สารบัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด
(พ.ศ. 2535 – 2539)

ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

1

ส่วนที่ 2
แนวทางการรักษาอัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จให้มีเสถียรภาพ
บทนา
บทที่ 1 การพัฒนาการเงินการคลัง และตลาดทุน
บทที่ 2 การพัฒนาการเกษตร
บทที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
บทที่ 4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 5 การพัฒนาบริการพืน้ ฐาน
บทที่ 6 การพัฒนาพลังงาน
บทที่ 7 การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่

26
28
35
42
59
73
89
102

ส่วนที่ 3
แนวทางการกระจายรายได้และการกระจายการพัฒนาสู่ภมู ิ ภาคและชนบท
บทนา
บทที่ 1 แนวนโยบายการเงินการคลังเพื่อเสริมสร้างการกระจายรายได้
บทที่ 2 การกระจายการถือครองทรัพย์สนิ
บทที่ 3 การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและ การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมภิ าค
บทที่ 4 การกระจายการพัฒนาเมืองและบริการพืน้ ฐานไปสู่ภมู ภิ าค
บทที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ของคนยากจนในชนบท

111
118
123
126
133
145

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
บทนา
บทที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข
บทที่ 2 การพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
บทที่ 3 การพัฒนาสิง่ แวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวติ
บทที่ 4 การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

154
157
176
186
198

ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนากฎหมาย รัฐวิ สาหกิ จและระบบราชการ

209

ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
1. ผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
1.1 เศรษฐกิ จไทยมีการขยายตัวในระดับสูงและเปิ ดกว้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จนานาชาติ
มากขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้
ฟื้นตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 10.5 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในแผนฯ
ถึงหนึ่งเท่าตัว และนับเป็ นอัตราการขยายตัวเฉลีย่ สูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีทผ่ี ่าน
มา ในขณะเดียวกันโครงสร้างเศรษฐกิจนานาชาติมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการค้ าระหว่าง
ประเทศต่อผลผลิตรวมของประเทศเพิม่ จากร้อยละ 60 ในปี 2529 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2534
ปจั จัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงเช่นนี้ ได้แก่ การขยายตัวของการ
ส่งออก การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็ นต้น ซึ่งขยายตัวสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ค่อนข้า งมาก
นอกจากนัน้ ภาวะเศรษฐกิจโลกได้เอือ้ อานวยต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอุตสาหกรรมได้ปรับตัวสูงขึน้ ตลอดทัง้ ความได้เปรียบ
ของไทยในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และอัตราค่าจ้างแรงงานทีไ่ ม่สูงนัก ทาให้ฐานะ
การแข่งขันของไทยในตลาดโลกอยูใ่ นฐานะทีไ่ ด้เปรียบจึงทาให้การลงทุนและการส่งออกเพิม่ ขึน้ มาก
การดาเนินนโยบายการเงินและการคลังอย่างระมัดระวังประกอบกับเสถียรภาพทางด้าน
การเมืองที่มนคง
ั ่ ก็เป็ นปจั จัยที่มสี ่วนสาคัญอีกด้านหนึ่งในการเสริมสร้างความมันใจทางธุ
่
รกิจ ซึ่ง
ทัง้ หมดนี้เป็ นแรงผลักดันให้ศรษฐกิจของไทยขยายตัวในอัตราสูงเกินกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 ทีก่ าหนดไว้เป็นอันมาก
1.2 ฐานะการเงิ นการคลังของประเทศมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้และการจ้างงาน
เพิ่ มขึ้น การขยายตัว ของเศรษฐกิจไทยในอัตราที่สูงอย่างต่ อเนื่ อ งมานัน้ ทาให้เ กิดผลดีต่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยส่ ว นรวมในหลายด้าน โดยเฉพาะฐานะการเงิน การคลังของประเทศ การ
จ้างงาน และรายได้โดยส่วนรวม กล่าวคือ
1.2.1 ฐานะการเงินการคลังของประเทศมันคงและมี
่
เสถียรภาพ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจไทย และการดาเนินนโยบายการเงินและการคลังในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้อยู่ใน
เกณฑ์ทน่ี ่าพอใจ อาทิ ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเพิม่ สูงขึน้ ถึงเกือบ 17,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
เมือ่ กลางปี 2534 และภาระหนี้สนิ ต่างประเทศของไทยลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน จากการทีอ่ ตั ราส่วน
ของการชาระหนี้คนื ทัง้ ในรู ปเงินต้นและดอกเบี้ยต่อรายได้การส่งออกได้ลดลงเป็ นลาดับคือ จาก
ร้อยละ 20.6 ในปี 2529 มาเป็ นร้อยละ 10.5 ในปี 2534 และสัดส่ว นหนี้ต่างประเทศต่ อ
ผลผลิตรวมของประเทศลดจากร้อยละ 38.5 เหลือ ร้อยละ 34 ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ทางด้านการบริหารการคลังของประเทศปรากฎว่าดุล การคลังของรัฐบาลได้เริม่
เกินดุลเป็ นครัง้ แรกในปี 2531 เป็ นต้นมา เนื่องจากสามารถจัดเก็บรายได้สูงเกินกว่าเป้าหมายใน
ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ า เนื่องจากความล่าช้าของโครงการหลายด้านทาให้ฐานะเงิน
คลังของประเทศเพิม่ สูงขึน้ จากเคยอยู่ในระดับ 11,000 ล้านบาท เมื่อต้นปี ประมาณ 2531 เป็ น
184,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2534 หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 50 ของงบประมาณรายจ่าย
การที่เ งินคงคลังเพิ่มขึ้น อยู่ใ นระดับสูงได้เ ปิ ดโอกาสให้รฐั บาลสามารถปรับและดาเนินนโยบาย
การคลังได้ดขี น้ึ โดยการปรับโครงสร้างภาษีการลดภาษีนาเข้าเครื่องจักรและภาษีนาเข้ารถยนต์และ
อุปกรณ์ และการชาระคืนเงินกูก้ ่อนกาหนดได้
1.2.2 อัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มสูงขึน้ ร้อยละ 2.5 ในปี 2530 เป็ น
ร้อยละ 6 ในปี 2534 เนื่องจากการขยายตัวของความต้องการในระบบเศรษฐกิจสูงกว่ากาลัง
การผลิตและอัตรเงินเฟ้อของโลกก็เพิม่ ขึน้ ในช่วงเดียวกัน ทาให้ระดับเงินเฟ้อในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 5 ซึง่ ก็นบั ว่าอยูใ่ นระดับทีค่ วบคุมดูแลได้
1.2.3 การจ้างงานและค่าแรงเพิม่ สูงขึน้ การทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวในอัตรสูงทาให้มกี ารจ้างงาน
เพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและบริการทีม่ กี ารจ้างงานเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ถึงปี
ละ 554,000 คนต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทาให้อตั ราการว่างงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ
0.6 ในปี 2534 หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่มกี ารว่างงานโดยเปิดเผยแต่ยงั มีการว่างงาน
ตามฤดูกาลในช่ว งหน้ าแล้ง ในขณะเดียวกันค่ าจ้างแรงงานได้เริม่ ปรับตัว สูงขึ้นทาให้รายได้ของ
ประชาชนโดยทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ ตลอดทัง้ กาลังซือ้ ของประชาชนโดยส่วนรวมก็เพิม่ ในระดับทีน่ ่ าพอใจ
1.2.4 รายได้ต่อหัวของประชากรเพิม่ ขึน้ เท่าตัว รายได้ต่อหัวประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 เพิม่ สูงขึน้ จาก 21,000 บาท ในปี 2539 เป็ น 41,000 บาท ในปี 2534 ทัง้ นี้เนื่องจากอัตรา
การเพิม่ ของรายได้ประชาชาติสูงเฉลีย่ ถึงร้อยละ 10.5 ในขณะทีป่ ระชากรเพิม่ ในอัตราทีล่ ดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 1.4 ในปี 2534 จึงทาให้ความเป็นอยูโ่ ดยทัวไปของประชาชนดี
่
ขน้ึ และช่วยแก้ไ ขปญั หา
ความยากจนได้ส่วนหนึ่ง
1.3 การพัฒนาที่ ผ่านมายังมีความไม่สมดุลอยู่หลายด้าน แม้ว่าการขยายตัวอย่างสูงของ
เศรษฐกิจจะมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหลายประการก็ตาม แต่การขยายตัวนัน้ ได้ก่อให้เกิดความไม่
สมดุลในการพัฒนาทีส่ าคัญๆ อีกหลายด้าน ซึ่งอาจจะเป็ นข้อ จากัดของการพัฒนาในระยะยาว
ของประเทศ ดังนี้
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1.3.1 ความเหลื่อมล้าของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนระดับต่างๆ ตลอดทัง้ ชนบทกับเมืองมี
มากขึน้ อย่างน่ าเป็ นห่วง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
โดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติพบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มรี ายได้ สูงหรือกลุ่มคนรวยที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์
แรก มีสดั ส่วนของรายได้ต่อรายได้ของคนทัง้ ประเทศเพิม่ จากร้อยละ 49.3 ในปี 2518/2519 เป็ น
ร้อยละ 54.9 ในปี 2530/2531 ในขณะที่กลุ่มคนยากจนที่สุดของประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์หลังมี
สัดส่วนของรายได้ลดลงจากร้อยละ 6.1 เหลือเพียงร้อยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน
กลุ่มอาชีพยากจนทีส่ ุดยังคงเป็ นกลุ่มเกษตรกร ซึง่ ปรากฏว่ามีรายได้น้อยทีส่ ุด คือ
เพียงครึง่ หนึ่งของรายได้เฉลีย่ ทัง้ ประเทศเท่านัน้ ส่วนกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทัวไปและกลุ
่
่มข้าราชการทีม่ ี
รายได้ต่าก็ยงั ดีกว่ากลุ่มเกษตรกร
นอกจากนัน้ ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระหว่างเขตมหานครและส่วนภูมภิ าคก็ม ี
มากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหาครและปริมณฑลยังมีฐานเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตที่
รวดเร็วกว่าภาคอื่นๆ กล่าวคือ มูลค่าของผลผลิตรวมของกรุงเทพมหานครมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 42
ของผลผลิต รวมของประเทศในปี 2532 ขณะที่ภาคอื่นๆ ส่ ว นใหญ่ มสี ดั ส่ ว นลดลง เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากร้อยละ 14.7 เหลือร้อยละ 12.9 ภาคเหนือลดลงจากร้อยละ 13.5
เ
ห
ลื
อ
ร้อยละ 11.4 ภาคใต้ลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 9.0 ของผลผลิตรวมของประเทศในช่วง
เดียวกัน
1.3.2 การขาดแคลนบริการพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีความรุนแรง มากขึ้น
บริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเภท เช่น ไฟฟ้า น้ า ระบบการสื่อสารคมนาคม โครงข่าย
ถนนและท่าเรือ เป็ นต้น มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าจะได้มกี ารปรับแผนการลงทุนด้านบริก ารพืน้ ฐานในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 แล้วก็
ตาม นอกจากนัน้ การเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนขยายบริการพื้นฐานยังไม่
สามารถเริม่ ดาเนินการได้มากนัก จึงทาให้บริการพืน้ ฐานเหล่านี้มสี ภาพเป็ น “คอขวด” ต่อการพัฒนา
ในปจั จุบนั และอนาคตอันใกล้น้ี
1.3.3 ช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกับการลงทุนมีแนวโน้มสูงขึน้ ถึงแม้ว่าเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศมีความมันคงพอสมควร
่
แต่ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนเริม่ สูงขึ้นมากอย่างน่ าเป็ นห่วงดังจะเห็นได้จากการขาดดุ ล
บัญชีเดินสะพัดสูงถึงประมาณร้อยละ 8.5 ของผลผลิตรวมในปี 2534 เนื่องจากมีการลงทุนเพิม่ ร้อย
ละ 24 ในปี 2530 เป็ นร้อยละ 36.5 ของผลผลิตรวมในปี 2534 ในขณะเดียวกันสัดส่วนการออมต่อ
ผลผลิตรวมของประเทศเพิม่ ขึน้ น้อยกว่า คือ จากร้อยละ 23.0 เป็ นร้อยละ 28 ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ปญั หานี้จะต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ และมีมาตรการแก้ไขทีช่ ดั เจน

4

1.3.4 ปญั หาการปรับตัวของสังคมไทยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสู่
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็ นเหตุให้สงั คมไทยเริม่ เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสู่ความเป็ นสังคม
เมืองมากยิง่ ขึน้ ทาให้วถิ ชี วี ติ และความเป็นอยูแ่ บบไทยดัง้ เดิมต้องปรับเปลีย่ นเป็ นการดาเนินชีวติ ใน
รูปแบบสมัยใหม่ อันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ความเป็นอยูโ่ ดยส่วนรวม การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิด ปญั หาสังคมเมืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปญั หาอาชญากรรม
แม้ว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ี ่านมาตัง้ แต่ พ.ศ.2524-2533 อัตราการก่ออาชญากรรมได้ลดลงจาก
185.5 คดีมาเป็น 154.4 คดีต่อประชากร 100,000 คน แต่แนวโน้มของการก่อคดีได้เปลีย่ นแปลงไป
ในลัก ษณะที่รุนแรงสะเทือนขวัญ และมีค วามซับซ้อนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ปญั หายาเสพติดยังคงเป็ นปญั หาทีส่ าคัญโดยสามารถจับกุมผูก้ ระทาผิด จานวน 60,546 ราย ในปี
2532 สูงขึน้ จากจานวน 21,730 ราย ในปี 2523 ถึง 2.8 เท่า นอกจากนี้ปญั หาชุมชนแออัดและ
ปญั หาแหล่งเสื่อมโทรมในเมืองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
1.3.5 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การทีเ่ ศรษฐกิจไทยเติบโตใน
ระยะทีผ่ ่านมา ในอัตราสูงมากทาให้มกี ารระดมทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ ทีด่ นิ ป่าไม้ แหล่งน้ า
ประมง และแร่ มาใช้ในอัตราทีส่ ูง อันเป็ นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่ าว ยิง่ ไปกว่านัน้ การ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดหารทรัพยากรธรรมชาติท่ผี ่านมาก็เป็ นสาเหตุสาคัญซ้าเติมให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากพื้นป่าของประเทศซึ่งลดลงจาก
109.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 34 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศ ในปี 2541 เหลือน้อยกว่า 90
ล้านไร่ หรือน้อยกว่าร้อยละ 28 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดประเทศในปี 2532
นอกจากนี้ การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม
และการท่องเทีย่ วรวมตลอดถึงการขยายตัวของประชากรในเมือง ได้ก่อให้เกิดปญั หามลพิษในด้าน
ต่างๆ เช่น น้าเน่ า อากาศเสีย เสียงรบกวน กากของเสียและสารอันตรายซึง่ เพิม่ ปริมาณมากขึน้ อีก
ทัง้ คุณ ภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก เช่น แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน รวมถึงคุ ณภาพน้ าทะเล
ั่
ชายฝงในบริ
เวณแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเสื่อมโทรมและมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญั หาสิง่ แวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนและชุมชนซึง่ จะเป็ นข้อจากัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
1.3.6 ระบบราชการปรับตัวไม่ทนั และไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการยังไม่
สามารถปรับตัวให้รบั สถานการณ์ใหม่ได้อย่างทันเหตุการณ์เนื่องจากมีขอ้ จากัดทัง้ ในด้านกาลังคน
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กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบการบริหารและโครงสร้างองค์กรของรัฐ ซึ่งจะต้องมีการปฏิรูป
ระบบอยูอ่ กี มาก
ในด้านกาลังคน ปจั จุบนั มีการโยกย้ายถ่ายเทกาลังคนจากภาครัฐบาลหรือสมอง
ไหลไปสู่ภาคเอกชนมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาลังคนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากค่าตอบแทนของภาคราชการยังต่ ามาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคเอกชน และลักษณะองค์กรของระบบราชการยัง มีตาแหน่ งบริหารและวิชาการ
ระดับสูงน้อยมาก ทาให้ขาดโอกาสทีจ่ ะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ขณะเดียวกัน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของระบบราชก ารทีม่ อี ยู่ไม่ได้รบั การ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนัน้ ระบบ
การบริหารและโครงสร้างองค์กรของรัฐยังรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางขาดการกระจายอานาจหน้ าที่
รับผิดชอบไปยังส่วนภูมภิ าค ท้องถิน่ และชนบทอย่างเพียงพอและเหมาะสม
1.4 สรุปผลการพัฒนาประเทศในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวอย่างมันคงและมี
่
เสถียรภาพ และฐานะการเงินการคลังของประเทศดีขน้ึ ซึ่งทาให้คนไทย
โดยทัวไปมี
่ ชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรฐกิจในอัตราสูง
ทีผ่ ่านมาได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลดังกล่าวมแล้วหลายประการ ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคและข้อจากัดต่อ
การพัฒนาประเทศที่ยงยื
ั ่ นและมีคุณภาพในระยะยาวต่อไปได้ ดังนัน้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จึงจาเป็ นต้องกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เป็ นรากฐานสาหรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยังยื
่ นและมีความสมดุลต่อไป
2. วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7
ผลการทบทวนประเด็นการพัฒนาทีผ่ ่านมาพอจะสรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ
7 จาเป็ นจะต้องให้มคี วามสมดุลระหว่างการพัฒนาในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็ นธรรมใน
สังคมควบคู่กนั ไปเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทีม่ คี ุณภาพและยังยื
่ น ดังนัน้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์หลัก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ไว้ 3 ประการดังนี้
2.1 รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเพื่อให้การเจริญเติบโต
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ
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2.2 การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมภิ าคและชนบท ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
2.3 เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่มคี ุณภาพและยังยื
่ น ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึง
จาเป็นทีจ่ ะต้องให้น้ าหนักความสาคัญอย่างเท่าเทียมกันต่อการดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์การ
พัฒนาประเทศทัง้ 3 ด้าน โดยคานึงถึงโอกาสและข้อจากัดหลักๆ ดังนี้
3. โอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้มคี วามสมดุลตามวัตถุประสงค์หลักทัง้ 3 ประการ นัน้ จะต้องพิจารณา
ถึงโอกาสและข้อจากัดที่จะเกิดขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพื่อใช้ในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ซึง่ โอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีขา้ ง
หน้าทีส่ าคัญ มีดงั ต่อไปนี้
3.1 โอกาสการพัฒนา
โอกาสทีจ่ ะเอือ้ อานวยและเปิดช่องทางให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าต่อไปอย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ น ได้แก่
3.1.1 โอกาสขยายตัวของการส่งออกสินค้า ไทยยังคงมีแนวโน้มทีด่ ี ทัง้ ตลาดประชาคม
ยุโรปและเขตการค้าเสรีของ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวทีด่ ี
ของเศรษฐกิจ ในภู ม ิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ค นโยบายการเปิ ด ตลาดของประเทศญี่ปุ่ น และประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย การขยายตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินโดจี น จะยัง
ช่วยสนับสนุ นและขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เนื่องจากประเทศไทยได้ให้การ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ไว้แล้วเพื่อเป็ นฐานการ
ผลิตการส่งออก และสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วยสูง ซึง่ จะทาให้การส่งออกของประเทศ
ยังสามารถขยายตัวในระดับทีน่ ่าพอใจต่อไปอีกในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า
3.1.2 โอกาสการขยายฐานผลิตสาขาอุตสาหกรรม ยังคงมีอยู่มาก ทัง้ อุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกและอุ ต สาหกรรมทดแทนการนาเข้า โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี อุ ต สาหกรรม
วิศวการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานต่างๆ เนื่องจากแนวโน้มการโยกย้าย
ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออก
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เข้าสู่ภมู ภิ าคนี้ยงั มีอยูต่ ่อไปเพราะภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิคตะวันตกจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของ
โลกทีม่ อี านาจซือ้ ทางเศรษฐกิจสูง และมีอานาจต่อรองทางการค้ามากขึน้
3.1.3 การเปิ ด ตลาดการค้า และการลงทุ น ในประเทศเพื่อ นบ้า นมีลู่ ท างที่ดีข้ึน การ
เปลีย่ นแปลงของสถานการณ์อนิ โดจีนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้ นโยบายทีจ่ ะเปิดความสัมพันธ์
ทางการค้าและการลงทุนในอินโดจีนและพม่า ซึ่งจะเพิ่ มโอกาสให้แก่ ประเทศไทยเป็ นเศรษฐกิจ
ด่านหน้ าในภูมภิ าคนี้ต่ อไป นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ งในประเทศสังคมนิยมใน
เอเชียเหนือ อาจจะมีผลทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ประเทศกลุ่มอาเซียน ซึง่ ประเทศไทยจะ
กลายเป็นประเทศหนึ่งทีได้รบั ผลจากการเคลื่อนย้ายทุนจากเอเชียเหนือมาสู่ภมู ภิ าคอาเซียนด้วย
3.1.4 การพัฒนาให้ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินใน
ภูมภิ าค การผ่อนคลายข้อจากัดทางการเงินและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม
2533 เป็ นต้นมา ประกอบกับมาตรการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศไทย จะมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น รวมทัง้ ทาให้ระบบการเงินของประเทศมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินของโลกอันจะทาให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมภิ าคนี้ได้ดว้ ย
3.1.5 โอกาสการขยายกาลังซื้อและความต้องการสินค้าและบริการของตลาดในประเทศมี
มากขึน้ แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึน้ ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ซึง่ จะเป็นตัวกระตุน้ ทีส่ าคัญให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้โดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีทค่ี วามต้องการของตลาดต่างประเทศมีความไม่แน่นอนอยู่มาก
3.1.6 โอกาสการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนปรับโครงสร้างการผลิตในสาขา
เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม บริก าร รวมทัง้ การลงทุ น ในระยะที่ผ่ า นมาได้ ส่ ง ผลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึน้ โดยลาดับ โดยการส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมในการผลิต
และมีก ารปรับ การใช้เ ทคโนโลยีใ นระดับ สู ง ขึ้น ในหลายๆ สาขา กล่ า วคือ การผลิต ในสาขา
เกษตรกรรมแผนใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การคมนาคมสื่อสาร
และสาขาธนาคารและการเงิน นอกจากนี้ในสาขาเกษตรกรรมยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
โดยสนับสนุ นให้เกษตรกรจัดทาแผนการผลิตในระดับครอบครัว จึงส่งผลให้การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตเป็นไปอย่างน่าพอใจ
3.1.7 แรงงานไทยมีคุณภาพขัน้ พืน้ ฐานทีด่ ขี น้ึ กล่าวโดยทัวไปแล้
่
วแรงงานไทยมีคุณภาพ
ขัน้ พื้นฐานที่ดี เนื่องจากได้รบั การศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุได้ถึง
ประมาณร้อยละ 97 และมีอตั ราการรูห้ นังสือถึงร้อยละ 86 ของประชากร ซึง่ นับว่าเป็ นอัตราทีส่ ูงทีส่ ุด
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ประเทศหนึ่งในภูมภิ าคนี้ การที่แรงงานไทยมีการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ดี จึงทาให้มคี วามสามารถใน
อันที่จะรับการฝึ กเพื่อเพิม่ ทักษะระหว่างการทางานในสถานประกอบการได้โดยง่าย ประกอบทัง้
แรงงานสตรีก็ม ีบ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ง ในตลาดแรงงานของไทยเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมภิ าคนี้
3.1.8 การให้ความสาคัญต่อการระดมทุนเพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การที่
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับสูงอย่ างต่อเนื่อง ทาให้ฐานะการคลังมันคงจึ
่ งเปิ ดโอกาสให้
รัฐบาลสามารถระดมการลงทุน เพื่อ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มได้มากขึ้นในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ตลอดทัง้ การตื่นตัวและตระหนักของประชาชนในเรื่องสิง่ แวดล้อมและการ
ปลูกฝงั จิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ทาให้เกิด
พลังจากประชาชนทีพ่ ร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปญั หาความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังมากขึน้
3.2 ข้อจากัดที่ จะมีต่อการพัฒนาในอนาคต ข้อจากัดทัง้ ภายในประเทศและจากภายนอก
ประเทศทีอ่ าจจะส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วง 5 ปีขา้ งหน้าพอสรุปได้ดงั นี้
3.2.1 ความได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุ ษย์กาลังลดน้อยลงไปทัง้ แง่ปริมาณคุณภาพ และ
ค่าจ้าง ถึงแม้คุณภาพแรงงานไทยมีระดับพืน้ ฐานอยู่ในเกณฑ์ด ี แต่ปญั หาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้
แรงงานฝี มอื ช่างเทคนิค และระดับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็ นปญั หาลักษณะสภาพคอขวดของการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยไปอีกระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกันแรงงานส่วนเกินที่มอี ยู่ ก็เป็ นแรงงานด้อยฝี มอื และ
ขาดทักษะ ไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ดังนัน้ แนวโน้มความแตกต่างของค่าจ้าง
ระหว่างแรงงานระดับต่างๆ จะมีมากขึน้ และจะมีผลทาให้การกระจายรายได้มแี นวโน้มเลวลง
3.2.2 ทีด่ นิ เพื่อการผลิตลดลงและมีราคาสูงขึน้ การบุกรุกทาลายป่า การขยายตัวของการ
ผลิตด้านอุตสาหกรรมและบริการตลอดจนการขยายตัวของเมืองและการเก็งกาไรที่ดนิ ทาให้ราคา
ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ มากตัง้ แต่ปี 2531 เป็ นต้นมานัน้ จะทาให้เป็ นข้อจากัดต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตทัง้
ในแง่การขาดแคลนทีด่ นิ และที่ดนิ ราคาแพง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของการแข่งขัน
ในตลาดโลกของประเทศ
3.2.3 การออมของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ต่ าไม่พอตอบสนองต่อการลงทุนที่ยงั คง
ขยายตัวในระดับสูง ช่องว่างการออมและการลงทุนทีข่ ยายกว้างขึน้ ตัง้ แต่ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 จะยังคงสูงต่ อไปโดยคาดว่าช่อ งว่างระหว่างการออมและการลงทุนรวมของประเทศในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จะยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 5.0 – 6.0 ของผลผลิตรวมของประเทศ เนื่องจาก
การออมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของครัวเรือนและธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ช้ากว่าความต้องการเงินทุนมาก
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3.2.4 บริการพื้นฐานยังขาดแคลนในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า เนื่องจากความต้องการบริการ
พืน้ ฐานยังคงเพิม่ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การลงทุนบริการพืน้ ฐานหลายด้านมีความล่าช้า
ในการดาเนินงานเนื่องจากการบริหารและจัดการยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร รวมทัง้ ในช่วงปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 การก่อสร้างในโครงการขยายบริการพืน้ ฐานส่วนใหญ่ประสบปญั หาการเพิม่
ของราคาวัสดุและขาดแคลนผูร้ บั เหมาทีจ่ ะมาดาเนินงาน จึงทาให้โครงการต่างๆ ล่าช้าไประยะหนึ่ง
นอกจากนัน้ นโยบายการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมทุนและดาเนินการด้านบริการ
พืน้ ฐานยังไม่สามารถเริม่ ได้เนื่องจากขาดการยอมรับจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งรวมทัง้ ภาครัฐยังขาด
การกาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารจัดการ และขัน้ ตอนการดาเนินงานที่สนับสนุ นบทบาทเอกชนอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน
3.2.5 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การพัฒนาทีผ่ ่านมาได้มกี าร
ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติทงั ้ ทีด่ นิ ป่าไม้ แหล่งน้ า ประมง และแร่ อย่างสิน้ เปลืองและไม่ประหยัด
ซึง่ ยังผลให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และเริม่ ส่งผลกระทบต่อการทามาหากินของประชาชน
ในชนบทซึ่งต้องพึง่ พาทรัพยากรเหล่านี้เป็ นหลักในการยังชีพอยู่แล้ว ผลกระทบดังกล่าวทาให้การ
แก้ปญั หาความยากจนในชนบทยืดเยือ้ และลาบากมากขึน้ นอกจากนี้การบุกรุกทาลายป่า ยังส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ทีม่ คี ่าของประเทศไทยอย่างมาก
3.2.6 ระบบบริห ารงานราชการ กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อ บังคับต่ างๆ ของทาง
ราชการยังล้าสมัย ขาดการปรับปรุงและการบัญญัตขิ น้ึ มาใหม่ให้ทนั ต่อสภาพการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นเหตุให้ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการบริหารงานในภาครัฐเป็ น
ส่วนรวม
3.2.7 ลักษณะการเจ็บป่วย และการตายจากโรคภัยชนิดต่างๆ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมือ ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มกี ลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึน้ ทาให้ลกั ษณะการเจ็บป่วยและการตายจาก
โรคใหม่ๆ เช่น โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทีเ่ กี่ยวกับการหมุนเวียนของโลหิต โรคมะเร็ง
โรคจิต และโรคประสาทมีแนวโน้มสูงขึน้
3.2.8 ภาระที่รฐั จะต้องจัดสวัส ดิการให้แก่ ผู้ด้อ ยโอกาสจะมีมากขึ้น เนื่องจากลักษณะ
ครอบครัวไทยทีอ่ ยูร่ ว่ มกันหลายชัวอายุ
่ คนเริม่ เสื่อมคลาย เป็ นครอบครัวเดีย่ วในหลายลักษณะ เช่น
ครัวเรือนทีห่ วั หน้าครอบครัวอพยพไปทางานในเมือง ทิง้ เด็กและผูส้ ูงอายุไว้ขา้ งหลังและครอบครัวที่
มีแม่บ้านต้องออกไปทางานนอกบ้าน จะทาให้หลักประกันความมันคง
่ ความอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัวเสื่อ มคลายลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครอบครัวประกอบกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการขยายตัว ของชุมชนเมือ งอย่างรวดเร็ว ทาให้ขาดความสมดุล
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ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรมและศีลธรรม อันจะส่งผลกระทบ
ั หายาเสพติด ป ญ
ั หาความ
ต่ อ ความสงบสุ ข ในสัง คมมากยิ่ง ขึ้นในอนาคต และจะก่ อ ให้เ กิด ป ญ
ปลอดภัยในสังคมและทรัพย์สนิ จึงมีความจาเป็ นทีร่ ฐั จะต้องเข้ามาดาเนินการทางด้านการป้องกัน
ั หา และหาทางช่ ว ยเหลือ ผู้ด้อ ยโอกาสในกลุ่ ม ต่ า งๆ ให้ส ามารถช่ ว ยเหลือ ตนเองและช่ ว ย
ปญ
สนับสนุนการพัฒนาได้ต่อไป
3.2.9 ความไม่แน่ นอนนของเศรษฐกิจโลก การจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ต้องอาศัย
สมมติฐ านและการคาดการณ์ ส ถานการณ์ เ ศรษฐกิจ ล่ ว งหน้ า ไว้ ห ลายด้ า น ซึ่ง อาจจะมีก าร
เปลี่ย นแปลงขึ้น ได้ ใ นอนาคต ดัง นั ้น จึง มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งเตรีย มพร้ อ มที่จ ะรับ ความ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ประเด็นทีส่ มควรให้ความเอาใจใส่ ได้แก่
(1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า คาดว่าจะชะลอตัวลงต่ ากว่าระดับแนวโน้ มปกติ ดังนัน้ การขยายตัวทาง
การค้าของโลกจะชะลอตัว ตามไปด้ว ย เนื่ อ งจากความพยายามแก้ไ ขปญั หาความไม่ส มดุ ล ทาง
เศรษฐกิจของประเทศมหาอานาจทางอุตสาหกรรม ตลอดทัง้ การแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจภายในของ
สหรัฐอเมริกาเองที่ทาให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ เป็ นไปอย่างล่าช้ากว่าปกติ
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนีจะชะลอตัว ลงเนื่องจากการรวมประเทศจะมีเ พียง
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่เท่านัน้ ที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ใน
ระดับทีน่ ่ าพอใจ แต่ประเทศในกลุ่มนี้กจ็ ะได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตก ทาให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจช้าลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1980
(2) ความไม่แน่ นอนของราคาน้ ามัน ราคาสินค้าเกษตร อัตราแลกเปลีย่ น
และอัต ราดอกเบี้ย คงที่ ซึ่ง ยัง คงจะเป็ นตัว แปรที่สาคัญ ที่จะต้อ งติดตามอย่า งใกล้ชิด เพราะการ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อฐานะดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชาระเงิน
และระดับราคาภายในประเทศโดยตรง
(3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่สาคัญๆ
โดยเฉพาะการรวมตลาดของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปในปี พ.ศ. 2535 และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเมืองของประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออก จะมีผลต่อทิศทางการค้าต่างประเทศ
และจะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนภายในประชาคมยุโรปและกับกลุ่มประเทศยุโรบตะวันออกมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้การรวมเป็ นเขตการค้าเสรีของทวีปอเมริกาเหนือระหว่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ั หาการขาดดุ ล การคลัง และดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด ของ
เม็ก ซิโ ก ตลอดจนนโยบายการแก้ ไ ขป ญ
สหรัฐอเมริกาอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนและการค้าของประเทศได้
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(4) การกีดกันและการแข่งขันทางการค้าอาจจะทวีค วามรุนแรงมากขึน้ ผล
การเจรจาทางการค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจจะทาให้
รูปแบบและชนิดของสินค้าที่จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงมีแนวโน้ มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการของประเทศได้ทงั ้ ในด้านบวกและลบ
4. เป้ าหมายส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักทัง้ 3 ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ในอันทีจ่ ะ (1)
รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่อเนื่องได้อย่างมีเสถียรภาพ
ควบคู่ไปกับ (2) การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่ภูมภิ าคและชนบท และ (3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ คุณภาพชีวติ สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ นี้ เมื่อคานึงถึงโอกาสและ
ข้อจากัดการพัฒนาดังกล่าวมาแล้ว เห็นสมควรกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 7 ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพไว้ ดังต่อไปนี้
4.1 เป้ าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
4.1.1 กาหนดให้เศรษฐกิจส่วนรวม ขยายตัวโดยเฉลีย่ ร้อยละ 8.4 ต่อปี
4.1.2 กาหนดให้รายได้ถวั เฉลีย่ ต่อหัว เพิม่ จาก 41,000 บาท ในปี 2534 เป็น 71,000
บาท ในปีสุดท้ายของแผนฯ 7 หรือรายได้ทแ่ี ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 ต่อปี
4.1.3 กาหนดให้สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวเฉลีย่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.4 ต่อปี
4.1.4 กาหนดให้สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 9.5 ต่อปี
4.1.5 กาหนดให้มลู ค่าการส่งออกสินค้า เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 14.7 ต่อปี หรือปริมาณ
การส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี
4.1.6 กาหนดให้การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 ต่อปี จาก 280 พันบาเรล
น้ามันดิบต่อวัน ในปี 2533 เป็น 410 พันบาเรลน้ามันดิบต่อวัน ในปี 2539
4.1.7 กาหนดให้เพิม่ ของบริการพืน้ ฐาน ดังนี้
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(1) เพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้าอีก 5,000 เมกกะวัตต์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึง่ จะ
ทาให้มกี าลังผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 14,500 เมกกะวัตต์ ในปี 2539
(2) เพิม่ จานวนเลขหมายโทรศัพท์ จากสัดส่วนปจั จุบนั 3.6 เลขหมายต่อประชากร
100 คน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 เลขหมายต่อประชากร 100 คน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
4.2 เป้ าหมายการเสริ มสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จให้ มนคง
ั่
4.2.1 กาหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยเฉลีย่ ไม่ให้เกินร้อยละ 5.6 ต่อปี
4.2.2 กาหนดเป้าหมายขาดดุลการค้า โดยเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 9.4 ของผลผลิตรวม
ภายในประเทศ
4.2.3 กาหนดเป้าหมายขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ให้ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของผลผลิต
รวมภายในประเทศในปี 2539 หรือเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ของผลผลิตรวมภายในประเทศในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
4.2.4 กาหนดเป้าหมายการออมภาคเอกชน เท่ ากับร้อ ยละ 23.0
ภายในประเทศในปี 2539

ของผลผลิต รวม

4.2.4 รักษาสัดส่วนการพึ่งพาการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับไม่เกิน
ร้อยละ 60 ในปี 2539
4.3 เป้ าหมายการกระจายรายได้
4.3.1 ก าหนดกลุ่ มบุ ค คลเป้ า หมาย 6 กลุ่ ม ที่จะดูแ ลเป็ นพิเ ศษ ไม่ใ ห้การกระจาย
รายได้เลวลง ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรยากจน (2) กลุ่มแรงงานรับจ้างภาคเกษตร (3) กลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กและธุรกิจขนาดย่อม (4) กลุ่มลูกจ้างเอกชนผู้มรี ายได้น้อย (5)
กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ และ (6) กลุ่มทีช่ ่วยเหลือตนเองไม่ได้
4.3.2 ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดารงชีพอยู่ได้ โดยได้รบั สิง่ ทีจ่ าเป็ นพืน้ ฐานแก่การดารงชีพ
อย่างพอเพียง และมีความสามารถในการพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ดขี น้ึ
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4.3.3 ลดสัดส่วนคนยากจนลง ให้สดั ส่วนประชากรทีอ่ ยูใ่ ต้ขดี เส้นความยากจนลดลงจากร้อย
ละ 23.7 ในปี 2531 ให้เหลือต่ ากว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศในปี 2539 ซึง่ เป็ นปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
4.3.4 ลดความเหลื่อมล้าของรายได้ระหว่างกลุ่มคนในประเทศลง โดยใช้นโยบายและ
มาตรการยกระดับรายได้ของกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยโดยเฉพาะในชนบทเป็ นกรณีพเิ ศษ
4.4 เป้ าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
4.4.1 ลดอัตราการเพิม่ ประชากร ให้เหลือร้อยละ 1.2 หรือประชากรในปี สุดท้ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จะมีจานวน 61 ล้านคน
4.4.2 ขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จาก 6 ปีเป็ น 9 ปี โดยมีเป้าหมายให้อตั ราการเรียนต่อ
จากชัน้ ป.6 เข้าสู่ชนั ้ มัธยมศึกษาตอนต้นเพิม่ ขึน้ จากอัตราปจั จุบนั ร้อยละ 46.2 เป็ นไม่ต่ ากว่าอัตรา
ร้อยละ 73 ของผูจ้ บชัน้ ประถมศึกษา
4.4.3 พัฒนาคุณภาพประชากรด้วยการจัดให้มกี ารศึกษาตลอดชีวติ ทัง้ ในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนอย่างต่ อ เนื่อง เพื่อ ให้ส ามารถปรับตนเองได้ทนั การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มสี ่วนร่วมในการสนับสนุ นตลอดจนได้รบั ประโยชน์จาก
ผลการพัฒนาอย่างทังถึ
่ งมากยิง่ ขึน้
4.4.4 ขยายการมีงานทา ให้เพิม่ ขึน้ 2.8 ล้านคน ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยเพิม่
จานวนการมีงานทาส่วนรวม จานวน 32.02 ล้านคน ในปี 2534 เป็ นจานวนประมาณ 34.85 ล้านคน
ในปี 2539 (ภาคเกษตรกรรม จานวน 20.2 ล้านคน นอกภาคเกษตร 14,65 ล้านคน)
4.4.5 เสริมสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้มคี วามมันคงในการท
่
างานและ
ได้รบั ค่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรม
4.4.6 ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดขี น้ึ โดยถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษหน้า ด้วย
กระบวนการป้องกันโรค และการรูจ้ กั รักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเองโดยลดอัตราการตายของ
ทารกจาก 29 ต่อ 1,000 คน ของการเกิดมีชพี ให้เหลือ 23 ต่อ1,000 คน ของการเกิดมีชพี พร้อมทัง้
ให้ประชาชนได้รบั การบริโภคอาหารดี มีคุณค่าปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
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4.4.7 เน้นการพัฒนาคุณภาพคนให้มคี ุณธรรม มีความสามารถ และพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อ
เสริมการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและสามารถธารงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์และค่านิยมอันดีงามของ
ชาติ
4.4.8 เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และพิทกั ษ์คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ให้ประชาชนทัง้ ในชนบทและในเมืองมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี คี วามสงบสุข
4.5 เป้ าหมายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
4.5.1 กาหนดเป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ ให้ได้รอ้ ยละ 25 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศ
4.5.2 เร่งรัดการกระจายกรรมสิทธิ ์การถือครองทีด่ นิ โดยเร่งดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ พืน้ ที่ 30
ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี
4.5.3 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ ์ทีด่ นิ เพื่อให้ราษฎรมีทด่ี นิ ทากินถูกต้องตามกฎหมาย โดย
เร่งดาเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ทัวประเทศภายในระยะเวลา
่
20 ปี
4.5.4 อนุรกั ษ์แหล่งประการัง ในอุทยานแห่งชาติทะเลทุกแห่งให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
4.6 กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ด้วยการลดมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง
กากของเสีย และสารอันตราย ดังนี้
4.6.1 ลดมลพิ ษทางน้ า โดยลดปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ท่รี ะบายสู่
แหล่งน้ าต่างๆ เพื่อให้คุณภาพน้ ามีปริมาณความสกปรกคิดเป็ นค่า บี.โอ.ดี. ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายดังต่อไปนี้
(1) ช่วงตอนล่างของแม่น้าเจ้าพระยา ตัง้ แต่ปากน้าจนถึงกิโลเมตรที่ 100
(2) ช่วงตอนล่างของแม่น้าท่าจีน ตัง้ แต่ปากน้าจนถึงกิโลเมตรที่ 150
ั่
(3) พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลและแหล่
งท่องเทีย่ ว เช่น พัทยา ชลบุร ี ภูเก็ต เป็ นต้น
(4) พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาวิกฤตเรือ่ งน้ าเสีย หรือมีปญั หาเน่ าเสียของแหล่งน้ าดิบเพื่อ
การบริโภค เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ สกลนคร เป็นต้น
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4.6.2 เพิ่ มขี ดความสามารถการบาบัดน้ าเสี ยและการกาจัดกากสารอันตรายจาก
อุตสาหกรรม ดังนี้
(1) กาหนดเป้าหมายการบาบัดน้ าเสีย ให้สามารถลดปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรียล์ ง
(2) กาหนดเป้าหมายการกาจัดกากสารอันตราย จากปจั จุบนั ทีก่ าจัดได้ 60,000 –
80,000 ตันต่อปี หรือร้อยละ 60 ของปริมาณกากสารอันตราย เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
4.6.3 ลดและควบคุมระดับเสียง จากแหล่งกาเนิดโดยเฉพาะเสียงจากยานพาหนะและ
การก่อสร้าง ให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน คือไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ
4.7 กาหนดเป้ าหมายจากัดการปล่อยสารอันตรายจากการใช้ พลังงานเชิ งพาณิ ชย์
ดังต่อไปนี้
4.7.1 ลดสารตะกัว่ จากการเผาไหม้ของน้ามันเบนซินในยานพาหนะจาก 1,030 ตัน
ในปี 2543 เหลือ 300 ตัน ในปี 2539
4.7.2 ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการเผาไหม้ของน้ามันเชือ้ เพลิงในยาพาหนะ
จาก 950 พันตัน ในปี 2533 เหลือ 750 พันตัน ในปี 2539
4.7.3 กาหนดปริ มาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง ดังนี้
หน่วย / พันตัน
ปี 2533 ปี 2539
น้ามันดีเซลในยานพาหนะ
100 50
การใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม
205 190
การใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า
535 620
5. แนวทางการพัฒนาหลักของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ไว้ดงั นี้
5.1 แนวทางการรักษาอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
มีเสถียรภาพ ประกอบด้วย
5.1.1 นโยบายการเงินการคลัง และการพัฒนาตลาดทุน ในลักษณะผ่อนคลาย
ข้อ จ ากัด และจัด ให้ ม ีก ารปรับ โครงสร้า งของระบบภาษี การเงิน และตลาดทุ น เพื่อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของเศรษฐกิ จ ไทยกับ ต่ า งประเทศ เร่ ง ระดมเงิน ออมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระดมทุนของตลาดทุนในประเทศ
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5.1.2 พัฒ นาการเกษตร โดยเน้ นการเพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิต และปรับ
โครงสร้างการผลิตการเกษตรและผลิตผลการเกษตรทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ด้วยการปรับระบบการเพาะปลูกและระบบไร่นา ส่งเสริมการผลิตสาขาประมง ปศุสตั ว์
และป่าเศรษฐกิจ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมากขึ้น ทัง้ นี้
จะต้องกาหนดนโยบายการใช้ทด่ี นิ เขตเกษตรกรรมให้สามารถทาการเกษตรตามศักยภาพของพืน้ ที่
กาหนดเขตส่งเสริมการใช้น้ าชลประทาน และการจัดเก็บค่าใช้น้ าตลอดทัง้ นโยบายการค้าและการ
ผลิต ปุ๋ยเคมีใ นประเทศให้ชดั เจน และสนับสนุ น เอกชนในการวิจยั พันธุ์พ ืชและพันธุ์ส ตั ว์ เครื่อ ง
จักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรควบคู่ไปด้วย
5.1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน โดยเน้นการสร้างโอกาสในการ
แข่งขันประกอบธุ รกิจการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดต่างประเทศ และทาการผ่อ นคลาย
กฎระเบียบทางภาครัฐให้เอือ้ ต่อการดาเนินงานของภาคเอกชน และเน้นให้เอกชนเป็ นแกนนาในการ
พัฒนาอุต สาหกรรม การลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนภาครัฐเป็ นเพียงผู้สนับสนุ นและกากับดูแล
เท่านัน้
5.1.4 สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาและนาเอาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
มาใช้ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและปรับระดับคุณภาพสินค้าส่งออกของประเทศให้สามารถ
แข่งขัน กับ ตลาดโลกได้ โดยลดการคุ้มครองอุ ต สาหกรรมภายในประเทศเพื่อ สร้า งบรรยากาศ
แข่งขันและการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความจาเป็ นต้อง
น าเข้า เทคโนโลยีข องประเทศยัง ไม่อ ยู่ใ นระดับ ที่จ ะพัฒ นาเทคโนโลยีต้น แบบขึ้น มาเองได้ จึง
จาเป็ นต้องสร้างทางเทคโนโลยีของประเทศยังไม่อยู่ในระดับทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ให้ได้ในราคาและเงื่อนไขที่เ หมาะสม รวมทัง้ ต้องสร้างขีดความสามารถที่จะดูดซับดัดแปลงและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีท่นี าเข้า ด้วยการพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาด
แคลนทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
5.1.5 จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ ของสาขาเศรษฐกิจต่างๆ โดย
พัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศ และจัดหาแหล่งพลังงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิง่ ขึน้ ใน
ด้า นการบริห ารและจัด การพลัง งานจะเร่ง รัด ให้ม ีก ารใช้พ ลัง งานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น
ผ่อนคลายการควบคุมเพื่อให้ระบบพลังงานเป็ นไปตามกลไกตลาดและมีการแข่งขันสูงมากที่สุ ด
รวมทัง้ การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและดาเนินการมากขึน้
5.1.6 เร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพืน้ ฐานให้มคี วามสุขและปริมาณเพียงพอ ที่
จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นนโยบายหลัก 3 ประการ คือการจัดทาแผน
ระยะยาวเพื่อใช้เป็นกรอบหลักในการขยายการลงทุนและประสานแผนงานโครงการต่า งๆ อย่างเป็ น
ระบบและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง การเพิม่ บทบาทภาคเอกชนให้สามารถเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการลงทุนและดาเนินงานบริการพืน้ ฐานอย่างจริงจัง โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ชัดเจน รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ ป็ นอุปสรรคและดูแลการดาเนินงานภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม ประการสุดท้าย การดาเนินโครงการของรัฐก็ต้องปรับปรุงวิธกี ารดาเนินงาน โดยลด
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ขัน้ ตอนและผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้โครงการต่างๆ สาเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็ว และให้บริการ
ประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ
5.1.7 พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่บริเวณ
ั่
ชายฝงทะเลตะวั
นออก เพื่อให้เป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของภูมภิ าคนี้ทส่ี ามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
ให้เป็ นศูนย์กลางด้านการเงิน การท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ และโทรคมนาคมของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยการวางระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเพื่อ กาหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อเอื้ออานวยต่อการควบคุมสภาวะสิง่ แวดล้อมตลอดทัง้ วางรูปแบบองค์กรการ
พัฒนาเมืองไทยให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุ นให้เอกชนสามารถเข้ามาร่วมมีบทบาทในการ
ลงทุนให้บริการพืน้ ฐานดังกล่าวมากขึน้ ด้วย
5.2 แนวทางการกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมภิ าคและชนบท ประกอบด้วย
5.2.1 ดาเนินนโยบายด้านการเงินการคลังและการพัฒนาตลาดทุน ให้สนับสนุ นการ
กระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมภิ าคและชนบทอย่างจริงจัง โดยใช้ทงั ้ มาตรการด้าน
ภาษีและรายจ่ายของรัฐบาล และให้มกี ารกระจายอานาจทางการคลังและงบประมาณไปสู่จงั หวัดและ
ท้องถิน่ ตลอดทัง้ การนาภาษีกองมรดกและภาษีทรัพย์สนิ มาใช้ ขณะเดียวกันก็จะกระจายการลงทุน
ในหลักทรัพย์ส่ตู ่างจังหวัด และจัดให้มกี ารกระจายหุน้ สู่พนักงานมากขึน้
5.2.2 กระจายการถือครองทรัพย์สนิ เพื่อให้เกษตรกรได้เป็ นเจ้าของทีด่ นิ หรือมี
หลักประกันในทีด่ นิ ทากิน รวมทัง้ ประชาชนมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของตนเองหรือมีหลักประกันในการเช่า
ที่อยู่อาศัย โดยเน้ นการเร่งรัดการปฏิรูปที่ดนิ การเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิท่ดี นิ การจัดสินเชื่อ
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผทู้ ม่ี รี ายได้น้อย และการเร่งรัดออกพระราชบัญญัตชิ ุมชนแออัด
5.2.3 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรกรรมและกระจายอุตสาหกรรมและบริการ
ไปสู่ภูมภิ าค โดยเน้ นการยกระดับรายได้ของครัว เรือ นเกษตรกร การคุ้มครองและสนับสนุ นให้
เกษตรกรได้รบั ความเป็ นธรรมในระบบการผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร ตลอดทัง้ เน้นการ
รักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มเี สถียรภาพ นอกจากนัน้ จะสนับสนุ นให้มกี ารกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ ต่ า งจัง หวัด เป็ น พิเ ศษ โดยเสริม สร้า งศัก ยภาพของจัง หวัด ที่จ ะเป็ น ศู น ย์ก ลางกระจาย
อุตสาหกรรมในภูมภิ าค การพัฒนาอุ ตสาหกรรมในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ เช่น พื้นที่ชายฝงั ่
ทะเลภาคใต้ พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนบน เป็นต้น
5.2.4 พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคให้เป็ นฐานเศรษฐกิจและฐานการ
จ้างงานหลักของแต่ละภาค เพื่อรองรับการกระจายความเจริญ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาก
ส่วนกลาง โดยเร่งพัฒนาโครงข่ายบริการพืน้ ฐานให้เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ โดยรอบ ควบคู่ไปกับการ
กาหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และควบคุมสภาวะสิง่ แวดล้อม
5.2.5 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชนบท มุ่งกระจายอ านาจการ
บริหารงานพัฒนาไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยจัดให้มงี บประมาณสนับสนุนจังหวัดเพื่อใช้ในการ
พัฒนาตามความต้องการของท้องถิน่ ในการยกระดับรายได้ ความเป็ นอยู่ และคุณ ภาพชีวติ ของคน
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ยากจนในชนบท ขณะเดียวกันวางมาตรการเพื่อสนับสนุ นบทบาทขององค์กรของประชาชน องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาชนบท
5.2.6 พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวติ คนยากจนในเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสที่ช่วยตนเองไม่ได้ กลุ่มแรงงานรับจ้างรายได้น้อ ยและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ขนาดเล็กในชุมชนแออัด โดยเน้ นการเพิม่ รายได้ การจัดหาและปรับปรุงที่อยู่อาศัย การให้ได้รบั
สวัสดิการและบริการสังคมพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีวติ
5.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
5.3.1 พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การศึก ษา และสาธารณสุ ข ให้ส อดคล้อ งและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้น
(1) เร่งกระจายโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้อ งให้
ความสาคัญต่อการขยายการศึกษาขัน้ พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
โดยปรับหลักสูตรให้เน้นการฝึ กทักษะและเพิม่ พูนความรูด้ า้ นอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิน่ และให้มกี ารกาหนดสิง่ จูงใจแก่ผปู้ กครองทีด่ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจให้ส่งเด็กเข้าเรียนต่อ
ได้มากขึน้
(2) ปรับปรุงและผ่อนคลายกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
สนับสนุ นบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุน และพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขของประเทศมากยิง่ ขึ้น เช่นการทบทวนการกาหนด
เพดานค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชน การปรับปรุงค่าหน่ วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็ นที่ต้อ งการของตลาดแรงงานให้คุ้มทุน
ควบคู่ไปกับการจัดระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ ตลอดจนให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถดาเนินการบริหารงานได้อย่างมีอสิ ระและพึง่ ตนเองได้มากยิง่ ขึน้
(3)
ขยายความร่ ว มมือ ในการฝึ ก อบรมทัก ษะวิช าชีพ ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา สถาบันฝึ กอบรมฝี มอื แรงงาน กับสถานประกอบการให้กว้างขวาง และกาหนด
สิ่
ง
จู
ง
ใ
จ
ใ
ห้
เอกชนสามารถจัดการฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานในสถานประกอบการของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาและขยายระบบสาธารณสุขมูลฐานเข้ามาในเขตเมือ ง มาก
ยิง่ ขึน้ ในขณะทีย่ งั คงสนับสนุ นระบบสาธารสุขมูลฐานทีด่ าเนินการอยู่อย่างได้ผลในชนบทให้ดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง
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(5) ลดความแออัด ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ใ นเขตเมือ ง โดย
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนให้ผปู้ ่วยเพียงเล็กน้อย
สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ ส่วนผู้ป่วยหนักต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ขนั ้ สูงในการ
รักษาก็จะได้รบั การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง
(6) รณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแก้ไขปญั หาโรคเอดส์ โดยระดมความ
ร่วมมือจากทุกฝา่ ยทัง้ ภาครัฐและเอกชนและเน้นการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกันในการให้ความรูแ้ ก่
ประชาชน ให้รจู้ กั วิธปี ้ องกันโรคและมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องในการอยู่ร่วมกันกับผูต้ ดิ เชือ้ ในสังคมได้โดย
ไม่รงั เกียจ ควบคู่ไปกับการจัดบริการการแพทย์และสังคมให้ผู้ตดิ เชื้อสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติไม่แพร่เชือ้ ไปสู่บุคคลอื่น
(7) สนับสนุนบทบาทของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยการให้โอกาสสตรีได้พฒ
ั นาตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวติ ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ โดย
การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้เหมาะสมและมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมทัง้ พัฒนาค่านิยม
ของสังคมให้ยอมรับคุณค่าของสตรี และการมีสวนร่วมทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย จัดให้ม ี
สวัส ดิก ารที่จะเอื้อ อานวยและช่วยเหลือแก่ สตรีด้อ ยโอกาสตลอดจนส่งเสริมให้สตรีมจี ติ สานึก มี
บทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
5.3.2
พัฒ นาจิต ใจ วัฒ นธรรมและสัง คม เพื่อ ให้ค นปรับ ตัว ได้ท ัน กับ การ
เปลีย่ นแปลงและเป็นกาลังใจในการพัฒนาประเทศ โดย
(1) จัดให้มกี ลไกของรัฐ เพื่อ ประสานงานและสนับสนุ นช่วยเหลือ การ
ดาเนินงานของบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรทางด้านศีลธรรมต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาจิตใจรวมทัง้ การปรับปรุง โครงสร้างและระบบบริหารงานด้านวัฒนธรรมให้ม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้าซ้อนและให้มกี ารกระจายการบริหารงานด้านวัฒนธรรมไปสู่ระดับ
ท้องถิน่ มากขึน้
(2) ให้ค วามสาคัญต่อ การส่งเสริมความมันคงของครอบครั
่
ว ด้ว ยการ
รณรงค์อย่างต่ อเนื่อ งให้บิดามารดามีค วามรับผิดชอบต่ อ ครอบครัว ตลอดจนการให้มบี ริการให้
คาปรึกษาแนะนาในเรื่องชีวติ การครองเรือน การอบรมเลี้ยงดูเด็กและการแก้ไขปญั หาชีวติ คู่อย่าง
กว้างขวาง
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(3) จัดระบบการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจและผู้ไ ม่
สามารถช่ ว ยเหลือ ตนเองได้ ในลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น การให้เ งิน อุ ด หนุ น หรือ ทุ น การศึก ษา การ
ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พกิ ารทุพพลภาพ โดยปรับแนวคิดในการจัด
สวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากลักษณะของการสงเคราะห์ไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของ
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึง่ ตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศต่อไป
(4) ผนึก กาลังของชุมชน องค์กรภาคเอกชนรวมทัง้ สถาบันศาสนากับ
ภาครัฐ ในการป้องกันแก้ไขปญั หาสังคม โดยให้การสนับสนุ นช่วยเหลือการดาเนินงานขององค์กร
เอกชน สาธารณประโยชน์ ตลอดจนปรับปรุงและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
องค์ก รประชาชนในรูปแบบต่ างๆ เช่น ระบบสาธารณสุ ขมูลฐาน งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
อาสาสมัค รเพื่อ อนุ ร กั ษ์ ม รดกทางศิล ปวัฒ นธรรม ให้เ ป็ น ไปอย่า งกว้า งขวางและปรับ ปรุง ให้ม ี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานยิง่ ขึน้
5.3.3 พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเน้นการปรับปรุงกลไกพัฒนาและบริหารจัดการมลพิษทางน้ า ทางอากาศ กากของเสีย
และสารอันตรายให้มปี ระสิทธิภาพ โดยดาเนินการดังนี้
(1) นาหลักการ “ผูส้ ร้างปญั หามลพิษจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในการบาบัดและ
กาจัดมลพิษ” มาใช้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
(2) ให้มกี ารปรับปรุงองค์กร บทบาทและกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิง่ แวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อม เช่น ปรับปรุงบทบาทของท้องถิ่นให้ม ี
ความเข้มแข็งในทางบริหารจัดการระบบบาบัดมลพิษภายในท้องถิน่ ได้อย่างอิสระทัง้ ในลักษณะที่ม ี
หน่ วยงานปฎิบตั ิดาเนินการเองหรือจัดจ้างเอกชนดาเนิ นการแทน โดยให้ท้องถิน่ สามารถจัดเก็บ
ค่าบริการในลักษณะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น
(3) ระดมการลงทุนในการลดและควบคุมมลพิษ ในรูปแบบต่างๆ เช่น รัฐให้
เงินอุ ดหนุ นการลงทุนในการสร้างระบบบาบัดและกาจัดน้ าเสียรวมสาหรับชุมชนและการกาจัด
มูลฝอยแก่ทอ้ งถิน่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน รัฐลงทุน ร่วมลงทุนหรือให้สมั ปทานในการสร้างระบบกาจัด
กากของเสียอันตรายรวมสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
(4) ให้มกี ารผนึกกาลังร่วมกันทัง้ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม เช่น จัดตัง้ องค์กรร่วม 3 ฝา่ ย คือ ชุมชน สถานประกอบการ
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และภาครัฐบาล เพื่อทาหน้ าที่เฝ้าระวังกากับ ดูแล ป้องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไป
ตามมาตาฐานทีก่ าหนดไว้โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทีย่ ว เป็นต้น
5.3.4 ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานใน
การดารงชีวติ ของประชาชนในชนบท เป็ นมรดกของชาติสาหรับอนุ ชนรุ่นหลังและเป็ นรากฐาน
สาหรับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศไทยสืบไป โดย
(1) สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่ ว นร่ว มกับรัฐ ในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยการส่ งเสริมองค์ก รประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ในส่ ว นกลางและส่ ว น
ท้องถิน่ ให้มบี ทบาทในการกาหนดโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการติดตาม ดูแล
และการประเมินผลความสาเร็จของโครงดังกล่าว
(2)
จัด การควบคุ ม ดู แ ลให้ ส ามารถปฏิบ ัติต ามแผน การจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สตั ว์ป่า ป่า
ชายเลนและแหล่งประการัง โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณและกาลังเจ้าหน้าที่พทิ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม
อย่ า งเพีย งพอ และการเสริม สร้า งจิต ส านึ ก ของประชาชนที่ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย กับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเปิดเผยเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงมาตรการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
(3) ลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต โดยเร่งรัด
การก าหนดแผนการใช้ ท่ีดิน เสีย แต่ ต้ น เช่ น การก าหนดเขตพื้น ที่ผ ลิต เกลือ สิน เธาว์ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การกาหนดเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทัง้ นี้โดยให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลการวางแผนและการดาเนินงานให้เป็ นทีท่ ราบแก่ผทู้ ส่ี นใจโดยทัวไป
่

(4) น ามาตรการการเงิน การคลัง เข้า ช่ ว ยในการจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมส่งผลให้ประชาชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศโดยเสมอภาคกัน เช่น การปรับอัต ราค่าใช้น้ าสาหรับภาคเอกชนและสาหรับผู้ใช้น้ า
ชลประทานรายใหญ่ การจัดตัง้ กองทุนเพื่อฟื้ นฟูพ้นื ที่หลังจากการทาเหมืองและการปรับภาษีท่ดี นิ
เพื่อลดการเก็งกาไรทีด่ นิ และการถือครองทีด่ นิ ผืนใหญ่โดยไม่ได้ทาประโยชน์
(5) จัดตัง้ ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และเพื่อลดความสับสนในเรื่องข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ดังที่
เป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้ ทัง้ นี้รวมทัง้ การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ให้ชดั เจนการกาหนดแผนการ
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การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ชายทะเล เพื่อ พัฒนาทรัพยากรประมงคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์ป่าชายเลน และ
แหล่งปะการัง
(6) เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติเพื่อรองรับ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับป่า
ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนรวมในการอนุ รกั ษ์ปา่ โดยนิตนิ ยั
5.4 แนวทางการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ ประกอบด้วย
5.4.1 ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับทิศทางและกระบวนการพัฒนา ด้วยการ
จัดตัง้ องค์กรที่เป็ นกลาง มีอิสระและมีกฎหมายรองรับ เพื่อปฏิรูปกฎหมายทีเป็ นอุปสรรคต่อการ
บริหารงานพัฒนา โดยจะต้องสนับสนุ นงบประมาณและบุคลากรที่จาเป็ นให้แก่องค์กรดังกล่าวให้ม ี
ขีดความสามารถทีจ่ ะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยลดบทบาทการกากับดูแลของรัฐ
และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้รฐั วิสาหกิจมีความคล่องตัวมากขึน้ รัฐวิสาหกิจเองก็จะต้อง
ดาเนินงานเป็ นเชิงธุรกิจมากขึน้ ที่สาคัญคือจะต้องเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมดาเนินงานกับ
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนให้ชดั เจนโปร่งใน
5.4.3 พัฒ นาระบบราชการ โดยปรับ โครงสร้า งและระบบบริห ารราชการ
ตลอดจนกาลังคนภาครัฐให้มขี นาดเล็กกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ อันเอื้ออานวยต่อความก้าวหน้า
ในระบบวิชาชีพมากยิง่ ขึ้น พร้อมทัง้ พัฒนาคุณภาพข้าราชการ ตลอดจนการปรับโครงสร้างบัญชี
เงินเดือ นและค่าตอบแทนให้สอดคล้อ งกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทัง้ นี้ให้ถือ ว่าการ
ปรับปรุงระบบราชการและพัฒนากาลังคนเป็ นการลงทุนของรัฐ
6. สรุป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จะเป็ นแผนทีใ่ ห้ความสมดุลแก่การพัฒนา
ในทุ ก ๆ ด้า น กล่ า วคือ จะรัก ษาความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ไว้ใ นอัต ราที่เ หมาะสมและมี
เสถี ย รภาพ ควบคู่ ไ ปกับ การกระจายรายได้ ท่ีเ ป็ น ธรรมสู่ ป ระชากร ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ
ขณะเดียวกัน ก็จะมุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี วามสามารถทีจ่ ะช่วยตัวเองได้มากยิง่ ขึน้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ สิง่ แวดล้อม ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้มใิ ห้เสื่อมโทรมลงไป
และเป็ นที่คาดหมายว่า ด้วยแนวทางต่างๆ ที่กาหนดไว้ ตลอดจนการมีแผนปฏิบตั กิ ารที่
เหมาะสม จะทาให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ และจะทาให้ประเทศในอีก
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5 ปีขา้ งหน้า เป็ นประเทศทีก่ ้าวออกสู่ระดับนานาชาติมากขึน้ ประชากรส่วนใหญ่มคี ุณภาพชีวติ และ
รายได้ท่ดี ขี น้ึ มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิ าคและชนบทมากขึน้ ควบคู่ไปกับการธารงรักษา
ไว้ซ่งึ ศิลปวัฒธรรมอันดีงาม ส่ว นในด้านภาระของการพัฒนาประเทศนัน้ ภาคเอกชนจะเข้ามามี
บทบาทมากยิง่ ขึน้ จึงมีความจาเป็ นทีภ่ าคราชการจะต้องมีการปรับตัว โดยลดบทบาทในการกากับ
ดูแลหรือลงมือพัฒนาเองมาเป็นผูป้ ระสานงานการพัฒนากับภาคเอกชนอย่างเหมาะสมต่อไป
เป้ าหมายหลักการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(% ต่อปีในราคาคงที)่
1.1 ภาคเกษตร
1.2 ภาคนอกเกษตร
- อุตสาหกรรม
- การก่อสร้าง
- บริการและอื่นๆ
2. รายได้ถวั เฉลีย่ ต่อหัว (บาท/ต่อปี)/1
3. การใช้จา่ ย (% ต่อปีในราคาคงที)่
3.1 ภาคเอกชน
- การบริโภค
- การลงทุน
3.2 ภาครัฐบาล
- การบริโภค
- การลงทุน
4. การส่งออกสินค้า
4.1 มูลค่าเฉลีย่ (พันล้านบาท)
4.2 อัตราเพิม่ เฉลีย่ (%)
5. การนาเข้าสินค้า
5.1 มูลค่าเฉลีย่ (พันล้านบาท)
5.2 อัตราเพิม่ เฉลีย่ (%)
6. ดุลการค้า
6.1 มูลค่าเฉลีย่ (พันล้านบาท)

ผลการพัฒนาในแผน เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
(2530 – 2534)
(2535 – 2539)
10.5
8.2
3.4
12.1
13.7
18.7
11.0
41,000

3.4
8.6
9.5
8.9
8.1
71,000

9.1
26.0

5.7
8.8

2.0
6.5

3.3
8.5

496.0
24.5

1,063.0
14.7

664.3
32.6

1,358.0
11.4

(168.0)

(313.0)
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6.2 ดุลการค้า / ผลผลิตรวม (%)

(8.4)

(9.4)

ผลการพัฒนาในแผน เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
(2530 – 2534)
(2535 – 2539)
7. รายได้จากการท่องเทีย่ ว
7.1 มูลค่าเฉลีย่ (พันล้านบาท)
7.2 อัตราเพิม่ เฉลีย่ (%)
8. ดุลบัญชีเดินสะพัด
8.1 มูลค่าเฉลีย่ (พันล้านบาท)
8.2 ดุลบัญชีเดินสะพัด/
ผลผลิตรวม (%)
9. อัตราเงินเฟ้อ (%)
10. การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
(พันบาเรลน้ามันดิบ/วัน) /1
10.1 อัตราเพิม่ เฉลีย่ (%)
11. สัดส่วนการพึง่ พาพลังงาน
จากต่างประเทศ (%) /1
12. สัดส่วนเลขหมายโทรศัพท์
ต่อประชากร 100 คน /1
13. จานวนประชากร (ล้านคน) /1
อัตราการเพิม่ ประชากร (%)
14. อัตราการเข้าเรียนต่อในชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนต้น (%)
15. การมีงานทารวม (ล้านคน) /1
สัดส่วนการว่างงานต่อแรงงาน
รวม (%)
16. อัตราการตายของทารก
(ต่อ 1,000 คนของการเกิด
มีชพี ) /1

91.5
27.5

185.0
13.3

(99.0)

(170.3)

(4.9)
4.7
280.0

( 8.1)
5.6
410.0

60.0
3.6

ไม่เกิน 60
10.0

56.9
1.4
46.2 /2

61.0
1.2
ไม่ต่ากว่า 73

32.0
0.6

34.9
0.5

29
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17. สัดส่วนประชากรทีอ่ ยูต่ ่ากว่าขีด
ขีดความยากจน (%)
18. พืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ (% ของพืน้ ที่
ทัง้ หมดของประเทศ)
19. ควบคุมระดับเสียงให้ไม่เกิน
(เดซิเบลเอ)
20. จากัดสารอันตรายทีเ่ กิดจากการ
ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เมือ่ เทียบ
กับปี 2533 ดังนี้
- สารตะกัวจากยานพาหนะ(ตั
่
น)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
จากยานพาหนะ (พันตัน)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(พันตัน)
 ยานพาหนะ
 การผลิตไฟฟ้า
 อุตสาหกรรมและอื่นๆ
/1
/2
/3
/4

ผลการพัฒนาในแผน เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
(2530 – 2534)
(2535 – 2539)
/3
23.7
น้อยกว่า 20
18.4 /4

25

-

-

1,030
950

300
750

840

860

100
535
205

50
620
190

ตัวเลขปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ (2534 และ 2539 สาหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และ 7
ตามลาดับ)
ปี 2532/33
ปี 2531
ในปี 2534 มีพน้ื ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ประมาณร้อยละ 18.4 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ พืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์
รวมถึง อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตลุ่มน้ าชัน้ 1 และปา่ ชายเลนอนุ รกั ษ์
ซึง่ ปจั จุบนั มีทงั ้ หมดประมาณ 59 ล้านไร่

26

ส่วนที่ 2
แนวทางการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ
บทนา
1. การที่จะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ให้สามารถดาเนิ นต่ อเนื่ องไปในระดับที่เหมาะสมอย่างมีเสถียรภาพนัน้ จะต้องเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยกับนานาชาติให้สงู ขึน้
ควบคู่ไปกับการขยายความ
ต้องการสินค้าและบริการของตลาดภายในประเทศ ในการนี้ ประเทศไทยมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องปรับ
นโยบายเศรษฐกิจ
การเงิน
และการค้าให้มลี กั ษณะดังนี้
1.1 ผ่อนคลายข้อจากัด ให้กลไกตลาดสามารถดาเนินการแข่งขันได้อย่างเสรี และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
1.2 เพิม่ บทบาทภาคเอกชน
เข้ามาแบ่งเบาภาระการดาเนินงานของรัฐบาลมากขึน้
1.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ โดยเน้นการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุ นการเพิม่ ผลผลิตและเร่งกระจายฐานการผลิตเข้าสู่สาขาการ
ผลิตทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
และมีความได้เปรียบทางด้านปจั จัยการผลิต
1.4 กระจายฐานเศรษฐกิจไปสู่ภมู ภิ าคและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานการผลิตใหม่
และสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการค้ากับนานาชาติได้โดยตรง
และลดความแออัดในเขต
มหานครไปด้วย
2 . แนวทางการดาเนิ นการเพื่อรักษาอัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จให้มีเสถียรภาพ
ประกอบด้วยแนวทางหลัก
ดังนี้
2 . 1 การพัฒนาการเงินการคลังและตลาดทุน จาเป็นจะต้องเร่งดาเนินการระดมเงินออม
ภาคเอกชนในประเทศ เพื่อสนองการลงทุนทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ และปรับโครงสร้างระบบภาษีเพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ ตลอดทัง้ ผ่อนคลายข้อจากัด
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการเงิน การพัฒนาตลาดทุนให้เอือ้ อานวยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการเงินในภูมภิ าคนี้ต่อไป
2.2 การพัฒนาการเกษตร จะต้องมุง่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและกระจายระบบการเกษตร
สมัยใหม่ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่ สูง
และกาหนดนโยบายการใช้ทด่ี นิ และปุ๋ยเคมีให้ชดั เจน
2 . 3 การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและบริการ จะต้องเพิม่ ภาวะการแข่งขันและลดการ
คุม้ ครอง ตลอดทัง้ ผ่อนคลายข้อจากัดต่างๆ ให้เอือ้ อานวยต่อการดาเนินงานของกลไกตลาดมากขึน้
และลดการแทรกแซงของรัฐบาลลงให้เหลือน้อยทีส่ ุด
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2 . 4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ จะต้องมุง่ การพัฒนาและนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเพิม่ ผลผลิต
ทัง้ ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ การจัดระบบวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชนให้เกือ้ กูลต่อการเพิม่ ผลผลิต
และการพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึน้
2.5 การพัฒนาบริการพืน้ ฐานและการพลังงาน จะต้องเร่งขยายบริการพืน้ ฐานเพื่อแก้ไข
ปญั หาสภาพ “คอขวด” และกระจายบริการสู่ภมู ภิ าค และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่โดยเพิม่ การลงทุน
ภาครัฐ
และเพิม่ บทบาทภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการดาเนินงานขยายบริการพืน้ ฐานอย่าง
กว้างขวางโดยเร่งปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ให้ชดั เจน โปร่งใส เพื่อภาคเอกชนจะเข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านพลังงานนัน้ จะต้องมุง่ การจัดหาพลังงานให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
พร้อมกับมุง่ การใช้ทป่ี ระหยัดและวางมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้พลังงานในสาขาขนส่งและการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย
2.6 การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ จะต้องใช้การพัฒนาโครงข่ายบริการ
พืน้ ฐานเป็ นเครื่องชีน้ าการขยายตัวของกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลให้เชื่อมโยงเข้ากับพืน้ ทีเ่ ขต
ั่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก เพื่อให้เป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ และเป็ นการ
เปิ ดประตูใหม่สู่การค้ากับนานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมตลอดทัง้ มุ่งวางระบบการบริหาร
พัฒนาการเมืองให้เกิดความคล่องตัว มีการกระจายอานาจให้ทอ้ งถิน่ มีบทบาทมากขึน้

บทที่ 1
การพัฒนาการเงินการคลัง และตลาดทุน
1. ผลการพัฒนาการเงิ นการคลัง และตลาดทุนที่ผา่ นมา
1.1 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราเฉลี่ยถึงร้อยละ
10.5 ต่อปี เทียบกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 แม้ในช่วงปลายแผนฯ ระดับเงินเฟ้อ
การขาดดุลการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัดได้เพิม่ สูงขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงต่อไปในช่วงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 7 แต่เสถียรภาพด้านการคลังมีความมันคงและมี
่
เสถียรภาพสูงโดยรัฐบาลเก็บรายได้สูงกว่า
เป้าหมายมาก คิดเป็ นร้อยละ 19.7 ของผลผลิตรวมภายในประเทศในปี 2533 เทียบกับร้อยละ 15.1
ในปี 2529 ซึง่ แม้รฐั บาลจะได้เพิม่ การใช้จ่ายขึน้ อย่างมากเพื่อลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นปญั หาคอขวด แต่รฐั บาลก็ยงั มีการเกินดุลเงินสดมากและมีเงินคงคลังเพิม่ ขึน้ ถึงระดับกว่า 1.84
แสนล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2534 ประกอบกับภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศได้ลดลงตามลาดับ การ
ออมของภาครัฐบาลจึงได้เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 0.3 ของผลผลิตรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 เป็ นเฉลี่ยร้อยละ 0.6 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นอกจากนัน้ ทุนสารองเงินตรา
ต่างประเทศก็ได้เพิม่ ขึน้ ในระดับสูงขึ้นถึง 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อกลางปี 2534 ด้วย
อย่างไรก็ดใี นภาคครัวเรือนยังคงมีการออมทีค่ งตัวอยู่ในระดับต่ า แม้ว่ารัฐบาลจะได้ดาเนินมาตรการ
ด้านภาษีเพื่อกระตุน้ การออมแล้วหลายประการ
1.2 ด้านการเงิน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้มกี ารปรับโครงสร้างให้มคี วามยืดหยุ่นและ
มันคงมากขึ
่
น้ โดยยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาที่มอี ายุเกิน 1 ปี ปรับเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน การรับพันธะข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ
ผ่อนคลายปริวรรตเงินตรา เป็ นต้น ซึ่งช่วยให้ระบบการเงินก้าวหน้ าทันต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการเงินของโลก รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ไทยก้าวสู่
ความเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมภิ าค
1.3 ด้านการตลาดทุน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็ นช่วงทีต่ ลาดทุนได้พฒ
ั นาก้าวหน้าไป
อย่างมาก ในการเป็ นแหล่งสาคัญเพื่อระดมทุนระยะยาวของภาคธุรกิจต่างๆ โดยมีมลู ค่าหลักทรัพย์
จดทะเบียนและรับอนุ ญาตตามราคาตลาดในปี 2533 สูงถึง 6.1 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 29.5 ของ
ผลผลิตรวมในประเทศ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยยังมีลกั ษณะเป็นการเก็งกาไรสูง และ
เมือ่ เกิดวิกฤตการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียขึน้ ในปลายปี 2533 การซือ้ ขายในตลาดได้ซบเซาลง และ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับ
1.4 ภาวะเงินเฟ้อในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้เพิม่ สูงขึน้ โดยสูงถึงร้อยละ 6.0 ในปี
2534 เนื่องจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้นและกาลังซื้อของประชาชนที่เพิม่ ขึ้นตามความก้าวหน้ าทาง
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เศรษฐกิจและมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการเก็งกาไรที่ดนิ และหุน้ และในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ถึงแม้ว่าธุรกิจที่ดนิ จะซบเซาลงจากผลกระทบของสงครามอ่าวเปอร์เซียแต่ราคาที่ดนิ ก็มแี นวโน้มที่
จะฟื้ นตัว ขึ้นในอนาคต ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ต้น ทุ นการผลิต สูงขึ้น และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การแข่งขัน กับ
ต่างประเทศ
2. เป้ าหมายการพัฒนาการเงิ นการคลังและตลาดทุน
2.1 เพิม่ ระดับการออมเบือ้ งต้นของประเทศจากร้อยละ 28 ของผลผลิตรวมภายในประเทศในปี
2534 เป็ นเฉลีย่ ร้อยละ 32 ในปี 2539 โดยเพิม่ การออมของภาคครัวเรือนจากร้อยละ 10.0 ของ
ผลรวมภายในประเทศเป็ นร้อยละ 14.0 ในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ นี้เพื่อลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ลงเหลือร้อยละ 2.5 ของผลผลิตรวมภายในประเทศในปี 2539
2.2 ปรับโครงสร้างระบบการเงินการคลัง และตลาดทุนให้สนับสนุ นการเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ
2.3 ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมภิ าค และมีตลาดหุ้นที่เป็ น
สากลมากขึน้
3. แนวนโยบายและมาตรการด้านการเงิ นการคลังและพัฒนาตลาดทุน
3.1 การระดมเงิ นออมในประเทศ
3.1.1 การปฏิรปู ระบบและโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการออม
(1) พิจารณาจัดเก็บภาษีเงินได้จากตราสารการเงินทุกประเภทในอัตราเดียวกัน
และในระดับทีเ่ หมาะสม และขจัดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บภาษีการค้าประเภทสถาบันการเงิน
(2) พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ เงินฝากประจาทีม่ วี ตั ถุประสงค์การ
ออมเพื่อการศึกษาบุตร เพื่อซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อความมันคงในชี
่
วติ และการออมระยะยาวอื่นๆ หรือให้
สามารถนาเงินออมดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
3.1.2 การพัฒนาเครือ่ งมือและช่องทางการออมระยะยาว
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(1) พัฒนาตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ให้กว้างขวางโดยใน
ตลาดแรกจะขจัดอุ ปสรรคด้านภาษีและกฎหมายหรือ ระเบียบต่ างๆ เช่น ระบบภาษีการค้าและ
อากรแสตมป์ท่จี ดั เก็บจากตราสารการเงิน เป็ นต้น และพัฒนาบริการที่เ กี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ตราสารการเงิน ให้ส ะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ก าหนดบทบาทของสถาบันที่จ ะท าหน้ า ที่เ ป็ นผู้แ ทน
จาหน่ายและผูส้ ร้างตลาดในตลาดรองด้วย
(2) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการแปลงสภาพหรือแปลงสิทธิในทรัยพ์สนิ ให้
เป็ น ตราสารที่เ ปลี่ยนมือ ได้ โดยพิจารณาจัด ตัง้ สถาบัน พิเ ศษเพื่อ สนับ สนุ นการออกตราสารใน
รูปแบบดังกล่าว โดยนาลักษณะบางประการของกฎหมายทรัสต์มาใช้เพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน
(3) ให้สถาบันการเงินเอกชนเข้ามาร่วมจาหน่ ายพันธบัตรรัฐบาลออกใหม่ และ
กาหนดผลตอบแทนของพันธบัตรออกใหม่ให้เป็ นทีย่ อมรับของตลาด โดยมีน้อยรุ่นและให้มปี ริมาณ
มากเพียงพอที่จะจูงใจให้ม ีก ารพัฒนาตลาดรอง รวมทัง้ ยกเลิกกฎเกณฑ์การถือหลักทรัพย์ภาค
รัฐบาลที่บงั คับตายตัว ส่งเสริมการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลให้มคี วามคล่องตัว และพิจารณายกเลิก
การรับซือ้ คืนพันธบัตรและการไถ่ถอนครบกาหนด
(4) ส่งเสริมให้ส่ว นท้อ งถิ่นและรัฐวิสาหกิจจัดหาเงินทุนโดยการออกพัน ธบัต ร
สาหรับโครงการลงทุนต่างๆ โดยดาเนินการพัฒนาตลาดแรกและตลาดรองของพันธบัตรดังกล่าวใน
ลักษณะเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล
(5) สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนบานาญ การประกันชีวติ การ
ออมในลักษณะผูกพัน และการจัดตัง้ กองทุนรวมในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้ นรวมทัง้ ส่งเสริมให้
ประชาชนทัวไปมี
่ ทศั นคติในการออมเพิม่ ขึน้
(6) จัดตัง้ และพัฒนาสถาบันทีจ่ ะให้บริการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นแก่สถาบันการเงินทีจ่ ะทา
ธุรกิจด้านตราสารการเงินทัง้ ในตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงการพิจารณาจัดตัง้ องค์กรทีท่ าหน้าที่
ศึกษาและดูแลระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และการขยายบทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
การทาการยืดอายุสนิ เชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและรับซือ้ กลุ่มสินเชื่อจานองของสถาบันการเงิน
3.2 การปรับปรุงโครงสร้างและประสิ ทธิ ภาพของระบบการเงิ นการคลังและตลาดทุน ให้
สนับสนุ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันกับ ต่างประเทศ โดยเพิม่ ความคล่องตัวและลดต้นทุน
ทางการเงินของธุรกิจลงตามแนวทางและมาตรการ ดังนี้
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3.2.1 ผ่อนคลายข้อจากัดทางการเงิน
(1) ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบีย้
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ อื่นๆ ให้สามารถเคลื่อนไหวขึน้ ลงเสรีมากขึน้
ตามภาวะตลาดและความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศ
(2) ผ่อนคลายด้านปริวรรตเงินตราและพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจการเงินในประเทศ พร้อมทัง้ พัฒนาระบบอัตราแลกเปลี่ยนให้ม ี
ความคล่องตัวมากขึน้
3.2.2 พัฒนาสถาบันการเงินและตลาดทุน และเพิม่ ระดับการแข่งขันในระบบการเงิน
(1) ก าหนดนโยบายให้ส ถาบันการเงินสามารถเปิ ดสาขาได้ค ล่ อ งตัว ขึ้น
รวมทัง้ ปรับนโยบายการอนุ ญาตเปิดสถาบันการเงินรายใหม่ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน
หรือข้อตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ และขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการเงินและการให้บริการ
ทางการเงินใหม่ๆ ของสถาบันการเงินในประเทศ โดยพิจารณาให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และให้บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปริวรรตเงินตรา รวมทัง้ พิจารณาให้สถาบันการเงินเป็นผูบ้ ริหารกองทุนต่างๆ ได้มากขึน้
(2) เร่งรัดให้มกี ารบริการทางการเงินใหม่ๆ เช่น การจัดตัง้ ธนาคารเพื่อ
นาเข้าและส่งออก ระบบประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก ฯลฯ โดยปรับปรุงกฎหมายและระบบภาษีให้
เอื้ออานวยต่อการดาเนินการดังกล่าวการพัฒนาสินเชื่อระยะยาว เช่น สินเชื่ อเพื่อการลงทุนของ
อุตสาหกรรม สินเชื่อเพื่อการเคหะ ฯลฯ และสนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจลิสซิง่ โดยพิจารณาประเภท
ของนิตบิ ุคคลที่จะได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรับปรุงระบบสินเชื่อ
เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้เพียงพอและรูปแบบทีเ่ หมาะสมมากขึน้ เช่น การจัดตัง้ สถาบันสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(3) พิจารณาการอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินถือหุ้นใน
บริษทั อื่นได้มากขึน้ โดยถือหุน้ ได้ไม่จากัดในธุรกิจด้านการเงินส่วนธุรกิจอื่นให้จากัดการถือหุน้ ตาม
ความเหมาะสม
(4) ปรับปรุงระบบการรับช่วงซื้อตั ๋วเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
สนับสนุนให้แยกเป็นอิสระจากธนาคารแห่งประเทศไทย และพัฒนาสถาบันการเงินการพัฒนาเฉพาะ
ด้านทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ให้เงินทุนกระจายไปสู่ภาคเศรษฐกิจเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) พิจารณาจาหน่ ายหุ้นบริษัทต่างๆ ที่กระทรวงการคลังถือไว้ซ่งึ มีลกั ษณะเป็ น
การลงทุนทีก่ ระจัดกระจาย มาจัดตัง้ เป็นกองทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับ
โครงการทีเ่ หมาะสม
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(6) สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
(7) พิจ ารณาจัด ล าดับ ความส าคัญ หลัก ทรัพ ย์ ท่ี จ ะเข้ า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับสาขาเศรษฐกิจสาคัญและนโยบายการพัฒนาประเทศ
(8) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลอดจนมาตรการ
ในการกากับดูแลมิให้เกิดคามผันผวนในตลาดทุน
(9) พิ จ ารณาปรับ โครงสร้ า งพื้ น ฐานการบริห ารงานของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย เพื่อความมันคงของตลาดทุ
่
นโดยให้แยกอานาจหน้าที่ในการกากับควบคุมธุรกิจ
หลัก ทรัพ ย์อ อกเป็ น หน่ ว ยงานอิส ระ รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้มหี น่ ว ยงานวิจยั ตลาดทุ น และสถาบัน
จัดลาดับความน่าเชื่อถือของตราสารการเงินต่างๆ
3.3 การปรับโครงสร้างภาษี เพื่อลดความบิ ดเบือนและสนับสนุนให้ เกิ ดการแข่งขันมากขึ้น
3.3.1 เร่งรัดการนาระบบภาษีมูลค่าเพิม่ มาบังคับใช้แทนภาษีการค้าโดยครอบคลุมการผลิต
การบริการ การค้าส่งและการค้าปลีก และมีอตั ราภาษีเดียว ตลอดจนปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
ให้ทาหน้าทีจ่ ากัดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและทีม่ ผี ลกระทบทางลบต่อสังคม ทัง้ นี้โดยให้สอดคล้อง
กับการปรับโครงสร้างภาษีการค้าระหว่างประเทศ
3.3.2 ปรับปรุงภาษีการค้าประเภทสถาบันการเงิน ซึ่งไม่รวมไม่อยู่ในระบบภาษีมลู ค่าเพิม่
ให้มคี วามเป็นกลางและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้บริการทางการเงินมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
3.3.3 ปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้าประเภทสินค้าประเภทต่ างๆ โดยลดอัตราอากร
ขาเข้าลงและให้เหลือน้อยอัตรา รวมถึงการลดความแตกต่างในอัตราอากรเงินมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
3.3.4 พิจารณาการใช้ระบบการประเมินราคาของข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้าระหว่างประเทศ
3.3.5 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายในการคานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้จูงใจ
เอกชนในการลงทุนทาการวิจยั และพัฒนามากขึน้ และให้จูงใจต่อการพัฒนาธุรกิจเวนเจอร์แคปปิ ตอล โดยให้สามารถหักผลขาดทุนจากการร่วมลงทุนในโครงการที่มคี วามเสีย่ งสูงจากรายได้ในการ
ดาเนินงานอื่นได้
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3.3.6 ปรับปรุงการให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีอากรในการส่งเสริมการลงทุนให้เป็ นการทัวไป
่
มากขึน้ โดยอาจให้สทิ ธิพเิ ศษเฉพาะเพื่อสนับสนุ นการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิ าค และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักเท่านัน้
3.4 การลดการเก็งกาไรในที่ดิน
เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการและอัตราเงินเฟ้อทีส่ ูงขึน้ เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้และก าลังซื้อ ของประชาชนได้มาจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรม
บริโภคทีม่ ผี ลต่อเงินเฟ้อ
3.4.1 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากส่วนเกินทุนของทีด่ นิ หรือภาษีแคปปิตอลเกน
3.4.2 พิจารณานาระบบภาษีทรัพย์สนิ มาใช้แทนภาษีบารุงท้องที่ และภาษีโรงเรื อนและ
ทีด่ นิ โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ เป็ นฐานภาษีรวมทัง้ กาหนดอัตราภาษีสาหรับทีด่ นิ ว่างเปล่าหรือทีด่ นิ ที่
มิไ ด้ใ ช้ประโยชน์ ต ามควรแก่ ส ภาพให้สูงกว่าที่ดินที่ใ ช้ประโยชน์ เพื่อ เพิ่มภาระภาษีสาหรับการ
ถือครองทีด่ นิ เพื่อการเก็งกาไร
3.4.3 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยยกเลิกหรือลดอัตราค่าใช้จ่ายที่
ยอมให้หกั จากเงินได้พงึ ประเมินในการคานวณภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดจาก
การซือ้ ขายทีด่ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการถือครองระยะสัน้ และเพื่อเก็งกาไร
3.5 การพัฒนาให้ ตลาดทุนและตลาดเงิ นเริ่ มเข้าสู่การเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นและเป็ น
ตลาดหุ้นสากล
3.5.1 พัฒนาและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมภิ าค
(1) สนับสนุ น ให้เ งินบาทมีบทบาทในระบบการค้า และการลงทุน ในประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทัง้ สนับสนุนให้สถาบันการเงินไทยมีบทบาทมากขึน้ ในประเทศเหล่านัน้
(2) พัฒนาระบบการกู้ยมื และให้กู้ยมื ระหว่างประเทศให้กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานสากล
(3) พัฒนาตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า เพื่อ รองรับธุรกรรมด้าน
เงินตราต่างประเทศทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
3.5.2 การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทยให้เป็นตลาดหุน้ สากล
(1) ระยะแรก สนับสนุนให้นกั ลงทุนชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุน้ ไทยทัง้
ในลัก ษณะกองทุ น และบุ ค คล โดยเน้ น กระจายนั ก ลงทุ น ไปทัว่ โลก สนั บ สนุ น การเข้า มาตัง้
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ส านั ก งานผู้แ ทนในไทยของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศ และความร่ ว มมือ ในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีเ กี่ยวกับการดาเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์ ท่เี ป็ นมาตรฐานสากล รวมทัง้ พิจารณาให้
บริษทั ไทยออกหลักทรัพย์จาหน่ายในตลาดหุน้ ต่างประเทศ
(2) ในระยะต่อไป อานวยความสะดวกให้บริษทั หลักทรัพย์ไทยไปตัง้ สานักงาน
ผูแ้ ทนในต่างประเทศ และอนุญาตให้นกั ลงทุนไทยนาเงินไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในด้านทีจ่ ะ
สนับสนุ นการค้าระหว่างประเทศ พิจารณาให้บริษทั ต่างประเทศเข้ามาออกหลักทรัพย์จาหน่ ายใน
ตลาดหุ้น ไทย รวมทัง้ สนั บ สนุ น การจัด ตั ง้ กองทุ น เพื่อ ระดมเงิน ทุ น ในประเทศแล้ว ไปลงทุ น ใน
ตลาดหุน้ ต่างประเทศ
(3) ในระยะยาว พิจารณาให้มกี ารประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ระหว่างประเทศทีเ่ สรี

บทที่ 2
การพัฒนาการเกษตร
1. ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผา่ นมา
1.1 การผลิตภาคเกษตรกรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ขยายตัวในระดับเฉลีย่ ร้อยละ 3.4
ต่อปี ซึง่ นับว่าเป็นระดับทีด่ เี มือ่ เปรียบเทียบกับการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรกรรมของโลก
ซึง่ ขยายตัวในระดับร้อยละ 1 . 5 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักในตลาดโลกเริม่ อ่อนตัวตัง้ แต่ปี
2 5 3 2 เป็ นต้นมา และสภาพดินฟ้าอากาศทีป่ ระสบกับภาวะฝนแล้งติดต่อกันในช่วงปลายแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมและบริการได้ขยายตัวในระดับทีส่ งู มาก ดังนัน้ จึง มีผล
ทาให้สดั ส่วนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและบริการได้ขยายตัวในระดับทีส่ งู มาก ดังนัน้ จึงมีผลทา
ให้สดั ส่วนการผลิตของภาคเกษตรกรรมต่อผลผลิตรวมลดลงตามลาดับลงเหลือเพียงร้อยละ 11.5 ใน
ปี 2534 อย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมยังมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในแง่ของการเป็น
ฐานรองรับการจ้างงานถึงร้อยละ
6
4
ของการจ้างงานรวมทัง้ ประเทศ
1 . 2 การพัฒนาทีผ่ ่านมามีผลทาให้โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรรมมีการกระจายตัวทีด่ ขี น้ึ
จากสินค้าเกษตรดัง้ เดิมไปสู่สนิ ค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงขึน้ เช่น พืชไร่ทม่ี รี าคาสูง ประมงและปศุสตั ว์แผนใหม่
เนื่องจากมีการนาเอาการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนมีการนาเอาระบบการจัดการของ
การผลิตให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในลักษณะครบวงจรมากขึน้
1 . 3 แม้ว่าการผลิตภาคเกษตรกรรมมีการกระจายชนิดของสินค้ามากว่า 4 0 0 ชนิดแต่กย็ งั มี
ขนาดเล็กจึงยังไม่สนับสนุนการส่งออกเท่าทีค่ วร
การส่งออกสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มเี พียงสินค้า
เกษตรหลักดัง้ เดิม ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด ในขณะทีก่ ารส่งออกพืชไร่อ่นื ๆ
ผักและผลไม้ยงั คงมีมลู ค่าต่ า ดังนัน้ สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 41
ในปี 2529 เหลือประมาณร้อยละ 23 ของการส่งออกรวมของประเทศ ในปี 2533 แต่อย่างไรก็ตาม
โอกาสการพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง จะสามารถช่วยสนับสนุ นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโดยส่วนรวมในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2. เป้ าหมายการพัฒนาการเกษตร
การทีเ่ ศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศจะสามารถขยายตัวโดยต่อเนื่องในระดับร้อยละ 8.2 ต่อ
ปีนนั ้ ภาคเกษตรกรรมจะต้องขยายตัวให้ได้ในระดับเฉลีย่ ร้อยละ 3.4 โดยจาเป็นต้องมีเงือ่ นไขทีภ่ าค
เกษตรกรรมจะต้องปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทัง้ ยกระดับการใช้เทคโนโลยีดา้ นการเกษตรมาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้ ด้วย
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3. แนวทางการพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและเพิม่ มูลค่าของผลผลิตดังนี้
3.1 การคุ้มครองเขตการเกษตรกรรมให้ มีประสิ ทธิ ภาพ ให้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร
และรักษาทรัพยากรไว้สาหรับอนาคตโดยจะเน้น
3 . 1 . 1 การคุม้ ครองเขตเกษตรกรรมทีอ่ ุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ กษตรที่
รัฐบาลได้ลงทุนระบบชลประทานและบริการขัน้ พืน้ ฐานไปแล้วเป็นจานวนมากให้สามารถทา
การเกษตรต่อไปตามศักยภาพของพืน้ ที่
เพื่อป้องกันการรุกล้าและการเก็งกาไรนาทีด่ นิ ไปใช้ใน
กิจการอื่นๆ
โดยมีมาตรการดังนี้
(1) พิจารณาเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ากับผู้ถอื ครองทีด่ นิ ในเขตการเกษตรไว้
โดยมิได้ใช้ประโยชน์หรือนาไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ตลอดจนพิจารณานาระบบการเก็บภาษีจากผูท้ ไ่ี ด้
ประโยชน์จากราคาทรัพย์สนิ ทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากอยูใ่ กล้โครงสร้างพื้นฐานการเกษตรทีร่ ฐั พัฒนาขึน้ เพื่อ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้เท่าเทียมกัน
(2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องให้มผี ลในการคุม้ ครอง
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในเขตชลประทาน
เพื่อสงวนพืน้ ทีด่ งั กล่าวมิให้เปลีย่ นสภาพการใช้ทด่ี นิ เพื่อ
กิจกรรมอื่น
3 . 1 . 2 สนับสนุ นการใช้ทด่ี นิ อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ระกอบการ
เกษตรด้วยกันและผูป้ ระกอบอาชีพอื่น เช่น ชาวนากับผูเ้ ลีย้ งกุง้ และชาวนากับผูท้ านาเกลือ เป็นต้น
โดยใช้มาตรการจูงใจต่างๆ
เช่นการให้สนิ เชื่อโดยมีเงือ่ นไขผ่อนปรน
3 . 1 . 3 วางแผนการใช้ทด่ี นิ เพื่อกาหนดเขตการใช้ทด่ี นิ นัน้ อย่างชัดเจน โดยสนับสนุนให้ม ี
กฎหมายรองรับเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ
3.1.4 ดาเนินการให้มกี ารใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากน้าเพื่อชลประทานมี
จากัดและนับวันจะขาดแคลนมากขึน้ โดยอาศัยมาตรการดังนี้
การใช้

( 1 ) พิจารณาจัดเก็บค่าใช้น้าจากการชลประทานในภาคเกษตรกรรมตามปริมาณ
เพื่อให้มกี ารใช้น้าอย่างประหยัดและเป็นธรรมกับเกษตรกร

( 2 ) ทบทวนอัตราค่าใช้น้าจากการชลประทานทีเ่ ก็บจากภาคเกษตรกรรมและ
นอกภาคเกษตรให้เหมาะสม
โดยในภาคเกษตรกรรมควรถือเกณฑ์การคานวณค่าใช้น้ าจากการ
ชลประทานเฉพาะค่าบารุงรักษาระบบส่งน้ าเท่านัน้
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( 3 ) จัดให้มรี ะบบการบริหารการใช้น้าตัง้ แต่ระบบคลองส่งน้าสายใหญ่จนถึงระดับ
ไร่นา สนับสนุ นบทบาทของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้น้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการส่งน้าและ
การบารุงรักษาระบบส่งน้าในไร่นา ตลอดจนให้ความรูแ้ ละวิทยาการแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกรใน
เรือ่ งการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3 . 2 สนับสนุนการวิ จยั พัฒนา และถ่ายทอดวิ ทยาการเพื่อการเกษตร ตลอดจนจัดหา
ปัจจัยการผลิ ตที่จาเป็ น โดยกาหนดบทบาทของรัฐและเอกชนทีเ่ หมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
งานวิจยั และส่งเสริมฝึกอบรมให้เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้
มากขึน้
และให้เกษตรกรมีปจั จัยการผลิตใช้อย่างเพียงพอและทัวถึ
่ งเช่นเดียวกับการพัฒนาปจั จัย
พืน้ ฐานอื่นๆ
ตามแนวทางและมาตรการดังนี้
3 . 2 . 1 สนับสนุ นภาคเอกชนโดยมีรฐั เป็นแกนนาในการวิจยั พัฒนา และส่งเสริมการใช้
พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยมี
มาตรการดังนี้
( 1 ) เผยแพร่ความรูใ้ ห้เกษตรกรทราบถึงคุณสมบัตติ ่างๆ ทัง้ ข้อดีและข้อเสียของ
เมล็ดพันธุล์ กู ผสม พันธุโ์ คเนื้อและโคนม เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
แก่กรณี
และสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
( 2 ) ให้ความรูแ้ ก่ภาคเอกชนและเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนการ
ส่งออกเมล็ดพันธุเ์ พื่อการค้า
และพิจารณาให้การคุม้ ครองสิทธิทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญาพันธุพ์ ชื ที่
ภาคเอกชนผลิตได้ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ทต่ี รงตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย
(3) เร่งรัดงานวิจยั ทัง้ ด้านพันธุพ์ ชื และวิทยาการหลังเก็บเกีย่ ว โดยมุง่ ลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกรและการผลิตสินค้าใหม่ๆ
เพื่อกระจายการผลิตในไร่นาและเป็ นวัตถุดบิ ป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมรวมทัง้ การพัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ในการขยายพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ เช่น การ
เพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ การฝากตัวอ่อน ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สนับสนุนการวิจยั และผลิต
พันธุส์ ตั ว์น้าใหม่ๆ ทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและภาคเอกชนนาไปขยาย
การผลิตอย่างแพร่หลาย
( 4 ) สนับสนุ นการให้ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีและการจัดการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าใน
ั ่ ผปู้ ระกอบกิจการด้านการประมง
แหล่งน้ าธรรมชาติและชายฝงแก่
3 . 2 . 2 สนับสนุ นให้เกษตรกรใช้ป๋ ยเคมี
ุ อย่างคุม้ ค่าและมีป๋ ยเคมี
ุ ทม่ี คี ุณภาพใช้ทนั กับความ
ต้องการ
โดยมีมาตรการดังนี้
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(1) แนะนาและถ่ายทอดความรูใ้ นการใช้ป๋ ยเคมี
ุ ให้ถูกวิธแี ละเหมาะสมกับสภาพดิน
ในแต่ละท้องถิน่ และชนิดของพืชทีป่ ลูกโดยเน้นถึงประสิทธิภาพ
ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อให้
เกษตรกรเลือกใช้ รวมทัง้ รณรงค์ให้เกษตรกรใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรียค์ วบคู่กบั การใช้ป๋ ยเคมี
ุ ดว้ ย เพื่อรักษา
เนื้อดินและลดต้นทุนการผลิต
( 2 ) ปรับโครงสร้างการค้าและการตลาดปุ๋ยเคมีในประเทศให้มกี ารแข่งขันโดยเสรี
มากขึน้ และทบทวนความเหมาะสมการผลิตปุ๋ยเคมีในประเทศไทย โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
เกษตรกรเป็นหลัก
และอาจถือได้ว่าเป็นการให้บริการพืน้ ฐานทางการเกษตรประเภทหนึ่งก็ได้
3.2.3 สนับสนุนการใช้สารเคมีทถ่ี ูกวิธแี ละลดการใช้สารเคมีในอนาคต เพื่อมิให้เป็นอันตราย
ต่อผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรและตัวเกษตรกรเองโดยมีมาตรการดังนี้
( 1 ) รณรงค์ให้เกษตรกรดาเนินการป้องกันกาจัดศัตรูพชื ด้วยการติดตาม
สถานการณ์และควบคุมศัตรูพชื ด้วยวิธธี รรมชาติอย่างแพร่หลายเพื่อลดการใช้สารเคมีและให้
เกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญ
และมีความรูใ้ นการป้องกันศัตรูพชื ตัง้ แต่ก่อนลงมือปลูกพืช
ป้องกันการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคสัตว์แทนการมุง่ เน้นการรักษาโรคเมือ่ สัตว์ปว่ ย
( 2 ) รณรงค์ให้เกษตรกรผูป้ ลูกพืช ผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์และสัตว์น้า ผูน้ าเข้าหรือ
ผูจ้ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร มีความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีต่างๆ ทีถ่ ูกต้อง และอันตรายที่
เกิดจากการใช้สารเคมีและเวชภัณฑ์ไม่ถูกวิธ ี
ตลอดจนการนาพืชและจุลนิ ทรียม์ าป้องกันและ
ปราบศัตรูพชื และสัตว์ ควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีให้ถงึ มือเกษตรกรด้วยสื่อต่างๆ ทัง้ ด้านสิง่ พิมพ์
วิทยุ
วีดที ศั น์
และโทรทัศน์
(3) ทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและพิจารณาออกกฎหมายควบคุมยาสัตว์เป็นการ
เฉพาะ ให้สามารถดูแลธุรกิจยาสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ อย่างทัวถึ
่ งตัง้ แต่การผลิตจนถึงการ
ใช้เพื่อให้มกี ารใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และงดเว้นการใช้ยาหรือสารเคมีตอ้ งห้าม ตลอดจนให้มกี าร
ระบุช่อื สามัญของสารเคมีโดยชัดเจนเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยอาศัยชื่อเสียงของตรา
สินค้าและการโฆษณา
(4) เร่งรัดงานวิจยั ถึงแนวโน้มทางการป้องกันกาจัดศัตรูพชื การนาเอาพืชสารสกัด
จากพืช และจุลนิ ทรียม์ าใช้ทดแทนสารเคมีเพื่อนาออกเผยแพร่ให้เกษตรกรนาไปใช้และภาคเอกชน
นาไปขยายการผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไป
(5) กาหนดมาตรฐานระดับสารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการศึกษาวิจยั กาหนดขนาดทีใ่ ช้ ระยะเวลาหยุดยา และ
สารตกค้างจากยาทีย่ อมให้พบได้ในอาหาร
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3 . 2 . 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เครือ่ งจักรกลเกษตรภายในประเทศโดยมี
มาตรการดังนี้
( 1 ) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการวิจยั และพัฒนา
เครือ่ งจักรกลเกษตรให้เหมาะสมกับเพศของเกษตรกร สภาพพืน้ ทีแ่ ละชนิดของพืชผลทัง้ ด้านการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลผลิต การบรรจุหบี ห่อและเครือ่ งจักรกล
ในโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรกร
ตลอดจนการประดิษฐ์เครือ่ งทุ่นแรงในระดับไร่นา
( 2 ) กาหนดมาตรฐานคุณภาพของเครือ่ งจักรกลเกษตร รวมทัง้ ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ
(3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกรให้มคี วามรูใ้ นการเลือกใช้ การบารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเครือ่ งจักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
( 4 ) สนับสนุ นสินเชื่อระยะยาวแก่ผผู้ ลิตเครือ่ งจักรกลเกษตรรายย่อยและเกษตรกร
ในการจัดซือ้ เครือ่ งจักรกลเกษตรทีเ่ หมาะสมและจาเป็น
ตลอดจนสนับสนุ นธุรกิจการให้บริการ
เครือ่ งจักรกลเกษตรโดยแพร่หลาย
3.2.5 ขยายบทบาทสินเชื่อการเกษตรและส่งเสริมการดาเนินธุรกิจแบบตลาดข้อตกลง โดย
มีมาตรการดังนี้
( 1 ) เพิม่ เงินทุนให้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เพียงพอใน
การปล่อยสินเชื่อทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวแก่เกษตรกร
เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและการทา
กิจกรรมนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายย่อย
การเกษตร

( 2 ) สนับสนุ นให้มกี ารแก้ไขพระราชบัญญัตธิ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เพื่อให้สามารถขยายบทบาทการดาเนินงานสินเชื่อให้ครองคลุมถึงกิจกรรรมนอกภาค
เกษตรแก่เกษตรกรรายย่อยได้กว้างขวางและทัวถึ
่ งมากขึน้

(3) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดตัง้ กองทุนประกันสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร เพื่อลดความเสีย่ งและจูงใจให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ให้ได้รบั
บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเพิม่ สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวให้
มากขึน้
( 4 ) สนับสนุนให้ธุรกิจการเกษตร โดยรัฐเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกับนักธุรกิจการเกษตร ให้มโี อกาสทาธุรกิจการเกษตร ให้มโี อกาสทาธุรกิจแบบตลาด
ข้อตกลง และร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ ด้านการขยายธุรกิจและประเภทสินค้าให้มาก
ชนิดขึน้
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(5) ดูแลสัญญาข้อตกลงระหว่างสถาบันเกษตรกรและนักธุรกิจให้มคี วามรัดกุมและ
เกิดความเป็ นธรรมทุกฝา่ ย
3.3 ปรับโครงสร้างการผลิ ตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการ
ของตลาด
ด้วยการปรับระบบการเพาะปลูกและระบบไร่นาเป็นแบบผสมผสานให้สาขาประมง
ปศุสตั ว์ และปา่ เศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรมากขึน้
โดยมีมาตรการดังนี้
3.3.1 ปรับระบบส่งเสริมการเกษตรของทางราชการจากเดิมทีเ่ น้นการส่งออกรายสินค้า ไปสู่
การสนับสนุ นและแนะนาให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตในไร่นาได้ดว้ ยตนเองมากขึน้ โดยรัฐ
ให้บริการดูแลสนับสนุนด้านต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรตามควรแก่กรณี
3 . 3 . 2 สนับสนุ นภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรในการเพาะปลูกสร้างส่วนป่า
โดย
(1) เร่งรัดให้มพี ระราชบัญญัตสิ วนปา่ เพื่อให้ผลู้ งทุนปลูกสร้างสวนปา่ มีความมันใจ
่
ในสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการลงทุนของตนเองในการตัดไม้สกั และไม้ยางทีป่ ลูกในพืน้ ทีข่ อง
ตนเอง ตลอดจนได้รบั ยกเว้นค่าภาคหลวง และไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎเกณฑ์บางประการตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
พ.ศ.
2
4
8
4
( 2 ) สนับสนุ นให้มกี ารปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจของภาคเอกชนทีม่ อี ุตสาหกรรม
รองรับครบวงจรกับสถาบันเกษตรกรในรูปสวนปา่ ชุมชนหรือเพื่อการค้า พร้อมทัง้ กาหนดเขตปลูก
สร้างสวนป่าทัง้ สองประเภทให้ชดั เจน ตลอดจนปรับปรุงวิธอี นุ ญาตให้เป็ นธรรมและรวดเร็วยิง่ ขึน้
3 . 4 สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสิ นค้าเกษตร เพื่อเพิม่ มูลค่าแก่สนิ ค้าแทนการ
ส่งออกในรูปวัตถุดบิ และทดแทนการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ
โดยมีมาตรการดังนี้
3.4.1

กาหนดมาตรการเกีย่ วกับการนาเข้าวัตถุดบิ ให้ชดั เจนและมีเสถียรภาพเพื่อให้
อุตสาหกรรมแปรรูปพัฒนาและขยายตัวไปได้

3 . 4 . 2 เพิม่ ประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยการสนับสนุ นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการแสวงหาและถ่ายทอดวิทยาการด้านพันธุ์ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ และ
ผลิตภัณฑ์
การพัฒนามาตรฐานสินค้าและการบรรจุหบี ห่อ
3.4.3 สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจการเกษตรแผนใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรใหม่ๆ ทีม่ ลี ่ทู าง
การตลาดดีทงั ้ เพื่อการส่งออก
การแปรรูปและการทดแทนการนาเข้า
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3.5 ปรับปรุงการบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การลงทุนของรัฐในการพัฒนาการ
เกษตรถึงมือเกษตรกร
และแก้ปญั หาในระดับพืน้ ทีท่ ส่ี อดคล้องและตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร
โดยมีมาตรการดังนี้
3 . 5 . 1 ให้มกี ารจัดทาแผนปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดทีม่ แี ผนงาน
และโครงการสนองตอบต่อการแก้ปญั หาและความต้องการของเกษตรกร ในลักษณะการทางานแบบ
ผสมผสานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะรองรับระบบบริหารของรัฐบาลในการกระจาย
อานาจและงบประมาณให้แก่ส่วนภูมภิ าคมากขึน้
3.5.2 ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของระบบสนเทศ ทัง้ การจัดเก็บการเผยแพร่ การ
บริหารข่าวสารการเกษตร และวิทยาการทีท่ นั สมัย โดยกาหนดขอบข่ายและหน่วยงานรองรับอย่าง
ชัดเจนทัง้ ในระดับประเทศและระดับพืน้ ที่
3.5.3 ฝึกอบรมด้านบริหารและจัดการ ตัง้ แต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าการตลาด
และการให้สนิ เชื่อแก่เกษตรกรผู้นากลุ่ มเกษตรกร และผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรรวมทัง้ จัดทา
ข้อมูลข่าวสารการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะสินค้าเกษตรแต่ละชนิดทีต่ ลาดต้องการ เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่สถาบันเกษตรกรต่างๆ อย่างทัวถึ
่ งและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการผลิต
และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

บทที่ 3
การพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและบริการ
1. ผลการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าที่ผ่านมา
1.1 ด้านอุตสาหกรรม
1.1.1 ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ภาคอุตสาหกรรมได้มบี ทบาทสาคัญต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยเป็นอย่างยิง่ โดยสัดส่วนของผลผลิตอุตสาหกรรมในผลผลิต
รวมของประเทศได้เพิม่ จากร้อยละ 23.5 ในปี 2529 ซึง่ เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มา
เป็นร้อยละ 26.0 ในปี 2534 อัตราการขยายตัวทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 6.6 ปจั จัยสาคัญทีก่ ระตุน้ ให้เกิด
การขยายตัวสูงเช่นนี้ ได้แก่ การขยายตัวของการส่งออกและการลงทุน โดยเฉพาะการผลิตเพื่อ
ส่งออกและการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการนาเข้า
1.1.2 ในด้านกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ได้มกี ารพัฒนาไปอย่างมากเมือ่ เทียบกับระยะ
ทีผ่ ่านมา ทัง้ ด้านประเภทการผลิตและคุณภาพของสินค้าไปสู่อุตสาหกรรมทีม่ กี ารผลิตสลับซับซ้อน
และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึน้ และเป็ นโรงงานใหม่ทใ่ี ช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงขึน้ ทัง้ นี้เป็น
ผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกทีจ่ ะต้องแข่งขันในตลาดโลก และเป็นการเข้าร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ
1.1.3 แม้ว่าอุตสาหกรรมจะขยายตัวไปอย่างรวดเร็วแต่แหล่งทีต่ งั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ยงั กระจุกตัวอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีเพียงบางส่วนเริม่ กระจาย
ไปยังพืน้ ทีร่ อบนอกแถบจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก สาหรับในภูมภิ าคทีห่ ่างไกลออกไป
การกระจายอุตสาหกรรมยังไปไม่ถงึ ดังจะเห็นได้ว่าจานวนโรงงานทีต่ งั ้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีสดั ส่วนถึงร้อยละ
5
2
1 . 1 . 4 ปริมาณมลพิษอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ จากแหล่ง
โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่ นเดิม และจากอุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้เพราะการควบคุมดูแล
ของรัฐไม่มปี ระสิทธิผลเท่าทีค่ วร
ตันทุนการสร้างระบบกาจัดของเสียสูงและการละเลยของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมบางกลุ่มล้วนมีส่วนสนับสนุ นให้ระดับความรุนแรงของปญั หานี้ทวีสงู ขึน้
1.1.5 บริการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า การขนส่ง สื่อสาร
สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการค้า ได้ทนั ท่วงที
และเกิดสภาพคอขวดทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา

43

1 . 1 . 6 กาลังคนและแรงงานฝีมอื เริม่ ขาดแคลนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อการ
ขยายตัวทัง้ ในด้านการผลิต การค้า และบริการ นอกจากนี้งานวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าทีจ่ ะเข้ามาเสริมกระบวนการผลิตและการค้ายังมีขอบเขตที่จากัด
ขณะเดียวกัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมก็ยงั ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
1.1.7 กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตั ขิ องรัฐ ตลอดจนโครงสร้างภาษีและวิธจี ดั เก็บยังไม่
สามารถปรับตัวได้ทนั กับสถานภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทีไ่ ด้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
ซึง่ เป็นข้อจากัดต่อความสามารถแข่งขันของไทยในตลาดโลก ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้มกี ารตอบโต้จาก
ประเทศคู่คา้ ได้อกี ด้วย
1.2 ด้านการค้าสิ นค้าและการค้าบริ การ
1.2.1 เศรษฐกิจของไทยได้เปิดกว้างสู่นานาชาติมากขึน้ โดยพึง่ พาการค้าต่างประเทศมาก
ยิง่ ขึน้ กล่าวคือ ในช่วงสีป่ ีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือปี 2530-2533 มูลค่าการค้าและบริการ
ระหว่างประเทศได้เพิม่ จาก 7.4 แสนล้านบาท ในปี 2530 เป็น 16.6 แสนล้านบาท ในปี 2533 โดยที่
มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.6 เท่า คือ เพิม่ จาก 3.7 แสนล้านบาท เป็น 9 แสนล้านบาท
ทัง้ นี้ สัดส่วนของมูลค่การค้าและบริการระหว่างประเทศต่อผลผลิตรวมของประเทศได้เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 59 เป็นร้อยละ 80 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยแยกเป็นการส่งออกร้อยละ 37 และการนาเข้า
ร้อยละ
4
3
1 . 2 . 2 สินค้าส่งออกของไทยได้กระจายตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมจากสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น สิง่ ทอ อาหารแปรรูป เป็ นสินค้าชิน้ ส่วนและอุปกรณ์มากขึน้ เช่น ชิน้ ส่วน
อิเลคทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนรถยนต์ ในส่วนของสินค้าเกษตรแม้ว่าจะมีมลู ค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ และการ
กระจายประเภทสินค้ามากขึน้
แต่กเ็ พิม่ ในอัตราทีไ่ ม่สงู นักมีผลให้สนิ ค้าอุตสาหกรรมได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญแทนทีส่ นิ ค้าเกษตร กล่าวคือ สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าส่งออก
รวมในปี 2 5 3 3 คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 5 สาหรับตลาดส่งออกสาคัญยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา
ประชาคมยุโรป และญีป่ ่นุ
ซึง่ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 6 0
ของตลาดส่งออกทัง้ หมด
1.2.3 ระบบเศรษฐกิจไทยเริม่ ผูกพันและพึง่ พาการค้ากับต่างประเทศมากขึน้ ทาให้ตอ้ งปรับ
กลยุทธและวิธกี ารในการเจรจาปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ
1 . 2 . 4 การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ ยังมีขดี จากัดอยูเ่ ฉพาะ
สินค้ากลุ่มพืชไร่ และส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐ เกษตรกรจงมีทางเลือกในการขายสินค้า
จากัด จาเป็ นต้องพึง่ พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ราคาสินค้าเกษตรสาคัญๆ ยังได้รบั
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกทาให้เกษตรกรได้รบั ผลกระทบทางด้านรายได้
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1 . 2 . 5 การค้าบริการได้มบี ทบาทสาคัญเพิม่ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยเริม่ มี
ดุลการค้าบริการระหว่างประเทศเกินดุลเป็นครัง้ แรกในช่วงกลางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ
รายได้
ร้อยละ 50 ของรายรับทัง้ หมดมาจากการท่องเทีย่ วซึง่ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยก็มรี ายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงมากในด้านบริการขนส่งระหว่างประเทศและประกันภัยสินค้าซึง่ คิดเป็ นร้อย
ละ 42 ของรายจ่ายรวม เนื่องจากการขยายตัวด้านการค้าต่างประเทศ รายจ่ายอื่นทีส่ าคัญรองลงมา
ได้แก่
การจ่ายดอกเบีย้
กาไร
และเงินปนั ผลคืนกลับไปต่างประเทศ
1.2.6 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ การค้าบริการในประเทศได้เริม่ เข้ามาสนับสนุนการ
ผลิต การค้า และกิจกรรมอื่นๆ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ยังเป็นประเด็นสาคัญในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึง่ เป็ นผลมาจากแรงผลักดันของประเทศพัฒนาแล้วทีจ่ ะให้มกี ารเปิดตลาดการค้าบริการ
เสรีขน้ึ ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม และ
การโฆษณา
เป็นต้น
2. เป้ าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม

การค้า

และบริ การ

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม กาค้าสินค้าและบริการ มีส่วนสนับสนุ นวัตถุประสงค์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึง
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การค้าและบริการไว้ดงั นี้
คือ
2.1 ด้านอุตสาหกรรม
2.1.1 ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 9.5 ต่อ
ปี
2.1.2 ให้การผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวโดยเฉลีย่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.5 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2

2 . 1 . 3 ให้อุตสาหกรรมส่งออกมีสดั ส่วนในมูลค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8 0 ในปี
5
3
9

2.1.4 กาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 สาขา คือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม อุตสาหกรรมงานโลหะ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
2.1.5 กาหนดให้มมี าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 เรือ่ งภายใน 2539
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2.2 ด้านการค้าสิ นค้าและบริ การ
2.2.1 รักษาอัตราการขยายตัวด้านการส่งออกสินค้าเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.7 ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
เพื่อจะนาไปสู่การลดการขาดดุลการค้าในระดับทีเ่ หมาะสม
2 . 2 . 2 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศ ให้
ขยายตัวไม่ต่ากว่าอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 13 ต่อปี และจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
8
ต่อปี
2.2.3 กาหนดสาขาการค้าบริการเป้าหมายทีจ่ าเป็ นต่อการเพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันทางการค้า คือ บริการขนส่งทางเรือและอากาศ บริการประกันวินาศภัยสินค้าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมและบริการก่อสร้าง
3

.
3

.

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
1

ส่งเสริ มและสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม

3.1 .1 ใช้นโยบายการคลังทัง้ ทีเ่ ป็นมาตรการภาษีและมาตรการการคลังด้านอื่นๆ เพื่อขจัด
อุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก ตลอดจนดาเนินนโยบายสนับสนุนให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในโครงการบริการพืน้ ฐาน
3 . 1 . 2 พิจารณาปรับเพดานอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละอัตราดอกเบีย้ เงินฝากสะสมทรัพย์ให้
เป็นไปตามภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจ รวมทัง้ ควรพิจารณาปล่อยให้อตั ราดอกเบีย้ เงินกู้ และ
อัตราดอกเบีย้ ฝากลอยตัวตามภาวะตลาดการเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3.1.3

พิจารณาให้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
อุตสาหกรรม

ไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา

3.1.4 สนับสนุนให้มสี ถาบันเงินทุนระยะยาวของภาคเอกชนมากขึน้ พัฒนาตลาดทุนใน
ประเทศให้กว้างขวางขึน้ และส่งเสริมให้มกี ารใช้ตราสารทางธุรกิจต่างๆ และพัฒนาให้มตี ลาดรอง
สาหรับพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของหน่วยงานของรัฐ และตราสารธุรกิจต่างๆ
3.2 ปรับระบบภาษี อากรและสิ ทธิ ประโยชน์
3.2.1 ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือน้อยอัตราเพื่อให้โครงการสร้างภาษีความเป็นกลางมาก
ทีส่ ุด พร้อมทัง้ ปรับปรุงอัตราอากรขาเข้าสินค้าสาเร็จรูป ชิน้ ส่วน และวัตถุดบิ ให้แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการผลิตขัน้ กลางและขัน้ ต้นภายในประเทศให้มากขึน้
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3.2.2 ให้มกี ารพิจารณาใช้ระบบสากลในการประเมินราคาสินค้าตามระบบข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ
เพื่อคานวณค่าภาษีอากรทีผ่ นู้ าเข้าต้องเสีย
3.2.3 ให้มมี าตรการการเงินการคลังใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านการส่งออกและ
การลงทุน เช่น ธนาคารเพื่อการนาเข้าและส่งออก การประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก บริการให้เช่า
ทรัพย์สนิ
และบริการรับซือ้ หนี้
เป็นต้น
3.3 ปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายส่งเสริ ม
3.2.1 เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวด้านการค้าและการค้า
ลงทุน เช่น พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2512 พระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนเครือ่ งจักร พ.ศ. 2514
เป็นต้น
3.2.2 ให้มกี ารแยกกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนเพื่อทีก่ ารขอ
อนุญาตและขอต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานสามารถทาได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ สาหรับอุตสาหกรรมที่
มีผลต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมน้อย และตรวจดูอย่างรอบคอบ หรือบังคับให้ไปอยู่ในเขตหรือนิคม
อุตสาหกรรมในกรณีทเ่ี ป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างมลพิษมาก
3.2.3 สนับสนุ นภาคเอกชนเข้ามาแบ่งเบาภาระการดาเนินงานของรัฐบางประการเช่น การ
ตรวจสอบเครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน การตรวจสอบห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น เพื่อให้มคี วาม
สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
3.2.4 สนับสนุ นงบประมาณให้แก่องค์กรเอกชนทีไ่ ม่มงุ่ หวังกาไรเพื่อจัดการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสนับสนุ นให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.5 สนับสนุ นให้เอกชนขยายการร่วมลงทุนในต่างประเทศทัง้ ในกลุ่มประเทศทีม่ ปี จั จัย
เอือ้ อานวยต่อการผลิต
และกลุ่มประเทศคู่คา้ ทีม่ แี นวโน้มอุตสาหกรรมภายในประเทศ
3.2.6 สนับสนุ นบทบาทสถาบันภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและหอการค้าจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปญั หาและพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้
3.4 เร่งรัดขยายบริ การพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านไฟฟ้า น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และระบบการขนส่งทางบกให้เพียงพอ ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม
ทัง้ ในแง่คุณภาพของบริการ
และราคาให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
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3.5 ปรับปรุงพระราชบัญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2 5 2 2 ให้มผี ล
บังคับใช้ครองคลุมถึงเขตอุตสาหกรรมของเอกชน เพื่อเป็นการคุม้ ครองผูป้ ระกอบการตัง้ โรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมของเอกชนให้ได้รบั การดูแลอย่างเป็นธรรม
3.6 ฝึ กอบรมและพัฒนาระดับฝี มือแรงงานให้เพิ่ มสูงขึ้น สนับสนุ นความร่วมมืออย่างเป็น
ระบบระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการในการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
รวมทัง้ สนับสนุ นให้เอกชนฝึกอบรมแรงงานของตนเอง โดยอาจจัดตัง้ เป็ นกองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ซึง่ รัฐให้ความช่วยเหลือทางการเงินส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งเรียกเก็บจากโรงงานหรือบริษทั
ห้างร้าน
เพื่อนามาเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานและจัดการฝึกอบรม
3.7 เสริ มสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก และพัฒนาเทคโนโลยีขนั ้ พืน้ ฐานเพื่อให้อุตสาหกรรม
พึง่ ตนเองได้ในระยะยาว
โดย
3.7.1 สนับสนุ นการพัฒนาระบบรับช่วงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตัง้ แต่ระดับการลงทุน
จากต่างประเทศกับอุตสาหกรรมในประเทศ ระหว่างอุตสาหกรรมในประเทศด้วยกันเอง เพื่อให้มกี าร
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
3.7.2 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.8 ส่งเสริ มการใช้ระบบมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3.8.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 โดยเฉพาะในการกาหนดมาตรฐานและในการรับรองคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินการทางด้านงานมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศได้คล่องตัวและ
เอือ้ อานวยต่อการส่งออกยิง่ ขึน้
3.8.2 พิจารณาทบทวนลาดับความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทค่ี วรมีมาตรฐานให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ความต้องการของผูบ้ ริโภค และเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ตรวจสอบ
3.8.3 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรฐานของประเทศ
และในการเจรจาระหว่างประเทศ
3.8.4 ให้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการสอบเทียบเครือ่ งมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบ
เพื่อให้การทดสอบมีความเทีย่ งตรงมากยิง่ ขึน้
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3.8.5 สนับสนุ นบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม และในการให้บริการทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมงานของหน่วยงานของรัฐ
โดยพิจารณาใช้มาตรการด้านภาษีสนับสนุ นการจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
3.8.6 พิจารณาแนวทางกาหนดระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐให้เป็นระบบเดียวกันทัง้ ประเทศ โดยปรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารด้านการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรองคุณภาพโรงงาน การรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ การทดสอบ และ
มาตรวิทยาให้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กบั แนวปฏิบตั มิ าตรฐานสากล
3.8.7 จัดตัง้ ศูนย์สนเทศมาตรฐานและศูนย์บริการทางวิชาการ
โรงงานอุตสาหกรรมและผูส้ ่งออก

เพื่อให้บริการแนะนาแก่

3.9 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายเฉพาะสาขา
นอกเหนือจากแนวทางทีม่ งุ่ สนับสนุ นและส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยทัวไปแล้
่
วเห็น
ควรกาหนดแนวทางเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายรายสาขา เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ม ี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในระยะยาว
นอกจากนี้ยงั มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นสูง ใช้วตั ถุดบิ กึง่ สาเร็จรูปในประเทศสูง ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่ สูงและมีความได้เปรียบเชิงการผลิตและการค้า
3.9.1 อุตสาหกรรมการเกษตร

ประเด็นปญั หาสาหรับอุตสาหกรรมนี้

พอสรุปได้คอื

(1) การผลิตวัตถุดบิ สินค้าเกษตรเพื่อป้อนโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะกิจการส่งออก
ยังมีปญั หาและข้อจากัดอยู่มากทัง้ ด้านปริมาณไม่เพียงพอ คุณภาพผลผลิตสม่าเสมอ ราคาไม่
แน่นอน การจัดส่งไม่ตรงตามกาหนด รวมทัง้ ประเภทของวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตได้ไม่ตรงกับความนิยมของ
ตลาด
( 2 ) อุตสาหกรรมการเกษตร ในส่วนทีเ่ ป็ นกิจการขนาดย่อมมีปญั หาด้าน
เทคโนโลยีการผลิตทีไ่ ม่ทนั สมัยและประสิทธิภาพการผลิตต่า ทาให้สนิ ค้าทีผ่ ลิตได้มคี ุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน
และยังขาดความรูด้ า้ นการตลาด
(3) ระบบการจัดการระหว่างผูผ้ ลิตวัตถุดบิ กับโรงงาน เช่น ระบบตลาด ข้อตกลง
ระหว่างเกษตรกรกับโรงงานซึง่ ยังมีอยูจ่ ากัด
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3.9.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
(1) สนับสนุ นระบบจัดการเกษตรแผนใหม่
พัฒนาระบบตลาดข้อตกลงระหว่าง
เกษตรกรกับโรงงานแปรรูปให้ขยายตัวมากขึน้
เพื่อเป็นการประกันปริมาณ
ราคาและคุณภาพของผลผลิตเกษตรให้ตรงกับความต้องการของโรงงาน
แปรรูป โดยรัฐจะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกร
(2) จัดตัง้ องค์กรหรือคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรระดับชาติ เพื่อ
จัดทาแผนและประสานการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และกาหนดภาระ
หน้าทีข่ องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ
ให้ชดั เจน
(3) ให้มศี ูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดย่อม ในด้านการผลิต
การควบคุมคุณภาพสินค้า
และการจัดการ
(4) ยกเลิกมาตรการบังคับให้อุตสาหกรรมการเกษตรบางประเภทต้องซือ้ วัตถุดบิ
ภายในประเทศควบคู่ไปกับการนาเข้าวัตถุดบิ ในประเทศ
หรือแข่งขันกับ
วัตถุดบิ ต่างประเทศได้แล้ว
3 . 9 . 3 อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้จากการส่งออก
และมีการจ้างงานสูง แต่ยงั มีขอ้ จากัดเรือ่ งการตัง้ ขยายโรงงาน และจุดอ่อนด้านอุตสาหกรรม
ฟอกย้อม
3.9.4 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม
(1) ลดการคุม้ ครองด้านอากรนาเข้าอุตสาหกรรมขัน้ ต้นและขัน้ กลางและส่งเสริมให้
ั ่ ายและทอผ้าในนิคมอุตสาหกรรม
มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปนด้
(2) จัดตัง้ อุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยเฉพาะ
ให้การจัดหาดูแลด้านมลพิษและ
สิง่ แวดล้อมเป็นระบบ พร้อมทัง้ กาหนดมาตรการทีช่ ดั เจนและระยะยาวเวลาที่
แน่นอนในการสนับสนุ นให้โรงงานย้ายเข้าไปตัง้ ในนิคมอุตสาหกรรม
(3) ให้มสี ถาบันหรือองค์กร
ทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีและวิเคราะห์ขอ้ มูล
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม ให้บริการข่าวสาร ตลอดจนพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ เช่น การพัฒนากาลังคน
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3.9.5 อุตสาหกรรมงานโลหะ ผูผ้ ลิตขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ได้รบั การคุม้ ครองสูง
ในขณะทีข่ ดี ความสามารถทาง
การผลิตของอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรและโรงงานโลหะขัน้ กลางในประเทศ ยังไม่ได้
พัฒนาให้มคี ุณภาพและราคาแข่งขันกับตลาดต่างประเทศและเพียงพอทีจ่ ะเป็ นฐาน
ของการผลิตยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น
นอกจากนี้เครืองมือวัดและอุปกรณ์
ทดสอบและชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรยังมีไม่พอเพียงเพราะต้องเสียอากรนาเข้าสูง
3.9.6 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมงานโลหะ
(1) ลดการคุม้ ครองแก่อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศ
(2) ส่งเสริมสนับสนุนและเพิม่ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล และ
งานโลหะขัน้ กลาง เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งจักร อุตสากรรมแบบและ
แม่พมิ พ์ การหล่อโลหะ การทุบขึน้ รูป การชุบแข็ง และการผลิตชิน้ ส่วนโลหะที่
มีความเทีย่ งตรงสูงด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น ให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิต
สูงขึน้
(3) เร่งรัดให้มกี ารกาหนดมาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้เพิม่ ขึ้น เพื่อ
สนับสนุ นการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็ นทีย่ อมรับจากผูใ้ ช้ภายในประเทศ
และตลาดส่งออก
3.9.7 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปจั จุบนั ส่วนใหญ่เป็ น
ระดับการประกอบ ซึง่ เน้นความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานเป็ นหลัก ในอนาคตจึง
ต้องคานึงถึงการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อมุง่ การแข่งขันไปสู่ผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่
สูงนอกจากนี้โครงสร้างอากรนาเข้าและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก
ของรัฐ
ทาให้อุตสาหกรรมขัน้ กลางในประเทศไม่ขยายตัวเท่าทีค่ วร
3.9.8 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(1) สนับสนุ นให้โครงการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ใช้ชน้ิ ส่วนทีผ่ ลิตได้ใน
ประเทศให้มากทีส่ ุด
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น
มากขึน้
(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ศี กั ยภาพทางการตลาดในระยะยาว เช่น
โทรสาร แผงวงจรไฟฟ้าเฉพาะงาน เป็ นต้น เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยี
สาขานี้ให้กา้ วไปสู่ระดับทีส่ งู ขึน้ อย่งเป็ นขัน้ ตอน
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(3) สนับสนุ นให้โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร นอกเหนือไปจากการเร่งรัดการผลิตวิศวกรและ
ช่างเทคนิคทีร่ ฐั จะต้องดาเนินการอยูแ่ ล้ว
3.9.9 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โครงสร้างอากรนาเข้าปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขัน้ กลางทาให้ขาดประสิทธิภาพ และ
อุตสาหกรรมขัน้ ปลายเติบโตช้าเพราะต้นทุนวัตถุดบิ สูง
3.9.10 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(1) ลดการคุม้ ครองทัง้ ในอากรนาเข้า

และยกเลิกมาตรการห้ามนาเข้าอย่างเป็น
ขัน้ ต้น

(2) เปิดให้เอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยเสรี
(3) ปรับบทบาทของรัฐจากผูล้ งทุนโดยตรง เป็นผูป้ ระสานงานการลงทุนและเน้น
บทบาทของรัฐในด้านการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน ดูแลตรวจสอบด้านมลภาวะ
และความปลอดภัย
และพัฒนาบุคลากร
(4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขัน้ ปลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
3.9.11 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ยังไม่ได้มกี ารพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมเหล็กต้นทาง ในขณะทีค่ วามต้องการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าสูงขึน้ อย่างมาก
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจาเป็ นต้องนาเข้าในมูลค่าทีส่ งู จึงจาเป็นที่
จะต้องเร่งรัดให้มอี ุตสาหกรรมนี้เกิดขึน้ โดยเร็ว
3.9.12 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
(1) ส่งเสริมให้เอกชนดาเนินการลงทุนผลิตเหล็กขัน้ ต้น โดยรัฐจะให้การสนับสนุน
ในด้านกาหนดพืน้ ทีต่ งั ้ และประสานงานจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกและปจั จัย
สนับสนุ นต่างๆ
(2) สนับสนุ นให้มกี ารเพิม่ กาลังผลิตเหล็กแผ่นโดยเสรี เพื่อให้สนองความต้องการ
ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ
(3) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูปและกึง่ สาเร็จรูป
ให้ลดหลันกั
่ นอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการผลิตภายในประเทศมากขึน้
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4.

แนวทางและมาตรการพัฒนาการค้าสิ นค้าและบริ การ
4.1 การค้าต่ างประเทศ
4.1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการขยายและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เนื่องจาก
การค้าระหว่างประเทศในปจั จุบนั มีลกั ษณะทีเ่ ป็ นระบบการค้าทีม่ กี ารแทรกแซง
แนวโน้มการกีดกันทางการค้ารุนแรงขึน้
เพื่อประโยชน์ในการขยายและรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้า
จึงควรกาหนดแนวทางพัฒนา
ดังนี้
(1) ให้มอี งค์กรการเจรจาการค้าทีม่ เี อกภาพเพื่อรับผิดชอบการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ทัง้ ระดับพหุภาคี ภูมภิ าค ทวิภาคี และเอกภาคี
(2) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าและการลงทุนมิให้ขดั ต่อ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎระเบียบเกีย่ วกับการนาเข้า –
ส่งออกการให้สทิ ธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
รวมทัง้ ปรับปรุง
กฎหมายเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากประเทศคู่คา้ และการแข่งขันทีไ่ ม่
เป็นธรรม เช่น การทุ่มตลาด และการอุดหนุนจากต่างประเทศ เป็นต้น
(3) จัดทาแผนการเจรจาทางการค้ากับประเทศคู่คา้ และกลุ่มพหุภาคีทส่ี าคัญ คือ
สหรัฐอเมริกา
ประชาคมยุโรป
ญีป่ ุ่น
และแกตต์
(4) เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า กับประเทศต่างๆ ทีม่ ผี ลประโยชน์
ร่วมกันในการสร้างอานาจการต่อรองการเจรจา
(5) กาหนดแนวทางและแผนการปรับตัว
เพื่อปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์
ทางการค้า
อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจและการค้าใน
ตลาดโลก เช่น การรวมตัวเป็นตลาดเดียวกับของประชาคมยุโรป เขตการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ ทัง้ นี้ โดยให้มหี น่วยงานทาหน้าทีเ่ ป็นแกนกลาง ประสานการ
ดาเนินงานเรือ่ งนี้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ขยายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดดัง้ เดิมและการเจาะตลาดใหม่ๆ โดยให้
ความสาคัญลาดับสูงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าทีไ่ ทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและสามารแข่งขันได้ดี รวมทัง้
การให้ความสาคัญกับการเพิม่ ขีดความสามารถทางด้านการตลาดของภาคเอกชน
โดยกาหนดแนวทาง
ดังนี้
(1) จัดทาแผนสินค้าและตลาดเป้ามายส่งออกในเชิงกลยุทธทัง้ ระยะสัน้
ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว โดยให้ความสาคัญกับการปรับเปลีย่ นกลยุทธการ

53

ส่งออกให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปของตลาดต่างๆ เช่น
การปรับนโยบายตลาดสินค้าเกษตรของญีป่ นุ่ การปรับระบบมาตรฐานสินค้า
ของประชาคมยุโรป
รวมทัง้ การปรับระบบเศรษฐกิจและการค้าของยุโรปตะวันออก
เป็นต้น
(2) เพิม่ บทบาทของสานักงานทีป่ รึกษาการพาณิชย์
และศูนย์พาณิชยการใน
ต่างประเทศให้มสี ่วนสนับสนุนการค้าต่างประเทศของไทยมากขึน้ โดยเฉพาะ
ข่าวสารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการเจาะและขยายตลาดเพิม่ ขึน้
4.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการค้า
การค้าของประเทศ

ให้มปี ระสิทธิภาพและเอือ้ อานวยต่อการพัฒนา
โดยมีมาตรการ
คือ

(1) ผลักดันให้มกี ารจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้สามารถนามาสนับสนุ นการวางแผน
ทางเลือกในระดับนโยบาย สร้างระบบเตือนภัยทางการค้า การพยากรณ์ การ
ตัง้ เป้าหมายและโอกาสทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ โดยร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและเอกชน
(2) จัดระบบการกระจายข้อมูลให้มกี ารนาเข้าข้อมูลไปใช้อย่างแพร่หลายและทัวถึ
่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว
4.1.4 สนับสนุ นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการค้า โดยจัดทาเครือข่ายและแผนงาน
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการของรัฐ เช่น การตรวจสอบและพิจารณา
มาตรฐานสินค้าออกให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
4.1.5 พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า โดยเฉพาะในภูมภิ าคอินโดจีน โดย
(1) ให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการประสานแนวทาง
และมาตรการทีจ่ าเป็ น ได้แก่ สิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคม
สื่อสารและขนส่ง
(2) สนับสนุ นให้ต่างประเทศมาจัดตัง้ สานักงานตัวแทนภูมภิ าค
โดยกาหนด
มาตรการและกลไกของรัฐบาล สนับสนุนให้แก่กจิ การประเภทนี้โดยไม่ขดั ต่อ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
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4.2 การค้าภายในประเทศ
4.2.1 ส่งเสริมการค้าเสรีในระบบตลาดสินค้าเกษตร ให้มกี ารกาหนดนโยบายราคาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อบทบาทการแทรกแซงทางด้านการตลาดของภาครัฐโดย
ยกเลิกกฎระเบียบทีท่ าให้เกิดการบิดเบือนทางการตลาดอย่างเป็นขัน้ ตอน
(1) สนับสนุ นภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
ตลาดประมูล เช่น ตลาดกลางและตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าเฉพาะประเภท เพื่อ
เป็นการกากับดูแล ให้การดาเนินการทางด้านการตลาดเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
ตามกฎหรือกติกาโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น ระเบียบหรือประกาศของกระทรวง
พาณิชย์
ในกรณีทจ่ี าเป็นก็ให้มมี าตรการด้านการเงินการคลังมาสนับสนุ น
รวมทัง้ ออกกฎหมายเพื่อการกากับดูแลทีช่ ดั เจน
(2) สนับสนุ นภาคเอกชนในการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกด้านการตลาด เพื่อ
การเก็บรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น ระบบคลังสินค้าและไซโลใน
ลักษณะของบริการสาธารณะ และการให้สนิ เชื่อโดยใช้สนิ ค้าเป็ นประกัน โดย
ปรับกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการดาเนินงานของภาคเอกชน
4.2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

โดย

(1) ยกเลิกการควบคุมราคาสินค้าอุตสาหกรรมประเภททีม่ กี ารแข่งขัน
ภายในประเทศค่อนข้างสมบูรณ์
(2) เสริมสร้างการแข่งขันและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยปรับปรุงกฎหมายการประกอบ
ธุรกิจเกีย่ วกับการป้องกันการผูกขาด การจากัดการแข่งขัน และการแข่งขันทีไ่ ม่
เป็นธรรม รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยให้มกี ารกาหนด
แนวทางประสานการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นระบบ
4.3 การค้าบริ การ
พัฒนาการค้าบริการในสาขาต่างๆ ทีเ่ ป็นแหล่งรายได้ของประเทศและมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันสูง รวมทัง้ การค้าบริการทีจ่ ะมีบทบาทสาคัญในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โดยมุง่ สนับสนุ นภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจการค้าบริการ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่ วข้อง ให้มคี วามยืดหยุน่ เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุ นการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชน จากัด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว (ประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 281) เป็นต้น สาขาการค้าบริการทีส่ าคัญ ได้แก่ การท่องเทีย่ วการบริการขนส่งสินค้า
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ทางเรือ

และทางอากาศ

การประกันวินาศภัยสินค้า บริการสื่อสารและโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
4.3.1 การท่องเที่ยว

(1) ดาเนินการให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(1.1) ร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพื่อพัฒนาวงจรท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
อาเซียนมากขึน้ โดยเน้นการร่วมมือทางการตลาดแทนการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคนี้
(1.2) กาหนดแนวทางสนับสนุ นให้ไทยเป็นประตูทางออกสู่การพัฒนา
วงจรท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศอินโดจีนและประเทศเพื่อนบ้าน
(1.3) สนับสนุ นการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วประเภทใหม่ๆ
เพื่อเพิม่ จุดดึงดูดความสนใจนอกจาก
อาศัยแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น การท่องเทีย่ ว
ทางทะเลและแม่น้ า การท่องเทีย่ วเพื่อการกีฬาและสุขภาพ การ
ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ
(2) อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในแหล่งท่องเทีย่ ว
(2.1) ให้มแี ผนแม่บทเพื่อพัฒนาฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเทีย่ วและระบบ
สาธารณูปโภคบริการพืน้ ฐานต่างๆ ทัง้ ในแหล่งท่องเทีย่ วหลักและ
แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพในระบบเดียวกับการพัฒนาเมือง
หลัก ได้แก่ เมืองพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชะอา-หัวหิน
เชียงราย เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี กาญจนบุร ี พระนครศรีอยุธยา
และพืน้ ทีอ่ สี านตอนล่าง
(2.2) นามาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคารผังเมือง อุทยานแห่งชาติ
และโบราณสถานมาใช้กากับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจกรรม
ต่างๆ ของธุรกิจเอกชนในบริเวณรอบๆ แหล่งท่องเทีย่ ว เพื่อ
ป้องกันผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการลงทุนประกอบการของ
ธุรกิจต่างๆ
(2.3) สนับสนุ นองค์กรของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในระดับท้องถิน่
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร บูรณะจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ เช่น น้าตก เกาะและหาดทราย
ตลอดจนอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ศิลปกรรม เช่น โบราณสถาน แหล่ง
ประวัตศิ าสตร์
เป็นต้น
(2.4) สนับสนุ นบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามาส่วนร่วมในการ
พัฒนาพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วต่างๆ มากขึน้ พร้อมกับการปรับปรุง
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาวงจรท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
(2.5) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โดยมุง่ การใช้ประโยชน์ในระยะยาวและความปลอดภัยของนัก
ท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพื่อคุม้ ครอง
นักท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องให้ดาเนินการอยูใ่ น
กรอบไม่เอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว
จนเกิดภาพพจน์ทางลบต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม
(3) พัฒนาและยกระดับคุณภาพกาลังคนด้านการท่องเทีย่ ว
(3.1) ขยายการผลิตกาลังคนทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพให้ได้
ปริมาณ และมีคุณภาพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดของ
ธุรกิจท่องเทีย่ วทัง้ ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค
(3.2) สนับสนุ นภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและฝึก
อบรมกาลังคนด้านต่างๆ
ให้มคี ุณภาพมาตรฐานการบริการใน
ระดับสูง พร้อมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้การ
พัฒนากาลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะแก้ไข
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2478 เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้โรงแรมที่
มีมาตรฐานสูงเป็ นสถานทีผ่ ลิตและฝึกอบรมได้มากขึน้
4.3.2 การบริ การขนส่งสิ นค้าทางเรือและทางอากาศ
(1) ปรับปรุงระบบบริหารและเครือ่ งมืออุปกรณ์การบริหารในท่าเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มตี น้ ทุนต่าลงและมีความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย
สินค้ามากขึน้
รวมทัง้ ปรับปรุงขัน้ ตอน การดาเนินงานของส่วนราชการที่
เกีย่ วข้องให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้
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(2) สนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี าร่วมทุนเดินเรือและพัฒนากองเรือไทยทัง้ ระหว่าง
ธุรกิจของไทยด้วยกัน
และกับธุรกิจเดินเรือจากต่างประเทศเพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการลงทุน การบริหาร และการแข่งขันมากขึน้ โดยปรับปรุง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ อานวยต่อการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว
(3) สนับสนุ นให้มกี ารลงทุนขยายขีดความสามารถในการบริการขนส่งสินค้าทาง
อากาศโดยเฉพาะมากขึน้
รวมทัง้ ระบบบริการคลังสินค้าทางอากาศ เพื่อ
สนับสนุ นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทันสมัย
และผลักดันให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางขนส่งทางอากาศทีส่ มบูรณ์แบบในภูมภิ าคนี้
4.3.3 การประกันวิ นาศภัยสิ นค้า
(1) เร่งรัดแก้ไขพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ.2510 เพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มขี ดี ความสามารถรองรับการประกันภัยมากขึน้
โดยให้ธุรกิจ
ประกันภัยขยายเงินกองทุนมากขึน้ พร้อมทัง้ เพิม่ โอกาสในการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ และกาหนดขอบเขตควบคุมการประกอบการให้มคี วามมันคงและ
่
เป็นธรรมแก่ทงั ้ ผูป้ ระกอบการและผูเ้ อาประกัน
(2) ส่งเสริมให้มกี ารทาประกันภัยสินค้าไว้ในประเทศมากขึน้
พร้อมกับพัฒนา
คุณภาพกาลังคน และประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของการ
ประกันภัยสินค้าทีม่ ตี ่อการลดการขาดดุลต่อผูน้ าเข้าและผูส้ ่งออก
4.3.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
(1) เร่งรัดการขยายบริการสื่อสารและโทรคมนาคมให้เพียงพอกับความต้องการ
โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อลดการผูกขาดในกิจการ
สื่อสารของรัฐ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการมากขึน้
(2) พัฒนาคุณภาพของบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้มคี วามสะดวกรวดเร็วมี
ราคาค่าบริการทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคในการเพิม่ ต้นทุนสินค้าและการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ
4.3.5 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
(1) โดยทีอ่ ุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การจ้างงานจานวนมากและความปลอดภัยในชีวติ
จึงเห็นควรมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ วยงานโดยตรงรับผิดชอบดูแล และพัฒนาอุตสาหกรรมบริการประเภทนี้ทงั ้ ระบบ โดยดาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งชาติ
หรือมอบหมายให้หน่วยงานภายใน
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง
(2) สนับสนุ นให้ผรู้ บั เหมาไทยสามารถรับงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในการตลาดอินโดจีนทัง้ ทีเ่ ป็ นการรับเหมาของฝา่ ยไทยโดยตรง
และการร่วมลงทุนกับผูร้ บั เหมาต่างประเทศ
(3) ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประมูลรับเหมาก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถดาเนินการได้ตามแผนงานและโครงการ
ลงทุนของภาครัฐบาล

บทที่ 4
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ผี ่านมาได้ประสบความสาเร็จที่สาคัญ 3 ประการ
คือ
1.1 การสร้า งบรรยากาศทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ผลส าเร็จ ที่ส าคัญ คือ การท าให้
ประชาชนโดยทัวไปมี
่ ความตื่นตัวในบทบาทและความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้บริหารประเทศระดับสูงและส่วนราชการต่างๆ ได้ให้ความสาคัญและ
สนับสนุ นการพัฒนาและการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมากยิง่ ขึน้
1.2 การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน กล่าวคือ
1.2.1 ในภาครัฐได้มกี ารจัดตัง้ องค์กรระดับชาติ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและให้การ
สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านขึ้นหลาย
องค์ก ร เพื่อ ให้ก ารสนั บ สนุ น การวิจ ัย และพัฒ นาใน 3
สาขาหลัก คือ สาขา
เทคโนโลยีชีว ภาพเทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุ และเทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละ
คอมพิวเตอร์
1.2.2 ในภาคเอกชนมีการใช้มาตรการมากกระตุ้นให้ภาคเอกชนทาการวิจยั และพัฒนามาก
ยิง่ ขึ้น โดยสนับสนุ นทางด้านการให้เงินกู้อตั ราดอกเบี้ยต่ าหรือเงินให้เปล่า การให้
สิทธิประโยชน์ ทางภาษีแก่ เ ครื่อ งจักรอุ ปกรณ์ เงินได้นิติบุค คลและเงิ นปนั ผล แก่
กิจการวิจยั และพัฒนาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
1.3 การเตรียมบุคลากร
มีการเพิม่ การผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทาหน้าที่
อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจยั โดยให้ทุนศึกษาต่อ ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศในระดับ
ปริญญาตรี – โท – เอก ใน 3 สาขาหลัก รวมทัง้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ี
เกีย่ วข้อง
2. ประเด็นการพัฒนาที่ ยงั เป็ นข้อจากัดสาหรับการสนับสนุนการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น สรุปทีส่ าคัญ
คือ
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2.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตยังไม่ได้ดาเนินการไปเท่าทีค่ วร
2.1.1 แม้ว่าจะได้มกี ารกระจายการผลิตทางด้านอุ ตสาหกรรมออกไปหลายประเภทเป็ น
อุตสาหกรรมชัน้ สูง/สมัยใหม่มากขึน้ ก็ตาม แต่กระบวนการหรือขัน้ ตอนการผลิตส่วน
ใหญ่ ย ัง คงใช้ แ รงงานและทรัพ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ส าคัญ เพราะแรงงานและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติม ีร าคาถู ก ส่ ว นภาคเกษตรกรรมนั น้ ยัง คงใช้ว ิธ ีข ยายพื้น ที่
เพาะปลูก ในการเพิม่ ผลผลิตและการเพิม่ ผลผลิตและใช้แรงงานราคาถูกในการลด
ต้นทุนการผลิต ซึง่ ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมไม่อาจใช้ปจั จัยที่
เคยได้เ ปรียบเหล่ านี้ ต่ อ ไปได้ เนื่อ งจากค่ าจ้างแรงงานมีแ นวโน้ มสูง ขึ้นและพื้น ที่
เพาะปลูกมีจากัดและราคาสูงขึน้ มากด้วย
2.1.2 สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ตระหนักถึงความจาเป็ น
ของการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตก็คอื มีการปกป้อง
และคุ้มครองทางอุ ต สาหกรรมและการค้า เช่น การใช้มาตรการกาแพงภาษีอากร
มาตรการห้ามนาเข้า หรือห้ามตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เป็นต้น
2.2 ความสามารถในการจัดหาและการถ่ายทอดเทคโนโลยียงั มีขดี จากัดอยู่
2.2.1 ประเทศไทยจาเป็ นต้องนาเข้าเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นทุกปี แต่
ขีดความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยียงั มีจากัด โดยอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมักเสียเปรียบในด้านราคาและเงื่อนไขข้อจากัด ทางธุรกิจ ทัง้ นี้เพราะขาด
ข้อสนเทศทางเทคโนโลยี อานาจต่อรอง และการสนับสนุนทางการเงินทีเ่ หมาะสม
2.2.2 การแพร่กระจายเทคโนโลยีจากต่างประเทศยังอยู่ในวงจากัด โดยบริษทั แม่มกั จะให้
เฉพาะบริษทั ผูซ้ อ้ื เทคโนโลยีหรือบริษทั สาขาเท่านัน้ ไม่ได้เผยแพร่ไปถึงบริษทั ขนาด
กลางและขนาดเล็กของไทยให้สามารถรับช่วงการผลิตชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นความต้องการได้
ทาให้ตอ้ งนาเข้าวัสดุและชิน้ ส่วนจากต่างประเทศ หรือนาบริษทั จากต่างประเทศมารับ
ช่วงการผลิตต่อ
2.2.3 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทัง้ รัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีการสังซื
่ อ้ วัสดุและอุปกรณ์และมีการ
ใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงจากต่างประเทศ ยังขาดความสานักในการสร้างขีดความสามารถ
ในการจัดหา คัดเลือกและดูดซับเทคโนโลยีทน่ี าเข้าจากต่างประเทศ
2.3 กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั มีไม่เพียงพอทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
2.3.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ไปสู่การผลิต ในภาคอุต สาหกรรม บริการและการเกษตรที่ทนั สมัย ทาให้เ กิดการ
ขาดแคลนกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิศวกร ช่างเทคนิค
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และช่างฝี มอื อย่างมาก โดยในช่วงปี 2530-2532 มีการขาดแคลนวิศวกรถึง 5,000
คน และคาดหมายว่ าความต้อ งการกาลัง คนประเภทดังกล่ า วจะมีม ากขึ้น ในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
2.3.2 เกิดปญั หา “สมองไหล” ของบุคลากรในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน
โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่ง เป็ น “แม่พิมพ์” ในการผลิต ก าลังคนด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คาดว่าความต้องการกาลังคนระดับสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพื่อทางานด้านวิจยั และพัฒนา ซึ่งจะ
ส่งผลให้การขาดแคลนกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรุนแรงยิง่ ขึน้
ด้วย
2.4 การวิจยั พัฒนาและการบริการพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนเอง
2.4.1 การวิจยั และพัฒนาส่วนใหญ่ดาเนินการในภาครัฐเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย การวิจยั
ไม่ส่งผลต่ อการแก้ไขปญั หาสาคัญๆ และการค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆ ยังขาดความ
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ทาให้ผลการวิจยั ไม่ได้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์สาหรับ
ภาคเอกชนซึ่งเป็ นผู้ใ ช้ประโยชน์ ก็ย งั ไม่เ ห็นความส าคัญ ของการวิจยั และพัฒนา
เพราะขาดมาตรการผลักดันและจูงใจให้เอกชนลงทุนในเรือ่ งนี้
2.4.2 บริก ารสนับ สนุ น อื่น ๆ เช่ น มาตรวิท ยา มาตรฐานการวิเ คราะห์ท ดสอบและการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีหลายหน่ วยงานรับผิดชอบ แต่ยงั มีขดี ความสามารถและ
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
เพิม่ ขึน้ ได้
3. เป้ าหมายการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อ ให้ม ีก ารน าเทคโนโลยีท่ีเ หมาะสมมาใช้ใ นการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความสามารถในการจัดหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่
า
ง
ประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดทัง้ การพัฒนากาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาที่ขาดแคลน ให้มปี ริมาณเพียงพอและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและจัดให้มกี ารพัฒนาบริการ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ให้เ อื้ออ านวยต่ อ การใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศนัน้ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ดงั นี้
3.1 ให้มกี ารพัฒนาและนาเทคโนโลยีมาใช้ใ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทัง้ ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม โดย
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3.1.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปี
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพื่อสนับสนุ นการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมให้ได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 9.5 ต่อปี
3.1.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตรกรรมจากประมาณร้อยละ 1.0 ต่อปี ในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็ นร้อยละ 1.8 ต่อปี ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
เพื่อสนับสนุ นการขยายตัวภาคเกษตรกรรมให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ
3.4 ต่อปี
3.2 เพิม่ การผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มกี าลังคนสาขาต่างๆ ในปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ดังนี้
3.2.1 ให้มวี ศิ วกรเพิม่ ขึน้ จาก 9.8 คนต่อจานวนประชากร 10,000 คน เป็ น 14.9 คนต่อ
จานวนประชากร 10.000 คน
3.2.2 ให้มนี ักวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ จาก 7.2 คน ต่อจานวนประชากร 10,000 คน เป็ น 10.2
คนต่อจานวนประชากร 10,000 คน
3.2.3 ให้มนี ักวิชาการเกษตรเพิม่ ขึน้ จาก 6.7 คน ต่อจานวนประชากร 10,000 คน เป็ น
10.5 คนต่อจานวนประชากร 10,000 คน
3.2.4 ให้มชี ่างเทคนิคเพิม่ ขึน้ จาก 141.5 คน ต่อจานวนประชากร 10,000 คน เป็ น 221.5
คนต่อจานวนประชากร 10,000 คน
3.2.5 เพิม่ นักวิจยั (วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์) จาก 1.4 คนต่อจานวนประชากร 10,000
คนเป็น 2.5 คนต่อจานวนประชากร 10,000 คน
3.3 เพิม่ งบวิจยั และพัฒนาของประเทศ เป็ นร้อยละ 0.75 ของผลผลิตรวมภายในประเทศ ในปี
2539 โดยจาแนกเป็ นงบวิจยั ของภาครัฐร้อยละ 0.50 ของผลผลิตรวมภายในประเทศ หรือ
ประมาณร้อยละ 2.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบวิจยั ของภาคเอกชนร้อยละ
0.25 ของผลผลิตรวมภายในประเทศ
4. แนวทางและมาตรการพัฒนาวิ ทยาศสตร์และเทคโนโลยี
4.1 กระตุน้ ให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมากยิง่ ขึน้ โดย
4.1.1 สร้างบรรยากาศการแข่งขัน โดยลดการคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น ลด
การปกป้องหรือยกเลิกการห้ามมิให้มผี ู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมบางประเภท ลด
การควบคุมการนาเข้าและการตัง้ พิกดั อัตราภาษีศุลกากรในอัตราทีส่ งู เป็นต้น
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4.1.2 สร้างบรรยากาศจูงใจ โดยลดภาษีเครื่องในห้องทดลอง อุปกรณ์วดั เครื่องมือทดสอบ
และคอมพิวเตอร์ช่วยผลิตให้เท่ากับเครือ่ งจักร เป็ นต้น
4.1.3 ส่ ง เสริม และเผยแพร่ เ ทคโนโลยีท่ีม ีค วามส าคัญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมโดยทัว่ ไป คือ
เทคโนโลยีการจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน การประหยัดพลังงาน การจัดการ
ของเสีย และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ตลอดจนการให้ บ ริก ารสารสนเทศ บริก าร
สอบเทียบเครือ่ งมือวัดระดับใช้งาน การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศ
คู่คา้
4.1.4 ปรับปรุงกฎระเบียบทางราชการ เพื่อ ให้อ งค์กรส่ งเสริมเทคโนโลยีของรัฐมีค วาม
คล่ อ งตัว และบริห ารงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดีย วกับองค์กรเอกชน เช่นให้
สามารถสะสมเงินรายได้จากการให้บริการเพื่อนาไปซือ้ ครุภณ
ั ฑ์หรือให้บริการด้านอื่น
ได้ เป็นต้น
4.1.5 สนับสนุนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(1) อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลและโลหการ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีโลหการเพื่อ
เพิ่ม ความสามารถในการรับ ช่ว งผลิต ชิ้น ส่ ว น การใช้เ ทคโนโลยีท่มี ีค วาม
แม่นยาสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุต สาหกรรมแม่พมิ พ์ และการผลิต
เครื่องมือกล พัฒนาความรูค้ วามชานาญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกล
และเครื่องมือกล และให้มศี ูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการในแต่ละสาขาของ
งานโลหะ
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนให้มกี ารลงทุนในการใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูง
เช่ น การเจือ สารแผงวงจรไฟฟ้ า การผลิต ตู้ ชุ ม สายโทรศัพ ท์ ข นาดใหญ่
สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาร่วมระหว่างรัฐและเอกชนในการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มเี ทคโนโลยีไม่สูงนัก แต่มศี กั ยภาพสูงทางการตลาด
เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ แผงวงจรไฟฟ้าเฉพาะด้าน
สร้างความรูค้ วามชานาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การมีศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะด้าน
(3) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ สนับสนุนการใช้เครือ่ งจักรชนิดใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ั ่ ายและทอผ้า ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแต่งสาเร็จ
ของอุตสาหกรรมปนด้
โดยเฉพาะการฟอกย้ อ มเพื่อ ผลิต ภัณ ฑ์คุ ณ ภาพสู ง รวมทัง้ การพัฒ นา
เทคโนโลยีการจัดการให้ทนั สมัย
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(4) อุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุ นการวิจยั ด้านความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับวัตถุดบิ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปและสูตรอาหาร ปรับปรุง
เกี่ยวกับความสะอาด การปลอดเชื้อและสารปลอมปน การควบคุมคุณภาพ
และการจัดการผลิต ให้มกี ารค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม
(5) อุตสาหกรรมพลาสติก ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมสารโพลิเมอร์กบั
สารปรุงแต่ ง เพื่อ ปรับปรุงคุ ณภาพพลาสติกให้เ ป็ นพลาสติกชัน้ กลาง และ
พลาสติกวิศวกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การปรับปรุงเครื่องจักรให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
(6) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพการหลอม การ
ลดค่ าใช้จ่า ยในการหลอม และการใช้เ ตาหลอมให้ม ีประสิทธิภ าพ รวมทัง้
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กผสมโลหะอื่น และการหล่อเหล็กผสม
(7) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั ด้านโลหะมีค่า
สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และให้มกี าหนดและออกประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานสีและแสงอัญมณีแก่ผใู้ ช้
4.2 ส่งเสริมการใช้วทิ ยาการสมัยใหม่ควบคู่กบั การจัดการใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อเพิม่
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรรม โดย
4.2.1 ให้ม ีม าตรการรัก ษาระดับ ราคาสิน ค้า เกษตรให้ม ีเ สถีย รภาพและแนวโน้ ม สูง ขึ้น
รวมทัง้ การก าหนดคุ ณภาพและราคาผลิต ผลเกษตร เพื่อจูงใจเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
4.2.2 สนับสนุ นสหกรณ์การเกษตร และการรวมกลุ่มเกษตรกร ในรูปต่างๆ เพื่อพัฒนาการ
ผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มคี วามตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยี
4.2.3 จัดองค์กรบริการทางวิชาการของรัฐให้เหมาะสม เพื่อสามารถรับผิดชอบและแก้ไข
ปญั หาทางวิชาการชองเกษตรกรในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ทุกๆ ด้าน
4.2.4 เพิ่ม บทบาทของเอกชนในการพัฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยีสู่ เ กษตรกร โดย
สนับสนุนการทาธุรกิจแบบตลาดข้อตกลงและร่วมทุนในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเปิด
โอกาสให้เกษตรกร ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.2.5 ให้มมี าตรการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
ดังต่อไปนี้
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(1) กสิก รรม สนั บ สนุ น การใช้ว ิท ยาการแขนงใหม่ เช่ น พัน ธุ ว ิศ วกรรมและ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพัฒนาพันธุ์พชื ให้มคี ุณสมบัติดขี ้นึ การใช้เทคโนโลยี
เขตกรรมการอารักขาพืช และการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมและถูกต้อง โดยให้
ความส าคัญ ต่อ การใช้ส ารเคมีท่ถี ู กวิธ ี การพัฒนาแลใช้ชีว ภัณฑ์และชีว วิธ ี
ต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
การศึกษาเกีย่ วกับระบบหรือกระบวนการในการถนอมรักษา การแปรรูป และ
การบรรจุภณ
ั ฑ์
(2) ปศุสตั ว์ ปรับปรุงเทคโนโลยีการผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อนสาหรับ
โคเนื้อและโคนมให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพื่อการพัฒนาพันธุ์ พัฒนาอาหาร
สัตว์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ าสุด ให้ความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับการ
เลี้ย งโคนมพัน ธุ์แ ท้แ ก่ เ กษตรกรรายย่ อ ยที่น าเข้า ปรับ ปรุง กระบวนการ
ฆ่าสัตว์ ควบคุมการบาบัดน้ าเสีย และรักษาสุขาภิบาลโรงงานทีด่ ขี องโรงงาน
ฆ่าสัตว์
(3) ประมง วางแผนและกาหนดมาตรการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าโดยเฉพาะ
สัตว์น้ าทางทะเล วิจยั และพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์ การผสมเทียมปลาและ
สัตว์น้ าชนิดใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับ และเทคโนโลยีการแปรรูป
สัตว์น้ าให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อป้องกันและฟื้นฟูสภาวะแวลล้อมอันเป็ นผลกระทบจากการทาประมง
4.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดหาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
4.3.1 สร้างอานาจต่อรองในการจัดหาเทคโนโลยี โดย
(1) จัดทาแผนส่ งเสริมการลงทุนจากต่ างประเทศ เพื่อคัดเลือ กโครงการที่เ ป็ น
ประโยชน์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมทัง้ การให้สทิ ธิ
ประโยชน์ เป็ นพิเศษแก่ กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น และให้มกี ารถ่ายทอด
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
(2) กาหนดหน่ วยงานทีม่ ศี กั ยภาพเป็ นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเทคโนโลยี
คุณภาพ ราคา และเงื่อนไขการซือ้ ให้คาปรึกษาและเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
การประเมินคุณค่าเทคโนโลยี การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี การเจรจาต่อรอง
รวมทัง้ ให้มมี าตรการส่งเสริมให้เอกชนแสวงหาข้อมูลเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
4.3.2 ส่งเสริมให้มกี ารแพร่กระจายเทคโนโลยีนาเข้า โดย
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(1) ส่ ง เสริม ให้ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ร บั ช่ ว งการผลิต ในภูม ิภ าคเอเชีย ส าหรับ
อุตสาหกรรมบางประเภท โดยจัดให้มหี น่ วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
สร้า งระบบข้อ มูล เกี่ย วกับ ผู้ข าย ผู้ร ับ ช่ ว งผลิต ผู้ส ัง่ ผลิต ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ และดาเนินหน้าทีป่ ระสานให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกัน
(2) ให้ความสนับสนุ นทางการเงินแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
การปรับ ปรุ ง เทคโนโลยี และการเข้ า ไปตั ง้ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม เพื่ อ
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยีระหว่างกัน และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้มากขึน้
(3) ให้นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมจัดพืน้ ที่รองรับ และมีศูนย์อุปกรณ์
ร่ว ม เช่น อุ ปกรณ์ ทดสอบ คอมพิว เตอร์ช่ว ยออกแบบ ให้แ ก่ อุ ต สาหกรรม
สนับสนุ นขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เพื่อ ความสะดวกในการเชื่อ มโยงกับ
โรงงานขนาดใหญ่ ทงั ้ นี้นิค มอุ ต สาหกรรรมหรือ เขตอุ ต สาหกรรมควรได้รบั
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
(4) ให้มมี าตรการกระจายความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากบริษทั ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริม สู่ผปู้ ระกอบการและงงการศึกษาไทยให้มากขึน้ เช่น การใช้ท่ีปรึกษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศเป็ นวิทยาการการทากิจการวิจยั และพัฒนา เป็ น
ต้น
4.3.3 ให้ร ัฐ วิส าหกิจ ที่ม ีก ารซื้อ วัส ดุ แ ละครุ ภ ัณ ฑ์จ ากต่ า งประเทศเป็ น ประจ าสร้า งขีด
ความสามารถในการคัดเลือก และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย
(1) สนับสนุ นการกาหนดเงื่อนไขในสัญ ญาจัดซื้อให้แหล่ งขายเทคโนโลยีมกี าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในขัน้ ตอนทีส่ าคัญแก่ฝา่ ยไทย
(2) ให้จดั สรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ะซือ้ และการประเมินเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการจัดหาเทคโนโลยี
4.3.4 ให้มกี ารติดตามผลการถ่ายทอดสดเทคโนโลยีเฉพาะจากโครงการขนาดใหญ่ โดย
กาหนดหน่ วยงานและกลไกทีเ่ หมาะสมเพื่อทาหน้าทีก่ าหนดเป้าหมายและติดตามผล
4.4 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยี โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
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4.4.1 เร่ ง รัด การผลิต วิศ วกร นั ก วิท ยาศาสตร์ นั ก คณิ ต ศาสตร์ และนั ก เทคโนโลยีใ น
สาขาวิชาทีม่ คี วามต้องการสูง โดย
(1) ให้สถาบันการศึกษาของรัฐขยายการผลิตกาลังคนในสาขาที่มคี วามต้องการ
สูงเช่น คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศ วกรรมโลหการ ปิ โ ตรเคมี อุ ต สาหกรรมการเกษตร การออกแบบ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
(2) จ้างผูม้ คี ุณวุฒเิ หมาะสมจากหน่ วยงานรัฐ เอกชน หรือจากต่างประเทศมาเป็ น
อาจารย์ชวคราวเพื
ั่
่อแก้ปญั หาการขาดแคลนอาจารย์
(3) ส่งเสริมให้เอกชนผลิตกาลังคนสาขาที่ขาดแคลน โดยผ่อนคลายกฎระเบียบ
ราชการให้ภาคเอกชนมีอิส ระพอสมควรในการบริหารและการจัดการทาง
การศึกษา รวมทัง้ ให้ได้รบั การยกเว้นหรือลดภาษีอุปกรณ์ทางการศึกษาและ
การวิจยั
(4) ให้ภาคเอกชนมีส่ วนร่ว มรับผิดชอบในการวางแผนการศึกษาและการผลิต
กาลังคน ตลอดจนการกาหนดหลักสูตร การฝึกงาน เพื่อให้ผสู้ าเร็จการศึกษา
มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงานมากขึน้
(5) สนับ สนุ น ให้ม ีม าตรการขยายโอกาสทางการศึก ษาภาคบัง คับ ขัน้ พื้น ฐาน
เพื่อให้เยาชนของชาติได้รบั การศึกษาถึงขัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มากที่สุด
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึง่ จะทาให้มคี นมีความรูข้ นั ้ พืน้ ฐานเพียงพอทัง้
ปริมาณและคุณภาพในการทีจ่ ะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.4.2 เร่งรัดและผลิตช่างเทคนิคและแรงงานมีฝีมอื ในสาขาทีข่ าดแคลนให้มปี ริมาณเพียงพอ
กับความต้องการและมีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับ โดย
(1) ยกระดั บ สถานการณ์ ข องช่ า งเทคนิ ค และช่ า งฝี มื อ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ผู้ ม ี
ความสามารถเข้าเรียนหลักสูตรช่างเทคนิค และช่างฝีมอื
(2) ให้มกี ารร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ในการปรับปรุงระบบการสอนให้สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดแะ
ให้ทนั กับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
(3) ให้โ รงเรีย นสามารถรับ งานบางประเภทมาท า เพื่อ เพิ่ม ประสบการณ์ เ ชิง
อุตสาหกรรม และเพิม่ เวลาให้นกั เรียนฝึกงานในโรงงานมากขึน้
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(4) ขยายระบบความร่ ว มมือ ระหว่ า งโรงเรีย น โรงงาน เพื่อ ให้ ม ีก ารสอน
ภาคทฤษฎีแก่คนงานในโรงงาน รวมทัง้ การให้นักศึกษามีการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
ใ
น
โรงงานมากขึน้
(5) ให้มรี ะบบสอบเทียบฝีมอื ต่างๆ เพื่อให้ช่างเทคนิคและช่างฝีมอื ได้มกี ารพัฒนา
วิชาชีพของตนในระยะยาว
4.4.3 สร้างและเร่งรัดการผลิตอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจยั ในสาขาทีข่ าดแคลน โดย
(1) เพิม่ การจัดส่งบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในมหาวิทยาลัยชัน้ นาของ
ต่างประเทศ
(2) สนั บ สนุ น การเพิ่ม จ านวนข้า ราชการ และลู ก จ้า งด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีซง่ึ ขาดแคลนอยูใ่ นปจั จุบนั
(3) พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศให้สามารถผลิต บัณฑิตศึก ษาในสาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานสากล โดย
เน้นความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศทีม่ ชี ่อื เสียง
(4) สนับสนุนการนาเข้าผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศ หรือชาวไทยทีม่ สี ญ
ั ชาติอ่นื เพื่อ
มาสอน วิจยั และพัฒนา หรือเป็ นวิทยากร ในการฝึ กอบรมโดยให้มกี ารผ่อน
คลายด้านการเก็บภาษีเงินได้ และให้ได้รบั ความสะดวกเกี่ยวกับการได้รบั
ใบอนุญาตทางาน
4.4.4 ให้ความสาคัญเป็นอันดับเร่งด่วนต่อการฝึกอบรม โดย
(1) สร้างระบบความร่วมมือระหว่างรัฐ และสถานประกอบการเอกชนในการจัด
ฝึ กอบรมกาลังคนเพื่อสนองความต้อ งการของภาคอุต สาหกรรม ตลอดจน
กระตุ้นให้ภาคเอกชนได้มสี ่วนรับผิดชอบในการฝึ กอบรมแรงงานของตนเอง
โดยจัดตัง้ กองทุนพัฒนาทักษะขึน้
(2) ชัก ชวนรัฐ บาลต่ า งประเทศ บริษัท ข้า มชาติ หรือ สถาบัน ที่ม ีช่ือ เสีย งของ
ต่างประเทศให้จดั โครงการฝึ กอบรมเป็ นพิเศษแก่บุคลากรไทยในสาขาที่ม ี
ความต้องการสูง เช่น ผูบ้ ริหารงานวิจยั ผูน้ าการวิจยั และนักวิจยั
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(3) สนับสนุ นให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มโี อกาสเข้ารับฝึ ก
อบรม รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ทนั สมัยอยู่
เสมอ
4.4.5 ปรับปรุงสภาพการทางานด้านวิชาการโดยเฉพาะการสอน การวิจยั และพัฒนาให้อยู่
ในสภาพทีจ่ ะรักษากาลังคนทีม่ คี วามสามารถสูงไว้ในระบบราชการ โดย
(1) ปรับ ปรุง ระบบบริห ารและด าเนิ น งานขององค์ก รวิจ ยั สถาบัน อุ ด มศึก ษา
หน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ให้มคี วามคล่องตัวทัง้ ทางด้านการเงิน พัสดุ
และบุคลากร
(2) ปรั บ ปรุ ง อั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ จ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษให้ แ ก่ อ าจารย์ ค ณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ รวมทัง้ บุ ค ลากรในสาขาวิช าที่ม ี
ความสาคัญสูงต่อภาครัฐและขาดแคลน
(3) ให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิจยั ต่างๆ มีการโอนย้ายหมุนเวียนบุคลากร
ด้านวิชาการข้ามสถาบันหรือหน่ วยงานมากยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
และเป็ นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ให้มปี ระสิท ธิภาพ รวมทัง้ พิจารณา
มาตรการผ่อนผันให้บุคลากรภาครัฐไปร่วมทางานวิชาการกับภาคเอกชนได้
โดยสะดวกโดยไม่ผดิ กฎระเบียบของราชการ
(4) จัดให้บุคลากรวิจยั ที่มคี วามสามารถสูงได้ทางานที่ท้าทายร่วมกันอันจะช่วย
เพิม่ พูนทักษะและบังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างจริงจัง เช่น จัดให้ม ี
โครงการวิ จ ัย และพัฒ นาระดับ ชาติ สถาบั น วิ จ ัย เฉพาะทาง อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น
4.5 จัดระบบการวิจยั และพัฒนาเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนา
อุตสาหกรรม ดังนี้
4.5.1 กาหนดนโยบายและแผนการวิจยั และพัฒนาให้ส อดคล้องกับระดับการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรม ดังนี้
(1) ให้ความสาคัญต่อการวิจยั และพัฒนาเพื่อการคัดเลือก การดัดแปลงและการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีนาเข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การออกแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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(2) ให้ ม ี ก ารปรับ นโยบายและแผนการวิ จ ัย และพัฒ นาให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กบั การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องอยูเ่ สมอ
(3) ให้ ม ีก ารจัด ระบบบัญ ชีส าหรับ การวิจ ัย และพัฒ นาทัง้ ในระดับ องค์ก รรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและติดตามประเมินผล
4.5.2 ปรับปรุ ง สถาบัน วิจ ยั และพัฒ นาของรัฐ ให้ม ีประสิท ธิภาพในการแก้ไ ขปญั หาทาง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม โดย
(1) ให้สถาบันวิจยั ดาเนินการในลักษณะทีเ่ ชื่อมโยงกับธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึน้
โดย ให้เอกชนร่วมเป็ นกรรมการบริหาร สร้างกลไกร่วมมือกับเอกชนในการ
บ่งชี้หวั ข้อการวิจยั และจัดทาแผนดาเนินการร่วมกัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เอกชนเข้ามาใช้บริการให้มากขึน้ เป็นต้น
(2) ปรับปรุงองค์กรวิจยั ของรัฐให้มคี วามชานาญเฉพาะทางมากขึน้ เพื่อให้ได้รบั
การสนับสนุ นทางบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเพียงพอที่จะเป็ นศูนย์
แห่ ง ความเป็ น เลิศ ทางวิช าการ ที่พ ร้อ มจะให้ ค วามสนใจสนั บ สนุ น ทาง
เทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมเฉพาะด้านได้
(3) ปรับปรุง กฎระเบีย บต่ า งๆ ให้มกี ารด าเนิน งานที่ค ล่ อ งตั ว และเป็ นที่ดึง ดูด
บุค ลากรที่มคี วามสามารถให้เ ข้ามาทางาน และให้มกี ารลดภาษีเ ครื่อ งมือ
อุปกรณ์เกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาแก่องค์กรรัฐด้วย
4.5.3 สนั บ สนุ น การวิจ ัย ค้ น คว้ า ในสถาบัน การศึก ษา เพื่อ เป็ น ศู น ย์ ร วมความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ โดย
(1) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึก ษาทาการวิจยั และพัฒนาให้มากขึน้ โดยได้รบั การ
สนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาของรัฐ
(2) สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาของนักศึกษาปริญญาโท-เอก โดยให้มกี ารชีแ้ นะ
ให้ทาการวิจยั ตามแผนการวิจยั และพัฒนาของชาติ และให้มกี ารเผยแพร่
ผลงานวิจยั เพื่อนาไปสู่การค้า
4.5.4 ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี โดย
(1) ใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี เช่น ให้หกั ลดหย่อนค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนา
จากเงินได้พงึ ประเมินนิตบิ ุคคลมากกว่าค่าใช้จา่ ยจริง เป็ น 1.5-2.0 เท่า ให้หกั

71

ค่ า เสื่อ มราคาอุ ป กรณ์ ว ิจ ยั และทดสอบได้ใ นอัต ราเร่ง ยกเว้น หรือ ลดภาษี
ขาเข้าเครื่องจักรเครื่องมือ วัดชิ้นส่ว น วัตถุดบิ และวัสดุส้นิ เปลือง ตลอดจน
ตัวอย่างสินค้าทีใ่ ช้ในกิจกรรมวิเคราะห์ทดสอบ และวิจยั และพัฒนา เป็นต้น
(2) ใช้มาตรการจูงใจด้านการเงิน เพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยี เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และเงินสมทบสาหรับการวิจยั และ
พัฒนาสนับสนุ นให้มกี องทุนในลักษณะเวนเจอร์แคบปิ ตอล เพื่อใช้ในการนา
ผลการวิจยั หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาดาเนินการทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดตัง้
กองทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนในการวิจยั และพัฒนา
(3) ให้มมี าตรการจูงใจด้านอื่นๆ เช่น การปรบปรุงการจัดซื้อ / จัดจ้างของทาง
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปิ ดตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ท่พี ฒ
ั นาในประเทศ
การให้ความคุม้ ครองด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เป็ นต้น
(4) ขยายขอบเขตการวิจ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยีใ ห้ค รอบคลุ มถึงการควบคุ ม
คุณภาพ การปรับปรุงผังโรงงาน และการนาผลการวิจยั และพัฒนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ดว้ ย
4.5.5 ให้มกี ารพัฒนาอาชีพนักวิจยั และพัฒนา โดย
(1) ปรับปรุงความก้าวหน้ าของนักวิจยั ให้สามารถเลื่อนระดับชัน้ ไปจนถึงระดับ
สูงสุดเทียบเท่ากับตาแหน่ งในสายการบริหารในกรณีของส่วนราชการ และ
ระดับสูงสุดของสายวิชาการในกรณีของสถาบันศึกษา โดยยังคงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการวิจยั ต่อไป
(2) ให้มกี ารประกาศเกียรติคุณและการยกย่องความดี ความชอบในทางราชการ
แก่นกั วิจยั และนักประดิษฐ์คดิ ค้นทีม่ ผี ลงานดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(3) ให้ถอื ว่านักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักวิจยั และพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้ได้ สทิ ธิประโยชน์ในการ
หักค่าใช้จา่ ยในการคิดคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้
4.6.1 พัฒนาระบบมาตรวิทยา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์
ทดสอบ โดย
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(1) เร่งรัดพัฒนาการดาเนินการตามระบบมาตรวิทยาทางวิทยาศาสตร์ให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุ นหน่ ว ยงานที่ได้รบั มอบหมายด้าน
ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ กาลังคน และการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร รวมทัง้ กาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกันในระยะยาวระหว่าง
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนามาตรวิทยา ตลอดจนส่งเสริมการ
ลงทุนในการผลิตเครื่องมือวัด และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเพื่อทดแทนการ
นาเข้า
(2) เร่งรัดการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอและสอดคล้องกับการพัฒนา
อุต สาหกรรมในประเทศ ความต้อ งการของผู้บริโภค และเครื่อ งมือ ที่จะใช้
ตรวจสอบ รวมทัง้ กาหนดระบบการตรวจสอบ และรับ รองคุ ณภาพให้เ ป็ น
ระบบเดียวกันทัง้ ประเทศและให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กบั แนวปฏิบตั แิ ละ
มาตรฐานสากล
(3) สนับสนุ นและเร่งรัดการดาเนินงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนาระบบการรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
การสอบเทีย บปรับ ตัง้ ความถู ก ต้อ งของเครื่อ งมือ วัด เครื่อ งมือ วิเ คราะห์
ทดสอบต่างๆ ให้เป็ นทีย่ อมรับของต่างประเทศ และสามารถให้บริการได้ตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมรวมทัง้ ให้มกี ารลดภาษีแก่เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
ใช้วเิ คราะห์ทดสอบ
4.6.2 สร้างบรรยากาศและจิตสานึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
(1) ส่งเสริมบทบาทของสมาคมทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง และเกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มคน
ในสาขาอาชีพต่ างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
บรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั ประชาชน
(2) ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รและกระบวนการเรีย นการสอน ให้ ม ี ก ารน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวติ ประจาวันในการศึกษาทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบและนอกระบบโรงเรียนและจูงใจให้มผี สู้ นใจศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยปรับปรุงสภาพการเรียน การสอนให้ม ี
อุปกรณ์การทดลองให้เห็นจริง หรือสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ผเู้ รียน เป็นต้น

บทที่ 5
การพัฒนาบริการพืน้ ฐาน
1. ผลการพัฒนาด้านบริ การพื้นฐานที่ผ่านมา
1.1 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) การพัฒนาระบบการบริการพืน้ ฐาน ได้
ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาทีก่ าหนดไว้ กล่าวคือ การนาบริการพืน้ ฐานทีม่ อี ยูม่ าใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ การเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์และยกระดับคุณภาพบริการ การ
เพิม่ บทบาทเอกชนในการแบ่งเบาภาระการลงทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพบริการการปรับปรุง
การบริหารและการดาเนินงานของรัฐ การปรับโครงสร้างราคาให้เหมาะสมและการปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยได้ใช้เงินลงทุนเป็ น
จานวนถึง 34 4,0 00 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ประมาณเกือบ
เท่าตัว อย่างไรก็ตาม การลงทุนตามโครงการต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรประกอบกับ
ภาครัฐยังมีขอ้ จากัดหลายด้านทีไ่ ม่อาจดาเนินการตามแผนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการ
เพิม่ บทบาทของภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนขยายบริการพืน้ ฐานเป็ นไปอย่างประเทศได้
ขยายตัวในอัตราสุงเกินกว่าเป้าหมายทีแ่ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 กาหนดไว้มากจึงส่งผลให้
ปญั หาการขาดแคลนบริการพืน้ ฐานทวีความรุนแรงมากขึน้ และมีสภาพคอขวดทีส่ าคัญต่อ
การพัฒนาในอนาคต
ดังนี้
1.1.1 การขนส่ง ระบบโครงข่ายยังไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณการขนส่ง
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปญั หาสภาพ
การจราจรทีแ่ ออัด แม้ว่าจะได้มกี ารริเริม่ โครงการทีส่ าคัญไปบ้างแล้ว เช่น ท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระบบทางด่วนขัน้ ที่ 2
ทางรถไฟและทางด่วนยกระดับ เป็นต้น แต่การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับขัน้ ตอนการดาเนินงานมีความล่าช้าอยูอ่ กี
มาก
โดยเฉพาะการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชน
1.1.2 โทรศัพท์ ยังมีผทู้ ร่ี อใช้เป็ นจานวนสูงถึงประมาณ 1 ล้านเลขหมายแม้ว่าจะได้
ดาเนินการขยายโทรศัพท์เพิม่ ขึน้ จาก 8 เลขหมาย เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
เป็น 1 . 8 ล้านเลขหมายแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ทาให้จานวนโทรศัพท์ต่อประชากรมี
สัดส่วนเพียง เลขหมายต่อ 100 คนเท่านัน้ ซึง่ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่าเมือ่ เปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน ซึง่ มีโทรศัพท์เฉลี่ย 9 เลขหมายต่อ 1 0 0 คน
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1.1.3 น้าประปา ยังไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างพอเพียงกล่าวคือในเขตนคร
หลวงกาลังผลิตยังต่ากว่าความต้องการถึง 4 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในเขต
ภูมภิ าคการให้บริการยังไม่สามารถกระจายได้อย่างทัวถึ
่ ง
1.1.4 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีจานวนชุมชนแออัดทีจ่ ะต้องดาเนินการปรับปรุงให้มสี ภาพความ
เป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ อีก 1 9 0 , 0 0 0 ครัวเรือน ในขณะทีใ่ นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
สามารถปรับปรุงชุมชนแออัดได้เพียง 3 0 , 0 0 0
ครัวเรือนเท่านัน้
1.2 การพัฒนาบริการพืน้ ฐานทีผ่ ่านมา
1.2.1 ผูกขาดโดยภาครัฐ

ยังมีปญั หาและอุปสรรคทีส่ าคัญๆ

สรุปได้ดงั นี้

ข้อจากัดวิธลี งทุนและเพิม่ บทบาทภาคเอกชน

บริการพืน้ ฐานส่วนใหญ่ยงั ดาเนินการผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐซึง่ มี
ข้อจากัดในด้านเงินลงทุนทีย่ งั ต้องพึง่ พาเงินกูต้ ่างประเทศเป็นหลัก ทาให้ไม่สามารถขยาย
บริการได้ทนั กับความต้องการ ทัง้ นี้ เนื่องจากข้อจากัดของกฎหมายทีไ่ ม่เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการ และลงทุนจัดบริการพืน้ ฐานในรูปแบบต่างๆ
ได้
1.2.2 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ
การจัดบริการพืน้ ฐานส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยภาครัฐ ซึง่ มีกฎระเบียบและ
ขัน้ ตอนดาเนินงานทีย่ งุ่ ยากซ้าซ้อน และขาดความคล่องตัว ทาให้การดาเนิ นงาน
โครงการหลายโครงการมีความล่าช้า
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ
แม้ว่าในระยะทีผ่ ่านมาได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็ นเชิงธุรกิจมากขึน้ บ้างแล้วก็ตาม
แต่เนื่องจากเป็ นปญั หาทีต่ อ้ งใช้เวลาในการแก้ไข ทาให้ผลทีไ่ ด้รบั ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ
ฉบับที่
6
จึงยังไม่คบื หน้าเท่าทีค่ วร
1.2.3 ขาดแผนระยะยาว
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารจัดทาแผนระยะยาว ในการขยาย
โครงข่ายบริการพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ รวมทัง้ ยัง
ขาดการประสานแผนระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทาให้การดาเนินงานโครงการ
ประสบปญั หาทัง้ ในขัน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ละขัน้ ปฏิบตั งิ านตามโครงการ
1.2.4 คุณภาพบริการพืน้ ฐานบางประเภทยังไม่ได้มาตรฐานสากล
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บริการพืน้ ฐานบางประเภท ยังไม่มคี ุณภาพสูงพอกับระดับความต้องการใช้
ทีพ่ ฒ
ั นาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่เี ปลีย่ นแปลงไป
ในอันทีจ่ ะช่วย
สนับสนุ นขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ระบบขนส่งและสภาพการจราจรทีแ่ ออัดคับคัง่ โทรศัพท์ทงั ้ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศยังติดต่อได้ไม่สะดวก และน้าประปาไหลไม่สม่าเสมอ เป็นต้น
1.2.5 ขาดองค์กรกลางระดับนโยบายทีจ่ ะประสานโครงข่ายต่างๆ

ให้เป็นระบบ

(1) ด้านขนส่ง
หน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาด้านขนส่งยังขาดการ
ประสานงานโครงข่ายในรูปแบบต่างๆ
ให้เป็นระบบครบวงจร
(2) ด้านการสื่อสาร
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ยังขาดการประสานงานทีด่ ี และมีการดาเนินงาน
ในลักษณะซ้าซ้อน
(3) ด้านน้าประปา
การพัฒนาแหล่งน้ าดิบกระจัดกระจายอยูต่ ามหน่วยราชการ
ต่างๆ และขาดองค์กรหลักเพื่อทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายการบริหารและการ
จัดการ
1.2.6 ราคาและอัตราค่าบริการยังไม่สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง
กระบวนการพิจารณานโยบายในด้านราคายังไม่มคี วามคล่องตัวและ
ยืดหยุน่ ในเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังอิงอยูก่ บั นโยบายทางการเมือง
มากกว่าการคานึงถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานและคุณภาพบริการ นอกจากนัน้ ในบางกรณียงั เป็นภาระต้องมีการอุดหนุนจาก
ภาครัฐอีกด้วย
1.2.7 ปญั หามลภาวะและสิง่ แวดล้อม
การขยายบริการพืน้ ฐานในระยะทีผ่ ่านมา ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หามลภาวะและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง ทาให้สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ถึงขัน้ วิกฤต และยากต่อการแก้ไข เช่นปญั หา
บาบัดน้ าเสียและปญั หาอากาศเป็ นพิษอันเนื่องมาจากการจราจร
เป็นต้น
1.2.8 ขาดแคลนบุคลากร
บุคลากรด้านพืน้ ฐานยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทัง้ ในด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยเฉพาะบุคลากรในระดับวิศวกร ช่างเทคนิค และระดับผูบ้ ริหารทา
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ให้การพัฒนาและขยายบริการพืน้ ฐานบางประเภทมีอุปสรรคในการเพิม่ คุณภาพ
และประสิทธิภาพ

2. เป้ าหมายการพัฒนาบริ การพื้นฐาน
การพัฒนาบริการพืน้ ฐานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีแนวนโยบายทีจ่ ะ
เร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพืน้ ฐาน ให้มปี ริมาณและคุณภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับการผลิตของ
อุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเร่งรัดกาหนดการดาเนินการเพิม่ บทบาทเอกชนให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและดาเนินการได้อย่างจริงจังมากขึ้
รวมทัง้ ปรับปรุงการ
ดาเนินงานของภาครัฐโดยผ่อนคลายกฎระเบียบ และลดขัน้ ตอนการดาเนินโครงการลงทุนต่างๆ ให้
สามารถดาเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ เป้าหมายด้านบริการพืน้ ฐานในช่วง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
จึงกาหนดไว้ดงั นี้
2.1 ขนส่ง
2.1.1 เพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการด้านขนส่งให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีตน้ ทุนต่า เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาด้านอื่นๆ และเสริมฐานะ
การแข่งขันของประเทศให้คงไว้ซง่ึ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ให้ระบบการขนส่ง เป็ นตัวเร่งหรือชักนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิ าค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี น้ึ
2.1.3 มุง่ รักษาไว้ซง่ึ ความปลอดภัย และคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ที งั ้ ทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ
2.2 สื่อสาร
2.2.1

ขยายบริการโทรศัพท์ให้เพียงพอกับจานวนคาขอใช้บริการ เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7

2.2.2 เพิม่ จานวนโทรศัพท์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 0 เลขหมาย ทีใ่ ห้บริการได้ต่อประชากร
1
0
0
คน
เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2.2.3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสื่อสารทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล
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2.2.4 ให้มบี ริการสื่อสารร่วมระบบดิจติ อล
เพื่อสนองความต้องการขอภาคธุรกิจและ
สนับสนุ นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

2.3 น้าประปา
2.3.1 จัดบริการน้าประปาให้เพียงพอกับความต้องการในการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ใหม่
2.3.2 ขยายกาลังผลิตน้าประปาในเขตนครหลวงเพิม่ ขึน้ จาก 2.8 เป็น 4.5 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2.3.3 ขยายกาลังผลิตน้าประปาในภูมภิ าค เพิม่ ขึน้ จาก 1.3 เป็น 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน
เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2.3.4 จัดให้มกี ารสารวจและก่อสร้างระบบประปาชนบท ในหมูบ่ า้ นทัง้ ขนาดใหญ่ กลาง
และเล็ก
เพิม่ ขึน้ จานวน
1 5 , 8 6 5
หมูบ่ า้ น
2.4 ที่อยู่อาศัย
2.4.1 รัฐจะจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เมืองในภูมภิ าค และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
รวม 1 1 2 , 0 0 0 หน่วย โดยเน้นทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อย และคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
แบ่งเป็น
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6 5 , 0 0 0

หน่วย

(2) ในเขตภูมภิ าค

0

หน่วย

4

7

,

0

0

2.4.2 ปรับปรุงชุมชนแออัด
และจัดให้มรี ะบบบริหารชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 รวม 8 0 , 0 0 0 ครัวเรือน แบ่งเป็น
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(2) ในเขตภูมภิ าค

7

,

0

7 3 , 0 0 0
0

3. แนวทางการพัฒนาบริ การพื้นฐาน

0

ครัวเรือน
ครัวเรือน
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3.1 สนับสนุนบทบาทเอกชนเข้าร่วมลงทุน

และกระจายวิธรี ะดมทุนให้กว้างขวางขึน้

(1) แก้ไขกฎหมายทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการให้เอกชนเข้ามาลงทุนและดาเนินงานให้บริการ
พืน้ ฐาน
(2) กาหนดให้มอี งค์กร หลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน สาหรับการพิจารณา
บทบาทภาคเอกชนทีจ่ ะมาลงทุน และดาเนินงานให้บริการพืน้ ฐานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจังต่อไป
(3) ส่งเสริมให้มกี ารทาสัญญาว่าจ้างเอกชน เพื่อดาเนินกิจกรรมบางอย่างของรัฐ หรือทา
สัญญาว่าจ้างเอกชนมาบริหารงานบางส่วน
(4) ปรับปรุงวิธรี ะดมทุนด้านบริการพืน้ ฐานให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(4.1) ให้ความสาคัญกับวิธกี ารเพิม่ ส่วนทุนในรูปแบบต่างๆ
มากขึน้

โดย
แทนการกูเ้ งินให้

(4.2) สนับสนุ นให้มกี ารเปลีย่ นสถานะรัฐวิสาหกิจบางแห่งให้อยูใ่ นรูปบริษทั
จากัด
โดยกระจายหุน้ บางส่วนหรือทัง้ หมดออกขายให้สาธารณชนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตกลงขายหุน้ ให้กบั พนักงานและเอกชนโดยตรง
(4.3) สนับสนุ นให้มกี ารระดมทุนโดยการขายพันธบัตร
(4.4) สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับเอกชนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3.1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการพืน้ ฐาน
(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการพืน้ ฐาน ให้มคี วามคล่องตัวในการจัดการ
และเป็นเชิงธุรกิจมากขึน้ โดยเฉพาะให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูล
การจัดทาแผนการลงทุน และแผนวิสาหกิจ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและ
ดาเนินงาน
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และลดขัน้ ตอนต่างๆ ของระเบียบ
ราชการให้มคี วามคล่องตัว และรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ รวมทัง้
เอือ้ อานวยต่อการดาเนินงานในลักษณะการให้บริการในเชิงธุรกิจมากขึน้
ตลอดจนให้มรี ะบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.1.2 จัดให้มกี ารวางแผนระยะยาวและมีระบบการสานแผน
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(1) กาหนดให้หน่วยงานทีใ่ ห้บริการพืน้ ฐานจัดทาแผนระยะยาว 10-20 ปี เพื่อใช้
เป็นกรอบหลักในการขยายงาน
และกาหนดโครงการในอนาคต
(2) กาหนดให้มอี งค์กรเฉพาะรับผิดชอบการประสานแผนระยะยาวของหน่วยงาน
ต่างๆ
ให้สอดคล้องเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน
3.1.3 ปรับปรุงกระบวนการกาหนดราคาให้เหมาะสม

และเป็นธรรมมากขึน้

(1) สนับสนุ นให้มกี ารตัง้ องค์กรทีม่ ลี กั ษณะถาวรและเป็นอิสระจากกการแทรกแซง
ทางด้านการเมือง เพื่อกากับดูแลและกาหนดราคาบริการพืน้ ฐานแต่ละชนิดให้
สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง เพื่อให้การใช้บริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเป็นธรรมแก่ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้บริการ
(2) กาหนดให้มขี อ้ ยกเว้น ในลักษณะทีผ่ ่อนปรนสาหรับการกาหนดราคาบริการ
พืน้ ฐานบางประเภทแก่ผยู้ ากจน หรือผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น การปรับปรุงสภาพ
ชุมชนแออัดรัฐควรให้การอุดหนุ เป็นกรณีเฉพาะ
3.1.4 จัดให้มรี ะบบการป้องกันและแก้ไขปญั หามลภาวะ

และสิง่ แวดล้อม

(1) กาหนดให้การก่อสร้างโครงการบริการพืน้ ฐานทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ต้องมีระบบป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อม
โดยให้รวมค่าใช้จา่ ยของแผนงาน
ดังกล่าวไว้ในต้นทุนของโครงการด้วย
(2) จัดทาแผนแม่บทสาหรับระบบบาบัดน้าเสีย และกาจัดขยะมูลฝอยโดยพิจารณา
ถึงประเด็นทีส่ าคัญ
คือ
(2.1) การกาหนดรูปแบบการระดมเงินทุนและร่วมทุนจากภาคเอกชน
(2.2) การกากับ

ดูแลให้มมี าตการลงโทษผูก้ ่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง

(2.3) การจัดเก็บค่าใช้จ่ายด้านระบบบาบัดน้ าเสียและการกาจัดขยะ
มูลฝอย ให้คุม้ ค่าการลงทุนและบารุงรักษา โดยให้หน่วยราชการ
ส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ แู ล
3.1.5 พัฒนาบุคลากรทีจ่ ะสนองความต้องการสาหรับการพัฒนาบริการพืน้ ฐาน
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เร่งผลิตบุคลากรโดยเฉพาะวิศวกร และช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการทัง้
ในด้านปริมาณ และคุณภาพ โดยให้การสนับสนุ นสถาบันการศึกษา และสถาบัน
ฝึกอบรมทัง้ ภาครัฐและเอกชน

3.2 แนวทางการพัฒนาเฉพาะสาขา
3.2.1 ขนส่ง
(1) การแก้ไขปญั หาความแออัดของการจราจรและจัดระบบขนส่งในเมือง
(1.1) เร่งก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหรือทางเลีย่ งเมืองสาหรับเขต
ชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกของผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่จาเป็ นผ่าน
เข้าเมือง
และลดปญั หาความแออัดของการจราจรในเมือง
(1.2) เร่งก่อสร้างถนนสายรองในพืน้ ทีช่ านเมืองกรุงเทพมหาตร ให้ม ี
โครงข่ายเชื่อมโดยงกับถนนสายหลักอย่างเป็นระบบ
(1.3) ก่อสร้างศูนย์ผโู้ ดยสารกลางเมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นจุดรวม
และ
ต่อเชื่อมโครงข่ายระบบบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร ทีเ่ ดินทางด้วยรถไฟ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เครือ่ งบิน และรถโดยสาร เพื่ออานวยความ
สะดวกในการประสานต่อระหว่างระบบ
(1.4) เร่งดาเนินการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
รถไฟชุมชน และทางด่วน โดยให้มแี ผนงานทีส่ อดคล้องกันและ
ประสานกับโครงข่ายถนนอื่นๆ
รวมทัง้ พิจารณาให้รถโดยสาร
ประจาทางใช้ทางด่วนได้สะดวกและมีจดุ จอดรับส่งผูโ้ ดยสารด้วย
(1.5) ใช้มาตรการควบคุม และวิธจี ดั ระบบการจราจรในการลดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลลง โดยสนับสนุ นให้มกี ารใช้ระบบขนส่งมวลชน
ให้มากขึน้
รวมทัง้ จะต้องควบคุมการใช้พน้ื ทีถ่ นนทีม่ อี ยูอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ เช่น การห้ามจอดรถ และการปรับปรุงทางแยก
ให้มขี ดี ความสามารถของการระบายจราจรได้ดขี น้ึ
เป็นต้น
(1.6) ก่อสร้างสถานีรถบรรทุกสาธารณะในจุดทีเ่ หมาะสม
สินค้าในเมือง

เพื่อขนถ่าย
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(1.7) สนับสนุ นให้มบี ริการขนส่งผูโ้ ดยสารในแม่น้าเจ้าพระยาและ
ลาคลอง ต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเป็นระบบ
โดยให้รฐั หรือเอกชนร่วมก่อสร้างสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารทางน้ าที่
ทันสมัยและปลอดภัย พร้อมทัง้ จัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ
เช่น ถนนทางเข้า-ออก ทีจ่ อดรถยนต์ จุดจอดรถโดยสาร
ประจาทาง
(1.8) ปรับปรุงองค์กรและกลไกดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปญั หาการจราจร ให้มปี ระสิทธิภาพในการกากับดูแล และประสาน
การดาเนินงานให้มากขึน้
(1.9) สนับสนุ นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
เพื่อลดปญั หาสิง่
แวดล้อมจากการจราจร ในเรือ่ งอากาศเป็ นพิษ เสียงดัง ฝุน่ ละออง
และทัศนียภาพโดยกาหนดให้มแี ผนงานป้องกันและแก้ไขปญั หา
สิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน รวมทัง้ ให้รวมไว้เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน
โครงการด้วย
(2) ด้านการขนส่งทางบก
(2.1) พัฒนาโครงข่ายระบบทางด่วนระหว่างเมือง หรือทางหลวงพิเศษที่
ควบคุมทางเข้า-ออก เป็นระบบทีส่ มบูรณ์ เพื่อให้การขนส่งมี
ประสิทธิภาพสูง
และช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภมู ภิ าค
(2.2) พัฒนาการขนส่งทางถนน รถไฟ ความเร็วสูง และการขนส่งระบบ
ท่อ
ให้ทนั ต่อความต้องการในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
(2.3) พัฒนาโครงข่ายถนนและรถไฟ
ให้ตอบสนองการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิม่
มาตรฐานทางให้สามารถเชื่อมระหว่างแหล่งวัตถุดบิ
แหล่งผลิต
และผูบ้ ริโภค
(3) ด้านการขนส่งทางน้ า
(3.1) พัฒนาและส่งเสริมระบบพาณิชยนาวีของไทย โดยให้มกี ารศึกษา
เพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนากองเรือ และอู่เรือให้เพิม่ มาก
ขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ พร้อมทัง้ ดาเนินการให้มกี ารร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ และเปิดเส้นทางเดินเรือสายใหม่ ตลอดจนให้มกี าร
จัดตัง้ ศูนย์จองระวางเรือ และการประสานการขนส่งทางอากาศกับ
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ทางทะเล เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการตลาดให้กว้างขวางขึน้
รวมทัง้ การพิจารณามาตรการด้านภาษีเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ระบบพาณิชยนาวีของไทย
(3.2) เพิม่ ขีดความสามารถท่าเรือระหว่างประเทศ
ให้สอดคล้องกับ
ั่
แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจตามแนวชายฝงทะเลที
ม่ ี
ความสาคัญสูง
(3.3) เร่งรัดและปรับปรุงงานด้านการวางแผน ประสานนโยบายและการ
ดาเนินงาน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาท่าเรือ พาณิชยนาวี
การประสานโครงข่ายในระบบขนส่งและบริการทีต่ ่อเนื่องจาก
ท่าเรือ เพื่อให้การขนส่งสินค้าเข้า-ออก ท่าเรือเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ
(3.4) พัฒนาท่าเรือระหว่างประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดย
การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานต่อเนื่อง เช่น ถนน รถไฟ สถานี
บรรจุและแยกสิตค้าคอนเทนเนอร์ รวมทัง้ ดาเนินการด้านการตลาด
ไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้ความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเปิดใช้
ท่าเรือ
(3.5) ส่งเสริมเอกชนในการลงทุนก่อสร้าง
และประกอบกิจการเรือ
โดยสารเพื่อการท่องเทีย่ ว โดยรัฐจะอานวยความสะดวกในด้าน
กฎระเบียบ
ตลอดจนโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ั่
(3.6) สนับสนุ นให้มกี ารใช้ประโยชน์จากแม่น้ า ลาคลอง และชายฝงทะเล
ในการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารให้มากขึน้ โดยเฉพาะท่าเรือทีร่ ฐั
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดย
เร่งรัดดาเนินการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารและ
การจัดการ
(4) ด้านการขนส่งทางอากาศ
(4.1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(4.1.1) เพิม่ ขีดความสามารถการให้บริการท่าอากาศยานพาณิชย์
สากลทีม่ อี ยูแ่ ละทีก่ าลังจะพัฒนาขึน้ ใหม่ให้เกิดความ
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สะดวก ในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารและสินค้าให้มากขึน้
รวมทัง้ ยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล
(4.1.2) ส่งเสริมให้สายการบินต่างๆ เพิม่ การบินประจามาลงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานพาณิชย์สากลใน
ภูมภิ าคให้มากขึน้ ทัง้ จานวนสายการบิน
และจานวน
เทีย่ วบิน
(4.1.3) ขยายและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทีต่ ่อเนื่องกับ
ท่าอากาศยาน เช่น โครงข่ายถนน รถไฟ ท่าเรือ ระบบท่อ
น้ามัน
ระบบสื่อสารตลอดจนการให้บริการขนส่งให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเชื่อมโยงทางเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับตัวเมือง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และแหล่งท่องเทีย่ ว
(4.1.4) เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการจัดการ การบริหารและพัฒนา
เส้นทางบิน โดยแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านในภูมภิ าคนี้ เพื่อประสานและเชื่อมโยงระบบอุปกรณ์
ควบคุมจราจรให้พอเพียง
และมีความปลอดภัยสูง
(4.1.5) สนับสนุ น
และเพิม่ ความสะดวกให้มกี ารเดินทางทาง
อากาศเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการท่องเทีย่ ว
ทัง้ แหล่ง
ท่องเทีย่ วภายในประเทศ
และเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเทีย่ วของประเทศใกล้เคียงด้วย
(4.1.6) ส่งเสริมให้มกี ารขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างทางน้า และ
ทางอากาศ ทัง้ การส่งออก การนาเข้า และสินค้าถ่ายลา
เพื่อจูงใจให้สนิ ค้ามาผ่านประเทศไทยมากขึน้
(4.1.7) พิจารณาดาเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์สากล
แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
โดยการพัฒนาดังกล่าวต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องในด้านการพัฒนาเมือง
การ
พัฒนากิจการต่อเนื่องกับการบิน
การพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงทีส่ ะดวก และเหมาะสม ตลอดจนควบคุม
ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กิดจากเสียงรบกวน
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นอกจากนัน้ รูปแบบในการบริการและพัฒนาดังกล่าวควร
ให้เกิดความคล่องตัวทัง้ ด้านการดาเนินงานและการลงทุน
โดยพิจารณาให้เอกชนได้มโี อกาสเข้าร่วมในการพัฒนา
ดังกล่าวด้วย
(4.2) เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการวางแผน การบริหาร การจัดการ และ
วิธกี ารลงทุน
(4.2.1) กาหนดให้มกี ารจัดทาแผนระยะยาว 15 ปี ในการพัฒนา
และการลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และได้มาตรฐานยิง่ ขึน้ ซึง่ ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมเรือ่ งท่า
อากาศยาน และสายการบินเท่านัน้ แต่ให้รวมถึงโครงข่าย
การขนส่งและสื่อสาร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการลงทุนและ
การส่งออก
รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กิจการบินและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินที่
เปลีย่ นแปลงไปด้วย นอกจากนี้จะต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาองค์กรการวางแผนให้มลี กั ษณะถาวรยิง่ ขึน้
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
(4.2.2) ปรับโครงสร้างกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบิน เช่น บริษทั
การบินไทย จากัด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
และบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ให้เป็นเชิงธุรกิจ
มากขึน้ ในด้านการบริหารการดาเนินงานและการปรับปรุง
องค์กรตลอดจนวิธกี ารลงทุน โดยเฉพาะการเพิม่ บทบาท
เอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
มากยิง่ ขึน้ เช่น การให้สมั ปทาน การร่วมทุน การระดมทุน
จากมหาชน
ตลอดจนการให้เอกชนมาลงทุนและ
ดาเนินการในกิจการบางอย่าง
เป็นต้น
(4.2.3) สนับสนุ นการจัดตัง้ สถาบันฝึกอบรมบุคลากรขนส่งทาง
อากาศทุกสาขาภายในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพของ
บุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับสูง โดยสนับสนุ นเอกชนให้ม ี
บทบาทดาเนินการในด้านนี้มากขึน้

85

3.2.2 การสื่อสาร
(1) ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสื่อสาร
(1.1) ปรับปรุงกฎหมายให้ทนั สมัย
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีดา้ น
สื่อสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
(1.2) ปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้ อานวยต่อการเพิม่ บทบาทภาคเอกชน
เพื่อให้สามารถเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐในหารขยายบริการหลัก
และบริการเสริมมากขึน้ โดยเฉพาะบริการเสริมให้เอกชนสามารถ
ลงทุนและดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง
(1.3) ปรับปรุงกฎระเบียบทีก่ ากับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
ชัดเจน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและขจัดความ
ซ้าซ้อนในการลงทุนให้บริการ
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(2.1) จัดให้มแี ผนแม่บทการพัฒนาการสื่อสารแห่งชาติ ทีม่ ลี กั ษณะเป็น
แผนระยะยาวประมาณ 10 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาด้านสื่อสารให้
มีทศิ ทางการพัฒนาทีต่ ่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน ประกอบด้วย
การประมาณความต้องการ และการขยายเครือข่ายบริการประเภท
ต่างๆ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นสื่อสารการผลิต
และพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.2) ปรับปรุงระบบบริหารและการดาเนินงานหน่วยงานของรัฐที่
ให้บริการให้เกิดความคล่องตัว
และมีเอกภาพมากยิง่ ขึน้
(2.3) ให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรกลางอิสระระดับสูงและมีกฎหมายรองรับ
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อกาหนดนโยบาย
ต่างๆ ด้านสื่อสารรวมถึงการกาหนดโครงสร้างราคาค่าบริการให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการและประสานแผนงาน
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ด้านสื่อสารเพื่อให้บรรลุแนวทางดังกล่าว ให้อาศัยอานาจทางฝา่ ย
บริหารจัดตัง้ คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติขน้ึ ในระยะแรก

(3) ปรับโครงสร้างราคาให้เหมาะสม
กาหนดอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ให้มอี ตั ราค่าบริการอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศ อันจะเป็ นการสนับสนุ นการลงทุนในสาขาอื่นๆ เช่น สาขาอุตสาหกรรม
และสาขาบริการ
เป็นต้น
(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นโทรคมนาคม
ให้มกี ารวิจยั และนาผลงานวิจยั ด้านโทรคมนาคมมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มากขึน้
เพื่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ดา้ นโทรคมนาคม
(5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มกี ารทาแผนสารสนเทศแห่งชาติและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
ซึง่ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมข้อมูล
อุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์ อุตสาห-กรรมด้านบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมด้านผลิต
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
(6) บริหารความถีว่ ทิ ยุให้มปี ระสิทธิภาพ
(6.1) ควบคุม ดูแล การนาความถีว่ ทิ ยุมาใช้ในกิจการสื่อสารเฉพาะทีม่ ี
ความจาเป็ น
ตลอดจนจัดระเบียบการใช้ความถีว่ ทิ ยุให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(6.2) ควบคุมข่ายสื่อสารเฉพาะกิจให้มกี ารขยายเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ โดย
คานึงถึงการใช้โครงข่ายหลักให้มากทีส่ ุดก่อน ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลีย่ ง
การลงทุนซ้าซ้อนและการสิน้ เปลืองทรัพยากร
(7) ปรับปรุงงานด้านสื่อสารมวลชน
(7.1) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ของรัฐ
โดยเน้นการใช้ส่อื สารมวลชน
ทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ทส่ี ามารถตอบสนองต่อการเผยแพร่

87

ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวโน้มนโยบายและ
นโยบายและโครงการพัฒนาประเทศแก่ประชาชน
(7.2) ปรับปรุการผลิตรายการให้มสี าระทีเ่ ป็นประโยชน์มากขึน้ ทางด้าน
การศึกษา
และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

3.2.3 น้าประปา
(1) การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าดิบ
(1.1) จัดให้มกี ลไกประสานงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ตัง้ แต่ขนั ้ ตอน
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าดิบ
การวางระบบส่งน้ า
การ
วางแผนผลิตและการจาหน่ายน้าประปา
(1.2) กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องพร้อม
ทัง้ สนับสนุ นภาคเอกชนเข้ามีบทบาทมากขึน้
(1.3) กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเบาภาระการลงทันและกาหนดอัตราค่า
น้าดิบ
ให้สะท้อนต้นทุนในการผลิต
(2) การปรับปรุงกิจการประปา
(2.1) ปรับปรุงกิจการประปาเดิมและก่อสร้างประปาใหม่ เพื่อขยายกาลัง
ผลิตและยกระดับคุณภาพบริการน้าประปาให้เพียงพอกับความ
ต้องการ
โดยเฉพาะพืน้ ทีม่ แี นวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจสูง
(2.2) กาหนดอัตราค่าน้ าให้สะท้อนต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงใน
แต่ละพืน้ ที่
ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการให้
เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้บริการ
(2.3) กาหนดแนวทางส่งเสริมและจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน
ในการพัฒนาระบบบริการน้ าประปาเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมให้มากขึน้
3.2.4 ที่อยู่อาศัย
(1) พัฒนาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
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(1.1) นามาตรการผังเมืองมาเป็นเครือ่ งชีน้ า ในการกากับดูแลการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคของรัฐ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
(1.2) ให้จดั เตรียมพืน้ ที่
หรือเวนคืนทีด่ นิ เพื่อการจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
สาหรับผูม้ รี ายได้น้อยไว้ดว้ ย เมือ่ มีการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
หรือโครงการใหญ่ๆ
ทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องต่อการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
(2) พัฒนาองค์กร เพิม่ บทบาท และขีดความสามารถในการประสานงาน และการ
ให้บริการของหน่วยงานของภาครัฐ และท้องถิน่ ให้ชดั เจน และมีประสิทธิภาพ
โดยพัฒนาให้มอี งค์กรกลางในลักษณะถาวรเพื่อประสานนโยบาย
และการ
ดาเนินงานในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
(3) พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย แรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน
แออัดในเมือง ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาภาคมหานคร และเขตเศรษฐกิจ
ใหม่โดยรัฐเพิม่ การอุดหนุนให้เพียงพอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
และความ
เป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ

บทที่ 6
การพัฒนาพลังงาน
1. สรุปสถานการณ์ พลังงานในช่วงแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่

6

1.1 ในช่วงทีผ่ ่านมาเศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวในอัตราสูงเกินกว่าเป้าหมายทีแ่ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 กาหนดไว้มาก กล่าวคือ มีการขยายตัวในอัตราเฉลีย่ ถึงร้อยละ 10.5 ต่อปี เนื่องจากการ
ส่งออก การลงทุน และการท่องเทีย่ วขยายตัวสูงมาก นอกจากนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้
เปลีย่ นแปลงจากภาคเกษตรชนบทสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยมีการกระจาย
ธุรกิจอุตสาหกรรม ไปยังชุมชนศูนย์กลางในภูมภิ าคต่างๆ และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่เพิม่ ขึน้
1.2 ผลการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยดังกล่าว ทาให้ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ของ
ประเทศในแต่ละวันเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว คือเพิม่ จาก 388 พันบาเรลน้ามันดิบต่อวัน ในปี
2530 เป็น 605 พันบาเรลน้ามันดิบต่อวัน ในปี 2533 โดยการใช้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ
6 4 เป็นการใช้น้ามันปิโตรเลียม ในขณะทีก่ ารผลิตพลังงานในประเทศมีเพียงวันละ 1 7 7
พันบาเรลน้ามันดิบต่อวัน ในปี 2533 เท่านัน้ และส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
1.3 โดยเหตุทค่ี วามต้องการใช้พลังงานในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่การผลิตมีจานวน
จากัด จึงต้องมีการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศจานวนมาก ทัง้ นี้ เป็นการนาเข้าน้ ามัน
ปิโตรเลียมเกือบทัง้ หมด
ทาให้สดั ส่วนการนาเข้าต่อการใช้พลังงานของประเทศสูงถึง
ประมาณร้อยละ 6 0 เกินกว่าเป้าหมายทีจ่ ะลดการพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศให้เหลือ
ร้อยละ 49 เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศ
1.4 สถานการณ์พลังงานของประเทศทีผ่ ่านมา
แสดงให้เห็นถึงปญั หาหลักของการพัฒนา
พลังงานซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะต่อไป หากไม่มกี ารกาหนดแนวทางการ
พัฒนาทีเ่ หมาะสม
คือ
1.4.1 ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
(1) การพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้
สามารถพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศได้เพียงพอ
การเงินของประเทศ

ซึง่ จะมีผลทาให้
เพราะในช่วงสัน้ ไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะ

(2) การลงทุนในการพัฒนาพลังงานเพิม่ ขืน้ มาก ทาให้ภารการลงทุนของรัฐเพิม่
สูงขึน้ ตามไปด้วย
เนื่องจากการพัฒนาส่วนใหญ่ยงั คงดาเนินการโดย
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ภาครัฐบาลการเพิม่ บทบาทภาคเอกชนยังดาเนินการไปได้ชา้ และอยูใ่ นขัน้
เริม่ ต้น
1.4.2 ในช่วงต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์มากจากการลดลง
ของราคาน้ามันในตลาดโลก แต่ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความไม่แน่นอนสูงมาก ซึง่ จะมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศ
1.4.3 โครงสร้างและระดับราคาพลังงานยังไม่สะท้อนถึงต้นทุนการจัดหาทีแ่ ท้จริงหรือ
เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะเหตุผลทางด้านการเมือง ทาให้การใช้พลังงานเพิม่
มากขึน้ และเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่ประหยัด โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้า
1.4.4 การผลิตและการใช้พลังงานบางประเภทมีผลทาให้สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
มาก โดยเฉพาะการใช้พลังงานของยานพาหนะในเมือง และการใช้ถ่านหินในการ
ผลิตไฟฟ้า ซึง่ มีแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ 4 เท่าตัวในช่วง 1 0 ปีขา้ งหน้า และอาจ
ก่อให้เกิดปญั หาฝนกรดได้ในอนาคต
เป็ นต้น
1.4.5 กลไกการบริหารและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐบางส่วนในด้านการพัฒนา
พลังงานยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาพลังงานได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีร่ วดเร็วของความต้องการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ประสบ
ปญั หาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านเพราะมีการเลื่อนย้ายออกจากหน่ วยงาน
สูง
2. เป้ าหมายการพัฒนาพลังงาน
แนวนโยบายการพัฒนาพลังงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มุง่ ทีจ่ ะจัดหาพลังงานให้
เพียงพอกับความต้องการ โดยพัฒนาแหล่งงานในประเทศและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้มาก
ขึน้ ในการจัดหาแหล่งต้นพลังงานส่วนการบริหารจะจัดการและเร่งรัดให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยผ่อนคลายการควบคุมเพื่อให้ระบบพลังงานเป็นไปตามกลไกตลาดและมีการ
แข่งขันมากทีส่ ุด รวมทัง้ สนับสนุ นให้เอกชนมีส่วนรวมลงทุนและดาเนินการมากขึน้ ดังนัน้ เป้าหมาย
การพัฒนาพลังงานในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
จึงกาหนดไว้ดงั นี้
2.1 เพิม่ การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี จาก 280 พันบาเรล น้ามันดิบ
ต่อวัน ในปี 2 5 3 4 เป็น 4 1 0 พันบาเรลน้ามันดิบต่อวัน ในปี 2 5 3 9
2.2 ลดอัตราการเพิม่ การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ของประเทศโดยส่วนรวม โดยให้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 0
ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7

91

2.3 รักษาสัดส่วนการพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศให้อยูใ่ นระดับไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2539
2.4 เร่งรัดการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายการเจาะหลุมสารวจ
และหลุมประเมินผลจานวนไม่ต่ากว่า 50 หลุม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (วงเงินลงทุน
ไม่ต่ากว่า 6 , 0 0 0
ล้านบาท เพื่อค้นหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ)
2.5 เพิม่ กาลังกลันปิ
่ โตรเลียมจาก 246 พันบาเรลต่อวันในปี 2534 เป็น 740 พันบาเรลต่อวัน ใน
ปี
2
5
3
9
2.6 กาหนดเป้าหมายการผลิต ก๊ าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติเหลว และถ่ านหินใน
ประเทศ ดังนี้
ปี 2534 ปี 2539
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)
ก๊าซธรรมชาติเหลว (บาเรล/วัน)
น้ามันดิบ (บาเรล/วัน)
ถ่านหิน (ล้านตัน/ปี)
(1) เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
(2) เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

760 1,250
22,000 31,000
24,000 24,000
14.6
18.5
12
14
2.6
4.5

2.7 เพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้าอีก 5 , 4 0 0 เมกกะวัตต์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และกาหนด
เป้าหมายการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ดังนี้
ปี 2534 ปี 2539
ก๊าซธรรมชาติ : Gwh
ล้าน ลบฟ./วัน
ถ่านลิกไนท์ : Gwh
ล้านตัน
ถ่านหินนาเข้า : Gwh
ล้านตัน

19,900 31,950
566
780
12,431 14,275
12.1
14.0
0
766
0
0.29
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2.8 กาหนดให้กาลังผลิตสารองของระบบไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 5 ของความ
ต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสุดต่อปี
2.9 กาหนดเป้าหมายการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนสาหรับระบบการผลิตพลังานความ
ร้อนและไฟฟ้าร่วมกันอย่างน้อย 5 0 0 เมกกะวัตต์ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
2.10 กาหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานจากมาตรการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในระดับ
4 , 5 0 0
จิกกะวัตต์ชวโมงต่
ั่
อปี ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
2.11 จากัดจานวนไฟฟ้าดับต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในรอบปี

ดังนี้

หน่วย : จานวนครัง้ /ปี/ผูใ้ ช้หนึ่งราย

ไฟฟ้าดับถาวร
ไฟฟ้าดับชัวครู
่ ่
รวม

ในเขตการไฟฟ้านครหลวง

ในเขตการไฟฟ้าภูมภิ าค

2533

2539

2533

2539

6.7
10.3
17.0

3.3
5.0
8.3

10.0
24.0
34.0

7.0
17.0
24.0

2.12 กาหนดเป้าหมายให้มกี ารยกเลิกการจาหน่ ายน้ ามันเบนซินพิเศษทีม่ สี ารตะกัวภายใน
่
ปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
2.13 จากัดระดับการปล่อยสารอันตรายจากการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ไม่เกินระดับดังนี้

สารตะกัวจากยานพาหนะ
่
(ตัน)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากยานพาหนะ (พันตัน)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (พันตัน)
- ยานพาหนะ
- การผลิตไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมและอื่นๆ
3

.

2533

2539

1,030
950
840
100
555
205

300
750
860
50
620
190

แนวทางการพัฒนาพลังงาน
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เพื่อดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายการพัฒนาพลังงานดังกล่าวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ได้
กาหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 จัดหาพลังงานให้มปี ริมาณเพียงพอกับความต้องการและให้มคี วามมันคงในราคาที
่
เ่ หมาะสม
โดย
3.1.1 เร่งการสารวจและพัฒนาปิโตรเลีย่ ม
(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
บุคลากรและระบบข้อมูลปิโตรเลียมของกรม
ทรัพยากรธรณีให้มคี วามพร้อมและคล่องตัวมากขึน้ รวมทัง้ กาหนดแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปญั หาการถ่ายเทบุคลากรสู่ภูมภิ าคเอกชน
เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียมฉบับ
พ.ศ.
2
5
3
2
(2) จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารรวมว่าด้วยการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศให้
ชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตและการใช้ปิโตรเลียมจากแหล่งต่างๆ ทีไ่ ด้มกี าร
ค้นพบแล้ว
และส่งเสริมภาคเอกชนให้มบี ทบาทเพิม่ ขึน้
(3) ศึกษาและประเมินศักยภาพธรณีวทิ ยาปิโตรเลียมในบริเวณทีเ่ ป็นทีส่ นใจของ
เอกชน เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลจูงใจให้มกี ารลงทุนสารวจและผลิตปิโตรเลียม
เพิม่ ขึน้
(4) เร่งรัดการจัดตัง้ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2 5 3 3 ให้เป็นรูปธรรมและปฏิบตั กิ ารได้โดยเร็ว เพื่อ
นาไปสู่การเจรจาอนุญาตให้บริษทั น้ ามันสามารถสารวจและพัฒนาก๊าซ
ธรรมชาติจากพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมขึน้ มาใช้ประโยชน์โดยเร็ว
(5) เร่งรัดให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดาเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสายประธานให้เพียงพอต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ตามเป้าหมาย
เช่น การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานจากอ่าวไทย-ระยอง สายทีส่ อง
3.1.2 เร่งการสารวจและพัฒนาถ่านหิน
(1) ปรับปรุงวิธกี ารดาเนินการและองค์กรและบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี
และปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาถ่านหิน
โดยเฉพาะการแก้ไขพระราชบัญญัตแิ ร่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและให้การ
พัฒนาถ่านหินเป็ นระบบมากขึน้
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(2) สนับสนุ นบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนสารวจและพัฒนาถ่านหินปรับปรุง
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรแหล่งถ่านหินให้ภาคเอกชนเข้าพัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรม รวมทัง้ ให้เอกชนเข้ามาพัฒนาแหล่งถ่านหินทีไ่ ด้
กันไว้ให้แก่การไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและยังไม่มกี ารพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า
(3) พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้ถ่านหินให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประหยัด เช่น การผลิตภัณฑ์ถ่านหินในรูปถ่านโค้กและถ่านอัดและผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
3.1.3 เร่งให้มกี ารเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อ
(1) ร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ าร่วมกับประเทศ
ลาวและพม่า
การสารวจและพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกับพม่า
มาเลเซีย
เวียดนามและกัมพูชา รวมทัง้ พิจารณากาหนดรูปแบบการร่วมลงทุนทีช่ ดั เจน
โดยเน้นการเพิม่ บทบาทของเอกชน
(2) ซือ้ พลังงาน ได้แก่ การซือ้ ก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม
พม่า และการซือ้ ถ่านหินหรือร่วมลงทุนพัฒนาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
ลาว
และพม่า
เป็นต้น
3.1.4 ดาเนินการเพื่อให้ระบบการค้า
การกลัน่
และการขนส่งน้ามันในประเทศมี
ประสิทธิภาพและมีการแข่งขันสูงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
6
(1) ส่งเสริมตลาดการค้าน้ามันสาเร็จรูปให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เช่น ส่งเสริมให้มสี ถานีบริการน้ามัน
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าหลายชนิดมากขึน้ โดยขจัดนโยบายและกฎเกณฑ์
ของรัฐทีเ่ ป็ นอุปสรรครวมทัง้ ปรับปรุงกฏเกณฑ์ในการจัดซือ้ น้ามันของ
หน่วยงานราชการ โดยลดการผูกขาดจากการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะการจาหน่ายน้ ามันให้แก่รฐั วิสาหกิจทีใ่ ช้น้ามันเชือ้ เพลิงในปริมาณ
สูง นอกจากนัน้ ต้องปรับปรุงขัน้ ตอนการขออนุญาตตัง้ สถานีบริการน้ ามันให้ม ี
ความรวดเร็ว และการแก้ไขกฎเกณฑ์การตัง้ สถานีบริการให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปจั จุบนั เพื่อ
กระจายสถานีบริการสู่ภูมภิ าคและลดต้นทุนในการประกอบกิจการในเขตเมือง
ซึง่ ทีด่ นิ มีราคาแพง
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(2) ส่งเสริมตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้มกี ารแข่งขันกันมากยิง่ ขึน้ อย่างเป็น
ธรรมทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะการยกเลิกการควบคุมการนาเข้าก๊าซปิโตรเลียม
เหลว
(3) ปรับโครงสร้างของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านทัดเทียมกับบริษทั เอกชนและให้กจิ การน้ามัน
ทีร่ ฐั ถือหันอยูท่ ุกแห่งสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรี
(4) ลงทุนเพิม่ กลังกลันปิ
่ โตรเลียมในประเทศ เพื่อเพิม่ กาลังกลันปิ
่ โตรเลียมให้
ใกล้เคียงกับความต้องการใช้โดยเร่งการก่อสร้างโรงกลันใหม่
่ ในภาคตะวันออก
ขยายโรงกลันที
่ ศ่ รีราชาภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม ดาเนินการออกประกาศ
เชิญชวนลงทุนสร้างโรงกลันปิ
่ โตรเลียมฉบับใหม่
และขจัดกฎเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของรัฐทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับโรงกลันน
่ ้ามันใน
ต่างประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปได้ภายในช่วง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
8
(5) ปรับปรุงระบบการส่งน้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวของประเทศให้ม ี
ประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่งน้ ามัน กระจายศูนย์กลางการจ่ายน้ ามัน
และก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจากกรุงเทพมหานครไปยังภูมภิ าคต่างๆ และลด
ปญั หาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเร่งดาเนินการก่อสร้างท่อ
น้ามันศรีราชา-ดอนเมือง-สระบุร ี และท่อน้ ามันบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน
ให้เสร็จโดยเร็ว
ส่งเสริมให้มกี ารขนส่งน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทาง
รถไฟมากขึน้
การคลังน้ ามันร่วมกัน และการก่อสร้างคลังน้ ามันในภาค
ตะวันตกและทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร
(6) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ให้คุณภาพน้ามันเชือ้ เพลิงตามสถานีบริการเป็ นไป
ตามมาตรฐานทีท่ างราชการกาหนดเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐมีอุปกรณ์
กาลังคนในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ
3.1.5 ลงทุนและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
(1) เร่งพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มปี ริมาณเพียงพอกับความต้องการได้แก่ การ
สารวจและพัฒนาถ่านหินในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้า การสารวจและพัฒนา
แหล่งน้าทีเ่ หมาะสมทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย เพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาพลังน้ าขนาดเล็กทีค่ มุ้ ค่าทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินนาเข้าจากต่างประเทศ และสนับสนุ นให้มกี าร
ผลิตก๊าซธรรมชาติมากขึน้ เพื่อทดแทนน้ ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า
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(2) ปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ ายไฟฟ้าให้เพียงพอ มีความมันคงมี
่ คุณภาพ
และปลอดภัยในการจ่ายไฟยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตอุตสาหกรรมและ
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ในภูมภิ าคต่างๆ และปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ให้มกี าลังความสามารถในการถ่ายเทพลังงาน
ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ และเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านความมันคงของ
่
ระบบไฟฟ้า
(3) พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการนาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ใน
การผลิตไฟฟ้าทัง้ ทางเศรษฐศาตร์เทคโนโลยีและความปลอดภัย
และเริม่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
(4) เร่งนาสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ในส่วน
ภูมภิ าค
และสนับสนุ นให้การไฟฟ้าประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ผังเมืองอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้การรวมระบบสาธารณูปโภคสอดคล้องกับการวาง
ผังเมือง
3.1.6 ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาการผลิต
คุม้ ค่าเชิงพาณิชย์และเพิม่ คุณภาพชีวติ

และการใช้พลังงานนอกแบบทีม่ แี นวโน้ม
โดยเฉพาะ

(1) การผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนด้วยพลังงานนอกแบบ ได้แก่พลังงาน
แสงอาทิตย์
ความร้อนใต้พภิ พ
และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เช่น
ชานอ้อย
แกลบ
และขยะ
(2) การผลิตสารเพิม่ ค่าออกแทนในน้ ามันเบนซินโดยวัสดุทางการเกษตรเพื่อลด
ปริมาณสารพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหม้น้ามันเบนซินในยานพาหนะ
(3) การส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าไม้พลังงาน
เพื่อทาฟืนและเผาถ่านเป็น
อุตสาหกรรมพลังงานชนบท ตลอดจนส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในหมู่บา้ น
นักเรียนในโรงเรียนปลูกป่าไม้ในบริเวณพืน้ ทีว่ ่างเปล่าของหมูบ่ า้ นและ
โรงเรียนของตน
เพื่อใช้ไม้ทาฟืนและเผาผลิตถ่านสาหรับไว้ใช้เองและ
จาหน่ายเป็นรายได้ของหมู่บา้ นและโรงเรียน
(4) การส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารผลิตและการใช้อุปกรณ์พลังงานทีค่ ุม้ ค่า
เชิงพาณิชย์แล้ว เช่น เตาหุงต้มใช้ฟืนและถ่าน เตาเผาผลิตถ่านประสิทธิภาพ
สูง เตาเผาชีวมวล ฯลฯ และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้มกี ารผลิตและ
การใช้ให้ได้คุณภาพ
และมีมาตรฐานเพื่อผลิตและจาหน่ ายเชิงพาณิชย์
3.2 ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
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การใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพและประหยัด นอกจากจะช่วยลดการลงทุนในการจัดหา
พลังงานแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วยมาตรการ
หลัก ได้แก่ มาตรการทางด้านราคา ซึง่ จะสร้างแรงจูงใจให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการกาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
การปรับปรุงและส่งเสริมบทบาทขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
และการส่งเสริมจิตสานึกของ
ประชาชน
3.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างและระดับราคาพลังงาน รวมทัง้ ระบบการกาหนดราคาให้สะท้อน
ถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิง่ ขึน้
โดยไม่ตอ้ งอาศัย
การตัดสินใจระดับการเมือง
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด
(1) ดาเนินการให้ราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงเข้าสู่ระบบ “ลอยตัวเต็มที”่ โดยการยกเลิก
การควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลันและราคา
่
ณ โรงกลันน
่ ้ ามันเชือ้ เพลิง
ต่อเนื่องจากทีไ่ ด้ยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกแล้ว
(2) ดาเนินการยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลีย่ มเหลว โดยให้มกี ารนาระบบ
“ลอยตัวเต็มที”่ มาใช้ภายในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 รวมทัง้ ยกเลิก
ชดเชยค่าคลังและค่าขนส่งก๊าซไปยังคลังขายส่งทัวประเทศ
่
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติให้ชดั เจนและโปร่งในทัง้
ในระหว่างผูผ้ ลิตก๊าซ (บริษทั ผูร้ บั สัมปทาน) กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทยและระหว่างผูข้ ายก๊าซ (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) กับผูใ้ ช้ (การ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยและผูใ้ ช้รายอื่นๆ) โดยให้กจิ การท่อก๊าซเป็ น
กิจการสาธารณูปโภค รวมทัง้ ดาเนินการให้มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซระยะ
ยาว
ระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศกับผูใ้ ช้ก๊าซอื่นๆ เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงและพลังงานทีใ่ ช้
ทดแทน รวมทัง้ คุณภาพของเชือ้ เพลิงด้วยและในขณะเดียวกันให้เกิดความ
มันใจแก่
่
ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ
(4) ปรับปรุงโครงสร้างและระดับราคาไฟฟ้า รวมทัง้ ปรับปรุงการจัดกลุ่มประเภท
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง และจูงใจให้มกี ารใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด
รวมทัง้ ให้สามารถเปลีย่ นแปลงไปตามราคา
เชือ้ เพลิงโดยอัตโนมัตโิ ดยลดข้อพิจารณาทางสังคมและการเมืองให้เหลือน้อย
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้
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(5) ขยายขอบเขตของระบบอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงวันทีแ่ ตกต่างกันทีไ่ ด้ดาเนินการ
ไปบ้างแล้วในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้ครอบคลุมผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภท
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ทงั ้ หมด
และพิจารณาขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทอื่นด้วย
(6) ปรับปรุงระบบภาษีสาหรับยานพาหนะ
โดยใช้ภาษีอตั ราก้าวหน้าสาหรับ
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลขนาดใหญ่
(7) ลดอัตราศุลกากรสาหรับเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง
บัลลาสต์ทก่ี นิ ไฟน้อย
เครือ่ งปรับอากาศทีก่ นิ ไฟน้อย
เป็ นต้น
(8) ลดอัตราภาษีศุลกากรสาหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ เพื่อลดการนาเข้า
พลังงาน
ประหยัดพลังงานหรือมลภาวะ
3.2.2 กาหนดและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
(1) เร่งรัดให้มพี ระราชบัญญัตกิ ารอนุ รกั ษ์และประหยัดพลังงานในลักษณะให้การ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทีเ่ ป็ นไปได้อย่างกว้างขวางขึน้
(2) ปรับปรุงข้อบังคับและเทศบัญญัตเิ กีย่ วกับการก่อสร้างอาคาร
โดยเน้นให้ม ี
ข้อพิจารณาด้านประหยัดพลังงาน เช่น มาตรฐานอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย
พืน้ ทีอ่ าคารไว้ดว้ ย
(3) ปรับปรุงระเบียบจัดซือ้ ของทางราชการทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการจัดซือ้ เครือ่ งมือ
และวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
(4) กาหนดข้อบังคับมาตรฐานอุปกรณ์เครือ่ งใช้พลังงานในบ้านอยูอ่ าศัยและอาคาร
พาณิชย์
(5) เพิม่ อัตราภาษีสาหรับอุปกรณ์ทใ่ี ช้พลังงานมากเกินความจาเป็น
3.2.3 ส่งเสริมให้มกี ารผลิตเครือ่ งใช้พลังงานประสิทธิภาพสูง และการผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุ
ก่อสร้างทีช่ ่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน
3.2.4 ปรับปรุงระบบการขนส่งและการจราจร
โดยสนับสนุ นให้มกี ารใช้รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน รถรางไฟฟ้า ฯลฯ ตามทีไ่ ด้จดั เตรียมโครงการไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
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และกาหนดกฎระเบียบไม่ให้มกี ารขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากหรือผ่าน
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ไปยังภูมภิ าค

3.2.5 ปรับปรุงบทบาทขององค์กรทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวกับการประหยัดพลังงานและระดมความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
(1) ให้การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ดาเนินการด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าโดยจัด
องค์กรร่วมเพื่อดาเนินการทีช่ ดั เจน และใช้มาตรการทางด้านการให้สงิ่ จูงใจ
ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการ
และการฝึกอบรมให้คา
แนะนา
(2) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน คณะกรรมการวิชาชีพและ
หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทมากขึน้ และร่วมมือกันดาเนินการด้านการประหยัด
พลังงานอย่างจริง
3.2.6 เสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประหยัด โดยรณรงค์
ให้การแนะนา ให้บริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนิยมใช้อุปกรณ์
พลังงานประสิทธิภาพสูง
การใช้พลังงานอย่างประหยัด
3.3 ส่งเสริมบทบาทเอกชนและการพัฒนาองค์กรของรัฐ
3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและร่วมทุนกับรัฐ
ด้านพลังงานมากขึน้ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อลดภาระการร่วมทุน
ของรัฐบาล เพิม่ การแข่งขันอันจะนาไปสู่การใช้การจัดหา และการจาหน่ายพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและการระดมเงินออม
จากภาคเอกชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานด้วย
โดย
(1) ในกิจการปิโตรเลียม
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านการกลัน่
น้ามัน (เช่น โรงกลันบางจาก)
่
การจาหน่ ายน้ามัน การขนส่งก๊าซธรรมชาติ และ
การสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและ / หรือนา
หุน้ เข้าจาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกประเทศไทย
(2) ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตรายเล็กเข้าลงทุนและดาเนินการผลิตไฟฟ้าในรูปการผลิต
พลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนอกแบบ
โดยเร่งการออก “ระเบียบการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตรายเล็ก” โดยเฉพาะการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ าเพื่อจาหน่ ายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
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(3) เร่งดาเนินการจัดตัง้ บริษทั ในเครือของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อ
รับซือ้ โรงไฟฟ้าบางโรงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และนาหุน้
กระจายเข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่น โรงไฟฟ้าระยอง ขนอมและอ่าวไผ่ และระยะ
ปานกลาง เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนในรูปของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน
รูปแบบอื่นๆ ได้ดว้ ย เช่น การมาลงทุนและบริการด้วยตัวเองหรือแบบบีโอโอ
โดยกาหนดเงือ่ นไขในการลงทุนทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
(4) แก้ไขกฎหมายทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการร่วมทุนกับเอกชน
หรือกฎหมายทีเ่ ป็ น
อุปสรรคต่อการเพิม่ การแข่งขันในการให้บริการด้านพลังงานด้านสาธารณูปโภค
(5) ในการพัฒนาถ่านหิน
ส่งเสริมให้เอกชนได้เข้าทาการสารวจและทา
เหมืองถ่านหินในพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั ได้ทาการสารวจเบือ้ งต้นไว้แล้วหรือในพื้นทีท่ ก่ี าร
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยมิได้ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า เช่น แอ่ง
เวียงแหง
3.3.2 พัฒนาองค์กรของรัฐในสามารถบริหารและดาเนินการด้านพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
พลังงานให้เป็ นเชิงพาณิชย์มากขึน้ หรือให้เป็นในรูปบริษทั เอกชน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหาร การลงทุน และการพัฒนาบุคลากรรวมทัง้ เพิม่ การ
แข่งขัน
อันจะนาไปสู่การยกเลิกการควบคุมราคาพลังงานในอนาคต
ขณะเดียวกันก็เพื่อเตรียมการสาหรับเพิม่ ทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยการจาหน่ าย
หุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในโอกาสต่อไป
โดยเฉพาะการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตขิ องรัฐวิสาหกิจ เช่น พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ให้
เกิดความคล่องตัวในการร่วมทุนกับภาคเอกชนและเสริมสร้างการแข่งขัน
(2) ดาเนินการยกฐานะของสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้
เป็นหน่วยงานถาวรระดับกรมสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีพระราชบัญญัติ
รองรับโดยเร็วทีส่ ุด เพื่อทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายพลังงาน และเปลีย่ นแปลง
สานักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นหน่วยงานวิจยั
พัฒนา
กากับดูแลและปฏิบตั กิ ารเพื่อให้การบริหารพลังงานของประเทศมี
เอกภาพ มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์
พลังงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถประสานงานพัฒนาพลังงานของ
หน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ
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(3) ยกฐานะกองเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี ให้เป็นหน่วยงานระดับ
กรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมและจัดหางานปิโตรเลียม
และถ่านหิน
(4) ปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการดาเนินงานของหน่ วยราชการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพลั ง งาน ให้ เ ป็ นไปตามบทบาท ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 7
การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่
1. ผลการพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิ จใหม่ที่ผา่ นมา
1.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทัง้ ทางด้านเป็นศูนย์
บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทัง้ การติดต่อกับนานาชาติมาโดย
ตลอด และเป็นมหานครทีม่ ขี นาดใหญ่อนั ดับที่ 1 5 ของโลกปจั จุบนั นอกจากนัน้ ยังเป็ น
ศูนย์กลางทางการบินนานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมา กรุงเทพมหานครได้ทาหน้าทีเ่ ป็นฐานเศรษฐกิจและบริการหลัก ทีม่ สี ่วน
ผลักดันให้มกี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศไปอย่างรวดเร็วในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ดังจะเห็นได้จากการทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีบทบาทหรือ
สัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศในปี 2434 ซึง่ เป็นการยืนยัน
ถึงความสาคัญของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใน
ขณะนี้และต่อไปในอนาคตข้างหน้า ทีจ่ ะเอือ้ อานวยต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติดว้ ย
1.2 การอพยพเข้าสู่มหานคร
จากการทีเ่ ศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการของประเทศยังคง
กระจุกตัวในบริเวณมหานคร และโอกาสการมีงานทาสูงกว่าภาคอื่นๆ จึงมีการอพยพของ
ประชาชนเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิม่ ขึน้ จนปจั จุบนั มีขนาด
ของประชากรถึง 7.7 ล้านคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นมหานคร จากจานวนประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขต
เมืองทัวประเทศประมาณ
่
18.3 ล้านคน ทัง้ นี้คดิ ว่าในระยะ 20 ปีขา้ งหน้า จานวนประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเพิม่ ขึน้ เป็ น
1
2
ล้านคน
1.3 ทิศทางการขยายตัวของชุมชนและการใช้ทด่ี นิ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปใน
ลักษณะทีก่ ระจัดกระจาย แผ่ลามไปตามโครงข่ายระบบบริการพืน้ ฐานหลัก โดยเฉพาะตาม
แนวถนนสายหลัก จึงทาให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตลอดทัง้ ขีดความสามารถของ
ท้องถิน่ มีอยู่จากัด จึงทาให้การประสานการลงทุนบริการด้านการขนส่งการจราจร ทีอ่ ยู่
อาศัยและการรักษาสิง่ แวดล้อมเป็ นไปด้วยความลาบาก และมีปญั หาทับถมขึน้ โดยลาดับ
สร้างความแออัด ปญั หาการจราจร การขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย และมลพิษทางด้าน
สิง่ แวดล้อมรุนแรงมากขึน้ โดยลาดับ
1.4 ปญั หาการปรับตัวของแรงงานอพยพ แรงงานทีอ่ พยพเข้ามาหางานทาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการทีส่ าคัญของประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานทีม่ สี มรรถภาพแต่ได้รบั ค่าแรงต่า เพราะขาดประสบการณ์ จึงทาให้ขาดความมันคง
่
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ในอาชีพและไม่สามารถดารงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานในเขตเมือง และเพิม่ ปญั หาชุมชนแออัดซึง่ มี
ผูอ้ าศัยอยูใ่ นแหล่งเสื่อมโทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยการเพิม่ พูนทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพ รวม
ตลอดทัง้ การขยายบริการพืน้ ฐานทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนยากจนใน
เขตเมืองให้ดขี น้ึ
1.5 แนวโน้มการขยายตัวของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคตจะ
ยังคงขยายตัวต่อไป แต่ในอัตราทีช่ ะลอตัวลงอันเนื่องมาจากผลของนโยบายการกระจายตัว
ความเจริญออกสู่ส่วนภูมภิ าคในระยะทีผ่ ่านมา และเป็นทีค่ าดไว้ว่าสัดส่วนของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครจะลดลงจากร้อยละ 42 ลงเหลือประมาณร้อยละ 34 ของประชากรใน
เขตเมืองใน 2 0 ปีขา้ งหน้า ทัง้ นี้ ทิศทางการขยายตัวของมหานครใหญ่ตดิ ต่อเข้ากับเขต
ั่
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก และกลายเป็ นภาคมหานครใหญ่ตดิ ต่อเข้ากับเขตพืน้ ที่
บริเวณชายทะเลตะวันออก ซึง่ จะเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักและประตูเศรษฐกิจใหม่ของ
ประเทศไทย จึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องวางมาตรการเร่งส่งเสริมแนวโน้มนี้ให้เกิดการพัฒนา
ภาคมหานครขึน้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้า และการเงินสู่นานาชาติต่อไป
2. เป้ าหมายการพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิ จใหม่
การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มุง่ ทีจ่ ะพัฒนา
โครงข่ายบริการพืน้ ฐาน เพื่อเป็นแกนนาการขยายตัวและการใช้ทด่ี นิ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ให้เป็นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมเป็นระเบียบและให้สามารถเชื่อมโยงเป็ นระบบเข้ากับการ
ั่
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก โดยการวางแผนแก้ปญั หาการขาดแคลนบริการพืน้ ฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ และสภาวะแวดล้อมของเมือง ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการ
บริหาร
และกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็ นกลุ่มพืน้ ทีห่ ลัก
คือ
2.1 ภาคมหานครครอบคลุมพืน้ ที่ และแนวเชื่อมต่อระหว่าง “กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
ั่
และ “พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก” ซึง่ มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาให้เป็ นระบบโครงข่าย
ชุมชนเมืองเดียวกัน
2.2 พืน้ ทีแ่ หล่งอุตสาหกรรมของภาคกลางตอนบน
มหานคร

ซึง่ จะต่อเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจของภาค
โดยมีสระบุรเี ป็นศูนย์กลาง
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3. แนวทางการพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิ จใหม่
3.1 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
3.1.1 กาหนดแนวทางการพัฒนาขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดย
ประสานการลงทุนโครงข่ายบริการพืน้ ฐานกับการจัดการด้านทีด่ นิ และสิง่ แวดล้อม
ให้การขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกไปเชื่อมต่อกับพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ั่
ชายฝงทะเลตะวั
นออก
กล่าวคือ
(1) แนวทางการจัดการใช้ทด่ี นิ และสิง่ แวดล้อมเมืองในเขตมหานคร
(1.1) ใช้ผงั เค้าโครงพัฒนาภาคมหานครและผังเมืองรวมของแต่ละชุมชน
เมืองเป็นแผนชีน้ าการพัฒนาทีเ่ ดียว
และขยายระบบโครงข่าย
บริการพืน้ ฐานของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้การใช้
ทีด่ นิ ของเมืองเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนัน้
จาเป็ นจะต้องมีมาตรการเพื่อกระจายความแออัดออกจากใจกลาง
เมือง เช่น การสร้างเมืองใหม่และเมืองบริวาร การควบคุมก่อสร้าง
อาคาร รวมทัง้ การกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการขยายตัวของ
เมืองตามแนวยาวของถนน
(1.2) เพิม่ การใช้ประโยชน์พน้ื ทีว่ ่างเปล่าในเมือง
เพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยจัดบริการพืน้ ฐานสนับสนุน โดยเฉพาะการก่อสร้าง
ถนนเข้าสู่พน้ื ทีใ่ ห้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบถนนทีม่ อี ยู่
(1.3) กาหนดเขตส่งเสริม และควบคุมการขยายตัวของอาคารในแนวสูง
พร้อมกาหนดมาตรการให้ผปู้ ระกอบการต้องรับภาระการแก้ไข
ปญั หาด้านการจราจร การบาบัดน้ าเสีย และผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อมอื่นๆ และเร่งรัดให้เกิดผลในทางปฏิบตั โิ ดยเร็ว
(1.4) ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนเมืองทีม่ สี ภาพเสื่อมโทรม
และกาหนดให้
ท้องถิน่ เป็นองค์กรกลาง ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
พร้อมทัง้ จัดทาผังเฉพาะขึน้
เพื่อให้เป็นมาตรการในการฟื้นฟู
ชุมชนเมือง
(1.5) การอนุ รกั ษ์พน้ื ทีท่ างประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
เขตกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ จะมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเทีย่ วอีก
ทางหนึ่งด้วย
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(1.6) ส่งเสริมให้มสี ถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนสาธารณะและ
สนามกีฬาเพิม่ ขึน้ และกระจายไปในพืน้ ทีต่ ่างๆ อย่างทัวถึ
่ ง
(1.7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียและกาจัดขยะมูลฝอยสาหรับ
ชุมชน โดยเร่งจัดทาแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกรอบในการลงทุน
ดาเนินงาน และจัดระบบดูแลบารุงรักษา โดยให้รฐั บาลกลาง
ท้องถิน่ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุนและดาเนินการ
(1.8) เร่งรัดออกกฎหมายบังคับใช้มาตรฐานน้าทิง้ ชุมชน
และใช้ให้
เกิดผลในการปฏิบตั ิ ตลอดจนควบคุมคุณภาพน้าทิง้ ชุมชน และน้า
ั ่ น้ าเจ้าพระยาอย่างเข้มงวด
ทิง้ จากกิจกรรมอื่นบริเวณริมสองฝงแม่
ควบคู่กนั ไปด้วย
(2) แนวทางการพัฒนาโครงข่ายบริการพืน้ ฐาน
(2.1) เร่งแก้ไขปญั หาการจราจรและจัดระบบขนส่งในเมือง โดย
(2.1.1) ส่งเสริมระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อลดความ
แออัดคับคังของการจราจร
่
และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์พน้ื ทีช่ ุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะการเร่งรัด
ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การปรับปรุงบริการ
รถโดยสารประจาทาง และจัดให้มรี ะบบทางวิง่ แยกเฉพาะ
สาหรับรถโดยสารประจาทาง ตลอดจนส่งเสริมการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทางน้าให้เชื่อมโยงกับระบบรถโดยสารประจาทางระบบรถโดยสารประจาทาง และรถไฟฟ้าขนส่งมวชน
(2.1.2) ประสานระบบทางด่วนให้สมั พันธ์กนั และสอดคล้องกับ
โครงข่ายระบบถนนท้องถิน่ ตลอดจนเร่งรัดก่อสร้างโครง
ข่ายถนนสายหลัก สายรองและถนนวงแหวนรอบเมืองหรือ
ทางเลีย่ งเมือง เพื่อลดความแออัดของการจราจรในเมือง
และช่วยชีน้ าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปในกรอบและ
ทิศทางทีเ่ หมาะสม
(2.1.3) เร่งรัดการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง ตลอดจนมี
มาตรการควบคุมการจอดรถบรรทุกในเขตชัน้ ใน
(2.2) พัฒนาระบบทางด่วนระหว่างเมือง
ตลอดจนเตรียมการจัดให้ม ี
ระบบการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง
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เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ากับพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงั ่
ทะเลตะวันออก
(2.3) พัฒนาท่าอากาศยานพาณิชย์สากลแห่งที่ 2 ในเขตพืน้ ทีภ่ าค
มหานคร โดยมีการบริการพืน้ ฐาน ด้านการจัดทีด่ นิ และสิง่ แวดล้อม
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง
(2.4) ขยายบริการระบบสื่อสาร ให้สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ มี
คุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารนาบริการใหม่ๆ
เข้ามาให้บริการมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่
(2.5) เร่งรัดการดาเนินงานตามแผนการป้องกันน้ าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็ นระบบทีถ่ าวร
ควบคู่ไปกับการ
อนุรกั ษ์พน้ื ทีน่ ้าหลากและการสงวนพืน้ ทีล่ ุ่มเพื่อเก็บกักน้าชัวคราว
่
(2.6) เร่งขยายโครงข่ายบริการน้าประปาเข้าไปในพืน้ ทีช่ านเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีข่ ยายตัวรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการ
ใช้น้าบาดาลของเอกชนและการอนุ รกั ษ์แหล่งน้าดิบเพื่อการประปา
(3) ปรับปรุงชุมชนแออัดเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยคนยากจนในเมืองโดย
(3.1) ปรับปรุงชุมชนแออัดเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยคนยากจนในเมืองโดย
(3.1.1) ให้มกี ฎหมายเป็นการเฉพาะขึน้ เพื่อดูแลชุมชนแออัด และ
คุม้ ครองสิทธิ ์การอยูอ่ าศัยของชาวชุมชน รวมทัง้ ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ
(3.1.2) ปรับปรุงชุมชนแออัดทีอ่ ยูเ่ ดิม และจัดหาทีอ่ ยูใ่ หม่ให้แก่
ชุมชนทีถ่ ูกไล่รอ้ื โดยร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาล ท้องถิน่
เจ้าของทีด่ นิ และการเคหะแห่งชาติ
(3.1.3) รัฐให้การอุดหนุนการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้
ได้มาตรฐานสูงขึน้ เช่น ระบบถนน ทางเดินเท้า ทาง
ระบายน้ า และการปรับถมทีด่ นิ
(3.1.4) จัดตัง้ องค์กรชุมชนขึน้ เพื่อดูแลชุมชนและจัดให้มกี องทุน
สาหรับชาวชุมชนแออัดกูย้ มื ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพ
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(3.2) จัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูท้ ม่ี รี ายได้น้อยและแรงงานอุตสาหกรรม โดย
(3.2.1) จัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยในลักษณะอาคาร
เช่ามากขึน้
เพื่อสนองความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบ
ชัวคราว
่
ตามสภาพสังคมอุตสาหกรรมในปจั จุบนั
(3.2.2) สนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดสร้างทีอ่ ยู่
อาศัย สาหรับผูม้ รี ายได้ปานกลางและน้อยให้มากขึน้ โดย
พิจารณากาหนดมาตรการให้สงิ่ จูงใจในการลงทุน เพื่อให้
สามารถสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาถูกได้
(3.2.3) รัฐควรให้เงินอุดหนุ นอย่างพอเพียงในการจัดสร้างทีอ่ ยู่
อาศัย สาหรับผูม้ รี ายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระ
ค่าเช่าหรือค่าเช่าซือ้ แก่ผอู้ ยู่อาศัย
(3.2.4) ให้เจ้าของโรงงานมีส่วนร่วมลงทุนในการสร้างทีพ่ กั
สาหรับคนงานให้มากขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐ
(3.3) พัฒนาคนยากจนในเมืองให้มโี อกาสทางเศรษฐกิจในการประกอบ
อาชีพทีม่ นคง
ั ่ มีรายได้แน่ นอน สามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของตนเองให้ดขี น้ึ โดยส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็ก และการฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน
3.1.2 เพิม่ ประสิทธิภาพและวิธกี ารระดมทุนของท้องถิน่ ในการจัดบริการพืน้ ฐานของเมือง
ดังนี้
(1) เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิน่ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยปรับปรุงอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของท้องถิน่ ให้เป็ นปจั จุบนั ยิง่ ขึน้
ปรับปรุงฐานการจัดเก็บและเพิม่
ประเภทรายได้ทร่ี ฐั บาลแบ่งให้ส่วนท้องถิน่ มากขึน้
รวมถึงการพิจารณาเพิม่
เหล่าสินเชื่อเพื่อการพัฒนา เช่น การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาเมือง เป็นต้น
(2) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการลงทุน และดาเนินงานบริการ
พืน้ ฐานมากขึน้ โดยมีการกาหนดประเภทกิจกรรมทีจ่ ะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ให้พร้อมวิธกี ารและเงือ่ นไขทีจ่ ดั เจน ควบคู่กบั การพิจารณาทบทวนกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เอือ้ อานวยเพื่อการนี้
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(3) ใช้มาตรการเก็บค่าบริการให้คุม้ ทุน จากผูใ้ ช้บริการโดยตรง หรือผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์จากการลงทุนจัดบริการพืน้ ฐานของรัฐ ตลอดจนริเริม่ ใช้กลไกใหม่ๆ
เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพัฒนาจากโครงการของภาคเอกชนทีท่ าให้
ต้นทุนการจัดบริการพืน้ ฐานของรัฐสูงขึน้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประเมิน
พิเศษจากเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ ได้รบั ประโยชน์จากบริการพืน้ ฐาน และการใช้แนวคิด
การจัดรูปทีด่ นิ เป็นเครือ่ งมือในการเตรียมทีด่ นิ เพื่อการจัดบริการพืน้ ฐาน เป็น
ต้น
3.1.3 ปรับปรุงการบริการงานพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(1) จัดให้มกี ลไกระดับนโยบาย เพื่อการวางแผนและประสานแผนโดยส่วนรวมใน
ระดับชาติ ทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายสังการ
่
และประสานการปฏิบตั ิงานขึน้ เป็ น
การเฉพาะ
(2) ปรับปรุงและเพิม่ ขีดความสามารถขององค์กรท้องถิน่ ให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ ทัง้ ใน
ด้านการวางแผน การบริหารการเงินและการจัดการ ตลอดจนวางผังเมือง
(3) พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเมือง เช่น พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
เพื่อให้สามารถจ่ายค่าทดแทนได้สอดคล้องกับราคาตลาด
พระราชบัญญัติ
รักษาคูคลอง พ.ศ. 2445 เพื่อเพิม่ บทลงโทษและค่าปรับผูบ้ ุกรุกให้สงู ขึน้
(4) พิจารณาออกกฎหมายใหม่ เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารพัฒนาเมือง เช่น
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดรูปทีด่ นิ และการบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูเมือง เป็นต้น
3.2 การพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝังทะเลตะวั
่
นออกให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ั่
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก เป็ นฐานอุตสาหกรรมหลักและประตูเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ ทีจ่ ะช่วยรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และลดความแออัดของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย (1) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรซี ง่ึ จะ
เป็นเมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศ มีท่าเรือพาณิชย์ระดับมาตรฐานสากล สาหรับขนส่งสินค้าตู้
คอนเทนเนอร์ เขตนิคมอุตสาหกรรมทัวไป
่ และเขตอุตสาหกรรมส่งออก ( 2 ) พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่ จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศ มีท่าเรือ
อุตสาหกรรมสาหรับขนถ่ายวัตถุดบิ สินค้าทัวไป
่
และสินค้าของเหลวทางเคมี พร้อมกับมีเขต
นิคมอุตสาหกรรมสาหรับรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปิโตรเคมี และโรงกลัน่
น้ามันรวมตลอดทัง้ ( 3 ) ชุมชนเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค ได้แก่ ชลบุร ี ระยอง
ฉะเชิงเทรา
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ดังนัน้
เพื่อให้การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองออก
ั่
จากเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล สู่เขตพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีจ่ ะให้พน้ื ทีท่ งั ้ สองเขตเชื่อมโยงเป็ นระบบโครงข่ายชุมชนเมืองเดียวกัน
ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงประตูเศรษฐกิจใหม่ของประเทศเข้ากับพืน้ ทีต่ อนในของประเทศ
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถเปิดออกสู่การค้ากับนานาชาติได้
ั่
โดยตรง
จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออกให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
สาหรับขัน้ ตอนต่อไป
ดังนี้
3.2.1 เร่งขยายโครงข่ายพืน้ ฐานหลัก โดยเฉพาะระบบถนน รถไฟ สื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายบริเวณแหลมฉบัง มาบตาพุด ตลอดจนชุมชนเมืองศูนย์กลางความ
ั่
เจริญของพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออกเข้ากับโครงข่ายของประเทศให้เป็ น
ระบบ เพื่อให้พน้ื ทีต่ อนในของประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากฐานเศรษฐกิจใหม่น้ี
ได้อย่างเต็มที่
3.2.2 เน้นการปฏิบตั งิ านตามแผนงานด้านชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมและการปกครอง เพื่อ
จัดสร้างชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง และมาบตาพุด พร้อมบริการพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจ บริการพืน้ ฐานทางสังคม ควบคู่ไปกับการวางระบบวิธกี ารบริหารชุมชน
ให้สอดคล้องกับระดับของการพัฒนา
3.2.3 วางระบบบริหารและจัดการด้านบริการพืน้ ฐานหลักต่างๆ ให้มกี ารแข่งขันด้านการ
ให้บริการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้ เช่น การบริหารจัดการ
ท่าเรือพาณิชย์
เป็นต้น
3.3 เริ่ มพัฒนาพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมของภาคกลางตอนบน
เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยเฉพาะบริเวณชานเมืองยังสร้างปญั หาในด้านความแออัดและสภาวะแวดล้อมของเมืองจึง
เป็นการเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งใหม่บริเวณภาคกลางตอนบน ให้เป็นศูนย์กลาง
รองรับการกระจายอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมตลอดทัง้ เพื่อให้
เป็นจุดเชื่อมโยงในการขนส่งผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกเข้ากับท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
โดยไม่ตอ้ งผ่านเข้ามาสร้างความแออัดในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ โดยกาหนดเป้าหมายทีจ่ ะ
พัฒนา (1) เมืองสระบุร ี เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของภาคกลางตอนบนด้านการค้า การคมนาคม
ขนส่งและบริการสนับสนุนด้านต่างๆ ( 2 ) แก่งคอย เป็นศูนย์กลางอุตสหกรรมซิเมนต์ วัสดุ
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทีจ่ ะกระจายตัวออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ( 3 )
ท่าเรือ/ท่าหลวง เป็นศูนย์กลางการแปรรูปพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออกตามแนวทางการ
พัฒนา
ดังนี้
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3.3.1 บริหารจัดการให้การขยายตัวของอุตสาหกรมมในพืน้ ที่เป้าหมายเจริญเติบโตอย่าง
เป็ นระบบ
เพื่อมิให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรม
โดย
(1) กาหนดมาตรการจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม่เข้าไปอยูใ่ นพืน้ ที่
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสระบุร ี
(2) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานสาหรับอุตสาหกรรม โดยเชื่อมท่อ
ั่
ก๊าซทีส่ ่งมาจากพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นออกเข้ากับท่อส่งก๊าชทีม่ าจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) เร่งจัดบริการพืน้ ฐานหลักต่างๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
(4) ส่งเสริมบทบาทของส่วนท้องถิน่ ในการควบคุม กากับ ดูแล การประกอบการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
มิให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม
3.3.2 พัฒนาเมืองสระบุรใี ห้เป็ นเมืองศูนย์กลางของภาคกลางตอนบน และเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่งระหว่างภาค
โดย
ั่
(1) พัฒนาโครงข่ายบริการพืน้ ฐานให้เชื่อมโยงกับพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก
(2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงในแนวตะวันออก-ตะวันตกและระบบ
เชื่อมโยงภายในภาคกับพืน้ ทีศ่ ูนย์กลางอุตสาหกรรมสระบุร ี
(3) เร่ง พัฒ นาให้เ ป็ น ฐานเศรษฐกิจ หลัก ของภาค โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้า การให้บริการทางวิชาการ การศึกษา ฝึ กอบรม พัฒนา
ฝีมอื แรงงานและการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ

บทนา
1. สรุปสถานการณ์ด้านการกระจายรายได้และกระจายการพัฒนา
ในระยะเวลาทีผ่ ่านมา เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในอัตราสูง แต่ช่องว่างระหว่างรายได้
ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทัง้ ภายในเมืองด้วยกันเอง ระหว่างเมืองกับชนบท ตลอดจนระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับภาคต่างๆ มีมากขึน้ ซึง่ นับว่ามีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับของประเทศทีก่ าลังก้าว
ไปสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยทัวไป
่
ทีม่ กั จะมีปญั หาช่องว่างระหว่างรายได้เกิดขึน้
ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของการพัฒนา แต่หลังจากนัน้ แล้วหากมีการดาเนินนโยบายกระจายรายได้ท่ี
เหมาะสม สถานการณ์ทางด้านกระจายรายได้กจ็ ะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างไรก็ตามประเด็น
ปญั หาการกระจายรายได้กจ็ ะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างไรก็ตามประเด็นปญั หาการกระจาย
รายได้ของประเทศไทยในปจั จุบนั พอจะสรุปได้
ดังนี้
.
1.1 สัดส่วนของประชากรที่มีอยู่ในข่ายยากจนลดลงไม่มากนัก
แม้ว่าโครงการผลิตของไทยจะเปลีย่ นแปลงจาก การผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็ นหลักมา
เป็นอุตสาหกรรมมากขึน้ เป็ นลาดับก็ตาม
แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยงั ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซึง่ รายได้ไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากการผลิตทีต่ อ้ งพึง่ พาสภาพภูมอิ ากาศ และความ
ผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ขณะเดียวกันการมีงานเสริมเพื่อเพิม่ รายได้นอกภาค
เกษตรในชนบทก็ยงั มีจากัด
เพราะกิจการอุตสาหกรรมและบริการยังไม่กระจายออกไปสู่ส่วน
ภูมภิ าคและเขตชนบทเท่าทีค่ วร ด้วยเหตุน้สี ดั ส่วนประชากรทีอ่ ยูใ่ นข่ายยากจนในประเทศจึงยังคง
ลดลงไม่มากนักในช่วงปี 2519-2531 โดยลดลงจากละ 30 ในปี 2519 เหลือร้อยละ 23.7 ในปี 2531
นอกจากนี้ กลับเพิม่ ขึน้ ในปี ทม่ี ปี ญั หาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ดังจะเห็นได้จากในปี 2529 ซึง่ เป็ นปี
ทีร่ าคาพืชผลเกษตรหลักตกต่าอย่างมาก สัดส่วนประชากรยากจนเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 29.5 อย่างไรก็
ดี เมือ่ ราคาสินค้าเกษตรอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ใี นปี 2 5 3 1 สัดส่วนประชากรยากจนลดลงเหลือ
ร้อยละ 23.7 ซึง่ แสดงว่าราคาสินค้าเกษตรมีบทบาทสาคัญอย่างมากกับการเปลีย่ นแปลงภาวะความ
ยากจนของประชากรในชนบท
1.2 ความเหลื่อมลา้ ของรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ

มีมากขึ้น

ความเหลื่อมล้าของรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยปรากฏว่าสัดส่วน
รายได้ของผูท้ ม่ี รี ายได้สงู สุด 20 เปอร์เซ็นต์แรกของรายได้ทงั ้ ประเทศ เพิม่ จากสัดส่วนร้อยละ 49.3
ในปี 2518/2531 ขณะทีก่ ลุ่มผูม้ รี ายได้ต่ าสุด 20 เปอร์เซนต์หลัง มีสดั ส่วนของรายได้ลดลงจาก
ร้อยละ 6.1 เหลือร้อยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทัง้ นี้เนื่องจากอัตราการขยายตัวของระดับรายได้
กลุ่มแรกเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 9.9 ต่อปี ในช่วงปี 2518 – 2531 เปรียบเทียบกับอัตราเพิม่ เฉลีย่ รายได้
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ทัง้ นี้เนื่องจากความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ 4 ด้าน คือ
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ความไม่สมดุลระหว่างโครงสร้างการผลิตกับโครงสร้างการมีงานทา
ความไม่สมดุลระหว่างการ
กระจายตัวของประชากรผลิตกับโครงสร้างการมีงานทา ความไม่สมดุลระหว่างการกระจายตัวของ
ประชากรกับการกระจายตัวของการผลิตระหว่างภูมภิ าคต่างๆ ความไม่สมดุลของระบบการศึกษาที่
เข้าเรียนต่อจากระดับประถมศึกษามีอตั ราต่ ามากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชนบทและความไม่สมดุลใน
การถือครองทรัพย์สนิ ทางเศรษฐกิจทีม่ กี ารกระจุกตัวของทรัพย์สนิ อยูใ่ นกลุ่มบุคคลจานวนน้อยราย
1.3 ช่องว่างของรายได้ระหว่างภาคต่างๆ

ของประเทศและระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่ ม
สูงขึ้น

ทางด้านช่องว่างของรายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรระหว่างภาคต่างๆ
ก็ปรากฏว่าเพิม่
สูงขึน้ ตามลาดับ เนื่องจากรายได้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ทีร่ วดเร็วกว่ารายได้ของประชากรในภาคอื่น กล่าวคือระหว่างปี 2524-2531 รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของ
ประชากรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10.9 ต่อปี ขณะทีภ่ าคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีอตั ราเพิม่ ของรายได้ประชากรเฉลีย่ ร้อยละ 7 . 3 - 8 . 5 ต่อปี
ส่งผลให้รายได้เฉลีย่ ต่อหัวประชากรเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทิง้ ช่วงห่างจากภาคอื่นๆ
มากขึน้ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีม่ รี ะดับและปริมณฑล 8 . 7 เท่าตัวในปี
2524 และระดับความความแตกต่างของรายได้ในสองภาคดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เป็ นเกือบ 10 เท่าตัวในปี
2
5
3
1
เป็นต้น
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาในแง่ของเมืองกับชนบท พบว่ารายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรใน
เขตชนบทปี 2519 ประมาณ 3,252 บาทต่อปี ในขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรในเขตเมือง
ประมาณ 7,908 บาทต่อปี หรือประมาณ 2.4 เท่าของรายได้ในเขตชนบท ต่อมาในปี 2530 / 2531
รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรในเขตชนบทเพิม่ ขึน้ เป็ น 8,916 บาทต่อปี และรายได้เฉลีย่ ต่อหัว
ของประชากรในเขตเมืองเพิม่ ขึน้ เป็น 26,970 บาทต่อปี หรือต่างกันประมาณ 3 เท่า และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะห่างออกไปอีกหากมิได้มกี ารกาหนดมาตรการทีจ่ ะดูแลเอาใจใส่ในเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง
ช่องว่างของรายได้ระหว่างภาค และระหว่างเมืองกับชนบททีข่ ยายกว้างขึน้ นี้ มีสาเหตุมา
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศมาสู่การผลิตทางด้านอุตสหกรรมและบริการใน
เขตเมืองมากขึน้ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และฐานการผลิตเหล่านี้ยงั ไม่
กระจายตัวออกไปสู่ภมู ภิ าคและชนบทมากเท่าทีค่ วร จึงทาให้โอกาสทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและ
การเพิม่ รายได้ของประชากรในเมืองสูงกว่าประชากรในชนบท
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2. แนวโน้ มปัญหาในแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่

7

นอกจากความเหลื่อมล้าในด้านต่างๆ ดังทีป่ รากฏในข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว ยังเป็นที่
คาดหมายอีกว่าหากไม่มกี ารดาเนินนโยบายการกระจายรายได้อย่างจริงจังในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
สถานการณ์ดงั กล่าวจะรุนแรงมากขึน้ และจะก่อให้เกิดปญั หาใหม่เพิม่ ขึน้ อีก
คือ
2.1 การอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองจะสูงขึ้น
ผลจากการทีร่ าคาสินค้าเกษตรจะยังคงผันผวนและมีแนวโน้มไม่สดู้ นี กั
เนื่องจากประสบ
ปญั หาการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง ประกอบกับทรัพยากรต่างๆ ทีเ่ คยใช้เป็ นฐานการผลิตเริม่
มีสภาพเสื่อมโทรมลง ได้ทาให้ผลผลิตลดต่าลงหรือมิฉะนัน้ ก็จะต้องใช้ตน้ ทุนสูงขึน้
ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนี้จะทาให้รายได้ของประชากรในภาคเกษตรมีแนวโน้มทีไ่ ม่แน่นอน และจะมีส่วนผลักดันให้
เกษตรกรผละจากอาชีพเดิมไปสู่อาชีพใหม่ในเมืองเพิม่ มากขึน้
2.2 ความยากจนในเมืองจะรุนแรงขึ้น
เมือ่ การอพยพเข้าสู่เมืองเพิม่ สูงขึน้ ปญั หาทีจ่ ะตามมาก็คอื จานวนคนยากจนในเมืองจะ
เพิม่ ขึน้ เพราะส่วนใหญ่ของผูอ้ พยพมักเป็นแรงงานไร้ฝีมอื ค่าจ้างต่า รายได้น้อย ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ดารงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน ขณะเดียวกันก็จะมีปญั หาขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย ปญั หาสุขภาพอนามัย รวมไป
ถึงการศึกษาของเด็กเล็กทีอ่ พยพติดตามผูป้ กครองเข้ามาหางานทาในเมือง
3. โอกาสในการกระจายรายได้
อย่างไรก็ด ี จากการพิจารณาถึงปจั จัยอื่นๆ และสถานการณ์โดยรวมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่าโอกาสทีก่ ารกระจายรายได้จะดีขน้ึ มีอยูห่ ลายประการเช่นกัน
ได้แก่
3.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง
การทีเ่ ศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ขยายตัวในระดับสูงมาก
และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ก็คาดว่าอัตราการขยายตัวต่อเนื่องไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ประมาณ
ร้อยละ 8 . 2 ต่อปีนนั ้ จะมีส่วนช่วยให้รายได้ประชาชาติโดยส่วนรวมเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ หากมีการ
จัดระบบการกระจายรายได้ทเ่ี หมาะสมก็จะช่วยให้ความเหลื่อมล้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ความแตกต่างระหว่างภูมภิ าคมีแนวโน้มลดลง
3.2 โอกาสในการจ้างงานยังมีสงู
โดยทีเ่ ศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อไปและจะปรับทิศทางไปสู่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึน้ อีก จึงทาให้ความต้องการกาลังในภาคดังกล่าวจะยังอยูใ่ นระดับสูง ดังนัน้ หาก
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สามารถพัฒนากาลังแรงงาน โดยเฉพาะในส่วนทีอ่ ยูใ่ นชนบทและแรงงานไร้ฝีมอื ในชุมชนแออัดให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถมากขึน้
ก็จะเป็นการเพิม่ โอกาสการมีงานทาและได้รบั ค่าแรงงานสูงขึน้
3.3 ภาครัฐได้เน้ นความสาคัญของการกระจายรายได้อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ้น
โดยทีท่ ุกฝ่ายในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่า
ปญั หาการกระจายรายได้เป็ นปญั หาพืน้ ฐานที่
จะต้องได้รบั การแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม ฉะนัน้ จึงเป็ นโอกาสทีภ่ าครัฐจะได้ให้
ความสาคัญต่อการดาเนินนโยบายและแผนงานกระจายรายได้ทเ่ี ป็ นรูปธรรมและเกิดผลอย่างจริง จัง
ต่อกลุ่มเป้าหมายผูย้ ากจนทัง้ ในเมืองได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
เมือ่ พิจารณาถึงปญั หาและโอกาสต่างๆ ดังทีก่ ล่าวถึงข้างต้นแล้ว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
จึงมีเจตนารมณ์
ดังต่อไปนี้
3.3.1
3.3.2
3.3.3

เพื่อให้กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถดารงชีพอยูไ่ ด้
การดารงชีพอย่างเพียงพอ

โดยได้รบั สิง่ จาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานแก่

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการพัฒนาฐานะความเป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ารายได้ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ
ดีขน้ึ

ให้คลีค่ ลายไปในทางที่

3.3.4 ให้มแี ผนเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการด้านการกระจายรายได้ทเ่ี ป็นรูปธรรม
สามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการประสานกับแผนงานในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการกระจายรายได้ และ
ใช้เป็นกรอบนโยบายสาหรับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึน้
4

.

เป้ าหมายการกระจายรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปญั หาการกระจายรายได้ และการกระจาย
การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
เห็นควรกาหนดเป้าหมายการกระจายรายได้
ดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มเป้ าหมาย

กาหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้รวม

6

กลุ่ม

4.1.1 กลุ่มเกษตรกรยากจน
4.1.2 กลุ่มแรงงานรับจ้างภาคเกษตรกรรม
4.1.3 กลุ่มประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กและธุรกิจขนาดย่อม
4.1.4 กลุ่มลุกจ้างเอกชนผูม้ รี ายได้น้อย

คือ
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4.1.5 กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ
4.1.6 กลุ่มทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4.2 ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ โดยได้รบั สิง่ จาเป็ นพืน้ ฐานแก่การดารงชีพอย่าง
พอเพียง
และมีความสามารถในการพัฒนาฐานะความเป็ นอยูข่ องตนเองให้ดขี น้ึ
4.3 เป้าหมายด้านจานวนคนยากจน ลดสัดส่วนของประชากรทีอ่ ยูใ่ ต้ขดี ความยากจนจากร้อยละ
23.7 ในปี 2531 ให้เหลือต่ากว่าร้อยละ 20 ในปี 2539 ซึง่ เป็ นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
4.4 เป้าหมายลดความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนในประเทศ
โดยใช้นโยบายและ
มาตรการยกระดับรายได้ของกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย
โดยเฉพาะในชนบทเป็นกรณีพเิ ศษ
4.5 พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
4.5.1 เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค
4.5.2 พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
4.5.3 พืน้ ทีช่ นบทล้าหลัง
5 แนวทางการกระจายรายได้
เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
จาเป็ นต้องกาหนดนโยบายและมาตรการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างโอกาสและเพิม่ ขีดความสามารถแก่ประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ และได้รบั ผลตอบแทนจากการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
ในการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนัน้ นโยบายทางด้านการกระจายรายได้จะ
เน้นการกระจายฐานทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมภิ าค เพื่อเพิม่ การมีงานทาในภาคนอกเกษตร เน้นการ
เข้าถึงปจั จัยในการผลิต เช่น ทีด่ นิ ทากิน และสินเชื่อ ตลอดจนบริการพืน้ ฐานต่างๆ เพื่อยกระดับการ
ผลิต คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ของคนยากจน ทัง้ นี้จะเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่
โดยจะการอานาจการบริหารงานพัฒนาสู่ภมู ภิ าคและท้องถิน่
ส่วนทางด้านการเพิม่ ขีดความสามารถของประชากรกลุ่มเป้าหมายในการกระจายรายได้ จะ
มุง่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยขยายโอกาสทางการศึกษาจัดฝึกอบรมและ
บริการให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ นโยบายและมาตรการประกอบด้วย
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5.1 ดาเนิ นนโยบายด้านการเงิ นการคลังและการพัฒนาตลาดทุน
ให้มผี ลในการสนับสนุนการกระจายรายได้ยงิ่ ขึน้ โดยการกระจายอานาจทางการคลัง การ
กระจายหุน้ และการใช้มาตรการทัง้ ทางด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐมุง่ สร้างความเป็นธรรมในสังคม
มากขึน้
5.2 กาหนดนโยบายและมาตรการสาหรับการกระจายการถือครองทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์ประชาชนมีหลักประกัน
ทัง้ ในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ทากินมากขึน้
โดยเฉพาะด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ควรเน้นหนักในเขตเมืองซึง่ มีปญั หารุนแรงขึน้ ทุกขณะ
5.3 เน้ นการปรับปรุงระบบการผลิ ต
โดยเฉพาะในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชกรรมเพื่อสนับสนุ นการกระจาย
รายได้มากขึน้ ประเด็นสาคัญทีส่ ุด ได้แก่ ทางด้านเกษตรกรรมให้มกี ารขยายตัวในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ
3 . 4 ต่อปี และให้มนี โยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการผลิตและราคาทีจ่ ะทาให้รายได้ของเกษตรกรไม่
ผันผวนขึน้ ลงมากเกินไป
5.4 พัฒนาเมืองและการกระจายบริ การพื้นฐานทางเศรษฐกิ จและสังคมไปสู่ส่วนภูมิภาค
ให้มากขึ้น
รวมทัง้ การกระจายอานาจการบริหารไปให้จงั หวัดและส่วนท้องถิน่ ได้มโี อกาสตัดสินใจ เพื่อ
แก้ปญั หาทีต่ นเองเผชิญอยู่ตามความเหมาะสม
5.5 ดาเนิ นการพัฒนาชนบท
โดยมุง่ กระจายอานาจบริหารงานพัฒนาไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
โดยจัดให้ม ี
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
เพื่อยกระดับรายได้และความเป็ นอยู่ของคนยากจนใน
ชนบท ขณะเดียวกันวางมาตรการเพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 ในระยะยาวควรกาหนดนโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
โดยให้การศึกษาทีเ่ หมาะสม อันจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเพิม่ โอกาสการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในให้สงู ขึน้ สาหรับประชาชนในชนบท
นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงปญั หาด้านสาธารณสุข สวัสดิการแรงงานและสังคมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย
(รายละเอียดโปรดดูในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
ส่วนที่
4
)
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แนวนโยบายและมาตรฐานดัง กล่ า วข้า งต้น นี้ หากได้ม ีการด าเนิ นการอย่า งจริง จัง แล้ว
สถานการณ์ ก ารกระจายรายได้จ ะดีข้นึ หรือ อย่างน้ อ ยก็จ ะไม่เ ลวลงไปกว่ า เดิม ทัง้ นี้ เ พราะว่ า
เกษตรกรยากจน และกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยอื่นๆ จะมีความสามารถในการพัฒนาความเป็ นอยู่ให้ดขี น้ึ
มีท่ดี นิ ทากิน มีค วามมันคงในที
่
่อ ยู่อ าศัยและรายได้ รวมทัง้ ได้รบั การศึกษาฝึ กอบรมและบริการ
สาธารณสุข ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและ
ได้รบั ประโยชน์ จากการพัฒนามากขึ้น ในขณะเดียวกันการกระจายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางใน
ภูมภิ าคและบริการพื้นฐานสู่สวนภูมภิ าคจะเป็ นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เป็ นแหล่งที่มา
ของรายได้ และการมีงานทีส่ าหรับคนในชนบท ซึง่ จะช่วยลดความเหลื่อมล้าของรายได้ระหว่างภาค
และระหว่างเมืองกับชนบทลงเป็ นลาดับ

บทที่ 1
แนวนโยบายการเงินการคลังเพื่อเสริมสร้างการกระจายรายได้
1

.

ผลการพัฒนาที่ผ่านมา

1.1 ในระยะทีผ่ ่านมารัฐบาลได้ใช้นโยบายรายจ่ายเป็นหลักในการสนับสนุนการกระจายรายได้
และกระจายการพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในด้านบริการพืน้ ฐานรายได้และกระจาย
การพัฒนา
โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในด้านบริการพืน้ ฐานให้กระจายไปสู่ส่วนภูมภิ าค
เพื่อเพิม่ รายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท ทัง้ ในด้านการเกษตร การศึกษา
สาธารณสุข บริการทางสังคมต่างๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ เฉพาะงบประมาณรายจ่ายทีจ่ ดั สรรเพื่อการพัฒนา
ชนบทโดยตรงและการสร้างงานในชนบทในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีจานวนถึง 112,140 ล้าน
บาทเพิม่ ขึน้ จากระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ถึง 6.6 เท่า อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายรายจ่าย
เพื่อเสริมการกระจายรายได้ในชนบทดังกล่าว ไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิน่ อย่างเต็มที่
เนื่องจากอานาจการตัดสินใจในการใช้จ่ายและพัฒนาโครงการส่วนใหญ่ถูก
กาหนดจากส่วนกลาง
และท้องถิน่ ยังมีบทบาทจากัด
1.2 สาหรับการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้ในเขตเมืองนัน้
แม้รฐั บาลจะได้มกี ารจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยและจัดสวัสดิการสังคมทีจ่ าเป็นให้ผมู้ รี ายได้น้อยในเขตเมืองแล้วก็
ตาม แต่ยงั มีจานวนน้อยและไม่เพียงพอ โดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณให้การเคหะแห่งชาติเพื่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีจานวน
เพียง
1
,
6
6
0
ล้านบาทเศษ
เท่านัน้
1.3 ในด้านการใช้นโยบายภาษีสนับสนุ นกระจายรายได้นบั ได้ว่ายังมีการดาเนินการอยูใ่ น
ขอบเขตทีจ่ ากัด คือ เพียงการปรับปรุงอัตราภาษีและวิธกี ารจัดเก็บภาษีเงินได้เพื่อลดภาระภาษีของ
ผูม้ รี ายได้ต่าเป็ นหลักเท่านัน้
ยังไม่มกี ารมุง่ ใช้ภาษีทจ่ี ดั เก็บบนฐานของมูลค่าทรัพย์สนิ
ซึง่ เป็ น
เครือ่ งมือให้เกิดการกระจายรายได้และการกระจายทรัพย์สนิ โดยตรง
1.4 ในด้านนโยบายการเงินเพื่อเสริมสร้างการกระจายรายได้ นอกจากรัฐได้ให้กยู้ มื แก่เกษตรกร
โดยผ่านทางธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังได้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อสู่ชนบทหรือใช้ในการผลิตและ
เพิม่ รายได้ของเกษตรกรมากขึน้
โดยการเพิม่ ทุนให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึง่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (จนถึงเดือนมีนาคม 2534) สามารถปล่อยสินเชื่อให้แก่
เกษตรกรและธุรกิจการเกษตรเป็นจานวนถึง 109,880 ล้านบาท รวมทัง้ ได้กาหนดเงือ่ นไขการเปิด
สาขาของธนาคารพาณิชย์ในการกระจายบริการและสนับสนุนให้ปล่อยสินเชื่อสู่ชนบทมากขึน้ โดย
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (จนถึงสิน้ เดือนมีนาคม 2534) ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการปล่อยสินเชื่อ
นี้ประมาณ 875,569 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 ของเงินฝากซึง่ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 20 เล็กน้อย
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อย่างไรก็ตามการดาเนินการตามนโยบายการเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้อ งการ และยังไม่
กระจายสู่เกษตรกรส่วนใหญ่อย่างทัวถึ
่ ง
1.5 ในด้านนโยบายรายได้ รัฐบาลได้มกี ารดาเนินการยกระดับและรักษาระดับรายได้ของกลุ่ม
สังคมต่างๆ โดยต่อเนื่อง ได้แก่ การยกระดับรายได้ของเกษตรกรและชาวชนบทโดยการสร้างงานใน
ชนบท การพัฒนาชนบท ตลอดจนยกระดับราคาพืชผลเกษตรต่างๆ สาหรับผูม้ รี ายได้ประจาก็ได้ม ี
การปรับโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินการดังกล่าว เป็นภาระอย่างมากต่อรายจ่ายของรัฐบาล ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ทัวถึ
่ งเต็มที่
จึงก่อให้เกิดปญั หาการสูญเสียกาลังคนในภาครัฐสู่ภาคเอกชนซึง่ ให้ผลตอบแทนที่
สูงกว่า
1.6 ดังนัน้ นโยบายการเงินการคลังเพื่อเสริมสร้างการกระจายรายได้ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งการกาหนดมาตรการทางด้านภาษีควบคู่ไปกับมาตรการ
ทางด้านการเงิน การกระจายอานาจในการบริหารรายจ่าย และการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของท้องถิน่
2. เป้ าหมายการพัฒนาเพื่อเสริ มสร้างการกระจายรายได้
2.1 กระจายอานาจและยกระดับขีดความสามารถทางการคลังของส่วนท้องถิน่ ให้สงู ขึน้
2.2 กระจายการถือครองกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ให้เป็ นธรรมมากขึน้
และใช้นโยบายรายจ่าย
เพื่อสนับสนุนการเพิม่ รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่เกษตรกร
ลูกจ้าง
ผูป้ ระกอบการ
รายย่อย
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
และผูท้ ช่ี ่วยเหลือตนเองไม่ได้
2.3 กระจายสินเชื่อบริการทางการเงิน และตลาดทุนสู่ส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้ โดยเฉพาะแก่
การเกษตรรายย่อย ผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กและธุรกิจรายย่อย พนักงานลูกจ้างผูม้ รี ายได้
น้อย
3. แนวนโยบายการพัฒนาและมาตรการ
3.1 การกระจายอานาจและยกระดับความสามารถทางการคลังส่วนท้องถิ่ น
3.1.1

การกระจายอานาจการคลังและงบประมาณสู่ราชการส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่
โดย

(1) พิจารณาให้ส่วนภูมภิ าคสามารถจัดทาคาของบประมาณได้โดยตรงและ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นก้อนตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดให้แก่จงั หวัดเพื่อ
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ดาเนินการตามโครงการของส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ ได้โดยอิสระภายใต้กรอบแผนพัฒนา
จังหวัด
(2)
3.1.2
ท้องถิน่

ให้มกี ารปรับปรุงกฎและระเบียบเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ให้มคี วามคล่องตัว

การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้

การอุดหนุ นและการจัดหาเงินทุนของส่วน
โดย

(1) ดาเนินการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ให้ครบถ้วน และปรับปรุง
การประเมินราคาทีด่ นิ ให้สะท้อนราคาตลาดมากขึน้
และประกาศให้ราคาประเมินนี้อย่างจริงจัง
(2) พิจารณาเพิม่ ประเภทภาษีเสริมทีจ่ ดั เก็บเพิม่ เติมจากภาษีสรรพสามิตและ/
หรือปรับปรุงอัตราภาษีให้เพิม่ ขึน้
(3) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติใต้พน้ื ดินบาง
ประเภท เพื่อให้ส่วนท้องถิน่ สามารถมีรายได้ในรูปภาษีบารุงท้องทีแ่ ละเงินบารุงพิเศษเพื่อฟื้นฟูและ
บูรณะพืน้ ทีแ่ หล่งผลิตทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว
(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากภาษีส่วนกลางจัดเก็บแทนส่วน
ท้องถิน่ โดยจัดสรรให้แก่ส่วนท้องถิน่ ให้มากขึน้ และเหมาะสมตามประเภทของภาษีเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในระหว่างท้องถิน่
(5) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส่วนท้องถิน่
ให้สอดคล้องกับ
ขีดความสามารถและความพยายามในการจัดเก็บรายได้ของส่วนท้องถิน่
ทัง้ เงินอุดหนุนเป็นก้อน
และเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาของส่วนท้องถิน่
(6) สนับสนุ นให้เอกชนเข้าร่วมการพัฒนาบริการสาธารณะทีเ่ ป็นอานาจหน้าที่
ของส่วนท้องถิน่ ให้มากขึน้ โดยการว่าจ้าง การให้สมั ปทาน หรือการร่วมลงทุน ส่วนบริการสาธารณะ
ทีท่ อ้ งถิน่ สามารถดาเนินการเองให้ดาเนินงานในเชิงพาณิชย์มากขึน้ โดยยึดหลักผูร้ บั ประโยชน์เป็ น
ผูจ้ า่ ยในอัตราทีค่ ุม้ ต่อต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ
(7) สนับสนุ นให้ส่วนท้องถิน่ ระดมทุนสาหรับโครงการลงทุน
พันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์

โดยการออก
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3.2 การใช้นโยบายการคลังสนับสนุนการกระจายรายได้และการกระจายกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สิน
3.2.1

พิจารณาแนวทางการนาภาษีกองมรดกมาบังคับใช้เพื่อกระจายการถือครอง
ทรัพย์สนิ

3.2.2 พิจารณานาระบบภาษีทรัพย์สนิ มาใช้แทนภาษีบารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ เป็นฐานะภาษี รวมทัง้ กาหนดอัตราภาษีสาหรับทีด่ นิ ว่างเปล่าหรือทีด่ นิ ที่
มิได้ใช้ประโยชน์สงู กว่าทีด่ นิ ทีใ่ ช้ประโยชน์ เพื่อเพิม่ ภาระภาษีสาหรับการกว้านซือ้ และถือครองทีด่ นิ
เพื่อการเก็งกาไรให้สงู ขึน้
และให้มกี ารกระจายการถือครองอย่างเป็นธรรม
3.2.3 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อยกระดับรายได้ ระดับการศึกษา บริการสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคมให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเขตชนบทและ
ชุมชนแออัดในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายโอกาสการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็น 9 ปี รวมทัง้
การฝึกอาชีพของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
3.2.4 ใช้นโยบายงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรให้มากขึน้ โดยเน้นเพิม่ ประสิทธิภาพและการกระจายการผลิตสินค้าเกษตร ทัง้ นี้ การใช้
นโยบายการอุดหนุนการเกษตรโดยเฉพาะการอุดหนุ นด้านราคาของผลผลิตของการเกษตรจะ
ดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็น
3.3 การกระจายสิ นเชื่อและบริ การทางการเงิ นและตลาดทุน
ผูด้ ้อยโอกาส

สู่ส่วนภูมิภาคและกลุ่ม

3.3.1 เพิม่ ทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสนับสนุนสถาบัน
การเงินเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้กระจายบริการสินเชื่อแก่เกษตรกร ธุรกิจการเกษตร และ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมในส่วนภูมภิ าคมากขึน้
3.3.2

พิจารณารูปแบบและแนวทางดาเนินงาน
เกษตรกร

เพื่อปลดเปลือ้ งหนี้นอกระบบแก่

3.3.3 สนับสนุ นการจัดสรรสินเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวแก่ภาคเกษตรกรรม
รวมทัง้ การจัดสรรสินเชื่อแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อยและผูร้ เิ ริม่ ประกอบอาชีพส่วนตัวซึง่ มีล่ทู างใน
ทางการเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูย้ ากจนทีด่ อ้ ยโอกาสในเขตเมืองและชนบท
3.3.4 สนับสนุ นการจัดตัง้ สถาบันสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย เพื่อระดมทุนระยะยาวและช่วย
ลดต้นทุนการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับครอบครัวทีม่ ฐี านะพอจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยได้เองและผูท้ ร่ี ายได้น้อย
ทีต่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างถาวร
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3.3.5 ปรับนโยบายการเปิดสาขาของสถาบันการเงินให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ โดยเน้น
ให้มกี ารเปิดสาขาในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ การขยายสาขาของธนาคารแห่งประเทศไทยไปสู่ภูมภิ าค
เพิม่ ขึน้
3.3.6 ขยายฐานผูล้ งทุนในตลาดหุน้ ไปสู่ส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้ โดยสนับสนุ นให้บริษทั
หลักทรัพย์เปิดสานักงานในส่วนภูมภิ าค
และมีการเผยแพร่ขา่ วสารความรูแ้ ก่ผลู้ งทุนในภูมภิ าค
เท่าเทียมกับผูล้ งทุนในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ธุรกิจในส่วนภูมภิ าคมีโอกาสเข้าระดม
ทุนในตลาดทุนได้มากขึน้
3.3.7

สนับสนุ นให้บริษทั มีแผนการกระจายหุน้ ให้แก่พนักงานมากขึน้
ประโยชน์ทางด้านภาษี

โดยการให้สทิ ธิ

3.4 นโยบายรายได้และค่าจ้างสาหรับกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
3.4.1 กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ จะกาหนดเป็นหลักการให้รายจ่ายค่าตอบแทน
เงินเดือนและค่าจ้างเป็นการลงทุนในการพัฒนากาลังคนภาครัฐ
โดยพิจารณากาหนดระบบ
ค่าตอบแทนทีส่ ามารถปรับให้สอดคล้องตามสภาวะการครองชีพ และลักษณะงานบริหาร ปฏิบตั กิ าร
และช่วยอานวยการอื่นๆ มุ่งเน้นการจัดระบบค่าตอบแทนทีย่ ดึ หลักระบบวิชาชีพให้มคี วามทัดเทียม
หรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนในภาคเอกชน สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนากาลังคนในภาครัฐ และ
สามารถรักษากาลังคนดังกล่าวให้คงอยูใ่ นภาครัฐได้
รวมทัง้ ให้มกี ารปรับปรุงระบบสวัสดิการแก่
ข้าราชการและพนักงานรัฐ
ผูม้ รี ายได้น้อยและปานกลาง
3.4.2 กลุ่มเกษตรกร
พิจารณาให้มกี ารดาเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพในด้านราคา
สินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรทีเ่ หมาะสม โดยมีระบบองค์กรและการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และไม่เป็นภาระแก่รฐั บาลเกินความจาเป็น
3.4.3 กลุ่มแรงงานทัวไป
่
กาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่กลุ่มผู้
ทางานทีด่ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานควบคู่ไป
ด้วย
เพื่อให้กลุ่มทีม่ รี ายได้ต่ามีโอกาสเพิม่ รายได้และยกฐานะความเป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ

บทที่ 2
การกระจายการถือครองทรัพย์สิน
1. สภาพการถือครองทรัพย์สิน
1.1 ในปจั จุบนั ความเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ โดยเฉพาะทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยมักจะกระจุกตัวอยูใ่ น
กลุ่มประชาชนผูม้ รี ายได้ระดับปานกลางจนถึงระดับสูง
ส่วนผูม้ รี ายได้น้อยมีโอากาสในการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สนิ ประเภทดังกล่าวน้อยมาก เพราะในช่วง 3-4 ปีทผ่ี ่านมาราคาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยมี
แนวโน้มสูงขึน้ เป็ นอย่างมาก และมีแนวโน้มจะสูงขึน้ ไปอีก จากข้อมูลพืน้ ฐานการพัฒนาชนบทระดับ
หมูบ่ า้ น (กชช. 2 ค) ในปี 2533 พบว่าครัวเรือนในชนบทไม่มที ด่ี นิ ทากินเป็นของตนเองมีทงั ้ หมด
552,977 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของครัวเรือนชนบททัวประเทศ
่
ส่วนครัวเรือนทีม่ ที ด่ี นิ
ทากินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิม่ บางส่วนมีทงั ้ สิน้ 730,751 ครัวเรือนหรือคิดเป็ นร้อยละ 10.58
ของครัวเรือนชนบททัวประเทศ
่
1.2 ในขณะเดียวกันประชากรทีม่ รี ายได้น้อยในเขตเมืองยังประสบปญั หาการขาดแคลนทีอ่ ยู่
อาศัยหรือมีทอ่ี ยูอ่ าศัยในแหล่งเสื่อมโทรม ซึง่ จากการศึกษาของการเคหะแห่งชาติคาดว่า ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุ่มรายได้ต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 376,520 หน่วย และในจานวนนี้เป็ น
ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูท้ ไ่ี ม่สามารถรับภาระการจ่ายได้จานวน 203,838 หน่วย หรือประมาณ
ร้อยละ 54.13 ของความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ หมด ทัง้ นี้ สาเหตุสาคัญๆ ทีท่ าให้เกิดขาดแคลนที่
ทากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยพอสรุปได้
ดังนี้
1.2.1 การกระจายการถือครองทรัพย์สนิ โดยเฉพาะทีด่ นิ ทากินยังมีจากัด เกษตรกร
จานวนมากไร้ทท่ี ากินและขาดเอกสิทธิ ์ เพราะปจั จุบนั กรมทีด่ นิ ออกเอกสารสิทธิประเภทโฉนดทีด่ นิ
ได้เพียงประมาณ 23.7 ล้านไร่ จากพืน้ ทีน่ อกเขตป่าทัง้ หมดประมาณ 160.7 ล้านไร่ กล่าวคือมีพน้ื ที่
ทีย่ งั ไม่ได้ออกโฉนดอีกประมาณ 137 ล้านไร่ ขณะเดียวกันยังมีเอกสารสิทธิในรูปแบบต่างๆ กัน ซึง่
ออกให้โดยหลายหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในด้านสิทธิการถือครองทีด่ นิ ด้วย นอกจากนัน้
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ ให้สทิ ธิการถือครองอย่างเสรีไม่จากัดจานวนได้ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การถือครองทีด่ นิ
การเช่าทีด่ นิ ซึง่ ประโยชน์จะตกเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านัน้
1.2.2 การขยายฐานเศรษฐกิจในตัวเมือง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทีข่ ยายตัวสูงมากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้ส่งผลให้ชุมชนในเมืองบางเมืองซึง่ เป็น
ฐานรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม บริการและท่องเทีย่ วมีการขยายตัวในอัตราสูง ทาให้ความ
ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีความตื่นตัวในการซือ้ ขายทีด่ นิ ทาให้ทด่ี นิ มีราคาแพงขึน้
และมีการกักตุนเพื่อเก็งกาไร มีการซือ้ ขายทีด่ นิ เปลีย่ นมือกันในระยะสัน้ และส่วนใหญ่ถูกกว้านซือ้
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โดยนักลงทุนอุตสาหกรรม จากปญั หาดังกล่าวทาให้เกิดปญั หาการขาดแคลนทีด่ นิ ทีจ่ ะสามารถนามา
พัฒนาเพื่อเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้ปานกลางและผูม้ รี ายได้น้อย

2. แนวทางพัฒนาเพื่อการกระจายการถือครองทรัพย์สิน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จึงริเริม่ ทีจ่ ะให้มนี โยบายแนวทางหลักในการกระจายการถือครอง
ทีด่ นิ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้
ดังนี้
2.1 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.1.1 เร่งรัดการกระจายกรรมสิทธิ ์การถือครองทีด่ นิ โดยการจัดตัง้ สถาบันการเงิน และ
เร่งรัดดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ในพืน้ ที่ 3 0
ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 7
ปี
2.1.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิทด่ี นิ เพื่อให้ราษฎรมีทด่ี นิ ทากินถูกต้องตามกฎหมาย
ตามโครงการพัฒนาของกรมทีด่ นิ และเร่งรัดการออกโฉนดทีด่ นิ ทัวประเทศภายในระยะเวลา
่
20 ปี
(พ.ศ.
2
5
3
8
2
5
4
7
)
2.1.3 ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการใช้ดา้ นการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองทุน การซือ้
และการเวนคืนทีด่ นิ
2.1.4 ดูแลการบังคับใช้กฎหมายการเช่าทีด่ นิ เพื่อการเกษตรกรรมอย่างจริงจัง โดยให้ม ี
การควบคุม เร่งรัด และติดตามให้มกี ารใช้ขอ้ บังคับพระราชบัญญัตกิ ารเช่าทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.
2 5 2 4
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2.2 ที่ดินทัวไป
่
2.2.1 จัดระบบการถือครองทีด่ นิ แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้ของประเทศ โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย ได้แก่ ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
ทีด่ นิ เพื่ออุตสาหกรรม
ทีด่ นิ เพื่อพาณิชยกรรม
และทีด่ นิ เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
2.2.2
เป็นขัน้ ตอน

เร่งรัดเพิกถอนสภาพป่าทีม่ สี ภาพเสื่อมโทรมออกจากเขตปา่ สงวนแห่งชาติอย่าง
เพื่อให้เกษตรกรได้รบั เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยเน้นการนาทีด่ นิ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

2.2.3 ลดการซือ้ ขายทีด่ นิ เพื่อการเก็งกาไร โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายและภาษี
และจัดตัง้ สานักงานกลางประเมินราคาให้เป็นหน่วยงานอิสระ ตลอดจนเพิม่ อัตราภาษีสาหรับทีด่ นิ ที่
ไม่ใช้ประโยชน์และการเปลีย่ นมือในการถือครองทีด่ นิ ระยะสัน้ ๆ
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2.3 ที่อยู่อาศัย
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดสินเชื่อเพื่อจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้น้อยให้มาก
ขึน้ รวมทัง้ ให้มกี ารผ่อนคลายเงือ่ นไขเงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและสนับสนุนการดาเนินงานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
2.3.2 ส่งเสริมการประกอบการของภาคเอกชน เพื่อจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยในราคายุตธิ รรมแก่
ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อย โดยพิจารณากาหนดมาตรการให้สงิ่ จูงใจในการลงทุน เพื่อให้สามารถสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาถูกได้
2.3.3

ลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้สามารถหักค่าลดหย่อนของดอกเบีย้
ค่าผ่อนบ้านในอัตราทีส่ งู ขึน้

2.3.4 จัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยในลักษณะอาคารเช่ามากขึน้ เพื่อสนอง
ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบชัวคราว
่
ตามสภาพสังคมอุตสาหกรรมในปจั จุบนั
2.3.5 กระจายอานาจการออกใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ ไปสู่หน่วยงานท้องถิน่ รวมทัง้
พิจารณาลดขัน้ ตอนการขออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เพื่อเอือ้ อานวยให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การพิจารณาออกใบอนุญาต
2.3.6 เร่งออกพระราชบัญญัตชิ ุมชนแออัดเพื่อคุม้ ครองสิทธ์กิ ารอยูอ่ าศัยของชาวชุมชน
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะเจ้าของทีด่ นิ ได้มสี ่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาชุมชนแออัด
2.3.7

ควบคุมค่าเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยในอัตราทีย่ ตุ ธิ รรม
ผูบ้ ริโภครับไปดูแล

และให้คณะกรรมการคุม้ ครอง

2.3.8 สนับสนุ นการเคหะแห่งชาติรว่ มดาเนินการกับภาคเอกชนในลักษณะโครงการ
จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อย โดยให้การเคหะแห่งชาติเป็ นผู้
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น รูปแบบอาคาร ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
เป็นต้น
2.3.9 ปรับปรุงชุมชนแออัดทีม่ อี ยูเ่ ดิม และจัดหาทีอ่ ยูใ่ หม่ให้แก่ชุมชนทีถ่ ูกไล่รอ้ื โดยร่วม
ลงทุนระหว่างส่วนกลาง
ส่วนท้องถิน่
เจ้าของทีด่ นิ
และการเคหะแห่งชาติ
2.3.10 จัดตัง้ กองทุนและจัดสรรเงินทุน สาหรับให้กยู้ มื เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยรวมทัง้
สนับสนุ นสถาบันการเงินเอกชนให้เพิม่ บริการสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อย
โดยเฉพาะคนยากจนในชุมชนแออัด

บทที่ 3
การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและการกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ภมู ิ ภาค
1. การปรับโครงสร้างการผลิ ตการเกษตร
1.1 ผลการพัฒนาที่ ผา่ นมา
การทีภ่ าคเกษตรกรรมได้ลดบทบาทการเป็ นภาคการผลิตนาในะบบเศรษฐกิจโดยผลผลิตทาง
การเกษตรมีสดั ส่วนการผลิตลดลงจากร้อยละ 16 ของผลผลิตรวมของประเทศในปี พ.ศ.2529 มา
เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2534 ขณะเดียวกันบทบาทของภาคเกษตรกรรมในด้านการส่งออกได้ลด
ความสาคัญลงด้วย โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรมีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 41 มาเป็ นร้อยละ
2 3
ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่จานวนแรงงานทีอ่ ยู่ในภาค
เกษตรกรรมมิได้ลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับผลผลิตทีล่ ดลงโดยยังคงมีอยูถ่ งึ ร้อยละ 64 ของจานวน
แรงงานทัง้ ประเทศ ดังนัน้ ภาคเกษตรกรรมยังคงมีความสาคัญมากต่อการจ้างงานและการกระจาย
รายได้ให้แก่ผทู้ อ่ี ยูใ่ นภาคเกษตรกรรมอยู่มาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จึงต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มเี สถียรภาพ ช่วยให้มกี ารกระจายรายได้ดี
ขึน้ นอกจากนี้จะต้องเน้นให้ความสาคัญแก่เกษตรกรในชนบทให้สามารถประกอบอาชีพเสริมรายได้
ทางภาคนอกการเกษตรให้มากขึน้
1.2 เป้ าหมายการปรับโครงสร้างการผลิ ตการเกษตร
1.2.1

ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้สงู ขึน้ คุม้ ครองและสนับสนุ นให้เกษตรกร
ได้รบั ความเป็นธรรมในระบบการผลิตและการค้าผลิตผลทางการเกษตร

1.2.2 พัฒนาความพร้อมของเกษตรกรในการปรับระบบการผลิตให้มคี วามสอดคล้องกับ
ภาวะการตลาด
และสามารถเลือกใช้วทิ ยาการทางการเกษตรทีเ่ หมาะสม
1.3 แนวทางและมาตรการการปรับโครงสร้างการผลิ ตการเกษตร
เพื่อให้การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ รายได้ให้
เกษตรกร
จึงควรกาหนดแนวทางและมาตรการดังนี้
1.3.1 การส่งเสรมภาคการเกษตรให้มคี วามมันคงในด้
่
านรายได้และทรัพย์สนิ ตลอดจน
เสริมสร้างความเป็นธรรมในระบบการผลิตและการค้า เพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านทีด่ นิ ทากิน
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
และเพิม่ บทบาททางการตลาดมากขึน้
ดังนี้
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(1) ส่งเสริมการกระจายการถือครองทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมและป้องกันการสูญเสีย
กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เพื่อการเกษตร ตลอดจนให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านทีด่ นิ ทากินโดยมีมาตรการ
ดังนี้
(1.1) จัดทีด่ นิ ทากินให้เกษตรกรยากจนโดยวิธกี ารปฏิรปู ทีด่ นิ
(1.2) เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิทากินในเขตปา่ ไม้ทห่ี มดสภาพและ
เกษตรกรได้ครอบครองอยูแ่ ล้ว ทัง้ ในรูปแบบของเอกสารสิทธิทด่ี นิ ตามกฎหมายทีด่ นิ ใบอนุญาต
สปก. 4 0 1 และเอกสารสิทธิทากิน (สทก. ) ตลอดจนการอนุญาตให้เกษตรกรเช่าทีด่ นิ ทากิน
(1.3) ดูแลการนากฎหมายการเช่าทีด่ นิ มาบังคับใช้ มิให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การเช่าทีด่ นิ ทากินของเกษตรกร และยกเลิกวิธกี ารขายฝากทีด่ นิ การเกษตรในการนาทีด่ นิ มาเป็ น
หลักประกันชาระหนี้ โดยให้ใช้วธิ กี ารจานองทีด่ นิ แทนเพื่อป้องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ของ
เกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม
(1.4)
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ

พิจารณาทบทวนหรือออกกฎหมายเพื่อกาหนดขนาดการถือครอง
เพือ่ สนับสนุ นการกระจายกรรมสิทธิ ์การถือครองทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม

(1.5) เร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของการจัดตัง้ ธนาคาร
เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและกระจายสินเชื่อระยะยาวแก่เกษตรกรใช้เป็นทุนในการจัดหาและ
พัฒนาทีด่ นิ ทางการเกษตร

(2) รักษาระดับราคาสินค้าทีเ่ กษตรกรขายได้ให้มเี สถียรภาพและมีแนวโน้มสูงขึน้
เพื่อแก้ปญั หาความไม่แน่ นอนของรายได้จากการจาหน่ ายผลผลิต
และมุง่ ให้เกิดแก่เกษตรกร
รายย่อยซึง่ เป็นชนกลุ่มใหญ่
โดยมีมาตรการดังนี้
(2.1) ดาเนินการช่วยชะลอการขายสินค้าของเกษตรกร
โดยเฉพาะ
ในช่วงต้นฤดูเก็บเกีย่ วโดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น สนับสนุ นการรับจานาสินค้าเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรมียงุ้ ฉางเก็บพืชผลในท้องถิน่ ได้อย่างเพียงพอ และพัฒนาระบบคลังสินค้าและไซโล ทัง้ นี้
มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ขดั ต่อข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
(2.2) สนับสนุ นการพัฒนาระบบการตลาดทุกรูปแบบ เช่น ตลาดกลาง
และตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรเฉพาะประเภท และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิด
การบิดเบือนทางการตลาด เช่น การกาหนดเขตค้าเนื้อสุกร และใบยาสูบ ตลอดจนพัฒนาบริการ
พืน้ ฐานต่างๆ ทางการตลาด เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการซือ้ ขายสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ
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(3) สนับสนุ นการรวมกลุ่มเกษตรในรูปต่างๆ
เพื่อพัฒนาการผลิตคุณภาพของ
สินค้า และการจาหน่าย เพื่อเพิม่ ราคาของผลผลิตและให้เกิดความเป็นธรรมโดยมีมาตรการดังนี้
(3.1) ฝึกอบรมความรูด้ า้ นการบริหารและการจัดการทัง้ ด้านการผลิต
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาด รวมทัง้ สนับสนุ นด้านสินเชื่อแก่เกษตรกร ผูน้ ากลุ่มเกษตรกร
และผูบ้ ริหารสหกรณ์การเกษตร
(3.2) จัดระบบข้อมูลและข่าวสารการตลาดทีเ่ กี่ยวกับคุณภาพและ
ลักษณะของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดทีต่ ลาดต้องการ เพื่อแจกจ่ายแก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ
อย่างทัวถึ
่ งและทันต่อเหตุการณ์
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาด
(4) ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับนักธุรกิจการเกษตรแผนใหม่
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการร่วมดาเนินธุรกิจการเกษตร
“แบบตลาดข้อตกลง”
ระหว่างเกษตรกรและผูป้ ระกอบการทัง้ ในแง่การแบ่งปนั ผลประโยชน์และความเสีย่ งภัยร่วมกัน โดย
มี
มาตรการดังนี้
(4.1) สนับสนุ นธุรกิจการเกษตรโดยรัฐเป็ นตัวกลางเชื่อมโยงกลุ่ม
เกษตรกร
และนักธุรกิจการเกษตรให้มโี อกาสทาธุรกิจแบบตลาดข้อตกลง
และร่วมลงทุนใน
อุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ ในด้านการขยายธุรกิจและประเภทของสินค้าให้มากขึน้
(4.2) ดูแลให้สญ
ั ญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกรและนักธุรกิจ
การเกษตรมีความรัดกุมและเกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย
(4.3) สนับสนุ นการวิจยั ด้านพันธุแ์ ละการเขตกรรมเป็นการเฉพาะแก่
สินค้าใหม่ๆ ทีเ่ อกชนสนใจจะทาธุรกิจการเกษตร “แบบตลาดข้อตกลง” แต่ยงั ขาดความพร้อมใน
เรือ่ งวิทยาการอันจะเป็ นการสนับสนุ นให้ดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสเป็ นไปไม่ได้และหลากหลาย
ชนิดขึน้
(5) ลดความเสีย่ งในการผลิตจากธรรมชาติและโรคระบาด
ประกันภัยพืชผลเกษตรและปศุสตั ว์

ด้วยการใช้ระบบ
โดยมีมาตรการดังนี้

(5.1) ศึกษาทดลองใช้ระบบการประกันภัยพืชผลเกษตรและปศุสตั ว์
เชื่อมโยงกับระบบสินเชื่อเกษตร
เพื่อให้ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องรับภาระและผลประโยชน์จากการ
ดาเนินงานร่วมกัน
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(5.2) สนับสนุ นให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วมดาเนินการในระบบ
ประกันภัยพืชผลเกษตรและปศุสตั ว์ อันจะเป็นการช่วยให้ระบบดังกล่าวมีการดาเนินการได้อย่าง
กว้างขวางขึน้
( 6 )

สนับสนุนให้เกษตรกรดาเนินกิจกรรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรโดยมี
มาตรการดังนี้

(6.1) จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรูใ้ นการแปรรูปสินค้าเกษตรพัฒนา
คุณภาพของสินค้าให้มอี ายุการเก็บรักษายาวนานและตรงกับความต้องการของตลาดตลอดจน
จัดระบบการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
เกษตรกรในท้องถิน่

(6.2) ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตระหว่างกลุ่มผูป้ ระกอบการกับ
โดยเน้นการผลิตประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(6.3) จัดบริการข่าวสารการตลาดทางด้านแหล่งวัตถุดบิ ราคาถูกการ
พัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด และสนับสนุ นด้านการตลาดแก่
เกษตรกร
1.3.2 พัฒนาความพร้อมของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตนเองได้ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงของวิทยาการทางการเกษตร สภาวะตลาดสินค้าเกษตรและการออกไปประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตร
ควรมีแนวทางและมาตรการดังนี้
(1) เพิม่ พูนความรูท้ างการผลิตสินค้าเกษตรและข่าวสารการตลาดของสินค้าเกษตร
ผ่านระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ และระบบการสอนทางไกล เพื่อให้เกษตรกรได้รบั
ข่าวสารข้อมูลทีถ่ ูกต้องทันต่อเหตุการณ์
(2) พิจารณาบรรจุเนื้อหาความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาการเกษตรและการใช้สารเคมี
ต่างๆ เข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้เกษตรกรมีทกั ษะใน
การประกอบกิจการและสามารถเลือกใช้วทิ ยาการทางการเกษตรทีเ่ หมาะสมในการประกอบอาชีพได้
ดียงิ่ ขึน้
(3) ให้ความช่วยเหลือเป็ นกรณีพเิ ศษแก่กลุ่ม หรือพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาทางการเกษตร
เป็นการเฉพาะ เช่น หมูบ่ า้ นยากจนตามระบบ กชช. พืน้ ทีล่ ุ่มน้าปากพนัง พืน้ ทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
และการเกษตรต่างๆ
อย่างทัวถึ
่ ง
(3.1) พัฒนายกระดับคุณภาพเกษตรกรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
การผลิตในชนบท ทีต่ อ้ งการกาลังคนและแรงงานทีม่ คี ุณภาพสูงขึน้ เพื่อสนองความต้องการของภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการในชนบท โดยส่งเสริมทางด้านการฝึกอาชีพ และความรูด้ า้ น
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การบริหาร

และจัดการแก่เกษตรกรในชนบทให้สามารถรวมกลุ่มในรูปสถาบันการเกษตรต่างๆ
อย่างทัวถึ
่ ง

(3.2) ขยายโอกาสการผลิตและการจ้างงานในชนบท โดยส่งเสริมการมี
สิทธิเป็ นเจ้าของทีด่ นิ จัดหาปจั จัยการผลิตทีจ่ าเป็ นแก่เกษตรกร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สนับสนุ นการ
ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมแก่ครอบครัวเกษตรกร
และจัดหาแหล่งน้าขนาดเล็กให้ทวถึ
ั่ ง
(3.3) จัดทาโครงการในลักษณะผสมผสานของหน่วยงานต่างๆ
เพื่อ
พัฒนาทีด่ นิ ทีม่ ปี ญั หา เช่น ดินเค็ม ดินพรุ ดินถูกชะล้างพังทลาย พืน้ ทีล่ าดเทเกิน 35% โดยเน้น
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ชัดเจน

(3.4) กาหนดหลักเกณฑ์ ในการจาแนกเกษตรกรรายย่อยทีย่ ากจนให้
เพื่อให้การบริการและให้ความช่วยเหลือของรัฐสามารถถึงมือเกษตรกรรายย่อยทีย่ ากจน
อย่างทัวถึ
่ ง

(4) สนับสนุ นโครงการทีช่ ่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ แก่เกษตรกร
ดาเนินการอย่างแพร่หลาย
เช่น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในหมูบ่ า้ น

ให้สามารถ
เป็นต้น

2. การกระจายรายได้อตุ สาหกรรมใปสู่ภมู ิ ภาค
2.1 ผลการพัฒนาที่ ผา่ นมา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจทีม่ กี ารขยายตัวในอัตราทีส่ งู มาก แต่แหล่งทีต่ งั ้ โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กระจุกอยูใ่ นบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีบางส่วนทีก่ ระจายไปยัง
พืน้ ทีร่ อบนอกแถบจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ในภูมภิ าคทีห่ ่างไกลออกไปการกระจาย
อุตสาหกรรมยังมีอตั ราต่า ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั มีนโยบายสนับสนุ นด้านสิทธิประโยชน์เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ จานวน
โรงงานทีต่ งั ้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสงู ถึงร้อยละ 5 2 สาหรับสาเหตุทท่ี าให้อุตสาหกรรมในต่างจังหวัดขยายตัวน้อยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมส่วนรวม
ได้แก่ การขาดแคลนบริการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น ปญั หาอุปสรรคด้านการเงิน การตลาดและเทคโนโลยี
ตลอดจนข้อเสียเปรียบในระยะห่างจากศูนย์กลางการค้าและคมนาคม ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
จึงควรมุง่ เน้นให้มกี ารกระจายอุตสาหกรรม ไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ อย่างทัวถึ
่ ง เพิม่ การมีงานทาและ
รายได้แก่ชาวชนบท
2.2 เป้ าหมายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภมู ิ ภาค
2.2.1 มุง่ พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางด้านอุตสาหกรรม
พร้อมไปกับการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการไปส่วนภูมภิ าค เพื่อช่วยให้สามารถขยายการดาเนินกิจการ รวมทัง้ สนับสนุ น
อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต
เพื่อกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ทอ้ งถิน่ ให้เพิม่ มากขึน้
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2.2.2 จังหวัดทีจ่ ะเป็ นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละภาค ได้แก่ เชียงใหม่
พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุร ี ราชบุร ี สุราษฎร์ธานี สงขลา
2.3 แนวทางและมาตรการการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภมู ิ ภาค
2.3.1 สนับสนุ นและช่วยเหลืออุตสาหกรรมในต่างจังหวัดเป็นการทัวไป
่
(1) กระจายอานาจบริหารและตัดสินใจให้แก่องค์กรของรัฐระดับภาคและจังหวัด
เพื่อให้สามารถทาการแทนหน่วยงานกลางได้มากขึน้ เช่น ในการขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบระดับท้องถิน่ สามารถดาเนินการไปได้อย่างคล่องตัว
(2) การพัฒนาผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ให้มขี ดี ความสามารถทัง้ ด้านการจัดการและ
เทคโนโลยีมากยิง่ ขึน้ การพัฒนาเหล่านี้จะรวมตัง้ แต่จดั ฝึกอบรมทัง้ ด้านการตลาด การเงินและการ
จัดการ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิต จนถึงกระตุน้ ให้เกิดการรวมตัว เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปญั หาด้วยตนเอง
(3) ส่งเสริมระบบการรับช่วงการผลิตให้แพร่หลายยิง่ ขึน้
ทัง้ การรับช่วงการผลิต
ระหว่างโรงงานกับโรงงาน โดยส่งเสริมเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงงานแม่กบั กลุ่ม
โรงงานผูร้ บั ช่วงการผลิตและการรับช่วงผลิตระหว่างโรงงานกับอุตสาหกรรมครัวเรือน
โดยมุง่
กระจายไปยังพืน้ ทีท่ ป่ี ระชากรมีรายได้ต่าและว่างงานแอบแฝงอยู่
(4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการตลาดอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรม
ครัวเรือน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการ
เปิดตลาดใหม่ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(5) สนับสนุ นให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทัง้ ทีเ่ ป็ นของรัฐและเอกชนเพิม่
วงเงินสินเชื่อทีจ่ ะจัดสรรแก่อุตสาหกรรมในต่างจังหวัด
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมและ
อุตสาหกรรมครัวเรือนให้มากขึน้ และทัวถึ
่ ง
พร้อมกับเร่งรัดให้มกี ารจัดตัง้ สถาบันประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นองค์กรอิสระ
เพื่อทีจ่ ะดาเนินการสนับสนุนผูป้ ระกอบการได้อย่าง
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
(6) กระจายข่าวสารข้อมูลอุตสาหกรรมตลาดไปสู่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมใน
ต่างจังหวัดให้กว้างขวางโดยสนับสนุ นบทบาทสถาบันเอกชนทัง้ ส่วนกลางและระดับจังหวัด ควบคู่
กันไปกับการขยายขอบข่ายงานบริการข้อมูลทีห่ น่วยงานของรัฐทาอยูต่ ลอดจนกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการ
รับรูแ้ ละเห็นความสาคัญของข่าวสารข้อมูล ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจดาเนินงานธุรกิจ และ
ให้รบั รูถ้ งึ บริการของหน่วยงานเหล่านัน้ ด้วย
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2.3.2 เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดทีม่ โี อกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงเสริมสร้างและ
พัฒนาจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางกระจายอุตสาหกรรมไปสู่จงั หวัด
โดยรอบ ซึง่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุร ี ราชบุร ี
สุราษฎร์ธานี
และสงขลา
โดยกาหนดนโยบายสนับสนุนต่างๆ
ดังนี้
(1) เร่งพัฒนาโครงสร้างบริการพืน้ ฐานของรัฐและจัดเขตพืน้ ทีก่ จิ กรรมเศรษฐกิจ
เพื่อให้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในท้องถิน่ นัน้ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
(2) ขยายการให้บริการสนับสนุ นอุตสาหกรรมของรัฐในด้านต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมผูป้ ระกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การลงทุนและการตลาด
เป็นต้น
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดข้างต้น
2.3.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ั่
ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ เช่น พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
พื้นทีภ่ าคกลางตอนบนให้มรี ูปแบบคล้ายคลึง
ั่
กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝ งทะเลตะวั
นออก โดยเฉพาะบทบาทของรัฐด้านประสานงาน
โครงการลงทุ น และจัด หาสิ่ง อ านวยความสะดวกพื้น ฐาน พร้อ มทัง้ ให้ม ีอ งค์ก รดูแ ลรับ ผิด ชอบ
โดยเฉพาะ เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินงานมีความชัดเจนและคล่องตัว

บทที่ 4
การกระจายการพัฒนาเมืองและบริการพื้นฐานไปสู่ส่วนภูมิภาค
1. ผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
1.1 การกระจายบริการพืน้ ฐานสู่ภมู ภิ าคยังจากัดอยู่ ถึงแม้ว่าการพัฒนาเมืองทีผ่ ่านมาเพื่อให้
เป็นฐานเศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าค และรองรับการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู่เมืองศูนย์กลาง
ั่
ความเจริญในแต่ละภาค การพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ทบ่ี ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก และภาคใต้
ตอนบนของประเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน้ ได้ดาเนินการไป
ในระดับหนึ่งแล้วก็ตามแต่ยงั ต้องขยายการบริการพืน้ ฐานเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเมืองไปสู่ส่วน
ภูมภิ าคมากขึน้ เพราะยังมีสภาพ “คอขวด” ในหลายพืน้ ทีอ่ ยู่ ซึง่ จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการและการลงทุนเพิม่ ขึน้ ดาเนินงานให้คล่องตัวขึน้ รวมทัง้ เพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมลงทุนและดาเนินการขยายการบริการพืน้ ฐานต่างๆ
ให้มากขึน้
1.2 การอพยพของแรงงานจากชนบทสู่เมืองเพื่อหางานทายังมีต่อไป และมีความสาคัญต่อการ
ขยายตัวและการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของฐานเศรษฐกิจเมืองในภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม แรงงาน
ส่วนใหญ่จากชนบททีอ่ พยพเข้าเมืองในส่วนภูมภิ าคนัน้ ยังเป็นแรงงานขาดประสบการณ์ ซึง่ ต้องการ
การเพิม่ พูนทักษะและความรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพ ทาให้มรี ายได้ต่า ขาดความมันคง
่
ในการทางาน และยังไม่สามารถดารงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานในเขตเมืองได้ ก่อให้เกิดปญั หาสภาพยากจน
ในเมืองทีก่ าลังมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึน้
หากไม่มมี าตรการรองรับทีเ่ หมาะสม
1 . 3 การกระจายอานาจและขีดความสามารถด้ารการคลังท้องถิน่ มีอยูจ่ ากัดทีจ่ ะสนองต่อการ
ลงทุนขยายบริการพืน้ ฐานให้แก่ทอ้ งถิน่
และเทศบาลเมืองศูนย์กลางของแต่ละภาค ตลอดทัง้ มี
ขีดจากัดทางเทคนิคในการวางแผนและโครงการพัฒนาส่วนท้องถิน่ ด้วย

2. เป้ าหมายการพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาค
ั่
การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก และภาคกลางตอนบน จะมุง่ พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมภิ าคให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของแต่ละภาค ตลอดทัง้ จะริเริม่ พัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่เพิม่ ขึน้ โดยใช้
ศักยภาพและโอกาสทีม่ อี ยูข่ องแต่ละภาคเพื่อจะรองรับการกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมภิ าค และลด
ความแออัดให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ ในเมืองศูนย์กลางในแต่ละภาคเป็นฐานส่งทอด
ความเจริญออกสู่เมืองบริวารโดยรอบอย่างเป็ นระบบ
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3. แนวทางการพัฒนาเมืองในส่วนภูมิภาค
3.1 แนวทางการพัฒนาภาคและพื้นที่เขตเศรษฐกิ จใหม่
3.1.1 ภาคเหนื อ
(1) วางแนวทางการพัฒนาในเรื่องหลักๆ

สาคัญดังนี้

(1.1) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเทีย่ วทัง้ ในด้านแหล่งธรรมชาติ
และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ของภาคควบคู่ไปกับดาเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่
จะมีต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ อนุรกั ษ์แหล่งต้นน้าลาธารและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเทีย่ วได้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
สาเร็จรูป

(1.2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตเสือ้ ผ้า
และอุตสาหกรรมเครือ่ งเคลือบดินเผาเซรามิค เพื่อสนองตอบความต้องการตลาดนัก
ท่องเทีย่ วภายในประเทศและตลาดส่งออกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้

(1.3) สนับสนุ นการผลิตทางการเกษตรให้ครบวงจรยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะให้
มีการจัดตัง้ ตลาดกลางซือ้ ขายสินค้าเกษตรกระจายในพืน้ ที่
และจัดตัง้ ศูนย์ส่งออกพืชผลไม้
เมืองหนาวเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกโดยตรง
(2) สนับสนุ นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค

คือ

(2.1) พัฒนาเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า บริการ
คมนาคมขนส่งทางอากาศ และการท่องเทีย่ วของภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงกับลาปางและเชียงราย
ทีม่ งุ่ พัฒนาเป็นเมืองท่องเทีย่ วและศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ตลอดทัง้ จุดค้าขาย
ชายแดนทีแ่ ม่สาย
(จังหวัดเชียงราย)
(2.2) พัฒนาพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม
แปรรูปวัตถุดบิ ในท้องถิน่
และนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าทัง้ ทางบกและทางน้ าของ
ภาคเหนือตอนล่าง
เชื่อมโยงจุดค้าขายชายแดนทีแ่ ม่สอด
(จังหวัดตาก)
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3.1.2 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(1) วางแนวทางการพัฒนาในเรื่องหลักๆ

ทีส่ าคัญ

ดังนี้

(1.1) ส่งเสริมการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ในภาคและ
วัตถุดบิ จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของภาคเชื่อมโยงกับตลาดนานาชาติผ่าน
ั่
ประตูเศรษฐกิจใหม่ของประเทศทีม่ พี น้ื ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลวั
นออกได้โดยตรง
(1.2) สนับสนุ นการค้าและบริการของภาค โดยเฉพาะด้านการท่องเทีย่ ว
แหล่งประวัตศิ าสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ทีจ่ ะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วระดับโลกในประเทศ
ใกล้เคียง เช่น เขาพระวิหารและนครวัด และพัฒนาศูนย์กลางการค้าและบริการสนับสนุ นการเปิด
ประเทศของกลุ่มอินโดจีน รวมตลอดทัง้ เป็นศูนย์ประสานความช่วยเหลือทางด้านการเงิน วิชาการ
และเทคโนโลยีจากนานาชาติ
เพื่อฟื้นฟูบรู ณะกลุ่มประเทศอินโดจีน
(2) สนับสนุ นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค

คือ

(2.1) พัฒนาขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการบริการ การค้า การคมนาคม
ขนส่ง และการศึกษาของภาค ทีส่ นับสนุ นการประสานความช่วยเหลือให้กบั กลุ่มประเทศอินโดจีน
และพัฒนาอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการทีต่ ดิ ต่อกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และ
กระจายสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยให้เชื่อมโยงกับสกลนครและจุดค้าขาย
ชายแดนทีท่ ่าเสด็จ
(จังหวัดหนองคาย)
และท่าข้าม
(จังหวัดมุกดาหาร)
(2.2) พัฒนานครราชสีมา ให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของภาคทีเ่ ชื่อมโยง
ั่
กับพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก และเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คือ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และสุรนิ ทร์ ตลอดทัง้ จุดค้าขายชายแดนทีช่ ่องเม็ก (จังหวัดอุบลราชธานี)
3.1.3 ภาคตะวันตก
(

1

)

วางแนวทางการพัฒนาในเรือ่ งหลักๆ

ทีส่ าคัญ

ดังนี้

(1.1) ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทรัพยากรน้ าทีม่ อี ยูอ่ ย่างอุดม
สมบูรณ์ในลุ่มแม่น้ าแม่กลอง เพื่อเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยมีมาตรการ
ทางด้านการตลาด และมีมาตรการทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรองรับ
(1.2) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมซึง่
กาลังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์และเครือ่ งจักรกลเพื่อ
การเกษตร
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(3) สนับสนุ นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค โดยเฉพาะราชบุรใี ห้
เป็นศูนย์กลางหลักด้านการค้า บริการและบริหาร รวมทัง้ เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร และ
เครือ่ งจักรยนต์ของภาคทีเ่ ชื่อมโยงกับกาญจนบุร ี
และเพชรบุร ี
3.1.4 ภาคใต้
(1) วางแนวทางการพัฒนาในเรื่องหลักๆ

ทีส่ าคัญ

ดังนี้

(1.1) กาหนดมาตรการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติมใิ ห้เสื่อมโทรมลง โดยเน้นการกาหนดแนวทางการประสานการใช้ประโยชน์
ั่
ทรัพยากรชายฝงทะเล
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเศรษฐกิจด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ ว การประมง และการพัฒนาอื่นๆ เช่น การก่อสร้างท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม
เป็ นต้น
ควบคู่ไปกับการกาหนดพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ปา่ ไม้ชายเลน
และปะการัง
(1.2) เร่งรัดการขยายบริการพืน้ ฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายระบบคมนาคม
ขนส่งให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญได้แก่ เขตภูเก็ต -พังงา-กระบี่ รวมทัง้
หมูเ่ กาะใกล้เคียงเขตเกาะสมุย
–
เกาะพงัน
–
หมูเ่ กาะอ่างทอง
ั่
(1.3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองชายฝงทะเลและเมื
องชายแดนของภาคเพื่อ
เป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมตลอดทัง้ การพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็น
หลักฐานรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการแปรรูปการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน
อาหารทะเล
(2) สนับสนุ นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค
(2.1) พัฒนาสุราษฎร์ธานี ให้เป็ นศูนย์อุตสาหกรรมการค้า เพื่อรับการ
ั ่ าวไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงอ่
และการใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยเชื่อมโยงกับ
ั่
อุตสาหกรรมหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก และภูเก็ตให้เป็ นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ ว การบริการ และการอุตสาหกรรมส่งออกของภาคใต้ตอนบน พร้อม
ทัง้ เชื่อมโยงการพัฒนากับนครศรรีธรรมราช
(2.2) พัฒนาสงขลา-หาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์กลางหลักด้านการค้า บริการ
การท่องเทีย่ ว การบริหารของภาคใต้ตอนล่าง โดยให้สงขลาเป็นเมืองท่า แหล่งท่องเทีย่ วและ
ศูนย์กลางบริหารราชการ และหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางคมนาคม ธุรกิจการค้า การบริการ พร้อมทัง้
เชื่อมโยงการพัฒนากับปตั ตานี และจุดค้าขายชายแดน เช่น สะเดา (จังหวัดสงขลา) สุไหงโกลก
(จังหวัดนราธิวาส)
และเบตง
(จังหวัดยะลา)

137

ั่
(3) การเตรียมการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
(3.1) พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
กาลังดาเนินการศึกษาแนวคิดการเชื่อมโยงทางออกสู่ทะเลทัง้ สอง
ั ่ นตกและอ่าวไทยทางฝงตะวั
ั ่ นออกด้วย “สะพาน
ด้านของภาคใต้ คือ ทะเลอันดามันทางฝงตะวั
เศรษฐกิจ” อันประกอบด้วยระบบถนน รถไฟ รวมทัง้ ระบบท่อ และจะดาเนินการจัดทารายงานความ
ั่
เหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ โดยมีพน้ื ทีเ่ ป้าหมายบริเวณสองฝงทะเลปลายสะพาน
เศรษฐกิจคือ
ั ่ าวไทย
(3.1.1) พืน้ ทีบ่ ริเวณกระบี่ ซึง่ จะเป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่ฝงอ่
ั ่ าวไทย
(3.1.2) พืน้ ทีบ่ ริเวณขนอม ซึง่ เป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่ฝงอ่
ั่
(3.2) เป้าหมายการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ โดยใช้แหล่งทีต่ งั ้ ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้ และข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ทัง้ ในเรือ่ งโอกาสทางเศรษฐกิจ ทีด่ นิ และแรงงานให้เป็ นประโยชน์ ซึง่ เท่ากับเป็ นการยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ระบบสากลนานาชาติขน้ึ อีกระดับหนึ่ง
(3.3) แนวทางการดาเนินการขัน้ ต่อไป
(3.3.1) ศึกษาและจัดทาแผนแม่บทเพื่อวางกรอบการพัฒนาพืน้ ที่
ั่
ชายฝงทะเลภาคใต้
ซึง่ รวมถึงการใช้ทด่ี นิ การลงทุน ตลอดจนมาตรการดูแลสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ
(3.3.2) วิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะแรก เมือ่ รัฐอนุ มตั ิ
ั่
กรอบแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
3.2 แนวทางการกระจายบริ การพื้นฐานไปสู่ส่วนภูมิภาค
3.2.1 พัฒนาบริการพืน้ ฐานระดับภาคพืน้ เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจ เมืองศูนย์กลางความ
เจริญเข้ากับเมือบริวารรอบๆ และชนบทเพื่อกระจายการผลิต/รายได้ให้เมืองและชนบท โดยเฉพาะ
บริการพืน้ ฐานทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และเป็นกลไกในการกระจายรายได้ให้ช นบท
(1) การขนส่ง
(1.1) การขนส่งทางบก
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(1.1.1) พัฒนาโครงข่ายระบบทางด่วนระหว่างเมืองหรือทางหลวง
พิเศษทีค่ วบคุมทางเข้า-ออก เป็นระบบทีส่ มบูรณ์ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูง และช่วย
กระจายความเจริญไปสู่ภมู ภิ าค
(1.1.2) พัฒนาการขนส่งทางบกให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนมีตน้ ทุนการขนส่งต่า
และการเดินทางของประชาชนตามแนว
ชายแดนมีความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
(1.1.3) ก่อสร้าง บูรณะ และเพิม่ มาตรฐานทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงจังหวัด ให้สามารถรองรับการจราจรและขนส่งอย่างเต็มขีดความสามารถ ทัง้ นี้ ควร
พิจารณาให้มรี ะบบระบายน้ าในเส้นทางต่างๆ
เพื่อป้องกันน้ าท่วมถนนด้วย
(1.1.4) ปรับปรุง บูรณะทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิน่ ให้อยูใ่ น
สภาพทีใ่ ช้เดินทางได้ทุกฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญต่อหมูบ่ า้ นยากจนทีอ่ ยู่ห่างไกล
และหมูบ่ า้ นตามแนวชายแดน
(1.1.5) ปรับปรุงกิจการรถไฟให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพโดย
พัฒนาการรถไฟความเร็วสูงในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสาคัญ
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในเรือ่ ง
ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา ความสะดวก ตลอดจนการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้และส่งเสริม
ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการเพิม่ ประสิทธิภาพมากขึน้
(1.1.6) ให้ความสาคัญกับการควบคุม ดูแลการดาเนินการขนส่งให้
เป็นไปตามกฎหมายการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการบรรทุกน้ าหนักเกิน และการใช้
ยากระตุน้ ประสาทในขณะขับขีย่ านพาหนะ
ครบทุกจังหวัด

(1.1.7) ให้รฐั หรือเอกชนดาเนินการก่อสร้างสถานีรถโดยสารให้
เพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกทัวประเทศ
่
(1.2) ขนส่งทางน้ า

สนับสนุ นการใช้ประโยชน์ท่าเรือชายฝงั ่ และการขนส่งสินค้าทาง
ั่
ชายฝงทะเลให้
เต็มทีย่ งิ่ ขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงขุดลอกบารุงร่องน้ าทางเดินเรือทีม่ ลี าดับความสาคัญสูง
ให้มขี นาดและความลึกเหมาะกับเรือทีใ่ ช้บริการและสภาพปริมาณน้า
(1.3) ขนส่งทางอากาศ
(1.3.1) พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานท่าอากาศ
ยานภูมภิ าคในประเทศ ทีม่ ไิ ด้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล โดยเฉพาะในเรือ่ งความปลอดภัย
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และการอานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนแผนการบินของสายการบินแห่งชาติและสายการบิน
เอกชน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว การบริการ การอุตสาหกรรม และการ
พาณิชยกรรม
(1.3.2) จัดตัง้ ท่าอากาศยานในส่วนภูมภิ าคใหม่ในอนาคตโดย
พิจารณาให้สอดคล้องตามความจาเป็ นของสภาพเศรษฐกิจ และการตลาดในภูมภิ าคนัน้ เพื่อให้การ
ก่อสร้างมีความคุม้ ค่ากับการลงทุน
รวมทัง้ พิจารณาเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ลงทุนและการดาเนินงานได้
(1.3.3) รักษาระดับบริการการบินสู่ภมู ภิ าคให้ได้มาตรฐานสากล
โดยการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารทัง้ ระบบให้คุม้ ทุน
(2) การสื่อสาร
เร่งดาเนินการขยายโครงข่ายบริการวิทยุ โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสาร
(3) น้าประปา
เร่งรัดขยายระบบประปาไปยังพืน้ ทีช่ นบทอย่างทัวถึ
่ ง โดยกาหนดบทบาท
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนในการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าดิบ
การก่อสร้างระบบการผลิตและการกระจายน้าประปา ตลอดจนกาหนดให้มกี ารติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
(4) ไฟฟ้ าและพลังงาน
(4.1) กระจายบริการไฟฟ้าทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพไปสู่พน้ื ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ในภูมภิ าค
และพืน้ ทีช่ นบททีย่ งั ขาดแคลนบริการไฟฟ้าอยู่
(4.2) พัฒนาพลังงานในภูมภิ าคเพื่อชักนาให้เกิดการพัฒนาอุตสากรรม
ขึน้ เช่น การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติทข่ี นอม เป็นต้น รวมทัง้ พิจารณาผลประโยชน์ของรัฐจากการ
พัฒนาแหล่งพลังงาน เช่น ค่าภาคหลวงให้แก่ทอ้ งถิน่ นัน้ ด้วยเพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้
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(5) การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การกระจายอานาจการออกใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ ไปสู่หน่วยงานท้องถิน่
และลดขัน้ ตอนการขออนุญาตให้เป็นงานประจามากขึน้
รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรประจาทัง้ ใน
ส่วนกลางและท้องถิน่ ในการออกใบอนุญาตให้มคี วามรูท้ างด้านช่างมากขึน้
3.3.2 พัฒนาโครงข่ายบริการพืน้ ฐานระดับเมือง ให้ประสานเข้ากับการจัดการทีด่ นิ และ
สิง่ แวดล้อม โดยการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การปรับปรุงผังเมือง การ
อนุรกั ษ์บริเวณทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ การเร่งรัดจัดทาแผนบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย
และการควบคุมมลภาวะต่างๆ
(1) มีการจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมและผังเมือง

ดังนี้

(1.1) เร่งรัดการขยายเขตเทศบาลให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเมืองตาม
ผังเมืองรวม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ในเขตเมืองให้ทนั
กับการขยายตัวเมือง และสนับสนุ นการสร้างเมืองใหม่เพื่อกระจายควมแออัดจากเมืองศูนย์กลางที่
ขยายตัวเร็ว
(1.2) ให้ส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะเทศบาลทีเ่ ป็ นเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 ปรับปรุงผังเมืองรวมและเร่งวางผังเมืองเฉพาะ เพื่อส่งเสริมอนุรกั ษ์บริเวณทีม่ คี ุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์และสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
และควบคุมพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาวิกฤต
(1.3) เร่งจัดทาแผนหลักบาบัดน้าเสีย
และดาเนินการก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสีย ควบคู่ไปกับการกาจัดสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยพิจารณาความเหมาะสมการเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสียเพื่อคืนทุน รวมทัง้ เร่งจัดเตรียมทีด่ นิ เพื่อการนี้ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ทีด่ นิ ของรัฐเป็นหลัก
ระดับชาติ

(1.4) จัดทาแผนหลักการควบคุมมลภาวะทางน้า และการบาบัดน้าเสีย
สาหรับการดาเนินงานในระยะต่อไป

(1.5) เร่งรัดการกาหนดมาตรฐานน้าทิง้ จากอาคาร
และชุมชนให้
สอดคล้องกับความสามารถทางเศรษฐกิจและการบริหารด้านสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ และเร่งรัดออก
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพื่อควบคุมน้ าทิง้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
(2) จัดให้มโี ครงข่ายบริการพืน้ ฐานระดับเมือง

ดังนี้

(2.1) การจราจรและขนส่งในเมือง
เร่งรัดการก่อสร้างถนนวงแหวน
รอบเมืองและทางเลีย่ งเมือง
พร้อมทัง้ จัดระบบการจราจรในเขตเมืองและปรับปรุงระบบขนส่ง
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สาธารณะในเมืองและระหว่างเมืองให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเน้นการแก้ปญั หาความแออัดในย่านธุรกิจ
ของเมือง
(2.2) การบริการประปาและการจัดการแหล่งน้ าดิบ เร่งขยายกาลังผลิต
และยกระดับคุณภาพบริการน้าประปาในเมืองศูนย์กลางต่างๆ
ให้เพียงพอกับความต้องการและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง
โดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเพื่อลดปริมาณน้า
สูญเสีย ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ค่มู อื การปฏิบตั กิ ารและซ่อมบารุง และการพัฒนา
คุณภาพเจ้าหน้าที่ พร้อมกับพิจารณาจัดเก็บค่าน้าประปาให้คุม้ ทุนการผลิตและจาหน่าย และ
แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ และสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาระบบการประปา
รวมทัง้ การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ ามันดิบ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า การจัดสรรน้ า และ
การบริหารจัดการแหล่งน้าในธรรมชาติ
(2.3) การสื่อสารและไฟฟ้า จัดระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ของเมืองศูนย์กลางให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง
และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบส่งและจาหน่ าย
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับการขยายตัวอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
3.2.2 เร่งกระจายอุตสาหกรรมสู่เมืองศูนย์กลาง

โดยมีมาตรการหลัก

ดังนี้

(1) ให้ความสาคัญต่อเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม 9 แห่ง คือ เชียงใหม่
พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุร ี สุราษฎร์ธานี และสงขลา-หาดใหญ่ โดยจัดตัง้ นิคม
อุตสาหกรรมพร้อมกับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
สาหรับอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศักยภาพการพัฒนาสูง พร้อมจัดให้มศี ูนย์กลางการให้บริการแก่อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทัง้ การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการลงทุน
ตลอดจนการฝึกอบรมแรงงาน
(2) พัฒนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิน่ ในด้านประสิทธิภาพการ
จัดการเทคโนโลยี พร้อมทัง้ ชีน้ าประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพการพัฒนาตามความเหมาะสม
แต่ละพืน้ ที่
ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตและสนับสนุนให้บริการสินเชื่อแก่อุตสาหกรรมมากขึ้น
(3) พิจารณากาหนดเขตอุตสาหกรรมทีม่ มี ลพิษขึน้ เป็นการเฉพาะ
ความสะดวกและประหยัดในการควบคุมและจัดการปญั หามลพิษ
3.2.3 มีการกระจายอานาจ

การเงิน

เพื่อ

การคลังท้องถิน่

(1) ปรับระบบการบริหารรายจ่ายของท้องถิน่ โดยควบคุมรายจ่ายเพื่อการ
บริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิม่ สัดส่วนรายจ่าย เพื่อการพัฒนาให้สงู ขึน้ รวมถึงการจัดเตรียม
แผนงานและโครงการพัฒนารองรับกับงบพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้
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(2) ขยายโอกาสส่วนท้องถิน่ ในการกูเ้ งินมาลงทุนพัฒนาบริการพืน้ ฐาน
ต่างๆ เพิม่ มากขึน้ โดยจัดตัง้ กองทุนพัฒนาท้องถิน่ และกองทุนพัฒนาสิง่ แวดล้อมภายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงการคลังและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้บริการสินเชื่อสาหรับการขยายและ
ปรับปรุงกิจการต่างๆ ของส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ทาหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ
ต่างๆ ของส่วนท้องถิน่ โดยระดมทุนจากส่วนท้องถิน่ รัฐบาล สถาบันการเงินของเอกชน และแหล่ง
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
3.3 แนวทางการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมคนยากจนในเมือง
การแก้ไขปญั หาความยากจนในเมืองในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีแนวทาง
หลักในด้านการเพิม่ รายได้และความมันคงในการประกอบอาชี
่
พ การปรับปรุงและจัดหาทีอ่ ยู่
อาศัย การยกระดับคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมและการเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนา
ชุมชน
ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
3.3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็ก ในสาขาเศรษฐกิจนอกระบบในเมือง
อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเน้นกลุ่มผูค้ า้ หาบเร่ ผูร้ บั เหมางาน ผูร้ บั ช่วงงาน ผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแหล่งชุมชนแออัด
3.3.2 ส่งเสริมการดาเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นแหล่งการจ้างงานของ
คนยากจนในเมือง
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดใหญ่
3.3.3 ส่งเสริมการจัดหาและปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนยากจนในเมืองให้มคี วามมันคงในที
่
่
อยูอ่ าศัย
และการมีคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมของชุมชนให้ดขี น้ึ
3.3.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนในชุมชนแอดัดให้มบี ทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองมากขึน้
3.3.5 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน ให้มสี ่วนร่วมในการแก้ปญั หาความยากจนใน
เมืองมากขึน้
3.3.6 ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของผูด้ ้อยโอกาส
ให้มคี วามรู้ ฝีมอื ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับรายได้
ให้สงู ขึน้ ตลอดจนให้มคี วามมันคงในการท
่
างาน ได้รบั รายได้ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม รวมทัง้ ให้มสี ภาพ
การทางานทีเ่ หมาะสม
มีความปลอดภัยและได้รบั สวัสดิการอย่างทัวถึ
่ ง
3.3.7 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รบั
สวัสดิการสังคม
และบริการสังคมพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการดารงชีวติ อย่างทัวถึ
่ งและเป็นธรรม
ยิง่ ขึน้
เพือ่ ให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
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3.4 แนวทางการกระจายบริ การพื้นฐานทางสังคมสู่ชนบท
นอกจากบริการพืน้ ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว บริการพืน้ ฐานทางสังคมก็มคี วาม
จาเป็ นอย่างยิง่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จึงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงและการกระจายบริการ
พืน้ ฐานทางด้านสังคมไปสู่ส่วนภูมภิ าคให้มากยิง่ ขึน้
ทัง้ ทางด้านการศึกษาและฝึกอบรม
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และกระบวนการยุตธิ รรมตลอดจนการบริการ
พืน้ ฐานด้านสังคมอื่นๆ ให้มคี วามพอเพียงทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพทีจ่ าเป็ นแก่ประชาชนในส่วน
ภูมภิ าค
ดังนี้
คือ
3.4.1 บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม
( 1 ) ขยายบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม เพิม่ พูนความรูแ้ ละ
ทักษะทีจ่ ะนาไปสู่การประกอบอาชีพ
โดย
(1.1) การขยายการจัดชัน้ เด็กเล็ก และชัน้ อนุ บาลให้ครอบคลุมเป้าหมาย
เด็กชนบททีห่ ่างไกลให้มากขึน้
(1.2) จัดการศึกษาภาคบังคับ ( 6 ปี ) ให้เด็กชนบทและห่างไกล เด็กที่
เคลื่อนย้ายตามผูป้ กครองไปทางานยังทีต่ ่างๆ เด็กไทยภูเขา และเด็กชาวเล ให้เพิม่ จานวนและ
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการให้ทวถึ
ั่ ง
(1.3) ขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ทัง้ ทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อให้เด็กในชนบทประถมปีท่ี 6 ได้มโี อกาสได้เข้าเรียนมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่
ชนบททีห่ ่างไกลและยากจน
( 2 ) พัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง ทัง้ ทางด้านปริมาณและคุณภาพใน
สาขาทีข่ าดแคลน ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทัง้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและจัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนในระดับพืน้ ทีม่ โี อกาสศึกษาต่อมากขึน้
( 3 ) จัดการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อรองรับและเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในส่วนภูมภิ าค โดยอาศัยสื่อและระบบการศึกษาในและนอกโรงเรียนเป็ นพืน้ ฐานในการจัด
และขยายบริการ
( 4 ) ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสัน้ สาหรับแรงงานทีไ่ ร้ฝีมอื และแรงงานในภาค
เกษตรกรรม เพื่อยกระดับฝีมอื และการฝึกอาชีพเสริม โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรมของรัฐและเอกชนทีมกี ระจัดกระจายในจังหวัดต่างๆ
ได้รว่ มกันจัดบริการ
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3.4.2 บริการด้านสาธารณสุข
(1) จัดสรรทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขทัง้ ทางด้านบุคลากรในระดับต่างๆ และ
เครือ่ งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทัง้ เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการขยายและปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสถานบริการระดับต่างๆ ในส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะสถานีอนามัยโรงพยาบาล
ชุมชน
(2) พัฒนาภูมปิ ญั ญาทางด้านการรักษาพยาบาลแบบพืน้ บ้าน เช่น แพทย์แผนไทย
สมุนไพร และการประสานเข้ากับการแพทย์แผนปจั จุบนั เพื่อเพิม่ การจัดบริการทางด้านรักษาใน
ชนบท
(3) พัฒนาและขยายบริการพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข ให้สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ โดยพัฒนาสถานบริการ และจัดสร้างสถานบริการใหม่เพิม่ ขึน้ ให้
พอเพียงกับความต้องการ
สมัครใจ

(4) พัฒนาระบบการประกันสุขภาพทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั เช่น ระบบประกันสุขภาพโดย
การสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อย การสงเคราะห์และรักษาพยาบาลผูส้ งู อายุให้กว้างขวาง
เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิง่ ขึน้

(5) เสริมสร้างความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนในชนบทให้มที อ่ี ยูอ่ าศัยทีถ่ ูก
สุขลักษณะ ได้รบั อาหารทีส่ ะอาดและพอเพียง ส่งเสริมให้มกี ารออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ มีความรูเ้ รื่องอาหารในการบริโภคและวิธจี ดั ความสะอาดบริเวณบ้าน จัดสถานที่
พักผ่อนสวนหย่อมและสถานเลีย้ งเด็ก
เป็นต้น
3.4.3 บริการสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ
(1) ส่งเสริมการจัดทัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในชนบท รวมทัง้ การฝึกอบรมเลีย้ งดูเด็ก
เล็กทีถ่ ูกวิธแี ก่ผดู้ แู ลเด็ก
แม่บา้ นพ่อบ้านและเจ้าหน้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก

บทที่ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของคนยากจนในชนบท
1. ผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
การพัฒนาชนบทในระยะทีผ่ ่านมา ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยเฉพาะคนยากจน
และผูด้ อ้ ยโอกาส ได้ส่งผลให้คนยากจนในชนบทมีคุณภาพชีวติ ดีขน้ึ ในบางพืน้ ที่ และสามารถช่วย
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากอัตราการไม่รหู้ นังสือของคนในชนบทลดลงจากร้อยละ 1 1
ในปี 2528 เหลือร้อยละ 9 ของคนชนบททัง้ หมดในปี 2533 คนชนบทมีสุขภาพดีขน้ึ โดยอัตราการ
ตายในทุกกลุ่มอายุลดลงจาก 5.1 ต่อพันคนในปี 2525 เหลือ 4.3 ต่อพันคน ในปี 2530 เด็กขาด
สารอาหารในระดับรุนแรงได้ลดลงจนเกือบจะหมดไป ขณะเดียวกัน ชาวชนบทมีความสะดวกสบาย
ในการดารงชีวติ ดีขน้ึ จากบริการพืน้ ฐานของรัฐทีก่ ระจายไปสู่ชนบทค่อนข้างทัวถึ
่ งไม่ว่าจะเป็ นไฟฟ้า
ถนนเข้าหมูบ่ า้ น แหล่งน้ากินน้าใช้ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีปญั หาบางประการทีค่ นในชนบทเผชิญอยู่ และต้องได้รบั การเอาใจใส่แก้ไข
เช่น ปญั หาผลผลิตไม่แน่ นอน อันเนื่องมาจากการผลิตทีต่ อ้ งพึง่ ปริมาณน้ าฝนและราคาของผลผลิต
ไม่มคี วามแน่ นอน ทาให้รายได้ของชาวชนบทโดยเฉพาะทีเ่ ป็ นเกษตรกรไม่มนคง
ั่
รวมทัง้ ปญั หา
ใหม่ๆ ซึง่ มีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ
เช่น ปญั หามลภาวะจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพชื การเน่ าเสียของน้ าเพื่อการเกษตร และน้ าเพื่อ
อุปโภคทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ตัง้ อยูบ่ นท้องทีเ่ ขตชนบทหรือเขตชานเมือง การขาดแคลน
แรงงานเกษตรมีฝีมอื ซึง่ โยกย้ายเข้าไปหางานทา หรือประกอบอาชีพอื่นในเมือง ฯลฯ ซึง่ ทัง้ หมดนี้
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และภาวะความเป็นอยูข่ องคนในชนบทอย่างมาก นอกจากนี้
ในด้านการบริหารการพัฒนาทีผ่ ่านมา จังหวัดยังไม่ได้รบั บทบาทเป็นผูร้ เิ ริม่ กาหนดโครงการบริหาร
และตัดสินภายใต้แผนของตนเองเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 นี้ นอกจากจะมุง่ เน้น
การพัฒนาชนบทต่อเนื่องจากหลักการทีด่ าเนินมาแล้ว
ก็จะให้ความสาคัญกับการปรับปรุงระบบ
บริหารการพัฒนาชนบทให้มเี อกภาพยิง่ ขึน้ พร้อมกับกระจายอานาจการบริหารและตัดสินใจให้กบั
ระดับจังหวัดมากขึน้ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการเพิม่ คุณภาพของคนในชนบท ให้มพี น้ื ฐานความรู้
และการศึกษา ให้สามารถเป็นผูป้ ระกอบการหรือดาเนินการในด้านธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้
องค์กรประชาชนและองค์กรเอกชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาชนบท เพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ และความ
มันคงของรายได้
่
แก่คนยากจนในชนบท
(1) สนับสนุ นการจัดตัง้ กลุ่มเยาวชนและค่ายเยาวชน ตลอดจนพัฒนาบทบาทศูนย์
เยาวชนและกลุ่มอาสาสมัครให้มสี ่วนสาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทัง้ พัฒนาห้องสมุด
และสนามกีฬาขึน้ ในระดับจังหวัดให้ทวถึ
ั่ ง
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(2) ให้การฝึกอาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพแก่สตรีในชนบท
(3) จัดบริการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เสริมสร้างความ
สงบสุขในสังคม ด้วยการจัดตัง้ สถานีตารวจย่อยขึน้ ในระดับพืน้ ที่ จัดตัง้ หน่วยลาดตระเวนและจัดทา
โครงการระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าทีเ่ พื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในระดับพืน้ ที่
(4) จัดสถานบริการและการให้การศึกษาและอบรม เพื่อบริการแก่ผสู้ ูงอายุ โดย
ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน
เพื่อจัดบริการทีอ่ ยูอ่ าศัยและความรูเ้ พื่อการปรับ
สภาพความเป็นอยูท่ เ่ี หมาะสมตามวัย
(5) เสริมสร้างการลงทุนของประชาชนในท้องถิน่
เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการ
พัฒนาจิตใจให้เป็ นพืน้ ฐานในการร่วมมือหรือเกือ้ กูลกันในด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิน่

2. เป้ าหมายการพัฒนาชนบท
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ของคนยากจนในชนบท
เป้าหมายการพัฒนา

จึงควรกาหนด
ดังนี้

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกครัวเรือนในชนบท ให้ได้มาตรฐานความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน
อันได้แก่ การกินดีอยู่ดี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
2.2 เพิม่ รายได้และการมีงานทา แก่กลุ่มเป้าหมายผูย้ ากจนในชนบท อันได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่
ไม่มที ด่ี นิ ทากิน กับครัวเรือนรับจ้างทีม่ รี ายได้ต่าประมาณ 1 ล้านครัวเรือนทัวประเทศ
่
โดยให้ม ี
รายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีเสถียรภาพ
2.3 อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประชาชน

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กร

3. แนวทางการพัฒนาชนบท
3.1 ปรับปรุงระบบบริ หารงานพัฒนาชนบท โดยการกระจายอานาจการบริ หารงานพัฒนา
ชนบทไปสู่ส่วนภูมิภาค
3.1.1 เร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ทีม่ ุ่งสร้างเอกภาพในการบริหารงาน
พัฒนาชนบท โดยปรับระบบการทางานของโครงการ กสช. และโครงการพัฒนาชนบทในรูปแบบ
อื่นๆ
ให้เข้าอยูใ่ นระบบ
กชช.
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3.1.2 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการกระจายอานาจการบริหารงานพัฒนา โดยให้มกี าร
จัดตัง้ งบประมาณพิเศษอุดหนุนจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้จงั หวัดมีงบประมาณสนับสนุนการดาเนิน
โครงการ และกิจกรรมเพื่อแก้ไข ปญั หา หรือพัฒนาตามแนวทางทีป่ รากฏในแผนพัฒนาจังหวัด
3.1.3 เพิม่ บทบาทของจังหวัด โดยให้จงั หวัดริเริม่ แผนงาน/โครงการพัฒนา ซึง่ สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิน่ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
เป็นแผนหลักแผนเดียวครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องจังหวัดทัง้ ในเขตเมืองและเขตชนบท
3.1.4 ปรับปรุงขัน้ ตอนการประสานแผนปฏิบตั กิ ารอย่างเป็นระบบ เช่น แผนงาน แผน
กาลังคน และแผนการเงิน โดยใช้แผนพัฒนาจังหวัดระยะยาวเป็ นเครือ่ งมือในการประสานการ
ดาเนินงานพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานพัฒนาชนบท เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือรองรับ
การบริหารงานทีป่ รับปรุงใหม่ทงั ้ กระบวนการ
และปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาชนบทให้สอดคล้องนโยบายการพัฒนาชนบท ทีม่ งุ่ ไปสู่การกระจายอานาจการบริหารงาน
พัฒนาชนบทไปสู่ภมู ภิ าคมากขึน้
3.1.5 สนับสนุ นเงินอุดหนุ นให้แก่องค์การพัฒนาเอกชน
และเพิม่ บทบาทขององค์กร
ประชาชนและองค์กรธุรกิจเอกชน ในการร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน เพื่อการพัฒนาชนบททุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับหมู่บา้ น
3

.

2

ยกระดับรายได้และมีการงานทาในชนบท

3.2.1 จัดทาแผนงานพัฒนาครัวเรือนรายได้น้อยในชนบท
โดยเป็นแผนงานหนึ่งใน
แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อรองรับงบประมาณอุดหนุนเพื่อการกระจายรายอานาจการบริหารงานพัฒนา
ไปสู่จงั หวัด
ทัง้ นี้สาระสาคัญของแผนพัฒนาครัวเรือนรายได้น้อยในชนบท
ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
และการบริหารงานพัฒนา
3.2.2 ให้หน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุ นภาคเอกชนพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
ในชนบทให้สามารถแสวงหาโอกาส และสามารถใช้โอกาสในการปรับปรุงการผลิตการตลาดและการ
ประกอบอาชีพ
และริเริม่ อาชีพของตนเอง
ทัง้ ทีเ่ ป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
(1) เพิม่ พืน้ ฐานทางการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในชนบทมีโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพ
(1.1) ขยายโอกาสการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบให้แก่ผยู้ ากจน
ก่อนประถมศึกษาภาคบังคับ

(1.1.1) การศึกษาในระบบโรงเรียน ขยายโอกาสการศึกษาระดับ
และสูงกว่าภาคบังคับให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องถิน่
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(1.1.2) การศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยจัดบริการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนให้เด็กและเยาวชนทีส่ นใจมีโอกาสได้เรียนรูฝ้ ึกอบรม
(1.2) เน้นการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาฝีมอื แรงงานทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) พัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพในชนบท เพื่อเพิม่ ผลผลิตรายได้โดยส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ทัง้ ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
อย่างต่อเนื่อง
โดยมุง่ ให้เกิดการเพิม่ ผลผลิตและความมันคงของรายได้
่
3.2.3 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชนบท ให้กระจายไปสู่กจิ กรรมการผลิตหลายๆ สาขา ทัง้
ภาคเกษตรกรรมและภาคนอกการเกษตรและการตลาด
โดย
(1) ส่งเสริมทางด้านการผลิต

ทัง้ ภาคเกษตรและภาคนอกการเกษตร

(1.1) พัฒนาอาชีพการเกษตรในพืน้ ทีท่ วไปและในพื
ั่
น้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาเพื่อ
กระจายการผลิตจากการเพาะปลูกไปสู่การทากิจกรรมอื่นๆ
ในรูปแบบไร่นาสวนผสม
(1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ภูมภิ าค

เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน

(1.3) พัฒนาหัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือนและขนาดย่อมใน
เพื่อสนับสนุนการเพิม่ รายได้และการจ้างงานในภูมภิ าคและชนบท

(1.4) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการบริการในท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆ
ในท้องถิน่
(2) ส่งเสริมให้มตี ลาดเพื่อรองรับผลผลิตในชนบท
การสร้างตลาดรองรับสินค้า

โดยสนับสนุ นภาคเอกชนใน

(3) ส่งเสริมการรับจ้างทัง้ ด้านการเกษตร และนอกการเกษตร โดยจัดระบบการ
หางานให้มปี ระสิทธิภาพ
(4) สนับสนุ นองค์การพัฒนาเอกชน ธุรกิจเอกชนและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมใน
การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจในชนบทมากขึน้
โดยเฉพาะให้เข้ามามีส่วนร่วมกาหนดแผนการผลิต
การตลาด
3.2.4 กระจายโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ อานวยต่อการพัฒนาอาชีพให้ทวถึ
ั่ ง
(1) ก่อสร้างและซ่อมบารุงถนนระหว่างหมู่บา้ นจนถึงอาเภอ หรือแหล่งค้าขายให้
อยูใ่ นมาตรฐาน
ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล
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(2) กระจายไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมูบ่ า้ นและครัวเรือน เพื่อความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ และ
ใช้ในการพัฒนาอาชีพ
(3) พัฒนาแหล่งน้ าในระดับหมู่บา้ นเพื่อการเกษตร
และสนับสนุ นให้มกี ารใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรสาหรับการผลิตทางการเกษตร
(4) สนับสนุ นให้มสี ถาบันเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ
3.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ. ) โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
3.3.1 เพิม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท

เพื่อยกระดับ

(1) เพิม่ ศักยภาพของประชาชน ให้สามารถค้นหาปญั หาของครัวเรือนและชุมชน
ตลอดจนหาทางแก้ไขปญั หาขัน้ พืน้ ฐานตามศักยภาพของตนเองและชุมชน
(2) เพิม่ ศักยภาพในการพึง่ ตนเองของประชาชน โดยระดมทรัพยากรท้องถิน่ ใน
รูปการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาหมูบ่ า้ น
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนในระดับตาบลและหมูบ่ า้ น ให้ม ี
บทบาทในการวางแผน
(4) ให้มรี ะบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานและผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชนบทประจาปี
โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
จปฐ.
3.3.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ปญั หาทางด้านสุขาภิบาลของชุมชนชนบท
ความสาคัญกับ

โดยให้

(1) การจัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
(2) การสนับสนุ นกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค
การกาจัดน้าเสีย
การสุขาภิบาลทีอ่ ยูอ่ าศัย
และการกาจัดสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(3) การให้ความรูด้ า้ นสุขาภิบาลแก่ชุมชน การส่งเสริมสุขศึกษาและสุขาภิบาล
โรงเรียนประถมศึกษา
การศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม
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3.3.3 ปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับลักษณะโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะ
โรคภัยไข้เจ็บอันมีสาเหตุมากจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดย
(1) ปรับระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องลักษณะโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะท้องถิน่
(2) สนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปญั หามลพิษอันเกิดจาก
การประกอบการอุตสาหกรรม
และการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
(3)

การเล่นกีฬา

ควบคุมป้องกันโรคเฉพาะถิน่ ในภาคเหนือ
ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

(4) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสนใจใน
การออกกาลังกาย

3.3.4 ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน และเสริมสร้างการ
อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสันติสุข
โดย
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติและท้องถิน่
(2) เร่งสร้างความสานึกถึงความสาคัญของการร่วมกันรับผิดชอบในการทานุบารุง
และดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
(3) สร้างจิตสานึกในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประชาชนต่อชุมชนและสังคม
3.3.5 สนับสนุ นการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน และประชาชน
ในการแก้ไข
และพัฒนาสังคมชนบท
โดย
(1) เน้นบทบาทองค์การพัฒนาเอกชนซึง่ ดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม
ท้องถิน่
ท้องถิน่

(2) เน้นกิจกรรมขององค์การพัฒนาเอกชนทีก่ ่อให้เกิดผลทางด้านการพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิน่

(3) พัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนหรือชุมชน
โดยเน้นการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการแก้ไขปญั หา สวัสดิการ และป้องกันปญั หาของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
(4) สนับสนุ นให้มอี งค์กรเพื่อประสานการดาเนินงานขององค์กรชุมชนและประชาชนของท้องถิน่ อย่างเป็ นระบบและถาวร
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(5) สนับสนุ น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชนและสถาบันศาสนาให้เข้ามามี
บทบาทในการแก้ปญั หาครอบครัวของชนบท โดยการสร้างสื่อเพื่อให้ความรูแ้ ละความเข้าใจในการ
ปรับวิถชี วี ติ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม
3.4 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ระยะยาว

เพื่อเป็นฐานะรองรับการพัฒนาชนบทใน

3.4.1 เพิม่ บทบาทของประชาชนและองค์กรประชาชน
ในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทัง้ การป้องกันภัยจากธรรมชาติ
โดย
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรดาเนินการแก้ปญั หาทีด่ นิ สภาพไม่เหมาะสมต่อการทา
เกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรีย้ ว ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
อย่างถูกวิธแี ละลงทุนน้อย โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุ นด้านการศึกษา และถ่ายทอดวิธ ี
อย่างถูกต้องและลงทุนน้อย โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุ นด้านการศึกษา และการถ่ายทอด
วิธกี ารไปสู่เกษตรกรให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
(2) ส่งเสริมความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรในการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
การเกษตรทีร่ ฐั ได้ลงทุนไปเป็นจานวนมาก
โดยเน้นการใช้ประโยชน์สงู สุดจากแหล่งน้า
(3) เน้นโครงการปา่ ชุมชน

และบทบาทชุมชนในการรักษาป่าไม้

(4) สร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับเรือ่ งของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรประชาชน องค์การพัฒนาเอกชน และ
องค์กรธุรกิจเอกชนในพืน้ ที่
3.4.2 กระจายบทบาทการบริหารการพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ไปสู่จงั หวัด
(1) ให้มกี ารจัดทาแผนอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับจังหวัด
โดยจังหวัดเป็ นผูค้ ดิ ริเริม่ และดาเนินการแก้ไขปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายใน
จังหวัดของตนเอง
(2) ให้จงั หวัดและอาเภอเพิม่ บทบาทในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้งบประมาณสนับสนุ นการกระจายอานาจการบริหารสู่ส่วนภูมภิ าคและ
ท้องถิน่
และสิง่ แวดล้อม

(3) สนับสนุ นงบประมาณให้จงั หวัดดาเนินการแก้ไขปญั หาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนการกระจายอานาจบริหารสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
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3.5 พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาเป็ นการเฉพาะ เช่น พืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนทีล่ า้ หลังห่างไกล พืน้ ที่
ทีย่ งั มีปญั หาความมันคง
่
และพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยมาตรการดังนี้
3.5.1 การจัดให้มกี ลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
(1) ปรับปรุงองค์กรประกอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมทีม่ หี น้าที่
แก้ปญั หาเฉพาะหน้าในพืน้ ที่
ให้สามารถดาเนินการประสานงานอย่างคล่องตัวมากขึน้
(2) สนับสนุ นบทบาทขององค์กรเอกชน และประชาชน ในการเตรียมการป้องกัน
ปญั หาเฉพาะหน้า
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
3.5.2 สร้างระบบการพัฒนาในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาเป็ นการเฉพาะ เช่น พืน้ ทีช่ ายแดนให้เชื่อมต่อ
กับพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาปกติ
(1) ปรับปรุงการดาเนินการพัฒนาในระดับพืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
โดยการ
ประสานแผนในส่วนกลาง คือแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมันคงกั
่ บแผนกระทรวง โดยยึดแผนพัฒนา
จังหวัดเป็นจุดเชื่อมประสานในการแปลงแผนนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมภิ าค
(2) เสริมบทบาทของจังหวัดให้มคี วามสนใจในการเตรียมการแก้ไขปญั หา
เฉพาะหน้า โดยการสนับสนุ นบุคลากร แนะมีแนวทางการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าในแผนพัฒนาจังหวัด
แก้ปญั หาเฉพาะ
ธรรมชาติ

(3) ปรับปรุงขัน้ ตอนและวิธกี ารบริหารโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อ
โดยให้จงั หวัดเข้ามามีส่วนร่วมหรือริเริม่ ได้ในทุกขัน้ ตอน
(4) ให้มกี ารดาเนินการโครงการรักษาภูมปิ ระเทศทีถ่ ูกเปลีย่ นแปลงโดยสภาพ
เพื่อรักษาแนวเขตแดนพืน้ ที่ชายแดนดัง้ เดิมของประเทศ
(5) สนับสนุ นให้มกี ารศึกษาและพัฒนาระบบ และกระบวนการป้องกันการเกิด
อุบตั ภิ ยั และภัยจากธรรมชาติ

3.5.3 เพิม่ ขีดความสามารถขององค์กรประชาชนในการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม
และความมันคงอย่
่
างต่อเนื่อง
(1) ให้มกี ารฝึกอบรมองค์กรเอกชนทีเ่ ข้าไปดาเนินการในพืน้ ทีอ่ ย่างสม่าเสมอ
โดยเน้นการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
และการเรียนรูจ้ ากตัวอย่างของความสาเร็จตลอดจนให้มกี าร
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็ นระยะๆ
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(2) สนับสนุ นการให้ความรูท้ างด้านเทคนิคทีจ่ าเป็ นต่อการเตรียมการป้องกันการ
แก้ปญั หาเฉพาะหน้า
เช่น
ปญั หาภัยธรรมชาติ
(3) ส่งเสริมให้มโี ครงข่ายกลุ่มประชาชน
โดยการประสานกันระหว่างองค์กร
ประชาชนในระดับหมูบ่ า้ น และตามลักษณะอาชีพ เพื่อให้มกี ารช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการป้องกัน
ฟื้นฟูชุมชน
และรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ยอมรับและให้ความสาคัญกับศักยภาพ ภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ ในทุกขัน้ ตอน
ของการดาเนินการพัฒนา
และสนับสนุ นบทบาทของผูน้ าตามธรรมชาติ

บทนำ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับคนซึง่ เป็ นทัง้ ผู้
กาหนด ผูส้ นับสนุ น ให้กระบวนการพัฒนาดาเนินตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยคนจะเป็ นผูร้ บั
ประโยชน์และรับผลกระทบจากการพัฒนานัน้ โดยตรง ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุ ณภาพ
ชีวติ และสิง่ แวดล้อมจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ทีจ่ ะก่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาทัง้ ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม
ปจั จุบนั การพัฒนากาลังอยูใ่ นจุดหัวเลีย้ วหัวต่อทีส่ าคัญ โดยทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศไทย
กาลังก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ และจะต้องแข่งขันในเวทีโลกมากยิง่ ขึน้ ทุกขณะ โดยทีโ่ ครงสร้าง
เศรษฐกิจภายในประเทศได้เปลีย่ นแปลงไปสู่ภาคอุตสหกรรมและบริการทีท่ นั สมัย ในขณะทีฐ่ าน
ทีต่ งั ้ ของชุมชนได้เริม่ เปลีย่ นจากเกษตรสังคมชนบทสู่ความเป็ นสังคมเมืองยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ถ้าจะให้คน
เป็นผูก้ าหนดหรือผูส้ นับสนุ นให้เกิดการพัฒนาได้จาเป็ นต้องพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพและขีด
ความสามารถสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ประเด็นปญั หาหลักทีป่ ระเทศกาลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี้กค็ อื
การพัฒนาคนยังไม่สามารถ
สนับสนุ นการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ของไทยกาลังลดน้อยถอยลงไปทัง้ ในแง่ปริมาณ คุณภาพ และอัตราค่าจ้างทีเ่ ริม่ ขยับตัวสูงขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาการขาดแคลนแรงงานทัง้ ในระดับพืน้ ฐาน ระดังกลางและระดับสูง ที่
เกีย่ วข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันเป็ นทีค่ าดว่าในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 ยังมีแรงงานด้อยทักษะฝีมอื ทีย่ งั มีงานทาไม่เต็มทีใ่ นภาคเกษตร ซึง่ มีความจาเป็ นจะต้อง
ได้รบั การยกระดับทักษะฝีมอื ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างการผลิตด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมทีก่ าลังเปลีย่ นไปสู่ความทันสมัยอีกเป็นจานวนมาก
2. ขณะเดียวกันเมือ่ หันมาพิจารณาสถานการณ์ดา้ นสังคม ในแง่ของคนทีซ่ ง่ึ เป็นผูร้ บั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาประเทศพอจะกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวติ ของคนใน
สังคมไทยกาลังถูกกระทบกระเทือนจากการเปลีย่ นแปลงจากสังคมชนบทไปเป็ นสังคมเมือง ซึง่ มี
การอพยพของประชาชนในชนบทเข้าสู่เมืองและความไม่มนคงของสถาบั
ั่
นครอบครัวได้ก่อให้เกิด
ปญั หาเด็กและเยาวชน ปญั หายาเสพติด ปญั หาโสเภณี ปญั หาความไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ปญั หาสุขภาพอนามัยทีม่ กี ารเจ็บปว่ ย ซึง่ สัมพันธ์กบั ความเป็ นจริงสังคมเมืองของประเทศ
และการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างกลุ่มอายุทม่ี สี ดั ส่วนของคนวัยกลางคน และคนสูงอายุมากขึน้
ในขณะที่
สัดส่วนของเด็กน้อยลง
นอกจากนี้
ยังมีปญั หาทีเ่ ป็ นผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ คือผลกระทบจากการพัฒนาต่อ
วิถชี วี ติ จิตใจ ค่านิยม และวัฒนธรรมทีด่ งี ามของไทย และผลกระทบจากปญั หาสิง่ แวดล้อมอันเกิด
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จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี คยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์
ได้ถูกนามาใช้อย่าง
มากมายในการเพิม่ ผลผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และในการบรรเทาปญั หาความยากจนใน
ชนบท
3. ดังนัน้ จึงได้กาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ทีส่ าคัญโดยสรุปได้ 4
ประการ ดังต่อไปนี้
3.1 การจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุ ษย์ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มศี กั ยภาพ
และขีดความสามารถทีเ่ หมาะสมในอันทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของการ
พัฒนาประเทศได้ทนั เหตุการณ์มากยิง่ ขึน้
3.2 การป้องกันแก้ไขและบรรเทาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากความขัดแย้งในสังคมในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ
ของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความเอาใจใส่ค้าจุนเพิม่ ขีดความสามารถของกลุ่มชนทีด่ อ้ ยโอกาสซึง่
พึง่ ตนเองไม่ได้
และยังปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงได้ยากและไม่ทนั เหตุการณ์
3.3 ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ทีค่ นในสังคมได้รบั ความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม อัน
สืบเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมเกษตรชนบทมาเป็นสังคมเมือง
สังคม
อุตสาหกรรม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความ
ต้องการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ ตัง้ แต่วยั เด็กและเยาวชนวัยทางานไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยการให้
การศึกษาตลอดชีวติ
4. เพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าวข้างต้น
คุณภาพชีวติ

จาเป็นจะต้องปรับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปในลักษณะดังนี้คอื

4.1 เพิม่ บทบาทของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมโดยเน้นการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ให้มศี กั ยภาพและขีดความสามารถสูงขึน้ ในลักษณะต่างๆ เช่น
การให้เงินอุดหนุนหรือทุนการศึกษาแก่ผดู้ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจ การจัดระบบการให้สวัสดิการด้าน
การศึกษา และการรักษาพยาบาลแก่ผจู้ ากจน ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารทุพพลภาพ และรวมทัง้ การ
จัดสรรงบประมาณและให้เงินอุดหนุ นการลงทุน เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ เป็นกรณีพเิ ศษเร่งด่วน
4.2 ปรับปรุงผ่อนคลายกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเอือ้ ต่อการทีจ่ ะให้
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้
การขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
รวมทัง้ การ
ระดมทุนจากภาคเอกชนมาใช้ในการฝึกอบรมให้มากขึน้ นอกจากนี้ ให้นาหลักการ “ผูส้ ร้างปญั หา
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มลพิษ” จะต้องเป็นผูร้ บั ภาระในการบาบัดและกาจัดมลพิษมาใช้ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่
7
เป็นต้น
4.3 สนับสนุ นการผนึกกาลังของสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรภาคเอกชนรวมทัง้ สถาบัน
ศาสนากับภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านจิตใจและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการเสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นครอบครัว การให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินการขององค์กรเอกชน สาธารณูประโยชน์ การขยายขอบเขต
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบสาธารณสุขมูลฐาน งาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อาสาสมัครเพื่อนุรกั ษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดตัง้ องค์กร
ร่วมสามฝา่ ย คือ ชุมชน สถานประกอบการและภาครัฐบาล เพื่อทาหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและกากับดูแล
ป้องกันรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
เป็ นต้น
สาหรับรายละเอียดของนโยบายและมาตรการจะปรากฏอยูใ่ นบทต่อๆ ไปของแผนส่วนนี้
ซึง่ ประกอบด้วยบททีว่ ่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุขติดตามด้วยบท
ทีว่ ่าด้วยการพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนบทว่าด้วยการพัฒนาสิง่ แวดล้อมเพื่อ
คุณภาพชีวติ
และการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามลาดับ

บทที่ 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข
1. ประเด็นการพัฒนา
จากผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ผ่านมาและ
แนวโน้ มในอนาคต จึงมีประเด็นหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาและสาธารณสุ ข
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
1.1 อัตราเพิม่ ของประชากรได้ลดลงมาเป็ นลาดับโดยทัวไปแต่
่
ยงั มีปญั หาในบางพืน้ ที่
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสาเร็จอย่างมากในด้านการลดอัตราเพิม่ ของประชากร
เหลือประมาณร้อยละ 1.4 เมือ่ สิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 แต่ในบางพืน้ ทีอ่ ตั ราเพิม่ ของประชากร
ยังอยูใ่ นระดับสูง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ซึง่ ยังมีกลุ่มชาวเขา ชาวไทย
ต่างวัฒนธรรมในภาคใต้ซง่ึ เป็นกลุ่มทีม่ รี ายได้ต่า
1.2 โครงสร้างกลุ่มอายุของประชากรเปลีย่ นไปโดยมีวยั เด็กลดลง แต่ประชากรวัยหนุ่ มสาว วัย
กลางคนและวัยสูงอายุเพิม่ ขึน้
การทีอ่ ตั ราเพิม่ ของประชากรลดลง มีผลทาให้ลกั ษณะโครงสร้างกลุ่มอายุประชากรเปลีย่ นไป
มาก กล่าวคือ สัดส่วน “วัยเด็ก” (0-14 ปี) มีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณร้อยละ 33 ส่วน “วัย
หนุ่มสาว” และ “วัยกลางคน” (15-59 ปี ) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61 และวัยสูงอายุ (60 ปีขน้ึ ไป) เพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 6.2 ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการศึกษา การมีงานทา การ
จัดสาธารณสุขและการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก
1.3 ฐานทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานชุมชนเริม่ เปลีย่ นแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากขึน้
เนื่องจากฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการส่วนใหญ่อยูใ่ นเมืองจึงทาให้มกี ารอพยพย้า ยถิน่
จากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึน้
ถึงแม้ว่าประชากรบางส่วนอาจมีโอกาสได้มงี านทาและมีรายได้ดขี น้ึ
แต่กส็ ่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และสร้างปญั หาสังคมตามมาหลายด้าน เช่น การขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย
บริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ปญั หาอาชญากรรม ยาเสพติด ชุมชนแออัด การจราจรติดขัด
ในเมืองใหญ่ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพชีวติ อันเกิดจากภาวะมลพิษ ความไม่ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ปญั หาเด็กและเยาวชน สุขภาพจิต แรงงานโสเภณี ตลอดจนปญั หาทีส่ บื เนื่องจาก
ความยากจนในเมือง
1.4 ความได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุษย์เริม่ ลดน้อยถอยลงทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพและอัตรา
ค่าจ้าง
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การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคมและประชากรมีผลทาให้ความ
ได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุ ษย์เริม่ ลดลง เกิดปญั หาการขาดแคลนแรงงานทัง้ ในด้านปริมาณและ
คุณภาพ ในระดับพืน้ ฐาน ระดับกลางและระดับสูง ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอนั เป็ นผลทาให้อตั รค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึน้
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อฐานะการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันระบบการศึกษาและฝึกอบรมยังไม่สามารถปรับตัวในการเพิม่ การผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีลกั ษณะความต้องการและ
ความขาดแคลนกาลังคนในระดับต่างๆ
ดังนี้
1.4.1 กาลังคนระดับพืน้ ฐาน
จากการทีเ่ ศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้ม ี
ความต้องการกาลังคนทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิม่ ขึน้ มาก ในขณะทีอ่ ตั ราการเข้าสู่
กาลังแรงงานของคนในกลุ่มอายุน้เี ริม่ มีแนวโน้มลดลง
ทาให้เกิดภาวะตึงตัวขึน้ ในตลาดแรงงาน
1.4.2 กาลังคนระดับกลางและระดับสูง
ปจั จุบนั ภาคธุรกิจเอกชนมีความต้องการช่างเทคนิคทีม่ ฝี ีมอื และประสบการณ์ในสาขา
อุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็ นจานวนมากขึน้
แต่หาคนทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการไม่ได้
ใน
ขณะเดียวกันก็ยงั คงมีปญั หาว่างงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและการขาดแคลน
ด้านปริมาณสาหรับกาลังคนในระดับสูง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิศวกรรม
เครือ่ งกลโลหการ ไฟฟ้า เคมี เครือ่ งมือวัดและควบคุมโยธาคอมพิวเตอร์) ด้านการตลาดและการ
จัดการ
ธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว สิง่ แวดล้อมการแพทย์ และเกษตรสมัยใหม่ โดยจะมีความต้องการกาลังคนเหล่านี้เพิม่ ขึน้
มาก แต่ระบบการศึกษาผลิตออกมาไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 คาดว่ามีงานทาไม่เต็มทีข่ อง
แรงงานในภาคเกษตรยังจะคงมีอยูต่ ่อไป
โดยเฉพาะในแรงงานทีม่ กี ารศึกษาต่าด้อยทักษะและ
ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ ซึง่ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ได้
1.5 การเจ็บไข้ได้ปว่ ยของคนในสังคมมีลกั ษณะเปลีย่ นแปลงไป
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุประชากร เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมทาให้ความ
กดดันในด้านปริมาณลดลงสาหรับบริการให้ภมู คิ ุม้ กันโรคและอนามัยแม่และเด็ก แต่ความต้องการ
บริการด้านการรักษาพยาบาลสาหรับผูป้ ว่ ยในวัยหนุ่ มสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุมแี นวโน้ม
สูงขึน้ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ปว่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
และโรคทีเ่ กิดขึน้ กับคนในวัยกลางคนและสูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร
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รวมทัง้ โรคทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อม เช่น โรคจิตประสาท โรคเอดส์ และโรคทีเ่ กิดจากการบริโภค
อาหารทีม่ สี ารเคมี
ในขณะเดียวกันโรคติดต่อและโรคทีเ่ กิดจากความยากจนก็ยงั มีปญั หาอยู่
2. เป้ าหมายการพัฒนา
จากประเด็นการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
จาเป็นทีจ่ ะต้องเน้นการพัฒนาคนให้เป็นคนดีม ี
ความสามารถ และมีสุขภาพอนามัยทีด่ อี ย่างเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นผูน้ า และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทัง้ สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมได้รบั การพัฒนาความรู้
ฝีมอื และ
ทักษะ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพให้สงู ขึน้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จึงกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ดังนี้
2.1 ประชากร
2.1.1 ลดอัตราเพิม่ ประชากรให้เหลือร้อยละ 1.2 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (จะ
มีจานวน 6 1 ล้านคน) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกลุ่ม
เป้าหมายพิเศษ เช่น ชาวนา ชาวไทยต่างวัฒนธรรมภาคใต้ ชาวชุมชนแออัดและแรงงานภาค
อุตสาหกรรม
2.1.2 พัฒนาการตัง้ ถิน่ ฐานทีเ่ ป็ นชุมชนเมือง และชนบทให้เติบโตอย่างมีระเบียบและไม่ก่อ
มลภาวะเป็ นพิษตลอดจนปญั หาสิง่ แวดล้อม
2.2 การศึกษาและการฝึ กอบรม
2.2.1
ขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี อย่างเป็นขัน้ ตอนและกาหนดให้
อัตราการเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นเพิม่ ขึน้ จากอัตราปจั จุบนั ร้อยละ 4 6 . 2 เป็นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 73 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยเน้นพืน้ ทีช่ นบทยากจนซึง่ มีอตั ราการเรียนต่า
2.2.2 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กาหนดให้มกี ารรับนักศึกษาใหม่ในระดับ
อุดมศึกษามีสดั ส่วนของสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมศาสตร์เป็น 3 0 : 7 0 โดยเน้นการผลิตแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และกาลังคนสาขาบริการต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
2.2.3 ให้ประชาชนได้รบั การศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างกว้างขวางทัวถึ
่ ง
และต่อเนื่อง

2.3 การยกระดับรายได้และสวัสดิ การแรงงาน
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2.3.1 เพิม่ การจ้างงานให้สงู ขึน้ 2 . 8 ล้านคนในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยเพิม่
จานวนการมีงานทาส่วนรวมจากจานวน 3 2 . 0 2
ล้านคนในปี 2 5 3 9
2.3.2 ให้มกี ารฝึกอบรมแรงงานทีด่ อ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจ ได้พฒ
ั นาขีดความสามารถเพื่อ
การยกระดับรายได้และฐานะของตนเองให้ดขี น้ึ และเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัวและธุรกิจขนาดเล็กที่
ไม่เป็นระบบในเขตเมือง ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกรและการ
ทางานนอกภาคเกษตรในชนบท
2.3.3 ให้กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานรับจ้างภาคเกษตรแรงงานทีม่ ี
รายได้ต่ าในเมือง แรงงานเด็กและสตรี แรงงานไทยในต่างประเทศ มีความมันคงในการท
่
างาน ได้รบั
ค่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรม
ตลอดทัง้ ได้รบั การคุม้ ครองในด้านความปลอดภัยและการพัฒนาสภาพ
แวดล้อม
การทางานทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ ได้รบั การจัดสวัสดิการอย่างทัวถึ
่ ง
2.4 การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้าในทศวรรษหน้า โดยภายในสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มุง่ จะ
2.4.1 ลดอัตราปว่ ยและตายในโรคต่างๆ
ต่อ

ดังนี้คอื

(1) ลดอัตราการตายของทารกจาก 29 ต่อ 1’000 ของการเกิดมีชพี ให้เหลือ 23
1
,
0
0
0
ของการเกิดมีชพี
(2) ให้เด็ก 0 - 5

โรคหัวใจ

ซึง่ เป็ นปญั หาทีส่ าคัญให้ต่ าลง

ปีได้รบั วัคซีนป้องกันโรคได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 0

(3) ลดการปว่ ยและตายของทุกกลุ่มอายุจากโรคทีส่ าคัญคือ โรคทางเดินอาหาร
โรคมะเร็งและโรคเอดส์ให้ต่าลง

2.4.2 ประชาชนได้บริโภคอาหารทีม่ คี ุณค่า ปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย
ตลอดจนทีอ่ ยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ดังนี้
ร้อยละ

(1) ลดภาวะทุพโภชนาการระหว่างอายุ 0-4 ปี ในระดับ 2 และระดับ 3 ให้ต่ากว่า
1
(2) ให้บริการทางด้านสุขภาพและพลานามัยให้แก่กลุ่มอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไปให้
พอเพียงตามวัย

2.4.3 ประชากรได้รบั บริการสาธารณสุขเพียงพอ ตามความจาเป็ นโดยเฉพาะกลุ่มผูย้ ากจน
ผูส้ งู อายุ
เด็ก
และผูป้ ว่ ยทุพพลภาพ
3. แนวทางและมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การศึกษาและสาธารณสุข
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เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดแนวทางและมาตรการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ประชากร
3.1.1 ลดอัตราการเพิม่ ประชากร

ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

โดย

(1) ขยายบริการวางแผนครอบครัว ให้ทวถึ
ั ่ งทุกกลุ่มเป้าหมายประชากรและรักษา
ระดับการวางแผนครอบครัวในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการคุมกาเนิดสูงแล้วไว้อย่างต่อเนื่องโดยเน้น
(1.1) เพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากร และส่งเสริม
การใช้ระบบอาสาสมัครเข้าช่วยขยายให้บริการวางแผนครอบครัวในชุมชนแออัด
ควบคู่กบั การ
ปรับปรุงสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
(1.2) ผสมผสานการให้บริการวางแผนครอบครัวกับกิจกรรมพัฒนาด้าน
ต่างๆ
(1.3) ปรับปรุงระบบข้อมูลเกีย่ วกับภาวะเจริญพันธุแ์ ละการวางแผน
ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายพิเศษให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
(2) รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประชากรกับการพัฒนา

เกีย่ วกับการวางแผนครอบครัวและ
โดย

(2.1) เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับผลเสียของการมีลูกมากและปลูกฝงั ค่านิยม
การมีลกู 2 คน ให้แก่ประชาชนทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน ปรับปรุงวิธกี ารสอนวิชาประชากร
ศึกษาในระบบโรงเรียนให้เป็ นทีด่ งึ ดูดความสนใจของนักเรียนแต่ละระดับตลอดจนมีเนื้อหาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพประชากรและสิง่ แวดล้อม
(2.2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรเอกชนและชุมชน ตลอดจนมีการร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนโดยเฉพาะผูน้ าท้องถิน่ ในการ
รณรงค์เรือ่ งวางแผนครอบครัว การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งผลกระทบของประชากรทีม่ ตี ่อ
การพัฒนา
ใหม่

(2.3) เน้นการรณรงค์ในเรือ่ งความพร้อมของการมีบุตรสาหรับคู่สมรส
และการมีส่วนรับผิดชอบของคู่สมรสต่อการมีบุตร

3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้การกระจายตัวของประชากรและการตัง้ ถิน่ ฐานให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม
และภาวะการจ้างงาน
โดย
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(1) สนับสนุ นให้องค์กรท้องถิน่ (เทศบาลและสุขาภิบาล) วางแผนปรับปรุงและ
จัดหาบริการพืน้ ฐานให้เพียงพอกับการขยายตัวของชุมชนเมืองเดิมและชุมชนเมืองใหม่ โดยกระจาย
อานาจการบริหารและความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนเมืองให้แก่องค์กรท้องถิน่
(2) ปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับชุมชนและประชากรเขตเมือง โดยเฉพาะ
จานวนประชากรในเขตชุมชนเมืองทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
ซึง่ ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและจังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) ยับยัง้ การอพยพย้ายถิน่ ของชาวเขาทีจ่ ะเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทย และ
ย้ายถิน่ ของชาวเขาทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ตลอดจนยับยัง้ การอพยพของชาวไทยพืน้ ทีร่ าบมิให้เข้าไป
ตัง้ ถิน่ ฐานในเขตปา่ ไม้ โดยเร่งรัดให้หน่วยราชการทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือ
กันวางแผนจัดระเบียบหมูบ่ า้ นชาวเขา รวมทัง้ รณรงค์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลดีและผลเสียของการย้าย
ถิน่
ให้ชาวไทยพืน้ ราบและชาวเขาได้มคี วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
3.2 การศึกษาและการฝึ กอบรม
3.2.1 ให้ความสาคัญต่อการขยายบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อม
เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ะนาไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสซึง่ พึง่ ตนเองไม่ได้อย่างทัวถึ
่ งโดยดาเนินงาน
ดังนี้
(1) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยการศึกษาภาคบังคับ
(1.1) ในระดับ 0 - 5 ปี เน้นบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรม
เลีย้ งดูเด็ก ส่งเสริมให้ชุมชน สถานประกอบการและหน่ วยงานต่างๆ จัดศูนย์เลีย้ งดูเด็กก่อนวัยเรียน
อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้
(1.2) ขยายและส่งเสริมการจัดการศึกษาในการบริบาลทารก การดูแล
เด็กเล็กในชัน้ อนุบาลทัง้ ในระบบและนอกระบบ โดยชักจูงหรือให้สงิ่ จูงใจภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึน้
(2) เร่งรัดการจัดการศึกษาภาคบังคับ (6 ปี) ให้ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุ
โดยเฉพาะเด็กในชนบทห่างไกล เด็กทีเ่ คลื่อนย้ายตามผูป้ กครองไปทางานยังทีต่ ่างๆ รวมทัง้
เยาวชนและสตรีทถ่ี ูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรม โดยเน้น
(2.1) ขยายและพัฒนารูปแบบวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมแก่
เด็กผูด้ อ้ ยโอกาสในชนบททีห่ ่างไกลในชุมชนแออัด เด็กทีม่ คี วามผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ รวมทัง้
เด็กและเยาวชนทีม่ ปี ญั ญาเลิศหรือมีความสามารถพิเศษ
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และการตกซ้าชัน้

(2.2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
ตลอดจนพัฒนาระบบการส่งต่อนักเรียนให้ได้ผลอย่างจริงจัง

มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

(2.3) ทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้
และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง

(2.4) แก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าศึกษาภาคบังคับ เช่น กฎหมายเกีย่ วกับ
ทะเบียนราษฎร์และระเบียบการไม่อนุญาตให้เด็กทีจ่ บประถมศึกษาทีอ่ ายุต่ากว่า 1 5 ปี เข้ารับ
บริการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นต้น
(3) ขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจาก 6 เป็น 9 ปี อย่างเป็นขัน้ ตอนเน้นให้
ความสาคัญทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณ
โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลทีม่ อี ตั ราการเรียนต่อต่า
(3.1) ให้สงิ่ จูงใจแก่ผปู้ กครองทีด่ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเด็กเข้า
เรียนต่อมากขึน้ ด้วยการให้เงินอุดหนุนเพื่อทดแทนค่าเสียโอกาส หรือการนาระบบคูปองการศึกษา
มาใช้
(3.2) ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านการฝึกทักษะและเพิม่ พูนความรูด้ า้ น
อาชีพทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่ และให้มกี ารนาภูมปิ ญั ญาชาวบ้านมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการการ
เรียนการสอน
(อังกฤษ)

(4) พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์
โดย

(4.1) เร่งรัดการผลิตและการฝึกอบรมครูทงั ้ ก่อนประจาการและระหว่าง
ประจาการในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เน้นให้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิตครูทม่ี คี ุณภาพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกิดผลในด้านการสอนอย่างจริงจัง
(4.2) ปรับปรุงอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารและห้องสมุดให้ทนั สมัย
และ
รณรงค์ให้มกี ารใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เน้นกิจกรรมในเชิงรูปธรรมอย่างจริงจัง เช่น การจัด
นิทรรศการและการประกวดสิง่ ประดิษฐ์
เป็นต้น
3.2.2 พัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพในสาขาทีข่ าด
แคลน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยดาเนินการดังนี้
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(1) เร่งขยายการผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและช่างเทคนิค ด้วยการเพิม่ เป้าหมายการผลิตในสถาบันการศึกษาของรัฐที่
ผลิตอยูเ่ ดิม
และทีก่ าลังอยูใ่ นระหว่างการจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในส่วนภูมภิ าค
(2) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารข้อสนเทศเกีย่ วกับภาวะตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรและขบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการมีงานทา โดยมีการติดตามผลการมีงานทา
ของผูส้ าเร็จการศึกษาในสถาบันอย่างกว้างขวาง เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการมีงานทาและการแนะแนวการศึกษาและมีอาชีพ
(3) เร่งรัดการผลิตและฝึกอบรมครูและอาจารย์ในสาขาทีข่ าดแคลน
ทางการดาเนินงาน

โดยมีแนว
โดย

(3.1) เน้นการผลิตและฝึกอบรมในสถาบันทีม่ อี ยูแ่ ล้วโดยขอความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศ
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพในด้านคุณธรรม
จรรยาบรรณ และทักษะในด้านวิชาการ การบริหาร และการถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างจริงจัง
(3.2) ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกทักษะวิชาชีพ
และการพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ทนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ
(3.3) ให้มกี ารหมุนเวียนบุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษา
สถาบัน
วิชาการของรัฐและสถานประกอบการเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีประสบการณ์กว้างขวาง
และเพิม่ พูนความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
(3.4) กาหนดสิง่ จูงใจให้ครู-อาจารย์ในสาขาวิชาทีข่ าดแคลนโดยเฉพาะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ เช่นการให้
ทุนการศึกษา การให้เงินอุดหนุนในรูปของเงินเพิม่ พิเศษ การเพิม่ ค่าสอนรายชัวโมง
่
การให้สทิ ธิ ์
อาจารย์ทเ่ี กษียณอายุแล้วได้ทาการสอนต่อจนอายุ
6
5
ปี
เป็นต้น
(4) สนับสนุ นให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถดาเนินการได้อย่างมีอสิ ระและ
พึง่ ตนเองได้มากขึน้
(4.1) ให้มหาวิทยาลัยมีอสิ ระในการบริหารงบประมาณทีร่ ฐั จัดสรรให้
โดยสามารถออกระเบียบการใช้จ่ายเงินของตนเอง
แต่ระเบียบบริหารบุคลากรยังคงอยูใ่ นระบบ
ราชการตามเดิม
หรือ
(4.2) ใช้รปู แบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแต่ไม่เป็ นส่วนราชการ โดยรัฐให้เงินอุดหนุนประจาปีส่วนหนึ่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ไปได้ตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยหารายได้เองเพื่อเสริมสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการ
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ทัง้ นี้สภามหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบในการออกระเบียบในการบริหารงบประมาณของแต่ละ
มหาวิทยาลัยต่อไป
วินยั

(5) สนับสนุ นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ผทู้ เ่ี รียนมีความรู้ มีระเบียบ
ควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พร้อมทัง้ มีประสบการณ์เป็นสากลยิง่ ขึน้

วิชาด้านสังคมศาสตร์

(5.1) จัดหลักสูตรให้มกี ารผสมผสานระหว่างวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เช่น
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ผสมผสานกับวิชาเศรษฐศาสตร์
(5.2) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในด้านวิชาการ เช่น การ
แลกเปลีย่ นอาจารย์และจัดทาหลักสูตรร่วมกัน

(6) ปรับค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสาขาที่
ขาดแคลนหรือสาขาทีม่ คี วามต้องการเรียนสูง ให้คุม้ ทุนมากยิง่ ขึน้ ควบคู่ไปกับระบบการให้ทุนอุดหนุน
การศึกษาแก่ผยู้ ากจน
หรือการให้เงินยืมเพื่อการศึกษาหรือในรูปอื่นๆ
(7) สนับสนุ นให้สถาบันอุดมศึกษาทาการวิจยั และพัฒนาให้กว้างขวางรวมทัง้
สนับสนุ นให้เอกชนจัดตัง้ กองทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา โดยให้ความสาคัญในการนาผลการวิจยั และ
พัฒนามาถ่ายทอดให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์มากขึน้
3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมมากขึน้
โดยเน้นให้ความสาคัญและดาเนินการ
ดังนี้
(1) ปรับปรุงและผ่อนคลาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อลดขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานและจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึน้
โดย
(1.1) ยกเลิกเพดานค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนในทุกระดับการศึกษา
เพื่อเปิดโอกาสให้ปรับตัวได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา
(1.2) ให้เอกชนมีอสิ ระในการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรภายใต้
กรอบโครงสร้างของแต่ละหลักสูตรทีท่ างราชการกาหนดไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการ
(1.3) ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนทีจ่ ะจัดบริการทางการศึกษา
ั่
โดยเน้นชุมชนศูนย์กลางในภูมภิ าค เช่น พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่ ชายฝงทะเลภาคตะวั
นออกและ
ั่
ชายฝงทะเลภาคใต้
และให้ผลิตกาลังคนตามความต้องการของแต่ละภูมภิ าค
แพทย์

(1.4) ส่งเสริมให้เอกชนผลิตกาลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน เช่น วิศวกร
และทันตแพทย์
โดยการสนับสนุ นจากทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ
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(2) จัดให้มคี วามร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐกับสถาน
ประกอบการ เพื่อการฝึกทักษะวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ เช่น ความ
ร่วมมือในรูปแบบช่างฝึกหัด
หรือแบบโรงเรียน-โรงงาน
ปรับกระบวนการเรียนการสอนทัง้
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบตั แิ ละการทางานในสถานประกอบการ
เป็นต้น
3.2.4 ปรับปรุงการจัดการศึกษาตลอดชีพเพื่อปวงชน ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้ม ี
ความต่อเนื่องแก่กลุ่มเป้าหมายตัง้ แต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงวัยสูงอายุ
และมีความสมดุลกับการ
จัดบริการการศึกษาทุกระดับ
โดยดาเนินการ
ดังนี้
(1) กระจายอานาจการตัดสินใจในการกาหนดทิศทางและนโยบายการศึกษา
รวมทัง้ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณไปส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ มากขึน้
(2) จัดให้มคี วามเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน
รวมทัง้ การศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทัวถึ
่ งโดย
(2.1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงั จิตใจเด็กและ
เยาวชนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายความมีระเบียบวินยั
และความซาบซึง้ ด้านสุนทรียภาพ โดยอาศัยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด การฝึกวิชาทหารและ
การจัดกิจกรรมในศูนย์เด็กและเยาวชน
เป็ นต้น
(2.2) ให้ความรูแ้ ก่ปวงชนเพื่อนาไปสู่กระบวนการก้าวหน้าสมัยใหม่
เพื่อให้รเู้ ท่าทันเทคโนโลยีในการใช้ป๋ ยุ
ยาฆ่าแมลง
การใช้พลังงาน
และให้รจู้ กั รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนปลูกฝงั ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องด้านการเมืองและ
การปกครอง
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(3) สนับสนุ นให้เด็กทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีโอกาสได้รบั การศึกษา
และสอบเทียบความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมตามวัยและระดับการศึกษา โดยพิจารณาวางกฎและระเบียบ
เพื่อการส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
(3.1) ให้ประชาชนได้มกี ารเรียนรูแ้ ละศึกษาด้วยตนเองและนาความรู้
ความสามารถในการเรียนรูไ้ ปสอบเทียบระดับความรูไ้ ด้
(3.2) เร่งขยายการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ให้กว้างขวางและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้ทวถึ
ั ่ งมากยิง่ ขึน้
(3.3) จัดรูปแบบและวิธกี ารเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมสาหรับกลุ่มเด็กใน
ระบบโรงเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษเพื่อให้เรียนจบเรวขึน้ และสาหรับกลุ่มเด็กในโรงเรียนทีม่ อี ายุ
สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
ควรเปิดโอกาสให้ศกึ ษาในระบบการศึกษาผูใ้ หญ่ได้
เช่นกัน
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(4) พัฒนาคุณภาพครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยฝึกอบรมครู
ประจาการให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการสอนได้ตามหลักสูตร โดยเน้นครูทส่ี อนเด็กทีม่ คี วาม
ผิดปกติทางร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ
(5) พัฒนาระดับข้อมูลข่าวสารในการให้ความรูผ้ ่านทางระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ
โดยการจัดทาแผนการใช้ส่อื สารมวลชนในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อการให้การศึกษา การ
เผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อนโยบายและโครงการพัฒนาประเทศ
3.3 การยกระดับรายได้และสวัสดิ การแรงงาน
3.3.1 ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมอื แรงงาน
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี วามรู้ ฝีมอื และทักษะในการประกอบอาชีพ อันเป็นการเสริมสร้างโอกาสการมี
งานทาและยกระดับรายได้ให้สงู ขึน้ ด้วย
โดย
(1) สนับสนุ นการฝึกอาชีพระยะสัน้ สาหรับแรงงานไร้ฝีมอื เพื่อพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพในการทางานควบคู่ไปกับการปรับปรุงหลักสูตร
และระบบการจัดฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอาชีพ
ของรัฐและสถานประกอบการเอกชน
ประกอบการ

(2) เร่งรัดการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการฝึกอาชีพ
ในสถาน
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกช่างฝีมอื ร่วมกับ
สถาบันฝึกอาชีพของรัฐ

(3) ขยายรูปแบบความร่วมมือ รวมทัง้ ระดมทุนจากภาคเอกชน มาใช้ในการฝึก อบรมมากขึน้ โดยกาหนดระบบการให้สงิ่ จูงใจในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับการฝึกอบรมแก่สถาน
ประกอบการทุกขนาด
(4) ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ในสาขาทีต่ อ้ งการแรงงานทีม่ ฝี ีมอื และความชานาญสูง เพื่อดาเนินการให้การฝึกอบรมร่วมกันโดยให้
ภาคเอกชนเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในรูปของกองทุนฝึกอบรม
(5) ปรับปรุงระบบการวางแผนและประสานการฝึกอาชีพของหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดับจังหวัดให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพื่อลดปญั หาการฝึกอบรมซ้าซ้อนและเป็ นการประหยัด
งบประมาณ
(6) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทีส่ ามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผใู้ ช้แรงงานและประชาชนทัวไปจนถึ
่
งระดับตาบล หมูบ่ า้ น
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รวมทัง้ การพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานให้มปี ระสิทธิภาพ
โอกาสการมีงานทาเพิม่ ขึน้

เพื่อส่งเสริม

(7) สนับสนุ นให้มศี ูนย์กลางในการพัฒนาความรูด้ า้ นแรงงานและการจัดการให้แก่
ผูใ้ ช้แรงงาน ผูป้ ระกอบการและผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการและ
ผลิตภาพแรงงาน
3.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุ นความต้องการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นระบบ
ขนาดเล็กและผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัวในเขตเมืองรวมทัง้ ให้การสนับสนุ นการประกอบอาชีพเสริมแก่
เกษตรกรในชนบท
ในช่วงฤดูแล้งและช่วงรอฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
โดย
(1) สนับสนุ นให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารเชิงธุรกิจทีท่ นั สมัย
ได้แก่ ข้อมูลด้านการตลาด เงินทุน และความรูด้ า้ นการผลิต เพื่อนามาใช้ในการประสานแผนการ
ผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพ
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลดังกล่าว
(2) สนับสนุ นให้มกี ารประสานงานระหว่างหน่วยงานของราชการและภาคเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขจัดความซ้าซ้อน และส่งเสริมให้การประกอบอาชีพส่วนตัวและธุรกิจทีไ่ ม่เป็นระบบ
ให้เป็นไปได้อย่างครบวงจร โดยสนับสนุ นให้ศูนย์ธุรกิจหัตถกรรมขนาดย่อมเป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานทัง้ ด้านการฝึกอาชีพ เทคโนโลยีการผลิต เงินทุนการตลาด รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี าร
รวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อธุรกิจด้วย
(3) สนับสนุ นให้ผทู้ างานทีม่ ปี ระสบการณ์ในสถานประกอบการสามารถแยกตัวมา
จัดตัง้ สถานประกอบการของตนเองได้ โดยทางราชการให้คาแนะนาการจัดทาโครงการ เพื่อขอรับ
การสนับสนุ นด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน
(4) สนับสนุ นระบบการรับช่วงงาน การรับเหมางาน การรับงานไปทาทีบ่ า้ น เช่น
การเจียระไนพลอย การทาดอกไม้ประดิษฐ์หรืออุตสาหกรรมอื่นทีม่ โี อกาสขยายตัวสูงให้เป็นไปอย่า ง
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยให้เอกชนเป็ นแกนนาในการจัดหาวัตถุดบิ ตลาด ให้คาแนะนารูปแบบและ
พัฒนาฝีมอื
เพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิต
(5) ทบทวนและผ่อนคลายกฎ ระเบียบ และขัน้ ตอนต่างๆ ของทางราชการทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจทีไ่ ม่เป็นระบบและอาชีพส่วนตัว เช่น ให้ภาคเอกชนมีส่ วนในการ
สนับสนุ นการฝึกอาชีพ ลดขัน้ ตอนการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจเปิดโอกาสให้มกี ารค้าประกัน
เงินกูร้ ว่ มกันระหว่างหน่วยงานราชการ
หรือสถาบันการเงินกับผูป้ ระกอบการ

169

(6) ประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพ
การเงิน การตลาด และวัตถุดบิ แก่เกษตรกร ให้มอี าชีพเสริม ในช่วงฤดูแล้ง รวมทัง้ ส่งเสริมให้
เกษตรกรในเขตยากจน ทีม่ คี วามแห้งแล้งเป็นประจา สามารถประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรได้
3.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นกลุ่มผูท้ างานทีด่ อ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจ ได้แก่กลุ่มแรงงานภาค
เกษตรในชนบท กลุ่มแรงงานยากจนในเมือง แรงงานหญิง และแรงงานเด็กให้มคี วามมันคงในการ
่
ทางาน ได้รบั รายได้และค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม มีสภาพการทางานทีเ่ หมาะสมมีความปลอดภัยและได้รบั
สวัสดิการอย่างทัวถึ
่ ง
โดยดาเนินการ
ดังนี้
(1) สนับสนุ นให้มกี ารกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมสาหรับกลุ่ม
ผูท้ างานทีด่ อ้ ยฐานะทางการเศรษฐกิจ
โดย
(1.1) ให้มกี ารจัดสรรรายได้ทเ่ี ป็ นธรรมระหว่างผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้
แรงงาน
โดยพิจารณาค่าตอบแทนด้านค่าจ้างแรงงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ของ
ผูท้ างานกลุ่มอื่นๆ เช่น เกษตรกรและข้าราชการ ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและ
ค่าครองชีพ
(1.2) สนับสนุ นการดาเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ให้สามารถทา
หน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายค่าจ้างและรายงานกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุ นระบบสวัสดิการแรงงานทีเ่ หมาะสมและได้มาตรฐาน

โดย

(2.1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือของภาคเอกชน
ในการจัดสวัสดิการด้านทีพ่ กั อาศัยชัวคราวที
่
ถ่ ูกสุขลักษณะสาหรับ
แรงงานก่อสร้าง รวมทัง้ การจัดการศึกษาสาหรับลูกคนงานก่อสร้างก่อสร้าง รวมทัง้ การจัดให้มศี ูนย์
ดูแลเด็กสาหรับคนงานในโรงงาน
(2.1) สนับสนุ นระบบสวัสดิการกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้
เอือ้ ต่อการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน
ในการจัดสวัสดิการด้านทีพ่ กั อาศัยชัวคราวที
่
ถ่ ูก
สุขลักษณะ โรงเรียน หรือหน่วยการศึกษาเคลื่อนที่ และการจัดให้มศี ูนย์ดแู ลเด็กสาหรับคนงานใน
โรงงาน
(2.2) ขยายโอกาสแก่แรงงานทีป่ ระสบอันตรายจนต้องกลายเป็น
คนพิการ ให้ได้รบั การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานทีเ่ หมาะสมกับสภาพร่างกาย รวมทัง้ ส่งเสริมให้
ได้รบั การจ้างงาน
หรือประกอบอาชีพส่วนตัวตามความสามารถ
(2.3) สนับสนุ นให้แรงงานหญิง และแรงงานเด็กทีก่ ฎหมายอนุญาตให้
ทางาน ได้มโี อกาสพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในด้านความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิหน้าทีต่ ามกฎหมาย
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แรงงาน ทักษะฝีมอื เพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ
และอารมณ์
การจัดรัฐสวัสดิการ

(2.4) จัดให้มกี ารลงทะเบียนแรงงานรับจ้างภาคเกษตร เพื่อประโยชน์ใน
หรือจัดหามาตรการอื่นๆ ให้นายจ้างจัดสวัสดิการแก่แรงงานได้อย่างทัวถึ
่ ง

(3) เร่งรัดและขยายการดาเนินงานคุม้ ครองแรงงานให้ทวถึ
ั่ ง

โดย

(3.1) ปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงานโดยขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมแรงงานรับจ้างภาคเกษตร ในเรือ่ งสภาพการทางาน สวัสดิการ ความปลอดภัยและการ
จ่ายค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม รวมทัง้ การขยายอายุเด็กทีอ่ นุญาตให้ทางานจาก 1 3 ปี เป็น 1 5 ปี ตาม
มาตรฐานสากลและเพิม่ สิทธิแก่แรงงานหญิงในการลาคลอดและอภิบาลบุตร
(3.2) ขยายงานกองทุนเงินทดแทนให้คุม้ ครองลูกจ้างทีป่ ระสบอันตราย
หรือเจ็บปว่ ยและพิการเนื่องจากการทางานในสถานประกอบการตัง้ แต่ 1 0
คน ขึน้ ไป
(3.3) กากับดูแลการไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย ทัง้ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง
การลดภาระค่าใช้จ่ายในการไปทางานต่างประเทศการให้
ความคุม้ ครองดูแลให้ได้รบั ความเป็นธรรมในด้านมาตรฐานสัญญาจ้าง ค่าจ้างและสภาพแวดล้อมใน
การดารงชีพในต่างประเทศ และการพัฒนาระบบข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพและทีอ่ ยูอ่ าศัยของแรงงานที่
เดินทางกลับจากการทางานในต่างประเทศ
(4) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ

โดย

(4.1) สนับสนุ นระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีในระดับธุรกิจเพื่อให้
นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ มากขึน้ เพื่อลดปญั หา
ความขัดแย้งรุนแรงทีเ่ ป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
ลูกจ้าง

(4.2) สนับสนุ นระบบไตรภาคีและพัฒนาองค์กรนายจ้างและองค์กร
ให้มโี อกาสทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของแต่ละฝา่ ยอย่างแท้จริง ในการสนับสนุ นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมประสิทธิภาพ

(4.3) สนับสนุ นการฝึกอบรมไตรภาคีแบบเข้มขันด้านแรงงานสัมพันธ์
เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั งิ านด้านแรงงานสัมพันธ์ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ปรัชญาของการแรงงานทีถ่ ูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยลดความขัดแย้งในการ
ปฏิบตั งิ าน
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(4.4) สอดแทรกความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบวินัยในการ
ทางานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และรับผิดชอบต่อองค์กร ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
แรงงานทัง้ ของรัฐและเอกชนเพื่อยอมรับบทบาทซึง่ กันและกัน
แรงงาน

(4.5) จัดทาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้แรงงานทีจ่ ะเข้าสู่ตลาด
ได้ทราบถึงชีวติ การทางานในระบบการผลิตสมัยใหม่
(5) ส่งเสริมความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน

โดย

(5.1) ขยายขอบเขตการให้ความคุม้ ครองด้านความปลอดภัยในการ
ทางานให้ทวถึ
ั ่ ง และครอบคลุมแรงงานภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะในเรือ่ งการ
ใช้เครือ่ งจักรสมัยใหม่
และการใช้สารเคมีในการเกษตร
(5.2) พัฒนาระบบสารสนเทศความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และควบคุมปญั หาการประสบอันตรายจากสถานประกอบการทัวประเทศ
่
(5.3) สนับสนุ นการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับอันตราย และปญั หาสุขภาพอนมัย
อันเกิดจากสภาพการทางาน สารเคมี การใช้เครือ่ งจักรกล เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม
และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย
(5.4) ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
อนามัยและ
สิง่ แวดล้อมในการทางาน ตลอดจนการใช้และป้องกันภัยจากสารเคมีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3.4 การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
3.4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรูใ้ นการป้องกันโรค รูจ้ กั รักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตชนบท และขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองให้มากยิง่ ขึน้ โดย
ดาเนินการ
ดังนี้
(1) สนับสนุ นการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสาธารณสุขให้ม ี
ความหลากหลาย
สามารถปรับใช้กบั สภาพพืน้ ที่
ซึง่ แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
(2) สนับสนุ นบทบาทของประชาชนในการตัดสินใจ กาหนดความต้องการและ
วิธกี ารดาเนินงาน ตลอดจนการบริหารทรัพยากรทัง้ ทีร่ ะดมจากชุมชนและทีได้จากแหล่งอื่น รวมทัง้
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพด้วยตนเองมากขึน้ เช่น เลิกการสูบบุหรีแ่ ละเสพสุรา
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(3) พัฒนาภูมปิ ญั ญาทางด้านการรักษาพยาบาลแบบพืน้ บ้าน เช่น แพทย์แผนไทย
สมุนไพรและการนวด
ประสานเข้ากับระบบบริการการแพทย์แผนปจั จุบนั
(4) จัดให้มอี งค์กรในการประสานการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุขในเขตเมือง ให้
ได้ผลในทางปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้
(5) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ให้สามารถเอือ้ อานวยต่อการ
กระจายอานาจให้เทศบาล
สามารถดาเนินการแก้ไขปญั หาด้านสาธารณสุขด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4.2 พัฒนาสถานบริการทุกระดับ ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ ง มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยดาเนินการ
ดังนี้
(1) จัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข ทัง้ ในด้านบุคลากรในระดับต่างๆ และเครื่อง
อุปกรณ์การแพทย์ รวมทัง้ เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการขยาย และปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานบริการระดับต่างๆ ในส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะในระดับสถานีอนามัย และโรงพยาบาล
ชุมชน
(2) กระจายและจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข ตลอดจนระดมความร่วมมือจาก
ทุกฝา่ ย ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ รวมทัง้
การฟื้นฟูสภาพโดยมุง่ ไปสู่สาเหตุของโรคทีป่ ้ องกันได้ เช่น โรคจิต โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเอดส์
โรคทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความพิการทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิดจากความไม่ปลอดภัยในการทางาน
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
(3) เพิม่ บทบาทภาคเอกชนในการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการรักษาพยาบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขในสาขาทีข่ าดแคลน
และใช้ตน้ ทุนสูง
(4) พัฒนาเครือข่ายระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ย
ระหว่างสถานบริการของภาครัฐ
ด้วยกัน และระหว่างรัฐกับเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ในเขตเมือง
เหมาะสม

(5) จัดระบบควบคุมการนาเข้าเทคโนโลยี และให้มกี รกระจายไปตามทีต่ ่างๆ ให้
พร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถพึง่ ตนเองได้มากทีส่ ุด

3.4.3 พัฒนาและขยายบริการพืน้ ฐานทางด้านสาธารณสุข
ให้สามารถรองรับการ
ั่
เปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นออก โดยดาเนินการดังนี้
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(1) จาแนกพืน้ ทีพ่ ร้อมทัง้ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับสภาพของพืน้ ที่ โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปญั หาอาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมทีม่ แี นวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้ ในแผนฯ
7
เศรษฐกิจใหม่

(2) สนับสนุ นให้เอกชนเข้ามาจัดตัง้ สถานรักษาพยาบาลในเมืองใหญ่และเขตพืน้ ที่
พร้อมไปกับการขยายและปรับปรุงการสาธารณสุขของรัฐให้ครอบคลุมในส่วนที่
ยังขาดอยู่

3.4.4 พัฒนาระบบประกันสุขภาพทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั เช่น การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ
และการสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อยในด้านการรักษาพยาบาล ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
3.4.5 เร่งรัดการดาเนินงานป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปญั หาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมเป็นพิษและความปลอดภัยในการบริโภค โดยดาเนินการดังนี้
(1) ประสานการจัดทาแผนทีส่ าหรับงานทีม่ หี ลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ด้าน
การควบคุมสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัยในการบริโภค และด้านความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ
เป็นต้น
(2) ให้มอี งค์กรหรือใช้องค์กรทีม่ อี ยู่ เช่น คณะกรรมการร่วมรัฐบาลและเอกชน
เพื่อพัฒนาสาธารณสุข (กรอ.สาธารณสุข) เป็นผูป้ ระสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้
เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(3) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มผี ลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดขัน้ ตอนการทางานให้เอือ้ อานวยต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(4) สนับสนุ นให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปญั หา
โดยการเผยแพร่ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ น
น้าปลา

(5) ควบคุมคุณภาพอาหาร ได้แก่ อาหารหลักทีค่ นส่วนใหญ่ตอ้ งบริโภค เช่น
ปลาทู
ปลาเค็ม
และผัก
เป็นต้น

3.4.6 รณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ทส่ี ามารถแก้ไขได้
โดย
(1) ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนในการให้ความรูแ้ ก่
ประชาชนให้รจู้ กั วิธคี วบคุมและป้องกันโรคเอดส์และมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องในการอยูร่ ว่ มกับผูต้ ดิ เชือ้
เอดส์ในสังคมโดยไม่รงั เกียจ
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(2)
สังคมได้อย่างปกติ

จัดบริการทางการแพทย์และสังคมแก่ผทู้ ต่ี ดิ เชือ้ ให้สามารถดารงชีวติ อยูใ่ น
และไม่แพร่เชือ้ ไปสู่คนอื่น

(3) รณรงค์ให้ลดและเลิกการประกอบอาชีพโสเภณี และให้ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
และเพศศึกษา
แก่กลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญๆ
อย่างต่อเนื่อง
(4) ส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับโรคเอดส์

3.4.7 เสริมสร้างความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชน ให้มที อ่ี ยูอ่ าศัยทีถ่ ูกสุขลักษณะได้กนิ อาหาร
และดื่มน้ าทีส่ ะอาด และมีคุณค่าเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
โดย
(1) เร่งรัดดาเนินงานด้านโภชนาการ สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม และการจัดหาน้ า
สะอาดต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
6
โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีช่ นบท
(2) ปรับระดับฟลูออไรด์ในน้าบริโภคของประชาชน
ให้มปี ริมาณฟลูออไรด์ท่ี
พอเหมาะ เพื่อเสริมคุณภาพชีวติ ในด้านการป้องกันโรคฟนั ผุและสภาวะฟนั ตกกระ ตลอดจนผล
ข้างเคียงจากการมีปริมาณฟลูออไรด์มากหรือน้อยเกินไปในธรรมชาติ
(3) สนับสนุ นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ก่ประชาชน
ให้บริโภค
อาหารทีถ่ ูกต้องตามหลักโภชนาการควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มกี ารผลิตกระจายอาหารอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริโภคของชุมชน
(4) พัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังทางอาหารและโภชนาการทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ให้
สามารถใช้ในการกาหนดนโยบาย
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนในเขตเมืองทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน
เน้นการให้ความรูเ้ รือ่ งโภชนาการและการออกกาลังกาย

โดย

(6) สนับสนุ นให้มกี ารจัดกิจกรรมด้านการออกกาลังกาย
การกีฬา
และ
นันทนาการ ตลอดจนการจัดสร้างสวนสาธารณะให้ประชาชนได้มสี ถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้ทวถึ
ั่ ง
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
3.4.8 จัดทาแผนงานในการป้องกันและเตรียมการรับสถานการณ์อนั เกิดจากสาธารณภัย
ทัง้ ทางธรรมชาติและจากอุบตั ภิ ยั
โดย
(1) ประสานงานกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและเกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตลอดทัง้ องค์กรระหว่างประเทศ
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ปจั จุบนั

(2) ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทัง้ การฟื้ นฟูและพัฒนาพืน้ ทีห่ ลังจากเกิดสาธารณภัย

บทที่ 2
การพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
1. ประเด็นการพัฒนา
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา การทีป่ ระเทศไทยได้รบั ผลสาเร็จอย่างสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่กม็ ปี ญั หาสังคมทางด้านพัฒนาจิตใจ และสถาบันครอบครัวตลอดจนวัฒนธรรมตามมา ด้วยเหตุน้ี
การให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการมีเสถียรภาพของ
สังคมไทยต่อไป
การพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม ในช่วงแผนนี้มปี ระเด็นการพัฒนาหลักทีส่ าคัญ ดังนี้
คือ
1.1 สถาบันครอบครัวทีม่ คี วามมันคงน้
่ อยลง
ผลจากการลดอัตราการเพิม่ ประชากรทาให้ครัวเรือนมีขนาดเล็กลงและมีผลให้ลกั ษณะของ
ครอบครัวทีอ่ ยูร่ ว่ มกันหลายชัวอายุ
่ คนเริม่ เสื่อมคลาย เกิดครอบครัวในลักษณะครอบครัวเดีย่ วหลาย
ลักษณะ เช่น ครัวเรือนในชนบททีห่ วั หน้าครอบครัวอพยพไปทางานภายในเมือง ทิง้ ผู้สงู อายุและ
เด็กไว้ขา้ งหลัง ครัวเรือนในเมืองซึง่ หัวหน้าครอบครัวคนเดียวเป็นโสดซึง่ มีค่สู มรสตายหรือหย่าร้าง
หรือแยกกันอยู่มสี ดั ส่วนขึน้ ด้วย โดยเฉพาะครัวเรือนซึง่ มีหวั หน้าครอบครัวเป็นผูห้ ญิงไร้คู่ การที่
ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและมีลกั ษณะเป็นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ นี้
ทาให้ระบบความมันคงทาง
่
สังคมของสถาบันครอบครัวซึง่ เคยมีมาแต่เดิมต้องเปลีย่ นไปสู่ความเป็นเหตุเป็ นผลทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการดาเนินชีวติ ตามประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อดัง้ เดิม
ก่อให้เกิดปญั หาขาดความ
อบอุ่นในครอบครัว
การดูแลเด็กและผูส้ งู อายุ
1.2 การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในสังคม
การเปลีย่ นแปลงของประเทศไปสู่ระดับการพัฒนาทีส่ งู ขึน้ เป็นลาดับ
ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าทางสังคมระหว่างผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจน้อย ความเหลื่อมล้าดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดปญั หาอันเกิดจากความขัดแย้งในสังคมทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนาหลายประการ เช่น ปญั หายาเสพติด อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ปญั หาเด็กและเยาวชน และปญั หาโสเภณี เป็ นต้น
1.3 ปญั หาการปรับวิถชี วี ติ จิตใจ และค่านิยมให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของการ
พัฒนา
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การพัฒนาภายใต้ระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปิดกว้างสู่นานาชาติและเน้นหนักทางด้านวัตถุมาก
ยิง่ ขึน้ ทุกขณะ ได้ก่อให้เกิดการขาดความสมดุลทางด้านจิตใจ ศีลธรรมและค่านิยมอันดีงามของ
สังคมไทยทีม่ มี าแต่ในอดีต ซึง่ นาไปสู่ปญั หาการปรับตัวของคนไทยในสังคมให้สามารถเลือกรับวิถี
ชีวติ
ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
2. เป้ าหมายการพัฒนาจิ ตใจ

วัฒนธรรมและสังคม

จากประเด็นการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นจะต้องเน้นการพัฒนาจิตใจคนให้เป็นคนดี
มีวนิ ยั และคุณธรรม ตลอดจนอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาศิลปวัฒนธรรมให้สมดุลกับการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม
และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสทีย่ งั
ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงให้สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุขโดยมีเป้าหมาย
พัฒนา
ดังนี้
2.1 พัฒนาจิตใจให้คนเป็นคนดี มีวนิ ยั และคุณธรรม สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศตลอดจนส่งเสริมการอนุ รกั ษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้
สมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มคี วามมันคงและมี
่
บทบาทสาคัญในการพัฒนาคนตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม
2.3 ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยเฉพาะผูท้ ด่ี อ้ ยโอกาสทีไ่ ม่สามารถพึง่ ตนเองได้
โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ รี ายได้ต่า เด็กด้อยโอกาส คนไร้ทพ่ี ง่ึ และผูส้ งู อายุทถ่ี ูกทอดทิง้ ให้ได้รบั สวัสดิการ
สังคม และบริการสังคมพืน้ ฐานทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการดารงชีวติ และเป็นธรรมยิง่ ขึน้ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาตนเองและเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
2.4 เสริมสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และได้รบั
บริการด้านกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่ประชาชนในเมืองและชนบท
3. แนวทางการพัฒนาจิ ตใจ

วัฒนธรรมและสังคม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 การพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม
3.1.1 ให้สถาบันศาสนาเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจประชาชน

โดย
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การศาสนา
ของบ้าน

(1) เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การปกครอง และการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาของสงฆ์
(2) จัดให้มกี ลไกของรัฐเพื่อประสานงานและสนับสนุ นช่วยเหลือการดาเนินงาน
วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรทางด้านศีลธรรมต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการพัฒนาจิตใจ

3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจตามแนวทางอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
โดย
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิน่ เพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจ
ให้เป็น
พืน้ ฐานในการร่วมมือช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิน่
3.1.3 พัฒนาสิง่ แวดล้อมทางสังคมให้เอือ้ อานวยต่อการพัฒนาจิตใจและการสร้างค่านิยมทีด่ ี
งาม
โดย
(1) ปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารเรียนการสอน โดยเน้นวิธกี ารฝึกอบรมในเชิง
วิทยาศาสตร์ทส่ี อนให้คนคิดในเชิงวิเคราะห์
วิจยั หาเหตุผลรูจ้ กั ตนเองและเน้นการปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย
ตนเอง ตลอดจนการผลิตและฝึกครูให้มคี วามสามารถ สอดแทรกคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีด่ งี ามในกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(2) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเรือ่ งศาสนาและจริยธรรมในสถานศึกษา
ทุกระดับ รวมทัง้ จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพและ
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ของเด็กและเยาวชน เช่น การเข้าค่ายพัฒนาจิตใจ การบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอ้ น
เป็นต้น
(3) ปรับปรุงสื่อสารมวลชนของรัฐและจูงใจสื่อสารมวลชนของเอกชน
ให้ผลิต
รายการและเผยแพร่ข่าวสาร
ทีช่ ่วยพัฒนาทางด้านจิตใจและศิลปวัฒนธรรมมากยิง่ ขึน้
(4) ให้ผใู้ หญ่เป็นแบบอย่างทีด่ ที างด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมโดยการรณรงค์
ผ่านสื่อมวลชน ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการดาเนินชีวติ
ตลอดจน
ส่งเสริมความมันคงของสถาบั
่
นครอบครัวและค่านิยมของสังคมในการเคารพยกย่องคนดีมคี ุณธรรม
(5) ยกย่อง สนับสนุ น และประกาศเกียรติคุณคนดีในทุกสาขาอาชีพทีม่ คี วาม
ประพฤติดแี ละปฏิบตั ติ ามศีลธรรม
คุณธรรม
หลักธรรม
วินยั ของศาสนา
เพิม่ ขึน้

(6) จัดให้มสี ถานพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นการสร้างสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีด่ ี
เช่น
สวนสาธารณะ
สนามกีฬา
สนามเด็กเล่นและห้องสมุด

179

(7) ควบคุมและปราบปรามแหล่งมัวสุ
่ มและแหล่งอบายมุขต่างๆ รวมทัง้ ชะลอการ
ดาเนินงานใดๆ ของรัฐและเอกชนทีเ่ ป็นการส่งเสริมการมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงอยูก่ บั อบายมุข
3.1.4 ปรับปรุงการบริหารงานด้านการพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ

โดย

(1) กาหนดให้สมาคม มูลนิธ ิ ชมรมพุทธศาสนา สถาบันทางสังคมต่างๆ และ
จัดฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ โดยให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูป้ ระสานงาน

(2) ให้กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา สถาบันทางสังคมต่างๆ และ
รัฐวิสาหกิจ จัดฝึกอบรมทางด้านจิตใจ แก่ขา้ ราชการ ครู อาจารย์ ผูบ้ ริหารการศึกษา พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายสาคัญ โดยเน้นพัฒนาระดับผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้างาน
ระดับผูป้ ฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าเยาวชน ผูน้ าครอบครัวและ
แม่บา้ น ตลอดจนผูน้ าการเมือง พร้อมทัง้ ให้ปลูกฝงั หรือสอดแทรกการพัฒนาจิตใจไว้ในการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา โดยประสานงานกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ในการฝึกอบรม
(3) กระจายอานาจการบริหารงานและความรับผิดชอบไปสู่องค์กรท้องถิน่ ในส่วน
ภูมภิ าค รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะ
เจ้าของวัฒนธรรมมากยิง่ ขึน้
(4) จัดให้มอี งค์กรกลางทาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์ประสานงานพัฒนาจิตใจ และสามารถ
ติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างใกล้ชดิ
3.1.5 ให้ความสาคัญด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โดย

(1) สนับสนุ นการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือ
ความรูข้ องชาวบ้านทีส่ งสมต่
ั ่ อกันมาในทุกๆ ด้านให้สามารถคงอยูแ่ ละมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ชีวติ และความเป็นอยู่
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
(2) สนับสนุ นบทบาทเด็ก เยาวชน สตรีและประชาชนในกรดาเนินการทางศิลปวัฒนธรรมและเร่งเร้าจิตสานึกว่าวัฒนธรรมเป็นเรือ่ งของทุกคนซึง่ จะต้องมีหน้าที่รว่ มกันในการ
อนุรกั ษ์และพัฒนา
(3) ขยายขอบข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
อนุรกั ษ์ ทานุบารุง ดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ ในการแลกเปลีย่ นความรู้ การระดมทรัพยากร การอนุ รกั ษ์และการส่งเสริมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
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(4) พัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี ให้เป็นแหล่งความรูแ้ ละเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
โดยมิให้มผี ลกระทบต่อการอนุ รกั ษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวัฒนธรรม
ให้เป็นศูนย์กลางในการ
บริการข้อมูล และการศึกษาค้นคว้า วิจยั งานศิลปวัฒนธรรมอย่างแพร่หลายและเป็นระบบ รวมทัง้
เผยแพร่และพัฒนาประสิทธิภาพงายวิจยั ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับงานวิจยั ด้านอื่นๆ
(6) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ทนั สมัย
รัดกุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3.2 การเสริ มสร้างความมันคงของสถาบั
่
นครอบครัว
3.2.1 ส่งเสริมให้ทุกฝา่ ยเห็นความสาคัญและร่วมมือกันดาเนินการให้ครอบครัวมีบทบาท
สาคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม
โดย
(1) สนับสนุ นให้มกี ารร่วมมือและประสานงานระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
เพื่อให้สามารถรับรูถ้ งึ พัฒนาการและสภาพปญั หาต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กอย่างใกล้ชดิ
(2) สนับสนุ นให้ชุมชน
ช่วยเหลือหัวหน้าครัวเรือนไร้คู่

และองค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการสงเคราะห์
และสมาชิกในครอบครัวทีป่ ระสบปญั หา

(3) สอดแทรกเรือ่ งครอบครัวศึกษาไว้ในหลักสูตร
นอกระบบโรงเรียน

การศึกษาทุกระดับทัง้ ในและ

(4) สนับสนุ นการจัดทาสื่อต่างๆ
เพื่อเผยแพร่สาระสาคัญความรูเ้ กี่ยวกับ
ครอบครัวและความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อครอบครัว
3.2.2 เสริมสร้างความอบอุ่นและความมันคงของสถาบั
่
นครอบครัว

โดย

(1) สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาในเรือ่ งชีวติ การครองเรือน
การวางแผนครอบครัว การแก้ไขปญั หาชีวติ คู่ อาชีพการงาน และการให้คาแนะนาด้านกฎหมาย ใน
กรณีทม่ี กี ารหย่าร้างเกิดขึน้
โดยสนับสนุ นการจัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษาให้กว้างขวางทัง้ ของภาครัฐ
และเอกชน
(2) พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพ
แก่ครอบครัวทีป่ ระสบปญั หาทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนกูย้ มื แก่หวั หน้า
ครัวเรือนไร้ค่ทู ป่ี ระสบปญั หา พร้อมทัง้ ปลูกฝงั ให้รจู้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และรูจ้ กั ใช้จา่ ย
อย่างประหยัด
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(3) ส่งเสริมให้บดิ ามารดาสนใจศึกษาหาความรูแ้ ละทาความเข้าใจในการอบรม
เลีย้ งดูเด็ก ในเรือ่ งของโภชนาการของเด็กและจิตวิทยาของเด็กจากสื่อต่างๆ รวมทัง้ กระตุน้ ให้บดิ า
มารดาพัฒนาทักษะทางปญั ญา
อารมณ์อย่างใกล้ชดิ
(4) รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ชายและหญิงมีความสานึกในความเป็ นพ่อและแม่
และมีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว
โดยเฉพาะ
บทบาทของบิดาในการรับผิดชอบครอบครัวและการอบรมเลีย้ งดูบุตร
3.3 การจัดระบบสวัสดิ การสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.3.1 ปรับปรุงโครงสร้าง

และระบบการจัดสวัสดิการสังคม

ให้มปี ระสิทธิภาพ

โดย

(1) ปรับแนวความคิดในการจัดระบบสวัสดิการสังคมนัน้ ทัง้ ในหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรของเอกชนจากลักษณะของการสงเคราะห์ไปเป็นการพัฒนา ทัง้ นี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึง่ ตนเองได้ในระยะต่อไป
(2) สนับสนุ นบทบาทคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการแห่งชาติ
ให้สามารถ
ดาเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ส่วนกลาง
และระดับจังหวัด ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารอย่างมีระบบ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิด
การรวมตัวขององค์กรภาคเอกชน
เพื่อให้การดาเนินงานช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ลดขัน้ ตอนการจดทะเบียนการจัดตัง้ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ให้
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ควบคู่ไปกับการพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่หน่ วยงานสาธารณประโยชน์
และลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผบู้ ริจาคเงินช่วยเหลือ
(4) สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนเพื่อนาดอกผลมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรเอกชน รวมทัง้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบแก่โครงการทีม่ คี วามสาคัญสูง ให้การ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารกิจกรรมขององค์กรเอกชน
(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล
รวมทัง้ การดาเนินการประชาสัมพันธ์ดา้ น
สวัสดิการสังคมและผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทัง้ ให้มกี าร
จัดทาระบบการติดตามและประเมินผล
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
สาธารณสุข

(6) พัฒนาและปรับปรุงระบบประกันสังคมและการสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อยด้าน
ให้สามารถดาเนินการเข้าสู่ระบบการประกันสังคมในระยะยาว

3.3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม

โดย
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(1) สนับสนุ นบทบาทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน สถาบัน
ครอบครัว และองค์กรชุมชน โดยเฉพาะ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปญั หาสังคมเพิม่ ขึน้
(2) พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสวัสดิการสังคม เช่น
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักแนะแนวให้สอดคล้องเอือ้ อานวยประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจั จุบนั
(3) ปรับปรุงทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้การช่วยเหลือ และ
สงเคราะห์ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 พระราชบัญญัตคิ วบคุมขอทาน พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 294 และ 337 เกีย่ วกับการให้สญ
ั ชาติเด็ก และการ
ให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
3.3.3 ส่งเสริมการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก

เยาวชนและสตรี

โดย

(1) ขยายการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขตเมือง และชนบท รวมทัง้ ฝึกอบรม
การเลีย้ งดูเด็กเล็กทีถ่ ูกวิธแี ก่ผดู้ แู ลเด็ก แม่บา้ น พ่อบ้าน และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กเล็ก
(2) สนับสนุ นการจัดตัง้ กลุ่มเยาวชนและค่ายเยาวชนตลอดจนการพัฒนาบทบาท
ของศูนย์เยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครให้มสี ่วนสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมทัง้
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนในระดับต่างๆ รวมทัง้ สนามกีฬาให้สามารถให้บริการแก่เด็กและเยาวชน
ได้อย่างเพียงพอและทัวถึ
่ ง
(3) ให้การสนับสนุนสถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา ตลอดจนสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปญั หา และ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในภาวะยากลาบากให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข รวมทัง้ ป้องกันและ
แก้ไขปญั หาแรงงานเด็กและโสเภณีเด็กชายและเด็กหญิงทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ด้วย
(4) ฝึกอบรมอาชีพและเพิม่ พูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่สตรีให้เป็นไปอย่าง
กว้างขวางทัง้ ในเขตเมืองและชนบท โดยมีรปู แบบของการจัดการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปญั หาการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในด้าน
ต่างๆ
เพื่อให้สตรีสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
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3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สังคม

และการเสริ มสร้างความสงบสุขใน
โดย

3.4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

โดย

(1) เร่งรัดแก้ไขปญั หาและปราบปรามการประกอบอาชญากรรรมอันเกิดจากผูม้ ี
อิทธิพลในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(2) ขยายงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ การเผยแพร่อบรมให้ความรูด้ า้ นการ
ป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน องค์กรชุมชนและผูน้ าท้องถิน่ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาอาชญากรรมอย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้
(3) พัฒนาขีดความสามารถของหน่ วยปฏิบตั ใิ นด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มปี ระสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านและธารงไว้ซง่ึ ความยุตธิ รรม
(4) ให้มกี ารประสานงานระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาอาชญากรรม ทัง้ ในหน่ วยงานของรัฐ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ผูน้ าชุมชน และผูน้ าท้องถิน่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
3.4.2 เพิม่ ขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสารเสพติด รวมทัง้
การปราบปรามและแก้ไขปญั หาการใช้เด็กเป็ นเครือ่ งมือในการค้า
โดย
ระเหย

(1) เพิม่ ประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติดและสารเสพติด โดยเฉพาะสาร
และยาม้า
โดยการประสานการปฏิบตั งิ านด้านการข่าวและด้านการพัฒนาบุคลากร

(2) รณรงค์ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดและสารเสพติดโดยการให้
ความรูแ้ ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนถึงโทษของยาเสพติด รวมทัง้ เผยแพร่กฎหมายเกีย่ วกับยา
เสพติดให้กว้างขวาง ตลอดจนสนับสนุ นให้ครอบครัวชุมชนภาคเอกชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปญั หายาเสพติดมากยิง่ ขึน้
(3) เร่งรัดการปราบปรามโสเภณีเด็กทัง้ ชายและหญิงโดยกวดขันตรวจตราสถานบริการและสถานเริงรมย์ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ควมทัง้ ลงโทษอย่าง
เฉียบขาดแก่ผทู้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการล่อลวงเด็กมาเป็ นโสเภณี
(4) รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ พ่อ แม่ และเด็ก ตลอดจนประชาชน
เกีย่ วกับความรุนแรงของปญั หาโสเภณีเด็ก โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนทีม่ เี ด็กถูกล่อลวงเข้ามามาก
เพื่อป้องกันการล่อลวงเด็ก
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3.4.3 ปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั
สาธารณภัยให้มปี ระสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม
และเทคโนโลยี
โดย
(1) ให้หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาแผนการประสานการ
ปฏิบตั งิ านในการป้องกัน ระงับและบรรเทาอุบตั ภิ ยั ทัง้ ในด้านการจราจรทางบก การทางานในสถาน
ประกอบการ อุบตั ภิ ยั จากอัคคีภยั
และอุบตั ภิ ยั ในสาธารณสถานและเคหะสถานให้เป็นระบบสู่
ภาคปฏิบตั ไิ ด้
(2) เร่งรัดให้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถเพื่อให้
การช่วยเหลือบุคคลทีส่ ามในกรณีทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุ
(3) แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั
รวมทัง้ กวดขันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
อุบตั ภิ ยั และสาธารณภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(4) พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ วมทัง้ จัดหาเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
(5) รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
นักเรียน ผูใ้ ช้รถใช้ถนน และผูใ้ ช้แรงงาน ในสถานประกอบการ กรรมกรก่อสร้าง นายจ้างและ
ประชาชนในชุมชนหนาแน่ นให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั สาธารณภัย
3.4.4 พัฒนาระบบการบริหารงานด้านการอานวยความยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้
โดย
(1) ปรับปรุงระบบการประสานงานของหน่วยงานด้านกระบวนการยุตธิ รรม เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้รวดเร็วและลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน
(2) สนับสนุ นให้มกี ารระงับข้อพิพาท โดยวิธกี ารอนุญาตตุลาการ เพื่อแบ่งเบา
ภาระคดีทข่ี น้ึ สู่ศาลให้ลดน้อยลง
3.4.5 เพิม่ ประสิทธิภาพในการพิทกั ษ์คุม้ ครองสิทธิผลประโยชน์ทางกฎหมายของประชาชน
โดย
(1) สนับสนุ นให้ประชาชนในฐานะผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการได้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายได้กาหนดไว้พร้อมทัง้ ลงโทษผูฝ้ า่ ฝื นและไม่ปฏิบตั ติ าม
(2) ขยายการให้บริการทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายแก่
ประชาชน ตลอดจนแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับสภาพแห่งบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ ห้ประชาชนเดือดร้อน
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บทที่ 3
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
1. ประเด็นการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะทีผ่ ่านมา
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปเป็ นอุตสาหกรรม บริการ และการเกษตร รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงจากสภาพชนบทเป็น
สังคมเมืองมากยิง่ ขึน้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้านมลพิษต่างๆ มีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ การพัฒนาสิง่ แวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีประเด็นทีค่ วรคานึงดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุมมลพิ ษทางน้า
1.1.1 คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก โดยเฉพาะแม่น้าเจ้าพระยาและมีแม่น้าท่าจีนรวมทัง้
ั ่ เวณแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทีย่ วมีความเสื่อมโทรมและมี
คุณภาพน้ าทะเลชายฝงบริ
คุณภาพต่ากว่ามาตรฐานทีจ่ ะใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่ออุตสาหกรรมและ
การประมง
1.1.2 แหล่งกาเนิดมลพิษทางน้ ามีทม่ี าทัง้ จากน้ าเสียชุมชน ธุรกิจบริการ โรงงาน อุตสาหกรรมและการเกษตร โดยมีน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะยังคงเป็ นแหล่งกาเนิดทีม่ คี วามสาคัญ
อยูเ่ มือ่ คานึงถึงการขยายตัวของประเภทและกาลังการผลิต และประสิทธิภาพในการบาบัดและการ
ตรวจเฝ้าระวัง
1.1.3 การควบคุมและลดปญั หามลพิษทางน้ าในระยะทีผ่ ่านมายังขาดาการลงทุนที่
เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสียรวมจากชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและ
เมืองหลวงต่างๆ
ตลอดจนเขตชุมชนใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้
1.2 ปัญหามลพิ ษทางอากาศและเสียง
1.2.1 คุณภาพอากาศและระดับเสียงจากยานพาหนะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ ที่
มีการจราจรคับคังอยู
่ ใ่ นระดับเกิดกว่ามาตรฐานได้แก่ ฝุน่ ละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่วน
ปริมาณความเข้มข้นของสารตะกัวในอากาศมี
่
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ มากตามปริมาณการใช้น้ามัน
เชือ้ เพลิงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ นอกจากนัน้ คุณภาพอากาศและระดับเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท การขนส่งสินค้าและใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
เช่น
โรงงานทอผ้า
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
เป็นต้น
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1.2.2 แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หามลพิษมากขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปูนซีเมนต์โรงงานบ่มใบยาสูบ และ
การใช้ถ่านหินลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า
เป็ นต้น
1.2.3 คุณภาพของน้ามันเชือ้ เพลิง ซึง่ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ามันดีเซล และน้ ามันเตา
ก่อให้เกิดมลพิษมากกว่าทีค่ วร และปจั จุบนั ยังขาดมาตรการควบคุมคุณภาพถ่านหินลิกไนต์ให้ม ี
มลพิษทางอากาศน้อย
รวมทัง้ ขาดการลงทุนในระบบการขนส่งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.2.4 ยังไม่มกี าหนดมาตรฐานเสียงและความสันสะเทื
่
อน (ชุมชน การจราจร และโรงงาน
อุตสาหกรรม)
รวมทัง้ ยังขาดการตรวจสอบยานพาหนะซึง่ ได้ได้มาตรฐานระดับเสียง
1.3 ปัญหามลพิ ษจากกากของเสีย
1.3.1 มูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ มักประสบปญั หามูลฝอยตกค้างเก็บ
ขนไม่หมด และไม่มกี ารแยกชนิดของมูลฝอย และมักมีการลักลอบระบายสิง่ ปฏิกูลบ้านพักอาศัยหรือ
กิจกรรมต่างๆ
ลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะและแหล่งน้าต่างๆ
1.3.2 ปญั หามลพิษจากกากของเสียทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ มากในระยะต่อไป ได้แก่ กากของ
เสียอันตรายทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรม โดยในปี 2534 กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีจานวน
ประมาณ 2.0 ล้านตัน และภายในปี 2539 จะมีปริมาณถึง 3.5 ล้านตัน กากของเสียอันตรายดังกล่าว
ร้อยละ 9 5 . 5 เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนทีเ่ หลือเกิดจากของเสียชุมชนและสถานพยาบาล และร้อยละ 7 0
ของปริมาณกากของเสียอันตรายทัง้ หมดนัน้ เกิดขึน้ อยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.3.3 ปจั จุบนั ยังขาดการจัดการกากของเสียและกากของเสียอันตรายอย่างถูกต้องหลัก
วิชาการ ตัง้ แต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การใช้และการกาจัด รวมทัง้ การขาดแคลนสถานทีใ่ นการ
กาจัดกากของเสีย นอกจากนี้ การจัดการกากของเสียอันตราย เช่น กากสารอันตราย มูลฝอยติดเชือ้
จากสถานพยาบาล
ยังขาดการดาเนินการอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.4 ปัญหามลพิ ษจากสารอันตราย
1.4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทผ่ี ่านมามีผลให้มกี ารนาเข้าสารอันตราย
เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก เพื่อใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อปราบ
ศัตรูพชื และสัตว์
การผลิตและใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
1.4.2 ปจั จุบนั การจัดการสารอันตรายนับตัง้ แต่นาเข้าการจัดเก็บ การขนส่งการใช้และการ
กาจัดยังไม่เป็นระบบครบวงจรและปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
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1.4.3 ยังไม่มแี ผนป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูจากอุบตั ภิ ยั ฉุ กเฉินอันเนื่องมาจากสารอันตราย
1

.

5

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ปจั จุบนั อุณหภูมโิ ลกค่อยๆ เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร
ั่
ของโลก และอาจส่งผลให้ระดับน้ าทะเลสูงขึน้ มีผลกระทบต่อเมืองชายฝงทะเลได้
สาหรับสาเหตุ
สาคัญทีท่ าให้อุณภูมโิ ลกสูงขึน้ เนื่องจากมีการบุกรุกทาลายป่าไม้และใช้สารคลอไรฟลูโอโรคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
เพิม่ ขึน้ มาก
1.6 กลไกการบริ หารและจัดการสิ่ งแวดล้อมยังไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.6.1 การป้องกันและแก้ไขปญั หามลพิษในระยะทีผ่ ่านมาเป็ นบทบาทและหน้าทีฝ่ ่ายรัฐเป็ น
สาคัญ โดยผูท้ ส่ี ร้างปญั หามลพิษไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรือรับภาระในการทีก่ ่อให้เกิดปญั หา
มลพิษเท่าทีค่ วร การใช้มาตรการทางการเงินและการคลังยังไม่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจหรือผลักดันให้ผสู้ ร้างปญั หามลพิษต้องหาวิธลี ดมลพิษให้น้อยลง
1.6.2 การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ปจั จุบนั อยูใ่ นความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน หลาย
สังกัดทัง้ ทีส่ งั กัดส่วนกลางและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ การทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้ได้ผลจึง
ขึน้ อยูก่ บั การประสานงาน กากับงานและการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็น
สาคัญ
แต่ปจั จุบนั ยังไม่มกี ลไกทีจ่ ะกากับและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6.3 การพัฒนากาลังคนและเทคโนโลยีในการควบคุมและลดปญั หามลพิษยังไม่ทนั กับขนาด
และความรุนแรงของปญั หา
1.6.4 ปจั จุบนั ยังไม่มกี ฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมมลพิษโดยตรงกฎหมายทีม่ อี ยูค่ อื
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แทบไม่มผี ลบังคับทาง
กฎหมายแต่อย่างใด ส่วนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ มีวตั ถุประสงค์หลักแตกต่างกันไป
เป็นการยากทีจ่ ะปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปญั หามลพิษ
1.6.5 การป้องกันและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม
จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝา่ ย
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเฝ้าระวัง
และ
ติดตามรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
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2 เป้ าหมายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ควบคู่กนั ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อการดารงชีวติ ประชาชน
จึงได้กาหนด
เป้าหมายของการพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านมลพิษในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ไว้ดงั นี้
2.1 มลพิ ษทางน้า : ลดปริ มาณความสกปรกในรูปของสารอิ นทรียท์ ี่ระบายลงสู่แหล่งน้า
ต่างๆ เพื่อให้คณ
ุ ภาพน้ามีปริ มาณความสกปรกคิ ดค่าเป็ น บี.โอ.ดี. ไม่เกิ น 4 มิ ลลิ กรัมต่อ
ลิ ตร
ในพื้นที่เป้ าหมายดังต่อไปนี้
(1) ช่วงตอนล่างของแม่น้ าเจ้าพระยาตัง้ แต่ปากน้าจนถึงกิโลเมตรที่ 100 ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(2) ช่วงตอนล่างของแม่น้ าท่าจีนตัง้ แต่ปากน้ าถึงกิโลเมตรที่ 1 5 0 ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ ครปฐม
และสมุทรสาคร
ั่
(3) พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลและแหล่
งท่องเทีย่ ว เช่น พัทยา ชลบุร ี ภูเก็ต เป็ นต้น
(4) คู คลอง หนองบึงและแหล่งน้ าตามธรรมชาติต่างๆ ในเมืองหลักทีม่ ปี ญั หาวิกฤตเรือ่ งน้ า
เสีย เช่น สกลนคร ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา เชียงใหม่ เป็นต้น
2

.

2

มลพิ ษทางอากาศและเสียง

2.2.1 ลดระดับมลพิษทางอากาศทีเ่ กินมาตรฐานคุณภาพอากาศอยูใ่ นปจั จุบนั คือ ฝุน่
ละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และสารตะกัว่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและเมืองหลักให้อยูใ่ นค่ามาตรฐาน
2.2.2 ยกเลิกการจาหน่ายน้ ามันเบนซินพิเศษทีม่ สี ารตะกัวเจื
่ อปน
พัฒนาฯ
ฉบับที่

ภายในปลายแผน7

2.2.3 ลดการควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดโดยเฉพาะเสียงจากยานพาหนะและ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ให้อยูใ่ นทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน คือ ไม่เกิน 8 5 เดซิเบล
2.3 มลพิ ษจากกากของเสีย
2.3.1 ลดอัตราการเกิดมูลฝอยในกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ ให้น้อยกว่า 0.8 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน
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2.3.2 ให้มกี ารจัดเก็บและกาจัดกากของเสียทัง้ ทีม่ อี นั ตรายและไม่มอี นั ตรายอย่างถูก
หลักวิชาการ
2.4 มลพิ ษจากสารอันตราย
2.4.1 ให้มกี ารจัดกากสารอันตรายอย่างถูกวิธแี ละครบวงจรตัง้ แต่การนาเข้า การจัดเก็บ
การขนส่ง
การใช้
และการกาจัด
2.4.2 ให้มกี ารลดการใช้สารอันตรายในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

3 แนวทางการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าวเห็นควรกาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการใน
การควบคุม ป้องกัน และไข้ปญั หาสิง่ แวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ไว้ดงั นี้
3.1 ด้านมลพิ ษทางน้า
3.1.1 ลดปริมาณและความสกปรกของน้าทิง้ จากชุมชนอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

โดย

(1) สนับสนุ นการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมประเภททีม่ ปี ญั หามลพิษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ให้ไปตัง้ พืน้ ทีก่ าหนด
(2) บังคับให้ใช้มาตรฐานน้ าทิง้ ชุมชนสาหรับอาคารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ บังคับมาตรฐานน้าทิง้ จากฟาร์มปศุสตั ว์ และฟาร์ม
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
และให้มกี ารควบคุมน้าทิง้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
(3) เก็บค่าน้ าเพื่อเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และค่าธรรมเนียมน้ าทิง้
ก่อให้เกิดการประหยัดและการนาเอาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาใช้

เพื่อ

(4) สนับสนุ นให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทส่ี ะอาดหรือเทคโนโลยีทส่ี ะอาดหรือ
เทคโนโลยีทที ป่ี ลอดของเสียในการผลิตหรือประกอบการ
(5) สนับสนุ นให้มกี ารนาของเสียมาใช้มาประโยชน์ตลอดจนการหมุนเวียนของ
การใช้น้า
(6) ควบคุมให้มกี ารลดมลพิษ ณ แหล่งกาเนิดต่างๆ ในพืน้ ทีน่ อกเขตเป้าหมาย
ของระบบบาบัดน้ าเสียรวม โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับของสิง่ แวดล้อมและแหล่งน้า
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วิกฤต

ควบคุมมิให้มกี ารระบายน้ าทิง้ เพิม่ เติมลงในแหล่งน้ าทีม่ ปี ญั หามลพิษทางน้ าในขัน้
โดย

มลพิษทางน้ า

(1) ควบคุมการก่อสร้างหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมประเภททีก่ ่อให้เกิดปญั หา
รวมทัง้ ควบคุมทีต่ งั ้ และการขยายตัวของชุมในบริเวณแหล่งน้ าพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

3.1.2

(2) สนับสนุ นการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมหรือแฟลตหรือ
คอนโดมิเนียมสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้เอกชนเป็นผูล้ งทุนหรือร่วมทุน
(3) กาหนดเขตการใช้ทด่ี นิ สาหรับฟาร์มเลีย้ งสัตว์ และฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า
รวมทัง้ สนับสนุ นการประการกอบการในลักษณะของนิคม หรือกลุ่ม หรือสมาคมทีม่ กี ารจัดระบบ
ปจั จัยพืน้ ฐาน เช่น ชลประทานน้ าเค็ม ระบบบาบัดน้ าทิง้ และคลองระบายน้ า ในกรณีของฟาร์ม
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
เป็นต้น
(4) กาหนดให้มกี ารใช้ระบบระบายน้ าเสียแยกออกจากระบบระบายน้ าฝนในพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาใหม่ ทัง้ ในด้านชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ
3.1.3 ให้มกี ารลงทุนและเตรียมการลงทุนในการจัดสร้างระบบบาบัดน้าเสีย

ดังนี้

(1) สร้างระบบบาบัดบัดน้ าเสียรวมสาหรับชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
เป้าหมาย เช่น กรุงเทพมหานครและเทศบาลเมือง ปริมณฑล เมืองหลัก เมืองศูนย์กลางความเจริญ
แหล่งท่องเทีย่ ว
เป็นต้น
(2) ศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างระบบบาบัดเสียรวม สาหรับชุมชนและอุตสาหกรรมในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
ตามลาดับความสาคัญ
3.2 ด้านมลพิ ษทางอากาศและเสียง
3.2.1 ลดและควบคุมมลพิษอากาศ

อันเนื่องมาจากการจราจร

โดย

(1) ลดปริมาณสารตะกัวในน
่ ้ามันเบนซินจาก 0.4 กรัมต่อลิตรเป็น 0.15 กรัมต่อ
ลิตร ภายในวันที่ 1 มกราคม 2 5 3 5 และเร่งกระจายการจาหน่ ายน้ามันเบนซินไร้สารตะกัวให้
่
ทัวประเทศภายในสิ
่
น้ ปี 2534 เพื่อให้สามารถมีการติดตัง้ อุปกรณ์ขจัดมลพิษ (แคตาลิตกิ คอนเวอร์เตอร์)
ในรถยนต์ใหม่ได้ตงั ้ แต่วนั ที่
1
มกราคม
2 5 3 5
(2) พิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ามันเบนซินเพื่อให้มกี ารใช้สารประกอบประเภท
ออกซีเนทผสมน้ ามันเบนซินเพื่อลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเมือง
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(3) ให้มกี ารกาหนดมาตรฐานอากาศเสียทีย่ นิ ยอมให้ระบายได้จากยานพาหนะ
รวมถึงรถจักรยานยนต์ใหม่ตงั ้ แต่ปี 2 5 3 5 เป็นต้นไป และกาหนดให้รถยนต์ใหม่ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์
ก๊าซโซลีนทีจ่ ะจดทะเบียนตัง้ แต่ตน้ ปี 2 5 3 5 เป็นต้นไป ต้องติดตัง้ อุปกรณ์ขจัดมลพิษ (แคตานิก
คอนเวอร์เตอร์) ในกรณีทไ่ี ม่สามารถบังคับได้สาหรับรถยนต์ใหม่ทุกชนิด ให้กาหนดสิง่ จูงใจทางด้าน
ภาษีเพื่อให้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์ขจัดมลพิษโดยความสมัครใจ และให้เป็นมาตรฐานบังคับหลังจากที่
ได้ให้ผผู้ ลิตรถยนต์มรี ะยะเวลาในการเตรียมการทีเ่ หมาะสม
(4) ให้มกี ารกาหนดมาตรฐานไอเสียทีย่ นิ ยอมให้ระบายได้จากยานพาหนะ
สาหรับตรวจสอบสภาพรายปีสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทใ่ี ช้งานอยูแ่ ล้ว
และให้มกี าร
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
(5) กาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เพลิงในยานพาหนะสาหรับรถยนต์ใหม่
(6) ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซลหมุนเร็วเพื่อลดปญั หาควันดาและก๊าซพิษจาก
การเผาไหม้โดย ก) การลดปริมาณกามะถันจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.5 ภายในวันที่ 1 กันยายน
2 5 3 6 และพิจารณาลดปริมาณสารกามะถันให้อยูใ่ ห้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมในปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 และ ข) ลดอุณหภูมขิ องจุด 90 เปอร์เซ็นต์ ของการกลัน่ จาก 370 องศาเซลเซียสเป็ น 357
องศาเซลเซียส ภายใน 1 กันยายน 2535 เป็นอย่างช้า โดยใช้มาตรการจูงใจกระตุน้ ให้ผใู้ ช้น้ามัน
ผูค้ า้ น้ามันและโรงกลันน
่ ้ามันเร่งดาเนินการ
(7) ให้มกี ารนาเชือ้ เพลิงทีม่ มี ลพิษน้อยมาใช้ เช่น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในรถยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และการใช้ก๊าซธรรมชาติอดั ในรถประจาทาง
เป็นต้น
(8) เร่งรัดให้มกี ารนาระบบขนส่งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาใช้โดยเร็วโดยเฉพาะ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อลดปญั หาจราจรติดขัดและมลพิษ
(9) ให้มกี ารลงทุนแก้ไขปญั หาอากาศเสียเพื่อเป็นตัวอย่างทีด่ แี ละแสดงความตัง้ ใจ
จริงของรัฐ โดยเฉพาะการลงทุนแก้ไขมลพิษในการขนส่งของรัฐ เช่น ขสมก. รสพ. และ บขส. โดย
ปรับปรุงสภาพและดูแลรักษารถอย่างสม่าเสมอ และนารถใหม่เข้ามาแทนทีร่ ถเก่าทีห่ มดสภาพการ
ใช้งานตามมาตรฐานสากล
(10) ลดการขนส่งน้ ามันโดยทางรถยนต์จากคลังน้ามันทีช่ ่องนนทรียแ์ ละลด
ขนาดของคลังน้ ามันทีช่ ่องนนทรีย์ เพื่อลดความแออัดของการจราจรและปญั หาสภาวะแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครโดยเร่งปรับปรุงระบบการขนส่งน้ามัน
(11) ควบคุมการตกหล่นของสินค้า/วัตถุบนผิวจราจรอย่างจริงจังและควบคุมการ
บรรทุกดินและสินค้าเกินน้าหนักอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายได้กาหนดไว้
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(12) ให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด
3.2.2 ลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ

อันเนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

โดย

(1) กาหนดมาตรฐานระดับสารอันตรายทีร่ ะบายจากปล่องและปริมาณทีจ่ ะระบาย
ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกลุ่มโรงงาน (เช่น นิคมอุตสาหกรรม) และโรงไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพพัฒนาและสภาพพืน้ ที่ โดยเฉพาะฝุน่ ละอองและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และควบคุมให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
(2) ให้มกี ารจาหน่ ายน้ามันเตาทีม่ กี ามะถันและควบคุมคุณภาพถ่านหินลิกไนต์
เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าทีไ่ ม่มรี ะบบบาบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามารถนามาใช้
ได้ เพื่อระบายสารอันตรายเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดทัง้ นี้อาจใช้มาตรการทางด้านภาษี และ
ราคาจูงใจให้มกี ารเร่งดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
(3) กาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยสารอันตรายของ
หม้อต้มในโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
(4) กาหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้ถ่านหิน
ลิกไนต์ตอ้ งติดตัง้ หน่วยงานกาจัดกามะถัน
(5) ลดผลกระทบจากการทาเหมืองลิกไนต์และย่อยหิน
(6) สนับสนุ นนให้อุตสาหกรรมประเภททีม่ มี ลพิษทางอากาศไปอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมทีก่ าหนด
ก๊าซธรรมชาติ

(7) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนาพลังงานทีป่ ลอดมลพิษมาใช้
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพลังน้ าระหว่างประเทศ

เช่น

การนา
เป็ นต้น

(8) ให้มกี ารกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในเขตอุตสาหกรรมและพืน้ ที่
เกีย่ วเนื่องและให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ลดและควบคุมมลพิษทางเสียง
(1) กาหนดมาตรฐานระดับเสียงสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทผ่ี ลิตและ
ประกอบภายในประเทศ
รวมทัง้ บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกาหนด
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ประกอบการ

(2) ให้มกี ารกาหนดมาตรการในการป้องกันเสียงและความสันสะเทื
่
อนในสถานและการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากสนามบินและงานก่อสร้างซ่อมแซม
ต่างๆ
3.3 ด้านมลพิ ษจากกากของเสีย

3.3.1
สนับสนุ นให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทช่ี ่วยลดปริมาณของเสียและการนาของเสีย เช่น
มูลฝอย สิง่ ปฏิกูลและวัสดุเหลือทิง้ จากกิจกรรมต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บและจากัด
3.3.2
การขนส่ง

ให้มกี ารจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัง้ แต่การเก็บรวบรวม
การใช้และการกาจัดขัน้ สุดท้ายโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมทุนหรือรับสัมปทาน

3.3.3
เทศบาล

สนับสนุ นให้หน่วยงานปฏิบตั โิ ดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิน่ เช่นกรุงเทพมหานคร
และสุขาภิบาลจัดทาแผนการจัดการกากของเสียสาหรับอนาคตเพื่อให้ทนั กับการเพิม่
ปริมาณของกากของเสีย

3.3.4
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล รวมทัง้ วิธกี ารลด
ประมาณมูลฝอยในชีวติ ประจาวันเพื่อให้สอดคล้องกับวิธกี ารเก็บ
และกาจัดของหน่วยปฏิบตั ิ
ตลอดจนค่าบริการในอัตราทีเ่ หมาะสม
3.3.5
ให้มกี ารจัดหาทีด่ นิ เพื่อการกาจัดมูลฝอยด้วยวิธฝี งั กลบสาหรับชุมชนทุกขนาดเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนาเตาเผามูล
ฝอยมาใช้
3.3.6
ควบคุมและกวดขันให้มกี ารกาจัดกากของเสียอันตรายจากการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมีอนั ตราย ซากถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ชารุด รวมทัง้
มูลฝอยติดเชือ้ จากโรงพยาบาลทัง้ ของรัฐและเอกชนอย่างถูกวิธ ี
3.3.7
ให้มกี ารลงทุนสร้างระบบกาจัดกากของเสียอันตรายรวม
สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพืน้ ทีท่ ม่ี โี รงงานอุตสาหกรรมหนาแน่ น โดยสนับสนุ นให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน
หรือรับสัมปทานหรือรัฐเป็ นผูล้ งทุนนาร่อง
3.4 ด้านมลพิ ษจากสารอันตราย
3.4.1
กาหนดมาตรการในการจัดการสารอันตรายให้ครบวงจรตัง้ แต่การนาเข้า
การ
กาหนดมาตรฐานของสถานทีจ่ ดั เก็บเอกสารอันตราย มาตรฐานในการขนส่งสารอันตราย ตลอดจน
มาตรฐานในการกาจัดสารอันตรายและควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
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3.4.2
กากับดูแลให้การใช้ การเก็บรักษาและการขนส่งน้ ามันเป็นไปอย่างปลอดภัยมาก
ยิง่ ขึน้ โดยกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั กิ ารตามกฎเกณฑ์ และข้อกาหนดเกีย่ วกับความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด
พร้อมทัง้ เร่งรัดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนจัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุม
ป้องกันการรัวไหลของน
่
้ ามันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์รวไหล
ั่
และพิจารณาทบทวนข้อกาหนดเกีย่ วกับความปลอดภัยทีไ่ ม่เหมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่ งก๊าซ
ปิโตรเลียม
3.4.3
ลดปริมาณการใช้สารอันตรายในการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้ใช้
สารหรือวัตถุดบิ อื่นทดแทน เช่น การใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ การป้องกันและควบคุมศัตรูพชื โดยวิธธี รรมชาติ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นต้น
3.4.4

ให้มกี ารจัดทาแผนป้องกันอุบตั ภิ ยั จากเคมีภณ
ั ฑ์และวัตถุเสีย่ งภัย โดยเฉพาะใน
ั่
เขตอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวั
นออกและคลังเก็บสินค้าอันตรายต่างๆ

3.4.5
ให้มศี ูนย์ขอ้ มูลสารอันตรายเพื่อการแลกเปลีย่ นข้อมูล ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมให้
ความรูแ้ ก่หน่วยงานและประชาชนเกีย่ วกับการเก็บสารอันตราย การใช้สารอันตราย การใช้สาร
อันตรายและวิธปี ฏิบตั ใิ นกรณีทป่ี ระสบอุบตั ภิ ยั จากสารอันตราย
3.5 ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศโลก
3.5.1
เร่งรัดให้มกี ารศึกษาเพื่อกาหนดจุดยืนของประเทศในการร่วมมือกับประชาคมโลก
ในการควบคุมการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก
โดยเน้นการปลูกสวนปา่ เพื่อเป็ นดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
3.5.2
ป้องกันปญั หาการเกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละภาวะเรือนกระจกอัน
เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาผลาญเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง โดย
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกต้นไม้และการปลูกปา่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและ
รณรงค์
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปญั หา
3.6 ด้านการปรับปรุงกลไกพัฒนาและบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
3.6.1
มลพิษด้วย”

ให้นาหลักการ “ผูส้ ร้างปญั หามลพิษ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในการบาบัดและกาจัด
มาใช้ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
โดย

(1) ให้มกี ารจัดเก็บค่าบาบัดและกาจัดมลพิษในลักษณะของภาษีมลพิษ
ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าบริการ แล้วแต่ความเหมาะสมของกิจการและผลิตภัณฑ์ทก่ี ่อให้เกิดของเสียต่อ
สิง่ แวดล้อม
เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการลงทุนจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
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(2) ให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อม โดยรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ก่อนในระยะเริม่ ก่อตัง้
และในระยะให้องค์กรของรัฐทีม่ อี ยูแ่ ล้วบริหารจัดการจนกว่าจะได้มกี าร
ร่างกฎหมายกองทุนให้อานาจ และจัดตัง้ องค์กรอิสระทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคลขึน้ เพื่อดาเนินการเรือ่ งนี้เป็น
การเฉพาะ
(3) ให้ลาดับความสาคัญแก่กจิ การทีม่ กี ารดูแลสิง่ แวดล้อมให้เข้าระดมทุนใน
ตลาดหุน้ รวมทัง้ สนับสนุ นให้สถาบันการเงินจัดตัง้ กองทุนเพื่อระดมทุนจากประชาชนมาลงทุนในหุน้
ของธุรกิจหรือโครงการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3.6.2 ปรับปรุงองค์กร

กฎหมาย

และการบริหารจัดการ

โดย

(1) จัดให้มกี ารวางแผนและประสานแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อมในเมืองอย่างเป็ น
ระบบควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายและประสานงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ให้ชดั เจน โดย
จัดตัง้ องค์กร กาหนดนโยบายฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมระดับชาติและระดับพืน้ ที่ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแต่ละจังหวัด) เพื่อรับผิดชอบในการกากับนโยบายและประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
(2) กาหนดให้การก่อสร้างโครงการบริการพืน้ ฐานทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ต้องมีระบบป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อมโดยให้รวมค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการดังกล่าวไว้ในต้นทุน
ของโครงการด้วย
(3) กาหนดให้การก่อสร้างโครงการบริการพืน้ ฐานทีม่ ผี ลต่อผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมต้องมีระบบป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อมโดยให้รวมค่าใช้จา่ ยของแผนงานโครงการดังกล่าวไว้
ในต้นทุนของโครงการด้วย
(4) ใหัรฐั บาลอุดหนุ นการลงทุนในการสร้างระบบบาบัดและการกาจัดน้าเสียและ
การกาจัดมูลฝอยแก่ทอ้ งถิน่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ รวมทัง้ การจัดหาทีด่ นิ
การจัดซือ้ อุปกรณ์
เครือ่ งมือและยานพาหนะในการควบคุมและลดมลพิษด้วย
(5) ให้มกี ารปรับปรุงบทบาทของท้องถิน่ ให้มคี วามเข้มแข็งในการจัดการบริหาร
ระบบบาบัดมลพิษภายในท้องถิน่ ได้อย่างอิสระ ทัง้ ในลักษณะทีม่ หี น่วยงานปฏิบตั ดิ าเนินการเองหรือ
จัดจ้างเอกชนมาดาเนินการแทน โดยให้ทอ้ งถิน่ สามารถจัดเก็บค่าบริการในลักษณะต่างๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม
(6) จัดตัง้ องค์กรร่วม 3 ฝา่ ย คือ ชุมชน สถานประกอบการและภาครัฐบาล เพื่อทา
หน้าทีเ่ ฝ้าระวังและกากับดูแลป้องกันรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
โดยเฉพาะในเขตเมือง
เขตอุตสาหกรรม
และท่องเทีย่ ว
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(7) พัฒนากาลังคนและเทคโนโลยีในการลดและบาบัดมลพิษ
โดยเร่งผลิต
กาลังคนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม ซึง่ เน้นหนักเรือ่ งมลพิษ รวมทัง้ ช่างเทคนิคระดับ ปวช.ปวส. หรือ ปวท. ในสาขาว่าด้วย
การควบคุมมลพิษเพื่อควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้าเสียต่างๆ นอกจากนี้ ต้องเร่งให้มกี าร
วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมและลดมลพิษทีส่ ามารถออกแบบก่อสร้างและผลิตเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ในการบาบัดมลพิษได้
(8) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2 5 1 8 ให้ครอบคลุมการป้องกัน ควบคุมและบริหารจัดสิง่ แวดล้อมในทุกด้านรวมทัง้ การจัดตัง้
กองทุนสิง่ แวดล้อม
และสามารถนามาใช้บงั คับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษาและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับมลพิษแก่
ประชาชนทุกระดับ
พร้อมทัง้ รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขป้องกันอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 4
การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มีแนวนโยบายหลัก
ทีจ่ ะยกระดับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็ นปจั จัยพืน้ ฐาน ในการดารงชีวติ ของ
ประชาชนในชนบท รวมทัง้ เป็นมรดกของชาติสาหรับอนุชนรุ่นหลัง และเป็ นรากฐานสาหรับการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศสืบต่อไป

1. ผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะทีผ่ ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสิน้ เปลืองโดยปราศจากแผนการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นระบบซึง่ มีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกสาขาเสื่อมโทรมนาไปสู่ความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ ตามลาดับ และทรัพยากรธรรมชาติได้เปลีย่ นสภาพจากปจั จัยเกือ้ หนุ น
ไปเป็นข้อจากัดของการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ซึง่ เปลีย่ นประเด็นการพัฒนาทีจ่ ะต้องคานึงถึง
ไว้ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7
ดังนี้
1.1 ทรัพยากรที่ดิน มีความเสื่อมโทรมและมีการใช้งานไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณภาพของ
ดิน โดยจากการสารวจของกรมพัฒนาทีด่ นิ พบว่ามีการปลูกข้าวในพืน้ ทีด่ นิ ไม่เหมาะสมประมาณ
1 3 . 5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 2 . 0 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวทัง้ หมด มีการปลูกพืชไร่ในดินทีไ่ ม่
เหมาะสม 14.6 ล้านไร่ และปลูกไม้ยนื ต้นในดินทีไ่ ม่เหมาะสม 1.7 ล้านไร่ ในขณะเดียวกันพืน้ ที่
โครงการเกษตรทีม่ อี ยูเ่ ดิมนัน้
ขาดการบารุงรักษาอย่างถูกวิธแี ละการใช้กย็ งั ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ก่อให้เกิดปญั หาการชะล้างพังทลายของดินในหลายๆ พืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ประมาณ 107 ล้าน
ไร่ นอกจากนัน้ ยังมีดนิ ทีม่ เี ป็ นปญั หาต่อการทาการเกษตรอีกประมาณ 1 8 2 ล้านไร่ ได้แก่ ดิน
เปรีย้ วจัด ดินเค็ม ดินอินทรีย์ (พรุ) ดินทรายจัด ดินตืน้ และดินบนภูเขา และปจั จุบนั ก็ได้มกี ารนา
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีม่ คี วามสมบูรณ์ โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นเขตชลประทาน ซึง่ เหมาะแก่การเพาะปลูกไป
ใช้ในกิจกรรมอื่นเป็นจานวนมาก เช่น สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย สนามกอล์ฟ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
1.2 ทรัพยากรป่ าไม้ มีความเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทาลายไปเป็นจานวนมากดังเห็นได้จาก
พืน้ ทีป่ ่าของประเทศลดลงเหลือน้อยกว่า 90 ล้านไร่ หรือต่ากว่าร้อยละ 28 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของ
ประเทศ ทัง้ นี้เนื่องจากความต้องการใช้พน้ื ทีด่ นิ เพื่อการเพาะปลูกและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ตามจานวน
ประชากรของประเทศเพิม่ ขึน้
แต่การบริหารและจัดการยังตามไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
1.3 ทรัพยากรแร่ มีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยขาด
แผนการผลิต การใช้และการเตรียมการในด้านการสารวจวัตถุดบิ เพื่อรองรับความต้องการ และการ
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ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทาให้การผลิตแร่บางประเภทยังคงมีทศิ ทางทีเ่ น้นเพื่อ
การส่งออก
และมีปญั หาความขัดแย้งระหว่างการใช้และการอนุ รกั ษ์เนื่องจากพืน้ ทีก่ ารผลิต
ทรัพยากรแร่มจี านวนลดน้อยลง
และทีด่ นิ ราคาแพงขึน้
1.4 ทรัพยากรแหล่งน้า มีจากัดและมีความขัดแย้งในการใช้แหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรมและอื่นๆ ทัง้ นี้เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ทาให้ความต้องการ และการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทาให้เกิดผลิตแร่บางประเภท
ยังคงมีทศิ ทางเพื่อการส่งออก
และมีปญั หาความขัดแย้งระหว่างการใช้และการอนุ รกั ษ์เนื่องจาก
พืน้ ทีก่ ารผลิตทรัพยากรแร่มจี านวนลดน้อยลง
และทีด่ นิ มีราคาแพงขึน้
ั่
1.5 ทรัพยากรประมง ทัง้ ประมงน้ าจืด การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝงและประมงทะเลอยู
ใ่ น
สภาพเสื่อมโทรม ทาให้ประมงน้ าจืด และมงทะเลประสบปญั หาเกีย่ วกับทรัพยากรสัตว์น้าจืดและน้า
ั่
ทะเลมีปริมาณลดน้อยลง สาหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝงโดยเฉพาะการเลี
ย้ งกุง้ ปรากฏว่า
ผูเ้ ลีย้ งส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการด้านการเพาะเลีย้ งจึงก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อ
ปญั หามลภาวะและต่อระบบนิเวศน์ของทรัพยากรชายฝงั ่
1.6 ทรัพยากรชายฝังทะเล
่
กาลังประสบภาวะการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทรัพยากรป่าชายเลนถูกบุกรุกนาไปใช้ในกิจกรรมประเภทอื่น
ทรัพยากรปะการังถูกทาลาย
เสียหายเนื่องจากปจั จัยธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเทีย่ ว การประมง เป็นต้น
ั่
ั่
ั่
นอกจากนี้ทรัพยากรชายฝงประเภทหาดทรายแนวฝ
งทะเลพื
น้ ทีบ่ นบก เขตติดต่อฝงทะเลก็
ประสบ
การเสื่อมโทรมมากขึน้

2. เป้ าหมายการยกระดับการบริ หารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ออนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสบื ทอดเป็ นมรดกสาหรับอนุชนรุน่ หลังควบคู่ไปกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นรากฐานสาหรับการพัฒนาประเทศทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป จึงได้กาหนดเป้าหมายการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่
7

2

.
2.1.1
2.1.2

ละ

1

เร่งรัดการปฏิรปู ทีด่ นิ ในพืน้ ที่ 3 0

ทรัพยากรที่ดิน
ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 7

ปี

เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ ์ทีด่ นิ ปีละ 810,000 แปลง หรือคิดเป็นพืน้ ทีป่ ระมาณปี
4
ล้านไร่

2.1.3 จัดตัง้ ระบบข้อมูลทรัพยากรทีด่ นิ ให้เป็ นระบบเดียวกันทัง้ ส่วนภาคกลางและส่วน
ภูมภิ าค
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2.2 ทรัพยากรป่ าไม้
อนุ รกั ษ์พน้ื ทีป่ ่าเพื่อการอนุ รกั ษ์ให้ได้รอ้ ยละ

2

5

ของพืน้ ทีป่ ระเทศ

2.3 ทรัพยากรแร่
ให้มกี ารกาหนดเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ต่อเนื่องจากผลการสารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศ
เฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพสูงก่อน
2.4 ทรัพยากรแหล่งน้า
ให้มกี ารพัฒนาแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบลุ่มน้ าทัง้

2

5

ลุ่มน้ าทัวประเทศ
่

2.5 ทรัพยากรประมง
ั่
กาหนดแผนการใช้ทด่ี นิ ชายฝงทะเลเพื
่อรักษาความสมดุลระหว่างการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า
ั่
ชายฝงทะเลและการอนุ
รกั ษ์ปา่ ชายเลน
2

.

6

ทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล

2.6.1 อนุรกั ษ์แหล่งปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
2.6.2 รักษาและฟื้นฟูพน้ื ทีป่ ่าชายเลนทีเ่ หลืออยูป่ ระมาณ 1.1 ล้านไร่ ให้คงอยูใ่ นสภาพที่
สมบูรณ์ต่อไป

3. แนวทางการพัฒนาและมาตรการบริ หาร

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้การบริการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ 7 เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้
จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
และมาตรการไว้
ดังนี้
3

.

1

แนวทางหลัก

3.1.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การส่งเสริมองค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ในส่วนกลางและท้องถิน่ ให้มบี ทบาทใน
การกาหนดโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการติดตาม ดูแลและการประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการดังกล่าว
3.1.2 จัดการควบคุมดูแลให้สามารถปฏิ บตั ิ ตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ป่าชายเลนและแหล่ง
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ปะการังโดยเน้นการเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชนทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้บรรลุผล
3.1.3 ลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในอนาคต โดยการเร่งรัดการ
กาหนดแผนการใช้ทด่ี นิ เสียตัง้ แต่ตน้ เช่น การกาหนดเขตพืน้ ทีผ่ ลิตเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การกาหนดเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทัง้ นี้ โดยให้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลการวางแผนและการดาเนินงานให้เป็นทีท่ ราบแก่ผทู้ ส่ี นใจโดยทัวไป
่ และปรับปรุงให้องค์กรทีม่ ี
อานาจชีข้ าดกรณีขดั แย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประสิทธิภาพมากขึน้
3.1.4 นามาตรการการเงิ น การคลัง เข้าช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
ส่งผลให้ประชาชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศโดยเสมอภาคกัน เช่น การปรับอัตราค่าใช้น้ าสาหรับภาคเอกชน และสาหรับผูใ้ ช้น้ า
ชลประทาน
รายใหญ่ การจัดตัง้ กองทุนเพื่อฟื้นฟูพน้ื ทีห่ ลังจากการทาเหมือง และการปรับภาษีทด่ี นิ เพื่อลดการ
เก็งกาไร
และการถือครองทีด่ นิ ผืนใหญ่โดยไม่ได้ทาประโยชน์
3.1.5 จัดวางระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และเพื่อลดความสับสนในเรื่องข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ดังทีเ่ ป็นอยูใ่ น
ปจั จุบนั ทัง้ นี้ รวมทัง้ การกาหนดแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ให้ชดั เจน การกาหนดแผนการการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ชายทะเล เพื่อพัฒนาทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์ป่าชายเลนและแหล่ง
ปะการัง
3.1.6 เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับปา่ ชุมชน เพื่อ
เปิดโอกาสให้เป็นประชาชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์ปา่ โดยนิตนิ ัย
3.2 แนวทางและมาตรการเฉพาะด้าน
3.2.1 ทรัพยากรที่ดิน
(1) เร่งรัดแก้ไขปัญหากรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
การเกษตรกรรม
เกีย่ วกับกองทุน
ต่างๆ

โดย

(1.1) ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการในด้านการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อ
เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่
การซือ้ และการเวนคืนทีด่ นิ
(1.2) สร้างระบบการประสานงานด้านการจัดทีด่ นิ ระหว่างหน่ วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนซึง่ กันและกัน
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(1.3) ลดการซือ้ ขายทีด่ นิ เพื่อการเก็งกาไรโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
และภาษี
และให้จดั ตัง้ สานักงานกลางประเมินราคาทีด่ นิ ให้เป็ นหน่วยงานอิสระตลอดจนภาษี
เกีย่ วกับทีด่ นิ โดยเฉพาะทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์และมีการถือครองในระยะสัน้ ๆ
ป้ องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน โดย

( 2 )

(2.1) กาหนดเขตการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
และศักยภาพของพืน้ ที่
โดยเน้นการใช้มาตรฐานการจูงใจเป็นหลัก
(2.2) ขยายการให้บริการและการอุดหนุนของรัฐในการปรับปรุงและ
แก้ไขคุณภาพดินทีม่ ปี ญั หา
เช่น
ดินเปรีย้ ว
ดินเค็ม
ดินทรายจัด
เป็ นต้น
(2.3) เร่งรัดการดาเนินงานในด้านการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าโดยวิธกี ารทีไ่ ม่
ยุง่ ยากและลงทุนน้อย สามารถถ่ายทอดให้นาไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยรัฐจะเป็ นผูใ้ ห้การบริการทางด้าน
วิชาการสาหรับพืน้ ทีท่ ป่ี ญั หารุนแรงมาก
(2.4) จัดหมู่บา้ นอนุรกั ษ์ดนิ และน้ าหรือหมู่บา้ นพัฒนาทีด่ นิ ให้ครบทุก
อาเภอทัวประเทศเพื
่
่อเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
(2.5) ควบคุมการแพร่กระจายดินเค็มเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทีด่ นิ จะกลายเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาดินเค็ม อันเนื่องมาจากการใช้ทด่ี นิ ไม่ถูกวิธโี ดยเน้นวิธ ี
ทางธรรมชาติให้มากขึน้
(2.6) เร่งรัดให้มกี ารกาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละวิธกี ารผลิตเกลือสินเธาว์ท่ี
เหมาะสมในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.7) ส่งเสริมให้มกี ารนาผลการวิจยั ทางด้านสิง่ แวดล้อมและ
นิเวศน์วทิ ยาทีเ่ กีย่ วกับข้องกับคุณภาพดินมาใช้ในทางปฏิบตั ิ
(2.8) จัดหาและถ่ายทอดความรูด้ า้ นทรัพยากรทีด่ นิ ทีถ่ ูกต้องและ
เหมาะสมแก่เกษตรกรและประชาชนทัวไป
่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้การทีด่ นิ ควบคู่
ไปกับการอนุรกั ษ์และการพัฒนา
(

3

)

แก้ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ ที่ดิน

โดย

(3.1) จัดระบบองค์กรเพื่อกาหนดนโยบายและควบคุมติดตามการ
ดาเนินงานต่างๆ เกีย่ วกับทรัพยากรทีด่ นิ ให้มแี นวทางการดาเนินงานเดียวกัน ตลอดจนพิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรทีด่ นิ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
กาหนดไว้
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(3.2) สนับสนุ นการจัดตัง้ ระบบข้อมูลทรัพยากรทีด่ นิ ขของแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกันทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ทัง้ นี้เพื่อให้การกาหนดข้อเสนอแนะ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สามารถทาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มกี ารนาเทคโนโลยีจดั หา
เครือ่ งมือใช้ในการดาเนินงาน
พร้อมทัง้ ฝึกอบรมบุคลากรให้มกี ารใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนาใน
ลักษณะข่ายทีส่ ามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
เป็นผูด้ แู ล

(3.3) ศึกษาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจการต่างๆ ทีห่ น่วยงานของรัฐ
โดยเร่งรัดจัดทาแผนทีข่ อบเขตประเภทการใช้ทด่ี นิ ในระดับจังหวัดทัวประเทศ
่

(3.4) เร่งรัดการปรับปรุงแผนการใช้ทด่ี นิ และให้มผี ลบังคับใช้ทวประเทศ
ั่
โดยกาหนดมาตรการทีช่ ดั เจน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนาไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
พืน้ ทีส่ งู

(3.5) เร่งรัดการศึกษาและวางแผนการใช้ การอนุ รกั ษ์และการพัฒนา
9
6
ล้านไร่
ทัวประเทศ
่
3.2.2 ทรัพยากรป่ าไม้

(1) แนวทางและมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ในพืน้ ทีเ่ ขตป่าอนุ รกั ษ์
และนอกเขตปา่ อนุ รกั ษ์
ประกอบด้วย
(1.1) เร่งรัดการจัดทาแผนการบริหารและจัดการในการรักษาพืน้ ทีป่ ่าไม้
ในเขตอนุรกั ษ์ โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและผูน้ าในระดับท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนดังกล่าวในแต่ละแห่ง
(1.2) ควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามแผนบริหารและจัดการพืน้ ที่
ปา่ อนุ รกั ษ์ทม่ี อี ยู่ โดยเน้นให้มกี ารประเมินผลอัตราการทาลายทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
เป็นระยะๆ
อย่างเปิดเผย
รวมทัง้ การสนับสนุ นด้านงบประมาณ
(1.3) กาหนดและทาเครือ่ งหมายแนวเขตพืน้ ทีป่ ่าอนุ รกั ษ์และพืน้ ทีป่ ่า
นอกเขตอนุ รกั ษ์ในแต่ละแห่งให้ชดั เจน
(1.4) เร่งรัดการออกกฎหมายรองรับการอนุ รกั ษ์พน้ื ทีป่ ่าต้นน้ าลาธาร
(2) แนวทางและมาตรการบริหารและจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ทวไป
ั ่ ประกอบด้วย
( 2 . 1 ) ให้ประชาชนในท้องถิน่ เข้าร่วมในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ปา่ ไม้ โดยเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับปา่ ชุมชนเพื่อสนับสนุ นประชาชนและองค์กรปา่ ชุมชนเพื่อ
สนับสนุ นประชาชนและองค์กรประชาชนให้มอี านาจตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมปลูก
ป้องกัน
รักษา
และใช้ประโยชน์ชมชน
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(2.2) เร่งรัดการออกพระราชบัญญัตสิ วนปา่ เพื่อให้เอกชนทีด่ าเนินการปลูก
ปา่ มีความมันใจในการลงทุ
่
นและได้รบั และได้รบั สิทธิประโยชน์ทจ่ี ะพึงได้รบั
(2.1) ให้มกี ารตรวจสอบสถานการณ์ปา่ ไม้ได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับ
การบริหารและจัดการทรัพยากรป่าไม้รว่ มกับอื่นทรัพยากรอื่นๆ
3.2.3 ทรัพยากรแร่
( 1 ) เน้ นการใช้ทรัพยากรแร่เพื่อเพิ่ มมูลค่าเพิ่ มและเป็ นฐานรองรับอุตสาหกรรมในประเทศ
โดย
(1.1) เร่งรัดการจัดทาแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรแร่ให้สมั พันธ์กบั
การขยายตัวของอุตสหกรรม เพื่อเป็นกรอบหลักในการบริหารจัดการด้านการผลิต การใช้และการ
รักษาสิง่ แวดล้อม
(1.2) ดาเนินการให้มกี ารวิจยั เพื่อการพัฒนาเกีย่ วกับเหมืองแร่ และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่ โดยการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั การพัฒนาทรัพยากรธรณีเพื่อส่งเสริม ให้เกิดการ
ประหยัดในกระบวนการผลิตและสามารถนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้อย่างคุม้ ค่าโดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ระบบ

(1.3) ปรับปรุงข้อมูลพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจแร่และการตลาดแร่ให้เป็น
สามารถให้ความรูท้ ท่ี นั สมัยแก่ผปู้ ระกอบการและเอือ้ อานวยต่อการลงทุน

(1.4) กาหนดมาตรการในการสงวนรักษาแร่ทม่ี ศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็ นปจั จัย
การผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศในอนาคต
โดยพิจารณาจากแนวโน้มด้านราคาแร่และ
ปริมาณแร่สารองในประเทศและประเทศใกล้เคียง
(2) กาหนดเขตการพัฒนาทรัพยากรแร่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิ ต
แร่ เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรแร่กบั การพัฒนาหรือการอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมอื่นๆ
โดย
(2.1) เร่งรัดการสารวจแหล่งแร่และประเมินปริมาณแร่สารองทัวประเทศ
่
เพื่อการกาหนดเขตการพัฒนาทรัพยากรแร่ต่อเนื่องจากผลการสารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศสาหรับ
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
โดยให้เอกชนเข้ามาช่วยดาเนินการภายใต้การ
กากับดูแลของรัฐ
เพื่อให้การสารวจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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(2.2) ใช้ประโยชน์จากระบบสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ของการใช้พน้ื ทีแ่ ละการจัดการให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึง่ จะช่วยลดปญั หาความขัดแย้งของ
การใช้ทด่ี นิ
(3) เร่งรัดการประเมิ นปริ มาณแร่สารองประเทศควบคู่กบั การร่วมลงทุน
เพื่อพัฒนาแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน
โดย
(3.1) ให้มกี ารวางหลักเกณฑ์การถ่ายทอดข้อมูลด้านแร่
และผลการ
สารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศให้หน่วยงานของรัฐบาลและ/หรือภาคเอกชน
(3.2) สนับสนุ นและเพิม่ บทบาทให้ภาคเอกชนนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมา
ใช้ในการสารวจแหล่งแร่และประเมินศักยภาพแร่ในเชิงพาณิชย์ ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เป็นเขตหวงห้ามตาม
นโยบายของรัฐ
(3.3) เพิม่ ขีดความสามารถภาคเอกชนในการสารวจแหล่งแร่ เพื่อรองรับ
การขยายการลงทุนในต่างประเทศ
(3.4) ให้มกี ารจัดทาหลักเกณฑ์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ในการจัดทา
แผนการนาแร่ออกมาใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ประทานบัตร
(4) ปรับปรุงกลไกการพัฒนาและกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งและแก้ไข
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรแร่
โดย
(4.1) เร่งรัดให้มกี ารปรับปรุงพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติ
พิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 รวมทัง้ กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์แร่ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
(4.2) ให้มกี ารศึกษาเพื่อกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิง้ ให้เหมาะสมกับวิธกี ารทาเหมือง พร้อมทัง้ ให้มกี ารติดตามตรวจสอบผูป้ ระกอบการให้
ดาเนินการแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามทีก่ าหนดไว้
(4.3) กาหนดมาตรการและระเบียบในการจัดตัง้ กองทุนเพื่อฟื้นฟูบรู ณะ
สภาพแวดล้อมเหมืองแร่ รวมทัง้ กาหนดแนวทางให้องค์กรท้องถิน่ ได้มสี ่วนร่วมในการฟื้น ฟูบรู ณะ
สภาพแวดล้อม
3.2.4 ทรัพยากรแหล่งน้า
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(1)

จัดทาแผนงานจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทุกประเภทใน
รูปของกลุ่มโครงการอย่างเป็นระบบลุ่มน้ า โดยจัดลาดับความสาคัญให้
สอดคล้องกับสภาพของปญั หา

(2)

กาหนดให้โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลางมีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมด้านอุทกวิทยา สภาพภูมศิ าสตร์ และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ตัง้ แต่ในขัน้ ตอนของการวางแผนสาหรับการออกแบบก่อสร้างนัน้
ให้
กาหนดแผนการดาเนินงานเป็นระยะๆ โดยให้เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ าทีม่ ี
ศักยภาพก่อน
แล้วจึงทาการก่อสร้างระบบส่งน้าภายหลัง

(3)

ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กทีก่ ระจาย
ออกไปอย่างทัวถึ
่ งทุกพืน้ ที่ โดยเน้นพืน้ ทีฝ่ นตกน้อยกว่าปกติ และพืน้ ที่
นอกเขตชลประทาน

(4)

จัดรูปแบบการบริหารและการจัดการโครงการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและ
โครงการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทีก่ ่อสร้างไปแล้ว โดยให้องค์กร
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและบารุงรักษาโครงการ และให้
หน่ วยงานของรัฐเป็ นฝา่ ยสนับสนุ นด้านวิชาการ

(5)

เร่งรัดให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรระดับชาติ
โดยมีกฎหมายรองรับเพื่อการ
วางแผนการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า
โดยเน้นการจัดการระบบ
ลุ่มน้าเป็นหลัก

(6)

(7)

กาหนดแผนงานเพื่อการจัดหาแหล่งน้าดิบสาหรับการประปาและจัดทา
มาตรการควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน
สนับสนุ นให้มกี ารศึกษาในขัน้ รายละเอียดเรือ่ งศักยภาพของแหล่ง
น้าบาดาลทัวประเทศ
่
และจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้ าบาดาล

(8)

สนับสนุ นการจัดทาระบบข้อมูลแหล่งน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายจัดสรรน้ า
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

(9)

ปรับปรุงอัตราค่าใช้น้ าจากการชลประทานทีเ่ ก็บจากภาคเกษตรกรรมและ
นอกภาคเกษตรให้เหมาะสมตามปริมาณการใช้และคานึงถึงสิทธิการใช้น้ า
โดยภาคเกษตรกรรมให้คดิ เฉพาะค่าบารุงระบบส่งน้ า
ส่วนนอกภาค
เกษตรให้คดิ รวมค่าก่อสร้างระบบส่งน้าและค่าบารุงรักษาระบบส่งน้ า
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3

.

2

.5

ทรัพยากรประมง

(1) เร่งดาเนินการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมเรือประมงและ
ทาการประมงทีไ่ ม่เป็นเอกภาพ
ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการอนุรกั ษ์และการ
พัฒนาทรัพยากรประมง
ตลอดจนการบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
(2) ปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติ
รวมทัง้ ป้องกันและแก้ไขปญั หา
มลภาวะอันจะมีผลกระทบต่อการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
โดย
เร่งด่วน
(3) จัดทาแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรประมงในระดับพืน้ ที่
ั ่ ได้ผลดียงิ่ ขึน้
(4) พัฒนาการเพาะเลีย้ งชายฝงให้
โดยคานึงถึงแผนการใช้
ั่
ประโยชน์ทด่ี นิ ชายฝงทะเลและการพั
ฒนาเขตชายฝงั ่
(5) เร่งรัดการประสานงานระหว่างส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารแหล่งน้า
จืดของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการกสิกรรม การชลประทาน
การประมง
การผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆ
(6) ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มผูป้ ระกอบการประมงรายย่อยเพื่อพัฒนาเทคนิคการ
ทาประมง และเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ชาวประมง ผูป้ ระกอบธุรกิจประมงและ
ประชาชนเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์
น้าให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
3
จังหวัด

.

2

.

6

ทรัพยากรชายฝังทะเล
่

ั่
(1) เร่งรัดการวางแผนจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลในระดั
บพืน้ ทีแ่ ละในระดับ
ั่
รวมทัง้ การจัดตัง้ ระบบข้อมูลทรัพยากรชายฝงทะเล

(2) เร่งรัดการกาหนดเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในแนวเขตปะการัง
รวมทัง้ การออกระเบียบ
ข้อบังคับกับการครอบครองปะการัง
(3) เร่งรัดการปฏิบตั ติ ามแผนการฟื้นฟูปา่ ชายเลนและปะการัง
(4) จัดทาแผนการจัดอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้ครบทุกแห่ง
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(5) จัดทาโครงการคืองานประชาสัมพันธ์และป้องกันการบุกรุกทาลาย
ั่
ทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิน่ เอกชน และประชาชนในการ
ั่
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล
ั่
(6) กาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลทั
วประเทศ
่
และกาหนด
ั่
คุณภาพน้ าชายฝงทะเลให้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
โดยเน้นการอนุ รกั ษ์บริเวณทีม่ ปี ะการัง
แหล่งรักษาพืชพันธุส์ ตั ว์น้า
และแหล่งทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และการท่องเทีย่ ว

ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจและระบบราชการ
1. ด้านกฎหมาย
1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะทีผ่ ่านมานับได้ว่าประสบความสาเร็จ
มาในระดับหนึ่ง แต่ในด้านกฎหมายซึง่ เป็นเครือ่ งมือกาหนดการจัดองค์กรของส่วนราชการ ขอบเขต
การใช้อานาจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ขอบเขตของสิทธิและหน้าทีข่ องภาคเอกชนในการ
ดาเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพใน
ด้านขบวนการยุตธิ รรมยังล้าหลังอยู่มาก ขาดการปรับปรุง หรือการตราขึน้ ใหม่ให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ให้เป็ นไปตามหลักวิชาการและหลักกฎหมายสมัยใหม่ซง่ึ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็ นอุปสรรคต่อ
การบริหารงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดทัง้ การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมหลายด้าน
1.2 นอกจากนัน้ กฎหมายลาดับรอง เช่น กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ และอนุ บญ
ั ญัติ
ต่ า งๆ รวมทัง้ ระเบีย บข้อ บัง คับ ของทางราชการ ซึ่ง มีค วามส าคัญ ในการก าหนดวิธ ีก ารและ
รายละเอียดของพระราชบัญญัติก็มไิ ด้กาหนดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเจตนารมย์ของ
กฎหมาย ในบางกรณีก็เ ปิ ด โอกาสให้เ จ้าหน้ า ที่ท่ีม ีอ านาจใช้ดุ ล พินิ จ มากเกิน ไปโดยปราศจาก
ขอบเขตและกรอบการให้อานาจ จนเป็ นโอกาสให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ
แต่ ใ นทางตรงข้า มในบางกรณีก ลับ มีข้อ จ ากัด และก าหนดเกณฑ์บ ัง คับ ให้เ จ้า หน้ า ที่ต้อ งปฏิบ ัติ
จนกระทังเจ้
่ าหน้าทีไ่ ม่สามารถใช้ดุลพินิจในการบริหารงานพัฒนาได้ตามสมควร จึงกลายเป็ นสภาพ
คอขวดต่อการพัฒนาประเทศอีกด้านหนึ่ง
2. ด้านรัฐวิ สาหกิ จ
2.1 ในช่วงครึง่ หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ความต้องการบริการพืน้ ฐานได้เพิม่ สูงขึน้ มากจน
เกิดสภาพคอขวดขึน้ หลายด้าน โดยเฉพาะด้านบริการโทรคมนาคมสื่อสารด้านขนส่ง ไฟฟ้า
และน้าประปา เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงินและการสื่อสารในภูมภิ าค
นี้ รัฐวิสาหกิจจะต้องลงทุนสูงกว่า 7.6 แสนล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ทีจ่ ะต้อง
เร่ง รัด ขยายบริก ารพื้น ฐานให้เ พีย งพอ สนองตอบการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อย่า งสู ง
ต่อไป
2.2 ในขณะทีร่ ฐั วิสาหกิจส่วนใหญ่ ได้ประสบปญั หาในด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน กระดม
ทุนและการเพิม่ บทบาทเอกชนในการร่วมพัฒนายังเป็ นไปอย่างจากัดและล่า ช้า จึงจาเป็ นที่
จะต้องปรับปรุงแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้สามารถขยายการลงทนการระดมทุน การ
จัดการ การเพิม่ บทบาทเอกชนในการร่วมพัฒนารัฐวิสาหกิจ ตลอดทัง้ การปรับปรุงระบบการ
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ควบคุมกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และการปรับปรุงองค์กรภายในของรัฐวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิ ภาพมากขึน้
3. ด้านระบบราชการ
3.1 ปจั จุบนั มีปรากฏการณ์ “สมองไหลจากภาครัฐสู่เอกชน” บุคคลมีคุณภาพไม่สนใจในการเข้า
รับราชการ จากผลกรศึก ษาวิจยั ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น เรื่อ ง
“ปญั หาการสูญเสียกาลังคนระดับสมองในราชการพลเรือน” สรุปได้ว่า กาลังคนระดับสมอง
ไหลออกจากระบบราชการเป็ นจานวนมาก กล่าวคือ ในช่วงปี 2532-2538 ข้าราชการระดับ
สมองสังกัด ก.พ. ได้ลาออกจากระบบราชการเป็ นจานวนถึง 1,684 คน ในจานวนนี้เป็ น
กาลังคนในสาขาทีข่ าดแคลนถึง 1,171 คน ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นกาลังคนทีม่ วี ุฒริ ะดับปริญาโท
กาลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกาลังคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นวัยทีม่ พี ลังใน
การทางานและเป็ นเพศชาย ปจั จัยหลักที่เป็ นสาเหตุการลาออกได้แก่ ปญั หาค่าตอบแทน
ปญั หาโอกาสก้าวหน้าในหน้ าทีก่ ารทางาน และปญั หาการบริหารงานขาดความคล่องตัวใน
ระบบราชการ
3.2 สาเหตุสาคัญที่ทาให้ระบบราชการสูญเสียกาลังคนทีม่ คี ุณภาพ เนื่ องมาจากปจั จัยภายนอก
และปจั จัยภายในระบบราชการ
3.2.1 ปจั จัย ภายนอกระบบราชการ ซึ่ง เป็ น ปจั จัย ในการดึง ดู ด ก าลัง คนภาครัฐ สู่ ภ าค
เอกชน
(1) ความต้ อ งการก าลัง คนที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถและระดับ สูง เพิ่ม ขึ้น ใน
ภาคเอกชน อันเนื่องมาจากผลการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 6 แต่การผลิตกาลังคนบางสาขาไม่สามารถผลิตได้ทนั กับความต้องการเช่น วิศวกร แพทย์
นักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น
(2) ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนภาครัฐกับเอกชนมีช่องว่างมากขึน้ ตามลาดับ
ในปจั จุบนั อัตราเงินเดือ นเฉลี่ยสาหรับงานลัก ษณะเดียวกันในภาครัฐจะต่ ากว่ าภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจอย่างมาก ความแตกต่างนี้เริม่ ตัง้ แต่การเริม่ บรรจุ และปรากฏชัดยิง่ ขึน้ เมือ่ ระดับสูงขึน้
(3) ลักษณะการบริหารการจัดการในภาคเอกชนมีความคล่องตัว สภาพแวดล้อม
และเครือ่ งมือในการทางานทีท่ นั สมัย
3.2.2 ปจั จัยภายในระบบราชการ ซึ่งเป็ นปจั จัยในการผลักดันกาลังระดับสมองออกจาก
ระบบราชการ คือ
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(1) ระบบบริหารงานทีข่ าดความคล่องตัว การปฏิบตั งิ านมีกฎระเบียบหลักเกณฑ์
ต่างๆ มากมาย ทาให้ขา้ ราชการที่มคี วามรู้ ความสามารถไม่สามารถริเริม่ แนวความคิดใหม่ๆ ได้
อย่างอิสระ งานในระบบราชการไม่ทา้ ทายและน่าเบื่อหน่าย
(2) การขาดเกียรติภูมใิ นอาชีพราชการ ปจั จุบนั ภาพพจน์ของข้าราชการในสายตา
บุคคลภายนอกเสื่อมโทรม ไม่ดงึ ดูดให้ผทู้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถนิยมเข้ารับราชการอย่างในอดีต
(3) ระบบและโครงสร้างองค์กรบริห ารบุ ค ลากรของรัฐ ขาดความยืดหยุ่นท าให้
ความก้าวหน้ าในอาชีพรับราชการเป็ นไปอย่างเชื่องช้า การบริหารบุคคลของรัฐขาดการกระจาย
อานาจทีเ่ หมาะสม การจัดองค์กรมีลกั ษณะเป็นยอดแหลม ตาแหน่งระดับสูงค่อนข้างน้อย
4. แนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย
เพื่อ ให้ก ารปรับ ปรุ ง กฎหมายที่ส าคัญ ๆ ตามสาขาการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ให้สอดคล้องกับทิศทางและกระบวนการพัฒนา จึงกาหนดแนวทางการ
พัฒนาด้านกฎหมายไว้ดงั นี้
4.1 จัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ให้หน้าทีใ่ ห้ขอ้ คิดเห็นและข้อวิเคราะห์ในการตราขึน้
ใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไข ซึง่ บรรดาพระราชบัญญัตกิ ฎหมายลาดับรอง และอนุ บญ
ั ญัติ ฯลฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ปญั หาอยู่แล้วในปจั จุบนั หรือติดตามแก้ไขปญั หาที่พงึ คาดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตตามสภาพ
ของเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศที่เ ปลี่ย นแปลงอยู่เ สมอองค์ก รดัง กล่ า วจะท าหน้ า ที่เ สริม
กระบวนการร่างกฎหมายทัง้ ในด้านรัฐบาลและทางด้านรัฐสภา แนวทางและรูปแบบขององค์กรซึ่ง
เ
ป็
น
ที่
ยอมรับของบุคคลทัวไป
่ ซึ่งต้องเป็ นองค์กรที่เป็ นกลางมีอสิ ระและมีกฎหมายรองรับ ประกอบด้วย
ตัวแทนจากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นในด้านงบประมาณ บุคลากรและเรื่องอื่นๆ ที่จาเป็ นแก่องค์กร
เรื่องปฏิรูปกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การปฏิรูปกฎหมายของประเทศเป็ นไปอย่างมีระบบ และให้ม ี
การศึกษาวิจยั ในปญั หาและผลประโยชน์ ต่างๆ ของกลุ่มสังคมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะสามารถทาให้
สถาบันของรัฐทีม่ อี านาจในการตรากฎหมายอันได้แก่ รัฐบาลและรัฐสภา ตลอดจนบุคคลทัวไป
่ หรือ
ผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องได้มองถึงเหตุผลของบทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรื่องหรือประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
ถ่องแท้ โดยเข้าใจถึงความสาคัญของรูปแบบขององค์กร ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และขอบเขตสิทธิและหน้าทีข่ องเอกชนภายในบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
5. แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพรัฐวิ สาหกิ จ
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจจะต้องการระดมเงินทุนและการขยายบริการพื้นฐานเพิม่ สูงขึน้ มากในช่วง
แผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ระบบนานาชาติมากขึน้ ตลอดทัง้ ทีจ่ ะ
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รองรับความไปสู่การเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคมนาคมสื่อสารของประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจจะต้องลงทุนเพิม่ ขึน้ กว่า 7.6 แสนล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ จากในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
เกือ บเท่าตัว จึงจาเป็ นที่จะต้อ งวางแนวทางการระดมทุน การเพิม่ ส่ วนทุนและบทบาทของภาค
เอกชนในการร่วมมือพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ได้อย่างเป็ นระบบเพื่อสนับสนุ นวัตถุประสงค์หลักของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ทีต่ อ้ งการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
5.1 ปรับปรุงกลไกการกากับดูแล โดย
5.1.1 ลดบทบาทกากับดูแลจากหน่ วยงานของรัฐ โดยกากับเฉพาะงานที่เป็ นนโยบาย
สาคัญของรัฐ เช่น การก่อหนี้ การนารายได้ส่งรัฐ การตรวจสอบงบการเงิน ขนาดและลักษณะการ
ลงทุน การติดตามประเมินผล และการเพิม่ บทบาทภาคเอกชน ส่วนการบริหารรัฐวิสาหกิจภายในให้
อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรรมการและฝา่ ยบริหารของรัฐวิสาหกิจ
5.1.2 ให้ความสาคัญกับแผนวิสาหกิจให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้เป็ นเครื่องมือในการกากับ
ดูแลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายการพัฒนาส่วนรวมของประเทศ
5.1.3
รัฐวิสาหกิจ

ปรับ ปรุง กฎหมายและระเบีย บที่ใ ช้ใ นการก ากับ ดูแลให้เ กิด ความคล่ อ งตัว แก่

5.2 ปรับปรุงระบบการดาเนิ นงานของรัฐวิ สาหกิ จ โดย
5.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารและการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้
คล่องตัวและเป็นเชิงธุรกิจมากขึน้ โดยให้ความสาคัญกับระบบข้อมูล การจัดทาแผนวิสาหกิจและการ
จัดทาแผนระยะยาว
5.2.2 ปรับปรุงกฎระเบียบภายในของรัฐวิสาหกิจให้เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานและการ
เพิม่ บทบาทการดาเนินงานร่วมกับภาคเอกชน
5.2.3 ให้มกี ารประเมินผลภายในรัฐวิสาหกิจ
5.2.4 วางแผนพัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและ
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปรวดเร็ว
5.3 ใช้ น โยบายราคา เพื่อ ให้ร ัฐ วิส าหกิจ ก าหนดราคาสิน ค้า และบริก ารที่คุ้ม กับ ต้น ทุ น ที่ม ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพดี โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือค่าเช่าบริการกับราคาสากลเป็ นเกณฑ์
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5.4 เพิ่ มบทบาทการดาเนิ นงานร่วมกับภาคเอกชน
รูปแบบในการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในการร่วมพัฒนารัฐวิสาหกิจดังนี้ คือ
5.4.1
แต่ผเู้ ดียว

เปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดาเนินการในกิจการ ซึ่งเดิมรัฐทาในลักษณะผูกขาด

5.4.2 การร่วมทุนกับเอกชน
5.4.3 การทาสัญญาว่าจ้างเอกชนเพื่อดาเนินการกิจกรรมบางอย่างของรัฐวิสาหกิจหรือทา
สัญ ญาจ้า งเอกชนมาบริห ารงานของัฐ วิส าหกิจ ตลอดทัง้ การเปิ ด โอกาสให้เ อกชนมาลงทุน และ
บริหารงานในโครงการใหม่ๆ ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีเงื่อนไขให้ทาการโอนสิทธิ ์ให้กบั รัฐเมื่อสิ้นสุด
สัญญา
5.4.4 การกระจายหุน้ บางส่วนหรือทัง้ หมดออกขายให้สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์หรือ
การตกลงขายหุน้ ให้กบั พนักงาน/เอกชนโดยตรง โดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์
การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิส าหกิจ แห่ง ใดแห่ง หนึ่ ง สามารถนาเอาวิธ ีก ารทัง้ 4
ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามการทีจ่ ะเลือกใช้
วิธใี ดจาเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบและกาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนให้ชดั เจนโปร่งใส โดย
องค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง
5.5 ดาเนิ นมาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้โครงการเพิ่ มบทบาทภาคเอกชนประสบผลสาเร็จ
การเพิม่ บทบาทภาคเอกชนจะต้องดาเนินมาตรการดังนี้.5.5.1 สร้างความร่วมมือจากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึง ผลดีผลเสีย เพื่อสร้างเสียงสนับสนุ นจากประชาชนทุ กฝ่าย ได้แ ก่ นักธุ รกิจ
นักวิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ สื่อมวลชน และประชาชน
5.5.2 ปรับปรุ ง ให้แ ผนงานมีค วามกระจ่ างชัด โดยจัด ทาแผนปฏิบตั ิก ารเพื่อ ทุ ก ฝ่ายที่
เกีย่ วข้องได้ทราบถึงวิธกี ารและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ซึง่ จะนาไปสู่การปฏิบตั ติ ่อไป
5.5.3 กาหนดสิง่ จูงใจสาหรับผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง โดยกาหนดวิธกี ารให้ผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ให้พนักงานโดยพิจารณาความเหมาะสมเป็ นกรณีไป รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อ
หางานใหม่ให้ เป็นต้น
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5.5.4 ส่งเสริมการประกอบการเชิงธุรกิจ โดยแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การให้เอกชนดาเนินกิจการบางประเภท ลดเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาล และการเปลี่ยนสถานะของ
รัฐวิสาหกิจให้อยูใ่ นรูปบริษทั จากัด
5.5.5 การส่งเสริมสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและวิสาหกิจ การเสริมสร้างความเข้าใจ
และเผยแพร่บทบาทของรัฐวิสาหกิจต่อสาธารณชนและรัฐวิสาหกิจ จะช่วยให้การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วนัน้ จึงต้องให้หน่วยงานกลางทีด่ แู ลรัฐวิสาหกิจจัดทาแผนการ
เผยแพร่ท่เี กี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ของรัฐเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอย่างต่ อเนื่องต่ อ สาธารณชนและกลุ่ มบุค คลที่เ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะจะต้องประชาสัมพันธ์
ภาพรวมผลการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ผลดี-ผลเสีย ประเด็นปญั หาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขผูบ้ ริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง
6. แนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ปรับโครงสร้างองค์ก รและระบบบริหารราชการ ตลอดจนกาลังคนภาครัฐให้มขี นาดเล็ก
กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ อันเอื้ออานวยต่อความก้าวหน้ าในระบบวิชาชีพมากยิง่ ขึ้นพร้อมทั ้ง
พัฒนาคุณภาพข้าราชการ ตลอดจนการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทัง้ นี้ให้ถอื ว่าการปรับปรุงระบบราชการและพัฒนากาลังคน
เป็นการลงทุนของรัฐ โดยมีมาตรการดังนี้
6.1 ระบบโครงสร้างองค์กรและการบริ หาร
6.1.1 ปรับบทบาทของราชการจากการตรวจสอบ ควบคุมเป็นการกากับดูแลและส่งเสริม
6.1.2 ปรับขนาดและโครงสร้างขององค์กรภาครัฐให้มขี นาดกะทัดรัด โดยใช้มาตรการ
เสริมต่ า งๆ เช่น การจ้างเหมาเอกชนบทในงานบางเรื่อ ง เพื่อ ลดภาระของราชการและจานวน
ข้าราชการและลูกจ้างให้น้อยลง
6.1.3 ปรับระบบการราชการให้เป็ นระบบวิชาชีพ เพื่อให้ขา้ ราชการมีโอกาสก้าวหน้าตาม
ความสามารถและมีดุลยภาพกับระบบการควบคุมทางการเมือง
6.1.4 ปรับระบบบริหารราชการ กฎระเบียบต่างๆ และขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ อนุ ญาต และ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้สนั ้ และรวดเร็ว ลดความยุ่งยากเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผูข้ อ
อนุมตั อิ นุญาต และธุรกิจเอกชนให้ได้รบั บริการอย่างรวดเร็วและยุตธิ รรม
6.1.5 ปรับปรุงบรรยากาศและระบบการทางานภาคราชการให้ทนั สมัยและเอื้ออานวยให้
เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็ว โดยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารปรับใช้
ให้เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
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6.1.6 ปรับระบบการทางานของข้าราชการโดยการกระจายความรับผิดชอบและอานาจ
การตัดสินใจให้แก่ขา้ ราชการในระดับปฏิบตั กิ ารให้มากขึน้
6.2 ระบบกาลังคน
6.2.1 ด้านปริ มาณ
(1) ให้ส่วนราชการมีการวางแผนกาลังคนเพื่อให้การใช้กาลังคนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบการให้สงิ่ จูงใจที่เหมาะสมในการสนับสนุ นการดาเนินการของส่วน
ราชการในเรือ่ งนี้
(2)

ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายรวมให้อยู่ในสัดส่วน

ไม่เกินร้อยละ 40
(3) จากัดการเพิม่ และลดขนาดบุคลากรตามภาระหน้าที่หลักของหน่ วยงาน
และจัดลาดับความสาคัญของนโยบายและภารกิจ
(4) สร้างกลไก การโยกย้ายถ่ า ยเทกาลังคนระหว่างส่ วนราชการรเพื่อ เกลี่ย
กาลังคนจากจุดที่หมดความจาเป็ นหรือจาเป็ นน้ อยไปให้จุดที่มคี วามจาเป็ นมาก เช่น การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการรองรับการเกลีย่ กาลังคนระหว่างส่วนราชการ
(5) สร้างกลไกให้เอื้ออานวยในการโยกย้ายถ่ายเทกาลังคนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างสะดวกยิง่ ขึน้
(6)

สร้างกลไกและจูงใจให้ขา้ ราชการและลูกจ้างบางส่วนออกจากราชการก่อน

(7)

ให้มกี ารศึกษาวิจยั การใช้กาลังการใช้กาลังคนภาครัฐให้เกิดประโยชน์สงู สุด

เกษียณ

6.2.2 ด้านคุณภาพ
(1) สร้างระบบจูงใจให้ผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถสูงเข้ารับราชการเป็ นจานวน
มากขึน้ เช่น การให้ทุนการศึกษาและสรรหาโดยวิธกี ารพิเศษ รวมทัง้ การให้ค่าตอบแทนตามระดับ
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์การทางาน
(2) กาหนดทิศ ทางพัฒนาข้าราชการ โดยชี้นากลุ่ มเป้าหมาย รูปแบบวิธ ีการ
เนื้อหาสาระทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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(3) สนับสนุ นให้มกี ารจัดสรรงบประมาณ เพื่อ การพัฒนาและฝึ กอบรมอย่าง
จริงจัง โดยจัดเป็ นลาดับความสาคัญสูง และให้ถอื เป็ นการลงทุนอย่างหนึ่งในภาครัฐโดยเน้นให้เกิด
ประสิทธิผลมากทีส่ ุด
(4) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลจัดและส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั การ
ฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบและต่อเนื่องนับตัง้ แต่ เริม่ รับการบรรจุ การเลื่อนตาแหน่ งหรือย้าย
เปลีย่ นหน้าทีร่ วมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาตนเอง
(5) ให้ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม เน้นการพัฒนา/ฝึกอบรม เป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั ริ าชการ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้หน่ วยราชการนาระบบ “การพัฒนาคุณภาพของ
การทางาน” มาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคนให้ม ี
คุณภาพยิง่ ขึน้
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานราชการมีระบบข้อมูลกาลังคนทีเ่ หมาะสม
การจัดทามาตรฐานในการทางาน และแผนการใช้ประโยชน์กาลังคน เพื่อเป็ นแนวทางการควบคุ ม
กากับให้กาลังคนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6.3 ระบบค่าตอบแทน
6.3.1 กาหนดวงเงินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง นามาบูรณะพัฒนา
ระบบโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทน คือ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงตลาดแรงงาน
(2) ปรับ ปรุ ง ระบบค่ า ตอบแทนแก่ ก าลัง คนภาครัฐ ให้ เ กิด ความคล่ อ งตัว
แก้ปญั หาการบริหารกาลังคนในด้านการสรรหาธารงรักษากาลังคนที่มคี ุณภาพและมีความจาเป็ น
พิเศษ
(3)
พิจารณาแยกบัญชีอตั ราเงินเดือนตามกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านต่างๆ เช่น กลุ่ม
ทัวไป
่ กลุ่ มวิชาการวิชาชีพ และกลุ่ มบริหาร เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการจ้างงาน โดยให้เ กิดความ
ยืดหยุน่ และคล่องตัวในการปรับปรุงแก้ไข
(4) ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการผูม้ รี ายได้น้อย
และปานกลางเป็นหลัก เพื่อเป็นส่วนเสริมในการดารงชีพ
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