
 

บทท่ี 3 
นโยบายการค้าต่างประเทศของประเทศไทย 

 

 
 นับตัง้แต่ประเทศไทยมรีฐับาลใน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ในแต่ละรฐับาลได้แถลง
นโยบายทางเศรษฐกจิของตนเพื่อแก้ไข ปรบัปรุง ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยมาโดยตลอด ทัง้น้ีเพราะรฐับาลตระหนักดวี่าเศรษฐกจิจะเป็นสิง่กําหนดความเจรญิของ
ประเทศรฐับาลในยุคแรก (2475 - 2481) เพยีงแต่เน้นในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิจากปจัจยั
ธรรมชาต ิเชน่ การขดุลอกสนัดอนเพื่อช่วยคมนาคม การรกัษาอตัราแลกเปลีย่น การหาตลาด
ต่างประเทศ การทําเหมอืง การส่งเสรมิการเกษตร การใหป้ระชาชนมงีานทํา เป็นตน้ โดยใน
ระยะสัน้ เศรษฐกจิของประเทศไทยไดร้บัความกระทบกระเทอืนจากเศรษฐกจิโลกตกตํ่า 
 ต่อมาในชว่ง พ.ศ. 2481 - 2500 เป็นภาวะทีเ่ศรษฐกจิโลกเริม่ปรบัตวัไดบ้า้งนโยบาย
ของรฐับาลจงึไดก้ล่าวถงึการสง่เสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมในครอบครวัและ
อุตสาหกรรมทีม่กีารคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร ์เพื่อส่งเสรมิการพาณิชยท์ัง้ในและต่างประเทศ 
การเผยแพร่สนิคา้ไทยในต่างประเทศ ในระหว่างน้ีไดเ้กดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ขึน้ รฐับาลซึ่ง
ต้องกําหนดใหม้กีารขายสนิคา้ไปต่างประเทศใหม้ากที่สุด เพื่อใหไ้ด้เงนิตราต่างประเทศแต่
จะตอ้งไดพ้อเพยีงกบัการอุปโภคบรโิภคภายในประเทศ 
 ใน พ.ศ. 2500 - ปจัจุบนั เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิของประเทศมกีารพฒันามาก เช่น การ
ส่งเสรมิการลงทุนทัง้จากในและต่างประเทศ เพื่อผลติสนิคา้ทดแทนการนําเขา้และผลติเพื่อ
การส่งเสรมิการส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มกีารใช้แรงงานมาก การแสวงหาตลาด
ต่างประเทศในหลายรูปแบบ เช่น ส่งคณะผู้แทนทางการค้าไปต่างประเทศ การจดัตัง้ทูต
พาณิชยไ์ปต่างประเทศและการแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ ไดม้กีารเน้นถงึการผลติทีม่กีารใช้
วตัถุดบิในประเทศ 
 เพื่อให้การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลบรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการ
กําหนดนโยบายทางเศรษฐกจิไว้ในแผนพฒันาฯ เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามนัน้ ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 1 ได้เน้นถึงการค้าเสรีโดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ ปรบัปรุงการส่งออกใน
รปูการสรา้งไซโล การปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้สง่ออก แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดเ้พิม่สาขาการ
บรกิารเขา้มาในเป้าหมาย และมกีารยกเลกิค่าพรเีมีย่มขา้วบางประเภท ในแผนพฒันาฯ ฉบบั
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ที ่3 มกีารพดูถงึการจดัตัง้สภาการตลาด (marketing board) เพื่อรวมกลุ่มผูส้่งออก การหา
ตลาดภายในและภายนอกประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ประเทศไทยประสบปญัหา
การขาดดุลการคา้มาก จงึไดเ้น้นในเรื่องการพฒันาการสง่ออกในรปู ขยายปรมิาณสง่ออก การ
ผลติทดแทนการนําเขา้ การรวมกลุ่มกบัประเทศในภูมภิาค การจดัตัง้บรษิทัการคา้ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิการคลงัเพื่อการส่งออกในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 5 ไดม้กีารกล่าวถงึโครงการพฒันาชายฝ ัง่ตะวนัออก การสรา้งอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
เพื่อปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 กล่าวถงึ การปรบัปรุงแนวความคดิจากการขายตามผลติเป็นการผลติเพื่อขาย ทัง้น้ี
เพื่อจะไดป้รบัปรุงการผลติประเภทและคุณภาพของสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ 
 ในดา้นนโยบายนําเขา้โดยทัว่ไปนัน้ มกีารควบคุมเป็นบางรายการโดยเฉพาะรายการ
ที่ภายในประเทศมคีวามสามารถในการผลติสูง และภาวะของอุตสาหกรรมไม่มคีวามมัน่คง 
เชน่ เซรามคิ สิง่ทอ สว่นนโยบายในการสง่เสรมิการสง่ออกนัน้ รฐับาลใหค้วามช่วยเหลอืหลาย
รปูแบบ เช่น การช่วยเหลอืดา้นการเงนิและการคลงัเพื่อการผลติ การตลาด การส่งออก การ
ชว่ยเหลอืทางดา้นเทคโนโลย ีและการหาตลาดต่างประเทศ เป็นตน้ 
 

นโยบายของรฐับาลตัง้แต่ พ.ศ. 2475 3.1  
 

 นโยบายทางการคา้ต่างประเทศของแต่ละรฐับาลของประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2475 
มคีวามละเอยีดดงัน้ี 
 3.1.1 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 1 มหาอํามาตย์ไท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็น
ประธานคณะกรรมการราษฎร (28 มถุินายน - 10 ธนัวาคม 2475) รฐับาลน้ีเป็นรฐับาลแรก ได้
แถลงนโยบายในทางเศรษฐกจิของรฐับาลดงัน้ี 
  - จะตอ้งรกัษาความเป็นเอกราชทัง้หลาย เชน่ เอกราชในทางการเมอืง ในทาง
ศาล ในทางเศรษฐกจิของประเทศไวใ้หม้ัน่คง 
 3.1.2 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 2 มหาอํามาตย์ไท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(10 ธนัวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476) 
  ในช่วงระหว่างคณะที ่2 น้ี ทัว่โลกเกดิภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า การเงนิฝืดเคอืง 
สนิค้าสําคญั คอื ขา้ว มรีาคาตกตํ่า ชาวนาได้รบัความลําบากยากแค้นกรรมกรไม่มงีานทํา 
รฐับาลพยายามหาทางสรา้งงานในประเทศแต่กต็้องใชเ้งนิจํานวนมาก จุดหมาย คอื รฐับาล
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พยายามสมคัรสมานผลประโยชน์ของคนทุกนจําพวกใหไ้ดผ้ลดดีว้ยกนัทุกฝา่ย นอกจากน้ียงั
พยายามแกไ้ขการตืน้เขนิของสนัดอนเพือ่ใหก้ารเดนิเรอืคา้โดยเรอืลาํเลยีงสามารถขนสง่สนิคา้
ผา่นสนัดอนไดทุ้กขณะ 
 3.1.3 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 3 มหาอํามาตย์ไท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(1 เมษายน 2476 - 20 มถุินายน 2476) 
  คณะรฐัมนตรคีณะน้ี มไิดแ้ถลงนโยบายทางดา้นการคา้และเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศใหด้าํเนินตามนโยบายของคณะรฐัมนตร ีคณะที ่2 ต่อไป 
 3.1.4 คณะรัฐมนตรี คณะท่ี  4 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(21 มถุินายน 2476 - 16 ธนัวาคม 2476) 
  รฐับาลน้ีจะเจรญิทางพระราชไมตรกีบันานาประเทศใหส้นิทสนมยิง่ขึน้ รฐับาล
น้ีตัง้ใจจะรกัษาอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งใชอ้ยู่ ณ บดัน้ี (ในตอนน้ีร่างเดมิมวี่า “ในการเงนิรฐับาลมี
เจตนาจะคงดาํเนินนโยบายดงัทีด่าํเนินอยู ่ณ บดัน้ี” และเมือ่แกใ้หมใ่นฉบบัภาษาองักฤษจงึแก้
ตามไปดว้ยว่า “The Government intends to maintain the present rate of exchange” 
ตามทีน่ายกรฐัมนตรขีอแก)้  
 3.1.5 คณะรัฐมนตรี คณะท่ี  5 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(16 ธนัวาคม 2476 - 13 กนัยายน 2477)  
  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเศรษฐการ ได้แถลงนโยบายเศรษฐกจิในด้านกรม
พาณชิย ์ดงัน้ี 
  “จะตัง้ฉาง (Silo) แล้วดําเนินการต่อไปจนถึงการจัดตลาดสินค้าข้าวใน
ประเทศ” 
  จะจัดตัง้ผู้แทนในการค้าเพื่อหาตลาด เผยแพร่สินค้าไทยและเพื่อรักษา
คุณภาพของสนิคา้ไทย 
  จะจดัตัง้แผนสถติพิยากรณ์รวบรวมตวัเลขใหไ้ดเ้ป็นที่แน่นอนเพื่อประโยชน์
แก่การบาํรงุการพาณชิยอ์ยา่งจรงิจงั 
  จะจดัเรื่องกรรมการ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืกรรมการทัง้ในทางทุนเบื้องต้น 
และในการจดัหางานใหท้าํ 
  จะพยายามฟ้ืนฟูสนิค้าบางอย่าง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสนิค้าสําคญัของสยาม 
เชน่ น้ําตาล และพรกิไทย 
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 3.1.6 คณะรัฐมนตรี คณะท่ี  6 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(22 กนัยายน 2477 - 9 สงิหาคม 2480)  
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายในดา้นเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 
  “จดัระเบยีบคณะกรรมการเศรษฐกจิใหม้หีน้าที่วางโครงการดําเนินการเป็น
ขัน้ๆ ไปตามนโยบายน้ี แลว้รวบรวมสถติเิพื่อกระทําการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิแห่งชาตใิหบ้งัเกดิผล
ตามความมุง่หมาย 
  สนบัสนุนการดาํเนินของสนิคา้จากผูป้ลูกผูท้าํใหถ้งึผูก้นิผูใ้ชโ้ดยทางประหยดั 
และพยายามหาตลาดใหท้ัง้ภายในและภายนอกประเทศ” 
 3.1.7 คณะรัฐมนตรี คณะท่ี  7 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(9 สงิหาคม 2480 - 21 ธนัวาคม 2480) 
  คณะรฐัมนตรชีุดน้ีดาํเนินนโยบายตามทีค่ณะรฐัมนตรชีุดก่อนไดแ้ถลงไว ้
 3.1.8 คณะรัฐมนตรี คณะท่ี  8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็น
นายกรฐัมนตร ี(21 ธนัวาคม 2480 - 16 ธนัวาคม 2481) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 

“ 1. ก่อใหเ้กดิกําลงัทรพัย ์กําลงัเงนิโดยขยายการเพาะปลูกและการทาํเหมอืง
แรใ่หแ้พรห่ลายยิง่ขึน้ 

2. พจิารณาปรบัปรงุสนิคา้สาํคญัของประเทศ 
3. หารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ 
4. สร้างโรงงานบางอย่างขึ้น เพื่อทําวตัถุดิบภายในให้สําเร็จรูปและเพื่อ

สนบัสนุนวตัถุดบิทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้จรญิอยูห่รอืเกดิเพิม่ขึน้ 
5. แกไ้ขการขนสง่ทางบกทางน้ําใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้พจิารณา

หาทางออกให้สินค้าหลายๆ  ทาง  ตลอดจนนําสินค้าไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

6. จดัหาตลาดใหแ้ก่สนิคา้ทัง้หลายภายในและภายนอกประเทศ” 
 3.1.9 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 9 นายพนัเอก หลวงพบิูลสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี
(16 ธนัวาคม 2481 - 6 มนีาคม 2485) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายของกระทรวงเศรษฐการไวด้งัน้ี 

“ 1. จะบํารุงอาชีพการค้าของพลเมือง โดยวิธี เช่น หาตลาดสินค้าไทย
ภายนอกประเทศและพยายามใหใ้ชส้นิคา้ไทยภายในประเทศ 
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2. จะปรบัปรุงสนิคา้บางอยา่งของประเทศ เช่น ขา้ว และหาวธิจีดัการคา้นัน้
ใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ 

3. จะส่งเสรมิการขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศใหเ้ป็นประโยชน์และ
สะดวกยิง่ขึ้นโดยเพิม่สายรถไฟใหม่บางตอน ปรบัปรุงค่าระวางรถไฟ 
เปิดทา่เรอืในทีส่าํคญั และขยายสายการบนิใหม้ากขึน้ 

4. จะสง่เสรมิอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
5. จะบํารุงอุตสาหกรรมพืน้เมอืง และจดัการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมใน

สว่นความปลอดภยั” 
 3.1.10 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 10 พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1 
สงิหาคม 2487 - 31 สงิหาคม 2488) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายของกระทรวงการเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 

จะแกไ้ขการคา้อนัถูกกระทบกระเทอืนจากสงครามใหสู้ส่ภาพดขีึน้โดยวธิี
หาตลาดสนิค้าไทยภายนอกประเทศ และส่งเสรมิคุณภาพและปรมิาณ
สนิคา้ภายในประเทศใหด้ขีึน้เป็นลาํดบั 

“ 1. 

2. จะสํารวจทางธรณีวทิยา เพื่อคน้หาโภคทรพัยอุ์ตสาหกรรมหรอืจดัสรา้ง
โรงงานบางอย่างที่จําเป็นสําหรบัการดํารงชพีของประชากรขึน้ เพื่อทํา
วตัถุดิบภายในให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปโดยจะจดัตัง้เป็นองค์กรสําหรบั
ดาํเนินการ” 

 3.1.11 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 11 พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (31 
สงิหาคม 2488 - 17 กนัยายน 2488) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวส้ ัน้ๆ วา่ 
  “รฐับาลน้ีจะพยายามรกัษาความมัน่คงแห่งเงินตราและจะใช้จ่ายโดยทาง

ประหยดั” 
 3.1.12 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 12 นายทวี บุญยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี (31 
สงิหาคม 2488 - 17 กนัยายน 2488) 
  เน่ืองจากรฐับาลชุดน้ีอยู่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 คาํแถลงนโยบายของ
รฐับาลจงึเน้นหนักไปทางด้านความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ มไิด้แถลงนโยบายทาง
เศรษฐกจิแต่อยา่งใด 
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 3.1.13 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 13 หมอ่มราชวงศ ์เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร ี
(17 กนัยายน 2488 - 31 มกราคม 2489) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 
  “1. ในทางการคลงั 

ก. รฐับาลจะจดัวางรากฐานแห่งการปรบัปรุงรายไดร้ายจ่ายเสยีใหม่ให้
เหมาะแก่กาละ เพื่อใหง้บประมาณมทีางกลบัเขา้สู่ดุลยภาพโดยเรว็ 
และใหม้รีายจา่ยในการบรูณะบา้นเมอืงตามสมควร 

ข. จะจดัดําเนินการในทางอนัจะดํารงไวซ้ึ่งเสถยีรภาพแห่งเงนิตราไทย 
เพื่อใหพ้่อค้าประชาชนไดอ้าศยัหลกัที่ม ัน่คงในการประกอบการค้า
และธุรกจิต่อไป 

ค. จะปฏบิตัติามคาํมัน่สญัญาบรรดาทีร่ฐับาลก่อนๆ ไดใ้หไ้วใ้นการกูเ้งนิ
สาธารณะ 

  2. ในทางเกษตรกรรม จะส่งเสรมิการเพาะปลูก การป่าไม้ การเลี้ยงสตัว ์
และการประมง ใหม้ปีรมิาณและคุณภาพดยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะการปลูกขา้ว
ซึง่ไม่ไดผ้ลด ีเน่ืองจากอุทกภยัและการสงครามนัน้ จะไดพ้ยายามแกไ้ข
ใหค้นืด ีเพื่อใหม้ปีรมิาณเหลอืพอที่จะจําหน่ายใหแ้ก่สหประชาชาตมิาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

  3. ในส่วนเกี่ยวแก่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนัน้ จะได้ส่งเสริมให้
ประชาชนไดป้ระกอบโดยเสร ีเพื่อการน้ี จะไดพ้ยายามปล่อยการคา้และ
อุตสาหกรรมซึ่งรฐับาลได้ทําอยู่บางอย่าง ใหป้ระชาชนไดป้ระกอบการ
นัน้ๆ ต่อไปเทา่ทีจ่ะทําได ้อาทเิช่น จะไดถ้อนตวัออกจากบรษิทัทีร่ฐับาล
ถอืหุน้เงนิสว่นใหญ่เสยี” 

 3.1.14 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 14 พนัตรคีวง อภยัวงศ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี 
(31 มกราคม 2489 - 24 มนีาคม 2489) 
  เน่ืองจากเป็นชว่งทีภ่าวะเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นสภาพคบัขนั นโยบายของ
รฐับาลทางเศรษฐกจิจงึเพยีงแต่แถลงไวย้อ่ๆ วา่ 
  “จะไดพ้ยายามแก้ปญัหาต่างๆ ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเงนิ การเศรษฐกจิ 
การครองชพีของราษฎร การรกัษาความปลอดภยัภายใน...” 
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 3.1.15 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 15 นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรฐัมนตรี (24 
มนีาคม 2489 - 1 มถุินายน 2489) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 
  “1. การคลงั 

ก. จะพยายามทางเจรจาขอให้สหประชาชาติถอนการยึดเงินของ
ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นทางให้ประเทศไทยได้นําเงนิมาซื้อของที่
จาํเป็นใหพ้ลเมอืง 

ข. จะพยายามใหไ้ด้เปิดการปรวิรรตเงนิตรากบัต่างประเทศโดยเรว็
ทีส่ดุ เพือ่ใหก้ารคา้กบัต่างประเทศดาํเนินไปได ้

ค. จะเริม่ปรบัปรงุรายจา่ยใหเ้หมาะสมแก่กาละและเป็นธรรมแก่สงัคม 
ง. จะดําเนินการไปสู่รากฐานในอนัที่จะธํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของ

เงนิตราไทย” 
คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 16 นายปรดี ีพนมยงค ์เป็นนายกรฐัมนตร ี  3.1.16 

(8 - 9 มถุินายน 2489) 
  คณะรฐับาลน้ีไมม่คีาํแถลงนโยบายของรฐับาล 
 3.1.17 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 17 นายปรดี ีพนมยงค ์เป็นนายกรฐัมนตร ี 
(11 มถุินายน 2489 - 23 สงิหาคม 2489) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 
  “ 1. การคลงั จะจดัหาเงนิโดยวธิทีีเ่หมาะสมเพื่อการใชจ้่ายพอสมควรของรฐั

ในอนัที่จะบูรณะบ้านเมอืงให้ดําเนินกลบัไปสู่สภาพปกติ จะปรบัปรุง
รายได้และรายจ่ายเพื่องบประมาณแผ่นดินเป็นดุลยภาพ จะจัดให้
เงินตรามีเสถียรภาพในระดับอันสมควรแก่ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิคา้และค่าจา้งไดก้ลบัคนืสูส่ภาพปกตแิละ
ใหก้ารคา้และธุรกจิไดอ้าศยัหลกัทีม่ ัน่คงยัง่ยนืสบืไป 

  2. การเกษตร จะใหค้วามสนใจและเอาใจใส่เป็นพเิศษจะพยายามเพิม่พูน
การผลติขา้วใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้และจะส่งเสรมิการเพาะปลูก
พชือื่นทีเ่ป็นสนิคา้ของประเทศใหม้ปีรมิาณมากขึน้... 

  3. การพาณิชย์ จะปรับปรุงกิจการบริหารในกระทรวงพาณิชย์ให้มี
ประสทิธภิาพ เพื่อการพาณิชย์ในยามปกติภายหลงัสงครามทัง้จะได้
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ควบคุมและส่งเสรมิการคา้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศใหเ้หมาะสม
กบัเศรษฐกจิของประเทศยิง่ขึน้ และแกไ้ขการครองชพีของราษฎรใหอ้ยู่
ในฐานะอนัสมควรแก่กาลสมยั 

    ในทางการคา้ภายใน จะส่งเสรมิใหค้นไทยนิยมการคา้ใหเ้ป็นลํ่า
เป็นสันยิ่งขึ้น และจะได้ส่งเสริมให้มีร้านค้าสหกรณ์เปิดขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของชาวนาต่อไปดว้ย 

    สว่นในดา้นการคา้ต่างประเทศ รฐับาลจะไดส้่งเสรมิและเผยแพร่
สินค้าของประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศให้เป็นที่นิยมในทาง
คุณภาพและปรมิาณยิง่ขึน้” 

 3.1.18 คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี  18 พลเรือตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ  ์เป็น
นายกรฐัมนตร ี(23 สงิหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 

“ 1. การคลัง รฐับาลน้ีมีนโยบายสอดคล้องกับรฐับาลก่อน โดยจะจดัทํา
งบประมาณของแผน่ดนิใหเ้ป็นดุลยภาพ เพือ่เสถยีรภาพแหง่เงนิตราทัง้
จะได้จัดวิธีหาเงินมาบูรณะบ้านเมือง และหาทางช่วยเหลือฐานะ
ขา้ราชการใหด้ยีิง่ขึน้ 

2. การเกษตร จะจดัขยายพนัธข์า้วทีม่คีุณภาพดใีหแ้พรห่ลาย จะพยายาม
เพิม่พนูการผลติขา้วใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้และส่งเสรมิการปลูก
พชืพนัธท์ีเ่หน็วา่เป็นสนิคา้ของประเทศใหม้ปีรมิาณมากขึน้ 

3. การอุตสาหกรรม จะปรบัปรุงกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
สมรรถภาพยิ่งขึ้นดําเนินการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรม  

  ในทางการค้าภายใน สนับสนุนให้พ่อค้าที่ดําเนินการค้าอยู่แล้วให้มี
สมรรถภาพดยีิง่ขึ้นและจะให้ความช่วยเหลอืร่วมมอืจดัการแก้ไขขอ้ขอ้งและอุปสรรคต่างๆ 
เทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้
  ในดา้นการคา้ต่างประเทศ รฐับาลจะไดส้่งเสรมิเผยแพร่สนิคา้ของประเทศ
ไทยทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่นิยมในต่างประเทศ และจะได้ดําเนินการ
จดัหาสนิค้าที่จําเป็นและขาดแคลนเขา้มาบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนโดยรบีด่วน 
เพือ่ใหเ้ครือ่งอุปโภคและบรโิภคภายในมรีาคาถูกลง และเพยีงพอแก่ความตอ้งการของราษฎร 
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  ในดา้นการปฏบิตัติามพนัธกรณทีีม่อียูก่บัต่างประเทศ เชน่ ในเรื่องการจดัสง่
ขา้วไปบรรเทาความอดอยากของชาวโลกในขณะน้ีนัน้ รฐับาลจะไดร้บีดาํเนินการตามขอ้ตกลง
ใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด”ี 
 3.1.19 คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี  19 พลเรือตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ  ์เป็น
นายกรฐัมนตร ี(30 พฤษภาคม 2490 - 9 พฤศจกิายน 2490) 
  รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายทางเศรษฐกจิไวด้งัน้ี 
  “ การคลงั รฐับาลมนีโยบายที่จะจดัทํางบประมาณใหเ้ป็นดุลยภาพ อนัจะ
เป็นผลนําไปสู่เสถยีรภาพแห่งเงนิตราและจดัวธิหีาเงนิมาบูรณะบา้นเมอืง ตลอดจนปรบัปรุง
ฐานะของขา้ราชการใหเ้หมาะสม 
  การเกษตร รฐับาลจะเร่งรดัฟ้ืนฟูการเกษตรกรรมเพื่อเพิม่ปรมิาณ การผลติ
ใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการทัง้สามารถสง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศไดม้ากขึน้ โดยจะเรง่
การผลติขา้วเป็นพเิศษ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการปลูกพชือย่างอื่น ตลอดจนการเลี้ยงสตัว์ใหม้าก
ยิง่ขึน้ดว้ย 
  การอุตสาหกรรม รฐับาลจะจดัทาํและสง่เสรมิการอุตสาหกรรมเพื่อทําเครื่อง
อุปโภคบรโิภคใหเ้กดิขึน้ภายในประเทศ ปรบัปรุงโรงงานใหส้ามารถผลติสนิคา้อุตสาหกรรมมี
ปรมิาณมากขึน้ จะดําเนินการสบืคน้ทางวทิยาศาสตร ์เพื่อส่งเสรมิการอุตสาหกรรมกสกิรรม 
และพาณชิยกรรมของประเทศ 
  การพาณิชย ์รฐับาลจะส่งเสรมิการพาณิชยใ์หเ้ป็นคุณประโยชน์แก่การเงนิ
และการเศรษฐกจิของประเทศ โดยสนบัสนุนและจดัการใหก้ารพาณิชยท์ัง้ภายในและภายนอก
ประเทศเป็นไปในทางที่จะแกค้วามขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบรโิภคอนัจําเป็นแก่การครอง
ชีพ และสิ่งของอื่นอันจําเป็นแก่การประกอบอาชีพอิสระให้บรรเทาลง และมีระดับราคา
พอสมควร ทัง้จะไดส้มานประโยชน์ของผูผ้ลติ ผูข้นสง่ ผูค้า้ และผูบ้รโิภคใหเ้ป็นไปดว้ยด ี
  สว่นสมัพนัธกรณีเรื่องขา้วทีม่อียู่กบัต่างประเทศ รฐับาลน้ีจะดาํเนินการตาม
ขอ้ตกลงใหลุ้ล่วงดว้ยด”ี 
 3.1.20 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 20 พนัตร ีควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี 
(10 พฤศจกิายน 2490 - 6 กุมภาพนัธ ์2491) 
  คาํแถลงนโยบายทางเศรษฐกจิมดีงัน้ี 

1. จดัการอย่างดทีี่สุดใหป้ระชาชนมขีา้วพอกนิภายในประเทศไทยตลอด
ทัว่ถึงกนั และจะพยายามลดราคาหรอืรกัษาราคาให้อยู่ในระดบัตาม
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สมควร ส่วนในดา้นการผกูพนักบัต่างประเทศจะไดร้วบรวมขา้วส่งตาม
ขอ้ผกูพนัโดยสมบรูณ์ 

2. จะส่งเสรมิการส่งสนิคา้ออกไปขายในต่างประเทศใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อให้
ไดเ้งนิตราต่างประเทศไวใ้ชเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 

 3.1.21 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 21 พนัตร ีควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี 
(21 กุมภาพนัธ ์2491 - 8 เมษายน 2491) 
  คณะรฐัมนตรชีุดน้ี แถลงนโยบายทางเศรษฐกจิเชน่เดยีวกบัชุดที ่20  
 3.1.22 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 22 จอมพล แปลก พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี
(8 เมษายน 2491 - 23 มนีาคม 2493) 
  คณะรฐัมนตรชีุดน้ี มไิดแ้ถลงนโยบายทางการคา้ระหวา่งประเทศโดยชดัแจง้ 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 23 จอมพล แปลก พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี 3.1.23 
(24 มถุินายน 2492 - 29 พฤศจกิายน 2494) 
  แถลงนโยบายทางการพาณชิยไ์วด้งัน้ี 
  “ 1. จะรกัษาราคาสนิคา้ที่จําเป็นแก่การครองชพีใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

จะสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้นไทยมอีาชพีในการคา้ เพื่อธํารงไวซ้ึง่เอกราช
ทางเศรษฐกจิ 

2. จะไดส้่งเสรมิใหม้สีนิคา้ส่งออกไปจําหน่ายนอกประเทศใหม้ากทีสุ่ดใน
เวลาเดยีวกนักจ็ะแนะนําใหผู้ค้า้รกัษาคุณภาพใหเ้ป็นทีนิ่ยมและเชื่อถอื
ได ้

3. สาํหรบัการควบคุมสนิคา้ขาเขา้และออกนัน้ จะพยายามปฏบิตัมิใิหเ้ป็น
ที่เดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจากความจําเป็นที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาต ิ

4. การค้าข้าว  จึง ได้ร่ วมมือกับองค์การอาหารยามฉุกเฉินของ
สหประชาชาตทิีจ่ะไมข่ดักบัประโยชน์สขุของประชาชนชาวไทย 

5. จะไดจ้ดัใหม้กีารรบัรองคุณภาพสนิคา้ขึน้ 
 3.1.24 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 24 จอมพล แปลก พบิูลสงคราม เป็นนายกรฐัมนตรี
ชัว่คราว (29 พฤศจกิายน 2494 - 6 ธนัวาคม 2494) 
  คณะรฐัมนตร ีคณะที ่24 ไมไ่ดแ้ถลงนโยบายต่อสภาผูแ้ทนราษฎร เน่ืองจาก
ไดม้กีารประกาศยดึอาํนาจการปกครองประเทศจากรฐับาลในขณะนัน้ 
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 3.1.25 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 25 จอมพล แปลก พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี 
(6 ธนัวาคม 2494 - 23 มนีาคม 2495) 
  รฐับาลชุดน้ี มไิดก้ล่าวถงึนโยบายการคา้ต่างประเทศโดยเคร่งครดักล่าวถงึ
เพยีงนโยบายเศรษฐกจิโดยสว่นรวมทัว่ไปเทา่นัน้ 
 3.1.26 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 26 จอมพล แปลก พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี
(24 มนีาคม 2495 - 26 กุมภาพนัธ ์2500) 
  แถลงนโยบายทางเศรษฐกจิทาํนองเดยีวกบัชุดที ่25 
 3.1.27 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 27 จอมพล แปลก พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ี
(27 กุมภาพนัธ ์2500 - 20 กนัยายน 2500) 
  แถลงนโยบายทางดา้นการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 
  “ 1. จะขยายการส่งเสริมช่วยเหลือการอุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ตลอดจนการอุตสาหกรรมในครอบครัว รวมทัง้ส่งเสริมให้ชาว
ต่างประเทศมาลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

2. จะเปิดตลาดการค้าทัง้ในและนอกประเทศให้กว้างขวางยิง่ขึน้และจะ
หาทางรกัษาราคาและจดัสรรสนิคา้ออกทีส่าํคญัใหเ้ป็นผลดแีก่ทุกฝา่ย 

3. จะรกัษาค่าของเงนิตราไทยใหม้เีสถยีรภาพ จะปรบัปรุงการภาษีอากร
ใหเ้ป็นธรรมและสะดวกแก่ประชาชน” 

 3.1.28 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 28 นายพจน์ สารสนิ เป็นนายกรฐัมนตร ี
(21 กนัยายน 2500 - 26 ธนัวาคม 2500) 
  แถลงนโยบายดา้นการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 
  “ 1. จะสง่เสรมิการพาณชิยก์าร การเศรษฐกจิในทางทีจ่ะรกัษาราคาสนิคา้ให้

อยู่ในระดบัเหมาะสม ใหม้กีารส่งสนิค้าออกไปจําหน่าย นอกประเทศ
มากขึน้และจะปฏบิตัปิระการอื่นๆ เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมัน่คง 

2. จะดาํเนินการจดัทาํ สง่เสรมิช่วยเหลอืการอุตสาหกรรมและชกัชวนใหม้ี
การลงทุนในประเทศ และจากนอกประเทศดว้ยความเหมาะสมและจะ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภายในครอบครวัใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดถงึการคน้ควา้
และทดลองวตัถุดบิทีม่ภีายในประเทศ” 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 29 พลโท ถนอม กติตขิจร เป็นนายกรฐัมนตร ี 3.1.29 
(1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501) 
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  แถลงนโยบายดา้นการคา้ต่างประเทศในทาํนองเดยีวกนักบัชุดที ่28 
 3.1.30 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 30 จอมพล สฤษดิ ์ธนรชัต ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(9 กุมภาพนัธ ์2502 - 8 ธนัวาคม 2506) 
  มไิดแ้ถลงนโยบายดา้นการคา้ต่างประเทศไวโ้ดยแจง้ชดั 
 3.1.31 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 31 พลเอก ถนอม กติตขิจร เป็นนายกรฐัมนตร ี
(9 กุมภาพนัธ ์2506 - 11 มนีาคม 2511) 

แถลงนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิการเกษตรใหม้ผีลผลติมากขึน้ เพื่อเป็นผลในการ
สนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิตราต่างประเทศ 
 3.1.32 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 32 จอมพล ถนอม กติตขิจร เป็นนายกรฐัมนตร ี
(7 มนีาคม 2512 - 17 พฤศจกิายน 2514) 
  แถลงนโยบายทางดา้นการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 

1. จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดิบภายในประเทศที่มีตลาดอยู่แล้ว
ภายในประเทศทีม่สีว่นชว่ยดุลแหง่การชาํระเงนิระหวา่งประเทศ 

2. จะปรบัปรุงการคมนาคมทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทัง้ทาง
ถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางอากาศ และการทา่เรอื 

3. จะปฏิบตัิการทุกอย่างที่จะส่งเสริมให้การค้าทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศดาํเนินไปโดยราบรื่น แกไ้ขอุปสรรค และวธิกีารขนสง่สนิคา้จาก
แหล่งผลติมาสู่แหล่งบรโิภคใหเ้ป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ และประหยดั 
จะรกัษาระดบัราคาสนิคา้ทีจ่ําเป็นแก่การครองชพีของประชาชนไว ้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัการค้าต่างประเทศรฐับาลน้ีจะขยาย และรกัษาตลาด
ต่างประเทศอยา่งมัน่คง และดาํเนินการแกไ้ขดุลการคา้ทีป่ระเทศไทยยงั
เสยีเปรยีบกบับางประเทศใหด้ขีึน้ 

 3.1.33 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 33 จอมพล ถนอม กติตขิจร เป็นนายกรฐัมนตร ี
(18 ธนัวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516) 
  แถลงนโยบายทางดา้นการคา้ต่างประเทศ เชน่เดยีวกบัชุดที ่22 
 3.1.34 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 34 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(14 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517) 
  แถลงนโยบายทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศไวด้งัน้ี 
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  “รฐับาลน้ี จะเร่งรดัการขยายตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศให้
กวา้งขวางมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเรง่รดัเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ในดา้นสนิคา้ทีจ่าํเป็นแก่การครองชพีของประชาชนนัน้ จะรกัษาเสถยีรภาพของราคาใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค และจะพยายามใหพ้่อคา้เขา้ใจนโยบาย
การคา้ของรฐั โดยเฉพาะการใหค้วามรว่มมอืในดา้นการจดัหาตลาดและบรกิารในดา้นสถติกิาร
ผลติและการคา้” 
 3.1.35 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 35 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(27 พฤษภาคม 2517 - 14 กุมภาพนัธ ์2518) 
  แถลงนโยบายดา้นการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 
  “จะส่งเสรมิการส่งสนิค้าออกไปจําหน่ายในต่างประเทศให้มายิง่ขึ้นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเรง่รดัการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ทัง้น้ี โดยไมก่่อใหเ้กดิ
การขาดแคลนภายในประเทศ” 
 3.1.36 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 36 หมอ่มราชวงศ ์เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร ี
(15 กุมภาพนัธ ์2518 - 18 มนีาคม 2518) 
  แถลงนโยบายดา้นการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 

“ 1. จะส่งเสรมิการผลติทางเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อใหส้ามารถสนอง
ความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

2. จะส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้าต่างประเทศให้ขยาย
กว้างขวางและมีระเบียบ  ในด้านการค้า ต่างประเทศจะขยาย
ความสัมพันธ์ทางการค้าต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทัง้
ประเทศที่ทําการค้าโดยรัฐโดยเฉพาะจะดําเนินการให้มีการส่ง
สินค้าออกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในและเพื่อปรบั
ดุลการคา้ของประเทศ” 

 3.1.37 คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี  37  หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ  ์ปราโมช  เ ป็น
นายกรฐัมนตร ี(19 มนีาคม 2518 - 20 เมษายน 2519) 
 
  นโยบายทางเศรษฐกจิทีแ่ถลงเกีย่วกบัการคา้และการยกมาตรฐาน การครอง
ชพีเป็นส่วนใหญ่ ในดา้นการคา้ต่างประเทศกล่าวเพยีงจะส่งเสรมิการผลติและการตลาดของ
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สนิคา้เกษตร และจะขจดัอุปสรรคทีท่ําใหร้าคาสนิคา้เกษตรเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกให้
หมดสิน้ไป 
 3.1.38 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 38 หมอ่มราชวงศ ์เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร ี
(25 กนัยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519) 
  ไมม่กีารแถลงนโยบาย เน่ืองจากมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้
รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2519 และไดม้กีารปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ เมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 
2519 
 3.1.39 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 39 นายธานินทร ์กรยัวเิชยีร เป็นนายกรฐัมนตร ี
(8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520) 
  สรปุนโยบายดา้นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ไดด้งัน้ี 
  ในด้านการต่างประเทศ  รัฐบาลจะดําเ นินนโยบายโดยอิสระ  ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความอยู่รอด และความมัน่คงของชาติเป็นหลกัสําคญั.....จะ
ร่วมมอืกบัประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ในการส่งเสรมิสนัติภาพ และ
ความมัน่คงระหว่างประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของโลก.....ส่งเสรมิความ
รว่มมอืกบัประเทศในสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้
ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม สง่เสรมิและใหห้ลกัประกนัแก่การคา้ระหว่าง
ประเทศ การลงทุน และการทอ่งเทีย่ว เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนัดว้ย 
  สําหรบัการพาณิชย์ รฐับาลส่งเสรมิและสนับสนุนการส่งสนิค้าที่ผลิตได้ใน
ประเทศออกไปขายในต่างประเทศในปริมาณและมูลค่าที่สูงขึ้น รวมทัง้ขยายตลาดใน
ต่างประเทศใหก้วา้งขวางและจดัระบบการา้ใหเ้ป็นระเบยีบ และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนัที่
ยตุธิรรมโดยสนบัสนุนผูท้าํการคา้โดยสจุรติ 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 40 พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท ์เป็นนายกรฐัมนตร ี 3.1.40 
(11 พฤศจกิายน 2520 - 12 พฤษภาคม 2522) 
  แถลงนโยบายวนัที ่1 ธนัวาคม 2520 
  สรปุนโยบายดา้นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศไดด้งัน้ี 
  แกป้ญัหาและอุปสรรคของการส่งสนิคา้ออกทีม่อียู่เฉพาะหน้าเพื่อสนับสนุน
ใหส้ง่สนิคา้ออกไดม้ากขึน้ ไดแ้ก่ การขยายตลาดสนิคา้ในต่างประเทศ การดาํเนินการใหส้นิคา้
ขาออกทีส่ําคญัๆ ใหม้คีุณภาพตามความต้องการของตลาด การเพิม่ขดีความสาสามารถของ
การขนสง่ การใหส้ทิธปิระโยชน์แกผู้ส้ง่สนิคา้ออกในดา้นภาษอีากรตามควรแก่กรณ ี

EC 454 54 



 

  นอกจากนั ้น รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจขัน้พื้นฐานโดยยึด
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่4 เป็นหลกั ในดา้น 
  1. ส่งเสรมิประสทิธิภาพการผลิตด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ให้มผีลผลิต
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการประมง 
  2. สง่เสรมิการลงทุนและอุตสาหกรรมเพื่อการสง่ออกทีเ่น้นการใชแ้รงงานใน
ประเทศ ภายใตก้ฎหมายการสง่เสรมิการลงทุน สง่เสรมิอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
  3. พฒันาดา้นการคมนาคม เรง่รดัใหม้กีารสรา้งทา่เรอืน้ําลกึทีแ่หลมฉบงัและ
พฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่อื่นๆ ปรบัปรุงร่องน้ํา เพื่อส่งเสรมิและขยายการพาณิชย์นาวีไทยให้มี
ความเป็นปึกแผ่นมัน่คง รวมถึงการปรบัปรุงท่าอากาศยานและสายการบินทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ 
  ในดา้นการพาณิชยด์ําเนินการใหผู้ผ้ลติสามารถจําหน่ายสนิคา้และผลติผล
ไดใ้นราคาทีเ่ป็นธรรม ขยายตลาดสนิคา้ไทยในต่างประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ รวมทัง้ประเทศ
ทีม่รีะบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิแตกต่างกบัประเทศไทยดว้ย โดยเน้นความร่วมมอืกบั
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน เพื่อพฒันาการเกษตร การอุตสาหกรรม การคา้ การขนส่ง และการ
สือ่สาร 
 3.1.41 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 41 พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(12 พฤษภาคม 2522 - 3 มนีาคม 2523) 
  แถลงนโยบายวนัที ่7 มถุินายน 2522 
  สรปุนโยบายดา้นเศรษฐกจิระหา่งประเทศไดด้งัน้ี 
  รฐับาลให้ความสําคญัเป็นพเิศษต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการสร้างอาชพีให้แก่
ประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบทใหม้ากขึน้ 
  ดา้นการพาณิชยต่์างประเทศ จะขยายตลาดสนิค้าใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
ใหม้กีารประสานกนัอยา่งใกลช้ดิระหวา่งรฐับาลกบัเอกชน ใหก้ารคา้ดาํเนินไปโดยมกีารแขง่ขนั
กนัอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูบ้รโิภคและผูผ้ลติภายในประเทศตลอดจน
ดุลการคา้ของประเทศเป็นสําคญั จะแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ในการส่งสนิคา้ออก จะส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงดุลยภาพของสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด จะเพิม่
ขดีความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศ และจะใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูส้่งสนิคา้ออกใน
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ด้านภาษีอากร ตลอดจนขจัดอุปสรรคปญัหาและข้อเสียเปรียบในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ 
  จะสง่เสรมิการลงทุนของเอกชนในกจิการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความมัน่คง การ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการใช้เงินทุนและเทคโนโลยีเหมาะสมทัง้จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพิม่การกระจายการลงทุนไปยงัภูมภิาค โดยรฐัจะจดับรกิาร
พื้นฐานที่จําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการลงทุนให้เพียงพอ ส่งเสริมกิจการที่ใช้
ผลผลติเกษตรเป็นวตัถุดบิ และกจิการทีใ่ชแ้รงงานมาก รวมถงึกจิการผลติเพื่อการส่งออกให้
สอดคล้องกบัภาวะตลาดต่างประเทศและปรบัปรุงกฎหมาย ขอ้ระเบยีบต่างๆ ใหเ้กดิความ
สะดวกในทางปฏบิตั ิ
  จะเร่งรัดพัฒนาการคมนาคม การขนส่ง รองรับกับความต้องการทัง้
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
 3.1.42 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 42 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(3 มนีาคม 2523 - 30 เมษายน 2526) 
  แถลงนโยบายวนัที ่28 มนีาคม 2523 
  นโยบายทางเศรษฐกจิ มดีงัน้ี 
  จะปรบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการกระจายผลของการ
พฒันาไปสู่ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ใช้มาตรการทางการเงนิ การคลงั และการส่งเสรมิการ
ลงทุนใหเ้กดิอาชพีแขนงต่างๆ ส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิเสรหีรอืการผูกขาด แต่รฐัจะหลกีเลีย่ง
การแทรกแซงหรอืเขา้ไปดาํเนินธุรกจิต่างๆ 
  จะจดัใหม้แีผนแม่บท เพื่อเพิม่ปรมิาณสนิคา้ออกไปขายนอกประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการขนส่ง และสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ภายในประเทศ ทัง้ทางน้ํา ทางรถไฟ และท่าเรอืน้ําลกึ ซึ่งจําเป็นและมปีระโยชน์ในการขยาย
การคา้กบัต่างประเทศ 
  จะส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเครื่องมอืในการสรา้งงานดา้นบรกิารและ
อุตสาหกรรมในครวัเรอืน เพือ่ใหเ้กดิรายรบัเงนิตราต่างประเทศ 
 3.1.43 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 43 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(30 เมษายน 2526 - 5 สงิหาคม 2529) 
  แถลงนโยบายวนัที ่20 พฤษภาคม 2526 
  นโยบายเศรษฐกจิมดีงัน้ี 
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  จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี ขจัดการกระทําที่เป็นการผูกขาดโดย
คาํนึงถงึผลประโยชน์ของประชาชนผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ และผูจ้าํหน่าย 
  ส่งเสรมิการลงทุนในภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสรมิการ
เพาะปลูก เลี้ยงสตัว์ ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ 
ปรบัปรุงและเร่งสร้างท่าเรอืน้ําลกึ และจะเร่งรดัพฒันาการพาณิชย์นาว ีซึ่งมปีระโยชน์และ
จาํเป็นต่อการขยายการคา้กบัต่างประเทศ 
  จะส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าในต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย
เจรจาลดขอ้จํากดัและกดีกนัในทางการคา้กบัประเทศคู่คา้ และลดอุปสรรคของภาคราชการใน
ดา้นการสง่ออกใหน้้อยลง อกีทัง้จดัใหม้กีารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว เพือ่ใชเ้ป็นการสรา้งงานดา้น
บรกิารและอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 
  จะปรบัปรงุและรกัษาเสถยีรภาพของเงนิบาท และฐานะการคลงัของประเทศ
ไวใ้หด้ ีมคีวามมัน่คง และเป็นทีเ่ชื่อถอืของนานาประเทศ 
 3.1.44 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 44 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(5 สงิหาคม 2529 - 4 สงิหาคม 2541) 
  แถลงนโยบายวนัที ่27 สงิหาคม 2527 
  นโยบายเศรษฐกจิ มดีงัน้ี 
  จะสนับสนุนและส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิเสรโีดยใหก้ลไกตลาดทํางานอย่าง
เตม็ที ่และใหภ้าคเอกชนมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ สง่เสรมิโครงการ
เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการจา้งงาน และใชว้ตัถุดบิภายในประเทศเป็นหลกัเพื่อก่อใหเ้กดิการจา้ง
งานอย่างกว้างขวาง เน้นการนําเข้าเทคโนโลยเีพื่อแปรสภาพวตัถุดบิให้มมีูลค่าเพิม่สูงขึ้น 
ปรบัปรงุนโยบายและมาตรการสง่เสรมิการลงทุนดา้นเทคโนโลย ีเพื่อสง่เสรมิอุตสาหกรรมการ
ผลติ 
  จะเพิม่ขดีความสามารถและยกระดบัการบรกิารดา้นการขนสง่เพื่อสนบัสนุน
ด้านการพัฒนาการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวรวมถึงจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั เพื่อใหเ้กดิการสรา้งงานภายในประเทศ และนําเงนิตราต่างประเทศเขา้
ประเทศมากยิง่ขึน้ 
  จะปรบัปรุงระบบการคลงัของรฐั โดยปรบัโครงสรา้งภาษอีากรใหเ้อือ้อาํนวย
ต่อการขยายตวัดา้นการส่งออก การผลติ และการจ้างงาน รวมถึงการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ระบบการเงนิ พฒันาตลาดการเงนิ โดยเฉพาะดอกเบีย้ ใหเ้กือ้กลูต่อการลงทุน การขยายงาน 
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 3.1.45 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 45 พลตร ีชาตชิาย ชุนหะวณั เป็นนายกรฐัมนตร ี
(4 สงิหาคม 2531 - 9 ธนัวาคม 2533) 
  แถลงนโยบายวนัที ่25 สงิหาคม 2531 
  ในภาพรวม รฐับาลมเีป้าหมายที่จะดําเนินนโยบายเศรษฐกจิให้เกิดความ
ผาสุกและความอยู่ดกีนิดขีองประชาชน และใหร้ะบบเศรษฐกจิมคีวามคล่องตวั และสามารถ
ปรบัตัวให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยมี
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงแขง็แรง ใหเ้อกชนสามารถแขง่ขนัในตลาดโลก และพฒันาตลาด
ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมการกระจายรายได้ รักษา
เสถยีรภาพและการเตบิโตทางเศรษฐกจิของทุกประเทศ 
  นโยบายดา้นต่างๆ มดีงัน้ี 
  จะสนบัสนุนภาคเอกชนใหม้บีทบาทหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
ตามระบบเศรษฐกิจเสร ีโดยภาครฐัเป็นผู้สนับสนุน และให้มกีารประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชน ส่งเสรมิการแสวงหา พฒันา และขยายตลาดการคา้และ
การท่องเที่ยว ตลอดจนการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการสรา้งงานและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โดยใชก้ลยุทธการพฒันาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบรกิารใหม้คีวามสมดุลกนั ทัง้น้ี 
เน้นการใชอุ้ตสาหกรรมเกษตรเป็นพืน้ฐานสําคญัในการพฒันาเศรษฐกจิควบคู่กนัไป เพื่อให้
การพฒันาเพือ่การสง่ออกทัง้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  ในภาคการเงนิการคลงันัน้ จะปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบภาษใีหเ้ป็นธรรม
และเอือ้อาํนวยต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ มุง่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ใหม้กีารรกัษา
วนิยัทางการคลงั 
  ส่งเสรมิการกระจายตวัอุตสาหกรรมไปสู่ต่างจงัหวดั เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานมาก และวตัถุดบิจากภายในประเทศ 
  ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานภายในประเทศและนํา
เงนิตราต่างประเทศเขา้ประเทศมากขึน้ 
 3.1.46 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 46 พลเอก ชาตชิาย ชุนหะวณั เป็นนายกรฐัมนตร ี
(9 ธนัวาคม 2533 - 23 กุมภาพนัธ ์2534) 
  แถลงนโยบายวนัที ่9 มกราคม 2534 
  นโยบายเศรษฐกจิ มดีงัน้ี 
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  รฐับาลกําหนดเป้าหมายใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัอย่างต่อเน่ืองขยายฐาน
การผลติและการคา้ใหเ้ปิดกวา้งสู่นานาชาต ิและใหป้ระเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกจิ “ดา้นหน้า” 
ของภูมิภาคน้ีให้ได้ ทัง้เป็นศูนย์กลางการผลิต การแปรรูปสินค้า การส่งออก และเป็น
ศนูยก์ลางทางธุรกจิการเงนิและคมนาคมขนสง่ในภมูภิาคน้ี 
  รฐับาลจาํเป็นตอ้งปรบันโยบายเศรษฐกจิของไทยใหม้ลีกัษณะเชงิผอ่นคลาย
และมคีวามยดืหยุ่นคล่องตวัสูงขึน้ ทัง้ดา้นการคา้กบัต่างประเทศ การบรกิารการเงนิการคลงั 
มุ่งลดภาวะเงินเฟ้อและการขาดดุลการค้าของประเทศ เน้นนโยบายกระจายรายได้ และ
กระจายการขยายตวัทางเศรษฐกจิไปสูภ่มูภิาค 
  ดา้นอุตสาหกรรม รฐับาลจะส่งเสรมิอุตสาหกรรมไทยใหส้ามารถแข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศทัง้ดา้นคุณภาพและต้นทุนการผลติ โดยการลดอตัราภาษีนําเขา้เครื่องจกัร 
ชิ้นส่วน และวตัถุดบิ กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิาค และพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจใหม่” 
บริเวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกและชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ การพฒันานิคมอุตสาหกรรม เขต
อุตสาหกรรมสง่ออก ควบคุมและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ทาง
น้ํา ทางอากาศ กากของเสยี และขยะมพีษิ 
  ด้านการพาณิชย์และบริการ รัฐบาลเน้นนโยบายการค้าทัง้ภายในและ
ต่างประเทศให ้“เสร”ี มากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการเจรจาการคา้กบัต่างประเทศหลายฝา่ย
รอบอุรุกวยั และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการแข่งขนัทางการคา้ทีจ่ะผลกัดนัใหป้ระเทศไทย
เป็นศนูยก์ลางการคา้ในภูมภิาคน้ี โดยจะเน้นหนกัขยายตลาดในอนิโดจนีและเอเชยี - แปซฟิิก 
และปรบัปรงุระบบการอนุญาตนําเขา้วตัถุดบิ กาํหนดมาตรการปกป้องไมใ่หม้กีารทุ่มตลาดเขา้
มาในประเทศไทย ตลอดทัง้เสรมิสรา้งเอกภาพการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ และกําหนด
ยทุธวธิสีาํหรบัตลาดรว่มยโุรปในปี 2535 จะเน้นการสง่ออกโดยปรบัปรุงกลไกของทางราชการ
ใหเ้กือ้หนุนการดาํเนินงานของภาคเอกชนมากยิง่ขึน้ ตลอดจนปรบัปรุงมาตรฐานและคุณภาพ
ของสนิคา้ส่งออกใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืของตลาดนานาชาต ิจะปรบัปรุงกฎหมายกําหนดราคาสนิคา้
และป้องกนัการผกูขาด 
  ด้านคมนาคม จะปรบัปรุงระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจและงาน
ทอ่งเทีย่ว 
  ดา้นนโยบายต่างประเทศ รฐับาลจะเน้นการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดยมุ่งหมายตลาดการคา้และการลงทุน และเสรมิสรา้ง
ความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์แห่งสนัติภาพ เสถียรภาพและ
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ความก้าวหน้าในภูมภิาคน้ี ส่งเสรมิความเขา้ใจและความร่วมมอืของประเทศสมาชกิสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาค
ประเทศรมิฝงัแมน้ํ่าโขง 
 3.1.47 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 47 นายอานนัท ์ปนัยารชุน เป็นนายกรฐัมนตร ี
(2 มนีาคม 2534 - 7 เมษายน 2535) 
  แถลงนโยบายวนัที ่4 เมษายน 2534 
  นโยบายต่างประเทศ รฐับาลจะเสริมสร้างสนัติภาพในภูมิภาคและความ
เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น รว่มมอืในดา้นเศรษฐกจิการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
กบัประเทศในกลุ่มอาเซยีน ประเทศเพื่อนบา้น และประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัของไทย เพิม่บทบาท
ของประเทศไทยในเศรษฐกจิโลก เพื่อสนับสนุนระบบการคา้เสรแีละเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั
ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
  นโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจะเร่งแก้ปญัหาที่เกิดจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิดว้ยความรวดเรว็และรอบคอบ โดยเฉพาะปญัหาการกระจายรายได ้ความยากจน 
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม สร้างความมัน่ใจให้กลุ่มธุรกิจทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสในการประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุน ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว 
ปรบัปรุงระบบเศรษฐกจิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้เช่น 
การปรบัปรุงระบบภาษีอากร ปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงทุนและการประกอบธุรกิจ และลดขึ้นตอนการติดต่อกบัหน่วยราชการในการให้บรกิาร 
ปรบัปรุงกลไกและมาตรการในการส่งเสรมิการส่งออก รวมทัง้กฎหมายระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที่
เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ดําเนินมาตรการลดต้นทุนการส่งออก แก้ไขปญัหาโครงสร้าง
พืน้ฐานต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสง่ออกและปรบัปรุงระบบภาษอีากรใหเ้ชื่อมต่อการสง่ออก
มากยิง่ขึน้ 
 3.1.48 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 48 พลเอก สจุนิดา คราประยรู เป็นนายกรฐัมนตร ี
(7 เมษายน 2535 - 10 มถุินายน 2535) 
  แถลงนโยบายวนัที ่6 เมษายน 2535 
  นโยบายเศรษฐกจิ รฐับาลจะยดึมัน่ในระบบเศรษฐกจิเสรแีละเน้นการรกัษา
เสถยีรภาพและวนิัยทางการเงนิ การคลงั เป็นเป้าหมายควบคู่ไปกบัการกระจายรายได ้เร่ง
พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศเพื่อใหเ้ศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง และมุง่สรา้งใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางของภูมภิาคดา้นเศรษฐกจิ ทัง้น้ี ตอ้งดาํเนิน
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นโยบายดา้นการเงนิ การคลงัอย่างระมดัระวงัเพื่อป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อและการขาดดุลบญัชี
เดนิสะพดั ปรบัปรงุสมรรถภาพขององคก์รต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบั
นานาประเทศที่เจรญิทางอุตสาหกรรม ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ สนับสนุนใหน้ักธุรกจิไทยขยายการลงทุนและการคา้ออกไปสู่ต่างประเทศใหม้ากขึน้ 
สนับสนุนการให้สนิเชื่อเพื่อการส่งออก และคุ้มครองการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
ปรบัปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกบัความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 
(GATT) และการคา้เสรขีองอาเซยีน (AFTA) กระจายอุตสาหกรรมไปสูภู่มภิาค และเน้นการใช้
วตัถุดบิทีม่อียูใ่นพืน้ที ่เรง่รดัการสง่สนิคา้ออกใหข้ยายตวัมากยิง่ขึน้ โดยเพิม่ขดีความสามารถ
และประสทิธภิาพในการแขง่ขนัของผูผ้ลติและผูส้่งออกทุกวถิทีาง เช่น การลดตน้ทุนการผลติ 
การปกป้องรกัษาผลประโยชน์ทางการค้า และดูแลรกัษาผลประโยชน์ของการเจรจาการค้า
หลายฝ่าย การบุกเบกิตลาดใหม่ และรกัษาตลาดประจํา รวมถงึการปรบัปรุงระบบคมนาคม
ขนสง่ และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
 3.1.49 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 49 นายอานนัท ์ปนัยารชุน เป็นนายกรฐัมนตร ี
(10 มถุินายน 2535 - 23 กนัยายน 2535) 
  แถลงนโยบายสัน้ๆ ไวว้า่ 
  รฐับาลจะสานต่อนโยบายเศรษฐกิจเสร ีและยดึถือหลกัความโปร่งใสและ
ชดัเจน 
 3.1.50 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 50 นายชวน หลกีภยั เป็นนายกรฐัมนตร ี
(23 กนัยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538) 
  แถลงนโยบายวนัที ่21 ตุลาคม 2535 
  นโยบายเศรษฐกจิ ดา้นการพาณชิยร์ะหวา่งประเทศ 
  รฐับาลจะส่งเสรมิและขจดัอุปสรรคทางดา้นการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกทัง้ใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด สนับสนุนการคา้เสรี
ภายใตพ้นัธกรณทีางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศทัง้ GATT และ AFTA เน้นการสรา้ง
ความสพัพนัธท์างเศรษฐกจิการคา้แบบพหุภาคกีบักลุ่มความร่วมมอืทางเศรษฐกจิต่างๆ เช่น 
ASEAN  EU  APEC  NAFTA  เพื่อขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุน สนบัสนุนความ
รว่มมอืในการเปิดจุดผา่นแดนเพือ่ขยายการคา้และการลงทุนกบัประเทศเพือ่นบา้น รวมถงึการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น 
 3.1.51 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 51 นายบรรหาร ศลิปอาชา เป็นนายกรฐัมนตร ี
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(13 กรกฎาคม 2538 - 26 พฤศจกิายน 2539) 
  แถลงนโยบายวนัที ่26 กรกฎาคม 2538 
  นโยบายดา้นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ มดีงัน้ี 
  รฐับาลเสรมิสรา้งศกัยภาพของไทยในการแข่งขนักบัต่างประเทศด้วยการ
ส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิเสร ีปรบัปรุงระบบโครงสรา้งภาษีและขจดัอุปสรรคต่อการคา้และการ
ลงทุน โดยการปรบัลดโครงสรา้งภาษีศุลกากรเพื่อลดต้นทุนการผลติและส่งเสรมิการส่งออก 
ตลอดจนลดขัน้ตอนพธิกีารต่างๆ ใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิภาคบรกิารดา้น
การขนสง่สนิคา้ การเดนิเรอืกองเรอืไทย และการประกนัภยั 
  ดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนเพื่อลดปญัหาการขาดดุลบัญชี
เดนิสะพดั สง่เสรมิกจิการสง่ออกทีม่มีลูคา่เพิม่สงู และพฒันาธุรกจิการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 
  แสวงหาตลาดและแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ และสรา้งบทบาทของไทยใหเ้ด่นใน
เวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยจดัให้มีหน่วยงานเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศร่วมมือกบักลุ่มอาเซียนและเอเปก พฒันาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิต 
การคา้ การเงนิ การสื่อสาร โทรคมนาคม และการคมนาคมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถงึ
การส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย และการลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ 
 3.1.52 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 52 พลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ ์เป็นนายกรฐัมนตร ี
(25 พฤศจกิายน 2539 - 9 พฤศจกิายน 2540) 
  แถลงนโยบายวนัที ่11 ธนัวาคม 2539 
  นโยบายดา้นการคา้ภายในและต่างประเทศ มดีงัน้ี 
  รฐับาลจะดําเนินการแก้ไขปญัหาสนิคา้ราคาแพงและคุณภาพตํ่า ดว้ยการ
เปิดเสรแีละส่งเสรมิการแข่งขนัในระบบตลาดภายใน รกัษาระดบัราคาพชืผลใหม้คีวามเป็น
ธรรมต่อผู้ผลิตด้วยมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการขายทัง้ในและต่างประเทศ และด้วย
มาตรการแทรกแซงดา้นการผลติ 
  เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศในการแข่งขนักบัต่างประเทศดว้ยการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ การขนส่งและการตลาด ส่งเสรมิภาคบรกิารทีม่คีวามสําคญัต่อการคา้
และการลงทุน ปรบัปรงุระเบยีบทางธุรกจิใหเ้ป็นสากลและสะดวกคล่องตวั 
  พฒันาศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมดว้ยการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและเขต
อุตสาหกรรมสง่ออกในชนบท ปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลติและการลงทุนเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมมี
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ศกัยภาพที่แข่งขนัไดใ้นเศรษฐกจิโลกยุคใหม่ รวมถงึการควบคุมมลพษิจากอุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด และจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมไทย 
  ในด้านการขนส่งทางน้ําจะเร่งรดัและก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกในเขตพฒันา
ชายฝ ัง่ตะวนัออก ร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบ้านในการร่วมลงทุนสร้างและใช้ท่าเรอืน้ําลึก 
รวมถงึการสง่เสรมิการพาณชิยน์าว ี
 
 3.1.53 คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 53 นายชวน หลกีภยั เป็นนายกรฐัมนตร ี
(9 พฤศจกิายน 2540 - 9 กุมภาพนัธ ์2544) 
  แถลงนโยบายวนัที ่20 พฤศจกิายน 2540 
  นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม มดีงัน้ี 

1. นโยบายเรง่ด่วน : การเสรมิสรา้งเสถยีรภาพและความเชื่อมัน่ในระบบ
เศรษฐกจิ 
 รฐับาลเร่งแก้ไขปญัหาสถาบนัการเงนิที่ถูกปิดกิจการชัว่คราว 58 แห่ง หากกลุ่ม
สถาบนัใดสามารถเพิ่มทุนและดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้เปิดกิจการได้ทนัที หากกลุ่มใด
จาํเป็นตอ้งควบหรอืกจิการใหจ้ดัการควบกจิการทนัท ีสาํหรบักลุ่มทีม่ปีญัหาตอ้งปิดกจิการให้
ดําเนินการแบ่งแยกทรพัยส์นิทีม่คีุณภาพด ีและเปิดโอกาสใหส้ถาบนัการเงนิภายในและ/หรอื
ต่างประเทศรบัไปบรหิาร ส่วนทรพัยส์นิด้อยคุณภาพจะได้รบัการบรหิารโดยบรรษทับรหิาร
สนิทรพัยส์ถาบนัการเงนิ (บบส.) นอกจากนัน้ สนับสนุนใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศปลอด
พน้จากอุปสรรคดา้นกฎระเบยีบทีย่งัมไิดร้บัการแกไ้ข 
 สนับสนุนการดําเนินงานและร่วมมอืกบัภาคเอกชน ดา้นการคา้ต่างตอบแทนในการ
นําเขา้สนิค้าสําคญั เช่น ปิโตรเลียม อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม เพื่อ
สงวนเงนิตราต่างประเทศ 
 การเพิม่รายได้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดําเนินการโดยเร่งรดัเสรมิสภาพคล่อง
ใหก้บัธุรกจิและอุตสาหกรรมส่งออก โดยผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทย ขจดัอุปสรรคการสง่ออก ทัง้ดา้นภาษ ีศุลกากร และภาษมีลูค่าเพิม่ รวมทัง้ลดตน้ทุน โดย
การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสนิค้า วางแผน และ
กําหนดเป้าหมาย ระบบการผลติในประเทศไปในทศิทางเดยีวกนักบัการคา้ระหว่างประเทศ 
และเร่งรดัการขยายตวัและขจดัอุปสรรคการท่องเทีย่วส่งเสรมิโครงการ “ไทยเทีย่วไทย” เพื่อ
ประหยดัเงนิตราต่างประเทศ 
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  2. นโยบายในระยะปานกลาง : การปรบัโครงสรา้งและพฒันาสงัคม 
   การปรบัโครงสรา้งการผลติ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู เพื่อ
เรง่รดัการส่งออก เพิม่บทบาทในการเจรจาและความร่วมมอืระหว่างประเทศ ภายใตร้ะบบพหุ
ภาคแีละทวภิาค ี 
   การปรบัโครงสรา้งดา้นอุตสาหกรรม เรง่รดัใหธ้นาคารเพื่อการสง่ออก
และนําเขา้แห่งประเทศไทยขยายบรกิารสนิเชื่อและหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนในกจิกรรม
การผลิตเพื่อการส่งออก ส่งเสรมิการผลิตอุตสาหกรรมแบบครบวงจรให้ต่อเน่ืองเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแต่ละสาขา เพิม่การใชเ้ทคโนโลยแีละขยายการลงทุนจากต่างประเทศ และพฒันา
ระบบมาตรฐานผลติสนิคา้อุตสาหกรรมเพือ่สรา้งความเชื่อถอืใหก้บัประเทศผูซ้ือ้ 
   การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝ ัง่ทะเล
ตะวนัออกใหเ้ป็นฐานการผลติดา้นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ เพื่อรองรบัอุตสาหกรรมทีใ่ช้
เทคโนโลยสีงูขึน้ และดงึดดูการลงทุนทัง้จากภายในและต่างประเทศ รวมถงึการพฒันาพ◌้ืนท่ี
ชายแดนและพื้นท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง เพ่ือการเช่ือมโยงความร่วมมือกบัประเทศในระดบั
อนุภูมิภาค 
 3.1.54 คณะรัฐมนตรี  คณะท่ี  54 - 55 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรฐัมนตร ี
(9 กุมภาพนัธ ์2544 - 16 กนัยายน 2549) 
  แถลงนโยบายวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2544 
  นโยบายเศรษฐกจิ มดีงัน้ี 
  นโยบายการคลงั รฐับาลจะเร่งรดัการกระตุ้นเศรษฐกจิดว้ยการใชน้โยบาย
การคลงัขาดดุล ลดการลงทุนทีม่มีูลค่าการนําเขา้สูง ปรบัปรุงระบบภาษีใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาประเทศ 
  นโยบายการเงนิ ดําเนินการทีเ่อื้อต่อการปล่อยสนิเชื่อเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ 
กระตุน้เศรษฐกจิใหเ้ตบิโต สง่เสรมิการออมของประชาชน ดแูลดา้นอตัราแลกเปลีย่นใหเ้อือ้ต่อ
กระบวนการสรา้งรายได ้ส่งเสรมิการผลติทีใ่ชท้รพัยากรในประเทศใหม้คีวามสามารถในการ
แขง่ขนัในตลาดโลกได ้
  การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรในตลาดโลก ด้วย
การสง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิม่การแปรรปูสนิคา้เกษตร พฒันาคุณภาพมาตรฐาน รปูแบบ และ
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บรรจุภณัฑข์องสนิคา้เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม เน้นการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พือ่รองรบัการเปิดเสรสีนิคา้เกษตรในอนาคต 
  นโยบายการพาณิชย์และเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ส่งเสรมิและพฒันาให้
ไทยเป็นศูนยก์ลางสนิคา้และบรกิารในภูมภิาค ส่งเสรมิการคา้เสรใีนการคา้ระหว่างประเทศ 
เน้นบทบาทเชงิรุกในเวทกีารคา้และเศรษฐกจิระหว่างประเทศ สนับสนุนและผลกัดนันโยบาย
การค้าเสรขีองเขตการค้าเสรอีาเซียน ส่งเสรมิการค้าการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบ้านและ
การค้าชายแดน และการพฒันาไปสู่ฐานการผลติสนิค้าหรอืการใหบ้รกิารร่วมกนัในภูมภิาค 
ส่งเสรมิการพฒันาพาณิชย์นาวี ก่อสร้างและบรหิารจดัการท่าเรอืน้ําลึกให้เพยีงพอและได้
มาตรฐาน รวมถงึร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบ้านในดา้นการเดนิเรอืทัง้ทางน้ําและทางทะเลใน
ประเทศเพือ่นบา้น 
 

การค้าต่างประเทศกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 3.2  
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)  3.2.1 
  โดยทีก่ารคา้ของประเทศมลีกัษณะเป็นการคา้เสรทีัง้ในดา้นสง่สนิคา้ออกนอก
ประเทศและในดา้นสัง่สนิคา้จากต่างประเทศ สนิคา้ทีส่ง่ออกนอกประเทศหลายอยา่งมคีุณภาพ
ไม่ดถีึงขนาด มหีลายรายที่ปรากฏว่ามเีจตนาหลอกลวงผูส้ ัง่ซื้อ โดยมสีิง่อื่นเจอืปนอยู่ด้วน 
นอกจากนัน้ ผูส้่งสนิค้าออกบางรายไม่สามารถจะส่งสนิค้าใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อในต่างประเทศตาม
จาํนวนราคาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้การคา้ในลกัษณะน้ีเป็นการคา้ทีไ่มย่ ัง่ยนื และนําความเสยีหายมา
ใหแ้ก่ประเทศ เพือ่แกไ้ขระบบการคา้ทีเ่ป็นอยูใ่หด้ขี ึน้อาจจะกระทาํไดโ้ดยวธิกีารดงัน้ี 

(1) จดัตัง้สถาบันการค้าขึ้น มีหน้าที่ควบคุมการส่งสินค้าออกที่สําคัญให้
เป็นไปตามมาตรฐานและขัน้ของคุณภาพที่กําหนด เลือกเฟ้นเฉพาะ
พ่อค้าที่สุจริตเท่านัน้ให้ทําการค้ากับต่างประเทศโดยวิธีจดทะเบียน 
สนบัสนุนใหใ้ชว้ธิรีบัชว่งซือ้ลดกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ปล่อยใหเ้อกชนเป็นผูด้ําเนินการคา้ องคก์ารคลงัสนิคา้ควรทําหน้าทีค่อย
ดูความเคลื่อนไหวของราคาสนิคา้ทีพ่่อคา้รบัซื้อจากผูผ้ลติ และอาจจะใช้
บริษัทที่อยู่ในความควบคุมเป็นผู้ซื้อและสะสมสินค้าไว้ส่วนหน่ึงเพื่อ
สง่ออกนอกประเทศ และสนิคา้ทีส่่งออกจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบว่าดว้ย
มาตรฐานและชัน้ของคุณภาพ 
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(3) กระทรวงพาณิชยร์บัภาระในการรกัษาระดบัราคาของสนิคา้ทีส่ง่ออกนอก
ประเทศและในการหาตลาดสําหรบัสินค้าหลายชนิด ก็จําเป็นต้องตัง้
เงนิทุนหมนุเวยีนใหแ้ก่องคก์ารคลงัสนิคา้ หรอืบรษิทัทีอ่ยูใ่นความควบคมุ
สําหรบัดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล เช่น ตรวจตรา
คุณภาพของสนิคา้ ดาํเนินการรกัษาหรอืพยงุราคา 

(4) สรา้งที่เกบ็สนิค้าขององค์การคลงัสนิคา้ในบรเิวณที่สนิคา้มปีรมิาณมาก
พอ 

(5) งานส่งเสรมิสนิค้าขาออกที่กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการควรได้รบัการ
รว่มมอืจาก 
ก. กรมกสกิรรมซึง่มหีน้าทีส่ง่เสรมิในดา้นการเกษตร 
ข. กรมประชาสงเคราะหค์วบคุมการผลติสนิคา้จากนิคมสรา้งตนเองใหม้ี

มาตรฐาน 
ค. กรมสหกรณ์ที่ดิน ควบคุมการผลิตของนิคมให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาด 
ง. กรมสหกรณ์ธนกจิ ชว่ยเหลอืดา้นสนิเชื่อแก่เกษตรกร 

(6) เน่ืองจากตลาดค้าข้าวกบัต่างประเทศได้เปลี่ยนไปเป็นตลาดของผู้ซื้อ
ประกอบกบัราคาขา้วในตลาดต่างประเทศลดลง จงึควรปรบัปรุงการค้า
ขา้วของประเทศดงัน้ี 
ก. ให้มีการสํารวจข้าวก่อนส่งออก เพื่อให้เพียงพอกับการสัง่ซื้อจาก

ต่างประเทศ 
ข. ขา้วทีส่ง่ออกใหท้าํการสทีีก่รงุเทพฯ และธนบุร ี
ค. ควรปรบัปรงุเครือ่งสขีา้วใหม้คีุณภาพ สไีดร้วดเรว็ขึน้ 
ง. กระทรวงพาณชิยค์วรตรวจสอบคุณภาพขา้วทีส่ง่ออกโดยเครง่ครดั 

 3.2.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 
  โดยทีก่ารพาณิชยแ์ละบรกิารเป็นงานดา้นเอกชน บทบาทของรฐั ไดแ้ก่ การ
สนบัสนุนและใหก้ารชว่ยเหลอืแก่เอกชนโดยจดัใหม้กีารพาณชิยแ์ละบรกิารไดม้กีารแขง่ขนัโดย
เสร ีและมวีธิปีฏบิตัทิีช่อบธรรมและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รฐัมนีโยบายจะขยายการคา้กบั
ต่างประเทศในดา้นสนิคา้ขาออกจะส่งเสรมิการส่งสนิคา้ออกใหม้ากยิง่ขึน้ ทัง้ในดา้นปรมิาณ 
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มลูคา่ และคุณภาพ สว่นสนิคา้ขาเขา้จะสง่เสรมิสนิคา้ประเภททุนและวตัถุดบิเพื่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหม้ากยิง่ขึน้ 
  ในดา้นเป้าหมายนัน้ คาดวา่สนิคา้ขาออกประเภททีส่าํคญัจะมดีงัน้ี 

- ขา้วสาร 2.3 ลา้นตนั 
- ขา้วโพด 1.4 ลา้นตนั 
- ปอ 450,000 ตนั 
- ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 800,000 ตนั 
- สนิแรด่บุีก 30,000 ตนั 
- ซเีมนต ์400,000 ตนั 
สาํหรบัโครงการทีส่าํคญัไดแ้ก่ การขยายตลาดการคา้ การวจิยัและพยากรณ์

การคา้และการพยงุระดบัราคาสนิคา้ 
สาํหรบับรกิารนัน้ จะเพิม่ความสาํคญัในระบบเศรษฐกจิขึน้เป็นลําดบับรกิารที่

กําลงัเจรญิก้าวหน้าเป็นพเิศษ ได้แก่ การก่อสร้าง การส่งเสรมิการท่องเที่ยวและการขนส่ง 
สาํหรบัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วนัน้ กําลงัเพิม่ความสาํคญัขึน้อยา่งรวดเรว็และทาํรายไดเ้ขา้สู่
ประเทศอยา่งมาก 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐัไดด้ําเนินการในด้านการค้าต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

(1) เพิม่พกิดัอตัราศุลกากรแก่สนิคา้บางประเภท 
(2) ยกเลกิค่าพรเีมีย่มขาส่งออกสาํหรบัขา้วสารชนิด 10% ลงมาเพื่อลดราคา

ขายขา้วในต่างประเทศและพยงุราคาขา้วในประเทศใหส้งูขึน้ 
 3.2.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 
  มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะพฒันาการพาณชิยแ์ละบรกิาร ดงัน้ี 

(1) ปรบัปรงุดุลการคา้เสยีเปรยีบใหล้ดลง สง่เสรมิสนิคา้ขาออกทัง้ดา้นเกษตร
และอุตสาหกรรม ส่งเสรมิบรกิารต่างๆ ที่นํารายได้เขา้สู่ประเทศ ได้แก่ 
การท่องเที่ยวและบรกิารต่างๆ ในด้านการพาณิชย์ให้มากขึ้น ทัง้น้ีได้
กาํหนดเป้าหมายของการสง่สนิคา้ออกใหเ้พิม่ขึน้และสัง่สนิคา้เขา้ใหล้ดลง
ตามลาํดบั 

(2) จดัชว่ยเหลอืผูผ้ลติใหจ้าํหน่ายสนิคา้ไดร้าคาทีเ่หมาะสม 
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(3) ส่งเสริมระบบการตลาดและการค้าในเป็นไปอย่างมีระเบียบและมี
ประสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบของคนกลาง 

(4) ส่งเสริมตลาดการค้าของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศใหก้วา้งขวางและมเีสถยีรภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การแสวงหาตลาดต่างประเทศเพิม่เตมิและขยายปรมิาณขายในตลาดที่
มอียูแ่ลว้ 

(5) สง่เสรมิใหค้นไทยประกอบการคา้ใหเ้ป็นอาชพีทีเ่ป็นลํ่าเป็นสนั 
(6) ประสานงานดา้นการจําหน่ายกบัการผลติใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ เพื่อเร่งรดัการ

เพิม่ผลผลติเกษตร โดยเฉพาะประเภททีมุ่ง่เรง่รดัเพือ่การสง่ออก 
เพือ่ใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ รฐัจะตอ้งดาํเนินนโยบาย ดงัน้ี 
(1) รฐัจะยึดถือนโยบายวิสาหกิจเสรี สนับสนุนให้เอกชนประกอบการค้า

ภายในระบบการแขง่ขนัทีเ่หมาะสม 
(2) รฐัจะไมจ่ดัตัง้รฐัวสิาหกจิทางการพาณิชยท์ีไ่มจ่าํเป็นขึน้มาใหม ่ซึง่จะเป็น

การแขง่ขนักบัเอกชน 
(3) ประสานนโยบายการเงนิ การคลงั และการพาณิชยใ์หส้มัพนัธ์สอดคลอ้ง

กนัเพื่อส่งเสรมิการผลติและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อเพิม่สนิคา้
สง่ออกใหม้ากขึน้ 

(4) จดัใหม้กีารศกึษาวจิยัการผลติและการตลาดของสนิคา้แต่ละประเภท เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด ตลอดจนการส่งออกของ
สนิคา้นัน้ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิ 

(5) ส่งเสรมิการส่งสนิคา้ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยทําการหาตลาดใน
ต่างประเทศ เพื่อหาทางจําหน่ายผลติผลทางการเกษตร และผลติสนิคา้
ทางอุตสาหกรรมที่ใช้ว ัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้น จัดให้มีการ
โฆษณาสนิค้าไทยและมาตรการช่วยเหลือการส่งออก ส่งเสรมิและจดั
ระเบยีบของผูส้ง่สนิคา้ออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศใหร้ดักุมยิง่ขึน้ และ
ใหส้ามารถแขง่ขนักบัสนิคา้จากประเทศอื่นได ้

(6) รัฐจะส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้งของเอกชน โดยรฐัจะเป็นผูจ้ดัสรรสิง่แวดล้อมภายในประเทศ 
เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวใหม้ากขึน้ ทําใหน้ักท่องเที่ยวเกดิความพอใจและ
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ปลอดภยั จะบํารุงรกัษาและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหม้มีากขึน้ เพื่อดงึดูด
นกัทอ่งเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้ 

(7) รฐัจะส่งเสรมิธุรกจิทีป่ระกอบการเกี่ยวกบับรกิารต่างๆ ใหด้ขีึน้ เพื่อเป็น
การลดต้นทุนสนิค้าและบรกิาร อนัจะสามารถอํานวยประโยชน์แก่การ
พาณชิย ์และเป็นแหล่งทีม่าของเงนิตราต่างประเทศ 

ในการสง่เสรมิตลาดการคา้ต่างประเทศนัน้ รฐัจะดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ปรบัปรุงวธิกีารหาตลาดในต่างประเทศ โดยอาศยัคณะผูแ้ทนทางการคา้

จากเอกชนใหม้ากขึน้ ปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของสาํนกังาน
เจา้หน้าทีพ่าณิชยใ์นต่างประเทศ จดัใหม้ศีูนยก์ารคา้เพื่อทําหน้าทีใ่นการ
แสดงสินค้าให้ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจได้ยิ่งขึ้น ทัง้น้ี จะ
สนบัสนุนใหเ้อกชนมสีว่นรว่มมากขึน้ 
ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูส้่งสนิคา้ออก เพื่อป้องกนัการแข่งขนัตดัราคา
กนัเพือ่สรา้งอาํนาจต่อรองในการเจรจากบัผูซ้ือ้ต่างประเทศ 

(2) 

จดัใหม้เีป้าหมายการส่งสนิค้าออกกบัประเทศต่างๆ พรอ้มทัง้มาตรการ
เพือ่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่าํหนดไวด้ว้ย 

(3) 

(4) ทําสญัญาซื้อขายระยะยาวสําหรบัผลิตผลบางประเภท เช่น ข้าวและ
น้ําตาล 

(5) หาตลาดใหม ่เชน่ ใน แอฟรกิา อเมรกิาใต ้และยโุรปตะวนัออก 
 3.2.4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
  เป้าหมายการส่งออกในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 กําหนดไวร้อ้ยละ 14 ต่อ
ปี และอตัราการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ต่อปี ซึ่งในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้กําหนด
นโยบายและเป้าหมายทางการคา้ต่างประเทศไวด้งัน้ี 
  (1) นโยบายในการสง่ออก 
   นโยบายในการเร่งรดัพฒันาการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 รฐัจะใหค้วามสาํคญัในการปรบัปรงุดุลการคา้ของประเทศใหม้ี
ฐานะดีขึ้น โดยเร่งรดัการส่งออกให้มีอตัราสูงกว่าการนําเข้า การดําเนินงานดงักล่าวจะมี
แนวนโยบายดงัต่อไปน้ี 
   ก. ส่งเสรมิการส่งออกใหข้ยายตวัทัง้ในดา้นปรมิาณส่งออก ตลาดรบัซื้อ

และชนิดของสนิคา้ส่งออก ในขณะเดยีวกนักจ็ะรกัษาตลาดทีม่อียู่ให้
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มัน่คง โดยจะใชน้โยบายพฒันาการส่งออกอย่างมแีผนทีแ่น่นอน จะมี
การพฒันาปจัจยัทีใ่ชใ้นการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการ
ส่งออก จะพฒันาสิง่ทีอ่ํานวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน และสิง่จูงใจใน
การส่งออก ตลอดจนการพฒันาความสามารถในการแสวงหาตลาด
ต่างประเทศใหม่ๆ โดยมกีารดําเนินงานอย่างประสานสอดคล้องกนั
ระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายการตลาด และระหว่างหน่วยราชการ
ของรฐักบัเอกชน 

   ข. ให้มีแผนการผลิตเพื่อทดแทนการนําสินค้าเข้า เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการใช้เงินตราต่างประเทศในการนําสินค้าเข้าจาก
ต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อประเทศอย่างแท้จรงิ 
ตลอดจนเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการผลติภายในประเทศ 
สรา้งขอ้ต่อรองในการเจรจาทางการคา้กบัต่างประเทศ และเพื่อแกไ้ข
ปญัหาดุลการคา้ 

   ค. ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งของระบบงานพาณิชยแ์ละบรกิารทัง้ใน
ดา้นการจดัหน่วยงานและการบรหิารงานของส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการเร่งรัดส่งเสริมการส่งออกและ
หน่วยงานที่จะทําการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศขึ้น การ
เผยแพรแ่ละบรกิารขอ้มลูทางการผลติตลอดจนควบคุมและตรวจสอบ
มาตรฐานสนิคา้ เพื่อใหร้ะบบงานดงักล่าว อํานวยประโยชน์ต่อผูผ้ลติ
และผูค้า้ในการดาํเนินงานดา้นการส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศ
อยา่งแทจ้รงิ 

   ง. ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ โดยจะ
ร่วมมอืกนัในระหว่างกลุ่มประเทศทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืหลายชนิด กลุ่มประเทศทีอ่ยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั 
และก ลุ่ มสมาชิกองค์ก า ร ร ะหว่ า งประ เทศภายใต้อ งค์ก า ร
สหประชาชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่จะร่วมมอืกบักลุ่มประเทศอาเซยีน
อยา่งใกลช้ดิ 
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  (2) การสง่ออก 
   (2.1) ปญัหา การส่งออกทีผ่่านมามปีญัหาสาํคญัๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคในการ

สง่ออก ดงัน้ี 
ก. ปรมิาณการผลิตสนิค้าเกษตรไม่สอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดต่างประเทศ ทําให้บางครัง้ต้องมีการควบคุมการ
สง่ออกเพือ่ป้องกนัการขาดแคลนภายในประเทศ 

ข. ขาดการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการส่งออก เช่น 
ทา่เรอืน้ําลกึ นิคม และเขตปลอดภาษเีพือ่การสง่ออก 

ค. สิง่จูงใจในการส่งออกในรูปภาษีอากร สทิธปิระโยชน์และการ
คนืเงนิภาษยีงัอยู่ในขอบเขตจํากดั และยงัไม่จดัใหเ้ป็นระบบที่
มปีระสทิธภิาพ การใหส้นิเชื่อแก่ผูส้่งออกยงัขาดการสนับสนุน
ใหเ้ป็นสนิเชื่อระยะยาว เพือ่เปิดตลาดใหก้วา้งขึน้ 

ง. ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก ทําให้การศึกษาวิจัยอยู่ใน
ขอบเขตจาํกดั 

จ. ขาดการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานสนิคา้สง่ออก 
ฉ. ระเบยีบพธิกีารในการส่งออก และการปฏบิตัิงานมขีอ้ยุ่งยาก 

และความล่าชา้เป็นเหตุใหผู้ส้่งออกต้องเสยีเวลาและค่าใชจ้่าย
สงู 

   (2.2) เป้าหมายการสง่ออกสนิคา้เกษตร 
    ก. สนิค้าเกษตรที่มมีูลค่าส่งออกมาก เช่น ข้าว ข้าวโพด การที่

สนิคา้เหล่าน้ีจะส่งออกไดม้ากขึน้ ขึน้อยู่กบัปรมิาณทีเ่หลอืจาก
การใช้ภายในประเทศ มาตรการส่งเสรมิการส่งออก คอื การ
กําหนดภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจดัระบบการส่งออก
ในลกัษณะสง่ออกโดยเสร ี

    ข. สินค้าเกษตรที่ตลาดต่างประเทศมคีวามต้องการมาก และมี
ลู่ทางแจม่ใส สนิคา้เหล่าน้ีมอียู ่7 ชนิด ซึง่มปีญัหาในการเรง่รดั
การสง่ออกทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใบยาสบู กุง้สดแช่เยน็ ปลาหมกึ
แช่เยน็ ถัว่เขยีวผวิดํา จําเป็นจะต้องเร่งผลผลติใหไ้ด้มากขึ้น 
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ส่วนดอกกล้วยไม้สด ผลไม้สด และไข่ นัน้ การส่งออกขาด
อาํนาจในการต่อรองเพราะต่างคนต่างสง่ออก 

    ค. สนิคา้เกษตรอื่นๆ ทีม่มีลูคา่สงูพอสมควรและเป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดต่างประเทศมอียู ่11 ชนิด และมลีกัษณะการเพิม่การผลติ
ที่แตกต่างกนั เช่น ปุยนุ่น เมล็ดละหุ่น เมล็ดงา มะขามเปียก 
ครัง่ การผลติสนิคา้เหล่าน้ียงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุงและส่งเสรมิ
อยา่งเป็นลํ่าเป็นสนั 

   (2.3) สนิคา้อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
    ก. สนิคา้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกทีส่าํคญั 7 ชนิด เช่น เสือ้ผา้

สําเร็จรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ถุงมอื
หนังที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สนิค้าเหล่าน้ีมปีญัหาในการ
เรง่รดัการสง่ออกหลายประการ คอื 

     - การขยายตลาด เผยแพรส่นิคา้ และการเจรจาการคา้ 
- การขาดแคลนวัตถุดิบตลอดจนภาษีขาเข้าของวัตถุดิบที่
นํามาใชใ้นการผลติ ซึง่เป็นภาระต่อตน้ทุนการผลติสนิคา้ 

    ข. สนิคา้อุตสาหกรรมทีเ่กนิความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ สนิคา้
เหล่าน้ีมอียู ่12 ประเภท บางประเภทเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่าํคญั 
เช่น น้ําตาล ผลติภณัฑ์ปอ สิง่ทอ ปูนซเีมนต์ การจะเร่งรดัให้
ส่งออกได้ตามเป้าหมาย ควรจะทบทวนถึงนโยบายควบคุม
ราคาภายในประเทศ การขยายตลาดการคา้ และสนิคา้ทีส่าํคญั
ประเภทสิง่ทอ ผลติภณัฑป์อ ผลติภณัฑเ์ภสชักรรม และน้ําตาล 
จาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึการเจรจาลดขอ้จาํกดั และขอ้กดีกนัทาง
การคา้และภาษอีากรในตลาดผูซ้ือ้ทีส่าํคญัดว้ย 

    ค. สนิค้าประเภทหตัถกรรม เป็นอุตสาหกรรมในครวัเรอืนเป็นที่
นิยมและตอ้งการของตลาดในประเทศทางตลาดรว่มยุโรป กลุ่ม
ประเทศยโุรปตะวนัออก 

   (2.4) สนิคา้ที่เป็นแร่ การส่งออกสนิคา้ประเภทน้ีไดก้ําหนดเป้าหมายไว้
เพยีงรกัษาไมใ่หต้กตํ่ากวา่ระดบัของการสง่ออกทีเ่คยเป็นมา 
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  (3) แนวทางและมาตรการการสง่ออก 
   เพื่อให้เป้าหมายการส่งออกบรรลุตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ควร
ดาํเนินการดงัน้ี 
   (3.1) รฐับาลจะจดัใหม้อีงค์กรขึน้รบัผดิชอบในการวางแผนส่งเสรมิการ

ส่งออกทีป่ระกอบไปดว้ยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้สามฝ่าย คอื ผูแ้ทนส่วน
ราชการต่างๆ ผู้แทนของสมาคม หรอืสถาบนัของพ่อค้าส่งออก
และผูท้าํการผลติสนิคา้สง่ออก ทัง้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

   (3.2) ดําเนินการใหม้กีารประสานงานอย่างใกลช้ดิในดา้นการคา้ระหว่าง
ประเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงการคลงั กบักระทรวงการต่างประเทศ 

   (3.3) สนับสนุนและเร่งรดัใหม้มีลูภณัฑก์นัชนของสนิคา้บางประเภทเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือของรฐั ในการดําเนินงานเข้าแทรกแซงตลอด
ภายใน ในการรกัษาระดบัราคาสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่เกษตร 

   (3.4) ส่งเสรมิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการส่งออกในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี 
ก. ปรบัปรุงและพฒันาระบบการขนส่งสนิคา้ดา้นกจิกรรมพาณิชย์

นาวี ให้มีสภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือ ศูนย์จองระวางเรือขึ้น
โดยเรว็ และปรบัปรงุการขนสง่สนิคา้ทางอากาศและทางบก 

ข. จดัใหม้รีะบบเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารดา้นโทรพมิพ ์เพื่อใช้
ในการตดิต่อระหว่างหน่วยงานส่งเสรมิการส่งออกในประเทศ
กบัหน่วยผูแ้ทนพาณิชย์ต่างประเทศของไทยในตลาดการค้า
ต่างประเทศทีส่าํคญัๆ 

ค. เรง่รดัการจดัสรา้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสง่ออกหรอืโรงงาน
อุตสาหกรรมผลติสนิคา้ ทณัฑบ์นเพือ่การสง่ออกเป็นพเิศษของ
สนิคา้ทีอ่าศยัวตัถุดบิจากต่างประเทศในการผลติ 

ง. ให้มีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าหรือปรบัปรุงกิจการ
ธนาคารของรฐัใหส้ามารถทาํกจิการในลกัษณะงานของธนาคาร
เพือ่การสง่ออกและนําเขา้โดยเฉพาะขึน้ 
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   (3.5) การส่งเสริมการส่งออกนัน้ ให้จดัทําแผนงานที่แน่ชดัของส่วน
ราชการที่เกี่ยวขอ้งโดยประสานกบังานของเอกชนอย่างใกล้ชิด
ดงัต่อไปน้ี 
ก. พฒันางานดา้นการสาํรวจและวจิยัเพือ่หาขอ้มลูการผลติ การใช้

ภายในประเทศ ผลผลติที่เหลอืเพื่อการส่งออก ช่วยใหผู้ผ้ลิต
สนิคา้และผูค้า้สง่ออกไดม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 

ข. จัดระบบงานส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ตาม
แนวทาง ดงัน้ี 
- สง่คณะผูแ้ทนทางการคา้ไปบุกเบกิหาตลาดการคา้ใหม่ๆ  การ
ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่เอกสารทางการค้า งานแสดง
สนิคา้ 
รวบรวมขอ้มลูทางการตลาดและรปูแบบของสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

- 

    ค. สนับสนุนการจัดตัง้บริษัทการค้าส่งออก โดยเฉพาะที่เป็น
กิจการขนาดใหญ่ของเอกชน เพื่อบุกเบิกตลาดและส่งสินค้า
อุตสาหกรรมที่ผลิต ได้ ในประ เทศออกไปจํ าห น่ายยัง
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเป็นลํ่าเป็นสนั 

    ง. สนับสนุนใหม้กีารรวมกลุ่มกนัเป็นรปูสมาคม สหกรณ์ หรอืสภา
การตลาดเพือ่สง่สนิคา้เกษตรออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 

    จ. ปรบัปรงุระบบงานตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้สง่ออกใหไ้ดผ้ล 
    ฉ. พฒันาความรูค้วามชาํนาญของเจา้หน้าทีใ่นดา้นการตลาด 
   (3.6) สง่เสรมิใหม้รีะบบการใหส้ิง่จงูใจในการสง่ออก เชน่  

ก. สิ่งจูงใจด้านการคลงั โดยรฐับาลปรบัปรุงด้านภาษีการผลิต 
ภาษกีารคา้ ภาษเีงนิได ้ภาษขีาออก และภาษนํีาเขา้ ตลอดจน
คา่ธรรมเนียมในการสง่ออกต่างๆ โดยถอืวา่ เป็นการเสรมิสรา้ง
ฐานะการแขง่ขนัของสนิคา้ไทยในตลาดต่างประเทศ 

ข. สิง่จูงใจในดา้นการเงนิ ใหก้ารช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนและสนิเชื่อ
ระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าให้กับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและพ่อค้า
สง่ออก 
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ค. สิง่จูงใจใหแ้ก่ผูม้คีวามคดิรเิริม่ในการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ และ
ปรบัปรุงลกัษณะและคุณภาพของสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

   (3.7) สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีอ่ยูใ่นภูมภิาคเดยีวกนั 
หรอืระหว่างกลุ่มประเทศผูผ้ลติสนิค้าชนิดเดยีวกนั หรอืระหว่าง
กลุ่มประเทศผู้ผลิตกบักลุ่มประเทศผู้นําเข้าโดยจดัทําข้อตกลง
ทางการคา้เกี่ยวกบัสนิคา้เฉพาะอย่างระหว่างประเทศ เพื่อรกัษา
ระดบัราคาและเพือ่หามาตรการในการขยายการผลติและการตลาด
ร่วมกัน หรือโดยการจัดทํามูลภัณฑ์กันชนสินค้าออกสําคัญๆ 
ระหวา่งประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)  3.2.5 
  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะ
วกิฤตการณ์น้ํามนัและการเปลีย่นแปลงของตลาดการเงนิ ทาํใหเ้กดิการใชจ้่ายเกนิตวัทุกระดบั 
คอื ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัรฐับาล และระดบัประชาชน โดยจะเหน็ไดจ้ากการทีดุ่ลการคา้
และดุลบญัชเีดนิสะพดัได้ขาดดุลเพิม่ขึน้จาก 25,600 ล้านบาท และ 22,600 ล้านบาท ในปี 
2520 อนัเป็นปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็นประมาณ 67,250 ลา้นบาท และ 53,000 
ลา้นบาท ในปี 2524 อนัเป็นปีสดุทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ในขณะเดยีวกนั การเรง่ฟ้ืนฟู
ภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ทําให้มีการเพิ่มการใช้จ่าย
งบประมาณแผนดนิ เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ อกีทัง้การที่รฐับาลต้องใช้เงนิอุดหนุน
กิจการสาธารณูปการต่างๆ และการเพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศ รายจ่าย
ภาครฐับาลจงึสงูขึน้อยา่งรวดเรว็เกนิกวา่กาํลงัความสามารถทีจ่ะหารายไดไ้ดท้นั 
  ก. เป้าหมายในการพฒันาดา้นการคา้ต่างประเทศ 
   จากปญัหาดงักล่าวในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จงึไดก้ําหนดเป้าหมายการ
รักษาความมัน่คงทางการเงินของประเทศไว้โดยกําหนดเป้าหมายการขาดดุลการค้า
ต่างประเทศไทยเฉลีย่ไมเ่กนิปีละ 78,400 ลา้บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.9 ของผลผลติรวมของ
ประเทศ และเป้าหมายการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัโดยเฉลีย่ไมเ่กนิปีละ 53,000 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 ของผลผลติรวมของประเทศ และไดก้ําหนดเป้าหมายการคา้ต่างประเทศไว้
ดงัน้ี 

(1) มลูคา่สนิคา้ออก ใหเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 22.3 ต่อปี 
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(2) มลูคา่สนิคา้เขา้ ใหเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 18.1 ต่อปี 
(3) ปรมิาณน้ํามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม ใหล้ดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 3 
(4) ปรบัโครงสรา้งการส่งออกของสนิคา้เกษตร อุตสาหกรรม สนิแร่ และ

ประมง ใหม้สีดัส่วนเฉลี่ยรอ้ยละ 41, 36, 8 และ 4 ของมูลค่าของการ
สง่ออกทัง้หมด 

(5) ขยายและเจาะตลาดการส่งออกใหม่ๆ ในกลุ่มตะวนัออกกลาง ยุโรป
ตะวนัออก ยโุรปเหนือ แอฟรกิา และอเมรกิา 

  ข. แนวทางการพฒันาดา้นการคา้ต่างประเทศ 
(1) ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม เร่งดําเนินมาตรการดา้นภาษแีละสิง่จูงใจ

ต่างๆ เช่น ขยายสนิเชื่อในการส่งออก การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้
สง่ออกเพือ่สง่เสรมิการผลติเพือ่การสง่ออก 

(2) ปรบัโครงสรา้งการคา้ต่างประเทศและบรกิาร ดาํเนินมาตรการ การเงนิ
การคลงั เพื่อเร่งรดัการส่งออก โดยการปรบัปรุงกฎหมาย และจดัตัง้
สถาบนัเพื่อสง่เสรมิการสง่ออกทีจ่าํเป็น ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน 
เช่น การจดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก ศูนยพ์ฒันาการ
บรรจุหบีห่อไทย ศูนย์อบรมความรูด้้านการส่งออก สถาบนัด้านการ
ตรวจโรค และออกใบรบัรองสนิคา้ส่งออก ดําเนินมาตรการเพื่อชะลอ
การนําเข้า  โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย  รวมทัง้การพัฒนาและ
บํารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัยส์นิ และใชม้าตรการชะลอการเดนิทางไปเทีย่วต่างประเทศของ
คนไทย 

(3) ปรบัโครงสรา้งคมนาคมและขนส่ง โดยเน้นการพฒันากจิการคมนาคม
ขนส่งทางรถไฟ ทางน้ํา และชะลอการก่อสร้างถนน ส่งเสรมิกิจการ
พาณิชย์นาวขีองประเทศ โดยใช้มาตรการทางการเงนิและอื่นๆ เขา้
ชว่ยเหลอื 

  ค. ภาพโครงสรา้งเศรษฐกจิในปี 2529 (ปีสดุทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5) 
(1) ฐานะการเงนิกบัต่างประเทศจะมคีวามมัน่คง โดยสดัส่วนการขาดดุล

ทางการคา้ต่อผลผลติรวมของประเทศจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 4.5 ในปี 
2529 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 8.2 ในปี 2524 และสดัสว่นของการขาด
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ดุลบญัชเีดนิสะพดัต่อผลผลติรวมของประเทศกจ็ะลดลงเหลอืเพยีงรอ้ย
ละ 2.4 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 6.5 ในปี 2524 

(2) ลกัษณะโครงสร้างการส่งออกและนําเขา้ โครงสร้างสนิค้าส่งออกจะ
เปลี่ยนจากการพึ่งสนิค้าเกษตรเป็นสําคญัไปเป็นสนิค้าอุตสาหกรรม
แทน โดยสดัส่วนสนิคา้อุตสาหกรรมสง่ออกจะเพิม่จากรอ้ยละ 29 ในปี 
2524 เป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าสินค้าออกทัง้หมดในปี 2529 ส่วน
สนิคา้เกษตรส่งออกจะลดบทบาทลงบา้ง ส่วนโครงสรา้งการนําเขา้นัน้ 
ไทยยงัคงต้องพึ่งสนิค้าทุนและสนิค้าสําเรจ็รูปจากต่างประเทศ และ
จากการพฒันาก๊าซจากอ่าวไทยจะทําใหก้ารนําน้ํามนัปิโตรเลี่ยมเขา้
ลดลงรอ้ยละ 3 ต่อปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)  3.2.6 
  โดยที่เศรษฐกจิของโลกมคีวามไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือความสามารถที่
ประเทศไทยจะควบคุมไว้ได้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 น้ี จึงได้กล่าวถึงระบบการผลิต 
การตลาด และการสรา้งงาน เพื่อแกไ้ขปญัหา 3 ประการ คอื ปญัหาการขาดดุลการคา้ ปญัหา
การจา้งงาน และปญัหาความยากจนในชนบท และการกระจายรายได ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ดงักล่าว จะต้องเชื่อมโยงการผลติและการตลาดโดยปรบัแนวคดิจาก “การขายตามผลติ” มา
เป็น “การผลติเพือ่ขาย” โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศจะตอ้งสอดคลอ้งกบั “การกระจายการ
ผลติ” ดว้ย ทัง้น้ี เพื่อบรรเทาการขาดดุลทางเศรษฐกจิ อนัไดแ้ก่ การขาดดุลการคา้ และการ
ขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั 
  แนวทางการดําเนินงานของแผนพฒันาระบบการผลิต การตลาด และการ
สรา้งงานมดีงัน้ี 
  แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน เป็นแผนที่จดัทําขึน้
เพื่อนําไปสู่การปรบัโครงสรา้งการผลติและการตลาดของประเทศไทย ใหส้ามารถรองรบัและ
ปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของโลกที่กําลงัเกิดขึ้นแล้วใน
ปจัจุบนั และคาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต ซึ่งจะมผีลทําใหป้รมิาณการผลิตสนิค้าเกษตรหลกั
ดัง้เดิมมีแนวโน้มลดตํ่าลง เกิดผลกระทบต่อรายได้เงินตราต่างประเทศ และรายได้ของ
เกษตรกร นอกจากน้ี ทางดา้นสนิคา้อุตสาหกรรมภาวะการคา้ของโลกเตม็ไปดว้ยการคุม้ครอง
ผูผ้ลติภายในประเทศของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งแนวโน้มดงักล่าวน้ี จะทําใหก้ารขยายตวั
ของสนิคา้ออกของไทยในตลาดหลกัเหล่าน้ีเป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี แผนพฒันาระบบ
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การผลติ การตลาดและการสรา้งงานยงัมจุีดมุง่หมายทีจ่ะชว่ยบรรเทาปญัหาหลกัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศในเรื่องของการมงีานทํา และการเพิม่รายได้เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนของ
ประชาชนในชนบทในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 6 ดังแนวทางการดําเนินงานหลักๆ 
ต่อไปน้ีคอื 

บรรเทาปญัหาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพดั ด้วยการเพิ่ม
รายไดจ้ากการสง่ออกในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 9.9 ต่อปี เพิม่รายไดจ้ากบรกิาร
ทอ่งเทีย่วในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.4 ต่อปี 

- 

สรา้งงานใหค้นมงีานทํา จํานวน 3.9 ลา้นคน และแกไ้ขปญัหาการว่างงาน
ของคนในเมอืงและชนบท ลดสดัสว่นการจา้งงานในภาคเกษตรลงจากรอ้ย
ละ 70 เหลอืรอ้ยละ 65 ในปีสุดท้านของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยการ
เปลีย่นระบบการผลติและสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรมและบรกิารให้
สามารถรองรบัแรงงานที่เพิม่ขึ้น ตลอดจนเพิม่ผลผลิตและรายได้ให้แก่
เกษตรกรและแกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท 

- 

- การเพิม่การส่งออกจะดําเนินการโดยการใหม้กีารกระจายการผลติสนิค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตรตลอดจนสนิคา้อุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออก โดยการปรบัปรุงการให้บรกิารและสิง่อํานวยความสะดวกที่
จาํเป็นของรฐั เพื่อลดตน้ทุนและเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหแ้ก่ผูส้่งออก 
สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด 

 3.2.7 แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 
  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยไดฟ้ื้นตวัและขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 10.5 ต่อปี ปจัจยัสาํคญัที่
ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัในอตัราสูงเช่นน้ี ได้แก่ การขยายตวัของการส่งออก การ
ลงทุน และการท่องเทีย่ว อย่างไรกด็ ีการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมตลอดถึงการขยายตัวของประชากรในเมือง ได้
ก่อใหเ้กดิปญัหามลพษิดา้นต่างๆ เช่น น้ําเน่า อากาศเสยี เสยีงรบกวน กากของเสยีและสาร
อนัตรายซึ่งเพิม่ปรมิาณมากขึน้ อกีทัง้คุณภาพน้ําในแม่น้ําและทะเลบรเิวณแหล่งท่องเที่ยว
เสื่ อมโทรม  และมีคุณภาพตํ่ ากว่ ามาตรฐานที่กํ าหนดไว้  ความเสื่ อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและปญัหาสิง่แวดลอ้มเหล่าน้ีสง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของประชาชน
และชุมชน ซึง่จะเป็นขอ้จาํกดัต่อการพฒันาเศรษฐกจิต่อไป 
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  วตัถุประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ม ี3 ประการ คอื 
1. รกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้าร

เจรญิเตบิโตเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมเีสถยีรภาพ 
2. กระจายรายไดแ้ละกระจายการพฒันาไปสูภู่มภิาคและชนบทใหก้วา้งขวาง

ยิง่ขึน้ 
3. เร่งรดัพฒันาทรพัยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรพัยากร 

ธรรมชาต ิ
 แนวทางการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 จงึเน้นการใหค้วามสมดุลแก่

การพฒันาในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ จะรกัษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ในอัตราที่
เหมาะสมและมเีสถยีรภาพ ควบคูไ่ปกบัการกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรมสูป่ระชากรสว่นใหญ่ของ
ประเทศ ขณะเดยีวกนั มุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามสามารถทีจ่ะช่วยตวัเองได้
มากขึน้ และพฒันาคุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิวม้ใิหเ้สื่อม
โทรมลงไป 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)  3.2.8 
  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาก (ก่อน พ.ศ. 2540) กระแสโลกาภวิฒัน์ที่เกดิ
จากความก้าวหน้าด้านวิทยาการสื่อสารโดยเฉพาะด้านสารสนเทศได้เป็นปจัจยัผลกัดนัที่
สําคญั ทําให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน และนําโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจดัระเบียบใหม่ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงระหวา่งประเทศ ซึง่ก่อใหเ้กดิทัง้โอกาสและภยัคุกคามต่อการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนืถาวรของประเทศไทย 
  ในด้านเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวฒัน์ทําให้ตลาดโลกกว้างขวางขึ้นมีการ
เคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติและการลงทุนขา้มชาติทัว่โลก มกีารจดัตัง้องค์กรการคา้โลก การ
รวมกลุ่มการคา้ทัง้ในอเมรกิาเหนือ ยุโรป อาเซยีน เอเชยี - แปซฟิิก ขณะเดยีวกนัการทีร่ะบบ
เศรษฐกจิของโลกไดม้คีวามเชื่อมโยงกนัมากขึน้ โดยทุกๆ ประเทศใหค้วามสาํคญักบันโยบาย
การค้าเสร ีซึ่งจะทําให้เกดิการแข่งขนัทางการค้าอย่างรุนแรงมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี กระแส
โลกาภวิฒัน์ยงัเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิค่านิยมสากล เช่น กระแสประชาธปิไตย กระแสดา้นสทิธิ
มนุษยชน กระแสความเท่าเทยีมกบัของหญงิและชาย กระแสรว่มกนัพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทาํให้
เกดิการตระหนกัว่า การพฒันาเศรษฐกจิจะตอ้งร่วมไปกบัการพฒันามนุษย ์ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหค้นและธรรมชาตสิามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนืและเกือ้กูล
ได ้
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  แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 ได้ระบุถึงการสร้างฐานการผลิตให้พร้อมรบักบัการ
เปลีย่นแปลงในตลาดโลก ดงัน้ี 

1. การปรบัโครงสรา้งการผลติใหเ้ขม้แขง็เพื่อพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงใน
ตลาดโลก 
1.1 การสรา้งรากฐานการผลติทีม่ ัน่คง 
 (1) การปรบัโครงสรา้งการผลติการเกษตรและการแปรรปูการเกษตร 

โดยการปรบัโครงสรา้งการใชท้ีด่นิใหก้ระจายการผลติมากขึน้ โดย
มแีหล่งน้ําใหเ้พยีงพอในแต่ละพืน้ที ่ส่งเสรมิการปลูกสวนป่า เพื่อ
สนองความต้องการใชไ้มใ้นประเทศ อุตสาหกรรมแปรรูปจากไม ้
และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองกบัการใชไ้มเ้ป็นวตัถุดบิ และจงูใจในการ
ประกอบธุรกจิโดยการใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษ ีและเงนิทุนดอกเบีย้ 

 (2) การปรบัโครงสรา้งการผลติดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร โดยการ
ขยายอุตสาหกรรมหลกัและอุตสาหกรรมสนบัสนุนเชื่อมโยงกบัการ
สนับสนุนในรูปเขตปลอดภาษีศุลกากร  เ น้นการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและใหค้วามคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 

1.2 การสร้างความสมดุลของการผลิตกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

 โดยการสนบัสนุนการผลติทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาตแิละไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในระดับตํ่ า และเน้นอุตสาหกรรมที่นํา
เทคโนโลยกีารลด - การใช้ใหม่ - การแปรรูปกลบัมาใช้ใหม่ มกีารรบัรองระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม  (ISO 14000) ส่งเสรมิการปลูกพชืผกัอนามยั มกีารกําหนดและจดัเกบ็ค่าบําบดั
และกาํจดัมลพษิจากอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อลดภาวะมลพษิ และมกีารใชภ้าษเีป็นสิง่จงูใจ
แก่ผูท้ีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม ควบคุมมลพษิจากอุตสาหกรรม สนับสนุนโรงงานกําจดักากของเสยี
อุตสาหกรรม บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างทัว่ถึง และก่อนจะอนุมัติ
โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเคม ีจะมกีารทาํประชาพจิารณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

1.3 การเตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของตลาดโลก 
(1) การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้า โดยรัฐจัดทํา

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มาตรฐานและกฎระเบยีบทาง
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วิชาการสุขอนามยัของผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อให้ภาคเอกชน
รบัทราบและนําไปพฒันาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศดา้นการรบัรองคุณภาพ (ISO 9000) พฒันา
กลไกการตรวจสอบของภาครฐัให้มปีระสทิธิภาพเพื่อลดภาวะ
ของผู้ส่งออก และเป็นที่ยอมรบัของต่างประเทศ สนับสนุนให้
ภาคเอกชนจดัตัง้องคก์รหรอืสถาบนัทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าส่งออก พร้อมทัง้กําหนดท่าทีของประเทศไทย
เกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์หม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 
ทัง้ด้านมาตรฐานผลติภณัฑ์ และมาตรฐานสุขอนามยัต่างๆ ให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

(2) การปรบัตวัด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบรกิาร โดย
การร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าร่วมกนั ปรบัตวัด้าน
การเกษตรใหพ้รอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงของตลาดการคา้สนิคา้
เกษตรโดยการพฒันามาตรฐานสนิคา้และการบรรจุหบีห่อ และ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรจากประเภทที่ไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกไปสู่การผลิตสินค้าที่มีศักยภาพในการ
แขง่ขนัในอนาคต 

 ในด้านสนิค้าอุตสาหกรรม จะลดการคุ้มครองสนิค้าอุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามขัน้ตอนของข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้ารอบอุรุกวัย 
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน และขยายความร่วมมอืดา้นการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา
ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นในลุ่มแมน้ํ่าโขง ภูมภิาคอาเซยีน และเตรยีมการใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลาง
ทรพัยส์นิทางปญัญาในภมูภิาค 

 ส่วนการเพิ่มขีดความสามารถในสาขาบริการ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพแหล่งทอ่งเทีย่ว การพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ในดา้นการทอ่งเทีย่ว สง่เสรมิ
ใหน้ักท่องเที่ยวที่มคีุณภาพจากต่างประเทศมชี่วงพํานักในประเทศไทยนานขึน้ ร่วมมอืกบั
กลุ่มประเทศอาเซียนและอินโดจีนพฒันาวงจรการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด
ร่วมกนั รวมถึงการพฒันาโครงข่ายการคมนาคมใหแ้ต่ละภูมภิาคเชื่อมโยงกบัเมอืงอื่นๆ ใน
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ประเทศและประเทศเพื่อนบา้น และพฒันาธุรกจิประกนัภยัใหพ้รอ้มรบัการเปิดเสรดีา้นบรกิาร
ประกนัภยั เพือ่สนบัสนุนการขยายตวัดา้นการคา้และการลงทุน 
  2. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
   2.1 การพฒันาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในภมูภิาคน้ี 
   2.2 การพฒันาการขนสง่ทางอากาศ เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ

ขนสง่ในภมูภิาค ดว้ยการก่อสรา้งทางอากาศยานสากลกรุงเทพแหง่ที่
สองใหเ้ปิดบรกิารไดภ้ายในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 พฒันาการใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยข์องสนามบนิอู่ตะเภา เปิดเสน้ทางการบนิใหม่
ทัง้ภาครฐัและเอกชนให้เชื่อมโยงเมืองสําคญัของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน การทีป่ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งในภูมภิาค จะ
สง่เสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่ว การจดัประชุมนานาชาต ิและกจิกรรม
การกฬีาระหวา่งประเทศ 

   2.3 การพฒันาการขนส่งทางบก ดว้ยการพฒันาเสน้ทางแนวตะวนัออก - 
ตะวนัตกของประเทศเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคญัเขา้
ดว้ยกนั โดยเน้นความรว่มมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นทัง้สองฝ ัง่ รวมถงึ
การเชื่อมโยงโครงขา่ยรถไฟกบัประเทศเพือ่นบา้นดว้ย 

   2.4 การพฒันาระบบการขนส่งทางน้ําภายในและระหว่างประเทศ โดยการ
ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน ในด้านการพฒันา
ท่าเรอืชายฝ ัง่ โดยเฉพาะบรเิวณพื้นที่ชายฝ ัง่ตะวนัออก การพฒันา
พาณิชย์นาวีโดยการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุน และ
ดําเนินกจิการท่าเรอืรวมถึงการเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน การ
พฒันากองเรอืพาณิชยไ์ทย เพื่อเพิม่บทบาทในการขนส่งสนิคา้เขา้ - 
ออกใหม้ากขึน้ ลดการพึง่พาเรอืต่างชาต ิมกีารพฒันาธุรกจิพาณิชย์
นาวดีา้นธุรกจิการบรกิารบนฝ ัง่ การประกนัภยัทางทะเล อุตสาหกรรม
ต่อและซ่อมเรอื และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถงึการพฒันาบุคลากร
ดา้นพาณชิยน์าว ี
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แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  3.2.9 
  ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 ไดอ้ญัเชญิแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามพระ
ราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มาเป็นปรชัญานําทางในการพฒันาและบรหิาร
ประเทศ โดยยดึหลกัทางสายกลาง เพือ่ใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤต เน่ืองจากระบบเศรษฐกจิ
โลกมกีารปรบัระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกที่นําไปสู่กติกาการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศใหม่ และแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคทัง้ระดบัทวภิาคแีละพหุภาคทีี่
มีอิทธิพลมากขึ้น การปรับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศจงึเป็นสิง่จาํเป็น 
  แนวทางการพฒันาความเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ ดว้ยการ 

1. ปรบัปรุงระบบการเจรจาทางการค้าทัง้ในระดบัทวภิาค ีภูมภิาค และพหุ
ภาค ีและปรบักลไกความรว่มมอืเศรษฐกจิต่างประเทศในทุกดา้นใหม้คีวาม
ชดัเจนและเชื่อมโยงกนัทัง้ดา้นการคา้ การตลาด การบรกิาร และการลงทนุ 
เพื่ อ ให้ส ามา รถ ใช้ค ว ามร่ วมมือ ร ะหว่ า งปร ะ เทศมาสนับส นุน
กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ 

2. เพิม่ศกัยภาพและสมรรถนะของประเทศ ใหส้ามารถสนับสนุนการลงทุน
และถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศทีม่คีุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยรวม 

3. ใชป้ระโยชน์จากเวทคีวามร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิและวชิาการเพื่อการ
พฒันาระหว่างประเทศ โดยสร้างพนัธมติรระหว่างกลุ่มหรอืภูมภิาคที่มี
ผลประโยชน์รว่มกนั โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทวปีเอเชยี 

ยทุธศาสตรก์ารเพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
ดําเนินการโดยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ สรา้งมลูคา่เพิม่การผลติและบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยมเีป้าหมายดงัน้ี 

1. ใหก้ารสง่ออกสนิคา้ขยายตวัไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 6 ต่อปี 
2. ใหม้นีโยบายการลงทุนที่เอื้อต่อการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิในระยะยาว

โดยมุ่งเน้นใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสรา้งมูลค่าเพิม่ควบคู่ไปกบัการ
ต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

3. รายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 - 8 ต่อปี 
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การปรบัปรุงระบบการเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกจิ การคา้ และการลงทุน ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การสรา้งเอกภาพในการเจรจาทางการคา้ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ โดยใหม้กีารกาํหนดทศิทางในการเจรจาการคา้ ทัง้ภาครฐั
และเอกชน และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศร่วมกนั ทัง้ใน
รอบพหุภาคแีละทวภิาค ีและสนับสนุนใหเ้อกชนมบีทบาทร่วมกบัภาครฐั
ในการเจรจา และรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในกรอบต่างๆ 

2. เสรมิสรา้งอํานาจการต่อรองของไทยในเวทเีศรษฐกจิ การค้า การลงทุน 
ระหว่างประเทศ โดยการสร้างเงื่อนไขให้ไทยมีความร่วมมือกันทาง
เศรษฐกจิ และวชิาการกบัประเทศในภูมภิาค เช่น อาเซยีน เอเปก อาเซม 
เพือ่ขยายตลาดสนิคา้และบรกิาร 

3. สง่เสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อขยายโอกาส
ดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการใช้
ทรพัยากรร่วมกนั นําไปสู่การพึ่งพาซึ่งกนัและกนัและยกระดบัคุณภาพ
ชวีติของคนในภมูภิาค 

4. ส่งเสรมิการคา้บรกิาร เช่น การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืเพื่อเพิม่การจา้งงานและ
กระจายรายไดสู้่ชุมชน ทัง้น้ีต้องมกีารพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกดา้น
การท่องเที่ยวทัง้ด้นการเขา้ - ออกประเทศ การบรกิารข้อมูลข่าวสารที่
ทนัสมยั รวมถงึธุรกจิบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาล 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  3.2.10 
  ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 ได้กําหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การ
สง่เสรมิการลงทุน และการสรา้งความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นไว ้ดงัน้ี 

1. สรา้งกลไกเพื่อรองรบัผลกระทบและผลกัดนัการใชป้ระโยชน์ทีเ่กดิจากการ
ใหส้ตัยาบนัตามสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ และการตกลงการคา้เสรต่ีางๆ 
จากการค้า  การลงทุน  และการบริการ  เพื่อช่วยเหลือ ธุรกิจหรือ
ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรใีหส้ามารถปรบัตวั เพื่อให้
สามารถแข่งขนัไดห้รอืปรบัไปสู่ธุรกจิอื่นและบรรเทาผลกระทบดา้นสงัคม
ระหวา่งการปรบัตวั 
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2. ขยายตลาดส่งออกโดยการเปิดเสรกีบัประเทศที่มชี่องทางการคา้สําหรบั
ประเทศไทยในทวีปอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และ
เสรมิสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมแบบมนีัยสําคญัในทุกขัน้ตอนการเจรจา
เปิดเสรขีองทัง้ภาครฐั เอกชน นกัวชิาการ ประชาชน โดยเฉพาะสือ่มวลชน 
เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวม 

3. พฒันาและเร่งรดัการปรบักฎระเบยีบและกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ 
และพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อใหพ้รอ้มรบัการเปิด
เสรทีางการค้า และการปฏิบตัิตามกรอบความร่วมมอืต่างๆ รวมทัง้การ
สนับสนุนให้เอกชนได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีที่ได้ตกลงแล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์
ปรบัปรุงกฎระเบยีบจดัคณะผูแ้ทนทางการคา้ของภาครฐัร่วมเอกชน การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

4. ผลกัดนัความรว่มมอืของประเทศในภมูภิาคใหม้คีวามกา้วหน้าในการกา้วสู่
ประชาคมเอเชยีตะวนัออก (East Asian Community) ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
Economic Community, Social Community and Security Community 
โดยการขยายความรว่มมอื ASEAN และ ASEAN + 3 รวมทัง้ผลกัดนัการ
ดําเนินการในเรื่องตลาดพนัธบตัรเอเชยีใหส้ามารถปฏบิตัิได้จรงิ เพื่อใช้
เป็นแหล่งเงนิทุนสาํรองแหล่งสดุทา้ย 

5. สง่เสรมิความรว่มมอืกบัประเทศในกรอบความรว่มมอื GMS ACMECS IMT 
- GT JDS และ BIMSTEC โดยพฒันาโครงขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานหลกั
เชื่อมโยงแนวพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ปรบัปรุงกฎระเบยีบทัง้ในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการคา้ การลงทุนขา้มพรมแดน 
ควบคู่กบัการส่งเสรมิการท่องเที่ยว ดูแลและป้องกนัผลกระทบทางสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

6. พฒันาผูป้ระกอบการใหม่และส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยที่มศีกัยภาพไป
ลงทุนในหลากหลายสาขาในต่างประเทศเพิม่ขึน้ และเจรจาเพื่อขอแก้ไข
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการลงทุนในประเทศพนัธมติร เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ อาทิ กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการใหก้ารบรกิาร เป็นตน้ 
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7. สนับสนุนความร่วมมอืในการใหค้วามช่วยเหลอื และการแกไ้ขในประเดน็
ปญัหารว่มระหวา่งประเทศ เชน่ โรคตดิต่อ และภยัพบิตัธิรรมชาต ิการขาด
แคลนพลงังาน ปญัหาความมัน่คง ปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิการฟอก
เงนิ และส่งเสรมิความร่วมมอืในการบรหิารจดัการ และการแก้ไขปญัหา
ขา้มพรมแดน เช่น การเคลื่อนยา้ยแรงงาน ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะลุ่มน้ําที่
สาํคญั อาท ิลุ่มแมน้ํ่าโขง เป็นตน้ 

8. เสรมิสร้างการยอมรบัและความเชื่อมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทย
ด้วยการมีบทบาทในเวทีโลก และพฒันามาตรฐานของประเทศในด้าน
ต่างๆ อาท ิดา้นแรงงาน สิง่แวดลอ้ม และธรรมาภบิาล รวมทัง้การพฒันา
ตามเป้าหมายสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 

 
3.3   นโยบายการนําเข้า 
 

 หลกัสําคญัในการนํานโยบายในการนําเขา้มาพจิารณาใชก้เ็พื่อลดการนําเขา้สนิคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงจากต่างประเทศ เพื่อสงวนเงนิตราต่างประเทศ และส่งเสริมการจ้างงาน
ภายในประเทศ การดาํเนินนโยบายในดา้นการนําเขา้ทีป่รากฏ มดีงัน้ี 

(1) การใช้กําแพงภาษี (tariff wall) โดยการเพิม่ภาษีนําเขา้สําหรบัสนิค้าบาง
ประเภทใหส้งูขึน้โดยเฉพาะสนิคา้ฟุม่เฟือย เชน่ รถยนต ์โทรทศัน์ส ีเป็นตน้ 

(2) การใชม้าตรการจาํกดักานําเขา้ (import restriction) เช่น การหา้มนําอาหารบาง
ประเภททีฟุ่่มเฟือยเขา้มาบรโิภคภายในประเทศ ไดแ้ก่ ผลไมต่้างชาต ิหูฉลาม 
หอยโข่งทะเล เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ควบคุมมี 18 รายการ ปจัจุบนัยกเลิกการ
ควบคุมแลว้ 

(3) การคดิค่าธรรมเนียมพเิศษ (surcharge) ในการนําสนิคา้สาํเรจ็รปูชนิดใดชนิด
หน่ึงเขา้มาจากต่างประเทศ ซึ่งสนิคา้ชนิดนัน้มกีารผลติไดภ้ายในประเทศแต่มี
ค่าต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า เน่ืองจากนําวตัถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศ และ
วตัถุดิบนัน้ต้องเสียอากรขาเข้ามาแล้ว การคิดค่าธรรมเนียมพิเศษแก่สินค้า
สาํเรจ็รปูทีนํ่าเขา้มาเพื่อเป็นการช่วยเหลอืใหส้นิคา้ทีผ่ลติไดใ้นประเทศสามารถ
แขง่ขนักบัสนิคา้จากต่างประเทศได ้
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(4) ยนิยอมใหม้กีารนําเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิ
การลงทุนในประเทศ โดยการคนือากรขาเขา้ทีห่กัไวแ้ล้ว หรอืคดิภาษีอากรขา
เขา้ในอตัราตํ่ากวา่ปกต ิ

(5) ควบคุมการนําสินค้าประเภทวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศ ในกรณีที่
ภายในประเทศสามารถทาํการผลติได ้

 
นโยบายการส่งออก 3.4  

 

 เพือ่ใหก้ารสง่สนิคา้ออกของไทย นํารายไดม้าสูป่ระเทศมากขึน้ กระทรวงพาณิชยจ์งึ
ไดด้ําเนินการแต่งตัง้กรรมการศกึษาการวางนโยบายเพื่อส่งเสรมิสนิคา้ขาออกขึน้ในปี 2512 
แต่การดาํเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปเฉพาะในระยะสัน้เน่ืองจากเกดิการเปลีย่นแปลง
รฐับาล อย่างไรกด็ ีจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาการดําเนินงานในดา้นนโยบายในการส่งออก
โดยทัว่ไป อาจสรปุไดด้งัน้ี 

(1) พยายามแก้ไขอุปสรรคต่อการส่งออกในดา้นราคาสนิคา้ โดยทางการพยายาม
รกัษาราคาสนิคา้ทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ําคญัใหม้เีสถยีรภาพ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการ
รกัษาลกูคา้และตลาดต่างประเทศ 

(2) ในด้านคุณภาพของสินค้านัน้ ทางการพยายามให้คําแนะนําในด้านส่งเสริม
การเกษตร เพื่อใหพ้ชืผลมคีุณภาพทีด่ขี ึน้ และในดา้นสนิคา้ส่งออกนัน้ ทางการ
กําหนดมาตรฐานของสนิคา้ออกไว ้12 ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วโพด นุ่น ยาง เกลอื 
ละหุง่ ปอ และผลติภณัฑป์อ มนัสาํปะหลงั และมนัสาํปะหลงัแหง้ ไมส้กั ผา้ไหม 
และเครื่องเงิน การกําหนดมาตรฐานในการส่งออกไว้ เพื่อให้ลูกค้าใน
ต่างประเทศมีความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้า และผูกพนัซื้อขายกันต่อไป 
หน่วยงานที่ดูแลในด้านมาตรฐานสนิค้าส่งออก คอื สํานักงานมาตรฐานสนิค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และในกรณีที่มีสินค้าจะต้องตรวจสอบมาตรฐานมาก 
สํานักงานมาตรฐานสินค้าจะอนุญาตให้บริษัทเอกชนได้ร ับบัตรอนุญาต
ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้ ทําการตรวจสอบ ในกรณีที่มกีารปลอมปนคุณภาพ
ของสนิคา้ ทางการมมีาตรการลงโทษ 

(3) เพื่อเป็นการลดภาระการเสี่ยงภยัจากการพึ่งพารายได้จากสนิค้าส่งออกไม่กี่
รายการ ทางการพยายามส่งเสรมิประเภทของสนิคา้ส่งออกใหม้ากประเภทขึน้ 
ดงัเชน่ในปจัจุบนัไทยมไิดพ้ึง่พารายไดจ้ากการสง่ขา้ว ยาง และดบุีก เท่านัน้ แต่
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ยังพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ปอ นุ่น หรือสินค้า
อุตสาหกรรม เชน่ สิง่ทอ น้ําตาลทราย ปนูซเีมนต ์เครือ่งเคลอืบดนิเผา เป็นตน้ 

(4) เพือ่สง่เสรมิความคล่องตวัในดา้นการขนสง่โดยเฉพาะทางเรอื ไทยทาํการศกึษา
ในดา้นการขนสง่โดยระบบ คอนเทนเนอร ์(container) ซึง่จาํเป็นตอ้งสรา้งท่าเรอื
น้ําลกึ และปจัจุบนักําลงัศกึษาแหล่งทีจ่ะสรา้งอยู่ นอกจากน้ี ความพยายามใน
การจดัตัง้สภาผู้ส่งสนิค้าออกทางเรอืในไทยยงัไม่สําเรจ็ ทําให้รายได้จากการ
ขนสง่บางส่วนตกอยูใ่นมอืของต่างชาต ิและความพยายามในการจดัตัง้ศูนยจ์อง
ระวางเรอืในไทยยงัไม่สําเรจ็เช่นกนั หากโครงการดงักล่าวสามารถดําเนินการ
ไม่ได ้จะเป็นส่วนสาํคญัในอนัทีจ่ะช่วยใหก้ารคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการ
สง่ออกของไทยเพิม่ขึน้ 

(5) การใหเ้งนิช่วยเหลอืเพื่อการสง่ออก (export subsidy) ทางการเองไมม่เีงนิทุน
เพยีงพอทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอืในดา้นน้ีได ้แต่สมาคมอุตสาหกรรมสิง่ทอในไทย
เคยใหค้วามช่วยเหลอืดา้นน้ีแก่สมาชกิ โดยการกําหนดว่าบรษิทัใดส่งเสน้ดา้ย
ทอผา้ไปต่างประเทศ 1 ลกู จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเพือ่การสง่ออก ลกูละ 5 บาท 

(6) เพื่อเป็นการเสริมสร้างอํานาจในการต่อรองกบัพ่อค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณชิยจ์ะเป็นหวัหน้าคณะในการเจรจาทางการคา้กบัประเทศต่างๆ จดัระเบยีบ
การส่งออก เช่น จดัสรรโควตาการส่งออกที่ไดร้บัใหแ้ก่บรษิทัผูส้่งออกและราย
อยา่งเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึประวตักิารสง่ออก (past performance) ในปีทีผ่า่น
มาเป็นเกณฑห์รอืการทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัไปเจรจาทําสญัญาซือ้ขายขา้วโพด
ไทยกบัญีปุ่น่ เป็นตน้ 

(7) เพื่อเป็นการขยายและแสวงหาตลาดต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเป็น
หวัหน้าคณะผูแ้ทนทางการคา้ (trade delegation) เดนิทางไปเจรจาขายสนิคา้
ใหแ้ก่ประเทศต่างๆ โดยมพีอ่คา้ในประเทศรว่มกลุ่มไปดว้ย 

(8) เพื่อเป็นการเผยแพร่สนิค้าไทยในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มกีารจดัตัง้
ศูนย์การค้าขึ้น 9 แห่งในโลก คือ ที่แฟรงเฟริท (เยอรมนี) ลอสแองเจลิส 
(สหรฐัอเมรกิา) นิวยอรค์ โตเกยีว (ญีปุ่น่) และซดินีย ์(ออสเตรเลยี) เพือ่ใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้ไทยใหแ้ก่พอ่คา้และผูท้ีส่นใจในต่างประเทศ 
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(9) เพือ่เพิม่การประสานงานระหวา่งพอ่คา้ต่างชาตแิละพอ่คา้ไทย กระทรวงพาณชิย์
จงึไดจ้ดัตัง้สํานักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศขึน้หลายแห่ง เช่น ที่นิวยอร์ค 
ลอนดอน บอนน์ บรซัเซล โตเกยีว ฮอ่งกง สงิคโปร ์ซดินีย ์จากาตา 

 (10) กระทรวงการคลงัจะร่วมมอืกบักระทรวงพาณิชยใ์นการขยายสนิเชื่อ เพื่อการ
สง่ออกหรอือาจจะมกีารปรบัปรงุอตัราภาษอีากรใหเ้หมาะสม 

 (11) เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหม้เีขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ทางการเคยดํารทิีจ่ะ
จดัตัง้เขตปลอดภาษ ี(free trade zone) ขึน้ แต่กย็งัไมอ่าจหาแหล่งเหมาะสมได ้

 (12) ในกรณีที่สนิคา้ส่งออกของไทยไดร้บัการแข่งขนัจากต่างประเทศอย่างรุนแรง 
เช่น ขา้ว กระทรวงพาณิชยไ์ดส้นับสนุนใหม้กีารส่งออกไปแข่งขนั โดยการลด
คา่พรเีมีย่มขา้วสง่ออกตามคุณภาพของขา้ว 

 (13) ในกรณีที่มีการควบคุมโควตาการส่งออกสินค้าชนิดชนิดหน่ึง ทางการจะ
สง่เสรมิใหม้กีารจดัสรรสนิคา้ประเภทนัน้ทีม่มีลูค่าเพิม่ (value added) สงูกว่า
ออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ เพราะการส่งออกสินค้าปริมาณหน่ึงถ้าจะ
สง่ออกสนิคา้ทีม่มีลูค่าเพิม่สงูจะนํารายไดเ้ขา้ประเทศมากกว่าการสง่ออกสนิคา้
ทีม่มีลูค่าเพิม่ตํ่า เช่น การควบคุมการสง่ผา้ใยประดษิฐช์นิดใดชนิดหน่ึงออกไป
ได ้100 ตนั มลูคา่รวมของผา้ใยประดษิฐย์อ่มสงูกวา่เสน้ใยประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 (14) เพื่อจดัระเบียบการส่งออก และจดัมาตรฐานของสนิค้าขาออกให้เป็นระบบ
ยิ่งขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามที่จะจัดตัง้สภาการตลาด (marketing 
board) สาํหรบัสนิคา้ออกรายการสาํคญัๆ เพื่อใหส้ภาการตลาดของสนิคา้แต่ละ
อยา่งทาํหน้าทีใ่นดา้นควบคุมการซือ้ การขาย การแปรรปู การหบีหอ่ การเสีย่ง
ภยั การช่วยเหลอืด้านเงนิทุน การขนส่ง และการโฆษณา แต่การดําเนินการ
จดัตัง้ดงักล่าวไมป่ระสบผลสาํเรจ็ 

 (15) กระทรวงพาณชิยไ์ดเ้คยจดัทาํแผนการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั และ
พยายามเจรจาขอใหป้ระเทศคู่คา้เหล่านัน้ ซึง่ไดเ้ปรยีบดุลการคา้จากไทยมลูค่า
สูงช่วยรบัซื้อสนิค้าจากไทยมากขึ้น เช่น จดัทําแผนการค้ากบัญี่ปุ่น แต่จาก
ความเป็นจรงิไมสู่จ้ะประสบความสาํเรจ็ในการออ้นวอนญีปุ่น่ใหซ้ือ้สนิคา้ไทยได้
มากนกั 

 (16) ทางการโดยความร่วมมือของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และ
คณะกรรมการส่งเสรมิ การลงทุน จะร่วมกนัพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่
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อุตสาหกรรมเพื่อการสง่ออก (export oriented industries) เช่น คนืเงนิภาษี
เครือ่งจกัรหรอืวตัถุดบิทีนํ่าเขา้มาทาํการผลติเพือ่สง่ออก 

 (17) ในกรณีที่มกีารส่งสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเป็นวตัถุดบิสําหรบัใชใ้นการผลติ
สนิค้าสําเรจ็รูปภายในประเทศ ทางการจะควบคุมการส่งออกเพื่อสงวนไว้ใช้
ภายในประเทศ เช่น กรณีของการส่งออกดนิผสม (compound clay) ไปยงั
ไตห้วนันัน้ ยอ่มก่อใหเ้กดิการขาดแคลนดนิผสมสาํหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมเครือ่ง
เคลอืบดนิเผาภายในประเทศ และเป็นการชว่ยใหส้นิคา้เครื่องเคลอืบดนิเผาจาก
ไตห้วนัสามารถแขง่ขนักบัเครือ่งเคลอืบดนิเผาจากไทยไดด้ว้ย 

 จากทีก่ล่าวมา จะเหน็ไดว้่านโยบายในการสง่สนิคา้ออกของรฐับาลนัน้ มจุีดมุง่หมาย
เพื่อขยายการจาํหน่ายสนิคา้ใหม้มีลูค่าและปรมิาณสงูขึน้ เพื่อนํารายไดเ้ขา้ประเทศมากขึน้อนั
เป็นค่าใช้จ่ายในการนําไปชําระเป็นค่าสินค้า และเครื่องจกัรที่จะนําเข้ามาทําการผลิตใน
ประเทศ ส่วนวธิกีารที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนัน้ มกีารปฏบิตัิในด้านต่างๆ ดงักล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ 
 

-------------------------------------------- 
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