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ส่วนท่ี 1 
สรปุสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 

 
1. ผลการพฒันาท่ีผา่นมา  

1.1 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัในระดบัสูงและเปิดกว้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
มากขึ้น ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 6 เศรษฐกจิของประเทศไทยได้ 
ฟ้ืนตวัและขยายตวัอยา่งต่อเนื่องในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 10.5 ต่อปี ซึง่สงูกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไวใ้นแผนฯ 
ถงึหนึ่งเท่าตวั และนบัเป็นอตัราการขยายตวัเฉลีย่สูงสุดของการพฒันาเศรษฐกจิในช่วง 25 ปีทีผ่่าน
มา ในขณะเดยีวกนัโครงสรา้งเศรษฐกิจนานาชาตมิากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนการค้าระหว่าง
ประเทศต่อผลผลติรวมของประเทศเพิม่จากรอ้ยละ 60 ในปี 2529 เป็นรอ้ยละ 80 ในปี 2534 
 ปจัจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัในอตัราสงูเช่นน้ี ไดแ้ก่ การขยายตวัของการ
ส่งออก การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งขยายตวัสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ค่อนขา้งมาก 
นอกจากนัน้ ภาวะเศรษฐกจิโลกไดเ้อือ้อ านวยต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ราคาน ้ามนัและอตัราแลกเปลี่ยนในประเทศอุตสาหกรรมได้ปรบัตวัสูงขึน้ตลอดทัง้ความได้เปรยีบ
ของไทยในดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรมนุษย ์และอตัราค่าจา้งแรงงานทีไ่ม่สูงนัก ท าให้ฐานะ
การแขง่ขนัของไทยในตลาดโลกอยูใ่นฐานะทีไ่ดเ้ปรยีบจงึท าใหก้ารลงทุนและการส่งออกเพิม่ขึน้มาก 
 การด าเนินนโยบายการเงนิและการคลงัอย่างระมดัระวงัประกอบกบัเสถียรภาพทางด้าน 
การเมอืงที่ม ัน่คง กเ็ป็นปจัจยัที่มสี่วนส าคญัอกีดา้นหน่ึงในการเสรมิสรา้งความมัน่ใจทางธุรกจิ ซึ่ง 
ทัง้หมดน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหศ้รษฐกจิของไทยขยายตวัในอตัราสูงเกนิกว่าเป้าหมายของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 ทีก่ าหนดไวเ้ป็นอนัมาก 
 
 1.2 ฐานะการเงินการคลงัของประเทศมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้และการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่ องมานัน้ ท าให้เกิดผลดีต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมในหลายด้าน โดยเฉพาะฐานะการเงนิ การคลงัของประเทศ การ  
จา้งงาน และรายไดโ้ดยส่วนรวม กล่าวคอื 
 
  1.2.1 ฐานะการเงนิการคลงัของประเทศมัน่คงและมเีสถยีรภาพ การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของ
เศรษฐกจิไทย และการด าเนินนโยบายการเงนิและการคลงัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ใหอ้ยู่ใน
เกณฑท์ีน่่าพอใจ อาท ิทุนส ารองเงนิตราต่างประเทศเพิม่สูงขึน้ถงึเกอืบ 17,000 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
เมือ่กลางปี 2534 และภาระหนี้สนิต่างประเทศของไทยลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน จากการทีอ่ตัราส่วน
ของการช าระหนี้คนืทัง้ในรูปเงนิต้นและดอกเบี้ยต่อรายได้การส่งออกได้ลดลงเป็นล าดบัคอื จาก 
ร้อยละ 20.6 ในปี 2529 มาเป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2534 และสดัส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ 
ผลผลติรวมของประเทศลดจากรอ้ยละ 38.5 เหลอื รอ้ยละ 34 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
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    ทางด้านการบรหิารการคลงัของประเทศปรากฎว่าดุลการคลงัของรฐับาลได้เริม่ 
เกนิดุลเป็นครัง้แรกในปี 2531 เป็นต้นมา เน่ืองจากสามารถจดัเก็บรายได้สูงเกนิกว่าเป้าหมายใน
ขณะที่การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณต ่า เนื่องจากความล่าช้าของโครงการหลายด้านท าให้ฐานะเงนิ
คลงัของประเทศเพิม่สูงขึน้จากเคยอยู่ในระดบั 11,000 ล้านบาท เมื่อต้นปีประมาณ 2531 เป็น 
184,000 ลา้นบาท ในเดอืนมถุินายน 2534 หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 50 ของงบประมาณรายจ่าย 
การที่เงนิคงคลงัเพิ่มขึ้นอยู่ในระดบัสูงได้เปิดโอกาสให้รฐับาลสามารถปรบัและด าเนินนโยบาย  
การคลงัไดด้ขีึน้ โดยการปรบัโครงสรา้งภาษกีารลดภาษนี าเขา้เครื่องจกัรและภาษนี าเขา้รถยนต์และ
อุปกรณ์ และการช าระคนืเงนิกูก่้อนก าหนดได ้
  
  1.2.2 อตัราเงนิเฟ้อ อย่างไรกต็าม อตัราเงนิเฟ้อ มแีนวโน้มสูงขึน้รอ้ยละ 2.5 ในปี 2530 เป็น
รอ้ยละ 6 ในปี 2534 เนื่องจากการขยายตวัของความต้องการในระบบเศรษฐกิจสูงกว่าก าลงั 
การผลติและอตัรเงนิเฟ้อของโลกก็เพิม่ขึน้ในช่วงเดยีวกนั ท าให้ระดบัเงนิเฟ้อในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 5 ซึง่กน็บัว่าอยูใ่นระดบัทีค่วบคุมดแูลได ้
 
  1.2.3 การจา้งงานและค่าแรงเพิม่สูงขึน้ การทีเ่ศรษฐกจิขยายตวัในอตัรสูงท าใหม้กีารจา้งงาน
เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและบรกิารทีม่กีารจา้งงานเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ถงึปี
ละ 554,000 คนต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ท าใหอ้ตัราการว่างงานลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 
0.6 ในปี 2534 หรอือาจจะกล่าวไดว้่าประเทศไทยไม่มกีารว่างงานโดยเปิดเผยแต่ยงัมกีารว่างงาน
ตามฤดูกาลในช่วงหน้าแล้ง ในขณะเดยีวกนัค่าจ้างแรงงานได้เริม่ปรบัตวัสูงขึ้นท าให้รายได้ของ
ประชาชนโดยทัว่ไปเพิม่ขึน้ตลอดทัง้ก าลงัซือ้ของประชาชนโดยส่วนรวมกเ็พิม่ในระดบัทีน่่าพอใจ 
 
  1.2.4 รายได้ต่อหวัของประชากรเพิม่ขึน้เท่าตวั รายได้ต่อหวัประชากรในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 เพิม่สูงขึน้จาก 21,000 บาท ในปี 2539 เป็น 41,000 บาท ในปี 2534 ทัง้นี้เนื่องจากอตัรา
การเพิม่ของรายไดป้ระชาชาตสิูงเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 10.5 ในขณะทีป่ระชากรเพิม่ในอตัราทีล่ดลงเหลอื
เพยีงรอ้ยละ 1.4 ในปี 2534 จงึท าใหค้วามเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปของประชาชนดขีึน้ และช่วยแก้ไขปญัหา
ความยากจนไดส้่วนหน่ึง 
 
 1.3 การพฒันาท่ีผ่านมายงัมีความไม่สมดลุอยู่หลายด้าน แมว้่าการขยายตวัอย่างสูงของ
เศรษฐกจิจะมผีลต่อเศรษฐกจิส่วนรวมหลายประการกต็าม แต่การขยายตวันัน้ไดก่้อใหเ้กดิความไม่
สมดุลในการพฒันาทีส่ าคญัๆ อีกหลายด้าน ซึ่งอาจจะเป็นข้อจ ากดัของการพฒันาในระยะยาว
ของประเทศ ดงันี้ 
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1.3.1 ความเหลื่อมล ้าของรายไดร้ะหว่างกลุ่มครวัเรอืนระดบัต่างๆ ตลอดทัง้ชนบทกบัเมอืงมี
มากขึน้อย่างน่าเป็นห่วง ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
โดยส านักงานสถติแิห่งชาตพิบว่า กลุ่มครวัเรอืนที่มรีายได้สูงหรอืกลุ่มคนรวยที่สุด 20 เปอรเ์ซน็ต์
แรก มสีดัส่วนของรายไดต่้อรายได้ของคนทัง้ประเทศเพิม่จากรอ้ยละ 49.3 ในปี 2518/2519 เป็น
รอ้ยละ 54.9 ในปี 2530/2531 ในขณะที่กลุ่มคนยากจนที่สุดของประเทศ 20 เปอรเ์ซน็ต์หลงัม ี
สดัส่วนของรายไดล้ดลงจากรอ้ยละ 6.1 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
     
    กลุ่มอาชพียากจนทีสุ่ดยงัคงเป็นกลุ่มเกษตรกร ซึง่ปรากฏว่ามรีายไดน้้อยทีสุ่ด คอื
เพยีงครึง่หนึ่งของรายไดเ้ฉลีย่ทัง้ประเทศเท่านัน้ ส่วนกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไปและกลุ่มขา้ราชการทีม่ ี
รายไดต้ ่ากย็งัดกีว่ากลุ่มเกษตรกร 
 
    นอกจากนัน้ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิระหว่างเขตมหานครและส่วนภูมภิาคกม็ี
มากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหาครและปรมิณฑลยงัมฐีานเศรษฐกิจและอตัราการเจรญิเติบโตที่ 
รวดเรว็กว่าภาคอื่นๆ กล่าวคอื มลูค่าของผลผลติรวมของกรุงเทพมหานครมสีดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 42 
ของผลผลิตรวมของประเทศในปี 2532 ขณะที่ภาคอื่นๆ ส่วนใหญ่มสีดัส่วนลดลง เช่น ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือลดลงจากรอ้ยละ 14.7 เหลอืรอ้ยละ 12.9 ภาคเหนือลดลงจากรอ้ยละ 13.5 
เ ห ลื อ 
รอ้ยละ 11.4 ภาคใต้ลดลงจากรอ้ยละ 10 เหลอืรอ้ยละ 9.0 ของผลผลติรวมของประเทศในช่วง 
เดยีวกนั 
  1.3.2 การขาดแคลนบรกิารพื้นฐานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 มคีวามรุนแรง มากขึ้น 
บรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิเกอืบทุกประเภท เช่น ไฟฟ้า น ้า ระบบการสื่อสารคมนาคม โครงข่าย
ถนนและท่าเรอื เป็นต้น มไีม่เพยีงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกจิที่ขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
แมว้่าจะไดม้กีารปรบัแผนการลงทุนด้านบรกิารพืน้ฐานในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 แล้วก็
ตาม นอกจากนัน้ การเพิม่บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนขยายบรกิารพื้นฐานยงัไม่
สามารถเริม่ด าเนินการไดม้ากนกั จงึท าใหบ้รกิารพืน้ฐานเหล่านี้มสีภาพเป็น “คอขวด” ต่อการพฒันา
ในปจัจบุนั และอนาคตอนัใกลน้ี้ 
   
  1.3.3 ช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกบัการลงทุนมแีนวโน้มสูงขึน้ ถงึแมว้่าเสถยีรภาพ
ทางการเงนิการคลงัของประเทศมคีวามมัน่คงพอสมควร แต่ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6  
ช่องว่างระหว่างการออมกบัการลงทุนเริม่สูงขึ้นมากอย่างน่าเป็นห่วงดงัจะเหน็ได้จากการขาดดุ ล
บญัชเีดนิสะพดัสูงถงึประมาณรอ้ยละ 8.5 ของผลผลติรวมในปี 2534 เนื่องจากมกีารลงทุนเพิม่รอ้ย
ละ 24 ในปี 2530 เป็นรอ้ยละ 36.5 ของผลผลติรวมในปี 2534 ในขณะเดยีวกนัสดัส่วนการออมต่อ 
ผลผลติรวมของประเทศเพิม่ขึน้น้อยกว่า คอื จากรอ้ยละ 23.0 เป็นรอ้ยละ 28 ในช่วงระยะเวลา 
เดยีวกนั ปญัหาน้ีจะตอ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิและมมีาตรการแกไ้ขทีช่ดัเจน 
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  1.3.4 ปญัหาการปรบัตวัของสงัคมไทยให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิมมีากขึ้น 
กล่าวคอื การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสู่
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมเป็นเหตุให้สงัคมไทยเริม่เปลี่ยนแปลงจากสงัคมชนบทมาสู่ความเป็นสงัคม
เมอืงมากยิง่ขึน้ ท าใหว้ถิชีวีติและความเป็นอยูแ่บบไทยดัง้เดมิตอ้งปรบัเปลีย่นเป็นการด าเนินชวีติใน
รปูแบบสมยัใหม ่อนัมผีลกระทบต่อสภาพจติใจ วฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยูโ่ดยส่วนรวม การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวนี้ได้ก่อให้เกดิปญัหาสงัคมเมอืงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปญัหาอาชญากรรม 
แมว้่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมาตัง้แต่ พ.ศ.2524-2533 อตัราการก่ออาชญากรรมไดล้ดลงจาก 
185.5 คดมีาเป็น 154.4 คดต่ีอประชากร 100,000 คน แต่แนวโน้มของการก่อคดไีดเ้ปลีย่นแปลงไป
ในลกัษณะที่รุนแรงสะเทือนขวญั และมีความซบัซ้อนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ปญัหายาเสพตดิยงัคงเป็นปญัหาทีส่ าคญัโดยสามารถจบักุมผูก้ระท าผดิ จ านวน 60,546 ราย ในปี 
2532 สูงขึน้จากจ านวน 21,730 ราย ในปี 2523 ถงึ 2.8 เท่า นอกจากน้ีปญัหาชุมชนแออดัและ
ปญัหาแหล่งเสื่อมโทรมในเมอืงมแีนวโน้มทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ 
 
  1.3.5 ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การทีเ่ศรษฐกจิไทยเตบิโตใน
ระยะทีผ่่านมา ในอตัราสงูมากท าใหม้กีารระดมทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะ ทีด่นิ ป่าไม ้แหล่งน ้า 
ประมง และแร่ มาใชใ้นอตัราทีสู่ง อนัเป็นการท าลายทรพัยากรธรรมชาตดิงักล่าว ยิง่ไปกว่านัน้การ
ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัหารทรพัยากรธรรมชาตทิี่ผ่านมาก็เป็นสาเหตุส าคญัซ ้าเตมิให้
ทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเรว็ ดงัจะเห็นได้จากพื้นป่าของประเทศซึ่งลดลงจาก 
109.5 ลา้นไร่ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ ในปี 2541 เหลอืน้อยกว่า 90 
ลา้นไร ่หรอืน้อยกว่ารอ้ยละ 28 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดประเทศในปี 2532 
 
    นอกจากนี้ การขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรม
และการท่องเทีย่วรวมตลอดถงึการขยายตวัของประชากรในเมอืง ไดก่้อใหเ้กดิปญัหามลพษิในดา้น
ต่างๆ เช่น น ้าเน่า อากาศเสยี เสยีงรบกวน กากของเสยีและสารอนัตรายซึง่เพิม่ปรมิาณมากขึน้ อกี
ทัง้คุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลกั เช่น แม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้าท่าจนี รวมถึงคุณภาพน ้าทะเล  
ชายฝ ัง่ในบรเิวณแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเสื่อมโทรมและมคีุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ความ
เสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิและปญัหาสิง่แวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของ
ประชาชนและชุมชนซึง่จะเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาเศรษฐกจิต่อไปในอนาคต 
   

1.3.6 ระบบราชการปรบัตวัไม่ทนัและไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิและสงัคมมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ระบบราชการยงัไม่
สามารถปรบัตวัให้รบัสถานการณ์ใหม่ได้อย่างทนัเหตุการณ์เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทัง้ในดา้นก าลงัคน
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กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ระบบการบรหิารและโครงสร้างองค์กรของรฐั ซึ่งจะต้องมกีารปฏริูป
ระบบอยูอ่กีมาก  
   
  ในด้านก าลงัคน ปจัจุบนัมกีารโยกยา้ยถ่ายเทก าลงัคนจากภาครฐับาลหรอืสมอง
ไหลไปสู่ภาคเอกชนมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ก าลงัคนในสาขาวชิาชพีที่ขาดแคลนทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งสาเหตุส าคญัมาจากค่าตอบแทนของภาคราชการยงัต ่ามาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัภาคเอกชน และลกัษณะองคก์รของระบบราชการยงัมตี าแหน่งบรหิารและวชิาการ
ระดบัสงูน้อยมาก ท าใหข้าดโอกาสทีจ่ะมคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 
 
  ขณะเดยีวกนั กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของระบบราชการทีม่อียู่ไม่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของเศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนัน้ระบบ
การบรหิารและโครงสร้างองค์กรของรฐัยงัรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางขาดการกระจายอ านาจหน้าที่ 
รบัผดิชอบไปยงัส่วนภมูภิาค ทอ้งถิน่และชนบทอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
 
 1.4 สรปุผลการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 ไดส้่งผลใหเ้ศรษฐกจิไทย
ขยายตวัอย่างมัน่คงและมเีสถยีรภาพ และฐานะการเงนิการคลงัของประเทศดขีึน้ ซึ่งท าใหค้นไทย
โดยทัว่ไปมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ แต่ในขณะเดยีวกนัการขยายตวัทางเศรฐกจิในอตัราสูง
ทีผ่่านมาไดก่้อใหเ้กดิความไม่สมดุลดงักล่าวมแลว้หลายประการ ซึง่จะเป็นอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่อ
การพฒันาประเทศที่ย ัง่ยนืและมคีุณภาพในระยะยาวต่อไปได้ ดงันัน้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 จงึจ าเป็นต้องก าหนดทศิทางการพฒันาประเทศใหเ้ป็นรากฐานส าหรบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่องยัง่ยนืและมคีวามสมดุลต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคห์ลกัของการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 7  
 

ผลการทบทวนประเดน็การพฒันาทีผ่่านมาพอจะสรุปไดว้่าการพฒันาประเทศในช่วงแผนฯ 
7 จ าเป็นจะต้องให้มคีวามสมดุลระหว่างการพฒันาในเชงิปรมิาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมใน
สงัคมควบคู่กนัไปเพื่อน าไปสู่การพฒันาทีม่คีุณภาพและยัง่ยนื ดงันัน้ จงึไดก้ าหนดวตัถุประสงคห์ลกั
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 ไว ้3 ประการดงันี้ 
 

2.1 รกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเพื่อใหก้ารเจรญิเตบิโต
เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และมเีสถยีรภาพ 
 
 
 



6 

 2.2 การกระจายรายไดแ้ละกระจายการพฒันาไปสู่ภูมภิาคและชนบท ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
 

2.3 เรง่รดัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ 
 

เพื่อให้เกิดการพฒันาในลกัษณะที่มคีุณภาพและยัง่ยนื ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจงึ 
จ าเป็นทีจ่ะต้องใหน้ ้าหนักความส าคญัอย่างเท่าเทยีมกนัต่อการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์าร
พฒันาประเทศทัง้ 3 ดา้น โดยค านึงถงึโอกาสและขอ้จ ากดัหลกัๆ ดงันี้ 
 
3. โอกาสและข้อจ ากดัของการพฒันาประเทศ 
 

การพฒันาประเทศใหม้คีวามสมดุลตามวตัถุประสงคห์ลกัทัง้ 3 ประการ นัน้ จะต้องพจิารณา
ถงึโอกาสและข้อจ ากดัที่จะเกิดขึ้นในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 เพื่อใช้ในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาประเทศในระยะต่อไป ซึง่โอกาสและขอ้จ ากดัของการพฒันาประเทศในระยะ 5 ปีขา้ง
หน้าทีส่ าคญั มดีงัต่อไปนี้ 
  

3.1 โอกาสการพฒันา 
 
โอกาสทีจ่ะเอือ้อ านวยและเปิดช่องทางใหก้ารพฒันาประเทศก้าวหน้าต่อไปอย่างมัน่คงและ

ยัง่ยนื ไดแ้ก่ 
 
3.1.1 โอกาสขยายตวัของการส่งออกสนิคา้ ไทยยงัคงมแีนวโน้มทีด่ ี ทัง้ตลาดประชาคม 

ยโุรปและเขตการคา้เสรขีอง สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และเมก็ซโิก ตลอดจนแนวโน้มการขยายตวัทีด่ี
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นโยบายการเปิดตลาดของประเทศญี่ปุ่นและประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยี การขยายตลาดใหม่ในตะวนัออกกลาง อเมรกิาใต้ และอนิโดจีน จะยงั
ช่วยสนับสนุนและขยายตลาดส่งออกสนิคา้ไทยใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ เนื่องจากประเทศไทยได้ใหก้าร
ส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไวแ้ลว้เพื่อเป็นฐานการ
ผลติการส่งออก และสนิคา้เหล่านี้เป็นสนิคา้ทีม่มีลูค่าต่อหน่วยสงู ซึง่จะท าใหก้ารส่งออกของประเทศ
ยงัสามารถขยายตวัในระดบัทีน่่าพอใจต่อไปอกีในช่วง 5 ปีขา้งหน้า 
 
 3.1.2 โอกาสการขยายฐานผลติสาขาอุตสาหกรรม ยงัคงมอียู่มาก ทัง้อุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกและอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอุตสาหกรรม 
วศิวการ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมพืน้ฐานต่างๆ เนื่องจากแนวโน้มการโยกยา้ย
ฐานการผลติดา้นอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยีตะวนัออก
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เขา้สู่ภมูภิาคนี้ยงัมอียูต่่อไปเพราะภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคตะวนัตกจะเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิใหม่ของ
โลกทีม่อี านาจซือ้ทางเศรษฐกจิสงู และมอี านาจต่อรองทางการคา้มากขึน้ 
 
 3.1.3 การเปิดตลาดการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีลู่ทางที่ดีขึ้นการ 
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์อนิโดจนีและประเทศเพื่อนบา้น รวมทัง้นโยบายทีจ่ะเปิดความสมัพนัธ์
ทางการค้าและการลงทุนในอินโดจนีและพม่า ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้แก่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจ 
ด่านหน้าในภูมภิาคนี้ต่อไป นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงในประเทศสงัคมนิยมใน  
เอเชยีเหนือ อาจจะมผีลท าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเขา้สู่ประเทศกลุ่มอาเซยีน ซึง่ประเทศไทยจะ
กลายเป็นประเทศหนึ่งทไีดร้บัผลจากการเคลื่อนยา้ยทุนจากเอเชยีเหนือมาสู่ภมูภิาคอาเซยีนดว้ย 
 
 3.1.4 การพฒันาให้ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการเงนิใน 
ภูมภิาค การผ่อนคลายขอ้จ ากดัทางการเงนิและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศในเดอืนพฤษภาคม 
2533 เป็นต้นมา ประกอบกบัมาตรการพฒันาตลาดการเงนิและตลาดทุนของประเทศไทย จะมสี่วน
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น รวมทัง้ท าให้ระบบการเงนิของประเทศมกีารพฒันาที่ 
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิและการเงนิของโลกอนัจะท าใหป้ระเทศไทยก้าวสู่การ
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเงนิของภูมภิาคนี้ไดด้ว้ย  
 
 3.1.5 โอกาสการขยายก าลงัซื้อและความต้องการสนิคา้และบรกิารของตลาดในประเทศมี
มากขึน้ แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศมแีนวโน้มที่จะขยายตวัสูงขึน้ในระยะ 5 ปี 
ขา้งหน้า ซึง่จะเป็นตวักระตุน้ทีส่ าคญัใหเ้ศรษฐกจิไทยสามารถขยายตวัไดโ้ดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณทีีค่วามตอ้งการของตลาดต่างประเทศมคีวามไมแ่น่นอนอยู่มาก 
 
 3.1.6 โอกาสการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การลงทุนปรบัโครงสรา้งการผลติในสาขา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ รวมทัง้การลงทุนในระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลในการเพิ่ม  
ประสทิธภิาพการผลติสูงขึน้โดยล าดบั โดยการส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยทีี่ เหมาะสมในการผลติ
และมีการปรับการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงขึ้นในหลายๆ สาขา กล่าวคือ การผลิตในสาขา
เกษตรกรรมแผนใหม่ อุตสาหกรรมอเิลค็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การคมนาคมสื่อสาร 
และสาขาธนาคารและการเงนิ นอกจากนี้ในสาขาเกษตรกรรมยงัได้เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ 
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรจดัท าแผนการผลติในระดบัครอบครวั จงึส่งผลให้การเพิม่ประสทิธภิาพ  
การผลติเป็นไปอยา่งน่าพอใจ 
 
 3.1.7 แรงงานไทยมคีุณภาพขัน้พืน้ฐานทีด่ขี ึน้ กล่าวโดยทัว่ไปแลว้แรงงานไทยมคีุณภาพ
ขัน้พื้นฐานที่ด ี เนื่องจากได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั 6 ปี ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุได้ถึง
ประมาณรอ้ยละ 97 และมอีตัราการรูห้นงัสอืถงึรอ้ยละ 86 ของประชากร ซึง่นบัว่าเป็นอตัราทีสู่งทีสุ่ด
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ประเทศหนึ่งในภูมภิาคนี้ การที่แรงงานไทยมกีารศกึษาขัน้พื้นฐานที่ด ีจงึท าให้มคีวามสามารถใน  
อนัที่จะรบัการฝึกเพื่อเพิม่ทกัษะระหว่างการท างานในสถานประกอบการได้โดยง่าย ประกอบทัง้ 
แรงงานสตรีก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในตลาดแรงงานของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ  
เพื่อนบา้นในภมูภิาคนี้ 
 
 3.1.8 การให้ความส าคญัต่อการระดมทุนเพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การที่
เศรษฐกจิของประเทศขยายตวัในระดบัสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ฐานะการคลงัมัน่คงจงึเปิดโอกาสให้ 
รฐับาลสามารถระดมการลงทุน เพื่อฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นในช่วง  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 ตลอดทัง้การตื่นตวัและตระหนักของประชาชนในเรื่องสิง่แวดลอ้มและการ
ปลกูฝงัจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัเดก็และเยาวชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทีผ่่านมา ท าใหเ้กดิ
พลงัจากประชาชนทีพ่รอ้มจะร่วมมอืกบัรฐับาลในการแก้ปญัหาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งจรงิจงัมากขึน้  
 
 3.2 ข้อจ ากดัท่ีจะมีต่อการพฒันาในอนาคต ขอ้จ ากดัทัง้ภายในประเทศและจากภายนอก
ประเทศทีอ่าจจะส่งผลกระทบทางลบต่อการพฒันาประเทศไทยในช่วง 5 ปีขา้งหน้าพอสรปุไดด้งันี้ 
   
  3.2.1 ความได้เปรยีบด้านทรพัยากรมนุษยก์ าลงัลดน้อยลงไปทัง้แง่ปรมิาณคุณภาพ และ 
ค่าจา้ง ถงึแมคุ้ณภาพแรงงานไทยมรีะดบัพืน้ฐานอยู่ในเกณฑด์ ีแต่ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้
แรงงานฝีมอื ช่างเทคนิค และระดบัวชิาชพี ซึ่งจะเป็นปญัหาลกัษณะสภาพคอขวดของการพฒันา
เศรษฐกจิไทยไปอกีระยะหนึ่ง ในขณะเดยีวกนัแรงงานส่วนเกนิที่มอียู่ ก็เป็นแรงงานด้อยฝีมอืและ
ขาดทกัษะ ไมส่อดคลอ้งกบัความต้องการแรงงานทีม่ฝีีมอื ดงันัน้ แนวโน้มความแตกต่างของค่าจา้ง
ระหว่างแรงงานระดบัต่างๆ จะมมีากขึน้และจะมผีลท าใหก้ารกระจายรายไดม้แีนวโน้มเลวลง 
 
  3.2.2 ทีด่นิเพื่อการผลติลดลงและมรีาคาสูงขึน้ การบุกรุกท าลายป่า การขยายตวัของการ
ผลติดา้นอุตสาหกรรมและบรกิารตลอดจนการขยายตวัของเมอืงและการเก็งก าไรที่ดนิ ท าให้ราคา
ทีด่นิเพิม่ขึน้มากตัง้แต่ปี 2531 เป็นต้นมานัน้ จะท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาต่อไปในอนาคตทัง้
ในแง่การขาดแคลนทีด่นิและที่ดนิราคาแพง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถของการแข่งขนั
ในตลาดโลกของประเทศ 
 
 3.2.3 การออมของภาคเอกชนเพิม่ขึน้ในอตัราที่ต ่าไม่พอตอบสนองต่อการลงทุนที่ยงัคง
ขยายตวัในระดบัสูง ช่องว่างการออมและการลงทุนทีข่ยายกวา้งขึน้ตัง้แต่ปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 จะยงัคงสูงต่อไปโดยคาดว่าช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนรวมของประเทศในช่วง  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 จะยงัคงอยู่ในระดบัรอ้ยละ 5.0 – 6.0 ของผลผลติรวมของประเทศ เนื่องจาก
การออมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของครวัเรอืนและธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ชา้กว่าความตอ้งการเงนิทุนมาก  
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 3.2.4 บรกิารพื้นฐานยงัขาดแคลนในระยะ 3 ปีขา้งหน้า เนื่องจากความต้องการบรกิาร 
พืน้ฐานยงัคงเพิม่ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ แต่การลงทุนบรกิารพืน้ฐานหลายดา้นมคีวามล่าชา้
ในการด าเนินงานเน่ืองจากการบรหิารและจดัการยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร รวมทัง้ในช่วงปลาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 การก่อสรา้งในโครงการขยายบรกิารพืน้ฐานส่วนใหญ่ประสบปญัหาการเพิม่
ของราคาวสัดุและขาดแคลนผูร้บัเหมาทีจ่ะมาด าเนินงาน จงึท าใหโ้ครงการต่างๆ ล่าชา้ไประยะหนึ่ง 
นอกจากนัน้นโยบายการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมทุนและด าเนินการด้านบรกิาร 
พืน้ฐานยงัไม่สามารถเริม่ได้เนื่องจากขาดการยอมรบัจากรฐัวสิาหกจิบางแห่งรวมทัง้ภาครฐัยงัขาด
การก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารจดัการ และขัน้ตอนการด าเนินงานที่สนับสนุนบทบาทเอกชนอย่าง  
เหมาะสมและชดัเจน 
 
 3.2.5 ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การพฒันาทีผ่่านมาไดม้กีาร
ระดมใชท้รพัยากรธรรมชาตทิัง้ทีด่นิ ป่าไม ้แหล่งน ้า ประมง และแร่ อย่างสิน้เปลอืงและไม่ประหยดั 
ซึง่ยงัผลใหเ้กดิความเสื่อมโทรมอยา่งรวดเรว็ และเริม่ส่งผลกระทบต่อการท ามาหากนิของประชาชน
ในชนบทซึ่งต้องพึง่พาทรพัยากรเหล่านี้เป็นหลกัในการยงัชพีอยู่แล้ว ผลกระทบดงักล่าวท าให้การ
แก้ปญัหาความยากจนในชนบทยดืเยือ้และล าบากมากขึน้ นอกจากน้ีการบุกรุกท าลายป่า ยงัส่งผล
ใหเ้กดิการสญูเสยีพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีม่คี่าของประเทศไทยอยา่งมาก 
 
 3.2.6 ระบบบริหารงานราชการ กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อบงัคบัต่างๆ ของทาง 
ราชการยงัล้าสมยั ขาดการปรบัปรุงและการบญัญตัขิึน้มาใหม่ให้ทนัต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นเหตุให้ไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการบรหิารงานในภาครฐัเป็น  
ส่วนรวม 
 
 3.2.7 ลกัษณะการเจบ็ป่วย และการตายจากโรคภยัชนิดต่างๆ มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มกีลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ ท าให้ลกัษณะการเจบ็ป่วยและการตายจาก
โรคใหม่ๆ  เช่น โรคเอดส ์โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทีเ่กี่ยวกบัการหมุนเวยีนของโลหติ โรคมะเรง็ 
โรคจติ และโรคประสาทมแีนวโน้มสงูขึน้ 
 
 3.2.8 ภาระที่รฐัจะต้องจดัสวสัดกิารให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจะมมีากขึ้น เนื่องจากลกัษณะ 
ครอบครวัไทยทีอ่ยูร่ว่มกนัหลายชัว่อายุคนเริม่เสื่อมคลาย เป็นครอบครวัเดีย่วในหลายลักษณะ เช่น 
ครวัเรอืนทีห่วัหน้าครอบครวัอพยพไปท างานในเมอืง ทิง้เดก็และผูสู้งอายุไวข้า้งหลงัและครอบครวัที่
มแีม่บ้านต้องออกไปท างานนอกบ้าน จะท าให้หลกัประกนัความมัน่คง ความอบอุ่นของสถาบนั
ครอบครวัเสื่อมคลายลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครอบครวัประกอบกบัการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของชุมชนเมอืงอย่างรวดเร็ว ท าให้ขาดความสมดุล



10 

ระหว่างการพฒันาเศรษฐกจิและการพฒันาทางดา้นจติใจ คุณธรรมและศลีธรรม อนัจะส่งผลกระทบ
ต่อความสงบสุขในสังคมมากยิ่งขึ้นในอนาคต และจะก่อให้เกิดปญัหายาเสพติด ปญัหาความ
ปลอดภยัในสงัคมและทรพัยส์นิ จงึมคีวามจ าเป็นทีร่ฐัจะต้องเขา้มาด าเนินการทางด้านการป้องกนั
ปญัหา และหาทางช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วย
สนบัสนุนการพฒันาไดต่้อไป 
 
 3.2.9 ความไม่แน่นอนนของเศรษฐกจิโลก การจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 ต้องอาศยั
สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าไว้หลายด้าน ซึ่งอาจจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในอนาคต ดังนั ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับความ  
เปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ยความรอบคอบ ประเดน็ทีส่มควรใหค้วามเอาใจใส่ ไดแ้ก่ 
    

(1) การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกจิโลก
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะชะลอตัวลงต ่ากว่าระดบัแนวโน้มปกติ ดงันัน้ การขยายตวัทาง 
การค้าของโลกจะชะลอตัวตามไปด้วย เน่ืองจากความพยายามแก้ไขปญัหาความไม่สมดุลทาง
เศรษฐกจิของประเทศมหาอ านาจทางอุตสาหกรรม ตลอดทัง้การแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิภายในของ
สหรฐัอเมรกิาเองที่ท าให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของประเทศสหรฐัฯ เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าปกต ิ
ขณะเดียวกนัเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนันีจะชะลอตวัลงเนื่องจากการรวมประเทศจะมเีพยีง
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และประเทศอุตสาหกรรมใหม่เท่านัน้ที่คาดว่าจะยงัคงขยายตวัได้ใน
ระดบัทีน่่าพอใจ แต่ประเทศในกลุ่มนี้กจ็ะไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของประเทศอุตสาหกรรม
ตะวนัตก ท าใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิชา้ลงเมื่อเทยีบกบัการขยายตวัอย่างรวดเรว็ ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1980 
 
   (2) ความไม่แน่นอนของราคาน ้ามนั ราคาสนิค้าเกษตร อตัราแลกเปลีย่น 
และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งยงัคงจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะการ
เปลีย่นแปลงของตวัแปรเหล่านี้จะมผีลกระทบต่อฐานะดุลการคา้ ดุลบญัชเีดนิสะพดั ดุลการช าระเงนิ 
และระดบัราคาภายในประเทศโดยตรง 
 
   (3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกจิและการค้าของโลกที่ส าคัญๆ 
โดยเฉพาะการรวมตลาดของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปในปี พ .ศ. 2535 และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเมอืงของประเทศสงัคมนิยมยุโรปตะวนัออก จะมผีลต่อทศิทางการคา้ต่างประเทศ 
และจะมกีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุนภายในประชาคมยุโรปและกบักลุ่มประเทศยุโรบตะวนัออกมากยิง่ขึน้
นอกจากนี้การรวมเป็นเขตการค้าเสรขีองทวปีอเมรกิาเหนือระหว่างสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และ  
เม็กซิโก ตลอดจนนโยบายการแก้ไขปญัหาการขาดดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัดของ 
สหรฐัอเมรกิาอาจจะมผีลกระทบต่อการลงทุนและการคา้ของประเทศได้ 
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   (4) การกดีกนัและการแข่งขนัทางการคา้อาจจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ผล
การเจรจาทางการคา้สนิคา้เกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกจิจะท าให้
รูปแบบและชนิดของสนิค้าที่จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงมแีนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารของประเทศไดท้ัง้ในดา้นบวกและลบ 
 
4. เป้าหมายส่วนรวมในการพฒันาประเทศ 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกัทัง้ 3 ประการของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ในอนัทีจ่ะ (1) 

รกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและต่อเนื่องได้อย่างมเีสถียรภาพ
ควบคู่ไปกบั (2) การกระจายรายไดแ้ละกระจายการพฒันาสู่ภูมภิาคและชนบท และ (3) การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์คุณภาพชวีติ สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้นี้ เมื่อค านึงถงึโอกาสและ  
ขอ้จ ากดัการพฒันาดงักล่าวมาแล้ว เหน็สมควรก าหนดเป้าหมายการพฒันาในช่วงแผนพฒันา ฯ 
ฉบบัที ่7 ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

4.1 เป้าหมายการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
 
4.1.1 ก าหนดใหเ้ศรษฐกจิส่วนรวม ขยายตวัโดยเฉลีย่รอ้ยละ 8.4 ต่อปี  

 
  4.1.2 ก าหนดใหร้ายไดถ้วัเฉลีย่ต่อหวั เพิม่จาก 41,000 บาท ในปี 2534 เป็น 71,000  
บาท ในปีสุดทา้ยของแผนฯ 7 หรอืรายไดท้ีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 ต่อปี  
 

4.1.3 ก าหนดใหส้าขาเกษตรกรรม ขยายตวัเฉลีย่ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 3.4 ต่อปี 
 

4.1.4 ก าหนดใหส้าขาอุตสาหกรรม ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 9.5 ต่อปี 
 

4.1.5 ก าหนดใหม้ลูค่าการส่งออกสนิคา้ เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 14.7 ต่อปี หรอืปรมิาณ 
การส่งออกสนิคา้เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9 ต่อปี 
  
 4.1.6 ก าหนดใหก้ารผลติพลงังานเชงิพาณิชย์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 ต่อปี จาก 280 พนับาเรล
น ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 2533 เป็น 410 พนับาเรลน ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 2539 
 

4.1.7 ก าหนดใหเ้พิม่ของบรกิารพืน้ฐาน ดงันี้ 
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(1) เพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าอกี 5,000 เมกกะวตัต ์ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ซึง่จะ 
ท าใหม้กี าลงัผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 14,500 เมกกะวตัต ์ในปี 2539 
 

(2) เพิม่จ านวนเลขหมายโทรศพัท ์จากสดัส่วนปจัจุบนั 3.6 เลขหมายต่อประชากร 
100 คน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 เลขหมายต่อประชากร 100 คน เมื่อสิ้นสุด
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 

4.2 เป้าหมายการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คง 
4.2.1 ก าหนดเป้าหมายเงนิเฟ้อ โดยเฉลีย่ไมใ่หเ้กนิรอ้ยละ 5.6 ต่อปี  

     
4.2.2 ก าหนดเป้าหมายขาดดุลการคา้ โดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 9.4 ของผลผลติรวม 

ภายในประเทศ 
  

4.2.3 ก าหนดเป้าหมายขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั ใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละ 2.5 ของผลผลติ 
รวมภายในประเทศในปี 2539 หรอืเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ของผลผลติรวมภายในประเทศในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7  
 
 4.2.4 ก าหนดเป้าหมายการออมภาคเอกชน เท่ากบัร้อยละ 23.0 ของผลผลิตรวม
ภายในประเทศในปี 2539  
 

4.2.4 รกัษาสดัส่วนการพึ่งพาการน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ ให้อยู่ในระดบัไม่เกิน
รอ้ยละ 60 ในปี 2539 
 

4.3 เป้าหมายการกระจายรายได้ 
   

4.3.1 ก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 6 กลุ่ม ที่จะดูแลเป็นพิเศษ ไม่ให้การกระจาย 
รายได้เลวลง ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรยากจน (2) กลุ่มแรงงานรบัจา้งภาคเกษตร (3) กลุ่ม 
ผู้ประกอบอาชพีส่วนตวัขนาดเลก็และธุรกจิขนาดย่อม (4) กลุ่มลูกจ้างเอกชนผู้มรีายได้น้อย (5) 
กลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรฐั และ (6) กลุ่มทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้
   
 4.3.2 ใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชพีอยู่ได ้โดยไดร้บัสิง่ทีจ่ าเป็นพืน้ฐานแก่การด ารงชพี
อยา่งพอเพยีง และมคีวามสามารถในการพฒันาฐานะความเป็นอยู่ของตนเองใหด้ขีึน้ 
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 4.3.3 ลดสดัส่วนคนยากจนลง ใหส้ดัส่วนประชากรทีอ่ยูใ่ตข้ดีเสน้ความยากจนลดลงจากรอ้ย
ละ 23.7 ในปี 2531 ใหเ้หลอืต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศในปี 2539 ซึง่เป็นปีสุดทา้ย
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
  
 4.3.4 ลดความเหลื่อมล ้าของรายได้ระหว่างกลุ่มคนในประเทศลง โดยใช้นโยบายและ 
มาตรการยกระดบัรายไดข้องกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยโดยเฉพาะในชนบทเป็นกรณพีเิศษ 
 

4.4 เป้าหมายการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละยกระดบัคณุภาพชีวิต 
   
  4.4.1 ลดอตัราการเพิม่ประชากร ให้เหลอืรอ้ยละ 1.2 หรอืประชากรในปีสุดท้ายของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 จะมจี านวน 61 ลา้นคน 
 
  4.4.2 ขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาก 6 ปีเป็น 9 ปี โดยมเีป้าหมายใหอ้ตัราการเรยีนต่อ
จากชัน้ ป.6 เขา้สู่ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเพิม่ขึน้จากอตัราปจัจุบนัรอ้ยละ 46.2 เป็นไม่ต ่ากว่าอตัรา
รอ้ยละ 73 ของผูจ้บชัน้ประถมศกึษา  
 

4.4.3 พฒันาคุณภาพประชากรด้วยการจดัให้มกีารศึกษาตลอดชวีติ  ทัง้ในระบบและ 
นอกระบบโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรบัตนเองได้ทนัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อให้มสี่วนร่วมในการสนับสนุนตลอดจนได้รบัประโยชน์จาก
ผลการพฒันาอยา่งทัง่ถงึมากยิง่ขึน้ 
 
 4.4.4 ขยายการมงีานท า ใหเ้พิม่ขึน้ 2.8 ลา้นคน ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 โดยเพิม่
จ านวนการมงีานท าส่วนรวม จ านวน 32.02 ลา้นคน ในปี 2534 เป็นจ านวนประมาณ 34.85 ลา้นคน 
ในปี 2539 (ภาคเกษตรกรรม จ านวน 20.2 ลา้นคน นอกภาคเกษตร 14,65 ลา้นคน) 
 
 4.4.5 เสรมิสรา้งโอกาสใหก้ลุ่มดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิ ใหม้คีวามมัน่คงในการท างานและ
ไดร้บัค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม 
 
 4.4.6 ยกระดบัสุขภาพอนามยัของประชาชนใหด้ขีึน้ โดยถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษหน้า ดว้ย
กระบวนการป้องกนัโรค และการรูจ้กัรกัษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเองโดยลดอตัราการตายของ
ทารกจาก 29 ต่อ 1,000 คน ของการเกดิมชีพีใหเ้หลอื 23 ต่อ1,000 คน ของการเกดิมชีพี พรอ้มทัง้
ใหป้ระชาชนไดร้บัการบรโิภคอาหารด ีมคีุณค่าปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ 
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 4.4.7 เน้นการพฒันาคุณภาพคนใหม้คีุณธรรม มคีวามสามารถ และพลานามยัสมบูรณ์ เพื่อ
เสรมิการพฒันาสงัคมให้เจรญิก้าวหน้าและสามารถธ ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์และค่านิยมอนัดงีามของ
ชาต ิ
  
  4.4.8 เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และพทิกัษ์คุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ใหป้ระชาชนทัง้ในชนบทและในเมอืงมคีุณภาพชวีติทีด่มีคีวามสงบสุข 
 
 4.5 เป้าหมายการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   
  4.5.1 ก าหนดเป้าหมายพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ ใหไ้ดร้อ้ยละ 25 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ 
 
  4.5.2 เร่งรดัการกระจายกรรมสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิ โดยเร่งด าเนินการปฏริปูทีด่นิพืน้ที ่30 
ลา้นไร ่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 ปี 
 
  4.5.3 เรง่รดัการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิ เพื่อใหร้าษฎรมทีีด่นิท ากนิถูกต้องตามกฎหมาย โดย
เรง่ด าเนินการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศภายในระยะเวลา 20 ปี 
 
  4.5.4 อนุรกัษ์แหล่งประการงั ในอุทยานแห่งชาตทิะเลทุกแห่งใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
 
 4.6 ก าหนดเป้าหมายการพฒันาคณุภาพส่ิงแวดล้อม ดว้ยการลดมลพษิทางน ้า อากาศ เสยีง 
กากของเสยี และสารอนัตราย ดงันี้ 
 

4.6.1 ลดมลพิษทางน ้า โดยลดปรมิาณความสกปรกในรูปของสารอินทรยี์ที่ระบายสู่
แหล่งน ้าต่างๆ เพื่อใหคุ้ณภาพน ้ามปีรมิาณความสกปรกคดิเป็นค่า บี.โอ.ด.ี ไม่เกนิ 4 มลิลกิรมัต่อ
ลติร ในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่วงตอนล่างของแมน่ ้าเจา้พระยา ตัง้แต่ปากน ้าจนถงึกโิลเมตรที ่100 
(2) ช่วงตอนล่างของแมน่ ้าท่าจนี ตัง้แต่ปากน ้าจนถงึกโิลเมตรที ่150 
(3) พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลและแหล่งท่องเทีย่ว เช่น พทัยา ชลบุร ีภเูกต็ เป็นตน้ 
(4) พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาวกิฤตเรือ่งน ้าเสยี หรอืมปีญัหาเน่าเสยีของแหล่งน ้าดบิเพื่อ 

การบรโิภค เช่น กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เชยีงใหม ่สกลนคร เป็นต้น 
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 4.6.2 เพ่ิมขีดความสามารถการบ าบดัน ้าเสียและการก าจดักากสารอนัตรายจาก 
อตุสาหกรรม ดงันี้ 
  (1) ก าหนดเป้าหมายการบ าบดัน ้าเสยี ใหส้ามารถลดปรมิาณความสกปรกในรูป
ของสารอนิทรยีล์ง 
  (2) ก าหนดเป้าหมายการก าจดักากสารอนัตราย จากปจัจุบนัทีก่ าจดัได ้60,000 – 
80,000 ตนัต่อปี หรอืรอ้ยละ 60 ของปรมิาณกากสารอนัตราย เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
 
   4.6.3 ลดและควบคมุระดบัเสียง จากแหล่งก าเนิดโดยเฉพาะเสยีงจากยานพาหนะและ
การก่อสรา้ง ใหอ้ยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพของประชาชน คอืไมเ่กนิ 85 เดซเิบลเอ 
  
 4.7 ก าหนดเป้าหมายจ ากดัการปล่อยสารอนัตรายจากการใช้พลงังานเชิงพาณิชย ์
ดงัต่อไปนี้ 

4.7.1 ลดสารตะกัว่ จากการเผาไหมข้องน ้ามนัเบนซนิในยานพาหนะจาก 1,030 ตนั 
 ในปี 2543 เหลอื 300 ตนั ในปี 2539 

4.7.2 ลดก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์จากการเผาไหมข้องน ้ามนัเชือ้เพลงิในยาพาหนะ 
จาก 950 พนัตนั ในปี 2533 เหลอื 750 พนัตนั ในปี 2539  

4.7.3 ก าหนดปริมาณกา๊ชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์จากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ ดงันี้ 
หน่วย / พนัตนั 

            ปี 2533 ปี 2539 
 น ้ามนัดเีซลในยานพาหนะ    100  50 
 การใชถ่้านหนิในโรงงานอุตสาหกรรม   205  190 
 การใชถ่้านหนิในการผลติไฟฟ้า    535  620 
 
5. แนวทางการพฒันาหลกัของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 
 

เพื่อใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้จงึไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ไวด้งันี้ 
 
 5.1 แนวทางการรกัษาอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
มเีสถยีรภาพ ประกอบดว้ย  

5.1.1 นโยบายการเงนิการคลงั และการพฒันาตลาดทุน ในลกัษณะผ่อนคลาย 
ข้อจ ากัด และจัดให้มีการปรับโครงสร้างของระบบภาษี การเงินและตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ เร่งระดมเงินออมและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการระดมทุนของตลาดทุนในประเทศ 
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5.1.2 พฒันาการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรบั 
โครงสรา้งการผลติการเกษตรและผลติผลการเกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่สูงใหส้อดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาด ด้วยการปรบัระบบการเพาะปลูกและระบบไร่นา ส่งเสรมิการผลติสาขาประมง ปศุสตัว์
และป่าเศรษฐกิจ ให้เข้ามามบีทบาทในการพฒันาการผลติและแปรรูปสนิค้าเกษตรมากขึ้น ทัง้น้ี 
จะตอ้งก าหนดนโยบายการใชท้ีด่นิเขตเกษตรกรรมใหส้ามารถท าการเกษตรตามศกัยภาพของพืน้ที ่
ก าหนดเขตส่งเสรมิการใช้น ้าชลประทาน และการจัดเก็บค่าใช้น ้าตลอดทัง้นโยบายการค้าและการ
ผลิตปุ๋ ยเคมใีนประเทศให้ชดัเจน และสนับสนุนเอกชนในการวิจยัพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ เครื่อง 
จกัรกลการเกษตร เพื่อยกระดบัเทคโนโลยกีารเกษตรควบคู่ไปดว้ย 
  5.1.3 พฒันาอุตสาหกรรมการคา้และการลงทุน โดยเน้นการสรา้งโอกาสในการ
แข่งขนัประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดต่างประเทศ และท าการผ่อนคลาย
กฎระเบยีบทางภาครฐัใหเ้อือ้ต่อการด าเนินงานของภาคเอกชน และเน้นใหเ้อกชนเป็นแกนน าในการ
พฒันาอุตสาหกรรม การลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนภาครฐัเป็นเพียงผู้สนับสนุนและก ากบัดูแล  
เท่านัน้ 
  5.1.4 สนับสนุนใหม้กีารพฒันาและน าเอาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
มาใช ้ ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและปรบัระดบัคุณภาพสนิคา้ส่งออกของประเทศใหส้ามารถ
แข่งขนักับตลาดโลกได้ โดยลดการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศ  
แข่งขนัและการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยทีี่เหมาะสม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัมคีวามจ าเป็นต้อง
น าเข้าเทคโนโลยีของประเทศยงัไม่อยู่ในระดับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบขึ้นมาเองได้ จึง
จ าเป็นต้องสรา้งทางเทคโนโลยขีองประเทศยงัไม่อยู่ในระดบัทีจ่ะพฒันาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
ให้ได้ในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทัง้ต้องสร้างขดีความสามารถที่จะดูดซบัดดัแปลงและ
ปรบัปรุงเทคโนโลยทีี่น าเขา้ ด้วยการพฒันาพื้นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสาขาที่ขาด
แคลนทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
  5.1.5 จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความต้องการ ของสาขาเศรษฐกจิต่างๆ โดย
พฒันาแหล่งพลงังานในประเทศ และจดัหาแหล่งพลงังานร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นใหม้ากยิง่ขึน้ ใน
ด้านการบริหารและจดัการพลังงานจะเร่งรดัให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ผ่อนคลายการควบคุมเพื่อให้ระบบพลงังานเป็นไปตามกลไกตลาดและมกีารแข่งขนัสูงมากที่สุด 
รวมทัง้การสนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่มลงทุนและด าเนินการมากขึน้ 
  5.1.6 เรง่รดัขยายการลงทุนดา้นบรกิารพืน้ฐานใหม้คีวามสุขและปรมิาณเพยีงพอ ที่
จะรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศโดยเน้นนโยบายหลกั 3 ประการ คอืการจดัท าแผน
ระยะยาวเพื่อใชเ้ป็นกรอบหลกัในการขยายการลงทุนและประสานแผนงานโครงการต่างๆ อย่างเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัความต้องการอย่างแท้จรงิ การเพิม่บทบาทภาคเอกชนใหส้ามารถเขา้มา มี
ส่วนรว่มในการลงทุนและด าเนินงานบรกิารพืน้ฐานอย่างจรงิจงั โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ชดัเจน รวมทัง้ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคและดูแลการด าเนินงานภาคเอกชนใหเ้กดิประโยชน์
ต่อส่วนรวม ประการสุดท้าย การด าเนินโครงการของรฐัก็ต้องปรบัปรุงวธิกีารด าเนินงาน โดยลด  



17 

ขัน้ตอนและผ่อนคลายกฎระเบยีบเพื่อให้โครงการต่างๆ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้โดยเรว็ และให้บรกิาร  
ประสทิธภิาพเชงิธุรกจิ 
  5.1.7 พฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ให้เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่บรเิวณ 
ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก เพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของภมูภิาคน้ีทีส่ามารถแข่งขนักบันานาชาตไิด ้
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงนิ การท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ และโทรคมนาคมของภูมภิาค  
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยการวางระบบโครงข่ายบรกิารพื้นฐานเพื่อก าหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อเอื้ออ านวยต่อการควบคุมสภาวะสิง่แวดล้อมตลอดทัง้วางรูปแบบองค์กรการ
พฒันาเมอืงไทยให้เกิดความคล่องตวัและสนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้ามาร่วมมบีทบาทในการ  
ลงทุนใหบ้รกิารพืน้ฐานดงักล่าวมากขึน้ดว้ย 
 5.2 แนวทางการกระจายรายไดแ้ละกระจายการพฒันาไปสู่ภูมภิาคและชนบท ประกอบดว้ย 
  5.2.1 ด าเนินนโยบายดา้นการเงนิการคลงัและการพฒันาตลาดทุน ใหส้นับสนุนการ
กระจายรายได้และกระจายการพฒันาไปสู่ภูมภิาคและชนบทอย่างจรงิจงั โดยใช้ทัง้มาตรการด้าน
ภาษแีละรายจา่ยของรฐับาล และใหม้กีารกระจายอ านาจทางการคลงัและงบประมาณไปสู่จงัหวดัและ
ทอ้งถิน่ ตลอดทัง้การน าภาษกีองมรดกและภาษทีรพัยส์นิมาใช ้ขณะเดยีวกนักจ็ะกระจายการลงทุน
ในหลกัทรพัยส์ู่ต่างจงัหวดั และจดัใหม้กีารกระจายหุน้สู่พนกังานมากขึน้ 
  5.2.2 กระจายการถอืครองทรพัยส์นิ เพื่อให้เกษตรกรได้เป็นเจา้ของทีด่นิหรอืมี
หลกัประกนัในทีด่นิท ากนิ รวมทัง้ประชาชนมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองหรอืมหีลกัประกนัในการเช่า
ที่อยู่อาศยั โดยเน้นการเร่งรดัการปฏริูปที่ดนิ การเร่งรดัการออกเอกสารสทิธทิี่ดนิการจดัสนิเชื่อ
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัแก่ผูท้ีม่รีายไดน้้อย และการเรง่รดัออกพระราชบญัญตัชิุมชนแออดั 
  5.2.3 ปรบัโครงสรา้งการผลติดา้นเกษตรกรรมและกระจายอุตสาหกรรมและบรกิาร
ไปสู่ภูมภิาค โดยเน้นการยกระดบัรายได้ของครวัเรอืนเกษตรกร การคุ้มครองและสนับสนุนให้
เกษตรกรไดร้บัความเป็นธรรมในระบบการผลติ และราคาผลผลติทางการเกษตร ตลอดทัง้เน้นการ
รกัษาระดบัราคาสนิคา้เกษตรใหม้เีสถยีรภาพ นอกจากนัน้จะสนับสนุนใหม้กีารกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ ต่างจังหวัดเป็นพิเศษ โดยเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลางกระจาย  
อุตสาหกรรมในภูมภิาค การพฒันาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ เช่น พื้นที่ชายฝ ัง่
ทะเลภาคใต ้พืน้ทีภ่าคกลางตอนบน เป็นตน้ 
  5.2.4 พฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาคใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิและฐานการ
จ้างงานหลกัของแต่ละภาค เพื่อรองรบัการกระจายความเจรญิและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาก
ส่วนกลาง โดยเรง่พฒันาโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานใหเ้ชื่อมโยงกบัเมอืงอื่นๆ โดยรอบ ควบคู่ไปกบัการ
ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และควบคุมสภาวะสิง่แวดลอ้ม 
  5.2.5 พฒันายกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชนบท มุ่งกระจายอ านาจการ
บรหิารงานพฒันาไปสู่ส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ โดยจดัใหม้งีบประมาณสนบัสนุนจงัหวดัเพื่อใชใ้นการ
พฒันาตามความต้องการของท้องถิน่ในการยกระดบัรายได้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชวีติของคน
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ยากจนในชนบท ขณะเดยีวกนัวางมาตรการเพื่อสนับสนุนบทบาทขององคก์รของประชาชน องคก์ร
พฒันาเอกชนและภาคธุรกจิเอกชนเขา้รว่มในกระบวนการพฒันาชนบท 
  5.2.6 พฒันาอาชพีและยกระดบัคุณภาพชวีติคนยากจนในเมอืง โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสที่ช่วยตนเองไม่ได้ กลุ่มแรงงานรบัจ้างรายได้น้อยและกลุ่มผู้ประกอบอาชพีส่วนตัว
ขนาดเล็กในชุมชนแออดั โดยเน้นการเพิม่รายได้ การจดัหาและปรบัปรุงที่อยู่อาศยั การให้ได้รบั 
สวสัดกิารและบรกิารสงัคมพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 

5.2 แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
5.3.1 พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษา และสาธารณสุข ให้สอดคล้องและ

สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเน้น 
(1) เร่งกระจายโอกาสและปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องให้

ความส าคญัต่อการขยายการศกึษาขัน้พื้นฐานในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
โดยปรบัหลกัสูตรใหเ้น้นการฝึกทกัษะและเพิม่พูนความรูด้า้นอาชพีให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ในทอ้งถิน่ และใหม้กีารก าหนดสิง่จงูใจแก่ผูป้กครองทีด่อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิใหส้่งเดก็เขา้เรยีนต่อ
ไดม้ากขึน้ 
  
   (2) ปรบัปรุงและผ่อนคลายกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้อื้อต่อการ
สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการ 
ลงทุน และพฒันาการศึกษาและสาธารณสุขของประเทศมากยิง่ขึ้น เช่นการทบทวนการก าหนด
เพดานค่าเล่าเรยีนของโรงเรยีนเอกชน การปรบัปรุงค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียมการศกึษาระดบั
มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้คุ้มทุน  
ควบคู่ไปกบัการจดัระบบการให้ทุนการศกึษาแก่ผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกจิให้เพยีงพอ ตลอดจนให้
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัสามารถด าเนินการบรหิารงานไดอ้ย่างมอีสิระและพึง่ตนเองไดม้ากยิง่ขึน้ 
   
   (3) ขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ ระหว่าง
สถาบนัการศกึษา สถาบนัฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน กบัสถานประกอบการให้กว้างขวาง และก าหนด
สิ่ ง จู ง ใ จ ใ ห ้
เอกชนสามารถจดัการฝึกอบรมยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงานในสถานประกอบการของตนเองไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 

(4) พฒันาและขยายระบบสาธารณสุขมูลฐานเขา้มาในเขตเมอืง มาก
ยิง่ขึน้ ในขณะทีย่งัคงสนับสนุนระบบสาธารสุขมลูฐานทีด่ าเนินการอยู่อย่างไดผ้ลในชนบทใหด้ าเนิน
ไปอยา่งต่อเนื่อง 
 
 



19 

 
(5) ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง โดย 

ปรบัปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพของสถานีอนามยั และโรงพยาบาลชุมชนให้ผูป้่วยเพยีงเลก็น้อย
สามารถเขา้รบับรกิารรกัษาพยาบาลได้ ส่วนผู้ป่วยหนักต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ขัน้สูงในการ
รกัษากจ็ะไดร้บัการส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมอืง  
 
   (6) รณรงคอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัแก้ไขปญัหาโรคเอดส ์โดยระดมความ
รว่มมอืจากทุกฝา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชนและเน้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารร่วมกนัในการใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชน ใหรู้จ้กัวธิป้ีองกนัโรคและมทีศันคตทิีถู่กต้องในการอยู่ร่วมกนักบัผูต้ดิเชือ้ในสงัคมไดโ้ดย
ไม่รงัเกยีจ ควบคู่ไปกบัการจดับรกิารการแพทยแ์ละสงัคมใหผู้้ตดิเชื้อสามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคม
ไดอ้ยา่งปกตไิมแ่พรเ่ชือ้ไปสู่บุคคลอื่น 
 
   (7) สนบัสนุนบทบาทของสตรใีนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
โดยการให้โอกาสสตรไีดพ้ฒันาตามศกัยภาพและมคีุณภาพชวีติ ขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ โดย
การปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบให้เหมาะสมและมผีลบงัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั รวมทัง้พฒันาค่านิยม
ของสงัคมให้ยอมรบัคุณค่าของสตร ีและการมสีวนร่วมทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิและชาย จดัให้มี
สวสัดกิารที่จะเอื้ออ านวยและช่วยเหลือแก่สตรดี้อยโอกาสตลอดจนส่งเสรมิให้สตรมีจีติส านึก มี
บทบาท และมสี่วนรว่มในการพฒันาทัง้ในระดบัครอบครวั ชุมชน และสงัคม 
 
  5.3.2 พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม เพื่อ ให้คนปรับตัวได้ทันกับการ 
เปลีย่นแปลงและเป็นก าลงัใจในการพฒันาประเทศ โดย 
 
   (1) จดัให้มกีลไกของรฐั เพื่อประสานงานและสนับสนุนช่วยเหลอืการ
ด าเนินงานของบ้าน วดั โรงเรยีน ชุมชน และองค์กรทางด้านศลีธรรมต่างๆ ให้เขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการพฒันาจติใจรวมทัง้การปรบัปรุงโครงสร้างและระบบบรหิารงานด้านวฒันธรรมให้มี 
ประสทิธภิาพ เพื่อลดความซ ้าซ้อนและให้มกีารกระจายการบรหิารงานด้านวฒันธรรมไปสู่ระดบั  
ทอ้งถิน่มากขึน้ 
 
   (2) ให้ความส าคญัต่อการส่งเสรมิความมัน่คงของครอบครวั ด้วยการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้บิดามารดามคีวามรบัผิดชอบต่อครอบครวั ตลอดจนการให้มบีรกิารให้ 
ค าปรกึษาแนะน าในเรื่องชวีติการครองเรอืน การอบรมเลี้ยงดูเดก็และการแก้ไขปญัหาชวีติคู่อย่าง
กวา้งขวาง 
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   (3) จดัระบบการให้สวสัดกิารสงัคมแก่ผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกจิและผู้ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในลักษณะต่างๆ เช่น การให้เงินอุดหนุนหรือทุนการศึกษา การ
ให้บรกิารรกัษาพยาบาลแก่ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พกิารทุพพลภาพ โดยปรบัแนวคดิในการจดั  
สวสัดกิารช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาสจากลกัษณะของการสงเคราะห์ไปสู่การเสรมิสร้างศกัยภาพของ  
ผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพึง่ตนเอง และเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาประเทศต่อไป 
 
   (4) ผนึกก าลงัของชุมชน องค์กรภาคเอกชนรวมทัง้สถาบนัศาสนากับ 
ภาครฐั ในการป้องกนัแก้ไขปญัหาสงัคม โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลอืการด าเนินงานขององค์กร
เอกชน สาธารณประโยชน์ ตลอดจนปรบัปรุงและขยายขอบเขตความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ  
องค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบสาธารณสุขมูลฐาน งานชุมชนและมวลชนสมัพนัธ ์
อาสาสมคัรเพื่ออนุรกัษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและปรบัปรุงให้มี 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานยิง่ขึน้ 
 
  5.3.3 พฒันาคุณภาพสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ โดยเน้นการปรบัปรุงกลไกพฒันาและบรหิารจดัการมลพษิทางน ้า ทางอากาศ กากของเสยี
และสารอนัตรายใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยด าเนินการดงันี้ 
 
   (1) น าหลกัการ “ผูส้รา้งปญัหามลพษิจะต้องเป็นผูร้บัภาระในการบ าบดัและ
ก าจดัมลพษิ” มาใชใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
 
   (2) ให้มกีารปรบัปรุงองค์กร บทบาทและกฎหมาย เกี่ยวกบัการบรหิาร 
จดัการสิง่แวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการพฒันาสิง่แวดล้อม เช่น ปรบัปรุงบทบาทของท้องถิ่นให้มี
ความเขม้แขง็ในทางบรหิารจดัการระบบบ าบดัมลพษิภายในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างอสิระทัง้ในลกัษณะที่มี
หน่วยงานปฎบิตัิด าเนินการเองหรอืจดัจ้างเอกชนด าเนินการแทน โดยให้ท้องถิน่สามารถจดัเก็บ 
ค่าบรกิารในลกัษณะต่างๆ ไดต้ามความเหมาะสม เป็นตน้ 
 
   (3) ระดมการลงทุนในการลดและควบคุมมลพษิ ในรปูแบบต่างๆ เช่น รฐัให้
เงนิอุดหนุนการลงทุนในการสร้างระบบบ าบดัและก าจดัน ้าเสียรวมส าหรบัชุมชนและการก าจดั  
มลูฝอยแก่ทอ้งถิน่ทัง้หมดหรอืบางส่วน รฐัลงทุน ร่วมลงทุนหรอืใหส้มัปทานในการสรา้งระบบก าจดั
กากของเสยีอนัตรายรวมส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
    
   (4) ให้มกีารผนึกก าลงัร่วมกนัทัง้ภาครฐั เอกชน ชุมชน และประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม เช่น จดัตัง้องคก์รรว่ม 3 ฝา่ย คอื ชุมชน สถานประกอบการ 
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และภาครฐับาล เพื่อท าหน้าที่เฝ้าระวงัก ากบั ดูแล ป้องกนัและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมใหเ้ป็นไป
ตามมาตาฐานทีก่ าหนดไวโ้ดยเฉพาะในเขตเมอืง เขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 
 
  5.3.4 ปรบัปรุงระบบบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิใหเ้ป็นปจัจยัพืน้ฐานใน
การด ารงชีวติของประชาชนในชนบท เป็นมรดกของชาติส าหรบัอนุชนรุ่นหลงัและเป็นรากฐาน
ส าหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทยสบืไป โดย 
 
   (1) สนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมกับรฐั ในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติ โดยการส่งเสรมิองค์กรประชาชน และองค์กรพฒันาเอกชนทัง้ในส่วนกลางและส่วน 
ท้องถิน่ให้มบีทบาทในการก าหนดโครงการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการตดิตาม ดูแล 
และการประเมนิผลความส าเรจ็ของโครงดงักล่าว 
   (2) จัดการควบคุม ดูแลให้สามารถปฏิบัติตามแผน การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่แล้ว เช่น แผนการจดัการอุทยานแห่งชาติ เขตสงวนพนัธุ์สตัว์ป่า ป่า 
ชายเลนและแหล่งประการงั โดยเน้นการจดัสรรงบประมาณและก าลงัเจา้หน้าที่พทิกัษ์สิง่แวดล้อม
อย่างเพียงพอ และการเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเปิดเผยเป็นระยะๆ เพื่อปรบัปรุงมาตรการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 
   (3) ลดความขดัแยง้ของการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินอนาคต โดยเร่งรดั
การก าหนดแผนการใช้ที่ดินเสียแต่ต้น เช่น การก าหนดเขตพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ในภาค  
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การก าหนดเขตพฒันาทรพัยากรแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิทัง้นี้โดยใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูการวางแผนและการด าเนินงานใหเ้ป็นทีท่ราบแก่ผูท้ีส่นใจโดยทัว่ไป 
 
 
   (4) น ามาตรการการเงิน การคลังเข้าช่วยในการจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาต ิเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคมส่งผลใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
ของประเทศโดยเสมอภาคกัน เช่น การปรบัอตัราค่าใช้น ้าส าหรบัภาคเอกชนและส าหรบัผู้ใช้น ้า 
ชลประทานรายใหญ่ การจดัตัง้กองทุนเพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่หลงัจากการท าเหมอืงและการปรบัภาษทีี่ดนิ
เพื่อลดการเกง็ก าไรทีด่นิและการถอืครองทีด่นิผนืใหญ่โดยไมไ่ดท้ าประโยชน์ 
 
   (5) จดัตัง้ระบบขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อใชป้ระกอบการวางแผนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและเชื่อถอืได้ และเพื่อลดความสบัสนในเรื่องขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ดงัที่
เป็นอยู่ในปจัจุบนัน้ี ทัง้น้ีรวมทัง้การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ใหช้ดัเจนการก าหนดแผนการ
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การใช้ประโยชน์ที่ดนิชายทะเล เพื่อพฒันาทรพัยากรประมงคู่ไปกับการอนุรกัษ์ป่าชายเลน และ
แหล่งปะการงั 
    
   (6) เร่งรดัการออกพระราชบญัญัติเพื่อรองรบั การอนุรกัษ์ทรพัยากร - 
ธรรมชาต ิให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกพระราชบญัญตัเิกี่ยวกบัป่า 
ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและองคก์รพฒันาเอกชนมสี่วนรวมในการอนุรกัษ์ปา่โดยนิตนิยั 

5.4 แนวทางการพฒันากฎหมาย รฐัวสิาหกจิ และระบบราชการ ประกอบดว้ย 
 

5.4.1 ปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและกระบวนการพฒันา ดว้ยการ
จดัตัง้องค์กรที่เป็นกลาง มอีิสระและมกีฎหมายรองรบั เพื่อปฏริูปกฎหมายทเีป็นอุปสรรคต่อการ
บรหิารงานพฒันา โดยจะต้องสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่จ าเป็นให้แก่องคก์รดงักล่าวให้มี
ขดีความสามารถทีจ่ะท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
  5.4.2   พฒันาประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ โดยลดบทบาทการก ากบัดูแลของรฐั
และปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบต่างๆ ใหร้ฐัวสิาหกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้ ร ัฐวสิาหกจิเองกจ็ะต้อง
ด าเนินงานเป็นเชงิธุรกิจมากขึน้ ที่ส าคญัคอืจะต้องเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มาร่วมด าเนินงานกบั
รฐัวสิาหกจิในรปูแบบต่างๆ โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนโปรง่ใน 
  
  5.4.3 พัฒนาระบบราชการ โดยปรบัโครงสร้างและระบบบริหารราชการ  
ตลอดจนก าลงัคนภาครฐัใหม้ขีนาดเลก็กะทดัรดัและมปีระสทิธภิาพ อนัเอื้ออ านวยต่อความก้าวหน้า
ในระบบวชิาชพีมากยิง่ขึ้น พรอ้มทัง้พฒันาคุณภาพขา้ราชการ ตลอดจนการปรบัโครงสร้างบญัชี
เงนิเดอืนและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทัง้นี้ให้ถือว่าการ
ปรบัปรงุระบบราชการและพฒันาก าลงัคนเป็นการลงทุนของรฐั 
 
6. สรปุ 
 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 จะเป็นแผนทีใ่หค้วามสมดุลแก่การพฒันา
ในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ จะรกัษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ในอัตราที่เหมาะสมและมี 
เสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ที่เ ป็นธรรมสู่ประชากร ส่วนใหญ่ของประเทศ 
ขณะเดยีวกนั กจ็ะมุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามสามารถทีจ่ะช่วยตวัเองไดม้ากยิง่ขึน้ 
และพฒันาคุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิวม้ใิหเ้สื่อมโทรมลงไป 
  
 และเป็นที่คาดหมายว่า ด้วยแนวทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการมีแผนปฏบิตักิารที่
เหมาะสม จะท าใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้และจะท าใหป้ระเทศในอกี 
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5 ปีขา้งหน้า เป็นประเทศทีก่้าวออกสู่ระดบันานาชาตมิากขึน้ ประชากรส่วนใหญ่มคีุณภาพชวีติและ
รายได้ที่ดขี ึน้ มกีารกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาคและชนบทมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการธ ารงรกัษา 
ไว้ซึ่งศิลปวฒัธรรมอนัดีงาม ส่วนในด้านภาระของการพฒันาประเทศนัน้ ภาคเอกชนจะเข้ามามี 
บทบาทมากยิง่ขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีภ่าคราชการจะต้องมกีารปรบัตวั โดยลดบทบาทในการก ากบั  
ดแูลหรอืลงมอืพฒันาเองมาเป็นผูป้ระสานงานการพฒันากบัภาคเอกชนอย่างเหมาะสมต่อไป 
 

เป้าหมายหลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 
 
 
 

ผลการพฒันาในแผน 
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

(2530 – 2534) 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 7 

(2535 – 2539) 
1. การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

(% ต่อปีในราคาคงที)่  
1.1 ภาคเกษตร 
1.2 ภาคนอกเกษตร 

- อุตสาหกรรม 
- การก่อสรา้ง 
- บรกิารและอื่นๆ  

2. รายไดถ้วัเฉลีย่ต่อหวั (บาท/ต่อปี)/1 
3. การใชจ้า่ย (% ต่อปีในราคาคงที)่ 

3.1 ภาคเอกชน 
- การบรโิภค 
- การลงทุน 

3.2 ภาครฐับาล 
- การบรโิภค 
- การลงทุน 

4. การส่งออกสนิคา้ 
4.1 มลูค่าเฉลีย่ (พนัลา้นบาท) 
4.2 อตัราเพิม่เฉลีย่ (%) 

5. การน าเขา้สนิคา้ 
5.1 มลูค่าเฉลีย่ (พนัลา้นบาท) 
5.2 อตัราเพิม่เฉลีย่ (%) 

6. ดุลการคา้ 
6.1 มลูค่าเฉลีย่ (พนัลา้นบาท) 

10.5 
 

3.4 
12.1 
13.7 
18.7 
11.0 

41,000 
 
 

9.1 
26.0 

 
2.0 
6.5 

 
496.0 
24.5 

 
664.3 
32.6 

 
(168.0) 

8.2 
 

3.4 
8.6 
9.5 
8.9 
8.1 

71,000 
 
 

5.7 
8.8 

 
3.3 
8.5 

 
1,063.0 

14.7 
 

1,358.0 
11.4 

 
(313.0) 
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6.2 ดุลการคา้ / ผลผลติรวม (%) 
 

(8.4) (9.4) 

 
 
 
 

ผลการพฒันาในแผน 
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

(2530 – 2534) 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 7 

(2535 – 2539) 
7. รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

7.1 มลูค่าเฉลีย่ (พนัลา้นบาท) 
7.2 อตัราเพิม่เฉลีย่ (%)  

8. ดุลบญัชเีดนิสะพดั 
8.1 มลูค่าเฉลีย่ (พนัลา้นบาท) 
8.2 ดุลบญัชเีดนิสะพดั/ 

ผลผลติรวม (%) 
9. อตัราเงนิเฟ้อ (%) 
10. การผลติพลงังานเชงิพาณชิย ์

(พนับาเรลน ้ามนัดบิ/วนั) /1 
10.1 อตัราเพิม่เฉลีย่ (%) 

11. สดัส่วนการพึง่พาพลงังาน 
จากต่างประเทศ (%) /1 

12. สดัส่วนเลขหมายโทรศพัท ์
ต่อประชากร 100 คน /1 

13. จ านวนประชากร (ลา้นคน) /1 
อตัราการเพิม่ประชากร (%) 

14. อตัราการเขา้เรยีนต่อในชัน้มธัยม 
   ศกึษาตอนตน้ (%) 
15. การมงีานท ารวม (ลา้นคน) /1 

สดัส่วนการว่างงานต่อแรงงาน 
   รวม (%) 
16. อตัราการตายของทารก 

(ต่อ 1,000 คนของการเกดิ 
มชีพี) /1 

 
91.5 
27.5 

 
(99.0) 

 
(4.9) 
4.7 

280.0 
 
 
 

60.0 
3.6 

 
56.9 
1.4 

46.2 /2 
 

32.0 
0.6 

 
29 
 

 
185.0 
13.3 

 
(170.3) 

 
( 8.1) 
5.6 

410.0 
 
 
 

ไมเ่กนิ 60 
10.0 

 
61.0 
1.2 

ไมต่ ่ากว่า 73 
 

34.9 
0.5 

 
23 
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ผลการพฒันาในแผน 
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

(2530 – 2534) 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 7 

(2535 – 2539) 
17. สดัส่วนประชากรทีอ่ยูต่ ่ากว่าขดี 

ขดีความยากจน (%) 
18. พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ (% ของพืน้ที ่

ทัง้หมดของประเทศ) 
19. ควบคุมระดบัเสยีงใหไ้มเ่กนิ 

(เดซเิบลเอ) 
20. จ ากดัสารอนัตรายทีเ่กดิจากการ 

ใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยเ์มือ่เทยีบ 
   กบัปี 2533 ดงันี้ 
   - สารตะกัว่จากยานพาหนะ(ตนั) 
   - ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
     จากยานพาหนะ (พนัตนั) 
   - ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ 
     (พนัตนั) 

 ยานพาหนะ 
 การผลติไฟฟ้า 
 อุตสาหกรรมและอื่นๆ 

23.7 /3 
 

18.4 /4 
 
- 
 
 
 
 

1,030 
950 

 
840 

 
100 
535 
205 

น้อยกว่า 20 
 

25 
 
- 
 
 
 
 

300 
750 

 
860 

 
50 
620 
190 

 
/1 ตวัเลขปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ (2534 และ 2539 ส าหรบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 และ 7  

ตามล าดบั) 
/2 ปี 2532/33 
/3 ปี 2531 
/4 ในปี 2534 มพีืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ประมาณรอ้ยละ 18.4 ของพืน้ทีป่ระเทศ พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ 

รวมถงึ อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตลุ่มน ้าชัน้ 1 และปา่ชายเลนอนุรกัษ์ 
ซึง่ปจัจบุนัมทีัง้หมดประมาณ 59 ลา้นไร ่
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ส่วนท่ี 2 
แนวทางการรกัษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ 

 

บทน า 
 
1. การท่ีจะรกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั
ท่ี ให้สามารถด าเนินต่อเน่ืองไปในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างมีเสถียรภาพนัน้ จะตอ้งเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของเศรษฐกจิไทยกบันานาชาตใิหส้งูขึน้ ควบคู่ไปกบัการขยายความ
ตอ้งการสนิคา้และบรกิารของตลาดภายในประเทศ ในการน้ี ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบั
นโยบายเศรษฐกจิ การเงนิ และการคา้ใหม้ลีกัษณะดงันี้ 

1.1 ผ่อนคลายขอ้จ ากดั ใหก้ลไกตลาดสามารถด าเนินการแขง่ขนัไดอ้ย่างเสร ี และม ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

1.2 เพิม่บทบาทภาคเอกชน เขา้มาแบ่งเบาภาระการด าเนินงานของรฐับาลมากขึน้ 
1.3  เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบรกิาร โดยเน้นการใช้ 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการเพิม่ผลผลติและเรง่กระจายฐานการผลติเขา้สู่สาขาการ
ผลติทีม่มีลูค่าเพิม่สงู และมคีวามไดเ้ปรยีบทางดา้นปจัจยัการผลติ 
 1.4 กระจายฐานเศรษฐกจิไปสู่ภมูภิาคและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ๆ  เพื่อเป็นฐานการผลติใหม่
และสามารถเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิและการคา้กบันานาชาตไิดโ้ดยตรง และลดความแออดัในเขต 

มหานครไปดว้ย 
 
2 . แนวทางการด าเนินการเพ่ือรกัษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ 
ประกอบดว้ยแนวทางหลกั ดงันี้ 
 2 . 1  การพฒันาการเงนิการคลงัและตลาดทุน จ าเป็นจะตอ้งเรง่ด าเนินการระดมเงนิออม
ภาคเอกชนในประเทศ เพื่อสนองการลงทุนทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ และปรบัโครงสรา้งระบบภาษเีพื่อเพิม่ 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและการคา้กบัต่างประเทศ ตลอดทัง้ผ่อนคลายขอ้จ ากดั 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบการเงนิ การพฒันาตลาดทุนใหเ้อือ้อ านวยใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่การ

เป็นศูนยก์ลางการเงนิในภูมภิาคนี้ต่อไป 
 2.2 การพฒันาการเกษตร จะตอ้งมุง่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและกระจายระบบการเกษตร
สมยัใหม่ทีม่มีลูค่าเพิม่สงู และก าหนดนโยบายการใชท้ีด่นิและปุ๋ ยเคมใีหช้ดัเจน 
 2 . 3  การพฒันาอุตสาหกรรม การคา้และบรกิาร จะตอ้งเพิม่ภาวะการแขง่ขนัและลดการ 
คุม้ครอง ตลอดทัง้ผ่อนคลายขอ้จ ากดัต่างๆ ใหเ้อือ้อ านวยต่อการด าเนินงานของกลไกตลาดมากขึน้ 

และลดการแทรกแซงของรฐับาลลงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 
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 2 . 4  การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ่ จะตอ้งมุง่การพฒันาและน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
การเพิม่ผลผลติ ทัง้ทางดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม เรง่ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้น 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รวมทัง้การจดัระบบวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี ทัง้ภาครฐัและภาค 
เอกชนใหเ้กือ้กูลต่อการเพิม่ผลผลติ และการพึง่ตนเองทางเทคโนโลยไีดม้ากขึน้ 

2.5 การพฒันาบรกิารพืน้ฐานและการพลงังาน จะตอ้งเรง่ขยายบรกิารพืน้ฐานเพื่อแกไ้ข
ปญัหาสภาพ “คอขวด”  และกระจายบรกิารสู่ภมูภิาค และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมโ่ดยเพิม่การลงทุน 
ภาครฐั และเพิม่บทบาทภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมการด าเนินงานขยายบรกิารพืน้ฐานอยา่ง 
กวา้งขวางโดยเรง่ปรบัปรงุกฎหมายและหลกัเกณฑใ์หช้ดัเจน โปรง่ใส เพื่อภาคเอกชนจะเขา้มาม ี
ส่วนรว่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่วนทางดา้นพลงังานนัน้ จะตอ้งมุง่การจดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอ
กบัความตอ้งการของประเทศ พรอ้มกบัมุง่การใชท้ีป่ระหยดัและวางมาตรการป้องกนัแกไ้ข 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานในสาขาขนส่งและการผลติไฟฟ้าควบคู่ไปดว้ย 

2.6 การพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกจิใหม่ จะต้องใชก้ารพฒันาโครงข่ายบรกิาร
พืน้ฐานเป็นเครื่องชีน้ าการขยายตวัของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลใหเ้ชื่อมโยงเขา้กบัพืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก เพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศ และเป็นการ
เปิดประตูใหม่สู่การค้ากบันานาชาต ิและประเทศเพื่อนบ้าน รวมตลอดทัง้มุ่งวางระบบการบรหิาร
พฒันาการเมอืงใหเ้กดิความคล่องตวั มกีารกระจายอ านาจใหท้อ้งถิน่มบีทบาทมากขึน้ 



บทท่ี 1 
การพฒันาการเงินการคลงั และตลาดทนุ 

 
1. ผลการพฒันาการเงินการคลงั และตลาดทุนท่ีผา่นมา 

1.1 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในอตัราเฉลี่ยถงึรอ้ยละ 
10.5 ต่อปี เทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 แมใ้นช่วงปลายแผนฯ ระดบัเงนิเฟ้อ 
การขาดดุลการคา้ และดุลบญัชเีดนิสะพดัไดเ้พิม่สูงขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะสูงต่อไปในช่วงแผนพฒันา
ฉบบัที ่7 แต่เสถยีรภาพดา้นการคลงัมคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพสูงโดยรฐับาลเกบ็รายไดสู้งกว่า
เป้าหมายมาก คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 ของผลผลติรวมภายในประเทศในปี 2533 เทยีบกบัรอ้ยละ 15.1 
ในปี 2529 ซึง่แมร้ฐับาลจะไดเ้พิม่การใชจ้่ายขึน้อย่างมากเพื่อลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ลีกัษณะ
เป็นปญัหาคอขวด แต่รฐับาลกย็งัมกีารเกนิดุลเงนิสดมากและมเีงนิคงคลงัเพิม่ขึน้ถงึระดบักว่า 1.84 
แสนลา้นบาทในเดอืนมถุินายน 2534 ประกอบกบัภาระหนี้เงนิกู้ต่างประเทศไดล้ดลงตามล าดบั การ
ออมของภาครฐับาลจงึได้เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 0.3 ของผลผลติรวมในประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 5 เป็นเฉลี่ยร้อยละ 0.6 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นอกจากนัน้ทุนส ารองเงนิตรา 
ต่างประเทศก็ได้เพิม่ขึน้ในระดบัสูงขึ้นถงึ 17,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เมื่อกลางปี 2534 ด้วย 
อยา่งไรกด็ใีนภาคครวัเรอืนยงัคงมกีารออมทีค่งตวัอยู่ในระดบัต ่า แมว้่ารฐับาลจะไดด้ าเนินมาตรการ
ดา้นภาษเีพื่อกระตุน้การออมแลว้หลายประการ 
 

1.2 ดา้นการเงนิ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ได้มกีารปรบัโครงสรา้งให้มคีวามยดืหยุ่นและ 
มัน่คงมากขึน้ โดยยกเลกิเพดานอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าที่มอีายุเกนิ 1 ปี ปรบัเพดานอตัรา 
ดอกเบี้ยเงนิกู้ของสถาบนัการเงนิ การรบัพนัธะข้อ 8 ของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและ 
ผ่อนคลายปรวิรรตเงนิตรา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ระบบการเงนิก้าวหน้าทนัต่อการขยายตวัของระบบ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของการเงนิของโลก รวมทัง้เปิดโอกาสให้ไทยก้าวสู่
ความเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิในภูมภิาค 

 
1.3 ดา้นการตลาดทุน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เป็นช่วงทีต่ลาดทุนไดพ้ฒันาก้าวหน้าไป

อยา่งมาก ในการเป็นแหล่งส าคญัเพื่อระดมทุนระยะยาวของภาคธุรกจิต่างๆ โดยมมีลูค่าหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและรบัอนุญาตตามราคาตลาดในปี 2533 สูงถงึ 6.1 แสนลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 29.5 ของ
ผลผลติรวมในประเทศ อยา่งไรกต็ามการลงทุนในตลาดหุน้ไทยยงัมลีกัษณะเป็นการเกง็ก าไรสูง และ
เมือ่เกดิวกิฤตการณ์สงครามอ่าวเปอรเ์ซยีขึน้ในปลายปี 2533 การซือ้ขายในตลาดไดซ้บเซาลง และ
ดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ดป้รบั  
  
 1.4 ภาวะเงนิเฟ้อในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดเ้พิม่สูงขึน้ โดยสูงถงึรอ้ยละ 6.0 ในปี 
2534 เนื่องจากราคาน ้ามนัที่สูงขึ้นและก าลงัซื้อของประชาชนที่เพิม่ขึ้นตามความก้าวหน้าทาง
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เศรษฐกจิและมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการเกง็ก าไรที่ดนิและหุน้ และในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
ถงึแมว้่าธุรกจิที่ดนิจะซบเซาลงจากผลกระทบของสงครามอ่าวเปอรเ์ซยีแต่ราคาที่ดนิก็มแีนวโน้มที่
จะฟ้ืนตัวขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนักับ  
ต่างประเทศ 
 
2. เป้าหมายการพฒันาการเงินการคลงัและตลาดทุน 
 

2.1 เพิม่ระดบัการออมเบือ้งต้นของประเทศจากรอ้ยละ 28 ของผลผลติรวมภายในประเทศในปี 
2534 เป็นเฉลีย่รอ้ยละ 32 ในปี 2539 โดยเพิม่การออมของภาคครวัเรอืนจากรอ้ยละ 10.0 ของ 
ผลรวมภายในประเทศเป็นรอ้ยละ 14.0 ในช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้นี้เพื่อลดการขาดดุลบญัชเีดินสะพดั
ลงเหลอืรอ้ยละ 2.5 ของผลผลติรวมภายในประเทศในปี 2539 
   
  2.2 ปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิการคลงั และตลาดทุนใหส้นบัสนุนการเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนักบัต่างประเทศ 
 
  2.3 ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิในภูมภิาค และมตีลาดหุ้นที่เป็น
สากลมากขึน้ 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลงัและพฒันาตลาดทุน 

 
3.1 การระดมเงินออมในประเทศ 

 
3.1.1 การปฏริปูระบบและโครงสรา้งภาษเีพื่อส่งเสรมิการออม 

 
(1) พจิารณาจดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากตราสารการเงนิทุกประเภทในอตัราเดยีวกนั

และในระดบัทีเ่หมาะสม และขจดัความซ ้าซอ้นในการจดัเกบ็ภาษกีารคา้ประเภทสถาบนัการเงนิ 
 
(2) พจิารณายกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากดอกเบีย้เงนิฝากประจ าทีม่วีตัถุประสงคก์าร

ออมเพื่อการศกึษาบุตร เพื่อซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อความมัน่คงในชวีติ และการออมระยะยาวอื่นๆ หรอืให้
สามารถน าเงนิออมดงักล่าวไปลดหยอ่นภาษรีายไดบุ้คคลธรรมดา 
    

3.1.2 การพฒันาเครือ่งมอืและช่องทางการออมระยะยาว 
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(1) พฒันาตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ให้กว้างขวางโดยใน
ตลาดแรกจะขจดัอุปสรรคด้านภาษีและกฎหมายหรอืระเบียบต่างๆ เช่น ระบบภาษีการค้าและ  
อากรแสตมป์ที่จดัเก็บจากตราสารการเงนิ เป็นต้น และพฒันาบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อขาย 
ตราสารการเงินให้สะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ก าหนดบทบาทของสถาบันที่จะท าหน้าที่เป็นผู้แทน
จ าหน่ายและผูส้รา้งตลาดในตลาดรองดว้ย 

 
(2) ส่งเสรมิและพฒันารูปแบบการแปลงสภาพหรอืแปลงสทิธใินทรยัพ์สนิให้

เป็นตราสารที่เปลี่ยนมอืได้ โดยพิจารณาจดัตัง้สถาบนัพิเศษเพื่อสนับสนุนการออกตราสารใน  
รปูแบบดงักล่าว โดยน าลกัษณะบางประการของกฎหมายทรสัตม์าใชเ้พื่อคุม้ครองผูล้งทุน  
 
   (3) ให้สถาบนัการเงนิเอกชนเขา้มาร่วมจ าหน่ายพนัธบตัรรฐับาลออกใหม่ และ
ก าหนดผลตอบแทนของพนัธบตัรออกใหม่ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของตลาด โดยมน้ีอยรุ่นและใหม้ปีรมิาณ
มากเพียงพอที่จะจูงใจให้มีการพฒันาตลาดรอง รวมทัง้ยกเลกิกฎเกณฑ์การถือหลกัทรพัย์ภาค 
รฐับาลที่บงัคบัตายตวั ส่งเสรมิการซื้อขายพนัธบตัรรฐับาลให้มคีวามคล่องตวั และพจิารณายกเลกิ
การรบัซือ้คนืพนัธบตัรและการไถ่ถอนครบก าหนด 
 
   (4) ส่งเสรมิให้ส่วนท้องถิ่นและรฐัวิสาหกิจจดัหาเงนิทุนโดยการออกพนัธบตัร
ส าหรบัโครงการลงทุนต่างๆ โดยด าเนินการพฒันาตลาดแรกและตลาดรองของพนัธบตัรดงักล่าวใน
ลกัษณะเดยีวกบัพนัธบตัรรฐับาล 
 
   (5) สนบัสนุนการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนบ านาญ การประกนัชวีติ การ
ออมในลกัษณะผูกพนั และการจดัตัง้กองทุนรวมในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นรวมทัง้ส่งเสรมิให้
ประชาชนทัว่ไปมทีศันคตใินการออมเพิม่ขึน้ 
 

   (6) จดัตัง้และพฒันาสถาบนัทีจ่ะใหบ้รกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นแก่สถาบนัการเงนิทีจ่ะท า
ธุรกจิดา้นตราสารการเงนิทัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง รวมถงึการพจิารณาจดัตัง้องคก์รทีท่ าหน้าที่
ศกึษาและดูแลระบบการเงนิเพื่อที่อยู่อาศยั และการขยายบทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
การท าการยดือายสุนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและรบัซือ้กลุ่มสนิเชื่อจ านองของสถาบนัการเงนิ 

 3.2 การปรบัปรงุโครงสร้างและประสิทธิภาพของระบบการเงินการคลงัและตลาดทุน ให้
สนับสนุนการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ โดยเพิม่ความคล่องตวัและลดต้นทุน
ทางการเงนิของธุรกจิลงตามแนวทางและมาตรการ ดงันี้ 
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3.2.1 ผ่อนคลายขอ้จ ากดัทางการเงนิ 

    (1) ปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยท์ีธ่นาคารพาณิชย ์อตัราดอกเบีย้
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้อตัราดอกเบีย้อื่นๆ ใหส้ามารถเคลื่อนไหวขึน้ลงเสรมีากขึน้
ตามภาวะตลาดและความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกจิการเงนิในประเทศและต่างประเทศ 

    (2) ผ่อนคลายด้านปรวิรรตเงนิตราและพฒันาตลาดเงนิตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกจิการเงนิในประเทศ พร้อมทัง้พฒันาระบบอตัราแลกเปลี่ยนให้มี
ความคล่องตวัมากขึน้ 

3.2.2 พฒันาสถาบนัการเงนิและตลาดทุน และเพิม่ระดบัการแขง่ขนัในระบบการเงนิ 

    (1) ก าหนดนโยบายให้สถาบนัการเงนิสามารถเปิดสาขาได้คล่องตัวขึ้น
รวมทัง้ปรบันโยบายการอนุญาตเปิดสถาบนัการเงนิรายใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิการเงนิ
หรอืขอ้ตกลงพหุภาครีะหว่างประเทศ และขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิการเงนิและการใหบ้รกิาร
ทางการเงนิใหม่ๆ ของสถาบนัการเงนิในประเทศ โดยพจิารณาให้ธนาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกจิที่
เกี่ยวกบัหลกัทรพัย์ และให้บรษิัทเงนิทุนและบรษิัทหลกัทรพัย์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัปรวิรรต - 
เงนิตรา รวมทัง้พจิารณาใหส้ถาบนัการเงนิเป็นผูบ้รหิารกองทุนต่างๆ ไดม้ากขึน้ 

    (2) เร่งรดัให้มกีารบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ เช่น การจดัตัง้ธนาคารเพื่อ 
น าเขา้และส่งออก ระบบประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก ฯลฯ โดยปรบัปรุงกฎหมายและระบบภาษใีห้
เอื้ออ านวยต่อการด าเนินการดงักล่าวการพฒันาสนิเชื่อระยะยาว เช่น สนิเชื่ อเพื่อการลงทุนของ 
อุตสาหกรรม สนิเชื่อเพื่อการเคหะ ฯลฯ และสนับสนุนการพฒันาธุรกจิลสิซิง่ โดยพจิารณาประเภท
ของนิตบิุคคลที่จะได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิดงักล่าวทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปรบัปรุงระบบสนิเชื่อ
เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หเ้พยีงพอและรปูแบบทีเ่หมาะสมมากขึน้ เช่น การจดัตัง้สถาบนัสนิเชื่อ
เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

    (3) พจิารณาการอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิถอืหุ้นใน
บรษิทัอื่นไดม้ากขึน้โดยถอืหุน้ไดไ้ม่จ ากดัในธุรกจิดา้นการเงนิส่วนธุรกจิอื่นให้จ ากดัการถอืหุน้ตาม
ความเหมาะสม 

    (4) ปรบัปรุงระบบการรบัช่วงซื้อตัว๋เงนิของธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
สนบัสนุนใหแ้ยกเป็นอสิระจากธนาคารแห่งประเทศไทย และพฒันาสถาบนัการเงนิการพฒันาเฉพาะ
ดา้นทีม่อียูใ่นปจัจบุนัใหเ้งนิทุนกระจายไปสู่ภาคเศรษฐกจิเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(5) พจิารณาจ าหน่ายหุ้นบรษิัทต่างๆ ที่กระทรวงการคลงัถอืไว้ซึ่งมลีกัษณะเป็น
การลงทุนทีก่ระจดักระจาย มาจดัตัง้เป็นกองทุนเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมส าหรบั
โครงการทีเ่หมาะสม  
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(6) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย์ 

(7) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาเศรษฐกจิส าคญัและนโยบายการพฒันาประเทศ 

(8) ศกึษาความเหมาะสมในการจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัยล์่วงหน้า ตลอดจนมาตรการ
ในการก ากบัดแูลมใิหเ้กดิคามผนัผวนในตลาดทุน 

(9) พิจารณาปรับโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อความมัน่คงของตลาดทุนโดยให้แยกอ านาจหน้าที่ในการก ากบัควบคุมธุรกจิ
หลักทรพัย์ออกเป็นหน่วยงานอิสระ รวมทัง้สนับสนุนให้มหีน่วยงานวิจยัตลาดทุนและสถาบัน  
จดัล าดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารการเงนิต่างๆ  

3.3 การปรบัโครงสร้างภาษีเพ่ือลดความบิดเบือนและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขนัมากขึ้น 

  3.3.1 เร่งรดัการน าระบบภาษมีูลค่าเพิม่มาบงัคบัใชแ้ทนภาษกีารคา้โดยครอบคลุมการผลติ 
การบรกิาร การคา้ส่งและการคา้ปลกี และมอีตัราภาษเีดยีว ตลอดจนปรบัโครงสรา้งภาษสีรรพสามติ
ใหท้ าหน้าทีจ่ ากดัการบรโิภคสนิคา้ฟุ่มเฟือยและทีม่ผีลกระทบทางลบต่อสงัคม ทัง้น้ีโดยใหส้อดคลอ้ง
กบัการปรบัโครงสรา้งภาษกีารคา้ระหว่างประเทศ 

  3.3.2 ปรบัปรุงภาษกีารคา้ประเภทสถาบนัการเงนิ ซึ่งไม่รวมไม่อยู่ในระบบภาษีมลูค่าเพิม่
ใหม้คีวามเป็นกลางและไมซ่ ้าซอ้น เพื่อใหบ้รกิารทางการเงนิมคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

  3.3.3 ปรบัโครงสรา้งอตัราอากรขาเขา้สนิคา้ประเภทสนิคา้ประเภทต่างๆ โดยลดอตัราอากร
ขาเขา้ลงและใหเ้หลอืน้อยอตัรา รวมถงึการลดความแตกต่างในอตัราอากรเงนิมคีวามคล่องตวัและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

  3.3.4 พจิารณาการใช้ระบบการประเมนิราคาของขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การคา้ระหว่างประเทศ 

  3.3.5 ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การหกัค่าใช้จ่ายในการค านวนภาษีเงนิได้นิติบุคคลให้จูงใจ 
เอกชนในการลงทุนท าการวจิยัและพฒันามากขึน้ และให้จูงใจต่อการพฒันาธุรกจิเวนเจอรแ์คปปิ - 
ตอล โดยใหส้ามารถหกัผลขาดทุนจากการร่วมลงทุนในโครงการที่มคีวามเสีย่งสูงจากรายไดใ้นการ
ด าเนินงานอื่นได ้
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3.3.6 ปรบัปรุงการให้สทิธพิเิศษทางภาษีอากรในการส่งเสรมิการลงทุนให้เป็นการทัว่ไป
มากขึน้ โดยอาจให้สทิธพิเิศษเฉพาะเพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิาค และ
การพฒันาอุตสาหกรรมหลกัเท่านัน้ 

3.4  การลดการเกง็ก าไรในท่ีดิน 

  เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลติสนิคา้และบรกิารและอตัราเงนิเฟ้อทีสู่งขึน้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้และก าลงัซื้อของประชาชนได้มาจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรม
บรโิภคทีม่ผีลต่อเงนิเฟ้อ 

3.4.1 ปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษจีากส่วนเกนิทุนของทีด่นิหรอืภาษแีคปปิตอลเกน 

3.4.2 พจิารณาน าระบบภาษีทรพัย์สนิมาใช้แทนภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและ
ทีด่นิ โดยใช้มลูค่าทรพัยส์นิเป็นฐานภาษรีวมทัง้ก าหนดอตัราภาษีส าหรบัทีด่นิว่างเปล่าหรอืทีด่นิที่ 
มไิด้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้สูงกว่าที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มภาระภาษีส าหรบัการ  
ถอืครองทีด่นิเพื่อการเกง็ก าไร  

3.4.3 ปรบัปรุงโครงสร้างภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา โดยยกเลกิหรอืลดอตัราค่าใช้จ่ายที่
ยอมให้หกัจากเงนิได้พงึประเมนิในการค านวณภาษีเงนิได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ที่เกดิจาก
การซือ้ขายทีด่นิทีม่ลีกัษณะเป็นการถอืครองระยะสัน้และเพื่อเกง็ก าไร 

 3.5 การพฒันาให้ตลาดทุนและตลาดเงินเร่ิมเข้าสู่การเป็นศนูยก์ลางทางการเงินและเป็น
ตลาดหุ้นสากล 

  3.5.1 พฒันาและสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิในภมูภิาค 

   (1) สนับสนุนให้เงินบาทมีบทบาทในระบบการค้าและการลงทุนในประเทศ 
เพื่อนบา้น รวมทัง้สนบัสนุนใหส้ถาบนัการเงนิไทยมบีทบาทมากขึน้ในประเทศเหล่านัน้ 

   (2) พฒันาระบบการกู้ยมืและใหกู้้ยมืระหว่างประเทศใหก้วา้งขวาง มปีระสทิธภิาพ 
และเป็นมาตรฐานสากล 

   (3) พฒันาตลาดซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อรองรบัธุรกรรมด้าน 
เงนิตราต่างประเทศทีจ่ะเพิม่ขึน้ 

  3.5.2 การพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทยใหเ้ป็นตลาดหุน้สากล 

   (1) ระยะแรก สนบัสนุนใหน้กัลงทุนชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนในตลาดหุน้ไทยทัง้
ในลักษณะกองทุนและบุคคล โดยเน้นกระจายนักลงทุนไปทัว่โลก สนับสนุนการเข้ามาตัง้  
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ส านักงานผู้แทนในไทยของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และความร่วมมือในการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีกี่ยวกบัการด าเนินงานในธุรกิจหลกัทรพัย์ที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทัง้พิจารณาให้
บรษิทัไทยออกหลกัทรพัยจ์ าหน่ายในตลาดหุน้ต่างประเทศ 

   (2) ในระยะต่อไป อ านวยความสะดวกให้บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยไปตัง้ส านักงาน 
ผูแ้ทนในต่างประเทศ และอนุญาตใหน้กัลงทุนไทยน าเงนิไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในดา้นทีจ่ะ
สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ พจิารณาให้บรษิทัต่างประเทศเขา้มาออกหลกัทรพัย์จ าหน่ายใน
ตลาดหุ้นไทย รวมทัง้สนับสนุนการจดัตัง้กองทุนเพื่อระดมเงินทุนในประเทศแล้วไปลงทุนใน 
ตลาดหุน้ต่างประเทศ 

(3) ในระยะยาว พจิารณาใหม้กีารประกอบธุรกจิหลกัทรพัยร์ะหว่างประเทศทีเ่สร ี



บทท่ี 2 
การพฒันาการเกษตร 

1. ผลการพฒันาการเกษตรท่ีผา่นมา 

1.1 การผลติภาคเกษตรกรรมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 ขยายตวัในระดบัเฉลีย่รอ้ยละ 3.4 
ต่อปี ซึง่นบัว่าเป็นระดบัทีด่เีมือ่เปรยีบเทยีบกบัการขยายตวัของการผลติภาคเกษตรกรรมของโลก 
ซึง่ขยายตวัในระดบัรอ้ยละ 1 . 5  เนื่องจากราคาสนิคา้เกษตรหลกัในตลาดโลกเริม่อ่อนตวัตัง้แต่ปี 
2 5 3 2  เป็นตน้มา และสภาพดนิฟ้าอากาศทีป่ระสบกบัภาวะฝนแลง้ตดิต่อกนัในช่วงปลายแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่6 ในขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมและบรกิารไดข้ยายตวัในระดบัทีส่งูมาก ดงันัน้จงึมผีล
ท าใหส้ดัส่วนการผลติของภาคเกษตรกรรมและบรกิารไดข้ยายตวัในระดบัทีส่งูมาก ดงันัน้จงึมผีลท า
ใหส้ดัส่วนการผลติของภาคเกษตรกรรมต่อผลผลติรวมลดลงตามล าดบัลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 11.5 ใน 
ปี 2534  อยา่งไรกต็ามภาคเกษตรกรรมยงัมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย ในแงข่องการเป็น
ฐานรองรบัการจา้งงานถงึรอ้ยละ 6 4  ของการจา้งงานรวมทัง้ประเทศ 

1 . 2  การพฒันาทีผ่่านมามผีลท าใหโ้ครงสรา้งการผลติภาคเกษตรกรรมมกีารกระจายตวัทีด่ขี ึน้
จากสนิคา้เกษตรดัง้เดมิไปสู่สนิคา้ทีม่มีลูค่าสูงขึน้ เช่น พชืไรท่ีม่รีาคาสงู ประมงและปศุสตัวแ์ผนใหม่ 
เนื่องจากมกีารน าเอาการจดัการธุรกจิเกษตรสมยัใหม่ ตลอดจนมกีารน าเอาระบบการจดัการของ

การผลติใหเ้ชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมแปรรปูเกษตรในลกัษณะครบวงจรมากขึน้ 

1 . 3  แมว้่าการผลติภาคเกษตรกรรมมกีารกระจายชนิดของสนิคา้มากว่า 4 0 0  ชนิดแต่กย็งัมี
ขนาดเลก็จงึยงัไมส่นบัสนุนการส่งออกเท่าทีค่วร การส่งออกสนิคา้เกษตรส่วนใหญ่มเีพยีงสนิคา้
เกษตรหลกัดัง้เดมิ ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ยางพารา และขา้วโพด ในขณะทีก่ารส่งออกพชืไรอ่ื่นๆ 
ผกัและผลไมย้งัคงมมีลูค่าต ่า ดงันัน้สดัส่วนการส่งออกสนิคา้เกษตรลดลงอยา่งรวดเรว็จากรอ้ยละ 41 
ในปี 2529 เหลอืประมาณรอ้ยละ 23 ของการส่งออกรวมของประเทศ ในปี 2533 แต่อยา่งไรกต็าม 
โอกาสการพฒันาการเกษตรโดยเฉพาะสนิคา้เกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่สงู จะสามารถช่วยสนบัสนุนการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิโดยส่วนรวมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 

2. เป้าหมายการพฒันาการเกษตร 

  การทีเ่ศรษฐกจิส่วนรวมของประเทศจะสามารถขยายตวัโดยต่อเนื่องในระดบัรอ้ยละ 8.2 ต่อ
ปีนัน้ ภาคเกษตรกรรมจะตอ้งขยายตวัใหไ้ดใ้นระดบัเฉลีย่รอ้ยละ 3.4 โดยจ าเป็นต้องมเีงือ่นไขทีภ่าค
เกษตรกรรมจะตอ้งปรบัโครงสรา้งการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและการพฒันา

อุตสาหกรรมการแปรรปูสนิคา้เกษตร รวมทัง้ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตรมาช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติใหส้งูขึน้ดว้ย 
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3. แนวทางการพฒันาการเกษตร 

  การพฒันาการเกษตรเพื่อสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิจะเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติและเพิม่มลูค่าของผลผลติดงันี้ 

 3.1 การคุ้มครองเขตการเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ ใหเ้ป็นฐานการผลติทางการเกษตร
และรกัษาทรพัยากรไวส้ าหรบัอนาคตโดยจะเน้น 

  3 . 1 . 1  การคุม้ครองเขตเกษตรกรรมทีอุ่ดมสมบรูณ์เป็นพเิศษ โดยเฉพาะพืน้ทีเ่กษตรที่ 
รฐับาลไดล้งทุนระบบชลประทานและบรกิารขัน้พืน้ฐานไปแลว้เป็นจ านวนมากใหส้ามารถท า

การเกษตรต่อไปตามศกัยภาพของพืน้ที ่ เพื่อป้องกนัการรกุล ้าและการเกง็ก าไรน าทีด่นิไปใชใ้น
กจิการอื่นๆ โดยมมีาตรการดงันี้ 

(1) พจิารณาเกบ็ภาษใีนอตัราก้าวหน้ากบัผู้ถอืครองทีด่นิในเขตการเกษตรไว ้
โดยมไิดใ้ชป้ระโยชน์หรอืน าไปใชเ้พื่อกจิกรรมอื่น ตลอดจนพจิารณาน าระบบการเกบ็ภาษจีากผูท้ีไ่ด้
ประโยชน์จากราคาทรพัยส์นิทีส่งูขึน้ เนื่องจากอยูใ่กลโ้ครงสรา้งพื้นฐานการเกษตรทีร่ฐัพฒันาขึน้เพื่อ

กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหเ้ท่าเทยีมกนั 

(2) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขกฎหมายเกี่ยวขอ้งใหม้ผีลในการคุม้ครอง
พืน้ทีเ่กษตรกรรมในเขตชลประทาน เพื่อสงวนพืน้ทีด่งักล่าวมใิหเ้ปลีย่นสภาพการใชท้ีด่นิเพื่อ 

กจิกรรมอื่น 

  3 . 1 . 2  สนบัสนุนการใชท้ีด่นิอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการ
เกษตรดว้ยกนัและผูป้ระกอบอาชพีอื่น เช่น ชาวนากบัผูเ้ลีย้งกุง้ และชาวนากบัผูท้ านาเกลอื เป็นตน้ 
โดยใชม้าตรการจงูใจต่างๆ เช่นการใหส้นิเชื่อโดยมเีงือ่นไขผ่อนปรน 

  3 . 1 . 3  วางแผนการใชท้ีด่นิเพื่อก าหนดเขตการใชท้ีด่นินัน้อย่างชดัเจน โดยสนับสนุนใหม้ี
กฎหมายรองรบัเพื่อเป็นแนวทางพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ 

  3.1.4 ด าเนินการใหม้กีารใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เนื่องจากน ้าเพื่อชลประทานมี
จ ากดัและนบัวนัจะขาดแคลนมากขึน้โดยอาศยัมาตรการดงันี้ 

   ( 1 )  พจิารณาจดัเกบ็ค่าใชน้ ้าจากการชลประทานในภาคเกษตรกรรมตามปรมิาณ
การใช ้ เพื่อใหม้กีารใชน้ ้าอย่างประหยดัและเป็นธรรมกบัเกษตรกร 

   ( 2 )  ทบทวนอตัราค่าใชน้ ้าจากการชลประทานทีเ่กบ็จากภาคเกษตรกรรมและ 
นอกภาคเกษตรใหเ้หมาะสม โดยในภาคเกษตรกรรมควรถอืเกณฑก์ารค านวณค่าใชน้ ้าจากการ 

ชลประทานเฉพาะค่าบ ารงุรกัษาระบบส่งน ้าเท่านัน้ 
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   ( 3 )  จดัใหม้รีะบบการบรหิารการใชน้ ้าตัง้แต่ระบบคลองส่งน ้าสายใหญ่จนถงึระดบั 
ไรน่า สนับสนุนบทบาทของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้าใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการวางแผนการส่งน ้าและ
การบ ารงุรกัษาระบบส่งน ้าในไรน่า ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละวทิยาการแก่เจา้หน้าทีแ่ละเกษตรกรใน

เรือ่งการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 3 . 2  สนับสนุนการวิจยั พฒันา และถ่ายทอดวิทยาการเพ่ือการเกษตร ตลอดจนจดัหา
ปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็น โดยก าหนดบทบาทของรฐัและเอกชนทีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
งานวจิยัและส่งเสรมิฝึกอบรมใหเ้กษตรกรน าไปปฏบิตั ิ เพื่อลดตน้ทุนการผลติใหส้ามารถแขง่ขนัได้
มากขึน้ และใหเ้กษตรกรมปีจัจยัการผลติใชอ้ยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึเช่นเดยีวกบัการพฒันาปจัจยั 
พืน้ฐานอื่นๆ ตามแนวทางและมาตรการดงันี้ 

  3 . 2 . 1  สนบัสนุนภาคเอกชนโดยมรีฐัเป็นแกนน าในการวจิยั พฒันา และส่งเสรมิการใช้ 
พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละฐานะทางเศรษฐกจิของเกษตรกร โดยมี

มาตรการดงันี้ 

   ( 1 )  เผยแพรค่วามรูใ้หเ้กษตรกรทราบถงึคุณสมบตัต่ิางๆ ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
เมลด็พนัธุล์กูผสม พนัธุโ์คเนื้อและโคนม เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถตดัสนิใจเลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
แก่กรณี และสอดคลอ้งกบัฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน 

   ( 2 )  ใหค้วามรูแ้ก่ภาคเอกชนและเกษตรกรในการผลติเมลด็พนัธุ ์ สนบัสนุนการ 
ส่งออกเมลด็พนัธุเ์พื่อการคา้ และพจิารณาใหก้ารคุม้ครองสทิธทิรพัยส์นิทางปญัญาพนัธุพ์ชืที่
ภาคเอกชนผลติได ้ ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์ีต่รงตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย 

   (3) เรง่รดังานวจิยัทัง้ดา้นพนัธุพ์ชืและวทิยาการหลงัเกบ็เกีย่ว โดยมุง่ลดตน้ทุนการ
ผลติของเกษตรกรและการผลติสนิคา้ใหม่ๆ  เพื่อกระจายการผลติในไร่นาและเป็นวตัถุดบิป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมรวมทัง้การพฒันาวธิกีารใหม่ๆ  ในการขยายพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ เช่น การ
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ การฝากตวัอ่อน ใหไ้ดผ้ลและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ สนบัสนุนการวจิยัและผลติ
พนัธุส์ตัวน์ ้าใหม่ๆ  ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิสงู เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรและภาคเอกชนน าไปขยาย

การผลติอยา่งแพรห่ลาย 

   ( 4 )  สนบัสนุนการใหค้วามรูท้างดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าใน
แหล่งน ้าธรรมชาตแิละชายฝ ัง่แก่ผูป้ระกอบกจิการดา้นการประมง 

  3 . 2 . 2  สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยเคมอีย่างคุม้ค่าและมปีุ๋ ยเคมทีีม่คีุณภาพใชท้นักบัความ
ตอ้งการ โดยมมีาตรการดงันี้ 
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   (1) แนะน าและถ่ายทอดความรูใ้นการใชปุ้๋ ยเคมใีหถู้กวธิแีละเหมาะสมกบัสภาพดนิ
ในแต่ละทอ้งถิน่และชนิดของพชืทีป่ลกูโดยเน้นถงึประสทิธภิาพ ตน้ทุนและผลตอบแทนเพื่อให้
เกษตรกรเลอืกใช ้ รวมทัง้รณรงคใ์หเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยอนิทรยีค์วบคู่กบัการใชปุ้๋ ยเคมดีว้ย เพื่อรกัษา

เนื้อดนิและลดตน้ทุนการผลติ 

   ( 2 )  ปรบัโครงสรา้งการคา้และการตลาดปุ๋ ยเคมใีนประเทศใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรี
มากขึน้ และทบทวนความเหมาะสมการผลติปุ๋ ยเคมใีนประเทศไทย โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
เกษตรกรเป็นหลกั และอาจถอืไดว้่าเป็นการใหบ้รกิารพืน้ฐานทางการเกษตรประเภทหนึ่งกไ็ด ้

  3.2.3 สนบัสนุนการใชส้ารเคมทีีถู่กวธิแีละลดการใชส้ารเคมใีนอนาคต เพื่อมใิหเ้ป็นอนัตราย
ต่อผูบ้รโิภคสนิคา้เกษตรและตวัเกษตรกรเองโดยมมีาตรการดงันี้ 

   ( 1 )  รณรงคใ์หเ้กษตรกรด าเนินการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื ดว้ยการตดิตาม 
สถานการณ์และควบคุมศตัรพูชืดว้ยวธิธีรรมชาตอิยา่งแพรห่ลายเพื่อลดการใชส้ารเคมแีละให้

เกษตรกรตระหนกัถงึความส าคญั และมคีวามรูใ้นการป้องกนัศตัรพูชืตัง้แต่ก่อนลงมอืปลกูพชื  
ป้องกนัการเกดิโรคและการแพรร่ะบาดของโรคสตัวแ์ทนการมุง่เน้นการรกัษาโรคเมือ่สตัวป์ว่ย  

   ( 2 )  รณรงคใ์หเ้กษตรกรผูป้ลกูพชื ผูเ้ลีย้งปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้า ผูน้ าเขา้หรอื 
ผูจ้ าหน่ายสารเคมทีางการเกษตร มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชส้ารเคมต่ีางๆ ทีถู่กตอ้ง และอนัตรายที่
เกดิจากการใชส้ารเคมแีละเวชภณัฑไ์มถู่กวธิ ี ตลอดจนการน าพชืและจลุนิทรยีม์าป้องกนัและ 
ปราบศตัรพูชืและสตัว ์ ควบคู่ไปกบัการใชส้ารเคมใีหถ้งึมอืเกษตรกรดว้ยสื่อต่างๆ ทัง้ดา้นสิง่พมิพ ์
วทิย ุ วดีทีศัน์ และโทรทศัน์ 

   (3)  ทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและพจิารณาออกกฎหมายควบคุมยาสตัวเ์ป็นการ
เฉพาะ ใหส้ามารถดแูลธุรกจิยาสตัว ์เวชภณัฑแ์ละสารเคมต่ีางๆ อยา่งทัว่ถงึตัง้แต่การผลติจนถงึการ
ใชเ้พื่อใหม้กีารใชส้ารเคมอีย่างถูกตอ้ง และงดเวน้การใชย้าหรอืสารเคมตีอ้งหา้ม ตลอดจนใหม้กีาร
ระบุชื่อสามญัของสารเคมโีดยชดัเจนเพื่อป้องกนัการเอาเปรยีบเกษตรกรโดยอาศยัชื่อเสยีงของตรา

สนิคา้และการโฆษณา 

   (4) เรง่รดังานวจิยัถงึแนวโน้มทางการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื การน าเอาพชืสารสกดั
จากพชื และจลุนิทรยีม์าใชท้ดแทนสารเคมเีพื่อน าออกเผยแพรใ่หเ้กษตรกรน าไปใชแ้ละภาคเอกชน

น าไปขยายการผลติเป็นอุตสาหกรรมต่อไป 

   ( 5 )  ก าหนดมาตรฐานระดบัสารตกคา้งในเน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากสตัวโ์ดยอาศยั
ความรว่มมอืระหว่างรฐับาลและเอกชนในการศกึษาวจิยัก าหนดขนาดทีใ่ช้ ระยะเวลาหยดุยา และ

สารตกคา้งจากยาทีย่อมใหพ้บไดใ้นอาหาร 
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  3 . 2 . 4  เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการใชเ้ครือ่งจกัรกลเกษตรภายในประเทศโดยม ี
มาตรการดงันี้ 

   ( 1 )  ส่งเสรมิและสนับสนุนความรว่มมอืกบัภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา
เครือ่งจกัรกลเกษตรใหเ้หมาะสมกบัเพศของเกษตรกร สภาพพืน้ทีแ่ละชนิดของพชืผลทัง้ดา้นการ
เพาะปลกู การเกบ็เกี่ยว การพฒันาและรกัษาคุณภาพของผลผลติ การบรรจหุบีห่อและเครือ่งจกัรกล
ในโรงงานแปรรปูสนิคา้เกษตรกร ตลอดจนการประดษิฐเ์ครือ่งทุ่นแรงในระดบัไร่นา 

   ( 2 )  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของเครือ่งจกัรกลเกษตร รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้นการ
ตรวจสอบและออกใบรบัรองคุณภาพ 

   (3) ฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละเกษตรกรใหม้คีวามรูใ้นการเลอืกใช ้การบ ารงุรกัษา และ
ซ่อมแซมเครือ่งจกัรกลเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   ( 4 )  สนบัสนุนสนิเชื่อระยะยาวแก่ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลเกษตรรายยอ่ยและเกษตรกร 
ในการจดัซือ้เครือ่งจกัรกลเกษตรทีเ่หมาะสมและจ าเป็น ตลอดจนสนบัสนุนธุรกจิการใหบ้รกิาร 

เครือ่งจกัรกลเกษตรโดยแพรห่ลาย 

  3.2.5 ขยายบทบาทสนิเชื่อการเกษตรและส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิแบบตลาดขอ้ตกลง โดย
มมีาตรการดงันี้ 

   ( 1 )  เพิม่เงนิทุนใหก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เพยีงพอใน
การปล่อยสนิเชื่อทัง้ระยะสัน้และระยะยาวแก่เกษตรกร เพื่อปรบัโครงสรา้งการผลติและการท า 

กจิกรรมนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายยอ่ย 

   ( 2 )  สนบัสนุนใหม้กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัธินาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อใหส้ามารถขยายบทบาทการด าเนินงานสนิเชื่อใหค้รองคลุมถงึกจิกรรรมนอกภาค

เกษตรแก่เกษตรกรรายยอ่ยไดก้วา้งขวางและทัว่ถงึมากขึน้ 

   (3) ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการจดัตัง้กองทุนประกนัสนิเชื่อเพื่อ
การเกษตร เพื่อลดความเสีย่งและจงูใจใหส้ถาบนัการเงนิเขา้มาช่วยเหลอืเกษตรกรรายยอ่ย ใหไ้ดร้บั
บรกิารสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และเพิม่สดัส่วนการปล่อยสนิเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวให้

มากขึน้ 

   ( 4 )  สนบัสนุนใหธุ้รกจิการเกษตร โดยรฐัเป็นตวักลางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกบันกัธุรกจิการเกษตร ใหม้โีอกาสท าธุรกจิการเกษตร ใหม้โีอกาสท าธุรกจิแบบตลาด 
ขอ้ตกลง และรว่มลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ดา้นการขยายธุรกจิและประเภทสนิคา้ใหม้าก

ชนิดขึน้ 
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(5) ดแูลสญัญาขอ้ตกลงระหว่างสถาบนัเกษตรกรและนกัธุรกจิใหม้คีวามรดักุมและ
เกดิความเป็นธรรมทุกฝา่ย 

 3.3 ปรบัโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ีและความต้องการ
ของตลาด ดว้ยการปรบัระบบการเพาะปลกูและระบบไร่นาเป็นแบบผสมผสานใหส้าขาประมง  
ปศุสตัว ์ และปา่เศรษฐกจิเขา้มามบีทบาทในการพฒันาการเกษตรมากขึน้ โดยมมีาตรการดงัน้ี 

  3.3.1 ปรบัระบบส่งเสรมิการเกษตรของทางราชการจากเดมิทีเ่น้นการส่งออกรายสนิคา้ ไปสู่
การสนับสนุนและแนะน าใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการผลติในไรน่าไดด้ว้ยตนเองมากขึน้ โดยรฐั
ใหบ้รกิารดแูลสนบัสนุนดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรตามควรแก่กรณี 

  3 . 3 . 2  สนบัสนุนภาคเอกชน สถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรในการเพาะปลกูสรา้งส่วนป่า 
โดย 

   (1) เรง่รดัใหม้พีระราชบญัญตัสิวนปา่ เพื่อใหผู้ล้งทุนปลกูสรา้งสวนป่ามคีวามมัน่ใจ
ในสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการลงทุนของตนเองในการตดัไมส้กัและไมย้างทีป่ลกูในพืน้ทีข่อง

ตนเอง ตลอดจนไดร้บัยกเวน้ค่าภาคหลวง และไมต่อ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎเกณฑบ์างประการตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัปิา่ไม ้ พ.ศ.  2 4 8 4 

   ( 2 )  สนบัสนุนใหม้กีารปลูกสรา้งสวนป่าเศรษฐกจิของภาคเอกชนทีม่อุีตสาหกรรม
รองรบัครบวงจรกบัสถาบนัเกษตรกรในรปูสวนปา่ชุมชนหรอืเพื่อการคา้ พรอ้มทัง้ก าหนดเขตปลกู
สรา้งสวนป่าทัง้สองประเภทใหช้ดัเจน ตลอดจนปรบัปรงุวธิอีนุญาตใหเ้ป็นธรรมและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 3 . 4  สนับสนุนพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูสินค้าเกษตร เพื่อเพิม่มลูค่าแก่สนิคา้แทนการ 
ส่งออกในรปูวตัถุดบิและทดแทนการน าเขา้สนิคา้เกษตรจากต่างประเทศ โดยมมีาตรการดงันี้ 

  3 . 4 . 1  ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าเขา้วตัถุดบิใหช้ดัเจนและมเีสถยีรภาพเพื่อให้ 
อุตสาหกรรมแปรรปูพฒันาและขยายตวัไปได ้

  3 . 4 . 2  เพิม่ประสทิธภิาพการแปรรปูสนิคา้เกษตรดว้ยการสนับสนุนความรว่มมอืระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนในการแสวงหาและถ่ายทอดวทิยาการดา้นพนัธุ ์ การพฒันาคุณภาพวตัถุดบิและ
ผลติภณัฑ ์ การพฒันามาตรฐานสนิคา้และการบรรจหุบีห่อ 

  3.4.3 สนบัสนุนการด าเนินธุรกจิการเกษตรแผนใหมใ่นการผลติสนิคา้เกษตรใหม่ๆ  ทีม่ลีู่ทาง
การตลาดดทีัง้เพื่อการส่งออก การแปรรปูและการทดแทนการน าเขา้ 
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 3.5 ปรบัปรงุการบรหิารพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใหก้ารลงทุนของรฐัในการพฒันาการ
เกษตรถงึมอืเกษตรกร และแกป้ญัหาในระดบัพืน้ทีท่ีส่อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของ
เกษตรกร โดยมมีาตรการดงันี้ 

  3 . 5 . 1  ใหม้กีารจดัท าแผนปรบัโครงสรา้งการผลติทางการเกษตรระดบัจงัหวดัทีม่แีผนงาน
และโครงการสนองตอบต่อการแกป้ญัหาและความตอ้งการของเกษตรกร ในลกัษณะการท างานแบบ
ผสมผสานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะรองรบัระบบบรหิารของรฐับาลในการกระจาย

อ านาจและงบประมาณใหแ้ก่ส่วนภมูภิาคมากขึน้ 

  3.5.2 ปรบัปรงุและพฒันาขดีความสามารถของระบบสนเทศ ทัง้การจดัเกบ็การเผยแพร ่การ
บรหิารข่าวสารการเกษตร และวทิยาการทีท่นัสมยั โดยก าหนดขอบข่ายและหน่วยงานรองรบัอย่าง

ชดัเจนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัพืน้ที่ 

  3.5.3 ฝึกอบรมด้านบรหิารและจดัการ ตัง้แต่การผลติ การพฒันาคุณภาพสนิคา้การตลาด 
และการให้สนิเชื่อแก่เกษตรกรผู้น ากลุ่มเกษตรกร และผู้บรหิารสหกรณ์การเกษตรรวมทัง้จดัท า  
ขอ้มลูขา่วสารการตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะสนิคา้เกษตรแต่ละชนิดทีต่ลาดต้องการ เพื่อแจกจ่าย
ใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกรต่างๆ อย่างทัว่ถงึและทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจการผลติ
และปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 



บทท่ี 3 
การพฒันาอตุสาหกรรมการค้าและบริการ 

1. ผลการพฒันาอตุสาหกรรมและการค้าท่ีผ่านมา 

1.1 ด้านอตุสาหกรรม 

1.1.1 ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 ภาคอุตสาหกรรมไดม้บีทบาทส าคญัต่อการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิและการส่งออกของไทยเป็นอยา่งยิง่ โดยสดัส่วนของผลผลติอุตสาหกรรมในผลผลติ
รวมของประเทศไดเ้พิม่จากรอ้ยละ 23.5 ในปี 2529 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มา
เป็นรอ้ยละ 26.0 ในปี 2534 อตัราการขยายตวัทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 6.6 ปจัจยัส าคญัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิ
การขยายตวัสงูเช่นน้ี ไดแ้ก่ การขยายตวัของการส่งออกและการลงทุน โดยเฉพาะการผลติเพื่อ 

ส่งออกและการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการน าเขา้ 

1.1.2 ในดา้นกระบวนการผลติอุตสาหกรรม ไดม้กีารพฒันาไปอย่างมากเมือ่เทยีบกบัระยะ
ทีผ่่านมา ทัง้ดา้นประเภทการผลติและคุณภาพของสนิคา้ไปสู่อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติสลบัซบัซอ้น 
และมอุีตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึน้ และเป็นโรงงานใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละเงนิลงทุนสงูขึน้ ทัง้นี้เป็น
ผลมาจากการพฒันาอุตสาหกรรมส่งออกทีจ่ะตอ้งแขง่ขนัในตลาดโลก และเป็นการเขา้รว่มทุนกบั

ต่างประเทศ 

1.1.3 แมว้่าอุตสาหกรรมจะขยายตวัไปอยา่งรวดเรว็แต่แหล่งทีต่ ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ยงักระจกุตวัอยู่ในบรเิวณกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และมเีพยีงบางส่วนเริม่กระจาย
ไปยงัพืน้ทีร่อบนอกแถบจงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออก ส าหรบัในภูมภิาคทีห่่างไกลออกไป 
การกระจายอุตสาหกรรมยงัไปไมถ่งึ ดงัจะเหน็ไดว้่าจ านวนโรงงานทีต่ ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑลมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 5 2 

1 . 1 . 4  ปรมิาณมลพษิอนัเกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมมมีากขึน้อย่างรวดเรว็ทัง้จากแหล่ง
โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นเดมิ และจากอุตสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม ่ ทัง้นี้เพราะการควบคุมดแูล
ของรฐัไม่มปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร ตนัทุนการสรา้งระบบก าจดัของเสยีสงูและการละเลยของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบางกลุ่มลว้นมสี่วนสนบัสนุนใหร้ะดบัความรนุแรงของปญัหาน้ีทวสีงูขึน้ 

1.1.5 บรกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดา้นไฟฟ้า การขนส่ง สื่อสาร 
สาธารณูปโภคต่างๆ ไมส่ามารถรองรบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและการคา้ ไดท้นัท่วงท ี

และเกดิสภาพคอขวดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 
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1 . 1 . 6  ก าลงัคนและแรงงานฝีมอืเริม่ขาดแคลนในสาขาวชิาชพีต่างๆ ซึง่ส่งผลต่อการ 
ขยายตวัทัง้ในดา้นการผลติ การคา้ และบรกิาร นอกจากนี้งานวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละมาตรฐานสนิคา้ทีจ่ะเขา้มาเสรมิกระบวนการผลติและการคา้ยงัมขีอบเขตที่จ ากดั 

ขณะเดยีวกนั การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการพฒันาขดีความสามารถทางการผลติของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่มกย็งัไมด่เีท่าทีค่วร 

1.1.7 กฎ ระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัขิองรฐั ตลอดจนโครงสรา้งภาษแีละวธิจีดัเกบ็ยงัไม่
สามารถปรบัตวัไดท้นักบัสถานภาพของกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ทีไ่ด้ขยายตวัไปอยา่งรวดเรว็ 
ซึง่เป็นขอ้จ ากดัต่อความสามารถแขง่ขนัของไทยในตลาดโลก ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหม้กีารตอบโตจ้าก

ประเทศคู่คา้ไดอ้กีดว้ย 

1.2 ด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ 

  1.2.1 เศรษฐกจิของไทยไดเ้ปิดกวา้งสู่นานาชาตมิากขึน้ โดยพึง่พาการคา้ต่างประเทศมาก
ยิง่ขึน้ กล่าวคอื ในช่วงสีปี่แรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คอืปี 2530-2533 มลูค่าการคา้และบรกิาร
ระหว่างประเทศไดเ้พิม่จาก 7.4 แสนลา้นบาท ในปี 2530 เป็น 16.6 แสนลา้นบาท ในปี 2533 โดยที่
มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ประมาณ 2.6 เท่า คอื เพิม่จาก 3.7 แสนลา้นบาท เป็น 9 แสนลา้นบาท 
ทัง้นี้ สดัส่วนของมลูค่การคา้และบรกิารระหว่างประเทศต่อผลผลติรวมของประเทศไดเ้พิม่ขึน้จาก 
รอ้ยละ 59 เป็นรอ้ยละ 80 ในช่วงเวลาเดยีวกนั โดยแยกเป็นการส่งออกรอ้ยละ 37 และการน าเขา้
รอ้ยละ 4 3 

  1 . 2 . 2  สนิคา้ส่งออกของไทยไดก้ระจายตวัเพิม่ขึน้โดยเฉพาะสนิคา้อุตสาหกรรมจากสนิคา้
อุปโภคบรโิภค เช่น สิง่ทอ อาหารแปรรปู เป็นสนิคา้ชิน้ส่วนและอุปกรณ์มากขึน้เช่น ชิน้ส่วน 
อเิลคทรอนิกส ์ ชิน้ส่วนรถยนต ์ ในส่วนของสนิคา้เกษตรแมว้่าจะมมีลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้และการ
กระจายประเภทสนิคา้มากขึน้ แต่กเ็พิม่ในอตัราทีไ่มส่งูนกัมผีลใหส้นิคา้อุตสาหกรรมไดเ้ขา้มาม ี
บทบาทส าคญัแทนทีส่นิคา้เกษตร กล่าวคอื สดัส่วนมลูค่าส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมต่อมลูค่าส่งออก
รวมในปี 2 5 3 3  คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7 5  ส าหรบัตลาดส่งออกส าคญัยงัคงเป็นสหรฐัอเมรกิา 
ประชาคมยโุรป และญีปุ่่น ซึง่รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 6 0  ของตลาดส่งออกทัง้หมด 

  1.2.3 ระบบเศรษฐกจิไทยเริม่ผกูพนัและพึง่พาการคา้กบัต่างประเทศมากขึน้ ท าใหต้อ้งปรบั
กลยทุธและวธิกีารในการเจรจาปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ของประเทศ 

  1 . 2 . 4  การพฒันาระบบการตลาดสนิคา้เกษตรในรปูแบบต่างๆ ยงัมขีดีจ ากดัอยูเ่ฉพาะ 
สนิคา้กลุ่มพชืไร ่ และส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครฐั เกษตรกรจงมทีางเลอืกในการขายสนิคา้
จ ากดั จ าเป็นตอ้งพึง่พ่อคา้คนกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ราคาสนิคา้เกษตรส าคญัๆ ยงัไดร้บั
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกท าใหเ้กษตรกรไดร้บัผลกระทบทางดา้นรายได้ 
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  1 . 2 . 5  การคา้บรกิารไดม้บีทบาทส าคญัเพิม่ขึ้นในระบบเศรษฐกจิ ประเทศไทยเริม่มี
ดุลการคา้บรกิารระหว่างประเทศเกนิดุลเป็นครัง้แรกในช่วงกลางของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  คอื 

รายได ้
รอ้ยละ 50 ของรายรบัทัง้หมดมาจากการท่องเทีย่วซึง่ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในขณะเดยีวกนัประเทศ
ไทยกม็รีายจ่ายทีเ่พิม่สงูมากในดา้นบรกิารขนส่งระหว่างประเทศและประกนัภยัสนิคา้ซึง่คดิเป็นรอ้ย
ละ 42 ของรายจ่ายรวม เนื่องจากการขยายตวัดา้นการคา้ต่างประเทศ รายจ่ายอื่นทีส่ าคญัรองลงมา 
ไดแ้ก่ การจ่ายดอกเบีย้ ก าไร และเงนิปนัผลคนืกลบัไปต่างประเทศ 

  1.2.6 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 นี้ การคา้บรกิารในประเทศไดเ้ริม่เขา้มาสนบัสนุนการ
ผลติ การคา้ และกจิกรรมอื่นๆ เพิม่มากขึน้ทัง้ยงัเป็นประเดน็ส าคญัในการเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ ซึง่เป็นผลมาจากแรงผลกัดนัของประเทศพฒันาแลว้ทีจ่ะใหม้กีารเปิดตลาดการคา้บรกิาร
เสรขีึน้ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาการขนส่งทางบก ทางเรอื ทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม และ
การโฆษณา เป็นตน้ 

2. เป้าหมายการพฒันาอตุสาหกรรม การค้า และบริการ 

  เพื่อใหภ้าคอุตสาหกรรม กาคา้สนิคา้และบรกิาร มสี่วนสนบัสนุนวตัถุประสงคก์ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในการรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่อง จงึ
ก าหนดเป้าหมายการพฒันาอุตสาหกรรม การคา้และบรกิารไวด้งันี้ คอื 

2.1 ด้านอตุสาหกรรม 

2.1.1 ใหก้ารผลติภาคอุตสาหกรรมขยายตวัอยา่งต่อเนื่องในอตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 9.5 ต่อ
ปี 

2.1.2 ใหก้ารผลติอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตวัโดยเฉลีย่ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 5.5 ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

2 . 1 . 3  ใหอุ้ตสาหกรรมส่งออกมสีดัส่วนในมลูค่าส่งออกเพิม่ขึน้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 8 0  ในปี 
2 5 3 9 

2.1.4 ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 สาขา คอื อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม 
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม อุตสาหกรรมงานโลหะ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

และอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 

2.1.5 ก าหนดใหม้มีาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 เรือ่งภายใน 2539 
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2.2 ด้านการค้าสินค้าและบริการ 

2 .2 . 1  รกัษาอตัราการขยายตวัดา้นการส่งออกสนิคา้เฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 14 . 7  ต่อปี 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  เพื่อจะน าไปสู่การลดการขาดดุลการคา้ในระดบัทีเ่หมาะสม 

   2 . 2 . 2  ส่งเสรมิการท่องเทีย่วระหว่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งรายไดเ้งนิตราต่างประเทศ ให้
ขยายตวัไมต่ ่ากว่าอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 13 ต่อปี และจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศเพิม่ขึน้ไมต่ ่ากว่า
รอ้ยละ 8  ต่อปี 

  2.2.3 ก าหนดสาขาการคา้บรกิารเป้าหมายทีจ่ าเป็นต่อการเพิม่ขดีความสามารถการ 
แขง่ขนัทางการคา้ คอื บรกิารขนส่งทางเรอืและอากาศ บรกิารประกนัวนิาศภยัสนิคา้บรกิารสื่อสาร

โทรคมนาคมและบรกิารก่อสรา้ง 

3 .  แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม 

 3 . 1  ส่งเสริมและสนับสนุนอตุสาหกรรมโดยส่วนรวม 

  3 . 1 . 1 ใชน้โยบายการคลงัทัง้ทีเ่ป็นมาตรการภาษแีละมาตรการการคลงัดา้นอื่นๆ เพื่อขจดั
อุปสรรคในการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมและการส่งออก ตลอดจนด าเนินนโยบายสนบัสนุนให้

เอกชนเขา้มามสี่วนรว่มลงทุนในโครงการบรกิารพืน้ฐาน 

  3 . 1 . 2 พจิารณาปรบัเพดานอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้ละอตัราดอกเบีย้เงนิฝากสะสมทรพัยใ์ห้
เป็นไปตามภาวะตลาดการเงนิและเศรษฐกจิ รวมทัง้ควรพจิารณาปล่อยใหอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ และ

อตัราดอกเบีย้ฝากลอยตวัตามภาวะตลาดการเงนิภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

  3.1.3 พจิารณาใหอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไมเ่ป็นอุปสรรคในการพฒันา 
อุตสาหกรรม 

  3.1.4 สนบัสนุนใหม้สีถาบนัเงนิทุนระยะยาวของภาคเอกชนมากขึน้ พฒันาตลาดทุนใน
ประเทศใหก้วา้งขวางขึน้และส่งเสรมิใหม้กีารใชต้ราสารทางธุรกจิต่างๆ และพฒันาใหม้ตีลาดรอง

ส าหรบัพนัธบตัรรฐับาลหรอืพนัธบตัรของหน่วยงานของรฐั และตราสารธุรกจิต่างๆ   

3.2 ปรบัระบบภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ 

3.2.1 ลดอตัราภาษศุีลกากรใหเ้หลอืน้อยอตัราเพื่อใหโ้ครงการสรา้งภาษคีวามเป็นกลางมาก
ทีสุ่ด พรอ้มทัง้ปรบัปรงุอตัราอากรขาเขา้สนิคา้ส าเรจ็รปู ชิน้ส่วน และวตัถุดบิใหแ้ตกต่างกนัตาม
ความเหมาะสม เพื่อส่งเสรมิการผลติขัน้กลางและขัน้ตน้ภายในประเทศใหม้ากขึน้ 
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3.2 .2  ใหม้กีารพจิารณาใชร้ะบบสากลในการประเมนิราคาสนิคา้ตามระบบขอ้ตกลงการคา้
ระหว่างประเทศ เพื่อค านวณค่าภาษอีากรทีผู่น้ าเขา้ตอ้งเสยี 

3.2.3  ใหม้มีาตรการการเงนิการคลงัใหม่ๆ  เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการส่งออกและ
การลงทุน เช่น ธนาคารเพื่อการน าเขา้และส่งออก การประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก บรกิารใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิ และบรกิารรบัซือ้หนี้ เป็นตน้ 

3.3 ปรบัปรงุกฎระเบียบและนโยบายส่งเสริม 

3.2.1 เรง่รดัปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัดา้นการคา้และการคา้
ลงทุน เช่น พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2512 พระราชบญัญตัจิดทะเบยีนเครือ่งจกัร พ.ศ. 2514 

เป็นตน้ 

3.2.2 ใหม้กีารแยกกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนเพื่อทีก่ารขอ
อนุญาตและขอต่ออายกุารประกอบกจิการโรงงานสามารถท าไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ส าหรบัอุตสาหกรรมที่
มผีลต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มน้อย และตรวจดอูยา่งรอบคอบ หรอืบงัคบัใหไ้ปอยู่ในเขตหรอืนิคม 

อุตสาหกรรมในกรณีทีเ่ป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งมลพษิมาก 

3.2.3 สนบัสนุนภาคเอกชนเขา้มาแบ่งเบาภาระการด าเนินงานของรฐับางประการเช่น การ
ตรวจสอบเครือ่งจกัรและอุปกรณ์โรงงาน การตรวจสอบหอ้งปฏบิตักิาร เป็นตน้ เพื่อใหม้คีวาม

สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

3.2.4 สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่องคก์รเอกชนทีไ่ม่มุง่หวงัก าไรเพื่อจดัการฝึกอบรมและจดั
กจิกรรมสนบัสนุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.2.5 สนบัสนุนใหเ้อกชนขยายการรว่มลงทุนในต่างประเทศทัง้ในกลุ่มประเทศทีม่ปีจัจยั
เอือ้อ านวยต่อการผลติ และกลุ่มประเทศคู่คา้ทีม่แีนวโน้มอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

3.2.6 สนบัสนุนบทบาทสถาบนัภาคเอกชน เช่น สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยสภา 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและหอการคา้จงัหวดั ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการ
แกไ้ขปญัหาและพฒันาเศรษฐกจิ ทัง้ในระดบัส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ 

 3.4 เร่งรดัขยายบริการพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นไฟฟ้า น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
โทรคมนาคม และระบบการขนส่งทางบกใหเ้พยีงพอ ทนัเวลา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
อุตสาหกรรม ทัง้ในแงคุ่ณภาพของบรกิาร และราคาใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 
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 3.5 ปรบัปรงุพระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2 5 2 2  ใหม้ผีล
บงัคบัใชค้รองคลุมถงึเขตอุตสาหกรรมของเอกชน เพื่อเป็นการคุม้ครองผูป้ระกอบการตัง้โรงงานใน

เขตอุตสาหกรรมของเอกชนใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งเป็นธรรม 

 3.6 ฝึกอบรมและพฒันาระดบัฝีมือแรงงานให้เพ่ิมสงูขึ้น สนบัสนุนความรว่มมอือยา่งเป็น
ระบบระหว่างหน่วยงานของรฐั และสถานประกอบการในการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้อกชนฝึกอบรมแรงงานของตนเอง โดยอาจจดัตัง้เป็นกองทุนพฒันาฝีมอืแรงงาน 
ซึง่รฐัใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิส่วนหนึ่ง และอกีส่วนหน่ึงเรยีกเกบ็จากโรงงานหรอืบรษิทั 
หา้งรา้น เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานและจดัการฝึกอบรม  

 3.7 เสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอตุสาหกรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติและการแขง่ขนัของสนิคา้ไทยในตลาดโลก และพฒันาเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐานเพื่อใหอุ้ตสาหกรรม
พึง่ตนเองไดใ้นระยะยาว โดย 

  3.7.1 สนับสนุนการพฒันาระบบรบัช่วงการผลติในภาคอุตสาหกรรม ตัง้แต่ระดบัการลงทุน
จากต่างประเทศกบัอุตสาหกรรมในประเทศ ระหว่างอุตสาหกรรมในประเทศดว้ยกนัเอง เพื่อใหม้กีาร

ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

  3.7.2 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ ์ เพื่อยกระดบัคุณภาพสนิคา้ให้ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

3.8 ส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

3.8.1 พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 โดยเฉพาะในการก าหนดมาตรฐานและในการรบัรองคุณภาพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ด าเนินการทางดา้นงานมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศไดค้ล่องตวัและ
เอือ้อ านวยต่อการส่งออกยิง่ขึน้ 

3.8.2 พจิารณาทบทวนล าดบัความส าคญัของผลติภณัฑท์ีค่วรมมีาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบั
การพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเครือ่งมอืทีจ่ะใชต้รวจสอบ 

3.8.3 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดมาตรฐานของประเทศ
และในการเจรจาระหว่างประเทศ 

3.8.4 ใหม้กีารก าหนดแนวปฏบิตัใินการสอบเทยีบเครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
เพื่อใหก้ารทดสอบมคีวามเทีย่งตรงมากยิง่ขึน้ 
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3.8.5 สนบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการพฒันาคุณภาพสนิคา้ในโรงงานอุตสาห-
กรรม และในการใหบ้รกิารทดสอบและรบัรองคุณภาพผลติภณัฑ ์ เพื่อเสรมิงานของหน่วยงานของรฐั 
โดยพจิารณาใชม้าตรการดา้นภาษสีนบัสนุนการจดัหาเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการพฒันาและ

ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ 

3.8.6 พจิารณาแนวทางก าหนดระบบการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพของหน่วยงาน
ต่างๆ ของรฐัใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยปรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดา้นการรบัรอง
คุณภาพผลติภณัฑ ์ การรบัรองคุณภาพโรงงาน การรบัรองหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ การทดสอบ และ

มาตรวทิยาใหส้อดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบัแนวปฏบิตัมิาตรฐานสากล 

3.8.7 จดัตัง้ศูนยส์นเทศมาตรฐานและศูนยบ์รกิารทางวชิาการ เพื่อใหบ้รกิารแนะน าแก่ 
โรงงานอุตสาหกรรมและผูส้่งออก 

3.9 พฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายเฉพาะสาขา 

  นอกเหนือจากแนวทางทีมุ่ง่สนบัสนุนและส่งเสรมิอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปแลว้เหน็
ควรก าหนดแนวทางเฉพาะส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายรายสาขา เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาทางอุตสาหกรรมในระยะยาว 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื่นสงู ใชว้ตัถุดบิกึง่ส าเรจ็รปูในประเทศสงู ก่อใหเ้กดิ
มลูค่าเพิม่สงูและมคีวามไดเ้ปรยีบเชงิการผลติและการคา้ 

3.9.1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประเดน็ปญัหาส าหรบัอุตสาหกรรมน้ี พอสรปุไดค้อื 

(1) การผลติวตัถุดบิสนิคา้เกษตรเพื่อป้อนโรงงานแปรรปู โดยเฉพาะกจิการส่งออก 
ยงัมปีญัหาและขอ้จ ากดัอยู่มากทัง้ดา้นปรมิาณไมเ่พยีงพอ คุณภาพผลผลติสม ่าเสมอ ราคาไม่ 
แน่นอน การจดัส่งไมต่รงตามก าหนด รวมทัง้ประเภทของวตัถุดบิทีผ่ลติไดไ้มต่รงกบัความนิยมของ

ตลาด 

 ( 2 )  อุตสาหกรรมการเกษตร ในส่วนทีเ่ป็นกจิการขนาดยอ่มมปีญัหาดา้น
เทคโนโลยกีารผลติทีไ่มท่นัสมยัและประสทิธภิาพการผลติต ่า ท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติไดม้คีุณภาพไมไ่ด้
มาตรฐาน และยงัขาดความรูด้า้นการตลาด 

    (3)  ระบบการจดัการระหว่างผูผ้ลติวตัถุดบิกบัโรงงาน เช่น ระบบตลาด ขอ้ตกลง
ระหว่างเกษตรกรกบัโรงงานซึง่ยงัมอียูจ่ ากดั 
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3.9.2 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร 

(1) สนบัสนุนระบบจดัการเกษตรแผนใหม ่ พฒันาระบบตลาดขอ้ตกลงระหว่าง
เกษตรกรกบัโรงงานแปรรปูใหข้ยายตวัมากขึน้ เพื่อเป็นการประกนัปรมิาณ 

ราคาและคุณภาพของผลผลติเกษตรใหต้รงกบัความตอ้งการของโรงงาน 
แปรรปู โดยรฐัจะท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูป้ระกอบการอุตสาห-

กรรมและเกษตรกร  

(2) จดัตัง้องคก์รหรอืคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรระดบัชาต ิ เพื่อ
จดัท าแผนและประสานการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร และก าหนดภาระ 
หน้าทีข่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นต่างๆ ใหช้ดัเจน 

(3) ใหม้ศีูนยส์่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสนบัสนุนและ 
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดย่อม ในดา้นการผลติ 
การควบคุมคุณภาพสนิคา้ และการจดัการ 

(4) ยกเลกิมาตรการบงัคบัใหอุ้ตสาหกรรมการเกษตรบางประเภทตอ้งซือ้วตัถุดบิ
ภายในประเทศควบคู่ไปกบัการน าเขา้วตัถุดบิในประเทศ หรอืแขง่ขนักบั 

วตัถุดบิต่างประเทศไดแ้ลว้ 

  3 . 9 . 3  อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดจ้ากการส่งออก 
และมกีารจา้งงานสงู แต่ยงัมขีอ้จ ากดัเรือ่งการตัง้ ขยายโรงงาน และจดุอ่อนดา้นอุตสาหกรรม 

ฟอกยอ้ม 

3.9.4 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม  

(1) ลดการคุม้ครองดา้นอากรน าเขา้อุตสาหกรรมขัน้ตน้และขัน้กลางและส่งเสรมิให้
มกีารลงทุนในอุตสาหกรรมป ัน่ดา้ยและทอผา้ในนิคมอุตสาหกรรม 

(2) จดัตัง้อุตสาหกรรมฟอกยอ้มโดยเฉพาะ ใหก้ารจดัหาดแูลดา้นมลพษิและ 
สิง่แวดลอ้มเป็นระบบ พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการทีช่ดัเจนและระยะยาวเวลาที่

แน่นอนในการสนบัสนุนใหโ้รงงานยา้ยเขา้ไปตัง้ในนิคมอุตสาหกรรม 

(3) ใหม้สีถาบนัหรอืองคก์ร ท าหน้าทีพ่ฒันาเทคโนโลยแีละวเิคราะหข์อ้มลู 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม ใหบ้รกิารข่าวสาร ตลอดจนพฒันาและ 
ส่งเสรมิงานดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมน้ี เช่น การพฒันาก าลงัคน 
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3.9.5 อุตสาหกรรมงานโลหะ ผูผ้ลติขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอุตสาห-
กรรมประกอบยานยนตไ์ดร้บัการคุม้ครองสงู ในขณะทีข่ดีความสามารถทาง 
การผลติของอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรและโรงงานโลหะขัน้กลางในประเทศ ยงัไมไ่ด้
พฒันาใหม้คีุณภาพและราคาแขง่ขนักบัตลาดต่างประเทศและเพยีงพอทีจ่ะเป็นฐาน
ของการผลติยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้เครอืงมอืวดัและอุปกรณ์

ทดสอบและชิน้ส่วนเครือ่งจกัรยงัมไีมพ่อเพยีงเพราะตอ้งเสยีอากรน าเขา้สงู 

3.9.6 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมงานโลหะ 

(1) ลดการคุม้ครองแก่อุตสาหกรรมประกอบยานยนตใ์นประเทศ 

(2) ส่งเสรมิสนับสนุนและเพิม่ขดีความสามารถของอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล และ
งานโลหะขัน้กลาง เช่น อุตสาหกรรมผลติเครือ่งจกัร อุตสากรรมแบบและ 
แมพ่มิพ ์การหล่อโลหะ การทุบขึน้รปู การชุบแขง็ และการผลติชิน้ส่วนโลหะที่
มคีวามเทีย่งตรงสงูดว้ยเครื่องมอืกล เป็นตน้ ใหม้ปีระสทิธภิาพในการผลติ 

สงูขึน้ 

(3) เรง่รดัใหม้กีารก าหนดมาตรฐานของสนิคา้อุตสาหกรรมประเภทนี้เพิม่ขึ้น เพื่อ
สนบัสนุนการปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ใหเ้ป็นทีย่อมรบัจากผูใ้ชภ้ายในประเทศ

และตลาดส่งออก 

3.9.7 อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ การลงทุนดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์ ปจัจบุนัส่วนใหญ่เป็น
ระดบัการประกอบ ซึง่เน้นความไดเ้ปรยีบดา้นค่าจา้งแรงงานเป็นหลกั ในอนาคตจงึ
ตอ้งค านึงถงึการยกระดบัเทคโนโลยเีพื่อมุง่การแขง่ขนัไปสู่ผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่
สงูนอกจากนี้โครงสรา้งอากรน าเขา้และมาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อการส่งออก
ของรฐั ท าใหอุ้ตสาหกรรมขัน้กลางในประเทศไมข่ยายตวัเท่าทีค่วร 

3.9.8 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 

(1) สนบัสนุนใหโ้ครงการลงทุนดา้นอเิลก็ทรอนิกสข์นาดใหญ่ใชช้ิน้ส่วนทีผ่ลติไดใ้น
ประเทศใหม้ากทีสุ่ด เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

มากขึน้ 

(2) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ศีกัยภาพทางการตลาดในระยะยาว เช่น 
โทรสาร แผงวงจรไฟฟ้าเฉพาะงาน เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยี

สาขานี้ใหก้า้วไปสู่ระดบัทีส่งูขึน้อยง่เป็นขัน้ตอน 
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(3) สนบัสนุนใหโ้รงงานอุตสาหกรรมและสถาบนัการศกึษาเอกชนมสี่วนรว่มในการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร นอกเหนือไปจากการเร่งรดัการผลติวศิวกรและ

ช่างเทคนิคทีร่ฐัจะตอ้งด าเนินการอยูแ่ลว้ 

3.9.9 อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี โครงสรา้งอากรน าเขา้ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขัน้กลางท าใหข้าดประสทิธภิาพ และ

อุตสาหกรรมขัน้ปลายเตบิโตชา้เพราะตน้ทุนวตัถุดบิสงู 

3.9.10 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

(1) ลดการคุม้ครองทัง้ในอากรน าเขา้ และยกเลกิมาตรการหา้มน าเขา้อย่างเป็น 
ขัน้ตน้ 

(2) เปิดใหเ้อกชนลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีโดยเสร ี

(3) ปรบับทบาทของรฐัจากผูล้งทุนโดยตรง เป็นผูป้ระสานงานการลงทุนและเน้น
บทบาทของรฐัในดา้นการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน ดแูลตรวจสอบดา้นมลภาวะ
และความปลอดภยั และพฒันาบุคลากร 

(4) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมขัน้ปลาย โดยเฉพาะผลติภณัฑพ์ลาสตกิใหข้ยายตวัอยา่ง
ต่อเนื่อง 

3.9.11 อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ยงัไมไ่ดม้กีารพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาห-
กรรมเหลก็ตน้ทาง ในขณะทีค่วามตอ้งการผลติเหลก็และเหลก็กลา้สงูขึน้อยา่งมาก
ตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และจ าเป็นตอ้งน าเขา้ในมลูค่าทีส่งู จงึจ าเป็นที่

จะตอ้งเรง่รดัใหม้อุีตสาหกรรมนี้เกดิขึน้โดยเรว็ 

3.9.12 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 

(1) ส่งเสรมิใหเ้อกชนด าเนินการลงทุนผลติเหลก็ขัน้ตน้ โดยรฐัจะใหก้ารสนับสนุน
ในดา้นก าหนดพืน้ทีต่ ัง้ และประสานงานจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกและปจัจยั

สนบัสนุนต่างๆ  

(2) สนบัสนุนใหม้กีารเพิม่ก าลงัผลติเหลก็แผ่นโดยเสร ี เพื่อใหส้นองความตอ้งการ
ภายในประเทศไดอ้ย่างเพยีงพอ 

(3) ปรบัปรงุโครงสรา้งอตัราอากรน าเขา้ผลติภณัฑเ์หลก็ส าเรจ็รปูและกึง่ส าเรจ็รปู 
ใหล้ดหลัน่กนัอยา่งเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการผลติภายในประเทศมากขึน้ 
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4. แนวทางและมาตรการพฒันาการค้าสินค้าและบริการ 

4.1 การค้าต่างประเทศ 

4.1.1 พฒันาขดีความสามารถในการขยายและรกัษาผลประโยชน์ทางการคา้ เนื่องจาก
การคา้ระหว่างประเทศในปจัจบุนัมลีกัษณะทีเ่ป็นระบบการคา้ทีม่กีารแทรกแซง 

แนวโน้มการกดีกนัทางการคา้รนุแรงขึน้ เพื่อประโยชน์ในการขยายและรกัษา 
ผลประโยชน์ทางการคา้ จงึควรก าหนดแนวทางพฒันา ดงันี้ 

(1) ใหม้อีงคก์รการเจรจาการคา้ทีม่เีอกภาพเพื่อรบัผดิชอบการเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ ทัง้ระดบัพหุภาค ี ภูมภิาค ทวภิาค ี และเอกภาค ี

(2) ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้และการลงทุนมใิหข้ดัต่อ
ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ เช่น กฎระเบยีบเกีย่วกบัการน าเขา้ – 
ส่งออกการใหส้ทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้ปรบัปรงุ
กฎหมายเพื่อป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบจากประเทศคู่คา้ และการแขง่ขนัทีไ่ม่
เป็นธรรม เช่น การทุ่มตลาด และการอุดหนุนจากต่างประเทศ เป็นตน้ 

(3) จดัท าแผนการเจรจาทางการคา้กบัประเทศคู่คา้ และกลุ่มพหุภาคทีีส่ าคญั คอื 
สหรฐัอเมรกิา ประชาคมยโุรป ญีปุ่่น และแกตต ์

(4) เสรมิสรา้งความรว่มมอืทางเศรษฐกจิการคา้ กบัประเทศต่างๆ ทีม่ผีลประโยชน์
รว่มกนัในการสรา้งอ านาจการต่อรองการเจรจา 

(5) ก าหนดแนวทางและแผนการปรบัตวั เพื่อปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์
ทางการคา้ อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิและการคา้ใน
ตลาดโลก เช่น การรวมตวัเป็นตลาดเดยีวกบัของประชาคมยโุรป เขตการคา้
เสรอีเมรกิาเหนือ ทัง้นี้ โดยใหม้หีน่วยงานท าหน้าทีเ่ป็นแกนกลาง ประสานการ

ด าเนินงานเรือ่งนี้อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

4.1.2 ขยายและรกัษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดดัง้เดมิและการเจาะตลาดใหม่ๆ  โดยให้
ความส าคญัล าดบัสงูอยา่งต่อเนื่องในการพฒันาและส่งเสรมิการส่งออก โดยเฉพาะ
กลุ่มสนิคา้ทีไ่ทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและสามารแขง่ขนัไดด้ ี รวมทัง้
การใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ขดีความสามารถทางดา้นการตลาดของภาคเอกชน 
โดยก าหนดแนวทาง ดงันี้ 

(1) จดัท าแผนสนิคา้และตลาดเป้ามายส่งออกในเชงิกลยทุธทัง้ระยะสัน้ ระยะ 
ปานกลาง และระยะยาว โดยใหค้วามส าคญักบัการปรบัเปลีย่นกลยทุธการ 
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ส่งออกใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นไปของตลาดต่างๆ เช่น 
การปรบันโยบายตลาดสนิคา้เกษตรของญีปุ่น่ การปรบัระบบมาตรฐานสนิคา้
ของประชาคมยโุรป รวมทัง้การปรบัระบบเศรษฐกจิและการคา้ของยโุรป- 
ตะวนัออก เป็นตน้ 

(2) เพิม่บทบาทของส านกังานทีป่รกึษาการพาณชิย ์ และศูนยพ์าณิชยการใน
ต่างประเทศใหม้สี่วนสนับสนุนการคา้ต่างประเทศของไทยมากขึน้ โดยเฉพาะ

ขา่วสารทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการเจาะและขยายตลาดเพิม่ขึน้ 

4.1.3 พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารการคา้ ให้มปีระสทิธภิาพและเอือ้อ านวยต่อการพฒันา 
การคา้ของประเทศ โดยมมีาตรการ คอื 

(1) ผลกัดนัใหม้กีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสารใหส้ามารถน ามาสนบัสนุนการวางแผน
ทางเลอืกในระดบันโยบาย สรา้งระบบเตอืนภยัทางการคา้ การพยากรณ์ การ
ตัง้เป้าหมายและโอกาสทางการคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี โดยรว่มมอื

ระหว่างรฐับาลและเอกชน 

(2) จดัระบบการกระจายขอ้มลูใหม้กีารน าเขา้ขอ้มลูไปใชอ้ย่างแพรห่ลายและทัว่ถงึ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ใหส้ามารถเขา้ถงึ 

ขอ้มลูอยา่งสะดวกรวดเรว็ 

4.1.4 สนบัสนุนบทบาทภาคเอกชนในการพฒันาการคา้ โดยจดัท าเครอืขา่ยและแผนงาน
ความรว่มมอืระหว่างรฐัและเอกชนอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารของรฐั เช่น การตรวจสอบและพจิารณา

มาตรฐานสนิคา้ออกใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

4.1.5 พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการคา้ โดยเฉพาะในภมูภิาคอนิโดจนี โดย 

(1) ใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบในการจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อการประสานแนวทาง
และมาตรการทีจ่ าเป็น ไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคม

สื่อสารและขนส่ง 

(2) สนบัสนุนใหต่้างประเทศมาจดัตัง้ส านกังานตวัแทนภูมภิาค โดยก าหนด 
มาตรการและกลไกของรฐับาล สนบัสนุนใหแ้ก่กจิการประเภทนี้โดยไมข่ดัต่อ 

ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ 
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4.2  การค้าภายในประเทศ  

4.2.1 ส่งเสรมิการคา้เสรใีนระบบตลาดสนิคา้เกษตร ใหม้กีารก าหนดนโยบายราคาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อบทบาทการแทรกแซงทางดา้นการตลาดของภาครฐัโดย

ยกเลกิกฎระเบยีบทีท่ าใหเ้กดิการบดิเบอืนทางการตลาดอยา่งเป็นขัน้ตอน 

(1) สนบัสนุนภาคเอกชนในการพฒันาระบบการตลาดรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
ตลาดประมลู เช่น ตลาดกลางและตลาดซือ้ขายล่วงหน้าเฉพาะประเภท เพื่อ
เป็นการก ากบัดแูล ใหก้ารด าเนินการทางดา้นการตลาดเป็นไปอยา่งยตุธิรรม
ตามกฎหรอืกตกิาโดยใชก้ลไกต่างๆ เช่น ระเบยีบหรอืประกาศของกระทรวง
พาณชิย ์ ในกรณทีีจ่ าเป็นกใ็หม้มีาตรการดา้นการเงนิการคลงัมาสนบัสนุน 

รวมทัง้ออกกฎหมายเพื่อการก ากบัดแูลทีช่ดัเจน 

(2) สนบัสนุนภาคเอกชนในการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการตลาด เพื่อ
การเกบ็รกัษาและพฒันาคุณภาพสนิคา้ เช่น ระบบคลงัสนิคา้และไซโลใน
ลกัษณะของบรกิารสาธารณะ และการใหส้นิเชื่อโดยใชส้นิคา้เป็นประกนั โดย
ปรบักฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อการด าเนินงานของภาคเอกชน 

4.2.2 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการตลาดสนิคา้อุตสาหกรรม โดย 

(1) ยกเลกิการควบคุมราคาสนิคา้อุตสาหกรรมประเภททีม่กีารแขง่ขนั
ภายในประเทศค่อนขา้งสมบรูณ์ 

(2) เสรมิสรา้งการแขง่ขนัและคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยปรบัปรุงกฎหมายการประกอบ
ธุรกจิเกีย่วกบัการป้องกนัการผกูขาด การจ ากดัการแขง่ขนั และการแข่งขนัทีไ่ม่
เป็นธรรม รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยใหม้กีารก าหนด

แนวทางประสานการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นระบบ 

4.3 การค้าบริการ 

  พฒันาการคา้บรกิารในสาขาต่างๆ ทีเ่ป็นแหล่งรายไดข้องประเทศและมศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนัสงู รวมทัง้การคา้บรกิารทีจ่ะมบีทบาทส าคญัในการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
โดยมุง่สนบัสนุนภาคเอกชนในการประกอบธุรกจิการคา้บรกิาร ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ใหม้คีวามยดืหยุน่เพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนการประกอบธุรกจิของภาคเอกชน ให้ 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และแนวทางการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เช่น พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชน จ ากดั และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประกอบธุรกจิคนต่างดา้ว (ประกาศคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่ 281)  เป็นตน้ สาขาการคา้บรกิารทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วการบรกิารขนส่งสนิคา้
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ทางเรอื และทางอากาศ การประกนัวนิาศภยัสนิคา้ บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคมและ 
อุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

4.3.1 การท่องเท่ียว 

(1) ด าเนินการใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก- 
เฉียงใต ้ 

(1.1) รว่มมอืกบัประเทศในอาเซยีนเพื่อพฒันาวงจรท่องเทีย่วในภมูภิาค 
อาเซยีนมากขึน้ โดยเน้นการรว่มมอืทางการตลาดแทนการแขง่ขนั

ระหว่างประเทศในภูมภิาคนี้ 

(1.2) ก าหนดแนวทางสนบัสนุนใหไ้ทยเป็นประตูทางออกสู่การพฒันา 
วงจรท่องเทีย่วในกลุ่มประเทศอนิโดจนีและประเทศเพื่อนบา้น 

(1.3) สนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันากจิกรรมการ 
ท่องเทีย่วประเภทใหม่ๆ  เพื่อเพิม่จดุดงึดดูความสนใจนอกจาก
อาศยัแหล่งธรรมชาตแิละแหล่งศลิปวฒันธรรม เช่น การท่องเทีย่ว
ทางทะเลและแมน่ ้า การท่องเทีย่วเพื่อการกฬีาและสุขภาพ การ

ประชุมและการแสดงสนิคา้นานาชาต ิ

(2) อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในแหล่งท่องเทีย่ว  

(2.1) ใหม้แีผนแม่บทเพื่อพฒันาฟ้ืนฟูสภาพแหล่งท่องเทีย่วและระบบ
สาธารณูปโภคบรกิารพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในแหล่งท่องเทีย่วหลกัและ
แหล่งท่องเทีย่วใหมท่ีม่ศีกัยภาพในระบบเดยีวกบัการพฒันาเมอืง
หลกั ไดแ้ก่ เมอืงพทัยา ภูเกต็ เชยีงใหม ่ หาดใหญ่ ชะอ า-หวัหนิ 
เชยีงราย เกาะสมุย/สุราษฎรธ์านี กาญจนบุร ี พระนครศรอียธุยา 

และพืน้ทีอ่สีานตอนล่าง 

(2.2) น ามาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคารผงัเมอืง อุทยานแห่งชาติ
และโบราณสถานมาใชก้ ากบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิกรรม

ต่างๆ ของธุรกจิเอกชนในบรเิวณรอบๆ แหล่งท่องเทีย่ว เพื่อ 
ป้องกนัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการลงทุนประกอบการของ

ธุรกจิต่างๆ  

(2.3) สนบัสนุนองคก์รของรฐั ภาคเอกชนและประชาชนในระดบัทอ้งถิน่
เขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิาร บรูณะจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
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และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ เช่น น ้าตก เกาะและหาดทราย 
ตลอดจนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ศลิปกรรม เช่น โบราณสถาน แหล่ง
ประวตัศิาสตร ์ เป็นตน้ 

(2.4) สนบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหเ้ขา้มามาส่วนรว่มในการ
พฒันาพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วต่างๆ มากขึน้ พรอ้มกบัการปรบัปรงุ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหมเ่พื่อสนบัสนุน

การพฒันาวงจรท่องเทีย่วในภมูภิาค 

(2.5) เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โดยมุง่การใชป้ระโยชน์ในระยะยาวและความปลอดภยัของนกั 

ท่องเทีย่ว รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายต่างๆ เพื่อคุม้ครอง
นกัท่องเทีย่วและผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ าเนินการอยูใ่น

กรอบไมเ่อาเปรยีบนกัท่องเทีย่ว จนเกดิภาพพจน์ทางลบต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม 

(3) พฒันาและยกระดบัคุณภาพก าลงัคนดา้นการท่องเทีย่ว 

(3.1) ขยายการผลติก าลงัคนทัง้ในระดบัอุดมศกึษาและวชิาชพีใหไ้ด้
ปรมิาณ และมคีุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดของ

ธุรกจิท่องเทีย่วทัง้ในส่วนกลางและในส่วนภมูภิาค 

(3.2) สนบัสนุนภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการลงทุนผลติและฝึก 
อบรมก าลงัคนดา้นต่างๆ ใหม้คีุณภาพมาตรฐานการบรกิารใน
ระดบัสงู พรอ้มทัง้ปรบัปรงุกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้าร
พฒันาก าลงัคนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะแกไ้ข 
พระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2478 เพื่อเปิดโอกาสใหใ้ชโ้รงแรมที่

มมีาตรฐานสงูเป็นสถานทีผ่ลติและฝึกอบรมไดม้ากขึน้ 

4.3.2 การบริการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ 

(1) ปรบัปรงุระบบบรหิารและเครือ่งมอือุปกรณ์การบรหิารในท่าเรอืขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ เพื่อใหม้ตีน้ทุนต ่าลงและมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการขนถ่าย
สนิคา้มากขึน้ รวมทัง้ปรบัปรงุขัน้ตอน การด าเนินงานของส่วนราชการที่ 

เกีย่วขอ้งใหม้คีวามคล่องตวัมากขึน้  
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(2) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารว่มทุนเดนิเรอืและพฒันากองเรอืไทยทัง้ระหว่าง
ธุรกจิของไทยดว้ยกนั และกบัธุรกจิเดนิเรอืจากต่างประเทศเพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการลงทุน การบรหิาร และการแขง่ขนัมากขึน้ โดยปรบัปรงุ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้อ านวยต่อการด าเนินการตามแนวทางดงักล่าว 

(3) สนบัสนุนใหม้กีารลงทุนขยายขดีความสามารถในการบรกิารขนส่งสนิคา้ทาง
อากาศโดยเฉพาะมากขึน้ รวมทัง้ระบบบรกิารคลงัสนิคา้ทางอากาศ เพื่อ
สนบัสนุนการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมทนัสมยั และผลกัดนัใหไ้ทยเป็น

ศูนยก์ลางขนส่งทางอากาศทีส่มบูรณ์แบบในภูมภิาคนี้ 

4.3.3 การประกนัวินาศภยัสินค้า 

(1) เรง่รดัแกไ้ขพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.2510 เพื่อพฒันาธุรกจิประกนั
วนิาศภยัใหม้ขีดีความสามารถรองรบัการประกนัภยัมากขึน้ โดยใหธุ้รกจิ 
ประกนัภยัขยายเงนิกองทุนมากขึน้ พรอ้มทัง้เพิม่โอกาสในการลงทุนประกอบ
ธุรกจิอื่นๆ และก าหนดขอบเขตควบคุมการประกอบการใหม้คีวามมัน่คงและ

เป็นธรรมแก่ทัง้ผูป้ระกอบการและผูเ้อาประกนั 

(2) ส่งเสรมิใหม้กีารท าประกนัภยัสนิคา้ไวใ้นประเทศมากขึน้ พรอ้มกบัพฒันา 
คุณภาพก าลงัคน และประชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจใหเ้หน็ประโยชน์ของการ

ประกนัภยัสนิคา้ทีม่ต่ีอการลดการขาดดุลต่อผูน้ าเขา้และผูส้่งออก 

4.3.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 

(1) เรง่รดัการขยายบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคมใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
โดยปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อลดการผกูขาดในกจิการ
สื่อสารของรฐั และส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มด าเนินการมากขึน้ 

(2) พฒันาคุณภาพของบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็มี
ราคาค่าบรกิารทีไ่มเ่ป็นอุปสรรคในการเพิม่ตน้ทุนสนิคา้และการแขง่ขนัระหว่าง

ประเทศ 

4.3.5 อตุสาหกรรมการก่อสร้าง 

(1) โดยทีอุ่ตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมบรกิารขนาดใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจา้งงานจ านวนมากและความปลอดภยัในชวีติ จงึเหน็ควรมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานโดยตรงรบัผดิชอบดูแล และพฒันาอุตสาห-
กรรมบรกิารประเภทนี้ทัง้ระบบ โดยด าเนินงานในรปูแบบของคณะกรรมการ
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พฒันาอุตสาหกรรมก่อสรา้งแห่งชาต ิ หรอืมอบหมายใหห้น่วยงานภายใน
กระทรวงมหาดไทยรบัผดิชอบโดยตรง 

(2) สนบัสนุนใหผู้ร้บัเหมาไทยสามารถรบังานต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในการตลาดอนิโดจนีทัง้ทีเ่ป็นการรบัเหมาของฝา่ยไทยโดยตรง 

และการรว่มลงทุนกบัผูร้บัเหมาต่างประเทศ 

(3) ปรบัปรงุกฎระเบยีบของภาครฐัในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการประมลูรบัเหมาก่อสรา้ง 
เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและสามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานและโครงการ

ลงทุนของภาครฐับาล 



บทท่ี 4 
การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. ผลการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ผ่านมาได้ประสบความส าเรจ็ที่ส าคญั 3 ประการ 
คอื 

1.1 การสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลส าเร็จที่ส าคัญคือการท าให้ 
ประชาชนโดยทัว่ไปมคีวามตื่นตวัในบทบาทและความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้บรหิารประเทศระดบัสูงและส่วนราชการต่างๆ ได้ให้ความส าคญัและ
สนับสนุนการพฒันาและการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมมากยิง่ขึน้ 

1.2 การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน กล่าวคอื 

1.2.1 ในภาครฐัได้มกีารจดัตัง้องค์กรระดบัชาต ิเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและให้การ
สนับสนุนการวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีฉพาะด้านขึ้นหลาย 
องค์กร เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใน 3 สาขาหลักคือ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร ์

1.2.2 ในภาคเอกชนมกีารใชม้าตรการมากกระตุ้นใหภ้าคเอกชนท าการวจิยัและพฒันามาก
ยิง่ขึ้น โดยสนับสนุนทางด้านการให้เงนิกู้อตัราดอกเบี้ยต ่าหรอืเงนิให้เปล่า การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เครื่องจกัรอุปกรณ์ เงนิได้นิติบุคคลและเงินปนัผล แก่ 
กจิการวจิยัและพฒันาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน เป็นตน้ 

1.3 การเตรยีมบุคลากร 

  มกีารเพิม่การผลติบุคลากรระดบัสงูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อท าหน้าที่
อาจารย์มหาวิทยาลยัและนักวิจยั โดยให้ทุนศึกษาต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศในระดบั 
ปรญิญาตร ี– โท – เอก ใน 3 สาขาหลกั รวมทัง้สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรท์ี่ 
เกีย่วขอ้ง 

2. ประเดน็การพฒันาท่ียงัเป็นข้อจ ากดัส าหรบัการสนับสนุนการพฒันาท่ียัง่ยืน สรุปทีส่ าคญั 
คอื 
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2.1 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติยงัไมไ่ดด้ าเนินการไปเท่าทีค่วร 

2.1.1 แม้ว่าจะได้มกีารกระจายการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมออกไปหลายประเภทเป็น 
อุตสาหกรรมชัน้สูง/สมยัใหม่มากขึน้กต็าม แต่กระบวนการหรอืขัน้ตอนการผลติส่วน
ใหญ่ยังคงใช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ เพราะแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีราคาถูก ส่วนภาคเกษตรกรรมนัน้ยงัคงใช้วิธีขยายพื้นที่ 
เพาะปลูกในการเพิม่ผลผลติและการเพิม่ผลผลติและใช้แรงงานราคาถูกในการลด 
ตน้ทุนการผลติ ซึง่ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมไม่อาจใชป้จัจยัที่
เคยได้เปรียบเหล่านี้ ต่อไปได้ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานมแีนวโน้มสูงขึ้นและพื้นที่ 
เพาะปลกูมจี ากดัและราคาสงูขึน้มากดว้ย 

2.1.2 สาเหตุส าคญัอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการน าเอาเทคโนโลยมีาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติก็คอื มกีารปกป้อง
และคุ้มครองทางอุตสาหกรรมและการค้า เช่น การใช้มาตรการก าแพงภาษีอากร 
มาตรการหา้มน าเขา้ หรอืหา้มตัง้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เป็นตน้ 

2.2 ความสามารถในการจดัหาและการถ่ายทอดเทคโนโลยยีงัมขีดีจ ากดัอยู่ 

2.2.1 ประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆ มมีูลค่าเพิม่ขึ้นทุกปี แต่ 
ขดีความสามารถในการจดัหาเทคโนโลยยีงัมจี ากดั โดยอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเลก็มกัเสยีเปรยีบในด้านราคาและเงื่อนไขขอ้จ ากดัทางธุรกจิ ทัง้นี้เพราะขาด 
ขอ้สนเทศทางเทคโนโลย ีอ านาจต่อรอง และการสนบัสนุนทางการเงนิทีเ่หมาะสม  

2.2.2 การแพร่กระจายเทคโนโลยจีากต่างประเทศยงัอยู่ในวงจ ากดั โดยบรษิทัแม่มกัจะให้
เฉพาะบรษิทัผูซ้ือ้เทคโนโลยหีรอืบรษิทัสาขาเท่านัน้ ไม่ไดเ้ผยแพร่ไปถงึบรษิทัขนาด
กลางและขนาดเลก็ของไทยใหส้ามารถรบัช่วงการผลติชิน้ส่วนทีเ่ป็นความต้องการได้
ท าใหต้อ้งน าเขา้วสัดุและชิน้ส่วนจากต่างประเทศ หรอืน าบรษิทัจากต่างประเทศมารบั
ช่วงการผลติต่อ 

2.2.3 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทัง้รฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีารสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์และมกีาร
ใชเ้ทคโนโลยชีัน้สูงจากต่างประเทศ ยงัขาดความส านักในการสรา้งขดีความสามารถ
ในการจดัหา คดัเลอืกและดดูซบัเทคโนโลยทีีน่ าเขา้จากต่างประเทศ 

2.3 ก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยยีงัมไีมเ่พยีงพอทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ  

2.3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การเปลี่ยนโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ
ไปสู่การผลติในภาคอุตสาหกรรม บรกิารและการเกษตรที่ทนัสมยั ท าให้เกิดการ 
ขาดแคลนก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยเฉพาะวศิวกร ช่างเทคนิค 
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และช่างฝีมอือย่างมาก โดยในช่วงปี 2530-2532 มกีารขาดแคลนวศิวกรถงึ 5,000 
คน และคาดหมายว่าความต้องการก าลงัคนประเภทดังกล่าวจะมมีากขึ้นในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7  

2.3.2 เกิดปญัหา “สมองไหล” ของบุคลากรในภาครฐับาลและรฐัวสิาหกิจสู่ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็น “แม่พิมพ์” ในการผลิตก าลังคนด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนอกจากนี้คาดว่าความต้องการก าลงัคนระดบัสูงด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะเพิม่มากยิง่ขึน้ เพื่อท างานด้านวจิยัและพฒันา ซึ่งจะ
ส่งผลใหก้ารขาดแคลนก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมคีวามรุนแรงยิง่ขึน้
ดว้ย 

2.4 การวจิยัพฒันาและการบรกิารพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองตนเอง 

2.4.1 การวจิยัและพฒันาส่วนใหญ่ด าเนินการในภาครฐัเป็นไปอยา่งกระจดักระจาย การวจิยั
ไม่ส่งผลต่อการแก้ไขปญัหาส าคญัๆ และการค้นคว้าวทิยาการใหม่ๆ ยงัขาดความ
เชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม ท าให้ผลการวจิยัไม่ได้น าไปใช้ในเชงิพาณิชยส์ าหรบั
ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ก็ยงัไม่เห็นความส าคญัของการวิจยัและพัฒนา 
เพราะขาดมาตรการผลกัดนัและจงูใจใหเ้อกชนลงทุนในเรือ่งนี้ 

2.4.2 บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น มาตรวิทยา มาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบและการ 
รบัรองคุณภาพผลติภณัฑ ์มหีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ แต่ยงัมขีดีความสามารถและ
ประสทิธภิาพไม่เพยีงพอที่จะให้บรกิารที่รวดเรว็ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
เพิม่ขึน้ได ้

3. เป้าหมายการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  เพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและเสรมิสรา้งความสามารถในการจดัหาและถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ต่ า ง 
ประเทศ และการพฒันาเทคโนโลย ีตลอดทัง้การพฒันาก าลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน
สาขาที่ขาดแคลน ให้มปีรมิาณเพยีงพอและมคีุณภาพเป็นที่ยอมรบัและจดัให้มกีารพฒันาบรกิาร
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้เอื้ออ านวยต่อการใช้และการพฒันาเทคโนโลยขีอง
ประเทศนัน้ ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาไวด้งัน้ี 

3.1 ให้มกีารพฒันาและน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทัง้ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม โดย 
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3.1.1 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ภาคอุตสาหกรรม ในอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปี
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 เพื่อสนับสนุนการขยายตวัภาคอุตสาหกรรมใหไ้ด้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 9.5 ต่อปี 

3.1.2 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ภาคเกษตรกรรมจากประมาณรอ้ยละ 1.0 ต่อปี ในช่วง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เป็นรอ้ยละ 1.8 ต่อปี ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
เพื่อสนับสนุนการขยายตวัภาคเกษตรกรรมให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
3.4 ต่อปี 

3.2 เพิม่การผลติก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีให้มกี าลงัคนสาขาต่างๆ ในปีสุดทา้ย
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ดงันี้ 

3.2.1 ใหม้วีศิวกรเพิม่ขึน้จาก 9.8 คนต่อจ านวนประชากร 10,000 คน เป็น 14.9 คนต่อ
จ านวนประชากร 10.000 คน 

3.2.2 ใหม้นีักวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้จาก 7.2 คน ต่อจ านวนประชากร 10,000 คน เป็น 10.2 
คนต่อจ านวนประชากร 10,000 คน  

3.2.3 ให้มนีักวชิาการเกษตรเพิม่ขึน้จาก 6.7 คน ต่อจ านวนประชากร 10,000 คน เป็น 
10.5 คนต่อจ านวนประชากร 10,000 คน 

3.2.4 ใหม้ชี่างเทคนิคเพิม่ขึน้จาก 141.5 คน ต่อจ านวนประชากร 10,000 คน เป็น 221.5 
คนต่อจ านวนประชากร 10,000 คน 

3.2.5 เพิม่นักวจิยั (วศิวกรและนักวทิยาศาสตร์) จาก 1.4 คนต่อจ านวนประชากร 10,000 
คนเป็น 2.5 คนต่อจ านวนประชากร 10,000 คน  

3.3 เพิม่งบวจิยัและพฒันาของประเทศ เป็นรอ้ยละ 0.75 ของผลผลติรวมภายในประเทศ ในปี 
2539 โดยจ าแนกเป็นงบวจิยัของภาครฐัรอ้ยละ 0.50 ของผลผลติรวมภายในประเทศ หรอื
ประมาณรอ้ยละ 2.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบวจิยัของภาคเอกชนรอ้ยละ 
0.25 ของผลผลติรวมภายในประเทศ 

4. แนวทางและมาตรการพฒันาวิทยาศสตรแ์ละเทคโนโลยี 

4.1 กระตุน้ใหภ้าคอุตสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยใีนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมากยิง่ขึน้ โดย 

4.1.1 สรา้งบรรยากาศการแขง่ขนั โดยลดการคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น ลด
การปกป้องหรอืยกเลกิการห้ามมใิห้มผีู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมบางประเภท ลด
การควบคุมการน าเขา้และการตัง้พกิดัอตัราภาษศุีลกากรในอตัราทีส่งู เป็นตน้ 
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4.1.2 สรา้งบรรยากาศจูงใจ โดยลดภาษเีครื่องในหอ้งทดลอง อุปกรณ์วดัเครื่องมอืทดสอบ 
และคอมพวิเตอรช์่วยผลติใหเ้ท่ากบัเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

4.1.3 ส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมโดยทัว่ไป คือ
เทคโนโลยกีารจดัการ การใชค้อมพวิเตอรช์่วยงาน การประหยดัพลงังาน การจดัการ
ของเสีย และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการให้บริการสารสนเทศ บริการ 
สอบเทยีบเครือ่งมอืวดัระดบัใชง้าน การทดสอบผลติภณัฑต์ามมาตรฐานของประเทศ
คู่คา้ 

4.1.4 ปรบัปรุงกฎระเบียบทางราชการ เพื่อให้องค์กรส่งเสรมิเทคโนโลยขีองรฐัมคีวาม 
คล่องตัว และบรหิารงานอย่างมปีระสิทธิภาพเช่นเดียวกับองค์กรเอกชน เช่นให้
สามารถสะสมเงนิรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพื่อน าไปซือ้ครุภณัฑห์รอืใหบ้รกิารดา้นอื่น
ได ้เป็นตน้ 

4.1.5 สนบัสนุนการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะดา้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ
อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 

(1) อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลและโลหการ เน้นการพฒันาเทคโนโลยโีลหการเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรบัช่วงผลิตชิ้นส่วน การใช้เทคโนโลยีที่มีความ 
แม่นย าสูงเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมแม่พมิพ์ และการผลิต
เครื่องมอืกล พฒันาความรูค้วามช านาญเกี่ยวกบัการออกแบบเครื่องจกัรกล
และเครื่องมอืกล และให้มศีูนยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการในแต่ละสาขาของ
งานโลหะ 

(2) อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์สนบัสนุนใหม้กีารลงทุนในการใชเ้ทคโนโลยชีัน้สูง 
เช่น การเจือสารแผงวงจรไฟฟ้า การผลิตตู้ชุมสายโทรศัพท์ขนาดใหญ่
สนับสนุนการวจิยัและพฒันาร่วมระหว่างรฐัและเอกชนในการผลติต้นแบบ
ผลติภณัฑ์บางอย่างที่มเีทคโนโลยไีม่สูงนัก แต่มศีกัยภาพสูงทางการตลาด 
เช่น คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล โทรศพัท์เคลื่อนที่ แผงวงจรไฟฟ้าเฉพาะด้าน 
สรา้งความรูค้วามช านาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์รวมทัง้การมศีูนยค์วาม
เป็นเลศิทางวชิาการอเิลก็ทรอนิกสเ์ฉพาะดา้น 

(3) อุตสาหกรรมสิง่ทอ สนบัสนุนการใชเ้ครือ่งจกัรชนิดใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลติ
ของอุตสาหกรรมป ัน่ดา้ยและทอผ้า ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีต่งส าเรจ็
โดยเฉพาะการฟอกย้อมเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รวมทัง้การพัฒนา
เทคโนโลยกีารจดัการใหท้นัสมยั 
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(4) อุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนการวจิยัดา้นความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัวตัถุดบิ 
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว เทคโนโลยกีารแปรรปูและสูตรอาหาร ปรบัปรุง
เกี่ยวกบัความสะอาด การปลอดเชื้อและสารปลอมปน การควบคุมคุณภาพ
และการจดัการผลติ ใหม้กีารคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์ของเสยีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

(5) อุตสาหกรรมพลาสตกิ ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยกีารผสมสารโพลเิมอรก์บั
สารปรุงแต่ง เพื่อปรบัปรุงคุณภาพพลาสติกให้เป็นพลาสติกชัน้กลาง และ
พลาสตกิวศิวกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การปรบัปรุงเครื่องจกัรให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

(6) อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ สนับสนุนการพฒันาคุณภาพการหลอม การ
ลดค่าใช้จ่ายในการหลอม และการใช้เตาหลอมให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
พฒันาเทคโนโลยกีารผลติเหลก็ผสมโลหะอื่น และการหล่อเหลก็ผสม 

(7) อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั ส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยัดา้นโลหะมคี่า
ส าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องประดบั และให้มกี าหนดและออกประกาศนียบตัร
รบัรองมาตรฐานสแีละแสงอญัมณแีก่ผูใ้ช ้

4.2 ส่งเสรมิการใชว้ทิยาการสมยัใหมค่วบคู่กบัการจดัการใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อเพิม่
ผลผลติและลดตน้ทุนการผลติของภาคเกษตรกรรม โดย 

4.2.1 ให้มีมาตรการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและแนวโน้มสูงขึ้น 
รวมทัง้การก าหนดคุณภาพและราคาผลิตผลเกษตร เพื่อจูงใจเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

4.2.2 สนับสนุนสหกรณ์การเกษตร และการรวมกลุ่มเกษตรกร ในรปูต่างๆ เพื่อพฒันาการ
ผลติ คุณภาพ และลดตน้ทุนการผลติเพื่อใหม้คีวามตื่นตวัในการใชเ้ทคโนโลย ี

4.2.3 จดัองค์กรบรกิารทางวชิาการของรฐัให้เหมาะสม เพื่อสามารถรบัผดิชอบและแก้ไข
ปญัหาทางวชิาการชองเกษตรกรในแต่ละพืน้ทีไ่ดทุ้กๆ ดา้น 

4.2.4 เพิ่มบทบาทของเอกชนในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร โดย
สนบัสนุนการท าธุรกจิแบบตลาดขอ้ตกลงและร่วมทุนในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเปิด
โอกาสใหเ้กษตรกร ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ   

4.2.5 ให้มมีาตรการในการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 
ดงัต่อไปนี้ 
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(1) กสิกรรม สนับสนุนการใช้วิทยาการแขนงใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรมและ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพฒันาพนัธุ์พชืให้มคีุณสมบตัิดขีึ้น การใช้เทคโนโลยี 
เขตกรรมการอารกัขาพชื และการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมและถูกต้อง โดยให้
ความส าคญัต่อการใช้สารเคมทีี่ถูกวธิี การพฒันาแลใช้ชีวภณัฑ์และชีววิธี
ต่างๆ การพฒันาเครื่องมอืและอุปกรณ์การเกษตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่
การศกึษาเกีย่วกบัระบบหรอืกระบวนการในการถนอมรกัษา การแปรรปู และ
การบรรจภุณัฑ ์

(2) ปศุสตัว์ ปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผสมเทยีมและการถ่ายฝากตวัอ่อนส าหรบั 
โคเนื้อและโคนมใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เพื่อการพฒันาพนัธุ ์พฒันาอาหาร
สตัว์ให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดและต้นทุนต ่าสุด ให้ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัการ
เลี้ยงโคนมพันธุ์แท้แก่เกษตรกรรายย่อยที่น าเข้า ปรบัปรุงกระบวนการ 
ฆ่าสตัว ์ควบคุมการบ าบดัน ้าเสยี และรกัษาสุขาภบิาลโรงงานทีด่ขีองโรงงาน
ฆา่สตัว ์ 

(3) ประมง วางแผนและก าหนดมาตรการอนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์น ้าโดยเฉพาะ
สตัว์น ้าทางทะเล วจิยัและพฒันาด้านปรบัปรุงพนัธุ์ การผสมเทยีมปลาและ
สตัว์น ้าชนิดใหม่ๆ พฒันาเทคโนโลยหีลงัการจบั และเทคโนโลยกีารแปรรูป
สตัว์น ้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยี
เพื่อป้องกนัและฟ้ืนฟูสภาวะแวลลอ้มอนัเป็นผลกระทบจากการท าประมง 

4.3 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัหาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

4.3.1 สรา้งอ านาจต่อรองในการจดัหาเทคโนโลย ีโดย 

(1) จดัท าแผนส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อคดัเลอืกโครงการที่เป็น
ประโยชน์เชื่อมโยงกบัการพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศ รวมทัง้การให้สทิธิ
ประโยชน์เป็นพิเศษแก่กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น และให้มกีารถ่ายทอด
เทคโนโลยอียา่งเป็นระบบ 

(2) ก าหนดหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเกี่ยวกบัแหล่งเทคโนโลย ี
คุณภาพ ราคา และเงื่อนไขการซือ้ ใหค้ าปรกึษาและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบั
การประเมนิคุณค่าเทคโนโลย ีการตดัสนิใจเลอืกเทคโนโลย ีการเจรจาต่อรอง 
รวมทัง้ใหม้มีาตรการส่งเสรมิใหเ้อกชนแสวงหาขอ้มลูเทคโนโลยดีว้ยตนเอง 

4.3.2 ส่งเสรมิใหม้กีารแพรก่ระจายเทคโนโลยนี าเขา้ โดย 
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(1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รบัช่วงการผลิตในภูมิภาคเอเชียส าหรับ 
อุตสาหกรรมบางประเภท โดยจดัใหม้หีน่วยพฒันาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
สร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย ผู้ร ับช่วงผลิต ผู้ส ัง่ผลิต ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ และด าเนินหน้าทีป่ระสานใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานมาพบกนั 

(2) ให้ความสนับสนุนทางการเงนิแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
การปรับปรุงเทคโนโลยี และการเข้าไปตัง้ ในนิคมอุต สาหกรรม เพื่อ 
แลกเปลีย่นเทคโนโลยรีะหว่างกนั และรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากอุตสาห-
กรรมขนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ 

(3) ให้นิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตอุตสาหกรรมจดัพืน้ที่รองรบั และมศีูนยอุ์ปกรณ์
ร่วม เช่น อุปกรณ์ทดสอบ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ให้แก่อุตสาหกรรม
สนับสนุนขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงกับ 
โรงงานขนาดใหญ่ทัง้นี้นิคมอุตสาหกรรรมหรอืเขตอุตสาหกรรมควรได้รบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ย 

(4) ใหม้มีาตรการกระจายความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทัต่างประเทศทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิ สู่ผูป้ระกอบการและงงการศกึษาไทยใหม้ากขึน้ เช่น การใชท้ี่ปรกึษา
และผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศเป็นวทิยาการการท ากจิการวจิยัและพฒันา เป็น
ตน้ 

4.3.3 ให้ร ัฐวิสาหกิจที่มีการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นประจ าสร้างขีด
ความสามารถในการคดัเลอืก และเรยีนรูเ้ทคโนโลยจีากต่างประเทศ โดย 

(1) สนับสนุนการก าหนดเงื่อนไขในสญัญาจดัซื้อให้แหล่งขายเทคโนโลยมีกีาร 
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนขัน้ตอนทีส่ าคญัแก่ฝา่ยไทย 

(2) ใหจ้ดัสรรเงนิส่วนหนึ่งเพื่อการวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัการก าหนดรปูแบบวสัดุ
ครุภณัฑท์ีจ่ะซือ้ และการประเมนิเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการจดัหาเทคโนโลย ี 

4.3.4 ให้มกีารติดตามผลการถ่ายทอดสดเทคโนโลยเีฉพาะจากโครงการขนาดใหญ่ โดย
ก าหนดหน่วยงานและกลไกทีเ่หมาะสมเพื่อท าหน้าทีก่ าหนดเป้าหมายและตดิตามผล 

4.4 พฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และการพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ีโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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4.4.1 เร่งรัดการผลิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักเทคโนโลยีใน
สาขาวชิาทีม่คีวามตอ้งการสงู โดย 

(1) ให้สถาบนัการศกึษาของรฐัขยายการผลติก าลงัคนในสาขาที่มคีวามต้องการ
สูงเช่น คณิตศาสตร ์วศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
วิศวกรรมโลหการ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร การออกแบบ 
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

(2) จา้งผูม้คีุณวุฒเิหมาะสมจากหน่วยงานรฐั เอกชน หรอืจากต่างประเทศมาเป็น
อาจารยช์ัว่คราวเพื่อแกป้ญัหาการขาดแคลนอาจารย ์

(3) ส่งเสรมิให้เอกชนผลติก าลงัคนสาขาที่ขาดแคลน โดยผ่อนคลายกฎระเบยีบ
ราชการให้ภาคเอกชนมอีิสระพอสมควรในการบรหิารและการจดัการทาง
การศกึษา รวมทัง้ให้ไดร้บัการยกเว้นหรอืลดภาษีอุปกรณ์ทางการศกึษาและ
การวจิยั 

(4) ให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมรบัผิดชอบในการวางแผนการศึกษาและการผลิต
ก าลงัคน ตลอดจนการก าหนดหลกัสูตร การฝึกงาน เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา
มคีุณภาพตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานมากขึน้ 

(5) สนับสนุนให้มีมาตรการขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับขัน้พื้นฐาน
เพื่อให้เยาชนของชาตไิด้รบัการศกึษาถงึขัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ให้มากที่สุด
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ซึง่จะท าใหม้คีนมคีวามรูข้ ัน้พืน้ฐานเพยีงพอทัง้ 
ปรมิาณและคุณภาพในการทีจ่ะศกึษาต่อดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

4.4.2 เรง่รดัและผลติช่างเทคนิคและแรงงานมฝีีมอืในสาขาทีข่าดแคลนใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ
กบัความตอ้งการและมคีุณภาพเป็นทีย่อมรบั โดย 

(1) ยกระดับสถานการณ์ของช่ าง เทคนิคและช่ าง ฝีมือ เพื่ อดึงดูดให้ผู้มี
ความสามารถเขา้เรยีนหลกัสตูรช่างเทคนิค และช่างฝีมอื 

(2) ให้มกีารร่วมมอือย่างใกล้ชดิระหว่างสถาบนัการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม 
ในการปรบัปรงุระบบการสอนใหส้ามารถสนองตอบความต้องการของตลาดแะ
ใหท้นักบัความกา้วหน้าทางวทิยาการ 

(3) ให้โรงเรียนสามารถรบังานบางประเภทมาท า  เพื่อเพิ่มประสบการณ์เชิง 
อุตสาหกรรม และเพิม่เวลาใหน้กัเรยีนฝึกงานในโรงงานมากขึน้ 
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(4) ขยายระบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงงาน เพื่อให้มีการสอน
ภาคทฤษฎแีก่คนงานในโรงงาน รวมทัง้การให้นักศกึษามกีารฝึกภาคปฏบิตัิ
ใ น 
โรงงานมากขึน้ 

(5) ใหม้รีะบบสอบเทยีบฝีมอืต่างๆ เพื่อใหช้่างเทคนิคและช่างฝีมอืไดม้กีารพฒันา
วชิาชพีของตนในระยะยาว 

4.4.3 สรา้งและเรง่รดัการผลติอาจารยม์หาวทิยาลยั และนกัวจิยัในสาขาทีข่าดแคลน โดย 

(1) เพิม่การจดัส่งบุคคลไปศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอก ในมหาวทิยาลยัชัน้น าของ
ต่างประเทศ  

(2) สนับสนุนการเพิ่มจ านวนข้าราชการ และลูกจ้างด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยซีึง่ขาดแคลนอยูใ่นปจัจบุนั 

(3) พฒันาสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศให้สามารถผลติบณัฑติศึกษาในสาขา
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานสากล โดย
เน้นความรว่มมอืกบัสถาบนัต่างประเทศทีม่ชีื่อเสยีง 

(4) สนบัสนุนการน าเขา้ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ หรอืชาวไทยทีม่สีญัชาตอิื่น เพื่อ
มาสอน วจิยัและพฒันา หรอืเป็นวทิยากร ในการฝึกอบรมโดยให้มกีารผ่อน
คลายด้านการเก็บภาษีเงนิได้ และให้ได้รบัความสะดวกเกี่ยวกบัการได้รบั
ใบอนุญาตท างาน 

4.4.4 ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัเรง่ด่วนต่อการฝึกอบรม โดย 

(1) สรา้งระบบความร่วมมอืระหว่างรฐั และสถานประกอบการเอกชนในการจดั
ฝึกอบรมก าลงัคนเพื่อสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
กระตุ้นให้ภาคเอกชนไดม้สี่วนรบัผดิชอบในการฝึกอบรมแรงงานของตนเอง
โดยจดัตัง้กองทุนพฒันาทกัษะขึน้ 

(2) ชักชวนรฐับาลต่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงของ 
ต่างประเทศให้จดัโครงการฝึกอบรมเป็นพเิศษแก่บุคลากรไทยในสาขาที่มี
ความตอ้งการสงู เช่น ผูบ้รหิารงานวจิยั ผูน้ าการวจิยั และนกัวจิยั 



69 

(3) สนับสนุนให้บุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีด้มโีอกาสเขา้รบัฝึก 
อบรม รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมสมัมนาวชิาการเพื่อเพิม่พูนความรูใ้หท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

4.4.5 ปรบัปรุงสภาพการท างานดา้นวชิาการโดยเฉพาะการสอน การวจิยัและพฒันาใหอ้ยู่
ในสภาพทีจ่ะรกัษาก าลงัคนทีม่คีวามสามารถสงูไวใ้นระบบราชการ โดย 

(1) ปรบัปรุงระบบบริหารและด าเนินงานขององค์กรวิจยั สถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงานรฐับาล และรฐัวสิาหกจิ ใหม้คีวามคล่องตวัทัง้ทางดา้นการเงนิ พสัดุ 
และบุคลากร 

(2) ปรับปรุงอัตราเงิน เดือนหรือจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษให้แ ก่อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รวมทัง้บุคลากรในสาขาวิชาที่มี
ความส าคญัสงูต่อภาครฐัและขาดแคลน 

(3) ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาและองคก์รวจิยัต่างๆ มกีารโอนยา้ยหมุนเวยีนบุคลากร
ดา้นวชิาการขา้มสถาบนัหรอืหน่วยงานมากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่พูนประสบการณ์
และเป็นการพฒันาบุคลากรด้านการวจิยัให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พจิารณา
มาตรการผ่อนผนัให้บุคลากรภาครฐัไปร่วมท างานวชิาการกบัภาคเอกชนได้
โดยสะดวกโดยไมผ่ดิกฎระเบยีบของราชการ 

(4) จดัให้บุคลากรวจิยัที่มคีวามสามารถสูงได้ท างานที่ท้าทายร่วมกนัอนัจะช่วย
เพิม่พูนทกัษะและบงัเกดิประโยชน์แก่ประเทศชาตอิย่างจรงิจงั เช่น จดัให้มี
โครงการวิจัยและพัฒนาระดับชาติ สถาบันวิจ ัยเฉพาะทาง อุทยาน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นตน้ 

4.5 จดัระบบการวจิยัและพฒันาเพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา
อุตสาหกรรม ดงันี้ 

4.5.1 ก าหนดนโยบายและแผนการวจิยัและพฒันาให้สอดคล้องกับระดบัการพฒันาทาง 
อุตสาหกรรม ดงันี้ 

(1) ให้ความส าคญัต่อการวจิยัและพฒันาเพื่อการคดัเลอืก การดดัแปลงและการ
ปรบัปรุงเทคโนโลยนี าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การออกแบบและการพฒันา
ผลติภณัฑ ์
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(2) ให้มีการปรับนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาให้เ ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัการพฒันาอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องอยูเ่สมอ 

(3) ให้มีการจัดระบบบัญชีส าหรับการวิจัยและพัฒนาทัง้ในระดับองค์กรรัฐ  
รฐัวสิาหกจิ และเอกชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและตดิตามประเมนิผล 

4.5.2 ปรบัปรุงสถาบันวิจยัและพฒันาของรฐัให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปญัหาทาง
เทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม โดย 

(1) ใหส้ถาบนัวจิยัด าเนินการในลกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกบัธุรกจิอุตสาหกรรมมากขึน้
โดย ให้เอกชนร่วมเป็นกรรมการบรหิาร สรา้งกลไกร่วมมอืกบัเอกชนในการ
บ่งชี้หวัขอ้การวจิยัและจดัท าแผนด าเนินการร่วมกนั เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ใหเ้อกชนเขา้มาใชบ้รกิารใหม้ากขึน้ เป็นตน้ 

(2) ปรบัปรุงองค์กรวจิยัของรฐัให้มคีวามช านาญเฉพาะทางมากขึน้ เพื่อใหไ้ด้รบั
การสนับสนุนทางบุคลากรและเครื่องมอือุปกรณ์อย่างเพยีงพอที่จะเป็นศูนย์
แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่พร้อมจะให้ความสนใจสนับสนุนทาง
เทคโนโลยแีก่อุตสาหกรรมเฉพาะดา้นได ้

(3) ปรบัปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มกีารด าเนินงานที่คล่องตัวและเป็นที่ดึงดูด
บุคลากรที่มคีวามสามารถให้เข้ามาท างาน และให้มกีารลดภาษีเครื่องมือ
อุปกรณ์เกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาแก่องคก์รรฐัดว้ย 

4.5.3 สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ทาง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองชาต ิโดย 

(1) ส่งเสรมิให้สถาบนัอุดมศกึษาท าการวจิยั และพฒันาให้มากขึน้โดยได้รบัการ
สนบัสนุนจากกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของรฐั 

(2) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของนักศกึษาปรญิญาโท-เอก โดยใหม้กีารชีแ้นะ
ให้ท าการวิจยัตามแผนการวิจยัและพฒันาของชาติ และให้มกีารเผยแพร่ 
ผลงานวจิยัเพื่อน าไปสู่การคา้ 

4.5.4 ส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีโดย 

(1) ใชม้าตรการจูงใจด้านภาษ ีเช่น ใหห้กัลดหย่อนค่าใชจ้่ายดา้นวจิยัและพฒันา
จากเงนิไดพ้งึประเมนินิตบิุคคลมากกว่าค่าใชจ้า่ยจรงิ เป็น 1.5-2.0 เท่า ใหห้กั



71 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์วิจยัและทดสอบได้ในอัตราเร่ง ยกเว้นหรือลดภาษี 
ขาเข้าเครื่องจกัรเครื่องมอืวดัชิ้นส่วน วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืง ตลอดจน 
ตวัอยา่งสนิคา้ทีใ่ชใ้นกจิกรรมวเิคราะหท์ดสอบ และวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

(2) ใช้มาตรการจูงใจด้านการเงนิ เพื่อให้เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา
เทคโนโลย ีเช่น การให้เงนิกู้ดอกเบี้ยต ่า และเงนิสมทบส าหรบัการวจิยัและ
พฒันาสนับสนุนให้มกีองทุนในลกัษณะเวนเจอรแ์คบปิตอล เพื่อใชใ้นการน า
ผลการวจิยัหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ มาด าเนินการทางธุรกจิ ส่งเสรมิการจดัตัง้
กองทุนรว่มระหว่างรฐัและเอกชนในการวจิยัและพฒันา 

(3) ให้มมีาตรการจูงใจด้านอื่นๆ เช่น การปรบปรุงการจดัซื้อ / จดัจา้งของทาง
ราชการและรฐัวสิาหกิจ เพื่อเปิดตลาดให้กบัผลติภณัฑ์ที่พฒันาในประเทศ 
การใหค้วามคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นตน้ 

(4) ขยายขอบเขตการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีให้ครอบคลุมถึงการควบคุม 
คุณภาพ การปรบัปรงุผงัโรงงาน และการน าผลการวจิยัและพฒันาไปใชใ้นเชงิ
พาณชิยด์ว้ย 

4.5.5 ใหม้กีารพฒันาอาชพีนกัวจิยัและพฒันา โดย 

(1) ปรบัปรุงความก้าวหน้าของนักวจิยัให้สามารถเลื่อนระดบัชัน้ไปจนถึงระดบั
สูงสุดเทยีบเท่ากบัต าแหน่งในสายการบรหิารในกรณีของส่วนราชการ และ
ระดบัสูงสุดของสายวชิาการในกรณีของสถาบนัศกึษา โดยยงัคงหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบในการวจิยัต่อไป 

(2) ให้มกีารประกาศเกยีรตคิุณและการยกย่องความด ีความชอบในทางราชการ
แก่นกัวจิยั และนกัประดษิฐค์ดิคน้ทีม่ผีลงานดเีด่นและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

(3) ใหถ้อืว่านักวทิยาศาสตร ์นักประดษิฐ์ นักวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลย ีเป็น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระตามประมวลรษัฎากร เพื่อใหไ้ด้สทิธปิระโยชน์ในการ
หกัค่าใชจ้า่ยในการคดิค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

4.6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนการใช ้และการพฒันาเทคโนโลย ีดงันี้ 

4.6.1 พฒันาระบบมาตรวทิยา มาตรฐานผลติภณัฑ์ และเพิม่ประสทิธภิาพการวิเคราะห์
ทดสอบ โดย 
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(1) เร่งรดัพฒันาการด าเนินการตามระบบมาตรวทิยาทางวทิยาศาสตร์ให้เป็นที่
ยอมรบัในระดบันานาชาติ โดยสนับสนุนหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายด้าน
ความพรอ้มของเครื่องมอือุปกรณ์ ก าลงัคน และการพฒันาความสามารถของ
บุคลากร รวมทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัในระยะยาวระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันามาตรวทิยา ตลอดจนส่งเสรมิการ
ลงทุนในการผลติเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืวเิคราะหท์ดสอบเพื่อทดแทนการ
น าเขา้ 

(2) เรง่รดัการก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑใ์หเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศ ความต้องการของผู้บรโิภค และเครื่องมอืที่จะใช้
ตรวจสอบ รวมทัง้ก าหนดระบบการตรวจสอบ และรบัรองคุณภาพให้เป็น
ระบบเดยีวกนัทัง้ประเทศและใหส้อดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์กบัแนวปฏบิตัแิละ
มาตรฐานสากล 

(3) สนับสนุนและเร่งรดัการด าเนินงานของรฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัการเพิม่
ประสทิธภิาพการวเิคราะหท์ดสอบ การพฒันาระบบการรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร
การสอบเทียบปรับตัง้ความถูกต้องของเครื่องมือวัด เครื่องมือวิเคราะห์
ทดสอบต่างๆ ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของต่างประเทศ และสามารถใหบ้รกิารไดต้าม
ความต้องการของอุตสาหกรรมรวมทัง้ใหม้กีารลดภาษแีก่เครื่องมอือุปกรณ์ที่
ใชว้เิคราะหท์ดสอบ 

  4.6.2 สรา้งบรรยากาศและจติส านึกทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย 

(1) ส่งเสรมิบทบาทของสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้อง และเกดิความร่วมมอืระหว่างกลุ่มคน
ในสาขาอาชพีต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
บรรยากาศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัประชาชน  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ให้มีการน า
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ในชวีติประจ าวนัในการศึกษาทัง้ใน
ระบบและนอกระบบและนอกระบบโรงเรยีนและจงูใจให้มผีูส้นใจศกึษา
ทางวทิยาศาสตร์มากขึ้น โดยปรบัปรุงสภาพการเรยีน การสอนให้มี
อุปกรณ์การทดลองให้เหน็จรงิ หรอืสรา้งบรรยากาศทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีก่ผูเ้รยีน เป็นตน้ 



 

 

บทท่ี 5 
การพฒันาบริการพืน้ฐาน 

1. ผลการพฒันาด้านบริการพื้นฐานท่ีผ่านมา 

1.1 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) การพฒันาระบบการบรกิารพืน้ฐาน ได้
ด าเนินการตามแนวทางการพฒันาทีก่ าหนดไว ้ กล่าวคอื การน าบรกิารพืน้ฐานทีม่อียูม่าใช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ที ่ การเชื่อมโยงโครงขา่ยใหส้มบรูณ์และยกระดบัคุณภาพบรกิาร การ
เพิม่บทบาทเอกชนในการแบ่งเบาภาระการลงทุนและเพิม่ประสทิธภิาพบรกิารการปรบัปรงุ
การบรหิารและการด าเนินงานของรฐั การปรบัโครงสรา้งราคาใหเ้หมาะสมและการปรบัปรงุ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา โดยไดใ้ชเ้งนิลงทุนเป็น
จ านวนถงึ 344 , 000  ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 5  ประมาณเกอืบ 
เท่าตวั อยา่งไรกต็าม การลงทุนตามโครงการต่างๆ ตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรประกอบกบั
ภาครฐัยงัมขีอ้จ ากดัหลายดา้นทีไ่มอ่าจด าเนินการตามแผนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ โดยเฉพาะการ
เพิม่บทบาทของภาคเอกชนเขา้มารว่มลงทุนขยายบรกิารพืน้ฐานเป็นไปอย่างประเทศได้

ขยายตวัในอตัราสุงเกนิกว่าเป้าหมายทีแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  ก าหนดไวม้ากจงึส่งผลให้
ปญัหาการขาดแคลนบรกิารพืน้ฐานทวคีวามรนุแรงมากขึน้ และมสีภาพคอขวดทีส่ าคญัต่อ
การพฒันาในอนาคต ดงันี้ 

1.1.1 การขนส่ง ระบบโครงข่ายยงัไมส่มบูรณ์และไมเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณการขนส่ง
ใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการแกไ้ขปญัหาสภาพ
การจราจรทีแ่ออดั แมว้่าจะไดม้กีารรเิริม่โครงการทีส่ าคญัไปบา้งแลว้ เช่น ท่าเรอื
พาณชิยแ์หลมฉบงั ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
ทางรถไฟและทางด่วนยกระดบั เป็นตน้ แต่การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว 
ตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร ประกอบกบัขัน้ตอนการด าเนินงานมคีวามล่าชา้อยูอ่กี
มาก โดยเฉพาะการเพิม่บทบาทของภาคเอกชน 

1.1.2 โทรศพัท ์ ยงัมผีูท้ ีร่อใชเ้ป็นจ านวนสงูถงึประมาณ 1  ลา้นเลขหมายแมว้่าจะได้
ด าเนินการขยายโทรศพัทเ์พิม่ขึน้จาก 8 เลขหมาย เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
เป็น 1 . 8  ลา้นเลขหมายแลว้กต็าม แต่กย็งัท าใหจ้ านวนโทรศพัทต่์อประชากรม ี
สดัส่วนเพยีง เลขหมายต่อ 100 คนเท่านัน้ ซึง่ยงัอยูใ่นเกณฑต์ ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
กลุ่มประเทศอาเซยีน ซึง่มโีทรศพัทเ์ฉลี่ย 9  เลขหมายต่อ 1 0 0  คน 
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1.1.3 น ้าประปา ยงัไมส่ามารถสนองความตอ้งการไดอ้ย่างพอเพยีงกล่าวคอืในเขตนคร
หลวงก าลงัผลติยงัต ่ากว่าความตอ้งการถงึ 4  แสนลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และในเขต

ภมูภิาคการใหบ้รกิารยงัไมส่ามารถกระจายไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

1.1.4 ทีอ่ยูอ่าศยั มจี านวนชุมชนแออดัทีจ่ะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุใหม้สีภาพความ
เป็นอยูใ่หด้ขี ึน้อกี 1 9 0 , 0 0 0  ครวัเรอืน ในขณะทีใ่นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 
สามารถปรบัปรงุชุมชนแออดัไดเ้พยีง 3 0 , 0 0 0  ครวัเรอืนเท่านัน้ 

1.2  การพฒันาบรกิารพืน้ฐานทีผ่่านมา ยงัมปีญัหาและอุปสรรคทีส่ าคญัๆ สรปุไดด้งัน้ี 

1.2.1 ผกูขาดโดยภาครฐั ขอ้จ ากดัวธิลีงทุนและเพิม่บทบาทภาคเอกชน 

  บรกิารพืน้ฐานส่วนใหญ่ยงัด าเนินการผกูขาดโดยหน่วยงานของรฐัซึง่มี
ขอ้จ ากดัในดา้นเงนิลงทุนทีย่งัตอ้งพึง่พาเงนิกูต่้างประเทศเป็นหลกั ท าใหไ้มส่ามารถขยาย
บรกิารไดท้นักบัความตอ้งการ ทัง้นี้ เนื่องจากขอ้จ ากดัของกฎหมายทีไ่มเ่ปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการด าเนินการ และลงทุนจดับรกิารพืน้ฐานในรปูแบบต่างๆ 

ได ้

1.2.2 ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารและการจดัการ 

  การจดับรกิารพืน้ฐานส่วนใหญ่ ด าเนินการโดยภาครฐั ซึง่มกีฎระเบยีบและ
ขัน้ตอนด าเนินงานทียุ่ง่ยากซ ้าซอ้น และขาดความคล่องตวั ท าใหก้ารด าเนินงาน
โครงการหลายโครงการมคีวามล่าชา้ และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดา้นอื่นๆ 
แมว้่าในระยะทีผ่่านมาไดพ้ยายามปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร และปรบัปรงุเพิม่ 
ประสทิธภิาพการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นเชงิธุรกจิมากขึน้บา้งแลว้กต็าม 
แต่เน่ืองจากเป็นปญัหาทีต่อ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข ท าใหผ้ลทีไ่ดร้บัในช่วงแผนพฒันา
ฯ ฉบบัที ่ 6  จงึยงัไมค่บืหน้าเท่าทีค่วร 

1.2.3 ขาดแผนระยะยาว 

  หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารส่วนใหญ่ยงัไม่มกีารจดัท าแผนระยะยาว ในการขยาย 
โครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ รวมทัง้ยงั
ขาดการประสานแผนระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท าใหก้ารด าเนินงานโครงการ

ประสบปญัหาทัง้ในขัน้พจิารณาอนุมตัแิละขัน้ปฏบิตังิานตามโครงการ 

1.2.4 คุณภาพบรกิารพืน้ฐานบางประเภทยงัไมไ่ดม้าตรฐานสากล 
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  บรกิารพืน้ฐานบางประเภท ยงัไม่มคีุณภาพสงูพอกบัระดบัความตอ้งการใช้
ทีพ่ฒันาไปตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีี่เปลีย่นแปลงไป ในอนัทีจ่ะช่วย
สนบัสนุนขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เช่น ระบบขนส่งและสภาพการจราจรทีแ่ออดัคบัคัง่ โทรศพัทท์ัง้ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศยงัตดิต่อไดไ้มส่ะดวก และน ้าประปาไหลไมส่ม ่าเสมอ เป็นตน้ 

1.2.5 ขาดองคก์รกลางระดบันโยบายทีจ่ะประสานโครงข่ายต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 

(1) ดา้นขนส่ง หน่วยงานรบัผดิชอบในการพฒันาดา้นขนส่งยงัขาดการ
ประสานงานโครงข่ายในรปูแบบต่างๆ ใหเ้ป็นระบบครบวงจร 

(2) ดา้นการสื่อสาร องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ยงัขาดการประสานงานทีด่ ี และมกีารด าเนินงาน

ในลกัษณะซ ้าซอ้น 

(3) ดา้นน ้าประปา การพฒันาแหล่งน ้าดบิกระจดักระจายอยูต่ามหน่วยราชการ
ต่างๆ และขาดองคก์รหลกัเพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายการบรหิารและการ 

จดัการ 

1.2.6 ราคาและอตัราค่าบรกิารยงัไมส่ะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 

  กระบวนการพจิารณานโยบายในดา้นราคายงัไมม่คีวามคล่องตวัและ
ยดืหยุน่ในเชงิธุรกจิอยา่งเพยีงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยงัองิอยูก่บันโยบายทางการเมอืง
มากกว่าการค านึงถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานและคุณภาพบรกิาร นอกจากนัน้ ในบางกรณยีงัเป็นภาระตอ้งมกีารอุดหนุนจาก

ภาครฐัอกีดว้ย 

1.2.7 ปญัหามลภาวะและสิง่แวดลอ้ม 

  การขยายบรกิารพืน้ฐานในระยะทีผ่่านมา ยงัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลภาวะและสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม
เสื่อมโทรมทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ถงึขัน้วกิฤต และยากต่อการแกไ้ข เช่นปญัหา
บ าบดัน ้าเสยีและปญัหาอากาศเป็นพษิอนัเนื่องมาจากการจราจร เป็นตน้ 

1.2.8 ขาดแคลนบุคลากร 

  บุคลากรดา้นพืน้ฐานยงัมไีม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ ทัง้ในดา้นปรมิาณ
และคุณภาพ โดยเฉพาะบุคลากรในระดบัวศิวกร ช่างเทคนิค และระดบัผูบ้รหิารท า
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ใหก้ารพฒันาและขยายบรกิารพืน้ฐานบางประเภทมอุีปสรรคในการเพิม่คุณภาพ 
และประสทิธภิาพ 

 

2. เป้าหมายการพฒันาบริการพื้นฐาน 

   การพฒันาบรกิารพืน้ฐานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  มแีนวนโยบายทีจ่ะ 
เรง่รดัขยายการลงทุนดา้นบรกิารพืน้ฐาน ใหม้ปีรมิาณและคุณภาพเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการผลติของ
อุตสาหกรรมและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ โดยเรง่รดัก าหนดการด าเนินการเพิม่บทบาทเอกชนให้
สามารถเขา้มามสี่วนรว่มในการลงทุนและด าเนินการไดอ้ยา่งจรงิจงัมากขึ ้ รวมทัง้ปรบัปรงุการ
ด าเนินงานของภาครฐัโดยผ่อนคลายกฎระเบยีบ และลดขัน้ตอนการด าเนินโครงการลงทุนต่างๆ ให้
สามารถด าเนินการไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้เป้าหมายดา้นบรกิารพืน้ฐานในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  จงึก าหนดไวด้งันี้ 

2.1  ขนส่ง 

2.1.1 เพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพการใหบ้รกิารดา้นขนส่งใหเ้กดิความสะดวก
รวดเรว็ ปลอดภยั และมตีน้ทุนต ่า เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นอื่นๆ และเสรมิฐานะ
การแขง่ขนัของประเทศใหค้งไวซ้ึง่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระดบัสงู

อยา่งต่อเนื่อง 

2.1.2 ใหร้ะบบการขนส่ง เป็นตวัเรง่หรอืชกัน าใหเ้กดิการกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาค 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้  

2.1.3 มุง่รกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยั และคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ที ัง้ทางบก ทางน ้า และ
ทางอากาศ 

2.2  ส่ือสาร 

2.2.1  ขยายบรกิารโทรศพัทใ์หเ้พยีงพอกบัจ านวนค าขอใชบ้รกิาร เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่ 7 

2.2.2 เพิม่จ านวนโทรศพัทใ์หไ้ดไ้มน้่อยกว่า 1 0  เลขหมาย ทีใ่หบ้รกิารไดต่้อประชากร 
1 0 0  คน เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

2.2.3 ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสื่อสารทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 
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2.2.4 ใหม้บีรกิารสื่อสารรว่มระบบดจิติอล เพื่อสนองความตอ้งการขอภาคธุรกจิและ
สนบัสนุนการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 

 

2.3 น ้าประปา 

2.3.1 จดับรกิารน ้าประปาใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการในการขยายตวัของชุมชนเมอืงและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิสงู และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ใหม ่

2.3.2 ขยายก าลงัผลติน ้าประปาในเขตนครหลวงเพิม่ขึน้จาก 2.8 เป็น 4.5 ลา้นลกูบาศก์
เมตรต่อวนั เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

2.3.3 ขยายก าลงัผลติน ้าประปาในภมูภิาค เพิม่ขึน้จาก 1.3 เป็น 2.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ต่อวนั เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

2.3.4 จดัใหม้กีารส ารวจและก่อสรา้งระบบประปาชนบท ในหมูบ่า้นทัง้ขนาดใหญ่ กลาง 
และเลก็ เพิม่ขึน้จ านวน 1 5 , 8 6 5  หมูบ่า้น 

2.4 ท่ีอยู่อาศยั 

2.4.1 รฐัจะจดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัความเจรญิเตบิโตของกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เมอืงในภูมภิาค และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมใ่นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 
รวม 1 1 2 , 0 0 0  หน่วย โดยเน้นทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย และคนงานใน 
โรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น  

(1) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 6 5 , 0 0 0  หน่วย 

(2) ในเขตภมูภิาค 4 7 , 0 0 0  หน่วย 

2.4.2 ปรบัปรงุชุมชนแออดั และจดัใหม้รีะบบบรหิารชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  รวม 8 0 , 0 0 0  ครวัเรอืน แบ่งเป็น 

(1) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 7 3 , 0 0 0  ครวัเรอืน  

(2) ในเขตภมูภิาค 7 , 0 0 0  ครวัเรอืน 

3. แนวทางการพฒันาบริการพื้นฐาน 
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3.1 สนับสนุนบทบาทเอกชนเข้าร่วมลงทุน และกระจายวธิรีะดมทุนใหก้วา้งขวางขึน้ 

(1) แกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนและด าเนินงานใหบ้รกิาร 
พืน้ฐาน 

(2) ก าหนดใหม้อีงคก์ร หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และขัน้ตอนทีช่ดัเจน ส าหรบัการพจิารณา 
บทบาทภาคเอกชนทีจ่ะมาลงทุน และด าเนินงานใหบ้รกิารพืน้ฐานในรปูแบบต่างๆ เพื่อ

น าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างจรงิจงัต่อไป 

(3) ส่งเสรมิใหม้กีารท าสญัญาว่าจา้งเอกชน เพื่อด าเนินกจิกรรมบางอย่างของรฐั หรอืท า
สญัญาว่าจา้งเอกชนมาบรหิารงานบางส่วน 

(4) ปรบัปรงุวธิรีะดมทุนดา้นบรกิารพืน้ฐานใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดย 

(4.1) ใหค้วามส าคญักบัวธิกีารเพิม่ส่วนทุนในรปูแบบต่างๆ แทนการกูเ้งนิให้
มากขึน้ 

(4.2) สนบัสนุนใหม้กีารเปลีย่นสถานะรฐัวสิาหกจิบางแห่งใหอ้ยูใ่นรูปบรษิทั
จ ากดั โดยกระจายหุน้บางส่วนหรอืทัง้หมดออกขายใหส้าธารณชนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืตกลงขายหุน้ใหก้บัพนกังานและเอกชนโดยตรง 

(4.3) สนบัสนุนใหม้กีารระดมทุนโดยการขายพนัธบตัร 

(4.4) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนกบัเอกชนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

3.1.1 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการด าเนินงานของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารพืน้ฐาน 

(1) ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร ระบบการบรหิารและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารพืน้ฐาน ใหม้คีวามคล่องตวัในการจดัการ
และเป็นเชงิธุรกจิมากขึน้ โดยเฉพาะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบขอ้มลู 
การจดัท าแผนการลงทุน และแผนวสิาหกจิ เพื่อเป็นกรอบในการบรหิารและ 

ด าเนินงาน 

(2) ปรบัปรงุกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ ขอ้บงัคบั และลดขัน้ตอนต่างๆ ของระเบยีบ
ราชการใหม้คีวามคล่องตวั และรวดเรว็ในการพจิารณาโครงการ รวมทัง้

เอือ้อ านวยต่อการด าเนินงานในลกัษณะการใหบ้รกิารในเชงิธุรกจิมากขึน้ 
ตลอดจนใหม้รีะบบตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3.1.2 จดัใหม้กีารวางแผนระยะยาวและมรีะบบการสานแผน 
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(1) ก าหนดใหห้น่วยงานทีใ่หบ้รกิารพืน้ฐานจดัท าแผนระยะยาว 10-20 ปี เพื่อใช้
เป็นกรอบหลกัในการขยายงาน และก าหนดโครงการในอนาคต 

(2) ก าหนดใหม้อีงคก์รเฉพาะรบัผดิชอบการประสานแผนระยะยาวของหน่วยงาน
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั 

3.1.3 ปรบัปรงุกระบวนการก าหนดราคาใหเ้หมาะสม และเป็นธรรมมากขึน้ 

(1) สนบัสนุนใหม้กีารตัง้องคก์รทีม่ลีกัษณะถาวรและเป็นอสิระจากกการแทรกแซง
ทางดา้นการเมอืง เพื่อก ากบัดแูลและก าหนดราคาบรกิารพืน้ฐานแต่ละชนิดให้
สะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ เพื่อใหก้ารใชบ้รกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติและผูใ้ชบ้รกิาร 

(2) ก าหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้ ในลกัษณะทีผ่่อนปรนส าหรบัการก าหนดราคาบรกิาร 
พืน้ฐานบางประเภทแก่ผูย้ากจน หรอืผูด้อ้ยโอกาส เช่น การปรบัปรงุสภาพ 

ชุมชนแออดัรฐัควรใหก้ารอุดหนุเป็นกรณเีฉพาะ 

3.1.4 จดัใหม้รีะบบการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลภาวะ และสิง่แวดลอ้ม 

(1) ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งโครงการบรกิารพืน้ฐานทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
ตอ้งมรีะบบป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดยใหร้วมค่าใชจ้า่ยของแผนงาน 

ดงักล่าวไวใ้นตน้ทุนของโครงการดว้ย 

(2) จดัท าแผนแมบ่ทส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี และก าจดัขยะมลูฝอยโดยพจิารณา
ถงึประเดน็ทีส่ าคญั คอื  

(2.1) การก าหนดรปูแบบการระดมเงนิทุนและรว่มทุนจากภาคเอกชน  

(2.2) การก ากบั ดแูลใหม้มีาตการลงโทษผูก่้อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
สภาพแวดลอ้มอยา่งจรงิจงั 

(2.3) การจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายดา้นระบบบ าบดัน ้าเสยีและการก าจดัขยะ 
มลูฝอย ใหคุ้ม้ค่าการลงทุนและบ ารงุรกัษา โดยใหห้น่วยราชการ

ส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้แูล 

3.1.5 พฒันาบุคลากรทีจ่ะสนองความตอ้งการส าหรบัการพฒันาบรกิารพืน้ฐาน 
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เรง่ผลติบุคลากรโดยเฉพาะวศิวกร และช่างเทคนิคใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้
ในดา้นปรมิาณ และคุณภาพ โดยใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัการศกึษา และสถาบนั 

ฝึกอบรมทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 

3.2  แนวทางการพฒันาเฉพาะสาขา 

3.2.1 ขนส่ง 

(1) การแกไ้ขปญัหาความแออดัของการจราจรและจดัระบบขนส่งในเมอืง 

(1.1) เรง่ก่อสรา้งถนนวงแหวนรอบเมอืงหรอืทางเลีย่งเมอืงส าหรบัเขต
ชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลอืกของผูเ้ดนิทางทีไ่ม่จ าเป็นผ่าน
เขา้เมอืง และลดปญัหาความแออดัของการจราจรในเมอืง 

(1.2) เรง่ก่อสรา้งถนนสายรองในพืน้ทีช่านเมอืงกรงุเทพมหาตร ใหม้ ี
โครงขา่ยเชื่อมโดยงกบัถนนสายหลกัอยา่งเป็นระบบ 

(1.3) ก่อสรา้งศูนยผ์ูโ้ดยสารกลางเมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นจดุรวม และ 
ต่อเชื่อมโครงขา่ยระบบบรกิารขนส่งผูโ้ดยสาร ทีเ่ดนิทางดว้ยรถไฟ 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เครือ่งบนิ และรถโดยสาร เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการประสานต่อระหว่างระบบ 

(1.4) เรง่ด าเนินการก่อสรา้งทางรถไฟยกระดบั รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
รถไฟชุมชน และทางด่วน โดยใหม้แีผนงานทีส่อดคลอ้งกนัและ
ประสานกบัโครงข่ายถนนอื่นๆ รวมทัง้พจิารณาใหร้ถโดยสาร
ประจ าทางใชท้างด่วนไดส้ะดวกและมจีดุจอดรบัส่งผูโ้ดยสารดว้ย 

(1.5) ใชม้าตรการควบคุม และวธิจีดัระบบการจราจรในการลดการใช้ 
รถยนตส์่วนบุคคลลง โดยสนบัสนุนใหม้กีารใชร้ะบบขนส่งมวลชน
ใหม้ากขึน้ รวมทัง้จะตอ้งควบคุมการใชพ้ืน้ทีถ่นนทีม่อียูอ่ยา่งม ี
ประสทิธภิาพเตม็ที ่เช่น การหา้มจอดรถ และการปรบัปรงุทางแยก
ใหม้ขีดีความสามารถของการระบายจราจรไดด้ขีึน้ เป็นตน้ 

(1.6) ก่อสรา้งสถานีรถบรรทุกสาธารณะในจดุทีเ่หมาะสม เพื่อขนถ่าย 
สนิคา้ในเมอืง 
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(1.7) สนบัสนุนใหม้บีรกิารขนส่งผูโ้ดยสารในแม่น ้าเจา้พระยาและ 
ล าคลอง ต่อเนื่องในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอย่างเป็นระบบ 
โดยใหร้ฐัหรอืเอกชนรว่มก่อสรา้งสถานีขนส่ง ผูโ้ดยสารทางน ้าที่
ทนัสมยัและปลอดภยั พรอ้มทัง้จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 
เช่น ถนนทางเขา้-ออก ทีจ่อดรถยนต ์ จดุจอดรถโดยสาร 

ประจ าทาง 

(1.8) ปรบัปรงุองคก์รและกลไกด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ข
ปญัหาการจราจร ใหม้ปีระสทิธภิาพในการก ากบัดแูล และประสาน

การด าเนินงานใหม้ากขึน้ 

(1.9) สนบัสนุนความรว่มมอืของภาครฐัและเอกชน เพื่อลดปญัหาสิง่ 
แวดลอ้มจากการจราจร ในเรือ่งอากาศเป็นพษิ เสยีงดงั ฝุน่ละออง 
และทศันียภาพโดยก าหนดใหม้แีผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 

สิง่แวดลอ้มอยา่งชดัเจน รวมทัง้ใหร้วมไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุน
โครงการดว้ย 

(2) ดา้นการขนส่งทางบก 

(2.1) พฒันาโครงข่ายระบบทางด่วนระหว่างเมอืง หรอืทางหลวงพเิศษที่
ควบคุมทางเขา้-ออก เป็นระบบทีส่มบรูณ์ เพื่อใหก้ารขนส่งม ี
ประสทิธภิาพสงู และช่วยกระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาค 

(2.2) พฒันาการขนส่งทางถนน รถไฟ ความเรว็สงู และการขนส่งระบบ
ท่อ ใหท้นัต่อความตอ้งการในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ 

(2.3) พฒันาโครงข่ายถนนและรถไฟ ใหต้อบสนองการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และเพิม่ 
มาตรฐานทางใหส้ามารถเชื่อมระหว่างแหล่งวตัถุดบิ แหล่งผลติ 

และผูบ้รโิภค 

(3) ดา้นการขนส่งทางน ้า 

(3.1) พฒันาและส่งเสรมิระบบพาณชิยนาวขีองไทย โดยใหม้กีารศกึษา
เพื่อวางแผนระยะยาวในการพฒันากองเรอื และอู่เรอืใหเ้พิม่มาก
ขึน้ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ พรอ้มทัง้ด าเนินการใหม้กีารรว่มทุนกบั
ต่างประเทศ และเปิดเสน้ทางเดนิเรอืสายใหม ่ ตลอดจนใหม้กีาร
จดัตัง้ศูนยจ์องระวางเรอื และการประสานการขนส่งทางอากาศกบั
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ทางทะเล เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการตลาดใหก้วา้งขวางขึน้ 
รวมทัง้การพจิารณามาตรการดา้นภาษเีพื่อพฒันาและส่งเสรมิ

ระบบพาณชิยนาวขีองไทย  

(3.2) เพิม่ขดีความสามารถท่าเรอืระหว่างประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบั 
แนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตามแนวชายฝ ัง่ทะเลทีม่ ี

ความส าคญัสงู 

(3.3) เรง่รดัและปรบัปรงุงานดา้นการวางแผน ประสานนโยบายและการ
ด าเนินงาน ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาท่าเรอื พาณชิยนาว ี

การประสานโครงขา่ยในระบบขนส่งและบรกิารทีต่่อเนื่องจาก
ท่าเรอื เพื่อใหก้ารขนส่งสนิคา้เขา้-ออก ท่าเรอืเป็นไปอยา่งมรีะบบ

และมปีระสทิธภิาพ 

(3.4) พฒันาท่าเรอืระหว่างประเทศใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ที ่ โดย
การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานต่อเนื่อง เช่น ถนน รถไฟ สถานี
บรรจแุละแยกสติคา้คอนเทนเนอร ์รวมทัง้ด าเนินการดา้นการตลาด
ไวล้่วงหน้า เพื่อใหค้วามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัการเปิดใช้ 

ท่าเรอื 

(3.5) ส่งเสรมิเอกชนในการลงทุนก่อสรา้ง และประกอบกจิการเรอื
โดยสารเพื่อการท่องเทีย่ว โดยรฐัจะอ านวยความสะดวกในดา้น 
กฎระเบยีบ ตลอดจนโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3.6) สนบัสนุนใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากแมน่ ้า ล าคลอง และชายฝ ัง่ทะเล 
ในการขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสารใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะท่าเรอืทีร่ฐั
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ จะตอ้งน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ โดย 
เรง่รดัด าเนินการใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการบรหิารและ

การจดัการ 

(4) ดา้นการขนส่งทางอากาศ 

(4.1) ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศใน 
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยมแีนวทางการพฒันา ดงันี้ 

(4.1.1) เพิม่ขดีความสามารถการใหบ้รกิารท่าอากาศยานพาณชิย์
สากลทีม่อียูแ่ละทีก่ าลงัจะพฒันาขึน้ใหมใ่หเ้กดิความ
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สะดวก ในการใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารและสนิคา้ใหม้ากขึน้ 
รวมทัง้ยกระดบัการใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

(4.1.2) ส่งเสรมิใหส้ายการบนิต่างๆ เพิม่การบนิประจ ามาลงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานพาณิชยส์ากลใน 
ภมูภิาคใหม้ากขึน้ทัง้จ านวนสายการบนิ และจ านวน 

เทีย่วบนิ  

(4.1.3) ขยายและปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทีต่่อเนื่องกบั 
ท่าอากาศยาน เช่น โครงข่ายถนน รถไฟ ท่าเรอื ระบบท่อ 
น ้ามนั ระบบสื่อสารตลอดจนการใหบ้รกิารขนส่งให้ 
เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน
การเชื่อมโยงทางเขา้-ออกระหว่างสนามบนิกบัตวัเมอืง 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ และแหล่งท่องเทีย่ว 

(4.1.4) เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการจดัการ การบรหิารและพฒันา
เสน้ทางบนิ โดยแสวงหาความรว่มมอืกบัประเทศเพื่อน
บา้นในภูมภิาคนี้ เพื่อประสานและเชื่อมโยงระบบอุปกรณ์
ควบคุมจราจรใหพ้อเพยีง และมคีวามปลอดภยัสงู 

(4.1.5) สนบัสนุน และเพิม่ความสะดวกใหม้กีารเดนิทางทาง
อากาศเขา้สู่ประเทศไทยเพื่อการท่องเทีย่ว ทัง้แหล่ง 
ท่องเทีย่วภายในประเทศ และเชื่อมต่อไปยงัแหล่ง 

ท่องเทีย่วของประเทศใกลเ้คยีงดว้ย 

(4.1.6) ส่งเสรมิใหม้กีารขนส่งสนิคา้เชื่อมโยงระหว่างทางน ้า และ
ทางอากาศ ทัง้การส่งออก การน าเขา้ และสนิคา้ถ่ายล า 

เพื่อจงูใจใหส้นิคา้มาผ่านประเทศไทยมากขึน้ 

(4.1.7) พจิารณาด าเนินการก่อสรา้งท่าอากาศยานพาณิชยส์ากล
แห่งที ่ 2  ของกรงุเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระของ 
ท่าอากาศยานกรงุเทพ โดยการพฒันาดงักล่าวตอ้ง
ค านึงถงึความสอดคลอ้งในดา้นการพฒันาเมอืง การ
พฒันากจิการต่อเนื่องกบัการบนิ การพฒันาโครงข่าย
เชื่อมโยงทีส่ะดวก และเหมาะสม ตลอดจนควบคุม

ผลกระทบดา้นสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบั
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กดิจากเสยีงรบกวน
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นอกจากนัน้ รปูแบบในการบรกิารและพฒันาดงักล่าวควร
ใหเ้กดิความคล่องตวัทัง้ดา้นการด าเนินงานและการลงทุน 
โดยพจิารณาใหเ้อกชนไดม้โีอกาสเขา้รว่มในการพฒันา

ดงักล่าวดว้ย  

(4.2) เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการวางแผน การบรหิาร การจดัการ และ
วธิกีารลงทุน  

(4.2.1) ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนระยะยาว 15  ปี ในการพฒันา
และการลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมรีะบบ
และไดม้าตรฐานยิง่ขึน้ ซึง่ไมเ่พยีงแต่จะครอบคลุมเรือ่งท่า
อากาศยาน และสายการบนิเท่านัน้ แต่ใหร้วมถงึโครงข่าย
การขนส่งและสื่อสาร ตลอดจนกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การส่งเสรมิการลงทุนและ
การส่งออก รวมทัง้การพฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

กจิการบนิและการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารบนิที่
เปลีย่นแปลงไปดว้ย นอกจากนี้จะตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาองคก์รการวางแผนใหม้ลีกัษณะถาวรยิง่ขึน้ 
เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพในการ

ด าเนินงาน 

(4.2.2) ปรบัโครงสรา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนิ เช่น บรษิทั
การบนิไทย จ ากดั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
และบรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นเชงิธุรกจิ
มากขึน้ในดา้นการบรหิารการด าเนินงานและการปรบัปรงุ
องคก์รตลอดจนวธิกีารลงทุน โดยเฉพาะการเพิม่บทบาท
เอกชนใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาในรปูแบบต่างๆ 
มากยิง่ขึน้ เช่น การใหส้มัปทาน การรว่มทุน การระดมทุน
จากมหาชน ตลอดจนการใหเ้อกชนมาลงทุนและ
ด าเนินการในกจิการบางอย่าง เป็นตน้ 

(4.2.3) สนบัสนุนการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมบุคลากรขนส่งทาง
อากาศทุกสาขาภายในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนยก์ลางใน
การฝึกอบรมและเสรมิสรา้งคุณภาพ ประสทิธภิาพของ
บุคลากรใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสงู โดยสนบัสนุนเอกชนใหม้ี

บทบาทด าเนินการในดา้นน้ีมากขึน้ 
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3.2.2 การส่ือสาร 

(1) ปรบัปรงุกฎระเบยีบดา้นสื่อสาร 

(1.1) ปรบัปรงุกฎหมายใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยดีา้น 
สื่อสารทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

(1.2) ปรบัปรงุกฎหมายใหเ้อือ้อ านวยต่อการเพิม่บทบาทภาคเอกชน 
เพื่อใหส้ามารถเขา้มารว่มลงทุนกบัภาครฐัในหารขยายบรกิารหลกั 
และบรกิารเสรมิมากขึน้ โดยเฉพาะบรกิารเสรมิใหเ้อกชนสามารถ

ลงทุนและด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 

(1.3) ปรบัปรงุกฎระเบยีบทีก่ ากบัการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัให้
ชดัเจน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและขจดัความ

ซ ้าซอ้นในการลงทุนใหบ้รกิาร 

(2) ปรบัปรงุประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

(2.1) จดัใหม้แีผนแม่บทการพฒันาการสื่อสารแห่งชาต ิ ทีม่ลีกัษณะเป็น
แผนระยะยาวประมาณ 10 เพื่อเป็นกรอบการพฒันาดา้นสื่อสารให้
มทีศิทางการพฒันาทีต่่อเนื่องและมเีป้าหมายชดัเจน ประกอบดว้ย 
การประมาณความตอ้งการ และการขยายเครอืขา่ยบรกิารประเภท
ต่างๆ การพฒันาองคก์ร การพฒันาเทคโนโลยดีา้นสื่อสารการผลติ
และพฒันาบุคลากร และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2.2) ปรบัปรงุระบบบรหิารและการด าเนินงานหน่วยงานของรฐัที่
ใหบ้รกิารใหเ้กดิความคล่องตวั และมเีอกภาพมากยิง่ขึน้ 

(2.3) ใหม้กีารจดัตัง้องคก์รกลางอสิระระดบัสงูและมกีฎหมายรองรบั 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากภาครฐัและเอกชน เพื่อก าหนดนโยบาย
ต่างๆ ดา้นสื่อสารรวมถงึการก าหนดโครงสรา้งราคาค่าบรกิารให้
เกดิความเป็นธรรมต่อผูใ้หแ้ละผูใ้ชบ้รกิารและประสานแผนงาน
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ดา้นสื่อสารเพื่อใหบ้รรลุแนวทางดงักล่าว ใหอ้าศยัอ านาจทางฝา่ย
บรหิารจดัตัง้คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาตขิึน้ในระยะแรก 

 

(3) ปรบัโครงสรา้งราคาใหเ้หมาะสม 

  ก าหนดอตัราค่าบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยเฉพาะบรกิาร
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ใหม้อีตัราค่าบรกิารอยูใ่นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบั 
ต่างประเทศ อนัจะเป็นการสนบัสนุนการลงทุนในสาขาอื่นๆ เช่น สาขาอุตสาหกรรม 
และสาขาบรกิาร เป็นตน้ 

(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคม 

  ใหม้กีารวจิยัและน าผลงานวจิยัดา้นโทรคมนาคมมาใชป้ระโยชน์ในเชงิ
พาณชิยม์ากขึน้ เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติอุปกรณ์ดา้นโทรคมนาคม 

(5) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ใหม้กีารท าแผนสารสนเทศแห่งชาตแิละใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
อุตสาหกรรมสารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมขอ้มลู อุตสาหกรรม
ซอฟทแ์วร ์ อุตสาห-กรรมดา้นบรกิารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมดา้นผลติ

อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคม 

(6) บรหิารความถีว่ทิยใุหม้ปีระสทิธภิาพ 

(6.1) ควบคุม ดแูล การน าความถีว่ทิยุมาใชใ้นกจิการสื่อสารเฉพาะทีม่ ี
ความจ าเป็น ตลอดจนจดัระเบยีบการใชค้วามถีว่ทิยใุหม้ี

ประสทิธภิาพสงูสุด 

(6.2) ควบคุมขา่ยสื่อสารเฉพาะกจิใหม้กีารขยายเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ โดย
ค านึงถงึการใชโ้ครงขา่ยหลกัใหม้ากทีสุ่ดก่อน ทัง้นี้ เพื่อหลกีเลีย่ง

การลงทุนซ ้าซอ้นและการสิน้เปลอืงทรพัยากร 

(7) ปรบัปรงุงานดา้นสื่อสารมวลชน 

(7.1) จดัท าแผนประชาสมัพนัธข์องรฐั โดยเน้นการใชส้ื่อสารมวลชน
ทางดา้นวทิยุและโทรทศัน์ทีส่ามารถตอบสนองต่อการเผยแพร่
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ขอ้มลูขา่วสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวโน้มนโยบายและ
นโยบายและโครงการพฒันาประเทศแก่ประชาชน 

(7.2) ปรบัปรกุารผลติรายการใหม้สีาระทีเ่ป็นประโยชน์มากขึน้ ทางดา้น
การศกึษา และการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

 

3.2.3 น ้าประปา  

(1) การพฒันาและจดัหาแหล่งน ้าดบิ 

(1.1) จดัใหม้กีลไกประสานงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ตัง้แต่ขัน้ตอน
การพฒันาและจดัหาแหล่งน ้าดบิ การวางระบบส่งน ้า การ 

วางแผนผลติและการจ าหน่ายน ้าประปา  

(1.2) ก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งพรอ้ม
ทัง้สนบัสนุนภาคเอกชนเขา้มบีทบาทมากขึน้ 

(1.3) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งเบาภาระการลงทนัและก าหนดอตัราค่า
น ้าดบิ ใหส้ะทอ้นตน้ทุนในการผลติ 

(2) การปรบัปรงุกจิการประปา 

(2.1) ปรบัปรงุกจิการประปาเดมิและก่อสรา้งประปาใหม ่ เพื่อขยายก าลงั
ผลติและยกระดบัคุณภาพบรกิารน ้าประปาใหเ้พยีงพอกบัความ

ตอ้งการ โดยเฉพาะพืน้ทีม่แีนวโน้มการพฒันาเศรษฐกจิสงู 

(2.2) ก าหนดอตัราค่าน ้าใหส้ะทอ้นตน้ทุนทางเศรษฐกจิอย่างแทจ้รงิใน
แต่ละพืน้ที ่ ตลอดจนปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารคดิค่าบรกิารให้ 
เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติและผูใ้ชบ้รกิาร 

(2.3) ก าหนดแนวทางส่งเสรมิและจงูใจใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วมลงทุน 
ในการพฒันาระบบบรกิารน ้าประปาเพื่อการบรโิภคและอุตสาห-

กรรมใหม้ากขึน้ 

3.2.4 ท่ีอยู่อาศยั 

(1) พฒันาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
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(1.1) น ามาตรการผงัเมอืงมาเป็นเครือ่งชีน้ า ในการก ากบัดแูลการใช้
ประโยชน์ทีด่นิและการลงทุนในดา้นสาธารณูปโภคของรฐั เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

(1.2) ใหจ้ดัเตรยีมพืน้ที ่ หรอืเวนคนืทีด่นิเพื่อการจดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยไวด้ว้ย เมือ่มกีารพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ 
หรอืโครงการใหญ่ๆ ทีม่ผีลเกีย่วขอ้งต่อการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

(2) พฒันาองคก์ร เพิม่บทบาท และขดีความสามารถในการประสานงาน และการ
ใหบ้รกิารของหน่วยงานของภาครฐั และทอ้งถิน่ใหช้ดัเจน และมปีระสทิธภิาพ
โดยพฒันาใหม้อีงคก์รกลางในลกัษณะถาวรเพื่อประสานนโยบาย และการ

ด าเนินงานในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

(3) พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูท้ีม่รีายไดน้้อย แรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน
แออดัในเมอืง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาภาคมหานคร และเขตเศรษฐกจิ
ใหมโ่ดยรฐัเพิม่การอุดหนุนใหเ้พยีงพอเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และความ

เป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 
การพฒันาพลงังาน 

1. สรปุสถานการณ์พลงังานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6  

1.1 ในช่วงทีผ่่านมาเศรษฐกจิไทยไดข้ยายตวัในอตัราสงูเกนิกว่าเป้าหมายทีแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 ก าหนดไวม้าก กล่าวคอื มกีารขยายตวัในอตัราเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 10.5 ต่อปี เนื่องจากการ
ส่งออก การลงทุน และการท่องเทีย่วขยายตวัสงูมาก นอกจากนี้โครงสรา้งเศรษฐกจิไทยได้
เปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรชนบทสู่การผลติภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยมกีารกระจาย
ธุรกจิอุตสาหกรรม ไปยงัชุมชนศูนยก์ลางในภูมภิาคต่างๆ และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่เพิม่ขึน้ 

1.2  ผลการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยดงักล่าว ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์อง
ประเทศในแต่ละวนัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ คอืเพิม่จาก 388 พนับาเรลน ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 
2530 เป็น 605 พนับาเรลน ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 2533 โดยการใชส้่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 
6 4  เป็นการใชน้ ้ามนัปิโตรเลยีม ในขณะทีก่ารผลติพลงังานในประเทศมเีพยีงวนัละ 1 7 7  
พนับาเรลน ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 2533 เท่านัน้ และส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ 

1.3  โดยเหตุทีค่วามตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ แต่การผลติมจี านวน
จ ากดั จงึตอ้งมกีารน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศจ านวนมาก ทัง้นี้ เป็นการน าเขา้น ้ามนั
ปิโตรเลยีมเกอืบทัง้หมด ท าใหส้ดัส่วนการน าเขา้ต่อการใชพ้ลงังานของประเทศสงูถงึ
ประมาณรอ้ยละ 6 0  เกนิกว่าเป้าหมายทีจ่ะลดการพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศใหเ้หลอื
รอ้ยละ 49 เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 ซึง่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิของประเทศ  

1.4 สถานการณ์พลงังานของประเทศทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาหลกัของการพฒันา 
พลงังานซึง่อาจมผีลกระทบต่อการพฒันาในระยะต่อไป หากไมม่กีารก าหนดแนวทางการ
พฒันาทีเ่หมาะสม คอื 

1.4.1 ความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ซึง่จะมผีลท าให้ 

(1) การพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้ เพราะในช่วงสัน้ไม่
สามารถพฒันาแหล่งปิโตรเลยีมในประเทศไดเ้พยีงพอ ส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงนิของประเทศ 

(2) การลงทุนในการพฒันาพลงังานเพิม่ขืน้มาก ท าใหภ้ารการลงทุนของรฐัเพิม่
สงูขึน้ตามไปดว้ย เนื่องจากการพฒันาส่วนใหญ่ยงัคงด าเนินการโดย
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ภาครฐับาลการเพิม่บทบาทภาคเอกชนยงัด าเนินการไปไดช้า้และอยูใ่นขัน้
เริม่ตน้ 

1.4.2 ในช่วงตน้ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประเทศไทยไดร้บัประโยชน์มากจากการลดลง
ของราคาน ้ามนัในตลาดโลก แต่ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  และในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ราคาน ้ามนัในตลาดโลกมคีวามไมแ่น่นอนสงูมาก ซึง่จะม ี

ผลกระทบต่อฐานะการเงนิของประเทศ 

1.4.3 โครงสรา้งและระดบัราคาพลงังานยงัไมส่ะทอ้นถงึตน้ทุนการจดัหาทีแ่ทจ้รงิหรอื
เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะเหตุผลทางดา้นการเมอืง ท าใหก้ารใชพ้ลงังานเพิม่
มากขึน้ และเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพและไมป่ระหยดั โดยเฉพาะการใชไ้ฟฟ้า 

1.4.4 การผลติและการใชพ้ลงังานบางประเภทมผีลท าใหส้ภาวะแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง
มาก โดยเฉพาะการใชพ้ลงังานของยานพาหนะในเมอืง และการใชถ่้านหนิในการ
ผลติไฟฟ้า ซึง่มแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ 4  เท่าตวัในช่วง 1 0  ปีขา้งหน้า และอาจ
ก่อใหเ้กดิปญัหาฝนกรดไดใ้นอนาคต เป็นตน้ 

1.4.5 กลไกการบรหิารและการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐับางส่วนในดา้นการพฒันา
พลงังานยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะพฒันาพลงังานไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
ทีร่วดเรว็ของความตอ้งการและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนักป็ระสบ
ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดา้นเพราะมกีารเลื่อนยา้ยออกจากหน่วยงาน

สงู 

2. เป้าหมายการพฒันาพลงังาน 

  แนวนโยบายการพฒันาพลงังานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  มุง่ทีจ่ะจดัหาพลงังานให้ 
เพยีงพอกบัความตอ้งการ โดยพฒันาแหล่งงานในประเทศและรว่มมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นใหม้าก

ขึน้ในการจดัหาแหล่งตน้พลงังานส่วนการบรหิารจะจดัการและเรง่รดัใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างมี 
ประสทิธภิาพ โดยผ่อนคลายการควบคุมเพื่อใหร้ะบบพลงังานเป็นไปตามกลไกตลาดและมกีาร 
แขง่ขนัมากทีสุ่ด รวมทัง้สนับสนุนใหเ้อกชนมสี่วนรวมลงทุนและด าเนินการมากขึน้ ดงันัน้ เป้าหมาย
การพฒันาพลงังานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  จงึก าหนดไวด้งันี้ 

2.1  เพิม่การผลติพลงังานเชงิพาณชิย ์ ในอตัรารอ้ยละ 8 ต่อปี จาก 280 พนับาเรล น ้ามนัดบิ 
ต่อวนั ในปี 2 5 3 4  เป็น 4 1 0  พนับาเรลน ้ามนัดบิต่อวนั ในปี 2 5 3 9 

2.2  ลดอตัราการเพิม่การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศโดยส่วนรวม โดยใหเ้พิม่ขึน้เฉลีย่
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1 0  ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 
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2.3  รกัษาสดัส่วนการพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ในปี 2539  

2.4  เรง่รดัการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายการเจาะหลุมส ารวจ
และหลุมประเมนิผลจ านวนไมต่ ่ากว่า 50 หลุม ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 (วงเงนิลงทุน
ไมต่ ่ากว่า 6 , 0 0 0  ลา้นบาท เพื่อคน้หาแหล่งปิโตรเลยีมใหม่ๆ ) 

2.5 เพิม่ก าลงักลัน่ปิโตรเลยีมจาก 246 พนับาเรลต่อวนัในปี 2534 เป็น 740 พนับาเรลต่อวนั ใน
ปี 2 5 3 9  

2.6 ก าหนดเป้าหมายการผลิตก๊าซธรรมชาติ น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และถ่านหินใน
ประเทศ ดงันี้ 

        ปี 2534   ปี 2539  

ก๊าซธรรมชาต ิ(ลา้นลกูบาศกฟุ์ต/วนั)        760      1,250  
ก๊าซธรรมชาตเิหลว (บาเรล/วนั)    22,000    31,000 
น ้ามนัดบิ (บาเรล/วนั)     24,000     24,000 
ถ่านหนิ (ลา้นตนั/ปี)         14.6       18.5 
(1) เพื่อใชใ้นการผลติไฟฟ้า          12         14 
(2) เพื่อใชใ้นภาคอุตสาหกรรม                           2.6         4.5 

 

2.7 เพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าอกี 5 , 4 0 0  เมกกะวตัต ์ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  และก าหนด 
เป้าหมายการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ดงัน้ี 

         ปี 2534   ปี 2539  

ก๊าซธรรมชาต ิ:  Gwh     19,900    31,950  
         ลา้น ลบฟ./วนั              566        780 
ถ่านลกิไนท ์:  Gwh     12,431     14,275 
          ลา้นตนั         12.1       14.0 
ถ่านหนิน าเขา้ :  Gwh                0        766 
          ลา้นตนั                               0       0.29 
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2.8  ก าหนดใหก้ าลงัผลติส ารองของระบบไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑไ์มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 1 5  ของความ
ตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสงูสุดต่อปี 

2.9  ก าหนดเป้าหมายการลงทุนในการผลติไฟฟ้าโดยเอกชนส าหรบัระบบการผลติพลงัานความ
รอ้นและไฟฟ้ารว่มกนัอย่างน้อย 5 0 0  เมกกะวตัต ์ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 

2.10  ก าหนดเป้าหมายการลดการใชพ้ลงังานจากมาตรการการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้าในระดบั 
4 , 5 0 0  จกิกะวตัตช์ัว่โมงต่อปี ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

2.11  จ ากดัจ านวนไฟฟ้าดบัต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าหน่ึงรายในรอบปี ดงัน้ี 

           หน่วย  :  จ านวนครัง้/ปี/ผูใ้ชห้นึ่งราย 

     ในเขตการไฟฟ้านครหลวง      ในเขตการไฟฟ้าภมูภิาค 

     2533  2539          2533         2539 

 ไฟฟ้าดบัถาวร    6.7  3.3  10.0  7.0 
 ไฟฟ้าดบัชัว่ครู่   10.3  5.0  24.0  17.0 
 รวม     17.0  8.3  34.0  24.0  

2.12  ก าหนดเป้าหมายใหม้กีารยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิพเิศษทีม่สีารตะกัว่ภายใน
ปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 

2.13  จ ากดัระดบัการปล่อยสารอนัตรายจากการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยใ์หไ้มเ่กนิระดบัดงันี้ 

          2533  2539 

 สารตะกัว่จากยานพาหนะ (ตนั)     1,030  300 
 ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดจ์ากยานพาหนะ (พนัตนั)   950  750 
 ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(พนัตนั)     840  860 
  - ยานพาหนะ       100  50 
  - การผลติไฟฟ้า       555  620 
  - อุตสาหกรรมและอื่นๆ       205  190 

3 .  แนวทางการพฒันาพลงังาน  
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  เพื่อด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าหมายการพฒันาพลงังานดงักล่าวแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ได้
ก าหนดแนวทางการพฒันาพลงังานไวด้งัต่อไปนี้ 

3.1 จดัหาพลงังานใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการและใหม้คีวามมัน่คงในราคาทีเ่หมาะสม 
โดย 

3.1.1 เรง่การส ารวจและพฒันาปิโตรเลีย่ม 

(1) ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร บุคลากรและระบบขอ้มลูปิโตรเลยีมของกรม
ทรพัยากรธรณใีหม้คีวามพรอ้มและคล่องตวัมากขึน้ รวมทัง้ก าหนดแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการถ่ายเทบุคลากรสู่ภูมภิาคเอกชน เพื่อรองรบั 
พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีมฉบบั พ.ศ.  2 5 3 2  

(2) จดัท าแผนปฏบิตักิารรวมว่าดว้ยการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมของประเทศให้
ชดัเจน โดยเฉพาะการผลติและการใชปิ้โตรเลยีมจากแหล่งต่างๆ ทีไ่ดม้กีาร
คน้พบแลว้ และส่งเสรมิภาคเอกชนใหม้บีทบาทเพิม่ขึน้ 

(3) ศกึษาและประเมนิศกัยภาพธรณวีทิยาปิโตรเลยีมในบรเิวณทีเ่ป็นทีส่นใจของ
เอกชน เพื่อเผยแพรเ่ป็นขอ้มลูจงูใจใหม้กีารลงทุนส ารวจและผลติปิโตรเลยีม

เพิม่ขึน้ 

(4) เรง่รดัการจดัตัง้องคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รรว่ม
ไทย-มาเลเซยี พ.ศ.  2 5 3 3  ใหเ้ป็นรปูธรรมและปฏบิตักิารไดโ้ดยเรว็ เพื่อ

น าไปสู่การเจรจาอนุญาตใหบ้รษิทัน ้ามนัสามารถส ารวจและพฒันาก๊าซ
ธรรมชาตจิากพืน้ทีพ่ฒันาร่วมขึน้มาใชป้ระโยชน์โดยเรว็ 

(5) เรง่รดัใหก้ารปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยด าเนินการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตสิายประธานใหเ้พยีงพอต่อการผลติก๊าซธรรมชาตไิดต้ามเป้าหมาย 
เช่น การก่อสรา้งท่อส่งก๊าซสายประธานจากอ่าวไทย-ระยอง สายทีส่อง 

3.1.2 เรง่การส ารวจและพฒันาถ่านหนิ 

(1) ปรบัปรงุวธิกีารด าเนินการและองคก์รและบุคลากรของกรมทรพัยากรธรณ ี
และปรบัปรงุแกไ้ขกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาถ่านหนิ 
โดยเฉพาะการแกไ้ขพระราชบญัญตัแิร ่ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและใหก้าร

พฒันาถ่านหนิเป็นระบบมากขึน้ 
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(2) สนบัสนุนบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนส ารวจและพฒันาถ่านหนิปรบัปรงุ
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจดัสรรแหล่งถ่านหนิใหภ้าคเอกชนเขา้พฒันาเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม รวมทัง้ใหเ้อกชนเขา้มาพฒันาแหล่งถ่านหนิทีไ่ด้
กนัไวใ้หแ้ก่การไฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและยงัไม่มกีารพฒันามาใช้

ประโยชน์ในการผลติไฟฟ้า 

(3) พฒันาเทคโนโลยใีนการผลติและการใชถ่้านหนิใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประหยดั เช่น การผลติภณัฑถ่์านหนิในรปูถ่านโคก้และถ่านอดัและผลติภณัฑ์

อื่นๆ  

3.1.3 เรง่ใหม้กีารเจรจากบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัรฐับาลเพื่อ 

(1) รว่มพฒันาแหล่งพลงังาน ไดแ้ก่ การผลติไฟฟ้าจากแหล่งน ้ารว่มกบัประเทศ
ลาวและพมา่ การส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมรว่มกบัพมา่ มาเลเซยี  
เวยีดนามและกมัพูชา รวมทัง้พจิารณาก าหนดรปูแบบการรว่มลงทุนทีช่ดัเจน 

โดยเน้นการเพิม่บทบาทของเอกชน 

(2) ซือ้พลงังาน ไดแ้ก่ การซือ้ก๊าซธรรมชาตจิากมาเลเซยี อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 
พมา่ และการซือ้ถ่านหนิหรอืรว่มลงทุนพฒันาถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซยี 
ลาว และพมา่ เป็นตน้ 

3.1.4 ด าเนินการเพื่อใหร้ะบบการคา้ การกลัน่ และการขนส่งน ้ามนัในประเทศม ี
ประสทิธภิาพและมกีารแขง่ขนัสงูต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 

(1) ส่งเสรมิตลาดการคา้น ้ามนัส าเรจ็รปูใหม้กีารแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 
ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  เช่น ส่งเสรมิใหม้สีถานีบรกิารน ้ามนั 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้หลายชนิดมากขึน้ โดยขจดันโยบายและกฎเกณฑ์

ของรฐัทีเ่ป็นอุปสรรครวมทัง้ปรบัปรงุกฏเกณฑใ์นการจดัซือ้น ้ามนัของ 
หน่วยงานราชการ โดยลดการผกูขาดจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะการจ าหน่ายน ้ามนัใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิทีใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในปรมิาณ
สงู นอกจากนัน้ตอ้งปรบัปรุงขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้สถานีบรกิารน ้ามนัใหม้ี
ความรวดเรว็ และการแกไ้ขกฎเกณฑก์ารตัง้สถานีบรกิารใหม้คีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาวะของเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยใีนปจัจบุนั เพื่อ
กระจายสถานีบรกิารสู่ภูมภิาคและลดตน้ทุนในการประกอบกจิการในเขตเมอืง

ซึง่ทีด่นิมรีาคาแพง 
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(2) ส่งเสรมิตลาดก๊าซปิโตรเลยีมเหลวใหม้กีารแขง่ขนักนัมากยิง่ขึน้อยา่งเป็น
ธรรมทุกขัน้ตอน โดยเฉพาะการยกเลกิการควบคุมการน าเขา้ก๊าซปิโตรเลยีม

เหลว 

(3) ปรบัโครงสรา้งของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ความคล่องตวัในการปฏบิตังิานทดัเทยีมกบับรษิทัเอกชนและใหก้จิการน ้ามนั

ทีร่ฐัถอืหนัอยูทุ่กแห่งสามารถแขง่ขนักนัไดอ้ยา่งเสร ี

(4) ลงทุนเพิม่กลงักลัน่ปิโตรเลยีมในประเทศ เพื่อเพิม่ก าลงักลัน่ปิโตรเลยีมให้ 
ใกลเ้คยีงกบัความตอ้งการใชโ้ดยเรง่การก่อสรา้งโรงกลัน่ใหมใ่นภาคตะวนัออก 
ขยายโรงกลัน่ทีศ่รรีาชาภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรม ด าเนินการออกประกาศ
เชญิชวนลงทุนสรา้งโรงกลัน่ปิโตรเลยีมฉบบัใหม่ และขจดักฎเกณฑแ์ละ 

ขอ้ก าหนดของรฐัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการแขง่ขนักบัโรงกลัน่น ้ามนัใน 
ต่างประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการส่งออกน ้ามนัส าเรจ็รปูไดภ้ายในช่วง 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 8 

(5) ปรบัปรงุระบบการส่งน ้ามนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของประเทศใหม้ ี
ประสทิธภิาพเพื่อลดตน้ทุนการขนส่งน ้ามนั กระจายศูนยก์ลางการจา่ยน ้ามนั
และก๊าซปิโตรเลยีมเหลวออกจากกรงุเทพมหานครไปยงัภูมภิาคต่างๆ และลด
ปญัหาการจราจรตดิขดัในกรงุเทพมหานคร โดยเรง่ด าเนินการก่อสรา้งท่อ
น ้ามนัศรรีาชา-ดอนเมอืง-สระบุร ี และท่อน ้ามนับางจาก-ดอนเมอืง-บางปะอนิ 
ใหเ้สรจ็โดยเรว็ ส่งเสรมิใหม้กีารขนส่งน ้ามนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลวทาง
รถไฟมากขึน้ การคลงัน ้ามนัรว่มกนั และการก่อสรา้งคลงัน ้ามนัในภาค 

ตะวนัตกและทางดา้นเหนือของกรงุเทพมหานคร 

(6) ตรวจสอบ ควบคุม ดแูล ใหคุ้ณภาพน ้ามนัเชือ้เพลงิตามสถานีบรกิารเป็นไป
ตามมาตรฐานทีท่างราชการก าหนดเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยใหห้น่วยงาน
ของรฐัมอุีปกรณ์ ก าลงัคนในการปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ 

3.1.5 ลงทุนและปรบัปรงุคุณภาพไฟฟ้า 

(1) เรง่พฒันาแหล่งผลติไฟฟ้าใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการไดแ้ก่ การ
ส ารวจและพฒันาถ่านหนิในประเทศเพื่อผลติไฟฟ้า การส ารวจและพฒันา
แหล่งน ้าทีเ่หมาะสมทางเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย เพื่อ
ประโยชน์ในการผลติไฟฟ้า การพฒันาพลงัน ้าขนาดเลก็ทีคุ่ม้ค่าทางเศรษฐกจิ 
การพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหนิน าเขา้จากต่างประเทศ และสนบัสนุนใหม้กีาร

ผลติก๊าซธรรมชาตมิากขึน้เพื่อทดแทนน ้ามนัเตาในการผลติไฟฟ้า 
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(2) ปรบัปรงุระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหเ้พยีงพอ มคีวามมัน่คงมคีุณภาพ
และปลอดภยัในการจา่ยไฟยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอุตสาหกรรมและ
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมใ่นภมูภิาคต่างๆ และปรบัปรงุการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเพื่อนบา้น ใหม้กี าลงัความสามารถในการถ่ายเทพลงังาน
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ และเพื่อประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิและดา้นความมัน่คงของ

ระบบไฟฟ้า 

(3) พจิารณาศกึษาความเหมาะสมในการน าพลงังานนิวเคลยีรม์าใชป้ระโยชน์ใน
การผลติไฟฟ้าทัง้ทางเศรษฐศาตรเ์ทคโนโลยแีละความปลอดภยั และเริม่

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเขา้ใจอย่างต่อเนื่อง 

(4) เรง่น าสายไฟฟ้าลงใตด้นิ โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพและเมอืงใหญ่ในส่วน 
ภมูภิาค และสนบัสนุนใหก้ารไฟฟ้าประสานงานและรว่มมอืกบัหน่วยงาน 
ผงัเมอืงอยา่งใกลช้ดิเพื่อใหก้ารรวมระบบสาธารณูปโภคสอดคลอ้งกบัการวาง

ผงัเมอืง 

3.1.6 ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาการผลติ และการใชพ้ลงังานนอกแบบทีม่แีนวโน้ม 
คุม้ค่าเชงิพาณชิยแ์ละเพิม่คุณภาพชวีติ โดยเฉพาะ 

(1) การผลติไฟฟ้าและพลงังานความรอ้นดว้ยพลงังานนอกแบบ ไดแ้ก่พลงังาน
แสงอาทติย ์ ความรอ้นใตพ้ภิพ และวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตรและ 
อุตสาหกรรม เช่น ชานออ้ย แกลบ และขยะ 

(2) การผลติสารเพิม่ค่าออกแทนในน ้ามนัเบนซนิโดยวสัดุทางการเกษตรเพื่อลด
ปรมิาณสารพษิทีเ่กดิจากการเผาไหมน้ ้ามนัเบนซนิในยานพาหนะ 

(3) การส่งเสรมิใหเ้อกชนปลกูป่าไมพ้ลงังาน เพื่อท าฟืนและเผาถ่านเป็น 
อุตสาหกรรมพลงังานชนบท ตลอดจนส่งเสรมิและรณรงคใ์หร้าษฎรในหมู่บา้น 

นกัเรยีนในโรงเรยีนปลกูป่าไมใ้นบรเิวณพืน้ทีว่่างเปล่าของหมูบ่า้นและ 
โรงเรยีนของตน เพื่อใชไ้มท้ าฟืนและเผาผลติถ่านส าหรบัไวใ้ชเ้องและ

จ าหน่ายเป็นรายไดข้องหมู่บา้นและโรงเรยีน 

(4) การส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารผลติและการใชอุ้ปกรณ์พลงังานทีคุ่ม้ค่า 
เชงิพาณชิยแ์ลว้ เช่น เตาหุงตม้ใชฟื้นและถ่าน เตาเผาผลติถ่านประสทิธภิาพ
สงู เตาเผาชวีมวล ฯลฯ และเผยแพรเ่ทคโนโลยพีลงังานเพื่อใหม้กีารผลติและ
การใชใ้หไ้ดคุ้ณภาพ และมมีาตรฐานเพื่อผลติและจ าหน่ายเชงิพาณชิย์ 

3.2 ส่งเสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั 
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การใชพ้ลงังานอย่างประสทิธภิาพและประหยดั นอกจากจะช่วยลดการลงทุนในการจดัหา 
พลงังานแลว้ ยงัช่วยลดผลกระทบของการใชพ้ลงังานต่อสภาวะแวดลอ้มอกีดว้ยมาตรการ
หลกั ไดแ้ก่ มาตรการทางดา้นราคา ซึง่จะสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างม ี
ประสทิธภิาพ โดยจะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการก าหนดและปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ 
การปรบัปรงุและส่งเสรมิบทบาทขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และการส่งเสรมิจติส านึกของ 

ประชาชน 

3.2.1 ปรบัปรงุโครงสรา้งและระดบัราคาพลงังาน รวมทัง้ระบบการก าหนดราคาใหส้ะทอ้น
ถงึตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิง่ขึน้ โดยไมต่อ้งอาศยั
การตดัสนิใจระดบัการเมอืง เพื่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประหยดั 

(1) ด าเนินการใหร้าคาน ้ามนัเชือ้เพลงิเขา้สู่ระบบ “ลอยตวัเตม็ที”่  โดยการยกเลกิ
การควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่และราคา ณ โรงกลัน่น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ต่อเนื่องจากทีไ่ดย้กเลกิการควบคุมราคาขายปลกีแลว้ 

(2) ด าเนินการยกเลกิการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลีย่มเหลว โดยใหม้กีารน าระบบ 
“ลอยตวัเตม็ที”่  มาใชภ้ายในช่วงตน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  รวมทัง้ยกเลกิ 

ชดเชยค่าคลงัและค่าขนส่งก๊าซไปยงัคลงัขายส่งทัว่ประเทศ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาก๊าซธรรมชาตใิหช้ดัเจนและโปร่งในทัง้
ในระหว่างผูผ้ลติก๊าซ (บรษิทัผูร้บัสมัปทาน)  กบัการปิโตรเลยีมแห่งประเทศ
ไทยและระหว่างผูข้ายก๊าซ (การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย)  กบัผูใ้ช ้ (การ 
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยและผูใ้ชร้ายอื่นๆ)  โดยใหก้จิการท่อก๊าซเป็น
กจิการสาธารณูปโภค รวมทัง้ด าเนินการใหม้กีารท าสญัญาซือ้ขายก๊าซระยะ
ยาว ระหว่างการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศกบัผูใ้ชก๊้าซอื่นๆ เพื่อใหส้ะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิและพลงังานทีใ่ช้
ทดแทน รวมทัง้คุณภาพของเชือ้เพลงิดว้ยและในขณะเดยีวกนัใหเ้กดิความ

มัน่ใจแก่ผูผ้ลติและผูใ้ชก๊้าซธรรมชาต ิ

(4) ปรบัปรงุโครงสรา้งและระดบัราคาไฟฟ้า รวมทัง้ปรบัปรงุการจดักลุ่มประเภท
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเพื่อสะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ และจงูใจใหม้กีารใชไ้ฟฟ้าอย่างม ี
ประสทิธภิาพและประหยดั รวมทัง้ใหส้ามารถเปลีย่นแปลงไปตามราคา 
เชือ้เพลงิโดยอตัโนมตัโิดยลดขอ้พจิารณาทางสงัคมและการเมอืงใหเ้หลอืน้อย

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 
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(5) ขยายขอบเขตของระบบอตัราค่าไฟฟ้าในช่วงวนัทีแ่ตกต่างกนัทีไ่ดด้ าเนินการ
ไปบา้งแลว้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  ใหค้รอบคลุมผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 
อุตสาหกรรมและธุรกจิขนาดใหญ่ทัง้หมด และพจิารณาขยายขอบเขตให้

ครอบคลุมผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทอื่นดว้ย 

(6) ปรบัปรงุระบบภาษสี าหรบัยานพาหนะ โดยใชภ้าษอีตัรากา้วหน้าส าหรบั 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดใหญ่ 

(7) ลดอตัราศุลกากรส าหรบัเครื่องจกัรและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติอุปกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เช่น หลอดฟลอูอเรสเซนตป์ระสทิธภิาพสงู
บลัลาสตท์ีก่นิไฟน้อย เครือ่งปรบัอากาศทีก่นิไฟน้อย เป็นต้น 

(8) ลดอตัราภาษศุีลกากรส าหรบัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ช ้ เพื่อลดการน าเขา้
พลงังาน ประหยดัพลงังานหรอืมลภาวะ 

3.2.2 ก าหนดและปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารใช้พลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั 

(1) เรง่รดัใหม้พีระราชบญัญตักิารอนุรกัษ์และประหยดัพลงังานในลกัษณะใหก้าร 
ส่งเสรมิการประหยดัพลงังานทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างกวา้งขวางขึน้ 

(2) ปรบัปรงุขอ้บงัคบัและเทศบญัญตัเิกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคาร โดยเน้นใหม้ี
ขอ้พจิารณาดา้นประหยดัพลงังาน เช่น มาตรฐานอตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วย

พืน้ทีอ่าคารไวด้ว้ย 

(3) ปรบัปรงุระเบยีบจดัซือ้ของทางราชการทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการจดัซือ้เครือ่งมอื
และวสัดุอุปกรณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังาน 

(4) ก าหนดขอ้บงัคบัมาตรฐานอุปกรณ์เครือ่งใชพ้ลงังานในบา้นอยูอ่าศยัและอาคาร
พาณชิย ์

(5) เพิม่อตัราภาษสี าหรบัอุปกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานมากเกนิความจ าเป็น 

3.2.3 ส่งเสรมิใหม้กีารผลติเครือ่งใชพ้ลงังานประสทิธภิาพสงู และการผลติอุปกรณ์หรอืวสัดุ
ก่อสรา้งทีช่่วยใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 

3.2.4 ปรบัปรงุระบบการขนส่งและการจราจร โดยสนบัสนุนใหม้กีารใชร้ถไฟฟ้าขนส่ง 
มวลชน รถรางไฟฟ้า ฯลฯ ตามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมโครงการไวใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
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6  และก าหนดกฎระเบยีบไมใ่หม้กีารขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจากหรอืผ่าน
กรงุเทพมหานครโดยทางรถยนตไ์ปยงัภมูภิาค 

3.2.5 ปรบัปรงุบทบาทขององคก์รทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวกบัการประหยดัพลงังานและระดมความ
รว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ  

(1) ใหก้ารไฟฟ้าทัง้ 3  แห่ง ด าเนินการดา้นการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้าโดยจดั
องคก์รรว่มเพื่อด าเนินการทีช่ดัเจน และใชม้าตรการทางดา้นการใหส้ิง่จงูใจ
ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขกฎระเบยีบของทางราชการ และการฝึกอบรมใหค้ า 

แนะน า 

(2) ส่งเสรมิใหส้ถาบนัการศกึษา สถาบนัทางการเงนิ คณะกรรมการวชิาชพีและ
หน่วยงานต่างๆ มบีทบาทมากขึน้ และรว่มมอืกนัด าเนินการดา้นการประหยดั

พลงังานอยา่งจรงิ 

3.2.6 เสรมิสรา้งจติส านึกของประชาชนใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระหยดั โดยรณรงค ์
ใหก้ารแนะน า ใหบ้รกิารการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิการนิยมใชอุ้ปกรณ์ 
พลงังานประสทิธภิาพสงู การใชพ้ลงังานอย่างประหยดั 

3.3 ส่งเสรมิบทบาทเอกชนและการพฒันาองคก์รของรฐั 

3.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการด าเนินงานและรว่มทุนกบัรฐั
ดา้นพลงังานมากขึน้ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  เพื่อลดภาระการรว่มทุน
ของรฐับาล เพิม่การแขง่ขนัอนัจะน าไปสู่การใชก้ารจดัหา และการจ าหน่ายพลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุนและการระดมเงนิออม
จากภาคเอกชนและใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มพฒันาพลงังานดว้ย โดย 

(1) ในกจิการปิโตรเลยีม ใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุนในกจิการของรฐัดา้นการกลัน่ 
น ้ามนั (เช่น โรงกลัน่บางจาก) การจ าหน่ายน ้ามนั การขนส่งก๊าซธรรมชาต ิและ
การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม โดยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุนและ /  หรอืน า

หุน้เขา้จ าหน่ายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งแรกประเทศไทย 

(2) ส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติรายเลก็เขา้ลงทุนและด าเนินการผลติไฟฟ้าในรปูการผลติ 
พลงังานความรอ้นและไฟฟ้ารว่มกนั และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานนอกแบบ
โดยเรง่การออก “ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเลก็”  โดยเฉพาะการ

ผลติไฟฟ้าและไอน ้าเพื่อจ าหน่ายในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
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(3) เรง่ด าเนินการจดัตัง้บรษิทัในเครอืของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย เพื่อ
รบัซือ้โรงไฟฟ้าบางโรงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และน าหุน้
กระจายเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ เช่น โรงไฟฟ้าระยอง ขนอมและอ่าวไผ่ และระยะ
ปานกลาง เปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนในรปูของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน 
รปูแบบอื่นๆ ไดด้ว้ย เช่น การมาลงทุนและบรกิารดว้ยตวัเองหรอืแบบบโีอโอ 

โดยก าหนดเงือ่นไขในการลงทุนทีช่ดัเจนและเหมาะสม 

(4) แกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการรว่มทุนกบัเอกชน หรอืกฎหมายทีเ่ป็น 
อุปสรรคต่อการเพิม่การแขง่ขนัในการใหบ้รกิารดา้นพลงังานดา้นสาธารณูปโภค 

(5) ในการพฒันาถ่านหนิ ส่งเสรมิใหเ้อกชนไดเ้ขา้ท าการส ารวจและท า 
เหมอืงถ่านหนิในพืน้ทีท่ีร่ฐัไดท้ าการส ารวจเบือ้งตน้ไวแ้ลว้หรอืในพื้นทีท่ีก่าร

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยมไิดใ้ชป้ระโยชน์ในการผลติไฟฟ้า เช่น แอ่ง
เวยีงแหง 

3.3.2 พฒันาองคก์รของรฐัในสามารถบรหิารและด าเนินการดา้นพลงังานไดอ้ย่างม ี
ประสทิธภิาพ 

(1) ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งดา้น
พลงังานใหเ้ป็นเชงิพาณิชยม์ากขึน้ หรอืใหเ้ป็นในรปูบรษิทัเอกชน เพื่อเพิม่ 
ประสทิธภิาพในการบรหิาร การลงทุน และการพฒันาบุคลากรรวมทัง้เพิม่การ
แขง่ขนั อนัจะน าไปสู่การยกเลกิการควบคุมราคาพลงังานในอนาคต 
ขณะเดยีวกนักเ็พื่อเตรยีมการส าหรบัเพิม่ทุนของรฐัวสิาหกจิ โดยการจ าหน่าย

หุน้ใน 
ตลาดหลกัทรพัยใ์นโอกาสต่อไป โดยเฉพาะการพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ข
พระราชบญัญตัขิองรฐัวสิาหกจิ เช่น พระราชบญัญตักิารไฟฟ้าทัง้ 3  แห่ง ให้

เกดิความคล่องตวัในการรว่มทุนกบัภาคเอกชนและเสรมิสรา้งการแขง่ขนั 

(2) ด าเนินการยกฐานะของส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตใิห้
เป็นหน่วยงานถาวรระดบักรมสงักดัส านกันายกรฐัมนตร ี โดยมพีระราชบญัญตัิ
รองรบัโดยเรว็ทีสุ่ด เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายพลงังาน และเปลีย่นแปลง
ส านกังานพลงังานแห่งชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ใหเ้ป็นหน่วยงานวจิยั 
พฒันา ก ากบัดแูลและปฏบิตักิารเพื่อใหก้ารบรหิารพลงังานของประเทศม ี
เอกภาพ มคีวามคล่องตวัสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์
พลงังานไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถประสานงานพฒันาพลงังานของ 
หน่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
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(3) ยกฐานะกองเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ กรมทรพัยากรธรณี ใหเ้ป็นหน่วยงานระดบั
กรมสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อท าหน้าทีค่วบคุมและจดัหางานปิโตรเลยีม

และถ่านหนิ 

(4) ปรบัปรุงการบรหิาร การพฒันาบุคลากรและการด าเนินงานของหน่วยราชการ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพลังงาน  ให้เ ป็นไปตามบทบาท ได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพ 

 



บทท่ี 7 
การพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม ่

1. ผลการพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ท่ีผา่นมา 

1.1 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศ ทัง้ทางดา้นเป็นศูนย์
บรหิารทางเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ตลอดทัง้การตดิต่อกบันานาชาตมิาโดย
ตลอด และเป็นมหานครทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัที ่ 1 5  ของโลกปจัจุบนั นอกจากนัน้ ยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางการบนินานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา กรงุเทพมหานครไดท้ าหน้าทีเ่ป็นฐานเศรษฐกจิและบรกิารหลกั ทีม่สี่วน 
ผลกัดนัใหม้กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวมของประเทศไปอยา่งรวดเรว็ในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑลมบีทบาทหรอื 
สดัส่วนในการผลติถงึรอ้ยละ 51 ของผลผลติรวมของประเทศในปี 2434 ซึง่เป็นการยนืยนั
ถงึความส าคญัของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลในการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิใน

ขณะน้ีและต่อไปในอนาคตขา้งหน้า ทีจ่ะเอือ้อ านวยต่อการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 
การคา้ของประเทศใหส้ามารถเปิดเขา้สู่ระบบเศรษฐกจินานาชาตดิว้ย 

1.2 การอพยพเขา้สู่มหานคร จากการทีเ่ศรษฐกจิอุตสาหกรรมและบรกิารของประเทศยงัคง
กระจกุตวัในบรเิวณมหานคร และโอกาสการมงีานท าสูงกว่าภาคอื่นๆ จงึมกีารอพยพของ
ประชาชนเขา้มาอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเพิม่ขึน้ จนปจัจุบนัมขีนาด
ของประชากรถงึ 7.7 ลา้นคนทีอ่าศยัอยูใ่นมหานคร จากจ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
เมอืงทัว่ประเทศประมาณ 18.3 ลา้นคน ทัง้นี้คดิว่าในระยะ 20 ปีขา้งหน้า จ านวนประชากร
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลจะเพิม่ขึน้เป็น 1 2  ลา้นคน 

1.3 ทศิทางการขยายตวัของชุมชนและการใชท้ีด่นิ ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นไปใน
ลกัษณะทีก่ระจดักระจาย แผ่ลามไปตามโครงขา่ยระบบบรกิารพืน้ฐานหลกั โดยเฉพาะตาม
แนวถนนสายหลกั จงึท าใหเ้ชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ ตลอดทัง้ขดีความสามารถของ 
ทอ้งถิน่มอียู่จ ากดั จงึท าใหก้ารประสานการลงทุนบรกิารดา้นการขนส่งการจราจร ทีอ่ยู่
อาศยัและการรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นไปดว้ยความล าบาก และมปีญัหาทบัถมขึน้โดยล าดบั 
สรา้งความแออดั ปญัหาการจราจร การขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั และมลพษิทางดา้น 

สิง่แวดลอ้มรนุแรงมากขึน้โดยล าดบั 

1.4 ปญัหาการปรบัตวัของแรงงานอพยพ แรงงานทีอ่พยพเขา้มาหางานท าในกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล เป็นฐานอุตสาหกรรมและบรกิารทีส่ าคญัของประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็น 
แรงงานทีม่สีมรรถภาพแต่ไดร้บัค่าแรงต ่า เพราะขาดประสบการณ์ จงึท าใหข้าดความมัน่คง
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ในอาชพีและไมส่ามารถด ารงชวีติขัน้พืน้ฐานในเขตเมอืง และเพิม่ปญัหาชุมชนแออดัซึง่ม ี
ผูอ้าศยัอยูใ่นแหล่งเสื่อมโทรมถงึประมาณ 2  ลา้นคน จงึจ าเป็นตอ้งมมีาตรการช่วยเหลอื
ดา้นการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัการเพิม่พนูทกัษะ ความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี รวม
ตลอดทัง้การขยายบรกิารพืน้ฐานทางสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนยากจนใน 

เขตเมอืงใหด้ขีึน้ 

1.5 แนวโน้มการขยายตวัของประชากร ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในอนาคตจะ
ยงัคงขยายตวัต่อไป แต่ในอตัราทีช่ะลอตวัลงอนัเน่ืองมาจากผลของนโยบายการกระจายตวั
ความเจรญิออกสู่ส่วนภมูภิาคในระยะทีผ่่านมา และเป็นทีค่าดไวว้่าสดัส่วนของประชากรใน
เขตกรงุเทพมหานครจะลดลงจากรอ้ยละ 42 ลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 34 ของประชากรใน
เขตเมอืงใน 2 0  ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ทศิทางการขยายตวัของมหานครใหญ่ตดิต่อเขา้กบัเขต 
พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก และกลายเป็นภาคมหานครใหญ่ตดิต่อเขา้กบัเขตพืน้ที่
บรเิวณชายทะเลตะวนัออก ซึง่จะเป็นฐานอุตสาหกรรมหลกัและประตูเศรษฐกจิใหมข่อง
ประเทศไทย จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวางมาตรการเร่งส่งเสรมิแนวโน้มนี้ใหเ้กดิการพฒันา
ภาคมหานครขึน้ เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิการคา้ และการเงนิสู่นานาชาตต่ิอไป 

2. เป้าหมายการพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ 

  การพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกจิใหมใ่นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 มุง่ทีจ่ะพฒันา
โครงขา่ยบรกิารพืน้ฐาน เพื่อเป็นแกนน าการขยายตวัและการใชท้ีด่นิในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสมเป็นระเบยีบและใหส้ามารถเชื่อมโยงเป็นระบบเขา้กบัการ
พฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก โดยการวางแผนแกป้ญัหาการขาดแคลนบรกิารพืน้ฐาน
และพฒันาคุณภาพชวีติ และสภาวะแวดลอ้มของเมอืง ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการ
บรหิาร และก าหนดเป้าหมายการพฒันาเป็นกลุ่มพืน้ทีห่ลกั คอื 

2.1 ภาคมหานครครอบคลุมพืน้ที ่ และแนวเชื่อมต่อระหว่าง “กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” 
และ “พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก”  ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็นระบบโครงขา่ย

ชุมชนเมอืงเดยีวกนั 

2.2 พืน้ทีแ่หล่งอุตสาหกรรมของภาคกลางตอนบน ซึง่จะต่อเชื่อมกบัระบบเศรษฐกจิของภาค
มหานคร โดยมสีระบุรเีป็นศูนยก์ลาง 
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3. แนวทางการพฒันาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ 

3.1 พื้นท่ีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1.1 ก าหนดแนวทางการพฒันาขยายตวัของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลโดย
ประสานการลงทุนโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานกบัการจดัการดา้นทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม 
ใหก้ารขยายตวัของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลออกไปเชื่อมต่อกบัพืน้ทีบ่รเิวณ
ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก กล่าวคอื  

(1) แนวทางการจดัการใชท้ีด่นิและสิง่แวดลอ้มเมอืงในเขตมหานคร 

(1.1) ใชผ้งัเคา้โครงพฒันาภาคมหานครและผงัเมอืงรวมของแต่ละชุมชน 
เมอืงเป็นแผนชีน้ าการพฒันาทีเ่ดยีว และขยายระบบโครงข่าย 
บรกิารพืน้ฐานของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อใหก้ารใช้
ทีด่นิของเมอืงเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนัน้ 
จ าเป็นจะตอ้งมมีาตรการเพื่อกระจายความแออดัออกจากใจกลาง
เมอืง เช่น การสรา้งเมอืงใหมแ่ละเมอืงบรวิาร การควบคุมก่อสรา้ง
อาคาร รวมทัง้การก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัการขยายตวัของ 
เมอืงตามแนวยาวของถนน 

(1.2) เพิม่การใชป้ระโยชน์พืน้ทีว่่างเปล่าในเมอืง เพื่อกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ โดยจดับรกิารพืน้ฐานสนบัสนุน โดยเฉพาะการก่อสรา้ง
ถนนเขา้สู่พืน้ทีใ่หส้ามารถเชื่อมโยงเขา้กบัระบบถนนทีม่อียู่ 

(1.3) ก าหนดเขตส่งเสรมิ และควบคุมการขยายตวัของอาคารในแนวสงู 
พรอ้มก าหนดมาตรการใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรบัภาระการแกไ้ข
ปญัหาดา้นการจราจร การบ าบดัน ้าเสยี และผลกระทบดา้นสิง่ 
แวดลอ้มอื่นๆ และเรง่รดัใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัโิดยเรว็ 

(1.4) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูชุมชนเมอืงทีม่สีภาพเสื่อมโทรม และก าหนดให้ 
ทอ้งถิน่เป็นองคก์รกลาง ในการประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ 
พรอ้มทัง้จดัท าผงัเฉพาะขึน้ เพื่อใหเ้ป็นมาตรการในการฟ้ืนฟู 

ชุมชนเมอืง 

(1.5) การอนุรกัษ์พืน้ทีท่างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โดยเฉพาะใน
เขตกรงุรตันโกสนิทร ์ ซึง่จะมผีลต่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอกี
ทางหนึ่งดว้ย 
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(1.6) ส่งเสรมิใหม้สีถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะและ
สนามกฬีาเพิม่ขึน้ และกระจายไปในพืน้ทีต่่างๆ อยา่งทัว่ถงึ 

(1.7) ส่งเสรมิการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสยีและก าจดัขยะมลูฝอยส าหรบั
ชุมชน โดยเรง่จดัท าแผนแมบ่ท เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการลงทุน
ด าเนินงาน และจดัระบบดแูลบ ารงุรกัษา โดยใหร้ฐับาลกลาง 
ทอ้งถิน่ และภาคเอกชน มสี่วนรว่มในการลงทุนและด าเนินการ 

(1.8) เรง่รดัออกกฎหมายบงัคบัใช้มาตรฐานน ้าทิง้ชุมชน และใชใ้ห้
เกดิผลในการปฏบิตั ิ ตลอดจนควบคุมคุณภาพน ้าทิง้ชุมชน และน ้า
ทิง้จากกจิกรรมอื่นบรเิวณรมิสองฝ ัง่แมน่ ้าเจา้พระยาอย่างเขม้งวด
ควบคู่กนัไปดว้ย 

(2) แนวทางการพฒันาโครงข่ายบรกิารพืน้ฐาน 

(2.1) เรง่แกไ้ขปญัหาการจราจรและจดัระบบขนส่งในเมอืง โดย 

(2.1.1) ส่งเสรมิระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อลดความ
แออดัคบัคัง่ของการจราจร และเพิม่ประสทิธภิาพการใช้
ประโยชน์พืน้ทีชุ่มชนหนาแน่นโดยเฉพาะการเรง่รดั 
ก่อสรา้งระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การปรบัปรงุบรกิาร
รถโดยสารประจ าทาง และจดัใหม้รีะบบทางวิง่แยกเฉพาะ
ส าหรบัรถโดยสารประจ าทาง ตลอดจนส่งเสรมิการขนส่ง 
ผูโ้ดยสารทางน ้าใหเ้ชื่อมโยงกบัระบบรถโดยสารประจ า-
ทางระบบรถโดยสารประจ าทาง และรถไฟฟ้าขนส่งมวชน 

(2.1.2) ประสานระบบทางด่วนใหส้มัพนัธก์นัและสอดคลอ้งกบั
โครงขา่ยระบบถนนทอ้งถิน่ ตลอดจนเรง่รดัก่อสรา้งโครง 
ขา่ยถนนสายหลกั สายรองและถนนวงแหวนรอบเมอืงหรอื
ทางเลีย่งเมอืง เพื่อลดความแออดัของการจราจรในเมอืง
และช่วยชีน้ าใหก้ารขยายตวัของเมอืงเป็นไปในกรอบและ
ทศิทางทีเ่หมาะสม 

(2.1.3) เรง่รดัการก่อสรา้งสถานีขนส่งสนิคา้ชานเมอืง ตลอดจนมี
มาตรการควบคุมการจอดรถบรรทุกในเขตชัน้ใน 

(2.2) พฒันาระบบทางด่วนระหว่างเมอืง ตลอดจนเตรยีมการจดัใหม้ี
ระบบการขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เช่น ระบบรถไฟความเรว็สงู
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เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเขา้กบัพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่
ทะเลตะวนัออก 

(2.3) พฒันาท่าอากาศยานพาณชิยส์ากลแห่งที ่ 2 ในเขตพืน้ทีภ่าค 
มหานคร โดยมกีารบรกิารพืน้ฐาน ดา้นการจดัทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม
ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของเมอืง 

(2.4) ขยายบรกิารระบบสื่อสาร ใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเพยีงพอ มี
คุณภาพทีไ่ดม้าตรฐาน รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารน าบรกิารใหม่ๆ  
เขา้มาใหบ้รกิารมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหม่ 

(2.5) เรง่รดัการด าเนินงานตามแผนการป้องกนัน ้าท่วมในกรุงเทพ- 
มหานครและปรมิณฑลใหเ้ป็นระบบทีถ่าวร ควบคู่ไปกบัการ
อนุรกัษ์พืน้ทีน่ ้าหลากและการสงวนพืน้ทีลุ่่มเพื่อเกบ็กกัน ้าชัว่คราว 

(2.6) เรง่ขยายโครงขา่ยบรกิารน ้าประปาเขา้ไปในพืน้ทีช่านเมอืง
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีข่ยายตวัรวดเรว็ ควบคู่ไปกบัการ
ใชน้ ้าบาดาลของเอกชนและการอนุรกัษ์แหล่งน ้าดบิเพื่อการประปา 

(3) ปรบัปรงุชุมชนแออดัเพื่อพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัคนยากจนในเมอืงโดย 

(3.1) ปรบัปรงุชุมชนแออดัเพื่อพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัคนยากจนในเมอืงโดย 

(3.1.1) ใหม้กีฎหมายเป็นการเฉพาะขึน้ เพื่อดแูลชุมชนแออดั และ
คุม้ครองสทิธิก์ารอยูอ่าศยัของชาวชุมชน รวมทัง้ยกระดบั
รายไดแ้ละคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 

(3.1.2) ปรบัปรงุชุมชนแออดัทีอ่ยูเ่ดมิ และจดัหาทีอ่ยูใ่หมใ่หแ้ก่ 
ชุมชนทีถู่กไล่รือ้ โดยรว่มลงทุนระหว่างรฐับาล ทอ้งถิน่ 
เจา้ของทีด่นิ และการเคหะแห่งชาต ิ

(3.1.3) รฐัใหก้ารอุดหนุนการลงทุนก่อสรา้งระบบสาธารณูปการให้
ไดม้าตรฐานสงูขึน้ เช่น ระบบถนน ทางเดนิเทา้ ทาง
ระบายน ้า และการปรบัถมทีด่นิ 

(3.1.4) จดัตัง้องคก์รชุมชนขึน้เพื่อดูแลชุมชนและจดัใหม้กีองทุน 
ส าหรบัชาวชุมชนแออดักูย้มืควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิอาชพี 
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(3.2) จดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูท้ีม่รีายไดน้้อยและแรงงานอุตสาห-
กรรม โดย 

(3.2.1) จดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยในลกัษณะอาคาร
เช่ามากขึน้ เพื่อสนองความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัแบบ 
ชัว่คราว ตามสภาพสงัคมอุตสาหกรรมในปจัจบุนั 

(3.2.2) สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมสี่วนรว่มในการจดัสรา้งทีอ่ยู่
อาศยั ส าหรบัผูม้รีายไดป้านกลางและน้อยใหม้ากขึน้ โดย
พจิารณาก าหนดมาตรการใหส้ิง่จงูใจในการลงทุน เพื่อให้
สามารถสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัราคาถูกได ้

(3.2.3) รฐัควรใหเ้งนิอุดหนุนอยา่งพอเพยีงในการจดัสรา้งทีอ่ยู่
อาศยั ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระ 
ค่าเช่าหรอืค่าเช่าซือ้แก่ผูอ้ยู่อาศยั 

(3.2.4) ใหเ้จา้ของโรงงานมสี่วนรว่มลงทุนในการสรา้งทีพ่กั 
ส าหรบัคนงานใหม้ากขึน้ เพื่อแบ่งเบาภาระภาครฐั 

(3.3) พฒันาคนยากจนในเมอืงใหม้โีอกาสทางเศรษฐกจิในการประกอบ
อาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดแ้น่นอน สามารถมสี่วนรว่มในการปรบัปรงุ
ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชวีติของตนเองใหด้ขีึน้ โดยส่งเสรมิการ
ประกอบอาชพีส่วนตวัขนาดเลก็ และการฝึกอบรมระยะสัน้เพื่อ
พฒันาฝีมอืแรงงาน 

3.1.2 เพิม่ประสทิธภิาพและวธิกีารระดมทุนของทอ้งถิน่ในการจดับรกิารพืน้ฐานของเมอืง 
ดงันี้ 

(1) เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้องทอ้งถิน่ใหค้รบถว้น และสอดคลอ้งกบั
ระดบัการพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยปรบัปรงุอตัราภาษแีละค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นปจัจบุนัยิง่ขึน้ ปรบัปรงุฐานการจดัเกบ็และเพิม่
ประเภทรายไดท้ีร่ฐับาลแบ่งใหส้่วนทอ้งถิน่มากขึน้ รวมถงึการพจิารณาเพิม่
เหล่าสนิเชื่อเพื่อการพฒันา เช่น การจดัตัง้กองทุนพฒันาเมอืง เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มารว่มมบีทบาทในการลงทุน และด าเนินงานบรกิาร
พืน้ฐานมากขึน้ โดยมกีารก าหนดประเภทกจิกรรมทีจ่ะใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุน
ใหพ้รอ้มวธิกีารและเงือ่นไขทีจ่ดัเจน ควบคู่กบัการพจิารณาทบทวนกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้อือ้อ านวยเพื่อการนี้ 
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(3) ใชม้าตรการเกบ็ค่าบรกิารใหคุ้ม้ทุน จากผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง หรอืผูไ้ดร้บั
ประโยชน์จากการลงทุนจดับรกิารพืน้ฐานของรฐั ตลอดจนรเิริม่ใชก้ลไกใหม่ๆ  
เช่น การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการพฒันาจากโครงการของภาคเอกชนทีท่ าให้
ตน้ทุนการจดับรกิารพืน้ฐานของรฐัสงูขึน้ การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการประเมนิ
พเิศษจากเจา้ของทีด่นิซึง่ไดร้บัประโยชน์จากบรกิารพืน้ฐาน และการใชแ้นวคดิ
การจดัรปูทีด่นิเป็นเครือ่งมอืในการเตรยีมทีด่นิเพื่อการจดับรกิารพืน้ฐาน เป็น
ตน้ 

3.1.3 ปรบัปรงุการบรกิารงานพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

(1) จดัใหม้กีลไกระดบันโยบาย เพื่อการวางแผนและประสานแผนโดยสว่นรวมใน
ระดบัชาต ิท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายสัง่การ และประสานการปฏบิตัิงานขึน้เป็น
การเฉพาะ 

(2) ปรบัปรงุและเพิม่ขดีความสามารถขององคก์รทอ้งถิน่ ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ ทัง้ใน
ดา้นการวางแผน การบรหิารการเงนิและการจดัการ ตลอดจนวางผงัเมอืง 

(3) พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้อือ้ประโยชน์ต่อการ
พฒันาเมอืง เช่น พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ.2530 
เพื่อใหส้ามารถจา่ยค่าทดแทนไดส้อดคลอ้งกบัราคาตลาด พระราชบญัญตัิ
รกัษาคคูลอง พ.ศ. 2445 เพื่อเพิม่บทลงโทษและค่าปรบัผูบุ้กรกุใหส้งูขึน้ 

(4) พจิารณาออกกฎหมายใหม ่ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารพฒันาเมอืง เช่น 
กฎหมายเกีย่วกบัการจดัรปูทีด่นิและการบูรณะปรบัปรงุฟ้ืนฟูเมอืง เป็นตน้ 

3.2  การพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออกให้สมบรูณ์ย่ิงขึ้น 

  พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก เป็นฐานอุตสาหกรรมหลกัและประตูเศรษฐกจิ
ใหมข่องประเทศ ทีจ่ะช่วยรองรบัการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม และลดความแออดัของ
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลประกอบดว้ย (1) พืน้ทีเ่ป้าหมายแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรซีึง่จะ
เป็นเมอืงท่าสมยัใหม่ของประเทศ มที่าเรอืพาณชิยร์ะดบัมาตรฐานสากล ส าหรบัขนส่งสนิคา้ตู้
คอนเทนเนอร ์ เขตนิคมอุตสาหกรรมทัว่ไป และเขตอุตสาหกรรมส่งออก ( 2 )  พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึง่จะเป็นเมอืงอุตสาหกรรมสมยัใหมข่องประเทศ มที่าเรอื 
อุตสาหกรรมส าหรบัขนถ่ายวตัถุดบิสนิคา้ทัว่ไป และสนิคา้ของเหลวทางเคม ี พรอ้มกบัมเีขต
นิคมอุตสาหกรรมส าหรบัรองรบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปิโตรเคม ี และโรงกลัน่
น ้ามนัรวมตลอดทัง้ ( 3 )  ชุมชนเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิของภาค ไดแ้ก่ ชลบุร ี ระยอง 

ฉะเชงิเทรา 
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  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารกระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิและการขยายตวัของเมอืงออก
จากเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล สู่เขตพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก บรรลุ 
เป้าหมายการพฒันาทีจ่ะใหพ้ืน้ทีท่ ัง้สองเขตเชื่อมโยงเป็นระบบโครงขา่ยชุมชนเมอืงเดยีวกนั

ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงประตูเศรษฐกจิใหมข่องประเทศเขา้กบัพืน้ทีต่อนในของประเทศ
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหส้ามารถเปิดออกสู่การคา้กบันานาชาตไิด้ 
โดยตรง จงึก าหนดแนวทางการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้
ส าหรบัขัน้ตอนต่อไป ดงันี้ 

3.2.1 เรง่ขยายโครงขา่ยพืน้ฐานหลกั โดยเฉพาะระบบถนน รถไฟ สื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
พืน้ทีเ่ป้าหมายบรเิวณแหลมฉบงั มาบตาพุด ตลอดจนชุมชนเมอืงศูนยก์ลางความ
เจรญิของพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกเขา้กบัโครงขา่ยของประเทศใหเ้ป็น

ระบบ เพื่อใหพ้ืน้ทีต่อนในของประเทศสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานเศรษฐกจิใหม่นี้
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

3.2.2 เน้นการปฏบิตังิานตามแผนงานดา้นชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและการปกครอง เพื่อ
จดัสรา้งชุมชนเมอืงใหมแ่หลมฉบงั และมาบตาพุด พรอ้มบรกิารพืน้ฐานทาง
เศรษฐกจิ บรกิารพืน้ฐานทางสงัคม ควบคู่ไปกบัการวางระบบวธิกีารบรหิารชุมชน

ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของการพฒันา 

3.2.3 วางระบบบรหิารและจดัการดา้นบรกิารพืน้ฐานหลกัต่างๆ ใหม้กีารแขง่ขนัดา้นการ
ใหบ้รกิาร โดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทมากยิง่ขึน้ เช่น การบรหิารจดัการ
ท่าเรอืพาณิชย ์ เป็นตน้ 

3.3  เร่ิมพฒันาพื้นท่ีแหล่งอตุสาหกรรมของภาคกลางตอนบน 

  เนื่องจากการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
โดยเฉพาะบรเิวณชานเมอืงยงัสรา้งปญัหาในดา้นความแออดัและสภาวะแวดลอ้มของเมอืงจงึ

เป็นการเหมาะสมทีจ่ะพฒันาฐานเศรษฐกจิแห่งใหมบ่รเิวณภาคกลางตอนบน ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
รองรบัการกระจายอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมตลอดทัง้เพื่อให้
เป็นจดุเชื่อมโยงในการขนส่งผลติผลการเกษตรเพื่อการส่งออกเขา้กบัท่าเรอืพาณชิยแ์หลมฉบงั 
โดยไมต่อ้งผ่านเขา้มาสรา้งความแออดัในกรงุเทพมหานคร ทัง้น้ี โดยก าหนดเป้าหมายทีจ่ะ
พฒันา (1) เมอืงสระบุร ี เป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของภาคกลางตอนบนดา้นการคา้ การคมนาคม
ขนส่งและบรกิารสนบัสนุนดา้นต่างๆ ( 2 )  แก่งคอย เป็นศูนยก์ลางอุตสหกรรมซเิมนต ์ วสัดุ
ก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมทีจ่ะกระจายตวัออกจากกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และ ( 3 ) 
ท่าเรอื/ท่าหลวง เป็นศูนยก์ลางการแปรรปูพชืผลการเกษตรเพื่อการส่งออกตามแนวทางการ
พฒันา ดงันี้ 
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3.3.1 บรหิารจดัการใหก้ารขยายตวัของอุตสาหกรมมในพืน้ที่เป้าหมายเจรญิเตบิโตอย่าง
เป็นระบบ เพื่อมใิหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม โดย 

(1) ก าหนดมาตรการจงูใจใหโ้รงงานอุตสาหกรรมทีจ่ะตัง้ขึน้ใหมเ่ขา้ไปอยูใ่นพืน้ที่
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสระบุร ี

(2) ส่งเสรมิการใชก๊้าซธรรมชาต ิ เป็นพลงังานส าหรบัอุตสาหกรรม โดยเชื่อมท่อ
ก๊าซทีส่่งมาจากพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกเขา้กบัท่อส่งก๊าชทีม่าจากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(3) เรง่จดับรกิารพืน้ฐานหลกัต่างๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์

(4) ส่งเสรมิบทบาทของส่วนทอ้งถิน่ในการควบคุม ก ากบั ดแูล การประกอบการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม มใิหเ้กดิผลเสยีต่อสภาวะแวดลอ้ม 

3.3.2 พฒันาเมอืงสระบุรใีหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางของภาคกลางตอนบน และเป็นศูนยก์ลาง
คมนาคมขนส่งระหว่างภาค โดย 

(1) พฒันาโครงข่ายบรกิารพืน้ฐานใหเ้ชื่อมโยงกบัพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเล 
ตะวนัออก 

(2) พฒันาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกและระบบ 
เชื่อมโยงภายในภาคกบัพืน้ทีศู่นยก์ลางอุตสาหกรรมสระบุร ี

(3) เร่งพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น 
ศูนย์กลางทางการค้า การให้บรกิารทางวชิาการ การศึกษา ฝึกอบรม พฒันา 
ฝีมอืแรงงานและการใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิ 



บทน า 

1. สรปุสถานการณ์ด้านการกระจายรายได้และกระจายการพฒันา 

  ในระยะเวลาทีผ่่านมา เศรษฐกจิของประเทศขยายตวัในอตัราสงู แต่ช่องว่างระหว่างรายได้
ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในเมอืงดว้ยกนัเอง ระหว่างเมอืงกบัชนบท ตลอดจนระหว่าง
กรงุเทพมหานครกบัภาคต่างๆ มมีากขึน้ ซึง่นับว่ามลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัของประเทศทีก่ าลงัก้าว
ไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหมโ่ดยทัว่ไป ทีม่กัจะมปีญัหาช่องว่างระหว่างรายไดเ้กดิขึน้
ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของการพฒันา แต่หลงัจากนัน้แลว้หากมกีารด าเนินนโยบายกระจายรายไดท้ี่
เหมาะสม สถานการณ์ทางดา้นกระจายรายไดก้จ็ะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้ อย่างไรกต็ามประเดน็
ปญัหาการกระจายรายไดก้จ็ะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้ อยา่งไรกต็ามประเดน็ปญัหาการกระจาย
รายไดข้องประเทศไทยในปจัจบุนัพอจะสรปุได ้ ดงัน้ี . - 

1.1 สดัส่วนของประชากรท่ีมีอยู่ในข่ายยากจนลดลงไม่มากนัก 

แมว้่าโครงการผลติของไทยจะเปลีย่นแปลงจาก การผลติในภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัมา
เป็นอุตสาหกรรมมากขึน้เป็นล าดบักต็าม แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกย็งัประกอบอาชพี
ทางการเกษตร ซึง่รายไดไ้ม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากการผลติทีต่อ้งพึง่พาสภาพภูมอิากาศ และความ 
ผนัผวนของราคาสนิคา้เกษตรในตลาดโลก ขณะเดยีวกนัการมงีานเสรมิเพื่อเพิม่รายไดน้อกภาค
เกษตรในชนบทกย็งัมจี ากดั เพราะกจิการอุตสาหกรรมและบรกิารยงัไมก่ระจายออกไปสู่ส่วน 
ภมูภิาคและเขตชนบทเท่าทีค่วร ดว้ยเหตุนี้สดัส่วนประชากรทีอ่ยูใ่นขา่ยยากจนในประเทศจงึยงัคง
ลดลงไมม่ากนกัในช่วงปี 2519-2531 โดยลดลงจากละ 30 ในปี 2519 เหลอืรอ้ยละ 23.7 ในปี 2531 
นอกจากน้ี กลบัเพิม่ขึน้ในปีทีม่ปีญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า ดงัจะเหน็ไดจ้ากในปี 2529 ซึง่เป็นปี
ทีร่าคาพชืผลเกษตรหลกัตกต ่าอยา่งมาก สดัส่วนประชากรยากจนเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 29.5 อยา่งไรก็
ด ี เมือ่ราคาสนิคา้เกษตรอยูใ่นเกณฑท์ีด่ใีนปี 2 5 3 1  สดัส่วนประชากรยากจนลดลงเหลอื 
รอ้ยละ 23.7 ซึง่แสดงว่าราคาสนิคา้เกษตรมบีทบาทส าคญัอยา่งมากกบัการเปลีย่นแปลงภาวะความ

ยากจนของประชากรในชนบท 

1.2 ความเหล่ือมล า้ของรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มีมากขึ้น 

ความเหลื่อมล ้าของรายไดร้ะหว่างคนกลุ่มต่างๆ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยปรากฏว่าสดัส่วน
รายไดข้องผูท้ีม่รีายไดส้งูสุด 20 เปอรเ์ซน็ตแ์รกของรายไดท้ัง้ประเทศ เพิม่จากสดัส่วนรอ้ยละ 49.3 
ในปี 2518/2531 ขณะทีก่ลุ่มผูม้รีายไดต้ ่าสุด 20 เปอรเ์ซนตห์ลงั มสีดัส่วนของรายไดล้ดลงจาก 
รอ้ยละ 6.1 เหลอืรอ้ยละ 4.5 ในช่วงเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้เนื่องจากอตัราการขยายตวัของระดบัรายได้
กลุ่มแรกเฉลีย่สงูถงึรอ้ยละ 9.9 ต่อปี ในช่วงปี 2518 – 2531 เปรยีบเทยีบกบัอตัราเพิม่เฉลีย่รายได้
รอ้ยละ 6.5 ต่อปี ในช่วงเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้เนื่องจากความไมส่มดุลในระบบเศรษฐกจิ 4 ดา้น คอื
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ความไมส่มดุลระหว่างโครงสรา้งการผลติกบัโครงสรา้งการมงีานท า ความไม่สมดุลระหว่างการ
กระจายตวัของประชากรผลติกบัโครงสรา้งการมงีานท า ความไมส่มดุลระหว่างการกระจายตวัของ
ประชากรกบัการกระจายตวัของการผลติระหว่างภูมภิาคต่างๆ ความไมส่มดุลของระบบการศกึษาที่
เขา้เรยีนต่อจากระดบัประถมศกึษามอีตัราต ่ามากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชนบทและความไมส่มดุลใน
การถอืครองทรพัยส์นิทางเศรษฐกจิทีม่กีารกระจกุตวัของทรพัยส์นิอยูใ่นกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยราย 

1.3 ช่องว่างของรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศและระหว่างเมืองกบัชนบทเพ่ิม
สงูขึ้น 

 ทางดา้นช่องว่างของรายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประชากรระหว่างภาคต่างๆ กป็รากฏว่าเพิม่
สงูขึน้ตามล าดบั เนื่องจากรายไดข้องประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเพิม่ขึน้ในอตัรา
ทีร่วดเรว็กว่ารายไดข้องประชากรในภาคอื่น กล่าวคอืระหว่างปี 2524-2531 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของ
ประชากรเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.9 ต่อปี ขณะทีภ่าคใต ้ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมอีตัราเพิม่ของรายไดป้ระชากรเฉลีย่รอ้ยละ 7 . 3 - 8 . 5  ต่อปี  
ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัประชากรเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทิง้ช่วงห่างจากภาคอื่นๆ 

มากขึน้ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีม่รีะดบัและปรมิณฑล 8 . 7  เท่าตวัในปี 
2524 และระดบัความความแตกต่างของรายไดใ้นสองภาคดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็นเกอืบ 10 เท่าตวัในปี 
2 5 3 1  เป็นตน้ 

  นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาในแงข่องเมอืงกบัชนบท พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประชากรใน
เขตชนบทปี 2519 ประมาณ 3,252 บาทต่อปี ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประชากรในเขตเมอืง
ประมาณ 7,908 บาทต่อปี หรอืประมาณ 2.4 เท่าของรายไดใ้นเขตชนบท ต่อมาในปี 2530 / 2531 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวัของประชากรในเขตชนบทเพิม่ขึน้เป็น 8 , 916  บาทต่อปี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั
ของประชากรในเขตเมอืงเพิม่ขึน้เป็น 26,970 บาทต่อปี หรอืต่างกนัประมาณ 3 เท่า และมแีนวโน้ม

ทีจ่ะห่างออกไปอกีหากมไิดม้กีารก าหนดมาตรการทีจ่ะดแูลเอาใจใส่ในเรือ่งนี้อย่างจรงิจงั 

  ช่องว่างของรายไดร้ะหว่างภาค และระหว่างเมอืงกบัชนบททีข่ยายกวา้งขึน้นี้ มสีาเหตุมา
จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติของประเทศมาสู่การผลติทางดา้นอุตสหกรรมและบรกิารใน
เขตเมอืงมากขึน้ โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และฐานการผลติเหล่านี้ยงัไม่
กระจายตวัออกไปสู่ภมูภิาคและชนบทมากเท่าทีค่วร จงึท าใหโ้อกาสทางเศรษฐกจิ การจา้งงานและ

การเพิม่รายไดข้องประชากรในเมอืงสงูกว่าประชากรในชนบท 
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2. แนวโน้มปัญหาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7  

  นอกจากความเหลื่อมล ้าในดา้นต่างๆ ดงัทีป่รากฏในขอ้เทจ็จรงิขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นที่ 
คาดหมายอกีว่าหากไม่มกีารด าเนินนโยบายการกระจายรายไดอ้ยา่งจรงิจงัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
สถานการณ์ดงักล่าวจะรุนแรงมากขึน้และจะก่อใหเ้กดิปญัหาใหมเ่พิม่ขึน้อกี คอื 

2.1 การอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองจะสงูขึ้น 

ผลจากการทีร่าคาสนิคา้เกษตรจะยงัคงผนัผวนและมแีนวโน้มไมสู่ด้นีกั เนื่องจากประสบ
ปญัหาการแขง่ขนัในตลาดโลกค่อนขา้งสงู ประกอบกบัทรพัยากรต่างๆ ทีเ่คยใชเ้ป็นฐานการผลติเริม่
มสีภาพเสื่อมโทรมลง ไดท้ าใหผ้ลผลติลดต ่าลงหรอืมฉิะนัน้กจ็ะตอ้งใชต้น้ทุนสงูขึน้ ดว้ยสาเหตุ
ดงักล่าวนี้จะท าใหร้ายไดข้องประชากรในภาคเกษตรมแีนวโน้มทีไ่มแ่น่นอน และจะมสี่วนผลกัดนัให้

เกษตรกรผละจากอาชพีเดมิไปสู่อาชพีใหมใ่นเมอืงเพิม่มากขึน้ 

2.2 ความยากจนในเมืองจะรนุแรงขึ้น 

เมือ่การอพยพเขา้สู่เมอืงเพิม่สงูขึน้ ปญัหาทีจ่ะตามมากค็อื จ านวนคนยากจนในเมอืงจะ
เพิม่ขึน้ เพราะส่วนใหญ่ของผูอ้พยพมกัเป็นแรงงานไรฝี้มอื ค่าจา้งต ่า รายไดน้้อย ไมเ่พยีงพอทีจ่ะ 
ด ารงชวีติขัน้พืน้ฐาน ขณะเดยีวกนักจ็ะมปีญัหาขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั ปญัหาสุขภาพอนามยั รวมไป

ถงึการศกึษาของเดก็เลก็ทีอ่พยพตดิตามผูป้กครองเขา้มาหางานท าในเมอืง 

3. โอกาสในการกระจายรายได้ 

  อยา่งไรกด็ ี จากการพจิารณาถงึปจัจยัอื่นๆ และสถานการณ์โดยรวมทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงเวลา
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  พบว่าโอกาสทีก่ารกระจายรายไดจ้ะดขีึน้มอียูห่ลายประการเช่นกนั 

ไดแ้ก่ 

3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

การทีเ่ศรษฐกจิไทยในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  ขยายตวัในระดบัสงูมาก 
และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 กค็าดว่าอตัราการขยายตวัต่อเน่ืองไปตามเป้าหมายทีว่างไวป้ระมาณ
รอ้ยละ 8 . 2  ต่อปีนัน้ จะมสี่วนช่วยใหร้ายไดป้ระชาชาตโิดยส่วนรวมเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ หากมกีาร
จดัระบบการกระจายรายไดท้ีเ่หมาะสมกจ็ะช่วยใหค้วามเหลื่อมล ้าของกลุ่มอาชพีต่างๆ ตลอดจน

ความแตกต่างระหว่างภูมภิาคมแีนวโน้มลดลง 

3.2 โอกาสในการจ้างงานยงัมีสงู 

โดยทีเ่ศรษฐกจิไทยยงัขยายตวัต่อไปและจะปรบัทศิทางไปสู่การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม
และบรกิารมากขึน้อกี จงึท าใหค้วามตอ้งการก าลงัในภาคดงักล่าวจะยงัอยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้ หาก
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สามารถพฒันาก าลงัแรงงาน โดยเฉพาะในส่วนทีอ่ยูใ่นชนบทและแรงงานไรฝี้มอืในชุมชนแออดัใหม้ี
ความรูค้วามสามารถมากขึน้ กจ็ะเป็นการเพิม่โอกาสการมงีานท าและไดร้บัค่าแรงงานสงูขึน้ 

3.3 ภาครฐัได้เน้นความส าคญัของการกระจายรายได้อย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึน 

โดยทีทุ่กฝ่ายในสงัคมเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า ปญัหาการกระจายรายไดเ้ป็นปญัหาพืน้ฐานที่
จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม ฉะนัน้ จงึเป็นโอกาสทีภ่าครฐัจะไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการด าเนินนโยบายและแผนงานกระจายรายไดท้ีเ่ป็นรปูธรรมและเกดิผลอยา่งจรงิจงั

ต่อกลุ่มเป้าหมายผูย้ากจนทัง้ในเมอืงไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

 เมือ่พจิารณาถงึปญัหาและโอกาสต่างๆ ดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้แลว้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 
จงึมเีจตนารมณ์ ดงัต่อไปนี้ 

3.3.1 เพื่อใหก้ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสสามารถด ารงชพีอยูไ่ด ้ โดยไดร้บัสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานแก่
การด ารงชพีอยา่งเพยีงพอ 

3.3.2  เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามสามารถในการพฒันาฐานะความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ 

3.3.3 เพื่อลดความเหลื่อมล ้ารายไดร้ะหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ใหค้ลีค่ลายไปในทางที่ 
ดขีึน้ 

3.3.4 ใหม้แีผนเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการดา้นการกระจายรายไดท้ีเ่ป็นรปูธรรม 
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประสานกบัแผนงานในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการกระจายรายได ้ และ
ใชเ้ป็นกรอบนโยบายส าหรบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร

เพื่อใหเ้กดิการกระจายรายไดม้ากขึน้ 

4 .  เป้าหมายการกระจายรายได้ 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการแกไ้ขปญัหาการกระจายรายได ้ และการกระจาย
การพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ เหน็ควรก าหนดเป้าหมายการกระจายรายได ้ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้รวม 6  กลุ่ม คือ 

4.1.1 กลุ่มเกษตรกรยากจน 

4.1.2 กลุ่มแรงงานรบัจา้งภาคเกษตรกรรม 

4.1.3 กลุ่มประกอบอาชพีส่วนตวัขนาดเลก็และธุรกจิขนาดยอ่ม 

4.1.4 กลุ่มลุกจา้งเอกชนผูม้รีายไดน้้อย 
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4.1.5 กลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรฐั 

4.1.6 กลุ่มทีช่่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้

4.2 ใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชพีอยูไ่ด ้ โดยไดร้บัสิง่จ าเป็นพืน้ฐานแก่การด ารงชพีอยา่ง 
พอเพยีง และมคีวามสามารถในการพฒันาฐานะความเป็นอยูข่องตนเองใหด้ขีึน้ 

4.3 เป้าหมายดา้นจ านวนคนยากจน ลดสดัส่วนของประชากรทีอ่ยูใ่ตข้ดีความยากจนจากรอ้ยละ 
23.7 ในปี 2531 ใหเ้หลอืต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ในปี 2539 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 

4.4 เป้าหมายลดความแตกต่างของรายไดร้ะหว่างกลุ่มคนในประเทศ โดยใชน้โยบายและ 
มาตรการยกระดบัรายไดข้องกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย โดยเฉพาะในชนบทเป็นกรณพีเิศษ 

4.5 พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

4.5.1 เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค 

4.5.2 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ 

4.5.3 พืน้ทีช่นบทลา้หลงั 

5 แนวทางการกระจายรายได้ 

  เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ จ าเป็นต้องก าหนดนโยบายและมาตรการดา้น
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อสรา้งโอกาสและเพิม่ขดีความสามารถแก่ประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ใหส้ามารถเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาประเทศ และไดร้บัผลตอบแทนจากการพฒันา

อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม 

  ในการสรา้งโอกาสทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ นโยบายทางดา้นการกระจายรายไดจ้ะ
เน้นการกระจายฐานทางเศรษฐกจิไปสู่ภูมภิาค เพื่อเพิม่การมงีานท าในภาคนอกเกษตร เน้นการ 
เขา้ถงึปจัจยัในการผลติ เช่น ทีด่นิท ากนิ และสนิเชื่อ ตลอดจนบรกิารพืน้ฐานต่างๆ เพื่อยกระดบัการ
ผลติ คุณภาพชวีติ และความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของคนยากจน ทัง้นี้จะเน้นการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถิน่ โดยจะการอ านาจการบรหิารงานพฒันาสู่ภมูภิาคและทอ้งถิน่ 

  ส่วนทางดา้นการเพิม่ขดีความสามารถของประชากรกลุ่มเป้าหมายในการกระจายรายได ้ จะ
มุง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยขยายโอกาสทางการศกึษาจดัฝึกอบรมและ
บรกิารใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ นโยบายและมาตรการประกอบดว้ย  
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5.1 ด าเนินนโยบายด้านการเงินการคลงัและการพฒันาตลาดทุน 

ใหม้ผีลในการสนบัสนุนการกระจายรายไดย้ิง่ขึน้ โดยการกระจายอ านาจทางการคลงั การ
กระจายหุน้ และการใชม้าตรการทัง้ทางดา้นภาษแีละรายจ่ายของรฐัมุง่สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม

มากขึน้ 

5.2 ก าหนดนโยบายและมาตรการส าหรบัการกระจายการถือครองทรพัยสิ์น 

เพื่อประโยชน์ประชาชนมหีลกัประกนั ทัง้ในดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท ากนิมากขึน้ 
โดยเฉพาะดา้นทีอ่ยูอ่าศยั ควรเน้นหนกัในเขตเมอืงซึง่มปีญัหารนุแรงขึน้ทุกขณะ 

5.3 เน้นการปรบัปรงุระบบการผลิต 

โดยเฉพาะในดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณชิกรรมเพื่อสนับสนุนการกระจาย
รายไดม้ากขึน้ ประเดน็ส าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ ทางดา้นเกษตรกรรมใหม้กีารขยายตวัในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 
3 . 4  ต่อปี และใหม้นีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการผลติและราคาทีจ่ะท าใหร้ายไดข้องเกษตรกรไม่ 

ผนัผวนขึน้ลงมากเกนิไป 

5.4 พฒันาเมืองและการกระจายบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมไปสู่ส่วนภมิูภาค
ให้มากข้ึน 

รวมทัง้การกระจายอ านาจการบรหิารไปใหจ้งัหวดัและส่วนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาสตดัสนิใจ เพื่อ
แกป้ญัหาทีต่นเองเผชญิอยู่ตามความเหมาะสม 

5.5 ด าเนินการพฒันาชนบท 

โดยมุง่กระจายอ านาจบรหิารงานพฒันาไปสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ โดยจดัใหม้ ี
งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาจงัหวดั เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยู่ของคนยากจนใน
ชนบท ขณะเดยีวกนัวางมาตรการเพื่อสนบัสนุนบทบาทขององคก์รประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน 

และภาคธุรกจิเอกชนเขา้รว่มในกระบวนการพฒันาชนบทอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.6 ในระยะยาวควรก าหนดนโยบายพฒันาด้านทรพัยากรมนุษย ์

โดยใหก้ารศกึษาทีเ่หมาะสม อนัจะเป็นรากฐานต่อการพฒันาในอนาคตขา้งหน้าโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การเพิม่โอกาสการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาในใหส้งูขึน้ส าหรบัประชาชนในชนบท 

นอกจากน้ีควรพจิารณาถงึปญัหาดา้นสาธารณสุข สวสัดกิารแรงงานและสงัคมต่างๆ ควบคู่ไปดว้ย  
(รายละเอยีดโปรดดใูนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ส่วนที ่ 4 ) 



117 

แนวนโยบายและมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นนี้  หากได้มีการด าเนินการอย่างจริงจงัแล้ว  
สถานการณ์การกระจายรายได้จะดีขึ้น หรืออย่างน้อยก็จะไม่เลวลงไปกว่าเดิม ทัง้นี้ เพราะว่า
เกษตรกรยากจน และกลุ่มผูม้รีายได้น้อยอื่นๆ จะมคีวามสามารถในการพฒันาความเป็นอยู่ใหด้ขี ึน้ 
มทีี่ดนิท ากิน มคีวามมัน่คงในที่อยู่อาศัยและรายได้ รวมทัง้ได้รบัการศึกษาฝึกอบรมและบรกิาร  
สาธารณสุข ซึ่งจะช่วยพฒันาขดีความสามารถในการเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและ
ได้รบัประโยชน์จากการพฒันามากขึ้น ในขณะเดยีวกนัการกระจายการพฒันาเมอืงศูนย์กลางใน 
ภูมภิาคและบรกิารพื้นฐานสู่สวนภูมภิาคจะเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งที่มา
ของรายได ้และการมงีานทีส่ าหรบัคนในชนบท ซึง่จะช่วยลดความเหลื่อมล ้าของรายไดร้ะหว่างภาค 
และระหวา่งเมืองกบัชนบทลงเป็นล าดบั 



บทท่ี 1 
แนวนโยบายการเงินการคลงัเพ่ือเสริมสรา้งการกระจายรายได้ 

1 .  ผลการพฒันาท่ีผ่านมา 

1.1 ในระยะทีผ่่านมารฐับาลไดใ้ชน้โยบายรายจา่ยเป็นหลกัในการสนบัสนุนการกระจายรายได้
และกระจายการพฒันา โดยการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยในดา้นบรกิารพืน้ฐานรายไดแ้ละกระจาย
การพฒันา โดยการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยในดา้นบรกิารพืน้ฐานใหก้ระจายไปสู่ส่วนภมูภิาค 
เพื่อเพิม่รายได ้ และพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท ทัง้ในดา้นการเกษตร การศกึษา  
สาธารณสุข บรกิารทางสงัคมต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี้ เฉพาะงบประมาณรายจ่ายทีจ่ดัสรรเพื่อการพฒันา
ชนบทโดยตรงและการสรา้งงานในชนบทในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มจี านวนถงึ 112,140 ลา้น
บาทเพิม่ขึน้จากระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ถงึ 6.6 เท่า อยา่งไรกต็าม การใชน้โยบายรายจ่าย
เพื่อเสรมิการกระจายรายไดใ้นชนบทดงักล่าว ไมอ่าจตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถิน่อยา่งเตม็ที ่ เนื่องจากอ านาจการตดัสนิใจในการใชจ้่ายและพฒันาโครงการส่วนใหญ่ถูก
ก าหนดจากส่วนกลาง และทอ้งถิน่ยงัมบีทบาทจ ากดั 

1.2  ส าหรบัการช่วยเหลอืผูม้รีายไดใ้นเขตเมอืงนัน้ แมร้ฐับาลจะไดม้กีารจดัสรรงบประมาณ 
รายจ่ายในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและจดัสวสัดกิารสงัคมทีจ่ าเป็นใหผู้ม้รีายไดน้้อยในเขตเมอืงแลว้ก็
ตาม แต่ยงัมจี านวนน้อยและไมเ่พยีงพอ โดยจะเหน็ไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณใหก้ารเคหะ- 
แห่งชาตเิพื่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ประชาชนผูม้รีายไดน้้อยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  มจี านวน
เพยีง 1 , 6 6 0  ลา้นบาทเศษ เท่านัน้ 

1.3 ในดา้นการใชน้โยบายภาษสีนบัสนุนกระจายรายไดน้บัไดว้่ายงัมกีารด าเนินการอยูใ่น
ขอบเขตทีจ่ ากดั คอื เพยีงการปรบัปรงุอตัราภาษแีละวธิกีารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดเ้พื่อลดภาระภาษขีอง
ผูม้รีายไดต้ ่าเป็นหลกัเท่านัน้ ยงัไม่มกีารมุง่ใชภ้าษทีีจ่ดัเกบ็บนฐานของมลูค่าทรพัยส์นิ ซึง่เป็น

เครือ่งมอืใหเ้กดิการกระจายรายไดแ้ละการกระจายทรพัยส์นิโดยตรง 

1.4 ในดา้นนโยบายการเงนิเพื่อเสรมิสรา้งการกระจายรายได ้ นอกจากรฐัไดใ้หกู้ย้มืแก่เกษตรกร
โดยผ่านทางธนาคารพาณชิยแ์ลว้ ยงัไดส้นบัสนุนการปล่อยสนิเชื่อสู่ชนบทหรอืใชใ้นการผลติและ
เพิม่รายไดข้องเกษตรกรมากขึน้ โดยการเพิม่ทุนใหแ้ก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึง่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 (จนถงึเดอืนมนีาคม 2534) สามารถปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่
เกษตรกรและธุรกจิการเกษตรเป็นจ านวนถงึ 109,880 ลา้นบาท รวมทัง้ไดก้ าหนดเงือ่นไขการเปิด
สาขาของธนาคารพาณชิยใ์นการกระจายบรกิารและสนับสนุนใหป้ล่อยสนิเชื่อสู่ชนบทมากขึน้ โดย
ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 (จนถงึสิน้เดอืนมนีาคม 2534) ธนาคารพาณชิยด์ าเนินการปล่อยสนิเชื่อ
นี้ประมาณ 875,569 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.2 ของเงนิฝากซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายรอ้ยละ 20 เลก็น้อย 
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อยา่งไรกต็ามการด าเนินการตามนโยบายการเงนิดงักล่าวยงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และยงัไม่
กระจายสู่เกษตรกรส่วนใหญ่อยา่งทัว่ถงึ 

1.5 ในดา้นนโยบายรายได ้ รฐับาลไดม้กีารด าเนินการยกระดบัและรกัษาระดบัรายไดข้องกลุ่ม
สงัคมต่างๆ โดยต่อเนื่อง ไดแ้ก่ การยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรและชาวชนบทโดยการสรา้งงานใน
ชนบท การพฒันาชนบท ตลอดจนยกระดบัราคาพชืผลเกษตรต่างๆ ส าหรบัผูม้รีายไดป้ระจ ากไ็ดม้ี
การปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืนค่าจา้งของขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิต่างๆ อยา่งไรกต็าม การ
ด าเนินการดงักล่าว เป็นภาระอยา่งมากต่อรายจ่ายของรฐับาล ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการไดอ้ย่าง 
ทัว่ถงึเตม็ที ่ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาการสญูเสยีก าลงัคนในภาครฐัสู่ภาคเอกชนซึง่ใหผ้ลตอบแทนที่ 

สงูกว่า 

1.6 ดงันัน้ นโยบายการเงนิการคลงัเพื่อเสรมิสรา้งการกระจายรายไดใ้นแผนพฒันาฯฉบบัที ่ 7 
จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้ในเรือ่งการก าหนดมาตรการทางดา้นภาษคีวบคู่ไปกบัมาตรการ

ทางดา้นการเงนิ การกระจายอ านาจในการบรหิารรายจ่าย และการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน
ของทอ้งถิน่ 

2. เป้าหมายการพฒันาเพ่ือเสริมสร้างการกระจายรายได้ 

2.1  กระจายอ านาจและยกระดบัขดีความสามารถทางการคลงัของส่วนทอ้งถิน่ใหส้งูขึน้ 

2.2 กระจายการถอืครองกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิใหเ้ป็นธรรมมากขึน้ และใชน้โยบายรายจ่าย
เพื่อสนบัสนุนการเพิม่รายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติใหแ้ก่เกษตรกร ลกูจา้ง ผูป้ระกอบการ 
รายยอ่ย ขา้ราชการ พนกังานของรฐั และผูท้ีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ 

2.3 กระจายสนิเชื่อบรกิารทางการเงนิ และตลาดทุนสู่ส่วนภมูภิาคใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะแก่
การเกษตรรายยอ่ย ผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวัขนาดเลก็และธุรกจิรายยอ่ย พนกังานลกูจา้งผูม้รีายได้

น้อย 

3. แนวนโยบายการพฒันาและมาตรการ 

3.1 การกระจายอ านาจและยกระดบัความสามารถทางการคลงัส่วนท้องถ่ิน 

3.1.1 การกระจายอ านาจการคลงัและงบประมาณสู่ราชการส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ 
โดย 

(1) พจิารณาใหส้่วนภมูภิาคสามารถจดัท าค าของบประมาณไดโ้ดยตรงและ
พจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นกอ้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใหแ้ก่จงัหวดัเพื่อ
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ด าเนินการตามโครงการของส่วนภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ไดโ้ดยอสิระภายใตก้รอบแผนพฒันา
จงัหวดั 

(2) ใหม้กีารปรบัปรุงกฎและระเบยีบเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณของ
ส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ใหม้คีวามคล่องตวั 

3.1.2 การปรบัปรงุระบบการจดัเกบ็รายได ้ การอุดหนุนและการจดัหาเงนิทุนของส่วน
ทอ้งถิน่ โดย  

(1) ด าเนินการจดัท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิใหค้รบถว้น และปรบัปรงุ
การประเมนิราคาทีด่นิใหส้ะทอ้นราคาตลาดมากขึน้ และประกาศใหร้าคาประเมนินี้อยา่งจรงิจงั 

(2) พจิารณาเพิม่ประเภทภาษเีสรมิทีจ่ดัเกบ็เพิม่เตมิจากภาษสีรรพสามติและ/
หรอืปรบัปรงุอตัราภาษใีหเ้พิม่ขึน้ 

(3) ปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการผลติจากทรพัยากรธรรมชาตใิตพ้ืน้ดนิบาง
ประเภท เพื่อใหส้่วนทอ้งถิน่สามารถมรีายไดใ้นรปูภาษบี ารงุทอ้งทีแ่ละเงนิบ ารงุพเิศษเพื่อฟ้ืนฟูและ

บรูณะพืน้ทีแ่หล่งผลติทรพัยากรธรรมชาตดิงักล่าว 

(4) ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารจดัสรรรายไดจ้ากภาษสี่วนกลางจดัเกบ็แทนส่วน 
ทอ้งถิน่ โดยจดัสรรใหแ้ก่ส่วนทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้และเหมาะสมตามประเภทของภาษเีพื่อใหเ้กดิความ

เป็นธรรมในระหว่างทอ้งถิน่ 

(5) ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิอุดหนุนใหส้่วนทอ้งถิน่ ใหส้อดคลอ้งกบั 
ขดีความสามารถและความพยายามในการจดัเกบ็รายไดข้องส่วนทอ้งถิน่ ทัง้เงนิอุดหนุนเป็นกอ้น

และเป็นสดัส่วนของค่าใชจ้่ายของโครงการพฒันาของส่วนทอ้งถิน่ 

(6) สนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้รว่มการพฒันาบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นอ านาจหน้าที่
ของส่วนทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ โดยการว่าจา้ง การใหส้มัปทาน หรอืการรว่มลงทุน ส่วนบรกิารสาธารณะ
ทีท่อ้งถิน่สามารถด าเนินการเองใหด้ าเนินงานในเชงิพาณชิยม์ากขึน้ โดยยดึหลกัผูร้บัประโยชน์เป็น

ผูจ้า่ยในอตัราทีคุ่ม้ต่อตน้ทุนการผลติหรอืการใหบ้รกิาร 

(7) สนบัสนุนใหส้่วนทอ้งถิน่ระดมทุนส าหรบัโครงการลงทุน โดยการออก
พนัธบตัรในตลาดหลกัทรพัย ์
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3.2 การใช้นโยบายการคลงัสนับสนุนการกระจายรายได้และการกระจายกรรมสิทธ์ิใน
ทรพัยสิ์น 

3.2.1 พจิารณาแนวทางการน าภาษกีองมรดกมาบงัคบัใชเ้พื่อกระจายการถอืครอง 
ทรพัยส์นิ 

3.2.2 พจิารณาน าระบบภาษทีรพัยส์นิมาใชแ้ทนภาษบี ารงุทอ้งที ่ และภาษโีรงเรอืนและ
ทีด่นิ โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิเป็นฐานะภาษ ีรวมทัง้ก าหนดอตัราภาษสี าหรบัทีด่นิว่างเปล่าหรอืทีด่นิที่
มไิดใ้ชป้ระโยชน์สงูกว่าทีด่นิทีใ่ชป้ระโยชน์ เพื่อเพิม่ภาระภาษสี าหรบัการกวา้นซือ้ และถอืครองทีด่นิ
เพื่อการเกง็ก าไรใหส้งูขึน้ และใหม้กีารกระจายการถอืครองอยา่งเป็นธรรม 

3.2.3 จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิเพื่อยกระดบัรายได ้ระดบัการศกึษา บรกิารสาธารณสุข 
และสวสัดกิารสงัคมใหก้บักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคมเพิม่ขึน้ทัง้ในเขตชนบทและ 

ชุมชนแออดัในเขตเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การขยายโอกาสการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น 9 ปี รวมทัง้
การฝึกอาชพีของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

3.2.4 ใชน้โยบายงบประมาณรายจา่ยเพื่อพฒันายกระดบัการผลติและรายไดข้อง
เกษตรกรใหม้ากขึน้ โดยเน้นเพิม่ประสทิธภิาพและการกระจายการผลติสนิคา้เกษตร ทัง้นี้ การใช้

นโยบายการอุดหนุนการเกษตรโดยเฉพาะการอุดหนุนดา้นราคาของผลผลติของการเกษตรจะ
ด าเนินการเท่าทีจ่ าเป็น 

3.3 การกระจายสินเช่ือและบริการทางการเงินและตลาดทุน สู่ส่วนภมิูภาคและกลุ่ม 
ผูด้้อยโอกาส 

3.3.1 เพิม่ทุนใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสนบัสนุนสถาบนั
การเงนิเพื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่มใหก้ระจายบรกิารสนิเชื่อแก่เกษตรกร ธุรกจิการเกษตร และ 

อุตสาหกรรมขนาดยอ่มในส่วนภมูภิาคมากขึน้ 

3.3.2 พจิารณารปูแบบและแนวทางด าเนินงาน เพื่อปลดเปลือ้งหนี้นอกระบบแก่
เกษตรกร 

3.3.3 สนบัสนุนการจดัสรรสนิเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวแก่ภาคเกษตรกรรม 
รวมทัง้การจดัสรรสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและผูร้เิริม่ประกอบอาชพีส่วนตวัซึง่มลีู่ทางใน

ทางการเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูย้ากจนทีด่อ้ยโอกาสในเขตเมอืงและชนบท 

3.3.4 สนบัสนุนการจดัตัง้สถาบนัสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั เพื่อระดมทุนระยะยาวและช่วย
ลดตน้ทุนการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัครอบครวัทีม่ฐีานะพอจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัไดเ้องและผูท้ีร่ายไดน้้อย

ทีต่อ้งการทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งถาวร 
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3.3.5 ปรบันโยบายการเปิดสาขาของสถาบนัการเงนิใหม้คีวามคล่องตวัมากขึน้โดยเน้น
ใหม้กีารเปิดสาขาในส่วนภูมภิาค รวมทัง้การขยายสาขาของธนาคารแห่งประเทศไทยไปสู่ภูมภิาค

เพิม่ขึน้ 

3.3.6 ขยายฐานผูล้งทุนในตลาดหุน้ไปสู่ส่วนภูมภิาคใหม้ากขึน้ โดยสนบัสนุนใหบ้รษิทั
หลกัทรพัยเ์ปิดส านกังานในส่วนภมูภิาค และมกีารเผยแพรข่า่วสารความรูแ้ก่ผูล้งทุนในภูมภิาค 
เท่าเทยีมกบัผูล้งทุนในกรงุเทพมหานคร รวมทัง้เปิดโอกาสใหธุ้รกจิในส่วนภูมภิาคมโีอกาสเขา้ระดม

ทุนในตลาดทุนไดม้ากขึน้ 

3.3.7 สนบัสนุนใหบ้รษิทัมแีผนการกระจายหุน้ใหแ้ก่พนกังานมากขึน้ โดยการใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษ ี

3.4  นโยบายรายได้และค่าจ้างส าหรบักลุ่มผูด้้อยโอกาส 

3.4.1 กลุ่มขา้ราชการและพนกังานของรฐั จะก าหนดเป็นหลกัการใหร้ายจา่ยค่าตอบแทน
เงนิเดอืนและค่าจา้งเป็นการลงทุนในการพฒันาก าลงัคนภาครฐั โดยพจิารณาก าหนดระบบ
ค่าตอบแทนทีส่ามารถปรบัใหส้อดคลอ้งตามสภาวะการครองชพี และลกัษณะงานบรหิาร ปฏบิตักิาร 
และช่วยอ านวยการอื่นๆ มุ่งเน้นการจดัระบบค่าตอบแทนทีย่ดึหลกัระบบวชิาชพีใหม้คีวามทดัเทยีม
หรอืใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนในภาคเอกชน สนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาก าลงัคนในภาครฐั และ
สามารถรกัษาก าลงัคนดงักล่าวใหค้งอยูใ่นภาครฐัได้ รวมทัง้ใหม้กีารปรบัปรงุระบบสวสัดกิารแก่ 
ขา้ราชการและพนกังานรฐั ผูม้รีายไดน้้อยและปานกลาง 

3.4.2 กลุ่มเกษตรกร พจิารณาใหม้กีารด าเนินงานเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในดา้นราคา 
สนิคา้เกษตรและรายไดข้องเกษตรกรทีเ่หมาะสม โดยมรีะบบองคก์รและการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ

และไมเ่ป็นภาระแก่รฐับาลเกนิความจ าเป็น 

3.4.3 กลุ่มแรงงานทัว่ไป ก าหนดอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่กลุ่มผู้
ท างานทีด่อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิ โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการผลติและการท างานควบคู่ไป
ดว้ย เพื่อใหก้ลุ่มทีม่รีายไดต้ ่ามโีอกาสเพิม่รายไดแ้ละยกฐานะความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ 

 



บทท่ี 2 
การกระจายการถือครองทรพัยสิ์น 

1. สภาพการถือครองทรพัยสิ์น 

1.1 ในปจัจบุนัความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ โดยเฉพาะทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัมกัจะกระจกุตวัอยูใ่น
กลุ่มประชาชนผูม้รีายไดร้ะดบัปานกลางจนถงึระดบัสงู ส่วนผูม้รีายไดน้้อยมโีอากาสในการเป็น 
เจา้ของทรพัยส์นิประเภทดงักล่าวน้อยมาก เพราะในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาราคาทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัมี
แนวโน้มสงูขึน้เป็นอยา่งมาก และมแีนวโน้มจะสงูขึน้ไปอกี จากขอ้มลูพืน้ฐานการพฒันาชนบทระดบั
หมูบ่า้น (กชช. 2 ค) ในปี 2533 พบว่าครวัเรอืนในชนบทไมม่ทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเองมทีัง้หมด 
552,977 ครวัเรอืนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ของครวัเรอืนชนบททัว่ประเทศ ส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีด่นิ 
ท ากนิเป็นของตนเองและตอ้งเช่าเพิม่บางส่วนมทีัง้สิน้ 730,751 ครวัเรอืนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.58 

ของครวัเรอืนชนบททัว่ประเทศ 

1.2 ในขณะเดยีวกนัประชากรทีม่รีายไดน้้อยในเขตเมอืงยงัประสบปญัหาการขาดแคลนทีอ่ยู่
อาศยัหรอืมทีีอ่ยูอ่าศยัในแหล่งเสื่อมโทรม ซึง่จากการศกึษาของการเคหะแห่งชาตคิาดว่า ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มรายไดต่้างๆ ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลจะมปีรมิาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 376,520 หน่วย และในจ านวนนี้เป็น
ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัของผูท้ีไ่มส่ามารถรบัภาระการจา่ยไดจ้ านวน 203,838 หน่วย หรอืประมาณ
รอ้ยละ 54.13 ของความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด ทัง้นี้ สาเหตุส าคญัๆ ทีท่ าใหเ้กดิขาดแคลนที่ 
ท ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัพอสรุปได ้ ดงันี้ 

1.2.1 การกระจายการถอืครองทรพัยส์นิ โดยเฉพาะทีด่นิท ากนิยงัมจี ากดั เกษตรกร
จ านวนมากไรท้ีท่ ากนิและขาดเอกสทิธิ ์ เพราะปจัจบุนักรมทีด่นิออกเอกสารสทิธปิระเภทโฉนดทีด่นิ
ไดเ้พยีงประมาณ 23.7 ลา้นไร ่จากพืน้ทีน่อกเขตป่าทัง้หมดประมาณ 160.7 ลา้นไร ่กล่าวคอืมพีืน้ที่
ทีย่งัไมไ่ดอ้อกโฉนดอกีประมาณ 137 ลา้นไร ่ขณะเดยีวกนัยงัมเีอกสารสทิธใินรปูแบบต่างๆ กนั ซึง่
ออกใหโ้ดยหลายหน่วยงาน ก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าในดา้นสทิธกิารถอืครองทีด่นิดว้ย นอกจากนัน้
ประมวลกฎหมายทีด่นิใหส้ทิธกิารถอืครองอยา่งเสรไีม่จ ากดัจ านวนไดท้ าใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมใน
การถอืครองทีด่นิ การเช่าทีด่นิซึง่ประโยชน์จะตกเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านัน้ 

1.2.2 การขยายฐานเศรษฐกจิในตวัเมอืง เนื่องจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ ทีข่ยายตวัสงูมากในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6 ไดส้่งผลใหชุ้มชนในเมอืงบางเมอืงซึง่เป็น
ฐานรองรบัการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม บรกิารและท่องเทีย่วมกีารขยายตวัในอตัราสงู ท าใหค้วาม
ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ มคีวามตื่นตวัในการซือ้ขายทีด่นิท าใหท้ีด่นิมรีาคาแพงขึน้
และมกีารกกัตุนเพื่อเกง็ก าไร มกีารซือ้ขายทีด่นิเปลีย่นมอืกนัในระยะสัน้ และส่วนใหญ่ถูกกวา้นซือ้
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โดยนกัลงทุนอุตสาหกรรม จากปญัหาดงักล่าวท าใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนทีด่นิทีจ่ะสามารถน ามา
พฒันาเพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายไดป้านกลางและผูม้รีายไดน้้อย 

2. แนวทางพฒันาเพ่ือการกระจายการถือครองทรพัยสิ์น 

  แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  จงึรเิริม่ทีจ่ะใหม้นีโยบายแนวทางหลกัในการกระจายการถอืครอง 
ทีด่นิอย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ ดงันี้ 

2.1 ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2.1.1 เรง่รดัการกระจายกรรมสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิ โดยการจดัตัง้สถาบนัการเงนิ และ
เรง่รดัด าเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ที ่ 3 0  ลา้นไร่ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7  ปี 

2.1.2 เรง่รดัการออกเอกสารสทิธทิีด่นิเพื่อใหร้าษฎรมทีีด่นิท ากนิถูกตอ้งตามกฎหมาย
ตามโครงการพฒันาของกรมทีด่นิ และเรง่รดัการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศภายในระยะเวลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2 5 3 8 - 2 5 4 7 ) 

2.1.3 ปรบัปรงุระบบการบรหิารและจดัการใชด้า้นการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วกบักองทุน การซือ้ 

และการเวนคนืทีด่นิ 

2.1.4 ดแูลการบงัคบัใชก้ฎหมายการเช่าทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรมอยา่งจรงิจงั โดยใหม้ี
การควบคุม เรง่รดั และตดิตามใหม้กีารใชข้อ้บงัคบัพระราชบญัญตักิารเช่าทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.  2 5 2 4  ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2.2 ท่ีดินทัว่ไป 

2.2.1 จดัระบบการถอืครองทีด่นิแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเศรษฐกจิและ
การกระจายรายไดข้องประเทศ โดยใชม้าตรการทางดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  
ทีด่นิเพื่ออุตสาหกรรม ทีด่นิเพื่อพาณชิยกรรม และทีด่นิเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

2.2.2 เรง่รดัเพกิถอนสภาพป่าทีม่สีภาพเสื่อมโทรมออกจากเขตปา่สงวนแห่งชาตอิยา่ง
เป็นขัน้ตอน เพื่อใหเ้กษตรกรไดร้บัเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิโดยเน้นการน าทีด่นิ 

ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 

2.2.3 ลดการซือ้ขายทีด่นิเพื่อการเกง็ก าไร โดยใชม้าตรการทางดา้นกฎหมายและภาษ ี
และจดัตัง้ส านักงานกลางประเมนิราคาใหเ้ป็นหน่วยงานอสิระ ตลอดจนเพิม่อตัราภาษสี าหรบัทีด่นิที่

ไมใ่ชป้ระโยชน์และการเปลีย่นมอืในการถอืครองทีด่นิระยะสัน้ๆ 
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2.3 ท่ีอยู่อาศยั 

2.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัสนิเชื่อเพื่อจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัแก่ผูม้รีายไดน้้อยใหม้าก
ขึน้ รวมทัง้ใหม้กีารผ่อนคลายเงือ่นไขเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยัและสนับสนุนการด าเนินงานของธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

2.3.2 ส่งเสรมิการประกอบการของภาคเอกชน เพื่อจดัทีอ่ยูอ่าศยัในราคายตุธิรรมแก่
ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย โดยพจิารณาก าหนดมาตรการใหส้ิง่จงูใจในการลงทุน เพื่อใหส้ามารถสรา้ง

ทีอ่ยูอ่าศยัราคาถูกได้ 

2.3.3 ลดภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา โดยใหส้ามารถหกัค่าลดหยอ่นของดอกเบีย้ 
ค่าผ่อนบา้นในอตัราทีส่งูขึน้ 

2.3.4 จดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยในลกัษณะอาคารเช่ามากขึน้เพื่อสนอง
ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัแบบชัว่คราว ตามสภาพสงัคมอุตสาหกรรมในปจัจบุนั 

2.3.5 กระจายอ านาจการออกใบอนุญาตจดัสรรทีด่นิไปสู่หน่วยงานทอ้งถิน่รวมทัง้
พจิารณาลดขัน้ตอนการขออนุญาตจดัสรรทีด่นิเพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิความคล่องตวัและรวดเรว็ใน

การพจิารณาออกใบอนุญาต 

2.3.6 เรง่ออกพระราชบญัญตัชุิมชนแออดัเพื่อคุม้ครองสทิธ์กิารอยูอ่าศยัของชาวชุมชน 
และส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนโดยเฉพาะเจา้ของทีด่นิไดม้สี่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาชุมชนแออดั 

2.3.7 ควบคุมค่าเช่าทีอ่ยูอ่าศยัในอตัราทีย่ตุธิรรม และใหค้ณะกรรมการคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภครบัไปดแูล 

2.3.8 สนบัสนุนการเคหะแห่งชาตริว่มด าเนินการกบัภาคเอกชนในลกัษณะโครงการ 
จา้งเหมาเบด็เสรจ็ เพื่อจดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย โดยใหก้ารเคหะแห่งชาตเิป็นผู้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น รปูแบบอาคาร ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 

เป็นตน้ 

2.3.9 ปรบัปรงุชุมชนแออดัทีม่อียูเ่ดมิ และจดัหาทีอ่ยูใ่หมใ่หแ้ก่ชุมชนทีถู่กไล่รือ้ โดยรว่ม
ลงทุนระหว่างส่วนกลาง ส่วนทอ้งถิน่ เจา้ของทีด่นิ และการเคหะแห่งชาติ 

2.3.10 จดัตัง้กองทุนและจดัสรรเงนิทุน ส าหรบัใหกู้ย้มืเพื่อซือ้ทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัรวมทัง้
สนบัสนุนสถาบนัการเงนิเอกชนใหเ้พิม่บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย 

โดยเฉพาะคนยากจนในชุมชนแออดั 



บทท่ี 3 
การปรบัโครงสร้างการผลิตการเกษตรและการกระจายอตุสาหกรรม 

ไปสู่ภมิูภาค 

1. การปรบัโครงสร้างการผลิตการเกษตร 

1.1 ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

 การทีภ่าคเกษตรกรรมไดล้ดบทบาทการเป็นภาคการผลติน าในะบบเศรษฐกจิโดยผลผลติทาง
การเกษตรมสีดัส่วนการผลติลดลงจากรอ้ยละ 16 ของผลผลติรวมของประเทศในปี พ.ศ.2529 มา
เป็นรอ้ยละ 11 . 5  ในปี 2534 ขณะเดยีวกนับทบาทของภาคเกษตรกรรมในดา้นการส่งออกไดล้ด
ความส าคญัลงดว้ย โดยมลูค่าการส่งออกสนิคา้เกษตรมสีดัส่วนลดลงจากรอ้ยละ 41  มาเป็นรอ้ยละ 
2 3  ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมดในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั แต่จ านวนแรงงานทีอ่ยู่ในภาค 
เกษตรกรรมมไิดล้ดลงเป็นสดัส่วนเดยีวกนักบัผลผลติทีล่ดลงโดยยงัคงมอียูถ่งึรอ้ยละ 64 ของจ านวน
แรงงานทัง้ประเทศ ดงันัน้ภาคเกษตรกรรมยงัคงมคีวามส าคญัมากต่อการจา้งงานและการกระจาย
รายไดใ้หแ้ก่ผูท้ีอ่ยูใ่นภาคเกษตรกรรมอยู่มาก แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาการเกษตร เพื่อยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรใหม้เีสถยีรภาพ ช่วยใหม้กีารกระจายรายไดด้ี
ขึน้ นอกจากนี้จะตอ้งเน้นใหค้วามส าคญัแก่เกษตรกรในชนบทใหส้ามารถประกอบอาชพีเสรมิรายได้

ทางภาคนอกการเกษตรใหม้ากขึน้ 

1.2 เป้าหมายการปรบัโครงสร้างการผลิตการเกษตร 

1.2.1 ยกระดบัรายไดข้องครวัเรอืนเกษตรใหส้งูขึน้ คุม้ครองและสนบัสนุนใหเ้กษตรกร
ไดร้บัความเป็นธรรมในระบบการผลติและการคา้ผลติผลทางการเกษตร 

1.2.2 พฒันาความพรอ้มของเกษตรกรในการปรบัระบบการผลติใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ภาวะการตลาด และสามารถเลอืกใชว้ทิยาการทางการเกษตรทีเ่หมาะสม 

1.3 แนวทางและมาตรการการปรบัโครงสร้างการผลิตการเกษตร 

 เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งการผลติการเกษตรสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเพิม่รายไดใ้ห้
เกษตรกร จงึควรก าหนดแนวทางและมาตรการดงันี้ 

1.3.1 การส่งเสรมภาคการเกษตรใหม้คีวามมัน่คงในดา้นรายได้และทรพัยส์นิตลอดจน
เสรมิสรา้งความเป็นธรรมในระบบการผลติและการคา้ เพื่อใหเ้กษตรกรมหีลกัประกนัดา้นทีด่นิท ากนิ 
ยกระดบัรายไดข้องครวัเรอืนเกษตรกร และเพิม่บทบาททางการตลาดมากขึน้ ดงันี้ 
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(1) ส่งเสรมิการกระจายการถอืครองทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมและป้องกนัการสญูเสยี
กรรมสทิธิท์ีด่นิเพื่อการเกษตร ตลอดจนใหเ้กษตรกรมหีลกัประกนัดา้นทีด่นิท ากนิโดยมมีาตรการ 

ดงันี้ 

(1.1) จดัทีด่นิท ากนิใหเ้กษตรกรยากจนโดยวธิกีารปฏริปูทีด่นิ 

(1.2) เรง่รดัการออกเอกสารสทิธทิ ากนิในเขตปา่ไมท้ีห่มดสภาพและ
เกษตรกรไดค้รอบครองอยูแ่ลว้ ทัง้ในรปูแบบของเอกสารสทิธทิีด่นิตามกฎหมายทีด่นิใบอนุญาต 
สปก. 4 0 1  และเอกสารสทิธทิ ากนิ (สทก. )  ตลอดจนการอนุญาตใหเ้กษตรกรเช่าทีด่นิท ากนิ 

(1.3) ดแูลการน ากฎหมายการเช่าทีด่นิมาบงัคบัใช ้ มใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การเช่าทีด่นิท ากนิของเกษตรกร และยกเลกิวธิกีารขายฝากทีด่นิการเกษตรในการน าทีด่นิมาเป็น
หลกัประกนัช าระหน้ี โดยใหใ้ชว้ธิกีารจ านองทีด่นิแทนเพื่อป้องกนัการสญูเสยีกรรมสทิธิท์ีด่นิของ

เกษตรกรอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(1.4) พจิารณาทบทวนหรอืออกกฎหมายเพื่อก าหนดขนาดการถอืครอง
ทีด่นิ เพือ่สนบัสนุนการกระจายกรรมสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

(1.5) เรง่รดัศกึษาความเป็นไปไดแ้ละรปูแบบของการจดัตัง้ธนาคาร
ทีด่นิ เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและกระจายสนิเชื่อระยะยาวแก่เกษตรกรใชเ้ป็นทุนในการจดัหาและ

พฒันาทีด่นิทางการเกษตร 

(2) รกัษาระดบัราคาสนิคา้ทีเ่กษตรกรขายไดใ้หม้เีสถยีรภาพและมแีนวโน้มสงูขึน้ 
เพื่อแกป้ญัหาความไมแ่น่นอนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลติ และมุง่ใหเ้กดิแก่เกษตรกร 
รายยอ่ยซึง่เป็นชนกลุ่มใหญ่ โดยมมีาตรการดงันี้ 

(2.1) ด าเนินการช่วยชะลอการขายสนิคา้ของเกษตรกร โดยเฉพาะ
ในช่วงตน้ฤดเูกบ็เกีย่วโดยใชม้าตรการต่างๆ เช่น สนบัสนุนการรบัจ าน าสนิคา้เกษตรสนบัสนุนให้
เกษตรกรมยีุง้ฉางเกบ็พชืผลในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และพฒันาระบบคลงัสนิคา้และไซโล ทัง้นี้

มาตรการเหล่านี้จะตอ้งไมข่ดัต่อขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ 

(2.2) สนบัสนุนการพฒันาระบบการตลาดทุกรปูแบบ เช่น ตลาดกลาง 
และตลาดซือ้ขายล่วงหน้าสนิคา้เกษตรเฉพาะประเภท และปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
การบดิเบอืนทางการตลาด เช่น การก าหนดเขตคา้เนื้อสุกร และใบยาสบู ตลอดจนพฒันาบรกิาร 
พืน้ฐานต่างๆ ทางการตลาด เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้เกษตรระหว่าง

ประเทศ 
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(3) สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรในรปูต่างๆ เพื่อพฒันาการผลติคุณภาพของ 
สนิคา้ และการจ าหน่าย เพื่อเพิม่ราคาของผลผลติและใหเ้กดิความเป็นธรรมโดยมมีาตรการดงันี้ 

(3.1) ฝึกอบรมความรูด้า้นการบรหิารและการจดัการทัง้ดา้นการผลติ 
การพฒันาคุณภาพสนิคา้และการตลาด รวมทัง้สนบัสนุนดา้นสนิเชื่อแก่เกษตรกร ผูน้ ากลุ่มเกษตรกร

และผูบ้รหิารสหกรณ์การเกษตร 

(3.2) จดัระบบขอ้มลูและขา่วสารการตลาดทีเ่กี่ยวกบัคุณภาพและ
ลกัษณะของสนิคา้เกษตรแต่ละชนิดทีต่ลาดตอ้งการ เพื่อแจกจ่ายแก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ 
อยา่งทัว่ถงึและทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจผลติและปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ให้

เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 

(4) ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกบันกัธุรกจิการเกษตรแผนใหม ่
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการรว่มด าเนินธุรกจิการเกษตร “แบบตลาดขอ้ตกลง” 
ระหว่างเกษตรกรและผูป้ระกอบการทัง้ในแงก่ารแบ่งปนัผลประโยชน์และความเสีย่งภยัรว่มกนั โดย

ม ี
มาตรการดงันี้ 

(4.1) สนบัสนุนธุรกจิการเกษตรโดยรฐัเป็นตวักลางเชื่อมโยงกลุ่ม
เกษตรกร และนกัธุรกจิการเกษตรใหม้โีอกาสท าธุรกจิแบบตลาดขอ้ตกลง และรว่มลงทุนใน 

อุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ในดา้นการขยายธุรกจิและประเภทของสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

(4.2) ดแูลใหส้ญัญาขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกรและนกัธุรกจิ
การเกษตรมคีวามรดักุมและเกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย 

(4.3) สนบัสนุนการวจิยัดา้นพนัธุแ์ละการเขตกรรมเป็นการเฉพาะแก่ 
สนิคา้ใหม่ๆ  ทีเ่อกชนสนใจจะท าธุรกจิการเกษตร “แบบตลาดขอ้ตกลง”  แต่ยงัขาดความพรอ้มใน
เรือ่งวทิยาการอนัจะเป็นการสนบัสนุนใหด้ าเนินธุรกจิดงักล่าวมโีอกาสเป็นไปไมไ่ดแ้ละหลากหลาย

ชนิดขึน้ 

(5) ลดความเสีย่งในการผลติจากธรรมชาตแิละโรคระบาด ดว้ยการใชร้ะบบ 
ประกนัภยัพชืผลเกษตรและปศุสตัว ์ โดยมมีาตรการดงันี้ 

(5.1) ศกึษาทดลองใชร้ะบบการประกนัภยัพชืผลเกษตรและปศุสตัว์
เชื่อมโยงกบัระบบสนิเชื่อเกษตร เพื่อใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรบัภาระและผลประโยชน์จากการ 

ด าเนินงานรว่มกนั 
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(5.2) สนบัสนุนใหภ้าคธุรกจิเอกชนเขา้มารว่มด าเนินการในระบบ 
ประกนัภยัพชืผลเกษตรและปศุสตัว ์ อนัจะเป็นการช่วยใหร้ะบบดงักล่าวมกีารด าเนินการไดอ้ย่าง

กวา้งขวางขึน้ 

   ( 6 )  สนบัสนุนใหเ้กษตรกรด าเนินกจิกรรมอาชพีเสรมินอกภาคเกษตรโดยม ี
มาตรการดงันี้ 

(6.1) จดัฝึกอบรมใหเ้กษตรกรมคีวามรูใ้นการแปรรปูสนิคา้เกษตรพฒันา
คุณภาพของสนิคา้ใหม้อีายุการเกบ็รกัษายาวนานและตรงกบัความตอ้งการของตลาดตลอดจน

จดัระบบการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(6.2) ส่งเสรมิการรบัช่วงการผลติระหว่างกลุ่มผูป้ระกอบการกบั
เกษตรกรในทอ้งถิน่ โดยเน้นการผลติประเภทอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 

(6.3) จดับรกิารขา่วสารการตลาดทางดา้นแหล่งวตัถุดบิราคาถูกการ
พฒันารปูแบบและผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตามความตอ้งการของตลาด และสนบัสนุนดา้นการตลาดแก่

เกษตรกร 

1.3.2 พฒันาความพรอ้มของเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถปรบัตนเองไดท้นัต่อการ
เปลีย่นแปลงของวทิยาการทางการเกษตร สภาวะตลาดสนิคา้เกษตรและการออกไปประกอบอาชพี
นอกภาคเกษตร ควรมแีนวทางและมาตรการดงันี้ 

(1) เพิม่พนูความรูท้างการผลติสนิคา้เกษตรและขา่วสารการตลาดของสนิคา้เกษตร
ผ่านระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่นวทิย ุโทรทศัน์ และระบบการสอนทางไกล เพื่อใหเ้กษตรกรไดร้บั

ขา่วสารขอ้มลูทีถู่กตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ 

(2) พจิารณาบรรจเุนื้อหาความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาการเกษตรและการใชส้ารเคมี
ต่างๆ เขา้ไวใ้นหลกัสตูรการศกึษา ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน เพื่อใหเ้กษตรกรมทีกัษะใน
การประกอบกจิการและสามารถเลอืกใชว้ทิยาการทางการเกษตรทีเ่หมาะสมในการประกอบอาชพีได้

ดยีิง่ขึน้ 

(3) ใหค้วามช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษแก่กลุ่ม หรอืพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาทางการเกษตร
เป็นการเฉพาะ เช่น หมูบ่า้นยากจนตามระบบ กชช. พืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั พืน้ทีป่ระสบภยัธรรมชาติ
และการเกษตรต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ 

(3.1) พฒันายกระดบัคุณภาพเกษตรกรเพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้ง
การผลติในชนบท ทีต่อ้งการก าลงัคนและแรงงานทีม่คีุณภาพสงูขึน้ เพื่อสนองความตอ้งการของภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบรกิารในชนบท โดยส่งเสรมิทางดา้นการฝึกอาชพี และความรูด้า้น
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การบรหิาร และจดัการแก่เกษตรกรในชนบทใหส้ามารถรวมกลุ่มในรปูสถาบนัการเกษตรต่างๆ 
อยา่งทัว่ถงึ 

(3.2) ขยายโอกาสการผลติและการจา้งงานในชนบท โดยส่งเสรมิการมี
สทิธเิป็นเจา้ของทีด่นิ จดัหาปจัจยัการผลติทีจ่ าเป็นแก่เกษตรกร เช่น ปุ๋ ย เมลด็พนัธุ ์ สนบัสนุนการ
ประกอบอาชพีเพื่อหารายไดเ้สรมิแก่ครอบครวัเกษตรกร และจดัหาแหล่งน ้าขนาดเลก็ใหท้ัว่ถงึ 

(3.3) จดัท าโครงการในลกัษณะผสมผสานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
พฒันาทีด่นิทีม่ปีญัหา เช่น ดนิเคม็ ดนิพร ุ ดนิถูกชะลา้งพงัทลาย พืน้ทีล่าดเทเกนิ 35% โดยเน้น 

ช่วยเหลอืเกษตรกรรายยอ่ย 

(3.4) ก าหนดหลกัเกณฑ ์ ในการจ าแนกเกษตรกรรายยอ่ยทีย่ากจนให้ 
ชดัเจน เพื่อใหก้ารบรกิารและใหค้วามช่วยเหลอืของรฐัสามารถถงึมอืเกษตรกรรายยอ่ยทีย่ากจน

อยา่งทัว่ถงึ 

(4) สนบัสนุนโครงการทีช่่วยเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติแก่เกษตรกร ใหส้ามารถ 
ด าเนินการอยา่งแพรห่ลาย เช่น ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในหมูบ่า้น เป็นต้น 

2.  การกระจายรายได้อตุสาหกรรมใปสู่ภมิูภาค 

2.1 ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวัในอตัราทีส่งูมาก แต่แหล่งทีต่ ัง้โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กระจุกอยูใ่นบรเิวณกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมบีางส่วนทีก่ระจายไปยงั
พืน้ทีร่อบนอกแถบจงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออก แต่ในภมูภิาคทีห่่างไกลออกไปการกระจาย
อุตสาหกรรมยงัมอีตัราต ่า ทัง้ๆ ทีร่ฐัมนีโยบายสนบัสนุนดา้นสทิธปิระโยชน์เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ จ านวน
โรงงานทีต่ ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมสีงูถงึรอ้ยละ 5 2  ส าหรบัสาเหตุทีท่ าใหอุ้ตสาห- 
กรรมในต่างจงัหวดัขยายตวัน้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมส่วนรวม
ไดแ้ก่ การขาดแคลนบรกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็น ปญัหาอุปสรรคดา้นการเงนิ การตลาดและเทคโนโลย ี
ตลอดจนขอ้เสยีเปรยีบในระยะห่างจากศูนยก์ลางการคา้และคมนาคม ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 
จงึควรมุง่เน้นใหม้กีารกระจายอุตสาหกรรม ไปสู่ภูมภิาคต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ เพิม่การมงีานท าและ

รายไดแ้ก่ชาวชนบท 

2.2 เป้าหมายการกระจายอตุสาหกรรมไปสู่ภมิูภาค 

2.2.1 มุง่พฒันาจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพทางดา้นอุตสาหกรรม พรอ้มไปกบัการพฒันา 
ผูป้ระกอบการไปส่วนภูมภิาค เพื่อช่วยใหส้ามารถขยายการด าเนินกจิการ รวมทัง้สนบัสนุน 
อุตสาหกรรมรบัช่วงการผลติ เพื่อกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ทอ้งถิน่ใหเ้พิม่มากขึน้ 
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2.2.2 จงัหวดัทีจ่ะเป็นศูนยก์ลางพฒันาอุตสาหกรรมในแต่ละภาค ไดแ้ก่ เชยีงใหม ่
พษิณุโลก นครสวรรค ์ ขอนแก่น นครราชสมีา สระบุร ี ราชบุร ี สุราษฎรธ์านี สงขลา 

2.3 แนวทางและมาตรการการกระจายอตุสาหกรรมไปสู่ภมิูภาค 

2.3.1 สนบัสนุนและช่วยเหลอือุตสาหกรรมในต่างจงัหวดัเป็นการทัว่ไป 

(1) กระจายอ านาจบรหิารและตดัสนิใจใหแ้ก่องคก์รของรฐัระดบัภาคและจงัหวดั
เพื่อใหส้ามารถท าการแทนหน่วยงานกลางไดม้ากขึน้ เช่น ในการขอหรอืต่อใบอนุญาตประกอบ 

กจิการใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบระดบัทอ้งถิน่สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งคล่องตวั 

(2) การพฒันาผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ใหม้ขีดีความสามารถทัง้ดา้นการจดัการและ
เทคโนโลยมีากยิง่ขึน้ การพฒันาเหล่านี้จะรวมตัง้แต่จดัฝึกอบรมทัง้ดา้นการตลาด การเงนิและการ
จดัการ ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคการผลติ จนถงึกระตุน้ใหเ้กดิการรวมตวัเพื่อรว่มกนัแกไ้ข

ปญัหาดว้ยตนเอง 

(3) ส่งเสรมิระบบการรบัช่วงการผลติใหแ้พรห่ลายยิง่ขึน้ ทัง้การรบัช่วงการผลติ
ระหว่างโรงงานกบัโรงงาน โดยส่งเสรมิเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย โรงงานแมก่บักลุ่ม 
โรงงานผูร้บัช่วงการผลติและการรบัช่วงผลติระหว่างโรงงานกบัอุตสาหกรรมครวัเรอืน โดยมุง่

กระจายไปยงัพืน้ทีท่ีป่ระชากรมรีายไดต้ ่าและว่างงานแอบแฝงอยู่ 

(4) ส่งเสรมิการพฒันาระบบการตลาดอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและอุตสาหกรรม 
ครวัเรอืน โดยเน้นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และการพฒันารปูแบบผลติภณัฑต์ลอดจนการ

เปิดตลาดใหมใ่หก้วา้งขวางยิง่ขึน้  

(5) สนบัสนุนใหธ้นาคารพาณชิยแ์ละสถาบนัการเงนิทัง้ทีเ่ป็นของรฐัและเอกชนเพิม่
วงเงนิสนิเชื่อทีจ่ะจดัสรรแก่อุตสาหกรรมในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและ 
อุตสาหกรรมครวัเรอืนใหม้ากขึน้และทัว่ถงึ พรอ้มกบัเรง่รดัใหม้กีารจดัตัง้สถาบนัประกนัสนิเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดยอ่มเป็นองคก์รอสิระ เพื่อทีจ่ะด าเนินการสนบัสนุนผูป้ระกอบการไดอ้ย่าง 

คล่องตวัมปีระสทิธภิาพ 

(6) กระจายขา่วสารขอ้มลูอุตสาหกรรมตลาดไปสู่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน
ต่างจงัหวดัใหก้วา้งขวางโดยสนบัสนุนบทบาทสถาบนัเอกชนทัง้ส่วนกลางและระดบัจงัหวดั ควบคู่

กนัไปกบัการขยายขอบข่ายงานบรกิารขอ้มลูทีห่น่วยงานของรฐัท าอยูต่ลอดจนกระตุน้ให้
ผูป้ระกอบการ 

รบัรูแ้ละเหน็ความส าคญัของขา่วสารขอ้มลู ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจด าเนินงานธุรกจิ และ
ใหร้บัรูถ้งึบรกิารของหน่วยงานเหล่านัน้ดว้ย 
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2.3.2 เสรมิสรา้งศกัยภาพของจงัหวดัทีม่โีอกาสการพฒันาอุตสาหกรรมสงูเสรมิสร้างและ
พฒันาจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิสงู เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางกระจายอุตสาหกรรมไปสู่จงัหวดั
โดยรอบ ซึง่ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ พษิณุโลก นครสวรรค ์ ขอนแก่น นครราชสมีา สระบุร ี ราชบุร ี 
สุราษฎรธ์านี และสงขลา โดยก าหนดนโยบายสนับสนุนต่างๆ ดงันี้ 

(1) เรง่พฒันาโครงสรา้งบรกิารพืน้ฐานของรฐัและจดัเขตพืน้ทีก่จิกรรมเศรษฐกจิ 
เพื่อใหร้องรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมในทอ้งถิน่นัน้ไดอ้ยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

(2) ขยายการใหบ้รกิารสนบัสนุนอุตสาหกรรมของรฐัในดา้นต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมผูป้ระกอบการ การพฒันาผลติภณัฑ ์ การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร การลงทุนและการตลาด
เป็นตน้ ใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดัขา้งตน้ 

  2.3.3 การพฒันาอุตสาหกรรมในพืน้ที่เขตเศรษฐกจิใหม่ สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม
ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ เช่น พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ พื้นทีภ่าคกลางตอนบนให้มรีูปแบบคลา้ยคลงึ
กับแนวทางการพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก โดยเฉพาะบทบาทของรฐัด้านประสานงาน 
โครงการลงทุนและจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน พร้อมทัง้ให้มีองค์กรดูแลรบัผิดชอบ  
โดยเฉพาะ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินงานมคีวามชดัเจนและคล่องตวั 



บทท่ี 4 
การกระจายการพฒันาเมืองและบริการพื้นฐานไปสู่ส่วนภมิูภาค 

1. ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

1.1 การกระจายบรกิารพืน้ฐานสู่ภมูภิาคยงัจ ากดัอยู ่ ถงึแมว้่าการพฒันาเมอืงทีผ่่านมาเพื่อให้
เป็นฐานเศรษฐกจิในส่วนภูมภิาค และรองรบัการกระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิออกสู่เมอืงศูนยก์ลาง
ความเจรญิในแต่ละภาค การพฒันาเขตเศรษฐกจิใหม่ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก และภาคใต้
ตอนบนของประเทศ เพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้ ไดด้ าเนินการไป
ในระดบัหนึ่งแลว้กต็ามแต่ยงัตอ้งขยายการบรกิารพืน้ฐานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเมอืงไปสู่ส่วน 

ภมูภิาคมากขึน้ เพราะยงัมสีภาพ “คอขวด”  ในหลายพืน้ทีอ่ยู ่ ซึง่จะตอ้งปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
จดัการและการลงทุนเพิม่ขึน้ ด าเนินงานใหค้ล่องตวัขึน้ รวมทัง้เพิม่บทบาทของภาคเอกชนใหเ้ขา้มา
มสี่วนรว่มลงทุนและด าเนินการขยายการบรกิารพืน้ฐานต่างๆ ใหม้ากขึน้ 

1.2  การอพยพของแรงงานจากชนบทสู่เมอืงเพื่อหางานท ายงัมต่ีอไป และมคีวามส าคญัต่อการ
ขยายตวัและการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของฐานเศรษฐกจิเมอืงในภมูภิาค อยา่งไรกต็าม แรงงาน
ส่วนใหญ่จากชนบททีอ่พยพเขา้เมอืงในส่วนภมูภิาคนัน้ยงัเป็นแรงงานขาดประสบการณ์ ซึง่ตอ้งการ
การเพิม่พูนทกัษะและความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี ท าใหม้รีายไดต้ ่า ขาดความมัน่คง
ในการท างาน และยงัไมส่ามารถด ารงชวีติขัน้พืน้ฐานในเขตเมอืงได ้ ก่อใหเ้กดิปญัหาสภาพยากจน
ในเมอืงทีก่ าลงัมแีนวโน้มจะขยายตวัมากขึน้ หากไมม่มีาตรการรองรบัทีเ่หมาะสม 

 1 . 3  การกระจายอ านาจและขดีความสามารถดา้รการคลงัทอ้งถิน่มอียูจ่ ากดัทีจ่ะสนองต่อการ
ลงทุนขยายบรกิารพืน้ฐานใหแ้ก่ทอ้งถิน่ และเทศบาลเมอืงศูนยก์ลางของแต่ละภาค ตลอดทัง้ม ี

ขดีจ ากดัทางเทคนิคในการวางแผนและโครงการพฒันาส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

2. เป้าหมายการพฒันาเมืองในส่วนภมิูภาค 

  การพฒันาเมอืงในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  และพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเล 
ตะวนัออก และภาคกลางตอนบน จะมุง่พฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในส่วนภูมภิาคใหเ้ป็น
ฐานเศรษฐกจิหลกัของแต่ละภาค ตลอดทัง้จะรเิริม่พฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหมเ่พิม่ขึน้ โดยใช้
ศกัยภาพและโอกาสทีม่อียูข่องแต่ละภาคเพื่อจะรองรบัการกระจายการพฒันาไปสู่ภูมภิาค และลด
ความแออดัใหก้รงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้ในเมอืงศูนยก์ลางในแต่ละภาคเป็นฐานส่งทอด

ความเจรญิออกสู่เมอืงบรวิารโดยรอบอยา่งเป็นระบบ 
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3. แนวทางการพฒันาเมืองในส่วนภมิูภาค 

3.1 แนวทางการพฒันาภาคและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจใหม่ 

3.1.1 ภาคเหนือ 

(1) วางแนวทางการพฒันาในเรื่องหลกัๆ ส าคญัดงันี้ 

(1.1) ส่งเสรมิพฒันาการท่องเทีย่วทัง้ในดา้นแหล่งธรรมชาติ และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของภาคควบคู่ไปกบัด าเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบที่
จะมต่ีอสิง่แวดลอ้ม เพือ่อนุรกัษ์แหล่งตน้น ้าล าธารและสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการท่องเทีย่วได้

อยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

(1.2) ส่งเสรมิการผลติสนิคา้หตัถกรรม อุตสาหกรรมการผลติเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปู และอุตสาหกรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผาเซรามคิ เพื่อสนองตอบความตอ้งการตลาดนกั 

ท่องเทีย่วภายในประเทศและตลาดส่งออกทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

(1.3) สนบัสนุนการผลติทางการเกษตรใหค้รบวงจรยิง่ขึน้ โดยเฉพาะให้
มกีารจดัตัง้ตลาดกลางซือ้ขายสนิคา้เกษตรกระจายในพืน้ที่ และจดัตัง้ศูนยส์่งออกพชืผลไม ้

เมอืงหนาวเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกโดยตรง 

(2) สนบัสนุนการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิของภาค คอื 

(2.1) พฒันาเชยีงใหม ่ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกจิ การคา้ บรกิาร
คมนาคมขนส่งทางอากาศ และการท่องเทีย่วของภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงกบัล าปางและเชยีงราย 
ทีมุ่ง่พฒันาเป็นเมอืงท่องเทีย่วและศูนยอุ์ตสาหกรรมแปรรปูวตัถุดบิในทอ้งถิน่ตลอดทัง้จดุคา้ขาย

ชายแดนทีแ่มส่าย (จงัหวดัเชยีงราย) 

(2.2) พฒันาพษิณุโลกใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ บรกิาร และอุตสาหกรรม
แปรรปูวตัถุดบิในทอ้งถิน่ และนครสวรรคใ์หเ้ป็นศูนยก์ลางการส่งสนิคา้ทัง้ทางบกและทางน ้าของ
ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงจดุคา้ขายชายแดนทีแ่มส่อด (จงัหวดัตาก) 
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3.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(1) วางแนวทางการพฒันาในเรื่องหลกัๆ ทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1.1) ส่งเสรมิการพฒันาเขตนิคมอุตสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถุดบิในภาคและ
วตัถุดบิจากประเทศเพื่อนบา้น เพื่อเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของภาคเชื่อมโยงกบัตลาดนานาชาตผิ่าน

ประตูเศรษฐกจิใหมข่องประเทศทีม่พีืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลวนัออกไดโ้ดยตรง 

(1.2) สนบัสนุนการคา้และบรกิารของภาค โดยเฉพาะดา้นการท่องเทีย่ว
แหล่งประวตัศิาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรม ทีจ่ะเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลกในประเทศ 
ใกลเ้คยีง เช่น เขาพระวหิารและนครวดั และพฒันาศูนยก์ลางการคา้และบรกิารสนบัสนุนการเปิด
ประเทศของกลุ่มอนิโดจนี รวมตลอดทัง้เป็นศูนยป์ระสานความช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ วชิาการ
และเทคโนโลยจีากนานาชาต ิ เพื่อฟ้ืนฟูบรูณะกลุ่มประเทศอนิโดจนี 

(2) สนบัสนุนการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิของภาค คอื 

(2.1) พฒันาขอนแก่นใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรกิาร การคา้ การคมนาคม
ขนส่ง และการศกึษาของภาค ทีส่นบัสนุนการประสานความช่วยเหลอืใหก้บักลุ่มประเทศอนิโดจนี 
และพฒันาอุดรธานีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและบรกิารทีต่ดิต่อกบักลุ่มประเทศอนิโดจนี และ
กระจายสนิคา้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใหเ้ชื่อมโยงกบัสกลนครและจดุคา้ขาย 
ชายแดนทีท่่าเสดจ็ (จงัหวดัหนองคาย)  และท่าขา้ม (จงัหวดัมกุดาหาร) 

(2.2) พฒันานครราชสมีา ใหเ้ป็นศูนยอุ์ตสาหกรรมของภาคทีเ่ชื่อมโยง
กบัพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก และเมอืงศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
คอื อุบลราชธานี รอ้ยเอด็ และสุรนิทร ์ตลอดทัง้จดุคา้ขายชายแดนทีช่่องเมก็ (จงัหวดัอุบลราชธานี)  

3.1.3 ภาคตะวนัตก 

( 1 )  วางแนวทางการพฒันาในเรือ่งหลกัๆ ทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1.1) ใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของทรพัยากรน ้าทีม่อียูอ่ย่างอุดม
สมบรูณ์ในลุ่มแมน่ ้าแมก่ลอง เพื่อเพิม่ผลผลติและเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร โดยมมีาตรการ
ทางดา้นการตลาด และมมีาตรการทางการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตรรองรบั 

(1.2) ส่งเสรมิใหเ้ป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารทางดา้นอุตสาหกรรมซึง่
ก าลงัมกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประกอบตวัถงัรถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลเพื่อ

การเกษตร 
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(3) สนบัสนุนการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิของภาค โดยเฉพาะราชบุรใีห้
เป็นศูนยก์ลางหลกัดา้นการคา้ บรกิารและบรหิาร รวมทัง้เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร และ 
เครือ่งจกัรยนตข์องภาคทีเ่ชื่อมโยงกบักาญจนบุร ี และเพชรบุร ี

3.1.4 ภาคใต้ 

(1) วางแนวทางการพฒันาในเรื่องหลกัๆ ทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1.1) ก าหนดมาตรการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาวะแวดลอ้มดา้น 
ทรพัยากรธรรมชาตมิใิหเ้สื่อมโทรมลง โดยเน้นการก าหนดแนวทางการประสานการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมเศรษฐกจิดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
ทัง้ในดา้นการท่องเทีย่ว การประมง และการพฒันาอื่นๆ เช่น การก่อสรา้งท่าเรอื นิคมอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ ควบคู่ไปกบัการก าหนดพืน้ทีอ่นุรกัษ์ปา่ไมช้ายเลน และปะการงั  

(1.2) เรง่รดัการขยายบรกิารพืน้ฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายระบบคมนาคม
ขนส่งใหเ้ชื่อมโยงกบัโครงข่ายของประเทศ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัไดแ้ก่ เขตภเูกต็-พงังา-กระบี ่ รวมทัง้
หมูเ่กาะใกลเ้คยีงเขตเกาะสมยุ –  เกาะพงนั –  หมูเ่กาะอ่างทอง  

(1.3) ส่งเสรมิการพฒันาเมอืงชายฝ ัง่ทะเลและเมอืงชายแดนของภาคเพื่อ
เป็นประตูการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น รวมตลอดทัง้การพฒันาเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็น 
หลกัฐานรองรบัอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการแปรรปูการเกษตร เช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนั 

อาหารทะเล 

(2) สนบัสนุนการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิของภาค 

(2.1) พฒันาสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นศูนยอุ์ตสาหกรรมการคา้ เพื่อรบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมชายฝ ัง่อ่าวไทย และการใชก๊้าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยโดยเชื่อมโยงกบั 
อุตสาหกรรมหลกับรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก และภเูกต็ใหเ้ป็นเมอืงท่าและศูนยก์ลางธุรกจิการคา้
ระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ว การบรกิาร และการอุตสาหกรรมส่งออกของภาคใตต้อนบน พรอ้ม

ทัง้เชื่อมโยงการพฒันากบันครศรรธีรรมราช 

(2.2) พฒันาสงขลา-หาดใหญ่ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางหลกัดา้นการคา้ บรกิาร 
การท่องเทีย่ว การบรหิารของภาคใตต้อนล่าง โดยใหส้งขลาเป็นเมอืงท่า แหล่งท่องเทีย่วและ
ศูนยก์ลางบรหิารราชการ และหาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางคมนาคม ธุรกจิการคา้ การบรกิาร พรอ้มทัง้ 
เชื่อมโยงการพฒันากบัปตัตานี และจดุคา้ขายชายแดน เช่น สะเดา (จงัหวดัสงขลา)  สุไหงโกลก 
(จงัหวดันราธวิาส)  และเบตง (จงัหวดัยะลา) 
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(3) การเตรยีมการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ 

(3.1) พืน้ทีเ่ป้าหมาย  

 ก าลงัด าเนินการศกึษาแนวคดิการเชื่อมโยงทางออกสู่ทะเลทัง้สอง
ดา้นของภาคใต ้ คอื ทะเลอนัดามนัทางฝ ัง่ตะวนัตกและอ่าวไทยทางฝ ัง่ตะวนัออกดว้ย “สะพาน
เศรษฐกจิ” อนัประกอบดว้ยระบบถนน รถไฟ รวมทัง้ระบบท่อ และจะด าเนินการจดัท ารายงานความ
เหมาะสมทางเศรษฐกจิของโครงการต่างๆ โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมายบรเิวณสองฝ ัง่ทะเลปลายสะพาน

เศรษฐกจิคอื 

(3.1.1) พืน้ทีบ่รเิวณกระบี ่ ซึง่จะเป็นฐานเศรษฐกจิใหมฝ่ ัง่อ่าวไทย 

(3.1.2) พืน้ทีบ่รเิวณขนอม ซึง่เป็นฐานเศรษฐกจิใหมฝ่ ัง่อ่าวไทย 

(3.2) เป้าหมายการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ 

 เพื่อเชื่อมโยงเขา้เป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางการเดนิเรอืระหว่าง
ประเทศ โดยใชแ้หล่งทีต่ ัง้ในจดุยทุธศาสตรข์องภาคใต ้และขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของประเทศ
ทัง้ในเรือ่งโอกาสทางเศรษฐกจิ ทีด่นิและแรงงานใหเ้ป็นประโยชน์ ซึง่เท่ากบัเป็นการยกระดบัการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศเขา้สู่ระบบสากลนานาชาตขิึน้อกีระดบัหนึ่ง 

(3.3) แนวทางการด าเนินการขัน้ต่อไป 

(3.3.1) ศกึษาและจดัท าแผนแมบ่ทเพื่อวางกรอบการพฒันาพืน้ที่
ชายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้ ซึง่รวมถงึการใชท้ีด่นิ การลงทุน ตลอดจนมาตรการดแูลสิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ  

(3.3.2) วเิคราะหแ์ละจดัท าแผนปฏบิตักิารระยะแรก เมือ่รฐัอนุมตัิ
กรอบแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ 

3.2 แนวทางการกระจายบริการพื้นฐานไปสู่ส่วนภมิูภาค 

3.2.1 พฒันาบรกิารพืน้ฐานระดบัภาคพืน้เชื่อมโยงฐานเศรษฐกจิ เมอืงศูนยก์ลางความ
เจรญิเขา้กบัเมอืบรวิารรอบๆ และชนบทเพื่อกระจายการผลติ/รายไดใ้หเ้มอืงและชนบท โดยเฉพาะ
บรกิารพืน้ฐานทางสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและเป็นกลไกในการกระจายรายไดใ้หช้นบท  

(1) การขนส่ง 

(1.1) การขนส่งทางบก 
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(1.1.1) พฒันาโครงข่ายระบบทางด่วนระหว่างเมอืงหรอืทางหลวง
พเิศษทีค่วบคุมทางเขา้-ออก เป็นระบบทีส่มบรูณ์ เพื่อใหก้ารขนส่งมปีระสทิธภิาพสงู และช่วย

กระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาค 

(1.1.2) พฒันาการขนส่งทางบกใหเ้ชื่อมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น 
เพื่อใหก้ารขนส่งสนิคา้ผ่านแดนมตีน้ทุนการขนส่งต ่า และการเดนิทางของประชาชนตามแนว 

ชายแดนมคีวามสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(1.1.3) ก่อสรา้ง บรูณะ และเพิม่มาตรฐานทางหลวงแผ่นดนิและ
ทางหลวงจงัหวดั ใหส้ามารถรองรบัการจราจรและขนส่งอยา่งเตม็ขดีความสามารถ ทัง้นี้ ควร
พจิารณาใหม้รีะบบระบายน ้าในเสน้ทางต่างๆ เพื่อป้องกนัน ้าท่วมถนนดว้ย 

(1.1.4) ปรบัปรงุ บรูณะทางหลวงชนบท ทางหลวงทอ้งถิน่ใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชเ้ดนิทางไดทุ้กฤดูกาลอยา่งต่อเนื่อง โดยใหค้วามส าคญัต่อหมูบ่า้นยากจนทีอ่ยู่ห่างไกล 

และหมูบ่า้นตามแนวชายแดน 

(1.1.5) ปรบัปรงุกจิการรถไฟใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพโดย
พฒันาการรถไฟความเรว็สงูในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญั และปรบัปรงุคุณภาพการใหบ้รกิารในเรือ่ง
ความปลอดภยั ความตรงต่อเวลา ความสะดวก ตลอดจนการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชแ้ละส่งเสรมิ

ใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ 

(1.1.6) ใหค้วามส าคญักบัการควบคุม ดแูลการด าเนินการขนส่งให้
เป็นไปตามกฎหมายการขนส่งทางบกอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะการบรรทุกน ้าหนักเกนิ และการใช้

ยากระตุน้ประสาทในขณะขบัขีย่านพาหนะ 

(1.1.7) ใหร้ฐัหรอืเอกชนด าเนินการก่อสรา้งสถานีรถโดยสารให้
ครบทุกจงัหวดั เพื่อใหก้ารเดนิทางของประชาชนมคีวามสะดวกทัว่ประเทศ 

(1.2) ขนส่งทางน ้า 

สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์ท่าเรอืชายฝ ัง่ และการขนส่งสนิคา้ทาง
ชายฝ ัง่ทะเลใหเ้ตม็ทีย่ ิง่ขึน้ รวมทัง้ปรบัปรงุขดุลอกบ ารงุรอ่งน ้าทางเดนิเรอืทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู 

ใหม้ขีนาดและความลกึเหมาะกบัเรอืทีใ่ชบ้รกิารและสภาพปรมิาณน ้า 

(1.3) ขนส่งทางอากาศ 

(1.3.1) พฒันาขดีความสามารถและยกระดบัมาตรฐานท่าอากาศ
ยานภูมภิาคในประเทศ ทีม่ไิดเ้ป็นท่าอากาศยานพาณิชยส์ากล โดยเฉพาะในเรือ่งความปลอดภยั
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และการอ านวยความสะดวก เพื่อสนบัสนุนแผนการบนิของสายการบนิแห่งชาตแิละสายการบนิ 
เอกชน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการท่องเทีย่ว การบรกิาร การอุตสาหกรรม และการ 

พาณชิยกรรม 

(1.3.2) จดัตัง้ท่าอากาศยานในส่วนภูมภิาคใหมใ่นอนาคตโดย
พจิารณาใหส้อดคลอ้งตามความจ าเป็นของสภาพเศรษฐกจิ และการตลาดในภูมภิาคนัน้ เพื่อใหก้าร
ก่อสรา้งมคีวามคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมทัง้พจิารณาเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการ 

ลงทุนและการด าเนินงานได้ 

(1.3.3) รกัษาระดบับรกิารการบนิสู่ภมูภิาคใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
โดยการปรบัโครงสรา้งอตัราค่าโดยสารทัง้ระบบใหคุ้ม้ทุน 

(2) การส่ือสาร  

  เรง่ด าเนินการขยายโครงข่ายบรกิารวทิย ุ โทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง 
ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเผยแพรข่อ้มลูและข่าวสาร 

(3) น ้าประปา  

    เรง่รดัขยายระบบประปาไปยงัพืน้ทีช่นบทอยา่งทัว่ถงึ โดยก าหนดบทบาท
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัท าแผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจนในการพฒันาและจดัหาแหล่งน ้าดบิ 
การก่อสรา้งระบบการผลติและการกระจายน ้าประปา ตลอดจนก าหนดใหม้กีารตดิตามประเมนิผล-

การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

(4) ไฟฟ้าและพลงังาน 

(4.1) กระจายบรกิารไฟฟ้าทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพไปสู่พืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมใหมใ่นภูมภิาค และพืน้ทีช่นบททีย่งัขาดแคลนบรกิารไฟฟ้าอยู ่

(4.2) พฒันาพลงังานในภูมภิาคเพื่อชกัน าใหเ้กดิการพฒันาอุตสากรรม
ขึน้ เช่น การใชป้ระโยชน์ก๊าซธรรมชาตทิีข่นอม เป็นตน้ รวมทัง้พจิารณาผลประโยชน์ของรฐัจากการ
พฒันาแหล่งพลงังาน เช่น ค่าภาคหลวงใหแ้ก่ทอ้งถิน่นัน้ดว้ยเพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย 

รายได ้
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(5) การพฒันาท่ีอยู่อาศยั 

  การกระจายอ านาจการออกใบอนุญาตจดัสรรทีด่นิไปสู่หน่วยงานทอ้งถิน่ 
และลดขัน้ตอนการขออนุญาตใหเ้ป็นงานประจ ามากขึน้ รวมทัง้พฒันาบุคลากรประจ าทัง้ใน

ส่วนกลางและทอ้งถิน่ในการออกใบอนุญาตใหม้คีวามรูท้างดา้นช่างมากขึน้ 

3.3.2 พฒันาโครงข่ายบรกิารพืน้ฐานระดบัเมอืง ใหป้ระสานเขา้กบัการจดัการทีด่นิและ 
สิง่แวดลอ้ม โดยการเรง่รดัพฒันาโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การปรบัปรงุผงัเมอืง การ
อนุรกัษ์บรเิวณทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ การเรง่รดัจดัท าแผนบ าบดัน ้าเสยี การก าจดัขยะมลูฝอย 

และการควบคุมมลภาวะต่างๆ 

(1) มกีารจดัการดูแลสิง่แวดลอ้มและผงัเมอืง ดงันี้ 

(1.1) เรง่รดัการขยายเขตเทศบาลใหส้อดคลอ้งกบัเขตพฒันาเมอืงตาม
ผงัเมอืงรวม ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงขา่ยสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ในเขตเมอืงใหท้นั
กบัการขยายตวัเมอืง และสนบัสนุนการสรา้งเมอืงใหมเ่พื่อกระจายควมแออดัจากเมอืงศูนยก์ลางที่

ขยายตวัเรว็ 

(1.2) ใหส้่วนทอ้งถิน่โดยเฉพาะเทศบาลทีเ่ป็นเป้าหมายของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่ 7  ปรบัปรงุผงัเมอืงรวมและเรง่วางผงัเมอืงเฉพาะ เพื่อส่งเสรมิอนุรกัษ์บรเิวณทีม่คีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ และควบคุมพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาวกิฤต 

(1.3) เรง่จดัท าแผนหลกับ าบดัน ้าเสยี และด าเนินการก่อสรา้งระบบ
บ าบดัน ้าเสยี ควบคู่ไปกบัการก าจดัสิง่ปฏกิูลและขยะมลูฝอย โดยพจิารณาความเหมาะสมการเกบ็
ค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีเพื่อคนืทุน รวมทัง้เรง่จดัเตรยีมทีด่นิเพื่อการนี้ โดยเน้นการใชป้ระโยชน์จาก

ทีด่นิของรฐัเป็นหลกั 

(1.4) จดัท าแผนหลกัการควบคุมมลภาวะทางน ้า และการบ าบดัน ้าเสยี
ระดบัชาต ิ ส าหรบัการด าเนินงานในระยะต่อไป 

(1.5) เรง่รดัการก าหนดมาตรฐานน ้าทิง้จากอาคาร และชุมชนให ้
สอดคลอ้งกบัความสามารถทางเศรษฐกจิและการบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และเรง่รดัออก

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพื่อควบคมุน ้าทิง้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว 

(2) จดัใหม้โีครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานระดบัเมอืง ดงันี้ 

(2.1) การจราจรและขนส่งในเมอืง เรง่รดัการก่อสรา้งถนนวงแหวน 
รอบเมอืงและทางเลีย่งเมอืง พรอ้มทัง้จดัระบบการจราจรในเขตเมอืงและปรบัปรงุระบบขนส่ง
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สาธารณะในเมอืงและระหว่างเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการแก้ปญัหาความแออดัในยา่นธุรกจิ
ของเมอืง 

(2.2) การบรกิารประปาและการจดัการแหล่งน ้าดบิ เรง่ขยายก าลงัผลติ
และยกระดบัคุณภาพบรกิารน ้าประปาในเมอืงศูนยก์ลางต่างๆ ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการและ
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเมอืง โดยเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเพื่อลดปรมิาณน ้า 
สญูเสยี ตลอดจนการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์คู่มอืการปฏบิตักิารและซ่อมบ ารงุ และการพฒันา
คุณภาพเจา้หน้าที ่ พรอ้มกบัพจิารณาจดัเกบ็ค่าน ้าประปาใหคุ้ม้ทุนการผลติและจ าหน่าย และ
แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่ และสนบัสนุนใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการลงทุนพฒันาระบบการประปา 
รวมทัง้การจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาแหล่งน ้ามนัดบิ การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า การจดัสรรน ้า และ

การบรหิารจดัการแหล่งน ้าในธรรมชาต ิ

(2.3) การสื่อสารและไฟฟ้า จดัระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ของเมอืงศูนยก์ลางใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู และเพิม่ประสทิธภิาพระบบส่งและจ าหน่าย 

ไฟฟ้าใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัอุตสาหกรรมและชุมชนเมอืง 

3.2.2 เรง่กระจายอุตสาหกรรมสู่เมอืงศูนยก์ลาง โดยมมีาตรการหลกั ดงันี้ 

(1) ใหค้วามส าคญัต่อเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรม 9  แห่ง คอื เชยีงใหม ่
พษิณุโลก นครสวรรค ์ นครราชสมีา สระบุร ี สุราษฎรธ์านี และสงขลา-หาดใหญ่ โดยจดัตัง้นิคม 
อุตสาหกรรมพรอ้มกบับรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ส าหรบัอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศกัยภาพการพฒันาสงู พรอ้มจดัใหม้ศีูนยก์ลางการใหบ้รกิารแก่อุตสาหกรรมดา้นต่างๆ ทัง้การ 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม การส่งเสรมิการลงทุน ตลอดจนการฝึกอบรมแรงงาน 

(2) พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในทอ้งถิน่ในดา้นประสทิธภิาพการ
จดัการเทคโนโลย ี พรอ้มทัง้ชีน้ าประเภทอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพการพฒันาตามความเหมาะสม 
แต่ละพืน้ที ่ ส่งเสรมิการรบัช่วงการผลติและสนับสนุนใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่อุตสาหกรรมมากขึ้น 

(3) พจิารณาก าหนดเขตอุตสาหกรรมทีม่มีลพษิขึน้เป็นการเฉพาะ เพื่อ
ความสะดวกและประหยดัในการควบคุมและจดัการปญัหามลพษิ 

3.2.3 มกีารกระจายอ านาจ การเงนิ การคลงัทอ้งถิน่ 

(1) ปรบัระบบการบรหิารรายจ่ายของทอ้งถิน่ โดยควบคุมรายจา่ยเพื่อการ
บรหิารใหเ้กดิประสทิธภิาพ และเพิม่สดัส่วนรายจา่ย เพื่อการพฒันาใหส้งูขึน้ รวมถงึการจดัเตรยีม

แผนงานและโครงการพฒันารองรบักบังบพฒันาทีเ่พิม่ขึน้ 
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(2) ขยายโอกาสส่วนทอ้งถิน่ในการกูเ้งนิมาลงทุนพฒันาบรกิารพืน้ฐาน
ต่างๆ เพิม่มากขึน้ โดยจดัตัง้กองทุนพฒันาทอ้งถิน่และกองทุนพฒันาสิง่แวดลอ้มภายใตก้ารก ากบั 
ดแูลของกระทรวงการคลงัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รกิารสนิเชื่อส าหรบัการขยายและ 
ปรบัปรงุกจิการต่างๆ ของส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้ท าหน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในการจดัการโครงการ
ต่างๆ ของส่วนทอ้งถิน่ โดยระดมทุนจากส่วนทอ้งถิน่ รฐับาล สถาบนัการเงนิของเอกชน และแหล่ง

เงนิกูจ้ากต่างประเทศ 

3.3 แนวทางการพฒันาอาชีพและสภาพแวดล้อมคนยากจนในเมือง 

  การแกไ้ขปญัหาความยากจนในเมอืงในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 มแีนวทาง
หลกัในดา้นการเพิม่รายไดแ้ละความมัน่คงในการประกอบอาชพี การปรบัปรงุและจดัหาทีอ่ยู่
อาศยั การยกระดบัคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มและการเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์รพฒันา 
ชุมชน ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละดา้นดงันี้ 

3.3.1 ส่งเสรมิการประกอบอาชพีส่วนตวัขนาดเลก็ ในสาขาเศรษฐกจินอกระบบในเมอืง
อยา่งเป็นระบบครบวงจร โดยเน้นกลุ่มผูค้า้หาบเร ่ผูร้บัเหมางาน ผูร้บัช่วงงาน ผูร้บังานไปท าทีบ่า้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแหล่งชุมชนแออดั 

3.3.2 ส่งเสรมิการด าเนินงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ใหเ้ป็นแหล่งการจา้งงานของ
คนยากจนในเมอืง และเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในกระบวนการผลติของธุรกจิขนาดใหญ่  

3.3.3 ส่งเสรมิการจดัหาและปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัของคนยากจนในเมอืงใหม้คีวามมัน่คงในที่
อยูอ่าศยั และการมคีุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มของชุมชนใหด้ขีึน้ 

3.3.4 ส่งเสรมิความเขม้แขง็ขององคก์รประชาชนในชุมชนแอดดัใหม้บีทบาทในการพฒันา
ชุมชนของตนเองมากขึน้ 

3.3.5 ส่งเสรมิบทบาทขององคก์รเอกชน ใหม้สี่วนรว่มในการแกป้ญัหาความยากจนใน
เมอืงมากขึน้ 

3.3.6 ส่งเสรมิการฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถของผูด้้อยโอกาส
ใหม้คีวามรู ้ ฝีมอื ทกัษะในการประกอบอาชพี เพื่อเสรมิสรา้งโอกาสการมงีานท าและยกระดบัรายได้
ใหส้งูขึน้ ตลอดจนใหม้คีวามมัน่คงในการท างาน ไดร้บัรายไดค้่าจา้งทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้ใหม้สีภาพ
การท างานทีเ่หมาะสม มคีวามปลอดภยัและไดร้บัสวสัดกิารอยา่งทัว่ถงึ 

3.3.7 ส่งเสรมิการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บั 
สวสัดกิารสงัคม และบรกิารสงัคมพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม 
ยิง่ขึน้ เพือ่ใหส้ามารถพฒันาตนเองและเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศต่อไป 
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3.4 แนวทางการกระจายบริการพื้นฐานทางสงัคมสู่ชนบท 

  นอกจากบรกิารพืน้ฐานการพฒันาเศรษฐกจิแลว้ บรกิารพืน้ฐานทางสงัคมกม็คีวาม
จ าเป็นอยา่งยิง่ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  จงึใหค้วามส าคญัต่อการปรบัปรงุและการกระจายบรกิาร
พืน้ฐานทางดา้นสงัคมไปสู่ส่วนภมูภิาคใหม้ากยิง่ขึน้ ทัง้ทางดา้นการศกึษาและฝึกอบรม 
สาธารณสุข ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และกระบวนการยตุธิรรมตลอดจนการบรกิาร 
พืน้ฐานดา้นสงัคมอื่นๆ ใหม้คีวามพอเพยีงทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพทีจ่ าเป็นแก่ประชาชนในส่วน
ภมูภิาค ดงันี้ คอื 

3.4.1 บรกิารดา้นการศกึษาและฝึกอบรม 

( 1 )  ขยายบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม เพิม่พูนความรูแ้ละ
ทกัษะทีจ่ะน าไปสู่การประกอบอาชพี โดย 

(1.1) การขยายการจดัชัน้เดก็เลก็ และชัน้อนุบาลใหค้รอบคลุมเป้าหมาย
เดก็ชนบททีห่่างไกลใหม้ากขึน้ 

(1.2) จดัการศกึษาภาคบงัคบั ( 6  ปี)  ใหเ้ดก็ชนบทและห่างไกล เดก็ที่
เคลื่อนยา้ยตามผูป้กครองไปท างานยงัทีต่่างๆ เดก็ไทยภเูขา และเดก็ชาวเล ใหเ้พิม่จ านวนและ

ครอบคลุมพืน้ทีใ่หบ้รกิารใหท้ัว่ถงึ 

(1.3) ขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ทัง้ทางดา้นปรมิาณ
และคุณภาพ เพื่อใหเ้ดก็ในชนบทประถมปีที ่ 6  ไดม้โีอกาสไดเ้ขา้เรยีนมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ที่

ชนบททีห่่างไกลและยากจน 

   ( 2 )  พฒันาก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงู ทัง้ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพใน
สาขาทีข่าดแคลน ในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัทัง้ทีม่อียูเ่ดมิและจดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็

และเยาวชนในระดบัพืน้ทีม่โีอกาสศกึษาต่อมากขึน้ 

   ( 3 )  จดัการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อรองรบัและเพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนในส่วนภมูภิาค โดยอาศยัสื่อและระบบการศกึษาในและนอกโรงเรยีนเป็นพืน้ฐานในการจดั

และขยายบรกิาร 

   ( 4 )  ส่งเสรมิการฝึกอาชพีระยะสัน้ ส าหรบัแรงงานทีไ่รฝี้มอืและแรงงานในภาค
เกษตรกรรม เพื่อยกระดบัฝีมอืและการฝึกอาชพีเสรมิ โดยความรว่มมอืของสถาบนัการศกึษาและ 
ฝึกอบรมของรฐัและเอกชนทมีกีระจดักระจายในจงัหวดัต่างๆ ไดร้ว่มกนัจดับรกิาร 
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3.4.2 บรกิารดา้นสาธารณสุข 

(1) จดัสรรทรพัยากรทางดา้นสาธารณสุขทัง้ทางดา้นบุคลากรในระดบัต่างๆ และ
เครือ่งอุปกรณ์ทางการแพทย ์ รวมทัง้เวชภณัฑใ์หเ้พยีงพอต่อการขยายและปรบัปรงุคุณภาพและ 
ประสทิธภิาพของสถานบรกิารระดบัต่างๆ ในส่วนภมูภิาค โดยเฉพาะสถานีอนามยัโรงพยาบาล 

ชุมชน 

(2) พฒันาภูมปิญัญาทางดา้นการรกัษาพยาบาลแบบพืน้บา้น เช่น แพทยแ์ผนไทย
สมนุไพร และการประสานเขา้กบัการแพทยแ์ผนปจัจบุนั เพื่อเพิม่การจดับรกิารทางดา้นรกัษาใน

ชนบท 

(3) พฒันาและขยายบรกิารพืน้ฐานดา้นสาธารณสุข ใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่น-
แปลงของพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม ่ โดยพฒันาสถานบรกิาร และจดัสรา้งสถานบรกิารใหมเ่พิม่ขึน้ให้ 

พอเพยีงกบัความตอ้งการ 

(4) พฒันาระบบการประกนัสุขภาพทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เช่น ระบบประกนัสุขภาพโดย
สมคัรใจ การสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย การสงเคราะหแ์ละรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุใหก้วา้งขวาง

เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(5) เสรมิสรา้งความอยูด่กีนิดขีองประชาชนในชนบทใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัทีถู่ก 
สุขลกัษณะ ไดร้บัอาหารทีส่ะอาดและพอเพยีง ส่งเสรมิใหม้กีารออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและ
นนัทนาการ มคีวามรูเ้รื่องอาหารในการบรโิภคและวธิจีดัความสะอาดบรเิวณบา้น จดัสถานที่ 
พกัผ่อนสวนหยอ่มและสถานเลีย้งเดก็ เป็นตน้ 

3.4.3 บรกิารสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

(1) ส่งเสรมิการจดัทัง้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในชนบท รวมทัง้การฝึกอบรมเลีย้งดเูดก็
เลก็ทีถู่กวธิแีก่ผูด้แูลเดก็ แมบ่า้นพ่อบา้นและเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเดก็เลก็ 

 

 

 



บทท่ี 5 
การพฒันาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนยากจนในชนบท 

1. ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

  การพฒันาชนบทในระยะทีผ่่านมา ทีมุ่่งเน้นการพฒันาคนเป็นหลกั โดยเฉพาะคนยากจน
และผูด้อ้ยโอกาส ไดส้่งผลใหค้นยากจนในชนบทมคีุณภาพชวีติดขีึน้ในบางพืน้ที ่ และสามารถช่วย
ตนเองไดใ้นระดบัหนึ่ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากอตัราการไมรู่ห้นงัสอืของคนในชนบทลดลงจากรอ้ยละ 1 1 
ในปี 2528 เหลอืรอ้ยละ 9 ของคนชนบททัง้หมดในปี 2533 คนชนบทมสีุขภาพดขีึน้ โดยอตัราการ
ตายในทุกกลุ่มอายลุดลงจาก 5.1 ต่อพนัคนในปี 2525 เหลอื 4.3 ต่อพนัคน ในปี 2530 เดก็ขาด
สารอาหารในระดบัรุนแรงไดล้ดลงจนเกอืบจะหมดไป ขณะเดยีวกนั ชาวชนบทมคีวามสะดวกสบาย
ในการด ารงชวีติดขีึน้จากบรกิารพืน้ฐานของรฐัทีก่ระจายไปสู่ชนบทค่อนขา้งทัว่ถงึไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 
ถนนเขา้หมูบ่า้น แหล่งน ้ากนิน ้าใช ้ โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีอนามยั เป็นตน้ 

 อยา่งไรกต็าม ยงัมปีญัหาบางประการทีค่นในชนบทเผชญิอยู ่ และตอ้งไดร้บัการเอาใจใส่แกไ้ข 
เช่น ปญัหาผลผลติไมแ่น่นอน อนัเน่ืองมาจากการผลติทีต่อ้งพึง่ปรมิาณน ้าฝนและราคาของผลผลติ
ไมม่คีวามแน่นอน ท าใหร้ายไดข้องชาวชนบทโดยเฉพาะทีเ่ป็นเกษตรกรไมม่ัน่คง รวมทัง้ปญัหา
ใหม่ๆ  ซึง่มแีนวโน้มรุนแรงขึน้ ตามการเปลีย่นแปลงของสภาพความเจรญิทางเศรษฐกจิของประเทศ 
เช่น ปญัหามลภาวะจากการใชส้ารเคมปีราบศตัรพูชื การเน่าเสยีของน ้าเพื่อการเกษตร และน ้าเพื่อ
อุปโภคทีเ่กดิจากโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ตัง้อยูบ่นทอ้งทีเ่ขตชนบทหรอืเขตชานเมอืง การขาดแคลน
แรงงานเกษตรมฝีีมอืซึง่โยกยา้ยเขา้ไปหางานท า หรอืประกอบอาชพีอื่นในเมอืง ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดน้ี
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพชวีติและภาวะความเป็นอยูข่องคนในชนบทอย่างมาก นอกจากนี้
ในดา้นการบรหิารการพฒันาทีผ่่านมา จงัหวดัยงัไมไ่ดร้บับทบาทเป็นผูร้เิริม่ก าหนดโครงการบรหิาร
และตดัสนิภายใตแ้ผนของตนเองเท่าทีค่วร ดงันัน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 นี้ นอกจากจะมุง่เน้น
การพฒันาชนบทต่อเนื่องจากหลกัการทีด่ าเนินมาแลว้ กจ็ะใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรงุระบบ
บรหิารการพฒันาชนบทใหม้เีอกภาพยิง่ขึน้ พรอ้มกบักระจายอ านาจการบรหิารและตดัสนิใจใหก้บั
ระดบัจงัหวดัมากขึน้ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการเพิม่คุณภาพของคนในชนบท ใหม้พีืน้ฐานความรู้
และการศกึษา ใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการหรอืด าเนินการในดา้นธุรกจิ ตลอดจนสนบัสนุนให้
องคก์รประชาชนและองคก์รเอกชนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาชนบท เพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและความ

มัน่คงของรายไดแ้ก่คนยากจนในชนบท 

(1) สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนและค่ายเยาวชน ตลอดจนพฒันาบทบาทศูนย์
เยาวชนและกลุ่มอาสาสมคัรใหม้สี่วนส าคญัในการพฒันาเดก็และเยาวชน รวมทัง้พฒันาหอ้งสมดุ

และสนามกฬีาขึน้ในระดบัจงัหวดัใหท้ัว่ถงึ 
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(2) ใหก้ารฝึกอาชพีและทกัษะในการประกอบอาชพีแก่สตรใีนชนบท 

(3) จดับรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ เสรมิสรา้งความ 
สงบสุขในสงัคม ดว้ยการจดัตัง้สถานีต ารวจยอ่ยขึน้ในระดบัพืน้ที ่ จดัตัง้หน่วยลาดตระเวนและจดัท า 

โครงการระหว่างชุมชนและเจา้หน้าทีเ่พื่อรว่มกนัดแูลความปลอดภยัในระดบัพืน้ที่ 

(4) จดัสถานบรกิารและการใหก้ารศกึษาและอบรม เพื่อบรกิารแก่ผูสู้งอาย ุ โดย
ความรว่มมอืระหว่างองคก์รของรฐัและเอกชน เพื่อจดับรกิารทีอ่ยูอ่าศยัและความรูเ้พื่อการปรบั

สภาพความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมตามวยั 

(5) เสรมิสรา้งการลงทุนของประชาชนในทอ้งถิน่ เพื่อด าเนินกจิกรรมดา้นการ
พฒันาจติใจใหเ้ป็นพืน้ฐานในการรว่มมอืหรอืเกือ้กูลกนัในดา้นการประกอบอาชพีและพฒันาทอ้งถิน่ 

2. เป้าหมายการพฒันาชนบท 

  เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของคนยากจนในชนบท จงึควรก าหนด 
เป้าหมายการพฒันา ดงัน้ี 

2.1 เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของทุกครวัเรอืนในชนบท ใหไ้ดม้าตรฐานความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน 
อนัไดแ้ก่ การกนิดอียู่ด ี สุขภาพอนามยัสมบรูณ์มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และการม ี

ส่วนรว่มในการพฒันา 

2.2 เพิม่รายไดแ้ละการมงีานท า แก่กลุ่มเป้าหมายผูย้ากจนในชนบท อนัไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรที่
ไมม่ทีีด่นิท ากนิ กบัครวัเรอืนรบัจา้งทีม่รีายไดต้ ่าประมาณ 1  ลา้นครวัเรอืนทัว่ประเทศ โดยใหม้ ี

รายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมเีสถยีรภาพ 

2.3 อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัการมสี่วนรว่มขององคก์ร
ประชาชน 

3. แนวทางการพฒันาชนบท 

3.1 ปรบัปรงุระบบบริหารงานพฒันาชนบท โดยการกระจายอ านาจการบริหารงานพฒันา
ชนบทไปสู่ส่วนภมิูภาค 

3.1.1 เรง่รดัการด าเนินการตามนโยบายของรฐับาล ทีมุ่่งสรา้งเอกภาพในการบรหิารงาน
พฒันาชนบท โดยปรบัระบบการท างานของโครงการ กสช.  และโครงการพฒันาชนบทในรปูแบบ
อื่นๆ ใหเ้ขา้อยูใ่นระบบ กชช. 
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3.1.2 จดัสรรงบประมาณอุดหนุนการกระจายอ านาจการบรหิารงานพฒันา โดยใหม้กีาร 
จดัตัง้งบประมาณพเิศษอุดหนุนจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนใหจ้งัหวดัมงีบประมาณสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ และกจิกรรมเพื่อแกไ้ข ปญัหา หรอืพฒันาตามแนวทางทีป่รากฏในแผนพฒันาจงัหวดั 

3.1.3 เพิม่บทบาทของจงัหวดั โดยใหจ้งัหวดัรเิริม่แผนงาน/โครงการพฒันา ซึง่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ และสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล ภายใตก้ารจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั

เป็นแผนหลกัแผนเดยีวครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องจงัหวดัทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท 

3.1.4 ปรบัปรงุขัน้ตอนการประสานแผนปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ เช่น แผนงาน แผน
ก าลงัคน และแผนการเงนิ โดยใชแ้ผนพฒันาจงัหวดัระยะยาวเป็นเครือ่งมอืในการประสานการ
ด าเนินงานพฒันา ปรบัปรงุระบบขอ้มลูเพื่อการบรหิารงานพฒันาชนบท เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืรองรบั
การบรหิารงานทีป่รบัปรงุใหมท่ัง้กระบวนการ และปรบัปรงุระบบการตดิตามและประเมนิผลการ
พฒันาชนบทใหส้อดคลอ้งนโยบายการพฒันาชนบท ทีมุ่ง่ไปสู่การกระจายอ านาจการบรหิารงาน

พฒันาชนบทไปสู่ภมูภิาคมากขึน้ 

3.1.5 สนบัสนุนเงนิอุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารพฒันาเอกชน และเพิม่บทบาทขององคก์ร 
ประชาชนและองคก์รธุรกจิเอกชน ในการรว่มมอืกบัภาครฐัและชุมชน เพื่อการพฒันาชนบททุกระดบั 

โดยเฉพาะในระดบัหมู่บา้น 

 3 . 2  ยกระดบัรายได้และมีการงานท าในชนบท 

3.2.1 จดัท าแผนงานพฒันาครวัเรอืนรายไดน้้อยในชนบท โดยเป็นแผนงานหนึ่งใน
แผนพฒันาจงัหวดั เพื่อรองรบังบประมาณอุดหนุนเพื่อการกระจายรายอ านาจการบรหิารงานพฒันา
ไปสู่จงัหวดั ทัง้นี้สาระส าคญัของแผนพฒันาครวัเรอืนรายไดน้้อยในชนบท ประกอบดว้ย 
กลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะกจิกรรมการพฒันา และการบรหิารงานพฒันา 

3.2.2 ใหห้น่วยงานภาครฐั และสนบัสนุนภาคเอกชนพฒันาขดีความสามารถของประชาชน
ในชนบทใหส้ามารถแสวงหาโอกาส และสามารถใชโ้อกาสในการปรบัปรงุการผลติการตลาดและการ
ประกอบอาชพี และรเิริม่อาชพีของตนเอง ทัง้ทีเ่ป็นอาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ 

(1) เพิม่พืน้ฐานทางการศกึษาเพื่อใหป้ระชาชนในชนบทมโีอกาสในการเลอืก
ประกอบอาชพี 

(1.1) ขยายโอกาสการศกึษาทัง้ในและนอกระบบใหแ้ก่ผูย้ากจน 

(1.1.1) การศกึษาในระบบโรงเรยีน ขยายโอกาสการศกึษาระดบั
ก่อนประถมศกึษาภาคบงัคบั และสงูกว่าภาคบงัคบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแต่ละทอ้งถิน่ 
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(1.1.2) การศกึษานอกระบบโรงเรยีนโดยจดับรกิารศกึษานอก
ระบบโรงเรยีนใหเ้ดก็และเยาวชนทีส่นใจมโีอกาสไดเ้รยีนรูฝึ้กอบรม 

(1.2) เน้นการฝึกอบรมอาชพีและการพฒันาฝีมอืแรงงานทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(2) พฒันากลุ่มผูป้ระกอบอาชพีในชนบท เพื่อเพิม่ผลผลติรายไดโ้ดยส่งเสรมิให้
หน่วยงานของรฐัและภาคเอกชนมกีารพฒันากลุ่มอาชพีต่างๆ ทัง้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
อยา่งต่อเนื่อง โดยมุง่ใหเ้กดิการเพิม่ผลผลติและความมัน่คงของรายได้ 

3.2.3 ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิชนบท ใหก้ระจายไปสู่กจิกรรมการผลติหลายๆ สาขา ทัง้
ภาคเกษตรกรรมและภาคนอกการเกษตรและการตลาด โดย 

(1) ส่งเสรมิทางดา้นการผลติ ทัง้ภาคเกษตรและภาคนอกการเกษตร 

(1.1) พฒันาอาชพีการเกษตรในพืน้ทีท่ ัว่ไปและในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเพื่อ
กระจายการผลติจากการเพาะปลกูไปสู่การท ากจิกรรมอื่นๆ ในรปูแบบไรน่าสวนผสม 

(1.2) พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสนบัสนุนการจา้งงาน 

(1.3) พฒันาหตัถกรรม/อุตสาหกรรมในครวัเรอืนและขนาดยอ่มใน 
ภมูภิาค เพื่อสนบัสนุนการเพิม่รายไดแ้ละการจา้งงานในภูมภิาคและชนบท 

(1.4) ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและการบรกิารในทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ  ในทอ้งถิน่ 

(2) ส่งเสรมิใหม้ตีลาดเพื่อรองรบัผลผลติในชนบท โดยสนบัสนุนภาคเอกชนใน
การสรา้งตลาดรองรบัสนิคา้ 

(3) ส่งเสรมิการรบัจา้งทัง้ดา้นการเกษตร และนอกการเกษตร โดยจดัระบบการ
หางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(4) สนบัสนุนองคก์ารพฒันาเอกชน ธุรกจิเอกชนและสถาบนัเกษตรกรเขา้รว่มใน
การพฒันาเชงิเศรษฐกจิในชนบทมากขึน้ โดยเฉพาะใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มก าหนดแผนการผลติ

การตลาด 

3.2.4 กระจายโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันาอาชพีใหท้ัว่ถงึ   

(1) ก่อสรา้งและซ่อมบ ารงุถนนระหว่างหมู่บา้นจนถงึอ าเภอ หรอืแหล่งคา้ขายให้
อยูใ่นมาตรฐาน ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กฤดกูาล 
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(2) กระจายไฟฟ้าใหเ้ขา้ถงึทุกหมูบ่า้นและครวัเรอืน เพื่อความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ และ
ใชใ้นการพฒันาอาชพี  

(3) พฒันาแหล่งน ้าในระดบัหมู่บา้นเพื่อการเกษตร และสนบัสนุนใหม้กีารใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรส าหรบัการผลติทางการเกษตร 

(4) สนบัสนุนใหม้สีถาบนัเกษตรกรและแหล่งสนิเชื่อเพื่อการเกษตรอยา่งเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ 

3.3 ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 

เพื่อใหบ้รรลุตามเกณฑค์วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ. )  โดยมแีนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

3.3.1 เพิม่การมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการพฒันาคุณภาพชวีติ เพื่อยกระดบั
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท 

(1) เพิม่ศกัยภาพของประชาชน ใหส้ามารถคน้หาปญัหาของครวัเรอืนและชุมชน 
ตลอดจนหาทางแกไ้ขปญัหาขัน้พืน้ฐานตามศกัยภาพของตนเองและชุมชน 

(2) เพิม่ศกัยภาพในการพึง่ตนเองของประชาชน โดยระดมทรพัยากรทอ้งถิน่ใน
รปูการจดัตัง้กองทุนพฒันาหมูบ่า้น 

(3) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รประชาชนในระดบัต าบลและหมูบ่า้น ใหม้ี
บทบาทในการวางแผน 

(4) ใหม้รีะบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานและผลกระทบต่อการพฒันา
คุณภาพชวีติของประชาชนในชนบทประจ าปี โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู จปฐ. 

3.3.2 เพิม่ประสทิธภิาพการแกป้ญัหาทางดา้นสุขาภบิาลของชุมชนชนบท โดยให้
ความส าคญักบั 

(1) การจดัหาน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบรโิภค 

(2) การสนับสนุนกจิกรรมดา้นสุขาภบิาลอาหาร การควบคุมสตัวพ์าหะน าโรค 
การก าจดัน ้าเสยี การสุขาภบิาลทีอ่ยูอ่าศยั และการก าจดัสิง่ปฏกิูลและขยะมลูฝอย 

(3) การใหค้วามรูด้า้นสุขาภบิาลแก่ชุมชน การส่งเสรมิสุขศกึษาและสุขาภบิาล 
โรงเรยีนประถมศกึษา การศกึษาวจิยัและพฒันาระบบขอ้มลูดา้นสุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม 
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3.3.3 ปรบัปรงุการใหบ้รกิารสาธารณสุขใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะโรคภยัไขเ้จบ็โดยเฉพาะ
โรคภยัไขเ้จบ็อนัมสีาเหตุมากจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม โดย 

(1) ปรบัระบบบรกิารสาธารณสุขใหส้อดคลอ้งลกัษณะโรคภยัไขเ้จบ็เฉพาะทอ้งถิน่ 

(2) สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิอนัเกดิจาก
การประกอบการอุตสาหกรรม และการใชส้ารเคมใีนภาคเกษตรกรรม 

(3) ควบคุมป้องกนัโรคเฉพาะถิน่ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต ้

(4) ส่งเสรมิและพฒันาการกฬีาเพื่อใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชนมคีวามสนใจใน
การเล่นกฬีา การออกก าลงักาย 

3.3.4 ส่งเสรมิจรยิธรรมและวฒันธรรม เพื่อรกัษาเอกลกัษณ์ของชุมชน และเสรมิสรา้งการ
อยูร่ว่มกนัในสงัคมอย่างมคีวามสนัตสิุข โดย 

(1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเหน็คุณค่าและรว่มกนัรกัษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ชาตแิละทอ้งถิน่ 

(2) เรง่สรา้งความส านึกถงึความส าคญัของการรว่มกนัรบัผดิชอบในการท านุบ ารงุ 
และดแูลรกัษามรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ

(3) สรา้งจติส านึกในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประชาชนต่อชุมชนและสงัคม 

3.3.5 สนบัสนุนการมสี่วนรว่มขององคก์ารพฒันาเอกชน องคก์รประชาชน และประชาชน
ในการแกไ้ข และพฒันาสงัคมชนบท โดย 

(1) เน้นบทบาทองคก์ารพฒันาเอกชนซึง่ด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม
ทอ้งถิน่ 

(2) เน้นกจิกรรมขององคก์ารพฒันาเอกชนทีก่่อใหเ้กดิผลทางดา้นการพฒันา 
ทอ้งถิน่ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ 

(3) พฒันาการมสี่วนรว่มขององคก์รประชาชนหรอืชุมชน โดยเน้นการบรหิาร 
จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพในการด าเนินการแกไ้ขปญัหา สวสัดกิาร และป้องกนัปญัหาของชุมชน

อยา่งต่อเนื่อง 

(4) สนบัสนุนใหม้อีงคก์รเพื่อประสานการด าเนินงานขององคก์รชุมชนและประชา-
ชนของทอ้งถิน่อย่างเป็นระบบและถาวร 
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(5) สนบัสนุน สถาบนัครอบครวั สถาบนัชุมชนและสถาบนัศาสนาใหเ้ขา้มาม ี
บทบาทในการแกป้ญัหาครอบครวัของชนบท โดยการสรา้งสื่อเพื่อใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในการ

ปรบัวถิชีวีติใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.4 พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานะรองรบัการพฒันาชนบทใน
ระยะยาว 

3.4.1 เพิม่บทบาทของประชาชนและองคก์รประชาชน ในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้การป้องกนัภยัจากธรรมชาต ิ โดย 

(1) ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรด าเนินการแกป้ญัหาทีด่นิสภาพไม่เหมาะสมต่อการท า
เกษตร เช่น ดนิเคม็ ดนิเปรีย้ว ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
อยา่งถูกวธิแีละลงทุนน้อย โดยหน่วยงานของรฐัใหก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษา และถ่ายทอดวธิี
อยา่งถูกตอ้งและลงทุนน้อย โดยหน่วยงานของรฐัใหก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษา และการถ่ายทอด

วธิกีารไปสู่เกษตรกรใหส้ามารถปฏบิตัไิด้ 

(2) ส่งเสรมิความรูใ้หแ้ก่เกษตรกรในการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า
การเกษตรทีร่ฐัไดล้งทุนไปเป็นจ านวนมาก โดยเน้นการใชป้ระโยชน์สงูสุดจากแหล่งน ้า 

(3) เน้นโครงการปา่ชุมชน และบทบาทชุมชนในการรกัษาป่าไม ้

(4) สรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ชุมชนเกี่ยวกบัเรือ่งของการอนุรกัษ์ทรพัยากร- 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัความรว่มมอืขององคก์รประชาชน องคก์ารพฒันาเอกชน และ

องคก์รธุรกจิเอกชนในพืน้ที่ 

3.4.2 กระจายบทบาทการบรหิารการพฒันาทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไปสู่จงัหวดั 

(1)  ใหม้กีารจดัท าแผนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระดบัจงัหวดั 
โดยจงัหวดัเป็นผูค้ดิรเิริม่และด าเนินการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายใน

จงัหวดัของตนเอง  

(2) ใหจ้งัหวดัและอ าเภอเพิม่บทบาทในการบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ภายใตง้บประมาณสนบัสนุนการกระจายอ านาจการบรหิารสู่ส่วนภมูภิาคและ 

ทอ้งถิน่ 

(3) สนบัสนุนงบประมาณใหจ้งัหวดัด าเนินการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ภายใตง้บประมาณสนบัสนุนการกระจายอ านาจบรหิารสู่ส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
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3.5 พฒันาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเป็นการเฉพาะ เช่น พืน้ทีต่ามแนวชายแดนทีล่า้หลงัห่างไกล พืน้ที่
ทีย่งัมปีญัหาความมัน่คง และพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ ประกอบดว้ยมาตรการดงันี้ 

3.5.1 การจดัใหม้กีลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั ภาคเอกชนและประชาชน 
เพื่อแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 

(1) ปรบัปรงุองคก์รประกอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการรว่มทีม่หีน้าที่ 
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าในพืน้ที ่ ใหส้ามารถด าเนินการประสานงานอยา่งคล่องตวัมากขึน้ 

(2) สนบัสนุนบทบาทขององคก์รเอกชน และประชาชน ในการเตรยีมการป้องกนั
ปญัหาเฉพาะหน้า ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

3.5.2 สรา้งระบบการพฒันาในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเป็นการเฉพาะ เช่น พืน้ทีช่ายแดนใหเ้ชื่อมต่อ
กบัพืน้ทีพ่ฒันาปกต ิ

(1) ปรบัปรงุการด าเนินการพฒันาในระดบัพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ โดยการ
ประสานแผนในส่วนกลาง คอืแผนพฒันาเพื่อเสรมิความมัน่คงกบัแผนกระทรวง โดยยดึแผนพฒันา

จงัหวดัเป็นจดุเชื่อมประสานในการแปลงแผนนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมภิาค 

(2) เสรมิบทบาทของจงัหวดัใหม้คีวามสนใจในการเตรยีมการแกไ้ขปญัหา 
เฉพาะหน้า โดยการสนบัสนุนบุคลากร แนะมแีนวทางการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าในแผนพฒันาจงัหวดั 

(3) ปรบัปรงุขัน้ตอนและวธิกีารบรหิารโครงการและกจิกรรมการพฒันาเพื่อ 
แกป้ญัหาเฉพาะ โดยใหจ้งัหวดัเขา้มามสี่วนร่วมหรอืรเิริม่ไดใ้นทุกขัน้ตอน 

(4) ใหม้กีารด าเนินการโครงการรกัษาภูมปิระเทศทีถู่กเปลีย่นแปลงโดยสภาพ
ธรรมชาต ิ เพื่อรกัษาแนวเขตแดนพืน้ที่ชายแดนดัง้เดมิของประเทศ 

(5) สนบัสนุนใหม้กีารศกึษาและพฒันาระบบ และกระบวนการป้องกนัการเกดิ
อุบตัภิยัและภยัจากธรรมชาต ิ

3.5.3 เพิม่ขดีความสามารถขององคก์รประชาชนในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าและการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงอยา่งต่อเนื่อง 

(1)  ใหม้กีารฝึกอบรมองคก์รเอกชนทีเ่ขา้ไปด าเนินการในพืน้ทีอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเน้นการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง และการเรยีนรูจ้ากตวัอยา่งของความส าเรจ็ตลอดจนใหม้กีาร

ประเมนิผลเพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพเป็นระยะๆ  
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(2) สนบัสนุนการใหค้วามรูท้างดา้นเทคนิคทีจ่ าเป็นต่อการเตรยีมการป้องกนัการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้า เช่น ปญัหาภยัธรรมชาต ิ

(3) ส่งเสรมิใหม้โีครงข่ายกลุ่มประชาชน โดยการประสานกนัระหว่างองคก์ร
ประชาชนในระดบัหมูบ่า้น และตามลกัษณะอาชพี เพื่อใหม้กีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการป้องกนั
ฟ้ืนฟูชุมชน และรบัการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรจากรฐัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(4) ยอมรบัและใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพ ภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ในทุกขัน้ตอน
ของการด าเนินการพฒันา และสนบัสนุนบทบาทของผูน้ าตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 



      บทน ำ 

1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม เป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัคนซึง่เป็นทัง้ผู้
ก าหนด ผูส้นับสนุน ใหก้ระบวนการพฒันาด าเนินตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวโ้ดยคนจะเป็นผูร้บั
ประโยชน์และรบัผลกระทบจากการพฒันานัน้โดยตรง ดงันัน้การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ คุณภาพ
ชวีติ และสิง่แวดลอ้มจงึมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสมดุลในการพฒันาทัง้ในเชงิปรมิาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสงัคม 

  ปจัจบุนัการพฒันาก าลงัอยูใ่นจดุหวัเลีย้วหวัต่อทีส่ าคญั โดยทีเ่ศรษฐกจิของประเทศไทย
ก าลงักา้วเขา้สู่ระดบันานาชาต ิ และจะตอ้งแขง่ขนัในเวทโีลกมากยิง่ขึน้ทุกขณะ โดยทีโ่ครงสรา้ง
เศรษฐกจิภายในประเทศไดเ้ปลีย่นแปลงไปสู่ภาคอุตสหกรรมและบรกิารทีท่นัสมยั ในขณะทีฐ่าน
ทีต่ ัง้ของชุมชนไดเ้ริม่เปลีย่นจากเกษตรสงัคมชนบทสู่ความเป็นสงัคมเมอืงยิง่ขึน้ ดงันัน้ ถา้จะใหค้น

เป็นผูก้ าหนดหรอืผูส้นับสนุนใหเ้กดิการพฒันาไดจ้ าเป็นตอ้งพฒันาคนใหม้ศีกัยภาพและขดี
ความสามารถสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

  ประเดน็ปญัหาหลกัทีป่ระเทศก าลงัเผชญิอยูใ่นขณะน้ีกค็อื การพฒันาคนยงัไม่สามารถ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ความไดเ้ปรยีบทางดา้นทรพัยากร
มนุษยข์องไทยก าลงัลดน้อยถอยลงไปทัง้ในแงป่รมิาณ คุณภาพ และอตัราค่าจา้งทีเ่ริม่ขยบัตวัสงูขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ในระดบัพืน้ฐาน ระดงักลางและระดบัสงู ที ่
เกีย่วขอ้งกบัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ในขณะเดยีวกนัเป็นทีค่าดว่าในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่ 7  ยงัมแีรงงานดอ้ยทกัษะฝีมอืทีย่งัมงีานท าไม่เตม็ทีใ่นภาคเกษตร ซึง่มคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

ไดร้บัการยกระดบัทกัษะฝีมอืใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะโครงสรา้งการผลติดา้นอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมทีก่ าลงัเปลีย่นไปสู่ความทนัสมยัอกีเป็นจ านวนมาก 

2. ขณะเดยีวกนัเมือ่หนัมาพจิารณาสถานการณ์ดา้นสงัคม ในแงข่องคนทีซ่ึง่เป็นผูร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของการพฒันาประเทศพอจะกล่าวไดว้่าคุณภาพชวีติของคนใน

สงัคมไทยก าลงัถูกกระทบกระเทอืนจากการเปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทไปเป็นสงัคมเมอืง ซึง่มี
การอพยพของประชาชนในชนบทเขา้สู่เมอืงและความไมม่ัน่คงของสถาบนัครอบครวัไดก่้อใหเ้กดิ

ปญัหาเดก็และเยาวชน ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาโสเภณ ี ปญัหาความไมป่ลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ ปญัหาสุขภาพอนามยัทีม่กีารเจบ็ปว่ย ซึง่สมัพนัธก์บัความเป็นจรงิสงัคมเมอืงของประเทศ 

และการ 
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งกลุ่มอายทุีม่สีดัส่วนของคนวยักลางคน และคนสงูอายุมากขึน้ ในขณะที่ 

สดัส่วนของเดก็น้อยลง 

  นอกจากน้ี ยงัมปีญัหาทีเ่ป็นผลกระทบต่อคุณภาพชวีติคอืผลกระทบจากการพฒันาต่อ 
วถิชีวีติ จติใจ ค่านิยม และวฒันธรรมทีด่งีามของไทย และผลกระทบจากปญัหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิ
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จากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่คยมอียู่อยา่งอุดมสมบรูณ์ ไดถู้กน ามาใชอ้ย่าง
มากมายในการเพิม่ผลผลติในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และในการบรรเทาปญัหาความยากจนใน

ชนบท 

3. ดงันัน้ จงึไดก้ าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ คุณภาพชีวติและสิง่แวดลอ้มใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ทีส่ าคญัโดยสรปุได ้ 4  ประการ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 การจดัระบบการศกึษาและฝึกอบรมทรพัยากรมนุษยใ์นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหม้ศีกัยภาพ
และขดีความสามารถทีเ่หมาะสมในอนัทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของการ

พฒันาประเทศไดท้นัเหตุการณ์มากยิง่ขึน้ 

3.2 การป้องกนัแกไ้ขและบรรเทาปญัหาทีเ่กดิขึน้จากความขดัแยง้ในสงัคมในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ
ของการพฒันาประเทศ โดยใหค้วามเอาใจใส่ค ้าจุนเพิม่ขดีความสามารถของกลุ่มชนทีด่อ้ยโอกาสซึง่
พึง่ตนเองไมไ่ด ้ และยงัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงไดย้ากและไม่ทนัเหตุการณ์ 

3.3 ลดผลกระทบต่อคุณภาพชวีติทีค่นในสงัคมไดร้บัความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอ้ม อนั 
สบืเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็จากสงัคมเกษตรชนบทมาเป็นสงัคมเมอืง สงัคม 
อุตสาหกรรม และความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ

3.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชวีติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความ
ตอ้งการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ ตัง้แต่วยัเดก็และเยาวชนวยัท างานไปจนถงึวยัสูงอาย ุ โดยการให้

การศกึษาตลอดชวีติ 

4. เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายดงักล่าวขา้งตน้ จ าเป็นจะตอ้งปรบันโยบายการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปในลกัษณะดงันี้คอื 

4.1 เพิม่บทบาทของรฐัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ คุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มโดยเน้นการ
ใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ใหม้ศีกัยภาพและขดีความสามารถสงูขึน้ในลกัษณะต่างๆ เช่น
การใหเ้งนิอุดหนุนหรอืทุนการศกึษาแก่ผูด้อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิ การจดัระบบการใหส้วสัดกิารดา้น
การศกึษา และการรกัษาพยาบาลแก่ผูจ้ากจน ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทุพพลภาพ และรวมทัง้การ 
จดัสรรงบประมาณและใหเ้งนิอุดหนุนการลงทุน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มและพฒันา

คุณภาพชวีติเป็นกรณพีเิศษเรง่ด่วน 

4.2 ปรบัปรงุผ่อนคลายกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้กดิประสทิธภิาพและเอือ้ต่อการทีจ่ะให้
ภาคเอกชนเขา้มสี่วนรว่มในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ คุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 
การขยายความรว่มมอืระหว่างภาครฐักบัเอกชนในการฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงาน รวมทัง้การ
ระดมทุนจากภาคเอกชนมาใชใ้นการฝึกอบรมใหม้ากขึน้ นอกจากนี้ ใหน้ าหลกัการ “ผูส้รา้งปญัหา
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มลพษิ” จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในการบ าบดัและก าจดัมลพษิมาใชใ้นระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่ 7  เป็นตน้ 

4.3 สนบัสนุนการผนึกก าลงัของสถาบนัครอบครวั ชุมชน องคก์รภาคเอกชนรวมทัง้สถาบนั
ศาสนากบัภาครฐัในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม และยกระดบัคุณภาพชวีติทางดา้นจติใจและ
วฒันธรรมของคนในสงัคม โดยการเสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั การใหค้วาม 
ช่วยเหลอืและสนบัสนุนการด าเนินการขององคก์รเอกชน สาธารณูประโยชน์ การขยายขอบเขต
ความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและองคก์รประชาชนในรปูแบบต่างๆ เช่น ระบบสาธารณสุขมลูฐาน งาน
ชุมชนและมวลชนสมัพนัธ ์อาสาสมคัรเพื่อนุรกัษ์มรดกทางศลิปวฒันธรรม ตลอดจนการจดัตัง้องคก์ร
รว่มสามฝา่ย คอื ชุมชน สถานประกอบการและภาครฐับาล เพื่อท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและก ากบัดแูล
ป้องกนัรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ เป็นตน้ 

ส าหรบัรายละเอยีดของนโยบายและมาตรการจะปรากฏอยูใ่นบทต่อๆ ไปของแผนส่วนน้ี 
ซึง่ประกอบดว้ยบททีว่่าดว้ยการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การศกึษาและสาธารณสุขตดิตามดว้ยบท
ทีว่่าดว้ยการพฒันาจติใจ วฒันธรรมและสงัคม ตลอดจนบทว่าดว้ยการพฒันาสิง่แวดลอ้มเพื่อ
คุณภาพชวีติ และการบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ตามล าดบั 



บทท่ี 1 
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การศึกษาและสาธารณสขุ 

1. ประเดน็การพฒันา 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสงัคมในระยะที่ผ่านมาและ
แนวโน้มในอนาคต จงึมปีระเด็นหลกัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7  

1.1 อตัราเพิม่ของประชากรไดล้ดลงมาเป็นล าดบัโดยทัว่ไปแต่ยงัมปีญัหาในบางพืน้ที ่

 ถงึแมว้่าประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็อย่างมากในดา้นการลดอตัราเพิม่ของประชากร
เหลอืประมาณรอ้ยละ 1.4 เมือ่สิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 แต่ในบางพืน้ทีอ่ตัราเพิม่ของประชากร
ยงัอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ ซึง่ยงัมกีลุ่มชาวเขา ชาวไทย

ต่างวฒันธรรมในภาคใตซ้ึง่เป็นกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่า 

1.2 โครงสรา้งกลุ่มอายุของประชากรเปลีย่นไปโดยมวียัเดก็ลดลง แต่ประชากรวยัหนุ่มสาว วยั
กลางคนและวยัสงูอายเุพิม่ขึน้ 

การทีอ่ตัราเพิม่ของประชากรลดลง มผีลท าให้ลกัษณะโครงสรา้งกลุ่มอายุประชากรเปลีย่นไป
มาก กล่าวคอื สดัส่วน “วยัเดก็”  (0 -14 ปี)  มแีนวโน้มลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 33 ส่วน “วยั 
หนุ่มสาว” และ “วยักลางคน” (15-59 ปี) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 61 และวยัสงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) เพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 6.2 ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการศกึษา การมงีานท า การ

จดัสาธารณสุขและการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศเป็นอยา่งมาก 

1.3 ฐานทีต่ ัง้ถิน่ฐานชุมชนเริม่เปลีย่นแปลงจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ 

เนื่องจากฐานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและบรกิารส่วนใหญ่อยูใ่นเมอืงจงึท าใหม้กีารอพยพยา้ยถิน่
จากชนบทเขา้สู่เมอืงมากขึน้ ถงึแมว้่าประชากรบางส่วนอาจมโีอกาสไดม้งีานท าและมรีายไดด้ขีึน้ 
แต่กส็่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและสรา้งปญัหาสงัคมตามมาหลายดา้น เช่น การขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั 
บรกิารดา้นการศกึษาและสาธารณสุข ปญัหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ ชุมชนแออดั การจราจรตดิขดั
ในเมอืงใหญ่ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพชวีติอนัเกดิจากภาวะมลพษิ ความไมป่ลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ ปญัหาเดก็และเยาวชน สุขภาพจติ แรงงานโสเภณ ี ตลอดจนปญัหาทีส่บืเน่ืองจาก

ความยากจนในเมอืง 

1.4 ความไดเ้ปรยีบดา้นทรพัยากรมนุษยเ์ริม่ลดน้อยถอยลงทัง้ในดา้นปรมิาณ คุณภาพและอตัรา
ค่าจา้ง 
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การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคมและประชากรมผีลท าใหค้วาม
ไดเ้ปรยีบดา้นทรพัยากรมนุษยเ์ริม่ลดลง เกดิปญัหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ในดา้นปรมิาณและ 
คุณภาพ ในระดบัพืน้ฐาน ระดบักลางและระดบัสงู ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีนัเป็นผลท าใหอ้ตัรค่าจา้งมแีนวโน้มสงูขึน้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการแขง่ขนักบั 
ต่างประเทศ ในขณะเดยีวกนัระบบการศกึษาและฝึกอบรมยงัไมส่ามารถปรบัตวัในการเพิม่การผลติ
ก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยมลีกัษณะความตอ้งการและ
ความขาดแคลนก าลงัคนในระดบัต่างๆ ดงันี้ 

1.4.1 ก าลงัคนระดบัพืน้ฐาน 

   จากการทีเ่ศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ท าใหม้ี
ความตอ้งการก าลงัคนทีม่กีารศกึษาสงูกว่าระดบัประถมศกึษาเพิม่ขึน้มาก ในขณะทีอ่ตัราการเขา้สู่
ก าลงัแรงงานของคนในกลุ่มอายนุี้เริม่มแีนวโน้มลดลง ท าให้เกดิภาวะตงึตวัขึน้ในตลาดแรงงาน 

1.4.2 ก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงู 

ปจัจบุนัภาคธุรกจิเอกชนมคีวามตอ้งการช่างเทคนิคทีม่ฝีีมอืและประสบการณ์ในสาขา 
อุตสาหกรรมเฉพาะดา้นเป็นจ านวนมากขึน้ แต่หาคนทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการไมไ่ด ้ ใน
ขณะเดยีวกนักย็งัคงมปีญัหาว่างงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาและการขาดแคลน

ดา้นปรมิาณส าหรบัก าลงัคนในระดบัสงู โดยเฉพาะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (วศิวกรรม
เครือ่งกลโลหการ ไฟฟ้า เคม ี เครือ่งมอืวดัและควบคุมโยธาคอมพวิเตอร)์  ดา้นการตลาดและการ
จดัการ ธุรกจิ 
ท่องเทีย่ว สิง่แวดลอ้มการแพทย ์ และเกษตรสมยัใหม ่ โดยจะมคีวามตอ้งการก าลงัคนเหล่านี้เพิม่ขึน้
มาก แต่ระบบการศกึษาผลติออกมาไมท่นักบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของการพฒันาประเทศ 

  อยา่งไรกต็าม ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  คาดว่ามงีานท าไมเ่ตม็ทีข่อง 
แรงงานในภาคเกษตรยงัจะคงมอียูต่่อไป โดยเฉพาะในแรงงานทีม่กีารศกึษาต ่าดอ้ยทกัษะและ
ความรูใ้นการประกอบอาชพี ซึง่ไมส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัการผลติในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

สมยัใหมไ่ด ้

1.5 การเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยของคนในสงัคมมลีกัษณะเปลีย่นแปลงไป 

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายปุระชากร เศรษฐกจิสงัคมและสภาพแวดลอ้มท าใหค้วาม
กดดนัในดา้นปรมิาณลดลงส าหรบับรกิารใหภ้มูคิุม้กนัโรคและอนามยัแมแ่ละเดก็ แต่ความตอ้งการ
บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลส าหรบัผูป้ว่ยในวยัหนุ่มสาว วยักลางคน และวยัสงูอายมุแีนวโน้ม
สงูขึน้ โดยเฉพาะการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยทีเ่กดิขึน้จากการประกอบอาชพีในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร 
และโรคทีเ่กดิขึน้กบัคนในวยักลางคนและสงูอาย ุ เช่น โรคหวัใจ โรคมะเรง็ โรคระบบทางเดนิอาหาร 
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รวมทัง้โรคทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม เช่น โรคจติประสาท โรคเอดส ์ และโรคทีเ่กดิจากการบรโิภค
อาหารทีม่สีารเคม ี ในขณะเดยีวกนัโรคตดิต่อและโรคทีเ่กดิจากความยากจนกย็งัมปีญัหาอยู ่

2. เป้าหมายการพฒันา  

  จากประเดน็การพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเน้นการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดมีี
ความสามารถ และมสีุขภาพอนามยัทีด่อีย่างเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูน้ า และสนบัสนุนการพฒันา
ประเทศใหส้ามารถรกัษาสถานภาพการแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้ม
ทัง้สรา้งโอกาสใหแ้ก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคมไดร้บัการพฒันาความรู ้ ฝีมอืและ
ทกัษะ เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการประกอบอาชพีใหส้งูขึน้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าว 
จงึก าหนดเป้าหมายการพฒันา ดงัน้ี 

2.1 ประชากร 

2.1.1 ลดอตัราเพิม่ประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 1.2 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 (จะ
มจี านวน 6 1  ลา้นคน)  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ และกลุ่ม 
เป้าหมายพเิศษ เช่น ชาวนา ชาวไทยต่างวฒันธรรมภาคใต ้ ชาวชุมชนแออดัและแรงงานภาค 

อุตสาหกรรม 

2.1.2 พฒันาการตัง้ถิน่ฐานทีเ่ป็นชุมชนเมอืง และชนบทใหเ้ตบิโตอยา่งมรีะเบยีบและไมก่่อ
มลภาวะเป็นพษิตลอดจนปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

2.2 การศึกษาและการฝึกอบรม 

2.2.1 ขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาก 6  ปี เป็น 9  ปี อยา่งเป็นขัน้ตอนและก าหนดให้
อตัราการเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เพิม่ขึน้จากอตัราปจัจุบนัรอ้ยละ 4 6 . 2  เป็นไมต่ ่ากว่า 
รอ้ยละ 73 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 โดยเน้นพืน้ทีช่นบทยากจนซึง่มอีตัราการเรยีนต ่า 

2.2.2 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ก าหนดใหม้กีารรบันกัศกึษาใหมใ่นระดบั 
อุดมศกึษามสีดัส่วนของสายวทิยาศาสตรต่์อสายสงัคมศาสตรเ์ป็น 3 0 : 7 0  โดยเน้นการผลติแพทย ์
ทนัตแพทย ์ เภสชักร วศิวกร นกัวทิยาศาสตร ์ และก าลงัคนสาขาบรกิารต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการ

พฒันาประเทศ 

2.2.3 ใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีนอยา่งกวา้งขวางทัว่ถงึ
และต่อเนื่อง 

 

2.3 การยกระดบัรายได้และสวสัดิการแรงงาน 
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2.3.1 เพิม่การจา้งงานใหส้งูขึน้ 2 . 8  ลา้นคนในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  โดยเพิม่
จ านวนการมงีานท าส่วนรวมจากจ านวน 3 2 . 0 2  ลา้นคนในปี 2 5 3 9  

2.3.2 ใหม้กีารฝึกอบรมแรงงานทีด่อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิ ไดพ้ฒันาขดีความสามารถเพื่อ
การยกระดบัรายไดแ้ละฐานะของตนเองใหด้ขีึน้ และเพื่อประกอบอาชพีส่วนตวัและธุรกจิขนาดเลก็ที่
ไมเ่ป็นระบบในเขตเมอืง ตลอดจนเสรมิสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีเสรมิแก่เกษตรกรและการ

ท างานนอกภาคเกษตรในชนบท 

2.3.3 ใหก้ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะแรงงานรบัจา้งภาคเกษตรแรงงานทีม่ ี
รายไดต้ ่าในเมอืง แรงงานเดก็และสตร ีแรงงานไทยในต่างประเทศ มคีวามมัน่คงในการท างาน ไดร้บั
ค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม ตลอดทัง้ไดร้บัการคุม้ครองในดา้นความปลอดภยัและการพฒันาสภาพ 
แวดลอ้ม การท างานทีเ่หมาะสม รวมทัง้ไดร้บัการจดัสวสัดกิารอยา่งทัว่ถงึ 

2.4 การพฒันาสุขภาพและพลานามยั 

ใหป้ระชาชนมสีุขภาพดถีว้นหน้าในทศวรรษหน้า โดยภายในสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 มุง่จะ 

2.4.1 ลดอตัราปว่ยและตายในโรคต่างๆ ซึง่เป็นปญัหาทีส่ าคญัใหต้ ่าลง ดงัน้ีคอื 

(1) ลดอตัราการตายของทารกจาก 29 ต่อ 1’000 ของการเกดิมชีพีใหเ้หลอื 23 
ต่อ 1 , 0 0 0  ของการเกดิมชีพี 

(2) ใหเ้ดก็ 0 - 5  ปีไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 9 0  

(3) ลดการปว่ยและตายของทุกกลุ่มอายุจากโรคทีส่ าคญัคอื โรคทางเดนิอาหาร 
โรคหวัใจ โรคมะเรง็และโรคเอดสใ์หต้ ่าลง 

2.4.2 ประชาชนไดบ้รโิภคอาหารทีม่คีุณค่า ปลอดภยั และเพยีงพอกบัความตอ้งการของ
รา่งกาย ตลอดจนทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ดงันี้ 

(1) ลดภาวะทุพโภชนาการระหว่างอาย ุ0-4 ปี ในระดบั 2 และระดบั 3 ใหต้ ่ากว่า
รอ้ยละ 1  

(2) ใหบ้รกิารทางดา้นสุขภาพและพลานามยัใหแ้ก่กลุ่มอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไปให้
พอเพยีงตามวยั 

  2.4.3 ประชากรไดร้บับรกิารสาธารณสุขเพยีงพอ ตามความจ าเป็นโดยเฉพาะกลุ่มผูย้ากจน  
ผูส้งูอายุ เดก็ และผูป้ว่ยทุพพลภาพ 

3. แนวทางและมาตรการการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การศึกษาและสาธารณสขุ 
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เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ จงึก าหนดแนวทางและมาตรการในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การศกึษา และสาธารณสุขในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ไวด้งัต่อไปนี้ 

3.1 ประชากร  

3.1.1 ลดอตัราการเพิม่ประชากร ใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ โดย 

(1) ขยายบรกิารวางแผนครอบครวั ใหท้ัว่ถงึทุกกลุ่มเป้าหมายประชากรและรกัษา
ระดบัการวางแผนครอบครวัในพืน้ทีซ่ึง่มกีารคุมก าเนิดสูงแลว้ไวอ้ยา่งต่อเนื่องโดยเน้น 

(1.1) เพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพของบุคลากร และส่งเสรมิ
การใชร้ะบบอาสาสมคัรเขา้ช่วยขยายใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัในชุมชนแออดั ควบคู่กบัการ 

ปรบัปรงุสุขภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ 

(1.2) ผสมผสานการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวักบักจิกรรมพฒันาดา้น
ต่างๆ 

(1.3) ปรบัปรงุระบบขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะเจรญิพนัธุแ์ละการวางแผน
ครอบครวัของกลุ่มเป้าหมายพเิศษใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

(2) รณรงคแ์ละเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ เกีย่วกบัการวางแผนครอบครวัและ 
ประชากรกบัการพฒันา โดย 

(2.1) เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัผลเสยีของการมลีูกมากและปลูกฝงัค่านิยม
การมลีกู 2  คน ใหแ้ก่ประชาชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน ปรบัปรงุวธิกีารสอนวชิาประชากร

ศกึษาในระบบโรงเรยีนใหเ้ป็นทีด่งึดดูความสนใจของนกัเรยีนแต่ละระดบัตลอดจนมเีนื้อหาดา้น 
ส่งเสรมิคุณภาพประชากรและสิง่แวดลอ้ม 

(2.2) ส่งเสรมิบทบาทองคก์รเอกชนและชุมชน ตลอดจนมกีารรว่มมอืและ
ประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชนและชุมชนโดยเฉพาะผูน้ าทอ้งถิน่ในการ
รณรงคเ์รือ่งวางแผนครอบครวั การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งผลกระทบของประชากรทีม่ต่ีอ

การพฒันา 

(2.3) เน้นการรณรงคใ์นเรือ่งความพรอ้มของการมบีุตรส าหรบัคู่สมรส
ใหม ่ และการมสี่วนรบัผดิชอบของคู่สมรสต่อการมบีุตร 

3.1.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ารกระจายตวัของประชากรและการตัง้ถิน่ฐานใหส้อดคลอ้ง
กบัการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และภาวะการจา้งงาน โดย 
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(1) สนบัสนุนใหอ้งคก์รทอ้งถิน่ (เทศบาลและสุขาภบิาล)  วางแผนปรบัปรงุและ
จดัหาบรกิารพืน้ฐานใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัของชุมชนเมอืงเดมิและชุมชนเมอืงใหม ่ โดยกระจาย

อ านาจการบรหิารและความรบัผดิชอบในการพฒันาชุมชนเมอืงใหแ้ก่องคก์รทอ้งถิน่ 

(2) ปรบัปรงุและจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัชุมชนและประชากรเขตเมอืง โดยเฉพาะ
จ านวนประชากรในเขตชุมชนเมอืงทีเ่กดิขึน้ใหม่ ซึง่ยงัไมเ่คยมกีารรวบรวมขอ้มลูโดยมอบให้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและจงัหวดัรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 

(3) ยบัยัง้การอพยพยา้ยถิน่ของชาวเขาทีจ่ะเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย และ
ยา้ยถิน่ของชาวเขาทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ตลอดจนยบัยัง้การอพยพของชาวไทยพืน้ทีร่าบมใิหเ้ขา้ไป
ตัง้ถิน่ฐานในเขตปา่ไม ้ โดยเรง่รดัใหห้น่วยราชการทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอื
กนัวางแผนจดัระเบยีบหมูบ่า้นชาวเขา รวมทัง้รณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัผลดแีละผลเสยีของการยา้ย
ถิน่ ใหช้าวไทยพืน้ราบและชาวเขาไดม้คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

3.2 การศึกษาและการฝึกอบรม 

3.2.1 ใหค้วามส าคญัต่อการขยายบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม  
เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะทีจ่ะน าไปสู่การประกอบอาชพีต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสซึง่พึง่- 
ตนเองไมไ่ดอ้ยา่งทัว่ถงึโดยด าเนินงาน ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึวยัการศกึษาภาคบงัคบั 

(1.1) ในระดบั 0 - 5  ปี เน้นบทบาทของสถาบนัครอบครวัในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ ส่งเสรมิใหชุ้มชน สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ จดัศูนยเ์ลีย้งดูเดก็ก่อนวยัเรยีน

อยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(1.2) ขยายและส่งเสรมิการจดัการศกึษาในการบรบิาลทารก การดแูล 
เดก็เลก็ในชัน้อนุบาลทัง้ในระบบและนอกระบบ โดยชกัจงูหรอืใหส้ิง่จงูใจภาคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่ม

มากขึน้ 

(2) เรง่รดัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั ( 6  ปี)  ใหค้รอบคลุมประชากรในกลุ่มอาย ุ
โดยเฉพาะเดก็ในชนบทห่างไกล เดก็ทีเ่คลื่อนยา้ยตามผูป้กครองไปท างานยงัทีต่่างๆ รวมทัง้ 
เยาวชนและสตรทีีถู่กใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอยา่งไมเ่ป็นธรรม โดยเน้น  

(2.1) ขยายและพฒันารปูแบบวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมแก่
เดก็ผูด้อ้ยโอกาสในชนบททีห่่างไกลในชุมชนแออดั เดก็ทีม่คีวามผดิปกตทิางร่างกาย จติใจ รวมทัง้

เดก็และเยาวชนทีม่ปีญัญาเลศิหรอืมคีวามสามารถพเิศษ 
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(2.2) ปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อลดอตัราการออกกลางคนั
และการตกซ ้าชัน้ ตลอดจนพฒันาระบบการส่งต่อนกัเรยีนใหไ้ดผ้ลอยา่งจรงิจงั 

(2.3) ทบทวนและปรบัปรงุวธิกีารด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถงึและต่อเน่ือง 

(2.4) แกไ้ขปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การใหก้ารศกึษาแก่เดก็และเยาวชน โดยเฉพาะการเขา้ศกึษาภาคบงัคบั เช่น กฎหมายเกีย่วกบั
ทะเบยีนราษฎรแ์ละระเบยีบการไมอ่นุญาตใหเ้ดก็ทีจ่บประถมศกึษาทีอ่ายตุ ่ากว่า 1 5  ปี เขา้รบั
บรกิารศกึษานอกระบบโรงเรยีน เป็นตน้ 

(3) ขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาก 6  เป็น 9  ปี อย่างเป็นขัน้ตอนเน้นให้
ความส าคญัทัง้ดา้นคุณภาพและปรมิาณ โดยเฉพาะพืน้ทีช่นบทห่างไกลทีม่อีตัราการเรยีนต่อต ่า 

(3.1) ใหส้ิง่จงูใจแก่ผูป้กครองทีด่อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิเพื่อส่งเดก็เขา้
เรยีนต่อมากขึน้ ดว้ยการใหเ้งนิอุดหนุนเพื่อทดแทนค่าเสยีโอกาส หรอืการน าระบบคปูองการศกึษา

มาใช ้

(3.2) ปรบัปรงุหลกัสตูรทางดา้นการฝึกทกัษะและเพิม่พนูความรูด้า้น
อาชพีทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ และใหม้กีารน าภูมปิญัญาชาวบา้นมาประยกุตเ์ขา้กบักระบวนการการ

เรยีนการสอน  

(4) พฒันาการเรยีนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร ์ คณติศาสตรแ์ละภาษาศาสตร ์
(องักฤษ)  โดย 

(4.1) เรง่รดัการผลติและการฝึกอบรมครทูัง้ก่อนประจ าการและระหว่าง
ประจ าการในทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง เน้นใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการผลติครทูีม่คีุณภาพ จรรยา-
บรรณทางวชิาชพี และมเีทคนิคในการถ่ายทอดความรูใ้หเ้กดิผลในดา้นการสอนอยา่งจรงิจงั  

(4.2) ปรบัปรงุอุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารและหอ้งสมุดใหท้นัสมยั และ
รณรงคใ์หม้กีารใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื่อง เน้นกจิกรรมในเชงิรปูธรรมอย่างจรงิจงั เช่น การจดั
นิทรรศการและการประกวดสิง่ประดษิฐ ์ เป็นตน้ 

3.2.2 พฒันาก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงูทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพในสาขาทีข่าด
แคลน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยด าเนินการดงันี้ 



164 

(1) เรง่ขยายการผลติแพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสชักร วศิวกร สถาปนิก นกัวทิยา-
ศาสตร ์ นกัเทคโนโลยแีละช่างเทคนิค ดว้ยการเพิม่เป้าหมายการผลติในสถาบนัการศกึษาของรฐัที่
ผลติอยูเ่ดมิ และทีก่ าลงัอยูใ่นระหว่างการจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นส่วนภูมภิาค 

(2) พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารขอ้สนเทศเกีย่วกบัภาวะตลาดแรงงานเพื่อปรบัปรงุ
หลกัสตูรและขบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการมงีานท า โดยมกีารตดิตามผลการมงีานท า
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาในสถาบนัอย่างกวา้งขวาง เพื่อน าขอ้มลูมาประกอบการปรบัปรงุหลกัสตูรการ

เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการมงีานท าและการแนะแนวการศกึษาและมอีาชพี 

(3) เรง่รดัการผลติและฝึกอบรมครแูละอาจารยใ์นสาขาทีข่าดแคลน โดยมแีนว
ทางการด าเนินงาน โดย  

(3.1) เน้นการผลติและฝึกอบรมในสถาบนัทีม่อียูแ่ลว้โดยขอความ 
ช่วยเหลอืทางวชิาการจากต่างประเทศ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพในดา้นคุณธรรม  
จรรยาบรรณ และทกัษะในดา้นวชิาการ การบรหิาร และการถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งจรงิจงั 

(3.2) ประสานความรว่มมอืกบัสถานประกอบการในการฝึกทกัษะวชิาชพี 
และการพฒันาขอ้มลูข่าวสารใหท้นัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยอียูเ่สมอ 

(3.3) ใหม้กีารหมุนเวยีนบุคลากรระหว่างสถาบนัการศกึษา สถาบนั
วชิาการของรฐัและสถานประกอบการเอกชน เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมปีระสบการณ์กวา้งขวาง

และเพิม่พนูความสามารถในการปฏบิตังิาน 

(3.4) ก าหนดสิง่จงูใจใหค้ร-ูอาจารยใ์นสาขาวชิาทีข่าดแคลนโดยเฉพาะ
วศิวกรรมศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ แพทยศ์าสตร ์ ทนัตแพทยศ์าสตร ์ ในรปูแบบต่างๆ เช่นการให้
ทุนการศกึษา การใหเ้งนิอุดหนุนในรปูของเงนิเพิม่พเิศษ การเพิม่ค่าสอนรายชัว่โมง การใหส้ทิธิ ์
อาจารยท์ีเ่กษยีณอายแุลว้ไดท้ าการสอนต่อจนอายุ 6 5  ปี เป็นตน้ 

(4) สนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาของรฐัสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมอีสิระและ
พึง่ตนเองไดม้ากขึน้ 

(4.1) ใหม้หาวทิยาลยัมอีสิระในการบรหิารงบประมาณทีร่ฐัจดัสรรให ้
โดยสามารถออกระเบยีบการใชจ้่ายเงนิของตนเอง แต่ระเบยีบบรหิารบุคลากรยงัคงอยูใ่นระบบ 
ราชการตามเดมิ หรอื 

(4.2) ใชร้ปูแบบของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี คอืเป็นมหาวทิยาลยั
ของรฐัแต่ไมเ่ป็นส่วนราชการ โดยรฐัใหเ้งนิอุดหนุนประจ าปีส่วนหน่ึง เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการ
ไปไดต้ามปกต ิ และอกีส่วนหน่ึงมหาวทิยาลยัหารายไดเ้องเพื่อเสรมิสรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 
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ทัง้นี้สภามหาวทิยาลยัจะรบัผดิชอบในการออกระเบยีบในการบรหิารงบประมาณของแต่ละ
มหาวทิยาลยัต่อไป 

(5) สนบัสนุนการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ใหผู้ท้ีเ่รยีนมคีวามรู ้ มรีะเบยีบ 
วนิยั ควบคู่ไปกบัการมจีรรยาบรรณในวชิาชพี พรอ้มทัง้มปีระสบการณ์เป็นสากลยิง่ขึน้ 

(5.1) จดัหลกัสตูรใหม้กีารผสมผสานระหว่างวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
วชิาดา้นสงัคมศาสตร ์ เช่น วชิาวศิวกรรมศาสตรผ์สมผสานกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 

(5.2) รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างประเทศในดา้นวชิาการ เช่น การ
แลกเปลีย่นอาจารยแ์ละจดัท าหลกัสตูรรว่มกนั 

(6) ปรบัค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียมของสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในสาขาที่
ขาดแคลนหรอืสาขาทีม่คีวามตอ้งการเรยีนสงู ใหคุ้ม้ทุนมากยิง่ขึน้ควบคู่ไปกบัระบบการใหทุ้นอุดหนุน
การศกึษาแก่ผูย้ากจน หรอืการใหเ้งนิยมืเพื่อการศกึษาหรอืในรปูอื่นๆ  

(7) สนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาท าการวจิยัและพฒันาใหก้วา้งขวางรวมทัง้
สนบัสนุนใหเ้อกชนจดัตัง้กองทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา โดยใหค้วามส าคญัในการน าผลการวจิยัและ

พฒันามาถ่ายทอดใหเ้กดิผลในเชงิพาณชิยม์ากขึน้ 

3.2.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้อกชนมบีทบาทในการจดัการศกึษาและฝึกอบรมมากขึน้ 
โดยเน้นใหค้วามส าคญัและด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ปรบัปรงุและผ่อนคลาย กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อลดขัน้ตอนการ
ด าเนินงานและจงูใจใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษามากขึน้ โดย 

(1.1) ยกเลกิเพดานค่าเล่าเรยีนของโรงเรยีนเอกชนในทุกระดบัการศกึษา 
เพื่อเปิดโอกาสใหป้รบัตวัไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสถานศกึษา 

(1.2) ใหเ้อกชนมอีสิระในการจดัท ารายละเอยีดของหลกัสตูรภายใต้
กรอบโครงสรา้งของแต่ละหลกัสตูรทีท่างราชการก าหนดไว ้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิาร

และการจดัการ 

(1.3) ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนแก่เอกชนทีจ่ะจดับรกิารทางการศกึษา 
โดยเน้นชุมชนศูนยก์ลางในภมูภิาค เช่น พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหม ่ ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกและ 
ชายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้ และใหผ้ลติก าลงัคนตามความตอ้งการของแต่ละภมูภิาค 

(1.4) ส่งเสรมิใหเ้อกชนผลติก าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน เช่น วศิวกร 
แพทย ์ และทนัตแพทย ์ โดยการสนบัสนุนจากทบวงมหาวทิยาลยัและสมาคมวชิาชพี 
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(2) จดัใหม้คีวามรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและฝึกอบรมของรฐักบัสถาน
ประกอบการ เพื่อการฝึกทกัษะวชิาชพีในรปูแบบต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ เช่น ความ
รว่มมอืในรปูแบบช่างฝึกหดั หรอืแบบโรงเรยีน-โรงงาน ปรบักระบวนการเรยีนการสอนทัง้
ภาคทฤษฎคีวบคู่ไปกบัภาคปฏบิตัแิละการท างานในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

3.2.4 ปรบัปรงุการจดัการศกึษาตลอดชพีเพื่อปวงชน ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหม้ี
ความต่อเน่ืองแก่กลุ่มเป้าหมายตัง้แต่เดก็ปฐมวยัไปจนถงึวยัสงูอาย ุ และมคีวามสมดุลกบัการ
จดับรกิารการศกึษาทุกระดบั โดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) กระจายอ านาจการตดัสนิใจในการก าหนดทศิทางและนโยบายการศกึษา 
รวมทัง้การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณไปส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่มากขึน้ 

(2) จดัใหม้คีวามเชื่อมโยงระหว่างการศกึษาในระบบและนอกระบบโรงเรยีน 
รวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยั ใหค้รอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถงึโดย 

(2.1) ปรบัปรงุประสทิธภิาพการเรยีนการสอนเพื่อปลกูฝงัจติใจเดก็และ
เยาวชนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม การส่งเสรมิการเล่นกฬีาและการออกก าลงักายความมรีะเบยีบวนิยั 
และความซาบซึง้ดา้นสุนทรยีภาพ โดยอาศยักระบวนการลกูเสอื ยวุกาชาด การฝึกวชิาทหารและ
การจดักจิกรรมในศูนยเ์ดก็และเยาวชน เป็นตน้ 

(2.2) ใหค้วามรูแ้ก่ปวงชนเพื่อน าไปสู่กระบวนการกา้วหน้าสมยัใหม ่
เพื่อใหรู้เ้ท่าทนัเทคโนโลยใีนการใชปุ้๋ ย ยาฆ่าแมลง การใชพ้ลงังาน และใหรู้จ้กัรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปลกูฝงัความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งดา้นการเมอืงและ
การปกครอง แก่ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(3) สนบัสนุนใหเ้ดก็ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีนมโีอกาสไดร้บัการศกึษา
และสอบเทยีบความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมตามวยัและระดบัการศกึษา โดยพจิารณาวางกฎและระเบยีบ
เพื่อการส่งเสรมิการศกึษาตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

(3.1) ใหป้ระชาชนไดม้กีารเรยีนรูแ้ละศกึษาดว้ยตนเองและน าความรู้
ความสามารถในการเรยีนรูไ้ปสอบเทยีบระดบัความรูไ้ด้ 

(3.2) เรง่ขยายการจดัการศกึษาผูใ้หญ่ใหก้วา้งขวางและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายผูด้อ้ยโอกาส ใหท้ัว่ถงึมากยิง่ขึน้ 

(3.3) จดัรปูแบบและวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่มเดก็ใน
ระบบโรงเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษเพื่อใหเ้รยีนจบเรวขึน้ และส าหรบักลุ่มเดก็ในโรงเรยีนทีม่อีายุ
สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ควรเปิดโอกาสใหศ้กึษาในระบบการศกึษาผูใ้หญ่ได ้ เช่นกนั 
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(4) พฒันาคุณภาพครรูะดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา โดยฝึกอบรมครู
ประจ าการใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการสอนไดต้ามหลกัสตูร โดยเน้นครทูีส่อนเดก็ทีม่คีวาม

ผดิปกตทิางรา่งกายและจติใจเป็นพเิศษ 

(5) พฒันาระดบัขอ้มลูข่าวสารในการใหค้วามรูผ้่านทางระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ 
โดยการจดัท าแผนการใชส้ื่อสารมวลชนในทุกรปูแบบ เพื่อประโยชน์ต่อการใหก้ารศกึษา การ 

เผยแพรแ่ละเสรมิสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัต่อนโยบายและโครงการพฒันาประเทศ 

3.3 การยกระดบัรายได้และสวสัดิการแรงงาน 

3.3.1 ส่งเสรมิการฝึกอบรมและพฒันาฝีมอืแรงงาน เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของกลุ่ม 
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีวามรู ้ ฝีมอืและทกัษะในการประกอบอาชพี อนัเป็นการเสรมิสรา้งโอกาสการมี 
งานท าและยกระดบัรายไดใ้หส้งูขึน้ดว้ย โดย 

(1) สนบัสนุนการฝึกอาชพีระยะสัน้ส าหรบัแรงงานไรฝี้มอื เพื่อพฒันาทกัษะและ
ประสทิธภิาพในการท างานควบคู่ไปกบัการปรบัปรงุหลกัสตูร และระบบการจดัฝึกอบรมให้ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยการประสานความรว่มมอืระหว่างสถาบนัฝึกอาชพี

ของรฐัและสถานประกอบการเอกชน 

(2) เรง่รดัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกอาชพี ในสถาน
ประกอบการ เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการฝึกช่างฝีมอืรว่มกบั

สถาบนัฝึกอาชพีของรฐั 

(3) ขยายรปูแบบความรว่มมอื รวมทัง้ระดมทุนจากภาคเอกชน มาใชใ้นการฝึก- 
อบรมมากขึน้ โดยก าหนดระบบการใหส้ิง่จงูใจในรปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัการฝึกอบรมแก่สถาน

ประกอบการทุกขนาด 

(4) ประสานงานระหว่างภาครฐัและเอกชน ในการจดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะดา้น
ในสาขาทีต่อ้งการแรงงานทีม่ฝีีมอืและความช านาญสงู เพื่อด าเนินการใหก้ารฝึกอบรมรว่มกนัโดยให้

ภาคเอกชนเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยในรปูของกองทุนฝึกอบรม 

(5) ปรบัปรงุระบบการวางแผนและประสานการฝึกอาชพีของหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดบัจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อลดปญัหาการฝึกอบรมซ ้าซอ้นและเป็นการประหยดั 

งบประมาณ 

(6) พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงานทีส่ามารถใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารที่
ถูกตอ้ง รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ ใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงานและประชาชนทัว่ไปจนถงึระดบัต าบล หมูบ่า้น 
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รวมทัง้การพฒันาระบบการแนะแนวอาชพีและบรกิารจดัหางานใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อส่งเสรมิ
โอกาสการมงีานท าเพิม่ขึน้ 

(7) สนบัสนุนใหม้ศีูนยก์ลางในการพฒันาความรูด้า้นแรงงานและการจดัการใหแ้ก่
ผูใ้ชแ้รงงาน ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการและ 

ผลติภาพแรงงาน 

3.3.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนความตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ าเป็นแก่ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่มเ่ป็นระบบ
ขนาดเลก็และผูป้ระกอบอาชพีส่วนตวัในเขตเมอืงรวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนการประกอบอาชพีเสรมิแก่
เกษตรกรในชนบท ในช่วงฤดแูลง้และช่วงรอฤดกูาลเกบ็เกีย่ว โดย 

(1) สนบัสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัระบบขอ้มลูข่าวสารเชงิธุรกจิทีท่นัสมยั 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นการตลาด เงนิทุน และความรูด้า้นการผลติ เพื่อน ามาใชใ้นการประสานแผนการ
ผลติ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายในและต่างประเทศทัง้ในแง่ปรมิาณและคุณภาพ

ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดงักล่าว 

(2) สนบัสนุนใหม้กีารประสานงานระหว่างหน่วยงานของราชการและภาคเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขจดัความซ ้าซอ้น และส่งเสรมิใหก้ารประกอบอาชพีส่วนตวัและธุรกจิทีไ่มเ่ป็นระบบ
ใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างครบวงจร โดยสนบัสนุนใหศู้นยธ์ุรกจิหตัถกรรมขนาดยอ่มเป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานทัง้ดา้นการฝึกอาชพี เทคโนโลยกีารผลติ เงนิทุนการตลาด รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีาร

รวมกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อธุรกจิดว้ย 

(3) สนบัสนุนใหผู้ท้ างานทีม่ปีระสบการณ์ในสถานประกอบการสามารถแยกตวัมา
จดัตัง้สถานประกอบการของตนเองได ้ โดยทางราชการใหค้ าแนะน าการจดัท าโครงการ เพื่อขอรบั

การสนับสนุนดา้นเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิภาครฐัและเอกชน 

(4) สนบัสนุนระบบการรบัช่วงงาน การรบัเหมางาน การรบังานไปท าทีบ่า้น เช่น 
การเจยีระไนพลอย การท าดอกไมป้ระดษิฐห์รอือุตสาหกรรมอื่นทีม่โีอกาสขยายตวัสงูใหเ้ป็นไปอย่าง
กวา้งขวางยิง่ขึน้ โดยใหเ้อกชนเป็นแกนน าในการจดัหาวตัถุดบิ ตลาด ใหค้ าแนะน ารปูแบบและ
พฒันาฝีมอื เพื่อปรบัปรงุเทคนิคการผลติ 

(5) ทบทวนและผ่อนคลายกฎ ระเบยีบ และขัน้ตอนต่างๆ ของทางราชการทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกจิทีไ่มเ่ป็นระบบและอาชพีส่วนตวั เช่น ใหภ้าคเอกชนมสี่วนในการ
สนบัสนุนการฝึกอาชพี ลดขัน้ตอนการจดทะเบยีน การประกอบธุรกจิเปิดโอกาสใหม้กีารค ้าประกนั
เงนิกูร้ว่มกนัระหว่างหน่วยงานราชการ หรอืสถาบนัการเงนิกบัผูป้ระกอบการ 
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(6) ประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการฝึกอาชพี 
การเงนิ การตลาด และวตัถุดบิ แก่เกษตรกร ใหม้อีาชพีเสรมิ ในช่วงฤดแูลง้ รวมทัง้ส่งเสรมิให้
เกษตรกรในเขตยากจน ทีม่คีวามแหง้แลง้เป็นประจ า สามารถประกอบอาชพีนอกภาคเกษตรได ้ 

3.3.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุ่มผูท้ างานทีด่อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่กลุ่มแรงงานภาค
เกษตรในชนบท กลุ่มแรงงานยากจนในเมอืง แรงงานหญงิ และแรงงานเดก็ใหม้คีวามมัน่คงในการ
ท างาน ไดร้บัรายไดแ้ละค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม มสีภาพการท างานทีเ่หมาะสมมคีวามปลอดภยัและไดร้บั
สวสัดกิารอยา่งทัว่ถงึ โดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) สนบัสนุนใหม้กีารก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมส าหรบักลุ่ม
ผูท้ างานทีด่อ้ยฐานะทางการเศรษฐกจิ โดย 

(1.1) ใหม้กีารจดัสรรรายไดท้ีเ่ป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการและผูใ้ช้ 
แรงงาน โดยพจิารณาค่าตอบแทนดา้นค่าจา้งแรงงานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายไดข้อง 
ผูท้ างานกลุ่มอื่นๆ เช่น เกษตรกรและขา้ราชการ ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและ 

ค่าครองชพี  

(1.2) สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการค่าจา้ง ใหส้ามารถท า
หน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายค่าจา้งและรายงานกลุ่มต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

(2) สนบัสนุนระบบสวสัดกิารแรงงานทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน โดย 

 (2.1) ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการส่งเสรมิความ
รว่มมอืของภาคเอกชน ในการจดัสวสัดกิารดา้นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวทีถู่กสุขลกัษณะส าหรบั 
แรงงานก่อสรา้ง รวมทัง้การจดัการศกึษาส าหรบัลกูคนงานก่อสรา้งก่อสรา้ง รวมทัง้การจดัใหม้ศีูนย์ 

ดแูลเดก็ส าหรบัคนงานในโรงงาน 

(2.1) สนบัสนุนระบบสวสัดกิารกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ให้
เอือ้ต่อการส่งเสรมิความร่วมมอืภาคเอกชน ในการจดัสวสัดกิารดา้นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวทีถู่ก 
สุขลกัษณะ โรงเรยีน หรอืหน่วยการศกึษาเคลื่อนที ่ และการจดัใหม้ศีูนยด์แูลเดก็ส าหรบัคนงานใน

โรงงาน 

(2.2) ขยายโอกาสแก่แรงงานทีป่ระสบอนัตรายจนตอ้งกลายเป็น 
คนพกิาร ใหไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานทีเ่หมาะสมกบัสภาพรา่งกาย รวมทัง้ส่งเสรมิให้
ไดร้บัการจา้งงาน หรอืประกอบอาชพีส่วนตวัตามความสามารถ  

(2.3) สนบัสนุนใหแ้รงงานหญงิ และแรงงานเดก็ทีก่ฎหมายอนุญาตให้
ท างาน ไดม้โีอกาสพฒันาตนเองในรปูแบบต่างๆ ทัง้ในดา้นความรูเ้กี่ยวกบัสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมาย
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แรงงาน ทกัษะฝีมอืเพื่อการประกอบอาชพีเพื่อการประกอบอาชพีและพฒันาการดา้นร่างกายจติใจ
และอารมณ์ 

(2.4) จดัใหม้กีารลงทะเบยีนแรงงานรบัจา้งภาคเกษตร เพื่อประโยชน์ใน
การจดัรฐัสวสัดกิาร หรอืจดัหามาตรการอื่นๆ ใหน้ายจา้งจดัสวสัดกิารแก่แรงงานไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

(3) เรง่รดัและขยายการด าเนินงานคุม้ครองแรงงานใหท้ัว่ถงึ โดย 

(3.1) ปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานโดยขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมแรงงานรบัจา้งภาคเกษตร ในเรือ่งสภาพการท างาน สวสัดกิาร ความปลอดภยัและการ
จา่ยค่าจา้งทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้การขยายอายเุดก็ทีอ่นุญาตใหท้ างานจาก 1 3  ปี เป็น 1 5  ปี ตาม 

มาตรฐานสากลและเพิม่สทิธแิก่แรงงานหญงิในการลาคลอดและอภบิาลบุตร 

(3.2) ขยายงานกองทุนเงนิทดแทนใหคุ้ม้ครองลกูจา้งทีป่ระสบอนัตราย
หรอืเจบ็ปว่ยและพกิารเน่ืองจากการท างานในสถานประกอบการตัง้แต่ 1 0  คน ขึน้ไป 

(3.3) ก ากบัดแูลการไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย ทัง้ดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการหลอกลวง การลดภาระค่าใชจ้่ายในการไปท างานต่างประเทศการให้
ความคุม้ครองดแูลใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมในดา้นมาตรฐานสญัญาจา้ง ค่าจา้งและสภาพแวดลอ้มใน
การด ารงชพีในต่างประเทศ และการพฒันาระบบขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพีและทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานที่

เดนิทางกลบัจากการท างานในต่างประเทศ 

(4) ส่งเสรมิระบบแรงงานสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ โดย 

(4.1) สนบัสนุนระบบแรงงานสมัพนัธแ์บบทวภิาคใีนระดบัธุรกจิเพื่อให้
นายจา้งและลกูจา้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัและมคีวามรว่มมอือย่างใกลช้ดิมากขึน้เพื่อลดปญัหา

ความขดัแยง้รุนแรงทีเ่ป็นผลเสยีต่อระบบเศรษฐกจิส่วนรวม 

(4.2) สนบัสนุนระบบไตรภาคแีละพฒันาองคก์รนายจา้งและองคก์ร 
ลกูจา้ง ใหม้โีอกาสท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของแต่ละฝา่ยอยา่งแทจ้รงิ ในการสนับสนุนการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมไดอ้ย่างมประสทิธภิาพ 

(4.3) สนบัสนุนการฝึกอบรมไตรภาคแีบบเขม้ขนัดา้นแรงงานสมัพนัธ์
เพื่อใหน้ายจา้ง ลกูจา้ง และเจา้หน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตังิานดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ปรชัญาของการแรงงานทีถู่กตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะช่วยลดความขดัแยง้ในการ

ปฏบิตังิาน 
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(4.4) สอดแทรกความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบวนิัยในการ
ท างานรว่มกนัระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง และรบัผดิชอบต่อองคก์ร ไวใ้นหลกัสตูรการฝึกอบรม 

แรงงานทัง้ของรฐัและเอกชนเพื่อยอมรบับทบาทซึง่กนัและกนั 

(4.5) จดัท าสื่อเพื่อการประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชแ้รงงานทีจ่ะเขา้สู่ตลาด 
แรงงาน ไดท้ราบถงึชวีติการท างานในระบบการผลติสมยัใหม่ 

(5) ส่งเสรมิความปลอดภยัและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย 

(5.1) ขยายขอบเขตการใหค้วามคุม้ครองดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานใหท้ัว่ถงึ และครอบคลุมแรงงานภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบรกิาร โดยเฉพาะในเรือ่งการ
ใชเ้ครือ่งจกัรสมยัใหม่ และการใชส้ารเคมใีนการเกษตร 

(5.2) พฒันาระบบสารสนเทศความปลอดภยัเพื่อประโยชน์ในการป้องกนั 
และควบคุมปญัหาการประสบอนัตรายจากสถานประกอบการทัว่ประเทศ 

(5.3) สนบัสนุนการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัอนัตราย และปญัหาสุขภาพอนมยั
อนัเกดิจากสภาพการท างาน สารเคม ี การใชเ้ครือ่งจกัรกล เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนั ควบคุม

และปรบัปรงุมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 

(5.4) ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อนามยัและ 
สิง่แวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนการใชแ้ละป้องกนัภยัจากสารเคมเีพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทาง
เศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.4 การพฒันาสุขภาพและพลานามยั 

3.4.1 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสีุขภาพด ี มคีวามรูใ้นการป้องกนัโรค รูจ้กัรกัษาพยาบาล 
เบือ้งตน้ดว้ยตนเอง และมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม โดยเรง่พฒันาคุณภาพและปรมิาณงาน 
สาธารณสุขมลูฐานในเขตชนบท และขยายงานสาธารณสุขมลูฐานในเขตเมอืงใหม้ากยิง่ขึน้ โดย
ด าเนินการ ดงันี้ 

(1) สนบัสนุนการพฒันารปูแบบการมสี่วนรว่มของประชาชนดา้นสาธารณสุขใหม้ี
ความหลากหลาย สามารถปรบัใชก้บัสภาพพืน้ที ่ ซึง่แตกต่างกนัอยา่งเหมาะสม 

(2) สนบัสนุนบทบาทของประชาชนในการตดัสนิใจ ก าหนดความตอ้งการและ
วธิกีารด าเนินงาน ตลอดจนการบรหิารทรพัยากรทัง้ทีร่ะดมจากชุมชนและทไีดจ้ากแหล่งอื่น รวมทัง้
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อพฒันาสุขภาพดว้ยตนเองมากขึน้ เช่น เลกิการสูบบุหรีแ่ละเสพสุรา 
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(3) พฒันาภูมปิญัญาทางดา้นการรกัษาพยาบาลแบบพืน้บา้น เช่น แพทยแ์ผนไทย 
สมนุไพรและการนวด ประสานเขา้กบัระบบบรกิารการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

(4) จดัใหม้อีงคก์รในการประสานการด าเนินงานพฒันาสาธารณสุขในเขตเมอืง ให้
ไดผ้ลในทางปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 

(5) ปรบัปรงุแกไ้ขระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ใหส้ามารถเอือ้อ านวยต่อการ
กระจายอ านาจใหเ้ทศบาล สามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาดา้นสาธารณสุขดว้ยตนเองไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธภิาพ 

3.4.2 พฒันาสถานบรกิารทุกระดบั ใหส้ามารถบรกิารประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึ มคีุณภาพ 
และประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยด าเนินการ ดงันี้ 

(1) จดัสรรทรพัยากรสาธารณสุข ทัง้ในดา้นบุคลากรในระดบัต่างๆ และเครื่อง
อุปกรณ์การแพทย ์รวมทัง้เวชภณัฑใ์หเ้พยีงพอต่อการขยาย และปรบัปรงุคุณภาพและประสทิธภิาพ
ของสถานบรกิารระดบัต่างๆ ในส่วนภมูภิาค โดยเฉพาะในระดบัสถานีอนามยั และโรงพยาบาล 

ชุมชน 

(2) กระจายและจดัสรรทรพัยากรสาธารณสุข ตลอดจนระดมความรว่มมอืจาก 
ทุกฝา่ย ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพ ทัง้ทางร่างกายและจติใจ รวมทัง้
การฟ้ืนฟูสภาพโดยมุง่ไปสู่สาเหตุของโรคทีป้่องกนัได ้ เช่น โรคจติ โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคเอดส ์
โรคทีเ่กีย่วเนื่องกบัความพกิารทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุและโรคทีเ่กดิจากความไมป่ลอดภยัในการท างาน 

ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

(3) เพิม่บทบาทภาคเอกชนในการจดับรกิารดา้นการส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรค 
และการรกัษาพยาบาล ตลอดจนการมสี่วนรว่มในการผลติบุคลากรสาธารณสุขในสาขาทีข่าดแคลน

และใชต้น้ทุนสงู 

(4) พฒันาเครอืขา่ยระบบการส่งต่อผูป้ว่ย ระหว่างสถานบรกิารของภาครฐั
ดว้ยกนั และระหว่างรฐักบัเอกชนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อลดความแออดัของโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ในเขตเมอืง 

(5) จดัระบบควบคุมการน าเขา้เทคโนโลย ี และใหม้กีรกระจายไปตามทีต่่างๆ ให้
เหมาะสม พรอ้มไปกบัการพฒันาเทคโนโลยใีหส้ามารถพึง่ตนเองไดม้ากทีสุ่ด 

3.4.3 พฒันาและขยายบรกิารพืน้ฐานทางดา้นสาธารณสุข ใหส้ามารถรองรบัการ
เปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหม ่ โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก โดยด าเนินการดงัน้ี 
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(1) จ าแนกพืน้ทีพ่รอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันาสาธารณสุขให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของพืน้ที ่ โดยใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้มทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงขึน้ในแผนฯ 7 

(2) สนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้มาจดัตัง้สถานรกัษาพยาบาลในเมอืงใหญ่และเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิใหม ่ พรอ้มไปกบัการขยายและปรบัปรุงการสาธารณสุขของรฐัใหค้รอบคลุมในส่วนที่ 

ยงัขาดอยู่ 

3.4.4 พฒันาระบบประกนัสุขภาพทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เช่น การประกนัสุขภาพโดยสมคัรใจ 
และการสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อยในดา้นการรกัษาพยาบาล ใหส้นบัสนุนและสอดคลอ้งกบัพระราช-

บญัญตัปิระกนัสงัคม 

3.4.5 เรง่รดัการด าเนินงานป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปญัหาสุขภาพ อนัเน่ืองมาจากการ
ประกอบอาชพี สภาพแวดลอ้มเป็นพษิและความปลอดภยัในการบรโิภค โดยด าเนินการดงันี้ 

(1) ประสานการจดัท าแผนทีส่ าหรบังานทีม่หีลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิดา้น
การควบคุมสิง่แวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยัในการบรโิภค และดา้นความปลอดภยัในการประกอบ
อาชพี เป็นตน้ 

(2) ใหม้อีงคก์รหรอืใชอ้งคก์รทีม่อียู ่ เช่น คณะกรรมการรว่มรฐับาลและเอกชน
เพื่อพฒันาสาธารณสุข (กรอ.สาธารณสุข)  เป็นผูป้ระสานความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนให้ 

เกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง 

(3) ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัใหม้ผีลบงัคบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และลดขัน้ตอนการท างานใหเ้อือ้อ านวยต่อการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 

(4) สนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกป้ญัหา 
โดยการเผยแพรค่วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารทีจ่ าเป็น 

(5) ควบคุมคุณภาพอาหาร ไดแ้ก่ อาหารหลกัทีค่นส่วนใหญ่ตอ้งบรโิภค เช่น  
น ้าปลา ปลาท ู ปลาเคม็ และผกั เป็นตน้ 

3.4.6 รณรงคอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคเอดส ์ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของ
มนุษยท์ีส่ามารถแกไ้ขได ้ โดย 

(1) ระดมความรว่มมอืจากทุกฝ่ายทัง้ภาครฐับาลและเอกชนในการใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนใหรู้จ้กัวธิคีวบคุมและป้องกนัโรคเอดสแ์ละมทีศันคตทิีถู่กตอ้งในการอยูร่ว่มกบัผูต้ดิเชือ้

เอดสใ์นสงัคมโดยไมร่งัเกยีจ 
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(2) จดับรกิารทางการแพทยแ์ละสงัคมแก่ผูท้ีต่ดิเชือ้ ใหส้ามารถด ารงชวีติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งปกต ิ และไมแ่พรเ่ชือ้ไปสู่คนอื่น 

(3) รณรงคใ์หล้ดและเลกิการประกอบอาชพีโสเภณ ี และใหค้วามรูเ้รือ่งโรคเอดส์
และเพศศกึษา แก่กลุ่มเป้าหมายทีส่ าคญัๆ อยา่งต่อเน่ือง 

(4) ส่งเสรมิการศกึษา คน้ควา้และวจิยัเกี่ยวกบัโรคเอดส ์

3.4.7 เสรมิสรา้งความอยูด่กีนิดขีองประชาชน ใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัทีถู่กสุขลกัษณะไดก้นิอาหาร
และดื่มน ้าทีส่ะอาด และมคีุณค่าเพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ โดย 

(1) เรง่รดัด าเนินงานดา้นโภชนาการ สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม และการจดัหาน ้า
สะอาดต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 6  โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีช่นบท 

(2) ปรบัระดบัฟลอูอไรดใ์นน ้าบรโิภคของประชาชน ใหม้ปีรมิาณฟลอูอไรดท์ี่ 
พอเหมาะ เพื่อเสรมิคุณภาพชวีติในดา้นการป้องกนัโรคฟนัผุและสภาวะฟนัตกกระ ตลอดจนผล 

ขา้งเคยีงจากการมปีรมิาณฟลูออไรดม์ากหรอืน้อยเกนิไปในธรรมชาต ิ

(3) สนบัสนุนการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธค์วามรูแ้ก่ประชาชน ใหบ้รโิภค 
อาหารทีถู่กตอ้งตามหลกัโภชนาการควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิใหม้กีารผลติกระจายอาหารอย่าง

เหมาะสมและเพยีงพอต่อการบรโิภคของชุมชน 

(4) พฒันาระบบขอ้มลูการเฝ้าระวงัทางอาหารและโภชนาการทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ให้
สามารถใชใ้นการก าหนดนโยบาย แนวทางและกจิกรรมการพฒันาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(5) ป้องกนัและแกไ้ขเดก็และเยาวชนในเขตเมอืงทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ โดย
เน้นการใหค้วามรูเ้รือ่งโภชนาการและการออกก าลงักาย 

(6) สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมดา้นการออกก าลงักาย การกฬีา และ
นนัทนาการ ตลอดจนการจดัสรา้งสวนสาธารณะใหป้ระชาชนไดม้สีถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจใหท้ัว่ถงึ 

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

3.4.8 จดัท าแผนงานในการป้องกนัและเตรยีมการรบัสถานการณ์อนัเกดิจากสาธารณภยั 
ทัง้ทางธรรมชาตแิละจากอุบตัภิยั โดย 

(1) ประสานงานกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและเกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ตลอดทัง้องคก์รระหว่างประเทศ 
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(2) ปรบัปรงุแกไ้ขนโยบาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ปจัจบุนั รวมทัง้การฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ทีห่ลงัจากเกดิสาธารณภยั 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 
การพฒันาจิตใจ วฒันธรรมและสงัคม 

1. ประเดน็การพฒันา 

  ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา การทีป่ระเทศไทยไดร้บัผลส าเรจ็อยา่งสงูในการพฒันาเศรษฐกจิ 
แต่กม็ปีญัหาสงัคมทางดา้นพฒันาจติใจ และสถาบนัครอบครวัตลอดจนวฒันธรรมตามมา ดว้ยเหตุน้ี
การใหค้วามเอาใจใส่อยา่งจรงิจงัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นจติใจ วฒันธรรมและสงัคม
ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของการพฒันาเศรษฐกจิ จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็นต่อการมเีสถยีรภาพของ

สงัคมไทยต่อไป 

  การพฒันาจติใจ วฒันธรรมและสงัคม ในช่วงแผนน้ีมปีระเดน็การพฒันาหลกัทีส่ าคญั ดงันี้ 
คอื  

1.1 สถาบนัครอบครวัทีม่คีวามมัน่คงน้อยลง 

  ผลจากการลดอตัราการเพิม่ประชากรท าใหค้รวัเรอืนมขีนาดเลก็ลงและมผีลใหล้กัษณะของ
ครอบครวัทีอ่ยูร่ว่มกนัหลายชัว่อายคุนเริม่เสื่อมคลาย เกดิครอบครวัในลกัษณะครอบครวัเดีย่วหลาย
ลกัษณะ เช่น ครวัเรอืนในชนบททีห่วัหน้าครอบครวัอพยพไปท างานภายในเมอืง ทิง้ผู้สงูอายแุละ
เดก็ไวข้า้งหลงั ครวัเรอืนในเมอืงซึง่หวัหน้าครอบครวัคนเดยีวเป็นโสดซึง่มคีู่สมรสตายหรอืหย่ารา้ง
หรอืแยกกนัอยู่มสีดัส่วนขึน้ดว้ย โดยเฉพาะครวัเรอืนซึง่มหีวัหน้าครอบครวัเป็นผูห้ญงิไรคู้่ การที่ 
ครอบครวัมขีนาดเลก็ลงและมลีกัษณะเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้นี้ ท าใหร้ะบบความมัน่คงทาง
สงัคมของสถาบนัครอบครวัซึง่เคยมมีาแต่เดมิตอ้งเปลีย่นไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผลทางเศรษฐกจิ

มากกว่าการด าเนินชวีติตามประเพณวีฒันธรรมและความเชื่อดัง้เดมิ ก่อใหเ้กดิปญัหาขาดความ 
อบอุ่นในครอบครวั การดแูลเดก็และผูส้งูอายุ 

1.2 การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ทางเศรษฐกจิส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในสงัคม 

การเปลีย่นแปลงของประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาทีส่งูขึน้เป็นล าดบั ก่อใหเ้กดิความ 
เหลื่อมล ้าทางสงัคมระหว่างผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากกบัผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิน้อย ความเหลื่อมล ้าดงักล่าวนี้ก่อใหเ้กดิปญัหาอนัเกดิจากความขดัแยง้ในสงัคมทีไ่มพ่งึ 
ปรารถนาหลายประการ เช่น ปญัหายาเสพตดิ อาชญากรรม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ปญัหาเดก็และเยาวชน และปญัหาโสเภณ ีเป็นตน้  

1.3 ปญัหาการปรบัวถิชีวีติ จติใจ และค่านิยมใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของการ
พฒันา 
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 การพฒันาภายใตร้ะบบเศรษฐกจิทีเ่ปิดกวา้งสู่นานาชาตแิละเน้นหนกัทางดา้นวตัถุมาก
ยิง่ขึน้ทุกขณะ ไดก่้อใหเ้กดิการขาดความสมดุลทางดา้นจติใจ ศลีธรรมและค่านิยมอนัดงีามของ
สงัคมไทยทีม่มีาแต่ในอดตี ซึง่น าไปสู่ปญัหาการปรบัตวัของคนไทยในสงัคมใหส้ามารถเลอืกรบัวถิี
ชวีติ ค่านิยมอนัดงีามของสงัคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เป้าหมายการพฒันาจิตใจ วฒันธรรมและสงัคม 

  จากประเดน็การพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ จงึจ าเป็นจะต้องเน้นการพฒันาจติใจคนใหเ้ป็นคนด ี
มวีนิยั และคุณธรรม ตลอดจนอนุรกัษ์พฒันาศลิปวฒันธรรมใหส้มดุลกบัการพฒันาควบคู่ไปกบัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคม และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสทีย่งั
ไมส่ามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างสงบสุขโดยมเีป้าหมาย
พฒันา ดงันี้ 

2.1 พฒันาจติใจใหค้นเป็นคนด ี มวีนิยัและคุณธรรม สามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศตลอดจนส่งเสรมิการอนุรกัษ์และพฒันาศลิปวฒันธรรมให้

สมดุลกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

2.2 เสรมิสรา้งสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามมัน่คงและมบีทบาทส าคญัในการพฒันาคนตลอดจนมี
ส่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคม 

2.3 ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนโดยเฉพาะผูท้ีด่อ้ยโอกาสทีไ่มส่ามารถพึง่ตนเองได ้
โดยเฉพาะกลุ่มผูม้รีายไดต้ ่า เดก็ดอ้ยโอกาส คนไรท้ีพ่ ึง่และผูส้งูอายทุีถู่กทอดทิง้ใหไ้ดร้บัสวสัดกิาร
สงัคม และบรกิารสงัคมพืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติและเป็นธรรมยิง่ขึน้ เพื่อใหส้ามารถ

พฒันาตนเองและเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศต่อไป 

2.4 เสรมิสรา้งความสงบสุขในสงัคมเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและไดร้บั
บรกิารดา้นกระบวนการยตุธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพแก่ประชาชนในเมอืงและชนบท 

3. แนวทางการพฒันาจิตใจ วฒันธรรมและสงัคม 

  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ จงึก าหนดแนวทางและมาตรการพฒันาจติใจ วฒัน-
ธรรมและสงัคม ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 7  ไวด้งัต่อไปนี้ 

3.1 การพฒันาจติใจและวฒันธรรม 

3.1.1 ใหส้ถาบนัศาสนาเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาจติใจประชาชน โดย 
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(1) เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการ การปกครอง และการจดัการศกึษา
การศาสนา โดยเฉพาะการศกึษาของสงฆ ์

(2) จดัใหม้กีลไกของรฐัเพื่อประสานงานและสนบัสนุนช่วยเหลอืการด าเนินงาน
ของบา้น วดั โรงเรยีน ชุมชนและองคก์รทางดา้นศลีธรรมต่างๆ ใหเ้ขา้มามบีทบาทใน

กระบวนการพฒันาจติใจ 

3.1.2 ส่งเสรมิการพฒันาจติใจตามแนวทางอุดมการณ์แผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง โดย 
เสรมิสรา้งการรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถิน่เพื่อด าเนินกจิกรรมดา้นการพฒันาจติใจ ใหเ้ป็น 

พืน้ฐานในการรว่มมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในดา้นการประกอบอาชพีและการพฒันาทอ้งถิน่ 

3.1.3 พฒันาสิง่แวดลอ้มทางสงัคมใหเ้อือ้อ านวยต่อการพฒันาจติใจและการสรา้งค่านิยมทีด่ี
งาม โดย 

(1) ปรบัปรงุหลกัสตูรและวธิกีารเรยีนการสอน โดยเน้นวธิกีารฝึกอบรมในเชงิ
วทิยาศาสตรท์ีส่อนใหค้นคดิในเชงิวเิคราะห ์ วจิยัหาเหตุผลรูจ้กัตนเองและเน้นการปฏบิตัไิดด้ว้ย 
ตนเอง ตลอดจนการผลติและฝึกครใูหม้คีวามสามารถ สอดแทรกคุณค่าดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และ

ค่านิยมทีด่งีามในกระบวนการเรยีนการสอนและการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(2) ปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนเรือ่งศาสนาและจรยิธรรมในสถานศกึษา
ทุกระดบั รวมทัง้จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิจรยิธรรมเพื่อใหเ้ป็นส่วนส าคญัในการพฒันาคุณภาพและ
คา่นิยมทีพ่งึประสงคข์องเดก็และเยาวชน เช่น การเขา้ค่ายพฒันาจติใจ การบรรพชาสามเณรภาค 
ฤดรูอ้น เป็นตน้ 

(3) ปรบัปรงุสื่อสารมวลชนของรฐัและจงูใจสื่อสารมวลชนของเอกชน ใหผ้ลติ 
รายการและเผยแพรข่่าวสาร ทีช่่วยพฒันาทางดา้นจติใจและศลิปวฒันธรรมมากยิง่ขึน้ 

(4) ใหผู้ใ้หญ่เป็นแบบอย่างทีด่ทีางดา้นจรยิธรรมและวฒันธรรมโดยการรณรงค์
ผ่านสื่อมวลชน ตระหนกัถงึความส าคญัของการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด าเนินชวีติ ตลอดจน 
ส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบนัครอบครวัและค่านิยมของสงัคมในการเคารพยกยอ่งคนดมีคีุณธรรม 

(5) ยกยอ่ง สนบัสนุน และประกาศเกยีรตคิุณคนดใีนทุกสาขาอาชพีทีม่คีวาม
ประพฤตดิแีละปฏบิตัติามศลีธรรม คุณธรรม หลกัธรรม วนิยัของศาสนา 

(6) จดัใหม้สีถานพกัผ่อนหยอ่นใจเพื่อเป็นการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีด่ี
เพิม่ขึน้ เช่น สวนสาธารณะ สนามกฬีา สนามเดก็เล่นและหอ้งสมดุ 



179 

(7) ควบคุมและปราบปรามแหล่งมัว่สุมและแหล่งอบายมุขต่างๆ รวมทัง้ชะลอการ
ด าเนินงานใดๆ ของรฐัและเอกชนทีเ่ป็นการส่งเสรมิการมอมเมาประชาชนใหลุ้่มหลงอยูก่บัอบายมขุ 

3.1.4 ปรบัปรงุการบรหิารงานดา้นการพฒันาจติใจและวฒันธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย 

(1) ก าหนดใหส้มาคม มลูนิธ ิ ชมรมพุทธศาสนา สถาบนัทางสงัคมต่างๆ และ 
รฐัวสิาหกจิ จดัฝึกอบรมพฒันาจติใจ โดยใหส้ภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยฯ รว่มกบั 

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูป้ระสานงาน 

(2) ใหก้ระทรวง ทบวง กรม สถาบนัการศกึษา สถาบนัทางสงัคมต่างๆ และ 
รฐัวสิาหกจิ จดัฝึกอบรมทางดา้นจติใจ แก่ขา้ราชการ คร ู อาจารย ์ ผูบ้รหิารการศกึษา พนกังาน 
รฐัวสิาหกจิ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายส าคญั โดยเน้นพฒันาระดบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้างาน 
ระดบัผูป้ฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าเยาวชน ผูน้ าครอบครวัและ
แมบ่า้น ตลอดจนผูน้ าการเมอืง พรอ้มทัง้ใหป้ลกูฝงัหรอืสอดแทรกการพฒันาจติใจไวใ้นการฝึกอบรม 
ประชุม สมัมนา โดยประสานงานกบัองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลต่างๆ ในการฝึกอบรม 

(3) กระจายอ านาจการบรหิารงานและความรบัผดิชอบไปสู่องคก์รทอ้งถิน่ในส่วน
ภมูภิาค รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ในฐานะ

เจา้ของวฒันธรรมมากยิง่ขึน้  

(4) จดัใหม้อีงคก์รกลางท าหน้าทีเ่ป็นศูนยป์ระสานงานพฒันาจติใจ และสามารถ
ตดิตามผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

3.1.5 ใหค้วามส าคญัดา้นวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ โดย 

(1) สนบัสนุนการเรยีนรู ้ การประยกุตใ์ชแ้ละการเผยแพร่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอื
ความรูข้องชาวบา้นทีส่ ัง่สมต่อกนัมาในทุกๆ ดา้นใหส้ามารถคงอยูแ่ละมบีทบาทส าคญัในการพฒันา
ชวีติและความเป็นอยู่ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทยและความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

(2) สนบัสนุนบทบาทเดก็ เยาวชน สตรแีละประชาชนในกรด าเนินการทางศลิป-
วฒันธรรมและเร่งเรา้จติส านึกว่าวฒันธรรมเป็นเรือ่งของทุกคนซึง่จะตอ้งมหีน้าที่รว่มกนัในการ

อนุรกัษ์และพฒันา 

(3) ขยายขอบข่ายความรว่มมอืระหว่างภาครฐั เอกชน และประชาชนในการ
อนุรกัษ์ ท านุบ ารงุ ดแูลมรดกทางศลิปวฒันธรรม ตลอดจนประสานงานและรว่มมอืกบัองคก์ร
ระหว่างประเทศ ในการแลกเปลีย่นความรู ้ การระดมทรพัยากร การอนุรกัษ์และการส่งเสรมิทาง 

ศลิปวฒันธรรม 
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(4) พฒันาแหล่งโบราณสถาน โบราณคด ี ใหเ้ป็นแหล่งความรูแ้ละเป็นสถานที่ 
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม โดยมใิหม้ผีลกระทบต่อการอนุรกัษ์มรดกศลิปวฒันธรรม 

(5) พฒันาระบบเครอืข่ายสารสนเทศทางวฒันธรรม ใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการ
บรกิารขอ้มลู และการศกึษาคน้ควา้ วจิยังานศลิปวฒันธรรมอยา่งแพร่หลายและเป็นระบบ รวมทัง้

เผยแพรแ่ละพฒันาประสทิธภิาพงายวจิยัใหไ้ดม้าตรฐานทดัเทยีมกบังานวจิยัดา้นอื่นๆ 

(6) ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษามรดกทางศลิป- 
วฒันธรรมใหท้นัสมยั รดักุมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

3.2 การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั 

3.2.1 ส่งเสรมิใหทุ้กฝา่ยเหน็ความส าคญัและรว่มมอืกนัด าเนินการใหค้รอบครวัมบีทบาท
ส าคญั ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคม โดย 

(1) สนบัสนุนใหม้กีารรว่มมอืและประสานงานระหว่างโรงเรยีนและครอบครวั 
เพื่อใหส้ามารถรบัรูถ้งึพฒันาการและสภาพปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็อยา่งใกลช้ดิ 

(2) สนบัสนุนใหชุ้มชน และองคก์รเอกชนเขา้มสี่วนรว่มในการสงเคราะห์ 
ช่วยเหลอืหวัหน้าครวัเรอืนไรคู้่ และสมาชกิในครอบครวัทีป่ระสบปญัหา 

(3) สอดแทรกเรือ่งครอบครวัศกึษาไวใ้นหลกัสตูร การศกึษาทุกระดบัทัง้ในและ
นอกระบบโรงเรยีน 

(4) สนบัสนุนการจดัท าสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพรส่าระส าคญัความรูเ้กี่ยวกบั   
ครอบครวัและความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอครอบครวั 

3.2.2 เสรมิสรา้งความอบอุ่นและความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั โดย 

(1) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาแนะน าในเรือ่งชวีติการครองเรอืน 
การวางแผนครอบครวั การแกไ้ขปญัหาชวีติคู่ อาชพีการงาน และการใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย ใน
กรณทีีม่กีารหย่ารา้งเกดิขึน้ โดยสนบัสนุนการจดัตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาใหก้วา้งขวางทัง้ของภาครฐั

และเอกชน 

(2) พฒันาขดีความสามารถในการประกอบอาชพีและส่งเสรมิดา้นการฝึกอาชพี
แก่ครอบครวัทีป่ระสบปญัหาทางเศรษฐกจิ ตลอดจนใหก้ารช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนกูย้มืแก่หวัหน้า 
ครวัเรอืนไรคู้่ทีป่ระสบปญัหา พรอ้มทัง้ปลกูฝงัใหรู้จ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และรูจ้กัใชจ้า่ย

อยา่งประหยดั 
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(3) ส่งเสรมิใหบ้ดิามารดาสนใจศกึษาหาความรูแ้ละท าความเขา้ใจในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ ในเรือ่งของโภชนาการของเดก็และจติวทิยาของเดก็จากสื่อต่างๆ รวมทัง้กระตุน้ใหบ้ดิา
มารดาพฒันาทกัษะทางปญัญา อารมณ์อย่างใกลช้ดิ 

(4) รณรงคอ์ย่างต่อเนื่องใหช้ายและหญงิมคีวามส านึกในความเป็นพ่อและแม ่
และมบีทบาทความรบัผดิชอบรว่มกนัในการสรา้งความรกัความอบอุ่นในครอบครวั โดยเฉพาะ 

บทบาทของบดิาในการรบัผดิชอบครอบครวัและการอบรมเลีย้งดูบุตร 

3.3 การจดัระบบสวสัดิการสงัคมและการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 

3.3.1 ปรบัปรงุโครงสรา้ง และระบบการจดัสวสัดกิารสงัคม ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย 

(1)  ปรบัแนวความคดิในการจดัระบบสวสัดกิารสงัคมนัน้ทัง้ในหน่วยงานของรฐั
และองคก์รของเอกชนจากลกัษณะของการสงเคราะหไ์ปเป็นการพฒันา ทัง้นี้เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพึง่ตนเองไดใ้นระยะต่อไป 

(2) สนบัสนุนบทบาทคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารแห่งชาต ิ ใหส้ามารถ
ด าเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รพฒันาเอกชนทัง้ส่วนกลาง 
และระดบัจงัหวดั ดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารอย่างมรีะบบ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิ
การรวมตวัขององคก์รภาคเอกชน เพื่อใหก้ารด าเนินงานช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสเป็นไปอยา่งม ี

ประสทิธภิาพ 

(3) ลดขัน้ตอนการจดทะเบยีนการจดัตัง้องคก์รเอกชนสาธารณประโยชน์ให้
สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ควบคู่ไปกบัการพจิารณายกเวน้ภาษเีงนิได้นิตบิุคคลใหแ้ก่หน่วยงานสาธารณ-
ประโยชน์ และลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่ผูบ้รจิาคเงนิช่วยเหลอื 

(4) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กองทุนเพื่อน าดอกผลมาใชใ้นการด าเนินกจิกรรมของ
องคก์รเอกชน รวมทัง้พจิารณาจดัสรรงบประมาณสมทบแก่โครงการทีม่คีวามส าคญัสงู ใหก้าร 
ช่วยเหลอืดา้นการพฒันาบุคลากร การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์า่วสารกจิกรรมขององคก์รเอกชน 

(5) พฒันาและปรบัปรงุระบบขอ้มลู รวมทัง้การด าเนินการประชาสมัพนัธด์า้น 
สวสัดกิารสงัคมและผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และทัง้ใหม้กีาร
จดัท าระบบการตดิตามและประเมนิผล เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

(6) พฒันาและปรบัปรงุระบบประกนัสงัคมและการสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อยดา้น
สาธารณสุข ใหส้ามารถด าเนินการเขา้สู่ระบบการประกนัสงัคมในระยะยาว 

3.3.2 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคม โดย 
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(1) สนบัสนุนบทบาทสถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนา สื่อมวลชน สถาบนั 
ครอบครวั และองคก์รชุมชน โดยเฉพาะ คณะกรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
อาสาสมคัรต่างๆ ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาสงัคมเพิม่ขึน้ 

(2) พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพบุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นสวสัดกิารสงัคม เช่น 
นกัสงัคมสงเคราะห ์ นกัจติวทิยา และนกัแนะแนวใหส้อดคลอ้งเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในปจัจบุนั 

(3) ปรบัปรงุทบทวน กฎหมาย ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหก้ารช่วยเหลอื และ
สงเคราะหป์ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจบุนั โดยเฉพาะพระราชบญัญตัิ
ปราบปรามการคา้ประเวณ ีพ.ศ.2503 พระราชบญัญตัคิวบคุมขอทาน พ.ศ. 2489 พระราชบญัญตัิ
สญัชาต ิพ.ศ. 2508 ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่294 และ 337 เกีย่วกบัการใหส้ญัชาตเิดก็ และการ

ใหก้ารสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน 

3.3.3 ส่งเสรมิการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ เยาวชนและสตร ี โดย 

(1) ขยายการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขตเมอืง และชนบท รวมทัง้ฝึกอบรม
การเลีย้งดเูดก็เลก็ทีถู่กวธิแีก่ผูด้แูลเดก็ แมบ่า้น พ่อบา้น และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันา 

เดก็เลก็ 

(2) สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนและค่ายเยาวชนตลอดจนการพฒันาบทบาท
ของศูนยเ์ยาวชน และกลุ่มอาสาสมคัรใหม้สี่วนส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนพรอ้มทัง้
ปรบัปรงุหอ้งสมุดประชาชนในระดบัต่างๆ รวมทัง้สนามกฬีาใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่เดก็และเยาวชน

ไดอ้ยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ 

(3) ใหก้ารสนับสนุนสถาบนัครอบครวั หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน 
องคก์รชุมชน สถาบนัศาสนา ตลอดจนสื่อมวลชนเขา้มามบีทบาทในการป้องกนัแกไ้ขปญัหา และ
พฒันาเดก็และเยาวชนในภาวะยากล าบากใหส้ามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิุข รวมทัง้ป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาแรงงานเดก็และโสเภณเีดก็ชายและเดก็หญงิทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ดว้ย 

(4) ฝึกอบรมอาชพีและเพิม่พนูทกัษะในการประกอบอาชพีแก่สตรใีหเ้ป็นไปอย่าง
กวา้งขวางทัง้ในเขตเมอืงและชนบท โดยมรีปูแบบของการจดัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพทาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนเรง่รดัการแกไ้ขปญัหาการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนดา้น
ต่างๆ เพื่อใหส้ตรสีามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 

 



183 

3.4 การรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น และการเสริมสร้างความสงบสขุใน
สงัคม โดย 

3.4.1 เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม โดย  

(1) เรง่รดัแกไ้ขปญัหาและปราบปรามการประกอบอาชญากรรรมอนัเกดิจากผูม้ ี
อทิธพิลในพืน้ทีอ่ยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง  

(2) ขยายงานดา้นชุมชนและมวลชนสมัพนัธ ์ การเผยแพรอ่บรมใหค้วามรูด้า้นการ
ป้องกนัอาชญากรรมแก่ประชาชน องคก์รชุมชนและผูน้ าทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มี

ส่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(3) พฒันาขดีความสามารถของหน่วยปฏบิตัใินดา้นการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ รวมทัง้ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อให้

เอือ้ต่อการปฏบิตังิานและธ ารงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม 

(4) ใหม้กีารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาอาชญากรรม ทัง้ในหน่วยงานของรฐั กลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ ผูน้ าชุมชน และผูน้ าทอ้งถิน่ 

เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกนั 

3.4.2 เพิม่ขดีความสามารถในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิและสารเสพตดิ รวมทัง้
การปราบปรามและแกไ้ขปญัหาการใชเ้ดก็เป็นเครือ่งมอืในการคา้ โดย 

(1) เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามยาเสพตดิและสารเสพตดิ โดยเฉพาะสาร
ระเหย และยามา้ โดยการประสานการปฏบิตังิานดา้นการข่าวและดา้นการพฒันาบุคลากร 

(2) รณรงคป้์องกนัการเผยแพร่ระบาดของยาเสพตดิและสารเสพตดิโดยการให้
ความรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนถงึโทษของยาเสพตดิ รวมทัง้เผยแพรก่ฎหมายเกีย่วกบัยา 
เสพตดิใหก้วา้งขวาง ตลอดจนสนบัสนุนใหค้รอบครวัชุมชนภาคเอกชน และกลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ 

เขา้มามสี่วนรว่มในการป้องกนัปญัหายาเสพตดิมากยิง่ขึน้ 

(3) เรง่รดัการปราบปรามโสเภณเีดก็ทัง้ชายและหญงิโดยกวดขนัตรวจตราสถาน-
บรกิารและสถานเรงิรมยใ์หป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ควมทัง้ลงโทษอยา่ง 

เฉียบขาดแก่ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่อลวงเดก็มาเป็นโสเภณี 

(4) รณรงคส์รา้งความรู ้ ความเขา้ใจแก่ พ่อ แม ่ และเดก็ ตลอดจนประชาชน 
เกีย่วกบัความรุนแรงของปญัหาโสเภณเีดก็ โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนทีม่เีดก็ถูกล่อลวงเขา้มามาก

เพื่อป้องกนัการล่อลวงเดก็ 
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3.4.3 ปรบัปรงุระบบการป้องกนัและบรรเทาอุบตัภิยั สาธารณภยัใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ี โดย 

(1) ใหห้น่วยงานของรฐั และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าแผนการประสานการ
ปฏบิตังิานในการป้องกนั ระงบัและบรรเทาอุบตัภิยั ทัง้ในดา้นการจราจรทางบก การท างานในสถาน
ประกอบการ อุบตัภิยัจากอคัคภียั และอุบตัภิยัในสาธารณสถานและเคหะสถานใหเ้ป็นระบบสู่

ภาคปฏบิตัไิด ้

(2) เรง่รดัใหม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถเพื่อให้
การช่วยเหลอืบุคคลทีส่ามในกรณทีีป่ระสบอุบตัเิหตุ 

(3) แกไ้ข ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคล้อง
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจบุนั รวมทัง้กวดขนัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

อุบตัภิยัและสาธารณภยัอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง 

(4) พฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่วมทัง้จดัหาเครือ่งมอื
อุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

(5) รณรงคแ์ละเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 
นกัเรยีน ผูใ้ชร้ถใชถ้นน และผูใ้ชแ้รงงาน ในสถานประกอบการ กรรมกรก่อสรา้ง นายจา้งและ 
ประชาชนในชุมชนหนาแน่นใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและบรรเทาอุบตัภิยั สาธารณภยั 

3.4.4 พฒันาระบบการบรหิารงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดย 

(1) ปรบัปรงุระบบการประสานงานของหน่วยงานดา้นกระบวนการยตุธิรรม เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหร้วดเรว็และลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 

(2) สนบัสนุนใหม้กีารระงบัขอ้พพิาท โดยวธิกีารอนุญาตตุลาการ เพื่อแบ่งเบา
ภาระคดทีีข่ ึน้สู่ศาลใหล้ดน้อยลง 

3.4.5 เพิม่ประสทิธภิาพในการพทิกัษ์คุม้ครองสทิธผิลประโยชน์ทางกฎหมายของประชาชน 
โดย  

(1) สนบัสนุนใหป้ระชาชนในฐานะผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารไดร้บัการคุม้ครอง
ตามกฎหมายไดก้ าหนดไวพ้รอ้มทัง้ลงโทษผูฝ้า่ฝืนและไมป่ฏบิตัติาม 

(2) ขยายการใหบ้รกิารทางกฎหมายและการเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายแก่
ประชาชน ตลอดจนแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัสภาพแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่หป้ระชาชนเดอืดรอ้น 
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บทท่ี 3 
การพฒันาส่ิงแวดล้อมเพ่ือคณุภาพชีวิต 

1. ประเดน็การพฒันาส่ิงแวดล้อม 

  การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในระยะทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
เศรษฐกจิไปเป็นอุตสาหกรรม บรกิาร และการเกษตร รวมทัง้การเปลีย่นแปลงจากสภาพชนบทเป็น
สงัคมเมอืงมากยิง่ขึน้ ท าใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดา้นมลพษิต่างๆ มคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ 
ดงันัน้ การพฒันาสิง่แวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  มปีระเดน็ทีค่วรค านึงดงัต่อไปนี้ 

1.1 ควบคมุมลพิษทางน ้า 

1.1.1 คุณภาพน ้าในแมน่ ้าสายหลกั โดยเฉพาะแม่น ้าเจา้พระยาและมแีม่น ้าท่าจนีรวมทัง้ 
คุณภาพน ้าทะเลชายฝ ัง่บรเิวณแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทีย่วมคีวามเสื่อมโทรมและม ี

คุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานทีจ่ะใชป้ระโยชน์ เพื่อการอุปโภคบรโิภคและเพื่ออุตสาหกรรมและ 
การประมง 

1.1.2 แหล่งก าเนิดมลพษิทางน ้ามทีีม่าทัง้จากน ้าเสยีชุมชน ธุรกจิบรกิาร โรงงาน อุตสาห-
กรรมและการเกษตร โดยมนี ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมจะยงัคงเป็นแหล่งก าเนิดทีม่คีวามส าคญั
อยูเ่มือ่ค านึงถงึการขยายตวัของประเภทและก าลงัการผลติ และประสทิธภิาพในการบ าบดัและการ

ตรวจเฝ้าระวงั 

1.1.3 การควบคุมและลดปญัหามลพษิทางน ้าในระยะทีผ่่านมายงัขาดาการลงทุนที ่
เหมาะสมในการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมจากชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กรงุเทพมหานครและ 
เมอืงหลวงต่างๆ ตลอดจนเขตชุมชนใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ 

1.2 ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง 

1.2.1 คุณภาพอากาศและระดบัเสยีงจากยานพาหนะในกรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่ๆ ที่
มกีารจราจรคบัคัง่อยูใ่นระดบัเกดิกว่ามาตรฐานไดแ้ก่ ฝุน่ละออง ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ ส่วน

ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารตะกัว่ในอากาศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้มากตามปรมิาณการใชน้ ้ามนั 
เชือ้เพลงิและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ นอกจากนัน้คุณภาพอากาศและระดบัเสยีงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท การขนส่งสนิคา้และใชพ้ลงังานในรปูแบบต่างๆ อยูใ่นระดบัทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ เช่น โรงงานทอผา้ โรงงานอุตสาหกรรมเคม ี เป็นตน้ 
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1.2.2 แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศทีจ่ะก่อใหเ้กดิปญัหามลพษิมากขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่7 ไดแ้ก่ มลพษิทางอากาศจากอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปนูซเีมนตโ์รงงานบ่มใบยาสบู และ
การใชถ่้านหนิลกิไนตใ์นการผลติไฟฟ้า เป็นตน้ 

1.2.3 คุณภาพของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ซึง่ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเตา 
ก่อใหเ้กดิมลพษิมากกว่าทีค่วร และปจัจบุนัยงัขาดมาตรการควบคุมคุณภาพถ่านหนิลกิไนตใ์หม้ี
มลพษิทางอากาศน้อย รวมทัง้ขาดการลงทุนในระบบการขนส่งมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพ  

1.2.4 ยงัไม่มกี าหนดมาตรฐานเสยีงและความสัน่สะเทอืน (ชุมชน การจราจร และโรงงาน
อุตสาหกรรม)  รวมทัง้ยงัขาดการตรวจสอบยานพาหนะซึง่ไดไ้ดม้าตรฐานระดบัเสยีง 

1.3 ปัญหามลพิษจากกากของเสีย 

1.3.1 มลูฝอยในเขตกรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่ๆ มกัประสบปญัหามลูฝอยตกคา้งเกบ็
ขนไมห่มด และไมม่กีารแยกชนิดของมลูฝอย และมกัมกีารลกัลอบระบายสิง่ปฏกิูลบา้นพกัอาศยัหรอื
กจิกรรมต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะและแหล่งน ้าต่างๆ  

1.3.2 ปญัหามลพษิจากกากของเสยีทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้มากในระยะต่อไป ไดแ้ก่ กากของ
เสยีอนัตรายทีเ่กดิจากอุตสาหกรรม โดยในปี 2534 กากของเสยีอนัตรายจากอุตสาหกรรมมจี านวน
ประมาณ 2.0 ลา้นตนั และภายในปี 2539 จะมปีรมิาณถงึ 3.5 ลา้นตนั กากของเสยีอนัตรายดงักล่าว 
รอ้ยละ 9 5 . 5  เกดิจากภาคอุตสาหกรรมการผลติ ส่วนทีเ่หลอืเกดิจากของเสยีชุมชนและสถาน-
พยาบาล และรอ้ยละ 7 0  ของปรมิาณกากของเสยีอนัตรายทัง้หมดนัน้เกดิขึน้อยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

1.3.3 ปจัจบุนัยงัขาดการจดัการกากของเสยีและกากของเสยีอนัตรายอย่างถูกตอ้งหลกั
วชิาการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวม การขนส่ง การใชแ้ละการก าจดั รวมทัง้การขาดแคลนสถานทีใ่นการ
ก าจดักากของเสยี นอกจากนี้ การจดัการกากของเสยีอนัตราย เช่น กากสารอนัตราย มลูฝอยตดิเชือ้
จากสถานพยาบาล ยงัขาดการด าเนินการอย่างเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

1.4 ปัญหามลพิษจากสารอนัตราย 

1.4.1 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีผ่่านมามผีลใหม้กีารน าเขา้สารอนัตราย
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก เพื่อใชใ้นการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใชส้ารเคมเีพื่อปราบ 
ศตัรพูชืและสตัว ์ การผลติและใชส้ารเคมใีนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

1.4.2 ปจัจบุนัการจดัการสารอนัตรายนบัตัง้แต่น าเขา้การจดัเกบ็ การขนส่งการใชแ้ละการ
ก าจดัยงัไมเ่ป็นระบบครบวงจรและปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
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1.4.3 ยงัไม่มแีผนป้องกนัแกไ้ขและฟ้ืนฟูจากอุบตัภิยัฉุกเฉินอนัเน่ืองมาจากสารอนัตราย 

 1 . 5 ปัญหาการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศโลก 

  ปจัจบุนัอุณหภมูโิลกค่อยๆ เพิม่สงูขึน้ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลติทางการเกษตร
ของโลก และอาจส่งผลใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้ มผีลกระทบต่อเมอืงชายฝ ัง่ทะเลได ้ ส าหรบัสาเหตุ
ส าคญัทีท่ าใหอุ้ณภมูโิลกสงูขึน้เน่ืองจากมกีารบุกรกุท าลายป่าไมแ้ละใชส้ารคลอไรฟลโูอโรคารบ์อน
ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพิม่ขึน้มาก 

 1.6 กลไกการบริหารและจดัการส่ิงแวดล้อมยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6.1 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิในระยะทีผ่่านมาเป็นบทบาทและหน้าทีฝ่่ายรฐัเป็น
ส าคญั โดยผูท้ีส่รา้งปญัหามลพษิไมต่อ้งรบัผดิชอบหรอืรบัภาระในการทีก่่อใหเ้กดิปญัหา
มลพษิเท่าทีค่วร การใชม้าตรการทางการเงนิและการคลงัยงัไมช่่วยกระตุน้ ใหเ้กดิแรง- 

จงูใจหรอืผลกัดนัใหผู้ส้รา้งปญัหามลพษิตอ้งหาวธิลีดมลพษิใหน้้อยลง 

1.6.2 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ปจัจบุนัอยูใ่นความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงาน หลาย
สงักดัทัง้ทีส่งักดัส่วนกลางและองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ การทีจ่ะปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลจงึ
ขึน้อยูก่บัการประสานงาน ก ากบังานและการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเป็น
ส าคญั แต่ปจัจบุนัยงัไม่มกีลไกทีจ่ะก ากบัและประสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.6.3 การพฒันาก าลงัคนและเทคโนโลยใีนการควบคุมและลดปญัหามลพษิยงัไมท่นักบัขนาด 
และความรุนแรงของปญัหา 

1.6.4 ปจัจบุนัยงัไม่มกีฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและควบคุมมลพษิโดยตรงกฎหมายทีม่อียูค่อื 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ แทบไมม่ผีลบงัคบัทาง
กฎหมายแต่อย่างใด ส่วนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ มวีตัถุประสงคห์ลกัแตกต่างกนัไป 
เป็นการยากทีจ่ะปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าวใหเ้หมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการแกไ้ข

ปญัหามลพษิ 

1.6.5 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ย 
โดยเฉพาะการมสี่วนรว่มของประชาชนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม โดยเฉพาะในการเฝ้าระวงั

และ 
ตดิตามรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 
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2 เป้าหมายการพฒันาส่ิงแวดล้อมเพ่ือคณุภาพชีวิต 

  เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติควบคู่กนัไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและ 
ยกระดบัคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัต่อการด ารงชวีติประชาชน จงึไดก้ าหนด 
เป้าหมายของการพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นมลพษิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ไวด้งันี้ 

2.1 มลพิษทางน ้า :  ลดปริมาณความสกปรกในรปูของสารอินทรียท่ี์ระบายลงสู่แหล่งน ้า
ต่างๆ เพ่ือให้คณุภาพน ้ามีปริมาณความสกปรกคิดค่าเป็น บี.โอ.ดี. ไม่เกิน 4 มิลลิกรมัต่อ
ลิตร ในพื้นท่ีเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่วงตอนล่างของแมน่ ้าเจา้พระยาตัง้แต่ปากน ้าจนถงึกโิลเมตรที ่ 100 ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ที่
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

(2) ช่วงตอนล่างของแมน่ ้าท่าจนีตัง้แต่ปากน ้าถงึกโิลเมตรที ่ 1 5 0  ซึง่อยูใ่นพืน้ทีน่ครปฐม
และสมทุรสาคร 

(3) พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลและแหล่งท่องเทีย่ว เช่น พทัยา ชลบุร ีภเูกต็ เป็นตน้ 

(4) ค ูคลอง หนองบงึและแหล่งน ้าตามธรรมชาตต่ิางๆ ในเมอืงหลกัทีม่ปีญัหาวกิฤตเรือ่งน ้า 

เสยี เช่น สกลนคร ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา เชยีงใหม ่เป็นตน้  

 2 . 2  มลพิษทางอากาศและเสียง 

2.2.1 ลดระดบัมลพษิทางอากาศทีเ่กนิมาตรฐานคุณภาพอากาศอยูใ่นปจัจบุนั คอื ฝุน่
ละออง คารบ์อนมอนอกไซด ์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละสารตะกัว่ ในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑลและเมอืงหลกัใหอ้ยูใ่นค่ามาตรฐาน 

2.2.2 ยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิพเิศษทีม่สีารตะกัว่เจอืปน ภายในปลายแผน-
พฒันาฯ ฉบบัที ่ 7 

2.2.3 ลดการควบคุมระดบัเสยีงจากแหล่งก าเนิดโดยเฉพาะเสยีงจากยานพาหนะและ 
อุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ใหอ้ยูใ่นทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพของประชาชน คอื ไมเ่กนิ 8 5  เดซเิบล 

2.3 มลพิษจากกากของเสีย 

2.3.1 ลดอตัราการเกดิมลูฝอยในกรงุเทพฯ และเมอืงหลกัต่างๆ ใหน้้อยกว่า 0.8 กโิลกรมั
ต่อคนต่อวนั 
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2.3.2 ใหม้กีารจดัเกบ็และก าจดักากของเสยีทัง้ทีม่อีนัตรายและไมม่อีนัตรายอยา่งถูก 
หลกัวชิาการ 

2.4 มลพิษจากสารอนัตราย 

2.4.1 ใหม้กีารจดักากสารอนัตรายอยา่งถูกวธิแีละครบวงจรตัง้แต่การน าเขา้ การจดัเกบ็ 
การขนส่ง การใช ้ และการก าจดั 

2.4.2 ใหม้กีารลดการใชส้ารอนัตรายในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  

3 แนวทางการพฒันาส่ิงแวดล้อมเพ่ือคณุภาพชีวิต 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าวเหน็ควรก าหนดแนวทางการด าเนินการและมาตรการใน
การควบคุม ป้องกนั และไขป้ญัหาสิง่แวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ไวด้งันี้ 

3.1 ด้านมลพิษทางน ้า 

3.1.1 ลดปรมิาณและความสกปรกของน ้าทิง้จากชุมชนอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย 

(1) สนบัสนุนการยา้ยโรงงานอุตสาหกรรมประเภททีม่ปีญัหามลพษิในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ใหไ้ปตัง้พืน้ทีก่ าหนด 

(2) บงัคบัใหใ้ชม้าตรฐานน ้าทิง้ชุมชนส าหรบัอาคารต่างๆ ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคารหรอืกฎหมายเฉพาะทีม่อียู ่ รวมทัง้บงัคบัมาตรฐานน ้าทิง้จากฟารม์ปศุสตัว ์ และฟารม์
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า และใหม้กีารควบคุมน ้าทิง้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอย่างเครง่ครดั 

(3) เกบ็ค่าน ้าเพื่อเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และค่าธรรมเนียมน ้าทิง้ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิการประหยดัและการน าเอาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ 

(4) สนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยทีีส่ะอาดหรอืเทคโนโลยทีีส่ะอาดหรอื
เทคโนโลยทีทีีป่ลอดของเสยีในการผลติหรอืประกอบการ 

(5) สนบัสนุนใหม้กีารน าของเสยีมาใชม้าประโยชน์ตลอดจนการหมุนเวยีนของ
การใชน้ ้า  

(6) ควบคุมใหม้กีารลดมลพษิ ณ แหล่งก าเนิดต่างๆ ในพืน้ทีน่อกเขตเป้าหมาย
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม โดยค านึงถงึความสามารถในการรองรบัของสิง่แวดลอ้มและแหล่งน ้า 
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3.1.2 ควบคุมมใิหม้กีารระบายน ้าทิง้เพิม่เตมิลงในแหล่งน ้าทีม่ปีญัหามลพษิทางน ้าในขัน้
วกิฤต โดย 

(1) ควบคุมการก่อสรา้งหรอืขยายโรงงานอุตสาหกรรมประเภททีก่่อใหเ้กดิปญัหา
มลพษิทางน ้า รวมทัง้ควบคุมทีต่ ัง้และการขยายตวัของชุมในบรเิวณแหล่งน ้าพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

(2) สนบัสนุนการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมหรอืแฟลตหรอื
คอนโดมเินียมส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมโดยใหเ้อกชนเป็นผูล้งทุนหรอืรว่มทุน 

(3) ก าหนดเขตการใชท้ีด่นิส าหรบัฟารม์เลีย้งสตัว ์ และฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
รวมทัง้สนบัสนุนการประการกอบการในลกัษณะของนิคม หรอืกลุ่ม หรอืสมาคมทีม่กีารจดัระบบ
ปจัจยัพืน้ฐาน เช่น ชลประทานน ้าเคม็ ระบบบ าบดัน ้าทิง้ และคลองระบายน ้า ในกรณขีองฟารม์
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า เป็นตน้ 

(4) ก าหนดใหม้กีารใชร้ะบบระบายน ้าเสยีแยกออกจากระบบระบายน ้าฝนในพืน้ที่
ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหม ่ทัง้ในดา้นชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมมลพษิ 

3.1.3 ใหม้กีารลงทุนและเตรยีมการลงทุนในการจดัสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี ดงันี้ 

(1) สรา้งระบบบ าบดับดัน ้าเสยีรวมส าหรบัชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที่
เป้าหมาย เช่น กรงุเทพมหานครและเทศบาลเมอืง ปรมิณฑล เมอืงหลกั เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิ 
แหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

(2) ศกึษาความเป็นไปไดก่้อสรา้งระบบบ าบดัเสยีรวม ส าหรบัชุมชนและอุตสาห-
กรรมในพืน้ทีอ่ื่นๆ ตามล าดบัความส าคญั 

3.2 ด้านมลพิษทางอากาศและเสียง 

3.2.1 ลดและควบคุมมลพษิอากาศ อนัเน่ืองมาจากการจราจร โดย 

(1)  ลดปรมิาณสารตะกัว่ในน ้ามนัเบนซนิจาก 0.4 กรมัต่อลติรเป็น 0.15 กรมัต่อ
ลติร ภายในวนัที ่ 1  มกราคม 2 5 3 5  และเรง่กระจายการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิไรส้ารตะกัว่ให้ 
ทัว่ประเทศภายในสิน้ปี 2534 เพื่อใหส้ามารถมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ขจดัมลพษิ (แคตาลติกิคอนเวอร-์
เตอร)์  ในรถยนตใ์หมไ่ดต้ัง้แต่วนัที ่ 1  มกราคม 2 5 3 5  

(2)  พจิารณาปรบัปรงุคุณภาพน ้ามนัเบนซนิเพื่อใหม้กีารใชส้ารประกอบประเภท
ออกซเีนทผสมน ้ามนัเบนซนิเพื่อลดก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเขตเมอืง 
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(3) ใหม้กีารก าหนดมาตรฐานอากาศเสยีทีย่นิยอมใหร้ะบายไดจ้ากยานพาหนะ
รวมถงึรถจกัรยานยนตใ์หม่ตัง้แต่ปี 2 5 3 5  เป็นตน้ไป และก าหนดใหร้ถยนตใ์หมท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนต์ 
ก๊าซโซลนีทีจ่ะจดทะเบยีนตัง้แต่ตน้ปี 2 5 3 5  เป็นตน้ไป ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ขจดัมลพษิ (แคตานิก  
คอนเวอรเ์ตอร)์ ในกรณทีีไ่มส่ามารถบงัคบัไดส้ าหรบัรถยนตใ์หมทุ่กชนิด ใหก้ าหนดสิง่จงูใจทางดา้น
ภาษเีพื่อใหม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ขจดัมลพษิโดยความสมคัรใจ และใหเ้ป็นมาตรฐานบงัคบัหลงัจากที่

ไดใ้หผู้ผ้ลติรถยนตม์รีะยะเวลาในการเตรยีมการทีเ่หมาะสม 

(4) ใหม้กีารก าหนดมาตรฐานไอเสยีทีย่นิยอมใหร้ะบายไดจ้ากยานพาหนะ 
ส าหรบัตรวจสอบสภาพรายปีส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท์ีใ่ชง้านอยูแ่ลว้ และใหม้กีาร 

ตรวจสอบอยา่งเครง่ครดั 

(5) ก าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชเ้พลงิในยานพาหนะส าหรบัรถยนตใ์หม่ 

(6) ปรบัปรงุคุณภาพน ้ามนัดเีซลหมนุเรว็เพื่อลดปญัหาควนัด าและก๊าซพษิจาก
การเผาไหมโ้ดย ก) การลดปรมิาณก ามะถนัจากรอ้ยละ 1.0 เป็นรอ้ยละ 0.5 ภายในวนัที ่1 กนัยายน 
2 5 3 6  และพจิารณาลดปรมิาณสารก ามะถนัใหอ้ยูใ่หอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในปลายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่7 และ ข) ลดอุณหภูมขิองจดุ 90 เปอรเ์ซน็ต ์ของการกลัน่ จาก 370 องศาเซลเซยีสเป็น 357 
องศาเซลเซยีส ภายใน 1 กนัยายน 2535 เป็นอยา่งชา้ โดยใชม้าตรการจงูใจกระตุน้ใหผู้ใ้ชน้ ้ามนั  

ผูค้า้น ้ามนัและโรงกลัน่น ้ามนัเรง่ด าเนินการ 

(7) ใหม้กีารน าเชือ้เพลงิทีม่มีลพษิน้อยมาใช ้ เช่น ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในรถยนต์
ในเขตกรงุเทพมหานคร และการใชก๊้าซธรรมชาตอิดัในรถประจ าทาง เป็นตน้ 

(8) เรง่รดัใหม้กีารน าระบบขนส่งมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชโ้ดยเรว็โดยเฉพาะ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อลดปญัหาจราจรตดิขดัและมลพษิ 

(9) ใหม้กีารลงทุนแกไ้ขปญัหาอากาศเสยีเพื่อเป็นตวัอยา่งทีด่แีละแสดงความตัง้ใจ
จรงิของรฐั โดยเฉพาะการลงทุนแกไ้ขมลพษิในการขนส่งของรฐั เช่น ขสมก. รสพ. และ บขส. โดย
ปรบัปรงุสภาพและดแูลรกัษารถอยา่งสม ่าเสมอ และน ารถใหมเ่ขา้มาแทนทีร่ถเก่าทีห่มดสภาพการ

ใชง้านตามมาตรฐานสากล 

(10) ลดการขนส่งน ้ามนัโดยทางรถยนตจ์ากคลงัน ้ามนัทีช่่องนนทรยีแ์ละลด
ขนาดของคลงัน ้ามนัทีช่่องนนทรยี ์ เพื่อลดความแออดัของการจราจรและปญัหาสภาวะแวดลอ้มใน

กรงุเทพมหานครโดยเรง่ปรบัปรงุระบบการขนส่งน ้ามนั 

(11) ควบคุมการตกหล่นของสนิคา้/วตัถุบนผวิจราจรอยา่งจรงิจงัและควบคุมการ
บรรทุกดนิและสนิคา้เกนิน ้าหนกัอยา่งเคร่งครดัตามกฎหมายไดก้ าหนดไว ้
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(12) ใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเนื่องและควบคุมใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานอยา่งเครง่ครดั 

3.2.2 ลดและควบคุมมลพษิทางอากาศ อนัเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย 

(1) ก าหนดมาตรฐานระดบัสารอนัตรายทีร่ะบายจากปล่องและปรมิาณทีจ่ะระบาย
ไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มโรงงาน (เช่น นิคมอุตสาหกรรม)  และโรงไฟฟ้าทีเ่หมาะสมกบั
สภาพพฒันาและสภาพพืน้ที ่ โดยเฉพาะฝุน่ละอองและซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ และควบคุมใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐาน 

(2) ใหม้กีารจ าหน่ายน ้ามนัเตาทีม่กี ามะถนัและควบคุมคุณภาพถ่านหนิลกิไนต ์
เพื่อใหโ้รงงานอุตสาหกรรมหรอืโรงไฟฟ้าทีไ่ม่มรีะบบบ าบดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดส์ามารถน ามาใช้
ได ้ เพื่อระบายสารอนัตรายเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดทัง้นี้อาจใชม้าตรการทางดา้นภาษ ี และ

ราคาจงูใจใหม้กีารเรง่ด าเนินการใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ

(3) ก าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการปล่อยสารอนัตรายของ
หมอ้ตม้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ 

(4) ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าใหมข่องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยทีใ่ชถ่้านหนิ
ลกิไนตต์อ้งตดิตัง้หน่วยงานก าจดัก ามะถนั 

(5) ลดผลกระทบจากการท าเหมอืงลกิไนตแ์ละยอ่ยหนิ 

(6) สนบัสนุนนใหอุ้ตสาหกรรมประเภททีม่มีลพษิทางอากาศไปอยูใ่นนิคมอุตสาห-
กรรมหรอืเขตอุตสาหกรรมทีก่ าหนด 

(7) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าพลงังานทีป่ลอดมลพษิมาใช ้ เช่น การน า 
ก๊าซธรรมชาต ิ การพฒันาพลงังานไฟฟ้าพลงัน ้าระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

(8) ใหม้กีารก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในเขตอุตสาหกรรมและพืน้ที่ 
เกีย่วเนื่องและใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเนื่อง 

3.2.3 ลดและควบคุมมลพษิทางเสยีง 

(1) ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท์ีผ่ลติและ
ประกอบภายในประเทศ รวมทัง้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทกี าหนด 
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(2) ใหม้กีารก าหนดมาตรการในการป้องกนัเสยีงและความสัน่สะเทอืนในสถาน-
ประกอบการ และการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสนามบนิและงานก่อสรา้งซ่อมแซม

ต่างๆ  

3.3 ด้านมลพิษจากกากของเสีย 

3.3.1 สนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยทีีช่่วยลดปรมิาณของเสยีและการน าของเสยี เช่น 
มลูฝอย สิง่ปฏกิูลและวสัดุเหลอืทิง้จากกจิกรรมต่างๆ มาใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นการประหยดัทรพัยากร 

ลดค่าใชจ้่ายในการเกบ็และจ ากดั 

3.3.2 ใหม้กีารจดัการกากของเสยีอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวม 
การขนส่ง การใชแ้ละการก าจดัขัน้สุดทา้ยโดยสนับสนุนใหภ้าคเอกชนรว่มทุนหรอืรบัสมัปทาน 

3.3.3 สนบัสนุนใหห้น่วยงานปฏบิตัโิดยเฉพาะหน่วยงานทอ้งถิน่ เช่นกรงุเทพมหานคร 
เทศบาล และสุขาภบิาลจดัท าแผนการจดัการกากของเสยีส าหรบัอนาคตเพื่อใหท้นักบัการเพิม่

ปรมิาณของกากของเสยี 

3.3.4 ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการเกบ็รวบรวมมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวมทัง้วธิกีารลด
ประมาณมลูฝอยในชวีติประจ าวนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารเกบ็ และก าจดัของหน่วยปฏบิตั ิ

ตลอดจนค่าบรกิารในอตัราทีเ่หมาะสม 

3.3.5 ใหม้กีารจดัหาทีด่นิเพื่อการก าจดัมลูฝอยดว้ยวธิฝีงักลบส าหรบัชุมชนทุกขนาดเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกว่า 5  ปี รวมทัง้พจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าเตาเผามลู

ฝอยมาใช ้

3.3.6 ควบคุมและกวดขนัใหม้กีารก าจดักากของเสยีอนัตรายจากการเกษตรและอุตสาห-
กรรม เช่น ภาชนะบรรจสุารเคมอีนัตราย ซากถ่านไฟฉาย หลอดฟลอูอเรสเซนตช์ ารดุ รวมทัง้ 

มลูฝอยตดิเชือ้จากโรงพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชนอยา่งถูกวธิ ี

3.3.7 ใหม้กีารลงทุนสรา้งระบบก าจดักากของเสยีอนัตรายรวม ส าหรบัโรงงาน 
อุตสาหกรรมในเขตพืน้ทีท่ีม่โีรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น โดยสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนรว่มลงทุน

หรอืรบัสมัปทานหรอืรฐัเป็นผูล้งทุนน ารอ่ง 

3.4 ด้านมลพิษจากสารอนัตราย 

3.4.1 ก าหนดมาตรการในการจดัการสารอนัตรายใหค้รบวงจรตัง้แต่การน าเขา้ การ
ก าหนดมาตรฐานของสถานทีจ่ดัเกบ็เอกสารอนัตราย มาตรฐานในการขนส่งสารอนัตราย ตลอดจน

มาตรฐานในการก าจดัสารอนัตรายและควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรฐานอย่างเครง่ครดั 
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3.4.2 ก ากบัดแูลใหก้ารใช ้ การเกบ็รกัษาและการขนส่งน ้ามนัเป็นไปอยา่งปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้ โดยก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตักิารตามกฎเกณฑ ์ และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความปลอดภยัอย่าง
เขม้งวด พรอ้มทัง้เรง่รดัใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนจดัเตรยีมอุปกรณ์ควบคุม 
ป้องกนัการรัว่ไหลของน ้ามนัทีม่ปีระสทิธภิาพและมแีผนปฏบิตักิารฉุกเฉินกรณเีกดิเหตุการณ์รัว่ไหล 
และพจิารณาทบทวนขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความปลอดภยัทีไ่มเ่หมาะสม โดยเฉพาะในเรือ่งก๊าซ

ปิโตรเลยีม 

3.4.3 ลดปรมิาณการใชส้ารอนัตรายในการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยสนบัสนุนใหใ้ช้
สารหรอืวตัถุดบิอื่นทดแทน เช่น การใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์ การป้องกนัและควบคุมศตัรพูชืโดยวธิธีรรมชาต ิ
การปรบัปรงุกระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3.4.4 ใหม้กีารจดัท าแผนป้องกนัอุบตัภิยัจากเคมภีณัฑแ์ละวตัถุเสีย่งภยั โดยเฉพาะใน
เขตอุตสาหกรรมชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกและคลงัเกบ็สนิคา้อนัตรายต่างๆ 

3.4.5 ใหม้ศีูนยข์อ้มลูสารอนัตรายเพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มลู ประชาสมัพนัธฝึ์กอบรมให้
ความรูแ้ก่หน่วยงานและประชาชนเกีย่วกบัการเกบ็สารอนัตราย การใชส้ารอนัตราย การใชส้าร

อนัตรายและวธิปีฏบิตัใินกรณทีีป่ระสบอุบตัภิยัจากสารอนัตราย 

3.5 ด้านการเปล่ียนแปลงภมิูภาคอากาศโลก 

3.5.1 เรง่รดัใหม้กีารศกึษาเพื่อก าหนดจดุยนืของประเทศในการรว่มมอืกบัประชาคมโลก
ในการควบคุมการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก โดยเน้นการปลกูสวนปา่เพื่อเป็นดูดซบัก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์

3.5.2 ป้องกนัปญัหาการเกดิการเปลีย่นแปลงอุณหภมูแิละภาวะเรอืนกระจกอนั
เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ จากการเผาผลาญเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ โดย
ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูตน้ไมแ้ละการปลกูปา่ และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเขา้ใจถงึผลกระทบและ

รณรงค ์
รว่มมอืเพื่อแกไ้ขปญัหา 

3.6 ด้านการปรบัปรงุกลไกพฒันาและบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

3.6.1 ใหน้ าหลกัการ “ผูส้รา้งปญัหามลพษิ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในการบ าบดัและก าจดั
มลพษิดว้ย”  มาใชใ้นระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  โดย 

(1) ใหม้กีารจดัเกบ็ค่าบ าบดัและก าจดัมลพษิในลกัษณะของภาษมีลพษิ ค่า 
ธรรมเนียม หรอืค่าบรกิาร แลว้แต่ความเหมาะสมของกจิการและผลติภณัฑท์ีก่่อใหเ้กดิของเสยีต่อ 
สิง่แวดลอ้ม เพื่อสมทบเขา้กองทุนในการลงทุนจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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(2) ใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสิง่แวดลอ้ม โดยรฐับาลใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิ
ก่อนในระยะเริม่ก่อตัง้ และในระยะใหอ้งคก์รของรฐัทีม่อียูแ่ลว้บรหิารจดัการจนกว่าจะไดม้กีาร 
รา่งกฎหมายกองทุนใหอ้ านาจ และจดัตัง้องคก์รอสิระทีเ่ป็นนิตบิุคคลขึน้เพื่อด าเนินการเรือ่งนี้เป็น

การเฉพาะ 

(3) ใหล้ าดบัความส าคญัแก่กจิการทีม่กีารดแูลสิง่แวดลอ้มใหเ้ขา้ระดมทุนใน 
ตลาดหุน้ รวมทัง้สนับสนุนใหส้ถาบนัการเงนิจดัตัง้กองทุนเพื่อระดมทุนจากประชาชนมาลงทุนในหุน้

ของธุรกจิหรอืโครงการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

3.6.2 ปรบัปรงุองคก์ร กฎหมาย และการบรหิารจดัการ โดย 

(1) จดัใหม้กีารวางแผนและประสานแผนพฒันาสิง่แวดลอ้มในเมอืงอยา่งเป็น 
ระบบควบคู่ไปกบัการก าหนดนโยบายและประสานงานทัง้ส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ใหช้ดัเจน โดย
จดัตัง้องคก์ร ก าหนดนโยบายฟ้ืนฟูและพฒันาสภาพแวดลอ้มระดบัชาตแิละระดบัพืน้ที ่ (กรงุเทพ- 
มหานครและปรมิณฑลและแต่ละจงัหวดั)  เพื่อรบัผดิชอบในการก ากบันโยบายและประสานงานกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

(2) ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งโครงการบรกิารพืน้ฐานทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ตอ้งมรีะบบป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยใหร้วมค่าใชจ้่ายของแผนงานโครงการดงักล่าวไวใ้นตน้ทุน

ของโครงการดว้ย 

(3) ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งโครงการบรกิารพืน้ฐานทีม่ผีลต่อผลกระทบต่อสิง่- 
แวดลอ้มตอ้งมรีะบบป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยใหร้วมค่าใชจ้า่ยของแผนงานโครงการดงักล่าวไว้

ในตน้ทุนของโครงการดว้ย 

(4) ใหรัฐับาลอุดหนุนการลงทุนในการสรา้งระบบบ าบดัและการก าจดัน ้าเสยีและ
การก าจดัมลูฝอยแก่ทอ้งถิน่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่รวมทัง้การจดัหาทีด่นิ การจดัซือ้อุปกรณ์ 

เครือ่งมอืและยานพาหนะในการควบคุมและลดมลพษิดว้ย 

(5) ใหม้กีารปรบัปรุงบทบาทของทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็ในการจดัการบรหิาร
ระบบบ าบดัมลพษิภายในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งอสิระ ทัง้ในลกัษณะทีม่หีน่วยงานปฏบิตัดิ าเนินการเองหรอื
จดัจา้งเอกชนมาด าเนินการแทน โดยใหท้อ้งถิน่สามารถจดัเกบ็ค่าบรกิารในลกัษณะต่างๆ ไดต้าม

ความเหมาะสม 

(6) จดัตัง้องคก์รรว่ม 3 ฝา่ย คอื ชุมชน สถานประกอบการและภาครฐับาล เพื่อท า
หน้าทีเ่ฝ้าระวงัและก ากบัดแูลป้องกนัรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
โดยเฉพาะในเขตเมอืง เขตอุตสาหกรรม และท่องเทีย่ว 
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(7) พฒันาก าลงัคนและเทคโนโลยใีนการลดและบ าบดัมลพษิ โดยเรง่ผลติ
ก าลงัคนในระดบัอุดมศกึษา ในสาขาวศิวกรรมสุขาภบิาล วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เน้นหนกัเรือ่งมลพษิ รวมทัง้ช่างเทคนิคระดบั ปวช.ปวส. หรอื ปวท. ในสาขาว่าดว้ย
การควบคุมมลพษิเพื่อควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีต่างๆ นอกจากนี้ ตอ้งเรง่ใหม้กีาร
วจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารควบคุมและลดมลพษิทีส่ามารถออกแบบก่อสรา้งและผลติเครือ่งจกัร

อุปกรณ์ในการบ าบดัมลพษิได ้

(8) ปรบัปรงุแกไ้ขพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2 5 1 8  ใหค้รอบคลุมการป้องกนั ควบคุมและบรหิารจดัสิง่แวดลอ้มในทุกดา้นรวมทัง้การจดัตัง้
กองทุนสิง่แวดลอ้ม และสามารถน ามาใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(9) ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ ์ ใหก้ารศกึษาและเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัมลพษิแก่
ประชาชนทุกระดบั พรอ้มทัง้รณรงคใ์หเ้กดิความรว่มมอืในการแกไ้ขป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
การบริหารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

  การบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 มแีนวนโยบายหลกั
ทีจ่ะยกระดบัการบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นปจัจยัพืน้ฐาน ในการด ารงชวีติของ
ประชาชนในชนบท รวมทัง้เป็นมรดกของชาตสิ าหรบัอนุชนรุ่นหลงั และเป็นรากฐานส าหรบัการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศสบืต่อไป 

1. ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

  การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในระยะทีผ่่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการน า
ทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอ้ย่างสิน้เปลอืงโดยปราศจากแผนการและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง

เป็นระบบซึง่มผีลใหท้รพัยากรธรรมชาตทิุกสาขาเสื่อมโทรมน าไปสู่ความขดัแยง้ในการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตมิากขึน้ตามล าดบั และทรพัยากรธรรมชาตไิดเ้ปลีย่นสภาพจากปจัจยัเกือ้หนุน
ไปเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันาประเทศในระยะต่อไป ซึง่เปลีย่นประเดน็การพฒันาทีจ่ะตอ้งค านึงถงึ
ไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  ดงันี้ 

1.1 ทรพัยากรท่ีดิน มคีวามเสื่อมโทรมและมกีารใชง้านไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคุณภาพของ
ดนิ โดยจากการส ารวจของกรมพฒันาทีด่นิพบว่ามกีารปลกูขา้วในพืน้ทีด่นิไมเ่หมาะสมประมาณ 
1 3 . 5  ลา้นไร ่ คดิเป็นรอ้ยละ 2 2 . 0  ของพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วทัง้หมด มกีารปลูกพชืไรใ่นดนิทีไ่ม่
เหมาะสม 14.6 ลา้นไร ่ และปลกูไมย้นืตน้ในดนิทีไ่มเ่หมาะสม 1.7 ลา้นไร ่ ในขณะเดยีวกนัพืน้ที่
โครงการเกษตรทีม่อียูเ่ดมินัน้ ขาดการบ ารงุรกัษาอยา่งถูกวธิแีละการใชก้ย็งัไมถู่กตอ้งตามหลกั 
วชิาการ ก่อใหเ้กดิปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิในหลายๆ พืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ประมาณ 107 ลา้น
ไร ่ นอกจากนัน้ ยงัมดีนิทีม่เีป็นปญัหาต่อการท าการเกษตรอกีประมาณ 1 8 2  ลา้นไร ่ ไดแ้ก่ ดนิ
เปรีย้วจดั ดนิเคม็ ดนิอนิทรยี ์ (พรุ)  ดนิทรายจดั ดนิตืน้และดนิบนภเูขา และปจัจบุนักไ็ดม้กีารน า 
พืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่คีวามสมบรูณ์ โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตชลประทาน ซึง่เหมาะแก่การเพาะปลกูไป
ใชใ้นกจิกรรมอื่นเป็นจ านวนมาก เช่น สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั สนามกอลฟ์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

1.2 ทรพัยากรป่าไม้ มคีวามเสื่อมโทรมและถูกบุกรกุท าลายไปเป็นจ านวนมากดงัเหน็ไดจ้าก
พืน้ทีป่่าของประเทศลดลงเหลอืน้อยกว่า 90  ลา้นไร ่ หรอืต ่ากว่ารอ้ยละ 28  ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของ
ประเทศ ทัง้นี้เนื่องจากความตอ้งการใชพ้ืน้ทีด่นิเพื่อการเพาะปลกูและอื่นๆ เพิม่ขึน้ตามจ านวน
ประชากรของประเทศเพิม่ขึน้ แต่การบรหิารและจดัการยงัตามไมท่นักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

1.3 ทรพัยากรแร่ มกีารใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศโดยขาด
แผนการผลติ การใชแ้ละการเตรยีมการในดา้นการส ารวจวตัถุดบิเพื่อรองรบัความต้องการ และการ
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ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท าใหก้ารผลติแรบ่างประเภทยงัคงมทีศิทางทีเ่น้นเพื่อ
การส่งออก และมปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างการใชแ้ละการอนุรกัษ์เน่ืองจากพืน้ทีก่ารผลติ
ทรพัยากรแรม่จี านวนลดน้อยลง และทีด่นิราคาแพงขึน้ 

1.4 ทรพัยากรแหล่งน ้า มจี ากดัและมคีวามขดัแยง้ในการใชแ้หล่งน ้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค เพื่อการอุตสาหกรรมและอื่นๆ ทัง้นี้เนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็
ท าใหค้วามตอ้งการ และการขยายตวัภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท าใหเ้กดิผลติแรบ่างประเภท
ยงัคงมทีศิทางเพื่อการส่งออก และมปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างการใชแ้ละการอนุรกัษ์เน่ืองจาก 
พืน้ทีก่ารผลติทรพัยากรแรม่จี านวนลดน้อยลง และทีด่นิมรีาคาแพงขึน้ 

1.5 ทรพัยากรประมง ทัง้ประมงน ้าจดื การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่และประมงทะเลอยูใ่น
สภาพเสื่อมโทรม ท าใหป้ระมงน ้าจดื และมงทะเลประสบปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรสตัวน์ ้าจดืและน ้า
ทะเลมปีรมิาณลดน้อยลง ส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่โดยเฉพาะการเลีย้งกุง้ ปรากฏว่า 
ผูเ้ลีย้งส่วนใหญ่ยงัขาดความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารจดัการดา้นการเพาะเลีย้งจงึก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ปญัหามลภาวะและต่อระบบนิเวศน์ของทรพัยากรชายฝ ัง่ 

1.6 ทรพัยากรชายฝัง่ทะเล ก าลงัประสบภาวะการสญูเสยีความอุดมสมบรูณ์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ทรพัยากรป่าชายเลนถูกบุกรกุน าไปใชใ้นกจิกรรมประเภทอื่น ทรพัยากรปะการงัถูกท าลาย 
เสยีหายเน่ืองจากปจัจยัธรรมชาตแิละกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น การท่องเทีย่ว การประมง เป็นตน้ 
นอกจากน้ีทรพัยากรชายฝ ัง่ประเภทหาดทรายแนวฝ ัง่ทะเลพืน้ทีบ่นบก เขตตดิต่อฝ ัง่ทะเลกป็ระสบ

การเสื่อมโทรมมากขึน้ 

2. เป้าหมายการยกระดบัการบริหารและจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

  เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิบืทอดเป็นมรดกส าหรบัอนุชนรุน่หลงัควบคู่ไปกบัการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นรากฐานส าหรบัการพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนืต่อไป จงึไดก้ าหนดเป้าหมายการ
บรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 7  

 2 . 1  ทรพัยากรท่ีดิน 

 2 . 1 . 1  เรง่รดัการปฏริปูทีด่นิในพืน้ที ่ 3 0  ลา้นไร่ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7  ปี  

2.1.2 เรง่รดัการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิปีละ 810,000 แปลง หรอืคดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณปี
ละ 4  ลา้นไร่ 

2.1.3 จดัตัง้ระบบขอ้มลูทรพัยากรทีด่นิใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัทัง้ส่วนภาคกลางและส่วน 
ภมูภิาค 
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2.2 ทรพัยากรป่าไม้ 

 อนุรกัษ์พืน้ทีป่่าเพื่อการอนุรกัษ์ใหไ้ดร้อ้ยละ 2 5  ของพืน้ทีป่ระเทศ 

2.3 ทรพัยากรแร่ 

 ใหม้กีารก าหนดเขตพฒันาทรพัยากรแรต่่อเนื่องจากผลการส ารวจธรณฟิีสกิสท์างอากาศ
เฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูก่อน 

2.4 ทรพัยากรแหล่งน ้า 

 ใหม้กีารพฒันาแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบลุ่มน ้าทัง้ 2 5  ลุ่มน ้าทัว่ประเทศ 

2.5 ทรพัยากรประมง 

  ก าหนดแผนการใชท้ีด่นิชายฝ ัง่ทะเลเพื่อรกัษาความสมดุลระหว่างการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
ชายฝ ัง่ทะเลและการอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

2 . 6  ทรพัยากรชายฝัง่ทะเล 

2.6.1 อนุรกัษ์แหล่งปะการงัในอุทยานแห่งชาตทิางทะเลทุกแห่งใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 

2.6.2 รกัษาและฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าชายเลนทีเ่หลอือยูป่ระมาณ 1.1 ลา้นไร ่ ใหค้งอยูใ่นสภาพที่
สมบรูณ์ต่อไป 

3. แนวทางการพฒันาและมาตรการบริหาร และจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

  เพื่อใหก้ารบรกิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั 7  เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ จงึไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา และมาตรการไว ้ ดงัน้ี 

 3 . 1  แนวทางหลกั 

3.1.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัรฐัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดย
การส่งเสรมิองคก์รประชาชน และองคก์รพฒันาเอกชนทัง้ในส่วนกลางและทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทใน
การก าหนดโครงการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ ตลอดจนการตดิตาม ดแูลและการประเมนิผล

ความส าเรจ็ของโครงการดงักล่าว 

3.1.2 จดัการควบคมุดแูลให้สามารถปฏิบติัตามแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
ทีม่อียูแ่ลว้ เช่น แผนการจดัการอุทยานแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ ป่าชายเลนและแหล่ง
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ปะการงัโดยเน้นการเสรมิสรา้งจติส านึกของประชาชนทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร-
ธรรมชาตใิหบ้รรลุผล 

3.1.3 ลดความขดัแย้งของการใช้ทรพัยากรธรรมชาติในอนาคต โดยการเรง่รดัการ
ก าหนดแผนการใชท้ีด่นิเสยีตัง้แต่ตน้ เช่น การก าหนดเขตพืน้ทีผ่ลติเกลอืสนิเธาวใ์นภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ การก าหนดเขตพฒันาทรพัยากรแรใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ทัง้น้ี โดยใหม้กีารเปิดเผย 
ขอ้มลูการวางแผนและการด าเนินงานใหเ้ป็นทีท่ราบแก่ผูท้ีส่นใจโดยทัว่ไป และปรบัปรงุใหอ้งคก์รทีม่ ี

อ านาจชีข้าดกรณขีดัแยง้ของการใชท้รพัยากรธรรมชาตปิระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.1.4 น ามาตรการการเงิน การคลงั เข้าช่วยในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม ส่งผลใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตขิอง
ประเทศโดยเสมอภาคกนั เช่น การปรบัอตัราค่าใชน้ ้าส าหรบัภาคเอกชน และส าหรบัผูใ้ชน้ ้า

ชลประทาน 
รายใหญ่ การจดัตัง้กองทุนเพื่อฟ้ืนฟูพืน้ทีห่ลงัจากการท าเหมอืง และการปรบัภาษทีีด่นิเพื่อลดการ
เกง็ก าไร และการถอืครองทีด่นิผนืใหญ่โดยไมไ่ดท้ าประโยชน์ 

3.1.5 จดัวางระบบข้อมลูทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อใชป้ระกอบการวางแผนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเชื่อถอืได ้และเพื่อลดความสบัสนในเรื่องขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ดงัทีเ่ป็นอยูใ่น
ปจัจบุนั ทัง้น้ี รวมทัง้การก าหนดแนวเขตพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ใหช้ดัเจน การก าหนดแผนการการใช้
ประโยชน์ทีด่นิชายทะเล เพื่อพฒันาทรพัยากรประมงควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและแหล่ง

ปะการงั 

3.1.6 เร่งรดัการออกพระราชบญัญติัเพ่ือรองรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปล่ียนแปลงไป เช่น การออกพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัปา่ชุมชน เพื่อ

เปิดโอกาสใหเ้ป็นประชาชนและองคก์รมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ปา่โดยนิตนิัย 

3.2 แนวทางและมาตรการเฉพาะด้าน 

3.2.1 ทรพัยากรท่ีดิน 

(1) เร่งรดัแก้ไขปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน โดย 

(1.1) ปรบัปรงุระบบการบรหิารและการจดัการในดา้นการปฏริปูทีด่นิเพื่อ
การเกษตรกรรม เพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนที่ 
เกีย่วกบักองทุน การซือ้และการเวนคนืทีด่นิ 

(1.2) สรา้งระบบการประสานงานดา้นการจดัทีด่นิระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ทีร่บัผดิชอบ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั 
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(1.3) ลดการซือ้ขายทีด่นิเพื่อการเกง็ก าไรโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย
และภาษ ี และใหจ้ดัตัง้ส านกังานกลางประเมนิราคาทีด่นิใหเ้ป็นหน่วยงานอสิระตลอดจนภาษี 

เกีย่วกบัทีด่นิโดยเฉพาะทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์และมกีารถอืครองในระยะสัน้ๆ  

   ( 2 )  ป้องกนัแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรพัยากรท่ีดิน โดย 

(2.1) ก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้หมาะสมกบัสมรรถนะของดนิ
และศกัยภาพของพืน้ที ่ โดยเน้นการใชม้าตรฐานการจงูใจเป็นหลกั 

(2.2) ขยายการใหบ้รกิารและการอุดหนุนของรฐัในการปรบัปรงุและ 
แกไ้ขคุณภาพดนิทีม่ปีญัหา เช่น ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ ดนิทรายจดั เป็นตน้ 

(2.3) เรง่รดัการด าเนินงานในดา้นการอนุรกัษ์ดนิและน ้าโดยวธิกีารทีไ่ม่
ยุง่ยากและลงทุนน้อย สามารถถ่ายทอดใหน้ าไปปฏบิตัไิด ้ โดยรฐัจะเป็นผูใ้หก้ารบรกิารทางดา้น 

วชิาการส าหรบัพืน้ทีท่ีป่ญัหารนุแรงมาก 

(2.4) จดัหมู่บา้นอนุรกัษ์ดนิและน ้าหรอืหมู่บา้นพฒันาทีด่นิใหค้รบทุก
อ าเภอทัว่ประเทศเพื่อเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่เกษตรกร 

(2.5) ควบคุมการแพรก่ระจายดนิเคม็เพื่อป้องกนัการเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรทีด่นิจะกลายเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาดนิเคม็ อนัเน่ืองมาจากการใชท้ีด่นิไม่ถูกวธิโีดยเน้นวธิี

ทางธรรมชาตใิหม้ากขึน้ 

(2.6) เรง่รดัใหม้กีารก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละวธิกีารผลติเกลอืสนิเธาวท์ี่
เหมาะสมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(2.7) ส่งเสรมิใหม้กีารน าผลการวจิยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มและ
นิเวศน์วทิยาทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัคุณภาพดนิมาใชใ้นทางปฏบิตัิ 

(2.8) จดัหาและถ่ายทอดความรูด้า้นทรพัยากรทีด่นิทีถู่กตอ้งและ 
เหมาะสมแก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป เพื่อใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของการใชก้ารทีด่นิควบคู่

ไปกบัการอนุรกัษ์และการพฒันา 

   ( 3 )  แก้ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดย 

(3.1) จดัระบบองคก์รเพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมตดิตามการ 
ด าเนินงานต่างๆ เกีย่วกบัทรพัยากรทีด่นิใหม้แีนวทางการด าเนินงานเดยีวกนั ตลอดจนพจิารณา
ทบทวน และปรบัปรงุกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายที่

ก าหนดไว ้
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(3.2) สนบัสนุนการจดัตัง้ระบบขอ้มลูทรพัยากรทีด่นิขของแต่ละ 
หน่วยงานใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ทัง้นี้เพื่อใหก้ารก าหนดขอ้เสนอแนะ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิสามารถท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยสนบัสนุนใหม้กีารน าเทคโนโลยจีดัหา
เครือ่งมอืใชใ้นการด าเนินงาน พรอ้มทัง้ฝึกอบรมบุคลากรใหม้กีารใชค้อมพวิเตอรแ์ละพฒันาใน

ลกัษณะขา่ยทีส่ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูกนัได้ 

(3.3) ศกึษาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการต่างๆ ทีห่น่วยงานของรฐั
เป็นผูด้แูล โดยเรง่รดัจดัท าแผนทีข่อบเขตประเภทการใชท้ีด่นิในระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ 

(3.4) เรง่รดัการปรบัปรงุแผนการใชท้ีด่นิและใหม้ผีลบงัคบัใชท้ัว่ประเทศ 
โดยก าหนดมาตรการทีช่ดัเจน เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตัิ 

(3.5) เรง่รดัการศกึษาและวางแผนการใช้ การอนุรกัษ์และการพฒันา 
พืน้ทีส่งู 9 6  ลา้นไร่ ทัว่ประเทศ 

3.2.2 ทรพัยากรป่าไม้  

(1) แนวทางและมาตรการบรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมใ้นพืน้ทีเ่ขตป่าอนุรกัษ์
และนอกเขตปา่อนุรกัษ์ ประกอบดว้ย 

(1.1) เรง่รดัการจดัท าแผนการบรหิารและจดัการในการรกัษาพืน้ทีป่่าไม้
ในเขตอนุรกัษ์ โดยเปิดโอกาสใหส้่วนราชการและผูน้ าในระดบัทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่มในการจดัท า

แผนดงักล่าวในแต่ละแห่ง 

(1.2) ควบคุมดแูลใหส้ามารถปฏบิตัไิดต้ามแผนบรหิารและจดัการพืน้ที่
ปา่อนุรกัษ์ทีม่อียู ่ โดยเน้นใหม้กีารประเมนิผลอตัราการท าลายทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีด่งักล่าว
เป็นระยะๆ อยา่งเปิดเผย รวมทัง้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ 

(1.3) ก าหนดและท าเครือ่งหมายแนวเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์และพืน้ทีป่่า
นอกเขตอนุรกัษ์ในแต่ละแห่งใหช้ดัเจน 

(1.4) เรง่รดัการออกกฎหมายรองรบัการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 

 ( 2 )  แนวทางและมาตรการบรหิารและจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ัว่ไป ประกอบดว้ย 

 ( 2 . 1 )  ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เขา้รว่มในการบรหิารและจดัการทรพัยากร 
ปา่ไม ้ โดยเรง่รดัการออกกฎหมายรองรบัปา่ชุมชนเพื่อสนบัสนุนประชาชนและองคก์รปา่ชุมชนเพื่อ
สนบัสนุนประชาชนและองคก์รประชาชนใหม้อี านาจตามกฎหมายในการมสี่วนรว่มปลกู ป้องกนั 
รกัษา และใชป้ระโยชน์ชมชน  
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 (2.2) เรง่รดัการออกพระราชบญัญตัสิวนปา่ เพื่อใหเ้อกชนทีด่ าเนินการปลกู
ปา่มคีวามมัน่ใจในการลงทุนและไดร้บัและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะพงึไดร้บั 

(2.1) ใหม้กีารตรวจสอบสถานการณ์ปา่ไมไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม ่ เช่น ภาพถ่ายดาวเทยีมและระบบสนเทศภมูศิาสตร ์ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูส าหรบั

การบรหิารและจดัการทรพัยากรป่าไมร้ว่มกบัอื่นทรพัยากรอื่นๆ  

3.2.3 ทรพัยากรแร่ 

  ( 1 )  เน้นการใช้ทรพัยากรแร่เพ่ือเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมและเป็นฐานรองรบัอตุสาห-
กรรมในประเทศ โดย 

(1.1) เรง่รดัการจดัท าแผนการผลติและการใชท้รพัยากรแรใ่หส้มัพนัธก์บั
การขยายตวัของอุตสหกรรม เพื่อเป็นกรอบหลกัในการบรหิารจดัการดา้นการผลติ การใชแ้ละการ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(1.2) ด าเนินการใหม้กีารวจิยัเพื่อการพฒันาเกีย่วกบัเหมอืงแร ่ และใช้
ประโยชน์ทรพัยากรแร ่ โดยการจดัตัง้ศูนยว์จิยัการพฒันาทรพัยากรธรณเีพื่อส่งเสรมิ ใหเ้กดิการ

ประหยดัในกระบวนการผลติและสามารถน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชอ้ย่างคุม้ค่าโดยค านึงถงึ 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

(1.3) ปรบัปรงุขอ้มลูพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิแรแ่ละการตลาดแร่ใหเ้ป็น
ระบบ สามารถใหค้วามรูท้ีท่นัสมยัแก่ผูป้ระกอบการและเอือ้อ านวยต่อการลงทุน 

(1.4) ก าหนดมาตรการในการสงวนรกัษาแรท่ีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นปจัจยั
การผลติของอุตสาหกรรมภายในประเทศในอนาคต โดยพจิารณาจากแนวโน้มดา้นราคาแรแ่ละ

ปรมิาณแรส่ ารองในประเทศและประเทศใกลเ้คยีง 

(2) ก าหนดเขตการพฒันาทรพัยากรแร่ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการผลิต
แร่ เพ่ือช่วยลดความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรแร่กบัการพฒันาหรือการอนุรกัษ์
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดย 

(2.1) เรง่รดัการส ารวจแหล่งแรแ่ละประเมนิปรมิาณแรส่ ารองทัว่ประเทศ 
เพื่อการก าหนดเขตการพฒันาทรพัยากรแรต่่อเนื่องจากผลการส ารวจธรณฟิีสกิสท์างอากาศส าหรบั
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานดา้นทรพัยากรแรข่องประเทศ โดยใหเ้อกชนเขา้มาช่วยด าเนินการภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของรฐั เพื่อใหก้ารส ารวจเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
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(2.2) ใชป้ระโยชน์จากระบบสนเทศภมูศิาสตร ์ เพื่อจดัล าดบัความส าคญั
ของการใชพ้ืน้ทีแ่ละการจดัการใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิซึง่จะช่วยลดปญัหาความขดัแยง้ของ

การใชท้ีด่นิ 

(3) เร่งรดัการประเมินปริมาณแร่ส ารองประเทศควบคู่กบัการร่วมลงทุน 
เพ่ือพฒันาแร่ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดย 

(3.1) ใหม้กีารวางหลกัเกณฑก์ารถ่ายทอดขอ้มลูดา้นแร่ และผลการ
ส ารวจธรณฟิีสกิสท์างอากาศใหห้น่วยงานของรฐับาลและ/หรอืภาคเอกชน 

(3.2) สนบัสนุนและเพิม่บทบาทใหภ้าคเอกชนน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมา
ใชใ้นการส ารวจแหล่งแรแ่ละประเมนิศกัยภาพแรใ่นเชงิพาณชิย ์ ในพืน้ทีท่ีไ่มเ่ป็นเขตหวงหา้มตาม

นโยบายของรฐั 

(3.3) เพิม่ขดีความสามารถภาคเอกชนในการส ารวจแหล่งแร ่ เพื่อรองรบั
การขยายการลงทุนในต่างประเทศ 

(3.4) ใหม้กีารจดัท าหลกัเกณฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ ในการจดัท า
แผนการน าแรอ่อกมาใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัประทานบตัร 

(4) ปรบัปรงุกลไกการพฒันาและกฎหมายเพ่ือลดความขดัแย้งและแก้ไข
อปุสรรคในการพฒันาทรพัยากรแร่ โดย 

   (4.1) เรง่รดัใหม้กีารปรบัปรงุพระราชบญัญตัแิร ่ พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญตัิ
พกิดัอตัราค่าภาคหลวงแร ่พ.ศ.2509 รวมทัง้กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์แร่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(4.2) ใหม้กีารศกึษาเพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิง้ใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารท าเหมอืง พรอ้มทัง้ใหม้กีารตดิตามตรวจสอบผูป้ระกอบการให้

ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไว้ 

(4.3) ก าหนดมาตรการและระเบยีบในการจดัตัง้กองทุนเพื่อฟ้ืนฟูบรูณะ 
สภาพแวดลอ้มเหมอืงแร่ รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหอ้งคก์รทอ้งถิน่ไดม้สี่วนรว่มในการฟ้ืนฟูบรูณะ

สภาพแวดลอ้ม 

3.2.4 ทรพัยากรแหล่งน ้า 
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(1) จดัท าแผนงานจดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาแหล่งน ้าทุกประเภทใน
รปูของกลุ่มโครงการอยา่งเป็นระบบลุ่มน ้า โดยจดัล าดบัความส าคญัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพของปญัหา 

(2) ก าหนดใหโ้ครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดกลางมกีารพจิารณาถงึความ
เหมาะสมดา้นอุทกวทิยา สภาพภมูศิาสตร ์ และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ตัง้แต่ในขัน้ตอนของการวางแผนส าหรบัการออกแบบก่อสรา้งนัน้ ให้
ก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยใหเ้รง่ก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าทีม่ ี
ศกัยภาพก่อน แลว้จงึท าการก่อสรา้งระบบส่งน ้าภายหลงั 

(3) ใหม้กีารจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ทีก่ระจาย
ออกไปอยา่งทัว่ถงึทุกพืน้ที ่ โดยเน้นพืน้ทีฝ่นตกน้อยกว่าปกต ิ และพืน้ที่

นอกเขตชลประทาน 

(4) จดัรปูแบบการบรหิารและการจดัการโครงการแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและ
โครงการแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคทีก่่อสรา้งไปแลว้ โดยใหอ้งคก์ร
ประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารและบ ารงุรกัษาโครงการ และให้

หน่วยงานของรฐัเป็นฝา่ยสนบัสนุนดา้นวชิาการ 

(5) เรง่รดัใหม้กีารจดัตัง้องคก์รระดบัชาต ิ โดยมกีฎหมายรองรบัเพื่อการ 
วางแผนการบรหิารและจดัการทรพัยากรน ้า โดยเน้นการจดัการระบบ 

ลุ่มน ้าเป็นหลกั 

(6) ก าหนดแผนงานเพื่อการจดัหาแหล่งน ้าดบิส าหรบัการประปาและจดัท า
มาตรการควบคุมคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าต่างๆ เพื่อรองรบัการขยายตวั

ของชุมชน 

(7) สนบัสนุนใหม้กีารศกึษาในขัน้รายละเอยีดเรือ่งศกัยภาพของแหล่ง 
น ้าบาดาลทัว่ประเทศ และจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาทรพัยากรน ้าบาดาล 

(8) สนบัสนุนการจดัท าระบบขอ้มลูแหล่งน ้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายจดัสรรน ้า ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 

(9) ปรบัปรงุอตัราค่าใชน้ ้าจากการชลประทานทีเ่กบ็จากภาคเกษตรกรรมและ
นอกภาคเกษตรใหเ้หมาะสมตามปรมิาณการใชแ้ละค านึงถงึสทิธกิารใชน้ ้า 
โดยภาคเกษตรกรรมใหค้ดิเฉพาะค่าบ ารุงระบบส่งน ้า ส่วนนอกภาค

เกษตรใหค้ดิรวมค่าก่อสรา้งระบบส่งน ้าและค่าบ ารงุรกัษาระบบส่งน ้า 
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  3 . 2 .5 ทรพัยากรประมง 

(1) เรง่ด าเนินการพจิารณาแกไ้ขกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของส่วนราชการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมเรอืประมงและ
ท าการประมงทีไ่มเ่ป็นเอกภาพ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรกัษ์และการ
พฒันาทรพัยากรประมง ตลอดจนการบงัคบัใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ

(2) ปรบัปรงุคุณภาพของแหล่งน ้าธรรมชาต ิ รวมทัง้ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
มลภาวะอนัจะมผีลกระทบต่อการประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า โดย 

เรง่ด่วน 

(3) จดัท าแผนแมบ่ทการจดัการทรพัยากรประมงในระดบัพืน้ที่ 

(4) พฒันาการเพาะเลีย้งชายฝ ัง่ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ โดยค านึงถงึแผนการใช้
ประโยชน์ทีด่นิชายฝ ัง่ทะเลและการพฒันาเขตชายฝ ัง่ 

(5) เรง่รดัการประสานงานระหว่างส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารแหล่งน ้า
จดืของประเทศ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการกสกิรรม การชลประทาน 
การประมง การผลติกระแสไฟฟ้าและอื่นๆ 

(6) ส่งเสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มผูป้ระกอบการประมงรายยอ่ยเพื่อพฒันาเทคนิคการ
ท าประมง และเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่ชาวประมง ผูป้ระกอบธุรกจิประมงและ
ประชาชนเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัวน์ ้าและการใชป้ระโยชน์จากสตัว์

น ้าใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสุด 

  3 . 2 . 6  ทรพัยากรชายฝัง่ทะเล 

(1) เรง่รดัการวางแผนจดัการทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเลในระดบัพืน้ทีแ่ละในระดบั
จงัหวดั รวมทัง้การจดัตัง้ระบบขอ้มลูทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล 

(2) เรง่รดัการก าหนดเขตและหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ในแนวเขตปะการงั 
รวมทัง้การออกระเบยีบ ขอ้บงัคบักบัการครอบครองปะการงั 

(3) เรง่รดัการปฏบิตัติามแผนการฟ้ืนฟูปา่ชายเลนและปะการงั 

(4) จดัท าแผนการจดัอุทยานแห่งชาตทิางทะเลใหค้รบทุกแห่ง 
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(5) จดัท าโครงการคอืงานประชาสมัพนัธแ์ละป้องกนัการบุกรกุท าลาย
ทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล โดยเน้นการมสี่วนรว่มขององคก์รทอ้งถิน่เอกชน และประชาชนในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ ัง่ทะเล 

(6) ก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลทัว่ประเทศ และก าหนด
คุณภาพน ้าชายฝ ัง่ทะเลใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ โดยเน้นการอนุรกัษ์บรเิวณทีม่ปีะการงั 
แหล่งรกัษาพชืพนัธุส์ตัวน์ ้า และแหล่งทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 5 
แนวทางการพฒันากฎหมาย รฐัวิสาหกิจและระบบราชการ 

1. ด้านกฎหมาย 

1.1 การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยในระยะทีผ่่านมานับไดว้่าประสบความส าเรจ็
มาในระดบัหนึ่ง แต่ในดา้นกฎหมายซึง่เป็นเครือ่งมอืก าหนดการจดัองคก์รของส่วนราชการ ขอบเขต
การใชอ้ านาจและความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที ่ขอบเขตของสทิธแิละหน้าทีข่องภาคเอกชนในการ
ด าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพใน
ดา้นขบวนการยุตธิรรมยงัลา้หลงัอยู่มาก ขาดการปรบัปรุง หรอืการตราขึน้ใหม่ให้ทนัต่อเหตุการณ์
ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการและหลกักฎหมายสมยัใหม่ซึง่พฒันาไปอย่างรวดเรว็ จงึเป็นอุปสรรคต่อ
การบรหิารงานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมตลอดทัง้การเสรมิสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมหลายดา้น 

1.2 นอกจากนัน้กฎหมายล าดบัรอง เช่น กฎกระทรวง พระราชกฤษฎกีา ฯลฯ และอนุบญัญตัิ
ต่างๆ รวมทัง้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดวิธีการและ 
รายละเอียดของพระราชบญัญตัิก็มไิด้ก าหนดให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายและเจตนารมย์ของ
กฎหมาย ในบางกรณีก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจใช้ดุลพินิจมากเกินไปโดยปราศจาก
ขอบเขตและกรอบการให้อ านาจ จนเป็นโอกาสใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 
แต่ในทางตรงข้ามในบางกรณีกลับมขี้อจ ากัดและก าหนดเกณฑ์บังคบัให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัต ิ
จนกระทัง่เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถใชดุ้ลพนิิจในการบรหิารงานพฒันาไดต้ามสมควร จงึกลายเป็นสภาพ 
คอขวดต่อการพฒันาประเทศอกีดา้นหน่ึง 

2. ด้านรฐัวิสาหกิจ 

2.1 ในช่วงครึง่หลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ความต้องการบรกิารพืน้ฐานไดเ้พิม่สูงขึน้มากจน
เกดิสภาพคอขวดขึน้หลายดา้น โดยเฉพาะดา้นบรกิารโทรคมนาคมสื่อสารดา้นขนส่ง ไฟฟ้า
และน ้าประปา เพื่อรองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิและการสื่อสารในภูมภิาค
นี้ รฐัวสิาหกจิจะตอ้งลงทุนสงูกว่า 7.6 แสนลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ทีจ่ะต้อง
เร่งรดัขยายบริการพื้นฐานให้เพียงพอ สนองตอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างสูง 
ต่อไป 

2.2 ในขณะทีร่ฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่ ไดป้ระสบปญัหาในดา้นประสทิธภิาพการด าเนินงาน กระดม
ทุนและการเพิม่บทบาทเอกชนในการร่วมพฒันายงัเป็นไปอย่างจ ากดัและล่าชา้ จงึจ าเป็นที่
จะตอ้งปรบัปรงุแนวทางการพฒันารฐัวสิาหกจิ ใหส้ามารถขยายการลงทนการระดมทุน การ
จดัการ การเพิม่บทบาทเอกชนในการรว่มพฒันารฐัวสิาหกจิ ตลอดทัง้การปรบัปรุงระบบการ
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ควบคุมก ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิ และการปรบัปรุงองคก์รภายในของรฐัวสิาหกจิใหม้ปีระสทิธิ-
ภาพมากขึน้ 

3. ด้านระบบราชการ 

3.1 ปจัจุบนัมปีรากฏการณ์ “สมองไหลจากภาครฐัสู่เอกชน” บุคคลมคีุณภาพไม่สนใจในการเขา้
รบัราชการ จากผลกรศึกษาวิจยัของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน เรื่อง 
“ปญัหาการสูญเสยีก าลงัคนระดบัสมองในราชการพลเรอืน” สรุปไดว้่า ก าลงัคนระดบัสมอง
ไหลออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก กล่าวคอื ในช่วงปี 2532-2538 ขา้ราชการระดบั
สมองสงักดั ก.พ. ไดล้าออกจากระบบราชการเป็นจ านวนถงึ 1,684 คน ในจ านวนนี้เป็น
ก าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลนถงึ 1,171 คน ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นก าลงัคนทีม่วีุฒริะดบัปรญิาโท 
ก าลงัคนในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและก าลงัคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นวยัทีม่พีลงัใน
การท างานและเป็นเพศชาย ปจัจยัหลกัที่เป็นสาเหตุการลาออกไดแ้ก่ ปญัหาค่าตอบแทน 
ปญัหาโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารท างาน และปญัหาการบรหิารงานขาดความคล่องตวัใน
ระบบราชการ 

3.2 สาเหตุส าคญัที่ท าใหร้ะบบราชการสูญเสยีก าลงัคนทีม่คีุณภาพ เนื่ องมาจากปจัจยัภายนอก
และปจัจยัภายในระบบราชการ 

3.2.1 ปจัจยัภายนอกระบบราชการ ซึ่งเป็นปจัจยัในการดึงดูดก าลังคนภาครฐัสู่ภาค 
เอกชน 

(1) ความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและระดับสูงเพิ่มขึ้นใน
ภาคเอกชน อนัเนื่องมาจากผลการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของระบบเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 แต่การผลติก าลงัคนบางสาขาไม่สามารถผลติไดท้นักบัความต้องการเช่น วศิวกร แพทย ์
นกัคอมพวิเตอรฯ์ เป็นตน้ 

(2) ความแตกต่างระหว่างเงนิเดอืนภาครฐักบัเอกชนมชี่องว่างมากขึน้ตามล าดบั 
ในปจัจุบนัอัตราเงนิเดอืนเฉลี่ยส าหรบังานลกัษณะเดียวกนัในภาครฐัจะต ่ากว่าภาคเอกชน และ 
รฐัวสิาหกจิอยา่งมาก ความแตกต่างนี้เริม่ตัง้แต่การเริม่บรรจ ุและปรากฏชดัยิง่ขึน้เมือ่ระดบัสงูขึน้ 

(3) ลกัษณะการบรหิารการจดัการในภาคเอกชนมคีวามคล่องตวั สภาพแวดลอ้ม
และเครือ่งมอืในการท างานทีท่นัสมยั 

3.2.2 ปจัจยัภายในระบบราชการ ซึ่งเป็นปจัจยัในการผลกัดนัก าลงัระดบัสมองออกจาก
ระบบราชการ คอื 



211 

(1) ระบบบรหิารงานทีข่าดความคล่องตวั การปฏบิตังิานมกีฎระเบยีบหลกัเกณฑ์
ต่างๆ มากมาย ท าให้ขา้ราชการที่มคีวามรู ้ความสามารถไม่สามารถรเิริม่แนวความคดิใหม่ๆ ได้
อยา่งอสิระ งานในระบบราชการไม่ทา้ทายและน่าเบื่อหน่าย 

(2) การขาดเกยีรตภิูมใินอาชพีราชการ ปจัจุบนัภาพพจน์ของขา้ราชการในสายตา
บุคคลภายนอกเสื่อมโทรม ไมด่งึดดูใหผู้ท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถนิยมเขา้รบัราชการอยา่งในอดตี 

(3) ระบบและโครงสร้างองค์กรบรหิารบุคลากรของรฐัขาดความยืดหยุ่นท าให้
ความก้าวหน้าในอาชพีรบัราชการเป็นไปอย่างเชื่องช้า การบรหิารบุคคลของรฐัขาดการกระจาย
อ านาจทีเ่หมาะสม การจดัองคก์รมลีกัษณะเป็นยอดแหลม ต าแหน่งระดบัสงูค่อนขา้งน้อย 

4. แนวทางการพฒันาด้านกฎหมาย 

เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญๆ ตามสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและกระบวนการพฒันา จงึก าหนดแนวทางการ
พฒันาดา้นกฎหมายไวด้งันี้ 

4.1 จดัตัง้องค์กรเพื่อการปฏริูปกฎหมาย ให้หน้าทีใ่ห้ขอ้คดิเหน็และขอ้วเิคราะห์ในการตราขึน้
ใหม ่หรอืปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่บรรดาพระราชบญัญตักิฎหมายล าดบัรอง และอนุบญัญตั ิฯลฯ ทัง้ทีเ่ป็น
ปญัหาอยู่แล้วในปจัจุบนัหรอืตดิตามแก้ไขปญัหาที่พงึคาดหมายว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตตามสภาพ
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอองค์กรดังกล่าวจะท าหน้าที่เสริม
กระบวนการร่างกฎหมายทัง้ในดา้นรฐับาลและทางด้านรฐัสภา แนวทางและรูปแบบขององค์กรซึ่ง
เ ป็ น ที ่
ยอมรบัของบุคคลทัว่ไป ซึ่งต้องเป็นองค์กรที่เป็นกลางมอีสิระและมกีฎหมายรองรบั ประกอบด้วย 
ตวัแทนจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 รฐับาลควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากรและเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่องค์กร
เรื่องปฏริูปกฎหมายดงักล่าว เพื่อให้การปฏริูปกฎหมายของประเทศเป็นไปอย่างมรีะบบ และให้มี
การศึกษาวจิยัในปญัหาและผลประโยชน์ต่างๆ ของกลุ่มสงัคมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะสามารถท าให้
สถาบนัของรฐัทีม่อี านาจในการตรากฎหมายอนัไดแ้ก่ รฐับาลและรฐัสภา ตลอดจนบุคคลทัว่ไป หรอื
ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งไดม้องถงึเหตุผลของบทบญัญตัขิองกฎหมายในเรื่องหรอืประเดน็ต่างๆ ไดอ้ย่าง
ถ่องแท ้โดยเขา้ใจถงึความส าคญัของรปูแบบขององคก์ร ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั 
และขอบเขตสทิธแิละหน้าทีข่องเอกชนภายในบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

5. แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพรฐัวิสาหกิจ 

 เนื่องจากรฐัวสิาหกิจจะต้องการระดมเงนิทุนและการขยายบรกิารพื้นฐานเพิม่สูงขึน้มากในช่วง
แผน พฒันาฯ ฉบบัที ่7 เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิสู่ระบบนานาชาตมิากขึน้ตลอดทัง้ทีจ่ะ
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รองรบัความไปสู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการคมนาคมสื่อสารของประเทศไทย 
รฐัวสิาหกจิจะต้องลงทุนเพิม่ขึน้กว่า 7.6 แสนล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้จากในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 
เกือบเท่าตัว จงึจ าเป็นที่จะต้องวางแนวทางการระดมทุน การเพิม่ส่วนทุนและบทบาทของภาค 
เอกชนในการร่วมมอืพฒันารฐัวสิาหกจิ ให้ได้อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์หลกัของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ทีต่อ้งการรกัษาการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่องและมเีสถยีรภาพ 

 5.1 ปรบัปรงุกลไกการก ากบัดแูล โดย  

5.1.1 ลดบทบาทก ากบัดูแลจากหน่วยงานของรฐั โดยก ากับเฉพาะงานที่เป็นนโยบาย
ส าคญัของรฐั เช่น การก่อหนี้ การน ารายได้ส่งรฐั การตรวจสอบงบการเงนิ ขนาดและลกัษณะการ  
ลงทุน การตดิตามประเมนิผล และการเพิม่บทบาทภาคเอกชน ส่วนการบรหิารรฐัวสิาหกจิภายในให้
อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรรมการและฝา่ยบรหิารของรฐัวสิาหกจิ 

5.1.2 ให้ความส าคญักบัแผนวสิาหกจิใหก้ระทรวงเจา้สงักดัใช้เป็นเครื่องมอืในการก ากบั 
ดแูลการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาส่วนรวมของประเทศ 

5.1.3 ปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการก ากับดูแลให้เกิดความคล่องตัวแก่ 
รฐัวสิาหกจิ 

5.2 ปรบัปรงุระบบการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ โดย 

5.2.1 ปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กร ระบบการบรหิารและการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิให้
คล่องตวัและเป็นเชงิธุรกจิมากขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัระบบขอ้มลู การจดัท าแผนวสิาหกจิและการ
จดัท าแผนระยะยาว 

5.2.2 ปรบัปรุงกฎระเบยีบภายในของรฐัวิสาหกจิใหเ้อื้ออ านวยต่อการด าเนินงานและการ
เพิม่บทบาทการด าเนินงานรว่มกบัภาคเอกชน 

5.2.3 ใหม้กีารประเมนิผลภายในรฐัวสิาหกจิ 

5.2.4 วางแผนพฒันาบุคลากรและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดแรงงานและ
การพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวดเรว็ 

5.3 ใช้นโยบายราคา เพื่อให้ร ัฐวิสาหกิจก าหนดราคาสินค้าและบริการที่คุ้มกับต้นทุนที่มี 
ประสทิธภิาพและคุณภาพด ีโดยเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืค่าเช่าบรกิารกบัราคาสากลเป็นเกณฑ์ 
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5.4 เพ่ิมบทบาทการด าเนินงานร่วมกบัภาคเอกชน 

รปูแบบในการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการรว่มพฒันารฐัวสิาหกจิดงันี้ คอื 

5.4.1 เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนินการในกิจการ ซึ่งเดมิรฐัท าในลกัษณะผูกขาด 
แต่ผูเ้ดยีว 

5.4.2 การรว่มทุนกบัเอกชน 

5.4.3 การท าสญัญาว่าจา้งเอกชนเพื่อด าเนินการกจิกรรมบางอย่างของรฐัวสิาหกจิหรอืท า
สญัญาจ้างเอกชนมาบรหิารงานของฐัวิสาหกิจตลอดทัง้การเปิดโอกาสให้เอกชนมาลงทุนและ
บรหิารงานในโครงการใหม่ๆ ของรฐัวสิาหกจิ โดยมเีงื่อนไขให้ท าการโอนสทิธิใ์ห้กบัรฐัเมื่อสิ้นสุด
สญัญา 

5.4.4 การกระจายหุน้บางส่วนหรอืทัง้หมดออกขายใหส้าธารณชนในตลาดหลกัทรพัยห์รอื
การตกลงขายหุน้ใหก้บัพนกังาน/เอกชนโดยตรง โดยไมผ่่านตลาดหลกัทรพัย ์

  การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรฐัวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง สามารถน าเอาวิธีการทัง้ 4 
ดงักล่าวขา้งต้นมาใชร้่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นต่างๆ ได ้อย่างไรกต็ามการทีจ่ะเลอืกใช้
วธิใีดจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาอยา่งรอบคอบและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนโปร่งใส โดย
องคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง 

5.5 ด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้โครงการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนประสบผลส าเรจ็ 

การเพิม่บทบาทภาคเอกชนจะตอ้งด าเนินมาตรการดงันี้.- 

5.5.1 สรา้งความรว่มมอืจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการเผยแพรค่วามรู ้ประชาสมัพนัธใ์ห้
สาธารณชนทราบถึงผลดผีลเสยี เพื่อสร้างเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกฝ่าย ได้แก่ นักธุรกิจ 
นกัวชิาการ นกัการเมอืง ขา้ราชการ สื่อมวลชน และประชาชน 

5.5.2 ปรบัปรุงให้แผนงานมคีวามกระจ่างชดั โดยจดัท าแผนปฏิบตัิการเพื่อทุกฝ่ายที ่
เกีย่วขอ้งไดท้ราบถงึวธิกีารและขัน้ตอนทีช่ดัเจน ซึง่จะน าไปสู่การปฏบิตัต่ิอไป 

5.5.3 ก าหนดสิง่จงูใจส าหรบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยก าหนดวธิกีารใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใน
รปูแบบต่างๆ เช่น ใหพ้นกังานโดยพจิารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป รวมถงึการจดัฝึกอบรมเพื่อ
หางานใหมใ่ห ้เป็นตน้ 
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5.5.4 ส่งเสรมิการประกอบการเชงิธุรกิจ โดยแก้ไขกฎหมายบางฉบบัที่เป็นอุปสรรคต่อ
การให้เอกชนด าเนินกิจการบางประเภท ลดเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปลี่ยนสถานะของ 
รฐัวสิาหกจิใหอ้ยูใ่นรปูบรษิทัจ ากดั 

5.5.5 การส่งเสรมิสรา้งความเขา้ใจต่อสาธารณชนและวสิาหกจิ การเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
และเผยแพร่บทบาทของรฐัวสิาหกจิต่อสาธารณชนและรฐัวสิาหกจิ จะช่วยใหก้ารพฒันารฐัวสิาหกจิ
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายไดร้วดเรว็นัน้ จงึตอ้งใหห้น่วยงานกลางทีด่แูลรฐัวสิาหกจิจดัท าแผนการ
เผยแพร่ที่เกี่ยวกบันโยบาย กลยุทธ และแผนปฏบิตังิานในด้านต่างๆ ของรฐัเพื่อเสรมิสรา้งความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อสาธารณชนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจะต้องประชาสมัพนัธ์
ภาพรวมผลการพฒันารฐัวสิาหกจิ ผลดี-ผลเสยี ประเดน็ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขผูบ้รหิาร
และพนกังานรฐัวสิาหกจิอยา่งต่อเนื่อง 

6. แนวทางการพฒันาระบบราชการ 

  ปรบัโครงสร้างองค์กรและระบบบรหิารราชการ ตลอดจนก าลงัคนภาครฐัให้มขีนาดเล็ก
กะทดัรดัและมปีระสทิธภิาพ อนัเอื้ออ านวยต่อความก้าวหน้าในระบบวชิาชพีมากยิง่ขึ้นพร้อมทั ้ง
พฒันาคุณภาพขา้ราชการ ตลอดจนการปรบัโครงสรา้งบญัชเีงนิเดอืนและค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทัง้นี้ให้ถอืว่าการปรบัปรุงระบบราชการและพฒันาก าลงัคน
เป็นการลงทุนของรฐั โดยมมีาตรการดงันี้ 

6.1 ระบบโครงสร้างองคก์รและการบริหาร 

6.1.1 ปรบับทบาทของราชการจากการตรวจสอบ ควบคุมเป็นการก ากบัดแูลและส่งเสรมิ 

6.1.2 ปรบัขนาดและโครงสร้างขององค์กรภาครฐัให้มขีนาดกะทดัรดั โดยใช้มาตรการ
เสริมต่างๆ เช่น การจ้างเหมาเอกชนบทในงานบางเรื่อง เพื่อลดภาระของราชการและจ านวน  
ขา้ราชการและลกูจา้งใหน้้อยลง 

6.1.3 ปรบัระบบการราชการใหเ้ป็นระบบวชิาชพี เพื่อใหข้า้ราชการมโีอกาสก้าวหน้าตาม
ความสามารถและมดีุลยภาพกบัระบบการควบคุมทางการเมอืง 

6.1.4 ปรบัระบบบรหิารราชการ กฎระเบยีบต่างๆ และขัน้ตอนการอนุมตั ิอนุญาต และ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหส้ัน้และรวดเรว็ ลดความยุ่งยากเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูข้อ
อนุมตัอินุญาต และธุรกจิเอกชนใหไ้ดร้บับรกิารอยา่งรวดเรว็และยตุธิรรม 

6.1.5 ปรบัปรุงบรรยากาศและระบบการท างานภาคราชการใหท้นัสมยัและเอื้ออ านวยให้
เกดิประสทิธภิาพและความสะดวกรวดเรว็ โดยการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบรหิารปรบัใช้
ใหเ้หมาะสม ตลอดจนจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 
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6.1.6 ปรบัระบบการท างานของข้าราชการโดยการกระจายความรบัผดิชอบและอ านาจ
การตดัสนิใจใหแ้ก่ขา้ราชการในระดบัปฏบิตักิารใหม้ากขึน้ 

6.2 ระบบก าลงัคน 

  6.2.1 ด้านปริมาณ 

(1) ใหส้่วนราชการมกีารวางแผนก าลงัคนเพื่อให้การใชก้ าลงัคนเป็นไปอย่างมี 
ประสทิธภิาพสูงสุด และมรีะบบการให้สิง่จูงใจที่เหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินการของส่วน
ราชการในเรือ่งนี้ 

(2) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายรวมให้อยู่ในสดัส่วน
ไมเ่กนิรอ้ยละ 40  

(3) จ ากดัการเพิม่และลดขนาดบุคลากรตามภาระหน้าที่หลกัของหน่วยงาน
และจดัล าดบัความส าคญัของนโยบายและภารกจิ 

(4) สร้างกลไก การโยกย้ายถ่ายเทก าลงัคนระหว่างส่วนราชการรเพื่อเกลี่ย
ก าลงัคนจากจุดที่หมดความจ าเป็นหรอืจ าเป็นน้อยไปให้จุดที่มคีวามจ าเป็นมาก เช่น การจดัสรร  
งบประมาณเพื่อการรองรบัการเกลีย่ก าลงัคนระหว่างส่วนราชการ 

(5) สรา้งกลไกใหเ้อื้ออ านวยในการโยกยา้ยถ่ายเทก าลงัคนระหว่างภาครฐัและ
ภาคเอกชนอยา่งสะดวกยิง่ขึน้  

(6) สรา้งกลไกและจงูใจใหข้า้ราชการและลูกจา้งบางส่วนออกจากราชการก่อน
เกษยีณ 

(7) ใหม้กีารศกึษาวจิยัการใชก้ าลงัการใชก้ าลงัคนภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

6.2.2 ด้านคณุภาพ 

(1) สรา้งระบบจูงใจให้ผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถสูงเขา้รบัราชการเป็นจ านวน
มากขึน้ เช่น การใหทุ้นการศกึษาและสรรหาโดยวธิกีารพเิศษ รวมทัง้การใหค้่าตอบแทนตามระดบั
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์การท างาน 

(2) ก าหนดทศิทางพฒันาข้าราชการ โดยชี้น ากลุ่มเป้าหมาย รูปแบบวธิีการ 
เนื้อหาสาระทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
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(3) สนับสนุนให้มกีารจดัสรรงบประมาณ เพื่อการพฒันาและฝึกอบรมอย่าง 
จรงิจงั โดยจดัเป็นล าดบัความส าคญัสูง และใหถ้อืเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งในภาครฐัโดยเน้นใหเ้กดิ
ประสทิธผิลมากทีสุ่ด 

(4) ใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบุคคลจดัและส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัการ
ฝึกอบรมและพฒันาอย่างมรีะบบและต่อเนื่องนับตัง้แต่เริม่รบัการบรรจุ การเลื่อนต าแหน่งหรอืยา้ย
เปลีย่นหน้าทีร่วมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาตนเอง 

(5) ใหส้่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม เน้นการพฒันา/ฝึกอบรม เป็นหน้าที่
ความรบัผดิชอบของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตัริาชการ 

(6) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยราชการน าระบบ “การพฒันาคุณภาพของ
การท างาน” มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพและสามารถพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพยิง่ขึน้  

(7) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงานราชการมรีะบบขอ้มลูก าลงัคนทีเ่หมาะสม
การจดัท ามาตรฐานในการท างาน และแผนการใช้ประโยชน์ก าลงัคน เพื่อเป็นแนวทางการควบคุม
ก ากบัใหก้ าลงัคนมคีุณภาพ ประสทิธภิาพ และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

6.3 ระบบค่าตอบแทน 

6.3.1 ก าหนดวงเงนิรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง น ามาบูรณะพฒันา
ระบบโครงสรา้งองคก์รและค่าตอบแทน คอื 

(1) การปรบัปรุงโครงสรา้งบญัชอีตัราเงนิเดอืนขา้ราชการใหส้อดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงตลาดแรงงาน 

(2) ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนแก่ก าลังคนภาครัฐให้เกิดความคล่องตัว
แก้ปญัหาการบรหิารก าลงัคนในด้านการสรรหาธ ารงรกัษาก าลงัคนที่มคีุณภาพและมคีวามจ าเป็น
พเิศษ 

(3) พจิารณาแยกบญัชอีตัราเงนิเดอืนตามกลุ่มผู้ปฏบิตังิานต่างๆ เช่น กลุ่ม
ทัว่ไป กลุ่มวิชาการวชิาชีพ และกลุ่มบรหิาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการจ้างงาน โดยให้เกิดความ
ยดืหยุน่และคล่องตวัในการปรบัปรงุแกไ้ข 

(4) ปรบัปรงุระบบสวสัดกิารใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการผูม้รีายไดน้้อย
และปานกลางเป็นหลกั เพื่อเป็นส่วนเสรมิในการด ารงชพี 
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