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นำยกรัฐมนตรี ประธำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ
นับตัง้ แต่ขา้ พเจ้าได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นหัวหน้าคณะรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เป็ นต้นมา ข้าพเจ้าได้ยดึ ถือตลอดมาว่าการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยมีแผนและ
โครงการที่แน่ นอนนัน้ เป็ นนโยบายหลักสาคัญ ของรัฐบาลชุดนี้ และข้าพเจ้าในฐานะประธานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้ให้ความสนใจต่อการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโดยใกล้ชดิ ตลอดมา ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็ นอย่างมากทีไ่ ด้ทราบจากการประเมินผล
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ.2504 - 2509) ซึ่งเพิง่ สิ้นสุดลงว่าประเทศไทย
ได้เจริญ ก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาของแผน กล่าวคือ มวลรวมผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ถึงร้อยละ 7.2 ต่อปี คือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43 ในระยะ 6 ปี เทียบ
กับร้อ ยละ 33 ตามเป้ าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ทัง้ นี้ ย่อ มเป็ น นิม ิต อันดีสาหรับอนาคตของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่ารัฐบาลจะลดหย่อนความพยายามในการพัฒนาประเทศแต่
ประการใด ตรงกันข้ามรัฐบาลจะได้พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าต่อไป
โดยไม่ห ยุด ยัง้ และด้ ว ยความตัง้ ใจอย่ างแน่ ว แน่ ท่ีจ ะให้ ส ัม ฤทธิผ์ ลดีก ว่ า ในระยะที่ผ่ านมาแล้ ว
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ อง (พ.ศ. 2510 – 2514) นี้ เป็ นสัญลักษณ์ของ
เจตนารมย์ดงั กล่าวของรัฐบาล ซึง่ ถ้าหากการเศรษฐกิจของประเทศสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างน้อย
เท่ากับอัต ราที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒ นาฉบับที่ส องนี้ ก็จะเป็ นความสาเร็จอย่างใหญ่ หลวงเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ของประเทศเรา
นอกจากการเร่งรัดพัฒนาสาขาต่างๆ แล้ว แผนพัฒนาฉบับที่สองนี้ได้เน้นหนักในกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ หลายประการ ซึ่งแผนพัฒนาฉบับแรกได้ระบุไว้ไม่แน่ ชดั หรือ มิได้
กล่าวถึง ได้แก่ความพยายามของรัฐทีจ่ ะกระจายการพัฒนาให้บงั เกิดผลไปทัวทุ
่ กมุมราชอาณาจักร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทุรกันดารและห่างไกลและในเขตซึง่ ยังหย่อนความเจริญอยู่ ดังจะเห็นได้ว่า
ประมาณถึงร้อยละ 75 – 80 ของงบพัฒนาทัง้ หมดเป็ นการลงทุนใช้จ่ายในส่วนภูมภิ าคตามโครงการ
ซึ่ ง จะก่ อ ความเจริญ ให้ ก ั บ ท้ อ งถิ่ น ชนบทโดยตรง ยิ่ ง กว่ า นั ้น รัฐ บาลยัง มี โ ครงการพิ เ ศษ
นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาในหน้าที่ปกติของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนา
ภาคต่ า งๆ โครงการเร่ ง รัด พัฒ นาชนบท และโครงการช่ ว ยเหลือ ชาวนา เป็ นต้ น ซึ่ง ต่ า งก็ ม ี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะปรับปรุงฐานะของประชาชนในท้องทีช่ นบทให้เจริญเร็วยิง่ ขึน้
แนวทางในการพัฒ นาที่ส าคัญ ยิ่งอีกประการหนึ่ ง ได้แก่ การร่ว มมือ ระหว่างรัฐบาลและ
เอกชน ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุ นบทบาทของ
เอกชนในการพัฒ นาประเทศอย่ า งเต็ ม ที่ ทัง้ นี้ โดยยึด หลัก การธ ารงไว้ซ่ึง ความเป็ นธรรมแก่
ประชาชนส่วนรวมเป็ นหลัก กิจการใดทีเ่ อกชนพึงประสงค์จะดาเนินการอันจะนามาซึง่ คุณประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศโดยไม่เป็ นการเอารัดเอาเปรียบและกระทบกระเทือนสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื แล้ว รัฐบาล
พร้อมที่จะให้ความสนับสนุ นทุกวิถที างทัง้ ในด้านกฎข้ อบังคับ บริการความสะดวกต่างๆ และอื่นๆ
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รัฐ จะมีบ ทบาทส่ ว นใหญ่ ใ นกิจ กรรมเศรษฐกิจ โดยตรงก็เฉพาะในด้า นสาธารณู ป โภค และที่ม ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับความมันคงของประเทศเท่
่
านัน้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ไี ด้มพี ระบรมราชโองการประกาศใช้แล้วนี้ถอื
ได้ว่าเป็ นเครือ่ งชีแ้ นวทางในการพัฒนาประเทศทีส่ าคัญยิง่ ข้าพเจ้าและคณะรัฐบาลชุดนี้มคี วามตัง้ ใจ
อย่างแน่ ว แน่ ท่ีจะบริห ารราชการแผ่ น ดิน อย่างสุ ดความสามารถ เพื่อ ที่จะให้บ รรลุ ผ ลสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ประเทศชาติของเราต้องประสพวิกฤตกาลในด้าน
การเมือ งระหว่างประเทศอยู่ห ลายประการ ซึ่งสถานการณ์ อ าจจะรุน แรงขึ้น เป็ น ล าดับ ก็ได้ การ
พัฒนาประเทศจึงจาเป็ นต้องดาเนินการโดยคานึงถึงความมันคงของประเทศเป็
่
นสาคัญ ในกรณีท่มี ี
ความจาเป็ นก็จะต้อ งมีก ารปรับปรุงแผนพัฒ นาให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ขณะนัน้ ด้ว ยเหตุ น้ี
ข้าพเจ้าจึงได้มคี าสังให้
่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคอย
ตรวจสอบสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจเป็ นประจาเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาให้ทนั แก่กาล
สมัยตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย่อมถือได้ว่าเป็ นสมบัตขิ องพี่น้องร่วมชาติทุก
คน ข้าพเจ้าหวังว่าประชาชนชาวไทยจะได้ร่ว มกันในการพัฒ นาประเทศและพร้อ มที่จะเสียสละ
ส่วนตัวบ้างบางประการ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและประชาชนส่วนรวมของชาติทวกั
ั่ น

จอมพลถนอม กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
นายกรัฐมนตรี

บทที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2510 – 2514)
ขอบเขตของแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง
1. การวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายขอบเขตให้มคี วามสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับมา นับตัง้ แต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ. 2504 - 2506 - 2509)
ซึ่งพิจ ารณาเฉพาะในส่ ว นของรัฐ บาลอย่ างเดีย ว ต่ อ มาเมื่อ มีก ารปรับ ปรุง แผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งระยะที่ 2 (พ.ศ. 2507 - 2509) ได้มกี ารขยายขอบเขตของแผนให้คลุมถึง
การพัฒนาของรัฐโดยสมบูรณ์ โดยได้รวมการพัฒนาในด้านรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ เข้าไว้ดว้ ย
2. สาหรับแผนพัฒนาฉบับที่สองนี้ได้จดั ทาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ นอกจากได้มกี ารพิจารณา
โครงการพัฒ นาเศรษฐกิจของรัฐในสาขาต่ างๆ ตลอดจนวิธที ่ีรฐั จะจัดหาเงินเพื่อ ใช้จ่ายตาม
โครงการโดยละเอียดแล้ว ได้มกี ารเพิม่ เติมสาระสาคัญขึน้ ใหม่ดงั ต่อไปนี้
2.1 เน้นความสาคัญของการพัฒนาสังคม เพื่อให้ระบบสังคมได้เจริญก้าวหน้า
ควบคู่กนั ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 ให้ค วามส าคัญ ในด้านพัฒ นาก าลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกาลังคน
2.3 เน้นความสาคัญของส่ว นเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของเอกชนใน
การพัฒนาอุต สาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการด้านต่ างๆ กับสนับสนุ นให้มคี วามสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลและเอกชนให้มากยิง่ ขึน้
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนา
ชนบทในท้องทีท่ ุรกันดารและห่างไกล
3. การวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ส่ ว นรวมให้ส มบูร ณ์ ย ิ่ง ขึ้น ดังได้ก ล่ าวแล้ว นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ อ ย่างยิง่ ในการที่รฐั จะสามารถกาหนดเป้ าหมาย นโยบาย มาตรการและโครงการ
ตลอดจนทรัพยากรทัง้ ในด้านกาลังเงินและกาลังคนให้ประสานสัมพันธ์และสนับสนุ นซึง่ กันและ
กันในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฉบับทีส่ องนี้ ตลอดจนวางแนวการพัฒนาในระยะยาวต่อไปด้วย

การพัฒนาส่วนรวม
ความก้าวหน้ าตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่ ง
4. ในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แห่ งชาติฉ บับ แรก (พ.ศ. 2504 - 2509) ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศได้ก้าวรุดหน้ าไปด้วยดี ทัง้ นี้ จะเห็นได้จากการขยายตัวของมวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพิม่ ขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.2 คือ จากประมาณ 56,000 ล้านบาทใน
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พ.ศ. 2503 เป็ น 87,000 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2509 ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระยะหกปี ทผ่ี ่านมาได้อานวยผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจให้มลี กั ษณะ
สมดุ ล และมีก ารขยายก าลังการผลิต ให้ก ว้างขวางมากขึ้น เป็ น ล าดับ ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ มูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันถึงแม้ว่ายังมีการขาด
ดุลการค้าแต่ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศมีฐานะเกินดุล ทาให้เงินทุนสารองระหว่างประเทศ
มีปริมาณสูงขึ้นเป็ นประมาณ 800 ล้านเหรียญอเมริกนั เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2509 ค่าของเงิน
บาทมีเสถียรภาพดีเป็ นที่เชื่อถือทัวไป
่ ความมันคงทางการคลั
่
งของประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการหนึ่งทีไ่ ด้ยงั ผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประสบผลสาเร็จตลอดมาด้วยดี
5. สาหรับการปฏิบตั งิ านตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขัน้ พื้นฐานต่างๆ ทีร่ ฐั ได้ดาเนิน การปรากฏว่ามีบ างโครงการต้อ งประสบอุ ป สรรคและการด าเนิ น งานล่ าช้ากว่ าเป้ าหมายที่
กาหนดไว้เดิมบ้าง ทัง้ นี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ชานาญการทัง้ ใน
ด้านวิชาการและในด้านการบริหาร ความล่าช้าในการเจรจาและเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ การ
ทาสัญญาและการสังอุ
่ ปกรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็ นส่วนรวมแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการ
พัฒ นาที่ส าคัญ ได้ส าเร็จ ลุ ล่ ว งมาด้ว ยดี ขณะเดีย วกัน มีห ลายโครงการที่ส ามารถเร่งรัด การ
ปฏิบตั งิ านได้เร็วกว่ากาหนด
วัตถุประสงค์และนโยบาย
6. วัต ถุ ป ระสงค์ข องแผนพัฒ นา ได้ แ ก่ ก ารเพิ่ม รายได้แ ละยกระดับ มาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนให้สูงขึน้ โดยการระดมกาลังทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เป็ นประโยชน์
สูงสุด เพื่อขยายพลังการผลิตและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ นอกจากรัฐจะดาเนินตามนโยบายหลักต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับ
แรกแล้ว ยังได้มกี ารกาหนดนโยบายสาคัญๆ เพิม่ เติมขึน้ อีกหลายประการ เช่น นโยบายพัฒนา
ชนบทเพื่อ เสริม สร้า งความมันคงของประเทศและเพื
่
่ อ กระจายผลการพัฒ นาออกไปให้ถึง
ประชาชนในส่ วนภูมภิ าคต่ างๆ นโยบายพัฒ นากาลังคนอันเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการผลิต เพื่อ
แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มฝี ี มอื ระดับต่างๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
และนโยบายที่จะให้ความสนับสนุ นและส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศ
มากยิง่ ขึน้
เป้ าหมายและโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
7. ในระยะเวลาของแผนคาดว่าประเทศไทยจะสามารถเพิม่ ผลิตภัณฑ์ในประเทศคิดตาม
ราคาคงที่ในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยที่การขยายจานวนประชากรได้ประมาณไว้รอ้ ยละ 3.3
ต่อปี มูลค่าของผลิตภัณฑ์ถวั เฉลี่ยต่อบุคคลจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี เป็ นเงินประมาณ 3,900
บาทในปี 2514 ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะของ
แผนได้แ ก่ รายจ่ายลงทุ นซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทัง้ ในส่ ว นเอกชนและส่ ว นรัฐบาลอัน จะมีผ ลให้
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวและประชาชนมีงานทาและมีรายได้มากขึน้ นอกจากนี้การเพิม่
ของสินค้าออกและการร่วมมือกับต่างประเทศก็จะมีส่วนส่ง เสริมให้การเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวขึน้ โดยรวดเร็วด้วย การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่น่าสังเกต คือ
สาขาเกษตรจะมีอตั ราส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ มูลค่าเพิม่ ของสาขานี้เมื่อเทียบ
เป็ นส่ ว นร้อ ยของมวลรวมของผลิต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศจะลดลงจากประมาณร้อ ยละ 33 ใน
พ.ศ.2508 เหลือ ร้อยละ 26 ใน พ.ศ. 2514 กิจกรรมเศรษฐกิจที่จะมีค วามสาคัญ เพิ่มขึ้นได้แก่
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การคมนาคมและขนส่ง และการธนาคารและประกันภัย ซึ่งจะทาให้
ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างทีส่ มดุลยิง่ ขึน้ แต่เกษตรกรรมก็ยงั เป็ นสาขาเศรษฐกิจทีส่ าคัญทีส่ ุ ด ใน
ด้านเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม การเร่งรัดพัฒนาประเทศประกอบกับรายได้จาก
ต่ างประเทศที่เพิ่ม ขึ้น มาก อาจจะก่ อ ให้เกิดการกระทบกระเทือ นขึ้น บ้างในระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านราคาสินค้าทัวไป
่ แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวของการผลิตใน
ประเทศและการสังสิ
่ นค้าเข้าเพิม่ ขึน้ จากต่างประเทศสามารถสนองความต้องการภายในประเทศ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มนคงต่
ั ่ อไปได้
8. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะต้องดาเนินต่อไปไม่หยุดยัง้ ฉะนัน้ ในแผนพัฒนาฉบับ
ที่สอง จึงได้แสดงการคาดคะเนสภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวถึง 15 ปี ข้างหน้าไว้ด้วยเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไปในระยะ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2524 คาดว่ามวล
รวมของผลิตภัณฑ์ในประเทศคงขยายตัวในอัตราเฉลีย่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 ต่อปี และถ้าการเพิม่
จานวนประชากรยังมีอตั ราสูงเท่าในปั จจุบนั รายได้ประชาชาติถวั เฉลี่ยต่ อบุค คลก็จะเพิ่มขึ้น
ประมาณหนึ่งเท่าตัว ส่วนการใช้จ่ายอุปโภคในส่วนเอกชนคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงทัดเทียม
กับในระยะของแผนพัฒนาฉบับทีส่ อง ทัง้ นี้เนื่องจากรัฐจะได้ดาเนินการตามโครงการเศรษฐกิจ
ขัน้ พืน้ ฐานเสร็จไปแล้วเป็ นส่วนใหญ่ การสะสมทุนในส่วนเอกชนจะขยายตัวในอัตราทีส่ ูงเป็ นผล
จากการที่รฐั ได้จดั บริการขัน้ พื้นฐานเพื่อสนันสนุ นการส่งเสริมการสะสมทุนในส่วนเอกชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในระยะที่กล่าวถึงนี้จะมีแนวโน้มต่อเนื่องจากระยะ
ของแผนพัฒนาฉบับทีห่ นึ่งและสอง กล่าวคือ ส่วนสัดของมูลค่าการผลิตด้านเกษตรต่อมวลรวม
ผลิตภัณ ฑ์ในประเทศจะลดลงเป็ นลาดับจนเหลือประมาณร้อยละ 20 ใน พ.ศ. 2524 การผลิต
สาขาอื่นคือ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การคมนาคมและขนส่ง การพาณิชย์และการธนาคารจะมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะมีส่วนสัดเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันอัตราส่วนของแรงงานในสาขา
เกษตรต่อแรงงานทัวประเทศจะลดลงเหลื
่
อประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2525 และระบบ
เศรษฐกิจส่วนรวมจะมีโครงสร้างการผลิต ที่มดี ุลยภาพมากยิง่ ขึ้น การขยายตัวของระบบการ
คมนาคมและขนส่งทัวประเทศจะเชื
่
่อมโยงส่วนภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศให้มคี วามสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ใกล้ชิด กัน ยิ่ง ขึ้น และจะมีย่ า นชุ ม นุ ม ชนใหญ่ ๆ เกิด ขึ้น ทัว่ ประเทศ ซึ่ง รัฐ จะต้ อ ง
จัดหาบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ให้พอเพียงและหาทางป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมต่างๆ การค้า
กับต่างประเทศจะมีบทบาทที่สาคัญยิง่ ต่อไป สินค้าออกรายใหญ่ๆ จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ แต่
คาดว่าอัตราเพิม่ จะช้ากว่าอัตราเพิม่ ของสินค้าขาเข้า นอกจากนัน้ ภาระการชาระเงินออกนอก
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ประเทศก็จะเพิม่ ขึน้ จึงอาจมีปัญหาด้านดุลการชาระเงินบ้างเป็ นครัง้ คราวในอนาคตข้างหน้า ใน
ด้า นความสัม พัน ธ์ก ับ ต่ า งประเทศนั ้น ประเทศไทยจะมีบ ทบาทส าคัญ ในการร่ว มมือ ทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศขึ้น เป็ นล าดั บ ซึ่ ง จะมี ผ ลสนั บ สนุ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั ้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเขตภูมภิ าคเอเซียอาคเณย์
การเงิ นและการคลัง
9. เพื่อให้บ รรลุ ถึงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแผน รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินเพื่อ การพัฒ นา
ทัง้ สิ้นประมาณ 57,500 ล้านบาท และคาดว่าระบบเศรษฐกิจส่วนเอกชนจะใช้จ่ ายเงินเพื่อการ
ลงทุนประมาณ 89,000 ล้านบาท สาหรับในส่วนรัฐบาลการใช้จ่ายเงินเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
ส่วนใหญ่ จะเป็ นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การชลประทาน การพลังงาน และการ
คมนาคมและขนส่ง รายจ่ายเพื่อการพัฒนาการเกษตร การพลังงาน การคมนาคมและขนส่งจะมี
จานวนประมาณ 33,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อ ยละ 60 ของงบพัฒนาทัง้ สิ้น นอกจากนัน้
รัฐบาลจะใช้จา่ ยเพื่อพัฒนาแหล่งชุมชนและท้องถิน่ ต่างๆ เป็ นจานวนเงินประมาณ 10,200 ล้าน
บาท ในด้านการพัฒ นาสังคมด้านการศึกษาและสาธารณสุข รัฐบาลมีโครงการจะใช้จ่ายเงิน
จ านวน 9,200 ล้ า นบาท งบพั ฒ นาส่ ว นที่ เ หลือ จะเป็ นการใช้ จ่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมส่วนเอกชนและอื่นๆ สาหรับแหล่งที่มาของเงินเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าว
ประมาณว่าจะมาจากแหล่ งภายในประเทศจานวน 42,000 ล้านบาทและแหล่ งต่ างประเทศ
จานวน 15,500 ล้านบาท การใช้เงิน จ านวนมากเช่ น นี้ ก่ อ ให้เกิด ปั ญ หาในการจัด หาเงิน ให้
เพียงพอกับการใช้จ่ายในส่วนรัฐบาลเพื่อทีจ่ ะดารงนโยบายทีจ่ ะเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กบั
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจส่วนรวมรัฐจะต้องปรับปรุงระบบภาษีอากรเพื่อให้รฐั มี
รายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอตามความจาเป็ น ในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ ส่ ว นการกู้เงิน
ภายในประเทศนัน้ จะต้องทาเฉพาะในขอบเขตจากัดเพื่อป้ องกันมิให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อขึ้นได้
อย่างไรก็ดี ปริมาณเงินหมุนเวียนจะเพิม่ ขึ้นมากและราคาสินค้าบางชนิดอาจมีระดับสูงขึน้ แต่
พร้อมกันโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐทัง้ ในปั จจุบนั และในระยะที่ผ่านมาก็จะให้ผลทาให้การ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพิม่ ขึ้นมากเช่นกัน นอกจากนัน้ รัฐบาลจะคอยควบคุมตรวจสอบ
ภาวะการเงินการคลังของประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ดาเนินการการใช้มาตรการต่างๆ
แก้ไขภาวะเงินเฟ้ อให้ทนั ท่วงที
10. สาหรับการลงทุนในส่วนเอกชนจานวนประมาณ 89,000 ล้านบาทนัน้ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการลงทุนของนิติบุคคลและเอกชนภายในประเทศเป็ นจานวนประมาณ 70,000 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือประกอบด้วยการลงทุนจากต่างประเทศประมาณว่าจะมีจานวน 10,000 ล้านบาท
และการลงทุนผ่านสถาบันการเงินต่างๆ จานวนประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งในจานวนนี้ส่วน
ใหญ่จะมาจากระบบธนาคารพาณิชย์ซง่ึ คาดว่าจะสามารถสนับสนุ นการลงทุนภาคเอกชนได้เป็ น
จานวนประมาณ 7,000 ล้านบาท การประมาณการลงทุนของเอกชนนี้เป็ นการประมาณขัน้ ต่ าซึง่
ถ้าสถานการณ์ดา้ นต่างๆ อานวยให้ ยอดเงินลงทุนทีแ่ ท้จริงก็จะสูงกว่านี้
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ความหนาแน่ นของประชาการต่อตารางกิ โลเมตร
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การพัฒนากาลังคน
11. การพัฒนากาลังคนเป็ นนโยบายทีส่ าคัญทีส่ ุดประการหนึ่ง เป้ าหมายของการพัฒนา
กาลังคน คือ การจัดให้มกี ารมีงานทาขยายตัวขึน้ อย่างเพียงพอกับจานวนประชากรวัยทางานที่
เพิ่ม ขึ้น การส่ งเสริม ให้ป ระชากรในชนบทมีงานท าเต็มที่ย ิ่งขึ้น และการพัฒ นาก าลังคนให้ม ี
คุณภาพสูงขึน้ ให้เหมาะสมกับความต้องการอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
12. ในระยะของแผนคาดว่าจะมีความต้องการคนทางานเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.2 ล้านคน
ซึ่งเป็ นจานวนที่ใกล้เคียงกับปริมาณประชากรวัยทางานที่เพิ่มขึ้น ส่ว นปั ญ หาการทางานไม่
เต็มที่ของประชากรในชนบทนัน้ จะมีการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาเป็ นขัน้ ๆ เพื่อจัดทาโครงการ
พัฒนากาลังคนในชนบทต่อไป ในด้านการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของกาลังคนของชาติ
จะได้วางรากฐานอันมันคงที
่
่จะเสริมสร้างกาลังคนที่มวี ชิ าชีพและแรงงานประเภทฝี มอื โดยมี
โครงการเร่งรัดพัฒนาการศึกษาทุกระดับและการฝึ กอบรมช่ างฝี มอื ประเภทต่างๆ ตามความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่ น
13. นโยบายที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การกระจายความเจริญออกไปในท้องถิน่ ชนบท
ต่างๆ ให้มากทีส่ ุด นอกจากการใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่วนกลางของรัฐทีจ่ ะใช้จา่ ยในชนบท
ซึง่ คาดว่าจะมีอตั ราส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของงบพัฒนาทัง้ หมดแล้วจะมีโครงการพิเศษเพื่อ
พัฒ นาส่ ว นภูม ิภ าคและโครงการอุ ด หนุ น การด าเนิ น งานพัฒ นาของส่ ว นท้อ งถิ่น ด้ว ยหลาย
โครงการ
14. ในด้านการพัฒ นาภาค คณะกรรมการพัฒ นาภาคต่ า งๆ จะสนั บ สนุ น ให้ ม ีก าร
ดาเนินงานตามโครงการต่ างๆ ที่ใกล้ชดิ กับประชาชนในแต่ ล ะภาค ในด้านการเร่งรัดพัฒนา
ชนบทจะดาเนินการตามโครงการเร่งด่วนในท้องถิน่ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคเหนือ ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ก็จะมีโครงการพัฒนา
ของตนโดยอาศัยการอุดหนุนของรัฐบาลส่วนกลาง
รัฐวิ สาหกิ จ
15. งบพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจจะมีมูลค่าประมาณ 9,850 ล้านบาทหรือร้อยละ
16 ของงบพัฒ นาเศรษฐกิจ ส่ ว นรัฐ บาลทัง้ สิ้น ส่ ว นใหญ่ ข องงบพัฒ นาของรัฐ วิส าหกิจ คือ
ประมาณร้อ ยละ 40 ได้มาจากเงิน รายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง ส่ วนที่เหลือ ได้จากงบประมาณ
แผ่ น ดิน เงิน ช่ ว ยเหลือ จากต่ างประเทศและเงิน กู้ท ัง้ ในและนอกประเทศ รัฐมีน โยบายที่จ ะ
ดาเนินการรัฐวิสาหกิจเฉพาะกิจการทีเ่ กี่ยวกับสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ต่อความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจและสังคมส่ ว นรวมและเพื่อ หารายได้ของรัฐเท่านัน้ หากรัฐวิส าหกิจใดประสบการ
ขาดทุนหรือไม่สามารถประกอบกิจการโดยมีประสิทธิภ าพแล้วจะได้พจิ ารณายุบเลิกหรือหาทาง
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ปรับปรุงกิจการให้ดขี น้ึ นอกจากนี้ จะได้กาหนดนโยบายขยายงานของรัฐวิสาหกิจให้แน่ ชดั เพื่อ
เอกชนจะได้ท ราบทัว่ ไป ประมาณรายได้ของรัฐวิส าหกิจทัง้ สิ้น คาดว่าจะมีจานวนประมาณ
42,550 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเป็ นกาไรก่อนหักค่าเสื่อ มราคา 11,720 ล้านบาท ซึง่ จะ
นาไปใช้ลงทุนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 4,000 ล้านบาท ส่งเป็ นเงินรายได้คนื คลัง 3,370
ล้ า นบาท จ่ า ยช าระหนี้ สิ น ประมาณ 1,660 ล้ า นบาท ส่ ว นที่ เ ห ลื อ จะน าไปใช้ ล งทุ น
ทดแทนทรัพย์สนิ ถาวรเดิมของรัฐวิสาหกิจทีเ่ สื่อมราคาลง งบพัฒนาของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้
ทุ่มเทไปในด้านการพลังงานไฟฟ้ าเพื่อขยายกาลังผลิตไฟฟ้ าขึน้ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนและอุ ต สาหกรรม และในด้านการคมนาคมและขนส่ งซึ่งได้แก่ การรถไฟ ท่ าเรือ
โทรศัพท์ วิทยุและโทรทัศน์ การขนส่งทางอากาศและทางถนน ซึ่งเป็ นกิจกรรมขัน้ พื้นฐานที่รฐั
พึงดาเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

การแยกพัฒนาตามสาขา
การเกษตรและสหกรณ์
16. การเกษตรเป็ น รากฐานของระบบเศรษฐกิจ ของชาติเพราะประชาชนประมาณ
ร้อยละ 80 เป็ นเกษตรกรและครอบครัว นโยบายพัฒนาการเกษตรที่สาคัญนอกจากการเร่งรัด
การเพิม่ ผลผลิตแล้ว ได้แก่ การพัฒนาระบบสังคมชนบทและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนัน้ นโยบายทีส่ าคัญยิง่ อีกประการหนึ่งได้แก่การกระจายประเภทการผลิตเพื่อให้ระบบ
การเกษตรของประเทศมีดุลยภาพยิง่ ขึน้
17. ในด้านเป้ าหมายคาดว่าการเกษตรทัง้ สาขาจะขยายออกในอัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี
ต่ ากว่าในระยะของแผนฉบับที่หนึ่งเล็กน้ อย เป้ าหมายที่สาคัญได้แก่ ข้าว ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้
13.7 ล้ า นตัน ข้า วโพด 1.5 ล้ า นตัน ยาง 250,000 ตัน มัน ส าปะหลัง 2.5 ล้ า นตัน และปอ
500,000 ตัน พืชใหม่ทจ่ี ะผลิตเพิม่ ขึน้ ได้มากได้แก่ขา้ วฟ่ างและฝ้ าย ในด้านประมงคาดว่าจะผลิต
ได้ 860,000 ตัน ในด้านปศุสตั ว์เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี ส่วนในด้านป่ าไม้คาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2 ต่อปี
18. โครงการพัฒ นาการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ โครงการชลประทาน ซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็ น
โครงการก่อสร้างสืบเนื่องจากแผนแรก โดยเน้นหนักในเรื่องจัดระบบส่งน้ าให้ถึงมือประชาชน
โครงการใหม่มไี ม่มากนัก ทีส่ าคัญได้แก่โครงการแม่น้ าน่ าน ปราณ น้ าอูน ชีบน น้ ายังและมูลบน
คาดว่ าเนื้ อ ที่ช ลประทานจะเพิ่ม ขึ้น 3.3 ล้า นไร่ เป็ น 15 ล้านไร่ ใน พ.ศ. 2514 ในด้านงาน
ค้นคว้าทดลองและส่งเสริมจะสนับสนุ นสถานีเกษตรกรรมะดับภาค ส่วนสถานีทดลองขนาดเล็ก
จะตัง้ ขึ้นใหม่น้อยแห่งเฉพาะที่จาเป็ น การส่งเสริมจะเน้ นหนักพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น การ
ขยายการปลูก ข้าวพัน ธุ์ดี การปลูก ยางพัน ธุ์ดีแ ทนพัน ธุ์พ้ืน เมือ ง การส่ งเสริม ข้าวโพดและ
ข้าวฟ่ างกับพืชใหม่ท่จี ะมีความส าคัญ ต่อ ไป เช่น ฝ้ ายและปาล์มน้ ามัน ในด้านการประมงจะ
สนับสนุ นการประมงทะเลลึกยิง่ ขึ้นโดยขยายงานด้านสารวจ วิจยั และการฝึ กอบรมชาวประมง
การพัฒนาปศุสตั ว์จะเน้ นหนักการส่งเสริมสัตว์พนั ธุ์ดแี ละการป้ องกันปราบโรคระบาดสัตว์ ใน
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ด้านป่ าไม้จะเน้นความสาคัญของการป้ องกันรักษาป่ าและการปลูกป่ า ส่วนการพัฒนาที่ดนิ จะ
หนักไปในด้านวิชาการเพื่อสารวจสมรรถนะของดินและช่วยงานของส่วนราชการอื่นๆ ในเรื่อง
การจัดสรรทีด่ นิ
19. ในเรื่องการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรอื่นๆ รัฐมีโครงการจะส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่ ม กัน เพื่อ ช่ ว ยเหลือ ตนเองให้ ม ากขึ้น นอกจากงานส่ ง เสริม ตามธรรมดาแล้ว รัฐ จะ
ดาเนินงานตามโครงการช่วยเหลือชาวนาต่อไปในเรือ่ งการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิ ต การพยุงราคา
ข้าวเปลือกและสินเชื่อการเกษตร สาหรับสหกรณ์ จะปรับปรุงให้มขี นาดใหญ่ข้นึ และมีลกั ษณะ
เป็ นสหกรณ์เอนกประสงค์ ส่วนสถาบันชาวนาอื่นๆ จะส่งเสริมให้มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคลและเป็ น
ปึ กแผ่นแน่ นหนาขึน้ ทัง้ นี้ จะออกกฎหมายกลุ่มอาชีพเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จดทะเบียน
เป็ นนิตบิ ุคคลทางธุรกิจได้ นอกจากนัน้ จะได้พจิ ารณาปั ญหาสาคัญสองประการ คือ เรือ่ งระบบ
ถือครองทีด่ นิ เพื่อการเกษตรและเรือ่ งการตลาดและราคาผลิตผลการเกษตรเพื่อจัดทาโครงการที่
เหมาะสมขึน้ ต่อไป
20. งบพัฒ นาการเกษตรทัง้ หมดได้ก าหนดไว้ 11,310 ล้า นบาท เป็ นงบประมาณ
แผ่ น ดิน 8,420 ล้านบาทรวมงบช่ ว ยเหลือ ชาวนา 800 ล้านบาท เงิน กู้ต่ างประเทศเพื่อ การ
ชลประทาน 1,940 ล้านบาท เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 550 ล้านบาท และเงินสงเคราะห์การ
ปลูกยางแทน 400 ล้านบาท
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
21. อุตสาหกรรมของประเทศได้เจริญ ก้าวหน้ าขึ้นเป็ นลาดับ เหตุผลสาคัญ ได้แก่การ
พัฒ นาในส่ว นของเอกชนโดยอาศัยความสนับสนุ นของรัฐในเรื่อ งการส่งเสริมการลงทุ นและ
การจัดบริการต่างๆ ของรัฐ เช่น สินเชื่อและการให้การปรึกษาแนะนาในด้านการจัดการ เป็ นต้น
การทีอ่ ุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วคือ ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ทาให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีสมดุลยิง่ ขึน้ สาหรับแผนพัฒนาฉบับนี้รฐั มีนโยบายจะส่งเสริมอุตสาหกรรมของเอกชน
ต่ อ ไปและจัด ให้มบี ริก ารด้านต่ างๆ เพิ่ม ขึ้น รวมทัง้ ด้านนิ ค มอุ ต สาหกรรมด้ว ย กับ พิจารณา
มาตรการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเอกชน เช่น ในเรือ่ งภาษีอากรและการจากัด
ขอบเขตการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจเพื่อมิให้แข่งขันกับอุตสาหกรรมของเอกชน เป็ นต้น
22. เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ระบุว่าอุ ต สาหกรรมจะขยายตัว ออกเฉลี่ยร้อ ยละ 11 ต่ อ ปี
อุตสาหกรรมประเภททีส่ าคัญทีค่ าดว่าจะขยายตัวออกอย่างรวดเร็วได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ
ปุ๋ ยเคมี เหล็กกล้าประกอบรถยนต์ ซีเมนต์ กระสอบและสิง่ ทอ นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมจะเพิ่มจานวนมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ ข้นึ เนื่อ งจากการสนับสนุ นของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและวัสดุก่อสร้าง
23. ในด้านการส่งเสริมการลงทุนนัน้ จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดบิ ในประเทศและ
ทีช่ าวไทยมีส่วนเป็ นเจ้าของเป็ นพิเศษ คาดว่าจานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจะ
อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าทีเ่ ป็ นมาแล้ว สาหรับโครงการของรัฐโดยตรงนัน้ จะเน้นหนักในเรื่องบริการ

9

ปรึกษาแนะนา การจัดการ การเพิ่มผลผลิต การศึกษาวิจยั และบริการวิทยาศาสตร์ต่า ง ส่วน
รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมนัน้ จะมีการขยายงานบ้างเฉพาะทีจ่ าเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
ส่วนรวมเท่านัน้
24. ในด้านเหมืองแร่ รัฐมีนโยบายส่งเสริมบทบาทของเอกชนโดยจะจัดให้มบี ริการด้าน
ต่างๆ มากขึน้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม คาดว่าการผลิตดีบุกจะเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ ส่ วนแร่อ่นื ๆ
จะไม่เพิม่ มากนักนอกจากจะสารวจพบแหล่งแร่ใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาได้อกี มาก โครงการที่
สาคัญของรัฐ ได้แก่ การสารวจแร่ต่างๆ และน้ าบาดาลกับการช่วยเหลือเอกชนในการพัฒนาการ
ทาเหมืองแร่
25. ในระยะแรกของแผนจะใช้เงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ประมาณ 885
ล้านบาท เหตุท่ไี ด้ก าหนดไว้น้อยก็เนื่องจากบทบาทของรัฐในสาขานี้เป็ นเพียงการสนับสนุ น
เอกชนเท่านัน้ และจะไม่มกี ารจัดตัง้ อุตสาหกรรมของรัฐเองขึน้ มาใหม่
การคมนาคมและขนส่ง
26. การคมนาคมและขนส่งเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่สาคัญยิง่ ประเทศไทย
ยังขาดแคลนสื่อการคมนาคมและขนส่งอีกมากทัง้ ในด้านเส้นทางและมาตรฐาน แผนพัฒนาฉบับ
นี้จงึ ได้กาหนดงบพัฒนาการคมนาคมและขนส่งเป็ นอันดับแรกเช่นเดียวกับแผนฉบับแรก ใน
ด้านนโยบายรัฐมีความมุ่งหมายจะจัดให้มรี ะบบการคมนาคมและขนส่งทีก่ ว้างขวาง สะดวกและ
ปลอดภัย ส่วนในด้านการติดต่อกับต่างประเทศนัน้ รัฐ มีนโยบายจะจัดตัง้ พาณิชย์นาวีแห่งชาติ
กับ พิจารณาก่ อ สร้างสนามบินพาณิ ชย์ระหว่างประเทศแห่ งที่ส องขึ้น เพื่อ คงไว้ซ่ึงความเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
27. เป้ าหมายที่สาคัญได้แก่การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินอีก 1,700กิโลเมตร รวมเป็ น
11,300 กิ โลเมตรใน พ.ศ. 2514 ทางหลวงจัง หวัด 2,100กิโ ลเมตร ปรับ ปรุ ง กิจ การรถไฟ
โทรศัพท์ โทรคมนาคม และไปรษณียโ์ ทรเลข
28. ทางหลวงสายส าคัญ ที่จะก่ อ สร้างใหม่ในระยะของแผนได้แก่ สายกาแพงเพชร –
สุโขทัย นครสวรรค์ – เชียงราย หนองคาย – นครพนม โชคชัย – เดชอุดม หล่มสัก – ชุมแพ
สระบุร ี – หล่ มสัก ธนบุร ี – ปากท่อ กรุงเทพฯ – ศรีราชา นครปฐม – เพชรบุ ร ี บางปะอิน –
นครสวรรค์ หลังสวน – ทุ่ งสง และสุ ราษฎร์ธ านี – ตะกัว่ ป่ า ส่ ว นทางหลวงจังหวัด นั น้ จะมี
โครงการกู้ธ นาคารโลก 500 กิโลเมตร ในด้านการรถไฟจะสร้างทางสายเด่นชัย – เชียงแสน
บางพระ – สัตหีบ และบางซื่อ – คลองตัน ในด้านการขนส่งทางน้ าจะสารวจและก่อสร้างท่าเรือ
แห่งทีส่ อง ท่าเรือภาคใต้ และจัดตัง้ พาณิชย์นาวีแห่งชาติ ในด้านการขนส่งทางอากาศจะสารวจ
เพื่อ ก่ อ สร้า งสนามบิน พาณิ ช ย์แ ห่ งใหม่เพื่อ ให้ร ะบบการขนส่ งของประเทศได้ส ัม พัน ธ์แ ละ
ประสานกันจะได้จดั ตัง้ สถาบันประสานงานการขนส่งขึ้น ส่วนในด้านการสื่อสารนัน้ จะก่อสร้าง
ระบบโทรคมนาคมภาคเหนื อ และภาคใต้ใ ห้เสร็จ สิ้น ปรับ ปรุงขยายกิจ การโทรศัพ ท์ซ่ึง ยัง
ขาดแคลนอยูม่ าก จัดตัง้ ระบบโทรคมนาคมดาวเทียมและปรับปรุงบริการสื่อสารอื่นๆ
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29. งบพัฒ นาการคมนาคมและขนส่ ง จะมีมูล ค่ าทัง้ สิ้น 17,000 ล้านบาท แยกเป็ น
งบประมาณ 9,090 ล้า นบาท เงิน กู้ แ ละเงิน ช่ ว ยเหลือ ต่ า งประเทศ 5,550ล้า นบาทและเงิน
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 2,460 ล้านบาท
การพลังงาน
30. จากหลัก ฐานและการสารวจต่ างๆ ปรากฏว่าความต้องการพลังงานของประเทศ
กาลังเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 33.2 ต่อปี แผนพัฒนาฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์จะ
ขยายกาลังผลิตพลังงานและเชือ้ เพลิงให้เพิม่ ขึน้ โดยรวดเร็วเพื่อให้ทนั กับความต้องการ ถ้าหาก
ความต้อ งการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ค าดไว้ก็จะต้อ งมีก ารปรับ ปรุงแผนโดยเพิ่มโครงการขึ้น อีก
นอกเหนือจากการเพิม่ กาลังผลิตแล้วนโยบายสาคัญได้แก่การปรับปรุงขยายระบบจาหน่ ายและ
การลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้ าโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับกิจการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
31. เป้ าหมายในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้กาหนดไว้ 1,560 เมกะวัตต์ เพิม่ จากใน
พ.ศ. 2509 650 เมกะวัตต์หรือกว่าหนึ่งเท่า ในจานวนนี้ 768 เมกะวัตต์จะได้จากการพัฒนาพลัง
น้ า ส าหรับ โครงการใหม่ ท่ี จ ะเริ่ม ในแผนนี้ ได้ แ ก่ โ ครงการยั น ฮี ระยะที่ 4 โครงการ
แม่น้ าน่ านและโครงการขยายระบบไฟฟ้ าภาคใต้ นอกจากนัน้ จะได้สารวจเพื่อก่อสร้างโครงการ
พัฒนาพลังน้ าขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคใต้ นอกจากนัน้ ถ้าหากความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ าขึน้ สูงกว่าที่คาดไว้ในระยะนี้กจ็ ะต้องพิจารณาก่อสร้างโครงการอื่นๆ อีก
เช่น โครงการแม่กลอง เป็ นต้น
32. งบพัฒนาพลังงานได้กาหนดไว้ 4,970 ล้านบาท รวมเงินกู้จากต่างประเทศ 2,260
ล้านบาทและเงินช่วยเหลือซึง่ ส่วนใหญ่สาหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้าโขง 330 ล้านบาท
การพาณิ ชย์และบริ การ
33. การพาณิชย์และบริการเป็ นงานด้านเอกชน บทบาทของรัฐได้แก่การสนับสนุ นและ
ให้ค วามสะดวกแก่ เอกชนโดยจัดให้การพาณิ ชย์และบริการได้มกี ารแข่งขัน โดยเสรีและมีว ิธ ี
ปฏิบตั ทิ ช่ี อบธรรมและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม รัฐมีนโยบายจะขยายการค้ากับต่างประเทศ ใน
ด้านสิน ค้าขาออกจะส่ งเสริม การส่ งสินค้าขาออกให้มากยิง่ ขึ้น ทัง้ ในด้านปริมาณ มูล ค่ าและ
คุ ณ ภาพ ส่ ว นสิ น ค้ า ขาเข้ า จะส่ ง เสริม สิน ค้ า ประเภททุ น และวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศให้มากยิง่ ขึน้
34. ในด้านเป้ าหมายนัน้ คาดว่าสินค้าขาออกประเภทที่สาคัญ จะมีดงั นี้ ข้าวสาร 2.3
ล้านตัน ข้าวโพด 1.4 ล้านตัน ปอ 450,000 ตัน ผลิต ภัณ ฑ์มนั สาปะหลัง 800,000 ตัน สินแร่
ดีบุก 30,000 ตัน และซีเมนต์ 400,000 ตัน สาหรับโครงการของรัฐทีส่ าคัญได้แก่การขยายตลาด
การค้า การวิจยั และพยากรณ์การค้าและการพยุงระดับราคาสินค้า รวมงบพัฒนา 180 ล้านบาท
35. สาหรับบริการนัน้ จะเพิม่ ความสาคัญในระบบเศรษฐกิจขึน้ เป็ นลาดับ บริการทีก่ าลัง
เจริญก้าวหน้าเป็ นพิเศษ ได้แก่การก่อสร้าง การส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการขนส่ง สาหรับการ
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ส่งเสริมการท่องเทีย่ วนัน้ กาลังเพิม่ ความสาคัญขึน้ อย่างรวดเร็วและนารายได้เข้าสู่ประเทศอย่าง
มาก
การพัฒนาสังคมและการสาธารณูปการ
36. ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกาลังก้าวหน้ าไปด้วยดี ปั ญ หาในด้านสังคมก็เพิม่
ความสาคัญขึน้ นอกจากนัน้ ในเมือ่ ย่านชุมชนต่างๆ ขยายใหญ่ขน้ึ ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดให้ม ี
บริการสาธารณูปการให้เพียงพอก็เพิม่ เช่นกัน แม้ว่าในระยะทีผ่ ่านมารัฐจะได้ดาเนินการไปมาก
ในเรื่องนี้แต่ความต้องการก็ยงั มีมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องอาคารสงเคราะห์และน้ าสะอาด
เพื่ออุปโภคบริโภค นอกจากนัน้ ปั ญหาด้านแรงงานก็เป็ นเรื่องใหญ่ท่จี ะต้องได้รบั การพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมของรัฐได้แก่การปรับปรุงระบบสังคมของ
ประเทศให้ประชาชนครองชีพด้วยความสงบสุขและส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคภายในสังคม
ส่วนในด้านสาธารณูปการนัน้ รัฐมีนโยบายจะจัดหาและขยายบริการสาธารณูปโภคให้เพียงพอทัง้
ในตัวเมืองและชนบท นโยบายสาคัญในด้านแรงงานได้แก่การส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างกับช่วยให้ลกู จ้างได้รบั ความเป็ นธรรมทัง้ ในด้านค่าแรงและสวัสดิการอื่นๆ
37. โครงการที่สาคัญ แยกออกได้เป็ นการพัฒนาชนบทซึ่งแยกเป็ นโครงการจัดหาน้ า
สะอาด จัดสรรที่ดิน ส่ งเสริมอาชีพ และพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาเมืองและนคร ประกอบด้ว ย
โครงการอาคารสงเคราะห์ ประปานครหลวงและจังหวัด ระบบระบายน้ าในพระนคร – ธนบุร ี
และสร้างถนนในพระนคร ธนบุร ี การสังคมสงเคราะห์และการแรงงาน
38. งบพัฒ นาสังคมและสาธารณู ป การก าหนดไว้ท ัง้ สิ้น 10,275 ล้านบาท แยกเป็ น
งบประมาณ 5,210 ล้านบาท งบพัฒนาส่วนท้องถิ่น 2,300 ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ 1,645
ล้านบาท และเงินช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่โครงการพัฒนาชนบท 1,120 ล้าน
บาท
การสาธารณสุข
39. การสาธารณสุ ข เป็ นบริก ารของรัฐ ที่ส าคัญ ยิ่ง เพราะเกี่ ย วกับ สวัส ดิภ าพของ
ประชาชนโดยตรง รัฐมีน โยบายจะขยายบริก ารสาธารณสุ ข ให้ก ว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเขตชนบททีห่ ่างไกล ขยายการบาบัดโรคโดยเฉพาะโรคระบาดและโรคทีเ่ ป็ นอันตราย
นอกจากนัน้ จะปรับปรุงการวิเคราะห์วจิ ยั ด้านการแพทย์และเพิม่ การผลิตแพทย์และพยาบาลให้
มากขึน้ ซึ่งปั ญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลนี้เป็ นอุปสรรคสาคัญที่สุดที่ทาให้การ
พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไม่รดุ หน้าไปได้เท่าทีค่ วร
40. เป้ าหมายที่สาคัญ ในด้านนี้ได้แก่การเพิม่ จานวนแพทย์ พยาบาล เตียงคนไข้และ
สถานีอนามัย คาดว่าจะเพิม่ แพทย์ขน้ึ 1,335 คน พยาบาล 3,830 คน นางผดุงครรภ์ 1,910 คน
เตียงคนไข้ 4,900 เตียง และสถานีอนามัยและสานักงานผดุงครรภ์ 950 แห่ง เมื่อสิน้ ระยะของ
แผนคาดว่ า อัต ราส่ ว นแพทย์ต่ อ ประชากรจะเท่ ากับ 1:7,000 เทีย บกับ 1:8,000 ในปี 2509
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อัตราส่วนนี้ยงั ไม่ดเี ท่าที่ควรจะเป็ น ทัง้ นี้เนื่องจากระบบการศึกษาของประเทศยังไม่อาจผลิต
แพทย์สาเร็จออกมาได้เท่ากับความต้องการในระยะนัน้
41. โครงการพัฒ นาการสาธารณสุขส่ว นใหญ่ เป็ นโครงการต่อ เนื่องจากแผนเดิม แต่
ขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึน้ เช่น โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลภูมภิ าค จัดตัง้ สถานีอนามัย
พัฒนาอนามัยท้องถิ่น ปราบปรามโรคร้ายต่างๆ เช่น มาลาเรีย วัณโรคและโรคเรือ้ น สาหรับ
โครงการใหม่ทส่ี าคัญได้แก่โครงการสถาบันมะเร็งและบริการการแพทย์เคลื่อนที่
42. งบพัฒนาสาธารณสุขได้กาหนดไว้ 2,570 ล้านบาท เป็ นงบประมาณแผ่นดิน 1,800
ล้านบาท นอกนัน้ เป็ นเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การศึกษา
43. ปั จ จัย ที่ส าคัญ ที่สุ ด ในการพัฒ นาประเทศได้แ ก่ ท รัพ ยากรก าลัง คนที่ม ีค วามรู้
ความสามารถซึ่ง จะได้ ม าจากการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม การวางแผนก าลัง คนจึง เป็ น
ส่ ว นประกอบที่ส าคัญ ยิ่ง ของแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม ในปั จ จุบ ัน การศึก ษาของ
ประเทศได้ก้าวหน้ าไปมาก ในปี การศึกษา 2507/2508 มีนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับรวม
4.95 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 6 ของจานวนประชากรทัง้ สิ้น อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนอีก
มากที่ย ัง ไม่ ม ีโอกาสได้ร บั การศึก ษา นอกจากนั น้ จ านวนนั ก เรีย นลดน้ อ ยลงมากในระดับ
การศึกษาสูงๆ ขึน้ ไปมาตรฐานการศึกษาโดยทัวไปยั
่ งไม่อยูใ่ นเกณฑ์สูงพอและทีส่ าคัญก็คอื การ
ผลิตผูส้ าเร็จการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการกาลังคน ทาให้ผสู้ าเร็จการศึกษาจานวน
มากไม่อาจหางานทาได้โดยง่ายทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศยังขาดกาลังคนทีม่ คี วามรูแ้ ละฝี มอื อยู่เป็ นอย่าง
มาก สถาน-การณ์เช่นนี้ยอ่ มเกิดความสูญเสียในด้านทรัพยากรกาลังคนและเป็ นอันตรายในด้าน
สังคม
44. นโยบายพัฒ นาการศึก ษาได้ ว างไว้เพื่ อ เริ่ม แก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า วอย่ า งจริง จัง
นโยบายหลักได้แก่การจัดการศึกษาให้สมั พันธ์กบั ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม และให้
สอดคล้องกับภาวะผูกพันทีม่ อี ยู่กบั สังคม นอกจากนัน้ การปรับปรุงคุณภาพก็เป็ นเรื่องสาคัญยิง่
สาหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนรัฐมีนโยบายจะส่งเสริมและสนับสนุ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เรื่องคุณภาพ ในด้านเป้ าหมายได้กาหนดว่าในปี การศึกษา 2514 จะมีนักศึกษาและนักเรียนทุก
ระดับ 6.35 ล้า นคน เทีย บกับ 5.3 ล้า นคน ในปี 2509 เฉพาะในขัน้ อุ ด มศึก ษาจะเพิ่ม จาก
33,500 คน เป็ น 43,800 คน เป้ าหมายอีกประการหนึ่งได้แก่การผลิตครูซ่งึ คาดว่าจะผลิต ได้
ประมาณ 40,000 คน ซึ่งยังต่ ากว่าที่ต้องการอยู่มาก อย่างไรก็ตามครูจานวนหนึ่งจะได้มาจาก
แขนงวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมศาสตร์
45. โครงการที่สาคัญ ได้แก่โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับและระดับประถมตอน
ปลาย มัธยม การศึกษาแบบประสม อาชีวศึกษา โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกและปรับปรุงขยาย
มหาวิทยาลัย สาหรับมหาวิทยาลัยจะเน้ นหนักสาขาเทคนิคที่มคี วามต้องการสูง เช่น แพทย์ ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนด้านสังคมศาสตร์นัน้ จะเน้นเรื่อง
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คุณ ภาพ นอกจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แล้ว จะขยายการอุ ดมศึกษาในส่วนภูมภิ าคให้
ทัวถึ
่ งรวมทัง้ มหาวิทยาลัยทีก่ าลังจัดตัง้ ใหม่ในภาคใต้
46. งบพัฒนาการศึกษาได้กาหนดไว้ 6,610 ล้านบาท แยกเป็ นงบประมาณ 5,500 ล้าน
บาท เงินกู้ 575 ล้านบาทและเงินช่วยเหลือ 535 ล้านบาท

บทที่ 2
ความก้าวหน้ าตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่ ง
ความก้าวหน้ าทางเศรษฐกิ จ
1. ในระยะ 6 ปี ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับทีห่ นึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2504
ถึง พ.ศ. 2509 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างน่ าพอใจ กล่าวคือการ
ผลิตและรายได้ประชาชาติได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงกว่าทีไ่ ด้คาดหมายไว้ ในปี พ.ศ. 2503 มวลรวม
ผลิต ภัณ ฑ์ ป ระชาชาติม ีมู ล ค่ า ประมาณ 55,717 ล้า นบาท ในปี พ.ศ. 2508 ได้ เพิ่ม ขึ้น เป็ น
80,278 ล้านบาท และคาดว่าใน พ.ศ. 2509 จะมีมลู ค่าประมาณ 86,980 ล้านบาท ปรากฏว่าใน
ระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนาอัตราเพิม่ ทีแ่ ท้จริงเท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี และในระยะ 3 ปี หลังได้
เพิม่ มากขึน้ ถึงประมาณร้อยละ 8 ต่อปี และในระยะ 6 ปี เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7.2 ต่อปี และโดย
ทีจ่ านวนประชากรได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3.2 ต่อปี รายได้ประชาชาติต่อบุคคล
ได้เพิม่ ขึน้ เท่ากับประมาณร้อยละ 4 ต่อปี ส่วนการสะสมทุนได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับต่อปี เท่ากับร้อย
ละ 20 ของรายได้ประชาชาติ การผลิตซึง่ เป็ นการชีท้ ส่ี าคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เพิม่ ขึ้นมากทัง้ ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ แต่ระดับราคาซึ่งมี
ส่ ว นสัม พัน ธ์ก ับ การครองชีพ ประจ าวัน ของประชากรมีแ นวโน้ ม สู งขึ้น เล็ก น้ อ ย การค้า กับ
ต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงตลอดระยะของแผน มูลค่าสินค้าออกเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 9
ต่อปี และสินค้าขาเข้าเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 10.4 ต่อปี ถึงแม้ว่าการขาดดุลการค้ายังมีอยู่ แต่
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศอยู่ในฐานะเกินดุลตลอดมา ยังผลให้เงินสารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง ภาวะการคลังและการเงินโดยทัวไปอยู
่
่ในสภาพที่มนคงและค่
ั่
าปริวรรตของเงิน
บาทมีเสถียรภาพดีเป็ นทีเ่ ชื่อถือในต่างประเทศ
2. เกษตรกรรมมีบทบาททีส่ าคัญทีส่ ุดเพราะเศรษฐกิจของประเทศยังต้องพึง่ ผลผลิตทาง
เกษตรเป็ นหลักและรายได้จากสินค้าขาออกส่วนใหญ่มาจากสินค้าประเภทเกษตรกรรม อย่างไร
ก็ต ามในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ แรกอัต ราส่ ว นของเกษตรกรรมในมวลรวมผลิต ภัณ ฑ์
ประชาชาติได้ลดลงเป็ นลาดับแต่อตั ราส่วนของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการได้เพิม่ ขึน้
เป็ นการแสดงว่าได้มกี ารกระจายการผลิตไปยังสาขาเศรษฐกิจต่างๆ มากขึน้ ทาให้โครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจมีลกั ษณะสมดุลยิง่ ขึน้
3. จานวนประชากรได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราค่อนข้างสูงเฉลีย่ ถึงประมาณร้อยละ 3.2 ต่อปี แต่
เนื่องจากอัตราเพิม่ ทางเศรษฐกิจสูงขึน้ มาก รายได้ประชาชาติต่อบุคคลได้เพิ่ มขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อย
ละ 4 ต่ อ ปี คือ จาก 2,056 บาทใน พ.ศ. 2503 เป็ น ประมาณ 2,500 บาทใน พ.ศ. 2508 และ
ประมาณ 2,620 บาทใน พ.ศ. 2509 แสดงให้เห็นว่าผลของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ช่วยให้รายได้
ของประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามการกระจายรายได้ในส่วนภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศยังไม่
ทัดเทียมกัน รายได้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตัว เมืองโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่ารายได้ของ
ประชาชนในชนบท เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อาศัยและประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
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ในชนบท ซึ่งเป็ นแรงงานที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อบุคคลค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่ม ี
อาชีพทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการต่างๆ กาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อย
ละ 2.5 ต่ อ ปี แต่ ก ารว่ า งงานยังมีน้ อ ย การว่ า งงานเฉพาะในเขตนครหลวงนั น้ ปรากฏว่ า มี
ประมาณร้อ ยละ 5.5 ส่ ว นในชนบทนัน้ การว่างงานโดยทัว่ ไปอยู่ในอัต ราต่ ามาก ยกเว้น การ
ว่างงานตามฤดูกาลของชาวนาตามปกติ
4. การสะสมทุนถาวรของประเทศมีมลู ค่าสูงขึน้ ตลอดมา ในขณะเดียวกันอัตราการเพิม่
ของรายจ่ายเพื่อ การอุ ป โภคบริโภคปรากฏว่ ามีแ นวโน้ ม ต่ าลง การสะสมทุ น ได้เพิ่ม ขึ้น จาก
ประมาณ 8,150 ล้านบาทใน พ.ศ. 2503 เป็ น 17,418 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2508 และประมาณ
19,300 ล้านบาทใน พ.ศ. 2509 เมื่อเทียบเป็ นอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ในประเทศโดยเฉลีย่ ใน
ระยะของแผนเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี และเฉพาะใน พ.ศ. 2509 อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 22 การ
สะสมทุ น ในส่ ว นเอกชนได้เ พิ่ม ขึ้น มากเพราะเอกชนได้ต ระหนั ก ในเสถีย รภาพแห่ ง ภาวะ
เศรษฐกิจและนโยบายพัฒนาของรัฐบาลอย่างมีระเบียบแบบแผน นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2506 เป็ นต้น
ม าก ารสะสม ทุ น แ ล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระช าช าติ ม ี อ ั ต ราเพิ่ ม ใก ล้ เ คี ย งกั น คื อ สู ง ก ว่ า
ร้อยละ 7 ต่อปี การที่การสะสมทุนเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงเช่นนี้แสดงว่าได้มกี ารเพิม่ กาลังการผลิต
และการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางทัง้ ในส่วนของรัฐและเอกชน การสะสมทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
ในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้านาเข้าประเภทเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ประเภททุน การ
ก่ อ สร้างโรงงานอุ ต สาหกรรม การสร้างถนนและเส้น ทางคมนาคมต่ า งๆ ซึ่งเป็ น การลงทุ น
ระยะยาวเพื่อสร้างรากฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การสะสมได้
เพิม่ สูงขึน้ ในด้านการก่อสร้างอาคาร โรงแรม การบริการและกิจการสาธารณูปโภคอีกด้วย
การผลิ ต
5. เกษตรกรรม การผลิตด้านเกษตรโดยทัวไปตลอดแผนพั
่
ฒนาได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 5 ต่ อปี เมื่อเทียบกับร้อยละ 4 ต่ อปี ในระยะก่ อนเริม่
แผนพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตพืชไร่หลายชนิดได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะต้อง
ประสบกับภาวะดินฟ้ าอากาศไม่อานวยในบางปี ก็ตาม รัฐบาลได้ดาเนินการส่งเสริมในด้านการ
เพิม่ ผลผลิตทางเกษตรหลายประการด้วยกัน เช่น การชลประทาน การพัฒนาที่ดนิ กสิกรรม
การประมง การปศุ ส ัต ว์แ ละการจัดหาตลาด กิจการเหล่ านี้ เป็ น ปั จจัยที่สาคัญ ในการช่ วยให้
ผลผลิตทางด้านเกษตรมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ตลอดมา
6. การผลิต ข้าวได้เพิ่ม ปริม าณขึ้น ทัง้ ในเนื้ อ ที่เพาะปลูก และผลผลิต โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลของปี 2506/07 ผลิตข้าวได้มากเป็ นประวัตกิ ารณ์มจี านวนถึง 10.2 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ
ฤดูผลิตของปี 2502/03 เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 22 ส่วนผลผลิตของปี 2508/09 ประมาณว่าจะ
ใกล้เคียงกับปี 2507/08 ทัง้ นี้เป็ นผลของการพัฒนาต่างๆ เช่นโครงการช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวกับ
เรื่องปุ๋ ยการปราบโรคและปราบศัตรูพชื การขยายพันธุข์ า้ วที่ดแี ละการชลประทาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อโครงการชลประทานขนาดใหญ่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ การผลิตข้าวและพืชไร่ในฤดู
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ต่ อ ๆ ไปจะมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น เป็ น ล าดับ ส่ ว นข้าวโพดนัน้ ถึงแม้จะประสบกับ การระบาดของ
ศัตรูพชื ในบางแห่งก็ตาม แต่รฐั ก็ช่วยเหลือชาวไร่ด้วยการปราบปรามโรคและศัตรูพชื การผลิต
ใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณถึง 1 ล้านตัน หรือสองเท่าของ พ.ศ.2503 ในปั จจุบนั ข้าวโพดไทยกาลัง
ได้รบั ความสนใจเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดต่างประเทศจานวนมาก คาดว่าการผลิตใน พ.ศ. 2509
นี้จะได้มากเป็ นประวัตกิ ารณ์อกี ครัง้ หนึ่ง
7. สาหรับผลผลิตของพืชหลักอื่นๆ ปรากฏใน พ.ศ. 2506 การผลิตมันสาปะหลังสูงถึง
2.1 ล้านตัน แต่ปริมาณลดลงในปี พ.ศ. 2507 เนื่องจากในปี นนั ้ น้าตาลมีราคาดีชาวไร่หนั ไปปลูก
อ้อยกันมากขึน้ และปลูกมันสาปะหลังน้ อยลง ใน พ.ศ. 2508 การเพาะปลูกได้ขยายตัวเพิม่ ขึ้น
ทัง้ นี้ เป็ นเพราะเหตุการณ์กลับกัน น้ าตาลมีราคาต่ าแต่มนั สาปะหลังมีราคาสูง ประมาณ ว่าใน
พ.ศ. 2509 จะมีปริมาณการผลิต ถึง 2.4 ล้านตัน สาหรับปอ ปรากฏว่าใน พ.ศ.2504 เพิ่มขึ้น
ป ระ ม า ณ ส อ งเท่ า ข อ ง พ .ศ . 2503 แ ต่ ร ะห ว่ าง พ .ศ . 2505-2507 มี ป ริ ม า ณ ล ด ล ง
เนื่องจากดินฟ้ าอากาศไม่อานวย ฝนแล้งและราคาตลาดโลกตกต่ า ใน พ.ศ. 2508 และ พ.ศ.
2509 ราคาสูงขึน้ และความต้องการปอไทยในตลาดต่างประเทศมีมากขึน้ ด้วย ปริมาณการผลิต
จึงได้เพิ่มมากขึ้น เป็ นล าดับ จนเกิน ความต้อ งการในประเทศ สาหรับ การผลิต ยางปรากฏว่า
เพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก ทัง้ นี้ เป็ นเพราะการปลูกยางพันธุด์ แี ทนพันธุพ์ ้นื เมืองยังไม่ได้ขยายตัวไปได้
เท่าทีค่ วร ยังมีต้นยางสูงอายุทใ่ี ห้น้ ายางน้อยอยู่เป็ นจานวนมาก อีกประการหนึ่ง ยางธรรมชาติ
ต้องแข่งขันกับยางสังเคราะห์มากขึน้ และราคายางธรรมชาติอยู่ในระดับต่ าแม้ว่าใน พ.ศ. 2508
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติในตลาดโลกสูงขึน้ บ้าง แต่ถ้าระดับราคายางไม่สูงขึน้ การผลิตใน
พ.ศ. 2509จะเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
8. สาหรับพืชไร่ท่สี าคัญ อื่นๆ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ผลิตได้มากขึน้ การปลูกข้าวฟ่ างซึ่ง
เป็ นพืชใหม่ได้ขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว แต่ยงั มีปัญ หาเรื่องพันธุ์และคุณ ภาพซึ่งจาเป็ นต้อง
ปรับปรุงให้ดขี ้นึ สาหรับ พ.ศ. 2509 ชาวไร่ได้ปลูกข้าวฟ่ างมากกว่าปี ก่อนๆ เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศมีมาก จึงคาดว่าปริมาณการผลิตจะสูงกว่าทุกปี ทผ่ี ่านมา การผลิต
ฝ้ ายมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี นั บ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2505 ซึ่งได้ม ีก ารส่ งเสริม อย่างจริงจัง ปรากฏว่ า
อุตสาหกรรมสิง่ ทอภายในประเทศต้องการฝ้ ายเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั รัฐบาลได้มกี ารส่งเสริ ม
การปลูกฝ้ ายพันธุด์ ใี นท้องที่หลายแห่ง เป็ นทีค่ าดว่าฝ้ ายจะเป็ นพืชที่ทารายได้ให้แก่ชาวไร่เป็ น
อย่างดีในอนาคต การผลิตละหุ่งได้ขยายตัวไปมากใน พ.ศ. 2508 ซึ่งผลิตได้ 45,000 ตันแต่ใน
พ.ศ. 2509 ผลผลิตอาจลดต่ าลงเล็กน้ อย อย่างไรก็ตามคาดว่าในระยะข้างหน้ าความต้องการ
ละหุ่งในตลาดโลกจะเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
9. ในด้านการป่ าไม้ ระหว่าง พ.ศ. 2503-2508 ปริมาณไม้ท่ผี ลิตได้มแี นวโน้ มเพิม่ ขึ้น
เพียงเล็กน้อย ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2508 ผลิตไม้สกั ได้ประมาณ 145,000 ลูกบาศก์เมตร สาหรับ
ไม้ยางใน พ.ศ. 2508 ผลิตได้ประมาณ 450,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนการผลิตไม้อ่นื ๆ มีปริมาณ
เพียงเล็กน้อยเช่นกัน ขณะเดียวกันความต้องการใช้ไม้ในประเทศในปั จจุบนั เฉลีย่ แล้วมีจานวน
ถึงปี ละ 4.13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ผลิตได้เพียงปี ละ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าจะเกิด
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การขาดแคลนไม้ในระยะต่อไป การพัฒนาป่ าไม้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่า งยิง่ การปลูกแทน
ยังล้าหลังอยูม่ าก เพราะขาดกาลังเงินและกาลังคน
10. กิจการด้านประมงได้ขยายตัวกว้างขวางออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมงทะเล
ปริม าณปลาที่ จ ับ ได้ เ พิ่ ม ขึ้น ตลอดมาเนื่ อ งจากชาวประมงได้ ใ ช้ เ ครื่อ งมือ ที่ ท ัน สมัย และ
ปรับปรุงสมรรถภาพในการจับปลา เป็ นทีห่ วังได้ว่าอนาคตอันใกล้น้ี การประมงทะเลลึกจะขยาย
เพิ่มขึ้นเป็ นล าดับและจะเป็ นสินค้าที่ท ารายได้ให้แก่ ประเทศปี ล ะเป็ นจานวนไม่น้อ ย แต่ การ
ประมงชายฝั ง่ อาจจะชะงักลง เพราะปริมาณปลาลดน้อยลงและขาดมาตรฐานอนุ รกั ษ์สตั ว์น้ าที่ม ี
สมรรถภาพ ในด้านการปศุ ส ัต ว์ไ ด้ม ีก ารเสริม การเลี้ย งสัต ว์ พ ัน ธุ์ดีม ากขึ้น โดยการตัง้ ศู น ย์
แพร่พ ันธุ์สตั ว์ข้นึ ในท้อ งที่ต่ างๆ หลายแห่ งเพื่อ ปรับปรุงพันธุ์สตั ว์หลายชนิด เช่น โค โคนม
กระบือ และสุกร เป็ นต้น นอกจากนี้การป้ องกันโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคที่รา้ ยแรงและมี
ผลกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น อหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่ อย และโรค
รินเดอร์เพสต์กไ็ ด้กา้ วหน้าไปด้วยดี
11. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเป็ นสาขาเศรษฐกิจทีก่ าลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2503-2509 เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10.5 ต่อปี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เพิม่ ขึน้ มาก มี
มูลค่ าเป็ นส่ วนถึงร้อยละ 12.2 ของมวลรวมผลิตภัณ ฑ์ประชาชาติ ในปี 2509 เทียบกับ พ.ศ.
2503 ซึ่งมีส่วนเพียงร้อย 10.5 ในระยะของแผนฉบับแรกได้มกี ิจการอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น
หลายชนิดด้วยกัน อาทิเช่น การกลันน
่ ้ ามัน การผลิตยางรถยนต์ การประกอบรถยนต์ การถลุง
แร่ ดี บุ ก การผลิ ต กระดาษ การผลิ ต แก้ ว และกระจก การปั ่น ด้ า ยและทอผ้ า การผลิ ต
ยารักษาโรค และการผลิตอุปกรณ์การก่อสร้างเป็ นตัน ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่มอี ยู่เดิม
เช่น การผลิตกระสอบ การสีขา้ วและการผลิตซีเมนต์ก็ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อสิ้น
พ.ศ. 2508 มีโรงงานที่จดทะเบียนแล้วทัง้ สิ้น 38,393 โรงงานเทียบกับ พ.ศ. 2503 ซึ่งมีจานวน
เพียง 16,005 โรงงาน
12. การที่อุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปด้วยดีน้ี รัฐบาลได้มสี ่วนสนับสนุ นและช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชดิ โดยสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อชักจูงให้ผู้ประกอบทัง้ ในและนอกประเทศเข้า
มาลงทุนในกิจการอุต สาหกรรมตัง้ แต่เริม่ ส่งเสริมการลงทุนมาจนถึงสิ้นเดือ นมิถุ นายน พ.ศ.
2509 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้ออกบัตรส่งเสริมไปแล้ว 358
ราย โดยได้แยกเป็ นกิจการของไทยล้วนๆ 144 ราย กิจการของชาวต่างประเทศ 15 ราย และ
เป็ นกิจการลงทุนร่ว มกัน 199 ราย กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมทัง้ หมดมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ้น
2,947 ล้านบาท และใช้ทุ น ดาเนิ น การ 8,083 ล้านบาท ซึ่งท าให้ค นไทยได้ม ีงานท าโดยตรง
ทัง้ สิน้ 56,577 คน และมีการจ้างแรงงานทางอ้อมทีเ่ กิดจากกิจการเหล่านี้อกี มาก
13. ในระหว่าง พ.ศ. 2503 - 2508 ผลิตภัณ ฑ์อุต สาหกรรมที่สาคัญ ๆ เช่น ซีเมนต์
กระสอบ น้ าตาลทราย ผ้ า ฝ้ าย ไม้ อ ัด แบตเตอรี่ แก้ ว ยางรถยนต์ ไม้ ข ีด ไฟ และยา รักษาโรค ได้มกี ารผลิตเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ่ าพอใจ ซีเมนต์ผลิตได้เพิม่ ขึน้ ประมาณเท่าตัว และใน
พ.ศ. 2509 ปริม าณผลิต จะเพิ่ ม อีก ประมาณร้อ ยละ 25 เมื่อ โรงงานอีก แห่ ง หนึ่ ง ที่จ ัง หวัด
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นครศรีธรรมราชเปิ ดดาเนินการได้ การทอกระสอบได้เพิม่ ขึน้ หลายเท่าและโรงงานทอกระสอบ
ได้เพิ่มขึ้นเป็ น 8 โรงเทียบกับที่มอี ยู่ในปี 2503 เพียง 3 โรง ใน พ.ศ. 2509 คาดว่าจะผลิตได้
ประมาณ 45 ล้านใบ ซึ่งเป็ นปริมาณที่เกินความต้องการใช้ภายในประเทศและจะเหลือส่งออก
นอกได้ ผลิตภัณ ฑ์น้ ามันซึ่งเริม่ กลันน
่ ้ ามันในประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2506 ผลิตได้ 1,802
ล้านลิตร ใน พ.ศ. 2508 เพิม่ ขึน้ จาก พ.ศ. 2507 ถึงประมาณ 4 เท่าตัวและมีแนวโน้มจะผลิตได้
สูงยิ่งขึ้น ส าหรับ น้ าตาลทรายใน พ.ศ. 2508 ผลิต ได้ม ากเป็ น ประวัติก ารณ์ ถึง 320,000 ตัน
เพิม่ ขึน้ จาก พ.ศ. 2503 มากกว่าเท่าตัว เป็ นผลให้เกิดน้ าตาลทรายล้นตลาดขึ้น สาหรับ พ.ศ.
2509 การผลิตจะลดน้อยลงบ้าง แต่เมื่อรวมปริมาณทีค่ า้ งสต๊อกมาจาก พ.ศ. 2508 แล้ว ปริมาณ
น้ าตาลทรายยังคงเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศอยู่และจะต้องหาทางส่งไปจาหน่ าย
ต่างประเทศให้มากขึ้น ส่วนอุต สาหกรรมกระดาษนัน้ ปริมาณกระดาษที่ผ ลิตได้ในระยะนี้ได้
เพิ่ ม ขึ้น ประมาณ 4 เท่ า ตัว เมื่อ โรงงานผลิต กระดาษเหนี ย วเปิ ดด าเนิ น การได้ ปริม าณ
ผลิตจะเพิม่ ขึน้ มาก
14. เหมืองแร่ ปั จจุบนั แร่เป็ นสินค้าออกทีท่ ารายได้ให้ประเทศเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ดีบุก นอกจากนี้ยงั มี ยิบซัม่ ฟลูออไรท์ ทังสเตน พลวงและเหล็ก ในระยะของแผนฉบับ
แรกปริมาณผลิตของแร่เหล่านี้ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
14.1 ดีบุก ในปี พ.ศ. 2508 ผลิต สินแร่ดีบุกได้ 26,419 ตัน เทียบกับ 16,575
ตัน ใน พ.ศ. 2503 ปริมาณดีบุกทัง้ หมดทีโ่ ลกผลิตได้น้อยกว่าปริมาณความต้องการทาให้ราคา
ดีบุกอยู่ในระดับสูงเรื่อยมา อีกทัง้ ประเทศไทยได้รบั โควต้าส่งออกเพิม่ ขึน้ ตลอดมาจนถึงร้อยละ
14 ในปี 2509 ทาให้มกี ารพัฒนาเหมืองแร่และมีการเสาะหาแหล่งแร่ใหม่เพิม่ ขึน้ ประมาณว่ายัง
มีสนิ แร่ดบี ุกสารองอยูอ่ ย่างน้อย 1 ล้านตันและคาดว่าจะมีทบ่ี ริเวณใต้ทะเลชายฝั ง่ อีกมาก
14.2 เหล็ก แร่เหล็กที่ผลิต ได้ส่วนใหญ่ ส่งออกจาหน่ ายยังต่ างประเทศ โดยมี
ประเทศญี่ป่ ุนเป็ นลูก ค้าสาคัญ แร่ท่ใี ช้ถ ลุงเองภายในประเทศมีเพียงเล็กน้ อย ใน พ.ศ. 2503
ผลิต แร่เหล็ก ได้ 11,475 ตัน หลังจากได้เปิ ดเหมือ งเหล็กที่ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธ รรมราช
ปริมาณผลิตได้เพิม่ มากขึน้ คือใน พ.ศ. 2508 ผลิตได้ถงึ 750,477 ตัน ในปั จจุบนั ได้มกี ารสารวจ
พบแหล่งแร่เหล็กหลายแห่งทัวประเทศไทย
่
ประมาณว่ามีแร่เหล็กสารองอยู่ประมาณ 35 ล้านตัน
โดยมีแหล่งใหญ่อยูท่ จ่ี งั หวัดเลย
14.3 แร่อ่นื ๆ แร่ตะกัวส่
่ วนใหญ่ผลิตขึน้ เพื่อส่งไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ เมื่อ
พ.ศ. 2508 ผลิตได้ 12,403 ตัน เทียบกับ 4,600 ตันใน พ.ศ. 2503 ปริมาณผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
164 สาหรับแร่อ่นื ๆ เช่น ลิกไนท์ วุลแฟรม ฟลูออไรท์ ปริมาณการผลิตในปั จจุบนั เมื่อเทียบกับ
พ.ศ. 2503 ผลิตได้เพิม่ ขึ้นทุกชนิด ส่วนยิบซัมใน
่ พ.ศ. 2507 ผลิตได้มากที่สุด ถึง 41,900 ตัน
การผลิต ในปี ต่ อ ไปจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เพราะยิบ ซัมก
่ าลังเป็ นที่ต้อ งการในการใช้ท าปูนซีเมนต์
สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างซึง่ กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ระดับราคา
15. ในระยะ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2508 เลขดัชนีราคาขายส่งได้เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
100 กับ 96 โดยถือ พ.ศ. 2500 เป็ นปี ฐาน ใน พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็ นปี ก่ อนเริม่ แผนพัฒ นา ดัชนี
ราคาขายส่งโดยเฉลีย่ เท่ากับ 92 และได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 100 ใน พ.ศ. 2504 ต่อมาได้ลดลงมาเหลือ
เพี ย ง 96 ใ น พ .ศ . 2508 แ ต่ อ า จ สู ง ขึ้ น บ้ า ง ใ น ปี 2509 ส่ ว น เล ข ดั ช นี ร า ค า
ผู้บริโภคนัน้ เคลื่อนไหวอยู่ในระหว่ าง 97.0 กับ 103.8 โดยถือ พ.ศ. 2505 เป็ นปี ฐาน สาหรับปี
พ.ศ. 2509 ประมาณว่าเลขดัชนีเพิม่ ขึน้ เป็ น 105.5 เมื่อพิจารณาดัชนีราคาขายส่งและดัชนีราคา
ผู้บริโภคแล้วจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวของเลขดัชนีราคาตามฤดูกาลและมีแนวโน้ มเอียง
สูงขึน้ เพียงเล็กน้อย แสดงว่าตลอดระยะเวลาของแผนฉบับแรกเสถียรภาพด้านการเงินและการ
คลังอยูใ่ นสภาพมันคงโดยตลอด
่
การค้ากับต่างประเทศ
16. การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศของประเทศไทยนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ตลอด
ระยะเวลา 6 ปี ทผ่ี ่านมาการค้าต่างประเทศได้เพิม่ มากขึน้ ทุกปี จากการส่งออกมูลค่า 8,614 ล้าน
บาท และการนาเข้ามูลค่า 9,622 ล้านบาทใน พ.ศ. 2503 มาเป็ นการส่งออก 13,049 ล้านบาท
แ ล ะ ก า ร น า เ ข้ า 15,219 ล้ า น บ า ท ใ น ปี 2508 ส า ห รั บ พ .ศ . 2509 ก า ร ค้ า
ต่างประเทศประมาณว่าจะมีมูลค่ ารวมทัง้ สิ้นกว่าสามหมื่นล้านบาท ในระยะของแผน การส่ ง
สินค้าออกได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.0 ต่อปี และการนาสินค้าเข้าเพิม่ ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 10.4 ต่อปี
17. ในด้านการนาสินค้าเข้าได้มกี ารเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนของประเภทสินค้านาเข้า
กล่าวคือ มีการนาสินค้าประเภททุนเข้ามากขึน้ กว่าการนาสินค้าที่จะใช้บริโภคโดยตรง สินค้า
ประเภทอาหารและเครื่อ งดื่ม ซึ่ง ใน พ.ศ. 2503 น าเข้า เป็ น ร้อ ยละ 9.3 ของมูล ค่ า สิน ค้าเข้า
ทัง้ หมด ใน พ.ศ. 2508 นาเข้าเพียงร้อยละ 7.4 ส่วนสินค้าประเภทที่นาเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ เช่ น เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รต่ างๆ และอุ ป กรณ์ ในการก่ อ สร้างใน พ .ศ. 2503 น าเข้า
ร้อยละ 24.8 ใน พ.ศ. 2508 นาเข้าเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 31.7
18. ในด้านการส่งสินค้าออก สินค้าประเภทอาหารยังคงเป็ นสินค้าหลักในการส่งออก ใน
พ.ศ. 2503 ส่งออกเป็ นร้อยละ 45.4 ของมูลค่ าสินค้าออกทัง้ หมด ใน พ.ศ. 2508 เพิ่มขึ้นเป็ น
57.9 ทัง้ นี้ เพราะผลิตผลส่วนใหญ่เป็ นประเภทเกษตรกรรมซึง่ นาไปใช้เป็ นอาหารโดยตรง สินค้า
ขาออกทีส่ าคัญของประเทศไทย คือ ข้าว ยาง ดีบุก ไม้สกั ในปั จจุบนั ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงโดย
ผลิต ผลบางชนิ ด มีก ารส่ งออกน้ อ ยลง เช่ น ไม้สกั และมีผ ลิต ผลชนิ ด อื่น เข้ามาแทนที่ ได้แ ก่
ข้าวโพด ปอ มันสาปะหลังและข้าวฟ่ าง แสดงให้เห็นถึงการกระจายในการผลิต ข้าวซึ่งเคยมี
ความสาคัญ โดยเป็ น สิน ค้าหลัก ที่น ารายได้ใ ห้ป ระเทศเกิน ร้อ ยละ 50 ของมูล ค่ าสิน ค้าออก
ทัง้ หมดลดลงเหลือ เพีย งร้อ ยละ 33.2 ใน พ.ศ. 2508 การเปลี่ย นแปลงดังกล่ าวท าให้ระบบ
เศรษฐกิจมีดุลยภาพดียงิ่ ขึน้
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19. เนื่องจากการนาสินค้าเข้าได้ขยายตัวเร็วกว่าการส่งสินค้าออกเพราะขณะนี้ประเทศ
ไทยกาลังเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มากซึง่ ต้องสัง่
มาจากต่างประเทศ นับตัง้ แต่ปี 2503 ประเทศไทยจึงขาดดุลการค้าทุกปี โดยเฉพาะใน พ.ศ.
2506 ขาดดุ ล มากเป็ น ประวัติก ารณ์ ถึง 3,127 ล้านบาท แต่ ในระยะต่ อ มาการขาดดุ ล ได้ล ด
น้ อ ยลง แม้ก ารค้าจะขาดดุ ล แต่ ดุล การช าระเงิน เกิน ดุ ล ตลอดมาเนื่อ งจากได้เงิน ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ทาให้เงินบาทเป็ นที่เชื่อถือของต่างประเทศและมีเสถียรภาพมันคง
่ เมื่อสิ้นเดือน
กันยายน 2509 มีเงินตราต่างประเทศสารองอยู่ 17,200 ล้านบาท
การคลัง การเงิ น และการธนาคาร
20. ฐานะการคลังของรัฐบาลมีเสถียรภาพตลอดระยะของแผน การเงินได้หมุนคล่อง
พอประมาณและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับวงจรของฤดูกาล ทัง้ นี้ก็เนื่องจากเศรษฐกิจได้
ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระยะครึง่ หลังของแผน โครงการซึง่ เริม่ ไว้ในระยะ 3 ปี
แรกเริม่ จะปรากฏผลทาให้รายได้ของรัฐบาลได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของ
รัฐบาลระหว่าง พ.ศ. 2504 กับ พ.ศ. 2508 แล้ว ปรากฏว่า พ.ศ. 2508 สูงกว่า พ.ศ. 2504 ร้อย
ละ 96 ส่วนรายจ่ายนัน้ ได้เพิ่มขึ้นมากเช่นกันเพราะมีความจาเป็ นที่จะต้องตัง้ งบประมาณเพื่อ
การบริห ารทัว่ ไปและการพั ฒ นามากขึ้น เมื่อ พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี โดยเฉพาะ
งบพัฒนาแล้วก็จะเห็นว่ารายจ่ายของรัฐบาลสาหรับงบพัฒนาได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงตลอดระยะ
ของแผนและเมื่อพิจารณาจากอัตราเติบโตของระบบเศรษฐกิจซึ่งได้เพิม่ ขึ้นในอัตราสูงแล้วจะ
เห็นได้ว่าอานาจซือ้ ของประชาชนได้เพิม่ สูงมาก
21. ปริมาณเงินในมือประชาชนได้เพิม่ ขึ้นในอัตราพอประมาณ รัฐบาลได้ใช้มาตรการ
ต่างๆ จากัดภาวะเงินเฟ้ อไว้อย่างได้ผลดี เป็ นต้นว่าการผ่อนคลายให้สนิ ค้าขาเข้าบางชนิดเข้า
มาได้ การปรับปรุงพิกดั อัตราศุลกากรและวิธกี ารเก็บภาษีอากร ซึง่ นอกจากจะอุดช่องโหว่ต่างๆ
แล้วยังเป็ นการจากัดอุปสงค์ของผู้บริโภคมิให้มากเกินไปและยังได้มกี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินที่ฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์ให้เหมาะสมและได้เพิม่ อัตราดอกเบีย้ ธนาคารออมสิน เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนและเพื่อประโยชน์ทางด้านการระดมทุนภายในประเทศด้วย
22. ยอดเงินฝากธนาคารทัง้ ประเภทฝากเผื่อเรียนและประเภทฝากประจาได้เพิม่ ขึน้ เป็ น
ลาดับ ยอดเงินให้กู้และซื้อลดก็เพิม่ ขึน้ ทุกปี ตลอดระยะเวลาของแผน ซึ่งเป็ นเครื่องแสดงอย่าง
หนึ่งว่าการลงทุนทางด้านเอกชนได้ขยายตัวออกไปมาก ช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนพัฒนา ในด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศนัน้ ปรากฏว่าค่าของเงินบาทมันคง
่
ดีตลอดระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะรักษาค่าของเงินบาทไว้ให้มนคง
ั่
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การสะสมทุน(ล้านบาท)
การผลิต
เกษตรกรรม(พันตัน)
ข้าว
ข้าวโพด
ยาง
ปอ
มันสาปะหลัง
ไม้สกั (พัน ลบม.)
ไม้ยาง(พัน ลบม.)
ประมง(พันตัน)
ปลาน้าจืด
ปลาทะเล
อุตสาหกรรม
ซีเมนต์(พันตัน)
กระสอบ(พันใบ)
กระดาษ(ตัน)
น้ าตาล(พันตัน)
บุหรี(่ ล้านมวน)
ผ้าฝ้ าย(ล้านหลา)
เหมืองแร่(ตัน)
ดีบุก
ลิกไนท์
เหล็ก
ยิบซัม่
พลังงานทีผ่ ลิตได้
(พันกิโลวัตต์/ชัวโมง)
่
ระดับราคา
ดัชนีขายส่ง (2500 = 100)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (2505 = 100)
การค้ากับต่างประเทศ (ล้านบาท)
สินค้าขาออก
สินค้าขาเข้า
ดุลการชาระเงิน
การคลัง(ล้านบาท)
รายรับ (ปี งบประมาณ)
รายจ่าย (ปี งบประมาณ)
หนี้ภายในประเทศ (สิน้ ธันวาคม)
หนี้ต่างประเทศ (สิน้ ธันวาคม)
การเงินและการธนาคาร(ล้านบาท)
ปริมาณเงินในมือประชาชน (สิน้ ธันวาคม)
ยอดเงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์ (สิน้ ธันวาคม)
เงินสารองระหว่างประเทศ
(ล้านบาท-สิน้ ธันวาคม)

2503

2506

2507

2508

27.0
55,777
2,056
8,150

30.0
68,921
2,301
14,961

31.0
74,738
2,413
16,488

32.0
80,278
2,508
17,419

2509
(ประมาณ)
33.1
86,980
2,628
19,300

6,770
544
171
188
1,222
154
321

9,279
858
198
229
2,111
144
462

10,168
935
211
310
1,557
134
527

9,600_1/
1,000
215
370
2,340
145
540

11,900
1,200
220
500
2,400
140
540

73
146

75
323

83
494

86
551

90
580

544
6,878
2,554
140
8,862
83

997
23,129
7,890
125
10,171
140

1,059
33,511
13,577
168
10,195
171

1,247
39,892
22,300
320
10,500
251

1,400
4,500
26,300
270
10,800
325

16,757
107,783
11,475
13,000
563

21,617
137,073
15,743
23,889
887

21,635
103,633
190,955
41,900
1,088

26,419
124,967
750,477
11,240
1,340

27,100
153,100
710,000
34,000
1,700

92
96.4

99
100.9

93
102.9

96
103.8

36
105.5

8,614
9,622
949

9,676
12,803
949

12,339
14,253
1,437

13,049
14,219
1,705

13,700
17,500
4,170

7,924
6,685
6,380
2,153

10,326
10,402
7,619
3,923

10,657
11,030
8,784
4,490

12,457
12,416
10,007
4,906

14,440
14,440
12,265_2/
5,034_3/

10,088
4,643
7,130

11,881
9,948
11,008

12,916
11,798
12,564

14,332
14,141
14,027

14,900
16,309_4/
17,199_5/
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หมายเหตุ

_1/ ตัวเลขอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง
_2/ ตัวเลขแท้จริงเมือ่ 30 กันยายน 2509
_3/ตัวเลขแท้จริงเมือ่ 31 มีนาคม 2509
_4/ ตัวเลขแท้จริงเมือ่ 31 พฤษภาคม 2509
_5/ ตัวเลขแท้จริงเมือ่ 30 กันยายน 2409

ผลการปฏิ บตั ิ งานพัฒนาเศรษฐกิ จส่วนของรัฐ
ผลการปฏิบตั งิ านพัฒนาการเศรษฐกิจของรัฐในสาขาต่างๆ พอสรุปผลได้ดงั นี้
การเกษตรและสหกรณ์
23. การด าเนิ น งานของโครงการพัฒ นาชลประทานได้ข ยายเนื้ อ ที่ช ลประทานและ
ป้ องกันอุทกภัยเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1.9 ล้านไร่ คือ จากประมาณ 9.8 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2504
ม า เป็ น ป ระม า ณ 11.7 ล้ า น ไร่ ใ น ปี พ .ศ . 2509 ห รื อ ม า ก ก ว่ า 1 ใน 4 ข อ งเนื้ อ ที่
เพาะปลูกทัง้ ประเทศซึ่งสามารถจัดระบบชลประทานได้ โครงการสาคัญที่ได้ ก่อสร้างตัวเขื่อน
และงานส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยหรือใกล้จะเสร็จในระยะของแผนฉบับแรกได้แก่โครงการเขื่อน
ภูม ิพ ลที่ต าก แก่ งกระจานที่เพชรบุ ร ี แม่ยมที่แพร่ แม่แตงที่เชียงใหม่ น้ าพุ งที่ส กลนครและ
น้ าพองที่ขอนแก่น นอกจากนัน้ ยังมีโครงการที่อ ยู่ระหว่างการก่อ สร้างและจะต้อ งดาเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งไปอีก 8 โครงการ คือ โครงการแม่น้ าน่ า น กิ่ว ลม ล าปาว ล าพระเพลิง ล าตะคอง
หนองหวาย แม่ ก ลองใหญ่ แ ละท่ า เชีย ด ส่ ว นโครงการชลประทานทัว่ ไป ได้ แ ก่ โครงการ
ชลประทานเหมืองฝายและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดาเนินไปด้วยดี
การด าเนิ น งานพัฒ นาด้านชลประทานในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ แรกได้บรรลุ ผ ล
โดยทัวไปตามเป้
่
าหมาย แต่งานก่อสร้างบางโครงการต้องประสบปั ญหาเกี่ยวกับการล่าช้าในการ
กู้เงิน ปั ญหาเวนคืนที่ดนิ การอพยพราษฎรออกจากบริเวณน้ าท่วมเหนือเขื่อนและการขุดคลอง
ส่งน้ าในเขตโครงการชลประทานหลายแห่งซึง่ ยัง ไม่สาเร็จ ระบบการส่งน้ าในเนื้อทีเ่ หล่านี้จงึ ยัง
ไม่สมบูรณ์
การพัฒนาชลประทานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จแห่งชาติ ฉบับแรก
การชลประทานหลวง
การชลประทานทัวไป
่
อ่างเก็บน้า
การประหยัดน้า
รวม
ทีม่ า : กรมชลประทาน

เนื้ อที่ชลประทาน พ.ศ. 2504
8,615,000 ไร่
971,500 ไร่
210,000 ไร่
9,796,500 ไร่

เนื้ อที่ชลประทาน พ.ศ. 2509
9,666,100 ไร่
1,174,900 ไร่
360,000 ไร่
500,000 ไร่
11,701,000 ไร่

23

24. ในด้านการค้นคว้าวิจยั และส่งเสริมการเกษตร ปรากฏว่างานค้นคว้าทดลองตาม
สถานี แ ละหน่ ว ยงานต่ างๆ ของกรมการข้า ว กรมกสิก รรม กรมประมงและกรมปศุ ส ัต ว์ได้
ก้าวหน้าไปพอสมควร ได้จดั ตัง้ สถานีภาคขึน้ 2 แห่งทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยนาทและได้
จัด ตัง้ ศู น ย์ ว ิจ ัย การยางที่ ค อหงษ์ จ ัง หวัด สงขลาภายใต้ ค วามร่ ว มมือ ของกองทุ น พิ เ ศษ
สหประชาชาติ อย่างไรก็ตามงานค้นคว้าวิจยั ของสถานีเล็กๆ ยัง ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะขาด
เจ้าหน้าที่วชิ าการระดับสูงที่จะดาเนินการวิจยั ให้ได้ผลอย่างจริงจัง การจัดตัง้ สถานีเกษตรภาค
จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยระดมกาลังเจ้าหน้าทีว่ ชิ าการมาปฏิบตั กิ ารค้นคว้าทดลองให้ได้ผลดี
ยิง่ ขึน้ แทนทีจ่ ะกระจายกาลังตามสถานีเล็กๆทัวไป
่
สถานี ค้นคว้าทดลองของกรมกสิ กรรมและกรมการข้าว
กรมประมงและกรมปศุสตั ว์ ใน พ.ศ. 2509

ศูนย์วจิ ยั การเกษตรภาค
สถานีกสิกรรม
สถานีขยายพันธุพ์ ชื ไร่
สถานีส่งเสริมการเลีย้ งไหม
สถานีการยาง
สถานีทดลองข้าว
ศูนย์ปราบศัตรูพชื
ศูนย์ปราบศัตรูขา้ ว
สวนทดลองยาง
แปลงเพาะพันธุย์ าง
สถานีประมงทะเล
สถานีทดลองอาหารสัตว์
สถานีบารุงพันธุส์ ตั ว์
สถานีประมงน้ าจืด
สถานีประมงน้ ากร่อย
รวม

จานวน
2
20
9
5
10
18
11
12
4
11
3
5
10
13
2
135

ทีม่ า: กระทรวงเกษตร
25. ในด้านส่งเสริมการเกษตรเท่าที่ดาเนินการมาปรากฏว่า กาลังพนักงานส่งเสริมมี
น้อยและต้องกระจายกันไปปฏิบตั หิ น้าที่เกินกว่ากาลัง ทาให้งานด้านส่งเสริมไม่บรรลุผลเต็มที่
อย่ า งไรก็ ต ามได้ จ ดั ตัง้ กลุ่ ม ชาวนาขึ้น เกือ บ 1,000 กลุ่ ม ทัว่ ประเทศ ประกอบด้ว ยสมาชิก
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ประมาณ 40,000 ครอบครัว ใน 60 จังหวัด และจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมการเกษตรขึ้นในภาค
ต่างๆ
26. ในด้านการค้น คว้าและส่ งเสริม ยาง ศู น ย์ว ิจยั การยางที่ส ถานี ค อหงษ์ ได้ท าการ
ค้น คว้าเกี่ย วกับ การปรับ ปรุงพัน ธุ์ย างและเทคนิ ค ในการท าผลิต ภัณ ฑ์ย างต่ างๆ ตลอดจน
การศึกษาโรคยางสาเร็จไปแล้วบางส่วน ส่วนการส่งเสริมการปลูกยางแทนตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ยางได้เริม่ ดาเนินการใน พ.ศ. 2505 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2509 ได้ดาเนินการปลูกยาง
แทนไปแล้วประมาณ 158,000 ไร่ เมื่อเทียบกับความต้องการที่จะปลูกยางแทนทัง้ หมดแล้วยัง
เหลือเนื้อที่ท่จี ะต้องปลูกอีกมากทัง้ นี้ เนื่องจากปั ญหาเกี่ยวกับระบบการถือครองที่ดนิ สวนยาง
ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นที่ถื อ ครองสวนยางเล็ก และจ านวนเงิน ลงทุ น สงเคราะห์ ต่ อ ไร่ ย ัง ต่ า อยู่
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เพิม่ เงินสงเคราะห์อตั ราใหม่จาก 1,500 บาทต่อไร่ขน้ึ เป็ น 1,850 บาท
เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2509 นี้
27. การพัฒนาการประมง การปศุสตั ว์ และการป่ าไม้ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับ แรก
ได้ดาเนินไปด้วยดีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานส่งเสริมการประมงทะเลซึ่งได้มกี ารทาข้อ ตกลงกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อ พ.ศ. 2508 เพื่อจัดตัง้ สถาบันวิจยั ชีววิทยาของ
สัตว์ทะเลขึน้ สาหรับทางด้านปศุสตั ว์ นอกจากการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการจากัดโรคสั ตว์
แล้วได้ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคนมไทย-เดนมาร์ค ทีม่ วกเหล็ก ในด้านการป่ า
ไม้ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงวิธ ีก ารอนุ รกั ษ์ ป่ าไม้โดยได้ม ีการจัดตัง้ หน่ ว ยป้ อ งกันป่ าไปแล้ว 30
หน่ วยจนถึงปี พ.ศ. 2508 ส่วนการปลูกสร้างสวนสักและไม้กระยาเลยนัน้ ปรากฏว่าตัง้ แต่เริ่ ม
ดาเนินการมาจนถึงปี พ.ศ. 2508 ได้ทาการปลูกไม้สกั ไปแล้วในเนื้อทีป่ ระมาณ 7,000 ไร่และไม้
กระยาเลย 15,000ไร่ ล่ าช้ากว่าเป้ าหมายเนื่ อ งจากอุ ป สรรคทางกาลังเงิน และกาลังคน ส่ ว น
โครงการอุทยานแห่งชาติและสงวนพันธุส์ ตั ว์ป่าได้เริม่ งานไปแล้วด้วยดีแต่ยงั ภารกิจทีจ่ ะต้องทา
อีกมาก
28. ในด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิน ได้ ม ีก ารจัด ตัง้ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ขึ้น โครงการส าคัญ ที่
ปฏิบตั กิ ารได้ผลดี คือ โครงการสารวจและจาแนกประเภทที่ดนิ ซึง่ ได้ทาการสารวจจาแนกที่ดนิ
อย่ า งกว้ า งไปแล้ ว จนถึง พ.ศ. 2509 รวม 345,418 ตารางกิ โ ลเมตร ปรากฏว่ า เป็ นเนื้ อ ที่
ป่ าไม้ทงั ้ หมด 263,301 ตารางกิโลเมตร ที่เหลือเป็ นเนื้อที่จดั สรรและถือครอง นอกจากนัน้ ได้
ดาเนินการสารวจและวิเคราะห์ดนิ กับอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. การปฏิบตั งิ านของสหกรณ์บารุงดินและสหกรณ์นิคมได้ก้าวหน้าไปมาก จนถึงสิ้น
พ.ศ. 2509 มีสมาชิกทัง้ หมดประมาณ 28,300 ครอบครัว สาหรับสหกรณ์ทด่ี นิ 487 สมาคม รวม
เนื้อทีด่ นิ ถือครองทัง้ หมดประมาณ 738,900 ไร่ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานต้องประสบปั ญหา
ขาดแคลนเจ้าหน้าทีท่ างวิชาการและขาดเงินทุนส่งเสริมซึง่ มีไม่พอกับความต้องการของสมาชิก
งานด้านสหกรณ์พาณิชย์ มีสหกรณ์ 121 สมาคมมีสมาชิกจานวน 64,400 ครอบครัวได้ทาการ
ปรับปรุงการดาเนิน งานไปบ้างแล้ว แต่ สหกรณ์ บางแห่งยังประสบการขาดเงินทุ นอยู่และไม่
สามารถสนองความต้อ งการของเกษตรกรได้เต็ม ที่ก ล่ าวโดยทัว่ ไปแล้ว การด าเนิ นงานตาม
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สหกรณ์ รูป ต่ า งๆ ดังนั ้น มีก ารปรับ ปรุง มากขึ้น ในระยะที่ผ่ า นมา รวมทัง้ การริเริ่ ม การรวม
สหกรณ์ขนาดเล็กเข้าเป็ นชุมนุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้มสี มรรถภาพสูงขึน้
30. การด าเนิ น งานของโครงการสิน เชื่อ การเกษตรนัน้ ได้ท าการจัด ตัง้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเริม่ เปิ ดทาการโดยมีสานักงานใหญ่ในพระนครและเปิ ด
สาขาต่างจังหวัด 5 แห่งในปี พ.ศ. 2509
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
31. ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมซึ่งเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2502 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2503
ได้ ม ีก ารปรับ ปรุ ง การบริห ารและจัด ตัง้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การลง ทุ น เพื่ อ
กิจการอุตสาหกรรมขึน้ ใน พ.ศ. 2509 นโยบายส่งเสริมการลงทุนได้เริม่ เน้นหนักอุตสาหกรรมที่
ใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศได้มาก ในบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและ
ได้ เปิ ด ด าเนิ น การนั ้น มีอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เช่ น โรงกลัน่ น้ า มัน โรงผลิต ยางรถยนต์
โรงงานถลุงดีบุก โรงงานประกอบรถยนต์และรถแทรกเตอร์และโรงงานผลิตชิน้ อะไหล่ เป็ นต้น
การส่งเสริ มการลงทุนเพื่อกิ จการอุตสาหกรรม เมษายน 2502 – มิ ถนุ ายน 2509
อุตสาหกรรมจาพวก
ก
2502–2504
2505
2506
2507
2508
2509(6 เดือน)

ข

6 3
9 9
25 2
15 6
13 7 75 20

ค รวม

ทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้
(ล้านบาท)
ไทย

92 101 671.4
29 47 252.5
39 66 337.6
42 63 261.8
47 60 157.1
14 21 281.5
263 358 1,961.9

ต่างชาติ

รวม

196.8 868.2
122.6 375.1
191.5 529.1
248.8 510.6
91.6 248.7
134.0 415.5
985.3 2,947.2

บริษทั
บริษทั
ร่วมทุน คน
ไทย
บริษทั ต่างชาติ
ล้วน
ล้วน
50
46
5
17
27
3
23
38
5
18
43
2
27
33
9
12
143 199
15

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
32. การช่วยเหลือการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยให้เงินกู้แก่เอกชนที่ประสงค์จะลงทุนโดย

คิดดอกเบีย้ ในอัตราต่ านัน้ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมตั เิ งินกูไ้ ปทัง้ หมด
69 ราย รวมเงินกู้ท่สี ญ
ั ญาไปแล้ว เป็ นจานวน 162.5 ล้านบาท ตัง้ แต่ เริม่ ดาเนิ นการใน พ.ศ.
2503 ถึงเดือนมิถุนายน 2509 การดาเนินงานของบรรษัทต้องประสบปั ญหาทางด้านการเตรียม
โครงการเสนอเพื่อขอกูเ้ งินส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องและไม่มเี งินทุนทีจ่ ะให้กเู้ พียงพอ
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเท่าที่ดาเนินมาปรากฏว่าการจัดตัง้ สถาบันบริการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่าจะเปิ ดบริการปรับปรุงเทคนิค การผลิต
การจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ปลายปี 2509
นี้ ส่วนโครงการเงินกู้เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการมาใน พ.ศ. 2507 จนถึง
สิ้นปี งบประมาณ 2509 ได้อนุ มตั ไิ ปแล้ว 123 ราย รวมเป็ นเงินกู้ทงั ้ หมดประมาณ 28,770,000
บาท งานทางด้านศูนย์เพิม่ ผลผลิตได้ดาเนินการช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบจัดการเพื่อเพิม่
สมรรถภาพในการผลิตให้แก่รฐั วิสาหกิจและเอกชนอย่างกว้างขวาง
33. การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมเท่าที่ดาเนินมาต้องประสบปั ญ หาหลายประการ ได้ม ี
การสารวจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับแหล่งที่ควรจัดเป็ นย่านอุตสาหกรรมแล้วแต่ยงั ไม่มบี ริษทั เอกชนใด
พร้อ มที่จ ะเข้า มาด าเนิ น การ ในด้า นของรัฐ นั ้น ได้เ ริ่ม งานจัด ตัง้ ย่ า นอุ ต สาหกรรมส าหรับ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มขึ้น ที่ร งั สิต ในปี 2509 และก าลัง พิจ ารณาส ารวจย่ า นอุ ต สาหกรรม
ขนาดใหญ่อยู่
34. ในด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณีได้ทาการสารวจแหล่งแร่และทา
แผนทีธ่ รณีวทิ ยาในภาคต่างๆ รวมทัง้ การสารวจความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ทส่ี าคัญๆ เช่น ดีบุก
เหล็ก สังกะสี และแมงกานีสในภาคใต้ ภาคเหนือและบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง แหล่งแร่สาคัญที่พบ
ได้แก่ แร่เหล็กและทองแดงที่จงั หวัดเลย แร่ตะกัวและสั
่
งกะสีท่จี งั หวัดตาก นอกจากนัน้ ได้ให้
สัมปทานแก่บริษทั เอกชนเพื่อสารวจน้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
การพลังงาน
35. ในระยะแผนพัฒ นาฉบับ แรก การพัฒ นาพลังงานไฟฟ้ าได้ข ยายก าลังการผลิต
ติดตัง้ จากแหล่ งต่ างๆ เพิ่ม ขึ้น เกือ บสองเท่ าตัว คือ จาก 288,700 กิโลวัต ต์ม าเป็ น 552,600
กิโลวัตต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานน้ าโดยการก่อสร้าง
โครงการเอนกประสงค์ยนั ฮี น้ าพองและน้ าพุง และจากการจัดตัง้ โรงไฟฟ้ าลิกไนท์ท่กี ระบี่และ
โรงงานไฟฟ้ าพระนครเหนือ
36. การก่อสร้างระบบจาหน่ ายได้ดาเนินการไปในเขตโครงการยันฮีในระยะที่ 2 และ 2
ใน 23 จังหวัดของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกและในเขตโครงการไฟฟ้ ากระบีใ่ น 8
จังหวัดภาคใต้ การก่ อ สร้างระบบจาหน่ ายบางแห่งต้อ งล่ าช้าไปบ้าง เพราะรอการกู้เงิน จาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้ดาเนินการแก้ปัญหาโดยการจัดทาระบบจาหน่ ายแบบชัวคราว
่
โดยอาศัยเงินกูจ้ ากกระทรวงการคลัง
การคมนาคมและขนส่ง
37. การพัฒนาระบบคมนาคมด้านการสื่อสารไปรษณีย์ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมได้
ก้าวหน้าไปมาก การก่อสร้างระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ในการใช้โทรศัพท์ โทรเลข วิทยุ
และเทเล็กระหว่างภาคต่างๆ ได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียง-
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เหนือ ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ได้กเู้ งินจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีและเริม่ การก่อสร้างใน
ปี 2509 นี้
งานพั ฒ นาโทรศั พ ท์ น ครหลวงและหั ว เมือ งนั ้น ได้ ท าการติ ด ตั ง้ ปรับ ปรุ ง ขยาย
ชุมสายโทรศัพท์ในนครหลวงรวมทัง้ หมดถึงสิน้ ปี 2509 เป็ น 55,000 หมายเลขและโทรศัพท์หวั
เมืองทัง้ หมด 28,000 เลขหมาย รวมโทรศัพท์ทวประเทศ
ั่
83,000 เลขหมาย เปรียบเทียบกับปี
2504 ซึง่ มีเพียง 40,607 เลขหมาย เมือ่ เทียบกับความต้องการแล้วผลงานยังล้าหลังอยูม่ าก
38. การพัฒนาทางหลวงแผ่นดินได้มกี ารดาเนินการอย่างมีโครงการแน่ นอนเป็ นครัง้
แรก โดยได้ขยายระบบทางหลวงแผ่นดินเพิม่ จากประมาณ 8,500 กิโลเมตรในปี พ.ศ. 2504 มา
เป็ น 9,482 กิโลเมตรในปี 2508 ในจานวนนี้มที างที่ใช้ได้ทุกฤดูกาลประมาณร้อยละ 60 ทีเ่ หลือ
เป็ นทางลูกลังและทางดินในระหว่างปี 2509 มีทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างสายสาคัญๆ 12 สาย
ระยะทางทัง้ หมด 1,235 กิโ ลเมตร ซึ่ง กรมทางหลวงด าเนิ น การก่ อ สร้า งเองเพีย ง 2 สาย
ระยะทาง 169 กิโ ลเมตร นอกนั ้น ได้ ใ ห้ บ ริษั ท เอกชนรับ เหมาไปด าเนิ น การก่ อ สร้า ง การ
ดาเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินบางสายต้องประสบอุปสรรคและล่าช้าเนื่องจากประสบ
ปั ญ หาเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รบั เหมาตามเงื่อนไขเงินกู้ต่างประเทศขาดแคลนวิศวกรควบคุม
งานก่อสร้างและการล่าช้าในการเวนคืนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
การสร้างทางหลวงแผ่นดิ นระหว่าง พ.ศ. 2504-2508
ประเภทของทาง
คอนกรีตและแอสฟั ลท์
หิน
ลูกรังและดิน
รวม (กิโลเมตร)
ทีม่ า: กรมทางหลวง

2504
3,108
1,668
3,723
8,499

2505
3,708
1,499
3,759
8,966

2506
3,966
1,342
3,807
9,115

2507
4,701
1,019
3,682
9,403

2508
5,031
853
3,598
9,482

39. การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ทาการปรับปรุงกิจการรถโดยสารและรถสินค้าให้ม ี
สมรรถภาพ สะดวกและรวดเร็ว โดยสังซื
่ อ้ รถสินค้าและรถหัวจักรเพิม่ ขึน้ กับปรับปรุงย่านสถานี
ต่ างๆ ให้ดีข้นึ การก่ อ สร้างใหม่ได้แ ก่ ก่ อ สร้างทางรถไฟแก่ งคอย-บัว ใหญ่ ระยะทางทัง้ หมด
ประมาณ 250 กิโลเมตร ซึ่งเริม่ ทาการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2506 และได้เสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 60
โดยทัว่ ไปแล้ว การพัฒ นากิจการรถไฟได้เป็ น ไปด้ว ยดี แต่ เฉพาะเรื่อ งบริก ารผู้โดยสารและ
ผูว้ ่าจ้างขนส่งสินค้ายังขาดการให้ความสะดวกอยูบ่ า้ ง
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การพัฒนากิ จการรถไฟ พ.ศ. 2505 – 2508
ปี

รถจักรไอน้า

รถจักรดีเซล

รถสินค้า

รถโดยสาร

2504
2508

306
283

65
168

7,207
7,937

802
760

ระยะทาง
รถไฟ(ก.ม.)
4,030
4,178

ปริมาณสินค้า
บรรทุก(ตัน)
3,075,000
4,435,000

ทีม่ า : การรถไฟแห่งประเทศไทย
40. ด้านการขนส่ งทางน้ าได้ท าการส ารวจข้อ มูล ขนส่ งทางน้ าภายในมีก ารก่ อ สร้าง
ท่าเทียบเพิม่ อีก 4 แห่งและสร้างที่ผูกเรือกลางน้ าในปี 2509 อย่างไรก็ดยี งั มีปัญหาในด้านการ
บริหารอยู่มาก นอกจากนัน้ ได้เตรียมการสารวจเพื่อก่อสร้างท่าเรือทะเลน้ าลึกทางชายฝั ง่ ทะเล
ด้านตะวันออกเพื่อดาเนินการก่อสร้างต่อไป
41. การปฏิบ ัติงานพัฒ นาการขนส่ งทางอากาศในระยะของแผนฉบับ แรกได้แก่ การ
ปรับปรุงท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ โดยการสร้างทางวิง่ สายตะวันออกเพิ่มขึ้นอีก 1 สายเพื่อ
บรรเทาความคับคังของจราจร
่
การเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารภายในประเทศให้ทนั สมัยเพิม่ ขึ้น
และการปรับปรุงก่ อสร้างสนามบินต่างจังหวัดให้ได้มาตรฐานแล้วเสร็จ 5 แห่ง คือ สนามบิน
พิษ ณุ โลก ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่ อ งสอน และหนองคาย นอกจากนัน้ ยังได้จดั ซื้อ ที่ดิน เพื่อ
เตรียมการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งทีส่ องด้วย
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
42. งานพัฒนาชุมชนแบบครอบคลุมทัง้ อาเภอได้เริม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจหลักการช่วยตนเองโดยมีผู้นาในการริเริม่ งาน
ต่ างๆ ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ได้มเี ขตพัฒ นาชุม ชนครบทัง้ 15 จังหวัด รวมทัง้ สิ้น 33
อ าเภอ ภาคใต้ 4 จังหวัด รวม 11 อ าเภอและได้เปิ ดเขตทดลองในภาคเหนือ และภาคกลาง
บางแห่ง
43. ในด้านประชาสงเคราะห์ได้ทาการปรับปรุงนิคมสร้างตนเองซึ่งมีอยู่ประมาณ 40
แห่ง เพื่อจัดสรรทีท่ ากินให้แก่สมาชิกเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการมาจนถึงสิน้ ปี 2508 ปรากฏว่า
ได้จดั สรรที่ทากินให้แก่สมาชิกไปแล้วประมาณ 28,800 ครอบครัว ซึ่งช้ากว่าเป้ าหมายทีว่ างไว้
ทัง้ นี้ เนื่องจากการบุกเบิกที่ดนิ จัดสรรให้ราษฎรล่าช้าเพราะขาดเครื่องมือจักรกล การเปิ ดนิคม
ใหม่ ไ ด้ แ ก่ นิ ค มสร้ า งตนเองแก่ ร าษฎรที่ อ พยพจากเขตน้ าท่ ว มเหนื อ เขื่อ นภู ม ิ พ ลและ
เขื่อนน้ าพองกับนิคมพัฒนาภาคใต้ การดาเนินงานนิคมบางแห่งต้อ งประสบปั ญหาเรื่องที่ดนิ ใน
นิคมไม่เหมะสมแก่การเพาะปลูก ขาดระบบชลประทานและการประสานงานกับหน่ วยราชการ
อื่นยังไม่เรียบร้อย
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นอกจากนิคมแล้ว ได้รเิ ริม่ โครงการอาคารสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อยในเขต
นครหลวงโดยได้สร้างอาคารแล้ว 20 หลังจุได้ทงั ้ หมด 1,312 ครอบครัว ซึง่ ยังไม่พอสนองความ
ต้องการ นอกจากนัน้ ปั ญหาแหล่งเสื่อมโทรมก็กาลังเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
44. งานแผนพัฒนาสาธารณูปการทีส่ าคัญได้แก่การขยายกิจการประปาในพระนครและ
ธนบุรโี ดยเพิ่มกาลังผลิตจากวันละ 174,289 ลบ ม. ใน พ.ศ. 2504 เป็ นวันละ 380,238 ลบ ม.
ใน พ.ศ. 2509 แต่ยงั ไม่พอกับความต้องการและมีปัญหาในการก่อสร้างหลายประการ ซึ่งเป็ น
ภาระจะต้อ งแก้ไขต่ อ ไป ส่ วนการประปาจังหวัดนัน้ ได้ขยายกิจการจากเดิมอีก 41 แห่ง รวม
ทัง้ หมดเป็ น 125 แห่ง รวมกาลังผลิตทัง้ หมดประมาณ 200,000 ลบ ม. ต่อวัน นอกจากนัน้ ได้
เจาะน้ าบาดาลเพิม่ ขึน้ ในต่างจังหวัดอีก 1,800 บ่อ และเริม่ โครงการจัดหาน้ าสะอาดในชนบททัว่
ประเทศใน พ.ศ. 2509
การสาธารณสุข
45. ในด้ า นการแพทย์ไ ด้ ท าการปรับ ปรุง ขยายโรงพยาบาลส่ ว นกลางและในส่ ว น
ภู ม ิภ าคซึ่ง ขณะนี้ ม ีท ัง้ หมด 84 แห่ ง ให้ ส ามารถบริก ารคนไข้ไ ด้ ม ากขึ้น และได้ ย กฐานะ
โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก นครราชสีมา จันทบุร ี และสงขลาให้เป็ นโรงพยาบาลภาค ในส่วน
ภูม ิภ าคได้เพิ่ม จานวนเตีย งท าให้ส ามารถลดอัต ราส่ ว นจานวนเตียงคนไข้ต่ อ ประชากรจาก
1:3,700 คน ในปี 2506 มาเป็ น 1: 2,800 ในปี 2509 ในส่ ว นกลางได้เพิ่ม เตียงคนไข้ม ากขึ้น
เช่ น กัน คือ จาก 4,466 เตีย งในปี 2509 เป็ น 5,056 เตีย ง ในปี 2509 กับ ได้ จ ัด ตัง้ สถาบัน
การแพทย์สาขาต่างๆ ขึน้ เป็ นบางแห่ง
46. การควบคุมป้ องกันโรคติดต่อได้ดาเนินไปด้วยดี สาหรับวัณโรคได้ทาการจัดตัง้ ศูนย์
ควบคุมวัณโรคเพิม่ ขึน้ ที่จงั หวัดยะลา ขอนแก่น และเชียงใหม่ โรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคเท้าช้ าง
คุดทะราด และอหิวาต์ได้ขยายการสารวจและป้ องกันบาบัดโรคแก่ประชาชนซึ่งยังผลให้จานวน
ผูป้ ่ วยเป็ นโรคเหล่านี้ได้ลดลงเป็ นลาดับ
การส่งเสริมการอนามัยของประชาชนได้ดาเนินการจัดตัง้ และปรับปรุงสถานีอนามัยชัน้
1 และสถานีอนามัยชัน้ 2 คือ จัดตัง้ และขยายสถานีอนามัยชัน้ หนึ่งไปแล้ว 217 แห่ง และชัน้ 2
รวม 881 แห่งถึงสิ้นปี พ.ศ. 2509 แต่ยงั ประสบปั ญ หาสาคัญ คือ การขาดแพทย์ประจาสถานี
อนามัยซึง่ ยังไม่สามารถแก้ไขได้
ส่วนการดาเนินตามโครงการกาจัดกวาดล้างมาลาเรีย ปรากฏว่าการควบคุม และกาจัด
มาลาเรียได้ยงั ผลให้อตั ราตายจากโรคมาลาเรียลดลงมาก ได้ทาการพ่นสารเคมีไปแล้วในท้องที่
ทีป่ ระชากร 19.3 ล้านคนและอบรมเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั กิ ารระดับต่างๆ ไปแล้วประมาณ 7,000
คน อย่างไรก็ดผี ลของโครงการนี้ยงั ไม่สามารถประเมินได้ว่าคุม้ กับทุนทีล่ งไปหรือไม่

30

การศึกษา
47. การพัฒ นาการศึก ษาได้ม ีแ นวที่จ ะด าเนิ น การให้ ส อดคล้อ งและสนั บ สนุ น การ
พัฒนาการเศรษฐกิจ ได้มกี ารปรับปรุงการศึกษาเบือ้ งต้นทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพโดยการ
ขยายสถานศึกษาเพื่ออุปกรณ์และฝึ กอบรมครูในส่วนกลางและส่วนภูมาิ ภาค โครงการสาคัญ
ได้แก่การขยายระบบการศึกษาภาคบังคับออกไปจนถึงชัน้ ประถมปี ท่ี 7 ซึง่ ได้เริม่ ไปแล้วหลาย
แห่ง ในปี พ.ศ. 2509 จานวนนักเรียนประถมศึกษาภาคบังคับ ( ป.1 - ป.7 ) มีทงั ้ สิน้ 4,768,000
คน ในจานวนนี้เป็ นนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น ( ป.1 - ป.4 ) ประมาณ 4,231,000 คน
48. ในด้ า นมัธ ยมศึก ษาได้ด าเนิ น การทดลองเปิ ดโรงเรีย นมัธ ยมแบบประสมเพื่อ
ปรับปรุงคุณ ภาพของนัก เรียนทัง้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ 2 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนมัธยม
ธรรมดานัน้ ใน พ.ศ. 2509 มีนักเรียนมัธยมศึกษา ( มศ. 1-มศ.6 ) ทัง้ สิ้นประมาณ 388,102 คน
ในจานวนนี้เป็ นนัก เรียนมัธยมศึก ษาสายสามัญ ( มศ. 1-มศ. 5 ) ประมาณ 345,502 คน และ
นักเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีวะ ( มศ. 1-มศ. 6 ) 42,600 คน
49. ในด้านการฝึ ก หัดครูได้พ ยายามเร่งรัดปรับปรุงทัง้ ด้านปริมาณและคุ ณ ภาพโดย
พยายามผลิตครูประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง และปริญญา
การศึกษาบัณฑิตเพิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกันได้เปิ ดอบรมครูท่มี วี ุฒติ ่ าให้มคี วามรู้ความชานาญ
เพิ่มขึ้น ใน พ.ศ. 2509 มีนัก เรียนฝึ กหัดครูรวมทัง้ สิ้น ประมาณ 19,776 คน ในจานวนนี้เป็ น
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 14,498 คน นักเรียนประกาศนียบัตรชัน้ สูง 3,378 คน
และนักศึกษาปริญญาการศึกษา 1,900 คน
50. การพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งผลิตกาลังคนระดับกลางเพื่อสนองความต้องการของ
ระบบเศรษฐกิจถือเป็ นงานขัน้ สาคัญ ธนาคารโลกได้อนุมตั เิ งินกูจ้ านวน 120 ล้านบาท เพื่อนามา
ปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 25 แห่ง โดยเริม่ ดาเนินการในปี 2509
51. การพั ฒ น าอุ ดม ศึ ก ษ าได้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ง ม ห าวิ ท ยาลั ย ใน ส่ ว น ภู มิ ภ าค คื อ
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ และขอนแก่ น ซึ่ง ได้ เ ปิ ด รับ นั ก ศึก ษาไปแล้ว กับ เตรีย มการจัด ตัง้
มหาวิทยาลัยภาคใต้ ปั ญหาสาคัญได้แก่การจัดหาอาจารย์ประจามาทาการสอนในมหาวิทยาลัย
เหล่านี้
งานปรับ ปรุงมหาวิท ยาลัยในส่ ว นกลาง คือ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
นัน้ ได้ทาการขยายอาคารสถานทีเ่ รียนและจัดหาอุปกรณ์การศึกษาพร้อมทัง้ หลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้
ในปี การศึกษา 2508 มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัง้ หมด 40,918
คน นอกจากนัน้ ได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขน้ึ ทีก่ รุงเทพฯ

บทที่ 3
วัตถุประสงค์และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสรุปเฉพาะทีส่ าคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 ระดมทรัพ ยากรก าลัง คน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และทุ น มาใช้ ให้ เ กิ ด
คุณประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจตามหลักวิชาการและวิทยาการแผนใหม่ เพื่อขยายพลังการ
ผลิตของประเทศอันจะเป็ นการเพิม่ พูนรายได้ประชาชาติ เนื่องจากคุณประโยชน์ของการพัฒนา
เป็ นของส่วนรวมจึงพึงทีค่ วรจะตกถึงมือประชาชนโดยทัวถึ
่ ง
1.2 ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่งึ ความเป็ นธรรมของสังคม เพื่อเสริมเสถียรภาพของ
ระบบสังคม เชิดชูส ถาบันที่สาคัญ ของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามกับสงเคราะห์ราษฎรซึ่งอยู่ในเขตทุรกันดารห่างไกลและที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้เต็มที่
1.3 รัก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ และการเงิน การคลัง เพื่อ ให้ก ารพัฒ นา
ประเทศได้ลุล่วงไปด้วยดีและเพื่อเป็ นหลักประกันอนาคตของชาติ
1.4 สนับสนุนการรักษาความมันคงของชาติ
่
โดยถือหลักว่าความมันคงของชาติ
่
ย่อมอาศัยพลังทางเศรษฐกิจและความสามัคคีเป็ นอันเดียวของระบบสังคม
นโยบาย
1. เพื่อให้เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ดงั กล่าว จึงกาหนดนโยบายพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนรวมไว้ดงั ต่อไปนี้
2.1 เพิ่ ม ก าลัง การผลิต ของประเทศและรายได้ ป ระชาชาติ เ พื่ อ ยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและรายได้ของประชาชน กับส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั ผลจากการพัฒนา
โดยเสมอภาคและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ รัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดกาลังการผลิตของประเทศและปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจให้มสี มถรรภาพยิง่ ขึน้ ทุกวิถที างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มรี ายได้สูงขึน้ พร้อม
กันรัฐจะดาเนินการป้ องกันมิให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเกินความจาเป็ น การดาเนินการสองวิธนี ้ีจะ
ยังผลให้ ประชาชนทัวไปมี
่
ระดับมาตรฐานการครองชีพ ดีข้นึ นอกจากนัน้ รัฐมีนโยบายที่จะ
กระจายผลของการพัฒนาออกไปให้ถงึ ประชาชนทัวราชอาณาจั
่
กร โดยจะเร่งรัดการพัฒนาเขต
ชนบทและเขตทุรกันดารห่างไกลเป็ นกรณีพเิ ศษเป็ นทีค่ าดหวังได้ว่าโครงการต่างๆ ในส่วนของ
รัฐทีจ่ ะดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจนี้จะมีผลสะท้อนทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
ให้รายได้ประชาชาติต่อบุคคลสูงขึน้ และเสมอภาคยิง่ ขึน้
2.2 ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้มรี ากฐานที่มนคงและมี
ั่
สมดุล ยิง่ ขึ้นประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตร และชาวไทยส่วนมากยึดถืออาชีพเกษตรกรรม
เป็ นหลักในการดารงชีพนโยบายพัฒนาประเทศจะถือการเกษตรเป็ นหลักและเป็ นสาขานาที่จะ
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ชักจูงให้สาขาอื่นๆ ได้เจริญก้าวหน้าตามไป โดยมีส่วนสัมพันธ์และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน รัฐ
จะส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพและประเภทของการผลิต โดยเฉพาะ
ผลิต ผลซึ่งสามารถหาตลาดในต่ างประเทศได้ส ะดวกและมีราคาสูง กับ ผลิต ผลซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็ นวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ ในด้านอุตสาหกรรมรัฐมีนโยบายที่
จะส่ งเสริมเอกชนโดยจะสนับสนุ นการลงทุนทัง้ ภายในและจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุตสหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่กบั ทีค่ นไทยร่วมลงทุน
ด้วย ในด้านพาณิชย์กรรมและบริการต่างๆ รัฐต้องการจะสนับสนุ นให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีแต่ม ี
ขอบเขตเพื่อรักษาไว้ซ่งึ ประโยชน์ส่วนรวม กับจะส่งเสริมให้คนไทยได้มอี าชีพทางการค้าและ
บริการมากยิง่ ขึน้
2.3 พัฒนากาลังคนด้วยการขยายการมีงานทาให้มากและพัฒนาแรงงานระดับ
ต่ างๆ ปั จจัยส าคัญ ประการหนึ่ งในการเพิ่ม กาลังการผลิต ของประเทศย่ อ มขึ้น อยู่กับการน า
ทรัพยากรกาลังคนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ให้มากที่สุด การที่กาลังคนของประเทศมีสมรรถภาพ
ในการทางานต่ าก็ดี หรือมีการว่างงานติดต่อกันก็ดยี ่อมก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านเศรฐกิจ
และเป็ นภาระแก่สงั คม รัฐจึงมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี ารขายการมางานทามากขึน้ และพัฒนา
แรงงานระดับ ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ ชนชัน้ กรรมาชีพ นัน้ รัฐจะวางมาตรฐานการ
ส่งเสริมให้มรี ายได้และสวัสดิการเพียงพอตามความเป็ นธรรม
2.4 ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติใ ห้ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งจะ
เน้ น หนั ก การอนุ ร กั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติท่ีส าคั ญ ประเทศไทยมีท รัพ ยากรธรรมชาติท่ีจ ะ
สามารถนามาใช้ในการผลิตอันได้แก่ ดิน แหล่งน้ า ป่ าไม้และแร่ธาตุอยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์
พอประมาณ รัฐมีนโยบายทีจ่ ะนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในแง่
เศรษฐกิจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงและทัวถึ
่ ง พร้อมกันรัฐมีนโยบายทีจ่ ะอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซ่งึ ความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยการป้ องกันรักษา การทานุ บารุงและการ
สารวจทรัพยากรแหล่งใหม่เพื่อมิให้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ได้ลดน้อยเสื่อมโทรมลงเป็ นการเสียหายแก่
ประเทศต่อไปในอนาคตข้างหน้า และเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพเป็ นการเสริมสร้างกาลังการผลิตของประเทศชาติ
2.5 สนับสนุ นความก้าวหน้ าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการด้านประยุกต์
ในยุคของความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ของโลกดังที่เป็ นอยู่ในขณะนี้ ประเทศที่จะสามารถ
พัฒนาได้เต็มที่จาเป็ นจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่
พอสมควร มิฉะนัน้ แล้วก็จะไม่สามารถนาผลของการประดิษฐ์ การวิจยั และการปรับปรุงต่างๆ
มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับภาวะและความต้องการภายในประเทศได้ รัฐจึงมีนโยบายทีจ่ ะขยาย
บริการของรัฐให้กบั เอกชนในด้านนี้และนาผลของความก้าวหน้าทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมมาดาเนินการ
สาหรับโครงการของรัฐเองด้วย
2.6 พัฒ นาระบบสัง คมให้ ก้ าวหน้ า และมีค วามเสมอภาคยิ่ง ขึ้น การพัฒ นา
เศรษฐกิจนัน้ จาต้องทาควบคู่กนั ไปกับกาพัฒนาสังคม ทัง้ นี้เพราะปั ญหาต่างๆ ในด้านสังคมมี
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ความสาคัญต่อการครองชีพของประชาชนเป็ นอย่างมากทัดเทียมกับปั ญหาในด้านเศรษฐกิจ รัฐ
มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาให้ระบบสังคมของประเทศได้มคี วามเสมอภาคยิง่ ขึน้ โดยจัดให้บริการและ
การลงทุนของรัฐในด้านต่างๆ ได้เป็ นไปเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง และให้ผลของการ
พัฒนาได้ตกถึงมือประชาชนโดยทัวถึ
่ งสาหรับบุคคลซึง่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่นัน้
รัฐจะให้ความอนุ เคราะห์ในด้านสังคมสงเคราะห์ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อรักษาไว้ซ่งึ ความ
เป็ นธรรมภายในสังคม นอกเหนือไปจากการดาเนินการด้านพัฒนาโดยตรงแล้ว รัฐมีนโยบายที่
จะส่งเสริมสวัสดิการของสังคมด้วยการพิทกั ษ์ความปลอดภัยของประชาชนและจะดาเนินการ
ส่ งเสริม ในเรื่อ งความรับ ผิด ชอบของมวลชนต่ อ ตนเองและต่ อ ส่ ว นรวมนอกจากนี้ รัฐ จะถือ
นโยบายที่จะทานุ บารุงศีล ธรรม วัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามซึ่งจะเป็ น
เครือ่ งวัดอารยธรรมของระบบสังคมให้รงุ่ เรืองยิง่ ขึน้ ด้วย
2.7 รักษาเสถียรภาพการเงินการคลังเพื่อป้ องกันภาวะเงินเฟ้ อ ส่งเสริมการออม
ทรัพย์และการลงทุนของเอกชนกับหาทางเพิม่ รายได้ของรัฐให้สูงขึ้นโดยยึดถือหลักความเป็ น
ธรรมแก่สงั คมในการดาเนินการเพื่อพัฒนาประเทศและเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความมันคงของประเทศ
่
รัฐมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้จา่ ยเป็ นจานวนมาก
จึงจาเป็ นที่จะต้องเพิม่ รายรับให้สมดุลกับรายจ่าย แต่ทงั ้ นี้ต้องดาเนินการมิให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อ
ขึ้น ซึ่งจะเป็ น การบัน่ ทอนก าลังในการพัฒ นาและเป็ น การกระทบกระเทือ นต่ อ การครองชีพ
ของประชาชนส่วนใหญ่อนั จะแก้ไขได้ลาบากภายหลัง รัฐจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหาทางเพิม่
รายได้ให้มากขึ้นโดยยึดถือหลักความเป็ นธรรมของสังคมเป็ นแนวทางในการปรับปรุงรายได้
ดังกล่าว กับดาเนินการใช้จ่ายโดยประหยัดและให้ได้ผลคุม้ ค่ากับทุนที่ลงไป ในด้านของเอกชน
รัฐต้องการที่จะส่งเสริมการออมทรัพย์ของเอกชนเพื่อนามาใช้ในการลงทุนในกิจกรรมที่จะก่อ
ความเจริญ ให้แ ก่ ประเทศและได้ผ ลประโยชน์ ต อบแทนสูงในด้านส่ว นรวม นอกจากนัน้ รัฐมี
นโยบายที่จะรักษาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศไว้มใิ ห้ขาดดุล และรักษากองทุนสารองของ
ประเทศในปริมาณทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับความจาเป็ น
2.8 ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาความ
มันคงของประเทศ
่
การรักษาความมันคงและอธิ
่
ปไตยของประเทศย่อมมีความสาคัญสูงเหนือสิง่
อื่นใด รัฐมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพื่อให้พลังอานาจใน
การรักษาความมันคงของชาติ
่
ได้ทวีข้ึน ดังนัน้ แผนพัฒนาจึงได้รวมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึง่ มีส่วนสนับสนุนความมันคงของชาติ
่
ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมไว้เป็ นจานวนมาก อาทิ
เช่น โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและโครงการทางหลวงในเขตทีม่ กี ารแทรกซึมบ่อนทาลาย เป็ น
ต้น
2.9 เร่งรัด พัฒ นาโครงการที่ม ีล าดับ ความสาคัญ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากทรัพยากรการเงินและก าลังคนของประเทศมีจากัด แผนพัฒ นาฉบับนี้จงึ มีขอบเขต
จากัดและไม่อาจรวมโครงการพัฒนาเข้าไว้ได้ทุกโครงการ การคัดเลือกโครงการที่จะนามารวม
ไว้ในแผนจึงจาเป็ นต้องอาศัยลาดับความสาคัญของแต่ละโครงการเป็ นหลัก และจะเน้นหนักใน
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การสนับสนุ นสาขาเศรษฐกิจซึง่ ยังล้าหลังอยูเ่ ป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาชนบทและ
การศึกษา นอกจากนัน้ จะดาเนินการพัฒนาโครงการประเภทรากฐานซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
ผลิตโดยตรง เช่น การชลประทาน การก่อสร้างบูรณะทางและการพลังงาน เป็ นต้น
การทีร่ ฐั ถือว่าการพัฒนาชนบทมีความสาคัญในอันดับแรกก็เนื่องจากประชาชน
ชาวไทยส่วนมากเป็ นชาวชนบทและมีฐานะความเป็ นอยูโ่ ดยทัวไปต
่ ่ากว่าผูท้ ม่ี ที อ่ี ยู่อาศัยในเมือง
จึงจาเป็ น ที่รฐั จะต้อ งหาทางช่ว ยเหลือ ในการพัฒ นาเป็ น พิเศษ อันจะเป็ นการชักน าให้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมได้เจริญก้าวหน้าตามไปด้วย ส่วนการพัฒนาการศึกษานัน้ ในระยะที่
ผ่ า นมาแล้ ว ยัง ไม่ ไ ด้ ก้ า วหน้ า ไปเท่ า กับ ความจ าเป็ นในด้ า นความต้ อ งการก าลัง คน การ
ขาดแคลนก าลังคนที่มฝี ี มอื ระดับ ต่ างๆ นี้ เป็ นอุ ป สรรคที่สาคัญ ที่สุ ดอย่างหนึ่ งในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนัน้ มีน โยบายในการพัฒ นาประเทศจาเป็ น ที่จะต้อ งค านึ งถึง
อนาคตระยะยาวของประเทศด้วย การพัฒนาเยาวชนในปั จจุบนั ให้เป็ นพลเมืองทีด่ มี สี มรรถภาพ
ในด้านเศรษฐกิจและมีความรู้ส ึกรับผิดชอบต่อ สังคมจึงมีความสาคัญ อย่างยิง่ ส่ วนโครงการ
ประเภทรากฐานนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการตามโครงการเดิมที่มอี ยู่แล้ว ให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อให้ได้ผลตกถึงมือประชาชนเต็มที่และริเ่ ริม่ โครงการใหม่ท่มี คี วามสาคัญสูงและความจาเป็ น
เร่งด่วน

บทที่ 4
เป้ าหมายและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
1. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของ
เอกชน และไม่อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม โดยตรงของรัฐบาล การวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจจึงมี
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญสองประการ คือ เพื่อวางแผนการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของรัฐ
ให้ได้ผลตามเป้ าหมายทีว่ างไว้และเพื่อชีแ้ นวนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุ นการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ในส่ ว นของเอกชนเพื่อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศเป็ น
ส่วนรวม เป้ าหมายและโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฉบับนี้แสดงให้เห็นแนวทางและ
เค้าโครงของระบบเศรษฐกิจเท่าทีส่ ามารถคาดคะเนได้โดยอาศัยแนวโน้มในระยะที่ผ่านมาแล้ว
และการคาดหมายสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตเป็ นเกณฑ์
2. ในระหว่ างระยะเวลา 5 ปี ข องแผน คาดว่ าประเทศไทยจะสามารถเพิ่ม มวลรวม
ผลิตภัณฑ์ของประเทศในราคาคงทีไ่ ด้ในอัตราประมาณร้อยละ 8.5 ต่อปี ดังทีแ่ สดงไว้ในตารางที่
1 เท่าที่ผ่านมาแล้วนัน้ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ทวีสูงขึน้ เป็ นลาดับ จาก
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ในระยะแรกของแผนพัฒนาฉบับแรก (พ.ศ. 2504– 2506) มาเป็ นประมาณร้อย
ละ 8 ต่อปี ในระยะหลัง (พ.ศ. 2507– 2509 ) ถ้าหากอัตราการขยายตัวเป็ นไปได้ถงึ ร้อยละ 8.5
ต่ อ ปี เมื่อ เทีย บกับ อัต ราเพิ่ม ของประชากรซึ่ง อาจจะสู ง ถึง ร้อ ยละ 3.3 ต่ อ ปี แ ล้ว มวลรวม
ผลิตภัณฑ์ในประเทศถัวเฉลีย่ ต่อบุคคลจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
3. การกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึน้ กว่าที่แล้วมานัน้ ก็เนื่องจากคาดว่ า
ปั จจัยหลายประการที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะของแผนพัฒนาฉบับ
แรกนัน้ จะทวีความสาคัญยิง่ ขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้ รายจ่ายพัฒนาจะเพิม่ มากขึน้ ทัง้
ในส่วนของเอกชนและส่วนของรัฐ อันจะทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวและประชากรมีงาน
ทาและมีรายได้เพื่อใช้จา่ ยในด้านอุปโภคบริโภคมากขึน้ รายได้จากการขายสินค้าให้ต่างประเทศ
ก็จะเพิม่ มากขึ้น โครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและต่างประเทศก็คาดว่าจะเป็ นไปด้วยดี
นอกจากนี้ การขยายตัว ของการบริการท่ องเที่ยวและบริการอื่นๆ ก็จะส่ วนส่ งเสริมให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวรวดเร็วยิง่ ขึน้ ด้วย
4. ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ แรก โครงสร้า งทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะกิจกรรมเศรษฐกิจสาขาเกษตรเมื่อ เทียบเป็ น ส่ ว นร้อ ยของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ลดลงจากร้อยละ 36.7 ใน พ.ศ. 2503 เป็ นร้อยละ 31.6 ใน พ.ศ. 2509
แนวโน้มนี้คาดว่าจะคงมีต่อไปในระยะแผนฉบับนี้ อัตราส่วนของการผลิตในสาขาเกษตรจะลดลง
เหลือประมาณร้อยละ 26 ใน พ.ศ. 2514 ทัง้ ทีผ่ ลผลิตทางการเกษตรจะเพิม่ มากขึน้ ทุกๆ ปี กต็ าม
ทัง้ นี้ เพราะการผลิตในสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การคมนาคม
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ตารางที่ 1
ประมาณมูลค่ามวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ
(คิดตามราคาปี 2508)
( ล้านบาท )
สาขา
1.การเกษตร
2.การเหมืองแร่และการย่อยหิน
3.อุตสาหกรรม
4.การก่อสร้าง
5.การไฟฟ้ าและการประปา
6.การคมนาคมและขนส่ง
7.การค้า
8.การธนาคาร ประกันภัยและ
อสังหาริมทรัพย์
9.ทีอ่ ยู่อาศัย
10.การบริหารราชการและการ
ป้ องกันประเทศ
11.บริการ

มวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ

2503
2509_1/
เป้ าหมายปี 2514
อัตราการเพิม่
อัตราการเพิม่
โดยเฉลีย่ ต่อปี ผลิตภัณฑ์
โดยเฉลีย่ ต่อปี
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
2504–2509
2510–2514
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
20,988.3
36.7
27,540.6
31.6
4.6
34,031.7
26.0
4.3
1,039.3
5,948.8
2,220.7

1.8
10.4
3.9

1,927.4
10,583.5
4,415.0

2.2
10.2
5.1

10.9
10.2
12.3

2,659.6
17,790.8
7,577.7

2.0
13.6
5.8

6.6
10.9
11.4

259.4

0.5

697.5

0.8

18.2

1,595.6

1.2

18.0

3,997.0
10,193.4

7.0
17.8

6,666.0
16,167.8

7.7
18.6

9.0
8.0

11,217.4
24,154.8

8.6
18.6

11.0
8.4

1,372.1

2.4

3,433.5

3.9

16.6

7,527.7

5.7

17.0

2,872.2

5.0

3,563.7

4.1

3.7

4,548.3

3.5

5.0

2,911.5
5,361.0
57,163.7

5.1
9.4
100.0

4,392.6
7,597.6
86,985.2

5.1
8.7
100.0

7.2
6.0
7.3

7,741.2
11,960.4
130,814.2

5.9
9.1
100.0

12.0
9.5
8.5

หมายเหตุ :1/ ตัวเลขของปี 2509 เป็ นตัวเลขโดยประมาณ
และขนส่ง การธนาคาร จะขยายตัวขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราเพิม่ ของสาขาเกษตร ซึง่ คาดว่าจะ
เพิม่ ในอัตราถัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.3 ต่อปี แต่สาขาอื่นๆ ที่กล่าวแล้วคาดว่าจะมีอตั ราเพิม่
สูงกว่าสาขาเกษตรทัง้ สิน้ การเปลีย่ นแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจนี้จะทาให้ระบบเศรษฐกิจ
มีดุลยภาพดีข้นึ โดยสามารถผลิตสินค้าสาคัญ ๆ ได้มากชนิดขึน้ อัตราส่วนของแรงงานสาขา
เกษตรต่อแรงงานทัวประเทศจะลดลงจากประมาณร้
่
อยละ 80 ใน พ.ศ. 2509 เหลือ ประมาณ
ร้อยละ 75 ใน พ.ศ. 2514 อย่างไรก็ดี เกษตรกรรมก็ยงั คงเป็ นสาขาเศรษฐกิจทีส่ าคัญทีส่ ุดเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่จะยังคงยึดถือเป็ นอาชีพหลักประกอบกับเป็ นแหล่งวัตถุดบิ สาหรับ อุตสาหกรรมในประเทศ และเป็ นแหล่งผลิตสินค้าออกทีส่ าคัญทีส่ ุดของประเทศอีกด้วย
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การผลิ ตของแต่ละสาขา
5.เป้ าหมายของการผลิตแต่ละสาขาได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
5.1 การเกษตร เท่าที่ได้เป็ นมาในอดีตอัตราเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรมิได้เป็ นไป
โดยสม่าเสมอ จึงเป็ นเหตุให้รายได้ของเกษตรกรตลอดจนรายได้ของประชาชาติขาดเสถียรภาพ
แต่ต่อมารัฐบาลได้เร่งรัดพัฒนาเศรษกิจของประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ โดย
ได้ รเิ ริ่ม โครงการส าคัญ ๆ หลายโครงการโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การสร้า งและปรับ ปรุง ระบบ
ชลประทานและป้ องกันอุทกภัย จึงเป็ นทีห่ วังได้ว่าการผลิตทางการเกษตรจะมีความมันคงยิ
่ ง่ ขึน้
อันจะมีผลทาให้รายได้ของเกษตรกรตลอดจนรายได้ของประชาชาติมเี สถียรภาพมากยิง่ ขึน้ ด้วย
ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ผลผลิตทางด้านกสิกรรมซึง่ มีมลู ค่าประมาณ
ร้อยละ 67 ของมูลค่ารวมของสาขาเกษตรใน พ.ศ. 2508 เนื่องจากเกษตรกรจะได้รบั ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาในสาขาเกษตรมากขึน้ จึงอาจคาดได้ว่าผลผลิตทางด้านกสิกรรมจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราประมาณร้อยละ 4.4 ต่อ ปี ส าหรับข้าวซึ่งมีมูลค่าในราคาคงที่ค ิดเป็ นร้อ ยละ 45 ของ
มูลค่าผลผลิตด้านกสิกรรมทัง้ สิน้ นัน้ คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 13.7 ล้านตันในปี 2514
พืชอื่นๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อการขยายตัวของการผลิตสาขาเกษตร ได้แก่ขา้ วโพด
ถัว่ ฝ้ ายและพืชน้ามัน สาหรับข้าวโพดคาดว่าจะมีอตั ราเพิม่ ร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่ ส่วนใหญ่จะส่งเป็ น
สินค้าออก ส่วนผลผลิตจากปอแก้วและมันสาประหลังคงมีอตั ราเพิม่ ที่ลดลงบ้างเนื่องจากความ
ต้องการในต่างประเทศมีจากัด
ผลผลิตของการประมงคาดว่าจะเพิม่ ประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี เนื่องมาจากโครงการ
ส่ งเสริม การประมงทะเลของกรมประมงที่ก าลังดาเนิ น อยู่ เช่ น การจัด ตัง้ ศูน ย์ฝึ กอบรมการ
ประมงน้ าจืดและการปรับปรุงงานทดลองค้นคว้าในสถานีประมงทะเล เป็ นต้น ส่วนปริมาณการ
ผลิตเนื้อสัตว์นัน้ คาดว่าจะเพิ่มประมาณร้อยละ 5 ต่อ ปี เนื่องจากมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปศุสตั ว์ เช่น โค กระบือ และสุกร รวมทัง้ การเร่งรัดการขยายพันธุท์ ด่ี ี
ผลผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากป่ าจะเพิม่ ในอัตราต่ า เนื่องจากความจาเป็ นในการสงวน
ป่ าเพื่อให้ไม้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต ปริมาณการผลิตไม้สกั และไม้อ่นื ๆ จะเพิม่ ขึน้
เพียงประมาณร้อยละ 2 ต่อปี
5.2 การเหมืองแร่และย่อยหิน กิจกรรมสาขานี้มมี ูลค่าเพียงประมาณร้อยละ 2 ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ในประเทศ ใน พ.ศ. 2509 แต่ ส่วนที่ส่งไปขายต่ างประเทศส่วนใหญ่ คือ ดีบุก คิด
เทียบได้ประมาณร้อยละ 9 ของมูลค่าสินค้าขาออกทัง้ สิ้น ทัง้ นี้เนื่ องจากความต้องการดีบุกใน
ตลาดโลกมากการค้นพบแหล่งแร่ใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะทางฝั ง่ ทะเลภาคตะวันตกจะช่วยให้การ
ผลิตแร่ดบี ุกเพิม่ มากขึน้ ไม่ต่ ากว่าปริมาณอัตราส่วนทีอ่ งค์การดีบุกระหว่างประเทศได้กาหนดไว้
นอกจากดีบุกแล้วผลผลิตส่วนใหญ่ คือ หิน กรวดและทราย ซึ่งเป็ นวัตถุ ดบิ ของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป้ าหมายของการเพิม่ ผลผลิตในสาขานี้ประมาณไว้รอ้ ยละ 6.6 ต่อปี เนื่องมาจากความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างทีค่ าดว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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5.3 อุตสาหกรรม อัตราถัวเฉลี่ยในราคาคงที่ของสาขาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับเกิน
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. 2504–2509 มูลค่าคิดเป็ นร้อยละของผลิตภัณฑ์ในประเทศได้
เพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 10.4 ใน พ.ศ. 2503 เป็ นร้อยละ 12.2 ใน พ.ศ. 2509 เป้ าหมายแยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ซึง่ แสดงไว้ในตารางที่ 2 ชีใ้ ห้เห็นว่าสาขานี้จะมีอตั ราเพิม่ ถัวเฉลี่ประมาณ
ร้อยละ 10.9 ต่อปี และคาดว่ามีมลู ค่าคิดเป็ นร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ.2514
ใน พ.ศ. 2509 มูล ค่ าของอุ ต สาหกรรมประเภทอาหาร ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมสีข้า ว
ฆ่ า สัต ว์ โม่ แ ป้ ง และน้ า ตาล เป็ นต้ น คิด เป็ นร้อ ยละ 29.7 ของมู ล ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ใ นสาขา
อุ ต สาหกรรมทัง้ สิ้น แต่ อ ัต ราส่ ว นนี้ ค าดว่ า จะลดลงเป็ นร้อ ยละ 23.4 ใน พ.ศ. 2514 เพราะ
อุตสาหกรรมประเภทสาคัญๆ ที่จะขยายตัวขึน้ มาแทนที่ได้แก่อุตสาหกรรมกระดาษ เหล็กกล้า
เครื่องดื่ม ทอผ้า เครื่องแก้ว เคมีภณ
ั ฑ์ และการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล่านี้คาดว่าจะ
ขยายตัว อย่ า งรวดเร็ว โดยมีมู ล ค่ า เพิ่ม ขึ้น จากประมาณร้อ ยละ 24 ของมู ล ค่ า การผลิต ใน
อุ ต สาหกรรม ใน พ .ศ. 2509 เป็ นประมาณ ร้ อ ยละ 38 ใน พ .ศ. 2514 ความต้ อ งการ
ผลิต ภัณ ฑ์ก่ อ สร้าง เช่ น ซีเมนต์ ผลิต ภัณ ฑ์ซีเมนต์ และเหล็ก จะเพิ่ม ขึ้น มากเนื่ อ งจากการ
ขยายตัวของการก่อสร้างทัง้ ของรัฐบาลและของเอกชน
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ตารางที่ 2
ประมาณมูลค่าผลิตภัณฑ์ดา้ นอุตสาหกรรม
( มูลค่าเพิม่ คิดตามราคาปี 2508 )
(พันบาท)
ประเภท
อุตสาหกรรม
1. อาหาร
2. เครื่องดื่ม
3. ยาสูบและยานัตถุ์
4. สิง่ ทอ
5. เครื่องสวมใส่และรองเท้า
6. ผลิตภัณฑ์ไม้
7.อุปกรณ์แต่งบ้าน
8.กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
9. การพิมพ์
10. ฟอกหนังสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
11. ผลิตภัณฑ์ยาง
12.เคมีและผลิต
ภัณฑ์เคมี
13. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (ไม่
รวมผลิตภัณฑ์น้ามันและถ่าน
หิน)
14. เหล็กและเหล็กกล้า
15. ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้ า
16. เครื่องจักรเครื่องยนต์
และอุปกรณ์การขนส่ง
17.อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

อัตราการเพิม่ ถัวเฉลีย่
ต่อปี
2504–
2510–
2509
2514
8.9
5.5
11.9
14.1
7.3
5.1
17.1
13.5
4.3
7.1
14.0
7.8
6.4
12.1
6.7
37.8

2503

25091/

2514

1,902,048
649,888
889,033
161,868
268,728
292,464
88,523
24,292

3,148,824
1,257,903
1,330,621
396,645
343,295
605,016
126,552
31,677

4,161,940
2,416,678
1,600,414
758,534
481,489
883,690
223,023
191,939

133,570
120,280

236,427
134,798

389,501
157,027

10.6
2.2

10.6
3.2

226,938
426,185

268,175
635,368

412,620
943,004

3.4
7.3

9.1
7.5

267,443

701,568

1,172,744

17.6

11.1

17,119
27,400
244,455

10,938
39,466
338,250

34,737
120,442
544,755

-40
3.6
6.1

26.1
25.1
10.1

208,542
5,948,776

977,953
10,583,476

3,307,285
17,799,822

31.4
10.3

27.4
10.9

หมายเหตุ : 1/ ตัวเลขของปี 2509 เป็ นตัวเลขโดยประมาณ
5.4 การก่ อ สร้าง อัต ราเพิ่ม ของกิจ การก่ อ สร้างจะลดลงเล็ก น้ อ ยจากอัต ราถัว เฉลี่ย
ร้อ ยละ 12.3 ต่ อ ปี ในระยะ พ.ศ. 2504–2509 เป็ นประมาณร้อ ยละ 11.4 ต่ อ ปี ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับนี้ แต่การขยายตัวก็นับว่ายังรวดเร็วมาก เพื่อสนองความต้องการของเอกชน
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ทางด้านการค้าและเพื่อ ดาเนิ นการตามโครงการพัฒ นาขัน้ พื้น ฐาน เช่น การสร้างทางหลวง
เขื่อนชลประทาน และการพลังงาน คาดว่ามูลค่าเพิม่ ในกิจการก่อสร้างจะเป็ นร้อยละ 5.8 ของ
การผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ. 2514 เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.9 ใน พ.ศ. 2503
อัตราส่วนของการก่อสร้างในส่วนของรัฐคาดว่าจะเพิม่ อย่างรวดเร็วจากประมาณร้อยละ
40 ของมูลค่ าการก่อสร้างทัง้ สิ้นใน พ.ศ. 2509 เป็ นร้อยละ 47.5 ใน พ.ศ.2514 อัตราส่วนการ
ก่ อ สร้า งในส่ ว นของเอกชนจะลดลงระหว่ า งแผนพัฒ นาฉบับ นี้ ทัง้ นี้ เป็ นเพราะอัต ราการ
ก่อสร้างเพื่อการค้าซึง่ ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระหว่าง พ.ศ. 2506–2509 อาจลดลงบ้าง
5.5 การไฟฟ้ าและประปา แม้ว่ า กิ จ กรรมสาขานี้ จ ะมีมู ล ค่ า ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ. 2509 แต่ความสาคัญของสาขาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม
ของประเทศมีอ ยู่มาก ตลอดระยะ พ.ศ. 2504–2509 มูล ค่ าของกิจกรรมสาขานี้ได้เพิ่ม ขึ้นใน
อัตราถัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.2 ต่อปี อันแสดงให้เห็นว่ากาลังผลิตพลังงานไฟฟ้ าและการ
ประปาได้ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ว มาก ทัง้ นี้ เป็ นเพราะกิจ การขนาดใหญ่ ห ลายแห่ ง ได้เ ปิ ด
ดาเนินการ มูลค่าเพิม่ ของการการไฟฟ้ าและประปาคาดว่าจะขยายตัวต่อไปในอัตราร้อยละ 18
ต่อปี เพราะมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเพิม่ เติมขึน้ อีกมากทัง้ ใน
เขตพระนคร ธนบุร ี และในส่วนภูมภิ าค
5.6 การคมนาคมและขนส่ง กิจกรรมสาขานี้จะมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ในอัตราประมาณร้อยละ
11 ต่อปี ซึง่ จะทาให้มลู ค่าการผลิตของสาขานี้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.7 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ใน พ .ศ . 2509 เป็ น ร้ อ ย ล ะ 8.6 ใน พ .ศ . 2514 ทั ้ ง นี้ เนื่ อ งม าจ าก ก า รมี ก ารสั ง่ ซื้ อ
รถบรรทุก และรถโดยสารเข้ามาในประเทศเป็ นจานวนมากประกอบกับ มีการปรับ ปรุงระบบ
ถนนหนทางต่างๆ ภายในประเทศให้ดขี น้ึ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการสร้างทางรถไฟเชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือกับท่ าเรือสัต หีบเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่งเพื่อ เป็ นการแบ่งเบาภาระการ
ขนส่งทางรถยนต์ ความต้องการที่เพิม่ สูงขึน้ ในด้านการคมนาคมนัน้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจได้ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
5.7 การค้า สาขาการค้ามีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ.
2509 จึงนับว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากสาขาเกษตร คาดว่าในสาขานี้จะขยายตัวใน
อัต ราถัว เฉลี่ย ประมาณร้อ ยละ 8.4 ต่ อ ปี และจะมีอ ัต ราส่ ว นถัว เฉลี่ย เป็ น ร้อ ยละ 18.6 ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ. 2514 เท่าระดับเดิมใน พ.ศ. 2509 มูลค่าเพิม่ จากผลผลิตทัง้ สิน้ ที่
ผ่านการจาหน่ ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคขัน้ สุดท้ายส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบธุรกิจของ
เอกชน ส่วนของรัฐบาลมีแต่เพียงส่วนน้อย สาหรับการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกก็จะขยาย
ออกไปในอัตราสูงขึน้ เช่นเดียวกัน
5.8 การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ สาขานี้เป็ นสาขาทีม่ อี ตั ราเพิม่ รวดเร็ว
มากอีกสาขาหนึ่ง คือประมาณร้อยละ 16.6 ต่ อปี ระหว่าง พ.ศ. 2504–2509 คาดว่าอัต รานี้จะ
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็ นประมาณร้อยละ 17 ต่อปี ในระยะของแผนพัฒนานี้ มูลค่าของสาขานี้จะเพิม่
จากร้อยละ 3.9 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศใน พ.ศ. 2509 เป็ นร้อยละ5.7 ใน พ.ศ. 2514
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ธุรกิจการธนาคารได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็ นประวัตกิ ารณ์ คาดว่าต้องการเงินทุนเพื่อ
ขยายกิจการในสาขาต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เมื่อระบบการใช้สนิ เชื่อแพร่หลายออกไปโดยทัวถึ
่ ง การ
เจริญ เติบ โตของกิจ การประกัน ภัย นั ้น เนื่ อ งมาจากมีก ารประกัน ภัย เพิ่ม ขึ้น หลายประเภ ท
โดยเฉพาะการประกันการบาดเจ็บหรือ ตายโดยอุบตั ิเหตุและประกันอัค คีภยั ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วมาก
5.9 ที่อยู่อาศัย สาขานี้รวมมูลค่า ค่าเช่าบ้านสุทธิทุกประเภทเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็ น
บ้านทีเ่ จ้าของอาศัยอยู่เองหรือเป็ นบ้านทีเ่ ช่าจากผูอ้ ่นื มูลค่าของสาขานี้เพิม่ ขึน้ ในอัตราถัวเฉลีย่
ร้อยละ 3.7 ต่ อปี ระหว่าง พ.ศ. 2504–2509 คาดว่าในระยะของแผนนี้อ ัต ราเพิ่มจะสูงขึ้นเป็ น
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากการขยายตัวของการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.10 การบริห ารราชการและการป้ องกันประเทศ มูลค่าของกิจกรรมสาขานี้คาดว่าจะ
เพิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ 12 ต่ อ ปี อัต ราส่ ว นของสาขาต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศจะเพิ่ม ขึ้น จาก
ประมาณร้อ ยละ 5 ใน พ.ศ. 2509 เกือ บเป็ น ร้อ ยละ 6 ใน พ.ศ. 2514 สาขานี้ รวมเฉพาะค่ า
ใช้จา่ ยของรัฐบาลและไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภททุนและค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ
5.11 บริการ กิจกรรมเศรษฐกิจที่รวมอยู่ในสาขานี้ได้แก่การศึกษา การสาธารณสุขและ
อนามัย โรงแรม ภัตตาคารและบริการต่างๆ อัตราเพิม่ ของมูลค่าในสาขานี้คดิ เฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อ
ปี ระหว่ า ง พ.ศ. 2504–2509 คาดว่ า จะสู ง ขึ้น เป็ นประมาณร้อ ยละ 9.5 ต่ อ ปี ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับนี้ ทัง้ นี้เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริการท่องเที่ยวและบริการใน
ด้านอื่นๆ
การลงทุน
6. การลงทุนเป็ นกิจการสาคัญทีส่ ุดประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ การสะสมทุน
เกิดขึน้ ในโครงการทีม่ สี ่วนเพิม่ ผลผลิตโดยตรงและในโครงการสาธารณประโยชน์ ซึง่ จะชักนาให้
มีก ารลงทุ น เพิ่ม ผลผลิต ในด้ า นอื่น ๆ ต่ อ ไป การสะสมทุ น ในอนาคตจึง มีส่ ว นสัม พัน ธ์ กับ
เป้ าหมายการพัฒนาเศษรฐกิจทีต่ งั ้ ไว้อย่างใกล้ชดิ
7. ประสิท ธิภ าพของทุ น นั น้ วัด ได้จ ากอัต ราส่ ว นระหว่างการสะสมทุ น กับ มูล ค่ าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ในประเทศที่เพิ่ม ขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ นี้ ค าดว่ า
ประสิท ธิภ าพของทุ น จะลดลงบ้าง กล่ าวคือ อัต ราส่ ว นจะเพิ่ม ขึ้นจาก 2.5 ต่ อ 1 ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับแรกเป็ นประมาณ 2.75 ต่อ 1 ทัง้ นี้ เนื่องจากมีรายจ่ายประเภททุนของส่วนของ
รัฐมากขึน้ และการใช้จ่ายนี้ให้ผลตอบแทนช้ากว่าการลงทุนของส่วนของเอกชน เกือบครึง่ หนึ่ง
ของรายจ่ายประเภททุ น ของรัฐ บาลได้แ ก่ ก ารชลประทาน การสาธารณสุ ข การศึก ษา การ
ป้ องกันประเทศและการพัฒนาชุมชน
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ตารางที่ 3
การสะสมทุนถาวรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (2510–2514)
(คิดตามราคาปี 2508)
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์ประเภททุน
ยอดรวม
2510–2514
1. เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุนาเข้าประเภททุน
(ไม่รวมวัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง)
2. การก่อสร้าง
36,635
(1) ส่วนของเอกชน
64,144
(2) ส่วนของรัฐ
35,613
3. การสะสมทุนภายในประเทศอย่างอื่น
28,531
29,955
รวม
ส่วนของเอกชน
ส่วนของรัฐ
รวม

130,734
92,834
37,900
130,734

8. เมื่อค านวณจากอัต ราส่ วน 2.75 ต่ อ 1 แล้ว เป้ าหมายของการขยายตัว ของระบบ
เศรษฐกิจ ที่ต ัง้ ไว้ร้อ ยละ 8.5 ต่ อ ปี จะต้ อ งการปริม าณเงิน ลงทุ น ทัง้ สิ้ น เป็ น มูล ค่ า ประมาณ
130,700 ล้านบาท ซึง่ ได้แยกออกเป็ นการลงทุนของส่วนของรัฐและส่วนของเอกชนในตารางที่ 3
อัตราเฉลี่ยเพิม่ ของการสะสมทุนนี้จะลดลงบ้างจากอัตราเพิม่ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 1
แต่อตั ราส่วนของการสะสมทุนต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศจะเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.4 ในระยะ พ.ศ.
2504–2509 เป็ นร้อยละ 23.6 ในระยะ พ.ศ. 2510–2514
9. การสะสมทุนในส่วนของรัฐ คาดว่าจะมีมลู ค่าถึง 37,900 ล้านบาท แยกเป็ นการลงทุน
ในสาขาต่ า งๆ ตามที่แ สดงไว้ใ นตารางที่ 3 การลงทุ น ขัน้ พื้ น ฐานเป็ นจ านวนมากเช่ น นี้
จาเป็ นต้องกระทาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ า หมายที่ตงั ้ ไว้สาขาของการลงทุนที่สูงสุดจะได้แก่การ
คมนาคมและขนส่ ง ที่สูงเป็ น อัน ดับ สองคือ การใช้จ่ายลงทุ น ในสาขาเกษตรโดยเฉพาะการ
ชลประทานซึ่งจะเพิ่ม ผลผลิต เพื่อ สนองความต้อ งการของผู้บริโภคและเพื่อ ส่ งสิน ค้าไปขาย
ต่างประเทศได้มากขึน้ การใช้จ่ายลงทุนทีม่ คี วามสาคัญถัดไปได้แก่การสร้างเสริมบริการอานวย
ความสะดวกแก่ชุมชน
10. การสะสมทุน ในส่ ว นของรัฐที่ประมาณไว้มอี ัต ราเพิ่ม ที่สูงกว่าอัต ราเพิ่มของการ
สะสมทุนทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ เพราะคาดว่าการสะสมทุนของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าของเอกชน

43

การสะสมทุนส่วนของรัฐคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 29 และการสะสมทุนส่วนของเอกชนคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 71 ของการสะสมทุนทัง้ สิน้ ในระยะ พ.ศ. 2504–2509 นอกจากนี้ การสะสม
ทุนส่วนของรัฐต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศยังจะเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.4 ใน พ.ศ. 2509 เป็ นประมาณ
ร้อยละ 72 ใน พ.ศ. 2514
11. การสะสมทุนในส่วนของเอกชน คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 92,800 ล้านบาท การ
ลงทุนนี้รวมทัง้ การลงทุนในสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย และจะมีอตั ราเพิม่ ถัว
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 8.7 ต่อปี ต่ ากว่าอัตราเพิม่ ในระยะ พ.ศ. 2504–2509 ซึง่ สูงมากถึงร้อยละ
12.8 ต่อปี เนื่องจากส่วนของเอกชนได้ลงทุนเสริมสร้างความสามารถในการผลิตไว้เป็ นจานวน
มากในระยะที่ผ่านมาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของรัฐจะต้อง
ใช้เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ เป็ นจานวนมากและอาจมีผลทาให้การลงทุนในส่วนของเอกชน
ต้องจากัดตัวลงบ้าง
12. ส่วนประกอบที่สาคัญของการสะสมทุนในส่วนของเอกชน คือสินค้าประเภททุนและ
การก่อสร้าง ส่วนใหญ่ของสินค้าเข้าประเภททุนจะนาไปใช้ในสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ส่วนอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญมาแต่เดิม เช่น โรงสีขา้ ว และโรงโม่แป้ งมัน
ส าปะหลัง มีก ารสะสมทุ น เพีย งเล็ก น้ อ ยประมาณ 1 ใน 3 ของสิน ค้า เข้าประเภททุ น จะเป็ น
อุปกรณ์ในการขนส่งซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นยานพาหนะประเภทรถยนต์
13. การลงทุนของเอกชนประมาณร้อ ยละ 38 เกี่ยวกับการก่ อ สร้าง ซึ่งประกอบด้ว ย
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆ คาดว่า
จะขยายตัวต่อไปอีกเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของบริการท่องเทีย่ วและกิจการค้าที่กาลัง
เติบโตอย่างรวดเร็วสาหรับการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยนัน้ จะเพิม่ ขึ้นมาก โดยเฉพาะในเขต
เทศบาล ทัง้ นี้ เพราะประชาชนมีรายได้สงู ขึน้ และเมืองต่างๆ ทัวประเทศก
่
าลังขยายตัว
ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิ จส่วนรวม
14. ในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินนั ้ ย่อมจะต้องพิจารณาการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างและดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจส่วนรวมโดยละเอียด ทัง้ นี้ เพื่อให้การเร่งรัดพัฒนา
ประเทศได้ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพและความมันคงของระบบเศรษฐกิ
่
จ
15. ตารางที่ 4 แสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่างอุ ป ทานรวม หรือ มวลรวมผลิต ภัณ ฑ์ใ น
ประเทศกับอุปสงค์รวมหรือประมาณการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและเพื่อการสะสมทุนทัง้ ในส่วน
ของรัฐ ส่วนของเอกชนและภาคต่างประเทศ ซึง่ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 8.5
ต่อปี และจะมีมลู ค่าทัง้ สิน้ ประมาณ 559,200 ล้านบาทในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฉบับที่ 2
16. ปริมาณรายจ่ายเพื่อ การสะสมทุนในส่ว นของรัฐและส่วนของเอกชน คาดว่าจะมี
จานวนทัง้ สิ้น ประมาณ 37,900 ล้านบาทและ 92,800 ล้านบาทตามล าดับ ในระยะ 5 ปี ส่ ว น
ปริมาณรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนของรัฐซึง่ ส่วนใหญ่ได้แก่รายจ่ายประเภทเงินเดือน
ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ มากถึงประมาณร้อยละ 13.3 ต่อปี และจะมีจานวน
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รวมทัง้ สิ้นประมาณ 72,000 ล้านบาท ทัง้ นี้เนื่องจากรัฐบาลมีภาระมากขึ้นทัง้ ด้านการป้ องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายในประเทศ การบริหารทัวไปรวมทั
่
ง้ การอานวยบริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการชาระหนี้เงินกูภ้ ายในประเทศ
ตารางที่ 4
คุณภาพของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
(คิดตามราคาปี 2508)
2514
2504 - 2509
2510 - 2514
2509 1/
ล้านบาท ร้อยละของ ล้านบาท ร้อยละของ ล้านบาท ร้อยละของ ล้านบาท ร้อยละของ ล้านบาท อัตราการ
ผลิตภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์ใน
เพิม่ โดย
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
เฉลีย่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
57,200
100.0
87,000
100.0
131,800
100.0
433,900
7.3
559,200
8.5
2503

รายจ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศ
ส่วนของรัฐ
อุปโภคบริโภค
สะสมทุน
รวม
ส่วนของเอกชน
อุปโภคบริโภค
สะสมทุน
รวม
ภาคต่างประเทศ
สินค้าและบริการส่งออก
หัก สินค้าและบริการนาเข้า
รวม
มวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ

5,900
2,440
8,300

10.3
4.2
14.5

9,100
5,600
14,700

10.4
1.4
16.8

16,700
9,400
26,100

12.8
7.2
20.0

41,300
25,200
66,500

7.8
16.0
10.2

22,200
37,900
109,900-2/

13.3
10.8
12.3

41,880
7,600
49,400

73.1
13.3
86.3

59,000
15,000
74,000

66.8
17.3
84.1

89,200
20,700
109,900

68.1
15.8
83.9

306,100
67,500
373,600

6.0
12.8
7.0

373,300
92,800
466,100

8.2
8.7
8.3

8,900
9,400
-500
57,200

15.6
16.4
-0.7
100.0

16,600
18,300
-1,700
87,000

19.1
21.0
-1.9
100.0

23,400
28,600
-5,200
130,800

17.9
21.8
-3.9
100.0

77,700
83,900
-6,200
433,900

10.1
11.8

105,600
122,400
-16,800
559,200

7.2
9.3

7.3

หมายเหตุ 1/ ตัวเลขของปี 2509 เป็ นตัวเลขโดยประมาณ
2/ ตัวเลขรายจ่ายของส่วนของรัฐในระยะของแผนฉบับที่ 2 แตกต่างจากทีป
่ รากฏ
ในบทการเงินและการคลัง
(ก) มิได้รวมการโอนรายได้ระหว่างส่วนของรัฐและส่วนของเอกชน
(ข) เป็ น การกะประมาณรายจ่า ยที่แ ท้จ ริงของรัฐ ซึ่งตามปกติม กั จะต่ ากว่ า
ประมาณการขัน้ ต้น
17. จุดหมุ่งหมายอันสาคัญ ที่สุดประการหนึ่งของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะยาวก็คอื การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ซึง่ อาจวัดได้จากปริมาณรายจ่าย
เพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน คาดว่า รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
จะเพิ่มขึ้นในอัต ราสูงโดยเฉลี่ยประมาณร้อ ยละ 8.2 ต่ อปี และเมื่อเทียบกับการขยายตัวของ
ประชากรในอัตราประมาณร้อยละ 3.3 ต่อปี แล้ว ก็จะปรากฏว่าปริมาณการอุปโภคบริโภคโดย

8.5
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เฉลี่ย ต่ อ บุ ค คลจะเพิ่ม ขึ้น ประมาณร้อ ยละ 4.7 ต่ อ ปี ซึ่งนับ ได้ว่ามาตรฐานการครองชีพ ของ
ประชาชนโดยทัว่ ไปจะดีข้ึน อย่า งน่ า สัง เกตในระยะ 5 ปี ข้า งหน้ า อย่ างไรก็ดีก ารปรับ ปรุง
มาตรฐานการครองชีพและการเพิม่ ปริมาณรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนนัน้ ต้อง
สัมพันธ์กนั กับการลงทุนทัง้ ในส่วนของรัฐและในส่วนของเอกชน ทัง้ นี้เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินอันเป็ นรากฐานสาคัญประการหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
18. ในด้านการค้ากับต่ างประเทศ การพยากรณ์ มูล ค่ าของสินค้าออกได้พิจารณาถึง
ความต้องการผลิตผลกสิก รรมของไทยในตลาดโลกเป็ นสาคัญ คาดว่ารายได้จากสินค้าและ
บริการส่งออกจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7.2 ต่อปี ในบรรดาสินค้าออกทัง้ สิน้ ข้าว
จะยังคงมีความสาคัญที่สุดสาหรับรายได้จากบริการส่งออก คาดว่ารายได้จากบริการท่องเที่ยว
จะยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง
19. สาหรับสินค้าเข้าได้ถอื หลักว่าจะอนุ ญาตให้นาสินค้าเข้าในประเทศได้โดยเสรีต่อไป
การพยากรณ์สนิ ค้าเข้าได้พจิ ารณาถึงความต้องการสินค้าประเภททุน เช่น อุปกรณ์การขนส่ง
และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ซึง่ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างและการขนส่ง และได้พจิ ารณาถึงความยืดหยุ่นของความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
ด้วย ซึง่ คาดว่าจะมีการสังเข้
่ ามาเป็ นจานวนมาก มูลค่าของสินค้าและบริการนาเข้าทัง้ สิน้ คาดว่า
จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 9.3 ต่อปี
20. เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพิม่ ในระยะ พ.ศ. 2504–2509 อัตราเพิม่ ของสินค้าและ
บริการส่งออก และสินค้าและบริการนาเข้าจะลดลงในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้ แต่อตั ราเพิม่
ของสิน ค้ า และบริก ารส่ ง ออก จะลดลงมากว่ า ของสิน ค้า และบริก ารน าเข้า ท าให้ ก ารขาด
ดุลการชาระเงินเบือ้ งต้นเพิม่ ขึน้ ในระยะของแผน จึงอาจเกิดการไม่สมดุลขึน้ บ้างในระบบเศาษฐ
กิจทัง้ ในด้านต่างประเทศและภายในประเทศ รายได้จากการบริการท่องเที่ยวและอื่นๆ จะไม่
เพียงพอสาหรับการสังสิ
่ นค้าเข้าในระดับที่จาเป็ นแก่การเจริญ เติบโตของระบบเศรษฐกิจตาม
เป้ าหมายของแผน อย่างไรก็ดี คาดว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปั ญ หาในด้านดุลชาระเงินใน
ระยะนี้ เนื่องจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศนี้จะได้รบั การชดเชยจากเงินกู้ เงินช่วยเหลือและ
เงินลงทุนจากต่างประเทศ
ความคาดหมายแนวทางพัฒนาเศรษฐกิ จในระยะยาว ( พ.ศ. 2515–2524 )
21. การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมจะต้ อ งด าเนิ น งานติด ต่ อ สืบ เนื่ อ งกัน ไปโดยไม่
หยุดยัง้ เป็ นระยะเวลานานเกินกว่าช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวถึ ง 15 ปี ข้างหน้ าด้ว ย เพื่อ เป็ น การคาดคะเน
เป้ าหมายในระยะยาวพอควร และเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป ทัง้ นี้
ย่อ มกระท าได้อ ย่างกว้างๆ และเป็ น การประมาณการเฉพาะในแง่เศรษฐกิจเท่ านัน้ ถ้าหาก
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สถานการณ์ในด้านการเมืองและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับความมันคงของประเทศเปลี
่
่ยนแปลงไปจาก
ปั จจุบนั นี้มาก ความคาดหมายดังกล่าวก็จาจะต้องเปลีย่ นแปลงไปด้วย
22. เมื่อได้พจิ ารณาถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยและโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วคาดได้
ว่ามวลรวมผลิตภัณฑ์ใน ประเทศจะคงขยายตัวในอัตราสูงพอควรต่อไป เฉลีย่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
7 ต่ อปี ถ้าหากจานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเช่นในปั จจุบนั มวลรวมผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศถัวเฉลีย่ ต่อบุคคลก็จะยังเพิม่ ขึน้ เกือนหนึ่งเท่าตัวระหว่าง พ.ศ. 2508–2524 ส่วนการใช้
จ่า ยอุ ป โภคบริโภคของส่ ว นเอกชนคาดว่ าจะเพิ่ม ขึ้น ในอัต ราที่สูง ทัด เทีย มกับ ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับที่ 2 ซึ่งแสดงว่าประชาชนมีส่วนได้รบั ผลประโยชน์ ต อบแทนจากการพัฒนา
ประเทศโดยตรง
23. ในด้านการสะสมทุนคาดว่าจะขยายตัวในอัตราทีต่ ่ากว่าในระยะของแผนพัฒนาฉบับ
ที่ 2 เล็กน้อย แต่ก็ยงั คงเป็ นอัตราที่สูงและอัตราส่วนของการสะสมทุนต่อมวลรวมผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศจะเพิ่ม ขึ้น จากประมาณร้อ ยละ 23 ใน พ.ศ. 2514 เป็ นประมาณร้อ ยละ 24 ใน พ.ศ.
2524 การใช้จ่ายลงทุนของส่วนของรัฐ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย ทัง้ นี้เนื่องจาก
โครงการเศรษฐกิจขัน้ พื้นฐานจานวนมากจะสาเร็จลงในอนาคตอันใกล้น้ี รายจ่ายของรัฐจะหนัก
ไปในด้านการส่งเสริมการผลิต การพัฒนาสังคมและการพัฒนากาลังคนมากขึน้ ส่วนการใช้จ่าย
ลงทุนของส่วนของเอกชนจะขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้น เนื่องมาจากบริการขัน้ พื้นฐานและ
การสนับสนุ นส่งเสริมในด้านตลาดเงินทุนสถาบันการเงิน และมาตรการอื่นๆ ของรัฐอันจะเป็ น
ปั จ จัย ส าคัญ ในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรมและบริก ารอื่น ๆ ในส่ ว นของเอกชน
โดยทัวไป
่
24. การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2515–2524 จะมี
แนวโน้มต่อเนื่องจากระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 และที่ 2 กล่าวคือ อัตราส่วนของมูลค่าการ
ผลิตด้านเกษตรต่อมวลรวมผลิตภัณ ฑ์ในประเทศจะค่ อยๆ ลดลงจากประมาณร้อยละ 26 ใน
พ.ศ. 2514 คงเหลือ ประมาณร้อ ยละ 22 ใน พ.ศ. 2524 ส่ ว นการผลิต สาขาอื่น ที่ม ีอ ัต ราการ
ขยายตัวเร็วจะมีส่วนสัดเพิ่มขึ้น คือ อุต สาหกรรม การก่อ สร้าง การคมนาคมและขนส่ง การ
พาณิชย์และการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลค่าผลผลิตเพิม่ ของสาขาอุตสาหกรรมคิดเป็ น
อัตราส่วนของการผลิตภัณฑ์ในประเทศจะเพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 14 ใน พ.ศ. 2514 เป็ น
ประมาณร้อยละ 17 ใน พ.ศ. 2524 ในด้านการจ้างแรงงาน กิจกรรมเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ที่ม ี
ความสาคัญเพิม่ ขึน้ นี้จะสามารถรับจานวนคนเข้าทางานเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่าสาขาเกษตร ซึง่
จะมีผลให้ส่วนสัดของแรงงานสาขาเกษตรต่อแรงงานทัวประเทศลดลงจากประมาณร้
่
อยละ 75
ใน พ.ศ. 2514 เหลือประมาณร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2524 ทัง้ นี้ ทาให้ระบบเศรษฐกิจมีดุลยภาพดี
ขึน้
25. นอกจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในด้านการผลิตสาขาต่างๆ แล้ว คาด
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศอีกมาก การขยายตัว
ของระบบการคมนาคมและขนส่งทัวประเทศจะท
่
าให้แต่ละภาคมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ทาง

47

เศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ และในขณะเดียวกันความสาคัญของภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัด
พระนคร – ธนบุ ร ี ในฐานะที่เป็ น ศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิจ ของประเทศจะลดลงบ้าง สภาพ
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดีขน้ึ มาก เนื่องจากการเร่งรัดพัฒนาโครงการต่างๆ ใน
ภาคนี้ นอกจากนี้จงั หวัดต่างๆ จะเจริญก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ จังหวัดซึ่งมีล่ทู างจะ
เป็ น ศู น ย์ก ลางทางอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม และการขนส่ ง เช่ น จังหวัด ชายฝั ง่ ทะเลฝั ง่
ตะวันออก เป็ นต้น การขยายตัวของย่านชุมชนในเขตพระนคร – ธนบุร ี และเขตชุมชนสาคัญๆ
ในเขตภูมภิ าคต่ างๆ นัน้ จะทาให้เกิด ปั ญ หาเศรษฐกิจและสังคมขึ้น ซึ่งจาเป็ น ที่รฐั จะต้อ งใช้
จ่ายเงิน เป็ น จานวนมากในการแก้ไ ขปั ญ หาเหล่ านี้ เช่ น การจัด บริก ารสังคมต่ า งๆ บริก าร
สาธารณูปโภคและการให้สวัสดิการแก่ประชาชน เป็ นต้น
26. โครงการพัฒนาชนบทต่างๆ ของรัฐจะเริม่ ให้ผลมากขึน้ เป็ นลาดับ เกษตรกรในส่วน
ภูมภิ าคต่างๆ จะมีฐานะและพลังงานการผลิตสูงขึน้ ระบบเกษตรของประเทศจะมีการกระจาย
กาลังผลิตมากขึน้ อย่างไรก็ตามผลิตผลสาคัญในปั จจุ บนั เช่น ข้าว ยาง ข้าวโพด และปอ ก็จะ
ยังคงความส าคัญ อยู่แ ต่ จะมีผ ลิต ผลใหม่ๆ ที่เพิ่มความสาคัญ มากขึ้น เช่น พืชน้ ามัน พืชใย
ปศุ ส ัต ว์ และสัต ว์น้ าเค็มการพัฒ นาที่ก าลังเกิด ขึ้น ในระบบสังคมชนบทจะช่ว ยให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพของตนโดยมีอิสระยิง่ ขึ้น และสามารถรวมกาลั งกันได้เป็ นปึ กแผ่นเพื่อ
ช่ว ยตนเองได้มากขึ้น ความแตกต่ างกัน ในมาตรฐานการครองชีพ ระหว่างผู้ท่ีอ ยู่ในเมืองกับ
ชนบทจะลดน้อยลงเป็ นลาดับ อย่างไรก็ดคี วามเจริญในการพัฒนาการเกษตรจะขึน้ อยูก่ บั การใช้
ทรัพ ยากร ธรรมชาติเป็ นใหญ่ ซึ่งจาเป็ น จะต้อ งมีการวางแผนการใช้ การทานุ บารุงและการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรเหล่านี้อย่างจริงจัง
27. สาหรับการค้ากับต่างประเทศนัน้ จะมีบทบาททีส่ าคัญยิง่ ต่อไป สินค้าออกรายใหญ่ๆ
จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ ถึงแม้ขา้ วจะคงเป็ นสินค้าออกที่สาคัญที่สุด แต่เมื่อเทียบส่วนกับมูลค่า
สินค้าออกข้าวจะมีค วามส าคัญ ลดลงบ้าง และมีผ ลิต ผลการเกษตรอย่างอื่นและสินแร่เข้ามา
แทนที่ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ประเทศไทยสามารถ
ผลิตสินค้าเพิม่ ขึ้นอีกหลายประเภท ประกอบกับความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ม ี
การส่ งสิน ค้าออกเพิ่ม ขึ้น ตามความต้อ งการของตลาดโลกด้ว ย ในด้ านการสัง่ ซื้อ สิน ค้าจาก
ต่างประเทศ สินค้านาเข้าประเภททุนจะคงมีความสาคัญ อยู่ต่อไป และคาดว่าวัตถุดบิ สาหรับ
อุตสาหรรมจะมีอตั ราส่วนเพิม่ ขึน้ เพื่อป้ อนอุตสาหกรรมภายในประเทศทีจ่ ะขยายตัวขึน้ ดังกล่าว
แล้ว เนื่องจากประเทศจะยังคงต้องการสินค้าขาเข้าเป็ นจานวนมาก ดุลการค้ าของประเทศจึง
อาจจะยังคงขาดดุลอยู่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังคงมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยในอัตราสูง และเสถียรภาพการเงินของประเทศจะมันคงตลอดระยะเวลาดั
่
งกล่าว
18. การที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถก้าวหน้ าในอัตราสูงพอควรเป็ น
เวลาติดต่อกันนานปี ดงั ทีค่ าดได้นนั ้ ย่อมขึน้ อยู่กบั ความสามารถของรัฐบาลทีจ่ ะดารงเสถียรภาพ
ทางการเมืองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองป้ องกันประชาชนในการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริตและส่งเสริมความยุตธิ รรมของระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็ นหลักในการ
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บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ ต่อส่วนรวมโดยแท้จริง ในด้านความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศนัน้
เป็ นทีเ่ ชื่อได้ว่าประเทศไทยจะมีบทบาทสาคัญในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก
ขึน้ เป็ นลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเซียอาคเณย์ตามโครงการอาสาและโครงการอื่นๆ
ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ท่จี ะสนับสนุ นความร่ว มมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคนี้

บทที่ 5
การเงินการคลัง
1. ในระยะของแผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 ( พ.ศ. 2504–2509 )
เศรษฐกิจของประเทศได้เจริญก้าวหน้าไปมากโดยมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังตลอดมา
เพราะรัฐบาลสามารถระดมกาลังเงินมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้เป็ นอย่างดี และได้ป้องกันการ
ใช้จา่ ยในทางทีก่ ่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อ ส่วนเอกชนก็สามารถขยายการลงทุนส่งเสริมความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ โดยการระดมทุ น ทัง้ ภายในและจากต่ างประเทศอย่างเป็ น ที่น่ าพอใจ ผลได้
ปรากฏแล้วว่ารายได้ประชาชาติได้เพิม่ ขึน้ ในอัตรากว่าร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่ นับว่าเป็ นอัตราสูง ใน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 รัฐบาลมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะพัฒนา
ประเทศโดยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคลังไว้เช่นกัน
2. ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับนี้ ได้ต งั ้ เป้ าหมายการเพิ่ม ของรายได้ประชาชาติไว้
ประมาณร้อยละ 8.5 ต่อปี การที่เร่งรัดพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้ าหมายนี้ รัฐบาลและเอกชน
จะต้องลงทุนเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนส่วนรัฐบาลจะมีอตั ราส่วนในการ
ลงทุนสูงกว่าในแผนก่อนเป็ นอันมาก รัฐบาลจึงจาจะต้องดาเนินนโยบายการเงินและการคลังอัน
เหมาะสม เพื่อจะระดมทรัพยากรมาพัฒนาประเทศได้ตามต้องการพร้อมทัง้ รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงินไว้ให้ได้ดว้ ย
รายจ่ายส่วนของรัฐบาล
3. ระหว่างปี 2510–2514 ประมาณว่า งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มสูงขึ้นมี
จ านวนรวม 112,575 ล้ า นบาท ซึ่ ง เมื่ อ สมทบกั บ รายจ่ า ยจากเงิน กู้ แ ละเงิน ช่ ว ยเหลื อ
ต่ างประเทศ และเงินรายได้ของรัฐวิส าหกิจและองค์การบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ด าเนิน ตาม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนอีก 21,945 ล้านบาทแล้ว จะรวมเป็ น
รายจ่ายของรัฐบาลทัง้ สิน้ 134,520 ล้านบาท
4. ในจานวนรายจ่ายของรัฐบาล 134,520 ล้านบาทนี้ เป็ นรายจ่ายพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งได้กาหนดไว้แผนฉบับที่ 2 นี้เป็ นจานวน 57,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.7 ของ
ร า ย จ่ า ย ส่ ว น รั ฐ บ า ล ทั ้ ง สิ้ น เที ย บ กั บ ใน ร ะ ย ะ ปี 2504–2509 ซึ่ ง ร า ย จ่ า ย พั ฒ น า
เท่ากับร้อ ยละ 37.0 ของรายจ่ายส่ ว นรัฐบาล และเป็ นรายจ่ายบริหารทัวไปของรั
่
ฐบาล รวม
77,000 ล้ า นบาท หรือ เท่ า กั บ ร้อ ยละ 57.3 ของรายจ่ า ยส่ ว นรัฐ บาลทั ง้ สิ้น ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับนี้ รายจ่ายบริหารทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 11.6 ต่อปี สถานการณ์ระหว่าง
ประเทศในปั จจุบนั ได้เป็ นเหตุให้รายจ่ายในการบริหารทัวไปโดยเฉพาะเพื
่
่อการป้ องกันประเทศ
การรักษาความสงบภายใน และการบริหารราชการแผ่นดินเพิ่มสูงขึน้ กว่าแต่ก่อน ประกอบกับ
ระยะนี้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกู้เพิม่ ขึน้ และรายจ่ายเพื่อทานุ บารุงและซ่อมแซม
ตามโครงการพัฒนาหลายโครงการซึง่ ได้สาเร็จลงในระยะของแผนพัฒนาฉบับแรกมากขึน้ ปั จจัย
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เหล่านี้ได้เป็ นผลให้ส่ วนแบ่งทรัพ ยากรที่รฐั บาลจะมีเหลือ มาใช้จ่ายพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมได้น้อยลงกว่าทีค่ วร
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมส่วนของรัฐบาล
5. ในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้ รัฐมีโครงการที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประมาณ 57,520 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 42.7 ของรายจ่ายส่วนรัฐบาลทัง้ สิน้ ในจานวน
นี้ อ าจแย ก อ อ ก ได้ เ ป็ น งบ พั ฒ น าที่ จ่ า ยจาก งบ ป ระม าณ แผ่ น ดิ น 35,575 ล้ า น บ าท
งบพัฒนาจ่ายจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ 6,345 ล้านบาท และ
จ่ายจากเงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศ ในการใช้จา่ ยเพื่อการพัฒนาประเทศนี้ รัฐบาล
จะดาเนินนโยบายลงทุนต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก กล่าวคือ มุ่งหนักไปในทาง
วางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ในการคมนาคม การชลประทาน และการพลังงาน โดยจะเร่งรัด
โครงการที่กาลังดาเนิน การให้เสร็จทันตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้และจะเริม่ โครงการขึ้นใหม่
เฉพาะทีม่ คี วามสาคัญสูงและได้มกี ารเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ นอกจากนัน้ รัฐบาลยัง
จะปรับปรุงนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยจะเน้นหนักในการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาและ
การสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ มากว่าในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่แล้ว นโยบายพัฒนาที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งของรัฐบาลได้แก่ การกระจายผลของการพัฒนาออกไปยัง ท้องถิ่นให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ยากจนและห่างไกล เพื่อ ให้ราษฎรในท้อ งถิ่นเหล่ านัน้ มีการกินดีอยู่ดี
ยิง่ ขึน้
6. รายจ่ายงบพัฒนาส่วนรัฐบาลจานวน 57,520 ล้านบาท อาจแยกออกได้ตามสาขา
เศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ดังต่อไปนี้
6.1 การเกษตรและสหกรณ์ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ัน ส าคัญ ในการพัฒ นาด้ า น
การเกษตรและสหกรณ์ ก็คอื การเพิม่ ผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรใน
ท้องถิ่นได้มกี ารกินดีอยู่ดยี งิ่ ขึ้นซึ่งรัฐบาลมีโครงการที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ถึง 11,360 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของงบพัฒนาทิง้ สิน้ ในจานวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการเพื่อการ
ชลประทานและการปรับปรุงการเกษตรด้านอื่นๆ เช่น การวิจยั การทดลอง และการส่งเสริม
การเกษตร นอกจากนัน้ รัฐบาลยังมีโครงการใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรการในด้านต่างๆ อีก
ด้วย เช่น โครกงารช่วยเหลือชาวนาและโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เป็ นต้น
6.2 อุตสาหกรรมและเหมื อ งแร่ รายจ่ายเพื่อการพัฒนาอุต สาหกรรมและ
เหมืองแร่จะลดลงจากในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 และมีจานวนทัง้ สิ้นประมาณ 915 ล้าน
บาท ทัง้ นี้เพราะรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะไม่จดั ตัง้ รัฐวิสาหกิจขึน้ ใหม่รวมทัง้ ขยายรัฐวิสาหกิจเดิมอัน
เป็ นการแข่งขันกับวิสาหกิจของเอกชน เพื่อทีจ่ ะสนับสนุนความก้าวหน้าของวิสาหกิจเอกชนให้
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้
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ตารางที่ 1
งบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรัฐบาล
งบประมา เงินกูจ้ าก1/
ณ
ต่างประเท
แผ่นดิน
ศ
การเกษตรและสหกรณ์
8,420
1,990
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
600
การคมนาคมและขนส่ง
9,190
4,140
การพลังงาน
1,375
2,260
การพาณิชย์
180
การพัฒนาสังคมและ
สาธารณูปการ
5,210
1,640
การสาธารณสุข
1,800
การศึกษา
5,500
570
งบกลาง
3,300
งบพัฒนาภาค
(400)
งบเร่งรัดพัฒนาชนบท
(1,000)
งบพัฒนาเขตทุรกันดาร (220)
งบพัฒนาเฉพาะท้องที่
(80)
งบสมทบเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
(1,600)
การช่วยเหลือทีไ่ ม่เป็ น
โครงการ
รวม
35,575
10,600
สาขา

หมายเหตุ :

1/

( ล้านบาท )
เงินช่วยเหลือ เงินรายได้2/
รวม
จาก
รัฐวิสาหกิจ
ต่างประเทศ และท้องถิน่
550
400
11,360
150
165
915
1,310
2,460
17,100
330
1,005
4,970
180
1,120
755
535
250

2,300
15
-

10,270
2,570
6,605
3,550

(250)
5,000

6,345

57,520

รวมเงินกูเ้ งินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมเงินรายได้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ 2,300 ล้านบาท และเงิน
สงเคราะห์การปลูกยางแทน 400 ล้านบาท
2/
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ตารางที่ 2
รายจ่ายพัฒนาส่วนรัฐบาลแยกตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม
สาขา
การเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การคมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
การพาณิชย์
การพัฒนาสังคมและ
สาธารณูปการ
การสาธารณสุข
การศึกษา
งบกลาง
รวม

ประมาณรายจ่ายจริ ง
พ.ศ. 2504–09
ร้อยละ
3,900
13.85
2,340
8.30
7,360
26.12
4,740
16.82
5,560
1,060
2,080
1,140
28,1801/

19.73
3.76
7.38
4.04
100.00

( ล้านบาท )
ประมาณการ
พ.ศ. 2510–14
ร้อยละ
11,360
19.74
915
1.59
17,100
29.73
4,970
8.64
180
0.31
10,270
2,570
6,605
3,550
57,520

17.85
4.47
11.48
6.19
100.00

หมายเหตุ : 1/ ต่ากว่าทีต่ งั ้ ไว้ในแผนประมาณ 4,000 ล้านบาท
6.3 การพลัง งาน โครงการสาคัญ หลายโครงการในด้านการผลิต พลังงาน
ไฟฟ้ าได้สาเร็จเรียบร้อยลงในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่แล้ว ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนา
ฉบับ นี้ รัฐบาลจะเน้ น หนัก ไปในการขยายโครงการเดิม และปรับ ปรุงระบบผลิต และระบบ
จาหน่าย เพื่อสนองความต้องการซึง่ กาลังเพิม่ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้ ากาลังเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงมาก ความจาเป็ นในการขยายกาลังผลิตจึงเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
6.4 การคมนาคมและขนส่ ง ยังคงเป็ นสาขาที่ต้องการการลงทุนมากที่สุ ด
ประมาณว่ า รัฐ บาลจะใช้จ่ายเงิน จ านวนถึง 17,100 ล้านบาทหรือ ร้อ ยละ 30 ของงบพัฒ นา
ทัง้ สิน้ เพื่อการพัฒนาในด้านการคมนาคมและขนส่ง การใช้จ่ายเงินจานวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวง นอกจากนัน้ รัฐบาลมีโครงการพัฒนากิจการทางรถไฟเพิม่ เติม
อีกเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,860 ล้านบาทในด้านกิจการท่าเรือรัฐบาลมีโครงการเร่งด่วนที่จะ
ปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพฯ และโครงการก่อสร้างท่าเรือแห่งที่ 2 รายจ่ายที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
ของสาขานี้ ก็คอื รายจ่ายเพื่อการขยายและปรับปรุงระบบโทรศัพท์และโทรคมนาคมของประเทศ
6.5 การพาณิ ชย์และบริ การ มีโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 180 ล้าน
บาท ทัง้ นี้เพราะการพัฒนาการพาณิชย์และบริการเป็ นเรือ่ งการดาเนินนโยบายและใช้มาตรการ
ต่างๆ มากกว่าด้านการลงทุนของรัฐ
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6.6 การพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ งบพัฒนาสาขานี้ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นอัน
มาก เหตุทร่ี ายจ่ายของสาขานี้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากเจตจานงอันแน่ วแน่ของรัฐบาล
ที่จะกระจายผลของการพัฒ นาไปยังท้อ งถิ่นต่ างๆ ให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึ้น ดังจะเห็นได้ จากโครงการ
พัฒนาชนบทซึ่งมีจุดประสงค์ท่จี ะมุ่งปรับปรุงความเป็ นอยู่ของราษฎรในชนบท โดยเฉพาะใน
ท้ อ งที่ท่ีห่ า งไกล นอกจากนั ้น มีโครงการที่จ ะปรับ ปรุง ระบบระบายน้ า และการประปาใน
นครหลวงและในท้องถิน่ ต่างๆ อีกด้วย
6.7 การสาธารณสุข งบพัฒนาในด้านสาธารณสุขมีจานวน 2,570 ล้านบาท
หรือ ร้อ ยละ 4.5 ของงบพัฒ นาทัง้ สิ้นเทียบกับร้อ ยละ 3.8 ในระหว่างปี พ.ศ. 2504–2509 ใน
จานวนนี้ประมาณ 1,800 ล้านบาท จะเป็ นการใช้จ่ายเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงบริการแพทย์
และอนามัยในส่วนภูมภิ าคให้มสี มรรถภาพและสามารถทีจ่ ะรับคนไข้ได้เพิม่ ขึน้ ส่วนรายจ่ายที่
เหลือจะเป็ นการใช้จา่ ยเพื่อการสาธารณสุขต่างๆ ทัง้ ในด้านป้ องกันและการบาบัด
6.8 การศึกษา งบพัฒนาการศึกษาจะมีจานวนประมาณ 6,600 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.5 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ เทียบกับร้อยละ 7.4 ในระหว่างปี พ.ศ. 2504–2509 การเพิม่
เงิน ในงบพั ฒ นาการศึ ก ษานี้ เ ป็ นการด าเนิ น ตามนโยบายการพั ฒ นาของรัฐ บาลที่ จ ะ
เน้นหนักในด้านการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาซึง่ เป็ นรากฐานอันสาคัญของการ
พัฒ นาทุ ก ๆ ด้า นในอนาคต นอกจากนั น้ รัฐ บาลยังมีโครงการส าคัญ ที่จ ะขยายการศึก ษา
ภาคบังคับจากชัน้ ประถมปี ท่ี 4 เป็ นชัน้ ประถมปี ท่ี 7 ซึ่งทาให้รฐั บาลมีความจาเป็ นที่จะต้องเพิม่
การใช้จา่ ยในด้านนี้มากยิง่ ขึน้
6.9 งบกลาง มีจานวนทัง้ สิน้ 3,550 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 ของงบพัฒนา
ทัง้ สิ้น การใช้จ่ายเงินจานวนนี้มวี ตั ถุประสงค์กว้างขวางครอบคลุมไปหลายสาขา และไม่อาจ
จาแนกออกไปยังสาขาใดสาขาหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี จานวนเงินงบกลางทัง้ สิ้นนี้อาจจะแยกออก
ได้เป็ นเงินสมทบโครงการช่วยเหลือต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศประเภท
ทุนการศึกษาและอื่นๆ จานวน 1,850 ล้านบาท นอกจากนัน้ จะเป็ นการพัฒนาส่วนภูมภิ าคและ
ท้องถิน่ ต่างๆ เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท
7. เงินเพื่อใช้จ่ายตามงบพัฒนาภาครัฐบาลจานวน 57,520 ล้านบาทข้างต้น จาแนกได้
ตามแหล่งทีม่ าได้ดงั นี้ จากแหล่งภายในประเทศ 41,920 ล้านบาท จากแหล่งภายนอกประเทศ
รวมเงินกู้เงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 15,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 73
และร้อยละ 27 ของรายจ่ายพัฒนาทัง้ สิน้ ตามลาดับ
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ตารางที่ 3
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งทีม่ าของเงิน

1. รายจ่ายพัฒนา
2. จ่ายจาก
ก.แหล่งภายในประเทศ
รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ
รายได้ของรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่
เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน
และเอกชน
เงินกูเ้ ป็ นบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศจากเงิน
สารองระหว่างประเทศทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทย
เงินคงคลัง ( -เพิม่ ขึน้ )
รวม เงินจากแหล่งภายในประเทศ
ข. แหล่งต่างประเทศ
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ1/
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวม เงินจากต่างประเทศ
ค. รวมประมาณการรายจ่ายพัฒนา
ง. รายการปรับปรุง2/
จ.ประมาณการรายจ่ายจริ ง
หมายเหตุ :

( ล้านบาท )
ประมาณการรายจ่ายจริ ง
ประมาณการ
พ.ศ. 2504–259
พ.ศ. 2510–2514
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
28,180 100.00 57,520 100.00

8,540

30.30

10,000

17.38

4,500

15.97

6,345

11.03

5,900
3,100

20.94
11.00

15,000
4,000

26.08
6.95

400
-1,500
20,940

1.42
-5.32
74.31

3,000
3,575
41,920

5.22
6.22
72.88

4,840
2,400
7,240
28,180
28,180

17.17
8.52
25.69
100.00
100.00

10,600
5,000
15,600
57,520
-7,520
50,000

18.43
8.69
27.12
100.00
-13.00
87.00

1/ รวมเงินกูเ้ งินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2/ ประมาณ การรายจ่ า ยงบประมาณ แผ่ น ดิ น เงิน กู้ แ ละเงิน ช่ ว ยเหลื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเงินทุนของรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ที่
คาดว่าไม่สามารถจะเบิกจ่ายได้ทนั หรือมีการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ทาให้ ล่าช้าไป
ในระยะของแผ่นดิน
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ตารางที่ 4
รายได้จากภาษี อากรและรายได้อื่นๆ ตามงบประมาณของรัฐบาลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
รายได้จากภาษีอากร
ตามภาวะเศรษฐกิจปกติ
การปรับปรุงอัตราและระบบภาษีอากร
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากรัฐวิสาหกิจ
รายได้อ่นื ๆ
รวม รายได้จากภาษีอากรและอืน่ ๆ
หัก รายจ่ายบริการทัวไป
่
คงเหลือ รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ
ซึง่ สามารถนามาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2510
12,500
12,500
305
432
840
14,077
12,600

2511
13,940
13,723
217
320
453
687
15,400
14,300

2512
15,726
15,106
620
335
476
763
17,300
15,300

2513
17,631
16,662
969
351
499
619
19,100
16,700

2514
19,707
18,422
1,285
365
523
528
21,123
18,100

รวม
79,504
76,413
3,091
1,676
2,383
3,437
87,000
77,000

1,477

1,100

2,000

2,400

3,023

10,000

8. เนื่องจากความต้องการเงินของรัฐบาลสูงขึน้ เป็ นอันมาก รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นต้อง
จัดหารายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่นื ๆ ในระดับทีส่ ูงขึน้ เช่นเดียวกัน ประมาณว่ารัฐบาลจะมี
รายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ ตามระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็ นจานวน
84,000 ล้านบาท หรือ มีอ ัต ราเพิ่ม ขึ้น เฉลี่ยร้อ ยละ 9.3 ต่ อ ปี และยังจะมีรายได้เพิ่มจากการ
ปรับ ปรุงอัต ราและระบบภาษีอ ากรใหม่อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมเป็ น จานวนรายได้
ทัง้ สิน้ 87,000 ล้านบาท ในการปรับปรุงภาษีอากรนัน้ รัฐบาลจะยึดถือหลักความเสมอภาคตาม
ส่วนแบ่งเงินได้ของประชากรเป็ นสาคัญ และคานึงถึงผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจด้วยอยู่
เสมอ จากเงิน รายได้จานวน 87,000 ล้านบาทนี้ เมื่อ หักรายจ่ายบริห ารทัว่ ไปอันได้แก่ การ
ป้ อ งกันประเทศ การรัก ษาความสงบภายใน การช าระหนี้ และการบริการอื่นๆ รวมจานวน
77,000 ล้านบาทออกแล้ว จะคงเหลือเงินรายได้สาหรับทีร่ ฐั บาลสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนา
เป็ นจานวน 10,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 17.4 ของยอดรายจ่ายพัฒนาส่วนรัฐบาล
ทัง้ สิน้ วงเงินดังกล่าวนี้อนู่ในเกณฑ์ต่าและอาจมีการปรับปรุงให้สูงขึน้ โดยอาศัยมาตรการต่างๆ
ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
9. การกู้เงิ นภายในประเทศ ประมาณว่ารัฐบาลจะสามารถกู้เงินภายในประเทศเป็ น
จานวน 22,000 ล้านบาท ในจ านวนนี้ อ าจแยกออกได้เป็ น การกู้ เงิน จากแหล่ งต่ าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้
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9.1 เงิ นกู้จากธนาคารพาณิ ชย์ ระบบการธนาคารพาณิชย์เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับ ระยะของแผนนี้ค าดว่ าธนาคารพาณิ ชย์จ ะ
สามารถซื้อหลักทรัพย์รฐั บาล ได้เพิม่ กว่าที่แล้วมามาก คือจะซื้อพันธบัตรและตั ๋วแลกเงินคลัง
เป็ นจานวน 10,000 ล้านบาท 1/
9.2 เงิ น กู้จ ากธนาคารออมสิ น และเอกชน ในระยะหลัง ๆ นี้ ธนาคาร
ออมสินได้ขน้ึ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก จึงมีเงินฝากเพิม่ จานวนขึน้ อย่างรวดเร็ว จึงคาดว่าธนาคาร
ออมสินจะอยู่ในฐานะที่จะสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาล ในระยะเวลาของแผนได้เป็ นจานวนเงิน
4,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปี ละ 800 ล้านบาท ส่วนเอกชนและสถาบันอื่นๆ นัน้ คาดว่าจะซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลได้เป็ นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท
9.3 เงิ น กู้จากธนาคารแห่ งประเทศไทย เนื่อ งจากรายจ่ายรัฐบาลได้เพิ่ม
จานวนขึน้ เป็ นอันมาก นอกจากใช้เงินรายได้และกู้ภายในประเทศดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะต้อง
กูเ้ งินจากธนาคารแห่งประเทศไทยดังนี้
9.3.1 เงิ นกู้เป็ นเงิ นบาท คาดว่ารัฐบาลจะกู้เงินบาทจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ปี ละ 800 ล้าน
บาท
9.3.2 เงิ น กู้เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ เนื่อ งจากการกู้เงินบาทจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นการเพิม่ ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศโดยตรง รัฐบาลจึงดาริท่ี
จะกู้เงินบางส่วนเป็ นเงินตราต่างประเทศจากเงินสารองระหว่างประเทศของทางการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไปใช้ซอ้ื สินค้าและบริการจากต่างประเทศซึง่ มีความสาคัญอันดับสูงต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 5 ปี น้ีคาดว่าจะกูเ้ งินในลักษณะนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาท
2/

10. การใช้ เงิ นคงคลัง ตามประมาณการรายได้และรายจ่ายเงินในงบประมาณของ
รัฐบาลเท่าทีค่ าดไว้ รัฐบาลอาจจะต้องนาเงินคงคลังออกใช้อกี ประมาณ 3,600 ล้านบาท
11. รายได้ ของรัฐวิ สาหกิ จและองค์การบริ ห ารส่ วนท้ องถิ่ น นอกจากรายได้จาก
ภาษีอากรและเงินกูภ้ ายในประเทศแล้ว ยังมีแหล่งเงินภายในประเทศทีส่ าคัญอีก คือ เงินรายได้
ของรัฐวิสาหกิจต่ างๆ และขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ สาหรับเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจนัน้
นอกจากจะส่งเข้างบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังมีอกี ส่วนหนึ่งซึ่งรัฐวิสาหกิจต่างๆ จะนามาใช้จ่าย
ในโครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและเพิม่ พูนสมรรถภาพของตนเองได้ ในระยะของแผนนี้ คาดว่า

หมายเหตุ : 1/ จานวนนี้ยงั ไม่ได้หกั การไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลทีป่ ระมาณว่าธนาคารพาณิชย์จะ
ได้คนื จากรัฐบาลในระยะ 5 ปี ดังกล่าวประมาณเวลา 152 ล้านบาท
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รัฐวิสาหกิจจะรายได้เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาของตนเองประมาณ 4,045 ล้านบาท ส่วน
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ประมาณว่าจะมีรายได้สาหรับนามาใช้จา่ ยในการพัฒนาท้องถิน่ และ
เขตเทศบาลต่างๆ 2,300 ล้านบาท
12. ตารางการเงินต่างๆ นี้เป็ นการประมาณการโดยอาศัยข้อเท็จจริงในปั จจุบนั ในระยะ
ของแผนคาดว่ า จะมีเ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เกิ ด ขึ้น ซึ่ง จะท าให้ ก ารประมาณการเหล่ า นี้ ต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงไป ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นซึ่งมิอาจหลีกเลีย่ งได้กอ็ าจต้องตัดทอนงบพัฒนาลงบ้าง
เพื่อคงไว้ซง่ึ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
13. แหล่ ง เงิ น จากต่ างประเทศ คาดว่าเงินที่รฐั บาลจะต้องกู้มาใช้จ่ายในโครงการ
พื้นฐานที่มคี วามส าคัญ อันดับสูงต่อความเจริญ ก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ในระยะของแผนจะมี
จานวนประมาณ 10,608 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าในระยะ 5 ปี แรกของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 6,387
ล้านบาท ในการกู้เงินดังกล่าว รัฐบาลจะได้แสวงหาแหล่งเงินกู้ทม่ี เี งื่อนไขการให้กู้ท่ดี ที ่สี ุดและ
เหมาะแก่การพัฒนานัน้ ๆ
ตารางที่ 5
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิจจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
สาขา

2510

2511

2512

2513

2514

การเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรม
การคมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
การพัฒนาสังคมและ
สาธารณูปการ
การพาณิชย์
การสาธารณสุข
การศึกษา
งบกลาง
งบพัฒนาภาค
งบเร่งรัดพัฒนาชนบท
งบพัฒนาเขตทุรกันดาร
งบพัฒนาเฉพาะท้องที่
เงินสมทบเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

1,495.05
125.30
1,739.68
232.27

1,624.22
133.90
2,060.21
397.60

1,684.41
126.81
2,089.02
288.01

1,747.21
105.23
1,786.58
230.81

1,869.39
108.25
1,516.29
228.65

รวม
2510–2514
8,420.28
599.49
9,191.78
1,377.34

822.94
31.40
233.36
893.83

1,025.55
38.50
339.47
1,080.30

1,103.35
36.30
373.72
1,103.50

1,102.20
36.50
416.55
1,169.50

1,156.10
36.60
438.06
1,253.30

5,210.14
179.30
1,801.16
5,500.43

70.00
150.00
35.00
10.00
250.00
6,088.83

75.00
150.00
40.00
10.00
300.00
7,274.75

75.00
200.00
45.00
20.00
300.00
7,445.12

85.00
250.00
50.00
20.00
350.00
7,349.58

95.00
250.00
50.00
20.00
400.00
7,421.64

400.00
1,000.00
220.00
80.00
1,600.00
35,579.92

58

ให้ไ ด้ม ีก ารซื้อ สิน ค้า ที่คุ ณ ภาพดีแ ละราคาย่อ มเยา โดยถือ หลัก การแข่ ง ขัน ระหว่ า ง
ประเทศให้มากที่สุดและจะได้กระจายการกู้ไปตามสถาบันการเงินระหว่างประเทศและสมาชิก
ของกลุ่มประเทศ เพื่อประสานความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาล
จะได้กู้เงินตราต่ างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขและโครงการที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยได้ต กลงไว้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระการชาระหนี้ต่ างประเทศให้ล ด
น้อยลงด้วย
ตารางที่ 6
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ1/
สาขา
1.การเกษตรและ
สหกรณ์
2.การคมนาคม
และการขนส่ง
3.หารพลังงาน
4.การพัฒนา
สังคมและ
สาธารณูปการ
5.การศึกษา
รวม

2510
192

2511
301

2512
567

2513
566

2514
361

( ล้านบาท )
2510–2514
1,987

886

1,012

1,072

618

550

4,138

393
15

381
221

570
477

628
467

287
467

2,259
1,647

36
1,522

157
2,072

134
2,820

119
2,398

131
1,796

577
10,608

หมายเหตุ : 1/ รวมกูเ้ งินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
จากตารางที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่ า การคมนาคมและขนส่ ง ใช้ เ งิน กู้ เ ป็ นจ านวนสู ง สุ ด
เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะของแผนพัฒนา ฉบับที่ 2 ยังคงจะเน้นหนักไปทางด้าน
ก
า
ร
ก่อสร้างทางหลวงและการพัฒนาการรถไฟ ซึง่ เป็ นรากฐานของการพัฒนาในสาขาอื่นๆ รองลง
ไปได้แก่การเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการชลประทานซึง่ จะใช้เงินกูเ้ ป็ นเงินตรา
ต่ างประเทศประมาณ 1,987 ล้านบาท ส่ ว นการพลังงานนัน้ ก็ยงั ต้อ งใช้เงิน กู้เป็ น จ านวนถึง
2,260 ล้านบาท ทัง้ นี้ เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้องขยายกาลังการผลิตและการสร้างระบบ
สายส่งไฟฟ้ าให้ทุกภาค เงินกู้ต่างประเทศที่จะนามาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสาธารณู ปการ
ส่ ว นมากจะใช้เกี่ย วกับ การจัด สร้างระบบระบายน้ าในเขตพระนครธนบุ ร ี การขยายบริก าร
ประปาส าหรับ ประชาชนทัง้ ในพระนคร–ธนบุ ร ี และในส่ ว นภู ม ิภ าค และการสร้า งอาคาร
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สงเคราะห์ผู้มรี ายได้น้อย สาหรับเงินกู้จานวน 577 ล้านบาท ในสาขาการศึกษา ส่วนมากจะใช้
ในด้านพัฒนาอาชีวศึกษาและพัฒนามัธยมแบบประสม เพื่อที่จะผลิตกาลังคนที่มคี วามรูค้ วาม
ชานาญตามความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึน้
ในด้า นภาระหนี้ เงิน กู้ ต่ า งประเทศในระยะเวลาของแผนพัฒ นาฉบับ ที่ 2 นี้ คาดว่ า
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะต้องชาระเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 5,600 ล้านบาท และภายในปี
พ.ศ. 2514เงิน กู้ ต่ า งประเทศค้ า งช าระทัง้ สิ้น จะมีจ านวนประมาณ 13,900 ล้า นบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 9 ของรายได้ประชาชาติ สาหรับภาระการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันทัง้
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2514 จะมีประมาณ 1,066 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 ของ
เงินตราต่างประเทศทีป่ ระมาณว่าจะได้รบั จากการขายสินค้าและบริการให้ต่างประเทศ ซึง่ นับว่า
ต่ า กว่ า ขอบเขตภาระการช าระหนี้ ต่ า งประเทศซึ่ ง คณ ะรัฐ มนตรีไ ด้ ก าหนดไว้ เ ดิ ม คื อ
ร้อยละ 7 ของรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศจากการขายสินค้าและบริการ และถ้ารวมภาระหนี้
ทางภาคเอกชนซึง่ มีประมาณร้อยละ 4 ของประมาณการรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยแล้ว
ภาระการชาระหนี้ของประเทศทัง้ สิน้ จะเพิม่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกันความสามารถทีจ่ ะชาระหนี้เป็ น
เงิน ตราต่ า งประเทศก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้น พอที่จ ะรับ ภาระการช าระห นี้ ไ ด้ โ ดยไม่ เ ป็ นอัน ตรายแก่
สถานการณ์เศรษฐกิจของแระเทศ สาหรับการกู้เงินจากต่างประเทศนี้คาดว่าจะมีการล่าช้าบ้าง
อันเนื่องมากจากการเจรจาตกลงกับแหล่งให้เงินกู้ต่างๆ ซึ่งอาจมีผลให้วงเงินที่จะใช้จ่ายจริง
ต่ากว่าทีไ่ ด้กาหนดไว้
13.2 เงิ นช่ วยเหลือจากต่ างประเทศ ในแผนพัฒนาฉบับที่ 1 รัฐบาลได้รบั
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศทัง้ สิน้ ประมาณ 2,400 ล้านบาท สาหรับในระยะของแผนฉบับที่
2 คาดว่าความช่วยเหลือทีร่ ฐั บาลไทยจะได้รบั จากต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จะเพิม่ ขึน้ มีจานวนรวมทัง้ สิ้นประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ปี ละ 1,000 ล้านบาท คาด
ว่าความช่ว ยเหลือ ส่ ว นใหญ่ จะได้จากสหรัฐอเมริก า ส่ วนความช่ว ยเหลือ จากแหล่ งอื่นๆ จะ
เพิม่ ขึน้ บ้างแต่ไม่มากนัก
ความช่วยเหลือที่คาดว่าจะมาจากสหรัฐอเมริกาเป็ นส่วนใหญ่จะใช้ในโครงการ
เร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 14 จังหวัด ส่วน
ความช่วยเหลือจากสหประชาชาตินัน้ คาดว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสาหรับ
โครงการใหม่ ป ระมาณ 6 ถึง 10 โครงการ ความช่ ว ยเหลือ จากประเทศในกลุ่ ม โคลอมโบ
ส่วนใหญ่จะได้จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และญี่ป่ ุน ที่เหลือเป็ นความช่วยเหลือจากประเทศ
อื่นๆ ประมาณ 100 ล้านบาท และความช่วยเหลือที่ไม่ใช่โครงการอีกประมาณ 250 ล้านบาท
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ อาสาสมัค รและเอกชนที่ให้ผ่านรัฐบาล รวมทัง้ ทุนการศึกษา
และอื่นๆ
ยอดความช่วยเหลือ ที่ประมาณไว้ 5,000 ล้านบาทนัน้ เป็ นโครงการต่อ เนื่อ ง
จากแผนแรกประมาณ 1,900 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ 3,100 ล้านบาทนัน้ ได้ประมาณไว้สาหรับ
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โครงการเดิมที่ต่ออายุยดื ออกไป โครงการเดิมที่เปลี่ยนแปลงแผนงานให้กว้างขวางขึ้น และ
โครงการทีค่ าดว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือใหม่
เมื่อรวมมูลค่ าเงินกู้จากต่ างประเทศประมาณ 10,600 ล้านบาทและเงินช่วยเหลื อ 5,000 ล้ า นบาทแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยจะได้ ร ับ เงิน กู้ แ ละช่ ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศรวมทัง้ สิ้น 15,600 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อ ยละ 27 ของรายจ่ายงบพัฒ นา ใน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจฉบับแรกเงินกู้และเงิน ช่วยเหลือ ดังกล่ าวมีอ ัต ราส่ วนร้อ ยละ 25.6 ของ
รายจ่ายงบพัฒนา
การลงทุนส่วนเอกชน
14. ในระบบเศรษฐกิจเสรีเช่นของประเทศไทย จุดประสงค์ของการลงทุนในส่วนรัฐบาล
คือ การสร้างฐานะเศรษฐกิจและบรรยากาศอันเหมาะสมต่อการลงทุนส่วนเอกชน ฉะนัน้ การ
ลงทุนในส่วนเอกชนจึงมีความสาคัญและมีอตั ราส่วนสูงกว่าการลงทุนส่วนรัฐบาล ในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับแรก การลงทุนในส่ วนเอกชนมีจานวน 67,500 ล้านบาทเท่ากับร้อ ยละ 15.4
ของผลิตภัณฑ์ในประเทศและมีอตั ราเพิม่ ถัวเฉลีย่ ร้อยละ 12.8 ต่อปี ในระยะเดียวกันการลงทุน
ในส่วนรัฐบาลมีจานวน 25,000 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ และมี
อัตราการเพิม่ ถัวเฉลีย่ ร้อยละ 16.0 ต่อปี
15. ตามตัวเลขที่คานวณประมาณไว้ การลงทุนในส่วนเอกชนในระยะของแผนพัฒนา
ฉบับที่ 2 จะมีจานวนประมาณ 92,800 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 16.6 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
และจะมีอ ัต ราการเพิ่ ม ถัว เฉลี่ย ร้อ ยละ 8.7 ต่ อ ปี ส่ ว นใหญ่ ข องการลงทุ น ในส่ ว นเอกชน
ประกอบด้ว ยการก่ อ สร้ า งซึ่ง เท่ า กับ ร้อ ยละ 40 ของการลงทุ น ในส่ ว นเอกชน ส่ ว นที่เ หลือ
ประกอบด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ การขนส่งและอื่นๆ ในระยะเดียวกันการลงทุนในส่วนรัฐบาลมี
จานวน 37,900 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 6.7 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ และมีอตั ราการเพิม่ ถัว
เฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี อย่างไรก็ต ามนโยบายการพัฒนาตามแผนนี้ ก็มไิ ด้เปลี่ยนแปลงจาก
นโยบายในแผน ฉบับที่ 1 ในสาระสาคัญ กล่าวคือต้องการจะส่งเสริมการลงทุนในส่วนเอกชนให้
มากทีส่ ุดทีจ่ ะกระทาได้ ฉะนัน้ จึงถือว่าอัตราเพิม่ ของการลงทุนในส่วนเอกชนร้อยละ 8.7 ต่อปี น้ี
เป็ นอัตราขัน้ ต่ า ซึง่ ถ้าหากระบบเศรษฐกิจได้ก้าวหน้าไปดีกว่าทีค่ าดหมายไว้อตั ราเพิม่ ทีแ่ ท้จริง
ก็จะสูงกว่านี้
เงินทุนในส่วนเอกชนในระหว่าง พ.ศ. 2510–2514 คาดว่าจะได้มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 7
แหล่งทีม่ าของเงินทุนในการลงทุนส่วนเอกชนระยะ พ.ศ. 2510–2514
นิตบิ ุคคลและเอกชนในประเทศ
แหล่งต่างประเทศ
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
กิจการประกันชีวติ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานเงินกูเ้ พื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตลาดหุน้
รวม

( ล้านบาท )
73,800
10,000
7,100
150
400
100
250
500
500
92,800

16. ในด้านแหล่งทีม่ าของเงินทุนในส่วนเอกชนคาดว่า นิตบิ ุคคลและเอกชนในประเทศ
จะลงทุนโดยใช้เงินของตนเอง จานวน 73,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.5 ของเงินลงทุนด้าน
เอกชนทัง้ สิ้น เงิน ทุ น จากแหล่ ง ต่ า งประเทศจ านวน 10,000 ล้ า นบาท จะเป็ นเงิน ที่ช าว
ต่างประเทศนามาลงทุนในประเทศระหว่างปี 2510–2514 ประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็ นเงินทุน
จากต่ างประเทศประเภทสิน เชื่อ และผ่ อ นส่ ง เงิน ทุ น จานวน 9,000 ล้านบาทที่ได้จ ากแหล่ ง
สถาบัน การเงิน ภายในประเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเงิน ให้ กู้ ย ืม และเงิน เบิก เกิน บัญ ชีป ระเภท
ลงทุนและการซื้อลดตั ๋วเงินสินค้าเข้าประเภททุนของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นยังมี
ความสาคัญน้ อยมากในการระดมเงินออมทรัพย์จากประชาชนและในการให้กู้ยมื เงินเพื่อการ
ลงทุนในส่วนเอกชน
สถาบันการเงิ น
17. ในระยะแผนพัฒ นา ฉบับ ที่ 1 สถาบัน การเงิน ในประเทศเจริญ เติบ โตขึ้น อย่า ง
รวดเร็ว ได้ ม ีก ารจัด ตัง้ สถาบัน การเงิน ใหม่ ๆ ขึ้น คือ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และสานักงานเงินกู้เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม นอกจากนัน้ ธนาคารพาณิ ชย์ก็
ได้ข ยายตัว ขึ้น อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาดังกล่ าว ส่ ว นสถาบัน ประกัน ชีว ิต ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และบรรษัท เงิน ทุ น อุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทยปั จ จุบ ัน ก าลังปรับ ปรุงกิจการ
เพื่อที่จะให้เป็ นสถาบันการเงินที่มสี ่วนสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น ในระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 2 รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถาบันการเงินที่กล่าวมี
ความเจริญเติบโตและมีความมันคง
่ และขจัดปั ญหาต่างๆ อันอาจเป็ นอุปสรรคในการก่อให้เกิด
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ตลาดเงินทุนที่มรี ะเบียบขึน้ ในระยะยาวว จะสนับสนุ นให้มสี ถาบันชานาญเฉพาะขึน้ เพื่อสนอง
ความต้องการของผูท้ ม่ี เี งินทุนและผูท้ ต่ี อ้ งการเงินลงทุน อันจะเป็ นการลดความสาคัญของตลาด
การเงินนอกสถาบัน ซึง่ เป็ นแหล่งสาคัญของเงินทุนในส่วนเอกชนอยูใ่ นขณะนี้
18. นโยบายด้ านการธนาคารพาณิ ชย์ ในจานวนสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ที่ม ี
อยู่ในประเทศไทยนัน้ ธนาคารพาณิชย์มคี วามสาคัญทีส่ ุดในด้ านการระดมเงินออมทรัพย์และใน
การเป็ นแหล่ งสนองความต้อ งการเงิน ทุน และในระยะของแผนคาดว่าธนาคารพาณิช ย์จะมี
ส่วนร่วมในการลงทุนในภาคเอกชนประมาณ 7,100 ล้านบาท
รัฐมีนโยบายพัฒนากิจการธนาคารพาณิชย์ดงั ต่อไปนี้
18.1 ใน พ.ศ. 2504 สานักงานธนาคารพาณิชย์ทวประเทศมี
ั่
จานวน 383 แห่ง
และได้เพิ่ม ขึ้น เป็ น จ านวน 487 แห่ ง เมื่อ ถึงวัน ที่ 31 ตุ ล าคม พ.ศ. 2509 การขยายตัว ของ
จานวนสานักงานธนาคารพาณิชย์ยอ่ มเป็ นผลดีต่อการพัฒนาการเศรษกิจของท้องถิน่ ต่างๆ อีก
ทัง้ เป็ นการระดมการออมทรัพย์จากประชาชนในวงทีก่ ว้างขวางขึน้ รัฐมีมนี โยบายจะส่งเสริมให้
ธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารและทัง้ ระบบมีความมันคงและขยายบริ
่
การออกไปในท้องทีต่ ่างๆ
ตามสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจในท้องถิน่ เพื่อเป็ นแหล่งทีจ่ ะระดมทุนได้มากยิง่ ขึน้
18.2 ในปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์สามารถรับฝากเงินประเภทออมทรัพ ย์ห รือ
ประเภทฝากประจาได้อย่างนานไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทาให้ประชาชนที่มคี วามประสงค์จะออมเงินใน
ระยะยาวกว่าหนึ่งปี ไม่ได้รบั ความสะดวก และทาให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดาเนินนโยบาย
ให้กู้แก่อุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นในระยะยาวขึน้ ได้อย่างเต็มที่ ฉะนัน้ รัฐจะส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์รบั ฝากเงินระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อดึงดูดเงินออมระยะยาว และให้ธนาคารพาณิ ชย์
สามารถให้กเู้ งินระยะกลางและระยะยาวด้วย
18.3 ธนาคารพาณิชย์ยงั มีบทบาทน้ อ ยในการให้สนิ เชื่อ ประเภทส่งเสริมการ
พัฒนาโดยตรง เช่น สินเชื่อการเกษตร ฉะนัน้ รัฐจะดาเนินมาตรการเพื่อให้มตี ราสารที่ธนาคาร
พาณิชย์พงึ จะซือ้ ลดเพื่อสามารถให้สนิ เชื่อแก่ผู้ผลิตขัน้ ปฐมมากขึน้ และเพื่อเป็ นการสนับสนุ น
การขยายตัวของตลาดเงินทุนด้านเอกชน
18.4 รัฐจะดาเนินมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ ได้รบั สินเชื่อจากธนาคารกลาง
ในฐานะผู้ให้กู้ยมื แหล่งสุดท้ายให้มากขึน้ ในด้านที่พงึ ส่งเสริมรวมทัง้ ในด้านกิจการให้ กู้ยมื และ
ลงทุนของธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ
18.5 เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีธ่ นาคารพาณิชย์สามารถรับเป็ นหลักประกันในการให้
กูย้ มื ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ เป็ นสาเหตุประการหนึ่งทีท่ าให้ธนาคารพาณิชย์ไม่
สามารถให้ กู้ ย ืม เพื่ อ การลงทุ น ในภาคเอกชนได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางขึ้น ฉะนั ้น รัฐ จะด าเนิ น
มาตรการเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ สามารถให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สนิ นอกจากทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ น
หลักประกัน เช่น เครือ่ งจักรเป็ นต้น
18.6 ในฐานะที่ธนาคารพาณิชย์มคี วามรูแ้ ละประสพการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้าน
ต่างๆ และเนื่องจากระบบธนาคารพาณิชย์มสี าขาอยู่ในท้องถิน่ ต่างๆ ทัวประเทศ
่
รัฐจะสนับสนุ น
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ให้ธนาคารพาณิชย์ทาหน้ าที่ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้าง
ตลาดเงินทุนระยะยาวขึน้
18.7 ส่ งเสริม ให้ธ นาคารพาณิ ชย์ล งทุน ในทางที่เป็ นประโยชน์ แก่ การพัฒ นา
เศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้
19. นโยบายด้ านสถาบันการเงิ นเพื่ อการลงทุ น ในปั จจุบนั สถาบันการเงินซึ่งทา
หน้าที่ระดมทุนจากผู้ออมทรัพย์และนาเงินนัน้ ลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ท่ใี ห้ความปลอดภัย
และความมันคง
่ ยังมีความสาคัญน้อย คาดว่ากิจการประกันชีวติ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินเพื่อการ
ลงทุนระยะยาวที่มคี วามสาคัญ ที่สุดจะมีเงินลงทุนในส่วนเอกชนเพียงประมาณ 150 ล้านบาท
โดยทีส่ ถาบันประเภทนี้เป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาวทีส่ าคัญและมีประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจ จะมี
การส่งเสริมกิจการประกันชีวติ ให้มคี วามมันคงและขยายตั
่
วกว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ จะส่งเสริมให้ม ี
การจัดตัง้ สถาบันการเงินพิเศษ เช่น สถาบันออมทรัพย์และสถาบันกองทุนรวม ในขณะเดียวกัน
จะได้มกี ารควบคุมสถาบันการเงินพิเศษดังกล่าวโดยใกล้ชดิ เนื่องจากเป็ นสถาบันประเภทใหม่
และประชาชนทัวไปยั
่ งไม่รจู้ กั ดี
20. นโยบายสถาบันการเงิ นเพื่อการเกษตร รัฐบาลได้จดั ตัง้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์จะให้เป็ นสถาบันกลางสาหรับสินเชื่อการเกษตร
ในระยะของแผนพัฒ นา ฉบับ ที่ 2 ธนาคารจะเปิ ดสาขาขึ้น ในส่ ว นภูม ิภ าค 50 แห่ ง เพื่อ ให้
สิน เชื่อ เพื่อ การเกษตรในท้อ งที่ม ีลู่ท างจะเพิ่ม ผลผลิต ได้ก่ อ น โดยประสานงานกับ สถาบัน
ส่งเสริมการเกษตรของทางราชการและของเกษตรกร สถาบันแห่งนี้จะให้สนิ เชื่อแก่เกษตรกร
โดยตรงและผ่านสหกรณ์ และกลุ่มชาวนาในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของธนาคารดังกล่าวรัฐจะดาเนินมาตรการให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสินมีส่วนช่วยสถาบันการเงินเพื่อการเกษตรใน
ด้ า นเงิน ทุ น ที่จ ะน าไปให้ กู้ แ ก่ เ กษตรกร และยัง พยายามจัด ให้ ม ีต ัว๋ เงิน ระยะสัน้ เกี่ ย วกับ
การเกษตรขึน้
21. นโยบายด้านสถาบันการเงิ นเพื่อการก่อสร้างอาคาร นับตัง้ แต่เริม่ แผนพัฒนา
ฉบับแรกจนถึงปี 2508 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ ล งทุ นซื้อที่ดินและให้กู้เงินเพื่อ ก่ อสร้าง
อาคารไปแล้วประมาณ 50 ล้านบาท นอกจากเงินกูซ้ ง่ึ ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรงแล้ว
รัฐจะพิจารณาช่ว ยเหลือ ทางการเงินในด้านอื่นๆ เพื่อ สนับสนุ น ให้ธุ รกิจการก่ อ สร้างในส่ ว น
เอกชนขยายตัวอย่างมันคงต่
่ อไปด้วย
22. นโยบายด้ านสถาบันการเงิ นเพื่ ออุตสาหกรรม นอกจาธนาคารพาณิชย์และ
กิจการประกันชีว ิต แล้ว แหล่งเงินทุ นเพื่อ อุต สาหกรรมในขณะนี้ม ีอยู่อีก 2 แห่ ง คือ บรรษัท
เงิน ทุ น อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งานเงิน กู้ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
ความสามารถในการให้กขู้ องสถาบันการทัง้ สองแห่งนี้อยูใ่ นขอบเขตจากัดเฉลีย่ ประมาณปี ละ 17
ล้านบาทในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 ในระยะของแผนฉบับที่ 2 คาดว่าบรรษัทจะสามารถ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ทางด้า นเงิน ทุ น แก่ อุ ต สาหกรรมเฉลี่ย ประมาณปี ล ะ 80 ล้า นบาท และ
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สานัก งานเงิน กู้จ ะสามารถให้เงิน กู้แ ก่ อุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มได้ในอัต ราปี ล ะ 20 ล้านบาท
อุปสรรคต่างๆ เท่าที่เคยเป็ นมาแล้วกาลังได้รบั การแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุ นให้
สถาบันทัง้ สองกูเ้ งินจากตลาดเงินและการพิจารณาขยายขอบเขตการดาเนินงาน
23. นโยบายตลาดเงิ นทุน ตลาดเงินทุนขณะนี้ยงั มีความสาคัญ น้ อยมากในการเป็ น
แหล่งเงินทุน ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับที่ 2 คาดว่าจะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยผ่ านตลาดหุ้น
ต่ างๆ ได้เพีย ง 500 ล้านบาท อุ ป สรรคส าคัญ คือ วิธ ีก ารซื้อ ขายหุ้น และขาดแคลนสถาบัน
ชานาญพิเศษ บริษทั เอกชนต่างๆ มักจะระบุให้ผถู้ อื หุ้นขายหุน้ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมก่อน และผูถ้ อื
หุ้นในบริษัทต่างๆ ก็นิยมที่จะรักษาหุ้นไว้เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมการบริหารของบริษัท
จานวนหุน้ ที่ซอ้ื ขายผ่านตลาดหุน้ จึงมีน้อยกว่าทีค่ วร นอกจากนัน้ ประชาชนยังขาดความเชื่อมัน่
ในการบริหารของบริษทั ทัวไป
่ เพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านี้รฐั จะพิจารณาสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้
สถาบันเพื่อการลงทุนขึน้ ซึง่ สถาบันทีก่ ล่าวจะรับซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกใหม่เพื่อนาไปจาหน่ าย
ในตลาดหุน้ ทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีฐานะมันคงและมี
่
การรับรองทัวไป
่ โดยอาศัยบริการของธนาคาร
พาณิ ชย์แ ละสถานที่ซ้ือ ขายหุ้น ฉะนัน้ หุ้น พัน ธบัต ร และตราสารอื่น จะเปลี่ย นเป็ นเงิน สด
สะดวกขึน้ ซึง่ จะทาให้ตลาดหุน้ เจริญเติบโตและมีกาลังเงินทุนเพิม่ ขึน้
นอกจากนัน้ รัฐจะส่งเสริมให้มตี ลาดเงินที่เป็ นระเบียบขึ้น โดยมีปัจจัยและวิธกี ารอัน
เหมาะสมส าหรับ การซื้อ ขายในตลาด และให้ม ีบุค คลท าหน้ าที่รบั ซื้อ ตั ๋วเงินและรับ รองการ
จ่ายเงินตามตั ๋วเงินเพื่อให้การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็ นไปโดยสะดวกและกว้างขวางยิง่ ขึน้
ดุลการชาระเงิ นระหว่างประเทศ
24. ในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ฐานะดุลการชาระเงินของ
ประเทศไทยอยูใ่ นสภาพทีม่ นคง
ั่
เงินทุนสารองระหว่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณ
ปี ล ะ 1,700 ล้ า น บ าท เมื่ อ สิ้ น เดื อ น กั น ยายน 2509 เงิ น ทุ น ส ารอ งระห ว่ า งป ระเท ศ
ทัง้ สิ้นมีมูลค่าประมาณ 17,000 ล้านบาท หรือเท่ากับมูลค่าของสินค้าขาเข้าในระยะ 10 เดือน
ของปี 2509
ในระหว่างปี พ.ศ. 2504–2509 ประเทศไทยสามารถส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมี
มูลค่าประมาณ 67,365 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี ในขณะเดียวกัน
มูลค่าของสินค้าเขาก็ได้เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว คือ เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ถึงร้อยละ 10.1 ต่อปี และมี
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 85,363 ล้านบาท สาเหตุประการสาคัญทีท่ าให้มลู ค่าของสินค้าขาเข้า
เพิ่ ม สู ง ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว ดัง กล่ า ว คือ การเพิ่ ม ขึ้น ของสิน ค้ า ประเภททุ น และวัต ถุ ดิบ เช่ น
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ฉะนัน้ ในระยะระหว่างปี 2504–2509 ประเทศไทยจึงมียอด
การค้า ระหว่ า งประเทศขาดดุ ล จ านวนประมาณ 18,000 ล้า นบาท อย่ า งไรก็ดี ในระหว่ า ง
ระยะเวลาดังกล่าว รายได้จากการขายบริการไปยังต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่รายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว การใช้จา่ ยของรัฐบาลต่างประเทศในประเทศไทย และรายได้จากการขายบริการ
อื่น ๆ ซึ่งเพิ่ม ขึ้น มากและมีมูล ค่ าสุ ท ธิป ระมาณ 7,000 ล้านบาท รวมทัง้ รายได้สุ ท ธิจากการ
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บริจาคทีไ่ ด้รบั จากต่างประเทศจานวน 10,149 ล้านบาท ได้ช่วยให้ดุลการชาระเงินเบือ้ งต้นขาด
ดุลเพียงจานวนประมาณ 757 ล้านบาท นอกจากนัน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2504–2509 เงินลงทุน
สุทธิของเอกชนตลอดจนเงินกู้ภาครัฐบาลไหลเข้าประเทศเป็ นจานวนถึง 8,685 ล้านบาท ซึ่ง
ยังผลให้ดุลการชาระเงินรวมของประเทศมีสภาพเกินดุลตลอดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2504–
2509 และเงินทุนสารองระหว่างประเทศเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 10,535 ล้านบาทดังรายละเอียด
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ
รายการ
1. สินค้า
ก. สินค้าออก
ข. สินค้าเข้า
ดุลการค้า ( - ขาดดุล )
2. บริการ ( สุทธิ )
3. บริจาค ( สุทธิ )
ก. ภาคเอกชน
ข. ภาครัฐบาล
ดุลการชาระเงินเบือ้ งต้น ( -ขาดดุล )
4. เงินทุน ( สุทธิ )
ก. ภาคเอกชน
ค. ภาครัฐบาล
ผิดตกยกเว้น
5. ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ ( เกินดุล )
( เงินทุนสารองเพิม่ ขึน้ )

2504–2509

( ล้านบาท )
2510–2514
( ประมาณการ )

67,365
85,363
-17,998
7,092

84,015
116,424
-32,409
18,159

806
9,343
-757

925
5,266
-8,059

5,287
3,398
2,607
10,535

7,916
5,268
5,125

25. ในระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 2 คาดว่าสินค้าออกจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.1
ต่อ ปี และรายได้จากการส่ งสินค้าออกไปจาหน่ ายต่ างประเทศจะเป็ นมู ล ค่าประมาณ 84,015
ล้านบาท เทียบกับมูลค่าสินค้าออกจานวน 67,365 ล้านบาท ในระยะของแผนพัฒนาฉบับแรก
สาหรับมูลค่าสินค้าจากต่างประเทศคาดว่าจะมีจานวนทัง้ สิ้นประมาณ 116,424 ล้านบาทซึ่งใน
จานวนนี้ประมาณ 44,646 ล้านบาทจะเป็ นสินค้าเข้าประเภททุนและมูลค่าของสินค้าเข้าทัง้ สิน้ จะ

66

เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราเฉลี่ย ร้อ ยละ 9.3 ต่ อ ปี เทีย บกับ อัต ราร้อ ยละ 10.9 ต่ อ ปี ในระหว่างปี พ.ศ.
2504–2509
26. จากการประมาณมูล ค่ าสิน ค้าเข้า -ออกดังกล่ าวข้างต้น ประเทศไทยจะมีก ารค้า
ขาดดุ ล ประมาณ 32,409 ล้ า นบาทในระหว่ า งปี พ .ศ. 2510–2514 เที ย บกั บ ดุ ล การค้ า
ขาดดุ ล 17,998 ล้า นบาทในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ ที่ 1 ดัง นั น้ เมื่อ หัก ยอดรายรับ สุ ท ธิ
ประเภทบริก ารและเงิน บริจ าคจากต่ า งประเทศจ านวน 24,350 ล้ า นบาทออกแล้ ว ยอด
ดุ ล การช าระเงิน เบื้อ งต้ น จะขาดดุ ล เพีย งประมาณ 8,059 ล้านบาท ส าหรับ ยอดรายรับ จาก
รายการบริการสุทธิ คือรายได้จาการขายบริการออกไปยังต่างประเทศ หักด้วยรายจ่ายการซื้อ
บริการจากต่างประเทศจะมีจานวนถึง 18,159 ล้านบาท เทียบกับประมาณ 7,000 ล้านบาทใน
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2504–2509 เหตุ ท่ี ท าให้ ย อดรายรับ สุ ท ธิจ ากบริก ารเพิ่ ม ขึ้น มากเช่ น นี้
เนื่องมาจากได้คาดว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลต่างประเทศในประเทศไทยจะทวีจานวนมากรวมทัง้
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรายรับจากบริการอื่นๆ นอกจากรายรับสุทธิ
จากบริก ารแล้ว ประเทศไทยยัง มีร ายรับ สุ ท ธิจ ากการบริจ าคทัง้ ส่ ว นรัฐ บาลและเอกชนอีก
ประมาณ 6,000 ล้านบาท
27. ถึงแม้ว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2510–2514 นี้ ป ระเทศไทยจะมีย อดดุล การชาระเงิน
เบื้อ งต้น ขาดดุ ล อยู่ป ระมาณ 8,059 ล้านบาท แต่ ค าดว่าดุ ล การช าระเงิน ระหว่างประเทศจะ
เกิน ดุ ล ประมาณ 5,125 ล้านบาท ทัง้ นี้ เพราะประเทศไทยได้รบั เงิน ทุ น จากต่ างประเทศซึ่ง
รวมทัง้ เงินกู้ต่างประเทศเงินทุนทีเ่ อกชนกูย้ มื จากต่างประเทศและเงินทุนทีช่ าวต่างประเทศนามา
ลงทุ น ในประเทศไทยเป็ นจ านวนถึ ง 13,184 ล้ า นบาท สาเหตุ ท่ี จ ะท าให้ เ งิน ทุ น ส ารอง
ต่างประเทศเพิม่ สูงขึน้ เป็ นจานวน 5,125 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของ
ยอดรายรับสุทธิจากบริการและบริจาค ซึ่งบางรายการมีลกั ษณะพิเศษไม่แน่ นอน และอาจจะ
เปลีย่ นแปลงไปได้ตามสถานการณ์ โดยเพราะอย่างยิง่ คือ การใช้จ่ายของรัฐบาลต่างประเทศใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างๆ อาจเปลีย่ นแปลงไปทาให้รฐั บาลต้องใช้เงินทุน สารองมากขึน้ และการเกินดุลอาจต่ากว่าทีป่ ระมาณไว้น้มี าก
สถานการณ์ และนโยบายการเงิ นการคลังของประเทศ
28. จาการพิจารณาสถานการณ์การเงินและการคลังทัง้ ในส่วนรัฐบาล ส่วนเอกชนและ
ส่วนต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทัง้ ในการป้ องกันรักษาความ
ปลอดภัยและในการพัฒนาประเทศมีมาก และรายได้ตามทีแ่ สดงไว้ยงั ไม่เพียงพอหลังจากกู้เงิน
ภายในประเทศจากเอกชน สถาบันการเงินและต่างประเทศตามปกติแล้ว รัฐบาลยังอาจต้องกู้
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้นและอาจต้องใช้เงินคงคลังด้วย ทัง้ หมดนี้อาจก่อให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้ อขึน้ ได้ เมื่อสมทบกับแรงผลักดันซึ่งมีอยู่แล้วจากการสะสมเงินตราต่างประเทศใน
เวลาเดียวกัน
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29. อย่างไรก็ตาม รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิจเท่าทีแ่ สดงไว้เป็ นการประมาณเท่านัน้ และ
สถานการณ์อนั แท้จริงนัน้ อาจเป็ นไปได้หลายกรณี
29.1 การใช้จ่ายอาจไม่สูงเท่าที่ประมาณไว้ เรื่องนี้เคยเป็ นมาแล้วใน 5-6 ปี ท่ี
แล้ว มาที่รายจ่ายจริงต่ ากว่าที่ประมาณไว้ และรัฐบาลไม่ได้มคี วามจาเป็ นที่จะกู้ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยดังทีค่ าดไว้ กลับสะสมเงินคงคลังเพิม่ ขึน้
29.2 การสะสมเงินตราต่ างประเทศอาจเพลาลง ถ้าหากสถานการณ์ ทางการ
เมืองดีขน้ึ แรงดีดทีจ่ ะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อทางด้านนี้อาจน้อยลง
29.3 การสะสมเงินตราต่างประเทศอาจมากขึ้นสถานการณ์ ทางการเมืองอาจ
รุนแรงขึน้ รัฐบาลอาจต้องใช้จ่ายในการป้ องกันประเทศมากขึน้ และต้องพยายามพัฒนาให้ได้ผล
ไปพร้อมๆ กันการใช้จ่ายของรัฐบาลทัง้ สิ้นอาจเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือสูงกว่า และอาจเกิด
ความจาเป็ นที่รฐั บาลต้องหาเงินมาใช้เพิ่มขึ้น ในกรณีดงั กล่าวนี้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพไว้
รัฐบาลอาจต้องตัดทอนรายจ่ายลงและเพิม่ รายได้ให้มากขึน้
การเพิม่ รายได้น้ี หมายถึงทัง้ การปรับปรุง การจัดเก็บและปรับปรุงอัตราภาษีปัจจุบนั
ตลอดจนการเก็บภาษีประเภทใหม่ๆ การเพิ่มภาษีน้ีถ้าคานึงว่าจาเป็ นเนื่องจากสถานการณ์
ทางด้านการเมืองและเพื่อให้พฒ
ั นาอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ยอ่ มเป็ นมาตราการทีจ่ าเป็ นต้องใช้
30. เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ลงบ้าง การเพิม่ ปริมาณสินค้าและบริการ ย่อมเป็ นวิธที ่ี
จะบรรเทาภาวะเงินเฟ้ ออันอาจเกิดจากปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากได้ ในขณะที่เงิน
สารองระหว่างประเทศมีมากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมให้นาสินค้าเข้าประเทศโดยเสรีย ิ่ งขึน้ สินค้า
บางประเภท ซึ่งถู กจากัดปริมาณนาเข้าประเทศได้หรือให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้า
ประเภทที่ระดับราคาภายในมีแนวโน้ มสูงขึ้น และปริมาณภายในประเทศไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ
31. รัฐบาลจะพยายามทุกวิถีทางที่จะระดมทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ในทางที่จะ
รัก ษาเสถีย รภาพทางการเงิน ไว้ และหลีก เลี่ย งวิธ ีก ารกู้ เงิน ซึ่งจะก่ อ ให้เกิด ภาวะเงิน เฟ้ อ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดหารายได้จากภาษีอากรให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด จะได้เพ่งเล็ง
ในแง่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ป้ องกันการรัวไหลอั
่
นจะเป็ นสาเหตุทท่ี าให้รฐั บาลมีรายได้จาก
ภาษีอากรน้อยกว่าทีค่ วร
32. ในการแสวงหาทุนจากต่ างประเทศมาใช้ในการพัฒนา จะได้มกี ารพิจารณาโดย
รอบคอบในเรื่อ งแหล่ งเงิน กู้ เงื่อ นไข และระยะเวลาให้เหมาะสมกับ โครงการ และภาระต่ อ
ดุลการชาระเงินและงบประมาณในอนาคต ขณะทีม่ เี งินสารองระหว่างประเทศของทางการเป็ น
จานวนค่ อ นข้ างสู งนี้ จะได้พ ิจารณาน ามาใช้ในโครงการพัฒ นาที่เหมาะสมตามมาตรการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
33. อย่างไรก็ต าม เนื่ อ งจากปริม าณรายได้ รายจ่ายของรัฐ บาล ตลอดจนปริม าณ
เงินทุนส ารอง เงินตราต่ างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากในระยะของแผนนัน้ เป็ นเพียง
ประมาณการขัน้ ต้ น ซึ่งอาจจะแตกต่ างกับ รายจ่ายที่แ ท้จริงก็ได้ ฉะนัน้ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่
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เกี่ยวข้องกับการบริหาร นโยบายการเงินการคลังของประเทศ คือ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ส านัก งบประมาณ และสานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจแห่งชาติ จะได้
ร่วมมือกันเพื่อศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเงินโดยใกล้ชดิ และจะ
ไ
ด้
ท
บ
ท
ว
น
โครงการและทาการปรับปรุงนโยบายการเงินการคลังเป็ นรายปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจอยูเ่ สมอ

บทที่ 6
กำลังคนและกำรมีงำนทำ
ควำมสัมพันธ์ของกำลังคนที่มีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมในประเทศไทย
1. ทรัพยากรกาลังคนเป็ นปั จจัยที่มคี ่าที่สุดอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจ ความสามารถ
ของประเทศที่จะเจริญ ก้าวหน้ าได้นัน้ ส่วนใหญ่ ย่อ มขึ้นอยู่กบั คุณ ภาพและปริมาณของกาลัง
แรงงาน ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนากาลังคนควบคู่ไปด้วยกันกับการ
พัฒนาทางด้านวัตถุ นอกจากจะมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การพัฒนากาลังคนยังมี
ความสาคัญ ทางด้านสังคม การเมือ งและวัฒ นธรรมอีกด้วย การพัฒ นาด้านต่ างๆ เหล่านี้จะ
ดาเนินการไปได้ก็ด้วยอาศัยกาลังคนที่มคี ุณภาพและที่ได้รบั การฝึ กอบรมมาแล้ว การพัฒนา
กาลังคนในทุก ด้านไม่ว่าจะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ วัฒนธรรม ย่อมเป็ น
สิง่ สาคัญ และจะละเลยในด้านใดด้านหนึ่งมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กนั ไป
2. นอกจากความมุ่งหมายที่จะใช้ค นที่ได้รบั การศึกษาและการฝึ กอบรมให้มงี านท า
อย่างมีสมรรถภาพแล้ว การพัฒนากาลังคนจะต้องมีเป้ าหมายที่จะลดปริมาณการว่างงานและ
การท างานต่ า ระดับ ให้ น้ อ ยลง การเพิ่ม ประชากรอย่ างรวดเร็ว เป็ น ผลให้ม ีค นรุ่น ใหม่ เข้า สู่
ตลาดแรงงานเป็ นจานวนมาก การใช้กาลังคนให้เกิดประโยชน์ ท่สี ุดจึงจะทวีความสาคัญยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาลังคนที่ล้นตลาดแรงงานอันมีปริมาณส่วนใหญ่ ในชนบท จาเป็ นจะต้อง
ขยายการมีงานทาให้ได้ปริมาณมากขึน้ สาหรับกาลังคนทีท่ างานใช้ฝีมอื จาเป็ นจะต้องจัดให้มกี าร
ยกระดับฝี มอื ตามที่เคยเป็ นมาแล้วได้มกี ารไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้าน
กาลังคน ก่อให้เกิดอุปสรรคขัดขวางขยายตัวและความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคม การไม่
สมดุ ล ดังกล่ าวนี้ เห็น ได้ช ัด เจนในกลุ่ ม ของผู้ป ฏิบ ัติงานที่ใช้ว ิช าชีพ วิช าการและฝี ม ือ หลาย
ประเภทด้วยกัน แผนพัฒนาฉบับนี้ จึงพยายามทีจ่ ะวางนโยบายและแผนงานทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวสาหรับการพัฒนาและการใช้กาลังคนอย่างมีสมรรถภาพเพื่อก่อให้เกิดการสมดุลขึน้ ใน
ด้านนี้
กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน และกำรทำงำนตำ่ ระดับ
3. กาลังแรงงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2509 มีประมาณ 15 ล้านคน หรือประมาณ
ร้อยละ 45 ของประชากรทัง้ ประเทศซึง่ มีประมาณ 33 ล้านคน ทัง้ นี้ รวมแรงงานสตรีซง่ึ มีอยู่มาก
บทบาทของแรงงานสตรีนับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ใน
ปั จจุบนั กาลังแรงงานเกือบร้อยละ 42 เป็ นหญิง การจาแนกกาลังแรงงานตามสาขากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสาหรับ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2509 เป็ นดังนี้
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ตำรำงที่ 1
กาลังแรงงานจาแนกตามสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504–2509
สำขำกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จ
เกษตรกรรม
การเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง
การไฟฟ้ าและการประปา
พาณิชยกรรม
การคมนาคมและขนส่ง
บริการ
รวมทัง้ สิน้

2504
กำรมีงำนทำ ร้อยละ
10.34
83.1
0.03
0.2
0.45
3.6
0.07
0.2
0.02
0.3
0.74
5.9
0.16
1.3
0.64
5.1
12.45 100.0

( ล้านคน )
2509 ( ประมำณกำร )
กำรมีงำนทำ ร้อยละ
11.62
79.9
0.04
0.3
0.69
4.7
0.11
0.7
0.03
0.2
1.03
7.1
0.23
1.6
0.80
5.5
14.55 100.0

ทีม่ า: สาหรับปี 2504 ดัดแปลงจากสามะโนประชากร ปี 1503 ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หมายเหตุ: กาลังแรงงานหมายถึงจานวนผูท้ างานเชิงเศรษฐกิจทีอ่ ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป
4. ตามตารางที่ 1 ข้างบนนี้ แสดงว่ากาลังแรงงานซึง่ มีงานทาในสาขาเกษตรกรรม รวม
การป่ าไม้และการประมงมีประมาณร้อยละ 80 ซึง่ เมื่อพิจารณาระดับการพัฒนาของประเทศไทย
แล้วอัตราส่วนนี้นับว่าสูงเกินไป นอกจากนัน้ ผลผลิตจากแรงงานในกิจกรรมสาขาการเกษตรมี
ระดับต่าสุดเมือ่ เทียบกับสาขาอื่นๆ การพัฒนากาลังแรงงานชนบทจึงมีความสาคัญเป็ นพิเศษ
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ตำรำงที่ 2
การมีงานทาจาแนกตามกลุ่มประเภทอาชีพทีส่ าคัญในประเทศไทย พ.ศ. 2504 และ 2509
( ล้านคน )
2504
2509 ( ประมำณกำร )
กลุ่มประเภทอำชีพ
ผูม้ ีงำนทำ ร้อยละ ผูม้ ีงำนทำ ร้อยละ
งานทีใ่ ช้วชิ าชีพและวิชาเทคนิค
0.17
1.4
0.20
1.4
งานบริหารและจัดการ
0.03
0.2
0.07
0.5
งานอาชีพเสมียนพนักงาน
0.15
1.2
0.19
1.3
งานอาชีพเกีย่ วกับการค้า
0.63
5.1
0.99
6.8
งานเกษตร
10.34
83.1
11.62
79.9
งานเหมืองแร่ เหมืองหิน
0.03
0.2
0.03
0.2
งานอาชีพเกีย่ วกับการคมนาคมและขนส่ง
0.14
1.1
0.22
1.5
งานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
0.70
5.6
0.91
6.2
งานด้านบริการ
0.26
2.1
0.32
2.1
รวม
12.45 100.0
14.55 100.0
5. ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ ของผู้ทางานในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มอาชีพ
การเกษตรและอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ร้อ ยละ 13 เป็ นผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านในกระบวนการผลิ ต
อุตสาหกรรม และผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพเกี่ยวกับการค้า แต่ผู้ปฏิบตั ิงานที่ใช้วชิ าชีพและวิชาการ
ผู้ปฏิบตั ิงานบริห ารและจัดการ ปรากฏว่ามีจานวนน้ อ ยมากเพียงร้อ ยละ 2 ในแง่ก ารพัฒ นา
ประเทศในระยะยาวแล้ว การขาดแคลนกาลังคนในระดับ สูงเป็ น เรื่อ งที่น่ าวิต ก อนึ่ ง เป็ น ที่
น่ าสังเกตว่าในกลุ่มอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้วชิ าชีพและวิชาเทคนิคนัน้ มีหญิงเป็ นจานวนมากกว่า
ชาย ซึง่ แสดงให้เห็นถึงบทบาทสาคัญของสตรีทม่ี อี ยูใ่ นกาลังแรงงานของประเทศไทย
6. เนื่องจากข้อมูลสถิตยิ งั ไม่ละเอียดพอ จึงเป็ นการยากที่จะทราบชัดถึงลักษณะแท้จริง
ของการว่างงานและการทางานต่ากว่าระดับในประเทศไทย เท่าทีส่ ามารถประมาณได้สาหรับทัว่
ประเทศทัง้ ในและนอกเขตเทศบาล อัตราการว่างงานมีประมาณร้อยละ 1 ของบรรดาบุคคลที่
กาลังหางานทาในเขตเทศบาล อัตราการว่างงานประมาณได้รอ้ ยละ 2-3 สาหรับบุคคลทีก่ าลังหา
งานทาอย่างแท้จริงจัง และร้อยละ 5-6 สาหรับบุคคลทีก่ าลังคิดหางานทา
ถึงแม้ว่า การว่างงานที่เห็นได้ยงั ไม่เป็ นปั ญ หาร้ายแรงในปั จจุบนั การทางานต่ ากว่า
ระดับเป็ นอุปสรรคอันน่าวิตกทีจ่ าเป็ นจะต้องหาทางแก้ไข การทางานต่าระดับได้แก่การทางานที่
ให้ผลผลิตต่ ามีรายได้ต่ าและทางานไม่เต็มเวลา กิจกรรมที่มกี ารทางานต่ าระดับที่สาคัญ ที่สุด
ได้แก่เกษตรกรรม แต่ในเขตย่านชุมนุ มชนก็ยงั มีการทางานต่ าระดับอยู่เช่นกัน จาการวิเคราะห์
เบื้อ งต้น ของการท างานต่ าระดับ ในเขตเทศบาลต่ างๆ ปรากฏว่ามีผู้ท างานต่ าระดับ อยู่ม าก
บุคคลพวกนี้ได้แก่คนที่ทางานประเภทที่ให้ผลน้ อยและมีรายได้ในเกณฑ์ต่ ามาก จากผลการ
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วิเคราะห์ดงั กล่าวนี้แสดงว่า ขณะที่การว่างงานที่เห็นได้มเี ป็ นจานวนน้ อยในเขตเทศบาลของ
ประเทศไทย การทางานต่ าระดับมีมาในกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานอาชีพบางสาขา รวมทัง้ ผู้ท่ปี ระกอบ
อาชีพส่วนตัวด้วย
7. สาหรับการเกษตร เป็ นการลาบากมากทีจ่ ะหยังให้
่ ทราบถึงลักษณะและขอบเขตของ
การทางานต่าระดับ ตลอดจนการว่างงานทีเ่ ห็นไม่ได้ ทัง้ นี้ ก็เพราะไม่มสี ถิตทิ วประเทศเพี
ั่
ยงพอ
เกี่ยวกับการเพิม่ หรือลดตามฤดูกาลของการทางานเกษตรกรรม ผลิตผลของแรงงานชนบทและ
ผลกระทบกระเทือนในด้านการผลิตเมือ่ มีการย้ายแรงงานออกจากเกษตรกรรม ในปั จจุบนั เป็ นที่
ยอมรับโดยทัวไปว่
่ าผลิตผลของแรงงานในชนบทอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก ถึงแม้เกษตรกรไทยจะใช้
เวลาไม่น้อยในการทางานระหว่างฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว และเมื่อพ้นฤดูกาลดังกล่าว
แล้วก็ยงั ทางานอื่นๆ แต่กอ็ าจกล่าวได้ว่า เกษตรกรมเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ ว่างงานแต่งานที่ทานัน้
ให้ผลตอบแทนในระดับต่า
แนวโน้ มของกำรมีงำนทำและกำรขำดแคลนกำลังคน
8. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ก่อให้เกิดการมีงานทาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการมีงานทาหลายประการ กิจกรรมที่ไม่ใช่การเกษตรหลายสาขาได้เพิม่ ความสาคัญขึ้น
ทัง้ ในแง่ผลิตผลและการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอุ ตสาหกรรมและ
บริการซึ่งกาลังขยายตวอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับกาลังแรงงานทัง้ สิ้นแล้ว กาลังแรงงานด้าน
เกษตรกรรมมีอตั ราส่วนลดลงเรื่อยในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ของกิจการด้านอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยล้วนแต่เป็ นกิจการขนาดเล็กทีอ่ าศัยผลิตผลจากเกษตรกรรม เช่น โรงสี โรงทาแป้ ง โรงงาน
น้ าตาล โรงอัดปอและโรงเลื่อย อย่างไรก็ตามได้มกี ารขยายประเภทการผลิตทางอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทาให้มคี วามต้องการคนงานประเภทใช้วชิ าชีพ และงานฝี มอื เพิม่ ขึน้ มาก ความต้องการ
บุค คลประเภทต่ างๆ เหล่ านี้ จะเพิ่มมากขึ้น ในระยะของแผนพัฒ นานี้ เพราะได้ม ีโครงการที่
ต้องการผูม้ คี วามรูแ้ ละฝีมอื สาขาต่างๆ เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก
9. เมื่อได้พจิ ารณาแนวโน้ มของความต้องการกาลังคนแล้ว จะเห็นว่าปั ญ หาสาคัญ ใน
การพัฒนาได้แก่ก ารขาดแคลนกาลังคนประเภทที่ปฏิบตั ิงานใช้วชิ าชีพและวิชาการ การขาด
แคลนที่สาคัญ ที่สุดก็ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักเกษตร นักบริหาร วิ ศวกร อาจารย์และครู ใน
ด้ า นก าลัง คนระดับ กลางในประเภทช่ า งฝี ม ือ ปรากฏว่ า มีก ารขาดแคลนเป็ นที่ น่ า วิต ก
เช่นเดียวกับระดับที่ใช้วชิ าชีพ และวิชาการ การขาดแคลนที่ได้ปรากฏชัดแล้วได้แก่ การขาด
แคลนช่างฝี มอื ที่ดใี นประเภทช่างกล ช่างไฟฟ้ า ช่างไม้ ช่างเชื่อมโลหะ และหัวหน้าคนงานทุก
ประเภท
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กำรเพิ่ มของประชำกรและกำลังแรงงำน
10. ในระยะของแผนพัฒนา คาดว่าประชากรของประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้ 6 ล้านคน ใน
จานวนที่เพิม่ นี้จะเป็ นกาลังแรงงานที่ประกอบด้วยคนที่มอี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ข้นึ ไป ประมาณ 2.3
ล้านคน
ตำรำงที่ 3
ประชากรและกาลังแรงงานในประเทศไทย
( ล้านคน )
จำนวนที่เพิ่ ม
เพิ่ มขึ้นปี ละ
2510
2514
ขึ้นระหว่ำง
(%)
2510–2514
ประชากรทัวประเทศ
่
33.2
39.2
6.0
3.3
ประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
18.0
21.3
3.3
3.4
กาลังแรงงานทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
14.8
17.1
2.3
2.9
คาดว่ า อัต ราการขยายก าลัง แรงงานระหว่ า งปี 2510–2514 จะต่ า กว่ า อัต ราตาม
สามะโนประชากรปี 2503 เล็กน้อย อันเป็ นผลเนื่องมาจากการขยายบริการด้านการศึกษาระดับ
ต่างๆ และการออกจากงานก่อนครบเกษียณ
11. การเพิม่ ของกาลังแรงงานในระยะของแผนพัฒนาตามทีป่ ระมาณไว้เป็ นจานวน 2.3
ล้านคนนัน้ หมายถึงจานวนที่เพิม่ ขึ้นสุทธิในตลาดแรงงานของประเทศ ตลาดแรงงานในระยะ
ของแผนพัฒนาจะเพิม่ ขึน้ 3.3 ล้านคน แต่ในจานวนนี้ประมาณว่า 1.0 ล้านคนจะออกจากกาลัง
แรงงานโดยการตาย การออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุและเหตุอ่นื ๆ ในจานวน 3.3 ล้านคนจะ
เป็ นประชากรในชนบท 3.0 ล้านคน ส่วนทีเ่ หลืออีก 0.3 ล้านคนจะเป็ นประชากรในเขตเทศบาล
อย่างไรก็ดี ตัวเลขนี้เป็ นเพียงประมาณการเบื้องต้น เพราะคาดว่าจะยังมีการอพยพจากชนบท
ไปหางานทาในเขตเทศบาลอยู่ตลอดเวลา ส่วนมากของการเคลื่อนย้ายของแรงงานเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ
ประสงค์ แต่ เ ท่ า ที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บ ัน การเคลื่อ นย้ า ยเป็ นไปโดยไม่ ม ีแ ผนและจุ ด หมาย
แน่ นอน อันย่อ มจะก่ อ ให้เกิด การเสียหายขึ้นได้ เพื่อ แก้ปั ญ หาเกี่ยวกับ การเคลื่อ นย้ายของ
แรงงานดังกล่าวนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องจัดให้มบี ริการจัดหางาน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับทัศนะในอาชีพต่างๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้
12. อนึ่ง เมื่อพิจารณาอายุของบุคคลที่หางานทา ปั ญหาการหางานให้แก่คนอายุน้อย
ควรได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษในระยะของแผนพัฒนา จากการสารวจกาลังแรงงานของประเทศ
ปรากฏว่าปริมาณการว่างงานในเขตเทศบาลในกลุ่มคนมีอายุน้อยอยูใ่ นเกณฑ์สูงทีส่ ุดคือ อัตราผู้
หางานทาที่มอี ายุระหว่าง 15–24 ปี อยู่ในราวร้อยละ 5 ถึง 6 และเป็ นอัตราถึงร้อยละ 2.3 ของ
กาลังแรงงานของประเทศ ในชนบทก็เข้าใจว่ามีสถานการณ์ทานองเดียวกัน การขาดโอกาสทีจ่ ะ
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ทางานตลอดปี ทาให้คนอายุน้อยอพยพไปหางานทาในเขตเทศบาล การปรับปรุงสถานะของการ
มีงานทาเป็ นส่วนรวมมีปัญหาสาคัญสามประการ ได้แก่ การหางานทาให้แก่คนว่างงาน การหา
งานที่ดกี ว่าให้แก่ค นที่ทางานต่ าระดับและการจัดหางานให้ได้พ อเพียงสาหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
ปั ญหาข้อสุดท้ายถือได้ว่าเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญทีส่ ุด
วัตถุประสงค์และแผนงำน
13. วัตถุประสงค์ในการวางแผนกาลังคนต้องสัมพันธ์กบั การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชดิ ทุกระยะ โดยทีไ่ ด้เล็งเห็นความสาคัญของการวางแผนกาลังคน แผนพัฒนาฉบับนี้
จึงได้รวมนโยบายการพัฒนากาลังคนและการใช้กาลังคนให้เป็ นประโยชน์ มากขึ้นเข้าไว้เป็ น
นโยบายสาคัญยิง่ ประการหนึ่งโดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ประการคือ
(1) สร้างโอกาสการมีงานทาขึน้ ให้ได้เพียงพอกับการเพิม่ ขึน้ ของกาลังแรงงาน
(2) ส่งเสริมการทางานในชนบทให้มากขึน้ เพื่อผ่อนคลายปั ญหาการทางานต่ า
ระดับ
(3) ปรับปรุงคุณ ภาพทรัพยากรกาลังคนของประเทศไทย โดยการศึกษา การ
ฝึกอบรมและการยกระดับฝีมอื เพื่อสนองความต้องการกาลังคนทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต
สาหรับความมุ่งหมายประการแรก ซึ่งได้แก่การสร้างโอกาสในการมีงานทาให้
ได้พอเพียงกับกาลังแรงงานส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ คาดว่าจะสามารถกระทาได้ภายในระยะเวลาของ
แผน ส่วนการแก้ไขปั ญ หาการทางานต่ าระดับของกาลังแรงงานชนบทนัน้ เป็ นงานที่จะต้องใช้
เวลานาน และไม่อาจจะดาเนินการให้ได้ผลดีเต็มทีภ่ ายใน 5 ปี แต่ก็จะเริม่ การดาเนินงานอย่าง
จริงจังเพื่อแก้ไขปั ญหานี้ นอกจากนัน้ การขยายและเปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจก็จะช่วยให้
อัต ราส่ว นกาลังแรงงานในชนบทลดลงด้วยส่ วนความมุ่งหมายประการสุ ดท้าย ซึ่งได้แก่ การ
พัฒนาทรัพยากรกาลังกาลังคนเป็ นส่วนรวมนัน้ จะได้วางรากฐานเพื่อปรับปรุงความรูแ้ ละฝี มอื
ระดับ ต่ า งๆ ทัง้ นี้ จ าเป็ น จะต้ อ งมีก ารประเมิน ความต้ อ งการก าลังคนติด ต่ อ กัน ไป เพื่อ ให้
วางโครงการปรับปรุงได้ถูกต้องและเหมาะสม
14. แผนพัฒ นาฉบับนี้ได้รวมแผนงานหลายอย่างที่จะช่วยให้บรรลุต ามวัต ถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงการสร้างงานใหม่ การส่ งเสริมการมีงานทาในชนบท และการพัฒนา
และการใช้กาลังคน
14.1 กำรสร้ำงงำนใหม่ โดยวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าของแผนพัฒนาคือ การ
จัดให้มโี อกาสทีจ่ ะทางานอย่างเพียงพอสาหรับกาลังแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ฉะนัน้ จึงเป็ นการจาเป็ นที่
จะต้ อ งตรวจสอบให้ท ราบถึงปริม าณของการมีงานท าโดยอาศัย แนวโน้ ม ของการมีงานท า
ความสามารถในการผลิตของแรงงาน การลงทุน และเครื่องชีอ้ ่นื ๆ โดยให้สมั พันธ์กบั การขยาย
มวลรวมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในประเทศตามที่ ไ ด้ ป ระมาณ การไว้ โ ดยอาศั ย สมมุ ติ ฐ านว่ า
ความสามารถในการผลิตของแรงงานจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ในสาขาเกษตรกรรม
3.0 ในสาขาพาณิชยกรรมและบริการและ 3.5 ในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ

75

ตำรำงที่ 4
การมีงานทาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ
( ล้านคน )
2510
2514
เพิ่ มขึ้น
กำรมีงำนทำ ร้อยละ กำรมีงำนทำ ร้อยละ
เกษตรกรรม
11.62
79.9
12.68
75.6
1.06
การเหมืองแร่ และเหมืองหิน
0.04
0.3
0.05
0.3
0.01
อุตสาหกรรม
0.69
4.7
0.98
5.8
0.29
การก่อสร้าง
0.11
0.7
0.16
1.0
0.05
การไฟฟ้ า การประปา
0.03
0.2
0.16
0.4
0.03
พาณิชกรรม
1.03
7.1
1.37
8.2
0.34
การคมนาคมและขนส่ง
0.23
1.6
0.32
1.9
0.09
บริการ
0.80
5.5
1.14
6.8
0.34
รวม
14.55 100.0
16.76 100.0
2.21
สำขำกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จ

ตารางที่ 4 แสดงว่ าจะมีงานใหม่ เพื่อ รับ แรงงานที่เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 2.2 ล้านคน ใน
จานวนนี้จะเป็ นงานในสาขาเกษตรกรรมร้อยละ 48 ส่วนอีกร้อยละ 52 จะเป็ นงานสาขาอื่นๆ
ปริม าณของงานที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น ระยะของแผนจานวน 2.2 ล้านคนนัน้ เกือ บจะเท่ าก าลัง
แรงงานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในระยะของแผน คือ 2.3 ล้านคน ส่วนทีแ่ ตกต่างกันประมาณ 1 แสนคนนัน้
ได้แก่กาลังแรงงานซึง่ ว่างงาน ปริมาณการว่างงานนี้ถอื ว่าไม่มากและเป็ นการว่างงานซึง่ เกิดจาก
การโยกย้ายงานส่ ว นใหญ่ นอกเหนื อ จากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจแล้ว การที่จะบรรลุ ถึง
เป้ าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยมาตราการอื่นๆ เพื่อเพิม่ การมีงานทาประกอบด้วย
มาตรการที่สาคัญ อย่างหนึ่งได้แก่การส่งเสริมวิสาหกิจประเภทที่สามารถเพิ่มการใช้
แรงงานให้ ม ากขึ้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การก่ อ สร้า งในชนบท และอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก
นอกจากนัน้ ควรจะได้พจิ ารณาหาทางทีจ่ ะใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เต็มทีเ่ พื่อ
มิให้มกี าลังการผลิตเหลือใช้มาตรการอีกอย่างหนึ่งได้แก่การจัดตลาดแรงงานให้มสี มรรถภาพ
ยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริก ารหางานให้ทา การทาทะเบียนแรงงาน การทดสอบ และการ
แนะนาแนวอาชีพ
14.2 การส่งเสริมการมีงานทาในชนบท โดยทีก่ ารดาเนินงานด้านเกษตรกรรมมี
ลักษณะเป็ นงานเฉพาะบางฤดูกาล จึงเป็ นธรรมดาทีจ่ ะต้องมีการโยกย้ายออกจากหมู่บา้ นในฤดู
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ว่างงาน อพยพไปหางานทาในย่านชุมชน ส่วนผู้ท่ยี งั คงอยู่ในหมู่บ้านก็ใช้เวลาทางานที่ให้ผล
ผลิต ต่ า ปั ญ หานี้ ม ีค วามส าคัญ เป็ นพิเ ศษส าหรับ ประเทศไทย เพราะเกษตรกรประมาณ
สามในสี่เป็ นชาวนาผลิต ข้าง ซึ่งมีล กั ษณะงานเป็ นแบบเฉพาะฤดูกาลอย่างมาก การแก้ไขที่
เหมาะสมทีส่ ุดได้แก่การช่วยให้มกี ารเพาะปลูกในฤดูแล้งด้วยการชลประทาน การส่งเสริมอาชีพ
อื่นๆ เช่น หัตถกรรมและงานฝี มอื และการรับจ้างตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ทัง้ นี้ อาจริเริม่
โครงการทดลองในบางอ าเภอ เพื่อ ให้ได้ข้อ เท็จจริงและเพื่อ ประโยชน์ ในการศึก ษาในด้าน
กาลังคน
14.3 การพัฒนากาลังคน การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในประเทศไทย จะต้อง
สัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับความต้องการกาลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
เพื่อให้มกี าลังคนทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมในประเภทอาชีพต่างๆ ที่มคี วามสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องประเมินอุปสงค์ของกาลังคนตามแผนพัฒนา
และวางแผนเกีย่ วกับอุปทานกาลังคนขึน้ อย่างรอบคอบ
ควำมต้องกำรกำลังคน
15. รายละเอียดของความต้องการกาลังคนทีค่ าดว่าจะมีในประเภทอาชีพต่างๆ ในระยะ
ของแผนพัฒ นานั ้น ได้ จ ัด ท าประเมิน ขึ้น จากการขยายตัว ของการมีง านท าในระยะของ
แผนพัฒนา จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ทีม่ ใิ ช่เกษตรกรรมได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5
ความต้องการกาลังคนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระยะของแผนพัฒนา
กลุ่มอำชีพ
งานทีใ่ ช้วชิ าชีพและวิชาเทคนิค
งานบริหาร และจัดการ
งานอาชีพเสมียนพนักงาน
งานอาชีพเกีย่ วกับการค้า
งานเหมืองแร่ เหมืองหิน
งานอาชีพเกีย่ วกับการคมนาคมและขนส่ง
งานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
งานด้านบริการ
รวม

ควำมต้องกำรกำลังคน
111,700
44,500
92,700
455,300
14,300
114,800
529,800
171,400
1,534,500

ตารางที่ 5 แสดงว่าความต้องการกาลังคนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ที่มใิ ช่
เกษตรกรรมในระยะของแผนพัฒนาจะมีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 1.5 ล้านคน ซึง่ สูงกว่าระดับการ
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มีงานทาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ที่มใิ ช่เกษตรกรรมซึ่งเท่ากับ 1.2 ล้านคนตามที่
แสดงไว้ใ นตารางที่ 4 0.3 ล้า นคน ซึ่ง ได้ แ ก่ ค วามแตกต่ า งในการเข้า สู่ แ ละออกจากก าลัง
แรงงาน
16. เกี่ยวกับอุ ปทานบุคคลที่ได้รบั การฝึ กอบรมวิชาชีพ แล้ว ได้มกี ารประเมินจานวน
ผู้ท่ีค าดว่ าจะส าเร็จ จากมหาวิท ยาลัย ในระยะของแผนพัฒ นา ซึ่ง คาดว่ าจะมีจ านวนทัง้ สิ้น
ประมาณ 31,600 คน ในจานวนนี้จะเป็ นผูส้ าเร็จสังคมศาสตร์ 12,600 คน การศึกษา 7,000 คน
แพทย์ ศ าสตร์แ ละเภสัช กรรมศาสตร์ 3,560 คน มนุ ษยศาสตร์แ ละศิ ล ปากร 2,900 คน
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์แ ละการประมง 1,930 คน วิศ วกรรมศาสตร์ 1,890 คน และวิท ยาศาสตร์ 1,700 คน สาหรับกาลังคนระดับกลางนัน้ คาดว่า จะมีผู้สาเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษา
และวิทยาลัยเทคนิคเป็ นจานวนทัง้ สิ้น 75,000 คน ในจานวนนี้จะเป็ นผู้สาเร็จวิชาชีพสาขาช่าง
ต่างๆ ประมาณ 37,000 คน ผู้สาเร็จวิชาชีพอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม เคหะเศรษฐศาสตร์ และ
พาณิ ชยศาสตร์ 38,000 คน การประเมิน นี้ ได้รวมจานวนที่ค าดว่า จะเพิ่ม ขึ้น โดยการขยาย
สถาบันการศึกษาและการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาด้วย
ตำรำงที่ 6
ความต้องการบุคคลทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมแล้วเทียบกับอุปทานในระยะของแผน
สำขำ
กสิกรรมและสัตวบาล
วนศาสตร์และการประมง
อาชีวเกษตรกรรม
แพทย์ศาสตร์
พยาบาล
วิศวกรรมศาสตร์
ช่างต่างๆ
ครูปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
วิทยาศาสตร์

ควำมต้องกำร
2,200
900
7,500
2,250
6,000
2,200
45,000
49,000

ผลิ ตได้
1,450
480
7,500
1,350
4,000
1,890
35,000
39,000

ขำดอยู่
750
420
900
2,000
310
10,000
10,000

3,300

1,700

1,600

จะเห็นได้ว่า ในระยะของแผนจะยังมีการขาดแคลนกาลังคนทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเป็ นอัน
มากการขยายและปรับปรุงมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
คณะทีผ่ ลิตผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาทีม่ คี วามต้องการสูงจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
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มำตรกำรเฉพำะเพื่อพัฒนำกำลังคน
17. ความสัมพันธ์ระหว่างอุ ปสงค์และอุ ปทานกาลังคนด้านต่ างๆ ดังได้กล่ าวมาแล้ว
แสดงให้เห็น ความส าคัญ ของการพัฒ นาก าลังคนโดยการศึก ษา และการฝึ ก อบรม ส าหรับ
การศึกษานัน้ มีโครงการพัฒนาการศึกษาอยู่แล้ ว ส่วนการฝึ กอบรมนัน้ คาดว่าจะดาเนินการใน
ระยะของแผนดังนี้
17.1 กำรฝึ กอบรมบุ ค คลด้ ำนวิ ช ำชี พ และกำรจัด กำร นอกจากการฝึ ก
อบรมทางด้านวิชาชีพ ตามมหาวิทยาลัยต่ างๆ แล้ว ความจาเป็ นในการจัดการฝึ กอบรมด้าน
ปฏิบตั เิ พื่อพัฒนากาลังคนสาขาต่างๆ ได้เป็ นที่ยอมรับกันทัวไป
่ ในด้านบุคคลฝ่ ายจัดการ ศูนย์
เพิ่ ม ผลผลิต แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ได้ เ ริ่ม งานมาตั ง้ แต่ ปี 2505 โดยความช่ ว ยเหลือ ของ
สหประชาชาติ ได้ทาการฝึ กอบรมบุคคลฝ่ ายจัดการทุกระดับในการเพิม่ ความสามารถในการ
ผลิตของอุตสหกรรมเท่าทีเ่ ปิ ดการฝึกอบรมมาแล้วมีบุคคลฝ่ ายจัดการเป็ นจานวนกว่า 3,000 คน
จาก 383 องค์ ก าร ทัง้ ราชการและเอกชนได้ ร ับ การฝึ ก อบรมที่จ ัด โดยศู น ย์น้ี ใ นระยะของ
แผนพัฒนาประมาณว่า ศูนย์น้จี ะได้ฝึกอบรมได้เป็ นจานวนประมาณ 5,000 คน
17.2 กำรฝึ กอบรมบุ ค คลด้ ำนบริ ห ำร เนื่ อ งจากในแผนพัฒ นาฉบับ ที่ 2 มี
ความต้องการบุคคลด้านบริหารเป็ นจานวนมากเข้าปฏิบตั งิ านในสาขาต่างๆ ในกระทรวง ทบวง
กรม รวมทัง้ รัฐ วิส าหกิจ ซึ่ง วิธ ีห นึ่ ง อาจท าได้ ด้ ว ยการคัด เลือ กตัว บุ ค คลส่ ง ไปฝึ ก อบรมใน
ต่ างประเทศตามสาขาความช านาญงานตามข้อ เสนอที่ได้รบั จากกระทรวงทบวงกรมต่ างๆ
ปรากฏว่า ในระยะของแผนพัฒ นา จานวนข้าราชการที่ส่ ว นราชการเจ้าสังกัดต้อ งการส่ งไป
ฝึ ก อบรมในต่ างประเทศมีป ระมาณ 10,000 คน ในจานวนนี้ เป็ นเจ้าหน้ าที่ด้านสังคมศาสตร์
2,400 คน ด้านเกษตรศาสตร์ 1,860 คน ด้านการศึกษา 1,500 คน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1,360
คน และด้านแพทย์ศาสตร์ 1,290 คน
17.3 กำรฝึ กอบรมช่ ำงฝี มื อ การขาดแคลนกาลังคนที่นับว่ามากที่ สุดได้แก่
ช่างฝี มอื ซึ่งมีค วามต้อ งการเป็ น จานวนมากในงานก่ อ สร้างและงานด้านช่ าง เพื่อ แก้ปั ญ หา
ค่าจ้างและราคาขึน้ สูง ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการทีจ่ ะบรรลุไปสู่เป้ าหมายตามแผนได้ การขาดแคลน
กาลังคนทีม่ คี ุณภาพจะทาให้มกี ารบรรจุคนทีม่ คี ุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานทีต่ อ้ งการ ย่อมมีผลเสีย
ต่อการเพิม่ ความสามารถในการผลิต
เพื่อแก้ไขความขาดแคลนช่างฝี มอื แผนพัฒนาจึงได้มโี ครงการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
และการฝึ ก อาชีพ ขึ้น หลายโครงการ ตามโครงการพัฒ นาอาชีว ศึก ษาซึ่งจะได้รบั เงิน กู้จาก
ธนาคารโลก จะได้จดั ให้มกี ารขยายโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรม 14 แห่ง วิทยาลัยครู
อาชี ว ศึ ก ษาเทเวศร์ โรงเรีย นอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นเกษตรกรรม 8 แห่ ง และศู น ย์ ฝึ ก หั ด ครู
เกษตรกรรมบางพระ สาหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านการช่าง คาดว่าตามโครงการจะสามารถ
ผลิตบุคคลที่มฝี ี มอื ได้ปีละ 2,100 คน ในอาชีพประเภทช่างเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ า
ช่ างกลึง ช่ างโลหะ ช่ า งบริก ารซ่ อ มวิท ยุแ ละโทรทัศ น์ นอกจากนั น้ ตามแผนงานอื่น ๆ ของ
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โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจะมีผลให้ได้ครูท่สี าเร็จจากวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาประมาณปี ละ
250 คน และนักเกษตรระดับกลางจากโรงเรียนเกษตรกรรมต่างๆ ประมาณปี ละ 1,250 คน
เกีย่ วกับการฝึกอาชีพ จะมีโครงการปรับปรุงฝีมอื คนงานในวงการอุตสาหกรรม และการ
จัดตัง้ สถาบัน การฝึ ก เพื่อ ปรับ ปรุงความสามารถทางเทคนิ ค และฝี มอื คนงานขึ้น ในพระนคร
โครงการนี้มคี วามมุ่งหมายที่จะยกระดับฝี ม ือและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อ งของคนงาน เพื่อช่ว ยให้
สามารถปฏิบตั งิ านโดยมีสมรรถภาพสูงขึน้ สถาบันจะทาการฝึกผูฝ้ ึกสอนคนงานซึง่ จะทาการฝึก
ช่างลูกมือในวงการอุตสาหกรรมต่อไป เป็ นทีห่ วังว่างานของสถาบันจะช่วยเพิม่ ความสามารถใน
การผลิตของอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมฝี มอื คนงานดังกล่าว นอกจากนัน้ จะมีโครงการฝึ ก
ช่างลูกมือ โดยจัดให้มกี ารฝึกด้านปฏิบตั ทิ จ่ี าเป็ นแก่ผเู้ รียนสาเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาและผู้
ทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็ นครัง้ แรก เพื่อให้เป็ นช่างฝี มอื ย่างแท้จริง โครงการฝึกช่างลูกมือนี้จะ
ดาเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจากวงการอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านกาลังคนของเอกชน
18. การพัฒนากาลังคนที่ถูกต้อ งและเหมาะสมกับสถานการณ์ จะต้องอาศัยการศึกษา
การสารวจและการประเมินความต้องการอยู่ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและวางแผน
ระยะยาวทัง้ นี้ จะต้องอาศัยข้อมูลสถิติต่างๆ ในเรื่องขนาดและส่วนประกอบของกาลังแรงงาน
การวัดความสามารถในการผลิตของแรงงานกับเรื่องประชากรที่ถูกต้องประกอบการพิจารณา
ด้วย นอกจากนัน้ ในอนาคตข้างหน้าอาจเป็ นการสมควรทีจ่ ะจัดตัง้ คณะทีป่ รึกษาเรือ่ งกาลังคนขึน้
ประกอบด้วยผูแ้ ทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องและสถาบันเอกชนเพื่อให้คาแนะนาแก่รฐั บาลในเรือ่ ง
ทีเ่ กี่ยวกับนโยบายกาลังคน กาลังแรงงานประชากรและการฝึกอบรมแรงงานระดับต่างๆ รวมทัง้
การพยากรณ์ความต้องการกาลังคนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวด้วย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำลังคนและแรงงำน
19. กาลังแรงงานในระดับกรรมกรเป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญยิง่ ของกาลังคนของประเทศ
และจะมีความสาคัญเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ทัง้ นี้ เพราะประเทศไทยกาลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการต่างๆ ผลตอบแทนที่แรงงานระดับกรรมการได้รบั ได้แก่ค่าจ้าง
และสวัสดิการต่างๆ จึงจะต้องได้รบั การดูแลจากรัฐให้เป็ นไปโดยยุตธิ รรมแก่ทงั ้ ผู้จา้ งและผู้รบั
จ้างโดยอาศัยความเข้าใจอันดีซ่งึ กันและกันโดยมีรฐั เป็ นคนกลาง ในระยะนี้ รฐั จะขยายบริการ
เพื่อส่งเสริมกรรมกรมากขึ้น เช่นการให้บริการหางาน คุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ
ฝึกอบรมฝี มอื เป็ นต้น เพื่อประโยชน์แก่กรรมกรในการทีจ่ ะเพิม่ รายได้และความมันคงในอาชี
่
พ
ของตน ปั จจัยสาคัญที่สุดได้แก่ค่าจ้างและสิง่ ตอบแทนอื่นๆ ซึ่งในปั จจุบนั อยู่ใ นเกณฑ์ต่ ามาก
สาหรับกรรมกรที่ไม่มฝี ี มอื ซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการขยายบริการฝึ กอบรมช่างฝี มอื สาขาเทคนิค
ต่างๆ นอกจากนัน้ ปั ญหาแรงงานอพยพจากชนบทไปสู่ย่านชุมนุ มชนก็จะเพิม่ ความสาคัญขึน้
เป็ นลาดับ เพราะจานวนประชากรในชนบทเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงแต่เนื้อทีด่ นิ มีจากัด ประชากรส่วน
หนึ่งจึงจาเป็ นต้องอพยพเข้าสู่ย่านชุมนุ มชนเป็ นการถาวร และอีกจานวนมากจะต้องอพยพมา
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เพื่อหางานทาเป็ นฤดูกาล การคุม้ ครองแรงงานประเภทนี้จงึ เป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะต้องดาเนินการ
เพื่อป้ องกันปั ญหาสังคมหลายประการ นอกจากนัน้ ในด้านข้าราชการพลเรือน อัตราเงินเดือน
ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ นับว่าเป็ นเรือ่ งสาคัญทีร่ ฐั จะพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม ทัง้ นี้ เพราะ
การทางานของข้าราชการพลเรือนมีความสาคัญต่อการดาเนินงานพัฒนาประเทศด้วยเป็ นอย่าง
มาก
ทัศนภำพกำลังคนในระยะยำว
20. กำรประเมิ นประชำกรและกำลังแรงงำน อัตราเพิม่ ของกาลังแรงงานในประเทศ
ไทยในอนาคต ตลอดจนความต้องการกาลังคนที่เป็ นผลตามมา ย่อมขึ้นอยู่กบั อัตราการเพิ่ม
ประชากรทัง้ สิ้นในปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเพิม่ ของประชากรร้อยละ 3.3 นับว่าสูงมาก
ตารางที่ 7 แสดงการประเมิน ประชากรและกาลังแรงงาน โดยแยกเป็ น 2 วิธ ี วิธ ีท่ี 1 อาศัย
สมมติฐานว่าอัตราการเกิดทีส่ งู ขณะนี้จะคงสูงต่อไป ส่วนวิธที ่ี 2 อาศัยสมมติฐานว่าอัตราการเกิด
จะเริม่ ลดลงจากปี 2513 เรื่อยไปในการประเมินทัง้ สองอย่าง มีสมมติฐานว่า อัตราการตายจะ
ลดลงเล็กน้อย โดยสมมติฐานดังกล่าวอัตราการเพิม่ ของประชากรเท่ากับร้อยละ 3.4 ในระหว่าง
ปี 2510–2514 และ 3.5 ระหว่างปี 2514–2524 ส าหรับ วิธ ีแ รก และเท่ ากับ 3.3 ในระหว่ างปี
2510–2514 3.0 ระหว่างปี 2514–2519 และ 2.8 ระหว่างปี 2519–2524 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 7
การประเมินประชากร และกาลังแรงงานในระยะยาว
( ล้านคน )
จำนวน
ประชากรทัง้ สิน้
ประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปี ขึน้ ไป
กาลังแรงงานทีม่ อี ายุ 15 ปี ขึน้ ไป
การเพิม่ ของกาลังแรงงานในระยะ 5 ปี

กำรประเมิ นที่

ปี

1
2
1 และ 2
1 และ 2
1 และ 2

2510 2514 2519 2524
33.2
39.3
46.6
55.9
33.2
39.2
45.1
51.2
18.0
21.3
25.2
29.8
14.8
17.1
20.2
23.8
2.3
3.1
3.6

ตารางที่ 7 แสดงว่าถ้าถือวิธที ่ี 2 เป็ นเกณฑ์ จานวนประชากรทัง้ สิน้ จะเท่ากับ 51.2 ล้าน
คนเทียบกับ 55.9 ล้านคนตามวิธที ่ี 1 ในปี 2524 ความแตกต่างของอัตราการเกิดของสองวิธนี ้ี
จะไม่ก ระทบกระเทือ นก าลังแรงงานที่มอี ายุ 15 ปี ในระยะก่ อ นปี 2524 แต่ จะมีค วามสาคัญ
ภายหลัง ปี 2524 ไปแล้ ว ส่ ว นจ านวนก าลัง แรงงานที่ เ พิ่ ม เข้ า มาจะสู ง ขึ้น ในระยะเวลา
ดังกล่าวจะเท่ากับ 2.3 ล้านคนระหว่างปี 2510–2514 3.1 ล้านคนระหว่างปี 2514–2519 และ
3.6 ล้า นคนระหว่ า งปี 2519–2524 โดยสมมติฐ านว่ า อัต ราการเข้า สู่ ก าลัง แรงงานในกลุ่ ม
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ประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไปจะลดลงเล็กน้อย คือ ลดจากร้อยละ 82.2 ในปี 2509 เป็ น 80.3 และ
จะเท่ากับร้อยละ 80.0 จนถึงปี 2524 การประเมินข้างต้นนี้แสดงว่าในระยะ 15 ปี จะมีจานวน
กาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ 9 ล้านคน
21. แนวโน้ มระยะยำวของกำลังคนและกำรมีงำนทำ การประเมินแนวโน้มในด้าน
การมีงานท าในระยะยาว จาแนกตามสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และตามประเภทอาชีพ ที่
สาคัญมีสองประการคือ ประการแรกได้คาดหมายว่าอัตราส่วนของกาลังแรงงานทัง้ สิน้ ทางด้าน
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ประการทีส่ องความต้องการจะมีมากขึน้ ในด้านกาลังคนที่
มีฝีมอื ในระดับสูง ช่างฝีมอื และผูป้ ฏิบตั งิ านอาชีพเกี่ยวกับการค้า อนุ สนธิ ์จากการเปลีย่ นแปลง
ในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

บทที่ 7
การพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1. นโยบายส าคัญ ยิ่งประการหนึ่ งของรัฐบาลในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้แ ก่ ก ารสนั บ สนุ น ให้ส่ ว นภู ม ิภ าคและท้อ งถิ่น ต่ า งๆ ทัว่ ราชอาณาจัก รได้พ ัฒ นา
เจริญ ก้าวหน้ าไปตามแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและบั งเกิดผล
สนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท้องถิ่นซึ่งยังล้าหลังในความเจริญ
เนื่องจากอยู่ในเขตทุรกันดารและห่างไกล รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมเป็ นพิเศษเพื่อให้สามารถ
เร่งรัดการพัฒนาได้โดยด่วนที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนพัฒนาฉบับนี้จงึ ได้รวมการพัฒนา
ส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่นต่างๆ เข้าไว้เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งด้วยบทบาทของการพัฒนาส่วน
ภูมภิ าคและท้องถิน่ นี้ถอื ได้ว่าเป็ นการเสริมโครงการพัฒนาจากส่วนกลาง โดยอาศัยกาลังสมทบ
จากท้องถิน่ ทัง้ ในด้านกาลังคนและกาลังเงิน อย่างไรก็ตาม ภาระด้านการเงินส่วนใหญ่เป็ นของ
ส่วนกลางในรูปงบอุดหนุนจากงบอุดหนุนประมาณแผ่นดิน
2. ในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้ รัฐจะดาเนินการตามโครงการสนับสนุ นการพัฒนาส่วน
ภูมภิ าคและท้องถิน่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การพัฒนาส่วนภูมิภาค แยกออกเป็ น 5 ภาค โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ภาครับผิดชอบในเรือ่ งนโยบายและจัดสรรวงเงินงบประมาณให้กบั โครงการทีเ่ ห็นสมควร
2.2 การพัฒ นาส่ วนท้ อ งถิ่ น อันได้แก่องค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และ
สุขาภิบาลของแต่ละจังหวัด โดยอาศัยรายได้ของส่วนท้องถิน่ เป็ นหลัก
2.3 การเร่ ง รัด พัฒ นาชนบท ในเขตเร่ง รัด พัฒ นาชนบทอัน ได้แ ก่ จ ังหวัด
ชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เขตเร่งรัดพัฒนานี้อาจขยายกว้างขวางขึน้
ได้ในภายหลังตามความจาเป็ น
2.4 การพัฒนาเขตทุรกันดารห่ างไกล เป็ นโครงการพิเศษเฉพาะบางอาเภอ
และบางต าบลที่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งติดต่อ ได้ยาก เพราะขาดเส้นทางคมนาคม ในปั จจุบนั
ดาเนินการเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณชายแดนภาคตะวันออก และบริเวณ
ชายแดนภาคใต้
2.5 การพัฒ นาเฉพาะท้ อ งที่ เป็ นโครงการที่จ ะด าเนิ น การเฉพาะท้ อ งที่
บางแห่ง ซึง่ มีเหตุผลพิเศษทีเ่ ห็นควรให้ดาเนินการในระยะของแผน คาดว่าจะดาเนินการในเขต
ลุ่ ม น้ าป่ าสัก บริเวณสัต หีบ และอาจมีเขตอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลังเมื่อ ได้มกี ารส ารวจและ
เตรียมงานเสร็จแล้ว เช่น ในเขตชะอาถึงปราณบุร ี เป็ นต้น
การพัฒนาส่วนภูมิภาค
3. เพื่อเป็ นการอนุ มตั ติ ามนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะให้ส่วนภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศได้
มีการพัฒนาโดยเร่งด่วนและสอดคล้องกับการพัฒ นาส่วนกลางโดยใกล้ชดิ รัฐบาลได้แต่งตัง้
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คณะกรรมการพัฒ นาภาคต่ างๆ ขึ้น รวม 5 คะแนน มีข อบเขตของความรับ ผิด ชอบในส่ ว น
ภูมภิ าครวมทัง้ สิน้ 61 จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาภาคมีหน้าทีท่ วไปดั
ั ่ งนี้ คือ
3.1 ดูแ ลให้ก ารพัฒ นาส่ ว นภู มภิ าคในความรับ ผิ ด ชอบของตนเองให้เป็ น ไป
ด้วยดีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลอีกชัน้ หนึ่ง
3.2 จัดวางนโยบาย โครงการและแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้อ งการและลัก ษณะภู ม ิป ระเทศของส่ ว นภูม ิภ าคต่ างๆ เพื่อ ประมวลเข้าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
แผนพัฒนาส่วนรวม
3.3 จัด สรรงบประมาณพิเศษเป็ น การเสริม สร้า งงบประมาณส่ ว นกลาง ซึ่ง
จังหวัดต่างๆ ได้รบั อยู่แล้วทัง้ ในรูปงบประมาณอุ ดหนุ นและในรูปค่ าใช้จ่ายของส่ว นราชการ
ต่างๆ งบประมาณพิเศษเพื่อพัฒนาจึงเป็ นเพียงส่วนน้ อยของงบพัฒนาส่วนภูมภิ าคที่แท้จริง
ทัง้ หมด แต่มปี ระโยชน์มากเพราะสามารถใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงการขนาดเล็กซึ่งจังหวัดไม่ม ี
ก าลังจะดาเนิน การโดยอิส ระได้แ ต่ ประชาชนในจังหวัด มีค วามต้ อ งการจะให้ด าเนิ นการโดย
แท้จริง
4. ในปั จจุบนั มีคณะกรรมการพัฒนาภาคต่างๆ 5 คณะ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการพัฒ นาภาคเหนื อ มีข อบเขตในการด าเนิ น การรวม
16 จังหวัด ตัง้ แต่จงั หวัดอุทยั ธานีในตอนใต้ถงึ จังหวัดเชียงรายในตอนเหนือ
4.2 คณะกรรมการพัฒ นาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ มีข อบเขตการ
ดาเนินงานใน 15 จังหวัดตัง้ แต่จงั หวัดนครราชสีมาจนถึงพรมแดนตะวันออกของประเทศ
4.3 คณะกรรมการพัฒ นาภาคใต้ มีขอบเขตการดาเนินงานใน 14 จังหวัด
ตัง้ แต่จงั หวัดชุมพรลงไปจนถึงพรมแดนติดต่อประเทศมาเลเซีย
4.4 คณะกรรมการพัฒ นาภาคตะวัน ออก มีข อบเขตการด าเนิ น งานใน
8 จังหวัด ตัง้ แต่จงั หวัดสมุทรปราการจนถึงจังหวัดตราด
4.5 คณะกรรมการพัฒ นาภาคตะวัน ตก มีข อบเขตการด าเนิ น งานใน
8 จัง หวัด ตั ง้ แต่ จ ัง หวัด สมุ ท รสาครจนถึ ง จัง หวัด สุ พ รรณบุ ร ีใ นตอนเหนื อ และจัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ในตอนใต้
สาหรับจังหวัดภาคกลางอีก 8 จังหวัดในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา ยกเว้นจังหวัดพระนคร
และธนบุรนี นั ้ ในปั จจุบนั ยังไม่มคี ณะกรรมการพัฒนาภาคขึน้ โดยเฉพาะอยู่ใกล้เคียงกับพระนคร
และส่วนมากได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเจ้าพระยาในด้านชลประทานและ
การเกษตรอื่นๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลกาลังดาริจะตัง้ คณะกรรมการเร่งการพัฒนาเขตลุ่ม
น้าเจ้าพระยาขึน้
5. นโยบายในการพัฒนาภาคต่ างๆ นโยบายในการพัฒนาภาคย่อมกาหนดขึน้ โดย
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาส่วนรวมของประเทศ แต่อนั ดับความสาคัญย่อมแตกต่างกันตาม
ลักษณะภูมปิ ระเทศและภาวะเศรษฐกิจของแต่ละส่วนภูมภิ าค
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5.1 นโยบายพัฒ นาภาคเหนื อ ภาคเหนื อ มีอ าณาเขตกว้ า งถึง 170,000
ตารางกิโลเมตร ส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่สูงและมีป่ าไม้ห นาแน่ น ที่ราบเพื่อ การเกษตรในภาคเหนื อ
ตอนบนมีไม่มากนัก เนื้อที่ถอื ครองต่อครอบครัวเกษตรกรจึงมีขนาดเล็กเพียงประมาณ 9.6 ไร่
และมีแนวโน้ มเอียงจะเล็กลงเรื่อยเนื่องจากขาดการขยายตัวของจานวนประชากร ด้วยเหตุน้ี
นโยบายอันสาคัญทีส่ ุดในการพัฒนาภาคเหนือจึงได้แก่การส่งเสริมการผลิตการเกษตรและอาชีพ
อื่นๆ ของราษฎร เพื่อให้ได้รายได้เพียงพอแก่การครองชีพเพื่อชดเชยเนื้อที่ถอื ครองซึง่ มีขนาด
เล็ก นโยบายที่ส าคัญ รองลงมาได้แ ก่ การพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติซ่งึ มี อุ ด มสมบูรณ์ ให้ได้
ประโยชน์เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรป่ าไม้ แหล่งน้ า และแหล่งแร่ต่างๆ นอกจากนัน้
นโยบายหลักอีกประการหนึ่ง ได้แก่การพัฒนาเขตทุรกันดารและห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสงเคราะห์ชาวเขาเพื่อ ประโยชน์ ในด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจสังคมและความมันคงของ
่
ประเทศ
5.2 นโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ น
ภาคที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ของประเทศ และมีพ ลเมือ งหนาแน่ น ถึ ง เกื อ บหนึ่ ง ในสามของจ านวน
ประชากรทัง้ หมด แต่ เป็ น ส่ ว นภูม ิภ าคที่ยากจนที่สุ ด มีรายได้โดยเฉลี่ยต่ อ บุ ค คลแล้ว เพีย ง
ประมาณครึง่ หนึ่งของรายได้ประชาชาติต่อบุคคลเฉลี่ยทัวประเทศ
่
นโยบายหลักในการพัฒนา
ภาคนี้จงึ ได้แก่การเร่งรัดพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้ฐานะการครองชีพของประชาชนได้ดขี น้ึ โดย
ด่วนทีส่ ุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยและมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศค่อนข้าง
จะแห้งแล้งทุรกันดาร คณะกรรมการพัฒนาภาคจึงได้เน้นหนักการส่งเสรมอาชีพและสวัสดิการ
ของราษฎรเป็ นหลัก ด้วยวิธ ีก ารขยายและริเ่ ริม่ โครงการขัน้ รากฐาน เช่น โครงการจัดหาน้ า
โครงการคมนาคมและโครงการพลังงาน อนึ่ง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีการแทรกซึมจาก
ภายนอกโดยมีวตั ถุประสงค์จะบ่อนทาลายอธิปไตยของชาติอยู่มาก นโยบายพัฒนาภาคนี้จงึ ต้อง
คานึงถึงความมันคงของประเทศเป็
่
นวัตถุประสงค์อนั ดับแรก นอกจากนี้ การพัฒนาสังคมสาหรับ
ภาคนี้มคี วามสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไปจากส่วนกลางอยูบ่ างประการ
5.3 นโยบายพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศและระบบเศรษฐกิจ
สังคมแตกต่างไปจากส่วนภูมภิ าคอื่นๆ อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณจังหวัดชายแดน
ด้วยเหตุน้ีจงั หวัดเหล่านี้จงึ ไม่ได้รบั ความสนใจเท่าที่ควรในสมัยก่อนๆ อย่างไรก็ดี รัฐบาลชุด
ปั จจุบนั สานึกอยู่เสมอว่าคนไทยในภาคใต้ของประเทศมีความเป็ นไทยโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับ
ประชากรในส่ วนภูมภิ าคอื่น และมีนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒ นาภาคใต้ให้เจริญ รุ่งเรืองขึ้นอย่าง
รวดเร็วทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม นโยบายพัฒนาภาคใต้จงึ เน้นหนักในเรือ่ งการพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษา ในด้านเศรษฐกิจนัน้ นโยบายหลักได้แก่การปรับปรุงขยายเส้นทาง
คมนาคม การจัดตัง้ นิคมสร้างตนเองและการปลูกยางพันธุด์ แี ทนยางพืน้ เมือง นอกจากนัน้ รัฐมี
นโยบายจะปรับปรุงและก่อสร้างท่าเรือชายทะเลภาคใต้หลายแห่งพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการ
ประมงทะเลและส่งเสริมการพัฒนาเหมืองแร่
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5.4 นโยบายพัฒนาภาคตะวันออก ภาคตะวันออกมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
ระบบเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ และมีลู่ทางที่จะสามารพัฒนาออกไปได้อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอุต สาหกรรมและพาณิชย์ในบริเวณชายทะเล นโยบายพัฒ นาภาค
ตะวันออกจึงเน้นหนักการพัฒนาดังกล่าว ส่วนภาคตะวันออกบริเวณชายแดนและตอนเหนือมี
หลายแห่งซึ่งยังทุรกันดารและประชาชนมีฐานะยากจน นโยบายการพัฒนาจึงเน้นหนักในด้าน
การขยายงานขัน้ พืน้ ฐาน เช่น การคมนาคม เป็ นต้น
5.5 นโยบายพัฒ นาภาคตะวัน ตก ภาคตะวัน ตกมีท รัพ ยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์เช่น ป่ าไม้ ทีด่ นิ และแหล่งน้ า นโยบายหลักในการพัฒนาภาคนี้จงึ ได้แก่การหาทาง
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้มสี มรรถภาพยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อสนับสนุ นการเกษตรในอนาคตข้างหน้าคาดได้ว่าภาคตะวันตกจะเป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่
สาคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศ
6. โครงการพัฒ นาภาคต่ างๆ โครงการพัฒ นาส่ วนภูมภิ าคส่ว นใหญ่ เป็ นโครงการ
พัฒนาจากส่วนกลาง ซึง่ ได้รวมไว้ในแผนแยกตามสาขาต่างๆ แล้ว ดังจะเห็นได้ว่างบพัฒนาของ
ประเทศแทบทัง้ สิน้ ได้กาหนดไว้สาหรับโครงการซึง่ จะใช้จ่ายในชนบท สาหรับโครงการซึ่งจะใช้
จ่ายงบประมาณจากงบพิเศษเพื่อพัฒนาภาคนัน้ อาจแยกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
6.1 โครงการพัฒ นากิ จกรรมขัน้ พื้ นฐาน โครงการซึ่งส่วนภูมภิ าคต้องการ
มากที่สุดได้แก่ โครงการสร้างทางหลวงชนบทและโครงการชลประทานขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเขตทุรกันดารและห่างไกล คณะกรรมการพัฒนาภาคต่างๆ ได้จดั สรรงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างทางขึน้ หลายแห่ง และได้จดั ซื้อเครื่องจักรกลก่อสร้างให้แก่จงั หวัดต่างๆ หลายจังหวัด
ส่วนโครงการขนาดใหญ่เกินกาลังคณะกรรมการพัฒนาภาคก็ได้จดั สรรงบประมาณให้เพื่อการ
สารวจและออกแบบ เพื่อความสะดวกในการทีจ่ ะตัง้ งบประมาณจากส่วนกลางให้ต่อไป
6.2 โครงการพัฒ นาเมื อ งและนคร คณะกรรมการพัฒ นาภาคได้ค านึงถึง
ความสาคัญในการพัฒนาย่านชุมนุ มชนต่างๆ ให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการปกครองระดับ
ภูมภิ าคต่อไป ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการพัฒนาภาคจึงได้กาหนดจังหวัดซึ่งมีลกั ษณะเหมาะสม
เป็ นศูนย์พฒ
ั นาประจาภาค เช่น ขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตากในภาคเหนือและ
ปั ตตานีในภาคใต้ กับได้พยายามจัดหางบประมาณในการวางผังเมืองและขยายตัวเมืองให้แก่
จังหวัดดังกล่าว
6.3 โครงการพัฒนาสังคม ได้แก่การอุดหนุ นจังหวัดต่างๆ ในกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์นิค มสร้างตนเอง การก่ อ สร้างสถานีอนามัยและโรงเรียนประชาบาล นอกจากนัน้
คณะกรรมการพัฒนาภาคได้พยายามพบปะติดต่อกับข้าราชการส่วนภูมภิ าคและประชาชนเพื่อ
ชีแ้ จงนโยบายของรัฐบาลและศึกษาความต้องการของประชาชน เพื่อสนับสนุ นความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐบาลและประชาชน
อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จของคณะกรรมการพัฒนาภาคเท่าทีเ่ ป็ นมาแล้วมิได้อาศัยการ
ใช้ จ่ า ยงบพั ฒ นาภาคเท่ า นั ้น แต่ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ก ารริเ ริ่ม โครงการขนาดใหญ่ โ ดยอาศัย
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งบประมาณแผ่นดินส่วนกลาง อาทิเช่น การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้ การสารวจเพื่อก่อสร้างทางหลวงสายสาคัญๆ เช่น หล่มสัก -ชุมแพ ตราด-คลองใหญ่-ไม้
รูด และหลังสวน-นครศรีธรรมราช เป็ นต้น ในระยะของแผนฉบับนี้ค าดได้ว่าคณะกรรมการพัฒ นาภาคจะยังดาเนินการต่ อ ไปตามแนวทางและโครงการที่ได้รเิ ริม่ ไว้เดิม แต่ จะพยายาม
ขยายงานให้กว้างขวางออกไป โดยร่วมมือกับส่วนราชการภูมภิ าคอย่างใกล้ชดิ
งบพัฒนาพิ เศษเพื่อพัฒนาภาค
7. ในระยะของแผนฉบับนี้ค าดว่าจะตัง้ งบพิเศษเพื่อพัฒ นาภาคในงบกลาง 400 ล้าน
บาทแต่การพัฒนาส่วนภูมภิ าคส่วนใหญ่นนั ้ จะใช้งบส่วนกลางซึง่ แยกตามสาขาต่างๆ โครงการที่
ได้ใช้งบประมาณของส่วนราชการส่วนกลาง แต่ดาเนินการในส่วนภูมภิ าคไม่ใช่จะให้ประโยชน์
โดยตรงแก่ จงั หวัด ซึ่งเป็ น ที่ต งั ้ ของโครงการ แต่ ยงั ให้ป ระโยชน์ แก่ จงั หวัด อื่น ๆ ที่อ ยู่ในเขต
โครงการด้วย เช่น โครงการชลประทานและพลังงาน เป็ นต้น
ตารางที่ 1
งบพัฒนาภาคพิเศษ
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเห
นือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก
รวม

2510
20
20
10
10
10

2511
20
20
15
10
10

2512
20
20
15
10
10

2513
25
25
15
10
10

2514
25
25
15
15
15

รวม
110
110
70
55
55

70

75

75

85

95

400

งบพัฒนาส่วนท้องถิ่ น
8. ระบบการปกครองของประเทศไทยในปั จจุบนั แบ่งราชการบริหารส่วนท้องถิน่ เป็ น 4
รูป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล หน่ วย
การปกครองท้องถิ่นเหล่านี้เป็ นองค์การของรัฐ แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ในขณะนี้มเี ทศบาลอยู่ 120 แห่ง สุขาภิบาล 503 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 71 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 53 แห่ง มีส่วนสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันของประชาชนอย่างใกล้ชดิ
หน้าทีส่ ่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ นอกเหนือไปจากงานบริหารประจาแล้ว ก็ได้แก่
การจัดหาบริการและสาธารณู ปการ เช่น การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุข การศึกษา
และการพัฒนาเมือง เป็ นต้น บริการต่างๆ เหล่านี้มสี ่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศทัง้ ทางตรงและทางอ้อม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจึ งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
9. ในปั จจุบนั เทศบาลเป็ นองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ รูปที่สาคัญที่สุด ในปี พ.ศ. 2508
มีป ระชากรในเขตเทศบาลประมาณ 4.3 ล้ า นคน หรือ คิด เป็ นอัต ราส่ ว นร้อ ยละ 14 ของ
ประชากรทัวประเทศ
่
อัตราส่วนของประชากรในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยตลอดมา กล่าวคือตาม
สามะโนประชากรปี พ.ศ. 2490 มีอตั ราส่วนร้อยละ 9.7 ในปี พ.ศ. 2495 ร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ.
2503 ร้อยละ 12.4 และในปี พ.ศ. 2508 ร้อยละ 14 อย่างไรก็ตาม ประชากรในเขตเทศบาลนัน้
เป็ นประชากรในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรเี สียเป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2490
ประชากรในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรมี อี ัต ราส่ ว นร้อ ยละ 45 ของประชากรในเขต
เทศบาลทัง้ สิ้น และอัตราส่ วนนี้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2495 ร้อยละ 52 ในปี พ.ศ.
2503 และร้อยละ 55 ในปี พ.ศ. 2508 กล่าวโดยสรุปในระหว่าง พ.ศ. 2490–2508 ประชากรใน
เขตเทศบาลได้ขยายตัวในอัตราประมาณร้อยละ 5.3 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าอัตราการเพิม่ ของประชากร
ทัวประเทศที
่
่ประมาณไว้รอ้ ยละ 3 ต่อปี สาหรับเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุร ี นัน้ เพิม่ ขึน้ ใน
อัต ราประมาณร้อ ยละ 6.7 ต่ อ ปี ซึ่งหมายความว่าประชากรในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและ
ธนบุรขี ยายตัวเร็วกว่าเทศบาลอื่นๆ รวมกัน หากประชากรในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ คย
เป็ น มาแล้ว คาดว่าในปี พ.ศ. 2520 จะมีป ระชากรในเขตเทศบาลทัง้ สิ้นประมาณ 8 ล้านคน
จ
า
น
ว
น
ประชากรในเขตเทศบาลทัวประเทศได้
่
นามาแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 2
จานวนประชากรในเขตเทศบาล
( ล้านคน )
ประมาณการ
ประชากร
2490
2495 2503
2509
2520
ประชากรในเขตเทศบาล
1.73
2.25
3.27
4.60
8.0
พระนครและธนบุร ี
0.78
1.07
2.55
2.55
เขตเทศบาลอื่นๆ
0.95
1.18
2.05
2.05
ประชากรทัวราชอาณาจั
่
กร
17.96 20.83 33.10
33.10
45.0
อัตราส่วนของประชากรใน
เขตเทศบาลต่อประชากรทัว่
9.70 10.80 13.90
13.90
17.8
ราชอาณาจักร
ทีม่ า : ตัวเลขประชากรในเขตเทศบาลและทัวราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2490–2503 จาก
สมุดสถิตริ ายปี 2407 ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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10. นอกจากเทศบาลซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้ว สุขาภิ บาลเป็ นหน่ วยการปกครอง
ท้องถิน่ ทีส่ าคัญอีกรูปหนึ่ง ในปั จจุบนั ประมาณว่ามีประชากรอยูใ่ นเขตสุขาภิบาลมากกว่า 2 ล้าน
คน จ านวนสุ ข าภิบ าลได้เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ ทัง้ นี้ เพราะประชากรในต าบลต่ างๆ ได้เพิ่ม ขึ้น ทัง้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจก็ขยายตัวออกไปทาให้มกี ารจัดตัง้ สุขาภิบาลเพิม่ ขึน้ ใหม่ทุกปี สาหรับ
พื้นที่ท่อี ยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดใดก็ถือว่าอยู่ภ ายใต้อ งค์การบริหารส่ว น
จังหวัดของจังหวัดนัน้ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ จัดขึน้ เฉพาะ 40 กว่าแห่ง เพื่อเป็ น
การทดลองการกระจายอานาจไปสู่หน่วยการปกครองทีเ่ ล็กทีส่ ุด
11. การที่ประชากรในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ ในด้าน
จัดหาบริการสนองความต้องการของประชาชนในเมือง ผลของการพัฒนาประเทศย่อมเป็ นการ
กระตุ้นให้เมือ งต่ างๆ ขยายตัว ออกไปเป็ น เงาตามตัว เป็ น ภาระของเทศบาลที่จะต้อ งจัดหา
บริการและสาธารณูปการต่างๆ ให้เพียงพอ สาหรับหน่ วยการปกครองท้องถิน่ อื่นๆ ทีย่ งั ไม่ใหญ่
พอที่จะจัดเป็ นเมืองได้ ก็มภี าระหน้าที่ในการสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งอยู่ในระดับ
กึง่ ชนบทกึง่ เมืองเช่นเดียวกัน
รายจ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์การบริ หารส่วนท้องถิ่ น
12. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้ทาการศึกษารวบรวมตัวเลขรายจ่าย
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ต่างๆ ได้ตงั ้ งบประมาณไว้สาหรับการทานุ บารุงท้องถิน่ นอกเหนือ
ไปจาการบริหารงานประจา ปรากฏว่าในระยะ พ.ศ. 2507–2509 เป็ นการบริหารส่วนท้องถิน่ ทุก
รูปได้ตงั ้ งบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้ทงั ้ สิน้ ประมาณ 1,488 ล้านบาท
หรือร้อยละ 45 ของรายจ่ายทัง้ สิน้ รายจ่ายนี้น้อยกว่าทีป่ ระมาณไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรกระยะที่ 2 ซึง่ ประมาณไว้ 1,837 ล้านบาท รายจ่ายพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ รูป
ต่างๆ ได้นามาแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 3
รายจ่ายในการพัฒนาท้องถิน่
รูปการปกครองท้องถิ่ น
เทศบาล
สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
รวม

2507
303.8
38.7
61.7
6.0
410.2

2508
382.5
45.2
70.2
6.0
503.9

2509
409.7
48.2
110.4
6.0
574.3

( ล้านบาท)
รวม
1,096.0
132.1
242.3
6.0
1,488.4
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13. ในจานวนรายจ่ายพัฒนาทัง้ สิน้ ประมาณร้อยละ 60 จ่ายจากรายได้ของท้องถิน่ เอง
นอกจากนัน้ ได้มาจากเงินอุดหนุนและเงินยืมจากรัฐบาล อนึ่ง ควรเป็ นทีส่ งั เกตด้วยว่า โดยเฉลีย่
แล้วรายจ่ายเพื่อการพัฒนาของส่วนท้องถิน่ ประมาณเกือบร้อยละ 60 เป็ นรายจ่ายในเขตจังหวัด
พระนครและธนบุร ี แต่ก็มแี นวโน้ มให้เห็นชัดว่า ส่วนของรายจ่ายในเขตพระนครและธนบุรใี น
รายจ่ายทัง้ สิน้ ลดลงเป็ นลาดับ จากร้อยละ 61.6 ในปี 2503 มาเป็ นร้อยละ 58.3 ในปี พ.ศ. 2509
ยิง่ กว่านัน้ ในระยะปี 2507–2509 รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุ นเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาแก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ นอกเขตพระนครและธนบุร ี เป็ นจานวนเกือบร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุ นทีใ่ ช้
ในการพัฒนาทัง้ สิน้
14. ในระยะ พ.ศ. 2507–2509 โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 56.2 ของรายจ่ายพัฒนา
ทัง้ สิน้ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ได้ใช้ไปในการคมนาคมและขนส่ง ร้อยละ 8.3 ใช้ไปในการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข ร้อยละ 6.4 ใช้ในการปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และธนบุร ี
ส่วนที่เหลือใช้ไปในการรักษาความสะอาด การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสันทนาการ การ
ป้ องกันอัคคีภยั การพาณิชย์ การประปา การไฟฟ้ า และอื่นๆ ซึ่งได้แก่การบารุงศาสนา การ
สมทบช่วยเหลืองานในด้านพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ประมาณรายจ่ายในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ แยกตามลักษณะงาน พ.ศ. 2507–2509 ได้นามาแสดงใน
ตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 4
ประมาณรายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์การบริ หารส่วนท้องถิ่ น
แยกตามลักษณะงาน
( ล้านบาท )
ลักษณะงาน
2507
2508
2509
รวม
การคมนาคมและขนส่ง
233.1 282.4 230.6
836.2
การสาธารณสุข
33.1
45.7
44.6
123.4
การศึกษา
24.3
22.8
22.5
69.6
การรักษาความสะอาด
20.2
38.3
32.6
91.1
การปรับปรุงแหล่งชุมชน
16.5
13.7
65.5
95.7
การส่งเสริมอาชีพ
15.3
43.5
31.1
89.9
การสันทนาการ
16.1
19.8
22.4
58.3
การป้ องกันอัคคีภยั
0.9
1.1
1.0
3.0
การพาณิชย์
24.
21.0
18.2
63.8
การประปาและไฟฟ้ า
19.6
9.2
4.2
32.0
อื่นๆ
6.6
6.2
11.6
24.5
รวม
410.2 503.9 574.3 1,488.4
ทีม่ า : ประมวลจากตัวเลขงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่

90

รายจ่ายในการพัฒาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์การบริ หารท้ องถิ่ นในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่สอง
15. ในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2510–2514)
ประมาณว่า รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ จะมีจานวนทัง้ สิน้
ประมาณ 4,100 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 50 ของรายจ่ายทัง้ สิ้น คาดว่ารายจ่ายพัฒนาจะ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 ต่อ ปี ในการนี้ประมาณว่ารัฐบาลจะมีส่ว นช่วยในการพัฒ นาของ
ท้องถิน่ รวม 1,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 ของรายจ่ายพัฒนาทัง้ สิ้น เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ส่วนใหญ่จะตกอยู่แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ นอกเขตพระนครและธนบุร ี ประมาณรายจ่าย
ในการพัฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น ในระยะ 5 ปี ข้างหน้ า แยกตามที่ม าของราย
จ่ายเงินได้นามาแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 5
งบพัฒนาท้องถิ่ นในระยะของแผน
( ล้านบาท )
ที่มา
2510
2511
2512
2513
2514
รวม
280.0
335.0 365.0 395.0
425.0 1,800.0
จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิ น
117.0
132.0 143.0 155.0
168.0
715.0
พระนครและธนบุร ี
163.0
178.0 197.0 215.0
232.0
985.0
อื่นๆ
25.0
25.0
25.0
25.0
100.0
สารอง
320.0
380.0 450.0 530.0
620.0 2,300.0
จ่ายจากรายได้ของท้องถิ่ น
235.0
276.0 313.0 360.0
411.0 1,595.0
พระนครและธนบุร ี
85.0
104.0 137.0 170.0
209.0
705.0
อื่นๆ
600.0
715.0 815.0 295.0 1,045.0 4,100.0
รวม
352.1
408.0 456.0 515.0
579.0 2,310.0
พระนครและธนบุร ี
248.0
282.0 334..0 385.0
441.0 1,690.0
อื่นๆ
25.0
25.0
25.0
25.0
100.0
สารองโครงการใหม่
หมายเหตุ : ไม่รวมงบการศึกษาสาหรับโรงเรียนประชาบาล
16. ส าหรับการแจกแจงรายจ่ายในเมืองหลวงกับเขตอื่นๆ ของประเทศนั ้ น ถึงแม้ว่า
แนวโน้มทีผ่ ่านมา จะชีใ้ ห้เห็นว่าส่วนทีจ่ ่ายในพระนครและธนบุรจี ะต่ าลงเมือ่ เปรียบเทียบกับเขต
อื่ น ๆ ในราชอาณาจัก ร ซึ่ ง เป็ นผลอัน เกิ ด จากค วามพยายามของรัฐ ในอัน ที่ จ ะกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจออกไปตามท้องถิน่ ต่างๆ ก็ตาม แต่ในระยะ 2 ปี แรกของแผนฉบับที่
2 คาดว่ า ส่ ว นของรายจ่ า ยในเขตพระนครและธนบุ ร ีจ ะสู ง ขึ้น บ้ า งเล็ก น้ อ ย อัน จะเป็ นผล
เนื่องมาจากการเร่งปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุร ี โดยเฉพาะอย่าง
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ยิง่ การสร้างถนน ตรอก ซอย และการกาจัดขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 ปี หลังของ
แผนคาดว่าส่วนของรายจ่ายในเขตนครหลวงจะลดลงตามลาดับ การแจกแจงเป็ นร้อยละของ
รายจ่ายในเขตนครหลวงและเขตอื่นๆ ได้นามาแสดงไว้ในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 6
อัตราส่วนรายจ่ายของเทศบาลพระนครและธนบุร ี
ปี
2510
2511
2512
2513
2514
2510–2514

พระนครและธนบุรี
58.6
59.2
57.7
57.3
56.8
57.9

อื่นๆ
41.4
40.8
42.3
42.7
43.2
42.1

รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

17. สาหรับการแจกแจงรายจ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ ตามลักษณะงานนัน้ ๆ ได้ประมาณจากแนวโน้มทีผ่ ่านมา ประกอบกับการคาดหมาย
ของความเจริญของชุมชนในอนาคต รายจ่ายพัฒนาการคมนาคมและขนส่งจะยังมีความสาคัญ
ทีส่ ุด แต่คาดว่าอัตราส่วนของการพัฒนาคมนาคมและขนส่งจะลดลงบ้างเล็กน้อย เพราะคาดว่า
เมือ่ การปรับปรุงและการสร้างถนนใหม่ๆ สาเร็จเรียบร้อยแล้ว รายจ่ายในการพัฒนาด้านอื่นๆ จะ
เพิ่มความสาคัญ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับปรุงแหล่ งชุ มชนและการรักษาความสะอาด
โดยเฉพาะการกาจัดสิง่ ปฏิกูล การแจกแจงรายจ่ายพัฒนาเป็ นร้อยละแยกตามลักษณะงานได้
นามาแสดงไว้ในตารางข้างล่าง
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ตารางที่ 7
งบพัฒนาแยกตามลักษณะงาน
ลักษณะงาน
การคมนาคมและขนส่ง
การสาธารณสุข
การศึกษา
การรักษาความสะอาด
การปรับปรุงแหล่งชุมชน การสันทนาการ และการป้ องกันอัคคีภยั
การส่งเสริมอาชีพ
การพาณิชย์
การประปาและไฟฟ้ า
รวม

การแจกแจง
เป็ นส่วนร้อย
50.0
8.0
5.0
9.5
17.5
6.0
2.5
9.5
100.0

18. รายจ่ า ยพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่น เท่ า ที่
ประมาณไว้น้ีนัน้ เป็ นการประมาณจานวนและแนวทางในการพัฒนาสิง่ ที่เป็ นของท้องถิน่ แท้ๆ
ไม่ได้รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลกลางทีจ่ ะกระทาในท้องถิน่ ต่างๆ ดังนัน้ จึง
ไม่ได้รวมรายจ่ายในการสร้างระบบระบายน้ าในพระนครและธนบุรแี ละการอาคารสงเคราะห์
ต่างๆ ที่หน่ วยงานให้รฐั บาลกลางเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ทา ไม่ได้รวมกิจการของโรงเรียนประชาบาล
ที่จะโอนจากกระทรวงศึกษาธิการไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนรายจ่ายตามโครงการ
สาคัญๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ซึ่งเกิดขึน้ ใหม่และอาจต้องเลิกใช้เงินกู้และเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลนัน้ ได้รวมไว้ในงบสารอง
ปัญหาบางประการในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์การบริ หารส่วนท้องถิ่ น
19. เท่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ประสบปั ญหาหลายประการทา
ให้ไม่สามารถปฏิบตั ภิ าระหน้าทีไ่ ด้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ปั ญหาเหล่านี้อาจแบ่งออก
ได้เ ป็ นปั ญ หาทางด้า นรายได้ การวางแผนและการบริห ารงานและความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ท้องถิน่ กับรัฐบาล
19.1 ในขณะที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เทศบาล
จาเป็ นต้องแบกภาระหน้าทีใ่ นการจัดหาบริการเพื่อสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้
รายได้ของท้องถิ่นไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็ นสัดส่วนกัน ท้องถิ่นจาเป็ นต้องพึ่งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน 5 ปี ทแ่ี ล้วมานัน้ รายจ่ายทัง้ สิน้ ของเทศบาลเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ราวร้อย
ละ 25 ต่อปี แต่รายได้ของเทศบาลเองนัน้ เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สาหรับเงินอุดหนุ น
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จ
า
ก
รัฐบาลก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ต่ อปี นอกจากนัน้ องค์ประกอบของรายได้ก็ยงั อยู่ในลักษณะที่ไม่
เหมาะสม รายได้ข องท้อ งถิ่นส่ ว นใหญ่ ได้มาจากภาษีท่รี ฐั บาลจัด เก็บและแบ่งให้ เช่น ภาษี
การค้า เป็ นต้น โดยหลักการเทศบาลควรจะได้ดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรเองให้มากทีส่ ุดเท่าที่
จะท าได้ ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้ป ระชาชนได้ต ระหนั ก ว่าตนได้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ร่ว มในการบริห าร
เทศบาลอยู่ดว้ ย นอกจากนัน้ รายได้จากภาษีอากรเท่าที่เป็ นอยู่ก็ยงั อยู่ในระดับต่ าเมือเทียบกับ
ความต้องการ ควรที่รฐั บาลจะได้พ ิจารณาให้อ อ านาจแก่ เทศบาลในการที่จะจัดหารายได้ให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น ซึ่งอาจจะกระทาได้โดยให้อานาจในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภท
ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อีกได้ นอกจากนัน้ ก็อาจให้อานาจในการที่จะเพิม่ ภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียม
ขึน้ ได้อกี ตามความเหมาะสม อนึ่ง สมควรทีจ่ ะได้ปรับปรุงการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ควรจะได้มกี ารประเมินภาษีพเิ ศษ
เก็บจากผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากสิง่ ก่อสร้างอันเป็ นสาธารณูปการทีท่ อ้ งถิน่ เป็ นผูจ้ ดั ทาด้วย
19.2 การวางแผนที่ดี ย่อ มเป็ น สิง่ จาเป็ นที่จะให้การใช้ท รัพยากรเป็ นไปโดย
ประหยัดและสอดคล้องต้องกัน ในปั จจุบนั องค์การบริหารส่วนท้ องถิน่ ยังขาดการวางแผนงานที่
เหมาะสม เท่ าที่ป รากฏก็มเี ทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรเี ท่ านัน้ ซึ่งริเริม่ จัดท าโครงการที่
จะต้องใช้เงินลงทุน แต่การจัดทาโครงการก็ยงั มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องปรับปรุงอยู่อกี มาก นอกจากนัน้ การ
จัดทางบประมาณของท้องถิน่ ก็คานึงถึงความต้องการประจาปี ไ ม่ได้คานึงถึงความต้องการระยะ
ยาว เพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าวสมควรที่กระทรวงมหาดไทยจะได้จดั ให้มกี ารวางแผนในส่ วน
ท้องถิน่ ขึน้ สาหรับทุกจังหวัด และการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี กค็ วรคานึงถึงความ
ต้องการระยะยาวประกอบด้วย เช่น การจัดซือ้ ทีด่ นิ ไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทาบริการ
สาธารณะต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั การบริหารการคลังขององค์การบริหารส่ วน
ท้องถิ่นยังสามารถจะปรับปรุงได้อกี มาก เป็ นที่น่ายินดีการทางบประมาณของเทศบาลนัน้ ได้
หัน มาใช้ระบบเดียวกับ การท างบประมาณแผ่ น ดิน แต่ ก ารควบคุ ม ตรวจสอบบัญ ชีและการ
รายงานผลเกี่ยวกับการเงินการคลังยังล่าช้าอยู่มาก ซึ่งควรหาวิธกี ารปรับปรุงให้มสี มรรถภาพ
ยิง่ ขึน้
19.3 โดยหลัก การแล้ว องค์ก ารบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น ควรที่จะมีอ านาจในการ
ดาเนินกิจการโดยมีอสิ ระพอสมควร ในการนี้เทศบาลจาเป็ นต้องมีอานาจในการเก็บภาษีอากร
มากขึ้น อย่างไรก็ต ามเงินอุ ด หนุ นจากรัฐบาลกลางก็ยงั เป็ นสิ่งจาเป็ นอยู่ วิธกี ารที่รฐั บาลจะ
ควบคุมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ให้ดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วิธที ่ี
ดีท่สี ุดก็คอื การควบคุมการใช้เงินอุดหนุ นในการนี้รฐั บาลควรจะตัง้ เงื่อนไขและวางหลักการอัน
เหมาะสมในการให้เงินอุดหนุ นต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ให้มกี ารตรวจสอบการใช้
เงินให้ถู ก ต้องตามวัต ถุ ประสงค์ท่วี างไว้ เพื่อ สนองความต้อ งการที่แท้จริงของประชาชน ใน
ขณะเดียวกันทางองค์ก ารบริห ารส่ว นท้อ งถิ่นก็ค วรได้แสดงหลักฐานเป็ น รายงานการใช้เงิน
อุดหนุนทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลให้ทงั ้ ฝ่ ายรัฐบาลและประชาชนได้ทราบเป็ นประจาอยูด่ ว้ ย
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19.4 ในการพัฒนาท้องถิน่ นัน้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ มิอาจดาเนินการได้
โดยเอกเทศ เพราะไม่มเี จ้าหน้าทีว่ ชิ าการ อุปกรณ์และงบประมาณเพียงพอ จึงจาเป็ นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากส่วนราชการส่วนกลาง เท่าทีเ่ ป็ นมาแล้วการประสานงานยังขาดตกบกพร่องอยู่
หลายประการ จึงเห็นควรหาทางแก้ไขปั ญ หานี้ โดยการวางแนวประสานงานให้ถือ ว่าผู้ว่า ราชการจังหวัด หรือ หัว หน้ า หน่ า ยงานในท้ อ งถิ่น เป็ นหัว หน้ า ในการปฏิบ ัติง าน แต่ ว ิธ ีก าร
ดาเนินงานนัน้ ควรถือหลักวิชาการเป็ นสาคัญ และให้มกี ารร่วมแรงและกาลังทุน อย่างจริงจัง โดย
มีแผนและโครงการวางไว้เป็ นการแน่นอน
การเร่งรัดพัฒนาชนบท
20. ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยมีภูมลิ าเนาอยู่ในชนบททามาหาเลี้ยงชีพโดย
อาศัยเกษตรกรรมเป็ นหลัก ความสาคัญ ของชนบทที่มตี ่อสวัสดิภาพของประชาชนและความ
มันคงของชาติ
่
ถอื ได้ว่าอยู่ในอันดับสูงสุ ด ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนของจานวนประชากรทัง้ สิน้
ที่อาศัยอยู่ในชนบทเปรียบเทียบกับอัต ราส่วนของจานวนพลเมืองทัง้ หมด ซึ่งสูงถึงประมาณ
ร้อ ยละ 75 สภาพความเป็ น อยู่แ ละมาตรฐานการครองชีพ ของชาวชนบท ในปั จจุบนั ต่ ากว่า
มาตรฐานการครองชีพ ของผู้ท่ีอ ยู่ใ นเมือ งอยู่ม าก ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากความเจริญ ก้ าวหน้ า ทาง
เศรษฐกิจและสังคมส่ ว นใหญ่ เท่ าที่เป็ น มาแล้ว ตกอยู่ในเมือ งมากกว่ากระจายไปยังท้อ งถิ่น
ชนบท ยิง่ ท้องถิน่ ชนบททีอ่ ยูห่ ่างไกล โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคต่างๆ ด้วยแล้ว ปรากฏว่า
ผลของการพัฒนาการในด้านต่างๆ ไปถึงน้อยมากหรือไปไม่ถงึ เลยก็ได้
ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลในสมัยปั จจุบนั จึงได้มองเห็นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งรัดพัฒนาชนบท
ของประเทศไทยเป็ น การด่ ว น เพื่อ ที่จ ะยกฐานะสภาพความเป็ น อยู่ข องชาวชนบทให้ดีข้นึ
กว่าเดิมโดยเร็ว อันจะเป็ นการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและสนับสนุนความมันคงของ
่
ประเทศในเขตทุรกันดารห่างไกล บริเวณชายแดนที่ยงั ล้าหลังความเจริญอยู่มากและล่อแหลม
ต่อการแทรกซึมจากภายนอก เพื่อเร่งรัดพัฒนาการเขตดังกล่าวและสนับสนุ นการรักษาความ
มันคงของชาติ
่
นโยบายสาคัญของรัฐบาลในการเร่งรัดพัฒนาชนบทมีดงั นี้ คือ
21.1 เร่งด าเนิ น การพัฒ นาชนบททุ ก ด้านพร้อ มกัน โดยผนึ ก ก าลังของส่ ว น
ราชการต่างๆ ที่มหี น้ าที่ในการพัฒนาชนบท ให้มกี ารวางแผนและดาเนินงานประสานกันทุก
ระดับ เพื่อให้ผลของการดาเนินงานนัน้ ได้ถึงมือ ของชาวชนบทอย่างจริงจัง เสริมงานพัฒ นา
ชนบทในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บา้ นทีย่ งั ขาดอยู่ให้เป็ นงานพัฒนาชนบททีส่ มบูรณ์ เช่น ให้
มีทางคมนาคมขนส่ง น้าใช้ และระบบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาสังคม เพื่อให้เป็ นรากฐานทีช่ าว
ชนบทจะสามารถพัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างเต็มที่
21.2 เร่งด าเนิ น การให้เข้าถึงจิต ใจประชาชนอย่างแท้จ ริง โดยถือ เอาความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชนบทเป็ นหลักในการวางแผนดาเนินงาน โดยยึดหลักการ
ทางานร่วมกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้
มากที่สุ ดเท่ าที่จะมากได้นับตัง้ แต่ ก ารเริม่ วางแผนการไปจนถึงการปฏิบตั ิการ และการทานุ
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บารุงรักษางานที่ได้ปฏิบตั ไิ ปแล้วนัน้ ด้วย เพื่อให้ชาวชนบทเข้าใจซาบซึง้ ในการร่ว มพัฒนาและ
ก
า
ร
ปกครองตนเอง
21.3 ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกาลังและความสามารถทีจ่ ะทางาน
พัฒนาร่วมประสานกับงานทีห่ น่ วยราชการต่างๆ ทาอยู่บา้ งแล้วนัน้ ให้เป็ นปึ กแผ่นสมบูรณ์ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ประโยชน์ต่อชาวชนบทในท้องถิน่ อย่างดียงิ่ ขึน้
โครงการสาคัญ
22. เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ก ารเร่ ง รัด พั ฒ นาชนบท ได้ ด าเนิ น การบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ รัฐบาลมีโครงการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
22.1 งานเศรษฐกิจชนบท
( 1 ) โครงการถนนชนบท ดาเนินการจัดสร้างถนนบุกเบิกเข้าไปให้
ถึงท้องถิ่นที่ทุรกันดารเพื่อ เปิ ดทางก่ อสร้างถนนชนบทที่จะใช้ได้ทุกฤดูกาลนัน้ ๆ อันจะทาให้
ราษฎรในชนบทสามารถติดต่อกับโลกภายนอก และติดต่อซึ่งกันและกันภายในท้องถิน่ ได้ง่าย
และสะดวกตลอดปี และเพื่อ ให้ห น่ ว ยราชการต่ างๆ มีทางคมนาคมเข้าไปปฏิบ ัติงานในการ
พัฒนาชนบทได้ ตลอดทัง้ การรักษาความปลอดภัยของราษฎรด้วย
( 2 ) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน จัดให้มเี ครือ่ งจักรกลเพื่อช่วยงานปราบ
ดิน งานก่อสร้างและงานโยธาอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การประกอบอาชีพและการพัฒนา
ชุมชนของราษฎรได้ผลรวดเร็วขึน้
( 3 ) โครงการจัดหาน้าและที่ ดิน เพื่อให้ราษฎรในระดับหมู่บา้ นได้ม ี
ทีด่ นิ ทีส่ ามารถประกอบอาชีพในทางเกษตรและอาชีพอื่นๆ ได้สะดวก จึงเป็ นการจาเป็ นทีจ่ ะจัด
ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัดร่วมกับ เจ้าหน้ าที่ของส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้อ งดาเนิน การตาม
โครงการปรับปรุงเรื่องน้ า และจัดที่ดนิ ในระดับหมู่บา้ นให้เหมาะสมเพื่อสร้างความมันคงในการ
่
ประกอบอาชีพ และเป็ นหนทางทีจ่ ะเพิม่ รายได้ได้ดขี น้ึ และเป็ นพื้นฐานที่จะส่งเสริมระบบธุรกิจ
ให้กบั ราษฎรต่อไป
( 4 ) โครงการธุรกิ จการเกษตร ดาเนินการรวบรวมราษฎรในชนบท
จัด ตัง้ กลุ่ ม เกษตรกรระดับ อ าเภอขึ้น เพื่อ ให้ เป็ น สถาบัน ทางเศรษฐกิจ อัน ถาวรในอัน ที่จ ะ
จัดบริการในด้านต่างๆ ให้แก่ผทู้ ่เี ป็ นสมาชิกต่อไป และในอันที่จะนาความช่วยเหลือต่างๆ จาก
ส่วนราชการและองค์การเอกชนไปให้ถงึ มือสมาชิกอย่างแท้จริงและโดยทัวถึ
่ งกัน เพื่อให้ไ ด้ผล
ตรงตามความต้องการของราษฎรที่ได้จดั ตัง้ กลุ่มขึน้ ส่วนราชการต่างๆ จะระดมกาลังให้ความ
ช่ว ยเหลือในทางวิชาการและในทางการเงินแก่ เกษตรกรโดยผ่ านกลุ่มเหล่านัน้ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ การพัฒนาทีด่ นิ การชลประทาน และการจาหน่ ายผลิตผล เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันก็จะดาเนินการชักจูงให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทการค้าของเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรทีร่ วมกันเป็ นกลุ่มในด้านต่างๆ ด้วย
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22.2 งานด้านสังคมและสาธารณูปการ
( 1 ) โครงการการแพทย์และการอนามัย ดาเนินการจัดให้แพทย์
และพยาบาลจากหน่ วยราชการส่วนกลางออกไปทาการบาบัดโรคเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนใน
ชนบท โดยจัด หน่ ว ยรัก ษาพยาบาบเคลื่อ นที่ไปเสริม ให้แ ก่ จ งั หวัด ทัง้ ในด้านก าลังคนและ
เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ท างแพทย์ก ารจัด หน่ ว ยรัก ษาพยาบาลเคลื่อ นที่น้ี ก ระท าโดยแบ่ งพื้น ที่
ปฏิบ ัติง านออกเป็ นจัง หวัด ๆ และให้ ห น่ ว ยราชการนั ้น ๆ รับ ผิด ชอบเป็ นจัง หวัด ๆ ไป ใน
ขณะเดียวกันก็ดาเนินการฝึ กอบรมคนในท้องที่ข้นึ เพื่อทาหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงานพยาบาลและ
อนามัยให้แก่ทอ้ งถิน่ ในระดับเบือ้ งต้นต่อไปเป็ นการถาวร
( 2 ) โครงการน้ าอุปโภคบริ โภค ดาเนินการร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัดให้ราษฎรในชนบทได้มนี ้ าบริโภคและใช้สอยอย่างทัวถึ
่ ง และป้ องกันโรคต่างๆ
ด้วยระบบการประปาจากแหล่งน้ าธรรมชาติท่มี อี ยู่ในท้องที่นัน้ เช่น แม่น้ า ลาคลอง หนองบึง
สระ อ่างเก็บน้ า รวมทัง้ น้ าฝนตามธรรมชาติดว้ ย และด้วยการขุดบ่อขึน้ ใหม่เพื่อนาน้ าบาดาลมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ตามวิทยาการแผนใหม่โดยร่วมมือและสนับสนุ นจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น กรมอนามัย กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นต้น
( 3 ) โครงการสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ ดาเนินการชีแ้ จงแนะนาให้
ชาวชนบทได้เข้าใจซาบซึ้งในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประจาชาติและเคารพสถาบันของ
ชาติ อันจะเป็ นแนวทางทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รบั ช่วงดาเนินการต่อไป
งบเร่งรัดพัฒนาชนบท
23. งบพัฒนาที่จะนามาใช้ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทนัน้ ได้มาจาก 4 แหล่ง คือ
งบประมาณของส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องทีจ่ ดั สรรให้สาหรับโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทในความ
รับ ผิดชอบของตน งบประมาณของสานักงานเร่งรัดพัฒ นาชนบทเฉพาะส่ว นที่เป็ นโครงการ
งบประมาณสมทบของจังหวัดและงบช่วยเหลือจากต่างประเทศ สาหรับงบประมาณของส่วน
ราชการอื่น และของจังหวัด นั น้ เป็ น ส่ ว นย่อ ยของงบพัฒ นาของส่ ว นราชการและของจังหวัด
ดังกล่าว ส่วนงบความช่วยเหลือจากต่างประเทศคาดว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือประมาณ 1,000
ล้านบาท ในระยะ 5 ปี ส่ ว นงบประมาณของโครงการเร่งรัด พัฒ นาชนบทโดยตรงนัน้ ก็จ ะมี
จานวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเช่นเดียวกัน
การพัฒนาเขตทุรกันดารห่ างไกล
24. เพื่อสนับสนุ นโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท และเพื่อให้เข้าถึงเขตที่ทุรกันดารและ
ห่างไกลบริเวณชายแดน ซึง่ รัฐบาลไม่เคยเข้าถึงมาก่อน รัฐบาลได้มโี ครงการทีไ่ ด้ดาเนินการอยู่
แล้ว และจะขยายงานเพิม่ เติมอีกหลายโครงการดังต่อไปนี้
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24.1 โครงการหน่ วยพัฒนาเคลื่อนที่ เป็ นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของกลาโหม หน่ วยงานส าคั ญ ที่ ร ับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ั ติ ง านได้ แ ก่ ก องรัก ษาความ
ปลอดภัยกลาง ( กรป.กลาง ) นอกจากนัน้ ก็มกี องบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.)
และหน่ วยพัฒนาท้องถิน่ ของกองทัพต่างๆ วิธกี ารดาเนินการได้แก่การส่งหน่ วยพัฒนาเคลื่อนที่
ผสม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วชิ าการสาขาต่างๆ เข้าไปดาเนินการในหมู่บ้านในเขตทุรกันดาร
โดยเน้นหนักในด้านที่ประชาชนต้องการเร่งด่วน เช่น การจัดหาน้ าสะอาด การสร้างทางหลวง
ชนบท การแพทย์และอนามัยและการศึกษาสงเคราะห์ ในระยะของแผนนี้คาดว่าหน่ วยพัฒนา
เคลื่อนทีจ่ ะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกและใต้ โดย
ใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและงบช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
24.2 โครงการพัฒ นาเขตทุ รกัน ดาร เป็ นโครงการพิเศษของรัฐบาล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์จะเร่งรัดพัฒนาในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวัน ออก โดยเลือกเขตปฏิบตั ิงานในอาเภอซึ่งอยู่ห่างไกลและประชาชนยากจนกับมีปัญ หาด้าน
การเมืองและสังคมอื่นๆ โครงการซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษได้แก่โครงการชลประทานขนาด
เล็กและทางหลวงชนบท โดยใช้งบประมาณปี ละประมาณ 5 ล้านบาท
24.3 โครงการพัฒ นาชาวเขา คณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
ชาวเขาขึน้ เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือในการพัฒนาชาวเขาเป็ นพิเศษ เท่าที่เป็ นมาแล้วได้
อาศัยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ แต่ในระยะของแผน
นี้อาจมีค วามจาเป็ นที่จะต้อ งขยายวงเงินพัฒ นาชาวเขา เพราะมีค วามจาเป็ นที่จะต้อ งเร่งรัด
พัฒนามากขึน้ โครงการสาคัญได้แก่การส่งเสริมอาชีพและการตลาด เพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้
สามารถส่งผลผลิตของตนออกไปจาหน่ ายโดยสะดวกและได้ราคาดี การสร้างทางไปยังย่านที่
ชาวเขามีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็ นกลุ่มก้อน เป็ นงานสาคัญทีจ่ ะต้องขยายออกไปมากในอนาคต
การพัฒนาเฉพาะท้องที่
25. นอกเหนือจากการพัฒนาเขตทุรกันดารห่างไกลบริเวณชายแดน รัฐบาลมีโครงการ
ซึง่ จะพัฒนาท้องทีบ่ างแห่ง เนื่องด้วยเหตุผลพิเศษดังต่อไปนี้
25.1 โครงการพัฒ นาลุ่ ม น้ า ป่ าสัก รัฐ บาลจะได้กู้ เงิน ส าหรับ การก่ อ สร้า ง
ทางห ลวงสายสระบุ รี -หล่ ม สั ก ซึ่ ง เป็ นเส้ น ทางส าคั ญ ที่ จ ะเชื่ อ มภ าคกลางกั บ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนืออีกทางหนึ่ง โดยเชื่อมกับทางหลวงสายหล่มสัก –เลย หล่ม
สัก –ชุ ม แพ และหล่ ม สัก -พิษ ณุ โลก เพื่อ ริเริม่ การพัฒ นาบริเวณลุ่ มน้ าป่ าสัก ซึ่งมี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์อย่างยิง่ ให้ได้ผลจริงจัง คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั แิ ผนพัฒนาลุ่มน้าป่ าสัก โดยมีสาระสาคัญ
จะเร่งรัดการชลประทานขนาดเล็ก การสร้างทางหลวงชนบทและการพัฒนาเกษตรกรรมในเขต
จังหวัดสระบุร ี ลพบุรแี ละเพชรบูรณ์
25.2 โครงการพัฒนาบริ เวณสัตหี บ ฝั ง่ ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ระหว่างอ าเภอศรีราชาถึงอ าเภอเมือ ง จังหวัดระยอง มีลู่ทางที่จะพัฒ นาไปได้ม าก เพราะมี
ลัก ษณะเหมาะสมที่จ ะเป็ นท่ า เรือ ทะเลน้ า ลึก และย่ า นอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปได้ ใ นอนาคต
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นอกจากนัน้ ยังมีความสาคัญในด้านยุทธศาสตร์เป็ นพิเศษอีกด้วย ในระยะของแผนนี้จะได้รบั
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการสารวจและวางแผนพัฒนาบริเวณนี้ เพื่อเป็ นแนวทางทีจ่ ะ
พัฒนาต่อไปในอนาคต เป็ นทีค่ าดหมายได้ว่าบริเวณนี้ต่อไปจะกลายเป็ นเมืองใหม่ ซึง่ มีช่องทาง
ทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เป็ นอันมาก
25.3 โครงการพัฒนาท้ องถิ่ นชนบทไทย-อิ สราเอล ประเทศอิสราเอลได้ให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการริเริม่ การพัฒนาท้องถิ่นชนบท ในบริเวณตัง้ แต่ตอนล่าง
ของโครงการเขื่อนเพชรบุรถี งึ เขตชลประทานทุ่งปราณ ทุ่งสามร้อยยอด และทุ่งกุยของโครงการ
เขื่อ นปราณ จังหวัด ประจวบคีร ีข นั ธ์ ในระยะของแผนจะได้เริ่ม งานศู น ย์ท ดลองและสาธิต
การเกษตร การพัฒนาหมู่บ้านและการจัดที่ดนิ ตัวอย่างในอาเภอชะอา เพชรบุร ี สาหรับพืชที่
เน้นหนักความสาคัญได้แก่สม้ ต่างๆ ฝ้ าย และพืชผักในระยะของแผนจะใช้งบประมาณประมาณ
12 ล้านบาท โดยตัง้ ในงบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
งบพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่ น
26. นอกเหนือไปจากงบประมาณและงบเงิน ช่วยเหลือ ซึ่งตัง้ แยกไว้ตามส่วนราชการ
ต่างๆ แล้ว งบพัฒนาส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น ซึ่งจะตัง้ จ่ายงบกลางและงบอุดหนุ นพิเศษ ใน
ระยะของแผนได้ประมาณการไว้ดงั นี้
ตารางที่ 8
งบพัฒนาส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
ประเภท
งบพัฒนาภาค
งบรายได้ของท้องถิน่
งบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
งบเร่งรัดพัฒนาชนบท
งบพัฒนาเขตทุรกันดารห่างไกล1/
งบพัฒนาเฉพาะท้องที่
รวม

2510
70
320
280
150
35
10
865

2511
75
380
335
150
40
10
990

2512
75
450
365
200
45
20
1,155

2513
85
530
395
250
50
20
1,330

( ล้านบาท )
2514
รวม
95
400
620 2,300
425 1,800
250 1,000
50
220
20
80
1,460 5,800

หมายเหตุ : 1/ รวมงบพัฒนาของ กรป. กลาง งบพัฒนาเขตทุรกันดารและงบพัฒนาชาวเขา

บทที่ 8
รัฐวิสาหกิจ
1. รัฐวิสาหกิจเป็ นกิจการที่รฐั ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ ซึ่งในปั จจุบนั นี้มอี ยู่ประมาณ
108 แห่ ง ทุน ดาเนิ นการของรัฐวิส าหกิจทัง้ หมดมีประมาณ 9,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ ไม่รวมกิจการ
ธนาคารต่างๆ ซึ่งรัฐมีหุน้ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่มี บี ทบาทสาคัญในการัันนาเรรฐฐกิจและสังคม
ของประเทรได้แก่รฐั วิสาหกิจประเภทสาธารณู ปโภค เช่นการไฟฟ้ า ประปา โทรรััท์ รถไฟและ
ท่าเรือ รัฐวิสาหกิจประเภทรัฐัาณิชย์ซ่งึ ดาเนินกิจการหารายได้ให้แก่รฐั เช่น สานักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล และโรงงานยาสูบ รัฐวิสาหกิจประเภทบริการ ได้แก่ องค์การรับส่งสินค้าและััสดุภณ
ั ฑ์
บริฐทั ขนส่งจากัดและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีรฐั วิสาหกิจที่ประกอบกิจการที่
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมอีก หลายแห่ งในด้านการััน นาเรรฐฐกิจและสังคม ความสาคัญ ของ
บทบาทรัฐวิสาหกิจจะเห็นได้จากงบัันนาเรรฐฐกิจของประเทรทั ง้ สิ้นซึ่งเท่ากับประมาณ 57,500
ล้านบาท ในระยะของแผนัันนาเป็ นงบัันนาเรรฐฐกิจของรัฐวิสาหกิจเสียประมาณ 9,800 ล้าน
บาทเท่ากับร้อยละ 17 ของงบัันนาประเทรทัง้ สิน้ ในงบลงทุนเัื่อัันนาเรรฐฐกิจของรัฐวิสาหกิจ
นี้ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 40 ได้มาจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองประมาณ 4,000 ล้านบาท
ส่ ว นที่เ หลือ ได้ เ งิน สนั บ สนุ น จากงบประมาณ 2,000 ล้ า นบาทจากเงิน กู้ ต่ า งประเทรและเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทรประมาณ 3,800 ล้านบาท
2. ในระยะของแผนัันนาฉบับที่หนึ่ง รัฐมีความมุ่งหมายทีจ่ ะดาเนินงานรัฐวิสาหกิจให้เป็ น
การเัิ่ม ผลผลิต ของประเทรให้สู งขึ้น โดยเน้ น หนัก ในด้านสาธารณู ป โภคเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและการค้าได้ลดความสาคัญลง เัื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะ
สนั บ สนุ น ให้ เอกชนด าเนิ น กิจ การค้ าและอุ ต สาหกรรมให้ ม ากยิ่ง ขึ้น นอกจากนั ้น ได้ป รับ ปรุง
รัฐวิสาหกิจทีม่ อี ยู่แล้วให้มสี มรรถภาัสูงยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านการผลิต การหาตลาด การบริหารและการ
ดาเนินงานซึง่ ปรากฏว่าได้ผลดีสมความมุง่ หมาย ในระยะของแผนัันนาฉบับแรก รัฐวิสาหกิจต่างๆ
ลงทุนเป็ นจานวนเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ซึง่ มีผลสาคัญในการเัิม่ รายได้ประชาชาติ
นโยบาย
3. นโยบายส่วนรวมรัฐวิสาหกิจตามแผนัันนาฉบับนี้ได้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ดาเนินกิจการรัฐวิสาหกิจเฉัาะกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณู ปโภคเัื่อประโยชน์
ต่อเรรฐฐกิจและสังคมส่วนรวม ความมันคงของชาติ
่
และเัื่อหารายได้ของประเทรเท่านัน้ รัฐจะไม่
จัดตัง้ รัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่ เว้นแต่ ท่ีจาเป็ นแก่ ประโยชน์ ส่ ว นรวมโดยแท้จริงเท่านัน้ และจะดาเนิ น
นโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
3.2 ส่ งเสริมและปรับปรุงรัฐวิส าหกิจที่จาเป็ นจะต้อ งรักฐาไว้ โดยจะวางแผนการ
อันเหมาะสมทีจ่ ะปรับปรุงสมรรถภาัในการบริหารงานให้สูงขึน้ เัื่อให้สามารถดาเนินการได้โดยไม่
ต้องขอความอุดหนุนด้านการเงินจากรัฐ
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3.3 ควบคุ ม การขยายงานของรัฐ วิส าหกิจ ที่จ าเป็ นจะต้ อ งรัก ฐาไว้ โดยจะวาง
แผนการอันเหมาะสมที่จะปรับปรุงสมรรถภาัในการบริหารงานให้สูงขึน้ เัื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้โดยไม่ตอ้ งขอความอุดหนุนด้านการเงินจากรัฐ
แนวทางการดาเนิ นงาน
4. เัื่อ ปฏิบ ัติก ารให้เป็ น ไปตามนโยบายการดาเนิ น งานวิส าหกิจของรัฐ มีแนวทางที่จะ
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
4.1 รัฐวิสาหกิจใดทีจ่ ะัึงรักฐาไว้และจาเป็ นต้องให้การสนับสนุ น จะได้ัจิ ารณาให้
มีโครงการ วิธกี ารจัดการและแผนการลงทุนให้เหมาะสมเัื่อให้มสี มรรถภาัในการดาเนินงานและ
เัื่อประโยชน์ แก่ส่วนรวม โดยเฉัาะอย่างยิง่ กิจการสาธารณู ปโภคและบริการที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
สาธารณชน
4.2 การจัดตัง้ รัฐวิส าหกิจขึ้นใหม่นัน้ ถ้าจาเป็ นจะต้อ งกระทาจะกระท าโดยความ
รอบคอบโดยถือหลักเกณฑ์ในการัิจารณาว่า กิจการนัน้ จะไม่เป็ นการขัดกับนโยบายทีร่ ฐั บาลแถลง
ไว้หรือขัดกับกฏหมายอันเกี่ยวกับการส่งเสริมเอกชนให้ลงทุน ทัง้ จะได้ัจิ ารณาว่ารัฐวิสาหกิจที่จะ
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่นนั ้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการัันนาเรรฐฐกิจและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง
4.3 สาหรับกิจการประเภทอุ ต สาหกรรมและการค้าที่จะให้ประโยชน์ ต่ อ ส่ วนรวม
อย่างแท้จริง และรัฐมีความประสงค์จะจัดให้มขี น้ึ อย่างรีบเร่ง จะส่งเสริมให้เอกชนลงทุนโดยรัฐจะเข้า
ช่วยเหลือร่วมทุนก็ได้ แต่ทงั ้ นี้การลงทุนของรัฐไม่ควรเกินร้อยละห้าสิบ เัื่อรักฐากิจการนัน้ มิให้ม ี
ฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ และเมื่อกิจการสามารถดาเนินการได้ดว้ ยดีแล้วจะได้ทาการจาหน่ายจ่ายโอนให้
เอกชนทันที
4.4 หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จะทาการรึกฐาถึงฐานะและความจาเป็ นของรัฐวิสาหกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมและการค้า
4.5 จัดให้มรี ะเบียบข้อบังคับทีร่ ดั กุมเัื่อควบคุมการใช้จ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้
ได้ผลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และจะัยายามแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้ อบังคับ ซึ่งจะเป็ น
อุปสรรคในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเัื่อให้การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจมีความคล่องตัวมาก
ยิง่ ขึน้
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ตารางที่ 1
งบัันนาและแหล่งทีม่ าของเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ
( ล้านบาท )
สาขาเกษตร

งบลงทุนในการัันนา
465.89
แหล่งทีม่ าของเงินลงทุน
1.รายได้ของรัฐวิสาหกิจ
400.00_1/
2.เงินงบประมาณแผ่นดิน
65.89
3.เงินกูใ้ นประเทร
4.เงิ น กู้ ต่ า ง ป ร ะ เท ร แ ล ะ เงิ น
ช่วยเหลือจากต่างประเทร
รวม
465.89
งบประมาณทาการ
1.ประมาณรายได้
2,494.80_1/
2.ประมาณรายจ่าย
1,807.00
3.ประมาณกาไรสุทธิ
687.80
4.ประมาณค่าเสือ่ มราคา
212.20
รวม
การจัดสรรกาไร
1.ลงทุนในัันนา
2.รายได้นาส่งคลัง
3.จ่ายชาระหนี้
4.สารองต่างๆ

1,142.28_2/
2,125.50_3/

-

4,046.51
1,976.33
3,835.50

4,842.24

4,272.16

-

9,858.34

21,255.50
17,288.90
3,966.60
587.90

8,568.80
7,006.10
1,562.70
1,501.70

9,665.50
7,585.10
2,080.40
1,102.70

564.50
549.00
15.50
3.80

42,549.10
34,236.10
8,313.00
3,408.30

900.00

4,554.50

3,064.40

3,183.10

19.30

11,721.30

400.00
250.00

183.36
2,719.50
79.80
1,571.84
4,554.50

2,458.77
107.00
397.87
100.76
3,064.40

1,004.38
286.90
1,371.00
542.82
3,183.10

-

4,046.51
3,368.40
1,848.67
2,457.72
11,721.30

รวม

หมายเหตุ :

สาขา
สาขาคมนาคม สาขาพลังงาน สาขา
รวม
อุตสาหกรรม และขนส่ง
พาณิ ชย์
และสาธารณสุข
และบริการ
278.05
4,842.24
4,272.16
9,858.34

250.00
900.00

183.36
94.69

2,458.77
673.47
1,710.00

278.05

-

5.00
14.30
19.30

1/ เงินลงทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง 400 ล้านบาท
2/ เงินกูง้ บประมาณ 210 ล้านบาท
3/ เงินกูธ้ นาคารแห่งประเทรไทย 208 ล้านบาท

4.6 สนั บ สนุ น การลงทุ น รัฐ วิส าหกิ จ เัื่ อ ให้ ใ ช้ ร ายได้ ข องตนเองลงทุ น ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากทีส่ ุดเสียก่อน โครงการลงทุนใดทีจ่ าเป็ นต้องใช้เงินลงทุนมากและได้
ผลตอบแทนด้านการเงิน น้ อ ยนั น้ จะัิจ ารณาสนั บ สนุ น ในรูป เงิน อุ ด หนุ น เงิน กู้จ ากภายในและ
ต่างประเทรตามความเหมาะสม
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งบลงทุนของรัฐวิ สาหกิ จ
5. การลงทุ น ของรัฐวิส าหกิจแยกออกเป็ น งบท าการและงบลงทุ น ส าหรับ งบลงทุ น ตาม
โครงการัันนาเรรฐฐกิจเรียกว่างบลงทุนที่เป็ นโครงการ ส่วนงบลงทุนที่มุ่งจะเัิม่ ทรััย์สนิ ถาวร
ของรัฐวิสาหกิจเองหรือทดแทนของเดิมเป็ นประจาทุกปี จัดแยกเป็ นงบลงทุนที่มไิ ด้เป็ นโครงการ
งบลงทุนทีแ่ สดงไว้ในแผนัันนาเป็ นการลงทุนเฉัาะทีเ่ ป็ นโครงการัันนาเรรฐฐกิจทัง้ สิน้
6. สาหรับแผนัันนาเรรฐฐกิจฉบับที่สอง ประมาณว่ารัฐวิสาหกิจทัง้ สิน้ จะมีรายได้ 42,500
ล้านบาทและประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น 34,200 ล้านบาท เหลือเป็ นกาไรประมาณ 8,300 ล้าน
บาทเมือ่ นาไปรวมกับค่าเสื่อมราคา 3,400 ล้านบาทแล้ว เท่ากับ 11,700 ล้านบาท ซึง่ จัดสรรเป็ นเงิน
รายได้ของรัฐวิสาหกิจทีน่ าไปลงทุนตามโครงการัันนาเรรฐฐกิจ 4,000 ล้านบาท ส่งเป็ นเงินรายได้
คืนคลัง 3,400 ล้านบาท จ่ายชาระหนี้สนิ ประมาณ 1,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500
ล้านบาทเป็ นเงินลงทุนทีม่ ไิ ด้มโี ครงการและเงินสารองต่างๆ
7. งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแยกตามสาขาต่างๆได้ดงั นี้
สาขาเกษตร
8. การด าเนิ น งานของรัฐ วิส าหกิจสาขาเกฐตรส่ ว นใหญ่ ม ีค วามมุ่งหมายที่จะช่ ว ยเหลือ
เกฐตรกรในด้านวิช าการและการตลาด รัฐวิสาหกิจสาขาเกฐตรได้แก่ กองทุนสงเคราะห์สวนยาง
องค์ก ารสวนยาง องค์ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้และองค์การสะัานปลา การลงทุนของรัฐวิส าหกิจ
เหล่านี้มที งั ้ สิ้นประมาณ 465 ล้านบาท คาดว่าในระยะของแผนกิจการในด้านเกฐตรจะสามารถทา
รายได้ทงั ้ สิน้ ประมาณ 2,495 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการดาเนินงานประมาณ 1,807 ล้านบาทและ
มีเงินส่งเป็ นรายได้ของรัฐ 250 ล้านบาท หลังจากหักรายจ่ายในการดาเนินงานและรายจ่ายในการ
ลงทุนแล้ว รัฐวิสาหกิจทีส่ าคัญได้แก่กองทุนสงเคราะห์สวนยาง ซึง่ มีกองทุนหมุนเวียนเก็บจากอากร
ยางส่งออกเัื่อนามาใช้ในการปลูกยางแทน และองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ซง่ึ าทรายได้ให้รฐั ได้เป็ น
จานวนมากจากการทาป่ าไม้ การให้เช่าช่วงสัมปทาน การผูกขาดไม้สกั และไม้ยางและการจาหน่ าย
ไม้ข องกลาง องค์ก ารนี้ ม ีบ ทบาทในการััน นาทรัั ยากรป่ าไม้ข องประเทรอยู่ม าก และจะเริม่
โครงการปลูกป่ าทดแทนซึง่ เป็ นงานสาคัญเัื่อประโยชน์ส่วนรวม
สาขาอุตสาหกรรม
9. การัันนาอุตสาหกรรมของประเทรได้มุ่งให้เอกชนมีส่วนรวมในการัันนาเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ การดาเนิ น การของรัฐวิส าหกิจประเภทอุ ต สาหกรรมที่ค งรัก ฐาไว้น้ี จึงเป็ นรัฐวิส าหกิจ ที่
ดาเนินการมาแล้วเป็ นเวลานานและสามารถนารายได้มาสู่งบประมาณแผ่นดิน เช่น โรงงานยาสูบ
และบริฐทั ไม้อดั ไทย จากัด เป็ นต้น กับรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมที่ดาเนินการเัื่อประโยชน์
ของทางราชการทหารเป็ น ส่ ว นใหญ่ ได้แก่ อ งค์ก ารแบตเตอรี่ องค์การเชื้อ เัลิง องค์การทอผ้า
องค์ก ารฟอกหนัง องค์ก ารแก้ว องค์ก ารอาหารสาเร็จรูปและบริฐัทอู่ กรุงเทัฯ เนื่อ งจากรัฐไม่ม ี
นโยบายจะขยายกิจ การรัฐ วิส าหกิจ เหล่ า นี้ เ กิน ความจ าเป็ น การลงทุ น ของรัฐ วิส าหกิจ สาขา

103

อุตสาหกรรมที่เป็ นโครงการัันนาเรรฐฐกิจจึงมีเัียง 278 ล้านบาท ส่วนมากเป็ นเงินลงทุนจาก
รายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง สาหรับรายได้จากรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ทงั ้ หมดมีประมาณ 21,255 ล้าน
บาท เป็ นรายจ่ายดาเนินการ 17,288 ล้านบาทเป็ นเงินกาไรสุทธิเสียประมาณ 3,967 ล้านบาท เมื่อ
รวมกับค่าเสื่อมราคาอีก 588 ล้านบาท จะเป็ นเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจซึ่งจะนาไปใช้จ่ายต่างๆ ได้
ประมาณ4,555 ล้านบาท ซึง่ นาไปจัดสรรได้ดงั นี้คอื ใช้จ่ายลงทุน ตามโครงการัันนา 183 ล้านบาท
เป็ นรายได้นาส่งรัฐ 2,720 ล้านบาท จ่ายชาระหนี้ 80 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,572 ล้าน
บาทตัง้ เป็ นทุนสารองไว้ ซึ่งอาจจะนาไปใช้ในการลงทุนประจาปี ซึ่งมิได้เป็ นโครงการและสาหรับ
โครงการใหม่ซง่ึ อาจจะเกิดขึน้
10. รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมนี้มอี กี หลายแห่ง ซึง่ ไม่สามารถจะดาเนินการไปด้วยดีได้
เัราะขาดกาลังทุนและเหตุผลอื่นๆ นอกจากนัน้ ไม่มเี หตุผลสนับสนุนให้คงไว้ รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ควร
ด าเนิ น การจาหน่ ายจ่ายโอนให้เอกชนรับ ไปด าเนิ น การเป็ น การลดภาระงบประมาณ เนื่ อ งจาก
รัฐวิสาหกิจเหล่านี้เป็ นรูปโรงงาน ถ้าหากเก็บไว้เรือ่ ยไปก็จะเสื่อมราคาลงไปเรือ่ ยจนหมดไปในไม่ชา้
สาขาคมนาคมและขนส่ง
11. การคมนาคมและขนส่ ง ที่ร ฐั ด าเนิ น การในรูป รัฐ วิส าหกิจ ได้ แ ก่ ก ารรถไฟ ท่ า เรือ
โทรรััท์ วิทยุและโทรทัรน์ เดินอาการและการขนส่ง การลงทุนตามโครงการในระยะเวลาของแผนัั น นามีป ระมาณ 4,842 ล้ า นบาท ใช้ เ งิน รายได้ ข องรัฐ วิส าหกิ จ เอง 2,459 ล้ า นบาท เงิน กู้
ต่างประเทรและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทรประมาณ 1,710 ล้าน ส่วนทีเ่ หลือ 673 ล้านบาท เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน ประมาณรายได้เท่ากับ 8,569 ล้านบาท เป็ นรายจ่ายดาเนินการเสียประมาณ
7,006 ล้านบาท เหลือเป็ นกาไรสุทธิประมาณ 1,563 ล้านบาท รวมกับประมาณค่าเสื่อมราคา 1,502
ล้านบาท นาไปชาระหนี้ 398 ล้านบาท ส่งเป็ นรายได้เข้ารัฐ 107 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลืออีก 101 ล้าน
บาทเป็ นเงินสารองต่างๆ
12. รัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่งส่วนมากดาเนินการเัื่อสาธารณประโยชน์ และมี
ความสาคัญต่อการครองชีัประจาวันของประชาชนเป็ นอย่างยิง่ ส่วนมากยังขาดอุปกรณ์และปั จจัย
อื่น ๆ ที่จาเป็ น ในการขยายบริก ารเป็ น อย่างมาก งบรายได้ส่ ว นใหญ่ จงึ ได้จดั สรรเัื่อ การลงทุ น
คงเหลือส่งเข้าคลังเัียงเล็กน้ อย รัฐวิสาหกิจสาขานี้ท่มี ขี นาดใหญ่ เช่นการรถไฟแห่งประเทรไทย
การท่าเรือแห่ งประเทรไทย และองค์การโทรรััท์แห่งประเทรไทย ต่างก็อยู่ในระยะการปรับปรุง
ขยายงานทัง้ สิ้น และมีโครงการลงทุ น ััน นาขนาดใหญ่ ซ่ึง จาเป็ น ที่จ ะต้อ งได้รบั การสนั บ สนุ น
อย่างไรก็ตาม เท่าที่เป็ นมาแล้วรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ยงั ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ัอเัียง
แ
ล
ะ
มี
สมรรถภาั ทัง้ ที่ส่วนมากมีลกั ฐณะผูกขาดและได้ดาเนินการมาแล้วเป็ นเวลานาน เหตุผลสาคัญ
ข้อหนึ่งได้แก่การบริหาร เนื่องจากงานในสาขานี้เป็ นงานที่ต้องอารัยหลักวิชาการและความชานาญ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างสูง กับต้องควบคุมงานโดยใกล้ชดิ ตลอดเวลา ผูบ้ ริหารงานจึงัึงควรสละเวลา
ให้แก่กจิ การโดยเต็มทีแ่ ละควรมีกาลังเจ้าหน้าทีด่ า้ นวิชาการสนับสนุนให้เัียงัอ
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สาขาพลังงาน
13. รัฐวิสาหกิจสาขาัลังงาน ได้แก่รฐั วิสาหกิจซึง่ ทาการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า การลงทุน
ตามโครงการัันนาเรรฐฐกิจทัง้ สิ้นมีประมาณ 4,272 ล้านบาท เป็ นเงินจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจ
เองเสียประมาณ 1,004 ล้านบาท เป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลประมาณ 1,142 ล้านบาท ที่เหลืออีก
ประมาณ 2,126 ล้า นบาท เป็ นเงิน กู้ จ ากต่ า งประเทรและเงิน ช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทร การ
ดาเนินงานของการไฟฟ้ าต่ างๆ ในรูปรัฐวิสาหกิจนี้คาดว่าสามารถทารายได้ประมาณ 9,665 ล้าน
บาทในระยะเวลาของแผนัันนา เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 7,585 ล้านบาท ประมาณกาไร
สุทธิ 2,080 ล้านบาทการส่งเงินคืนคลังในระยะเวลา 5 ปี ยังมีน้อยมาก คือ ประมาณ 286 ล้านบาท
ทัง้ นี้ เัราะยังจะต้องลงทุนเัื่อขยายงานผลิตไฟฟ้ าให้มากขึน้ เัื่อให้เัียงัอกับความต้องการของ
ประชาชนและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังจาเป็ นที่จะต้องัยายามลด
ต้นทุนการผลิตและราคาจาหน่ ายไฟฟ้ าให้ต่ าลงเัื่อเร่งการขยายตัวในทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย
กิจการัลังงานไฟฟ้ าเป็ นงานสาธารณประโยชน์เัื่อการัันนาเรรฐฐกิจและสังคมขอประเทร จึง
เป็ นงานสาคัญและควรได้รบั ความสนับสนุ นอย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจสาขาัลังงานบางแห่งยังให้
ความสนใจในการให้บริการแก่ประชาชนน้อย และบางแห่งก็ดาเนินการโดยมีค่าใช้จ่ายสูงมากทาให้
ไม่มกี าไรไปใช้ในการลงทุนได้
อาคารพาณิ ชย์
14. รัฐวิสาหกิจประเภทธุรกิจการค้าและบริการในเวลาของแผนัันนาได้ลดความจาเป็ นลง
เป็ นอันมาก รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ได้แ ก่อ งค์การตลาด องค์การคลังสินค้า องค์การอุ ตสาหกรรม
ห้องเย็นและบริฐทั การค้าต่างๆ ส่วนมากไม่มโี ครงการัันนาในระยะนี้ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจสาขานี้
ส่วนมากมีฐานะการเงินและขอบเขตการดาเนินงานในวงแคบ อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงและต่อไปอาจมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลในด้านการค้าและ
ตลาดอย่างกว้างขวางโดยเฉัาะอย่างยิง่ ในด้านสินค้าเกฐตร
สาขาสังคม
15. นอกจากรัฐ วิส าหกิจ ประเภทต่ างๆ ที่ก ล่ าวมาแล้ว ยังมีรฐั วิส าหกิจและกิจการบาง
ประเภทที่ใ ช้ทุ น หมุ น เวีย นด าเนิ น การเช่ น เดีย วกับ รัฐวิส าหกิจ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะส่ งเสริม
สวัสดิการสังคม ริลปกรรมและรีลธรรมของประเทร เช่น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การ
นาฏริลป์ และองค์ก ารส่งเสริมกีฬ า เป็ นต้น รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ได้รบั เงินอุดหนุ นจากงบประมาณ
แผ่นดินเป็ นส่วนใหญ่ เัราะไม่สามารถจะหารายได้มาเัียงัอกับรายจ่ายและยังมีความจาเป็ นทีร่ ฐั
จะต้องให้การอุดหนุ นอยู่ต่อไปถึงแม้ว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะดาเนินการโดยมิได้หวังผลกาไรและมิได้
มีโครงการัันนาโดยตรง แต่กม็ บี ทบาทในการส่งเสริมการัันนาเรรฐฐกิจ สังคมและวันนธรรมของ
ประเทรเป็ นอย่างมาก ชอบทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากรัฐตามกาลังเงินของประเทร
16. งบัันนาของรัฐวิสาหกิจเฉัาะทีเ่ ป็ นโครงการแสดงตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2
งบัันนารัฐวิสาหกิจ
( ล้านบาท )
ปี
สาขาเกฐตรกรรม

2410
2511
2512
2513
2514
รวม

สาขาอุตสาหกรรม

2410
2511
2512
2513
2514

รวม
สาขาการคมนาคมและขนส่ง

2410
2511
2512
2513
2514

รวม
สาขาการัลังงาน

2410
2511
2512
2513
2514
รวม

เงิ นกู้และ
รายได้ งบประมาณ
เงิ นช่วยเหลือ
รัฐวิ สาหกิ จ แผ่นดิ น
ต่างประเทศ
80.00
19.31
80.00
12.60
80.00
21.40
80.00
6.48
80.00
6.10
400.00
65.89
41.47
21.49
27.65
16.20
27.09
16.20
35.66
12.00
35.71
12.00
167.58
77.89
739.90
112.00
337.39
455.99
185.77
410.83
420.05
196.17
544.41
416.90
152.83
256.07
425.93
26.70
161.30
2,458.77
673.47
1,710.00
160.87
171.55
395.05
262.86
335.39
360.55
213.01
201.96
510.30
161.56
218.44
572.10
206.08
214.94
287.50
1,004.38 1,142.28_1/ 2,125.50_2/

รวม
99.31
92.60
101.40
86.48
86.10
465.89
62.96
43.85
43.29
47.66
47.71
245.47
1,189.29
1,052.59
1,160.63
825.80
613.93
4,842.24
727.47
958.80
925.27
952.10
708.52
4,272.16
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งบพัฒนารัฐวิ สาหกิ จ ( ต่อ )
( ล้านบาท )
ปี
สาขาการสาธารณสุข

2410
2511
2512
2513
2514

รายได้
รัฐวิ สาหกิ จ

เงิ นกู้และ
งบประมาณ เงิ นช่วยเหลือ
รวม
แผ่นดิ น
ต่าง
ประเทศ
5.50
2.38
6.66
6.46
8.46
7.96
9.96
2.00
16.80
32.58
1,976.33
3,835.50 9,858.34

5.50
4.28
2.00
2.00
2.00
รวม
15.78
รวมทัง้ สิน้
4,046.51
หมายเหตุ 1/ เงินกูง้ บประมาณ 210 ล้านบาท
2/ เงินกูธ้ นาคารแห่งประเทรไทย 208 ล้านบาท
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ตารางที่ 3
งบพัฒนาจากรายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ
รัฐวิ สาหกิ จ
2510
สาขาการเกฐตร
กองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง
80.00
รวมสาขาเกฐตร
80.00
สาขาอุตสาหกรรม
1.บริฐทั ไม้อดั ไทย จากัด
1.97
2.องค์การเชือ้ เัลิง
37.00
3.องค์การแก้ว
2.50
4.องค์การแบตเตอรี่
รวมสาขาอุตสาหกรรม
41.47
สาขาการคมนาคมและขนส่ง
1.การรถไฟแห่งประเทรไทย 461.83
2.การท่าเรือแห่งประเทรไทย
91.81
3.องค์ ก ารรับ ส่ ง สิ น ค้ า และ
ััสดุภณ
ั ฑ์
26.04
4. อ งค์ ก ารโท รรั ั ท์ แ ห่ ง
ประเทรไทย
152.73
5.บริฐทั เดินอาการไทย
6.บ ริ ฐั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง
ประเทรไทย
2.49
7.บริฐทั ขนส่ง จากัด
5.00
รวมสาขาการคมนาคมและ 739.90
ขนส่ง

2511

2512

2513

2514

( ล้านบาท )
รวม

80.00
80.00

80.00
80.00

80.00
80.00

80.00
80.00

400.00
400.00

1.15
24.00
2.50
27.65

1.09
26.00
27.09

1.16
30.00
4.00
0.50
35.71

1.21
30.00
4.00
0.50
35.71

6.58
145.00
15.00
1.00
167.58

151.20
148.61

124.90
174.66

10.50

12.40

15.00

17.20

81.14

124.68
16.00

86.82
16.27

86.82
17.03

72.19
18.00

524.23
67.30

-

-

-

5.00
455.99

5.00
420.05

162.70 201.10 1,101.73
129.36 112.44
656.88

2.49
5.00
5.00
25.00
416.90 425.93 2,458.77
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งบพัฒนาจากรายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ ( ต่อ )
รัฐวิ สาหกิ จ
สาขาการัลังงาน
1.การไฟฟ้ ายันฮี
2.การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
3.การไฟฟ้ านครหลวง
4.รูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้ า1/
รวมสาขาการัลังงาน
สาขาการสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
รวมสาขาการสาธารณสุข
รวมทัง้ สิน้

2510

2511

2514

( ล้านบาท )
รวม

2512

2513

118.91 246.99
1.73 38.00 15.00
2.23
0.87
160.87 262.86

208.16
0.50
4.00
0.35
213.01

152.20 197.70 923.96
2.23
9.00
8.00
74.00
0.36
0.38
4.19
161.56 1,004.38 1,004.38

5.50
4.28
5.50
4.28
1,027.34 830.78

2.00
2.00
742.15

2.00
2.00
696.12

2.00
15.78
2.00
15.78
749.72 5,046.51

หมายเหตุ : 1/ รูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้ าใช้จ่ายจากเงินรายได้ ของการไฟฟ้ าต่ างๆ โดยโอนไปให้
การัลังงานแห่งชาติดาเนินการ

บทที่ 9
การเกษตรและสหกรณ์
1. การพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยจาเป็ นต้องถือการพัฒนาการเกษตรเป็ น
หลักทัง้ นี้ เพราะการเกษตรเป็ นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของชาติ ประชากรประมาณร้อยละ
80 ยึด ถือ อาชีพ ทางเกษตรกรรม ประเทศไทยมีเนื้ อ ที่ท งั ้ หมดประมาณ 321.3 ล้านไร่ เป็ น
เนื้อทีถ่ อื ครองทาการเกษตรประมาณ 70 ล้านไร่ หรือร้อยละ 20 ของเนื้อทีท่ งั ้ หมด ในด้านการ
ถือครองทีด่ นิ สถิตสิ ามะโนการเกษตรปี 2506 แสดงว่าเกษตรการเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ประมาณร้อย
ละ 85 ของทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกอย่างไรก็ตาม จากการสารวจของกรมพัฒนาทีด่ นิ ปรากฏ
ว่าในบางจังหวัดในภาคกลางซึ่งเป็ นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญ มีจานวนผู้เช่าที่ดนิ อยู่ในระดับสูง
การผลิตทางเกษตรของประเทศไทยแตกต่างกันไปตามเนื้อทีแ่ ละลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของแต่
ละภาค กล่ า วคือ ภาคกลางมีเ นื้ อ ที่ 64.74 ล้า นไร่ห รือ ประมาณร้อ ยละ 22 ของเนื้ อ ที่ท ัง้
ประเทศ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มโดยทัวไป
่ ดินเป็ นดินเหนียวส่วนมากฝนตกชุก เฉลีย่ ปริมาณ
น้ าฝนปี ละ 2,260 ม.ม. มีการผลิตข้าวเป็ นส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 54 ของผลผลิตข้างทัง้
ประเทศและยังมีการผลิตพืชไร่ทส่ี าคัญๆ เช่น ข้าวโพด ถัวต่
่ างๆ ข้าวฟ่ างและละหุ่ง ภาคเหนือ
เป็ นภูเขาและทีส่ ูงมีทรัพยากรป่ าไม้อุดมสมบูรณ์รวมทัง้ ไม้สกั อันเป็ นไม้มคี ่าสูงและเป็ นแหล่งต้น
น้ าล าธารที่ส าคัญ ยิง่ ของประเทศ เพราะเป็ น แหล่ งก าเนิ ดของแม่น้ าสายสาคัญ ๆ หลายสาย
ภาคเหนือมีเนื้อ ที่ประมาณ 106.27 ล้านไร่หรือร้อยละ 32 ของเนื้อที่ทงั ้ หมด ดินมีค วามอุ ดม
สมบูรณ์สูง มีระบบการชลประทานธรรมชาติทด่ี สี ามารถทาการเพาะปลูกได้เกือบตลอดปี ในบาง
แห่งพืชสาคัญได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ยาสูบและพืชผักหลายชนิด ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยราวปี
ละ 1,220 ม.ม. ภาคใต้มพี ้ืนที่น้อยกว่าภาคอื่นๆ คือ ประมาณ 43.86 ล้านไร่ หรือร้อ ยละ 14
ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ ลักษณะดินเป็ นดินร่วนปนทราย มีฝนตกตลอดปี เฉลีย่ ราวปี ละ 2,310 ม.
ม. มีก ารปลูก ยางพาราเป็ นพืชหลัก และยังมีการปลูกมะพร้าว ข้าว ผลไม้และพืชอื่นๆ เป็ น
จานวนมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะเป็ นทีร่ าบสูง แห้งแล้งกว่าภาคอื่นๆ ถึงแม้จะมี
ปริมาณน้ าฝนถึงปี ละ 1,400 ม.ม. เพราะดินส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นดินร่วนปนทรายไม่อาจอุ้ม
ความชุ่มชื้นไว้ได้เต็มที่มเี นื้อที่รวม 106.39 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32 ของเนื้อที่ทงั ้ ประเทศ ความ
อุ ดมสมบูรณ์ ของดิน อยู่ในระดับ ต่ า ผลิต ผลต่ อ ไร่จงึ ต่ ากว่าภาคอื่น แต่ มปี ระชากรหนาแน่ น
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศและยึดถืออาชีพการเกษตรเป็ นหลัก การพัฒนาการเกษตรในภาค
นี้จงึ ควรได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษ
2. ความสาคัญ ของการเกษตรที่มตี ่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้จากสถิติ
รายได้ประชาชาติซง่ึ เป็ นเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจเป็ นส่วนรวม ซึง่ แสดงว่าในระยะของแผนพัฒนา
ฉบับแรกประมาณหนึ่งในสามของรายได้ประชาชาติได้มาจากการเกษตรสาขาต่างๆ โดยตรง
อันประกอบด้วยกสิกรรม การเลี้ยงสัต ว์ การประมงและการป่ าไม้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมถึงกิจกรรม
สาขาอื่นๆ ซึง่ ต้องอาศัยผลิตผลการเกษตรเป็ นปั จจัยขัน้ ปฐมในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมและ
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ธุรกิจการเกษตร ซึง่ ถ้าหากรวมเข้าด้วยแล้วความสาคัญของการเกษตรจะเพิม่ ขึน้ อีกเป็ นทวีคูณ
ในด้านการค้ากับต่างประเทศสินค้าออกส่วนใหญ่ของประเทศเป็ นสินค้าขัน้ ปฐม อันเป็ นผลิตผล
ทางเกษตรได้แก่ ข้าว ยาง ข้าวโพด ปอ มันสาปะหลัง ไม้สกั น้ ามันพืชและพืชไร่ต่างๆ เป็ น
มูลค่าถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าสินค้าออกทัง้ สิ้น ดังนั น้ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมจึง
ต้องมุง่ ไปในการพัฒนาการเกษตรให้เจริญขึน้ ก่อนเพื่อชักจูงและสนับสนุนให้สาขาอื่นๆ ได้เจริญ
ตามไปด้วย
นโยบาย
3. วัต ถุ ประสงค์ของการพัฒ นาการเกษตรได้แก่ การเร่งรัดพัฒ นาการผลิต ทัง้ ในด้าน
ปริมาณคุณภาพและประเภทการผลิตให้ก้าวหน้ายิง่ ขึ้น และให้ผลประโยชน์จากการผลิตตกอยู่
กับเกษตรกรให้มากที่สุดอันจะช่วยยกฐานะการครองชีพของเกษตรกรให้สูงขึน้ เพื่อให้บรรลุถงึ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวรัฐมีนโยบายในการพัฒนาการเกษตรดังต่อไปนี้
3.1 เร่งปรับ ปรุง ขยายพื้น ฐานทางการเกษตรให้ ม นคงและสามารถอ
ั่
านวย
ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มากทีส่ ุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาการชลประทานและเส้นทาง
คมนาคม
3.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทม่ี คี ุณค่าในการเกษตร เพื่อให้สามารถนามาใช้
ให้เกิดผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจโดยแท้จริงและถาวร อันได้แก่การพัฒนาและอนุ รกั ษ์ป่าไม้
การพัฒนาแหล่งน้า การพัฒนาทีด่ นิ และการบารุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3.3 ปรับปรุงการค้นคว้าวิจยั การเกษตรให้ทนั สมัยและก้าวหน้าอยูเ่ สมอ เพื่อนา
ผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุงสมรรถภาพในการผลิต และแก้ไขปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ างๆ
ส่งเสริมให้ใช้วธิ กี ารผลิตทีท่ นั สมัยเพื่อเพิม่ ผลผลิตต่อไร่และรายได้จากการผลิต
3.4 ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตผลให้ได้ปริมาณและมาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอาหารหลัก
เช่น ข้าวและเนื้อสัตว์ กับวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะภูมปิ ระเทศ
3.5 ปรับปรุงระบบสังคมของเกษตรกรให้มฐี านะการครองชีพและสวัสดิการดี
ยิง่ ขึน้ และส่งเสริมการเกษตรให้เป็ นอาชีพทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง มีความมันคงและมี
่
เกียรติ
3.6 ปรับปรุงระบบถือครองที่ดนิ ให้เกษตรกรได้มที ่ดี นิ เป็ นของตนเองเพียงพอ
สาหรับ การประกอบอาชีพ ในรูป ระบบการผลิต เพื่อ การค้า มิใช่เพียงเพื่อ การบริโภคภายใน
ครอบครัวเท่านัน้ รักษาขนาดการถือครองไว้มใิ ห้ลดน้อยลงจนเป็ นอันตรายในทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนปรับปรุงระบบการเช่าทีด่ นิ เพื่อการเกษตรให้เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
3.7 ส่ งเสริมสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มชาวนา สมาคมชลประทาน
ราษฎร์ กลุ่มเกษตรกรประเภทต่ างๆ ตลอดจนหน่ วยยุวเกษตรกรให้เป็ นปึ กแผ่ นมันคงและ
่
อานวยประโยชน์แก่เกษตรกรในฐานะตัวแทนของเกษตรกรอย่างแท้จริง
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3.8 ปรับปรุงระบบการขนส่งและการตลอดผลิตผลการเกษตรให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อให้
เกษตรกรผู้ ผ ลิต มีร ายได้จ ากการขายผลิต ผลของตนอย่ า งเป็ นธรรมและป้ องกัน มิใ ห้ ต้ อ ง
เสียเปรียบในด้านการค้า
3.9 ขยายบริก ารของรัฐ ที่ใ ห้แ ก่ เกษตรกรให้ม ากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อ ง
สินเชื่อการเกษตร การพยุงราคาผลิตผลการเกษตรทีส่ าคัญและการส่งเสริมเผยแพร่บริการต่างๆ
ให้ถงึ มือเกษตรกรตามความต้องการอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมือและช่วย
ตนเองให้มากทีส่ ุด รัฐจะเพิม่ สมรรถภาพของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มหี น้าทีใ่ ห้บริการแก่
เกษตรกรให้ดยี งิ่ ขึน้
สถานการณ์ในปัจจุบนั
4. นั บ ตัง้ แต่ ป ระเทศไทยได้เริม่ เร่งรัด พัฒ นาเศรษฐกิจ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใ น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติ ฉบับ แรก นั ้น ปรากฏว่ า เกษตรกรรมได้ ร บั การพั ฒ นาให้
เจริญ ก้ า วหน้ า ขึ้น อย่ า งน่ า พอใจทัง้ ในด้ า นของรัฐ และของเอกชน ดัง จะเห็ น ได้ จ ากอัต รา
ความก้าวหน้ าของการเกษตรในระยะ 6 ปี ข องแผนพัฒ นาฉบับ แรก ซึ่งแสดงว่ าในปี 2509
การเกษตรของประเทศไทยได้ขยายตัวร้อยละ 28 นับจากปี 2503 หรืออัตราความก้าวหน้าเฉลีย่
ประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าอัตราการเพิม่ ของประชากรประมาณร้อยละ 1.4 ต่อปี แม้ว่า
จานวนผลผลิตของสาขาเกษตรได้เพิม่ ขึน้ เรื่อยมาทุกปี แต่ในขณะเดียวกันอัตราส่วนของสาขา
เกษตรต่อ ผลิตภัณ ฑ์ในประเทศกลับลดลงจากร้อยละ 38.9 ใน พ.ศ. 2503 เหลือเพียงร้อยละ
32.8 ใน พ.ศ. 2508 ทัง้ นี้ เนื่องมาจากสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมได้ขยายตัวในอัตราทีส่ งู กว่า
4.1 การชลประทาน ในปี 2509 พื้นที่ท่ไี ด้รบั การชลประทานมีจานวน 11.7
ล้ า นไร่ เ ป็ นการชลประทานหลวง 9,666,100 ไร่ แ ละการชลประทานทัว่ ไป 2,034,900 ไร่
โครงการชลประทานที่อ านวยประโยชน์ อ ยู่ใ นขณะนี้ ม ีอ ยู่รวม 135 โครงการ ประกอบด้ว ย
โครงการชลประทานหลวง 49 โครงการและโครงการชลประทานทัว่ ไปอีก 86 โครงการ
โครงการชลประทานหลวงที่ส าคัญ มีอ าทิเช่น โครงการเขื่อ นภูมพิ ลซึ่งเป็ น โครงการเอนก ประสงค์สามารถส่งน้ ามาช่วยการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งในเขตทุ่งเจ้าพระยาได้ประมาณ 2
ล้า นไร่ โครงการเจ้า พระยาในภาคกลางซึ่งเป็ น โครงการทดน้ าและส่ ง น้ าที่ส าคัญ ที่สุ ด ของ
ประเทศ โครงการชลประทานต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น แม่ลาว จังหวัดเชียงราย แม่ยม จังหวัด
แพร่ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โครงการทุ่งสัมฤทธิ ์ จังหวัด
นครราชสีม า ทุ่ ง แซงบาดาล จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด ในภาคกลางนอกจากโครงการเจ้า พระยามี
โครงการอื่นๆ เช่น ป่ าสักใต้ นครนายก แม่กลองและเพชรบุร ี เป็ นต้น

112

ตารางที่ 1
โครงการชลประทานและเนื้ อที่ของโครงการ พ.ศ. 2509
เลข
ที่

1
2
3
4

โครงการ
ชลประทานหลวงภาคเหนือ
ลุ่มน้าปิ ง
ลุ่มน้าวัง
ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้ากก
รวมภาคเหนือ

เนื้ อที่ชลประทาน
( ไร่ )

เนื้ อที่สร้างเสร็จแล้ว
( ไร่ )

324,900
77,000
224,000
166,000
791,000

224,900
77,000
150,000
166,000
617,900

โครงการชลประทานและเนื้ อที่ของโครงการ พ.ศ. 2509
เลข
ที่
5
6
7
8
9

10
11
12

13

โครงการ
ภาคกลาง
ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ลุ่มน้าบางปะกง
ลุ่มน้าแม่กลอง (ระยะที1่ )
ลุ่มน้าเพชรบุร ี
ลุ่มน้าระยอง
รวมภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลุ่มน้าโขง
ลุ่มน้าชี
ลุ่มน้ามูล
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ท่าเซียด
รวมภาคใต้
รวมโครงการชลประทานหลวง

เนื้ อที่ชลประทาน
( ไร่ )

เนื้ อที่สร้างเสร็จแล้ว
( ไร่ )

7,625,600
766,600
1,000,000
336,000
30,000
9,758,200

6,986,500
690,000
390,000
294,000
30,000
8,390,500

149,500
529,000
365,700
1,044,200

149,500
209,000
299,200
657,700

100,000
100,000
11,694,300

9,666,100
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โครงการชลประทานและเนื้ อที่ของโครงการ พ.ศ. 2509
เลขที่

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

โครงการ
ชลประทานทัวไป
่
ภาคเหนือ
ลุ่มน้าปิ ง
ลุ่มน้าวัง
ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้าน่าน
ลุ่มน้าสะแกกรัง
รวมภาคเหนือ
ภาคกลาง
ลุ่มน้าป่ าสัก
ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ลุ่มน้าบางปะกง
ลุ่มน้าแม่กลอง
ลุ่มน้ากุย
ลุ่มน้าระยอง
ลุ่มน้าอื่นๆ
รวมภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลุ่มน้าชี
ลุ่มน้ามูล
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ฝั ง่ ทะเลตะวันออก
ฝั ง่ ทะเลตะวันตก
รวมภาคใต้
รวมโครงการชลประทานทัวไป
่
รวมทัง้ สิน้

เนื้ อที่ชลประทาน ( ไร่ )

เนื้ อที่สร้างเสร็จแล้ว ( ไร่ )

76,000
10,800
20,000
481,500
7,500
595,800

224,900
77,000
150,000
166,000
7,500
552,800

40,000
8,000
85,000
88,300
15,300
27,000
30,800
249,400

20,000
8,000
85,000
88,300
15,300
28,000
30,800
294,400

8,000
9,500
17,500

8,000
9,000
17,500

382,500
58,700

270,500
58,700
329,200
1,174,900
10,841,000

1,249,900
12,944,200

หมายเหตุ : ถ้ารวมเนื้อที่ของโครงการอ่างเก็บน้ าทีข่ ุดคลองส่งน้ าได้แล้ว 360,000 ไร่ และเนื้อที่ ที่ได้รบั เพิม่ ขึน้ จาก
โครงการประหยัดน้าภาคเหนืออีก 500,000 ไร่ จะเป็ นเนื้อทีช่ ลประทานทีส่ ร้างเสร็จแล้วทัง้ สิน้ 11.7 ล้านไร่
ทีม่ า
: กรมชลประทาน
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4.2 กสิ ก รรม งานทางด้านกสิก รรมแบ่ งออกได้เป็ น สายงานสาขา
ใหญ่ๆ คือ การวิจยั และทดลองการปราบโรคและศัตรูพชื และการส่งเสริมการเกษตร การวิจยั
และทดลองได้ดาเนินงานในสถาบันส่วนกลางและสถานีในส่วนภูมภิ าค ในปี พ.ศ. 2509 มีสถานี
กสิก รรมอยู่ 20 แห่ ง สถานี ขยายพัน ธุ์พืช 9 แห่ง สถานี ทดลองและขยายพัน ธุ์ข้าว 18 แห่ ง
สถานีปลูกหม่อนเลีย้ งไหม 5 แห่ง ศูนย์วจิ ยั การยางและสถานีการยาง 10 แห่ง นอกจากนี้ ยังมี
การวิจ ยั อื่น ๆ อีก มาก ในด้า นการปราบโรคและศัต รูพืช ได้ม ีก ารปรับ ปรุง ให้ ม ีส มรรถภาพ
ยิง่ ขึน้ มีหน่ วยปราบโรคและศัตรูพชื ในเขตต่างๆ และหน่ วยปราบศัตรูขา้ ว 12 หน่ วย อย่างไรก็
ตาม หน่ ว ยปราบโรคและศัตรูพ ืชเท่าที่มอี ยู่น้ียงั ไม่เพียงพอที่จะสามารถดาเนินการได้ทวถึ
ั่ ง
จาเป็ นจะต้องเพิม่ จานวนหน่ วยและขยายอัตรากาลังของแต่ละหน่ วย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ด้านการส่งเสริมได้มกี ารเร่งรัดส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ข้าว ยาง ข้าวโพด
ข้าวฟ่ าง ปอและพืชน้ ามันต่างๆ โดยการให้คาแนะนาวิธกี ารแบบใหม่แก่กสิกร โดยวิธโี สตทัศนศึกษา การสาธิตและการให้ความช่ วยเหลือในด้านปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ บริการปราบโรคและศัตรูพชื
ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ
4.3 การประมง ในปั จจุบนั มีสถานีประมงอยู่รวม 18 แห่ง ดาเนินการวิจยั และ
ทดลองในด้านการประมง เป็ นสถานีประมงน้ าจืด 13 แห่ง สถานีประมงทะเล 3 แห่ง และสถานี
ประมงน้ ากร่อยอีก 2 แห่ง การประมงส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านประมงน้ าจืดและประมงทะเล
ซึ่ ง เป็ นประเภทประมงชายฝั ่ง ส่ ว นการประมงน้ าลึ ก นั ้ น ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายนั ก เพราะ
เรือประมงและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เท่าทีช่ าวประมงมีอยู่ในปั จจุบนั ไม่เหมาะสม และยังขาดความรู้
ความชานาญในการเดินเรือ ทะเลลึก อีกด้วย อย่า งไรก็ต าม ประเทศไทยนับว่ามีความเจริญ ก้า วหน้ าในด้านการประมงมากประเทศหนึ่ ง ในอาเซีย จะเห็น ได้ว่ า ชาวประมงส่ ว นใหญ่ ม ี
เครื่องมือ อุ ปกรณ์ แ ละเทคนิคที่ทนั สมัย และพร้อมที่จะรับคาแนะนาส่งเสริมเพื่อ ปรับปรุงให้
กิจการของตนเจริญรุดหน้าต่อไปอีกด้วย ปริมาณและผลิตภัณฑ์ส ัตว์น้าทีจ่ บั ได้ในปี พ.ศ. 2508
มีจ านวนทัง้ สิ้น 637,500 ตัน และสัต ว์น้ าเค็ม 551,500 ตัน เป็ น ที่น่ าสัง เกตว่ าปริม าณสัต ว์
น้ าเค็มที่จบั ได้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2508 ได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี ส่วน
สัตว์น้ าจืดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 ต่อปี ในด้านการประมงน้าจืดกรมประมงได้ดาเนินงานเพาะพันธุป์ ลา
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ และในบริเวณอ่างเก็บน้ าของเขื่อนต่างๆ ตลอดจนทาการบูรณะที่จบั สัตว์
น้าสาธารณะด้วย
4.4 การปศุสตั ว์ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในประเทศไทยมุ่งหมายเพื่อไว้ใช้งานและ
ใช้บริโภคเองเป็ นส่ วนใหญ่ มิได้มุ่งหมายเพื่อการค้ามากนัก ดังนัน้ การเลี้ยงสัต ว์ในรูปคอก
ปศุสตั ว์ใหญ่ๆ จึงยังมีน้อยมาก สาเหตุสาคัญที่ทาให้ไม่อาจพัฒนาการเลีย้ งสัตว์ให้ถงึ ระดับเพื่อ
การค้าได้ในปั จจุบนั คือ ปั ญหาเรือ่ งอาหารสัตว์และปั ญหาการตลาด ผลิตผลของปศุสตั ว์ในระยะ
3 ปี แรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับแรกมีแนวโน้มต่ าลงเนื่องจากเหตุผลในด้านการค้า
สัต ว์ แต่ ในระยะ 3 ปี ห ลังผลิต ผลปศุ สตั ว์ได้ขยายตัว สูงขึ้น อันเป็ นผลจากโครงการของรัฐที่
เน้นหนักในการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์และเพ่งเล็กในด้านการปรับปรุงคุณภาพของปศุสตั ว์ ในปี
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2509 มีส ถานีบารุงพันธุ์ส ตั ว์อ ยู่ 10 แห่ง ทาหน้ าที่วจิ ยั ทดลองปรับปรุงและขยายพันธุ์สตั ว์สู่
ประชาชนให้บริการแก่ประชาชนในด้านการผสมพันธุ์และให้คาแนะนาในเรื่องอาหารสัตว์ให้ดี
ยิง่ ขึ้น โดยมีเขตปฏิบตั ิงานตอนสัต ว์ในเขต 13 จังหวัด นอกจากนัน้ ได้มโี ครงการใหม่ค ือ
โครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคนม ซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเดนมาร์คและ
เยอรมันนี กล่าวโดยทัวไปการปศุ
่
สตั ว์ของประเทศได้เจริญก้าวหน้าในอัตราสูงพอประมาณ แต่ก็
ยังมีปัญหาด้านการตลาดและราคาอาหารสัตว์สงู อยูบ่ า้ ง
4.5 การป่ าไม้ เนื้ อ ที่ป่ าไม้ใ นประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน มีป ระมาณ 263,200
ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 51 ของเนื้อที่ทงั ้ หมดของประเทศ แยกเป็ นป่ าโครงการ 1,252 แปลง
เป้ าหมายที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก กาหนดว่าจะสงวนเนื้อที่ป่าไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ 50 ของเนื้ อ ที่ท งั ้ ประเทศ การสงวนป่ าได้ดาเนิน การไปแล้ว ในพื้นที่ 48,200 ตาราง
กิโลเมตร ยังคงเหลือพืน้ ทีท่ จ่ี ะต้องทาการสงวนต่อไปอีกประมาณ 215,000 ตารางกิโลเมตร เนื้อ
ที่ป่าไม้ดงั กล่ าวนี้ได้หกั เนื้อที่ซ่งึ มีผู้ถือครองในที่ป่าไม้ ซึ่งเป็ นจานวนเนื้อ ที่ประมาณ 34,870
ตารางกิโลเมตรออกแล้ว ในด้านการป้ องกันรักษาป่ าไม้ กรมป่ าไม้มหี น่ วยป้ องกันรักษาป่ าไม้อยู่
เพียง 50 หน่ วยซึ่งเป็ นจานวนที่น้อยมาก โดยเฉลี่ยหน่ วยหนึ่งๆ ต้องดูแลรักษาป่ าไม้เนื้อที่ถึง
5,264 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นการยากที่จะตรวจตราดูแลได้ทวถึ
ั ่ ง นอกจากป้ องกันรักษาป่ าไม้
แล้ว การปลูกป่ าเพื่อทดแทนและซ่อมแซมป่ าไม้ทถ่ี ูกทาลายไปก็เป็ นงานทีส่ าคัญยิง่ งานหนึ่งซึ่ง
ในปั จจุบนั ดาเนินงานได้ปีหนึ่งๆ เพียงประมาณ 13,000 ไร่ เป็ นไม้สกั 5,000 ไร่ และไม้กระยา
เลย 8,000 ไร่ นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ตี ่ ามากไม่ทนั กับเหตุการณ์ และความจาเป็ น ในด้านการ
รักษาต้นน้าลาธารเท่าทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสารวจวัตถุดบิ เพื่อ
ใช้ทากระดาษในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.6 การพัฒ นาที่ ดิ น เพื่อให้การใช้ท่ดี นิ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดได้มกี ารสารวจจาแนกประเภทที่ดนิ ทัวประเทศตลอดระยะเวลาของแผนพั
่
ฒนาฉบับแรก
โดยทาการสารวจจาแนกทีด่ นิ ในเนื้อที่ 315,500 ตารางกิโลเมตร แยกเป็ นเนื้อทีป่ ่ าไม้ 263,200
ตารางกิโลเมตร เนื้ อ ที่จ ดั สรร 10,300 ตารางกิโลเมตร และเนื้ อ ที่ถือ ครอง 42,000 ตาราง
กิโลเมตร งานสารวจจาแนกประเภทที่ดนิ ขัน้ แรกนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ต่อไปจะเป็ น
โครงการสามะโนที่ดนิ และจาแนกสมรรถนะที่ดนิ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 25 ปี จึงจะ
เสร็จ สมบู ร ณ์ ท ัว่ ประเทศ งานส าคัญ อีก งานหนึ่ งของการพัฒ นาที่ดิน ได้แ ก่ งานส ารวจและ
วิเคราะห์ดนิ ซึง่ ได้ทาการสารวจเสร็จสิน้ ไปแล้วในเนื้อที่ 69,956 ตารางกิโลเมตร ยังคงเหลือเนื้อ
ทีอ่ กี 445,000 ตารางกิโลเมตร จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทวประเทศ
ั่
ในด้านงานอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า ใน
ปั จจุบนั มีศูน ย์อ นุ รกั ษ์ ดินและน้ ารวม 9 ศู นย์ พร้อ มทัง้ หน่ ว ยอนุ รกั ษ์ ดิน และน้ าอีก 7 หน่ ว ย
สาหรับออกปฏิบตั ิการในท้องที่ท่มี กี ารชะล้างพังทะลายของดิน และยังมีหน่ วยส่งเสริมพัฒนา
ที่ดนิ ออกไปให้คาแนะนาแก่ราษฎรในเรื่องการอนุ รกั ษ์ดนิ อีกด้วย ในด้านการถือครองที่ดิ นได้
เริ่ม การส ารวจภาวะถือ ครองในเขต 35 จัง หวัด ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับใช้ในการวางนโยบายทีด่ นิ ให้เหมาะสมต่อไป
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4.7 สถาบันเกษตรกร สถาบันของเกษตรกรที่สาคัญ ได้แก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมซึ่ง มีอ ยู่ ห ลายรูป ด้ว ยกัน และมีอ ยู่เ ป็ นจ านวนมาก ในปี 2509 ประเทศไทยมี
สหกรณ์แบบต่างๆ อาทิเช่น สหกรณ์ธนกิจ สหกรณ์สนิ เชื่อผลิตกรรม สหกรณ์พาณิชย์ สหกรณ์
บ ารุง ที่ดิน และสหกรณ์ นิ ค ม อยู่ร วม 10,504 สมาคม มีจ านวนสมาชิก รวมทัง้ สิ้น 264,600
ครอบครัว และยังมีกลุ่มเกษตรกรในรูปต่างๆ คือกลุ่มชาวนา 1,647 กลุ่ม กลุ่มกสิกร 357 กลุ่ม
และสมาคมชลประทานราษฎร์ 64 สมาคม รวมจานวนสมาชิกทัง้ สิ้น 86,660 ครอบครัว ดัง
รายละเอียดในตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 2
จานวนสมาชิกและเนื้อทีถ่ อื ครองของสมาชิกสมาคมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรประเภทต่างๆ พ.ศ. 2509
ลาดับ
ที่

ประเภท

จานวน จานวนสมาชิ ก
สมาคม (ครอบครัว)
(แห่ง)

ที่ดิน
ถือครอง
(ไร่)

หมายเหตุ

1

สหกรณ์
สหกรณ์บารุงทีด่ นิ

127

20,610

489,548

2
3
4
5
6
7
8

สหกรณ์หาทุนและบารุงทีด่ นิ
สหกรณ์นิคมกสิกรรม
สหกรณ์นิคมเกลือ
สหกรณ์นิคมการประมง
สหกรณ์เช่าซือ้ ทีด่ นิ
สหกรณ์ผเู้ ช่าซือ้ ทีด่ นิ
สหกรณ์หาทุน

4
260
17
6
53
20
9,886

876
5,292
231
48
872
336
168,758

24,434
155,246
1,868
77,470
40,844
13,578
6,402,349

9

สหกรณ์สนิ เชื่อเพื่อ
ผลิตกรรม
สหกรณ์ขายพืชผล ผลิตผล
และอุตสาหกรรม
สหกรณ์ขายข้าว
รวม

10

3,203

156,180

33

10,675

"

88
10,504

53,663
264,600

"

10
11

7,291,518

สถิตเิ มือ่ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2509
"
"
"
"
"
"
สถิตเิ มือ่ วันที่ 27
สิงหาคม 2509
"
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จานวนสมาชิ กและเนื้ อที่ ถือครองของสมาชิ กสมาคมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรประเภทต่างๆ พ.ศ. 2509
ลาดับ
ที่
12

ประเภท

13

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มชาวนา
กลุ่มกสิกร

14

จานวน
จานวน
ที่ดิน
สมาคม
สมาชิ ก
ถือครอง
(แห่ง) (ครอบครัว)
(ไร่)
1,647 52,800
2,005,923
357

10,967

-

สมาคมชลประทานราษฎร์

64

22,891

373,569

รวม
รวมทัง้ สิน้

2,068
12,572

86,660
351,260

2,379,492
9,671,010

หมายเหตุ

สถิตเิ มือ่ วันที่ 15
เมษายน 2509
สถิตเิ มือ่ วันที่ 31
กรกฎาคม 2509
จานวนทีด่ นิ
ครอบครองยัง
ไม่ได้รวบรวม
สถิตเิ มือ่ วันที่ 1
สิงหาคม 2509

ทีม่ า : กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร
นอกจากนี้ ยังมีสมาคมยุวเกษตรกร ซึ่งเป็ นสถาบันที่ส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ กั กิจกรรม
ต่างๆ ทางการเกษตร สมาชิกส่วนใหญ่เป็ นเยาวชนบุตรหลานของเกษตรกร โดยรัฐทาหน้ าที่
ส่งเสริมทางวิชาการและปลูกฝั งให้เยาวชนมีใจรักเกษตรกรรมและเข้าใจวิธกี ารเกษตรแผนใหม่
ในด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร แต่ก่อนมีธนาคารเพื่อการสหกรณ์ เป็ นแหล่งกลางที่ให้
เงินกู้แก่สมาคมสหกรณ์ ต่างๆ สาหรับให้สมาชิกสหกรณ์กู้อกี ต่อหนึ่ง แต่เนื่องจากมีเงินทุนต่ า
และการควบคุมเงินกู้ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ทาให้สนิ เชื่อการเกษตรในส่วนทีเ่ ป็ นบริการของรัฐยังอยู่
ในขอบเขตจากัด ไม่ส ามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยทัวถึ
่ ง เกษตรกรส่วนใหญ่ คงต้องพึ่ง
สินเชื่อ จากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ยสูงมากซึ่งเป็ นภาระอันหนักยิง่ ในปี 2509 รัฐจึงได้จดั ตัง้
ธนาคาร-เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อขยายบริการสินเชื่อการเกษตรให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้
ในด้านการจาหน่ ายผลิตผลทางเกษตร เกษตรกรยังอยู่ในฐานะทีเ่ สียเปรียบโดยต้องพึ่ง
คนกลางหลายระดับ ราคาผลิตผลทีเ่ กษตรกรได้รบั โดยทัวไปต
่ ่ ากว่าทีค่ วรจะได้ สาเหตุสาคัญใน
เรื่อ งนี้ได้แก่ ภาระผูก พัน ทางหนี้ส ิน ซึ่งเกษตรกรมีต่ อ พ่ อ ค้าคนกลางประการหนึ่ งและระบบ
การตลาดซึง่ ยังไม่อานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรอย่างพอเพียงอีกประการหนึ่ง
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แนวทางพัฒนาการเกษตร
5. ผลิตผลการเกษตรที่สาคัญ มีอยู่มากชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดแตกต่างกันทัง้ ในด้าน
ของอุ ปสงค์ การเคลื่อ นไหวของระดับ ราคาตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพดิน ฟ้ าอากาศ
ฉะนั ้น การส่ ง เสริม ผลิต ผลเหล่ า นี้ จึง จ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น ตามแนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะเฉพาะของผลิตผลแต่ละชนิด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลและ
เพิ่มผลผลิตให้สูงสุด ตลอดจนรัก ษาเสถียรภาพของราคาไว้ในระดับสูง แนวทางการส่งเสริม
ผลิตผลทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
5.1 ข้ า ว เร่ ง รัด การเพิ่ ม ผลผลิต ข้ า ว โดยเน้ น หนั ก ในด้ า นการปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภ าพในผลิต เพื่อ ให้ได้ผ ลผลิต ต่ อ ไร่สูงขึ้น ทัง้ นี้ โดยการจัด ระบบการควบคุ ม น้ า ที่
เหมาะสม การใช้พนั ธ์ขา้ วทีใ่ ห้การผลผลิตสูงและมีความต้านทานต่อโรคและศัตรูพชื การใช้ปยที
ุ๋ ่
ถูกต้องและในปริมาณทีเ่ หมาะสมตลอดจนการปรังปรุงวิชาการทานาให้ทนั สมัยและถูกต้องตาม
หลักวิชาการยิง่ ขึ้น ในด้านราคาข้าวจะช่วยพยุงราคาในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการ
กระทบกระเทือ นรายได้ของชาวนา ตลอดจนด าเนิ น งานตามโครงการพิเศษเพื่อ ช่ ว ยเหลือ
ชาวนาจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 สาขาด้วยกัน คือ การเพิม่ ผลผลิต การพยุงราคาข้าวและ
สินเชื่อการเกษตร การช่วยเหลือจะทาโดยผ่านสถาบันชาวนาต่างๆ ในเรื่องการทานาสองครัง้
จะทาการส่งเสริมในเขตทีม่ กี ารควบคุมน้ าได้เป็ นอย่างดีและมีความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ
5.2 ยาง เร่งรัดการปลูกยางแทนให้เร็วขึน้ โดยปรับปรุงวิธกี ารจูงใจให้เจ้าของ
สวนยางเกิดความสนใจและร่วมมือยิง่ ขึน้ กว่าเดิม ส่งเสริมการทาสวนยางขนาดใหญ่และหาทาง
สนั บ สนุ น ให้เจ้าของสวนยางขนาดเล็ก ได้ด าเนิ น การร่ว มกัน เพื่อ ให้ก ารผลิต เป็ น ไปอย่า งมี
สมรรถภาพ เร่งรัดการปรับปรุง การบารุงรักษาสวนยาง และวิธกี ารทายางแผ่นเพื่อเพิม่ ผลผลิต
และได้ยางที่มคี ุณภาพสูง ตลอดจนขยายงานด้านการวิจยั เรื่องยางให้ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ การขยาย
เนื้อทีป่ ลูกยางเพิม่ ขึน้ ในระยะนี้มอี นั ดับความสาคัญต่ าเพราะอนาคตของราคายางยังเป็ นเรื่องไม่
แน่นอน
5.3 ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ าง ปรับ ปรุงการผลิต ให้ได้ผ ลผลิต ต่ อ ไร่สูงขึ้น เพิ่ม
ปริมาณการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดย
จัดตัง้ ศูนย์การวิจยั ขึน้ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็หาทางขยาย
ตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องข้าวฟ่ างจะส่งเสริมให้ขยาย
การผลิตออกไปอย่างกว้างขวางตามความต้องการของตลาดต่างประเทศซึง่ คาดว่าจะสูงขึน้ มาก
ในระยะข้างหน้า
5.4 ปอ ส่ งเสริม การผลิต ปอในแหล่ งที่ เหมาะสมโดยเฉพาะที่ใกล้แ หล่ ง น้ า
เพื่อให้มคี วามสะดวกในการฟอกปอ ปรับปรุงการค้นคว้าในเรือ่ งพันธุ์ การบารุงดินให้เหมาะสม
กับความเจริญเติบโตของปอ ตลอดจนหาทางแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าในแหล่งปลูกปอที่ม ี
อยู่ในปั จจุบนั เพื่อ ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปอที่มคี ุณ ภาพดีและจาหน่ ายได้ในราคาสูง
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สาหรับการขยายการผลิตนัน้ ขึ้นอยู่กับความต้องการในต่างประเทศและปริมาณการผลิตใน
ประเทศอื่นๆ เป็ นสาคัญ
5.5 ฝ้ าย ดาเนินงานวิจยั และทดลองในเรื่องฝ้ ายและส่งเสริมให้มกี ารปลูกฝ้ าย
ในแหล่งที่เหมาะสมอย่างเป็ นล่ าเป็ นสัน โดยวางมาตรฐานการควบคุมให้มกี ารผลิ ตฝ้ ายพันธุ์ดี
สาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องที่เกี่ยวกับการคัดพันธุ์ การปลูก การ
บารุงรักษา การป้ องกันกาจัดโรคและแมลง ตลอดจนปรับปรุงโรงงานหีบฝ้ ายให้มสี มรรถภาพ
สูงขึน้
5.6 พืชน้ ามัน ส่งเสริมการผลิตพืชน้ ามันต่างๆ เช่น ถัวลิ
่ สง ถัวเหลื
่ อง ละหุ่ง
มะพร้าว และอื่นๆ ให้มปี ริมาณมากขึน้ เพื่อเพิม่ ปริมาณการส่งออกและการใช้ภายในประเทศ เร่ง
ปรับปรุงสวนมะพร้าวที่กาลังเสื่อมโทรมลงทุกทีให้สามารถผลิตมะพร้าวได้เพิม่ ขึน้ ในเรื่องพืช
ใหม่ๆ เช่น ปาล์มน้ ามันก็จะส่งเสริมการผลิตตามความเหมาะสมของลักษณะภูมปิ ระเทศและดิน
ฟ้ าอากาศเพื่อให้เป็ นพืชสาคัญของประเทศต่อไป
5.7 อ้อย รักษาปริมาณการผลิตอ้อยให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของโรงงานน้ าตาลเพื่อ รัก ษาระดับราคา ทัง้ นี้ จะส่ งเสริมให้มกี ารปลูกอ้อ ยเฉพาะในแหล่ งที่
ใกล้เคีย งกับ โรงงานน้ าตาลเท่ านัน้ ในด้านการวิจยั และทดลองก็จ ะเน้ น หนั ก ไปในด้านการ
ปรับ ปรุงพัน ธุ์อ้ อ ยให้ ไ ด้พ ัน ธุ์ท่ีใ ห้ ผ ลผลิต สู งและมีค วามต้ า นทานต่ อ โรคและแมลงเพื่อ ให้
ต้นทุนในการผลิตต่อไรลดลงจนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5.8 การประมง เน้นหนักในเรื่องการประมงทะเล โดยเฉพาะการประมงทะเล
ลึก เพื่อ การบริโภคภายในประเทศและเพื่ อ ส่ งออกเป็ น สิน ค้าส าคัญ อย่างหนึ่ ง ส่ งเสริม การ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ าจืดและน้ ากร่อย ตลอดจนกวดขันการอนุ รกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์น้ าให้ได้ผลอย่างจริงจัง
ทัง้ นี้ จะได้จดั ตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรมการประมงทะเลขึน้
5.9 การเลี้ย งสัตว์ สนับสนุ นการบารุงพันธุ์สตั ว์และเพิ่มปริมาณสัต ว์เลี้ยงที่
สาคัญอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มรี าคาถูกลงสาหรับการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออก
ไปจาหน่ ายต่ างประเทศมากขึ้น ปั ญ หาที่จะต้อ งพิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบตลาดค้าสัต ว์ภ ายในประเทศ การก าจัด โรคสัต ว์ต่ างๆ เพื่อ เปิ ด ช่ อ งทางให้ส่ งสัต ว์ไป
จาหน่ ายต่างประเทศได้มากขึน้ และการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารสัตว์ ทัง้ นี้ เห็น
ควรกาหนดเขตการผลิตสัตว์ทส่ี าคัญและส่งเสริมกลุ่มผูเ้ ลีย้ งสัตว์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
5.10 การป่ าไม้ เน้ น หนัก การอนุ รกั ษ์ ป่ าไม้ต้น น้ าล าธารและที่ม ีคุ ณ ค่ าทาง
เศรษฐกิจ โดยจะพยายามรักษาเนื้อทีป่ ่ าไม้ไว้ให้ได้ประมาณครึง่ หนึ่งของเนื้อทีป่ ระเทศ ดาเนิน การวิจยั การบารุงรัก ษาป่ าและการใช้ผ ลิตภัณ ฑ์ไม้ให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น และขยายงานปลูกป่ าให้
ได้ผลสูงขึน้ กว่าในปั จจุบนั การเพิม่ หน่วยป้ องกันรักษาป่ ามีความจาเป็ นอย่างยิง่
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เป้ าหมายการผลิ ต
6. อาศัยผลจากการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ โดยการสนับสนุ นของรัฐตามนัย
ที่ได้กล่าวมาแล้ว เห็นควรกาหนดเป้ าหมายในการผลิตของผลิตผลการเกษตรที่สาคัญ ไว้ ดัง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 3
เป้ าหมายการเพิ่ มผลผลิ ต
ประเภท
พืชพันธุ์ (ตัน)
1.ข้าว
2.ยาง
3.ข้าวโพด
4.ปอแก้ว
5.มันสาปะหลัง
6.ถัวเหลื
่ อง
7.ถัวเขี
่ ยว
8.ถัวลิ
่ สง
9.ฝ้ าย(ฝ้ ายอุตสาหกรรม)
10.ละหุ่ง
11.งา
12.ยาสูบ
13.อ้อย
14.มะพร้าว (น้าหนักทัง้ ผล)
15.นุ่น
16.ข้าวฟ่ าง
รวม
ประมง (ตัน)
1.สัตว์น้าจืด
2.สัตว์น้าเค็ม
รวม

ปริ มาณการผลิ ต
25081/
2514

เพิ่ มขึ้น

9,600,000
215,000
1,000,000
370,000
2,340,000
33,000
120,000
121,000
16,000
32,400
17,400
62,800
4,000,000
481,000
324,000
80,000
18,812,600

13,700,000
250,000
1,500,000
500,000
2,500,000
5,000
200,000
185,000
45,000
55,000
23,000
88,000
4,000,000
577,000
400,000
300,000
22,823,000

4,100,000
35,000
150,000
130,000
16,000
17,000
80,000
64,000
29,000
22,600
5,600
25,200
96,000
76,000
220,000
4,010,400

86,000
551,500
637,500

100,000
760,000
860,000

14,000
209,000
223,000
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เป้ าหมายการเพิ่ มผลผลิ ต
ประเภท
ปศุสตั ว์ (ตัว) 2/
1.กระบือ
2.โค
3.สุกร
4.สัตว์ปีก
รวม
ป่ าไม้ (ลบ.ม.)
1.ไม้สกั
2.ไม้ยาง
3.ไม้อ่นื ๆ
4.ฟื น
5.ถ่าน
รวม
พืชพันธุ์ (ตัน)
หมายเหตุ :

ปริ มาณการผลิ ต
25081/
2514

เพิ่ มขึ้น

410,800
846,500
3,256,000
96,535,000
101,048,300

550,500
1,134,000
4,363,000
129,366,000
135,413,500

139,700
287,500
1,107,000
32,831,000
34,365,200

154,000
540,200
1,308,500
1,410,000
656,000
4,068,700

161,000
580,000
1,500,000
1,684,000
717,000
4,642,000

7,000
39,800
191,500
274,000
61,000
573,300

1/ สถิตปิ ี 2508 ได้จากการประมาณการของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรบางรายการ เช่น ข้าวและมะพร้าวอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง
2/ สถิตผิ ลผลิตซึง่ คิดจากปริมาณสัตว์ทใ่ี ช้บริโภคภายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ ประมาณโดยสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ในระยะของแผน คาดว่าการผลิตผลการเกษตรทัง้ หมดจะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.3
ต่อปี แยกเป็ นจากข้าวและพืชไร่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.4 การประมงร้อยละ 4.7 การปศุสตั ว์รอ้ ยละ
5.0 และการป่ าไม้รอ้ ยละ 2.0
โครงการ
การชลประทานและป้ องกันอุทกภัย
7. ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้จะดาเนินงานตามโครงการชลประทานต่างๆ ซึง่
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ แล้วจะทาให้เนื้อที่ชลประทานเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 9.1 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการก่อสร้างโครงการชลประทานต่างๆ ต้องใช้เวลาและเงินมาก ในระยะ 5 ปี ของแผน
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จึง มิอ าจด าเนิ น การให้ เ สร็จ สมบู ร ณ์ ทุ ก โครงการได้ เมื่อ สิ้น ปี พ .ศ. 2514 เป้ าหมายเนื้ อ ที่
ชลประทานทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้กาหนดไว้ประมาณ 3.3 ล้านไร่ เมื่อรวมกับเนื้อทีท่ ไ่ี ด้รบั การชลประทาน
ได้ผ ลแล้ว 11.7 ล้า นไร่ ในปั จ จุบ ัน จะได้เนื้ อ ที่ท่ีไ ด้ร บั การชลประทานเมื่อ สิ้น ปี พ .ศ. 2514
ประมาณ 15 ล้ า นไร่ เนื้ อ ที่ ช ลประทานที่เ พิ่ ม ขึ้น ดัง กล่ า วอาจแยกตามประเภทของการ
ชลประทานได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
ชลประทานหลวง
ชลประทานทัวไป
่
อ่างเก็บน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประหยัดน้าภาคเหนือ
รวมทัง้ สิน้

2,200,500 ไร่
500,000 ไร่
146,000 ไร่
460,000 ไร่
3,306,500 ไร่

8. โครงการพัฒนาการชลประทานประกอบด้วยโครงการทีส่ บื เนื่องมาจากโครงการแรก
และโครงการทีร่ เิ ริม่ ใหม่ในระยะของแผนนี้ โครงการชลประทานที่สาคัญที่จะเริม่ การก่อสร้างใน
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีดงั นี้
8.1 โครงการเขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ นโครงการเขื่อ นกั ก น้ า
เอนกประสงค์ปิดกัน้ แม่น้ าน่านพร้อมทัง้ มีทานบปิ ดช่องเขาขาดอีก 7 แห่ง จากผลของการสารวจ
ป ระม าณ ว่ าจะส าม ารถ เก็ บ กั ก น้ าไว้ ไ ด้ ราว 9,000ล้ า น ม .3 เพื่ อ ส่ งน้ าล งม าช่ ว ย
ชลประทานแก่โครงการเจ้าพระยาในฤดูแล้งได้อกี ในพื้นที่ 2.1 ล้านไร่ ป้ องกันอุทกภัยในพื้นที่
สองฝั ง่ แม่น้ าน่ าน ซึ่งเรียกกันว่าเนื้อที่สามเหลี่ยมตอนบนประมาณ 3 ล้านไร่ และเมื่อก่อสร้าง
เขื่อนทดน้ าอีก 2แห่ง คือที่ อุตรดิตถ์และพิษณุโลกพร้อมทัง้ ระบบส่งน้ าเสร็จแล้วสามารถให้การ
ชลประทานแก่ พ้นื ที่ส ามเหลี่ยมตอนบนนี้ได้อ ย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยงั สามารถผลิต พลังงาน
ไฟฟ้ าได้ประมาณ 240,000 กิโลวัตต์อีกด้วย มูลค่ าก่ อสร้างเฉพาะตัวเขื่อนสิรกิ ิติ ์ 1,426 ล้าน
บาท เป็ นเงินกู้จากธนาคารโลกส่วนหนึ่งประมาณ 500 ล้านบาท โครงการนี้ได้เริม่ ดาเนินงาน
เตรียมการก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2507 จะเริม่ การก่อสร้างอย่างจริงจังได้ในปี พ.ศ.2510 เหตุท่ี
การก่อสร้างต้องล่าช้าไปนี้เพราะต้องรอการอนุ มตั เิ งินกู้จากธนาคารโลก การก่อสร้างตัวเขื่อน
กาหนดจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2514
8.2 โครงการเขื่ อ นอุตรดิ ตถ์และพิ ษ ณุ โลก มีลกั ษณะเป็ นเขื่อนทดน้ าสอง
เขื่อนพร้อมกับระบบส่งน้ าทีเ่ ก็บไว้ทเ่ี ขือ่ นผาซ่อมมาใช้เพื่อการชลประทานในพืน้ ที่ 3 ล้านไร่ ใน
พื้นที่สามเหลี่ยมตอนบน ส่วนที่อยู่บนลุ่มน้ าน่ านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุ โลก พิจติ รและ
นครสวรรค์(รูป) ซึ่งเป็ นที่ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างยิง่ เขื่อนทดน้ า
อุตรดิตถ์มรระบบส่งน้ าประกอบด้วยคลองส่งน้ าสายใหญ่ทงั ้ 2 ฝั ง่ ยาว 130 กม. และคลองซอย
ยาว 350 กม. สามารถส่งน้ าเพื่อการชลประทานในเนื้อทีร่ าว 1 ล้านไร่ในฤดูฝน และสาหรับปลูก
พื ช ในฤดู แ ล้ ง อี ก ประมาณ 4แสนไร่ ส่ ว นเขื่อ นทดน้ า พิ ษ ณุ โลกมีร ะบบส่ ง น้ า ในพื้ น ที่ ที่

123

กว้างขวางกว่า คือ มีคลองส่งน้าสายใหญ่ทงั ้ 2ฝั ง่ ยาว 280 กม. และคลองซอยอีก 650 กม. เนื้อ
ทีท่ ไ่ี ด้รบั การชลประทานในฤดูฝนราว 2ล้านไร่ และในฤดูแล้งอีก 9แสนไร่ เขือ่ นทดน้าทัง้ 2 แห่ง
คาดว่าจะเริม่ เตรียมงานก่อสร้างใน พ.ศ.2512 และกาหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2519 ราคาก่อสร้าง
ของเขื่อ นทัง้ สองนี้ ร วมทัง้ ระบบส่ ง น้ า รวมทัง้ สิ้น ประมาณ 2,600 ล้ า นบาท รวมเงิน ตรา
ต่างประเทศซึง่ คาดว่าจะถูกกูจ้ ากต่างประเทศ 780 ล้านบาท
8.3 โครงการแม่กลองใหญ่ เป็ นโครงการชลประทานในภาคกลางทีใ่ หญ่เป็ นที่
สองรองจากโครงการเจ้าพระยาใหญ่ การดาเนินงานในระยะแรกเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2507 ซึง่ เป็ น
การก่อสร้างเขื่อนทดน้ าที่อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี พร้อมกับจัดระบบส่งน้ าในเนื้ อที่ 1
ล้านไร่ งานในระยะแรกนี้จะเสร็จสิน้ ลงในปี พ.ศ. 2513 งานระยะทีส่ องเป็ นการก่อสร้างเขื่อนเก็บ
กักน้ าบนแควใหญ่ท่วี งั มะสังซึง่ จะเก็บกักน้ าได้ 6,000 ล้าน ม3 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าแม่
กลองและส่ งน้ าส าหรับ การชลประทานในทุ่ งแม่ก ลองในฤดูแล้งอีก 1 ล้านไร่ พร้อ มกัน นี้ จะ
จัด สร้างระบบส่ ง น้ าเพิ่ม ขึ้น อีก 1.4 ล้านไร่ พร้อ มทัง้ ลาดคอนกรีต คลองส่ งน้ า อีก ด้ว ย การ
ดาเนินงานตามโครงการในระยะที่สองนี้จะเริม่ ในปี พ.ศ. 2513 และกาหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2517 ราคางานในระยะที่สองนี้รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็ นส่วนของเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งจะขอกู้จากต่างประเทศราว 380 ล้านบาท สาหรับในด้านพลังงานนัน้ การไฟฟ้ ายันฮีกาลัง
ดาเนินการสารวจและวางแผนงานเพื่อผลิตพลังไฟฟ้ าอยูใ่ นบริเวณเดียวกัน
8.4 โครงการเขื่อนปราณ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นโครงการเขื่อนเก็บกัก น้ าบนแม่น้ าปราณ มีขนาดความจุน้ า 300 ล้าน ม3 ประกอบด้วยระบบส่งน้ าในทุ่งปราณ ทุ่งสาม
ร้อยยอดและทุ่งกุย มีคลองส่งน้ าสายใหญ่สองฝั ง่ ยาว 82 กม. และคลองซอยอีกมีความยาวรวม
171 กม.โครงการนี้นอกจากจะอานวยประโยชนในด้านการส่งน้ าในพื้นที่เพาะปลูกราว 17,000
ไร่ได้ตลอดปี แล้วยังช่วยป้ องกันอุทกภัยในทุ่งปราณ ซึ่ง ตามปกติมนี ้ าท่วมอยู่เป็ นประจาทุกปี
และยังช่วนชะล้างความเค็มของดินในทุ่งสามร้อยยอดให้สามารถเพาะปลูกได้ผลดียงิ่ ขึน้ อีกด้วย
การเตรียมการก่ อสร้างจะเริม่ ในปี พ.ศ.2510 และจะเสร็จในปี 2515 มูลค่าการก่ อสร้างทัง้ สิ้น
ประมาณ 250ล้านบาท คาดว่าจะขอกูจ้ ากต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็ นมูลค่าประมาณ 80ล้านบาท
8.5โครงการเขื่อนกึ๊ด จังหวัดชียงใหม่ เป็ นโครงการเก็บน้ าบนแม่แตงมีขนาด
ความจุน้ า ราว 300ล้า นม.3วัต ถุ ป ระสงค์ส่ ว นใหญ่ เพื่อ เก็บ กัก น้ าในแม่ แ ตงไว้ เพื่อ บรรเทา
อุทกภัยในพืน้ ทีส่ องฝั ง่ ลาน้ าปิ งในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน และส่งน้ าช่วยการเพาะปลูกพืชใน
ฤดูแล้งในและโครงการเขือ่ นทดน้าแม่แตงและโครงการแม่ปิงเก่าได้อกี ราว 1 แสนไร่ อนึ่ง หาก
มี ค วามจ าเป็ นอาจผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าได้ ป ระมาณ 40,000 กิ โ ลวัต ต์ อี ก ด้ ว ย ราคาค่ า
ก่ อ สร้า งเขื่อ นไม่ ร วมค่ า ติ ด ตั ง้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าประมาณ 300 ล้ า นบาท จะขอกู้ จ าก
ต่างประเทศด้วยส่ วนหนึ่งราว 120 ล้านบาท กาหนดเริม่ ดาเนินงานก่อ สร้างในปี พ.ศ. 2512
และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2516
8.6 โครงการเขื่อนเก็บกักน้าในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในระยะของแผน
ฉบับนี้มโี ครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยการชลประทานใน
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ภาคนี้ อันเป็ นโครงกาใหม่อยู่ห ลายโครงการด้วยกัน กล่าวคือ เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร
เขื่อนชีบน จังหวัดชัยภูม ิ เขื่อนมูล บน จังหวัดนครราชสีมา และเขื่อ นน้ ายัง จังหวัดร้อ ยเอ็ด
โครงการที่จะเริม่ ดาเนินงานก่อสร้างในระยะต้นของแผน คือ ในปี พ.ศ. 2510 ได้แก่โครงการ
เขื่อ นน้ าอูน ซึ่งเป็ นเขื่อนเก็บกักน้ าบนล าน้ าอูน ซึ่งเป็ นสาขาของแม่น้ าสงคราม เขื่อนนี้จะมี
ขนาดความจุของน้ า 475 ล้าน ม3. มีระบบส่งน้ า คือ คลองส่งน้ าสายใหญ่ทงั ้ สองฝั ง่ ยาวรวม 54
กม. และคลองซอยอี ก มี ค วามยาวรวม 62 กม.โครงการนี้ จ ะช่ ว ยบรรเทาอุ ท กภั ย ใน
ลุ่มน้ าอูน และให้การชลประทานแก่การเพาะปลูกในพืน้ ที่ 160,000 ไร่ในฤดูฝนและ 102,000 ไร่
ในฤดูแล้ง กาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 ราคาค่าก่อสร้างทัง้ สิ้นราว 250 ล้าน
บาท เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนหนึ่งราว 60 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะขอกู้จากต่างประเทศ ส่วน
เขื่อนชีบน เขื่อนมูลบนและเขือ่ นน้ายังนัน้ เป็ นเขื่อนลักษณะเดียวกับเขือ่ นน้ าอูน เขื่อนทัง้ สามจะ
ช่วยบรรเทาอุทกภัยและขยายเนื้อที่ชลประทานในภาคนะวันออกเฉียงเหนือได้อกี ประมาณ 5
แสนไร่ การก่ อ สร้า งเขื่อ นทัง้ สามนี้ จ ะเริม่ ในระยะปลายของแผน คือ ในปี พ .ศ. 2513 และ
ก าหนดเสร็จ ในปี พ.ศ. 2518 ราคาค่ า ก่ อ สร้างรวมทัง้ สิ้น 800 ล้านบาท ส่ ว นที่เป็ น เงิน ตรา
ต่างประเทศ 180 ล้านบาทจะขอกูจ้ ากต่างประเทศต่อไป
9. ในด้านชลประทานทัวไปมี
่ โครงการก่อสร้างเหมืองฝายขนาดย่อมอีกหลายแห่ง เพื่อ
ช่ ว ยเหลือ การเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ท่ี อ ยู่ น อกเขตการชลประทานหลวง ซึ่ง จะท าให้ ม ีเ นื้ อ ที่
ชลประทานเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 500,000 ไร่ ในระยะของแผนนี้ และมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าและคลองส่งน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่น้อยกว่า 32 อ่าง ซึง่ จะเสร็จสมบูรณ์ใช้การได้
จานวน 30 อ่างภายในระยะของแผน อนึ่ง เพื่อให้ระบบส่ งน้ ามีค วามสมบูรณ์ ยงิ่ ขึ้น สามารถ
ส่งน้ าไปช่วยการเพาะปลูกได้เต็มที่ จึงจัดให้มกี ารสร้างคันและคูน้ าในพื้นที่ 4.5 ล้านไร่ ในเขต
โครงการชลประทานที่สาคัญๆ เช่น แม่แตง แม่ยม ลาปาวและแม่กลองใหญ่อกี ด้วย นอกจากนี้
ยังมีโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ าในเขตชลประทานเดิมตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกันการ
รัวซึ
่ มและการพังทลายของลาคลองอันจะทาให้การส่งน้ ามีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้นและประหยัด
ค่าบารุงรักษาลงได้มาก
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ตารางที่4
โครงการพัฒนาการชลประทาน
(ล้านบาท)
โครงการ

ลักษณะชองโครงการ
โดยสังเขป

ก.โครงการสืบเนื่องจาก
แผนแรก
ภาคเหนือ
ลุ่มน้ าปิ ง
1.แม่แตง เชียงใหม่
สร้างฝายทดน้ ากัน้ แม่แตง
ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่ฝัง่
ขวาและคลองซอย 78 แห่ง
2.ประหยัดน้ า ลุ่มน้ าปิ ง สร้างท่อปากเหมืองของ
เชียงใหม่ ลาพูน
ราษฎร 2,009 แห่ง และท่อ
อัดน้ าในเหมืองอีก 1,125
แห่งเพื่อประหยัดน้าส่วนที่
เกินความต้องการได้ 2,800
ล้าน ม3
ลุ่มน้ าวัง
4.กิว่ ลม-ลาปาง
สร้างเขือ่ นเก็บน้าคอนกรีต
สูง 36 ม. กัน้ แม่น้ าวัง มี
ความจุน้ า 100 ล้าน ม3
ลุ่มน้ ายม
4.แม่ยม แพร่
สร้างฝายทดน้ ากัน้ แม่ยม
ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่ฝัง่
ซ้ายและฝั ง่ ขวากับคลอง
ซอยทัง้ สองฝั ง่ 67 สาย
-ภาคกลาง
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา
5.ระบายน้ าทุง่ เจ้าพระยา ขุดคลองระบายน้าสายใหญ่
ระยะแรก
10 สาย ยาว 280 ก.ม. สาย
ซอย 52 สาย ยาว 508 ก.ม.
6.อ่างเก็บน้ากระเสียว
สุพรรณบุร ี

สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 18
ม. กัน้ ห้วยกระเสียว จุน้ า
200 ล้าน ม3 เพื่อบรรเทา
อุทกภัยและส่งน้ าให้เหมือง
ฝายกระเสียวซึง่ จะสร้าง
ต่อไป

ลุ่มน้ าแม่กลอง
7.แม่กลองใหญ่ ระยะแรก สร้างเขือ่ นวชิราลงกรณ์กนั ้
แม่น้ าแม่กลอง ขุดคลองส่ง
น้ าสายใหญ่ฝัง่ ซ้ายและ
คลองซอย 13 สาย คลอง
ระบายน้ า 7 สาย

เนื้ อที่
งบประมาณก่อสร้างทัง้ สิ้ น
เนื้ อที่
ชลประทาน
ในระยะเวลา
ชลประทาน เพิ่ มขึ้นใน
ก่อสร้าง งบประมาณ เงิ นกู้
รวม
(ไร่)
ระยะของ
แผน(ไร่)

งบประมาณก่อสร้างตามแผน
งบประมาณ

เงิ นกู้

รวม

150,000
(60,000)

100,000
(60,000)

2506-2511

182.02

36.44

218.46

61.38

6.00

67.38

600,000

100,000

2507-2511

25.00

-

25.00

13.10

-

13.10

(35,000)

(35,000)

2507-2512

100.00

-

100.00

77.06

-

122.05

224,000

74,000

2490-2513

243.00

-

243.00

-

243.00

122.05

-

-

2508-2513

108.80

-

108.80

80.60

-

80.60

(50,000)

(50,000)

2509-2514

107.70

-

107.70

102.14

-

102.14

1,000,000

610,000

2505-2513

930.00

440.00

1,370.00

799.00

146.00

945.00
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ลุ่มน้ าเพชรบุร ี
8.แก่งกระจาน เพชรบุร ี สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 58
ม. กัน้ แม่น้ าเพชรบุร ี มีเขือ่ น
ดินปิ ดช่องเขาอีก 2 แห่ง จุ
น้ า 710 ล้าน ม3 ขุดคลองส่ง
น้ า 13 สาย คลองระบายน้ า
ยาว 167 ก.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลุ่มน้ าชี
9.ลาปาว กาฬสินธุ์
สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินกัน้ ลา
ระยะแรก
ปาวและห้วยยาง สูง 32 ม.
จุน้ า 1,260 ล้าน ม3

122,000
(174,000)

42,000

2507-2512

192.40

47.60

240.00

71.53

-

71.53

100,000
(75,000)

100,000
(75,000)

2506–2511

217.97

53.62

271.59

95.45

6.00

101.45

220,000
(145,000)

220,000
(145,000)

2508–2514

334.00

-

334.00

237.14

-

237.14

66,500
(33,000)

66,500
(33,000)

2506–2511

145.92

45.36

191.28

46.99

4.00

50.99

238,000-1/

-

2507–2511

130.00

-

170.00

87.52

-

87.52

100,100

100,100

2507–2510

78.60

-

88.60

39.80

-

39.80

100,000

100,000

2507–2512

62.00

-

62.00

53.08

-

53.08

503,100

351,600

2507–2513

194.40

-

194.40

84.10

-

84.10

คันและคูน้า
16.คันและคูน้าเจ้าพระยา เพื่อจักระบบการส่งน้ าให้ถงึ 5,330,000-1/ 2,030,000-1/ 2507–2511
ใหญ่และเพชรบุร ี
นาและไร่ได้ทกุ แปลง

87.10

52.70

139.80

35.00

-

35.00

10.น้ าพอง(หนองหวาย) สร้างฝายทดน้ ากัน้ น้ าพอง
ขอนแก่น
ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่ฝัง่
ซ้ายและฝั ง่ ขวา คลองซอย
ทัง้ สองฝั ง่ รวม 35 สาย
ลุ่มน้ ามูล
11.ลาพระเพลิง
สร้างเขือ่ เก็บน้ าดินสูง 49 ม.
นครราชสีมา
กัน้ ลาพระเพลิง จุน้ า 142
ล้าน ม3 ขุดคลองส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝัง่ ซ้ายคลองซอย 5
สาย
12.ลาตะคอง นครราชสีมา สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง
38.50 ม. กัน้ ลาตะคอง จุน้ า
220 ล้าน ม3 ย้ายทางรถไฟ
17.35 ก.ม. และถนน
มิตรภาพ 17.96 ก.ม.
อ่างเก็บน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13.อ่างเก็บน้ า
สร้างอ่างเก็บน้ า 12 อ่าง จุ
น้ า 153 ล้าน ม3
ภาคใต้
14.ท่าเชียด พัทลุง
สร้างฝายทดน้ ากัน้ คลองท่า
เชียด ขุดคลองส่งน้าสาย
ใหญ่ 2 สาย คลองซอย 6
สาย
ชลประทานเหมืองฝาย
15.ชลประทานเหมืองฝาย สร้างโครงการเหมืองฝายต่อ
9 โครงการ
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แปรสภาพและรักษาลาน้ า
17.แปรสภาพและรักษาลา ขุดลอกแม่น้ าเจ้าพระยาตอน
น้ าเจ้าพระยา นครสวรรค์- ทีต่ น้ื เขินและสร้างอาคาร
เขือ่ นเจ้าพระยา-บางบาล รักษาร่องน้ า เพื่อให้ใช้ขนส่ง
ได้ตลอดปี เป็ นระยทาง 252
ก.ม.
รวมโครงการต่อเนื่อง 17
3,175,700 1,774,000
โครงการ
ข.โครงการใหม่
ภาคเหนือ
ลุ่มน้ าปิ ง
1.เขือ่ นกึด๊ เชียงใหม่
สร้างเขือ่ นเก็บกักน้า
เอนกประสงค์กนั ้ แม่น้ าแม่ (100,000)
แตง มีขนาดความจุ 300
ล้าน ม3 สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้ าได้ 40,000
กิโลวัตต์
ลุ่มน้ าน่าน
2.สิรกิ ติ ิ ์ อุตรดิตถ์
สร้างเขือ่ นเก็บน้าคอนกรีต 2,300,000-1/ 2,300,000-1/
สูง 100 ม. กัน้ แม่น้าน่าน จุ (3,400,000)-1/ (3,400,000)-1/
น้ า 9,000 ล้าน ม3
¾ อุตรดิตถ์-พิษณุโลก สร้างเขือ่ นทดน้ า 2 เขือ่ นบน 3,000,000
แม่น้ าน่านพร้อมทัง้ ระบบส่ง
น้ าเพื่อนาน้ าจากเขือ่ นผา
ซ่อมไปใช้เพื่อการ
ชลประทานในพืน้ ที่
สามเหลีย่ มตอนบนในลุ่มน้ า
น่านในจังหวัดอุตรดิตถ์
พิษณุโลก พิจติ รและ
นครสวรรค์
5.ประหยัดน้ าลุ่มน้า วัง- สร้างท่อปากเหมืองของ
360,000
360,000
ยม-น่าน
ราษฎรประมาณ 1,200 แห่ง
และท่ออัดน้ าในเหมืองอีก
ประมาณ 600 แห่ง จะ
ประหยัดการใช้น้ าได้ 1,500
ล้าน ม3
ภาคกลาง
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา
6.ระบายน้ าทุง่ เจ้าพระยา เป็ นงานทีท่ าต่อเนื่องจาก
ระยะที่ 2
งานในระยะที่ 1 โดยจะขุด
คลองระบายรวมยาว
ประมาณ 600 ก.ม.

2507–2512

39.90

-

39.90

28.40

-

28.40

3,218.71

675.72

3,894.43

2,035.34

162.00

2,196.34

2512–2516

180.00

120.00

300.00

80.00

120.00

200.00

2507–2515

949.00

539.00

1,488.00

966.00

490.00

1,256.00

2512–2519

1,820.00

780.00

2,600.00

180.00

500.00

680.00

2512–2514

15.00

-

15.00

15.00

-

15.00

2514–2519

132.00

-

132.00

18.90

-

18.90

128
ลุ่มน้ าแม่กลอง
7.แม่กลองใหญ่ระยะที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 งาน คือ
1.สร้างระบบการส่งน้าของ
เขือ่ นวชิราลงกรณ์ ทีย่ งั
เหลืออีก 1.4 ล้านไร่ โดยจะ
ได้ขดุ คลองส่งน้ าสายใหญ่ 4
สาย คลองซอย 23 สาย
2.สร้างเขือ่ นเก็บน้ากัน้ แคว
ใหญ่ทว่ี งั มะสัง จุน้ า
ประมาณ 6,000 ล้าน ม3
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในทุง่ แม่
กลองและใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง
ในเขตส่งน้าของเขือ่ นวชิรา
ลงกรณ์
ลุ่มน้ าปราณ
8.ปราณ ประจวบคีรขี นั ธ์ สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 30
ม. กัน้ แม่น้ าปราณ จุน้ า 300
ล้าน ม3 และขุดคลองส่งน้า
สายใหญ่ฝัง่ ขวาและฝั ง่ ซ้าย
คลองซอยทัง้ สองฝั ง่ 13
สาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลุ่มน้ าโขง
9.ลาน้ าอูน สกลนคร
สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 37
ม. กัน้ น้าอูน จุน้ า 475 ล้าน
ม3 ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่
ฝั ง่ ขวาและฝั ง่ ซ้ายกับคลอง
ซอย 12 สาย
ลุ่มน้ าชี
10.ลาปาวขยาย กาฬสินธ์ ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่และ
ซอยยาวประมาณ 100 ก.ม.
11.ชีบน ชัยภูม ิ
สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 33
ม. กัน้ น้าชี จุน้ า 470 ล้าน ม
3 ขุดคลองส่งน้ าสายใหญ่ทงั ้
สองฝั ง่ และคลองซอย
12.ลาน้ ายัง ร้อยเอ็ด
สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 18
ม. กัน้ น้ายัง จุน้ า 600 ล้าน
ม3 ขุดคลองส่งน้าสายใหญ่
ทัง้ สองฝั ง่ และคลองซอย
ลาน้ ามูล
13.มูลบน นครราชสีมา สร้างเขือ่ นเก็บน้าดินสูง 23
ม. กัน้ ลาน้ ามูลและกัน้ สาขา
ของลาน้ ามูลอีก 3 สาย คือ
ลาแซะ ลาลากและลาสะแก
จุน้ า 262 ล้าน ม3 ขุดคลอง
ส่งน้ าสายใหญ่ทงั ้ สองฝั ง่ และ
คลองซอย

1,400,000
(1,000,000)

390,000

2513–2517

1,235.00

490.00

1,725.00

312.14

380.00

692.14

170,000
(170,000)

100,000
(100,000)

2510–2515

220.00

80.00

300.00

170.89

80.00

250.89

160,000
(102,000)

160,000
(102,000)

2510–2514

198.00

70.00

268.00

193.57

60.00

253.57

638,000
(179,000)
190,000
(100,000)

638,000
(179,000)
-

2511–2514

150.00

-

150.00

150.00

-

150.00

2513–2518)

260.00

60.00

320.00

40.00

50.00

90.00

200,000
(100,000)

-

2513–2518

260.00

60.00

320.00

35.00

50.00

85.00

112,000
(70,000)

-

2513–2518

170.00

60.00

230.00

35.00

50.00

85.00
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อ่างเก็บน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14.อ่างเก็บน้ า

สร้างอ่างเก็บน้ า 34 แห่ง
166,000
รวมจุน้ า 233 ล้าน ม3
พร้อมทัง้ ขุดคลองส่งน้ าสร้าง
อาคารตามคลองและดาด
คอนกรีตส่งน้าเสร็จเฉพาะ
ในระยะของแผน 30 แห่ง

136,000

2510–2515

241.40

-

241.40

200.34

-

200.34

148,400

2510–2518

228.00

-

228.00

136.60

-

136.60

ทาคันและคูน้ าในเขต
2,480,000-1/ 2,480,000-1/ 2510–2514
โครงการแม่แตง แม่ยม ลา
ปาว น้าพอง ลาพระเพลิง
ลาน้ าอูน แม่กลองใหญ่และ
ปราณ

49.60

-

49.60

46.66

-

46.66

40.00

-

40.00

34.97

-

34.97

6,148.00

2,259.00

8,507.00

2,515.07

1,780.00

4,195.07

9,366.71

2,934.72

12,301,43

4,449.41

1,942.00

6,347.52

ชลประทานเหมืองฝาย
15.ชลประทานเหมืองฝาย ก่อสร้างชลประทานเหมือง
ฝาย 15 แห่ง

คันและคูน้า
16.คันและคูน้า

400,000

แปรสภาพและรักษาลาน้ า
17.แปรสภาพและรักษาลา ขุดลอกแม่น้ าน่านจากเขือ่ น
น้ าน่าน
ผาซ่อม-นครสวรรค์ ตอนที่
ตืน้ เขินและสร้างอาคาร
สาหรับรักษาร่องน้ าเพื่อให้ม ี
ทางน้ าใช้ขนส่งได้ตลอดปี
เป็ นระยะทาง 415 ก.ม.
รวมโครงการใหม่
6,396,000 1,532,400
(1,821,000) (381,000)
รวมทัง้ สิน้
9,571,700 3,306,500
(2,543,000) (929,000)

2510–2514
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การพัฒนาที่ดิน
10. ดาเนินการส ารวจจัดท าสามะโนที่ดิน โดยทาการสารวจลักษณะและขนาดที่ดิน
ปริม าณและประเภทของผลิต ผลตลอดจนสิท ธิก ารถือ ครองปี ล ะ 6 จังหวัด ก าหนดเสร็จทัว่
ประเทศในปี พ.ศ. 2523 จาแนกสมรรถนะที่ดิน โดยสารวจหาข้อ มูล ต่ างๆ เพื่อ นามาจัดแบ่ ง
ที่ดนิ ออกเป็ นประเภทต่ างๆ ให้เสร็จปี ละ 6 จังหวัด โดยจะทาในจังหวัดต่างๆ ที่ทางราชการ
กาลังเร่งรัดการพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่กาหนดเสร็จสมบูรณ์ทวประเทศในปี
ั่
พ.ศ. 2531 สารวจ
ดินอย่างกว้างๆ ให้เสร็จทัวประเทศและท
่
าการสารวจและวิเคราะห์ดนิ โดยละเอียดในบริเวณลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาเนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ และบริเวณลุ่มน้ าน่ านอีก 2 ล้านไร่ ปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่
การปลูกพืชได้แก่การปรับปรุงดินเปรีย้ ว ดินเค็มและดินที่เสื่อมคุณภาพซึ่งให้ผลิตผลทางการ
เกษตรต่ า จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาที่ดนิ ในท้องถิ่นที่มปี ั ญหาเรื่องดินปลูกพืชไม่ได้ผล เพื่อเป็ นแหล่ง
กลางสาหรับอานวยความช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ปัญหาให้กสิกรในรัศมีท่ศี ูนย์ครอบคลุมถึง
คิดเป็ นอาณาบริเวณที่ศูนย์พฒ
ั นาที่ดนิ ดังกล่าวรวม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พฒ
ั นาดินเปรีย้ วที่จงั หวัด
ปทุมธานี และศูนย์พฒ
ั นาดินเค็มทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
11. ในด้านการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าจะจัดตัง้ ศูนย์อนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าเพิม่ ขึน้ ปี ละ 2 ศูนย์ใน
จังหวัดที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละศูนย์ม ี
หน่ วยอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า 3 หน่ วย เพื่อออกปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือราษฎรในด้านการอนุ รกั ษ์ดนิ
และน้ า ด าเนิ น การช่ ว ยเหลือ กสิก รให้ใช้พ้ืน ที่ดิน มีอ ยู่อ ย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการใช้ดนิ เช่นทาการพัฒนาทีด่ นิ ทีใ่ ช้ประโยชน์ในทางปลุกพืชอื่นไม่ได้ให้กลายเป็ นทุ่งหญ้า
สาหรับ เลี้ยงสัต ว์ โดยจะขยายโครงการสาธิต เพื่อ พัฒ นาทุ่ งหญ้ าเลี้ย งสัต ว์จากที่ได้ท าอยู่ใน
ขณะนี้ทจ่ี งั หวัดมหาสารคามไปทาทีจ่ งั หวัดยะลาหรือทีอ่ ่นื ๆ ซึง่ มีความเหมาะสมอีกแห่งหนึ่งและ
ดาเนินการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณลุ่มน้ าสาคัญของประเทศเพื่อรักษาต้นน้าลาธาร
12. ทาการส่งเสริมแนะนาและให้การศึกษาแก่เกษตรกรให้รู้จกั วิธกี ารพัฒนาที่ดนิ ใน
สาขาต่างๆ ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาที่ดนิ ไปปฏิบตั ิงานในจังหวัดต่างๆ ที่มปี ั ญ หา
เกี่ยวกับการพังทะลายของดินและดินเสื่อมโทรม ขยายหน่ วยส่งเสริมพัฒนาที่ดนิ และตัง้ หน่ วย
ส่งเสริมพัฒนาที่ดนิ เขตขึน้ 3 เขต คือ ใน พ.ศ. 2511 ตัง้ ที่ขอนแก่น พ.ศ. 2512 ตัง้ ที่เชียงใหม่
และ พ.ศ. 2514 ตัง้ ทีส่ งขลา เพื่อขยายเขตการส่งเสริมพัฒนาทีด่ นิ ให้กว้างขวางและได้ผลถึงมือ
ประชาชน รวมทัง้ การให้การฝึ กอบรมเคลื่อนที่โดยหน่ วยสงเสริมพัฒนาที่ดนิ เคลื่อนที่ ในด้าน
การปรังปรุงการถือครองทีด่ นิ จะทาการสารวจรายชื่อเจ้าของทีด่ นิ จานวนผูเ้ ช่า จานวนเนื้อทีถ่ อื
ครองและเนื้อที่เช่าโดยละเอียดเพื่อใช้ประกอบการวางนโยบายที่ดนิ ที่เหมาะสมต่อไป ในระยะ
ของแผนนี้ จ ะท าการส ารวจให้ เ สร็จ ในภาคกลางและจะท าการส ารวจบางจัง หวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย สาหรับการจัดที่ดนิ เท่าที่ได้ดาเนินการมาแล้วในจังหวัดกาแพงเพชร
จะดาเนินการต่อจนเสร็จ และจะให้ความช่วยเหลือแนะนาทางวิชาการแก่ส่วนราชการอื่นๆ ใน

131

การจัด ที่ดิน รกร้า งว่า งเปล่ าอัน เป็ น สาธารณะสมบัติข องแผ่ น ดิน ที่ได้จ าแนกออกเพื่อ ใช้ใ น
การเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมทัง้ ทีด่ นิ ทีท่ าประโยชน์ไม่คุม้ ค่าด้วย
การปลูกยางแทน
13. นับตัง้ แต่ปี 2504 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้ดาเนินการช่วยเหลือชาวสวนยางในบริเวณ
17 จัง หวั ด ทางภาคใต้ แ ละภาคตะวั น ออกของอ่ า วไทย โดยจัด หาทุ น สงเคราะห์ ใ ห้
ชาวสวนยางปรับปรุงสวนยางเก่า ซึง่ ในปั จจุบนั มีประมาณ 1 ล้านไร่ ทีส่ มควรจะตัดโค่นลงและ
ปลูกสวนยางพันธุ์ดแี ทนโดยเร็วที่สุดเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตยางธรรมชาติให้ต่ าลง จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2509 สานัก งานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางได้อนุ มตั ิให้ทุนสงเคราะห์รวม
19,725 รายในพืน้ ที่ 215,319 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.4 ของสวนยางเก่าทีสมควรจะตัดโค่น
ได้ ใ นทั น ที แต่ เ นื่ องจากการปลู ก ยางแทนให้ เ ต็ ม พื้ น ที่ ท่ี ได้ ร ับ อนุ มั ติ จ ะต้ อ งใช้ เ วลา
อย่างช้าประมาณ 2 ปีี ฉะนัน้ ชาวสวนยางจึงดาเนินการปลูกสวนยางพันธุ์ดไี ด้ถึงขณะนี้เพียง
14,345 ราย ในพืน้ ที่ 158,661 ไร่ รัฐบาลได้จ่ายเงินทุนสงเคราะห์ไปแล้วเป็ นจานวนเงิน 148.27
ล้า นบาท และเงิน ผู ก พัน ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยต่ อ ไปอีก 220.79 ล้า นบาท ในระยะของแผนฉบับ นี้
คาดหมายว่ารัฐบาลจะมีเงินทุนสงเคราะห์ทจ่ี ะจ่ายให้ชาวสวนยางทัง้ สิน้ ประมาณ 530 ล้านบาท
ซึ่งสามารถจะจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์สาหรับการปลูกยางแทนได้อกี ประมาณ 285,000 ไร่ เป็ น
เนื้อทีท่ จ่ี ะทาการปลูกแทนประมาณ 230,000 ไร่ ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 5
การประมาณผลการปลูกยางแทน
รายการ

หน่ วย

2504–2509

จานวนรายทีอ่ นุมตั ิ
จานวนเนื้อทีท่ อ่ี นุมตั ิ
จานวนรายทีท่ าการปลูกแทน
จานวนเนื้อทีท่ ท่ี าการปลูกแทน
จานวนเงินทีอ่ นุมตั ิ
จานวนเงินทีจ่ ่ายจริง
จานวนเงินทีผ่ กู พันจ่ายต่อไป
เหลือเงินทีจ่ ะจัดสรรให้การ
สงเคราะห์ต่อไป

ราย
ไร่
ราย
ไร่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

19,725
215,319
14,345
158,661
369.06
148.27
220.79
91.01

2510–2514
(ประมารณการ)
28,500
285,000
23,000
230,000
530.00
215.00
315.00
-

ทีม่ า : สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง กระทรวงเกษตร

รวม
48,225
500,319
37,345
388,661
899.06
363.27
535.79
-
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ในระยะ 5 ปี ของแผนพั ฒ นา คาดว่ า รัฐ บาลสามารถจะช่ ว ยสงเคราะห์
ชาวสวนยางได้ในพื้นที่ 285,000 ไร่ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 527.25 ล้านบาท โดยคิดตามอัตรา
1,850 บาทต่ อ ไร่ แต่ เนื่ อ งจากการปลูก ยางแทนให้เต็มพื้น ที่ท่ีได้รบั อนุ ม ตั ินัน้ ชาวสวนยาง
จะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะสามารถปลูกยางแทนได้เต็มพื้นที่ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิ ฉะนัน้ ในปี
2514 คาดว่าชาวสวนยางจะสามรถปลูกยางพันธุด์ แี ทนได้พน้ื ทีป่ ระมาณ 230,000 ไร่ รวมพืน้ ที่
ที่ชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดแี ทนยางพันธุ์ เลวทัวประเทศได้
่
ทงั ้ สิ้น 388,661 ไร่หรือประมาณ
ร้อยละ 39 ของสวนยางเก่าทีส่ มควรจะตัดโค่นได้ในทันที
การวิ จยั และทดลองการเกษตร
14. งานวิจยั และทดลองการเกษตรแบ่ งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ งานวิจยั และทดลองใน
สถาบันส่วนกลาง ศูนย์วจิ ยั การเกษตรประจาภาคและสถานีทดลองการเกษตรตามท้องถิน่ ต่างๆ
การวางโครงการเกี่ยวกับการวิจยั และทดลองการเกษตรในแผนนี้มุ่งที่จะจัดให้มรี ะบบการวิจยั
และทดลองที่เหมาะสม มีก ารประสานงานกัน ในระดับ ต่ างๆ โดยเน้ น หนั กในการปรับ ปรุง
ศูนย์วจิ ยั การเกษตรประจาภาคซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือศูนย์วจิ ยั การเกษตรประจาภาคตะวันออก
เฉี ย ง-เหนื อ ที่จงั หวัด ขอนแก่ น และภาคกลางที่จงั หวัด ชัย นาท เพื่อ ให้เป็ น สื่อ กลางของการ
ประสานงานระหว่างสถาบันวิจยั ในส่วนกลางกับสถานีทดลองต่างๆ ในท้องถิ่น ผลการวิจยั ใน
ส่ ว นกลางจะได้รบั การทดสอบในศู น ย์ว ิจยั ประจาภาคเพื่อ ดูว่ามีค วามเหมาะสมสาหรับ การ
นาไปใช้ปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ ต่างๆ ในภาคนัน้ ๆ เพียงใด โดยสถานีทดลองต่างๆ จะทาหน้าที่เป็ น
สาขาของศูนย์วจิ ยั ประจาภาคดาเนินการทดสอบผลการทดลองนัน้ ๆ ในท้องถิน่ อีกระดับหนึ่ง
14.1 ระดับ ส่ วนกลาง ปรับ ปรุงสถาบัน วิจยั ต่ างๆ ที่ม ีอ ยู่อ าทิเช่น สถาบัน
ชีววิทยาสัต ว์ทะเล ศูนย์วจิ ยั อารักขาข้าวและสถาบันวิจยั ผลิตภัณ ฑ์ไม้ให้มสี มรรถภาพยิง่ ขึ้น
แนวทางการวิจยั จะมุ่งไปในทางปรับปรุงการเกษตรสาขาต่ างๆ ให้เจริญ รุดหน้ า และแก้ไข
ปั ญ หาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับการเกษตร เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับชีวภาพ การอนุ รกั ษ์
ตลอดจนการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ าเค็มชีววิทยาและการวิจยั โรคและศัตรูของข้าวและพืช
อื่น ๆ การอาบน้ า ยาไม้ การอบและผึ่ง ไม้ กายวิภ าคและสรีร วิท ยาของไม้ การทดลองใช้
กัมมันตรังสีและการวิจยั เกษตรวิศวกรรมตลอดจนการใช้น้ าเพื่อการชลประทานที่ถูกต้องและ
ให้ ผ ลสู ง สุ ด นอกจากนั ้น งานวิจ ัย ในด้ า นเศรษฐกิจ การเกษตรก็ จ ะได้ ร บั การป รับ ปรุง ให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยจะทาการค้นคว้าเกี่ยวกับปั ญหาการผลิตการตลาดของผลิตผลเกษตรที่
สาคัญ การจัดไร่นาในท้องที่ต่างๆ และความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตรในระดับต่าง
นอกจากนัน้ จะพิจารณาจัดตัง้ สถาบันวิจยั เฉพาะเรื่องเพิม่ ขึน้ ตามความจาเป็ น อาทิเช่น สถาบัน
ประมงน้ าจืด สถาบันค้นคว้าวิจยั ไม้เพื่อทาเยื่อกระดาษ สถาบันอนามัยสัตว์และสถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมการประมงทะเล เป็ นต้น
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14.2 ระดับ ภาค ขยายศู น ย์ว ิจ ยั เกษตรประจ าภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที่
จังหวัดขอนแก่นและศูนย์วจิ ยั เกษตรประจาภาคกลางทีจ่ งั หวัดชัยนาท เพื่อรวมกิจการเกี่ ยวกับ
การเกษตรวิจยั สาขาต่างๆ ไว้ในศูนย์ การดาเนินการของศูนย์จะเน้นหนักไปในทางแก้ไขปั ญหา
เกี่ย วกับ การเกษตรสาขาต่ างๆ การค้น คว้าทดลองพัน ธุ์พืช และสัต ว์ต ลอดจนท าหน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางการส่งเสริมเผยแพร่ระดับภาคด้วย โดยประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับสถานีทดลอง
ต่างๆ ในท้องถิน่
14.3 ระดั บ ท้ องถิ่ น ปรับ ปรุ ง ขยายสถานี ท ดลองการเกษตรต่ า งๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสถานีกสิกรรม 20 แห่ง สถานีทดลองข้าว 18 แห่ง สถานีวนกรรม 5 แห่ง สถานี
ประมงทะเล 3 แห่ง สถานีประมงน้ าจืด 13 แห่ง สถานีประมงน้ ากร่อย 2 แห่ง สถานีการยาง 10
แห่ง สถานีบารุงพันธุ์ 10 แห่ง และสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม 5 แห่ง สาหรับการจัดตัง้ สถานี
ประมงฝั ง่ แม่น้ าโขงและย้ายสถานี ประมงจากจังหวัด พัทลุ งไปตัง้ ที่จงั หวัดยะลา ในด้านการ
ทดลองพัน ธุ์ข้าวซึ่งในปั จจุบ ันมีแ ปลงทดลองอยู่ 260 แปลง กระจายอยู่ในจังหวัดต่ างๆ ทัว่
ประเทศจะเพิ่มขึ้นอีก 150 แห่งแปลงในระยะของแผนรวมเป็ น 410 แปลง สาหรับสถานีใหม่
โดยทัวไปแล้
่
วจะไม่ตงั ้ ขึน้ ยกเว้นสถานีทดลองพิเศษสาหรับผลิตผลบางอย่างโดยเฉพาะบางแห่ง
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การส่งเสริ มและเผยแพร่
15. เน้ น หนั ก การขยายการเพิ่ม ผลผลิต ข้า วให้ เ พีย งพอกั บ ความต้ อ งการบริโ ภค
ภายในประเทศซึง่ เพิม่ ขึน้ ตามจานวนพลเมืองและให้สามารถส่งออกได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ ดาเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อเพิม่ ผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึน้ โครงการสาคัญได้แก่การ
ทานาสาธิตแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาใช้พนั ธุ์ข้าวดี ให้บริการในด้านการปราบโรคและ
ศัต รูพ ืช ส่ งเสริม การใช้ปุ๋ ยให้ม ากขึ้น ส่ งเสริม การปลูกพืช หลังการท านาในเขตที่ได้รบั การ
ชลประทาน โดยคานึงถึงความเหมาะสมของท้องทีแ่ ละความต้องการของตลาด ส่งเสริมการผลิต
พืชที่มคี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจมีปริมาณการส่งออกต่างประเทศสูงอาทิเช่น ข้าวโพด ยาง ปอ
มันสาปะหลัง พืชถัวต่
่ างๆ และเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตพืชสาคัญอื่นๆ เช่น ฝ้ าย มะพร้าว ข้าวฟ่ าง
ทัง้ นี้ จะจัดตัง้ ศูนย์การปราบโรคและศัตรูเพิ่มขึ้นอีก 3 เขตเพื่อให้ครบ 14 เขตและสานักงาน
ส่งเสริมการเกษตรเพิม่ ขึน้ ให้ทวทุ
ั ่ กภาค
การป่ าไม้
16. ขยายงานป้ องกันรักษาป่ าไม้ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยตัง้ หน่ วยป้ องกันรักษาป่ า
เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 100 หน่วยภายในระยะของแผน จัดให้หน่ วยมีเจ้าหน้าที่ พาหนะ และอุปกรณ์
ตามความจาเป็ น โดยตัง้ ขึน้ ในท้องที่ภาคเหนือที่มปี ่ าไม้สกั หรือป่ าต้นน้ าลาธาร หรือป่ าอื่นๆ ที่
ยั ง ส ม บู รณ์ แ ล ะล่ อ แ ห ล ม ต่ อ ก ารถู ก บุ ก รุ ก ท าล าย เป็ น อั น ดั บ แ รก ส าห รั บ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดตัง้ หน่ วยพัฒนาป่ าไม้เพื่อช่วยฟื้ นฟูป่าทีท่ รุดโทรมให้มสี ภาพเป็ นป่ าที่
ถาวรต่อไป ในด้านการสงวนป่ าจะทาการสงวนป่ าให้ได้ปีละ 100 ป่ า เนื้อ ที่ประมาณ 30,000
ตารางกิโลเมตร และดาเนินงานจัดป่ าคุ้มครองให้เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติตามบทเฉพาะกาลให้
เสร็จอีก 266 ป่ า พืน้ ที่ประมาณ 30,500 ตารางกิโลเมตร ปรับปรุงวิธบี ารุงและจัดการป่ าไม้ให้ม ี
ประสิทธิภาพและเป็ นผลดียงิ่ ขึน้ โดยนาวิธกี ารทีท่ นั สมัยมาใช้จดั การป่ าไม้ปีละประมาณ 10 ป่ า
ซึ่งจะทาให้ป่าไม้มกี ลังผลิตสูงขึ้น และสามารถอานวยประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม โดย
สมบูรณ์ และสม่ าเสมอตลอดไป ในด้านการปลูกสร้างสวนป่ าจะดาเนินการให้เร็วขึ้น คือปลูก
ป่ าไม้สกั ให้ได้ปีละไม่ต่ากว่า 15,000 ไร่ และไม้กระยาเลยอีกไม่ต่ ากว่า 10,000 ไร่ นอกจากนี้ยงั
มีโครงการสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่ า โดยจัด ตัง้ เขตรัก ษาพัน ธุ์ส ัต ว์ป่ าอีก ปี ล ะ 1 เขตเป็ น
อย่างน้ อ ย จัดตัง้ อุท ยานแห่ งชาติและวนอุ ท ยานเพิ่มขึ้นปี ล ะ 1 แห่ง กับบ ารุงรักษาให้อ ยู่ใน
สภาพที ดีแ ละถาวรปรับ ปรุ ง งานวิจ ัย ในด้ า นป่ าไม้ ใ ห้ ก้ า วหน้ า ยิ่ง ขึ้น เช่ น งานวิจ ัย ทาง
วนวัฒ น์ วทิ ยา งานวิจยั เพื่อ รัก ษาต้น น้ า งานวิจยั ทางพันธุ์ศ าสตร์ของไม้สกั งานสารวจวิจยั
วัตถุดบิ เพื่อทากระดาษและงานสารวจทรัพยากรป่ าไม้ให้ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศ
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การประมง
17. เร่งพัฒนาการประมงทะเล โดยปรับปรุงงานวิจยั และทดลองในสถานีประมงทะเลทีม่ ี
อยู่ 3 แห่ ง วิจ ัย และออกแบบเรือ ประมงและเครื่อ งมือ ประมงชนิ ด ต่ า งๆ และส่ ง เสริม ให้
ชาวประมงรู้จ ัก วิธ ีก ารประมงน้ า ลึก โดยจัด ตัง้ ศู น ย์ฝึ ก อบรมประมงน้ า ลึก เพื่ อ อบรมให้
ชาวประมงรูจ้ กั วิธกี ารเดินเรือและการใช้อุปกรณ์ทนั สมัยที่เหมาะสมแก่การประมงทะเลลึก ใน
ด้านการส ารวจจะดาเนิน การส ารวจแหล่ งประมงในอ่ าวไทย ทะเลจีนตอนใต้และมหาสมุท ร
อินเดียรวมพืน้ ทีร่ าว 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร เพื่อทาแผนทีแ่ หล่งสัตว์น้ า นอกจากนัน้ จะติดตัง้
และปรับปรุงเครื่องรับวิทยุชายฝั ง่ และบริการข่าวสารการประมงเพื่อให้ความสะดวกด้านการ
สื่อสารแก่ชาวประมง ในด้านการประมงน้ าจืดโครงการสาคัญได้แก่การทดลองค้นคว้าในด้าน
การเพาะพัน ธุ์ ป ลาในสถานี ป ระมงน้ า จืด 13 แห่ ง จัด ตัง้ สถาบัน ประมงน้ า จืด เพื่ อ ให้ เ ป็ น
สถาบัน วิจยั ในส่ ว นกลางประสานกับ สถานี ท ดลองต่ างๆ บูรณะที่จบั สัต ว์น้ าสาธารณะและ
ขยายพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ า เขื่อนกักน้ าและแหล่งน้ าทัวไป
่ ในด้านการประมงน้ ากร่อยจะตัง้
หน่ วยส่งเสริมเคลื่อนทีเ่ พื่อส่งเสริมและสาธิตการเลีย้ งสัตว์น้ ากร่อยเพิม่ ขึน้ และปรับปรุงงานวิจยั
และทดลองในสถานีประมงน้ ากร่อยทีม่ อี ยู่ 2 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ทีส่ ่งเสริมอาชีพ
ประมง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า โดยปรับปรุงการเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ า
กับการสารวจภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง
การปศุสตั ว์
18. โครงการในด้านการปศุสตั ว์แยกออกได้เป็ น 3 สาขา คือการวิจยั และทดลองทาง
วิชาการสัตว์แพทย์และสัตว์บาล การป้ องกันและกาจัดโรคสัตว์กบั การบารุงและส่งเสริมการเลีย้ ง
สัตว์ การทดลองและวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ไวรัสวิทยาและแบคทีเรียวิทยา เพื่อให้ทราบสภาพของ
โรคและศึกษาค้นคว้าทางความต้านทานโรคซีรมั วิทยาเพื่อใช้ในการตรวจชัณสูตรโรคสัตว์ และ
การวิจยั และทดลองทางสัตว์บาล ซึง่ เน้นหนักในด้านอาหารสัตว์ได้แก่การทดลองหาสูตรอาหาร
ที่เหมาะสมส าหรับสัต ว์ต่ างๆ และทาทุ่งหญ้าตัว อย่าง การดาเนิน งานจะท าที่ฟ าร์มตัว อย่าง
ห้วยสีทน จังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีทดลองอาหารสัตว์ 5 แห่ง ในด้านการป้ องกันกาจัดโรคจะ
เร่งกาจัดและป้ องกันโรคระบาดสัตว์ทร่ี า้ ยแรงให้หมดสิน้ ไป และเพิม่ การผลิตชีวผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้แก่ วัคซีนและเซรัมให้
่ มปี ริมาณสูงขึน้ ให้พอกับความต้องการ สาหรับการบารุงและส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์น้ าจะเร่งรัดการขยายพันธุ์ท่ดี เี พื่อเผยแพร่สู่ประชาชนให้แพร่หลายยิง่ ขึ้น เร่งรัด
งานตอนและแพร่พนั ธุส์ ตั ว์และงานผสมเทียม โดยจะขยายเขตปฏิบตั งิ านตอนสัตว์เพิม่ ขึน้ ปี ละ 4
จังหวัด และตัง้ สถานีผสมเทียมขึน้ อีกรวม 26 แห่งในภาคต่างๆ การบารุงและส่งเสริมการเลีย้ ง
สัตว์จะดาเนินตามนโนบายของคณะกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แห่งชาติแยกตามประเภท
ของสัตว์ได้ดงั นี้
18.1 โค กระบื อ ส่ ง เสริม ให้ ม ี ก ารเลี้ ย งโคและกระบื อ ในแหล่ ง ที่ ม ีค วาม
เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาเนินการตอนสัตว์ท่มี ลี กั ษณะด้อย
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เพื่อมิให้แพร่พนั ธุ์ต่ อไปพร้อมทัง้ ให้บริการผสมเทียมเพื่อให้มกี ารขยายพันธุ์เร็วยิง่ ขึ้น ในด้าน
การป้ องกันกาจัดโรคจะเร่งรัดป้ องกันและกาจัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคปากและเท้าเปื่ อย ซึง่ เป็ น
โรคที่รา้ ยแรงและมีผลกระทบกระเทือนในทางเศรษฐกิจมากเพราะทาให้ไม่สามารถส่งสัตว์ไป
จาหน่ายต่างประเทศได้
18.2 สุกร ส่งเสริมการเลีย้ งสุกรพันธุด์ ใี นแหล่งทีเ่ หมาะสมทัง้ ในแง่การคมนาคม
ขนส่งและอาหารสุกร โดยพยายามควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาด ทาการเลีย้ งและขยายพันธุแ์ ท้ โดยตัง้ ศูนย์เพาะเลีย้ งสุกรกลางขึน้ และศูนย์บารุงพันธุท์ ่มี ี
อยู่ 130 ศูนย์เพื่อแพร่พนั ธุ์สุกรพันธุ์ดใี ห้แพร่หลายยิง่ ขึน้ และเลี้ยงรักษาลักษณะดีในสุกรพันธุ์
พื้น เมือ งไว้ขยายพันธุ์ทาการทดสอบสกุ ล สุ กรเพื่อ คัดไว้สาหรับขยายพันธุ์ต่ อ ไป จัดตัง้ ศูน ย์
ส่งเสริมสุกรขึน้ ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกอีกภาคละ 1 แห่ง ในด้านการกาจัดโรคของ
สุกรจะมุง่ กาจัดโรคอหิวาต์สุกรและโรคทริโคโนซิสให้หมดสิน้ ไป
18.3 โคนม ทดลองการเลี้ยงโคนมที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่สถานีบารุง
พันธุ์โคนม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้โคนมผสมที่เหมาะสมกับดินฟ้ าอากาศภาคเหนือกับที่
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อฝึ กหัดเกษตรกรทีม่ คี วามสนใจจะเลีย้ งโคนมต่อไป นอกจากนัน้
จะตัง้ สถานี บ ารุ ง พัน ธุ์ โ คนมย่ อ ยขึ้น เป็ นบางแห่ ง ที่ ม ีก ารเลี้ย งโคนมอยู่ บ้ า งแล้ ว เช่ น ที่
พระนครศรีอยุธยา
18.4 สัตว์ปีก ส่งเสริมการเลีย้ งไก่และเป็ ดพันธุด์ โี ดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ ดไข่พนั ธุ์
กากีแคมป์ เบลล์ โดยดาเนินการที่สถานีชลบุรแี ละสุราษฎ์ธานีเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรนาไป
เลี้ย งขยายพัน ธุ์ อนึ่ ง ส าหรับ สถานี ช ลบุ ร ีจะย้า ยไปตัง้ ที่อ าเภอบางปะกง โดยตัง้ เป็ น ศู น ย์
ส่งเสริมเป็ ดและสุกร
สถาบันการเกษตร
19. สหกรณ์ทด่ี นิ โครงการในด้านสหกรณ์ทด่ี นิ ประกอบด้วยงานสหกรณ์บารุงทีด่ นิ งาน
สหกรณ์นิคม งานสหกรณ์เช่าซือ้ และผูเ้ ช่าซือ้ ทีด่ นิ และงานชุมนุมสหกรณ์
19.1 สหกรณ์ บ ารุ ง ที่ ดิ น ขยายงานบ ารุ ง ที่ ดิ น ในเขต ภาคกลาง ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยจัดตัง้ สหกรณ์บารุงที่ดนิ ในพื้นที่ 1.24 ล้านไร่
คือ ในภาคกลางบริเวณโครงการชลประทานเจ้า พระยาและโครงการเขื่อ นเพชรรวมพื้ นที่
400,000 ไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณโครงการชลประทาน ลาตะคอง ลาพระเพลิง ลา
ปาว น้ าพอง น้ าพุงและบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าทัวไปรวมพื
่
น้ ที่ 414,000 ไร่ ในภาคเหนือบริเวณ
โครงการชลประทานแม่วงั แม่ยม แม่ลาว แม่แตง แม่น้ าป่ าสักและฝายน้าล้นรวมพืน้ ที่ 290,000
ไร่ ในภาคใต้ บ ริเ วณ โครงการชลประทานทั ว่ ไปในจัง หวัด กระบี่ พั ท ลุ ง สงขลา สตู ล
นครศรีธรรมราช พังงา และติดตัง้ เครื่องยนต์สูบน้ า 4 จุด ในจังหวัดชุมพร นราธิวาส สุราษฎ์
ธานี และพัทลุง รวมพืน้ ที่ 140,000 ไร่ เพื่อให้ราษฎรรูจ้ กั การรวมกลุ่มและดาเนินการร่วมกันใน
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การจัดทาระบบส่งน้ า การจัดสรรน้ า การระบายน้ า ตลอดจนการบารุงที่ดนิ โดยวิธตี ่างๆ เช่น
การปลูกพืชตระกูลถัว่ การใช้ปยหมั
ุ๋ กและปุ๋ ยเคมี และการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบารุงทีด่ นิ
19.2 สหกรณ์ นิค ม ดาเนินการในพื้นที่ประมาณ 271,000 ไร่ โดยเน้ นหนักใน
ภาคใต้ท่จี งั หวัดชุมพรและจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ 150,000 ไร่ ในภาคเหนือ ที่จงั หวัดอุต รดิต ถ์
ก าแพงเพชร เชี ย งใหม่ แ ละสุ โ ขทั ย รวมพื้ น ที่ 96,000 ไร่ และในภาคกลางที่ จ ัง หวั ด
สมุท รปราการอีก 25,000 ไร่ กิจ กรรมส่ ว นใหญ่ ข องงานนิ ค มจะเป็ น ไปในรูป การจัด บริก าร
สาธารณะในเขตนิ ค ม ได้แ ก่ ถนน ระบบส่ ง น้ าและท าการบุ ก เบิก ก่ อ สร้า งที่ดิน ให้ ส มาชิก
ประมาณร้อยละ 10 ของทีจ่ ดั สรร
19.3 สหกรณ์ผเู้ ช่าและเช่าซือ้ ทีด่ นิ ปรับปรุงสหกรณ์ประเภทนี้ในภาคเหนือและ
ภาคใต้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ขยายงานในภาคกลางโดยจัดตัง้ สหกรณ์ประเภทนี้ขน้ึ ในจังหวัดอยุธยา
พื้นที่ 2,400 ไร่ ในปี 2510 สาหรับปี ต่อไปจะพิจารณาจัดตัง้ ตามความเหมาะสม โดยใช้วธิ ซี ้อื
ทีด่ นิ จากเจ้าของทีด่ นิ มาจัดสรรให้เกษตรกรผูไ้ ม่มที ด่ี นิ ของตนเองได้เช่าซือ้ ระยะยาว
19.4 ชุมนุ มสหกรณ์ท่ดี นิ รวบรวมสหกรณ์ ขนั ้ ปฐมที่มวี ตั ถุประสงค์เหมือนกัน
เข้าด้วยกันและตัง้ เป็ นชุมนุ มสหกรณ์ เพื่อขยายขอบเขตของธุร กิจให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ในระยะ
ของแผนจะจัดตัง้ ชุมนุ มสหกรณ์บารุงที่ดนิ ชุมนุ มสหกรณ์นิคมและชุมนุ มสหกรณ์ผู้เช่าและเช่า
ซือ้ ทีด่ นิ อย่างละ 2 สมาคม รวม 6 สมาคม โดยแต่ละชุมนุมจะมีเขตเนื้อทีไ่ ม่ต่ากว่า 50,000 ไร่
20. สหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ
20.1 สหกรณ์ธนกิจ ในด้านการสหกรณ์ธนกิจจะปรับปรุงสหกรณ์หาทุนให้เป็ น
สหกรณ์ ส ิน เชื่อ เพื่อ ผลิต กรรม ซึ่งก าลังด าเนิ น งานได้ผ ลดีอ ยู่ในปั จจุบ ัน โดยจัด ตัง้ สหกรณ์
ประเภทนี้ขน้ึ ปี ละ 6 สมาคม รวม 30 สมาคม แต่ละสมาคมจะมีสมาชิกประมาณ 250 ครอบครัว
นอกจากนี้จะรวมสหกรณ์ หาทุนที่มอี ยู่แล้วซึ่งมีขนาดเล็ ก โดยสมาชิกประมาณ 10–15 คนเข้า
ด้วยกันประมาณ 1,600 สมาคมเพื่อเปลีย่ นเป็ นสหกรณ์สนิ เชื่อเพื่อผลิตกรรมจานวน 80 สมาคม
โดยคาดว่าในปี 2510 และ 2511 จะรวมและเปลี่ยนรูป 10 สมาคม และในปี 2512–2514 อีกปี
ละ 20 สมาคม ฉะนัน้ เมื่อสิน้ ปี 2514 จะมีสหกรณ์ประเภทนี้รวมทัง้ สิน้ 120 สมาคม เป็ น
สหกรณ์ทต่ี งั ้ ขึน้ ใหม่ 110 สมาคมและทีม่ อี ยู่เดิมอีก 10 สมาคม มีสมาชิกทัง้ สิน้ ประมาณ 36,200
ครอบครัว สาหรับสหกรณ์หาทุนที่เหลืออยู่ประมาณ 8,300 สมาคม จะเลือกเฉพาะสมาคมที่ม ี
ฐานะเป็ นปึ กแผ่นพอสมควร มีทางทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เพื่อปรับปรุงให้ขยายใหญ่ขน้ึ โดย
การกูเ้ งินทุนเพิม่ เติมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อรับเกษตรกรเข้าเป็ น
สมาชิกเพิม่ เติมมากยิง่ ขึน้
20.2 สหกรณ์ พ าณิ ชย์ สหกรณ์ พ าณิชย์ท่สี าคัญ ได้แก่ สหกรณ์ ขายข้าวและ
สหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผล สหกรณ์ ขายข้าวในปั จจุบนั มีอยู่ 88 สมาคม มีสมาชิก 53,600
คน สหกรณ์ขายข้าวนี้จะทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยรับซือ้ ข้าวจากชาวนาตามโครงการช่วยเหลือชาวนา
ด้ว ย ส าหรับ สหกรณ์ ข ายพืช ผลและผลิต ผลในปั จ จุบ ัน มีอ ยู่ 33 สมาคม มีส มาชิก ประมาณ
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10,700 ครอบครัว จะสนับสนุ นให้ทาการค้าโดยตรงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาย
ขายข้าวโพดและพืชอื่นๆ สาหรับสหกรณ์พาณิชย์จะปรับปรุงให้เป็ นสหกรณ์เอนกประสงค์
21. กลุ่ ม เกษตรกร ส่ ง เสริม กลุ่ ม เกษตรกรมประเภทต่ า งๆ ที่ม ีอ ยู่แ ล้ว เช่ น กลุ่ ม
ชาวนา กลุ่ ม สกิก รและยุว กสิก รให้ม ีส มรรถภาพยิ่ง ขึ้น ในด้านการบริห าร โดยสมาชิก เป็ น
ผูบ้ ริหารงานเอง รัฐจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามโครงการช่วยเหลือชาวนา โดยผ่าน
กลุ่มเกษตรกร ทัง้ นี้ เพื่อให้เกษตรกรรูจ้ กั มีความรับผิดชอบร่วมกันและให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
ซึง่ กันและกันอันจะเป็ นผลให้ความช่วยเหลือของรัฐตกถึงมือเกษตรกรและอานวยประโยชน์แก่
เกษตรกรโดยแท้จริง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีอยู่หลายประเภทด้วยกันในขณะนี้จงึ
ปรับปรุงให้มมี าตรฐานเดียวกัน และดาเนินงานในแนวทางเดียวกัน ทัง้ นี้ รัฐจะออกกฏหมายยก
ฐานะกลุ่มเกษตรกรมเหล่านี้ให้เป็ นนิตบิ ุคคลทางธุรกิจ โดยเปิ ดโอกาสให้แปรรูปเป็ นสหกรณ์ได้
ในโอกาสต่อไป
สิ นเชื่อการเกษตร
22. ขยายกิจการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึง่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2509
โดยเพิม่ ทุนสาหรับให้เกษตรกรกู้ และจัดตัง้ สาขาในจังหวัดต่างๆ ทีเ่ หมาะสม 57 แห่ง โดยเฉลีย่
ปี ละ 10 แห่ง ในระยะของแผนเพิม่ จากที่ตงั ้ ไปแล้วในปี 2509 จานวน 5 แห่ง เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างทัวถึ
่ งเงินกู้ทใ่ี ห้เกษตรกรแต่ละรายการมีจานวนพอเพียงทีจ่ ะสามารถนาไปใช้
ขยายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้เป็ นสินเชื่อประเภทที่มกี ารดูแลนอกจากการขยาย
บริก ารสิ น เชื่ อ ในส่ ว นของรัฐ แล้ ว จะส่ ง เสริม ให้ ส ถาบั น การเงิน ของเอกชนให้ ค วาม
ร่วมมือในเรือ่ งนี้ดว้ ย
งบพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
23.ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้กาหนดค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ไ ว้ ร วมทัง้ สิ้น ประมาณ 11,250 ล้ า นบาท โดยมีแ หล่ ง ที่ ม าดัง นี้ คื อ
งบประมาณแผ่นดินเงินกูต้ ่างประเทศและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
แหล่งที่มา
2510
2511
2512
2513
2514
รวม
งบประมาณแผ่นดิน 1,495.05 1,624.22
1,645.44 1,747.21
1,869.39 8,420.28
เงินกูต้ ่างประเทศ 138.00
219.00
530.00
594.00
416.00
1,942.10
เงินช่วยเหลือ
100.00
110.00
110.00
115.00
115.00
550.00
ต่างประเทศ
เงินรายได้
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
400.00
1/
รัฐวิสาหกิจ
รวม
1,858.05 2,033.22
2,404.41 2,536.21
2,450.36 11,312.24
1/ เงินสงเคราะห์ชาวสวนยางเพื่อปลูกแทน
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ปัญหาสาคัญและความคาดหมายในอนาคต
24. การพัฒนาการเกษตรจะยังคงมีบทบาทอันสาคัญยิง่ ในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ส่ ว นรวมของประเทศอยู่ต่ อ ไปอีก เป็ นเวลายาวนาน ทัง้ นี้ โดยค านึ งถึงลัก ษณะของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึง่ มีการเกษตรเป็ นหลัก ถึงแม้ว่าโครงการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ในระยะต่อไปจะมีอตั ราส่วนของอุตสาหกรรมมากยิง่ ขึน้ ก็จะไม่ทาให้การพัฒนาการเกษตร
คลายความส าคัญ ลง เพราะอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ จะต้อ งอาศัยวัต ถุ ดิบ อัน เป็ น ผลิต ผลของ
การเกษตรเป็ นหลัก
25. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอันได้แก่ ดิน น้ า ป่ าไม้ สัตว์น้ า และสัตว์ป่า
อันเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ อันหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องระมัดระวังมากยิง่ ขึน้ และใช้ไป
ในทางทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงหลักอนุ รกั ษ์กรรม ระบบการคุม้ ครองป้ องกันทีใ่ ช้
อยู่ในปั จจุบนั ยังขาดสมรรถภาพ ทาให้มกี ารทาลายทรัพยากรเหล่านี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
ชนกลุ่มน้อยอยูต่ ลอดเวลา สมควรทีร่ ฐั จะต้องทุ่มเทกาลังเงินและกาลังคนในเรือ่ งนี้ให้มากยิง่ ขึน้
และแก้ ไ ขปรับ ปรุง กฏหมายและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ให้ ส ามารถควบคุ ม ให้ ไ ด้ ผ ลโดยแท้ จ ริง
โดยเฉพาะป่ าไม้ในบริเวณป่ าที่ทรุดโทรมถูกทาลายไป และบารุงรักษาป่ าไม้ให้คงสภาพต้องใช้
เงินเป็ นจานวนมาก เท่าที่แล้วมากรมป่ าไม้ได้รยั งบประมาณสาหรับงานเหล่านี้ในจานวนจากัด
จึ
ง
มิอาจดาเนินการอย่างเต็มทีแ่ ละทันกาลได้ อัตราการปลูกป่ าในแต่ละปี จงึ ยังต่าอยู่มาก ไม่ทนั กับ
ป่ าทีถ่ ูกบุกรุกทาลายไป ในด้านการบารุงรักษาป่ าก็ยงั มิได้เป็ นผลเป็ นที่น่าพอใจ และในระยะ 5
ปี ของแผนฉบับนี้กย็ งั ไม่อาจเร่งรัดงานในด้านนี้ได้เท่าทีค่ วรฉะนัน้ จึงควรพิจารณาจัดหาเงินมา
สมทบกับงบประมาณแผ่นดินสาหรับดาเนินการในเรื่องนี้ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น กาหนด
เงินรายได้ส่วนหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เพื่อปลูกป่ าและบารุงป่ าไม้มคี ่า นอกจากนัน้
ควรหาทางให้เอกชนโดยเฉพาะราษฎรได้ช่วยเหลือ รัฐบาลในการปลูกไม้มากขึ้น เช่นในรูป
บริษทั ร่วมทุนและป่ าไม้ชุมชนในหมู่บา้ นเป็ นแห่งๆ ไปเพื่อใช้สาหรับหมู่บา้ นเอง ส่วนทรัพยากร
ประมงนัน้ จาเป็ นจะต้องดาเนินการอนุ รกั ษ์สตั ว์น้ าชายฝั ง่ ให้ได้ผลจริงจัง ตลอดจนปฏิบตั ติ าม
กฏหมายรักษาพันธุส์ ตั ว์น้าจืดและน้าเค็มด้วย
26.ในด้านการชลประทาน รัฐจะยังคงทุ่มเทเงินเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานอีก
หลายโครงการเพื่อ ส่ ง น้ า ให้ พ้ืน ที่เ พาะปลู ก ให้ ท ัว่ ถึง อย่ า งไรก็ต ามการก่ อ สร้า งโครงการ
ชลประทานในอนาคตจะเน้นหนักไปในด้านการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้าเพื่อให้โครงการ
ชลประทานโดยเฉพาะเขื่อ นต่ างๆ ทัง้ เก่ าและใหม่ ส ามารถอ านวยประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ก าร
เพาะปลูกในอนาคต อัตราส่วนของการพัฒนาการชลประทานจะลดลงตามลาดับเมือ่ การก่อสร้าง
เขื่อนใหญ่ ๆเสร็จสิ้นลง อหนึ่งในปี หนึ่งๆ รับจะต้องรับภาระในการจัดสร้างคันและคูน้ าในเขต
โครงการชลประทานหลายแห่งซึง่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยจานวนมาก ในเรือ่ งการทาคันและคูน้ านี้ตาม
หลัก การน่ า จะเป็ นเรื่อ งที่ร าษฎรจัด ท าเอง แต่ ป รากฏว่ า เท่ า ที่เป็ นมาราษฎรไม่ อ าจท าได้
เนื่องจากไม่มเี ครื่องมือชุด ขาดความกระตือรือร้น หรือมีปัญ หาขัดข้องต่างๆ เช่นปั ญ หาเรื่อง
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ทีด่ นิ และอื่นๆ จึงจาเป็ นทีร่ ฐั จะต้องจัดทาให้เพื่อการใช้น้ าเป็ นไปอย่างมีประโยชน์สูงสุด หากรับ
จะมีนโยบายจัดสร้างคันคูน้ าให้ในเขตชลประทานทัง้ หมดก็จะต้องใช้งบประมาณมากมายเกิน
กาลังที่รฐั จะทาได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้สมควรมีการพิจารณาให้ราษฎรที่ได้รบั ประโยชน์ได้มสี ่วนเสีย
ค่าตอบแทนบริการทีร่ ฐั จะให้และค่าบารุงรักษาให้อตั ราที่สมควรโดยจัดตัง้ เป็ นกลุ่มชลประทานราษฎร์ขน้ึ อนึ่งโครงการชลประทานทุกโครงการควรจะวางโครงการการจัดที่ดนิ ไว้ดว้ ย สาหรับ
อพยพราษฎรจากบริเวณอ่างเก็บกักน้าและควรดาเนินการสงวนทีว่ ่า งเปล่าในเขตโครงการทีจ่ ะ
สร้างใหม่ซ่งึ ยังไม่มผี ู้จบั จองไว้เพื่อการจัดสรรให้ผู้ท่ตี ้องอพยพออกจากบริเวณอ่างเก็บกักน้ า
หรือจากทีอ่ ่นื ๆ ทัง้ นี้เพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ราษฎรโดยทัวไป
่
27. การเพิม่ ผลผลิตในด้านการเพาะปลูกจะขึ้นอยู่กบั การเพิม่ สมรรถภาพในการผลิต
หรือผลผลิตต่อไร่มากกว่าการขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพราะการขยายเนื้อที่ออกไปนัน้ มีขอบเขต
จากัด ฉะนัน้ การบารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้พนั ธุพ์ ชื ทีด่ ไี ด้ผลสูง ตลอดจนการ
ทาวิธกี ารเพาะปลูก จะเป็ น ในลัก ษณะที่ให้ประโยชน์ สูงขึ้น กล่ าวคือ มีการเพาะปลูกตลอดปี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตที่มกี ารชลประทานสมบูรณ์ นอกจากนี้จะต้อ งมีการแก้ปัญ หาเรื่อ ง
เกษตรกรไม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ นของตนเอง อันเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องนี้
มีนโยบายหลักอยู่แล้วว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรจานวนมากที่สุดให้มที ่ดี นิ ทากินเป้ นของตนเอง
และให้มขี นาดการถือครองทีเ่ หมาะสมในทางเศรษฐกิจ จึงสมควรทีจ่ ะได้มกี ารพิจารณาปรับปรุง
ระบบถือครองทีด่ นิ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยดาเนินงานตามมาตรการต่างๆดังนี้
(1) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญ ญัติท่เี กี่ยวกับที่ดนิ เพื่อการเกษตรให้เหมาะสม
และมีผลบังคับใได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ พิจารณากาหนดขนาดของทีด่ นิ ถือครองด้วย
(2) เก็บภาษีท่ดี นิ ที่อยู่ในความครอบครอง โดยเจ้าของที่ดนิ มิได้ทาประโยชน์
เองให้สงู ขึน้
(3) พิจารณาในการจัดหาที่ดนิ โดยการซื้อจากเจ้าของที่ดนิ ที่ต้องการขาย และ
ทาการพัฒนาที่ดนิ เหล่านัน้ ให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม และจัดขายผ่อนส่งระยะ
ยาวให้แก่กสิกรผูไ้ ม่มที ด่ี นิ เป็ นของตนเองต่อไปในรูปสินเชื่อเพื่อการเกษตร
28. ในด้า นการประมง การประมงทะเลโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การประมงน้ าลึก จะทวี
ความสาคัญยิง่ ขึน้ ทุกที หากประสงค์จะให้การประมงของประเทศไทยเจริญรุดหน้าเท่าเทียมกับ
ต่างประเทศที่เจริญแล้ว จาเป็ นที่รฐั จะต้องให้การสนับสนุ นและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประมงทะเลให้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ รัฐควรช่วยสนับสนุ นโดยจัดหาเงินทุน ให้ชาวประมงกู้ยมื
สาหรับการลงทุนเกี่ยวกับการประมงให้เพียงพอทัวถึ
่ ง ในด้านการประมงน้ าจืดก็จาเป็ นทีจ่ ะต้อง
ส่งเสริมให้ก้าวหน้าขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์พนั ธุ์สตั ว์น้ าจืด และการ
เพาะเลี้ย งปลาในอ่ างเก็บ น้ าและหนองบึงสาธารณะทัว่ ๆไปตลอดจนบู รณะปรับ ปรุงแหล่ ง
จับสัตว์น้ าเหล่านัน้ ให้อยู่ในสภาพทีด่ เี สมออันเป็ นการช่วยเศรษฐกิจของราษฎรทีย่ ากจนได้อาศัย
จับ กิ น และเป็ นการเพิ่ ม พู น สัต ว์ น้ าจืด ที่ ม ีค่ า เพื่ อ ให้ พ อเพี ย งกั บ ความต้ อ งการบริโ ภค
ภายในประเทศและเหลือส่งออกต่างประเทศได้อกี โสดหนึ่งด้วย
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29. การเลี้ยงสัตว์เ ป็ นกิจกรรมที่สาคัญ สาขาหนึ่งของเกษตรกรของประเทศไทย การ
พัฒนาการเกษตรในอนาคตควรจะให้ความสาคัญต่อการปศุสตั ว์มากยิง่ ขึน้ รัฐควรส่งเสริมการ
เลีย้ งสัตว์ฝงู ใหญ่เพื่อการค้า เช่น ฝูงโค กระบือฝูง เพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
และเป็ น ล่ าเป็ น สัน ประเทศไทยมีเนื้ อ ที่ท่ีเหมาะสมส าหรับ การท าทุ่ งหญ้ าเลี้ย งสัต ว์อ ยู่ม าก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราบสูงภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ความสาเร็จในเรื่อ งนี้ ข้นึ อยู่กับความ
ช่ว ยเหลือ ของรัฐในด้านวิชาการ เงิน ทุ น และการอ านวยความสะดวกต่ างๆ โดยเฉพาะการ
อานวยความสะดวกในการเลี้ยงสัตว์ได้พฒ
ั นาไปอย่างกว้างขวาง จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาการ
แก้ไขกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั อันเป็ นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านการปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม เพื่อชักจูงให้เอกชนลงทุนในกิจการนี้มากยิง่ ขึน้
30. การตลาด ผลิต ผลการเกษตรเป็ นหัว ใจการพัฒ นาการเกษตรของประเทศ ทั ้งนี้
เพราะการพัฒนาการเกษตรนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือของเอกชน คือตัวเกษตรกรเป็ นส่วนใหญ่
การทีจ่ ะทาให้เกษตรกรมีกาลังใจขยายการผลิตย่อมขึน้ อยู่กบั ระดับราคาของผลิตผลทีไ่ ด้รบั ว่า
จะก่อให้เกิดผลกาไรคุม้ กับการลงทุนหรือไม่เพียงใด นโยบายในการปรับปรุงการตลาดผลิตผลเกษตรที่สาคัญ ประการหนึ่งคือ ส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันทาการค้าผลิตผลของตนโดยผ่าน
คนกลางน้อยทีส่ ุดเพื่อให้มรี ายได้สูงขึน้ และมีอานาจในตลาดผลิตผลเกษตรมากขึน้ เพื่อให้ได้ผล
ตามนโยบายที่ว างไว้จ าเป็ น ที่รฐั จะต้อ งพิจารณาออกกฎหมายเพื่อ ยกฐานะกลุ่ ม เกษตรกร
ประเภทต่างๆ เป็ นนิตบิ ุคคลกับแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ให้เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั
ยิง่ ขึ้น โดยเปิ ดช่อ งทางให้เกษตรกรต่ างๆสามารถแปรสภาพเป็ นสหกรณ์ ได้ในโอกาสต่ อ ไป
สหกรณ์ต่างๆเหล่านี้ควรแปลสภาพฌป็ นรูปธุรกิจเอนกประสงค์เพื่อให้สามารถอานวยประโยชน์
แก่สมาชิกได้โดยสมบูรณ์ทงั ้ ในด้านการผลิตและการตลาด
31. ในเรื่องการปลุกยางแทนจาเป็ นต้องมีการเร่งรัดการดาเนินการให้กา้ วหน้าในอัตราที่
สูงกว่าที่เป็ นอยู่เพราะจะต้องเร่งปรับปรุงการผลิตยางธรรมชาติทงั ้ ในด้านคุณภาพและปริมาณ
โดยให้ได้ยางที่มคี ุณ ภาพสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ าเพื่อให้แข่งขันกับยางสังเคราะห์ซ่ึ งกาลัง
ทวีความสาคัญขึน้ ได้ การเพิม่ ผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ
ของยางธรรมชาติจะท าได้โดยการเร่งรัด การปลูกยางพัน ธุ์ดีแ ทนต้น ยางที่ท รุด โทรมและให้
ผลผลิต ต่ า การส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดแี ทนที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ยังมิอาจทาได้โดย
กว้างขวางและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ฉะนัน้ ควรเร่งรัดให้ก้าวหน้ ายิง่ ขึ้นโดยพิจารณานาเงิน
ผูกพันที่ค้างจ่ายซึ่งสารองไว้ในปั จจุบนั มาใช้ในการสงเคราะห์การปลูกแทนเพื่อให้สงเคราะห์
ได้มากรายขึน้ ในแต่ละปี แต่เมื่อมีปัญหาขัดข้องโดยมีเงินทุนไม่พอทีจ่ ะจ่ายให้ราษฎรได้ตามข้อ
ผูกพันก็ควรเสนอให้รฐั พิจารณาช่ายเหลือในเรื่องเงินทุนต่อไปตามสมควร นอกจากนัน้ จะต้อง
ดาเนินการกระจายประเภทการผลิตของเกษตรกรของภาคใต้เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาราคายาง
ตกต่าในอนาคตด้วย
32. เนื่ อ งจากสาขาเกษตรของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเป็ น สาขาใหญ่ เป็ น
รากฐานของประเทศประกอบกับเกษตรกรยังไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยตัวเองได้อ ย่างเต็มที่จงึ
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จาเป็ น ที่รฐั จะต้อ งให้ค วามช่ว ยเหลือ อุ้มชูอ ยูามากโดยการให้บ ริการต่ างๆ เพื่อ ช่ว ยผลักดัน
การเกษตรให้เจริญ ก้าวหน้ าการบริหารงานของรัฐจึงมีค วามสาคัญ อยู่มาก จาเป็ นต้องมีการ
ปรับ ปรุง ส่ ว นราชการที่ม ีห น้ าที่ ใ นการพัฒ นาการเกษตรให้ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง มีก าลังคนที่
สามารถและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ อย่างพอเพีย ง และให้ด าเนิ น งานโดยประสานกัน อย่ างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร

บทที่ 10
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฉบับแรกได้ก้าวหน้ า
เป็ นอันดับมากคือระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนาที่ล่วงมาแล้ว มูลค่าผลิตผลด้านอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นในอัต ราร้อ ยละ 8ต่ อปี แ ละเพิ่มขึ้นประมาณร้อ ยละ 12.6 ต่ อปี ในระยะ3ปี หลัง สาหรับ
รายได้ประชาชาติจากการอุตสาหกรรมก็มสี ่วยเฉลี่ยเพิม่ สูงขึน้ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลผลิต
รวมอุ ต สาหกรรมในปี พ.ศ.2504 ซึ่งเท่ ากับ ประมาณร้อ ยละ 11.4 ของผลิต ผลรวมของชาติ
เพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ.2509 สาขาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมจึงนับว่าเป็ น
ส่วนสาคัญสาขาหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. นโยบายของรัฐบาลในระยะเวลาของแผนพัฒนาทีล่ ่วงมาแล้วมุ่งส่งเสริมให้เอกชนทัง้
ภายในและภายนอกประเทศประกอบกิจ การอุ ต สาหกรรมให้ ม ากขึ้น เพื่อ ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของพลเมือง ดังนัน้ ในระยะเวลาของแผนทีล่ ่วงมาแล้วได้
มีก ฎหมายส่ งเสริม การลงทุ น ขึ้น โดยก าหนดสิท ธิแ ละประโยชน์ บ างประการให้แ ก่ ผู้ท่ีล งทุ น
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามประเภทที่ได้กาหนดไว้ จึงทาให้เอกชนได้มบี ทสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี แรงงานทัง้ หมดในการประกอบการ
อุตสาหกรรมของประเทศยังมีจานวนต่ าอยู่มาก คือ มีจานวนเพียงร้อยละ 4.7 ของแรงงานที่ม ี
อยู่ทงั ้ หมดหรือ ประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทัวประเทศเท่
่
านัน้ จึงกล่าวได้ว่าการพัฒ นา
อุตสาหกรรมจาเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งรัดให้เร็วยิง่ ขึน้ อีก
3. จ านวนโรงงานทัง้ หมดที่จ ดทะเบีย นใน พ.ศ.2508 มีป ระมาณ 380,000 โรงงาน
ประมาณร้อยละ 60 ของจานวนดังกล่าวเป็ นอุตสาหกรรมสีขา้ วทีใ่ ช้เครือ่ งจักร ในจานวนโรงงาน
ทัง้ หมดนี้ประมาณร้อยละ 97 เป็ นอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งมีคนงานต่ ากว่า 50 คน ส่วนใหญ่
ของอุตสาหกรรมขนาดย่อมนี้เป็ นอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ผลิตภัณฑ์เคมี
และผลิตภัณฑ์อโลหะ เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดย่อมนี้เป็ นมูลฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ นโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งหนักในทางส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเหล่านี้ให้ม ี
สมรรถภาพในการดาเนินงานมากขึ้น เพื่อวางรากฐานในการพัฒ นาอุต สาหกรรมขนาดใหญ่
ต่อไปในอนาคต
4. อุต สาหกรรมทัง้ สิ้นจัดแบ่งออกเป็ น 40 ประเภท รวมเป็ นหมวดใหญ่ ๆ 17 หมวด
อุตสาหกรรมหมวดอาหาร ยาสูบ เครื่องดื่ม เครือ่ งมือ เครื่องจักรและเคมีภณ
ั ฑ์เป็ นอุตสาหกรรม
ที่ผ ลิต ได้ม ีมูล ค่ ามากที่สุ ด ตามล าดับ และมีมูล ค่ ารวมประมาณร้อ ยละ 70 ของอุ ต สาหกรรม
ทัง้ หมด เฉพาะอุตสาหกรรมในหมวดอาหารมีโรงสีขา้ ว โรงน้ าตาลและโรงฆ่าสัตว์ ในปี 2508 มี
มูลค่าประมาณร้อยละ 31 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมทัง้ หมด
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5. รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสามารถผลิตได้ประมาณร้อยละ 15 ของ
มูลค่ามวลรวมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระยะเวลาของแผนฉบับแรก สาหรับ ระยะเวลาของแผน
ฉบับต่อไปรัฐมีนโยบายจะลดความสาคัญของรัฐวิสาหกิจในด้านอุตสาหกรรมลงอีก เพื่อมิให้ม ี
การแข่งขันกับเอกชนซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและชักจูงให้เอกชนได้มบี ทบาทใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมมากยิง่ ขึน้
นโยบาย
6. ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่สองนี้มวี ตั ถุประสงค์ท่จี ะ
เร่ง รัด พัฒ นาอุ ต สาหกรรมให้ ก้ า วหน้ า ยิ่ง ขึ้น เป็ นล าดับ โดยจะพิจ ารณาถึง โครงสร้า งทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับการเพิม่ ขึน้ ของประชากรเป็ นหลักสาคัญประการแรก
และช่วยเหลือให้มกี ารใช้วตั ถุดบิ และทรัพยากรภายในประเทศให้เพิม่ ขึ้นเป็ นประการทีส่ อง เพื่อ
จะให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวรัฐมีนโยบายและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
6.1 ส่ งเสริมการลงทุ น เพื่อ กิจการอุ ต สาหกรรมให้ม ากยิ่งขึ้น โดยปฏิบ ัติต าม
นโยบายและส่งเสริมตามวิธกี ารที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อ กิจการ
อุ ต สาหกรรม ทัง้ จะจัด มาตรการอื่น ที่ช่ ว ยให้ก ารลงทุ น เป็ น ประโยชฯต่ อ ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศและประชาชนส่ ว นรวมได้ม ากที่สุ ด ส าหรับ อุ ส าหกรรมที่ใช้ว ัต ถุ ดิบ และแรงงานใน
ประเทศ และทีค่ นไทยมีส่วนรวมทุนนัน้ จะได้พจิ ารณาช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
6.2 รัฐจะไม่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ในรูปรัฐวิสาหกิจซึง่ จะเป็ นการ
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค สวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อความมันคง
่
ของประเทศเท่ านั น้ ส าหรับ อุ ต สาหกรรมที่รฐั ด าเนิ น การอยู่ใ นขณะนี้ จ ะได้ว างหลัก เกณฑ์
พิจารณาให้เป็ นทีแ่ น่ นอนว่าจะคงรักษาไว้หรือจาหน่ ายจ่ายโอนให้เอกชนรับไปดาเนินการต่อไป
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นรายๆ ไป
6.3 ส่ งเสริม ให้เอกชนที่ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแข่งขัน กัน โดยเสรีภ ายใน
ขอบเขตที่สมควรและป้ องกันการผูกขาดอันจะเป็ นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติส่วนรวม
ทัง้ นี้ จะท าการศึก ษาและวิจยั หาข้อ เท็จจริงต่ างๆ ว่าอุ ต สาหกรรมประเภทใดมีช่ อ งทางที่จะ
ขยายตัวได้ในอนาคตเพื่อเผยแพร่และชักจูงให้เอกชนลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมนัน้ ๆ มากขึน้
6.4 ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แนะน าในด้ า นวิช าการ การฝึ ก อบรม การเงิน และ
การตลาดแก่อุตสาหกรรมเป็ นส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สนับสนุนช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อมและอุตสาหกรรมครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวรวดเร็วยิง่ ขึน้
6.5 ทาการสารวจและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เป็ นประโยชน์
แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มากทีส่ ุด โดยจะเร่งให้มกี ารสารวจวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
อุตสาหกรรมให้มากขึน้ เช่น วัตถุดบิ เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษ น้ าตาล ทอผ้า เคมีและเครื่องปั น้ ดินเผา เป็ นต้น
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6.6 จัด ให้ม ีก ารศึก ษาและค้น คว้าในทางวิท ยาศาสตร์เพื่อ ประโยชน์ แ ก่ ก าร
อุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยจะให้การสนับสนุ นจากสถาบันของเอกชนและหน่ วยงาน
ของรัฐที่ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการนี้ รวมทัง้ กาหนดมาตรฐานสินค้าอุต สาหกรรมและ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตได้ในประะเทศและทีส่ งมาจากต่
ั่
างประเทศให้
มีมาตราฐานเพื่อประโยชน์ของผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้
6.7 ช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบกิจ การอุ ต สาหกรรมในด้า นการจัด หาที่ดิน เพื่อ ตัง้
โรงงาน โดยสนับสนุนให้มนี ิคมอุตสาหกรรมขึน้ ทัง้ ของรัฐและเอกชน
เป้ าหมาย
7. เป้ าหมายการผลิต ทางอุ ต สาหกรรมก าหนดว่า มูล ค่ าการผลิต จะเพิ่มขึ้นในอัต รา
ประมาณร้อยละ 11ต่อปี เป็ นอย่างน้อย และประมาณว่าจะเป็ นอัตราส่วนของมวลรวมผลิตภัณฑ์
ในประเทศ ร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ.2514 ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ประมาณ
การไว้ดงั นี้
ประมาณการผลิ ตของอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ประเภทอุตสาหกรรม
หน่ วย
2508
2514
น้าตาล
ตัน
320,000
270,000
แก้ว
ตัน
56,500
70,000
กระดาษ
ตัน
22,300
75,000
ปุ๋ ยเคมี
ตัน
250,000
เหล็กกล้า
ตัน
100,000
400,000
ประกอบรถยนต์
คัน
8,692
30,000
ยางรถยนต์
เส้น
140,000
300,000
ซีเมนต์
ล้านตัน
1.25
2.8
กระสอบ
ล้านใบ
39.90
65.0
ผ้า
ล้านหลา
251.50
610.0
บุหรี่
ล้านมวน
10,500
12,500
กลันน
่ ้ามัน
ล้านบาเรล
13
18
ไม้อดั
ล้านแผ่
2.12
5.0
หมายเหตุ:รวมทัง้ ทีผ่ ลิตโดยเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ า:2508 รวบรวมจากรายงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานการผลิตต่างๆ
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7.1 น้ าตาล ปริมาณการผลิตสูงกว่าความต้องการภายในประเทศอยู่มาก และ
สูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ในฤดูผลิต 2507–2508 แต่เนื่องจากอ้อยยังมีปริมาณต่ าและโรงงานยังขาด
ประสิท ธิภ าพในการผลิต ต้ น ทุ น การผลิต น้ า ตาลยัง สูง กว่ า ราคาตลาดโลกอยู่ ไม่ ส ามารถ
ส่งออกไปจาหน่ ายแข่งขันยังต่างประเทศได้โดยปราศจากเงินทุนอุดหนุ น ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะ
หาทางช่วยเหลือและแนะนาโรงงานและชาวไร่อ้อยในทางวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิต
สูงขึ้นเสียก่ อน เป้ าหมายจึงกาหนดว่าการผลิต น้ าตาลควรผลิต ให้แน่ นอนเพียงพอกับความ
ต้องการในประเทศและปริมาณทีค่ าดว่าจะสามารถส่งออกได้เท่านัน้
7.2 แก้ว การผลิต แก้ ว มีป ริม าณเพีย งพอกับ ความต้ อ งการภายในประเทศ
ปั จจุบนั มีโรงงานผลิตขวดและเครื่องแก้วต่างๆ ขนาดเล็กอยู่หลายแห่ง แต่ท่จี ดั ว่าเป็ นโรงงาน
ขนาดใหญ่ ได้มาตราฐานมีเพียง 2โรง กาลังผลิตรวมกัน ทัง้ สิ้นประมาณปี ละ 60,000 ตัน ในปี
พ.ศ. 2514 คาดว่าจะสามารถผลิตได้พอกับความต้องการของประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ และอาจมีเหลือ
ส่งไปขายยังต่างประเทศได้บา้ ง
7.3 กระดาษ การผลิต กระดาษทุ ก ชนิ ด ยัง ไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ภายในประเทศปั จจุบนั โรงงานของรัฐและเอกชนทาการผลิตกระดาษเขียนและกระดาษพิมพ์
รวมกันได้ประมาณปี ละ 22,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยงั มีโรงงานของเอกชนทาการผลิตกระดาษ
ทีม่ คี ุณภาพต่า เช่นกระดาษแข็งและกระดาษฟางรวมกันได้ประมาณปี ละ2,400-3,000 ตัน ความ
ต้องการใช้ภายในประเทศในปี พ.ศ. 2507 มีมากกว่า 90,000 ตันและใน พ.ศ. 2510 ก็คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ มากกว่า 100,000 ตันจึงคาดว่าอุตสาหกรรมกระดาษจะสามารถขยายตัวได้อกี เป็ นอัน
มาก รวมทัง้ กระดาษที่มเี ส้นใยเหนียวทนทาน เช่น กระดาษเหนียวสาหรับห่อของและกระดาษ
หนังสือพิมพ์ซง่ึ ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศ ในขณะนี้อกี ด้วย
7.4 ปุ๋ ยเคมี โรงงานปุ๋ ยเคมีท่ีจงั หวัดลาปางจะสามารถดาเนินการได้เต็มที่ในปี
พ.ศ. 2510 และหลังจากนัน้ จึงจะขยายงานโดยเปิ ดโรงงานผสมปุ๋ ยขึน้ นอกจากนี้คาดว่ายังจะมี
โรงงานปุ๋ ยของเอกชนเปิ ดใหม่ด้วยการผลิตปุ๋ ยเคมีจงึ ประมาณว่าจะผลิตได้ 250,000 ตันต่อปี
การใช้ปยทั
ุ๋ ง้ สิน้ ในปี พ.ศ. 2509 มีประมาณ 145,000 ตันและคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 320,000 ตัน
ใน พ .ศ . 2514 ดั ง นั ้ น ก า ร ผ ลิ ต ปุ๋ ย เค มี จ ะ ข ย า ย ไ ด้ เร็ ว ถ้ า ส า ม า ร ถ ข า ย ใน ร า ค า
ต่ากว่าปั จจุบนั เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังใช้ปยน้
ุ๋ อยและความต้องการปุ๋ ยจะเพิม่ อีกมาก
7.5 เหล็กกล้า โรงงานถลุงเหล็กในประเทศเป็ นโรงงานผลิตหรือหลอมเหล็กจาก
เศษเหล็กเป็ นส่วนใหญ่ ในระยะเวลาของแผนจะมีโรงงานขนาดใหญ่เปิ ดดาเนินการขึน้ 2 โรงใน
ปี พ.ศ. 2514 ประมาณว่าจะผลิต ได้ 400,000 ตัน ซึ่งในระยะเวลาเดียวกัน ความต้อ งการจะ
เพิม่ ขึน้ จาก 400,000 ตันในปี พ.ศ. 2509เป็ น 600,000 ตันในปี พ.ศ. 2514 เป็ นอย่างต่ า เพราะ
การก่อสร้างสถานที่ทางานและที่อยู่อาศัยกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการเหล็กเพื่อ
การก่อสร้างและอื่นๆ จึงประมาณว่าจะเพิม่ ขึน้ อีกเป็ นอันมาก
7.6 การประกอบรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2508 มีโรงงานประกอบรถยนต์ เปิ ด
ดาเนิ น การ 7 โรง ท าการประกอบรถยนต์ รถบรรทุ ก และรถแทรกเตอร์ได้ รวมกัน ประมาณ
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8,600 คัน ในปี พ.ศ. 2509 มีโรงงานเปิ ดขึ้นใหม่อีก 2 โรง ตามกาลังผลิต ประมาณได้ว่าผลิต
รถยนต์นงั ่ 9,800 คัน รถแทรกเตอร์ 1,400 คันและและรถบรรทุก 12,400 คัน คาดว่าจะสามารถ
ขยายการผลิตรวมทุกประเภทขึน้ ได้ประมาณ 30,000 คันในปี พ.ศ. 2514
7.7 ยางรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2508 ความต้องการใช้ยางรถยนต์ภายในประเทศมี
ปริมาณ 400,000 เส้นต่ อปี แต่มโี รงงานที่สามารถผลิตสนองความต้องการได้เพียง 140,000
เส้นต่อปี เท่านัน้ ในปี พ.ศ. 2514 ประมาณว่าจะมีการผลิตเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 300,000 เส้นต่อปี
ทัง้ นี้เพื่อสนองความต้องการซึง่ คาดว่าเพิม่ ขึน้ ถึง 600,000 เส้น
7.8 ซี เมนต์ ปั จจุบนั มีโรงงานผลิตซีเมนต์อยู่ 4 แห่ง ผลิตได้รวมกันประมาณ
1.4 ล้านตัน ในระยะเวลาของแผนคาดว่าจะขยายกาลังการผลิตขึน้ รวมทัง้ การตัง้ โรงงานขึน้ ใหม่
ด้วย และจะสามารถเพิม่ ผลผลิตเป็ นสองเท่าของการผลิตในปั จจุบนั เป็ นอย่างน้ อย และสามารถ
ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการและส่งขายยังต่างประเทศได้ดว้ ย
7.9 กระสอบ โรงงานทอกระสอบในปี พ.ศ. 2509 มีอยู่ 9 โรง เป็ นของรัฐ 4 โรง
เอกชน 5 โรง ในปี พ.ศ. 2510 จะเปิ ดดาเนินการอีก 2 โรง มีกาลังการผลิตทัง้ สิ้นประมาณ 80
ล้านใบต่ อ ปี ในปี พ.ศ. 2514 ประมาณว่าจะผลิต ได้ 65 ล้านใบ ทัง้ นี้ รวมการผลิต เพื่อ ส่ งไป
จาหน่ ายยังต่างประเทศด้วย ส่วนความต้องการกระสอบภายในประเทศคาดว่าจะมีประมาณ 50
ล้านใบ
7.10 ผ้า ความต้องการในปี พ.ศ. 2508 มีประมาณ 430 ล้านหลา คาดว่าความ
ต้ อ งการจะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 640 ล้ า นหลาในปี พ .ศ. 2514 ในปี พ.ศ. 2508 โรงงานทอผ้ า
ภายในประเทศผลิต ได้ป ระมาณ 251.5 ล้า นหลา มีโรงงานอยู่ป ระมาณ 400 แห่ ง ทอด้ว ย
กี่กระตุกประมาณ 350 แห่ง ในระยะเวลาของแผนจะส่งเสริมการผลิตให้เพิม่ ขึน้ เป็ น 610 ล้าน
หลาในปี พ.ศ. 2514 หรือ เพิ่ม ขึ้น ประมาณร้อ ยละ 16 ต่ อ ปี ทัง้ นี้ เพื่อ สนองความต้ อ งการ
ภายในประเทศและลดการสังเข้
่ าให้น้อยลง
7.11 บุหรี่ รัฐเป็ นผู้ดาเนินการผลิต บุหรี่จาหน่ ายแต่ ผู้เดียว ปริมาณการผลิต
คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนเดียวกับประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7.12 การกลันน
่ ้ามัน การผลิตน้ ามันตามอัตรากาลังการผลิตของโรงงานต่างๆ
เท่ า ที่ค าดว่ า จะขยายก าลัง การผลิต ให้ ม ากขึ้น ในระยะของแผนเพื่อ สนองความต้ อ งการ
ภายในประเทศเป็ นสวนใหญ่ ปั จจุบนั มีโรงงานกลันน
่ ้ ามันอยู่ 4 โรง เป็ นของรัฐ 2 โรง คือ ที่
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และบางจาก สมุทรปราการ และเป็ นของเอกชน 2 โรง คือ โรงกลัน่
น้ามันทีศ่ รีราชาและโรงกลันยางมะตอยที
่
แ่ หลมฉบัง สาหรับโรงงานทีบ่ างจากรัฐมีนโยบายจะให้
เอกชนเช่าไปดาเนินการ คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 18 ล้านบาเรลต่อปี โรงงานทัง้ 4 แห่งจะมี
กาลังการผลิตได้รวมกันประมาณปี ละ 20.5 ล้านบาเรลต่อปี ในปี พ.ศ. 2514
7.13 ไม้อดั ในปั จจุบนั ความต้องการวัสดุก่อสร้างมีปริมาณสูงมาก มีโรงงานทา
การผลิตไม้อดั อยูข่ ณะนี้ 2 โรง เป็ นของรัฐ 1 โรงและของเอกชน 1 โรง นอกนัน้ มีอกี 2 โรงทีค่ าด
ว่าจะเปิ ด ด าเนิ น การได้ในระยะแรกของแผน อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ ส ามารถจะส่ งเสริม ให้
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ขยายตัวได้อย่างกว้างขวางในอนาคต แต่จาเป็ นจะต้องมีโครงการปลูกป่ าทดแทนควบคู่ไปด้วย
เพื่อผลิตวัตถุดบิ ป้ อนโรงงาน
โครงการ
8. เพื่อ ประโยชน์ ในการเร่งรัดพัฒ นาอุ ต สาหกรรมให้ก้าวหน้ ายิ่งขึ้น ตามล าดับ และ
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้วางไว้ในการทีจ่ ะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่แล้วได้ขยายการผลิตให้
สู ง ขึ้น และชัก จู ง ให้ เ อกชนทั ้ง ในและนอกประเทศได้ ม ีโ อกาสลงทุ น เพิ่ ม ผลิต ผลในด้ า น
อุตสาหกรรมให้มากขึน้ รัฐมีโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นส่วนรวม
ดังต่อไปนี้
8.1 การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรม พระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้ให้สทิ ธิและประโยชน์ แก่ผู้ได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุนเป็ นพิเศษในด้านการถือกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีเงินได้
การน าเข้า และน าออกซึ่งเงิน ตราต่ างประเทศ การน าเข้าซึ่งช่ า งฝี ม ือ และผู้ช านาญการส่ ง
ผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายต่างประเทศนอกจานนี้ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมยังได้รบั หลักประกันจากรัฐ คือ
รัฐจะไม่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมขึน้ ใหม่แข่งกับกิจการอุตสาหกรรมของผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
และรัฐ จะไม่ โ อนกิจ การอุ ต สาหกรรมของเอกชนมาเป็ นของรัฐ รวมทัง้ อาจได้รบั สิท ธิแ ละ
ประโยชน์พเิ ศษในการควบคุมสินค้านาเข้าประเภทเดียวกัน สาหรับผลิตภัณ ฑ์บางชนิดภายใน
กาหนดเวลาที่เห็นสมควรอีกด้วย กิจการส่งเสริมการลงทุนได้เริม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2502 จนถึง
เดือนมิถุนายน 2509 ได้ประกาศอุตสาหกรรมส่งเสริมแล้ว 136 ประเภท ให้บตั รส่งเสริมไปแล้ว
ป ระม าณ 390 ราย แ ล ะใน ระย ะเว ล าเดี ย ว กั น ได้ ข อ ย ก เลิ ก บั ต รส่ งเส ริ ม 32 ราย
อุตสาหกรรมที่ได้รบั บัตรส่งเสริมเหล่านี้ใช้เงินทุนดาเนินการทัง้ สิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท
หรือใช้ทุนเฉลีย่ รายละ 25.8 ล้านบาท จ้างคนงานทัง้ หมด 55,000 คน หรือเฉลีย่ รายละประมาณ
140 คน ในจานวนผู้ได้รบั การส่งเสริมร้อยละ 42 ตัง้ อยู่ในจังหวัดพระนคร ร้อยละ 28 ตัง้ อยู่ใน
จังหวัดธนบุรแี ละสมุทรปราการ ส่วนทีเ่ หลือตัง้ อยู่ในจังหวัดอื่นๆ อุตสาหกรรมที่ได้ส่งเสริมเป็ น
ป ระเภ ท วั ส ดุ เพื่ อ ก ารก่ อ ส ร้ า งร้ อ ย ล ะ 19 ก ารท อ ผ้ า ร้ อ ย ล ะ 15 กิ จ ก รรม โรงแ รม
ร้อยละ 12 อาหารร้อยละ 1 การประกอบรถยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องมือกลต่างๆ ร้อยละ 7
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอะไหล่ ไ ฟฟ้ าร้อ ยละ 6 และอื่น ๆ อีก ร้อ ยละ 31 ในระยะเวลาของแผน
คาดว่าจะให้ก ารส่ งเสริมเพิ่มขึ้น ได้ป ระมาณปี ล ะ 50–70 ราย และอุ ต สาหกรรมประเภทที่ใช้
วัต ถุ ดิบ หรือ ผลิต ผลเกษตรในประเทศ โดยเฉพาะหมวดอาหารและวัส ดุ ก ารก่ อ สร้า งจะมี
อัตราส่วนสูงขึน้ การส่งเสริมกิจการลงทุนนี้ จะได้พจิ ารณาให้กว้างขวางถึงการขยายตัวในด้าน
อุตสาหกรรมให้ตงั ้ อยู่ในส่วนภูมภิ าคยิง่ ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาชนบทเป็ นส่วนรวม
อีกด้วย
8.2 บรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรม การขาดแคลนเงินทุนเป็ นปั ญหาสาคัญของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนรายใหญ่ๆ จึงควรที่รฐั จะช่วยเหลือใน
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ด้านเงินทุนด้วยอัตราดอกเบีย้ ต่ ากว่าอัตราทีธ่ นาคารพาณิชย์ใช้อยูใ่ นขณะนี้ รัฐจึงได้ส่งเสริมให้ม ี
การจัดตัง้ สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปบรรษัทขึน้ โดยมีผู้ถอื หุ้นจาก
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินและบริษทั ต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลได้ให้
เงิน ช่ ว ยเหลือ บางส่ ว นทัง้ ในรูป เงิน กู้ แ ละงบประมาณแผ่ น ดิน แก่ บ รรษัท นี้ บรรษัท เงิน ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาให้กู้เงินแก่ผู้ลงทุนในจานวนตัง้ แต่ 500,000 บาทขึน้ ไป
การให้กู้ถือหลักความเหมาะสมและผลดีทางเศรษฐกิจอันอาจจะเกิดขึ้นตามโครงการรวมทัง้
ความสามารถของผูก้ เู้ ป็ นสาคัญ
จนถึงสิน้ เดือนมีนาคม 2509 บรรษัทฯ ให้กู้ไปแล้ว 61 รายเป็ นจานวนเงินประมาณ 132
ล้านบาท ในจานวนทีใ่ ห้กู้น้ไี ด้เป็ นอุตสาหกรรมประเภทอาหารร้อยละ 23.5 ผลิตภัณฑ์โลหะร้อย
ละ 16.8 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เค มี ร้ อ ยล ะ 13.1 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ โล ห ะร้ อ ยล ะ 8.7 เค รื่ อ งอุ ป ก รณ์
ไฟฟ้ าร้อยละ 7.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษร้อยละ 6.6 และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อีก
ร้อยละ 20.7 ตลอดระยะเวลาของแผนความต้องการเงินกูเ้ พื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้จะเพิม่ ขึน้ เป็ น
ลาดับ ประมาณว่าความต้องการเงินกู้จะมีไม่น้อยกว่าปี ละ 80 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนรวมจะได้มกี ารพิจารณาช่วยเหลือกิจการของบรรษัทฯ โดย
ช่วยหาเงินทุนมาเพื่อสนองความต้องการของผูล้ งทุนให้มากยิง่ ขึน้
8.3 อุตสาหกรรมขนาดย่อม ประมาณร้อยละ 97 ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศเป็ นโรงงานขนาดย่อมซึง่ มีคนงานต่ ากว่า 50 คน โดยเหตุทอ่ี ุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็ น
พื้น ฐานในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ต่ อ ไป รัฐ จะให้ ก ารช่ ว ยเหลือ อุ ต สาหกรรม
ขนาดย่อมทีม่ อี ยูแ่ ล้วและทีอ่ าจจะมีขน้ึ ต่อไป ตามโครงการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1) การให้ บริ การแก่ อุตสาหกรรมขนาดย่ อ ม โดยเหตุ ท่ผี ู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมยังขาดความรูค้ วามชานาญในด้านการผลิตและการจัดการและช่างฝีมอื
อยู่ เ ป็ นอย่ า งมากจะได้ จ ัด ตัง้ สถาบัน บริก ารอุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มภายใต้ ก ารส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรมขึ้น เพื่อ ให้บ ริก ารด้ านวิช าการ ฝึ ก อบรม การออกแบบเครื่อ งจัก ร การผลิต
เครือ่ งจักรตัวอย่างและการฝึกอบรมด้านการจัดการและเทคนิคการผลิต ตลอดจนศึกษาเกีย่ วกับ
ลู่ทางความเจริญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมขนาดย่อมและส่งเสริมอุตสาหกรรมบางประเภท
เป็ น พิเศษ เช่น ประเภทวิศ วกรรมขนาดเบาและอุ ต สาหกรรมสิง่ ทอและจะได้ขยายงานการ
ส่งเสริมให้กว้างขวางไปในส่วนภูมภิ าคด้วย คาดว่าจะสามารถให้บ ริการทางเทคนิคและวิชาการ
รวมทัง้ การฝึกอบรมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ปีละไม่ต่ากว่า 200 ราย
2) บริ การด้ านตลาดสาหรับสิ นค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไทย ตลาด
จ าหน่ า ยสิน ค้ าและผลิต ภัณ ฑ์ ไ ทยพื้น เมือ งยัง แคบอยู่ม าก โครงการบริก ารด้า นตลาดนี้ ม ี
แนวทางดาเนินการที่จะช่วยจัดหาอุปกรณ์และจัดให้มกี ารฝึ กอบรมด้านวิชาการให้บริการด้าน
ตลาด เช่น ส่งเสริมการจัดตัง้ ร้านค้าปลีก จัดห้องแสดงสินค้า ช่วยบริการด้านส่งออก ให้บริการ
ด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณ ฑ์รวมทัง้ การออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ซ้อื และช่วย
โฆษณาเผยแพร่ทงั ้ ในและนอกประเทศ
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3) บริ ก ารให้ เงิ น กู้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม การขาดเงิน ทุ น เพื่ อ
ประกอบการอุต สาหกรรมเอกชน โดยเฉพาะอุต สาหกรรมขนาดย่อ มของคนไทยเป็ นปั ญ หา
ส าคัญ ยิ่ง ประการหนึ่ ง โครงการนี้ จ ะขยายความช่ ว ยเหลือ ด้ า นการเงิน ให้ แ ก่ ผู้ ม ีค วามรู้
ความสามารถในการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ขาดเงินทุน และให้ความช่วยเหลือแก่
อุตสาหกรรมที่ตงั ้ ขึน้ แล้วกู้ไปปรับปรุงกิจการให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ รัฐได้จดั ตัง้ เงินทุน
เพื่อการนี้ไว้จากงบประมาณเพื่อสมทบกับธนาคารพาณิชย์ปีละ 5 ล้านบาท สามารถให้กู้รายละ
ไม่ เ กิ น 500,000 บาทในอั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 9 ต่ อ ปี ในระยะของแผนจะสามารถให้
อุตสาหกรรมขนาดย่อมกู้ได้ไม่ต่ ากว่าปี ละ 10 ล้านบาท และจะได้พจิ ารณาขยายถึงการให้เงินกู้
เพื่อเช่าซือ้ เครือ่ งจักรด้วย
8.4 นิ คมอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมเอกชนประสบปั ญหาเรื่องการ
หาที่ดนิ เพื่อจัดตัง้ โรงงานอยู่มาก ฉะนัน้ เพื่อจัดหาที่ดนิ และบริการต่างๆ ให้แก่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อ มและขนาดกลางในราคาที่ถู กพอสมควร แต่ ไม่ห่างไกลจากพระนครและธนบุรนี ัก
กระทรวงอุ ต สาหกรรมจะเริ่ม จัด ตั ้ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมขึ้ น ที่ ร ัง สิ ต โดยจะสร้ า งบริก าร
สาธารณู ปโภค เช่ น ถนน ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ แ ละท่ อ ระบายน้ า เข้ า สู่ บ ริเ วณนิ ค ม
อุตสาหกรรมในเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ และเขตที่อยู่อาศัยประมาณ 200 ไร่ ในระยะ 3 ปี แรก
ของแผนพัฒ นา หากการด าเนิ น งานได้ผ ลตามความมุ่งหมายก็จะได้ข ยายงานการจัด นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมในบริเ วณแห่ ง นี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม และจะส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด นิ ค ม
อุตสาหกรรมขึ้นในส่วนภูมภิ าคต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองและความเป็ นระเบียบของ
บ้านเมืองในอนาคตด้วย
8.5 การเพิ่ มผลผลิ ต โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์จะยกมาตรฐานการบริหารงาน
และสมรรถภาพการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมที่มอี ยู่แล้วให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยการจัด
ฝึกอบรมในด้านวิชาการจัดการทุกระดับ โครงการนี้เริม่ ในปี 2505 โดยได้รบั ความช่วยเหลือจาก
กองทุ น พิ เ ศษสหประชาชาติ จ ัด ตั ง้ ศู น ย์ เ พิ่ ม ผลผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ดาเนินการฝึ กอบรมผู้จดั การและเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากองค์การและวิสาหกิจ
เอกชนมาแล้ว 2,600 คน เพื่อขยายงานด้านนี้ในระยะเวลาของแผนพัฒนาให้ได้ผลสมบูรณ์ขน้ึ
ศู น ย์เพิ่ม ผลผลิต จะได้จ ดั ตัง้ ให้ม ีบ ริก ารให้ค าปรึก ษาแนะน าแก่ อุ ต สาหกรรม โดยจะจัด ส่ ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปให้คาปรึกษาแนะนาในด้านการจัดการแขนงต่างๆ แก่กจิ การอุตสาหกรรมตามแบบ
ธุรกิจการปรึกษาแนะนาทัวไป
่ โดยจะให้การอบรมได้ปีละประมาณ 1,200 คน
8.7 การจัด วางมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากยังมิได้มกี าร
กาหนดมาตรฐานที่แน่ นอนเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมทัง้ ที่ผลิตในประเทศและสังเข้
่ ามาจาก
ต่างประเทศ ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมและการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภคขึน้ ฉะนัน้
จะจัดให้มขี อ้ กาหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและการทดสอบคุณภาพตามความต้องการ
ของโรงงาน กาหนดมาตรฐานผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์การคานวณออกแบบและการ
ตกลงซื้อขาย ตลอดจนวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทัง้ ที่ผลิตภายในประเทศและที่จะสังเข้
่ า
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หรือผลิตออกจาหน่ ายในประเทศ โดยจะเลือกจัดทามาตรฐานทางคุ ณภาพและลักษณะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทส่ี าคัญ ได้แก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากรัฐและผลิตภัณฑ์ทต่ี ้อง
มีมาตรฐานเพื่อความเป็ นธรรมระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตามลาดับ
8.8 การศึ กษาวางแผนอุตสาหกรรมระยะยาว และการพัฒ นาอุตสาหกรรมเฉพาะราย โครงการนี้แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ การศึกษาอุตสาหกรรมเอกชนทัวไป
่
ด้วยการค้นคว้าและวิจยั ตัวเลขสถิติและข้อมูลต่างๆ ตลอดจนวางโครงการระยะยาวในอันจะ
พัฒนาหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่ละชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศและ
เพื่อส่งไปจาหน่ ายต่างประเทศ อีกประเภทหนึ่งจะทาการศึกษาค้ นคว้าวิจยั และพิจารณาปั ญหา
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฉพาะชนิดแล้วมอบให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามที่เห็น
สมควร เช่น ศูนย์ส่งเสริมน้ าตาลเพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย เป็ น
ต้น
โครงการของรัฐวิ สาหกิ จ
9. การดาเนินกิจการอุตสาหกรรมของรัฐในรูปรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะลดความสาคัญลงใน
ระยะเวลาของแผนนี้ ทัง้ นี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนของเอกชน การ
ผลิตของรัฐวิสาหกิจในด้านอุตสาหกรรมทีร่ ฐั จะดาเนินการเองมีโครงการดังต่อไปนี้
9.1 โรงงานกลัน่ น้ ามั น ฝาง มี โ ครงการที่ จ ะส ารวจแหล่ ง น้ ามั น ซึ่ งได้
ดาเนินการมาแล้วนานปี ให้สาเร็จเสร็จสิน้ เพื่อให้ทราบแหล่งสารวจและคุณภาพของน้ ามันทีจ่ ะ
หาได้ เมื่อทราบแหล่งสารวจน้ ามันดิบแน่ นอนแล้วจะได้พจิ ารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป
9.2 บริ ษทั อู่กรุงเทพ จากัด อุตสาหกรรมซ่อมเรือเป็ นบริการการคมนาคมและ
ขนส่งซึ่งมีค วามส าคัญ เพิ่มขึ้น เป็ นล าดับ บริษัทฯ มีโครงการที่จะปรับปรุงขยายโรงงานและ
อู่ซ่อมเรือให้ทางานได้มากขึน้ และจะจัดให้มอี ุตสาหกรรมต่อเรือขึน้ ในโอกาสต่อไป
9.3 องค์การอาหารสาเร็จรูป ดาเนินการผลิตอาหารสาเร็จรูปให้มากขึน้ เพื่อ
ประโยชน์ ในทางการทหารและการเศรษฐกิจ และหาทางใช้พชื ผลที่ผลิตได้ในประเทศมากขึ้น
ตามโครงการปรับปรุงซึง่ จะทาต่อเนื่องจากทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้ว
9.4 องค์ ก ารฟอกหนั ง จะเพิ่ม อัต ราก าลัง ผลิต ให้ ไ ด้เ ต็ ม ที่ คือ ฟอกหนั ง
ประมาณ 300 ตัวต่อวัน และผลิตเครือ่ งหนัง 400 คู่ต่อวันและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
ทัดเทียมกับต่างประเทศพร้อมทัง้ พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
ได้มากขึน้
9.5 โรงงานทอกระสอบ โรงงานทอกระสอบของรัฐ 4 แห่ง ผลิตได้ประมาณ
31 ล้านใบต่อปี ซึ่งรวมกับโรงงานของเอกชนอีกประมาณ 7 แห่ง สามารถจะผลิตสนองความ
ต้องการภายในประเทศได้เต็มที่ ดังนัน้ ในแผนพัฒนาจึงไม่มโี ครงการขยายกาลังผลิต แต่จะ
ปรับปรุงเครือ่ งจักรให้มสี มรรถภาพในการผลิตยิง่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลง
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9.6 องค์การแก้ว โครงการใหม่ คือโครงการผลิตแก้วเสทินประมาณวันละ 5
ตัน เมือ่ องค์การดาเนินงานเสร็จตามโครงการแล้วคาดว่าจะนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ประมาณ
ปี ละ 1,600 ตัน
9.7 องค์การแบตเตอรี่ ผลิตแบตเตอรี่ 26,000 ชุดต่อปี มีโครงการผลิตเปลือก
หม้อ และแผ่ น กัน้ และจะปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแบตเตอรี่ใ ห้ ดีข้ึน เพื่อ ให้ ท ัด เทีย มกับ ของ
ต่างประเทศ
9.8 องค์การทอผ้า ขณะนี้มโี รงงานอยู่ 2 แห่ง คือ ที่พษิ ณุโลกและทีก่ รุงเทพฯ
มีกาลังผลิตรวมกันประมาณปี ละ 3 ล้านเมตร ระยะเวลาของแผนจะทาการปรับปรุงคุณภาพผ้า
ให้เป็ นทีน่ ิยมของผูใ้ ช้ภายในประเทศให้มากยิง่ ขึน้ เพื่อขยายตลาดจาหน่ ายออกไปให้กว้างขวาง
9.9 บริ ษัทไม้อดั ไทย ในระยะของแผนบริษทั ฯ จะขยายงานให้สามารถทาการ
ผลิตไม้อดั ได้ประมาณ 250,000 แผ่นต่อเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะได้ทาการปลูกป่ าเพื่อใช้ใน
การผลิตไม้อดั ให้เพียงพอและเศษไม้ทเ่ี หลือก็จะทาการผลิตไฟเบอร์บอร์ดต่อไป
10. เนื่องจากการลงทุนของเอกชนในระยะเวลาทีล่ ่วงมาแล้วมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและรัฐมีนโยบายที่จะชักชวนให้เอกชนได้มาลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมมากขึน้ การช่วยเหลือเอกชนทัง้ ทีไ่ ด้ลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรมอยู่แล้วและจะมีขน้ึ
ในภายหน้านัน้ รัฐมีโครงการทีส่ าคัญๆ ดังต่อไปนี้
10.1 ที่ ดิ น เพื่ อการอุ ต สาห กรรม เนื่ องจากที่ ดิ น เพื่ อจั ด ตั ้ง โรงงาน
อุตสาหกรรมมีราคาสูงเป็ นอุปสรรคในการที่จะชักจูงให้ผู้มาลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ให้มากขึน้ รัฐจะได้หาทางช่วยเหลือโดยการจัดตัง้ หน่ วยงานขึน้ รับผิดชอบในการจัดหาที่ดนิ ใน
ราคาที่ส มควร การวางเขตอุ ต สาหกรรมตลอดจนแก้ไขอุ ป สรรคเกี่ย วกับ การที่จะได้ม าซึ่ง
กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และอื่นๆ ขึน้ และจะได้พจิ ารณาวางมาตรการอันจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การ
ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนให้เกิดขึน้ ด้วย
10.2 บริ การมูลฐาน เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยูใ่ นเขตพระ
นครธนบุ รแี ละจังหวัด ใกล้เคีย งเท่ านัน้ เพราะแหล่ งดังกล่ าวมีบ ริก ารขัน้ มูล ฐาน ได้แ ก่ ก าร
คมนาคมขนส่ง ไฟฟ้ า ประปาและสาธารณูปโภคอย่างอื่นเพียงพอ ทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในชนบททีห่ ่างไกลเป็ นไปโดยยาก จึงมีโครงการที่จะขยายบริการขัน้ มูลฐานนี้ให้มากขึน้ ในส่วน
ภูม ิภาค ทัง้ นี้ จะได้ทาการศึก ษาและวางโครงการตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ และ
สิง่ แวดล้อมต่อไป
10.3 ภาษี อากร ภาษี อ ากรเป็ นสิ่ง ส าคัญ ที่จ ะช่ ว ยเหลือ ให้ อุ ต สาหกรรม
ส่วนรวมขยายการผลิตได้มากขึน้ ทางหนึ่ง จึงจะได้พจิ ารณาระบบการจัดเก็บภาษีการค้าอากร
ขาเข้าและอื่นๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของเอกชนยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ จะ
ได้พจิ ารณาโดยความรอบคอบเพื่อรักษาความเป็ นธรรมให้มขี น้ึ แก่ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้ดว้ ย
10.4 แรงงาน การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ขยายตัว ขึ้น ในขณะนี้ เพราะปั จจัย
สาคัญในด้านแรงงานมีราคถูก เป็ นทีช่ กั จูงแก่ผลู้ งทุนโดยทัวไป
่ แต่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมขนาด
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ใหญ่ทจ่ี าเป็ นต้องใช้ผชู้ านาญการแล้วนัน้ แรงงานของผูช้ านาญการและช่างฝีมอื ยังมีไม่เพียงพอ
จึงจาเป็ นที่จะต้องช่วยเหลือให้มกี ารอบรมในด้านช่างฝี มอื ในทางอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา
เพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาของแผนนี้
10.5 การศึกษาวิ จยั ด้านอุตสาหกรรม เพื่อทีจ่ ะให้เอกชนได้มโี อกาสทราบถึง
ลู่ทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันจะพึ งเกิดขึน้ ในอนาคตเป็ นแนวทางของ
ผูส้ นใจในการลงทุนเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้มากยิง่ ขึน้ จะได้ทาการศึกษาข้อมูลและ
จัด หาสถิติท่ีจ าเป็ นของอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการพัฒ นา
อุตสาหกรรมตามแผนนี้ ทัง้ นี้ จะได้ให้ความสนใจแก่ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใ ช้วตั ถุดบิ และ
แรงงานภายในประเทศ และทีม่ คี นไทยร่วมทุนเป็ นส่วนมากเป็ นอันดับแรก
11.เพื่ อ ด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายของรัฐ ในการเร่ ง รัด พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศและ
ทีม่ คี นไทยร่วมทุนอยู่ดว้ ยเป็ นอันดับแรก เห็นควรทีจ่ ะให้ความสนใจแก่อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
เป็ นอันดับแรก
11.1 อุตสาหกรรมถลุง เหล็กจากสิ นแร่ อุต สาหกรรมถลุงเหล็กจากสินแร่
ภายในประเทศยังมีขนาดเล็ก อุตสาหกรรมประเภทนี้จงึ สมควรทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้เกิดขึน้
โดยอาศัยแหล่งแร่เหล็กทีร่ ฐั ได้สารวจพบแล้ว
11.2 อุตสาหกรรมเคมีจากผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากการ
กลันน
่ ้ ามันมีเพียงพอและสามารถจะนามาใช้ในโรงงานเคมีจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายชนิด
เช่น ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีบางชนิด อุตสาหกรรมประเภทนี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้ าเป็ นจานวนมาก
และราคาถูก การขยายตัวจึงขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาพลังงานของรัฐ
11.3 อุตสาหกรรมวัสดุก่อ สร้าง ความต้องการผลิต ภัณ ฑ์และวัสดุเพื่อการ
ก่อสร้างกาลังขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีความต้องการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างจากธรรมชาติ เช่น ไม้มรี าคาสูง รัฐจึงจะส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ผลิตสิง่ ทดแทนขึน้
เช่น ผลิตภัณฑ์ซเี มนต์และผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เป็ นต้น
11.4 อุ ต สาหกรรมประกอบรถยนต์ การประกอบรถยนต์ ใ นปั จจุ บ ัน นี้
โรงงานต่างๆ เพียงสังส่
่ วนประกอบจากต่างประเทศแล้วนามาประกอบเป็ นรูปร่างขึน้ ซึ่งทาให้
ราคาถูกกว่าสังรถมาจาก
่
(รูป) ต่างประเทศโดยตรงเพียงเล็กน้อย ในระยะเวลาของแผนคาดว่า
ความต้องการรถยนต์ภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นมากพอเพียงที่จะชักจูงให้เอกชนสนใจลงทุน
จัดตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ข้นึ ได้ภายในประเทศมากยิง่ ขึ้น โดยใช้วตั ถุดิบและแรงงานใน
ประเทศ
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แผนที่แสดงแหล่งแร่
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11.5 อุตสาหกรรมแก้ว ความต้องการวัตถุดบิ เพื่อจัดทาหลอดแก้วและหลอด
ไฟฟ้ าได้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ ในระยะเวลาของแผนจึงจะพยายามส่งเสริมการผลิตแก้วที่
เป็ นประโยชน์แก่การอุตสาหกรรม เช่น แก้วเสทิน เพื่อเป็ นหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้ว
สาเร็จรูปต่อไป
11.6 อุ ต สาหกรรมประเภทอาหาร รัฐ มีน โยบายที่ จ ะพยายามส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ฐานะของประเทศกสิก รรม อุ ต สาหกรรมนี้ จ ะ
ขยายตัวได้อีกมากเพราะมีความต้องการทัง้ ภายในและนอกประเทศ และสามารถช่วยขยาย
ตลาดการค้าของพืชผลทางเกษตรได้ด้วยอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่อุต สาหกรรมโรงสีข้าว
มาตรฐาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารสาเร็จรูป อุตสาหกรรมผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตน้ ามันพืช
อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลบริสุทธิ ์ และอุ ตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพืชผลในทาง
เกษตรให้เป็ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
การพัฒนาเหมืองแร่
12. มูลค่าของผลิตผลจากเหมืองแร่ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับแรกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8 ต่อปี ในระยะเวลา 3 ปี แรก และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 ต่อปี ในระยะเวลา 3 ปี หลัง ส่วนเฉลีย่ ของ
รายได้ประชาชาติซ่งึ ได้จากกิจการเหมือแร่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 หรือประมาณ 902.5 ล้าน
บาทในปี 2504 เป็ น ร้อ ยละ 2.1 หรือ ประมาณ 1,456.5 ล้านบาทในปี 2509 จานวนแรงงาน
ทั ้ง สิ้ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ ม ี ป ระมาณ ร้ อ ยละ 0.3 ของแรงงานทั ้ง หมดหรือ
ร้อยละ 0.1 ของประชากรทัวประเทศ
่
กิจการเหมืองแร่ส่วนใหญ่เป็ นของเอกชนในเขตจังหวัด
ภาคใต้ของประเทศ ประมาณร้อยละ 80 เป็ นเหมืองแร่ดบี ุก ส่วนแร่ท่สี าคัญอื่นๆ รองจากดีบุก
ได้แก่ วุลแฟรม พลวง แมงกานีส ฟลูออไรท์ เหล็ก ยิบซัม่ และตะกัว่
13. ประเทศไทยผลิตแร่ดบี ุกเป็ นที่ 3 ของโลกหรือประมาณร้อยละ 14 ของการผลิตทัว่
โลกการส่งแร่ออกมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 8-9 ของมูลค่าสินค้าออกทัง้ สิน้ ในระยะเวลา 3 ปี หลัง
ของแผนฉบับแรกรายได้จากกิจการเหมือ งแร่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ทัง้ นี้ เพราะราคาแร่ดบี ุกใน
ตลาดต่ า งประเทศสู งขึ้น และเนื่ อ งจากสามารถส่ งแร่เหล็ก และแมงกานี ส ออกไปจ าหน่ า ย
ได้มากขึน้
นโยบาย
14. วัต ถุ ป ระสงค์ในการพัฒ นาเหมือ งแร่ ได้แ ก่ ก ารหาทางพัฒ นาทรัพ ยากรแร่ข อง
ประเทศให้ได้ผ ลประโยชน์ สูงสุด โดยถือ หลักว่ าแร่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและ
ผลประโยชน์อนั เกิดขึน้ พึงได้แก่ประเทศเป็ นส่วนรวม การพัฒนาเหมืองแร่มนี โยบายดังต่อไปนี้
14.1 สารวจและพัฒนาทรัพยากรแร่ให้ประโยชน์แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเร่งการสารวจธรณีวทิ ยารากฐานเป็ นอันดับแรก ทาการสารวจธรณีวทิ ยา
แหล่งแร่อ่นื ๆ เช่น แร่ดบี ุก แร่เหล็ก เชือ้ เพลิงธรรมชาติ แร่เบสเมตัส แร่เซรามิค แร่ทใ่ี ช้เป็ นปุ๋ ย
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แร่แมงกานีสและอื่นๆ ตลอดจนการสารวจและเจาะบ่อน้ าบาดาลทัวประเทศ
่
รวมทัง้ เผยแพร่ผล
แห่งการสารวจและค้นพบทรัพยากรแร่เหล่านี้ให้เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและให้บริการในการ
พัฒนาเหมืองแร่ให้ทนั สมัยและมีสมรรถภาพ
14.2 สนับสนุนให้เอกชนประกอบกิจการเหมืองแร่และทาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ให้มากยิง่ ขึ้น โดยพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการต่างๆ เพื่อช่วยให้เอกชน
ลงทุนในกิจการด้านนี้มากขึน้
เป้ าหมาย
15. มูลค่าการผลิตแร่ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ในปี 2514
จะมีอตั ราส่วนเป็ นร้อยละ 2.1 ของมวลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เป้ าหมายที่กาหนดไว้น้ีได้
ประมาณการให้สอดคล้องกับปริมาณแร่ทส่ี ่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศเป็ นใหญ่ เพราะแร่ทผ่ี ลิต
ได้ส่วนมากส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ยกเว้นยิบซัมและลิ
่
กไนท์เท่านัน้
ประมาณการผลิ ตแร่
(ตัน)
แร่
ดีบุก (สินแร่)
วุลแฟรม
พลวง
ตะกัว่
แมงกานีส
ยิบซัม่
ฟลูออไรท์
ลิกไนท์

2508
26,419
483
2,469
12,403
30,265
11,240
51,829
125,000

2514
32,000
550
2,500
15,000
50,000
50,000
60,000
420,000

ทีม่ า : กรมทรัพยากรธรณี ปี 2508
15.1 ดี บุก ดีบุกเป็ นแร่ท่สี าคัญ ที่สุดของประเทศ นอกจากแหล่งแร่ดบี ุกทาง
ภาคใต้แล้ว คาดว่าจะเริม่ การผลิต หรือขยายการผลิตในที่อ่นื ๆ เช่น ประจวบคีรขี นั ธ์ ราชบุร ี
กาญจนบุร ี อุทยั ธานี เชียงใหม่และลาปาง เท่าทีส่ ารวจแล้วประเมินว่ าดีบุกสารองทัวประเทศไม่
่
ต่ากว่า 1 ล้านตันเหมืองแร่ดบี ุกเหล่านี้มหี ลายแห่งซึง่ มีผลพลอยได้ คือ แร่วุลแฟรม อุปทานของ
ดีบุก จากแหล่งผลิตทัวโลกและที
่
่ปลดปล่อยเข้าสู่ตลาดจากกองสะสมของสหรัฐอเมริการในปี
2508 และ 2509 ยังต่ ากว่าอุปสงค์ถงึ ปี ละ 20,000 ตัน แต่ประเทศอินโดนีเซียจะได้บรู ณะเหมือง
และฟื้ นฟูการผลิตโดยมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ในปี 2510 เป็ นต้นไป จึงอาจคาดได้ว่าความแตกต่าง
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะลดน้อยลงและราคาอาจจะลดต่ าลงจากในปั จจุบนั บ้าง แต่ถ้าราคา

158

ไม่ลดลงกว่าระดับในปั จจุบนั มากนัก การผลิตสินแร่ดบี ุกของประเทศไทยอาจสู งกว่า 32,000 ต้น
ในปี พ.ศ. 2514 นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาการเหมืองแร่ทาให้สามารถค้นพบแร่และเปิ ดการ
ทาเหมืองแร่ใต้ทะเลได้หลายแห่งตามฝั ง่ ทะเลจังหวัดภูเก็ตและพังงา
15.2 วุลแฟรม การดาเนินการผลิตทีน่ ับว่าเป็ นเหมืองวุลแฟรมจริงๆ มีเพียง 3
เหมืองเท่านัน้ นอกนัน้ เป็ นผลิตผลพลอยได้จากเหมืองดีบุก ปั จจุบนั มีผลิตอยู่ท่รี ะนอง สงขลา
นครศรีธรรมราช กาญจนบุร ี ตากและแม่ฮ่องสอน ปริมาณการผลิตในระยะ 15 ปี ทผ่ี ่านมาลดลง
เรื่อ ยๆ เนื่อ งจากราคาและความต้องการของตลาดโลกลดลง อย่างไรก็ดี ใน 5 ปี ข้างหน้ านี้
คาดว่าจะสามารถส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศในปริมาณไล่เลีย่ กับปั จจุบนั
15.3 พลวง แหล่งแร่พลวงทีค่ น้ พบแล้วทีส่ าคัญอยู่ทส่ี ุราษฏร์ธานีและแพร่ โดย
ธรรมชาติ แ หล่ ง พลวงมีข นาดเล็ก และอยู่ ใ ต้ ดิน ค่ อ นข้ า งลึก การท าเหมือ งจึง ต้ อ งลงทุ น
ค่อนข้างสูงและผลิตแร่ได้ไม่มาก คาดว่าจะผลิตได้ประมาณเท่าทีผ่ ลิตได้ในปั จจุบนั
15.4 ตะกัว่ การผลิตในระยะของแผนคาดว่าจะเพิม่ กว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั บ้าง
และถ้าราคาในต่างประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ดกี จ็ ะมีเหมืองตะกัวและสั
่
งกะสีเกิดขึน้ ใหม่บางแห่ง
15.5 แมงกานี ส แร่ แ มงกานี ส ในประเทศไทยส ารวจพบในจัง หวัด ล าพู น
เชียงราย เลย สงขลาและนราธิวาส แมงกานีสที่มคี ุณสมบัตทิ าถ่านไฟฉายมีเพียงพอกับความ
ต้อ งการในประเทศและมีเหลือส่ งต่างประเทศบ้าง แมงกานีสที่ใช้ผ สมเหล็กส่ วนใหญ่ ส่งขาย
ต่างประเทศ ส่วนแมงกานีสสาหรับใช้ในด้านเคมียงั มีการผลิตน้อยมาก คาดว่าความต้องการทัง้
ในและนอกประเทศจะเพิม่ ขึน้ และจะขยายปริมาณการผลิตได้มาก
15.6 ยิ บ ซัม่ ในระยะที่ผ่ านมาการผลิต ยิบซัมได้
่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะ
ความต้องการซีเมนต์ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ผลิตผลทัง้ หมดใช้ภายในประเทศ อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมซีเมนต์จะขยายตัวต่อไป จึงคาดได้ว่าจะสามารถผลิตได้มากขึน้
15.7 ฟลู อ อไรท์ ฟลูอ อไรท์ท่ีผ ลิต ได้ท ัง้ หมดส่ งไปจาหน่ ายที่ญ่ีป่ ุ น อิน เดีย
ไต้หวัน และมาเลเซีย การผลิตในปี 2508 เทียบกับปี 2507 แล้วลดลง คือจาก 63,538 ตันเป็ น
51,829 ตัน ความต้องการฟลูออไรท์ในระยะของแผน 5 ปี คาดว่าจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมาก
นัก และคาดว่าจะผลิตได้เท่ากับการผลิตในปี 2507 หรือประมาณ 60,000 ตันต่อปี
15.8 ลิ กไนท์ เหมือ งลิกไนท์มอี ยู่ท่จี งั หวัดล าปาง กระบี่ และที่ค้นพบใหม่ท่ี
ลาพูนลิกไนท์ท่กี ระบี่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้ า ส่วนลิกไนท์ท่ลี าปางจะใช้ทา
ปุ๋ ยเคมีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งใช้ทาการผลิตพลังงานไฟฟ้ า การผลิตลิกไนท์ในปี 2514 คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ มากตามโครงการผลิตปุ๋ ยเคมี
15.9 เบสเมตัล แร่จาพวกเบสเมตัลทีค่ น้ พบในประเทศไทยได้แก่ทองแดงและ
สังกะสีส าหรับ แร่ท องแดงได้พ บเป็ น จ านวนมากที่จ งั หวัด เลยและอาจพัฒ นาได้ในอนาคต
ข้างหน้า ส่วนแร่สงั กะสีมแี หล่งที่น่าสนใจอยู่ท่จี งั หวัดตาก ขณะนี้กาลังอยู่ในขัน้ ประมูลเพื่อขอ
สิท ธิส ารวจ เมื่อ สามารถเปิ ด การท าเหมือ งในแหล่ งดังกล่ าวได้ป ริม าณการผลิต สังกะสีก็จ ะ
เพิม่ ขึน้ อีกมาก
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15.10 เหล็ก การผลิต แร่ เหล็ก มีมู ล ค่ า เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมากในระยะที่ผ่ า นมา
ปั จจุบนั มีแหล่งแร่เหล็กทีส่ ามารถเปิ ดเหมืองผลิตได้จานวนพอควรทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราชและ
ลพบุร ี ปั ญหาการผลิตแร่เหล็กนัน้ ขึน้ กับคุณสมบัตขิ องแร่ ปริมาณแร่และการขนส่ง แร่เหล็กใน
ปั จจุบนั มีราคาต่า ทาให้ยากต่อการริเริม่ การผลิตขึน้ ใหม่ อย่างไรก็ดี เท่าทีไ่ ด้สารวจแล้วพบว่า มี
แร่สารองในแหล่งอื่นที่จะนามาถลุงได้ประมาณ 7 ล้านตันที่ลพบุร ี และอย่างน้อย 15 ล้านตันที่
เลย นอกจากนัน้ อยู่ในระหว่างการสารวจหารายละเอียด เช่น ทีเ่ ชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุร ี และ
ฉะเชิงเทรา เป็ นต้น
15.11 เกลือหิ น ในภาคตะวันอกเฉียงเหนือของแระเทศ มีแหล่งแร่เกลือหินอยู่
ทัวไป
่ จากการสารวจโดยการเจาะตรวจในจังหวัดชัยภูม ิ ปรากฏว่า มีแร่สารองไม่น้อยกว่า 600
ล้านตันในโอกาสต่อไปเมื่อปั จจัยต่างๆ อานวยให้สามารถพัฒนาได้อย่างจริงจังแล้ว แร่เกลือหิน
จะเป็ นทรัพยากรสาคัญสามารถทารายได้ให้แก่ประเทศอีกไม่น้อย
โครงการ
16. การสารวจและพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่มโี ครงการทีส่ าคัญ 3 ประเภทคือ
16.1 การสารวจและพัฒนาน้ าบาดาล การขาดแคลนน้ าใช้และน้ าบริโภคเป็ น
ปั ญหาสาคัญในส่วนภูมภิ าคหลายแห่ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากร
ธรณีจงึ ได้วางโครงการสารวจและเจาะหาแหล่งแร่ให้สมั พันธ์กบั โครงการจัดให้มนี ้ าสะอาดทัว่
ราชอาณาจักร ในระยะเวลาทีผ่ ่านมากรมทรัพยากรธรณีได้เจาะสารวจแหล่งแร่และบ่อน้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว 1,456 บ่อ ใช้ได้ 1,202 บ่อ และทาการเจาะในภาคอื่นๆ 185 บ่อ
ใช้ ไ ด้ 151 บ่ อ ในระยะเวลาของแผน 5 ปี จะท าการเจาะส ารวจบ่ อ น้ า บาดาลเพิ่ ม อีก ทัว่
ราชอาณาจักรให้ได้ประมาณ 2,500 บ่อ เป็ นอย่างน้อย
16.2 การสารวจธรณีวทิ ยา เพื่อค้นหาทรัพยากรแร่ใหม่ๆ และให้ได้ทราบถึง
คุณภาพและปริมาณแร่ทม่ี ใี นประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ กรมทรัพยากรธรณีจะได้ทาการสารวจ
ทางธรณีวทิ ยาโดยให้ได้แผนทีม่ าตราส่วน 1:250,000 โดยเริม่ งานทางภาคเหนือนอกจากนัน้ จะ
ส ารวจแร่ ดี บุ ก ในภ าคใต้ แ ละภ าคอื่ น ๆ ส ารวจแร่ เ ห ล็ ก ใน ภ าคต ะวั น ออกและภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สารวจเชือ้ เพลิงพลังธรรมชาติในภาคเหนือ สารวจแร่เบสเมตัลในจังหวัด
ต่างๆ ทีส่ าคัญ สารวจแร่เซรามิคในภาคเหนือและในแหล่งลานแร่ดบี ุกต่างๆ สารวจแร่ท่ใี ช้เป็ น
ปุ๋ ยในภาคใต้และภาคเหนือ สารวจแร่แมงกานีส ที่ภาคเหนือและภาคใต้ สารวจธรณีฟิสกิ ส์ทาง
อากาศโดยบินสารวจทัวประเทศรวมทั
่
ง้ อ่าวไทย และสารวจทรัพยากรธรณีอ่นื ๆซึง่ มีความสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจทัวประเทศ
่
16.3 พัฒนาเหมืองแร่ เพื่อพัฒนาเหมืองแร่ให้ก้าวหน้าและทันสมัยยิง่ ขึน้ จะได้
จัด ตัง้ และขยายศู น ย์ท รัพ ยากรธรณี ท่ีภ าคเหนื อ ภาคใต้แ ละภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่อ
ช่วยเหลือแนะนาและทดสอบในการแต่งแร่ การทาเหมืองแร่ การดัดแปลงเครื่องมือในการทา
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เหมืองแร่ การศึกษาและสารวจแหล่งแร่ การปรับปรุงทีท่ าเหมือง ตลอดจนเผยแพร่ความรูเ้ รื่อง
เหมืองแร่ และอบรมผูป้ ระกอบอาชีพในการทาเหมืองแร่เพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถยิง่ ขึน้

งบพัฒนา
17. งบพัฒนาสาหรับสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่มจี านวน 900 ล้านบาท โดยจ่าย
จากงบประมาณ 600 ล้ า นบาท เงิน ช่ ว ยเหลือ ต่ า งประเทศ 150 ล้ า นบาทและเงิน รายได้
รัฐวิสาหกิจ 150 ล้านบาท งบรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินนัน้ จ่ายเพื่อการวิเคราะห์วจิ ยั เพื่อ
การบริการอุตสาหกรรม 200 ล้านบาท เพื่อการสารวจและการพัฒนาเหมืองแร่ 320 ล้านบาท
และเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจ 80 ล้านบาท
17.1 งบพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
(ล้านบาท)
ที่มาของเงิ น
2510
2511
2512
2513
2514
รวม
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รายได้รฐั วิสาหกิจ
รวม

125.30
25.00
41.47
191.77

133.90
25.00
27.65
186.55

126.81
30.00
29.09
183.90

105.23
35.00
35.66
175.89

108.25
35.00
35.71
178.96

599.49
150.00
167.58
917.07

ปัญหาสาคัญและความคาดหมายระยะยาว
18. การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะของแผนฉบับแรก ได้ก้าวหน้าไปมากในด้านของรัฐ
การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจต่ างๆ ทาให้ส ามารถมีรายได้เลี้ยงตัว เองดีข้นึ กิจการซึ่งดาเนินการ
ขาดทุนหรือทีม่ ฐี านะมันคงแต่
่
เห็นว่าเอกชนสามารถดาเนินการได้ดแี ล้วก็ได้พจิ ารณาล้มเลิกและ
จาหน่ ายจ่ายโอนหรือให้เอกชนเช่าช่ วงไปดาเนินการหลายแห่ง ส่วนบทบาทของเอกชนกาลังมี
ความสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในระยะ 3 ปี หลังของแผนที่
แล้ว มา คือ ระหว่ า งปี 2507–2509 และก าลัง จะมีบ ทบาทยิ่ง ขึ้น ในโอกาสต่ อ ไปเพราะรัฐ มี
นโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรมเอกชนให้มากทีส่ ุด
19. โรงงานอุ ต สาหกรรมตัง้ ขึ้น ในจังหวัด พระนคร ธนบุ รแี ละจังหวัด ใกล้เคีย งเป็ น
ส่วนมากเพราะบริการมูลฐาน เช่น ไฟฟ้ า ประปา การคมนาคมและการขนส่ง เป็ นต้น อาจหาได้
สะดวกกว่าแหล่ งอื่น ๆ จึงควรจะขยายบริการเหล่ านี้ ให้ก ระจายไปสู่ภูมภิ าคมากขึ้น เพื่อ ให้
อุตสาหกรรมแต่ละประเทศเกิดมีขน้ึ ตามท้องถิน่ ที่มที รัพยากรเพียงพอ อันจะทาให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมส่วนภูมภิ าคเท่าเทียมกับส่วนกลางยิง่ ขึน้ ส่วนในประเภทของอุตสาหกรรมนัน้ จะให้
ความสนับสนุนเอกชนตัง้ อุตสาหกรรมหนักบางประเภทขึน้
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20. การที่อุ ต สาหกรรมเจริญ ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว นัน้ ทาให้เ กิดปั ญ หาที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรมและแรงงานชานาญการขาดแคลน จึงจาเป็ นต้องเร่งรัดและจัดหาปั จจัยการผลิต
ดังกล่ าวให้เพียงพอ โดยการพัฒ นาจัด ตัง้ และส่ งเสริม และฝึ ก อบรมช่ างฝี มอื ให้ม ีเพิ่ม ขึ้น ได้
สัดส่วนกับความต้องการและความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เพื่อรับ กับสถานการณ์
ของประเทศซึง่ จะก้าวเข้าสู่ระบบการอุตสาหกรรม
21. การบริห ารงานของส่ ว นราชการที่เกี่ย วข้อ งกับ วิส าหกิจอุ ต สาหกรรมเป็ น ปั จจัย
สาคัญ ประการหนึ่งที่จะทาให้การอุต สาหกรรมเอกชนเจริญ ก้าวหน้ าต่อไป จึงควรจะได้มกี าร
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ รวมทัง้
การศึก ษาส ารวจและวิจยั เพื่อ ประโยชน์ แก่ เอกชนในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม และควรจะได้
กระทาควบคู่กนั ไปกับการวิเคราะห์และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และสถิตอิ ุตสาหกรรมซึง่ ยังขาดอยู่
มากในปั จจุบนั ส่วนปั จจัยทีจ่ ะพัฒนาให้การอุตสาหกรรมเจริญรวดเร็วยิง่ ขึน้ เช่น การภาษีอากร
การกู้ยมื เงิน สิทธิและประโยชน์ของอุตสาหกรรมทัวไปและที
่
ไ่ ด้รบั การส่งเสริมนัน้ มีความสาคัญ
ยิ่ง ในการชัก จูง ผู้ ป ระกอบการลงทุ น จึง สมควรจะพิ จ ารณาแก้ ไ ขให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้กาหนดไว้
22. การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศยังสามารถจะขยายตัวได้กว้างขวางในอนาคต
และจะเพิม่ ความสาคัญมากขึน้ การจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจในด้านอุตสาหกรรมควรจะได้ลดน้อยลงเป็ น
ลาดับเพื่อชักจูงให้เอกชนลงทุนมากขึน้ เพื่อแสดงให้เห็นความตัง้ ใจของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้
ควรจะได้ม ีก ารวางแผนการจาหน่ ายรัฐวิส าหกิจด้านอุ ต สาหกรรมให้เป็ น การแน่ ช ัดเสียด้ว ย
นอกจากนัน้ การสนับสนุ นให้คนไทยได้มสี ่วนเป็ นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมมากยิง่ ขึน้ เป็ นสิง่ ที่
พึงควรกระทา เพื่อป้ องกันอิทธิพลเศรษฐกิจของคนต่างด้าวมิให้มมี ากเกินขอบเขต
23. การขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมนัน้ จาเป็ นต้องคานึงถึงการขยายตัวในด้านเกษตร
ให้มคี วามสัมพันธ์กนั ด้วย เพราะการเกษตรยังคงเป็ นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ นส่วนรวมอยู่ และยังจาเป็ นทีจ่ ะเป็ นหลักต่อไปในอนาคต ดังนัน้ การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงไม่
อาจที่จะเร่งรัดให้รวดเร็วจนเกินสมควร เพราะขาดแรงงานฝีมอื ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะชั กจูงให้
เอกชนมาลงทุนจัดตัง้ และขยายกาลังผลิตของอุตสาหกรรม
24. เหมืองแร่ยงั คงเป็ นทรัพยากรสาคัญของประเทศอยู่ และมีทางที่จะเพิม่ การผลิตให้
ได้สูงขึ้นถ้ามีค วามต้องการจากต่างประเทศ ในระยะเวลาของแผนควรจะได้มกี ารส่งเสริมให้
ดาเนินการสารวจทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวางและแน่ นอน พร้อมทัง้ หาทางพัฒนาให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจจึงควรจะได้มกี ารศึกษาและเผยแพร่ความรูต้ ่างๆ ในด้านวิชาการและ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเห็นว่าเป็ นอุปสรรคขัดขวางการลงทุนของเอกชน
เพื่อเป็ นการจูงใจให้เอกชนสนใจในกิจการเหมืองแร่ยงิ่ ขึ้น ตลอดจนศึกษาหาลู่ทางเพิ่มความ
ต้อ งการภายในประเทศ โดยการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่อ าศัย ทรัพ ยากรธรณี เป็ น วัต ถุ ดิบ ให้
กว้างขวางต่อไป

บทที่ 11
การคมนาคมและการขนส่ง
1. การคมนาคมและการขนส่งเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศทีส่ าคัญยิง่ ทัง้ นี้ ไม่ใช่
เฉพาะในด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่รวมถึงด้านสังคม การเมืองและยุทธศาสตร์ด้วย ระบบการ
คมนาคมและการขนส่งทีด่ ยี ่อมช่วยให้การติอต่อระหว่าท้องถิน่ ต่างๆ กระทาได้สะดวกขึน้ ช่วย
ให้รฐั บาลเข้าถึงประชาชน ช่วยในการลดค่าสินค้าและค่าครองชีพ เพราะการขนส่งสินค้าไปสู่
แหล่งผลิตและแหล่งจาหน่ายยาสามารถกระทาได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ ช่วยให้การพัฒนาสาขา
ต่างๆ สามารถดาเนินไปโดยได้ผลดียงิ่ ขึน้ และยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกนานาประการ การ
พัฒนาท้องถิน่ ที่อยู่ห่างไกลไม่อาจจะทาได้ดแี ละรวดเร็วเท่าที่ควรก็เพราะการคมนาคมและการ
ขนส่งอยูใ่ นสภาพทีข่ าดแคลนไม่สามารถติดต่อระหว่างกันและติดต่อกับแหล่งการค้าได้ตลอดทุก
ฤดูกาล
2. นับตัง้ แต่มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นต้นมา รัฐได้ให้ความสาคัญในการลงทุนเพื่อการ
พัฒ นาการคมนาคมและขนส่ ง เป็ นอัน ดับ ที่ห นึ่ ง และเร่ ง รัด การด าเนิ น งานด้ า นนี้ ใ ห้ เ กิ ด
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาอันสัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับแรกได้มุ่ง
หนักไปในการปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่งทีม่ อี ยู่แล้วให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ มากกว่าเป็ น
การขยายให้ก ว้า งขวางออกไป ทัง้ นี้ เพื่อ ที่จะวางรากฐานสาหรับ การขยายในอนาคต การ
ดาเนินงานตามแผนได้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้เป็ นส่วนใหญ่ แต่ในทางปฏิบตั ติ ้อง
ประสบปั ญ หาและอุป สรรคบางประการที่ท าให้โครงการบางโครงการต้อ งล่ าช้าออกไป และ
จาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงแผนการในสาระสาคัญ อุ ปสรรคและข้อขัดข้องเหล่านี้จะได้หาทางแก้ไข
ในการปรับปรุงแผนงานของโครงการต่าง ๆ ในระยะต่อไป
3. ในสิ้นปี พ.ศ. 2509 ประเทศไทยมีระบบขนส่งและการคมนาคมรวมทัง้ ผลจากการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ( พ.ศ. 2504–2509 ) ดังนี้
3.1 การขนส่ ง ทางบก มีท างหลวงแผ่ น ดิ น เป็ นระยะทางประมาณ 9,880
กิโลเมตรในจานวนนี้เป็ นทางคอนกรีตหรือทีล่ าดยางประมาณ 5,045 กิโลเมตรหรือประมาณร้อย
ละ 51 ของทางหลวงแผ่นดินทัง้ สิ้น ทางดังกล่าวนี้ส่วนมากยังจะต้องปรับปรุงต่อไปให้เข้ากับ
มาตราฐษฯที่ก รมทางหลวงก าหนดไว้และให้เชื่อ มต่ อ กัน โดยตลอด ส่ ว นทางหลวงจังหวัด มี
ประมาณ 6,900กิโลเมตร ในจานวนนี้ส่วนใหญ่ ยงั ต้องการการบูรณะเพื่อให้ใช้การได้ตลอดปี
และมีเพีย งประมาณ 425กิโลเมตรหรือ ร้อ ยละ 6 เท่ านัน้ ที่เป็ น พื้น ผิว ลาดยางหรือ คอนกรีต
นอกจากนี้ในระหว่างระยะเวลาของแผนฉบับแรกได้มกี ารปรับปรุงทางหลวงชนบทเพื่อยกฐานะ
ขึน้ เป็ นทางหลวงจังหวัดจานวน 160 กิโลเมตร เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2509 ยังมีทางหลวงชนบทอีก
ประมาณ 13,840 กิโลเมตรทีใ่ ช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง
ในด้านการรถไฟนัน้ ปรากฏว่าในปี 2504 ทางรถไฟมีความยาว 3,584กิโลเมตร และ
เมื่ อ สิ้ น ปี พ .ศ . 2509 มี ค วาม ยาวป ระม าณ 3,688 กิ โ ล เม ต ร ส่ ว น ที่ เ พิ่ ม ม าจากการ
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ก่ อ สร้างทางรถไฟสายส าคัญ สองสาย คือ สายหนองปลาดุก -สุ พ รรณบุ รแี ละสายแก่ งคอย บัวใหญ่ สาหรับทางสายหลังนี้จะต้องมีการก่อสร้างต่อไปจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2510 ใน
ส่ ว นที่เกี่ยวกับ อุ ป กรณ์ ขนส่ งสิน ค้านัน้ ปรากฏว่าใน พ.ศ. 2509 การทางรถไฟมีรถส่ งสิน ค้า
ประมาณ 8,200 หลัง ในจานวนนี้ประมาณ 1,650 หลังเป็ นรถทีจ่ ดั หามาในระยะแผนพัฒนาฉบับ
แรก กับหัวรถจักรดีเซลประมาณ 165 คันหรือประมาณร้อยละ 60 ของความต้องการรถประเภท
นี้ นอกจากนี้ ยังมีทางรถไฟสายเหนือและบางส่วนของสายตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รบั การ
ปรับปรุงให้เป็ นราง 80 ปอนด์อกี ด้วย
3.2 การขนส่งทางน้ า งานสาคัญในการปรับปรุงบริการท่าเรือกรุงเทพฯ แม้จะมี
การก่อสร้างที่เก็บสินค้าเพิ่มเติมและจัดหาอุ ปกรณ์ การยกสินค้าเพิ่มขึ้น ความคับคังที
่ ่ท่าเรือ
กรุงเทพฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็ นล าดับ ฉะนัน้ ในปี พ.ศ. 2509 การท่าเรือ จึงได้จดั ทาโครงการขยาย
ท่าเทียบเรือและสร้างหลักผูกเรือกลางน้ าเพิม่ ขึน้ ซึ่งโครงการนี้ยงั อยู่ในขันเตรียมการและการ
เลือกผูส้ ารวจออกแบบอย่างไรก็ดี ทีต่ งั ้ ของท่าเรือกรุงเทพฯ ในปั จจุบนั มีลกั ษณะไม่เหมาะสมอยู่
หลายประการในอันที่จะปรับปรุงให้เป็ นท่าเรือ ขนาดใหญ่ พอที่จะสามารถแก้ไขปั ญ หาความ
คับคังได้
่ อย่างถาวร ด้วยเหตุน้ีจงึ จาเป็ นที่จะต้องมีท่าเรือแห่งที่สองเพื่อเป็ นท่าเรือช่วยท่าเรือ
กรุงเทพฯ การสารวจเพื่อหาทีส่ ร้างท่าเรือดังกล่าวนัน้ กาลังดาเนินอยู่
สาหรับการเดินเรือชายฝั ง่ ทะเลนัน้ มีท่าเรือค้าชายฝั ง่ และท่าเรือประมงในจังหวัดภาคใต้
ทีส่ าคัญ แต่มรี ่องน้ าทางเดินเรือตื้นเขินเป็ นจานวน 11 แห่ง คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปากพนัง
สงขลา ปั ต ตานี นราธิว าส สตูล กระบี่ กันตัง ภูเก็ต และระนอง ในจานวนนี้ ได้มกี ารขุดลอก
เพื่อให้เรือค้าชายฝั ง่ เข้าเทียบท่าโดยสะดวกแล้วเสร็จเพียงหนึ่งแห่งที่กนั ตังเท่านัน้ เพราะเป็ น
ระยะเริม่ แรกของการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือภายในประเทศ ประกอบกับมีการขาดแคลนเรือ
และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขุดลอกและต้องใช้เวลาในการสารวจทางเทคนิคอีกด้วย
อนึ่งเพื่อเป็ นการริเริม่ การจัดตัง้ พาณิชย์นาวีของประเทศ บริษทั ไทยเดินเรือทะเลได้เพิม่
เรือสินค้า 2 ลาเพื่อใช้เดินในเส้นทางระหว่างไทยกับญีป่ ่ นุ
3.3 การขนส่งทางอากาศ ในปี พ.ศ.2509 มีสนามบินพาณิชย์ต่างจังหวัดที่ใช้
การอยู่ท ัง้ สิ้น 19 แห่ ง ในจ านวนนี้ ม ีเ พีย ง 8 แห่ ง ที่ม ีค วามถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานสากลซึ่ง
เครื่อ งบิน พาณิ ชย์ภ ายในประเทศสามารถใช้ข้นึ ลงได้โดยปลอดภัย คือ สนามบิน พิษ ณุ โล ก
ลาปาง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สงขลา อุบลราชธานี และอุดรธานี นอกจากนัน้ ยังคงต้องการ
การก่ อสร้างทางวิง่ ใหม่ หรือ ปรับปรุงให้ดีข้นึ ต่ อ ไป ส่ วนการขนส่ งทางอากาศนัน้ ปรากฏว่า
ประชาชนได้นิยมใช้บริการขนส่งภายในประเทศมากยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับ ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2504
มีบ ริก ารทางการบิน เพีย ง 1,598,416 ผู้โดยสาร-กม.เท่ า นั ้น ในปี พ.ศ. 2509 ได้เ พิ่ม สู งถึง
3,340,400 ผู้โดยสาร-กม. อนึ่ ง เพื่อ ที่จ ะสามารถอ านวยบริก ารแก่ ผู้โ ดยสารได้ส ะดวกและ
ปลอดภัย ยิ่งขึ้น บริษัท เดิน อากาศไทยจึง ได้เปลี่ย นเครื่อ งบิน โดยสารเป็ น เครื่อ งบิน ใหม่ ม ี
ขนาดใหญ่ขน้ึ รวม 3 เครือ่ ง
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3.4 การคมนาคม สื่อการคมนาคมที่สาคัญยิง่ ได้แก่การโทรศัพท์ ในปั จจุบนั มี
เลขหมายโทรศัพท์ในพระนครและธนบุรอี ยูจ่ านวน 55,000 เลขหมาย ในขณะนี้ความต้องการใช้
บริก ารประเภทนี้ มอี ยู่สูงมาก แม้ว่าในระหว่างของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจฉบับ แรกจะได้เพิ่ม
เลขหมายจาก 29,5000 เลขหมายเป็ น 55,000เลขหมายก็ตาม ก็ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ส่วนบริการโทรศัพ ท์ในต่ างจังหวัดนัน้ มีชุมสายโทรศัพท์อยู่ใน 46 จังหวัดกับ 16 อาเภอ รวม
ทัง้ สิ้น มี 28,425 เลขหมาย ซึ่งยังไม่ท วั ่ ถึงและจะต้อ งขยายอีก มากเพื่อ ให้เพียงพอกับ ความ
ต้องการ
ในด้านโทรคมนาคม มีบริการโทรคมนาคม (ไมโครเวฟ ) สายหลักในภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวม 22 จังหวัด และกาลังอยู่ในระหว่างการขยาย
บริการในภาคเหนือและภาคใต้
นโยบายและแนวทางพัฒนา
4.เพื่อที่จะจัดให้ระบบคมนาคมและการขนส่งของประเทศมีสมรรถภาพสูงขึ้นสาหรับ
เป็ นรากฐานในการทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศได้ดาเนินไปด้วยดี รัฐจะ
ดาเนินการตามนโยบายพัฒนาดังต่อไปนี้
4.1 การขนส่ ง การพัฒ นาการขนส่ งจะด าเนิ น การตามล าดับ ความสาคัญ ทัง้
ทางบก ทางน้าและทางอากาศให้ประสานและสอดคล้องกันและยึดถือแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
การขนส่งทางบก
1) ในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งทางถนน รัฐจะจัดให้มรี ะบบ
ทางหลวงสายประธานทีม่ มี าตรฐานสูงเชื่อมต่อกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร เพื่ออานวยประโยชน์แก่
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มากขึ้น นอกจากนี้จะพัฒนาทางหลวงจังหวัดและทางหลวง
ชนบทตามท้องถิน่ ต่างๆ ให้มากที่สุดและให้เชื่อมกับระบบทางหลวงแผ่นดิน ณ จุดที่เหมาะสม
ต่างๆ ทางหลวงเหล่านี้จะเป็ นรากฐานในการเสริมสร้างความเจริญให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต่างๆ และจะทาให้เกิดประโยชน์จากการใช้ทางหลวงแผ่นดินมากขึน้ ด้วย
2) ในด้านการขนส่งทางรถไฟจะเน้นหนักไปในการปรับ ปรุงบริการที่ม ี
อยู่แล้วให้มสี มรรถภาพสูงขึน้ มากกว่าการขยายเส้นทางสายใหม่ เว้นแต่การสร้างและการขยาย
เส้นทางนัน้ จะดาเนินไปเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆ หรือเพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านความมันคงของประเทศ
่
3) ปรับปรุงบริการขนส่งทางบกให้ดยี งิ่ ขึ้น และสอดคล้องกันระหว่าง
กิจการขนส่งประเภทต่างๆ พร้อมกันนัน้ ก็จะสนับสนุ นให้เอกชนมีบทบาทมากยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้มกี จิ การทีเ่ ป็ นปึ กแผ่น มีระเบียบ และมีบริการทีป่ ลอดภัย
การขนส่งทางน้า
1) ปรับปรุงขยายกิจการท่าเรือระหว่างประเทศและบริการท่ าเรือให้ม ี
สมรรถภาพสูง
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2) เสริมสร้างพาณิชย์นาวีของชาติให้เป็ นปึ กแผ่น เพื่อให้เป็ นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
3) พัฒนาขนส่งทางน้ าชายฝั ง่ และภายในประเทศ โดยปรับปรุงขยาย
ท่ า เที ย บเรือ ขุ ด ลอกร่ อ งน้ าทางเข้ า ท่ า เรือ ชายฝั ่ ง และร่ อ งน้ าทางเดิ น เรือ ที่ ส าคั ญ ๆ
ภายในประเทศเพื่อ ให้ก ารขนส่ งสะดวกและก้าวหน้ ายิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสนับ สนุ น
กิจการของเอกชนในด้านนี้
การขนส่งทางอากาศ
1) ปรับปรุงการขนส่งทางอากาศภายในประเทศให้มสี มรรถภาพสูงและ
เพียงพอแก่ความต้องการ นอกจากนี้ จะสนับสนุ นให้มกี ารอานวยบริการขนส่งแก่ท้องถิน่ ต่างๆ
ภายในประเทศซึง่ ติดต่อด้วยเส้นทางคมนาคมทางบกหรือทางน้ าไม่ได้โดยสะดวก ทัง้ นี้ เพื่อให้
สอดคลองกับการขนส่งระบบอื่นๆ ของประเทศ
2) ในด้านการเดินอากาศระหว่างประเทศ มีนโยบายที่จะรักษาความ
เป็ นศูนย์กลางของการบินระหว่างประเทศไว้ โดยดารงไว้ซ่งึ บริการด้านสนามบินและบริการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศให้อยูใ่ นมาตรฐานสูง
4.2 การคมนาคม มีน โยบายที่จ ะจัด ระบบการคมนาคมและการสื่อ สารของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานและสมดุลกับความต้องการทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง และบริการ
สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโทรศัพท์และการโทรคมนาคม การพัฒนาระบบการคมนาคม
ประเภทต่าง ๆ จะให้ดาเนินไปในลักษะทีส่ อดคล้องกัน โดยอาศัยเส้นทางโทรคมนาคมสายหลัก
อันเดียวกันและหลีกเลีย่ งการลงทุนซ้าหรือซ้อนกันโดยไม่จาเป็ น
เป้ าหมาย
5. จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนานี้จะทาให้ประเทศไทยมีระบบการ
ขนส่งและการคมนาคมมีสมรรถภาพสูงและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ สรุปเฉพาะทีส่ าคัญได้ดงั นี้
5.1 ทางหลวงแผ่นดิน ระยะทางหลวงแผ่นดินจะเพิม่ ขึ้นจากที่มอี ยู่ในปี พ.ศ.
2509 ประมาณ 9,881 กิโลเมตร เป็ น 12,300 กิโลเมตร อย่างไรก็ดี การพัฒนางานด้านนี้จะได้
มุ่งหนัก ไปในการยกมาตรฐานทางเดิมที่มอี ยู่แล้วให้ดีข้นึ โดยจะได้ทาการลาดยางเป็ นระยะ
ประมาณ 234 กิโลเมตร และก่อสร้างทางเป็ นระยะทาง 3,385 กิโลเมตร
5.2 ทางหลวงจังหวัด ระยะทางหลวงจังหวัดทัวประเทศจะเพิ
่
ม่ ขึน้ จากประมาณ
6,900 กิโลเมตรใน พ.ศ. 2509 เป็ นประมาณ 9,027 กิโลเมตร ในจานวนนี้จะเป็ นระยะทางที่
ก่อสร้างขึน้ ใหม่ 2,142 กิโลเมตร และเป็ นการก่อสร้างบูรณะทางเดิม 1,939 กิโลเมตร
5.3 การรถไฟ จะจัดหารถโดยสารและรถสิน ค้ามาเปลี่ยนรถเก่ าที่หมดอายุ ใช้งาน และเพิม่ รถใหม่ให้เพียงพอแก่ความต้องการ ประมาณว่าจะสามารถเพิม่ รถสินค้าขึน้ เป็ น
จานวน 8,396 คัน รถโดยสารเป็ น จ านวน 857 คัน รถดีเซลรางจะเพิ่ม ขึ้น เป็ น 48 คัน ซึ่งจะ
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พอเพียงกับปริมาณงานในขณะนัน้ ทัง้ นี้ จะสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 3.4 พันล้านผูโ้ ดยสารกิโลเมตร และบรรทุกสินค้าได้ 1.7 พันล้านตัน-กิโลเมตร
5.4 การโทรศั พ ท์ จะเพิ่ ม ปริม าณโทรศัพ ท์ ท ั ้ง ในพระนครและธนบุ ร ีแ ละ
ต่ างจังหวัด ให้ม ีเพียงพอแก่ ค วามต้อ งการ พระนครและธนบุ รจี ะมีหมายเลขโทรศัพ ท์ท งั ้ สิ้น
ประมาณ 142,3000 เลขหมายและในต่ า งจัง หวัด จะมีเ ลขหมายทัง้ สิ้น 44,000 เลขหมาย
ท าให้ เ ลขหมายโทรศัพ ท์ ท ัว่ ประเทศเพิ่ ม ขึ้น จากที่ ม ีอ ยู่ ใ นปี พ .ศ. 2509 จ านวน 83,000
เลขหมายเป็ นจานวน 1,863,000 เลขหมายในปี พ.ศ. 2514
5.5 การสื่อสาร
1) ท าการก่ อ สร้างสถานี ภ าคพื้น ดิน ถาวรให้แ ล้ว เสร็จสมบู รณ์ เพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศผ่านดาวเทียมสามารถดาเนินไปได้โดยสะดวกและได้
ผลสมบูรณ์ กับจะพิจารณาโครงการวางเคเบิลใต้ทะเลตามระบบเอเชียใต้และแปซิฟิคว่า ควรจะ
ดาเนินการหรือไม่และเมือ่ ใด
2) จัด ตั ง้ ที่ ท าการไปรษณี ย์ โ ทรเลขเพิ่ ม ขึ้น อี ก 195 แห่ ง ท าให้ ม ี
ทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขทัวประเทศเป็
่
นจานวน 512 แห่งในปี 2514
3) ทาการก่อสร้างระบบโทรคมนาคมสายหลักในภาคเหนือและภาคใต้
รวม 20 จังหวัด เฉพาะภาคใต้จะเชื่อมติดต่อกับมาเลเซียด้วย
4) ท าการก่ อ สร้างสถานี โทรทัศ น์ ข้นึ 1 แห่ งในพระนคร ส าหรับ ใน
จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้จะสร้างสถานีโทรทัศน์ขน้ึ อีก 10 แห่ง
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เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิ จที่สาคัญ
1.ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงแผ่นดิน
ทัง้ สิน้ (กม.)
ทางก่อสร้างใหม่
แต่ละปี
ทางก่อสร้างตามแนว
ทางเดิมแต่ละปี
ทางลาดยางแต่ละปี
2. ทางหลวงจังหวัด
ทางหลวงจังหวัด
ทัง้ สิน้
ทางก่อสร้างใหม่แต่
ละปี
ทางก่อสร้างตาม
แนวทางเดิมแต่ละปี
ทางบูรณะแต่ละปี
3. การรถไฟ
จานวนรถสินค้า1/
(ตู)้
จานวนรถโดยสาร1/
(ตู)้
จานวนหัวรถจักร
ดีเซล(คัน)
จานวนรถดีเซลราง
(ชุด)
จานวนไม้หมอน
คอนกรีต (ท่อน)

2509

2510

2511

2512

2513

2514

9,881

10,249

10,603

11,049

11,674

12,301

399

368

354

446

654

627

219
775

422
715

416
808

220
825

153
-

118
-

6,903

7,203

7,659

8,115

8,571

9,027

420

300

456

456

456

456

360
36

342
34

353
34

353
34

361
32

365
31

8,200

8,240

8,280

8,320

8,360

8,396

820

820

857

857

857

857

165

165

185

243

243

243

10

20

48

48

48

48

49,364

98,300

97,200

97,200

96,000

96,000
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เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิ จที่สาคัญ
2509

2510

2511

ผูโ้ ดยสาร-กม. รายปี
(หน่วย 1,000)
2,932,000 3,020,000 3,111,000
สินค้า ตัน-กม.รายปี
(หน่วย 1,000)
1,518,000 1,548,000 1,539,000
4. การโทรศัพท์
จานวนหมายเลข
โทรศัพท์ทวประเทศ
ั่
(เลขหมาย)
83,000
96,200 103,200
จานวนเลขหมาย
โทรศัพท์ใน
พระนคร ธนบุร ี
55,000
64,200
68,200
จานวนเลขหมาย
โทรศัพท์ในต่าง จังหวัด 28,000
32,000
35,000
5. การไปรษณีย์
โทรเลข
จานวนทีท่ าการ
ไปรษณียโ์ ทรเลข
ทัวประเทศ
่
317
352
392
จานวนทีท่ าการ
ไปรษณียโ์ ทรเลข
ในพระนคร ธนบุร ี
27
32
42
จานวนทีท่ าการ
ไปรษณียโ์ ทรเลข
ในต่างจังหวัด
290
320
350

2512

2513

2514

3,204,000

3,300, 000 3,399,000

1,611,000

1,643,000 1,676,000

116,200

145,000

186,300

78,200

104,000

142,300

38,000

41,000

44,000

432

472

512

52

62

72

380

410

440

หมายเหตุ 1/ ปี 2510–2514 ไม่ได้รวมรถสินค้าแทนรถเก่าจานวน 339 ตู้ รถโดยสารแทนรถเก่า
จานวน 173 ตู้
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HIGHWAY MAP NORTHERN REGION

170

HIGHWAY MAP NORTH-EASTERN REGION

171

HIGHWAY MAP CENTRAL REGION
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HIGHWAY MAP SOUTHERN REGION
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โครงการ
6.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและขนส่งมีดงั ต่อไปนี้
6.1 การขนส่งทางบก
6.1.1 ทางหลวง
1).โครงการพัฒ นาทางหลวงแผ่ น ดิน การพัฒ นาทางหลวง
แผ่ น ดิน ที่ก าลังด าเนิ น อยู่ในขณะนี้ เป็ น การด าเนิ น การตามโครงการการก่ อ สร้างและบูรณะ
ทางหลวงแผ่นดิน 7 ปี (พ.ศ. 2508–2514) โครงการนี้จะมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะยกมาตรฐานทาง
หลวงแผ่ น ดิน ของประเทศให้สูงขึ้น และให้ป ระเทศมีระบบทางหลวงแผ่ น ดิน ที่ติด ต่ อ กัน ได้
ทัวทุ
่ กภาคตลอดปี สาระสาคัญของโครงการประกอบด้วยการลาดยางทางหลวงทีม่ สี ภาพพื้นที่
ชัน้ ล่างดีอยูแ่ ล้ว เป็ นจานวนประมาณ 3,123 กิโลเมตร และทาก่อสร้างทาง 4,387 กิโลเมตร รวม
เป็ นระยะทางที่จะดาเนินการตามโครงการนี้ทงั ้ สิ้น 7,510 กิโลเมตร ทัง้ นี้ส่วนใหญ่ จะเป็ นการ
ปรับปรุงทางซึ่งเปิ ดรับการจราจรอยู่แล้ว ให้มมี าตรฐานสูงขึ้นเพื่อ วางรากฐานที่ดีสาหรับการ
พัฒนาทางหลวงแผ่นดินในระยะต่อไป ส่วนการก่อสร้างทางสายใหม่นนั ้ จะคงดาเนินการเฉพาะ
สายทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจเท่านัน้ เมื่อโครงการนี้เสร็จสิน้ ลงจะทาให้ทางหลวงแผ่นดินทัว่
ประเทศมีจานวนประมาณ 12,300 กิโลเมตร ในจานวนนี้จะมีทางพื้นผิวลาดยางหรือคอนกรีต
ประมาณ 10,000 กิโลเมตร
2) โครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัด การพัฒนาทางหลวงจังหวัดในปั จจุบนั
ยังอยู่ระหว่างการดาเนินงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด 7 ปี (พ.ศ. 2508–2514) ซึ่งมี
สาระสาคัญดังนี้ คือ
ทาการก่อสร้างทางที่ขึ้นทะเบียนไว้
ภาคเหนือ
349 กม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
499 กม.
ภาคกลาง
399 กม.
ภาคใต้
355 กม.
รวม 1,602 กม.
ทาการก่อสร้างทางภาคต่างๆ โดยศูนย์เครือ่ งมือกล
532 กม.
ทาการบูรณะทางเดิม
201 กม.
รวมระยะทางตามโครงการทัง้ สิน้
2,335 กม.
นอกจากงานก่อสร้างและบูรณะตามโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะมีการก่อสร้างทาง
เพิม่ เติมโดยใช้เงินกู้จากต่างประเทศ มีการก่อสร้างทางใหม่เพิม่ เติมโดยหน่ วยงานอื่น ๆ เช่น
กรมชลประทาน และ กรป.กลาง เป็ นต้น แผนงานที่คาดว่าจะดาเนินการในระหว่างปี 2510 –
2514 มีดงั นี้
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การก่อสร้างและบูรณะทางเดิ ม
การก่อสร้างทางสายใหม่
เงินกูต้ ่างประเทศ
500 กม.
กรมชลประทานสร้าง
400 กม.
กรป.กลาง สร้าง
824 กม.
ทางหลวงชนบททีย่ กเป็ นทางหลวงจังหวัด
400 กม.
2,124 กม.
รวมระยะทางดาเนินการระหว่างปี 2510–2514 ทัง้ สิน้
4,063 กม.
ในระยะทางที่จ ะท าการบู ร ณะและก่ อ สร้า งจ านวน 4,063 กม.ข้า งต้ น จะเป็ นการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัด 7 ปี จานวนประมาณ 1,940 กม. นอกนัน้ จะ
เป็ นการก่อสร้างนอกโครงการ
6.1.2 การรถไฟ
1) โครงการปรับ ปรุง และขยายงานบนทางที่ เปิ ดเดิ น รถแล้ ว มี
วัต ถุ ประสงค์ในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่ งสินค้าและผู้โดยสารทางรถไฟให้
สูงขึน้ และเพียงพอแก่ความต้องการ
โครงการนี้ได้เริม่ ขึน้ มาตัง้ แต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับแรก สาหรับ
การดาเนินงานระหว่างปี 2510–2514 ส่ วนหนึ่งจะเป็ นการดาเนินงานตามแผนพัฒ นากิจการ
รถไฟ พ.ศ. 2504–2509 ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้จะมีการดาเนินงานทีส่ าคัญ คือ
- จัดหารถดีเซล 78 คัน
- จัดหารถดีเซลและรถดีเซลสับเปลีย่ น 43 คัน
- จัดหารถโดยสาร 25 คัน และสร้างรถโดยสาร 180 คัน
- จัดหารขบวนรถเป็ นชุด 1 ชุด
- จัดหาและสร้างรถสินค้า 435 คันและแม่แคร่รถ 8 ล้อ 196 คัน
- เปลีย่ นสะพานให้รบั น้าหนักได้ 15 ตัน รวม 388 ช่วง
- ผลิตหมอนคอนกรีต 192,000 ท่อน
- เปลีย่ นรางเป็ นขนาด 70 ปอนด์ และ 80 ปอนด์ พร้อมกับเชื่อมราง
และเปลีย่ นเครือ่ งยึดเหนี่ยวรางในทางตอนภูเขา
- ขยายย่านขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวม 8 แห่ง
- ปรับปรุงทางสายแม่กลองให้มสี ภาพดีและปลอดภัยยิง่ ขึน้
2. โครงการประเภทสารวจและก่อสร้างทางสายใหม่ งาน
สาคัญได้แก่การดาเนินงานก่อสร้างทางสายแก่งคอย–บัวใหญ่ ต่อเนื่องจากทีไ่ ด้ดาเนินไปแล้วใน
ปี 2509 จนแล้ ว เสร็จ นอกจากนี้ จะมีก ารส ารวจทางเศรษฐกิจ และวิศ วกรรมสายเด่ น ชัย เชียงราย-เชียงแสน สายคลองบางพระ-แหลมฉบัง-สัตหีบ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสารวจ
และก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกแห่งทีส่ องทางชายฝั ง่ ทะเลด้านตะวันออก และทาการก่อสร้างทางเชื่อม
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สายบางซื่อ-คลองตัน เพื่อให้การขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือโดยทางรถไฟสามารถดาเนินไป
ได้โดยสะดวกขึน้
6.1.3 การสารวจประสานงานและพัฒนาการขนส่งอื่นๆ
1) โครงการส ารวจ วิ จ ัย และศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ ก ารและ
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งทัวประเทศ
่
ทาการสารวจพร้อมกับการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการขนส่ง ในการนี้จะมีการสารวจหาต้นทุนการขนส่งสินค้าสาคัญ ๆ และแสวงหา
วิธกี ารแก้ไขทีเ่ หมาะสมด้วยโครงการนี้ได้เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ปี 2509 ด้วยการออกสารวจจุดทีม่ กี าร
ขนส่งสาคัญๆในต่างจังหวัด และสารวจปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆ ในปี 2510
จะได้ดาเนินการต่อเนื่องจากทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จ
2) โครงการประสานงานการขนส่ ง และคมนาคมของประเทศ
สารวจและวางแนวทางประสานงานด้านการขนส่งและการคมนาคมของประเทศ เพื่อ ให้การ
ดาเนินงานได้เป็ นไปโดยสอดคล้อ งกันและมีประสิทธิภาพสูง โดยจะขอความช่วยเหลือ จาก
ต่างประเทศทางด้านผูเ้ ชีย่ วชาญ
3) โครงการส ารวจการขนส่ ง ทางถนน ท าการสารวจปริมาณและ
ความเคลื่อนไหวของรถบรรทุก รถโดยสาร ตลอดจนปริมาณสินค้าและผู้ โดยสารทัวประเทศ
่
เพื่อ ใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการจัดระบบการขนส่ งทางถนนให้ดาเนินไปอย่างมีระเบียบ
ทัวถึ
่ งและเพียงพอแก่ความต้องการ โครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ปี 2509 และในปี 2510 จะเป็ น
การดาเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์
4) โครงการก่ อสร้างสถานี ขนส่ งผู้โดยสาร สร้างความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยให้แก่บริการเดินรถโดยสารระยะไกล โดยให้มจี ุดที่ออกรถต้นทาง ปลายทาง และที่
จอดรถระหว่างทางทีแ่ น่ นอน ในขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกก็จะทาการควบคุมเวลาและ
จานวนรถที่ออกจากจุดต่างๆ เป็ นการป้ องกันอุบตั เิ หตุบนถนนอั นสืบเนื่องมาจากการแก่งแย่ง
ผูโ้ ดยสารซึง่ กันและกันในระหว่างผูป้ ระกอบการขนส่งด้วยกันเอง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว
ยังจะช่วยให้เกิดมีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรและก่อให้เกิดความสะดวกในการ
วางผังเมืองของจังหวัดต่างๆ อีกด้วย
โครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2509 โดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิ ดสถานี
ขนส่งผู้โดยสารขึน้ รวม 3 แห่ง คือ ที่จงั หวัดนครราชสีมา อุดรธานีและเชียงใหม่ ในระหว่างปี
2510 ถึง 2514 นี้จะทาการจัดตัง้ สถานีขนส่งผู้โดยสารชัน้ หนึ่งขึน้ 7 แห่ง ชัน้ สอง 20 แห่งและ
ชั ้ น ส าม อี ก 20 แ ห่ งใน จั ง ห วั ด ต่ างๆ ต าม ค ว าม เห ม าะส ม ส าห รั บ ส ถ านี ข น ส่ ง
ผู้โดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ สองจะมีการติดตัง้ อุปกรณ์ในการตรวจสภาพรถด้วย นอกจากนี้ จะมี
การติดตัง้ เครือ่ งมือรับส่งวิทยุ ณ สถานีขนส่งทีส่ าคัญๆ จานวน 22 ชุดเพื่อใช้ในการติดต่อกับรถ
โดยสารทีจ่ ะเดินทางระยะไกลอีกด้วย
4) โครงการปรับปรุงและขยายโรงเรียนการขนส่ ง มีวตั ถุประสงค์ท่ี
จะให้ก ารศึก ษาอบรมแก่ ผู้ป ระจาเครื่อ งอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ งต่ างๆ ให้ม ีค วามรู้ค วามช านาญ
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เกี่ยวกับงานในหน้าที่อนั จะเป็ นการให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้โดยสารและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนให้น้ อ ยลง ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2510–2514 จะขยายโรงเรีย นการขนส่ ง ในส่ ว นกลางให้
สามารถรับ นัก ศึก ษาเข้าศึก ษาเกี่ย วกับ หลักสูต รการขับ รถยนต์ให้ได้ปี ล ะ 480–600 คน จะ
อบรมพนัก งานขับรถให้ได้ปี ละ 1,920 ถึง 2,400 คน นายตรวจและพนักงานเก็บ ค่ าโดยสาร
ประมาณปี ละ 7,600 คน สาหรับส่วนภูมภิ าคจะได้ขยายโรงเรียนการขนส่งออกไปอีก 12 แห่ง
6) โครงการปรับปรุงบริ การด้ านการขนส่ งสิ น ค้ าและผู้โดยสาร
ทางบก มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะปรับ ปรุง รัฐ วิส าหกิจ ที่ม ีบ ทบาทเกี่ย วกับ การขนส่ ง สิน ค้ า และ
ผูโ้ ดยสารทางบกให้สามารถอานวยบริการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในระยะของแผนนี้จะมุง่ หนัก
ในการปรับปรุงบริการเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วมากกว่าการขยายงานใหม่
องค์การ ร.ส.พ. กาหนดจะซือ้ รถบรรทุกจานวน 311 คันและรถ
โดยสารจานวน 230 คันเพื่อใช้แทนของเดิมทีห่ มดอายุใช้งาน นอกจากนี้จะทาการปรับปรุงและ
จัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงรักษารถเพิม่ ขึน้ เพื่อให้งานซ่อมบารุงรักษามีประสิทธิภาพดีข้นึ
และทาการก่อสร้างที่ทาการและสถานีรบั ส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ ตามความจาเป็ นในระหว่างระยะของ
แผน
บริ ษทั ขนส่ง จากัด จะจัดหารถโดยสารใหม่เพื่อใช้แทนรถเก่า
ทีห่ มดอายุใช้งานจานวน 150 คันในระยะของแผน
6.2 การขนส่งทางน้า
1) โครงการสารวจและปรับปรุงเส้นทางเดิ นเรือภายในประเทศ มี
วัตถุประสงค์ท่จี ะทาการสารวจทางเทคนิคเส้นทางขนส่งทางน้ าภายในประเทศที่มคี วามสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและทาการขุดลอกร่อ งน้ าตามแนวการสารวจให้มคี วามลึก 2 เมตร เพื่อให้เรือ
รับส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารแล่นผ่านได้โดยสะดวก
การสารวจทางเทคนิคและทาแผนทีเ่ ดินเรือได้เริ่มขึน้ ในระหว่างระยะทีส่ องของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก สาหรับแผนนี้จะเป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินไป
แล้ว คือส ารวจและหาข้อมูลทางเทคนิค พร้อมกับทาแผนที่เดินเรือ ในแม่น้ าเจ้าพระยา ตัง้ แต่
สะพานพระราม 6 ถึงนครสวรรค์ในแม่น้ าน้อย แม่น้ าป่ าสักและแม่น้ าลพบุร ี เมื่อปรากฏผลของ
การสารวจเป็ นที่แน่ ชดั แล้ว จะได้ทาการการขุดลอกร่องน้ าตามแนวผลของการสารวจข้างต้น
ทัง้ นี้ ประมาณว่าจะทาการขุดลอกได้ยาว 60 กิโลเมตร
2) โครงการสารวจและปรับปรุงท่ าเรือชายทะเลภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะ
ทาการสารวจทางเทคนิคท่าเรือชายฝั ง่ ต่างๆ ในภาคใต้ และทาการขุดลอกท่าเรือเหล่านัน้ ให้
เรือค้าชายฝั ง่ เข้าเทียบท่าได้โดยสะดวก โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายกลางน้ าหรือรอเวลาน้ าขึน้ ทา
ให้ส ามารถลดค่ าใช้จ่ายในการขนส่ งทางน้ าลงได้อีก มาก ในระยะของแผนจะท าการสารวจ
ทางเทคนิคการสร้างท่าเรือสงขลา ชุมพร สตูล ระนอง กระบี่ ปากพนังและสุราษฎร์ธานี ทาการ
ก่อสร้างท่าเรือชายฝั ง่ ที่สงขลาทาการขุดลอกร่องน้ าทางเข้าท่าเรือกันตังต่อจากที่ได้ดาเนินไป
แล้วในปี ก่อนๆ จนแล้วเสร็จเพื่อสร้างท่าเรือขึน้ ต่อไป ทาการขุดลอกร่องน้าทางเข้าท่าเรือสงขลา
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ปั ต ตานี ปากพนั ง สุ ร าษฎร์ธ านี นราธิว าส และภู เก็ ต ให้ เ รื อ สิน ค้ า ชายฝั ง่ เข้า เทีย บท่ า ได้
โดยสะดวก เพื่อการนี้จะมีการจัดหาเรือขุด เรือสารวจและเครื่องอุปกรณ์ ในการสารวจและขุด
ลอกสาหรับฝั ง่ ตะวันออกจานวนหนึ่งชุด รวมไว้ทจ่ี งั หวัดสงขลาและใช้สงขลาเป็ นศูนย์ปฏิบตั งิ าน
สาหรับการสารวจและขุดลอกทางฝั ง่ ตะวันออก ส่วนการดาเนินงานทางฝั ่งตะวันตกนัน้ จะใช้เรือ
และเครือ่ งมือทีก่ นั ตังเข้าดาเนินการ
3) โครงการสารวจและก่ อสร้างท่ าเรือแห่ งที่ สอง สารวจทางเศรษฐกิจและ
วิศวกรรมบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาและฝั ง่ ทะเลด้านตะวันออกเพื่อหาที่ตงั ้ ท่าเรือทีเ่ หมาะสมแล้ว
ทาการออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างท่าเรือในอันดับ ต่อไป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการขนถ่าย
สินค้าทีท่ ่าเรือกรุงเทพฯ
4)โครงการปรับปรุงบริ การขนถ่ายสิ นค้ า ปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่าย
สิน ค้า ณ บริเวณท่ าเทียบเรือ ปั จจุบนั ให้มปี ระสิท ธิภ าพสูงขึ้น สามารถท าการขนถ่ ายสินค้า
ได้มากขึ้นโครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แตน่ ระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับแรก โดยได้มุ่ง
หนักไปในทางจัดหาอุปกรณ์ยกขนสินค้าเพื่อเปลี่ยนแทนของเก่าที่หมดอายุใช้งานและเพิม่ เติม
เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการ นอกจากนี้ มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ยกขนสินค้า เช่น สร้างพืน้ วางสินค้า เป็ นต้น
ในระยะของแผนจะก่อสร้างโรงพักสินค้า คลังสินค้า พื้นวางสินค้าและสิง่ ปลูก สร้างอื่น ๆ ตามความจ าเป็ น นอกจากนี้ จะมีก ารจัด หาอุ ป กรณ์ ย กสิน ค้าเพิ่ม เติม ให้ท ัน กับ
ปริม าณการขนถ่ ายสิน ค้าที่เพิ่ม ขึ้น โดยจะมีก ารจัด ซื้อ รถยกสิน ค้าปี ล ะประมาณ 50–65 คัน
รถปั น้ จันปี
่ ละประมาณ 5 คัน และอุปกรณ์ยกขนสินค้าอื่นๆ ตามความจาเป็ น
5) โครงการขยายเขื่อนเที ยบเรือและที่จอดเรือ ทาการก่อสร้างหลักผูกเรือ
กลางน้ าขึ้น 30 หลัก เพื่อให้เรือ สินค้าจอดกลางน้ าได้ประมาณ 7 ลา และทาการขยายเขื่อ น
เทียบเรือด้านตะวันออกให้เรือสินค้าขนาดใหญ่จอดได้ 6 ท่า สร้างโกดังเก็บสินค้าตลอดจนสร้าง
อาคารอื่นๆ และจัดหาอุปกรณ์ยกขนสินค้าตามความจาเป็ น เมื่อโครงการดังกล่าวนี้แล้วเสร็จจะ
ทาให้การท่าเรือสามารถรับการขนถ่ายสินค้าได้ต่อไปอีกประมาณ 7-8 ปี โดยไม่คบั คังเกิ
่ นไป
6) โครงการจัดหาเรือเดิ นทะเล ปรับปรุงบริการขนส่งทางทะเลทัง้ ทางด้าน
ชายฝั ง่ และการเดินเรือทะเลลึกให้มปี ระสิทธิภาพสูงเป็ นรากฐานอันดีสาหรับการพัฒนาพาณิชย์
นาวีของประเทศในโอกาสต่อไป
บริ ษัทไทยเดิ นเรือทะเล จากัด กาหนดจะทาการจาหน่ ายเรือเก่า 3 ลา และ
ซือ้ เรือสินค้าใหม่เพื่อนามาใช้แทนเรือเก่าทีข่ ายไปและขยายงานตามเส้นทางเดินเรือใหม่ 2 ลา
บริ ษทั เดิ นเรือไทย จากัด กาหนดจะทาการซือ้ เรือสินค้าใหม่ขนาด 800 ตัน 2
ลาเพื่อใช้เดินชายฝั ง่ แทนเรือเก่าทีห่ มดอายุใช้งาน
6.3 การขนส่งทางอากาศ
1) โครงการพัฒนาสนามบิ นต่ างจังหวัด ปรับปรุงสนามบินพาณิชย์
ในประเทศให้มพี ้ืนผิว คอนกรีต หรืออัส ฟั ล ท์ มีลกั ษณะถูกต้อ งตามมาตรฐานสากลและอยู่ใน
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สภาพทีใ่ ช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล โครงการนี้ได้เริม่ ขึน้ ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
โดยได้ทาการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุ โลก ลาปางและเชียงราย
ให้ใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาลและถู กต้องตามมาตรฐานสากล ทาการปรับปรุงสนามบินภูเก็ต
ปั ตตานีและหัวหินให้มพี น้ื ทีผ่ วิ อัสฟั ลท์ เริม่ งานก่อสร้างสนามบินหาดใหญ่เพื่อใช้แทนสนามบินที่
สงขลา และทาการสารวจออกแบบสนามบินแม่สะเรียงแม่สอดและแม่ฮ่องสอนด้วย ในระหว่างปี
พ.ศ. 2510–2514 จะได้ดาเนินงานก่อสร้างสนามบินหาดใหญ่ต่อจากที่ได้ดาเนินการไปแล้ วจน
แล้วเสร็จ ก่อสร้างสนามบินแม่สอด ขอนแก่น ตรัง นครพนม แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียง ให้ม ี
พืน้ ผิวอัสฟั ลท์ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ต่อทางวิง่ สนามบินปั ตตานีให้ได้มาตรฐานและสร้างที่
พักผูโ้ ดยสารและหอบังคับการบินขึน้ อีก 4 แห่ง
2) โครงการวิ ท ยุ ก ารเดิ น อากาศ ปรับ ปรุงระบบการสื่อ สารและควบคุ ม
การจราจรทางอากาศของประเทศไทยให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง และมีคุ ณ ภาพทัด เทีย มกับ
มาตรฐานสากลโครงกานี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2504 โดยได้ติดตัง้ เครื่อ งรับส่ งวิทยุเพื่อการ
สื่อสารและการควบคุมจราจรทางอากาศรวม 7 แห่ง จัดตัง้ สถานีวทิ ยุการบินบางปิ้ ง บางปลา
และสร้างศูนย์โทรคมนาคมทีท่ ุ่งมหาเมฆ นอกจากนี้ ได้จดั สร้างระบบการลงจอดโดยใช้เครื่องมือ
ที่
ดอนเมืองและรังสิต เพื่อให้เครื่องบินลงสู่สนามได้สะดวกขึน้ ในระยะของแผนจะได้ดาเนินการ
ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์สาหรับทางวิง่ ทางขับและลานจอด 4 แห่ง ติดตัง้ เครือ่ งช่วยเดินอากาศชนิด
บอกทิศทางทีห่ าดใหญ่ ตัง้ หน่ วยบินทดสอบเครือ่ งช่วยการเดินอากาศ ติดตัง้ อุปกรณ์วทิ ยุส่อื สาร
ระหว่างสถานีวทิ ยุต่างจังหวัด 4 แห่ง กับศูนย์กลางสื่อสารที่กรุงเทพฯ รวมทัง้ ทาการปรับปรุง
บริการควบคุมการจราจรทางอากาศด้านบริเวณให้ได้ผลสมบูรณ์
3) โครงการปรับปรุงท่ าอากาศยานดอนเมือง ปรับปรุงทางวิง่ ทางขับและ
ลานจอด อาคารที่พกั ผูโ้ ดยสาร และบริการควบคุมการจราจรทางอากาศด้านการลงให้สมบูรณ์
เพื่อบรรเทาความคับคังบริ
่ เวณท่าอากศายานและอานวยความสะดวกแก่การขึน้ ลงของเครือ่ งบิน
ต่งๆ จนกว่าการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งทีส่ องจะแล้วเสร็จ
โครงการนี้ ไ ด้เริม่ มาตัง้ แต่ ร ะยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ฉบับ แรก โดยได้
จัดสร้างทางวิง่ สายตะวันออกเพื่อให้เครื่องบินทหารและพลเรือนสามารถใช้เป็ นที่ขน้ึ ลงได้อีก
ทางหนึ่ง และทาการปรับปรุงอาคารที่พกั ผู้โดยสารให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2510–
2514 จะทาการปรับปรุงทางวิง่ ทางขับ ลานจอดและตัวอาคารให้สมบูรณ์ และทาการปรับปรุง
บริการควบคุมการจราจรทางอากาศด้านการลงให้ดยี งิ่ ขึน้
4) โครงการส ารวจและออกแบบสนามบิ นพาณิ ชย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศแห่ งที่ สอง เนื่องจากสนามบินดอนเมืองในปั จจุบนั มีเครื่องบินขึน้ ลงเพิม่ ขึน้ มากทุกปี
และกาลังประสบความคับคังมากขึ
่
น้ เป็ นลาดับ การปรับปรุงสนามบินดอนเมืองตามโครงการจะ
ช่วยบรรเทาความคับคังไปได้
่
เพียงชัวคราวเท่
่
านัน้ ประกอบกับวิวฒ
ั นาการทางด้านการบินได้
เจริญก้าวหน้าไปเป็ นอันมาก จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการสารวจทางวิศวกรรมและออกแบบ
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สนาบินพาณิชย์แห่งใหม่ ณ บริเวณทีซ่ ง่ึ กรมการบินพาณิชย์ได้จดั ซือ้ ไว้แล้วบางส่วนให้แล้วเสร็จ
และท าการจัด ซื้อ ที่ดิน เพิ่ม เติ ม ให้ ค รบตามโครงการภายในระยะของแผน เพื่อ พิจ ารณา
ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ท่ที นั สมัยให้เครื่องบินขนส่งประเภทไอพ่นขนาดหนักและเครื่องบิน
ขนส่งประเภทความเร็วเหนือเสียงขึน้ ลงได้โดยสะดวก
5) โครงการฝึ กการบิ น พลเรื อ น ให้ ก ารฝึ ก อบรมในด้ า นบริก ารควบคุ ม
การจราจรทางอากาศ การใช้และบูรณะรักษาระบบการเดินอากาศ การสื่อสารการบิน อุตุนิยม
การบินและการขับเครื่องบิน โครงการนี้เริม่ ต้นขึ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504 ด้วยการช่วยเหลือจาก
กองทุนพิเศษสหประชาชาติโดยจัดทาเป็ นโครงการ 5 ปี ภายหลังจากทีก่ ารช่วยเหลือได้หมดสิน้
ลงแล้ว รัฐ บาลไทยโดยกรมการบิน พาณิ ช ย์ได้เข้า ด าเนิ น การแทน โครงการนี้ จ ะสามารถ
อบรมเจ้าหน้ าที่ประเภทต่ างๆ ได้เป็ นจานวนระหว่าง 140–180 คนต่ อปี ในระยะของแผนจะ
ดาเนินการจัดซือ้ เครื่องบินฝึก จานวน 4 เครื่อง เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ 2 เครื่อง จัดหาอุปกรณ์
การสื่อสาร และปรับปรุงอาคาเรียนและห้องปฏิบตั กิ ารตามความจาเป็ น
6) โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ นใหม่ ปรับ ปรุ ง บริก ารขนส่ ง ทางอากาศ
ภายในประเทศให้มสี มรรถภาพสูงสามารถอานวยบริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและเพียงพอ
แก่ ค วามต้อ งการ โดยจัดหาเครื่อ งบิน ใหม่ขนาด 25–30 ที่นัง่ จานวน 4 เครื่อ ง เพื่อ ใช้แทน
เครื่อ งบิน เก่ า ที่ห มดอายุก ารใช้ง าน และนอกจากนี้ จะมีก ารปรับ ปรุง โรงซ่ อ มเครื่อ งบิน ให้
สามารถซ่ อ มแซมและบ ารุงรัก ษาเครื่อ งบินที่ม ีอ ยู่แล้ว และเครื่อ งบิน ที่จะจัด หามาใหม่ให้ได้
สมบูรณ์
6.4 การคมนาคม
การไปรษณี ยโ์ ทรเลขและเทเล็กซ์
1) โครงการขยายการไปรษณี ย์โทรเลขประเภทรับ ฝาก จัดตัง้ ที่ท าการ
ไปรษณียโ์ ทรเลขประเภทรับฝากขึน้ ทัง้ ในพระนครและธนบุร ี และทีช่ ุมนุมชนในส่วนภูมภิ าคตาม
ความจาเป็ นประมาณว่าจะตัง้ ขึน้ ราว 50 แห่ง
2) โครงการขยายการไปรษณี ยโ์ ทรเลขท้ องถิ่ น คัดเลือกที่ทาการไปรษณีย์
อนุ ญาตที่ฝากไว้กบั อาเภอหรือเอกชนมาเปิ ดเป็ นที่ทาการไปรษณียข์ องกรมไปรษณียโ์ ทรเลข
โดยตรง ทัง้ นี้ เพื่อปรับปรุงกิจการด้านการไปรษณีย์โทรเลขในส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ ในระยะของแผนฉบับแรกได้ทาการรับโอนทีท่ าการไปรษณียอ์ นุ ญาตทีฝ่ ากไว้กบั เอกชและ
หน่ วยราชการอื่นๆ มาดาเนินการเองได้เป็ นจานวนรวม 116 แห่ง ในระยะของแผนคาดว่าจะ
สามารถรับโอนทีท่ าการไปรษณียอ์ นุญาตมาดาเนินการเองได้ประมาณ 150 แห่ง
3) โครงการบริ การเทเล็กซ์ในประเทศและติ ดต่ อต่ างประเทศ ขยายบริการ
โทรพิมพ์ไปยังแหล่งที่มธี ุรกิจการค้ามาก และส่งเสริมการติดต่อทางโทรพิมพ์ระหว่างจังหวัด
ใหญ่ๆ รวมทัง้ การติดต่อกับต่างประเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยมาก โดยผู้
เช่ า ในข่ า ยของระบบนี้ จ ะสามารถส่ ง ข้อ ความเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรถึ ง กัน ได้ โดยสะดวก
รวดเร็ว เป็ นการส่งเสริมการพาณิชย์และบริการต่างๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้ โครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ระยะ
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ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกโดยได้ตดิ ตัง้ ชุมสายเทเล็กซ์ขน้ึ ในพระนครเป็ นจานวน 200
เลขหมาย ที่ห าดใหญ่ ล าปาง นครราชสีม า แห่ งละ 100 เลขหมาย และตัง้ เทเล็ก ซ์ส าขาที่
นครสวรรค์ ชลบุร ี แห่งละ 24 เลขหมาย ส่วนการติดต่อกับต่างประเทศก็ได้เปิ ดบริการเทเล็กซ์
จากกรุงเทพฯ ไปยังญี่ป่ ุน มนิลา ฮ่องกง และแฮมเบอร์กต่อไปและจะได้ทาการติดตัง้ เทเล็กซ์
สาขาขึน้ อีก 14 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้รวมทัง้ จะ
เปิ ดบริการระหว่างกรุงเทพฯ –สิงคโปร์ดว้ ย
4) โครงการพัฒนาโทรเลขท้ องถิ่ น เปลีย่ นสายโทรเลขเก่าที่หมดอายุใช้งาน
และเพิม่ สายโทรเลขใหม่ให้เพียงพอแก่ความต้องการ พร้อมกับพาดสายไปยังท้องถิน่ ซึง่ ยังไม่ม ี
บริก ารประเภทนี้ อ ยู่ ต ามความจ าเป็ น โครงการนี้ ไ ด้ เ ริ่ม ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี 2506 โดย
กาหนดให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 อันเป็ นปี สุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ในทาง
ปฏิบตั ปิ รากฏว่าโครงการล่าช้าไปบ้าง กล่าวคือ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จดังนี้
ภาคกลาง พาดสายเพิม่ 8 ช่วง สร้างเสาและพาดสาย 13 ช่วง
ภาคใต้ พาดสายเพิม่ 9 ช่วง สร้างเสาและพาดสาย 12 ช่วง
ภาคเหนือ พาดสายเพิม่ 10 ช่วง สร้างเสาและพาดสาย 11 ช่วง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเสาและพาดสาย 7 ช่วง
ในปี พ.ศ. 2510 จะได้ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์
โดยจะทาการพาดสายเพิม่ และสร้างเสาพาดสายในภาคต่างๆ รวม 14 ช่วง และจะปรับปรุงให้
ใช้โทรคมนาคมสายหลักของสานักงานโทรคมนาคมได้ดว้ ย
การโทรศัพท์
1) โครงการพัฒ นากิ จการโทรศัพ ท์น ครหลวง เพิ่มเลขหมายโทรศัพ ท์ใน
พระนครและธนบุร ี ซึ่งประมาณว่าสิ้นปี 2509 จะมีอยู่ 55,000 เลขหมาย ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ โดยจะทาการติดตัง้ ชุมสายโทรศัพท์พร้อมทัง้ ข่ายสาย แบ่งดาเนินงานเป็ นระยะ คือ
ระยะแรก ก าหนดจะเพิ่ ม เลขหมายขึ้ น อี ก 9,200 เลขหมายและเปิ ด
ชุมสายโทรศัพ ท์ข้นึ ใหม่ 3 แห่ง โดยดาเนินการในระหว่างปี 2508–2511 ซึ่งจะทาให้พระนคร
แ
ล
ะ
ธนบุร ี มีเลขหมายโทรศัพท์เพิม่ ขึน้ เป็ น 64,200 เลขหมาย
ระยะที่สอง กาหนดจะเพิม่ เลขหมายขึน้ อีก 4,000 เลขหมาย โดยดาเนินการใน
ระห ว่ า งปี 2509–2511 ท าให้ พ ระน ครและธน บุ รี ม ี เ ล ขห ม ายเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น 68,200
เลขหมาย
ระยะที่ ส าม ก าหนดจะเพิ่ม เลขหมายโทรศัพ ท์ในพระนครและธนบุ รขี ้นึ อีก
74,100 เลขหมาย พร้อมทัง้ เปิ ดชุมสายขึน้ อีก 11 แห่ง ในระยะของแผนเมื่อโครงการนี้สาเร็จจะ
ทาให้พระนครและธนบุรมี เี ลขหมายโทรศัพท์ทงั ้ สิน้ รวม 142,300 เลขหมายในปี พ.ศ. 2514 ซึ่ง
คาดว่าจะใกล้เคียงกับความต้องการของประชาชนในขณะนัน้
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2) โครงการขยายและปรับ ปรุ ง โทรศั พ ท์ ภ ู มิ ภาค ปรับ ปรุ ง และเพิ่ ม
ชุมสายโทรศัพท์ในส่วนภูมภิ าคให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ทัง้ นี้รวมถึงการติดตัง้
ชุมสายแบบอัตโนมัตสิ าหรับจังหวัดที่มคี วามต้องการสูงด้วย เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2509 มีเลขหมาย
โทรศัพท์ในส่วนภูมภิ าคทัง้ สิน้ ประมาณ 28,425 เลขหมายใน 46 จังหวัดและ 16 อาเภอ กาหนด
จะเพิ่มเลขหมายโทรศัพ ท์ในส่วนภูมภิ าคขึ้นอีกประมาณ 24,000 เลขหมายในระยะของแผน
ประมาณว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปี พ.ศ. 2515 จะมีเลขหมายโทรศัพท์ในส่วนภูมภิ าคเป็ น
จานวน 52,460 เลขหมายใน 68 จังหวัดกับ 42 อาเภอ
3) โครงการโทรศัพ ท์ท างไกลสาขา ปรับปรุงให้บริการโทรศัพ ท์ทางไกลมี
ประสิท ธิภ าพสูงและทัว่ ถึงยิ่งขึ้น โดยอาศัย ระบบโทรคมนาคมสายห ลัก เป็ น สื่อ การสื่อ สาร
โครงการนี้ จะประกอบด้ว ยการก่ อ สร้างระบบโทรคมนาคมสายแยกไปสู่ชุม สายโทรศัพ ท์ใน
จังหวัดและอาเภอต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว หรือในข่ายของการปรับปรุงเพื่อให้ชุมสายเหล่านัน้
สามารถใช้ประโยชน์จากโทรคมนามคมสายหลักได้ นอกจากนี้ จะมีการเชื่อมชุมสายโทรศัพท์
จังหวัด และอ าเภอต่ า ง ๆ ที่อ ยู่ต ามแนวทางของระบบโทรคมนาคมสายหลัก เข้ากับ ระบบ
ดังกล่าวด้วย
ระบบโทรคมนาคม
1) โครงการโทรคมนาคมด้านการปกครอง จัดตัง้ ระบบโทรศัพท์และระบบ
เทเล็กซ์อตั ิโนมัติข้นึ ระหว่างศูนย์ก ลางในพระนครกับต่างจังหวัดอีก 30 จังหวัดในภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ทัง้ นี้ เพื่อให้การติดต่อกันได้ในข่ายการสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทางราชการ การปกครอง และเพื่อประโยชน์ของ
ความสงบภายในประเทศโครงการนี้ได้เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2509 ประมาณว่าการก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2511 ทัง้ นี้กระทรวงมหาดไทยกาหนดจะติดตัง้ เฉพาะระบบโทรคมนาคมสาย
ย่ อ ย ส่ ว นโทรคมนาคมสายหลัก นั ้น จะใช้ ร ะบบไมโครเวฟของส านั ก งานด าเนิ ก ารตาม
โครงการโทรคมนาคม
2) โครงการก่ อ สร้ างระบบโทรคมนาคม การก่ อ สร้างระบบโทรคมนาคม
สายหลัก ในประเทศไทยได้เริม่ ขึ้น ในแผนพัฒ นาฉบับ แรก โดยได้ท าการส ารวจทางเทคนิ ค
ทัว่ ประเทศและก่ อ สร้างระบบโทรคมนาคมสายหลัก ในภาคกลาง ภาคตะวัน ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจนแล้วเสร็จ ในแผนนี้กาหนดจะก่อสร้างระบบโทรคมนาคมภาค 4 และ
ภาค 5 ให้ แ ล้ว เสร็จ ภายใน 2 ปี ความส าเร็จ ของโครงการนี้ จ ะท าให้ ป ระเทศไทยมีร ะบบ
โทรคมนาคมสายหลักทัวประเทศ
่
คือ ภาคเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ จากกรุงเทพฯ ถึงหนองคายและอุ บ ลราชธานี ภาคตะวัน ออกจากกรุงเทพฯ ถึง
อรัญประเทศและจันทบุร ี ภาคใต้จากรุงเทพฯ ถึงภูเก็ต ปั ตตานีและยะลา
อนึ่ง เพื่อให้มเี จ้าหน้าทีผ่ มู้ พี น้ื ความรูเ้ หมะสมสาหรับดาเนินการและบารุงรักษา
เครื่องโทรคมนาคมทีส่ ร้างขึน้ สานักงานฯ โทรคมนาคมกาหนดจะทาการอบรมเข้าหน้าที่ระดับ
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ต่างๆ ภายในระยะของแผนฯ ให้ได้ประมาณปี ละ 250 คน ทัง้ นี้โดยได้รบั ความช่วยเหลือด้าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติ
3) โครงการสื่ อ สารโทรคมนาคมด้ ว ยระบบดาวเที ย ม ก่ อ สร้า งสถานี
ภาคพื้น ดิน ถาวรเพื่อ ส่ ง เสริม ให้ บ ริก ารโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ สามารถด าเนิ น ไป
โดยสะดวกยิง่ ขึน้ ด้วยการใช้ดาวเทียมเป็ นสื่อของการสื่อสาร โครงการนี้จะเริม่ ขึน้ นขัน้ แรกด้วย
การเช่าสถานีภาคพืน้ ดินซึ่งคาดว่าจะเปิ ดบริการได้ในปี พ.ศ. 2510 และในขณะเดียวกันก็จะได้
ท าการก่ อ สร้า งสถานี ภ าคพื้ น ดิน ถาวรเพื่ อ ให้ ใ ช้ ง านได้ ใ นวัน ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2511
ความส าเร็จ ของโครงการนี้ จ ะท าให้ บ ริก ารด้ า นโทรเลขโทรศั พ ท์ แ ละเทเล็ ก ซ์ ติ ด ต่ อ กั บ
ต่างประเทศสามารถดาเนินไปได้โดยสะดวกและกว้างขวางยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ สถานีภาคพืน้ ดิ น
ถาวรทีม่ อี ยู่ยงั สามารถจะให้บริการด้านการรับโทรภาพและบริการด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศ
ข้างเคียงด้วย
การโทรทัศน์
โครงการส ารวจและก่ อ สร้ า งสถานี รับ ส่ ง โทรทั ศ น์ ใ นพระนครและ
ต่างจังหวัด ทาการสารวจและวางแผนเกีย่ วกับการขยายบริการโทรทัศน์ทวประเทศ
ั่
และทาการ
ก่อสร้างสถานีโทรทัศน์ ข้นึ ตามผลของการสารวจและเพื่อใช้ระบบไมโครเวฟเป็ นสื่อในการส่ง
รายการโทรทัศน์จากพระนครไปยังต่างจังหวัด การสารวจและวางแผนเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์
ได้เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2509 โดยได้รบั ความช่ วยเหลือ จากรัฐบาลญี่ป่ ุนและอังกฤษตาม
แผนการโคลอมโบ การส ารวจนี่ ค าดว่าจะแล้ว เสร็จในปี พ.ศ. 2510 ส่ ว นการก่ อ สร้างสถานี
โทรทัศ น์ จ ะได้ก่ อ สร้างสถานี ส่ งโทรทัศ น์ ระบบ 625 เส้น และสถานี ค วบคุ ม การส่ ง รายการ
โทรทัศน์ ขน้ึ ในพระนครและจัดสร้างสถานีโทรทัศน์ ในต่างจังหวัดขึน้ รวม 10 แห่งในภาคเหนือ
และภาคใต้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตัง้ ระบบไมโครเวฟเพื่อส่งโทรทัศน์
งบพัฒนา
7.งบพัฒนาเศรษฐกิจสาขาการคมนาคมและขนส่งจะมีจานวนรวมทัง้ สิน้ 17,0999 ล้าน
บาทประกอบด้วยเงินจากงบประมาณแผ่นดินจานวน 9,192 ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศจานวน
4,138 ล้ า น บ าท เงิ น ช่ ว ย เห ลื อ จ าก ต่ างป ระเท ศ จ าน ว น 1,310 ล้ า น บ าท แ ล ะเงิ น
รายได้ของรัฐวิสาหกิจจานวน 2,459 ล้านบาท
งบพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
แหล่งที่มาของเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ

2510
1,739.68
886.43
195.00

2511
2,060.21
1,011.97
235.00

2512
2,089.02
1,071.81
280.00

2513
1,786.58
618.42
300.00

(ล้านบาท)
2514
รวม
1,516.29 9,191.78
549.75 4,138.38
300.00 1,310.00
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เงินรายได้รฐั วิสาหกิจ
รวม

739.80
3,561.01

455.99
3,763.17

420.05
3,860.88

416.90
3,121.90

425.93 2,458.77
2,791.97 17,098.93

ปัญหาสาคัญและความคาดหมายระยะยาว
8.การขนส่งทางบก
8.1 การพัฒ นาทางหลวงที่กาลังดาเนินอยู่ในขณะนี้ จาเป็ นต้อ งอาศัยบริษัท
ต่ า งประเทศในการส ารวจทางเทคนิ ค และในการก่ อ สร้างอยู่เป็ น ส่ ว นใหญ่ ทัง้ นี้ เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยยังขาดแคลนบริษัท ก่ อ สร้างทางขนาดใหญ่ ท่ีม ีฐานะมันคงและมี
่
เครื่อ งอุ ป กรณ์
เพียงพอ เพื่อทีจ่ ะให้สามารถพึง่ ตนเองในงานด้านนี้ได้มากขึน้ การให้ความช่วยเหลือสนับสนุ น
ผูร้ บั เหมาทีเ่ ป็ นคนไทย ตลอดจนการฝึกอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับการสารวจและสร้างทางหลวง
จึงควรถือเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐ
8.2 เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้ายิง่ ขึ้นในอนาคต การจราจร
ในทางหลวงสายต่างๆ ย่อมหนาแน่ นขึน้ ความต้องการทางหลวงสายใหม่ย่อมเพิม่ ขึน้ ด้วยเป็ น
เงาตามตัว ฉะนัน้ เพื่อ ขจัดปั ญ หาเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อ ขยายและก่อ สร้างทางหลวงใน
อนาคต ควรจะมีการสารวจและเวนคืนที่ดนิ ไว้ล่วงหน้าตลอดจนการวางแผนการใช้ทด่ี นิ ทัง้ สอง
ข้างทางด้วย
8.3 ภายหลังจากที่ก ารด าเนิ น งานตามโครงการพัฒ นาทางหลวงแผ่ นดินได้
สาเร็จลงแล้วคาดว่าการขนส่งทางถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสาคัญๆ ในภาคต่างๆ จะดาเนิน
ไปได้โดยสะดวกยิง่ ขึน้ และการขนส่งทางถนนจะมีบทบาทสาคัญยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับ แต่ขณะนี้ระบบ
การขนส่ งทางถนนของประเทศยังขาดผู้ป ระกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ท่ีม ีส มรรถภาพการ
ดาเนินงานสูง ทาให้ประชาชนไม่ได้รบั ประโยชน์ จากการใช้ทางหลวงอย่างเต็มที่ ฉะนัน้ ควร
ส่งเสริมสนับสนุ นผู้ประกอบการเอกชนให้มฐี านะเป็ นปึ กแผ่ น มันคง
่ นอกจากนัน้ ควรหาวิธ ี
ป้ องกันการบรรทุกเกินอัตราทีไ่ ด้ผลจริงจังเพื่อป้ องกันความเสียหายแก่ทางหลวง
8.4 ในอนาคตการจราจรทางถนนในนครหลวงตลอดจนบริเวณชานเมือ งจะ
หนาแน่นยิง่ ขึน้ การขนส่งผูโ้ ดยสารทางรถไฟระยะใกล้จากบริเวณโดยรอบพระนคร จะมีบทบาท
สาคัญยิง่ ในการช่วยผ่อนคลายความหนาแน่ นและสนองความต้องการของประชาชน การที่การ
รถไฟได้นาเอารถดีเซลรางมาใช้บริการระยะใกล้ (ประมาณ 200 ก.ม.) รอบพระนคร จึงควร
ได้รบั ความสนับสนุนเพื่อให้การเดินทางเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วและมีราคาเยา
8.5 การเปลีย่ นรถจักรไอน้ าเป็ นรถจักรดีเซลทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทยกาลัง
ดาเนินอยูใ่ นขณะนี้จะทาให้สมรรถภาพการเดินรถสูงขึน้ และสามารถดาเนินการได้โดยประหยัด
ยิง่ ขึน้ ในระยะยาว แต่ทงั ้ นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยควรพิจารณาปรับปรุงบริการด้านอื่นๆ ด้วย
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โดยเฉพาะการจัดหารถจัก รและรถตู้ให้เพียงพอและตรงกับฤดูกาลของผลิตผลต่ างๆ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้โดยมีกาไรได้ตลอดไป ส่วนการสร้างทางใหม่นนั ้ จะมีความจาเป็ นน้อยลง
9. การขนส่งทางน้า
9.1 เมื่อมีการสร้างท่าเรือเพื่อช่วยแบ่งเบาความอัดแอที่ท่าเรือกรุงเทพฯ แล้ว
ควรมีก ารวางผังเมือ งบริเวณโดยรอบ ทัง้ ด้านอาคารการใช้ท่ีดิน และสาธารณู ป การต่ าง ๆ
ล่วงหน้ า เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่ อการขยายท่าเรือ ในอนาคต นอกจากนี้ การสร้างระบบการ
ขนส่งติดต่อกับแหล่งผลิตและแหล่งจาหน่ ายโดยตรง โดยไม่ผ่านเขตนครหลวงเป็ นสิง่ จาเป็ น
เพื่อป้ องกันมิให้การจราจรในพระนครคับคังยิ
่ ง่ ขึน้ ไปอีก
9.2 หากการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือภายในประเทศตามโครงการที่
วางไว้เป็ นผลสาเร็จการขนส่งทางน้ าจะมีบทบาทสาคัญ ยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศอย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั การขนส่งทางน้ ายังประกอบด้วยผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ที่มที ุนดาเนินงานน้ อยและกระจัดกระจาย ทาให้บริการด้านนี้ไม่สม่ าเสมอและไม่ม ี
สมรรถภาพสูงเท่าทีค่ วร ฉะนัน้ จึงควรจะได้มกี ารสนับสนุ นให้มผี ปู้ ระกอบการขนาดใหญ่ๆ ด้ วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในระบบการขนส่งทางน้าของประเทศ เพื่อให้บริการขนส่งด้านนี้เกิดประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศให้มากยิง่ ขึน้ และเสริมสร้างระบบการขนส่งส่วนรวมให้สมบูรณ์ขน้ึ
9.3 โครงการพัฒนาพาณิชย์นาวีท่รี ฐั บาลกาลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ มี
เป้ าหมายสาคัญ ที่จะให้ป ระเทศไทยมีกิจการพาณิชย์นาวีท่มี นคง
ั ่ และใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศให้เจริญยิง่ ขึน้ อุปสรรคสาคัญประการหนึ่งสาหรับการพัฒนาพาณิชย์
นาวีกค็ อื การขาดแคลนเจ้าหน้าทีผ่ ู้ชานาญในกิจการเดินเรือพาณิชย์ดา้ นต่างๆ ฉะนัน้ การฝึก อรบมเจ้าหน้ าที่ให้ม ีค วามชานาญทางด้านนี้ เพื่อ เตรียมรับ การขยายตัว ของพาณิ ช ย์น าวีใน
อนาคตจึงเป็ น สิ่งจาเป็ น และควรได้รบั ความสนับ สนุ น อย่างจริงจัง วัต ถุ ป ระสงค์สาคัญ ของ
พาณิชย์นาวีไม่ใช่เพื่อดาเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจธรรมดา แต่ เพื่อช่วยขนส่งสินค้าหลักของ
ประเทศเพื่อให้ราคาสินค้าดีขน้ึ และค่าขนส่งลดลง
10. การขนส่ งทางอากาศ ในปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญ หาเรื่อ ง
ความคับคังของการจราจรทางอากาศที
่
ส่ นามบินดอนเมือง การแก้ปัญหาความคับคังนี
่ ้นอกจาก
อาจกระทาด้วยการสร้างทางวิง่ และอุปกรณ์ความสะดวกด้านการบินอื่นๆ เพิม่ ขึน้ แล้ว ยังจาเป็ น
ที่จะต้อ งมีบริก ารควบคุ ม การจราจรทางอากาศที่มสี มรรถภาพสูงด้วย การจัดการสนามบิน
พาณิชย์และกิจการที่เกี่ยวข้องเท่าที่เป็ นอยู่ในขณะนี้ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วยงาน
หลายหน่ วย ทาให้เกิดปั ญหาในเรื่องความรับผิดชอบและการประสานงาน ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อ
การปรับปรุงงานด้านนี้ เห็นควรให้มกี ารพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อรวมกิจการควบคุมการจราจร
ทางอากาศให้ขน้ึ อยูก่ บั หน่วยงานหน่วยเดียวกัน ซึง่ ควรเป็ นงานด้านพลเรือน
11. ในระยะยาวเมื่อ ระบบการขนส่ งประเภทต่ างๆ ได้เจริญ ก้าวหน้ าไปมาก
ขึน้ อัตตราค่าขนส่งโดยทัวไปแล้
่
วก็ชอบทีล่ ดต่ าลง อันจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ
สามารถดาเนินไปในอัตราทีร่ วดเร็วขึน้ การทีป่ ระชาชนจะได้รบั ประโยชน์จากระบบการขนส่งทีด่ ี
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ขึน้ นัน้ มากน้อยเพียงใดย่อมขึน้ อยู่กบั ความสามารถของรัฐในการที่จะจัดบริการขนส่งให้ทวถึ
ั่ ง
ควบคุมการขนส่งให้มรี ะเบียบและมีสมรรถภาพสูงตลอดจนส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในเรื่อง
การขนส่งทางถนนให้มากทีส่ ุด
12. การคมนาคม
12.1 บริการโทรศัพท์ในพระนครและธนบุร ี ในปั จจุบนั มีจานวนต่ ากว่าปริมาณ
ความต้องการเป็ นอันมากและบริการทีใ่ ห้แก่ลูกค้าก็ไม่เพียงพอ ทาให้มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเร่ง
การพัฒนางานด้านนี้ให้เร็วขึน้ ซึ่งก็ได้ เริม่ งานอย่างจริงจังในแผนพัฒนานี้ เป็ นที่คาดหมายว่า
เมือ่ สิน้ ระยะของแผนพระนครและธนบุร ี จะมีบริการโทรศัพท์เพิม่ ขึน้ กว่าสองเท่าทีม่ อี ยูใ่ นปี พ.ศ.
2509 ในขณะเดียวกันบริก ารโทรศัพ ท์ในส่วนภูมภิ าคก็จะได้รบั การปรับปรุงและขยายระบบ
ออกไปเช่นกัน อย่างไรก็ดี ระบบการบริห ารงานขององค์การโทรศัพท์ในขณะนี้ยงั ไม่มคี วาม
เหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะรับกับการขยายงานอย่างรวดเร็วเช่นนัน้ และหากไม่ได้รบั การปรับปรุงใน
เวลาอัน สมควรก็ จ ะเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิด ความบกพร่อ งทางด้ า นงริก าร ตลอดจนการซ่ อ มและ
บ ารุงรัก ษาได้ ในชัน้ นี้ จ ึงเห็น สมควรให้ ม ีก ารพิจ ารณาอย่า งจริ ง จังเพื่อ ปรับ ปรุง ระบบการ
บริหารงานขององค์การตามความเหมาะสม เพื่อให้ทนั กับการขยายงานดังกล่าวข้างต้น
12.2 เมื่อ เสร็จ สิ้น ระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ฉบับ ที่ส อง เป็ น ที่
คาดหมายว่าประเทศไทยจะมีระบบขนส่งที่มสี มรรถภาพสูงทัง้ ในด้านโทรคมนาคมในประเทศ
และต่ างประเทศ ทัง้ นี้เพราะการก่อ สร้างระบบไมโครเวฟในประเทศและการสร้างสถานีภาค
พื้น ดิน ถาวรเพื่อ การสื่อ สารกับ ระบบดาวเทีย มจะแล้ว เสร็จ สมบู รณ์ ทัง้ สองระบบนี้ จ ะมีข ีด
ความสามารถพอเพียงสาหรับการส่งโทรศัพท์โทรเลขเทเล็กซ์และโทรทัศน์ของประเทศ แต่ใน
ปั จจุบนั บริการโทรคมนาคมต่างๆ ดังกล่าวนี้ยงั อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่ วย
ที่เป็ น อิส ระต่ อ กัน กล่ าวคือ การบริก ารโทรศัพ ท์ ในประเทศอยู่ภ ายใรความรับ ผิด ชอบของ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริการโทรเลข เทเล็กซ์ในประเทศและต่างประเทศ บริการ
โทรศัพท์ตดิ ต่อกับต่างประเทศและการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียมอยู่ภายในความรับผิดชอบของ
กรมไปรษณียโ์ ทรเลข และบริการไมโครเวฟอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานโทรคมนาคม
การมีหน่วยงานหลายหน่วยเป็ นเจ้าของบริการโทรคมนาคมต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมานี้ทาให้เกิดมีปญ
หาเกี่ยวกับการประสานงานและเป็ นทางนาไปสู่การลงทุนซ้าหรือซ้อนกันโดยไม่จาเป็ น ในขัน้ นี้
ควรจะมีการปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ดังกล่าวให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ เพื่อให้
ก
า
ร
ลงทุนเป็ นไปโดยประหยัดและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้มากทีส่ ุด
13. การที่รฐั ได้ลงทุนพัฒนาการคมนาคมและขนส่งเป็ นอันดับแรกตลอดระยะ
แผนทีห่ นึ่งและทีส่ องนัน้ จะยัง ผลให้ระบบการคมนาคมและขนส่งของประเทศก้าวหน้าไปได้ไกล
และถ้าหากมีการปรับปรุงการบริหารให้มสี มรรถภาพพร้อมกันไปด้วยแล้ว ประชาชนก็จะได้รบั
บริการทีด่ ปี ลอดภัยและย่อมเยาคุม้ ทุนทีป่ ระเทศได้ลงไป นอกจากนัน้ ระบบเศรษฐกิจส่วนรวมก็
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จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนโดยตรง เพราะการคมนาคาและขนส่งเป็ นกิจกรรมปรเภทรากฐาน
ซึง่ มีบทบาทสาคัญทีจ่ ะช่วยให้กจิ กรรมสาขาอื่นๆ ทุกสาขาได้พฒ
ั นาก้าวหน้าไปด้วยดี.

บทที่ 12
การพลังงาน
1.พลังงานไฟฟ้ ามีค วามส าคัญ อย่างยิง่ ในการพัฒ นาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อ ช่ว ย
สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาการเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม ธุรกิจและ
บริการต่างๆ ให้สามารถขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาพลังงานแยกออกเป็ นลักษณะงานที่
สาคัญได้ดงั นี้
1.1 การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า ในปั จจุบนั การผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทยใช้กาลัง
ผลิตจากพลังน้ า พลังไอน้ าและเครื่องดีเซล โดยยึดถือหลักความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของ
โครงการและลักษณะภูมปิ ระเทศและปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าของแต่ละท้องที่ การผลิต
ส่วนใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การรัฐวิสาหกิจ 3 หน่ วยงาน คือ การไฟฟ้ ายันฮี การ
ไฟฟ้ าตะวันออกเฉียงเหนือ และการลิกไนท์ซง่ึ มีขอบเขตการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 67 จังหวัด
1.2 การจ าหน่ ายพลัง งานไฟฟ้ า การจ าหน่ า ยพลังงานไฟฟ้ าอยู่ในความ
รับ ผิด ชอบขององค์ก ารรัฐ วิส าหกิจ 2 หน่ ว ยงาน คือ การไฟฟ้ านครหลวงซึ่งมีข อบเขตการ
ดาเนินงานใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนคร ธนบุร ี สมุทรปราการ ปทุมธานีและนนทบุร ี และ
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคซึง่ มีขอบเขตการดาเนินงานในอีก 66 จังหวัดทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ การ
ไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิภ าคยัง มีค วามรับ ผิด ชอบในการพัฒ นาพลัง งานไฟฟ้ าตามโครงการไฟฟ้ า
พัฒนาการเขตชนบทซึง่ อยู่ห่างไกล โดยการจัดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าดีเซลขนาดเล็กตามความ
เหมาะสมของแต่ละท้องที่
1.3 งานด้ านวิ ช าการ การดาเนินงานในด้านวิชาการได้แก่ งานสารวจและ
วางแผนเพื่อการพัฒนาระบบผลิตและระบบจาหน่ าย งานปรับปรุงอัตราค่ากระแสไฟฟ้ า งาน
ฝึกอบรมช่างไฟฟ้ างานกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและงานส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ า นอกจากนี้
ยังมีการวิจยั และศึกษาทดลองในเรือ่ งพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2.การดาเนินงานพัฒ นาพลังงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2504–
2509 โดยทัวไปปรากฏผลเป็
่
นทีน่ ่าพอสรุปได้ดงั นี้
2.1 การพัฒ นาระบบผลิ ต การดาเนินงานปรากฏว่าได้บ รรลุ ผ ลสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่ได้วางไว้ กล่าวคือ กาลังผลิตติดตัง้ ที่เพิม่ ขึ้นเนื่องจากผลการพัฒนาระบบผลิตใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก มีจานวนทัง้ สิ้น 355.15 เม็กกะวัตต์ ในจานวนนี้จาแนกเป็ น
กาลังผลิตติดตัง้ จากพลังน้ า 162.9 เม็กกะวัตต์ จากพลังไอน้ า 190 เม็กกะวัตต์ และจากเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ าดีเซลประมาณ 2.25 เม็กกะวัตต์ ผลงานทีส่ าคัญสรุปได้ดงั นี้
1) การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังน้ าในภาคเหนือที่เขื่อนภูมพิ ล
จังหวัดตาก ได้แก่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าระยะแรก ซึ่งการไฟฟ้ ายันฮีได้ดาเนินการติดตัง้
เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าพลังน้ าจานวน 2 เครื่อง มีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 140 เม็กกะวัตต์ แล้วเสร็จใน
กลางปี พ.ศ. 2507 นอกจากนัน้ การไฟฟ้ ายันฮียงั ได้ดาเนินการก่อสร้างสายส่งแรงสูงขนาด 230
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เค.วี. จากเขื่อนภูมพิ ลมากรุงเทพฯ รวม 2 สาย ระยะทางประมาณ 888 กิโลเมตร และสายส่ง
แรงสู ง ขนาด115 และ 67 เค.วี.รวมระยะทาง 1,037 กิโลเมตร จาการด าเนิ น งานดัง กล่ า ว
การไฟฟ้ ายันฮีสามารถส่งกระแสไฟฟ้ าไปจาหน่ ายให้แก่จงั หวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกได้รวม 25 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดาเนินการก่อสร้างตามโครงการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าที่
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึง่ การไฟฟ้ าตะวันออกเฉียงเหนือได้ตดิ ตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า
พลังน้ าจานวน 2 เครื่อง มีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 16.6 เม็กกะวัตต์ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2509 พร้อมกับได้ดาเนินการก่อสร้างสายส่งแรงสูงขนาด 115 เค.วี. ระยะทางประมาณ
423 กิโลเมตร และการพลังงานแห่ งชาติยงั ได้ดาเนินงานก่ อสร้างตามโครงการผลิต พลังงาน
ไฟฟ้ าที่เขื่อนน้ าพุ ง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกาลังผลิตติดตัง้ 6.3 เม็กกะวัตต์ แล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิก ายน พ.ศ. 2508 และได้ด าเนิ น การก่ อ สร้างสายส่ งแรงสูงขนาด 96 เค.วี. ระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร และสายส่ งขนาด 22 เค.วี. อีก ประมาณ 107 กิโลเมตรในเขตสอง
จัง หวัด ของโครงการและได้ ม อบให้ ก ารไฟฟ้ าตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด าเนิ น การผลิต และ
บริห ารงานต่ อ ไปด้ว ยการด าเนิ น งานตามโครงการทัง้ สองนี้ การไฟฟ้ าตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
สามารถส่งกระแสไฟฟ้ าไปจาหน่ ายให้แก่จงั หวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รวม 10
จังหวัด
2) การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังไอน้ า ได้แก่การดาเนินงานตาม
โครงการก่ อ สร้างโรงไฟฟ้ าพลังไอน้ าพระนครเหนือ ที่จงั หวัดนนทบุร ี ซึ่งการไฟฟ้ ายัน ฮีได้
ท าการติ ด ตัง้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าพลัง ไอน้ า จ านวน 2 เครื่อ ง มีก าลัง ผลิต ติด ตัง้ รวม 150
เม็กกะวัตต์ แล้วเสร็จในต้นปี 2504 และ 2506 ตามลาดับ เพื่อช่วยเสริมกาลังผลิตให้กบั ระบบ
ของการไฟฟ้ ายัน ฮี ใ นช่ ว งระยะเวลาที่ ม ีค วามต้ อ งการพลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ในเขตจัง หวัด
พระนครและธนบุร ี ส่วนในภาคใต้การลิกไนท์ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังไอน้ าโดยใช้
ลิกไนท์เป็ นเชื้อเพลิงขึน้ ที่จงั หวัดกระบี่ ซึ่งมีกาลังผลิตติดตัง้ รวม 40 เม็กกะวัตต์ แล้วเสร็จใน
กลางปี 2507 พร้อมทัง้ ได้ทาการก่อสร้างสายส่งแรงสูงขนาด 115 เค.วี.ระยะทางประมาณ 500
กิโลเมตร โครงการของการไฟฟ้ าลิกไนท์น้ีในปั จจุบนั สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่ 7 จังหวัด
ในจานวน 8 จังหวัด ในเขตของโครงการ เพราะการก่อสร้างสายส่งแรงสูงบางตอนยังไม่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์
3) การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเครื่องดีเซล ได้แก่การดาเนินงาน
ตามโครงการไฟฟ้ าพัฒนาการในอาเภอ กิง่ อาเภอ ตาบลและสุขาภิบาลต่างๆ โดยการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคได้จดั ตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าดีเซลขนาดเล็กรวม 90 แห่ง รวมกาลังผลิตติดตัง้ ที่เพิม่ ขึน้
ประมาณ 2.25 เม็กกะวัตต์
2.2 การพัฒ นาระบบจาหน่ าย การดาเนินงานในด้านระบบจาหน่ ายเพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามโครงการพัฒ นาระบบผลิตที่สาคัญ ได้แก่โครงการปรับปรุ ง
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า พ.ศ. 2502–2508 ของการไฟฟ้ านครหลวงซึง่ ประกอบด้วยการเพิม่ แรงดัน
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จาก 110 เป็ น 220 โวลท์ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุ ร ี และการขยายเขตจาหน่ ายไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายในเขตโครงการต่างๆ ทีส่ าคัญ
ของการไฟฟ้ าส่วนภูม ิภาค อาทิเช่น โครงการก่อ น้ างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายในเขตยันฮี
ระยะแรกและระยะที่สอง ในเขตน้ าพองและในเขตกระบี่ปรากฏว่าทุกโครงการต้องประสบกับ
ปั ญหาความล่าช้าในการเจรจากูเ้ งินและในการสังซื
่ อ้ อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นจากต่างประเทศ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคได้รบั อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายในประเทศ เงินบาทสมทบเงินกู้ของโครงการ
นัน้ ๆ มาด าเนิ น การก่ อ สร้างและปรับ ปรุงระบบจ าหน่ ายในแบบชัว่ คราวเพื่อ ให้ส ามารถรับ
กระแสไฟฟ้ ามาจาหน่ายได้พลางก่อน
2.3 การพัฒนาในด้ านวิ ชาการ การดาเนินงานในด้านวิชาการอันได้แก่ งาน
ส ารวจและวางแผนเพื่ อ การพัฒ นาระบบผลิต และระบบจ าหน่ า ย งานปรับ ปรุ ง อัต ราค่ า
กระแสไฟฟ้ า งานฝึกอบรมช่างไฟฟ้ า งานกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย งานส่งเสริมการใช้
ไฟฟ้ าและงานวิจยั พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรากฏว่าโดยทัวไปได้
่
ดาเนินการก้าวหน้าไปด้วยดี
ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานปรับ ปรุงอัต ราค่ ากระแสไฟฟ้ าซึ่ง ได้พิจารณาลดอัต ราค่ า
กระแสไฟฟ้ าไปแล้ว รวม 3 ครัง้ ซึ่ง นอกจากจะก่ อ ให้เกิด ผลดีต่ อ การด าเนิ น งานแก่ กิจ การ
อุตสาหกรรมและแก่ประชาชนทัวไปแล้
่
วยังส่งเสริมให้ประชาชนนิยมใช้ไฟฟ้ ามากขึน้ อีกด้วย
นโยบาย
3.วัตถุประสงค์โดยส่วนรวมในการพัฒนาพลังงานได้แก่ การจัดให้มพี ลังงานไฟฟ้ าจาก
แหล่ งผลิต ประเภทต่ างๆ ที่ม ีค วามเหมาะสมทางเศรษฐกิจให้เพียงพอกับ ความต้อ งการใน
ปั จจุบนั และที่ค าดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีอตั ราค่ากระแสไฟฟ้ าที่ล ดลงเป็ นล าดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการและการสาธารณูปโภค ด้วยวิธจี ดั ให้มรี ะบบ
ผลิตซึง่ สามารถเชื่อมโยงกันได้เป็ นระบบเดียวกันทัวราชอาณาจั
่
กร และมีระบบจาหน่ ายทีท่ วถึ
ั่ ง
รับกับระบบผลิตได้ ทัง้ นี้ รวมถึงการขยายเขตการจาหน่ ายไปยังย่านชุมชนที่ห่างไกลและอยู่
นอกโครงการด้วยภายในขอบเขตทีเ่ หมาะสมนโยบายหลักแยกออกได้ดงั นี้
3.1 ในด้า นการผลิต จะขยายก าลัง ผลิต ติด ตัง้ เพิ่ม ขึ้น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก
โครงสร้างระบบผลิตทีม่ อี ยู่แล้วให้ได้ผลสมบูรณ์มากที่สุดเป็ นประการแรก และปรับปรุงก่อสร้าง
ระบบสายส่งให้สอดคล้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ด้วย ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาระบบผลิตแห่งใหม่
ขึน้ อีกเพื่อเชื่อมกับระบบผลิตทีม่ อี ยู่เดิม และเพื่อเพิม่ กาลังผลิตติดตัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในแต่ละภาคให้
มีความมันคงและเพี
่
ยงพอกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ ายิง่ ขึน้
3.2 ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายตามโครงการเดิมสืบต่อจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกให้ได้ผลสมบูรณ์ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้เป็ นประการแรก และริเริม่ การ
ดาเนินงานตามโครงการขยายระบบจาหน่ ายเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขยายกาลังผลิต
นอกจากนี้ จ ะพิจ ารณาขยายระบบจ าหน่ ายไปยังท้อ งถิ่น ในชนบทตามความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
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3.3 ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังไฟฟ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการและการ
สาธารณู ปโภคมากขึน้ โดยปรับปรุงอัตราค่ากระแสไฟฟ้ าให้อยู่ในระดับต่ าที่สุดเท่าที่จะทาได้
และจาแนกอัต ราค่ ากระแสไฟฟ้ าตามประเภทของการใช้ ปริมาณการใช้ ระยะเวลาที่ใช้และ
องค์ประกอบของการใช้ไฟฟ้ าด้วย
3.4 จัดการวางแผนระยะยาวเพื่อ ให้การพัฒ นาระบบผลิต และระบบจาหน่ าย
สามาถดาเนินการไปได้อย่างสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพเพียงพอกับความต้องการที่คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
4. อนึ่ง เพื่อการประสานงานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต รัฐมีนโยบายทีจ่ ะรวมงาน
ด้านการผลิต ซึ่งในปั จจุบ ัน อยู่ในความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารรัฐวิส าหกิจ 3 หน่ ว ยงานเข้า
ด้วยกัน โดยให้สงั กัดอยู่กบั กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และรวมงานด้านการจาหน่ ายซึง่ อยู่ใน
ความรับ ผิด ชอบขององค์ ก ารรัฐ วิส าหกิ จ 2 หน่ ว ยงานเข้ า ด้ ว ยกั น โดยให้ ส ัง กัด อยู่ กั บ
กระทรวงมหาดไทย กับจะจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่ประสานงานระหว่าง
ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายจาหน่ายให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาพลังงานโดยส่วนรวมของประเทศ
เป้ าหมาย
5.การพัฒนาพลังงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กาหนดเป้ าหมายไว้ดงั นี้
5.1 กาลังผลิตติดตัง้ พ.ศ. 2510–2514
(หน่วย : เม็กกะวัตต์)
ปี
กาลังผลิ ตจริ ง
เป้ าหมาย
แหล่งผลิ ต 2507 2508 2509 2510 2511 2512
2513
2514
พลังน้า
140.0 146.3 162.9 302.9 372.9 451.2
473.2 633.2
พลังไอน้า
260.0 260.0 260.0 260.0 367.5 367.5
567.5 767.5
แก๊สเทอร์ไบนส์
15.0
30.0 30.0
เครือ่ งดีเซล
146.5 142.0 130.0 128.5 137.0 135.7
134.4 133.3
รวม
546.5 548.3 552.9 691.4 877.4 969.4 1,205.1 1,564.0
ทีม่ า : ตัวเลขกาลังผลิตติดตัง้ จริงได้จากการไฟฟ้ าต่างๆ
จากตารางก าลัง ผลิต ติ ด ตัง้ จะเห็ น ได้ ว่ า ในระหว่ า ง พ .ศ. 2510–2514 ก าลัง ผลิต
ติด ตัง้ จะเพิ่มขึ้น กว่าหนึ่ งเท่ าตัว ส่ ว นใหญ่ จะได้ม าจากพลังน้ าและพลังไอน้ า ซึ่งจะเป็ น การ
สอดคล้องกับนโยบายในการจัดให้มรี ะบบผลิตไฟฟ้ าแหล่งกลางทีม่ คี วามมันคง
่ และมีขนาดใหญ่
ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้ในอัตราทีต่ ่ า
ส่วนกาลังผลิตติดตัง้ ของเครื่องดีเซลประมาณว่า กาลังผลิตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของเอกชนจะ
ลดลงโดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7 ต่อปี เป้ าหมายกาลังผลิตติดตัง้ ในระหว่างแผนพัฒนา ฉบับนี้
อาจถือได้ว่าเป็ นการประมาณขัน้ ต่ าและกาหนดขึ้นจากโครงการที่ได้สารวจเสร็จก่อนปี 2510
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เท่านัน้ เพราะโครงการของการไฟฟ้ าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไฟฟ้ าตะวันออกเฉียงเหนือ
ในขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทารายละเอียดอีกหลายโครงการ และเมื่อการสารวจ
ความต้องการไฟฟ้ าทัวประเทศ
่
ปรากฏว่าพลังงานไฟฟ้ าอาจจะขาดแคลนหรือมีโครงการทีด่ แี ละ
จัดอยู่ในความสาคัญอันดับสูงกว่าทีไ่ ด้สารวจไปแล้วก็อาจพิจารณาสนับสนุนการดาเนินงานตาม
โครงการของการไฟฟ้ าต่างๆเพื่อเพิม่ กาลังผลิตติดตัง้ ขึน้ อีกได้ตามความจาเป็ นต่อไป
5.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้ าจริง พ.ศ. 2510–2514
จากตารางความต้องการใช้ไฟฟ้ าจะเห็นได้ว่าในระหว่าง พ.ศ. 2510–
2514 ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าสูงสุดทัวประเทศจะเพิ
่
ม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 29.5
ต่อปี ส่วนในด้านปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ลิตประมาณว่าจะมีอตั ราเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อย
ละ 33.2 ต่อปี เป้ าหมายความต้องการใช้ไฟฟ้ าในระหว่างแผนพัฒนาฉบับทีส่ องนี้ได้ถอื ดอัตรา
เฉลีย่ ของการเพิม่ ระหว่างปี 2507–2509 เป็ นพืน้ ฐานในการประมาณการ อย่างไรก็ดี เป็ นทีค่ าด
ว่าอัตราการขยายตัวดังกล่าวคงจะสูงขึน้ ต่อไปอีกในระยะห้าปี ขา้ งหน้า ทัง้ นี้ เป็ นผลเนื่องมาจาก
นโยบายการพัฒนาการเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้ า จึงอาจ
มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งจัด เตรีย มโครงการลงทุ น เพิ่ม เติม อีก เพื่อ ขยายปริม าณการผลิต ให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้ า
ตัวเลขปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตประมาณมาจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังน้ าและพลัง
ไอน้ าเท่านัน้ ไม่ได้รวมปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าดีเซล เพราะปั จจุบนั
การไฟฟ้ าต่างๆ ดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าพลังน้ าและพลังไอน้ า ส่วน
เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ าดีเซลเป็ นเพียงเครื่องสารองในเวลาที่มเี หตุ ขดั ข้อ งในระบบผลิต ของการ
ไฟฟ้ าต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นระยะเพิง่ เริม่ ดาเนินงาน
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การพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า
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5.3 เป้ าหมายการก่อสร้างระบบจาหน่าย พ.ศ. 2510 - 2514
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โครงการ
6. โครงการพัฒนาพลังงานที่สาคัญๆ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2510–2514 อาจแบ่งออกได้ตามลักษณะงานได้ 3 ประเภท คือ
6.1 การพัฒนาระบบผลิ ต
โครงการต่อเนื่ องจากแผนพัฒนา ฉบับที่หนึ่ ง
1) โครงการยันฮีระยะที่ 3 ดาเนินการติดตัง้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าพลังน้าขนาด 70
เม็กกะวัตต์ เครือ่ งที่ 3 และ 4 พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ ขื่อนภูมพิ ล ซึง่ จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2511
โครงการนี้ จ ะสามารถเพิ่ ม ก าลัง ผลิ ต ติ ด ตั ้ง ให้ แ ก่ ร ะบบของการไฟฟ้ ายัน ฮี ไ ด้ อี ก 140
เม็กกะวัตต์
2) โครงการติดตัง้ เครื่องกาเนินไฟฟ้ าไอน้ าเครื่องที่ 3 ขนาด 20 เม็กกะวัตต์ ที่
โรงไฟฟ้ าลิ ก ไนท์ ก ระบี่ ซึ่ ง จะเพิ่ ม ก าลัง ติ ด ตั ้ง ที่ ม ี อ ยู่ เ ดิ ม จาก 40 เม็ ก กะวัต ต์ เป็ น 60
เม็กกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2511 เพื่อสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้นในเขต
โครงการกระบี่ 8 จังหวัด
3) โครงการติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเครื่องที่ 3 ขนาด 8.3 เม็กกะวัตต์ ทีเ่ ขื่อน
อุบลรัตน์ ขอนแก่น ซึ่งจะเพิม่ กาลังผลิตติดตัง้ ให้กบั โครงการน้ าพองจาก 16.6 เม็กกะวัตต์ใน
ปั จจุบนั เป็ น 24.95 เม็กกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2511
โครงการใหม่
1) โครงการยัน ฮีร ะยะที่ 4 ด าเนิ น การติด ตัง้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าขนาด 70
เม็กกะวัตต์ เครื่องที่ 5 และ 6 ที่โรงไฟฟ้ าเขื่อนภูมพิ ลและเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังไอน้ า ขนาด
87.5 เม็กกะวัตต์ ที่โรงจักรพระนครเหนือ เพื่อเพิม่ กาลังผลิตให้เพียงพอแกความต้องการใน 37
จังหวัดของการไฟฟ้ ายันฮีพ ร้อมทัง้ ดาเนินการก่อสร้างสายส่งแรงสูงขนาด 230 เค.วี.สายที่ 3
จากโรงไฟฟ้ าเขือ่ นภูมพิ ล-กรุงเทพฯ และสายที่ 4 จากนครสวรรค์-กรุงเทพฯ
2) โครงการลาโดมน้ อย จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดการดาเนินงานก่อสร้าง
เขื่อ นเอนกประสงค์ เพื่อ ผลิต ก าลังไฟฟ้ าจากพลังน้ าได้ป ระมาณ 22 เม็ก กะวัต ต์ และเพื่อ
ประโยชน์ ในการชลประทานในพื้นที่ประมาณ 150,000 ไร่ ซึ่งจะเริม่ ดาเนินการก่ อ สร้างในปี
พ.ศ. 2511 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามโครงการภายในปี พ.ศ. 2513 โครงการนี้ได้ดาเนินงาน
สารวจข้อมูล สถิติ และรายละเอียดต่างๆ เพิม่ เติมตามรายงานและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในปี พ.ศ. 2510
3) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ ในระยะแรกดาเนินการก่อสร้างและ
ติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังไอน้ าขนาด 200 เม็กกะวัตต์ จานวน 2 เครื่อง รวมกาลังผลิต 400
เม็ ก กะวั ต ต์ ส าหรับ Base capacity และเครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าแก๊ ส เทอร์ ไ บน์ ขนาด 15
เม็กกะวัตต์ อีก 2 เครื่องกาลังผลิต 30 เม็กกะวัตต์ สาหรับสารองและเพิม่ กาลังผลิตในเวลาที่ม ี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุด รวมกาลังผลิตที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ สิ้น 430 เม็กกะวัตต์ เพื่อสนอง
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในระบบของการไฟฟ้ ายันฮีทค่ี าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 34
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ต่อปี ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับทีส่ อง โดยกาหนดให้เริม่ ดาเนินงานในปี พ.ศ. 2512 และ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514
นอกจากนี้ ใน พ .ศ. 2513 และ พ.ศ. 2514 จะได้ ด าเนิ น การจัด เตรีย มเพื่ อ การ
ก่อสร้างและติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังไอน้ าขนาด 300 เม็กกะวัตต์ เครื่องที่ 3 และ 4 รวม
กาลังผลิตที่เพิม่ ขึ้นอีก 600 เม็กกะวัตต์ ที่โรงไฟฟ้ าพระนครใต้ การดาเนินงานกาหนดจะแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2517 ตามลาดับ
4) โครงการพลังงานไฟฟ้ าเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาเนินการติดตัง้ เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ าพลังน้ าขนาด 80 เม็กกะวัตต์ในระยะแรกจานวน 2 เครือ่ ง รวมกาลังผลิตติดตัง้ 160
เม็ก กะวัต ต์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิต พลังงานไฟฟ้ าได้โดยเฉลี่ ยประมาณปี ละ 1,000 ล้าน
กิโลวัตต์ชวโมง
ั่
เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าในระบบของการไฟฟ้ ายันฮี โครงการนี้กาหนด
ระยะเวลาดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2511 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514
5) โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ า
5.1) แผนงานเชื่อมโยงระบบของการไฟฟ้ ายันฮีเข้ากับระบบของการ
ไฟฟ้ าตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยการก่ อ สร้า งสายส่ ง ศัก ย์สู ง 115 เค.วี. ระหว่ า งอ่ า งทองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ ตามรายงานของคณะสารวจพลังงานไฟฟ้ าทัวประเทศคาดว่
่
าจะเกิดขึน้
ในปี พ.ศ. 2512 และเพื่อความมันคงของระบบจ
่
าหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
5.2) แผนงานเชื่อมโยงโรงจักรพระนครเหนือเข้ากับโรงจักรพระนครใต้
โดยการก่อสร้างสายส่งศักย์สูงขนาด 230 เค.วี. ระหว่างบางกะปิ -พระนครใต้ เพื่อความมันคงใน
่
ระบบของการไฟฟ้ ายัน ฮีแ ละทดแทนกัน ได้ในกรณี ท่ี โรงจัก รใดโรงจัก รหนึ่ งเกิดเหตุ ขดั ข้อ ง
พร้อมทัง้ ก่อสร้างสถานีเปลีย่ นแรงดันขนาด 2–230 เค .วี. อีก 1 แห่ง
4.3) แผนงานเชื่อ มโยงโรงไฟฟ้ าที่เขื่อ นแม่น้ าน่ านเข้ากับ โรงไฟฟ้ า
ลิก ไนท์ แ ม่ เ มาะ โดยการก่ อ สร้า งสายส่ ง ศัก ย์สู งขนาด 115 เค.วี.ระหว่ างอุ ต รดิต ถ์ -ล าปาง
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เพื่อเพิม่ ความมันคงในการจ
่
าหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั จังหวัด
ทางภาคเหนือมากยิง่ ขึน้
6) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าดีเซลขนาด 10 เม็กกะวัตต์ ที่จงั หวัดภูเก็ต เพื่อ
เพิม่ กาลังผลิตสารองในระบบของการไฟฟ้ าลิกไนท์ กระบี่ ให้มนคงยิ
ั่
ง่ ขึ้นในระหว่างที่เครื่ องที่
สามยังไม่แล้วเสร็จ
7) โครงการไฟฟ้ าพัฒนาการ กาหนดจะดาเนินการก่อสร้างโดยการติดตัง้ เครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้ าดีเซลขนาดเล็กในเขตอาเภอ กิง่ อาเภอ ตาบลและสุขาภิบาลต่างๆ ที่ห่างไกลและ
อยูน่ อกโครงการปี ละ 30 แห่ง
8) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าไอน้ าในภาคใต้จะเป็ นแหล่งผลิ ต แห่งใหม่ เพื่อ
เพิ่มก าลังผลิต ให้ก ับระบบของการลิกไนท์ และสามารถจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั จังหวัด
ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ทัง้ นี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้ าไอน้ ากระบี่ไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
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ให้กบั 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ และไม่สามารถขยายเขตจาหน่ ายออกไปยัง
จังหวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องกับหลักเศรษฐกิจ
9) โครงการแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุร ี กาหนดการดาเนินงานก่อสร้างเขื่อน
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า ซึง่ คาดว่าจะสามารถเพิม่ กาลังผลิตให้กบั ระบบของการไฟฟ้ ายันฮี โดย
การติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังน้ าได้ประมาณ 400 เม็กกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรม
ชลประทานได้ดาเนินการสารวจและวางแผนก่ อสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานตามโครงการ
แม่กลองใหญ่ระยะที่ 2 อยู่ในบริเวณเดียวกันกับการสารวจของการไฟฟ้ ายันฮี ฉะนัน้ เพื่อขจัด
ข้อขัดแย้งในเรื่องการใช้น้ าและการดาเนินงานซ้อนกัน จึงจาเป็ นต้องรอผลการสารวจและจัดทา
รายละเอีย ดในระหว่ า งปี พ.ศ. 2510–2512 เพื่อ จะได้น าแผนงานของทัง้ สองหน่ ว ยงานมา
พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม และวางแนวประสานงานในด้านการก่อสร้างต่อไป
10) นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒ นาระบบผลิต อื่นๆ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการ
สารวจและจัดเตรียมอยู่อกี หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังน้ าที่ลาน้ า
เชิญ น้ าพรม น้ าสานและใสใหญ่ โครงการเหล่านี้เมื่อได้สารวจเสร็จและปรากฏว่าสมควรที่จะ
สร้างก็จะได้พจิ ารณานาเข้ารวมในแผนเพื่อดาเนินการในระยะของแผนนี้ดว้ ย
6.2 การพัฒนาระบบจาหน่ าย
โครงการต่อเนื่ องจากแผนพัฒนา ฉบับที่หนึ่ ง
1) โครงการก่ อ สร้ า งและปรับ ปรุ ง ระบบจ าหน่ ายในเขตยัน ฮี ร ะยะแรก
ก าหนดการก่ อ สร้างสายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 11 เค.วี. ระยะทาง 860 กิโลเมตรและแรงต่ า
400/230 วี.ระยะทาง 770 กิโลเมตรในเขต 12 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคกลางโดยใช้เงินกู้
จ
า
ก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการนี้ได้เริม่ ดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 และกาหนดจะ
แล้วเสร็จตามโครงการในปี พ.ศ. 2511
2) โครงการก่ อ สร้ า งและปรับ ปรุ ง ระบบจ าหน่ ายในเขตยัน ฮี ร ะยะที่ 2
กาหนดการก่อสร้างสายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 22 เค.วี. ระยะทาง 1,460 กิโลเมตร และแรงต่ า
400/230 วี.ระยะทาง 860 กิโลเมตร ในเขต 13 จังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลางและริมฝั ง่
ทะเล โดยจะใช้เงินกู้จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จานวน 105 ล้านบาท โครงการนี้ได้เริม่
ดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2508 และกาหนดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ.ศ. 2514
3) โครงการก่ อ สร้างและปรับ ปรุงระบบจ าหน่ ายในเขตน้ าพอง ก าหนดการ
ก่อสร้างสายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 22 เค.วี.ระยะทาง 1,195 กิโลเมตร และสายแรงต่ า 400/230
วี.ระยะทาง392 กิโลเมตรในเขต 8 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เงินกู้จากสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี จานวน 55 ล้านบาท โครงการนี้ได้เริม่ ดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506
และกาหนดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ.ศ. 2511
4) โครงการก่ อ สร้า งและปรับ ปรุง ระบบจ าหน่ า ยในเขตกระบี่ ก าหนดการ
ก่อสร้างสายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 33 เค.วี.ระยะทาง 1,312 กิโลเมตร และสายแรงต่ า 400/230
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วี.รยะทาง590 กิโลเมตรในเขต 8 จังหวัดภาคใต้ โดยใช้เงินกู้จากกระทรวงการคลังจานวน 40
ล้านบาท โครงการนี้ได้เริม่ ดาเนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 และกาหนดจะดาเนินงานให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ตามโครงการภายในปี พ.ศ. 2513
โครงการใหม่
1) โครงการปรับปรุงระบบผลิตและระบบจาหน่ ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย
ติด ตัง้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าดีเซลขนาด 1,000 กิโลวัต ต์ จ านวน 3 เครื่อ งในเขตสามจัง หวัด
ดังกล่าว และจะดาเนินการก่อสร้างสายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 33 เค.วี. เชื่อมโยงการไฟฟ้ าต่างๆ
ในเขตจัง หวัด ยะลา ปั ตตานี แ ละนราธิว าส ระยะทาง 555 กิ โ ลเมตร และสายจ าหน่ าย
แรงต่ า ขนาด 400/230 วี.ระยะทาง 161 กิ โ ลเมตร ในโอกาสต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าไอน้าแห่งใหม่ในภาคใต้
2) โครงการขยายระบบจาหน่ ายของการไฟฟ้ านครหลวงในเขตพระนคร ธนบุร ี
ปทุมธานี สมุทรปราการและนนทบุร ี โดยดาเนินการก่อสร้างสถานีต้นทาง สถานีสบั เปลีย่ นอย่าง
ละ 1 สถานี สถานีย่อย 17 สถานี ปรับปรุงสถานีย่อย 6 สถานี ก่อสร้างสายส่งขนาด 69 เค.วี.
135 กิโลเมตรและสายป้ อนขนาด 12 เค.วี. อีก 230 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้ านครหลวงอาจจะขอ
กูเ้ งินจากกระทรวงการคลังประมาณ 275 ล้านบาท สมทบเงินรายได้ขององค์การ
3) โครงการก่ อ สร้างและปรับ ปรุงระบบจาหน่ ายในเขตโครงการล าโดมน้ อ ย
กาหนดการก่อสร้างสายจานวนแรงสูงขนาด 22 เค.วี. ระยะทาง 816 กิโลเมตร และสายจาหน่าย
แ ร ง ต่ า ข น า ด 400/230 วี .ร ะ ย ะ ท า ง 245 กิ โล เม ต ร ใน เข ต จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ศรีสะเกษ และสุรนิ ทร์ ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึง่ อาจจะเริม่ งานพร้อมการก่อสร้าง
ตัวเขือ่ น
4) นอกจากนี้ยงั มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายในเขตโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการแควใหญ่ น้ าสาน น้ าเชิญ น้ าพรมและโครงการไฟฟ้ าชนบทในบางแห่ง เพื่อ
เตรียมการดาเนินงานขยายระบบจาหน่ ายให้กว้างขวางและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบ
ผลิตซึง่ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาจัดทารายละเอียดแผนงาน
6.3 การพัฒนาในด้านวิ ชาการ
1) การด าเนิ น งานส ารวจภาวะความต้อ งการใช้ก ระแสไฟฟ้ า และการผลิต
ก าลังไฟฟ้ าตามโครงการส ารวจและวางแผนการใช้ไฟฟ้ าได้รบั ความช่ ว ยเหลือ จากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา โดยได้จดั ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ ามาจัดร่างโครงการพัฒนาการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าระยะยาวเพื่อให้เพียงพอกับระยะเวลาความต้องการ 20 ปี ข้างหน้า ปรากฏ
ว่า คณะสารวจสามารถเสนอโครงการดังกล่าวได้ภายในกลางปี พ.ศ. 2510 ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาพลังงานสามารถดาเนินไปโดยถูกต้องมากยิง่ ขึน้
2) การด าเนิ น งาน พิ จ ารณ าการป รั บ ป รุ ง อั ต ราค่ าก ระแสไฟ ฟ้ าขอ ง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายอัต ราค่ากระแสไฟฟ้ าตามโครงการสารวจและวางแผนการใช้
ไฟฟ้ าจะพิจารณาปรับปรุงอัตราค่ากระแสไฟฟ้ าอีกอย่างน้อย 2 ครัง้
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3) โครงการศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้ า กาหนดการก่อสร้างอาคาร ทีท่ าการต่างๆ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2511 เพื่อพร้อมทีจ่ ะดาเนินการฝึกอบรมช่างไฟฟ้ าประมาณปี
ละ 300 คน โครงการนี้ ไ ด้ ร บั ความช่ ว ยเหลือ ในด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละผู้ เ ชี่ย วชาญจากรัฐ บาล
ฝรังเศส
่
7.งบพัฒนา
งบพัฒนาพลังงาน
(ล้านบาท)
รายการ
2510
2511
2512
2513
2514
รวม
งบประมาณแผ่นดิน
232.27 397.60
288.01
230.81
228.55 1,377.34
1/
เงินกูต้ ่างประเทศ
393.05 380.55
570.30
628.10
287.50 2,259.50
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
50.00 65.00
65.00
75.00
75.00
330.00
เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 160.87 262.86
213.01
161.56
206.08 1,004.38
รวม
836.19 1,106.01 1,136.32 1,095.47
797.23 4,971.22
หมายเหตุ : 1/ รวมเงินกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 208 ล้านบาท
ปัญหาสาคัญและความคาดหมายในอนาคต
8. ถึงแม้ว่าการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ฉบับแรก จะได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
ดัง กล่ า วมาแล้ ว ก็ ต าม แต่ ป รากฏว่ า ยัง มีค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบการ
ประสานงานและการบริห ารงานของการไฟฟ้ าต่ างๆ อีกเพื่อ ให้การพัฒ นาพลังงานสามารถ
ดาเนินไปได้อย่างมีสมรรถภาพดียงิ่ ขึน้ กล่าวคือ
1) การประสานงาน ในปั จจุบนั มีหน่ วยงานการไฟฟ้ าที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบใน
ด้านการวางแผนงาน การก่อสร้าง การผลิต และการจาหน่ ายอยู่หลายหน่ วยงานด้วยกัน จึงทา
ให้เป็ นการยากต่อการประสานงานเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
ในเรื่องนี้รฐั บาลได้รบั หลักการให้รวมงานด้านการผลิตเข้าเป็ นหน่ วยเดียวกัน และงานด้านการ
จาหน่ ายเข้าด้วยกันเป็ นอีกหน่ วยงานหนึ่ง กับจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่
ประสานงานระหว่างฝ่ ายผลิตและฝ่ ายจาหน่ ายให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพลังงานโดย
ส่วนรวมของประเทศ
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประสานงานระหว่างฝ่ ายผลิต และฝ่ ายจาหน่ ายได้ผ ลสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ เห็นควรทีจ่ ะมอบหมายให้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติมหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
ด้านการประสานงาน ควบคุมนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานตลอดจนการพิจารณาอัตราค่า
กระแสไฟฟ้ าและการวินิจฉัยปั ญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาพลังงานเป็ นไปโดย
ราบรืน่ ตามนโยบาย และเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง
2) การบริ ห ารงาน การบริห ารงานของการไฟฟ้ าบางแห่งยังไม่ได้ผ ลเต็มที่
เพราะขาดนโยบายในการด าเนิน งานแน่ นอน และขาดแคลนเจ้าหน้ าที่วชิ าการจึงท าให้การ
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ดาเนินงานต้องประสบกับความล่าช้าและต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริการของการ
ไฟฟ้ าต่ างๆ ยังไม่เป็ นไปเพื่อ สาธารณประโยชน์ โดยแท้จริง และผู้ใช้ไฟฟ้ ายังไม่ได้รบั ความ
สะดวกเท่าที่ควรการไฟฟ้ าบางแห่งยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จงึ ทาให้การไฟฟ้ าต้องพึ่งเงิน
อุดหนุ นเพื่อการลงทุนและการชาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศตลอดมา เนื่องจากข้อบกพร่องดังกล่าว
มาแล้วจึงทาให้อตั ราค่ากระแสไฟฟ้ าในปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้า งสูง ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
9. ความคาดหมายสาหรับการพัฒนาพลังงานในอนาคตนัน้ เป็ นทีเ่ ชื่อได้ว่า ภายในระยะ
ของแผนพัฒ นาฉบับที่ส อง จะสามารถดาเนิน การเชื่อ มโยงระบบไฟฟ้ าต่ างๆ เข้าเป็ นระบบ
เดียวกัน ได้อ าทิเช่น ระบบของการไฟฟ้ ายันฮี และการไฟฟ้ าตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ที่จงั หวัด
นครราชสีมาและประมาณว่าในระยะ 10–15 ปี ขา้ งหน้า ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุดจะมี
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านกิโลวัตต์ และการใช้กระแสไฟฟ้ าโดยเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งจะมีจานวน
ประมาณ 300 กิโลวัตต์ – ชัวโมง
่
ซึ่งเมื่อพิจารณากาลังผลิตติดตัง้ ที่อาจจะก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ใหม่
จากแหล่งผลิตประเภทต่างๆ แล้วเห็นว่าจะสามารถสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ ดังนัน้ การ
เตรียมการวางแผนพัฒนาพลังงานระยะยาว จึงเป็ นมาตรการที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อ
เตรียมสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้ าทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายผลิตควร
จะได้จ ดั ท าแผนแม่ บ ทแสดงก าลัง การผลิต ของแหล่ งผลิต พลังงานไฟฟ้ าประเภทต่ า งๆไว้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาพลังงานจากพลังน้ าซึ่งเป็ นแหล่งผลิตสาคัญที่ควรจะได้พจิ ารณา
ถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิเช่น การชลประทานและการป้ องกันอุทกภัย และฝ่ ายจาหน่ ายก็
ควรจะได้จดั เตรียมแผนการจาหน่ายให้สอดคล้องกับแผนดาเนินงานของฝ่ ายผลิตด้วย
10. ส าหรับ ความต้อ งการใช้ก ระแสไฟฟ้ านัน้ คาดว่าในอนาตความต้อ งการในด้าน
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่จะมีปริมาณเพิม่ ขึ้นมากกว่าความต้องการในด้านธุรกิจและบริการ
ต่ า งๆ ตลอดจนการสาธารณู ป โภค ความต้ อ งการทัง้ 3 ประเภทนี้ ม ีค วามส าคัญ ต่ อ การ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมอย่างยิง่ ชอบทีร่ ฐั จะให้ความสนับสนุ นอย่างเต็มที่ ภายในอนาคต
ข้างหน้านี้คาดว่า ความต้องการพลังงานไฟฟ้ าจะยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงต่อไปซึง่ จาเป็ นจะต้อง
ดาเนินการตามโครงการผลิตต่างๆ ให้ทนั กัน มิฉะนัน้ จะเกิดปั ญหาควาขาดแคลนพลังงานขึน้ ซึง่
จะเป็ นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ

บทที่ 13
การพาณิชย์และบริการ
1.การพาณิชย์มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก ทัง้ ใน
ด้านการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึน้ การทารายได้ให้แก่รฐั และการเพิม่ พูน
รายได้ป ระชาชาติให้ม ากขึ้น เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม ราคาผลิต ผล
การเกษตรและปริมาณที่ใช้ภายในประเทศและส่งออกนอกจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ระบบการ
พาณิชย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปโดยเสรีย่อมก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทงั ้ ผู้ผลิตและผูซ้ ้อื
พ่อค้าและนักธุรกิจตลอดจนคนกลางระดับต่างๆ และมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชาติ
2.ในปั จจุบ ัน มีบ ริษัท และห้างหุ้น ส่ ว นเฉพาะที่จดทะเบียนเป็ น นิติบุ ค คลอยู่ป ระมาณ
20,300 แห่ง และมีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี ส่วนธุรกิจการค้าที่มไิ ด้จดทะเบียนมี
อีกเป็ นจานวนมากถ้าอัตราการเพิม่ ได้เป็ นไปตามทีก่ ะประมาณไว้ คาดว่าในอนาคตข้างหน้าการ
พาณิชย์และบริการต่างๆ ของประเทศจะรุดหน้าไปอีกมาก บทบาทของรัฐในเรื่องนี้ได้แก่ การ
สนับสนุ นเอกชนในการพัฒนาระบบพาณิชยกรรมให้มสี มรรถภาพสูงขึน้ เพื่อให้สามารถขยาย
การจาหน่ ายสินค้าและบริการทัง้ ในตลาดการค้าภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางขึน้ รวมทัง้
การส่งเสริมคนไทยให้มคี วามสนใจในอาชีพการค้าและบริการมากขึน้ นอกจากนัน้ รัฐมีหน้าทีใ่ น
การรักษาระดับราคาสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศซึง่ เป็ นปั จจัยหลักในการครองชีพของ
ประชาชนและเป็ นเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจทีส่ าคัญยิง่
3.ในด้านการค้ากับต่างประเทศนัน้ ได้ขยายตัวอย่างกว้ างขวาง มูลค่าสินค้าขาออกได้
เพิ่ ม จาก 10,000 ล้ า นบาทในปี พ .ศ. 2504 เป็ น 13,000 ล้ า นบาทในปี พ.ศ. 2508 ส่ ว น
สิน ค้าขาเข้าได้เพิ่ม จาก 5,500 ล้านบาทเป็ น 15,200 ล้านบาท ในระยะเดีย วกัน ดุ ล การค้า
ระหว่างประเทศจึงอยู่ในฐานะขาดดุลตลอดมา สาเหตุสาคัญทีส่ ุดได้แก่การสังสิ
่ น ค้าประเภททุน
ซึ่งมีมูล ค่ าประมาณร้อ ยละ 20–25 ของมูล ค่ าสิน ค้าขาเข้าทัง้ สิ้น เนื่ อ งจากได้ม ีการขยายตัว
ในด้านการลงทุ น เอกชนและการลงทุ น ของรัฐตามแผนพัฒ นาอย่างมาก จึงมีก ารน าเข้าซึ่ง
เครื่อ งจัก รกล อุ ปกรณ์ และเครื่อ งมือ ทุ่นแรงประเภทต่างๆ เป็ นปริมาณสูง แต่ มไิ ด้ก่ อให้เ กิด
ปั ญหาเกีย่ วกับดุลชาระเงินแต่ประการใด เนื่องจากส่วนใหญ่ของสินค้าประเภททุนดังกล่าวชาระ
ด้ว ยเงิน กู้ต่ างประเทศและจากการลงทุ น ของเอกชนจากต่ างประเทศและจากเงิน ผ่ อ นช าระ
ปรากฏว่าการชาระเงินดังกล่าวเกินดุลทุกปี นอกจากนี้ รัฐยังมีรายได้ประเภทกาบัง เช่น รายได้
จากการท่องเทีย่ วด้วย
4. ในด้านการบริก ารต่ างๆ นัน้ ได้เพิ่ม ความส าคัญ ขึ้น เป็ น ล าดับ ทัง้ ในด้านการเพิ่ม
รายได้ประชาชาติ การขยายการจ้างาน การส่งเสริมอาชีพคนไทยและการเพิม่ ดุลยภาพให้แก่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นกิจการทีเ่ อกชนดาเนินการโดยตรง รัฐมี
หน้าทีใ่ ห้ความสนับสนุนและชักนาอย่างเต็มที่ บริการทีส่ าคัญเป็ นพิเศษได้แก่การบริการส่งเสริม
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การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การขนส่งและบริการส่วนบุคคล เป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่รฐั จะให้
ความสนใจในเรือ่ งนี้ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
นโยบาย
5.รัฐ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะจัด ระบบพาณิ ช ยกรรมและการให้ บ ริก ารของประเทศให้ ม ี
ระเบียบและมีส มรรถภาพสูงที่สุ ด โดยอาศัยการแข่งขันอย่างเสรีท่มี ขี อบเขตเพื่อ สาธารณะ
ประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าขาออกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นี้โดยจะสนับสนุ นให้
คนไทยสนใจและมีส่วนในการพาณิชย์และบริการมากยิง่ ขึน้ โดยจะดาเนินการตามนโยบายดังนี้
5.1 ส่งเสริมให้เอกชนทาการค้าโดยเสรี แต่จะต้องจัดระเบียบวินยั ทางการค้าให้
รัดกุมยิง่ ขึน้ เพื่อให้การค้าขายได้เป็ นไปโดยมีระเบียบและด้วยวิธกี ารอันสุจริต เพื่อรักษาไว้ซ่งึ
ประโยชน์ของส่วนรวมทัง้ ของผูผ้ ลิต ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าของ
คนไทย
5.2 ป้ องกันมิให้ใช้ระบบการค้าผูกขาดหรือการรวมกลุ่ม ซึง่ จะเป็ นผลให้ผู้ผลิต
หรือผูบ้ ริโภคเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม หรือจะเป็ นผลทาให้ทาลายการแข่งขัน
อันพึงมีตามปกิตวิ สัยในทางการค้าและการบริการ
5.3 พัฒนาและส่งเสริมการส่งสินค้าขาออก ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้มปี ริมาณ
และมูลค่าเพิม่ ขึน้ ทัง้ ผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายตลาดสินค้าของประเทศ
ไทยในต่างประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น และร่วมมือกับต่างประเทศในด้านส่งเสริมการค้าเพื่อ
ประโยชน์ซง่ึ กันและกัน
5.4 ก าหนดมาตรฐานและคุ ณ ภาพของสิน ค้าที่ผ ลิต ขึ้น ภายในประเทศที่จ ะ
ส่งออก และที่นาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ ทางการค้า อุตสหกรรมและการบริโภค
ทัวไป
่
5.6 พยุงระดับราคาสินค้าขาออก เช่น ข้าว และพืชผลเกษตรกรรมที่สาคัญ
อื่นๆ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางอย่างทีผ่ ลิตภายในประเทศ โดยคานึงถึงความเป็ นธรรม
แก่ผผู้ ลิต ผูจ้ าหน่ายและผูอ้ ุปโภคบริโภคภายในประเทศ
5.7 ส่ งเสริม คนไทยให้ม ีอ าชีพ ทางการค้าและการให้บ ริก ารมากขึ้น โดยจะ
กาหนดมาตรการช่วยเหลือให้สมั ฤทธิ ์ผลยิง่ ขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นมาแล้ว ทัง้ ในด้านวิชาการและการเงิน
5.8 ส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วในประเทศให้ ก ว้า งขวางและเป็ น
ปึ กแผ่นยิง่ ขึน้
5.9 สนับสนุ นให้เอกชนประกอบอาชีพด้านบริการต่ างๆ ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการทีม่ สี ่วนสนับสนุ นเศรษฐกิจส่วนรวมอยู่มาก
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เป้ าหมาย
6. การค้าส่งและการค้าปลีกใน พ.ศ. 2504 มีมลู ค่าโดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 17.4 ของ
รายได้ป ระชาชาติ และได้เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราประมาณร้อ ยละ 9 ในระหว่ าง พ.ศ. 2506–2509
ประมาณ ว่ า ใน พ .ศ. 2514 การค้ า ส่ ง และการค้ า ปลี ก จะมี มู ล ค่ า รวมทั ้ง สิ้ น ประมาณ
ร้อยละ 19 ของมวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี
เป้ าหมายของการค้าของผลิต ผลทางเกษตรและผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมที่สาคัญ ได้
ประมาณไว้ดงั นี้
เป้ าหมายด้านการพาณิ ชย์ พ.ศ. 2514

รายการ
ผลิ ตผลเกษตร
ข้าวสาร (พันเมตริกตัน)
ยาง(พันเมตริกตัน)
ข้าวโพด (พันเมตริกตัน)
ข้าวฟ่ าง(พันเมตริกตัน
มันสาปะหลัง(พันเมตริกตัน)
ปอ (พันเมตริกตัน)
ใบยาสูบ(พันเมตริกตัน
ไม้สกั (พัน ลบ.ม.)
ไม้ยาง (พัน ลบ.ม.)
ผลิ ตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
ดีบุก(พันเมตริกตัน)
น้าตาลทรายดิบ(พันเมตริกตัน)
ซีเมนต์(พันเมตริกตัน)
ผ้าไหม (พันหลา)

ประมาณการ พ.ศ. 2514
ปริ มาณ
การอุปโภค
ปริ มาณการ
ปริ มาณ การส่งออก
บริ โภคและ
ผลิ ต
การส่งออก พ.ศ. 2508
สารอง
8,500
250
1,500
300
850
500
88
138
580
32
270
2,800
650

6,000
15
100

ปริ มาณ
เพิ่ มขึ้น

50
117
78
88
480

2,500
235
1,400
300
800
383
10
50
100

1,874
211
812
55
732
323
6
45
59

626
24
588
245
68
61
4
5
41

2
240
2,400
50

30
30
400
600

20
84
104
542

10
54
296
58

-
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7. การกาหนดเป้ าหมายได้อาศัยเหตุผลประกอบดังนี้
ผลิ ตผลเกษตร
7.1 ข้ าว การส่ งข้าวสารไปจาหน่ ายต่ างประเทศมีปริมาณถึง 1,874,300 คัน
เป็ นมู ล ค่ า 4,307 ล้ า นบาทใน พ.ศ. 2508 คาดว่ า ใน พ.ศ. 2514 จะมีป ริม าณการส่ ง ออก
2,500,000 ตัน ปริมาณการผลิตข้าวสารในที่น่ีคดิ จากปริมาณข้าวเปลือก 13.7 ล้านตัน คาดว่า
ราคาข้าวในตลาดโลกจะดีกว่าใน พ.ศ. 2508 เพราะมีความต้องการสูงขึน้ เรื่อย และถ้าได้มกี าร
ปรับ ปรุงโรงสีข้าวเก่ าให้ม ีป ระสิท ธิภ าพในการสีข้าวสูงกว่าปั จจุบ ัน และมี ก ารตัง้ โรงสีข้าวที่
ทันสมัยเพิม่ ขึน้ แล้ว คาดว่าจะได้ขา้ วทีม่ คี ุณภาพส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้มากขึน้
7.2 ยาง เกือบทัง้ หมดของยางทีส่ ่งออกเป็ นยางแผ่น คาดว่าใน พ.ศ. 2514 จะมี
ปริมาณยางส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้ประมาณ 235,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2508
เล็กน้อย ทัง้ นี้เนื่องจากการแข่งขันกับยางสังเคราะห์และเนื่องจากยางพันธุด์ ที ่ปี ลูกแทนเพิง่ เริม่
ให้ผล ส่วนการใช้ยางเป็ นวัตถุดบิ ในประเทศคาดว่าจะเพิม่ มากขึน้
7.3 ข้ า วโพด การส่ งข้าวโพดออกไปจาหน่ ายต่ างประเทศใน พ.ศ. 2508 มี
ประมาณ 812,000 ตัน เป็ นมูลค่า 980 ล้านบาท คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกใน พ.ศ. 2514
ประมาณ 1,400,000 ตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกใน พ.ศ. 2508 แล้วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
72.5 การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดอย่างจริงจังจะทาให้สามารถส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศ
ได้มากขึน้ กว่าเป้ าหมายถ้าตลาดการค้าต่างประเทศจะมีความต้องการมากขึน้
7.4 ข้ าวฟ่ าง การส่ งข้าวฟ่ างออกไปจ าหน่ ายต่ างประเทศใน พ.ศ. 2508 มี
ปริม าณ 55,000 ตัน เป็ น มูล ค่ า 62 ล้านบาท คาดว่าใน พ.ศ. 2514 จะมีป ริมาณการส่ งออก
ทัง้ สิน้ ประมาณ 300,000 ตัน เป็ นมูลค่า 337.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการส่งออกใน พ.ศ. 2508
แล้วปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึ้นหลายเท่าตัว ทัง้ นี้ เพราะข้าวฟ่ างเป็ นสินค้าขาออกใหม่ท่เี พิ่ง
ริเริม่ แต่ความต้องการของต่างประเทศจะเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
7.5 มันสาปะหลัง รวมมันสาปะหลังป่ น มันสาปะหลังแห้งและแป้ งมัน การส่ง
ผลิต ภัณ ฑ์มนั ส าปะหลังออกใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณ 732,000 ตัน เป็ นมูล ค่า 686 ล้านบาท
คาดว่าใน พ.ศ. 2514 จะมีปริมาณส่งออกประมาณ 800,000 ตัน เป็ นมูลค่าในราคา พ.ศ. 2508
ประมาณ 749.3 ล้านบาท เมื่อ เทียบกับ การส่ งออกใน พ.ศ. 2508 แล้ว ปริม าณการส่ งออก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.2
7.6 ปอ ส่วนใหญ่เป็ นปอแก้ว การส่งปอออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณ 323,000 ตัน เป็ นมูลค่า 1,121 ล้านบาท คาดว่าใน พ.ศ.
2514 จะมีการส่งออก 383,000 ตัน เป็ นมูลค่าในราคา พ.ศ. 2508 ประมาณ 1,329 ล้านบาท แต่
ถ้าจัดให้มกี ารศึกษาและส่งเสริมการส่งออกอย่างจริงจัง ก็จะสามารถส่งปอออกไปต่างประเทศ
ได้มากกว่านี้
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7.7 ไม้สกั การส่งไม้สกั ไปต่างประเทศใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณ 45,172 ลบ.ม.
เป็ นมูลค่า 201 ล้านบาท คาดว่าใน พ.ศ. 2514 จะมีปริมาณการส่งออกประมาณ 50,000 ลบ.ม.
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ใ น ร า ค า พ .ศ . 2508 ป ร ะ ม า ณ 222.5 ล้ า น บ า ท เห ตุ ที่ ก า ร ส่ ง
ไม้สกั ออกนอกไม่ขยายขึน้ มากนัก เป็ นเพราะว่าปริมาณไม้สกั ที่ผลิตได้ไม่อาจขยายเพิม่ ขึน้ ได้
โดยรวดเร็ว
ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแร่
7.8 ดีบกุ การส่งโลหะดีบุกออกไปต่างประเทศใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณ 20,501
ตันเป็ นมูลค่า 1,166 ล้านบาท คาดว่าใน พ.ศ. 2514 จะมีปริมาณการส่งออกประมาณ 32,000
ตัน ทัง้ นี้ เพราะคาดว่าความต้องการในตลาดโลกจะยังคงอยูใ่ นระดับสูงกว่าอุปทาน
7.9 น้ าตาลทรายดิ บ น้ าตาลที่ส่งออกใน พ.ศ. 2508 มีปริมาณ 84,200 ตัน
เป็ นมูลค่า 100 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นปริมาณน้ าตาลทีร่ ฐั ให้เงินอุดหนุ น 69,200 ตัน คาดว่า
ใน พ.ศ. 2514 จะส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 30,000 ตัน เพราะรัฐได้เลิกนโยบายอุดหนุ น
ใน พ.ศ. 2509 แต่ ถ้าการผลิต น้ าตาลทรายดิบภายในประเทศได้รบั การปรับปรุงทัง้ ทางฝ่ าย
โรงงาน ฝ่ ายไร่และด้านบริหารให้มสี มรรถภาพสูงขึน้ กว่าเดิมแล้ว ต้นทุนการผลิตจะต่ าลงกว่าใน
ปั จจุบนั ถึงขึดขัน้ ทีส่ ามารถแข่งขันกับราคาในตลาดโลกได้
7.10 ซี เมนต์ การส่ ง ซีเ มนต์ อ อกไปต่ า งประเทศใน พ.ศ. 2508 มีป ริม าณ
104,301 ตัน เป็ นมูล ค่ า 40.8 ล้านบาท คาดว่าการผลิต ซีเมนต์และผลิต ภัณ ฑ์ซีเมนต์จะเพิ่ม
ปริมาณมากขึน้ เป็ นลาดับ และอาจจะส่งออกได้ประมาณ 400,000 ตันใน พ.ศ. 2514
โครงการ
8. เพื่อปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว มีโครงการทีจ่ ะดาเนินการดังต่อไปนี้
8.1 การขยายตลาดการค้า มีสาระสาคัญของโครงการดังนี้
1) ศึกษาและติดตาภาวะของสินค้าของตลาดภายในและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้ผผู้ ลิตมีทางจาหน่ายสินค้าทีผ่ ลิตได้เพิม่ มากขึน้ ตลอดจนจะพยายามเพิม่ ประเภท
ปริมาณและมูลค่าของสินค้าทีส่ ่งออกและหาตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางออกไป และแนะนา
ให้เกษตรกรและอุตสาหกรเพิม่ ประมาณการผลิตสินค้าและประเภทของสินค้าทีม่ คี วามต้องการ
มากขึน้
2) เผยแพร่ส ิน ค้ า ไทยให้ เ ป็ นที่รู้จ ัก และเกิด ความนิ ย มทัง้ ในตลาด
ภายใน และต่ างประเทศ โดยการแสดงสินค้าไทยในงานแสดงสิน ค้านานาชาติท่ีจดั ให้มขี ้นึ
ภายในประเทศและนอกประเทศ การส่งคณะผู้แทนทางการค้าไปต่างประเทศ การโฆษณาโดย
วิธอี ่นื ๆ
3) ส่งเสริมสินค้าขาออกโดยจัดระเบียบการส่งสินค้าออกให้รดั กุมและมี
ความเหมาะสมเพื่อป้ องกันการแข่งขันเกินควรระหว่างผูค้ า้ ส่งออกและการปฏิบตั ทิ ล่ี ะเมิดสัญญา
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การค้า กับจะกาหนดและดารงไว้ซ่งึ มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าไทยให้เป็ นที่เชื่อถือของ
ตลาดต่างประเทศ และหาทางขจัดวิธกี ารทีท่ าให้ตน้ ทุนของสินค้าส่งออกสูงขึน้ โดยไม่จาเป็ น
4) ส่ ง เสริม ให้ ค นไทยท าการค้ า กว้ า งขวางขึ้น โดยสนั บ สนุ นให้
การศึกษาในด้านความรูแ้ ละบริการเกี่ยวกับการค้า
5) พิ จ ารณาจัด ระบบการค้ า โดยให้ เ กษตรกรผู้ ผ ลิ ต มีส่ ว นได้ ร ับ
ประโยชน์จากการค้าผลิตผลของตนสูงขึน้ และในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
6) จัดระบบคลังสินค้าและฉางสาธารณะ สาหรับผลิตผลเกษตรกรรม
เพื่อสนองนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร
8.2 การวิจยั และพยากรณ์การค้า ศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับ
ตลาดการค้าต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนการส่งสินค้าออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศเพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาส่งเสริมการค้าประเภทต่างๆ และแก้ไขระบบการตลาดให้มสี มรรถภาพ
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมสถิตแิ ละข้อสนเทศอันจาเป็ นแก่การผลิตและ
การจาหน่ ายสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อพยากรณ์การค้าและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ
8.3 การพยุงระดับราคาสิ นค้า
1) พยุงระดับสินค้าการเกษตรกรรมทีส่ าคัญๆ เช่น ข้าว ให้ดารงไว้ซ่งึ
ประโยชน์แก่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค
2) ศึก ษาระดับ ราคาขายส่ ง ขายปลีก และดัช นี ค่ า ครองชีพ เพื่อ ใช้
ประกอบการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจและการรักษาระดับราคาสินค้า
งบพัฒนา
9. ในระยะของแผนได้กาหนดว่าจะตัง้ งบพัฒ นาการพาณิชย์ประมาณ 180 ล้านบาท
เป็ นงบประมาณแผ่นดินทัง้ สิน้
บริ การ
10. ในด้านบริก ารต่ างๆ ของเอกชน มีลู่ท างที่จะก้าวหน้ าไปได้ม าก โดยอาศัย การ
สนับสนุ นของรัฐบาลขัน้ พืน้ ฐาน การชักนาและมาตรการอุดหนุนอื่นๆ สาหรับในระยะของแผนนี้
บริการทีจ่ ะทวีความสาคัญขึน้ มากได้แก่บริการขนส่ง การก่อสร้างและการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
บริ การขนส่ง
11. ระบบการขนส่งที่มปี ระสิท ธิภาพเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะการขนส่งเป็ นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมผลิตในสาขาต่างๆ
บริการขนส่งจึงมีความสาคัญ ทัง้ ในด้านการลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ าย ตลอดจนการ
ขยายตลาดของสินค้าที่ผ ลิต อยู่แล้ว รวมทัง้ การส่งเสริม ให้มกี ารผลิต สินค้าและการหาตลาด
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สาหรับสินค้าประเภทใหม่ๆ เพิม่ ขึ้นอีก ทัง้ นี้ จะเป็ นการช่วยให้การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การค้าขยายตัวได้รวดเร็วขึน้
12. บริการขนส่ง ในภาคเอกชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยบริการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารและสินค้าทัง้ ทางถนนและทางน้ า ส่วนการขนส่งทางรถไฟและทางอากาศ ตลอดจน
การท่าเรือ เดิน ทะเลนัน้ เป็ นงานของรัฐวิส าหกิจ ในปั จจุบ ันการขนส่ งทางถนนเป็ นกิจการที่
สาคัญที่สุดทัง้ ในด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ในระหว่าง พ.ศ. 2504–2508 กิจการขนส่ง
ของรัฐและของเอกชนมีอตั ราการขยายตัวถัวเฉลีย่ ต่อปี ประมาณร้อยละ 11 ต่อปี และจะมีการนา
อุปกรณ์การขนส่งจากต่างประเทศเข้ามาเป็ นมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาท เทียบกับ 6,200
ล้านบาท ระหว่าง พ.ศ. 2504–2508 ในระยะเดียวกันคาดว่าจานวนยานยนต์ทุกประเภทที่จด
ทะเบียนจะเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 365,000 คันในปี 2509 เป็ น 985,000 คันใน พ.ศ. 2514
13.ปั ญหาและอุปสรรค ถึงแม้ว่าบริการขนส่งในภาคเอกชนจะขยายตัวขึน้ มากในระยะ
ของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 ก็ตาม แต่กจิ การขนส่งเอกชนในปั จจุบนั ก็ยงั ประสบอุปสรรคอยู่หลาย
ประการส่วนใหญ่เป็ นอุปสรรคด้านการขาดความชานาญในการบริหาร การจัดการ และในการ
บ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ การขนส่ ง ต่ า งๆ ซึ่ ง ท าให้ ม ีก ารสิ้ น เปลือ งในการลงทุ น เกิ น สมควร
นอกจากนัน้ หน่ วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมกิจการขนส่งเอกชนยังขาด
สถิตขิ อ้ มูลอยู่อกี มาก ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้เต็มที่ เพื่อเป็ นการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวให้
ลุล่วงไป รัฐมีนโยบายและแนวทางทีจ่ ะพัฒนากิจการขนส่งเอกชนดังต่อไปนี้
14. นโยบาย จุดประสงค์สาคัญของนโยบายพัฒนาบริการขนส่งในภาคเอกชน คือ การ
จัดสร้างระบบบริการการขนส่งของเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น มีค วามมันคงและมี
่
ค วาม
ปลอดภัยเพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเอกชนและของประเทศเป็ นส่วนรวม
15. แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว รัฐจะได้พจิ ารณา
กาหนดแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
15.1 ด าเนิ น การส ารวจและศึก ษาข้อ เท็จจริงต่ างๆ เกี่ย วกับ กิจ การ
ขนส่งเอกชนทัง้ ทางน้ าและทางบกให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับปริมาณการขนส่ ง
สินค้าและผูโ้ ดยสารระหว่างจังหวัดต่างๆ และภายในจังหวัดและวางแผนบริการขนส่งระยะยาว
รวมทัง้ ศึกษาความจาเป็ นที่จะต้องสังสิ
่ นค้าประเภททุนด้านการขนส่งเพื่อสนองความต้องการ
ภายในประเทศด้วย ทัง้ นี้ จะต้องสารวจวิจยั และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและปั ญหาในการ
ขนส่งทัวประเทศ
่
การสารวจปริมาณการขนส่งทางถนนและทางน้าทัวราชอาณาจั
่
กร
15.2 สถิตแิ ละข้อมูลที่ได้จากการสารวจและศึกษาต่างๆ จะเป็ นปั จจัย
สาคัญในการปรับปรุงระบบการขนส่งเอกชนทีม่ สี มรรถภาพสูง โดยอาศัยมาตรการต่างๆ เช่น
การประสานเส้นทางและบริการขนส่งทางน้ าและทางบก การจัดตัง้ สถานีขนส่งสินค้าเป็ นระยะ
ตามแหล่ งชุ ม ทาง การใช้เครื่อ งทุ่ น แรงในการถ่ ายเทและขนส่ งสิน ค้า การใช้ค ลังสิน ค้าและ
อุปกรณ์ การขนส่งที่ทนั สมัย วิธกี ารป้ องกันมิให้สนิ ค้าชารุดหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ ง
เป็ นต้ น ส าหรับ บริก ารขนส่ ง ที่เ ป็ นรัฐ วิส าหกิจ ก็ จ ะได้ม ีก ารพิจ ารณาปรับ ปรุ ง บริก ารให้ ม ี
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ประสิทธิภ าพและประสานกับ บริก ารขนส่ งของเอกชนยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ให้ม ีการ
แข่งขันกับเอกชน
15.3 การขยายตัว อย่ า งรวดเร็ว ในระบบเศรษฐกิ จ ได้ ท าให้ ค วาม
ต้องการบริการขนส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านสินค้าเข้า
และสินค้าออก การประสานงานระหว่างบริการขนส่งสาขาต่างๆ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
การก่อสร้าง
16. การก่ อ สร้า งเป็ น กิจ กรรมสาขาหนึ่ งที่ได้ข ยายตัว เป็ น อย่างมาก ใน พ .ศ. 2509
ประมาณว่า กิจการก่อสร้างมีอตั ราส่วนประมาณร้อยละ 5.0 ของมวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ
และคาดว่ าจะเพิ่ม เป็ น ร้อ ยละ 5.8 ในปี พ.ศ. 2514 คิด เป็ น อัต ราการเพิ่ม ถัว เฉลี่ย ประมาณ
ร้อ ยละ 12.0 ต่ อ ปี ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2510–2514 การขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ว ของกิ จ การ
ก่อสร้างย่อมมีผลต่อการขยายตัวในการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง เป็ นต้น และมีผลต่อการเพิม่ รายได้ประชาชาติในทีส่ ุด จานวนคนงานในกิจการก่อสร้าง
จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 110,000 คน ในปี พ.ศ. 2509 เป็ น 160,000 คนในปี พ.ศ. 2514 หรือ
ในอัตราการเพิม่ ถัวเฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี
17. ในด้านการสะสมทุน การก่อสร้างเป็ นองค์ประกอบอันสาคัญ ของการสะสมทุนใน
ประเทศไทย โดยมีมูลค่าเฉลี่ยแต่่ ละปี ประมาณครึง่ หนึ่งของการสะสมทุนทัง้ สิ้น ในระหว่างปี
พ.ศ. 2504–2508 การก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็ นของเอกชน ซึง่ คิดเทียบได้เท่ากับประมาณร้อยละ
60 ของมูลค่าการก่อสร้างทัง้ สิ้น ส่วนที่เหลือเป็ นการก่อสร้างของรัฐ จะเห็นได้ว่าในระยะของ
แผนพัฒนาฉบับแรกการก่อสร้างเป็ นสาขาเศรษฐกิจทีม่ กี ารขยายตัวเร็วทีส่ ุด มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ใน
อั ต ราประมาณ ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี คาดว่ า การสะสมทุ น ด้ า นการก่ อ สร้ า งของเอกชนจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ต่ ากว่าการก่อสร้างของรัฐซึ่งจะมีอตั ราการเพิม่ สูงขึน้ มาก คือ
ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และจะมีผลในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่สอง ให้การสะสมทุนด้าน
การก่อสร้างเป็ นส่วนรวมขยายตัวขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี การก่อสร้างของเอกชนที่
มีมูลค่ าอยู่ในอันดับสูงสุ ดในระยะของแผนพัฒ นาฉบับที่ส องได้แก่ อาคารพาณิ ชย์ซ่งึ มีมูล ค่ า
7,950 ล้านบาท และที่พ กั อาศัยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7,600 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 28
และร้อยละ 26 ของมูลค่าการก่อสร้างในเขตเทศบาลทัง้ สิน้ ตามลาดับ
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ตารางที่ 1
ประมาณมูลค่าการก่อสร้างของเอกชนในเขตเทศบาล พ.ศ. 2510–2514
(ล้านบาท)
อาคารที่พกั อาศัย
สิ่ งปลูกสร้างประเภทอื่นๆ
ยอดรวม
วัสดุอย่าง
วัสดุอย่าง
ไม้ คอนกรีต
รวม
ไม้ คอนกรีต
รวม
อื่น
อื่น
2509
4,650
640
630
60 1,320
210 3,060
60 3,330
2510
5,050
670
660
60 1,390
220 3,360
70 3,650
2511
5,540
710
700
60 1,470
250 3,760
70 4,080
2512
5,800
740
730
60 1,530
260 3,930
80 4,270
2513
6,150
780
770
60 1,610
280 4,180
80 4,540
2514
6,210
800
790
60 1,650
280 4,200
80 4,560
รวม
28,750 3,700 3,650
300 7,650 1,290 19,430
380 21,100
ทีม่ า : ส่วนรายได้ประชาชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

18. ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ นี้ รายจ่ า ยส าหรับ การก่ อ สร้า งของรัฐ จะมีมู ล ค่ า
ประมาณ 28,500 ล้า นบาท แยกเป็ นงบประมาณแผ่ น ดิน 19,400 ล้า นบาท เงิน กู้ แ ละเงิน
ช่วยเหลือ 5,200 ล้านบาท และแหล่ งอื่นๆ 3,900 ล้านบาท การก่อ สร้างของรัฐส่วนใหญ่ เปิ ด
โอกาสให้บริษทั ก่อสร้างเอกชนรับประมูลไปดาเนินกิจการ จึงนับเป็ นการส่งเสริมกิจการก่อสร้าง
เอกชนด้วย
ตารางที่ 2
เงิ นทุนที่ใช้สาหรับการพัฒนาการก่อสร้างของรัฐบาล พ.ศ. 2510–2514
งบประมาณ
เงิ นกู้และ
แหล่งอื่นๆ
การเกษตร
4,500
1,180
80
การคมนาคมและขนส่ง
5,200
2,600
1,370
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
300
80
500
การพลังงาน
1,000
600
750
การพัฒนาชุมนุมชน
2,400
400
1,200
การสาธารณสุข
1,100
140
การศึกษา
2,400
200
การบริหารและป้ องกันประเทศ
2,500
รวม
19,400
5,200
3,900
ทีม่ า : ส่วนรายได้ประชาชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

(ล้านบาท)
รวม
5,760
9,170
880
2,350
4,000
1,240
2,600
2,500
28,500
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19. ปั ญหาและอุปสรรค ธุรกิจการก่อสร้างของประเทศไทยประกอบด้วยบริษทั ห้างร้าน
และผู้รบั เหมาทัวไปประมาณ
่
4,000 ราย ส่วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็ก ในปั จจุบนั นี้มปี ั ญ หา
และอุปสรรคหลายประการซึง่ ธุรกิจการก่อสร้างกาลังประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก่อสร้าง
ของเอกชนนัน้ ยังไม่มกี ารแยกประเภทและมาตรฐานผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ทาให้ผู้รบั เหมาก่อสร้าง
ทีม่ ฐี านะทางการเงินไม่มนคงและมี
ั่
ประสบการณ์น้อยอาจเข้าทาการประมูลและรับเหมาก่อสร้าง
รายใหญ่เกินความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ว่าจ้างและต่อธุรกิจ
การก่อสร้างอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมีปัญหาเรื่องเงินทุนซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยแพง และธนาคาร
พาณิชย์ส่วนมากเรียกโฉนดทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน สถาบันการเงินอื่นทีจ่ ะเป็ นแหล่งเงินทุนระยะ
ยาวยังไม่เจริญ เติบโตพอที่จะสนองความต้องการด้านเงินทุนของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ ใน
ระยะปลายของแผนพัฒนาฉบับแรกราคาวัสดุก่อสร้างได้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเกิดการขาดแคลนใน
วัสดุสาคัญ คือ ไม้และปูนซีเมนต์ ในระยะแรกของแผนพัฒนาฉบับทีส่ องคาดว่าการขาดแคลนไม้
จะไม่บ รรเทาลง นอกจากอุ ป สรรคดังกล่ าวแล้ว ยังมีปั ญ หาเรื่อ งการขาดแคลนวิศ วกรและ
ช่างฝี ม ือ ในวิส าหกิจก่ อ สร้าง ปั ญ หาอื่น ในด้านเดีย วกันเป็ น เรื่อ งมาตรฐานวัส ดุก่ อ สร้างและ
มาตรฐานการก่ อ สร้าง เช่ น ผู้รบั เหมาก่ อ สร้างใช้ว ัส ดุ ท่ีไม่ต รงตามมาตรฐานและสถาปนิ ก
ออกแบบไม่สมบูรณ์เป็ นต้น
20.นโยบาย เพื่อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรคดัง กล่ า ว มีค วามจ าเป็ น ที่รฐั จะ
พิจารณาดาเนินนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนากิจการก่อสร้างดังต่อไปนี้
20.1 ส่งเสริมให้ธุรกิจก่อสร้างเอกชนให้เจริญก้าวหน้าและมีฐานะมันคงรวมทั
่
ง้
การผลิตกาลังคนประเภทต่างๆ ในระดับคุณวุฒแิ ละฝีมอื ให้เพียงพอกับความต้องการ
20.2 สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั ในวิทยาการและวัสดุก่ อสร้าง และนาผลของการ
วิจยั นัน้ มาใช้ประโยชน์ ในกิจการก่อ สร้าง เพื่อหาทางลดต้นทุนการก่อสร้างและเพื่อปรับปรุง
วิธกี ารก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภาพและมาตรฐานสูงยิง่ ขึน้
20.3 สนับสนุ นให้มกี ารผลิตวัสดุการก่อสร้างที่มคี ุณภาพดีและมีมาตรฐานอัน
เหมาะสมให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ
21. แนวทาง
21.1 เงินทุนการก่อสร้าง ความต้องการของเงินทุนด้านการก่อสร้างอาจแยก
เป็ น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ความต้องการเงินทุนของผูป้ ระกอบกิจการและความต้องการเงินทุน
ของผู้ว่าจ้างก่ อ สร้าง เพื่อ เป็ น การสนองความต้อ งการทัง้ 2 ประเภทนี้ ค วรจะวางมาตรการ
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินให้กู้เพื่อลงทุนในการก่อสร้างมากและสะดวกขึน้ สาหรับการก่อสร้าง
ของทางราชการควรจะได้จดั ระเบียบเงือ่ นไขการเงินให้สะดวกขึน้ เช่นกัน
21.2 มาตรฐานและวิทยาการก่ อสร้าง ส่งเสริมให้กิจการก่อสร้างมีมาตรฐาน
และวิท ยาการก่ อ สร้างสูงขึ้น โดยพิจารณาออกกฎและระเบียบในการดาเนิ น งานก่ อ สร้างที่
เหมาะสม และส่ งเสิรมกิจ การของสมาคมวิช าชีพ ที่เกี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้าง เช่ น
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สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมนายช่างเหมาแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้น ตลอดจนส่งเสริมด้านการวิจยั และวิชาชีพก่อสร้างและการผลิตช่างฝี มอื ด้านการ
ก่ อ สร้าง โดยเปิ ด ให้ม ีก ารฝึ ก อบรมทางวิช าการก่ อ สร้างโดยเฉพาะ และวางแนวการอบรม
ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
21.3 วัสดุก่อสร้าง เพื่อให้การผลิตวัสดุการก่อสร้างมีจานวนพอเพียงกับความ
ต้องการที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ รัฐจะสนับสนุ นให้มกี ารขยาย
การผลิตวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ นอกจากนัน้ รัฐจะกาหนดคุณภาพมาตรฐานและเกณฑ์
ลักษณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้าง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการผลิต การออกแบบ และการ
ก่อสร้างและการประหยัดค่าก่อสร้าง
บริ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
22. การส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วของประเทศไทยเป็ นบริก ารอย่ า งหนึ่ ง ที่นั บ วัน จะมี
ความสาคัญต่อกิจกรรมของเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ เป็ นลาดับ ในปั จจุบนั นี้การท่องเที่ยว
ได้นารายได้เข้าสู่ประเทศเป็ นอันดับที่เจ็ดของการค้าขาออก กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2507 มีจานวน
ประมาณ 400 ล้านบาท และมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10–15 ต่อปี

ปี
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514

ตารางที่ 3
จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยว
รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)
จากโพ้น จากประเทศ
จากโพ้น จากประเทศ
รวม
รวม
ทะเล
เพื่อนบ้าน
ทะเล
เพื่อนบ้าน
107,754 107,754
250
250
103,809 130,809
310
310
195,076 134,271
60,805
506
282
112
211,924 158,588
53,336
430
332
98
244,000 175,192
68,808
522
384
138
281,000 201,000
79,242
640
470
170
322,000 241,000
81,000
654
506
138
371,000 278,000
93,000
752
582
170
426,000 319,000 107,000
866
670
196
490,000 367,000 123,000
996
770
226
564,000 422,000 142.000
1,148
886
262
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ทีม่ า : สถิติ พ.ศ. 2504–2509 ได้จากกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตารวจ และสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ
23. แนวทาง แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมีดงั นี้
23.1 ขยายงานโฆษณาและงานเผยแพร่ในต่างประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดย
ร่วมมือและประสานงานกับบริการเอกชนในด้านนี้และบริษทั การบินต่างประเทศ
23.2 ปรับปรุงระเบียบการและพิธกี ารต่างๆ เพื่อจะอานวยบริการและให้ความ
สะดวกทุกด้านแก่นกั ทัศนาจร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเดินทางเข้าออกทัง้ ภายในและต่างประเทศ
ปัญหาสาคัญและความคาดหมายในอนาคต
24. นโยบายพัฒนาการพาณิชย์และบริการที่วางไว้ได้เน้นหนักไปในทางที่จะให้เอกชน
ท าการโดยเสรีภ ายในขอบเขตที่เหมาะสม โดยรัฐจะช่ ว ยในการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ทาง
วิชาการและสนับสนุ นให้คนไทยได้ประกอบการค้าและบริการมากขึน้ ทัง้ จะพยายามแก้ไขลด
อุปสรรคทีย่ งั มีอยูแ่ ละทีจ่ ะปรากฏขึน้ ต่อไปให้เหลือน้อยทีส่ ุด อุปสรรคทีส่ าคัญและแนวทางแก้ไข
มีดงั นี้
24.1 ระบบการค้าของประเทศในปั จจุบนั ยังขาดประสิทธิภ าพและความเป็ น
ระเบียบทาให้ตน้ ทุนสินคาสูงกว่าทีค่ วร และเปิ ดโอกาสให้มกี ารแสวงหากาไรโดยไม่ชอบธรรมได้
มาก โดยทัวไปแล้
่
วพ่ อ ค้าคนกลางโดยเฉพาะในชนบทยังเอารัดเอาเปรียบผู้ผ ลิต เป็ นประจา
กรณี เช่ น นี้ ย่อ มก่ อ ให้เกิด ความสูญ เสีย ในด้านเศรษฐกิจเป็ น อย่างมาก จึงควรที่รฐั จะพึงใช้
มาตรการต่างๆ แก้ไขปรับปรุงระบบตลาดรวมทัง้ ป้ องกันการหลบหนีภาษีดว้ ย ทัง้ นี้ มาตรการ
ซึง่ พึงใช้ดาเนินการได้ทนั ทีได้แก่การแก้ไขกฎหมายบางฉบับให้เหมาะสมและออกกฎหมายใหม่
ทีจ่ าเป็ น เช่น พระราชบัญญัตนิ ิตบิ ุคคลทางธุรกิจเป็ นต้น การลงโทษผูฝ้ ่ าฝืนให้หนักขึน้ และการ
ปรับปรุงหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวกับการพยากรณ์และวิเคราะห์สถานการณ์การค้าเพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบทัวกั
่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนภูมภิ าค
24.2 ในด้านการส่ งสินค้าออก ปรากฏว่ายังมีบริษั ทห้างร้านเป็ นจานวนมาก
ดาเนินกิจการโดยไม่สุจริต และได้ดาเนินวิธกี ารปฏิบตั หิ ลายประการเป็ นการหลอกลวงลูกค้า
ต่างประเทศ ทาให้ช่อื เสียงของประเทศและการค้าต่างประเทศต้องเสียหาย โดยทีก่ ฎหมายทีใ่ ช้
อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ ร ดั กุ ม รัฐ จึงควรจะได้ด าเนิ น การให้ ม ีก ฎหมายในเรื่อ งนี้ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
24.3 การส่ งเสริมให้ค นไทยประกอบการค้าอย่างกว้างขวางทาได้ยากเพราะ
ปกติค นไทยที่ส นใจทางการค้ามีทุน รอนน้ อ ยไม่อ าจจะเช่าท าเลที่เหมาะสม ควรจะได้ม ีการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่สนใจทางการค้าได้มโี อกาสประกอบการค้าโดยสะดวก
และมีลู่ ท างขยายงานมากขึ้น รวมทัง้ การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ด้ า นการเงิน ด้ ว ยโดยมีก าร
ประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ในระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

213

24.4 หน่ ว ยราชการต่ างๆ ควรจะประสานงานและวางแผนงานเพื่อ ให้ เป็ น
เครื่องมือของรัฐในการดาเนินงานตามนโยบาย เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีบทบาทในการค้า
ผลิตผลของตนและการพยุงราคาสินค้า เป็ นต้น
25. ในด้านความคาดหมายระยะยาวนั น้ ไม่ ม ีปั ญ หาว่ า การพาณิ ช ย์แ ละบริก ารจะ
เจริญก้าวหน้าขึน้ เป็ นเงาตามตัวความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ในเมื่อรัฐได้ดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมให้มกี ารค้าได้เป็ นไปโดยเสรีอย่างแท้จริงแล้ ว การค้าที่สาคัญ ทัง้ ในพระ
นครและต่างจังหวัดจะเพิ่มขึ้นอีก หลายแห่ง จึงจะต้องจัดระบบการค้าและตลาดให้มรี ะเบียบ
เรียบร้อยดีข้นึ ในด้านการค้าระหว่างประเทศนัน้ มูลค่าขาออกและขาเข้าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง
ต่อไป ทัง้ นี้ เพราะตลาดการค้าต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าออกประเภทหลักของไทย
อีกมา ส่วนในด้านสินค้าขาเข้า สินค้าประเภททุนและวัตถุดบิ เพื่ออุตสาหกรรมจะเพิม่ มากขึ้น
ตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ.

บทที่ 14
การพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ
1. การด าเนิ น งานตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แห่ งชาติฉ บับ แรกได้ช่ ว ยให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศดีข้นึ มาก อย่างไรก็ตามการพัฒ นาประเทศจะให้คุณประโยชน์ สมบูรณ์
ต่อเมื่อประชากรพร้อมที่จะเข้าร่วมมีบทบาทเต็มที่ในการสนับสนุ นความก้าวหน้าของประเทศ
และสามารถปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านความเป็ นอยู่และการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพัฒนาเศรษฐกิจย่อม
เป็ น ผลท าให้ย่านชุ มชนขยายตัว ออกไปอย่างรวดเร็ว การที่ป ระชาชนจานวนมากได้ม าอยู่
รวมกันอย่างหนาแน่ นย่อมก่อให้เกิดปั ญหาสังคมหลายประการ ปั ญ หาต่างๆ เหล่านี้หากไม่ม ี
การป้ องกันและแก้ไขก็จะก่อให้เกิดความสูญ เสียทางเศรษฐกิจและเป็ นภัยต่อระบบสังคมของ
ชาติ การพัฒนาสังคมจึงจาเป็ นต้องดาเนินการควบคู่กนั ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนัน้
การขยายตัวของชุมชนย่อมก่อให้เกิด ปั ญหาในด้านสาธารณูปการ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และ
การประปาไฟฟ้ า จึง เป็ น หน้ า ที่ข องรัฐ ที่จ ะพิจ ารณาจัด หาบริก ารสาธารณู ป การเหล่ า นี้ ใ ห้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. รัฐได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการพัฒนาสังคมและสาธารณู ปการดังกล่าว จึงได้
สนับ สนุ น โครงการพัฒ นาด้านนี้ ต ลอดระยะของแผนพัฒ นาฉบับ แรก การพัฒ นาสังคมและ
สาธารณูปการได้ดาเนินรุดหน้าไปหลายประการซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
2.1 การอาคารสงเคราะห์ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับแรก รัฐบาลได้จดั สร้าง
อาคารสงเคราะห์ส าหรับ ผู้ม ีรายได้น้ อ ยเพิ่ม ขึ้น 20 หลังให้ป ระชาชนได้เข้ าอยู่อ าศัย 1,312
ครอบครัว และได้มกี ารจัดสรรทีด่ นิ สาหรับการอยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชนรวมทัง้ การปรับปรุงแหล่ง
ชุมชนด้วย ได้มกี ารพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานที่เกี่ยวกับอาคารสงเคราะห์ประโยชน์ ใน
การประสานงาน นอกจากนัน้ มีการสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มรี ายได้ปานกลางด้วย การ
สร้างอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่ ทาในพระนครมีการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้
อพยพเข้ามามาก
2.2 การประปานครหลวง รัฐบาลได้ทาการก่อสร้างการประปาในเขตพระนคร
และธนบุร ี โดยสร้างโรงกรองน้ าและวางท่อสายใหญ่ทาให้กาลังผลิตน้ าประปาเพิม่ ขึน้ จากเดิม
ซึ่งมีกาลังผลิตประมาณวันละ 175,000 ลูกบาศก์เมตร เป็ นประมาณวันละ 382,000 ลูก-บาศก์
เมตร อย่างไรก็ต ามการปรับปรุงการประปาในเขตนครหลวงยังไม่สาเร็จบริบริบูรณ์ และต้อ ง
ประสบอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานและการบริหารหลายประการ ประกอบกับประชากรใน
เขตนครหลวงได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่าทีป่ ระมาณไว้
2.3 การประปาจังหวัด ในปี พ.ศ. 2503 มีการประปาจังหวัดในเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล 84 แห่ง มีกาลังผลิตน้ ารวมวันละ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ในระยะของแผนได้เพิ่ม
จานวนประปาจังหวัดเป็ น 125 แห่ ง มีกาลังผลิต รวมประมาณวันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตร
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นอกจากนัน้ ยังได้ปรับปรุงการประปาที่มอี ยู่แล้วให้มกี าลังผลิตสูงขึน้ พร้อมทัง้ หาแหล่งน้ าดิบ
เพิม่ ขึน้ ด้วย
2.4 การจัดหาน้ าสะอาดในชนบท การขาดแคลนน้ าสะอาดเป็ นปั ญหาสาคัญยิง่
ในชนบท ในระยะของแผนพัฒ นาฉบับ แรก หน่ วยงานต่ างๆ ได้ดาเนิน การจัดหาน้ าสาหรับ
อุปโภค บริโภคให้แ ก่ป ระชาชนในหมู่บ้านต่ างๆ เช่น ขุดบ่อ น้ าบาดาล 1,810 บ่อ และจัดตัง้
ประปาขนาดเล็ก หลายแห่ ง นอกจากนั ้น ได้ จ ัด ท าโครงการจัด หาน้ า สะอาดในชนบททัว่
ราชอาณาจักรเสร็จเรียบร้อยพร้อมทีจ่ ะดาเนินงานได้
2.5 การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนได้ขยายตัวและก้าวหน้ าออกไปอย่าง
กว้างขวางได้เปิ ดเขตพัฒนาอาเภอเพิม่ ขึน้ 70 อาเภอหรือ 584 ตาบล เป็ นจานวนหมู่บ้านรวม
5,950 หมู่บ้าน ประชากรในเขตพัฒนาประมาณ 5,842,000 คน พัฒนากรที่ไปประจาในอาเภอ
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ เป็ น 866 คน พัฒนกรเหล่านี้ทาหน้าที่แนะนาราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
และเป็ นสื่อกลางระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่วชิ าการของรัฐ นอกจากนัน้ ได้เปิ ดศูนย์ช่วยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนขึน้ 2 แห่ง คือ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีและยะลา กับตัง้ สานักงานพัฒนา
ชุมชนเขตทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
2.6 การจัดสรรทีด่ นิ และนิคมสร้างตนเอง ได้เปิ ดนิคมใหม่ 10 แห่งให้ราษฎรเข้า
อยู่ป ระกอบอาชีพ เพิ่ม ขึ้น อีก เป็ นจ านวน 3,500 ครอบครัว จากของเดิม ประมาณ 50,000
ครอบครัว รวมเป็ น เนื้ อ ที่ท่ีจดั สรรเพิ่ม ขึ้น 500,000 ไร่ นิ ค มใหญ่ ท่ีส าคัญ ได้แ ก่ นิ ค มพัฒ นา
ชายแดนภาคใต้ นอกเหนือไปจากนิคมสร้างตนเองทัวไปแล้
่
ว ยังได้จดั ตัง้ นิคมเพื่ออพยพราษฎร
จากเขตที่ถู ก น้ า ท่ ว มตามโครงการเขื่อ นกัก น้ า ต่ า งๆ และได้ จ ดั ตัง้ นิ ค มชาวเขา เพื่อ ช่ ว ย
สงเคราะห์ ช าวเขาซึ่ง ประมาณว่ า มีอ ยู่ ร าว 300,000 คนในภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ชาวเขาและหน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่สาหรับ
ชาวเขาด้วย ส่วนในด้านจัดสรรที่ดนิ เพิ่มเติมเพื่อการเกษตร ได้ทาการจัดสรรที่ดินแปลงเล็ก
จานวน 3,364,600 ไร่และจัดทีด่ นิ แปลงใหญ่ 30,179 ไร่
2.7 การสังคมสงเคราะห์และแรงงาน ได้ปรับปรุงดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลซึง่ ไม่สามารถช่วยตนเองได้เต็มทีแ่ ละเป็ นภาระแก่สงั คม เช่น ผูช้ ราและเยาวชนซึง่ ไม่ม ี
ทีพ่ ่งึ สตรีบางประเภท ผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ละผูต้ ดิ ยาเสพติด เป็ นต้น คณะกรรมการปราบปราม
ยาเสพติดให้โทษได้สร้างสถานสงเคราะห์ผตู้ ดิ ยาเสพย์ตดิ ขึน้ ในด้านแรงงานได้ช่วยเหลือในการ
หางานและการส่งเสริมสวัสดิการของคนงาน กับได้ตงั ้ หน่ วยงานขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ แก่การ
ขยายงานต่ อไปในอนาคต เช่น การยกฐานะของส่วนแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์เป็ นกรม
แรงงาน และได้มกี ารเตรียมงานเกี่ยวกับการฝึ กอบรมแรงงานวางแผนกาลังคนในระดับต่างๆ
เพื่อการดาเนินงานในแผนต่อไป
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นโยบาย
3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมและสาธารณู ปการ ได้แก่การปรับปรุงระบบสังคม
เพื่อให้ประชาชนสามารถครองชีพด้วยควมสงบสุข และส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในสังคม
ประชาชนควรทราบถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบซึ่งมีต่อตนเองและต่อส่วนรวม ส่วนในด้าน
สาธารณูปการ รัฐมีนโยบายทีจ่ ดั บริการสาธารณูปโภคให้พอกับความต้องการและจาเป็ นสาหรับ
ชุมชนต่างๆ การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็ นสิง่ ซึง่ มิอาจบรรลุผลสาเร็จได้ตามความมุ่ง
หมายเป็ นที่พงึ พอใจโดยทัวกั
่ นภายในระยะเวลาอันสัน้ อย่างไรก็ต าม จาเป็ นจะต้อ งจัดสร้าง
รากฐานขึน้ และดาเนินการพัฒนาเสียแต่บดั นี้ในระยะของแผนฉบับนี้ รัฐจะถือนโยบายในการ
พัฒนาสังคมและสาธารณูปการดังนี้
3.1 จัดหาและขยายกิจการทางด้านสาธารณู ปโภคให้แก่ ประชากรในชนบท
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐมีนโยบายทีจ่ ะให้ทุกหมู่บา้ นมีน้ าสะอาดพอเพียงในการอุปโภคบริโภคและ
ให้มที างหลวงชนบทเชื่อมท้องถิน่ ต่างๆ กับทางหลวงจังหวัดและทางหลวงแผ่นดิน
3.2 ช่ ว ยเหลือ ประชากรในชนบทให้ม ีค วามรู้ค วามช านาญและฝี ม ือ ในการ
ครองชีพ โดยวิธ ีก ารพัฒ นาชุ ม ชนและส่ งเสริม อาชีพ ของประชากรในชนบทด้ว ยวิธ ีก ารที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์แท้จริง
3.3 ดาเนินการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เป็ นผู้ใหญ่ท่ดี ใี นอนาคต
และเพื่อป้ องกันการประพฤติตนเสื่อมเสียของบรรดาเยาวชนต่างๆ
3.4 ให้บริการและโอกาสแก่ประชากรซึ่งไม่อาจช่วยตนเองได้เต็มที่ ด้วยการ
ดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ รัฐจะสนับสนุ นและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวของเอกชนให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้
3.5 ส่งเสริมให้มผี ู้ทางานได้รบั ค่าจ้างและผลประโยชน์ ด้วยความเป็ นธรรม มี
สภาพการทางานที่เหมาะสมและปลอดภัยกับมีความมันคงในอาชี
่
พของตน ส่งเสริมให้นายจ้าง
และลูกจ้างได้รถู้ งึ สิทธิและหน้าที่ซ่งึ ตนมีต่อกันเพื่อที่จะเป็ นการป้ องกันข้อขัดแย้ง และควบคุม
ดูแลป้ องกันมิให้มขี อ้ พิพาทอันอาจเป็ นภัยแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม
3.6 แก้ ไ ขปั ญ หาความหนาแน่ น ในเมือ งและปั ญ หาสัง คมต่ างๆ ซึ่งเกิด ขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลเมือง ตลอดจนวางแผนและดาเนินการขยายตัวเมือง
ให้เป็ นไปโดยเรียร้อยโดยการวางผังเมืองและแบ่งย่านการใช้ทด่ี นิ การจัดอาคารสงเคราะห์ การ
ขจัดแหล่งเสื่อมโทรม การก่อตัง้ ศูนย์ราชการ การค้า สวนสาธารณะและสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
สาธารณะ เป็ นต้น
3.7 จัดให้มบี ริการสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐานทัง้ ในพระนครและ
ต่างจังหวัด
3.8 ดาเนินการส่งเสริมให้มกี ารขยายย่านชุมนุ มชนต่างๆ ในส่วนภูมภิ าค ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดศูนย์การค้า อุตสาหกรรมและบริการต่างๆ เพิม่ ขึน้
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เป้ าหมาย
4. ในระยะของแผน รัฐมีเป้ าหมายสาคัญๆ ในการปฏิบตั งิ านส่วนของการพัฒนาสังคม
และสาธารณูปการ ดังนี้
โครงการ
1. จัดหาน้าสะอาดในชนบท
2.จัดสรรทีด่ นิ ในนิคมสร้างตนเอง

เป้ าหมาย

20,000 หมูบ่ า้ น
ปี ละ 1,000 ครอบครัว รวม 5,000 ครอบครัว
เป็ นเนื้อทีท่ จ่ี ะจัดสรร 125,000 ไร่
3.เปิ ดเขตพัฒนาชุมชน
ให้ได้ครบร้อยละ 60 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทัวทุ
่ กอาเภอใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับเปิ ดเขตพัฒนาให้
4. สร้างอาคารสงเคราะห์ให้ผมู้ รี ายได้น้อย
สอดคล้องกับโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและ
5.สร้างและปรับปรุงถนนในพระนครและธนบุร ี การพัฒนาภาคต่างๆ
ปี ละ 760 ครอบครัว รวม 3,800 ครอบครัว
สร้างและปรับปรุงถนนรวม 25 สาย และ
6.ปรับปรุงประปาในเขตนครหลวง
ปรับปรุงตรอกซอยต่างๆ ปี ละ 70 สาย รวมทัง้
การสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเชื่อม
พระนครและธนบุร ี
7.ก่อสร้างและปรับปรุงประปาจังหวัด
เพิม่ กาลังผลิตน้าได้อกี วันละ 200,000
ลูกบาศก์เมตร
สร้างประปาใหม่เพิม่ ขึน้ อีก 225 แห่ง ปรับปรุง
การประปาต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ พิม่ กาลังผลิตน้าขึน้
อีก 260,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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นิ คมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์
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โครงการ
5. โครงการพัฒนาทางด้านสังคมและสาธาณูปการที่จะดาเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่สอง มีรวมทัง้ สิ้น 54 โครงการ แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเมืองและนคร การสังคมสงเคราะห์และการแรงงาน เฉพาะโครงการทีส่ าคัญมี
ดังนี้
5.1 การพัฒนาชนบท แยกโครงการได้ดงั นี้
1) โครงการจัด หาน้ า สะอาดในชนบททัว่ ราชอาณาจัก ร น้ า สะอาด
สาหรับการอุปโภคบริโภคยังขาดแคลนอยูต่ ามชนบททัวไป
่ ซึง่ เป็ นปั ญหาสาคัญในปั จจุบนั ตาม
โครงการใหม่จะสามารถจัด หาน้ าสะอาดสนองความต้อ งการได้พ อเพียงในจานวนประมาณ
20,000 หมู่ บ้ า นในจ านวนหมู่ บ้ า นทัง้ หมด 50,000 หมู่ บ้ า น โดยจะเร่ ง ด าเนิ น การในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพิเศษ แหล่งน้ าที่จะจัดหามีหลายชนิดรวมทัง้ การประปาหมู่บ้านและ
บ่อน้ าต่างๆ สาหรับวิธกี ารดาเนินงานนัน้ จะร่วมกันระหว่างหน่ วยราชการต่างๆ คือ กรมอนามัย
กรมทรัพ ยากรธรณี กรมโยธาเทศบาล และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด โดยมี ค ณ ะ
กรรมการบริห ารเพื่อ ประสานงาน ในระยะ 5 ปี คาดว่าจะต้องใช้เงินตามโครงการนี้ประมาณ
430
ล้านบาท
2) โครงการนิคมสร้างตนเอง ในขณะนี้ได้จดั ตัง้ นิคมสร้างตนเองขึน้ ใน
ท้องทีจ่ งั หวัดต่างๆ 34 จังหวัด รวม 45 นิคม มีเนื้อทีส่ งวนไว้รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 5.4 ล้านไร่ ใน
จานวนนี้ได้จดั ให้ประชาชนเข้าทากินและอยู่อาศัยในนิค มรวมทัง้ สิ้นประมาณ 1 ล้านไร่ เป็ น
จานวนประชากรประมาณ 40,720 ครอบครัว ในระยะ 5 ปี ขา้ งหน้าจะจัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรเข้า
ทากินเพิม่ ขึน้ ปี ละประมาณ 1,000 ครอบครัว รวมเป็ นเนื้อที่ท่สี งวนไว้แล้วและจะให้ราษฎรเข้า
ทากินประมาณ 125,000 ไร่ นอกจากนี้จะได้ก่อสร้างปรับปรุงกิจการสาธารณะประโยชน์ในนิคม
ต่างๆ เช่น สร้างถนน โรงเรียน บ่อน้า สุขศาลาและบริการสาธารณะอื่นๆ ตามความจาเป็ น
นอกจากนิ ค มสร้างตนเองทัว่ ไปแล้ว การมประชาสงเคราะห์จะได้ด าเนิ น การนิ ค ม สร้างตนเองเพื่อให้แก่ราษฎรที่จะต้องอพยพจากเขตอ่างเก็บ น้ าตามโครงการชลประทานและ
พลังงานต่างๆ เช่นน้าพอง ลาตะคอง แม่น้ าน่ านและลาปาว โดยจะเปลีย่ นลักษณะงานให้เข้ารูป
นิคมสร้างตนเองทัวไปและจะได้
่
ขยายนิคมสร้างตนเองพัฒนาชายแดนภาคใต้อกี ด้วย
3) โครงการชลประทานราษฎร์ กรมการปกครองจะดาเนินงานจัดสร้าง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อ สนั บ สนุ น งานส่ ง เสริม อาชีพ และให้ ร บั กับ ระบบส่ ง น้ า
ชลประทานขนาดใหญ่โดยถือหลักดาเนินการร่วมกันกับประชาชน นอกจากนัน้ จะพยายามจัดตัง้
สมาคมชลประทานราษฎร์ให้ครบทุกอาเภอในเขตชลประทาน
4) โครงการสร้างทางหลวงชนบท จัดสรรงบประมาณประจาปี ให้เป็ น
เงินอุดหนุ นแก่สภาตาบลจัดสร้างถนนตามหมู่บา้ นต่างๆ ให้มหี นทางเชื่อมติดต่อระหว่างกันเอง
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ได้ และให้มถี นนจากหมูบ่ า้ นซึง่ เป็ นแหล่งผลิตไปสู่ตลาด โครงการทางหลวงชนบทนี้นอกจากจะ
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังมีประโยชน์ในด้านการปกครองและสังคมอีกด้วย ในระยะ 5 ปี ของ
แผนจะใช้เงินงบประมาณตามโครงการนี้ประมาณ 75 ล้านบาท นอกจากนี้ ตามโครงการเร่งรัด
พัฒนาชนบท 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะสร้างทางชนบทขนาดเล็ก
ให้ได้ปีละประมาณ 100 ก.ม.
5) โครงการส่งเสริมอาชีพ ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งมี
โครงการสาคัญ คือ การส่งเสริมทานาปี ละ 2 ครัง้ โดยร่วมมือกับการมการข้าว กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมชลประทานและกระทรวงเกษตร โครงการนี้แบ่งอกเป็ นโครงการย่อยหลายโครงการ คือ
การวิจยั และประเมินผล การจัดหาน้ า การช่วยจัดหาสินเชื่อและการอบรมเผยแพร่ นอกจากนัน้
ก็มโี ครงการส่งเสริมการปลูกข้าวสาลีและส่งเสริมเลีย้ งสัตว์
6) โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อดาเนินการพัฒนาตัวบุคคลในชนบทให้
รูจ้ กั ช่วยตนเองและปรับปรุงสิง่ แวดล้อมของชนบท โดยให้ราษฎรได้มสี ่วนเริม่ และร่วมทางานกับ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาล กรมพัฒนาชุมชนมีโครงการที่จะเปิ ดเขตพัฒนาอาเภอให้ได้รอ้ ยละ 60 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทัวทั
่ ง้ เขตชายแดนภาคใต้ และเริม่ งานในภาคเหนือโดยเฉพาะใน
เขตเร่งรัด พัฒ นาชนบทนอกจากนัน้ จะมีโครงการย่อ ยในการวิจ ยั และศึก ษาสภาพหมู่บ้าน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีป่ ระจาการและผูน้ าในท้องถิน่ ต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาชุมชน กล่าวคือแนะแนวให้ ราษฎรในชนบทได้มคี วามรูเ้ รื่องการกินการอยู่และการ
ประกอบอาชีพดีขน้ึ
7) โครงการพัฒนาชาวเขา ขยายงานด้านนิคมชาวเขา หน่ วยเคลื่อนที่
สงเคราะห์ชาวเขา และงานส่งเสริมอาชีพชาวเขาอื่นๆ เช่น การปลูกสวนผลไม้ เป็ นต้น ทัง้ นี้โดย
จะอาศัยผลจากการวิจยั ของศูนย์วจิ ยั ชาวเขาที่ เชียงใหม่ เพื่อ เป็ นการสงเคราะห์และช่วยให้
ชาวเขาได้เป็ นพลเมืองดีของชาติ
5.2 การพัฒนาเมืองและนคร แยกโครงการได้ดงั นี้
1) โครงการอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มรี ายได้น้อย ในปั จจุบนั จานวน
ประชากรในเขตนครหลวงได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ก่อให้เกิดปั ญหาด้าน
สังคมและทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นอันมาก เนื่องจากราคาทีด่ นิ และต้นทุนการก่อสร้างบ้านเรือนได้เพิม่ ขึน้
เรื่อยๆ ค่าเช่าสูงพ้นวิสยั ทีผ่ มู้ รี ายได้น้อยจะมีบา้ นอยู่เป็ นของตนเอง ทาให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม
ทัวไปในพระนครและธนบุ
่
รรี ฐั มีภาระที่จะต้องกาจัดแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านี้ และก่อสร้างที่อยู่
อาศัยสาหรับครอบครัวผู้มรี ายได้น้อ ยดังกล่าว ตามโครงการในระยะของแผน รัฐจะจัดสร้าง
อาคารสงเคราะห์เพิม่ ขึ้นสาหรับ 760 ครอบครัว ต่อปี รวม 5 ปี เป็ นจานวน 3,800 ครอบครัว
เป็ นอย่างน้อย โดยใช้เงินงบประมาณทัง้ สิน้ ประมาณ 100 ล้านบาท อาคารสงเคราะห์ดงั กล่าวจะ
สร้างเป็ น แบบอาคารหลายชัน้ แบ่ งแยกห้อ งให้ป ระชาชนเช่ าในราคาต่ า และถ้ามีก าลังเงิน
เพิ่ม เติม เช่น เงิน กู้จากต่ างประเทศก็จะขยายงานออกไปอีก นอกจากนัน้ หน่ ว ยราชการและ
องค์การรัฐบาลอื่นๆ ก็จะได้ดาเนินการในเรือ่ งอาคารสงเคราะห์อกี ด้วย
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2) โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบระบายน้ าสาหรับพระนครและธนบุร ี
เนื่องจากพระนครและธนบุรตี งั ้ อยู่ในที่ลุ่ม จึงมีปัญ หาใหญ่ เกี่ยวกับการระบายน้ าโสโครกและ
น้าฝนอันเป็ นเหตุให้เกิดน้าท่วมและก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาความ
สะอาดเรียบร้อย จึงได้จา้ งบริษทั วิศวกรรมทาการสารวจออกแบบ ซึง่ จะใช้เวลานานประมาณ 1
ปี เศษ และวางโครงการเพื่อทาการก่อสร้างต่อไปในระยะของแผนพัฒนานี้
3) โครงการถนนสาหรับพระนครและธนบุร ี โครงการนี้เป็ นโครงการ
ระยะ 10 ปี มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ แก้ไขปั ญ หาจราจรเพื่อรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต และเพื่อให้การติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงเป็ นไปโดยสะดวก นอกจากการก่อสร้างถนน
สายใหม่แ ล้ว จะได้ปรับปรุงตรอกซอยต่างๆ ให้เข้ามาตรฐาน ตามโครงการนี้จะก่อ สร้างและ
ปรับปรุงถนนประมาณ 25 สายและปรับปรุงตรอกซอยต่างๆ ปี ละ 70 สาย ซึ่งที่จะต้องลงทุน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยแยกเป็ นงบประมาณอุดหนุ นให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพฯ และ
ธนบุรคี รึง่ หนึ่ง อีกครึง่ หนึ่งจะใช้จ่ายจากรายได้ของเทศบาลเอง และทาการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยาเพิม่ เติม 2 สะพาน นอกจากนัน้ เทศบาลนครกรุงเทพฯ และธนบุรจี ะได้ทาการ
ติดตัง้ ไฟฟ้ าในถนนและตรอกซอยต่างๆ ทัวเขตเทศบาลโดยประมาณว่
่
าจะใช้เงินประมาณ 62
ล้านบาท
4) โครงการประปานครหลวง น้ าประปาในเขตพระนครและธนบุรใี น
ปั จจุบนั ยังขาดแคลนอยู่มากโดยเฉพาะในฤดูแล้ง รัฐบาลมีโครงการทีจ่ ะปรับปรุงการประปานคร
หลวงให้สามารถผลิตน้าเพิม่ ขึน้ 700,000 ลูกบาศก์เมตรภายใน พ.ศ. 2510 ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในปั จจุบนั รวมทัง้ การเปลี่ยนท่อเก่าและติดตัง้ ท่อใหม่ และในขณะเดียวกันจะทาการ
สารวจและวางโครงการสาหรับสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระยะ 25–30 ปี ขา้ งหน้า
5) โครงการประปาจังหวัด ในปั จจุบนั มีประปาจังหวัดรวม 125 แห่ ง
ตามเขตเทศบาลและสุ ข าภิบ าลต่ างๆ สามารถผลิต น้ าส าหรับ ประมาณ 2.4 ล้านคนในเขต
ดัง กล่ า ว และสนองความต้ อ งการใช้ เ พีย งร้อ ยละ 60 เท่ า นั ้น อย่ า งไรก็ ต ามเทศบาลและ
สุ ข าภิบ าลหลายแห่ งยังไม่ ม ีก ารประปา กรมโยธธิก ารจึงจัด ท าโครงการ 10 ปี ข้นึ ไป โดยมี
เป้ าหมายจะแก้ไขความขาดแคลนในปั จจุบนั และเพิม่ กาลังผลิตให้พอเพียงกับความต้องการใน
ระยะ 10 ปี ข้างหน้า ตามโครงการนี้จะต้องผลิตน้ าเพิม่ ขึ้น 520,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
ปรับปรุงประปาที่มอี ยู่แล้วให้มปี ระสิทธิภาพดีข้นึ จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มขึน้ และสร้างประปาใหม่
เพิ่ม ขึ้น 450 แห่ ง ส าหรับ ในระยะของแผนจะด าเนิน การตามโครงการให้แล้ว เสร็ จประมาณ
ครึง่ หนึ่ง
6) โครงการผังเมือง การจัดผังเมืองนับว่าเป็ นวิธกี ารอันจาเป็ นที่จะทา
การขยายตัวของชุมชนเป็ นไปโดยมีระเบียบแบบแผนและให้การใช้ทด่ี นิ ในย่านชุมชนเป็ นไปโดย
ถูกหลักเศรษฐกิจและสุขลักษณะ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้ารัฐบาลกาหนดจะจัดผังเมืองแบบสมบูรณ์
50 แห่ง และผังเมืองเฉพาะส่วนรวม 1,195 แห่ง
5.3 การสังคมสงเคราะห์ แยกโครงการได้ดงั นี้
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1) โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ในส่วนของรัฐนัน้ มีวตั ถุประสงค์ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของครอบครัวทีย่ ากจนและในการสงเคราะห์บุคคลซึง่ มีขอ้ เสียเปรียบ
ทางสังคม เช่ น คนพิก าร ทุ พ พลภาพและคนขอทาน เป็ น ต้ น ตลอดจนฝึ ก อบรมให้บุ ค คล
ดังกล่าวได้มโี อกาสประกอบสัมมาอาชีพเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ นอกจากนี้ ก็ม ี
โครงการส่งเสริมกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานเอกชน
2) ในปั จจุบนั มีหน่ วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ของเอกชนอยู่หลาย
หน่ วยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีหน่ วยงานเป็ นสมาชิก
อยู่ 168 องค์การทัวราชอาณาจั
่
กร มีโครงการสังคมสงเคราะห์อยู่หลายโครงการด้วยกัน เช่น
โครงการสารวจวิจยั สภาพความเป็ นอยู่และความเดือดร้อนของครอบครัวยากจน และช่วยเหลือ
ผู้เดือ ดร้อ นในแหล่ งเสื่อ มโทรมโครงการส่ งเสริม โภชนาการสาหรับ เด็ก โครงการช่ ว ยเหลือ
เด็กกาพร้าอนาถา โครงการทดลองศูนย์บริการชุมชนและโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพและส่งเสริม
อาชีพ คนพิก าร เป็ นต้น นอกจากนัน้ องค์การสมาชิกของสภารวม 10 องค์การก็มโี ครงการ
สาคัญทีจ่ ะดาเนินงานในระยะของแผนได้แก่โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดที่จงั หวัดนนทบุร ี
โครงการสถานอบรมเยาวชนทีจ่ งั หวัดชลบุร ี โครงการขยายศูนย์บริการเด็กพิการทัง้ ในพระนคร
ธนบุรแี ละต่างจังหวัด และโครงการหน่วยเคลื่อนทีบ่ ริการรักษาคนพิการในต่างจังหวัด เป็ นต้น
3) สภากาชาดไทยได้มบี ทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมของประเทศ
ตลอดมา ในระยะ 5 ปี ขา้ งหน้าสภากาชาดมีโครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการโลหิตเพื่อดาเนินการให้ม ี
โลหิตเพียงพอใช้ทวประเทศ
ั่
โดยติดต่อไปยังเหล่ากาชาดทุกจังหวัด นอกจากนัน้ ก็มโี ครงการ
ผลิตเซรุม่ เพื่อป้ องกันโรคทีเ่ ป็ นพิษ
4) ส านั ก งานเยาวชนแห่ ง ชาติ มีโ ครงการที่ จ ะท าการศึ ก ษาวิจ ัย
เกี่ยวกับเยาวชนโดยทาหน้ าที่เป็ นศูนย์วจิ ยั หาความขาดแคลนและความต้องการของเยาวชน
เป็ นแหล่งประสานงานสาหรับรัฐบาลและองค์การเอกชนทีท่ างานเกีย่ วกับเยาวชน งานทีท่ าเป็ น
เรื่องเผยแพร่ความรูแ้ ลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการสัมนาและจัดค่ายเยาวชน เป็ นต้น โดย
ได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธแิ ละสถาบันจากทัง้ ในและนอกประเทศด้วย
5.4 การแรงงาน ในระยะของแผนประเทศไทยจะมีกาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ เป็ นอัน
มาก ประชากรทีอ่ ยู่ในวัยทางานจะต้องแสวงหางานทามากขึน้ ถึงแม้ว่าปั ญหาการว่างงานจะยัง
ไม่เป็ นปั ญ หาส าคัญ นัก ในปั จจุบนั แต่ การทางานไม่เต็มที่ ยงั มีอ ยู่ทวไปโดยเฉพาะในชนบท
ั่
นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานอยู่หลายประเภท อีกประการหนึ่งสวัสดิภาพของ
แรงงานโดยทัวไปยั
่ งอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจ อีกทัง้ ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างก็ยงั ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เพื่อแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างๆ ดังกล่าวนี้กรมแรงงานได้จดั ทา
โครงการพัฒ นาแรงงานขึ้น ที่ส าคัญ ได้ แ ก่ โครงการจัด หางานโดยจัด ตัง้ ส านั ก หางานและ
แนะแนวอาชีพขึน้ 9 เขต ในจังหวัดต่างๆ โครงการแนะแนวอาชีพและฝึ กอาชีพ โครงการฝึ ก อบรมเพื่อ ยกระดับ ฝี ม ือ โครงการคุ้ม ครองแรงงานเพื่อ ดู แ ลและส่ ง เสริม ให้ ลูก จ้า งมีค ว าม
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางาน กับจัดให้มกี ารตรวจแรงงานและควบคุมการใช้แรงงาน
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หญิงและเด็กและโครงการตัง้ ศูนย์อบรมวิชาแรงงานเพื่อให้ลูกจ้างได้รถู้ งึ สิทธิและหน้าที่ท่มี ตี ่อ
กันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างเป็ นไปโดยราบรื่น
งบพัฒนา
6. ในระหว่าง พ.ศ. 2510–2514 ประมาณว่าการพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ
จะต้องใช้จ่ายเงินประมาณ 10,300 ล้านบาท เป็ นงบประมาณแผ่นดินประมาณ 3,400 ล้านบาท
เงินกู้ต่างประเทศประมาณ 1,650 ล้านบาท เงินช่วยเหลือต่างประเทศประมาณ 1,100 ล้านบาท
เงินรายได้ส่วนท้องถิน่ 2,300 ล้านบาท และเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ 1,800 ล้านบาท นอกจากนัน้ ในส่วนของเอกชนยังมีงบสังคมสงเคราะห์อกี
ประมาณ 60 ล้านบาท ดังปรากฏรายจ่ายเป็ นรายปี ดงั ตารางต่อไปนี้ และรายละเอียดปรากฏใน
ตารางท้ายบท
งบพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ
(ล้านบาท)
ที่มาของเงิ น
2510
2511
2512
2513
2514
รวม
งบประมาณแผ่นดิน
ก.ส่วนราชการ
542.94
690.55
738.35
707.2 731.1 3,410.14
ข.องค์การส่วน
ท้องถิน่
280.0
335.0
365.0
395.0 425.0
1,800.0
เงินกูต้ ่างประเทศ
211.0
481.7
476.7 476.7
1,646.0
เงินช่วยเหลือต่าง
ประเทศ
280.0
250.0
215.0
190.0 190.0
1,120.0
เงินรายได้ส่วนท้องถิน่ 1/
320.0
380.0
450.0
620.0 620.0
2,300.0
รวม
1,422.94 1,866.55 2,250.05
2,442.8 2,442.8 10,276.24
หมายเหตุ : 1/ รายละเอียดดูบทที่ 7
ปัญหาสาคัญและความคาดหมายระยะยาว
7. ในปั จจุบนั การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณูปการยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ และ
เมื่อค านึงถึงความคาดหมายระยะยาวก็อาจจะมีปัญ หาใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกด้วย จึงสมควรจะได้
พิจารณาปั ญหาและแนวทางแก้ไขเสียแต่บดั นี้ เฉพาะทีค่ วรได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ ได้แก่
7.1 การพัฒนาชนบท ในการพัฒนาชนบทปั ญหาเกี่ยวกับทีด่ นิ มีความสาคัญอยู่
เป็ นอันมาก ในปั จจุบนั มีหน่ วยงานซึ่งดาเนินงานเกี่ยวกับที่ดนิ อยู่หลายหน่ วยด้วยกัน เช่น ใน
การจัดสรรทีด่ นิ มีกรมประชาสงเคราะห์ กรมทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ และกรมสหกรณ์ทด่ี นิ ทางาน
มีล กั ษณะคล้ายคลึงกันแตยังไม่ มนี โยบายและวิธ ีบ ริห ารงานที่ดิน แน่ น อน จึงควรที่จะมีการ
ก าหนดนโยบายขึ้น เพื่อ เป็ นหลัก ในการปฏิบ ัติแ ละก าหนดหน้ า ที่ใ ห้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ได้
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ประสานงานกันโดยใกล้ชดิ และมีความจาเป็ นทีจ่ ะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและออกกฏหมายทีด่ นิ
โดยด่วนเพื่อควบคุ มและปรับปรุงระบบถือครองที่ดิ นในชนบทให้เป็ นประโยชน์ แก่ เกษตรกร
อย่างแท้จริง และแก้ไขปั ญ หาการจับจองที่ดนิ เกษตรกรรมเพื่อการเก็งกาไร ปั ญ หาสาคัญ อีก
ประการหนึ่ง ได้แก่การออกโฉนดที่ดนิ ซึ่งในปั จจุบนั ที่ดนิ ที่มโี ฉนดแล้วเป็ นเพียงส่วนน้ อยของ
ที่ดนิ ซึ่งมีผู้ครอบ-ครองแล้ว ทาให้เกิดปั ญ หาและความยุ่งยากเกี่ยวกับครอบครองและการถือ
กรรมสิทธ์ จาเป็ นต้องเร่งรัดการออกโฉนดทัวประเทศให้
่
เสร็จสิน้ ลงในระยะเวลาอันควร
ในด้านการจัดสรรที่ดนิ นัน้ นิค มสร้างตนเองเท่าที่มอี ยู่ยงั มีเนื้อที่เหลือ อยู่มากซึ่งควร
พิจารณาใช้ประโยชน์ให้เต็มทีเ่ สียก่อน ในปั จจุบนั มีการสร้างเขื่อนกัก เก็บน้ าเพื่อการชลประทาน
หรือการไฟฟ้ า ณ ทีใ่ ดก็จะตัง้ นิคมขึน้ ใหม่ เพื่ออพยพราษฎรจากบริเวณเขตอ่างเก็บน้ า ทัง้ ๆ ที่
ปรากฏว่ายังมีเนื้อทีด่ นิ ว่างเปล่าทีส่ งวนไว้ในนิคมดังกล่าว ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะพิจารณาอพยพ
ราษฎรในเขตอ่างเก็บน้ าไปเข้าประกอบอาชีพในนิคมที่จดั ตัง้ ขึ้นแล้วให้มากที่สุด สาหรับนิคม
ใหม่ ค วรมีก ารส ารวจในการเลือ กที่โดยละเอีย ดก่ อ น และควรจัด หาบริก ารเท่ า ที่จ าเป็ น ให้
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร การก่อสร้างเขื่อนต่างๆ ควรจะได้มกี ารพิจารณาปั ญหา
เรือ่ งการอพยพราษฎรในเขตอ่างเก็บน้าไว้ล่วงหน้าด้วย
7.2 การพัฒนาเมืองและนคร ปั ญหาปั จจุบนั ทีส่ าคัญได้แก่ปัญหาการจราจร การ
แออัดของประชาขนในแหล่งเสื่อมโทรม ทีอ่ ยูอ่ าศัยการประปา และการระบายน้ า ซึง่ ล้วนแล้วแต่
กระทบกระเทือนการดาเนินชีวติ ประจาวันของประชาชนทัง้ สิ้น ปั ญหาเหล่านี้ถ้าไม่มกี ารแก้ไข
และการวางมาตรการเพื่อป้ องกันเสียแต่บ ดั นี้ จะเป็ นปั ญหาทีร่ า้ ยแรงและก่อความยุ่งยากโดยไม่
มีท่สี น้ิ สุด ดังนัน้ เพื่อแก้ปัญหาในปั จจุบนั โดยเฉพาะในเขตพระนครและธนบุร ี และเพื่อป้ องกัน
ปั ญ หาดังกล่าวซึ่งอาจเกิดขึ้นในเขตเมือ งอื่นๆ ที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็วควรจะได้มกี าร
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) เร่งประกาศใช้กฎหมายผังเมืองโดยเร็วทีส่ ุด
2) หาทางป้ อ งกัน หรือ บรรเทาการเก็บ ผลก าไรในการซื้อ ขายที่ดิน
โดยเฉพาะในเขตชุมนุมใหญ่ๆ ควรปรับปรุงการเก็บภาษีทด่ี นิ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
3) เร่งรัดการดาเนินการตามโครงการถนน 10 ปี ในเขตพระนครและ
ธนบุร ี
4) ประสานงานด้านอาคารสงเคราะห์ให้อยู่ภายในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานเดียวแทนทีจ่ ะให้มกี ารกระจายงานและความรับผิดชอบดังในปั จจุบนั
5) เท่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั การประปาทัง้ ในเขตพระนครและภูมภิ าคยัง
ขาดแคลนอยู่มากเฉพาะอย่างยิง่ ในพระนครและธนบุร ี สมควรจะได้เร่งรัดการดาเนินงานตาม
แผนการแก้ไขปั ญหาน้าประปาขาดแคลนและการจัดตัง้ การประปานครหลวงเป็ นรัฐวิสาหกิจ
7.3 การสังคมสงเคราะห์ ปั ญหาสังคมมีอยู่มากมายหลายประการ โดยเฉพาะใน
ย่ า นชุ ม นุ ม ชนใหญ่ ๆ และนั บ วัน จะทวีแ ละมีข อบเขตกว้า งขวางยิ่ง ขึ้น รัฐ ต้ อ งแบกภาระ
อันหนักในการดาเนินการสังคมสงเคราะห์ทงั ้ ในด้ านกาลังเงินและกาลังคน ที่จริงก็เป็ นพันธะ
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สังคมซึง่ พลเมืองทีม่ ฐี านะการเงินดีมสี ่วนรับผิดชอบอยู่ดว้ ย และในบางกรณีกเ็ ป็ นปั ญหาทีส่ ร้าง
ขึ้นโดยตรงและโดยทางอ้อมจากกิจการอุต สาหกรรมและการค้าที่ขยายตัวเจริญ ก้าวหน้ าขึ้น
ฉะนัน้ ถ้าพลเมืองและวงการอุตสาหกรรมและการค้าดัง กล่าวยินยอมร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาล
และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนในการดาเนินงานด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทางการเงิน
เพื่อ ช่ ว ยเหลือ เยาวชนครอบครัว ผู้ ย ากจนและผู้ ม ีร ายได้ น้ อ ย ผู้ ทุ พ พลภาพ เช่ น ในด้า น
การศึกษา การจัดอาคารสงเคราะห์ และการพยาบาลก็จะช่วยแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคทีป่ ระสบ
อยู่ทุกวันนี้ให้บรรเทาลงหรือหมดสิ้นไปในเวลาอันรวดเร็วกว่าที่รฐั บาลและองค์การสงเคราะห์
เอกชนสามารถจะกระทาได้ในปั จจุบนั แต่อ ย่างไรก็ดี สมควรที่รฐั จะได้ส นับสนุ นให้องค์การ
เอกชนสามารถดาเนินกิจกรรมด้านนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
7.4 การใช้แรงงาน งานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการกาลังขยายตัวขึ้นมาก
ปั ญ หาแรงงานจะเพิ่ม ความส าคัญ ขึ้น เป็ น ล าดับ เป็ น การสมควรที่รฐั จะยกปั ญ หาเรื่อ งนี้ ม า
พิจารณาโดยรอบคอบและหาวิธกี ารส่งเสริมชนชัน้ กรรมาชีพ เพื่อให้เป็ นกาลังใจในการพัฒนา
ประเทศต่ อ ไป ปั ญ หาสาคัญ ๆ ซึ่งควรจะยกขึ้นพิจารณา ได้แก่ ส วัสดิการของผู้รบั จ้าง ความ
มันคงในการรั
่
บจ้างงาน รายได้ขนั ้ ต่ า ที่อยู่อาศัยและการตอบแทนเมื่อเลิกจ้างเหล่านี้เป็ นต้น
เพื่อเป็ นแนวทางในการทีจ่ ะจัดให้มรี ะบบประกันสังคมและขบวนการแรงงานทีเ่ หมาะสมกับภาวะ
ของประเทศไทยต่อไป

บทที่ 15
การสาธารณสุข
1. การสาธารณสุขเป็ นบริการของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ซง่ึ เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้ประชากรของชาติมสี ุขภาพและ
พลานามัยแข็งแรงทัง้ ทางกายและทางจิต ปลอดภัยจากโรคต่ างๆ และได้รบั บริการในด้ าน
การรักษาพยาบาลกับการสุขาภิบาลทีด่ แี ละทัวถึ
่ ง อีกทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั รักษาอนามัย
ของตนและครอบครัว
2. ในระยะของแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติฉ บับ ที่ห นึ่ ง การพัฒ นาการด้ า น
สาธารณสุขได้ผลใกล้เคียงเป้ าหมายเป็ นส่วนมาก สรุปได้ดงั นี้
2.1 ในด้านการแพทย์ได้ทาการปรับปรุงขยายโรงพยาบาลในส่วนกลาง 3 แห่ง
และในส่ ว นภู ม ิภ าค 83 แห่ ง รวมทัง้ การสร้า งโรงพยาบาลยโสธร ที่อ าเภอยโสธร จัง หวัด
อุบลราชธานีขน้ึ ใหม่อกี 1 แห่ง และได้ปรับปรุงโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุ โลก นครราชสีมาและ
สงขลาให้เป็ นโรงพยาบาลภาคที่มอี ุปกรณ์เครื่องมือเครื่อ งใช้สมบูรณ์และใช้เป็ นศูนย์กลางการ
รักษาของแต่ละภาค ในส่วนภูมภิ าคได้ขยายจานวนเตียงคนไข้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 เตียง
เพิ่ ม แพทย์ 68 คน พยาบาล 299 คน ท าให้ อ ัต ราส่ ว นเตี ย งคนไข้ต่ อ ประชากรดีข้ึน จาก
1: 3,700 ในปี พ.ศ. 2506 มาเป็ น 1: 2,800 ในปี พ.ศ. 2509 ได้ต ามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผน ในส่ ว นกลางได้ ข ยายบริก ารให้ จ านวนเตี ย งคนไข้ เ พิ่ ม ขึ้น ไม่ ร วมเตี ย งคนไข้ ใ น
โรงพยาบาลเอกชน คือ จากจานวน 4,466 เตียงในปี พ.ศ. 2506 เป็ น 5,056 เตียงในปี พ.ศ.
2509 ทาให้อตั ราส่วนเตียงคนไข้ต่อประชากรโดยส่วนรวมดีขน้ึ จาก 1: 2,300 ในปี พ.ศ. 2506
เป็ น 1: 2,150 ใน พ.ศ. 2509 ทัง้ นี้ ส่วนอัตราส่วนแพทย์พยาบาลต่อเตียงคนไข้ได้เปลีย่ นแปลง
เล็กน้อย คือ จาก 1: 2.5:12.3 ในปี พ.ศ. 2506 เป็ น1: 2.7:12 ในปี พ.ศ. 2509
2.2 ในด้านการส่ งเสริมการอนามัย นอกจากการปรับปรุงการสุขาภิบาลและ
สิง่ แวดล้อมในด้านการอนามัยซึ่งทาให้ มหี มู่บ้านที่ได้รบั การพัฒนาอนามัยรวมทัง้ สิ้นประมาณ
8,400 หมู่บ้านแล้วยังได้จดั ตัง้ สถานอนามัยชัน้ 1 ชัน้ 2 และสานักงานผดุงครรภ์เพิ่มขึ้นเป็ น
จานวน 217 แห่ ง 881 แห่ งและ 1,389 แห่ งในปี พ.ศ. 2509 เทียบกับ จานวน 158 แห่ ง 701
แห่งในปี พ.ศ. 2506
ส่วนการดาเนินงานตามโครงการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย ซึง่ นับเป็ นโครงการสาคัญ
มากโครงการหนึ่ง ปรากฏว่าได้ช่วยให้อตั ราการตายด้วยไข้มาลาเรียต่อประชากรในแสนคน ลด
จาก 24.5 ในปี พ .ศ. 2504 เหลื อ เพี ย ง 18.2 ในปี พ .ศ. 2507 ส่ ว นอั ต ราการตายด้ ว ย
โรคติดต่ออื่นๆ เช่นวัณโรคได้ลดลงจาก 31.5 ต่อประชากรในแสนในปี พ.ศ. 2504 เหลือ 29.1
ในปี พ.ศ. 2507 สาหรับโรคติดต่ออันตรายอื่นๆ เช่น อหิวาต์ตกโรค ไข้ทรพิษและคุดทะราดก็
สามารถควบคุมได้เป็ นส่วนใหญ่
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นโยบาย
3. การพัฒนาการสาธารณสุขในระยะแผนทีส่ อง รัฐจะดาเนินงานโดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะ
ให้การสาธารณสุขของประเทศได้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเร่งด่วนเพื่อสวัสดิการและอนามัยของ
ประชาชนไทยทัวราชอาณาจั
่
กร โดยเร่งรัดการแพทย์และการอนามัยในเขตชนบทและปรับปรุง
บริการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ รี ายได้น้อยให้ดขี น้ึ
เพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว รัฐจะดาเนินการตามนโยบายดังต่อไปนี้
3.1 เร่งส่งเสริมและขยายขอบเขตการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
ไปทัวประเทศ
่
และมุ่งทีจ่ ะให้บริการสาธารณสุขไปถึงประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบทห่างไกล
และการคมนาคมไม่สะดวกให้มากทีส่ ุด
3.2 ขยายและปรับปรุงบริการด้านการบาบัดรักษาโดยจะปรับปรุ งโรงพยาบาล
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเพิม่ จานวน แพทย์ พยาบาล เตียงคนไข้ และอุปกรณ์ ในการ
รักษาโรค ทัง้ ทางกายและทางจิตให้พอเพียงแก่ค วามต้องการของประชาชน และดาเนินงาน
ฟื้ นฟู วชิ าการทางการแพทย์ให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้ าที่ต่ างๆ ให้มคี วามชานาญใน
วิทยาการแผนใหม่อยูเ่ สมอ และจะเน้นหนักเป็ นพิเศษในการเพิม่ บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่
3.3 ใน ด้ า น การวิ เ คราะห์ วิ จ ั ย และค้ น คว้ า รั ฐ จะสนั บ สนุ น งาน วิ จ ั ย
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชัณ สูต รและวิจยั สาเหตุ ข องโรคทัว่ ไป การ
วิเคราะห์ว ิจ ยั ยา อาหาร น้ า เครื่อ งดื่ม การป้ องกัน อัน ตรายจากกัม มัน ตภาพรังสีและการ
ส่งเสริมการผลิตและควบคุมมาตรฐานของยา
เป้ าหมาย
4. เป้ าหมายในด้านการสาธารณสุขได้แสดงไว้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
จานวนแพทย์ พยาบาล เตียงคนไข้ และสถานี อนามัย
รายการ
แพทย์
พยาบาล
ผดุงครรภ์อนามัย
เตียงคนไข้
สถานีอนามัยชัน้ 1
สถานีอนามัยชัน้ 2
สานักงานผดุงครรภ์

2509 2510 2511 2512 2513
4,109 4,359 4,609 4,859 5,129
11,885 12,555 13,260 14,880 14,880
1,400 1,700 2,020 2,390 2,800
15,400 16,300 17,300 18,300 19,300
217
227
237
247
257
881
991 1,101 1,211 1,321
1,389 1,459 1,529 1,599 1,669

2514 เพิ่ มขึ้น
5,444
1,335
15,715
3,830
3,210
1,910
20,300
4,900
267
50
1,431
550
1,739
350
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ตารางที่ 2
อัตราส่วนระหว่างแพทย์ พยาบาล และเตียงคนไข้ต่อประชากร
รายการ
2509
2510
2511
2512
2513
แพทย์ : ประชากร
1:8,000 1:7,800 1:7,600 1:7,500 1:7,300
พยาบาล : ประชากร
1:2,800 1:2,700 1:2,650 1:2,600 1:2,550
เตียงคนไข้ : ประชากร
1:2,150 1:2,100 1:2,050 1:2,050 1:1,950
แพทย์ : พยาบาล : เตียง :
1:2.7:12 1:2.8:12 1:2.9:12 1:2.9:12 1:3.1:12
คนไข้
หมายเหตุ : เป้ าหมายเตียงคนไข้เฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาลพลเรือนของรัฐ
ทีม่ า : ตัวเลข แพทย์ พยาบาล เตียงคนไข้ และสถานีอนามัย ได้มาจากกระทรวง
สาธารณสุข สถิตปิ ระชากรคานวณจากสามะโนประชากร พ.ศ. 2503

2514
1:7,000
1:2,500
1:1,900
1:3.2:12

โครงการ
4. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
สองมีรวมทัง้ สิ้น 30 โครงการ เป็ นโครงการที่ต่ อเนื่ องจากแผนฉบับที่หนึ่ง 22 โครงการและ
โครงการใหม่ 8 โครงการ
4.1 การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาล
1) โครงการพัฒ นาอนามัย ท้อ งถิ่น เริ่ม ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2503 ได้ทาการอบรมเจ้าหน้าทีอ่ นามัยของจังหวัดเพื่อดาเนินงานพัฒนาอนามัยขัน้ มูลฐาน เช่น
การส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้มแี หล่งน้ าดื่มทีส่ ะอาด มีส้วมถูกสุขลักษณะ และรูจ้ กั รักษา
ความสะอาดของบ้านเรือน ในปั จจุบนั หมู่บ้านที่ได้รบั การพัฒนาอนามัยแล้วมีประมาณ 8,400
ห มู่ บ้ า น มี บ่ อ น้ าแล ะแห ล่ งน้ าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 7,775 แห่ ง แล ะป ระชาก รที่ อ ยู่ ใ น
หมู่บา้ นทีด่ าเนินการพัฒนาอนามัยมีประมาณ 5,000,000 คน ตามแผนพัฒนานี้จะทาการขยาย
ขอบเขตของการปฏิบตั งิ านให้มหี มู่บา้ นพัฒนาอนามัยเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 12,000 หมู่บา้ น โดย
จะมุ่งในเรื่องการสุขาภิบาลโดยทัวไป
่ การแจกยาแก่ประชาชนการขุดบ่อน้ าและจัดตัง้ ประปา
โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณชายแดน
2) โครงการจัด หาน้ า สะอาดในชนบททั ว่ ราชอาณาจัก ร (ประปา
หมู่บ้าน) กรมอนามัยได้เริม่ งานจัดให้มนี ้ าสะอาดในชนบทขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาอนามัย
ท้องถิน่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ท่สี ะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ
เนื่องจากโครงการนี้เป็ นโครงการทีม่ คี วามสาคัญอยูใ่ นอันดับสูง ในระยะของแผนฉบับนี้
จึงได้กาหนดโครงการจัดหาน้ าสะอาดในชนบทขึน้ เป็ นโครงการใหม่ เพื่อเร่งดาเนินการจัดหา
น้ าสะอาดให้พอเพียงแก่ความต้องการของประชาชน โดยจะร่ว มกันดาเนินการระหว่างหน่ วย
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ราชการต่างๆ สาหรับอนามัยนัน้ จะทาเฉพาะเฉพาะประปาหมู่บ้านปี ละ 50 แห่ง ในท้องที่ท่มี ี
ความต้องการเร่งด่วน รวมทัง้ สิ้น 250 แห่ง นอกจากนี้ ในเขตที่มกี ารเร่งรัดพัฒนาชนบทจะได้
จัดให้มขี น้ึ อีกประมาณปี ละ 100 แห่ง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศสมทบ
3) โครงการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย ในปี พ.ศ. 2509 มีสถานี
อนามัยชัน้ หนึ่งอยู่ 217 แห่ง ชัน้ สอง 881 แห่ง ในปี พ.ศ. 2510–2514 จะได้ทาการขยายและ
ปรับปรุงสถานีอนามัยชัน้ สองให้เป็ นชัน้ หนึ่งในอ าเภอต่างๆ ปี ละ 10 แห่ง รวม 5 ปี 50 แห่ง
จัดตัง้ สถานีอนามัยชัน้ สองใหม่ปีละ 30 แห่ง ขยายและปรับปรุงสานักงานผดุงครรภ์เป็ นสถานี
อนามัยชัน้ สองปี ละประมาณ 90 แห่ง รวมสถานีอนามัยชัน้ สองทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตาบลต่างๆ 550 แห่ง
โดยจะพยายามจัดให้มคี รบในสถานีอนามัยชัน้ หนึ่งรวม 267 แห่ง ชัน้ สอง 1,431 แห่ง สามารถ
ให้บริการในด้านการอนามัยและการบาบัดโรคแก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าคได้ประมาณ 16 ล้าน
คน
4) โครงการอนามัยแม่และเด็ก ในปั จจุบนั มีศูนย์ฝึกอบรมแม่และเด็ก 5
แห่ง คือ ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอแก่น ยะลา และนนทบุร ี ดาเนินการให้การศึกษาอบรมและ
ผลิตผดุงครรภ์และให้บริการอนามัยแม่และเด็ก นอกจากนี้ มีหน่ วยอนามัยแม่และเด็กเคลื่อนที่
3 หน่วย ดาเนินการให้บริการอนามัยแม่และเด็กในท้องทีก่ นั ดารและห่างไกล
ในระยะของแผนจะเพิ่มศูนย์อ นามัยแม่และเด็กตามภาคต่ างๆ อีก 5 แห่ง พร้อ มทัง้
ปรับปรุงสถานีอนามัยและโรงเรียนผดุงครรภ์ทม่ี อี ยูเ่ ดิมให้เป็ นศูนย์อนามัยแม่และเด็กอีก 2 แห่ง
คือโรงเรียนผดุงครรภ์ลาปาง และสถานีอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นตามโครงการ
แล้วจะสามารผลิตผดุงครรภ์ได้เพิม่ จาก 300 คน ในปี พ.ศ. 2509 เป็ น 510 คนในปี พ.ศ. 2514
5) โครงการอนามัยโรงเรียน ดาเนินงานด้านการส่งเสริมป้ องกันและ
รักษาสุขภาพให้แก่เด็กในวัยเรียน โดยให้บริการด้านอนามัย ดูแลแนะนาปรับปรุงการสุขาภิบาล
ในโรงเรียนตลอดจนทาการอบรมและแนะนาครูในการสอนสุขศึกษา ในปั จจุบนั มีหน่ วยอนามัย
รวมทัง้ สิ้น 18 หน่ วย ในพระนคร ธนบุร ี 10 หน่ วย ดูแลโรงเรียน 374 โรงเรียนและในภูมภิ าค
8 หน่วย ตามจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
่
ในระยะของแผนพัฒนาจะขยายขอบเขตการปฏิบตั งิ านออกไปในส่วนภูมภิ าค โดยเพิม่
หน่วยอนามัยโรงเรียนในส่วนภูมภิ าคขึน้ อีก 9 หน่วยและหน่วยบริการทันตกรรม 3 หน่วย
6) โครงการโภชนาการชนบท โครงการนี้เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมี
ศูนย์อยู่ท่จี งั หวัดอุบลราชธานี ให้โภชนศึกษาแก่ประชาชนทัวไป
่ และทาการบาบัดและป้ องกัน
โรคขาดธาตุ อ าหาร ในระหว่ า งปี 2510–2514 จะได้ ข ยายการด าเนิ น งานโภชนาการและ
ควบคุมโรคขาดธาตุอาหารที่สาคัญ เช่น โรคคอพอก โรคเหน็บชา โดยขยายออกไปในจังหวัด
ต่างๆ 7 จังหวัดในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท
7) โครงการอาชีว อนามัย เป็ นโครงการใหม่ โ ดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ จ ะ
ดาเนินการศึก ษาทดลอง ค้นคว้าหาสาเหตุและวิธปี ้ อ งกันอันเกิดจากการทางานและการขับ ของเสีย ของโรงงานและให้ก ารสุ ข ศึก ษาและบริก ารในด้า นรัก ษาพยาบาลแก่ ก รรมกรและ
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ครอบครัว มีศูนย์ปฏิบตั งิ านอยู่ท่ตี าบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จัง หวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
เป็ นย่านอุตสาหกรรมทีห่ นาแน่นทีส่ ุดในขณะนี้และจะขยายหน่ วยปฏิบตั งิ านไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่
มีการอุตสาหกรรมมากเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
8) โครงการวิจยั การอนามัยครอบครัว ปั จจุบนั มีหน่ วยทาการวิจยั อยู่ท่ี
อ าเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุ ร ี และจะขยายงานวิจ ั ย ออกไปในท้อ งที่ท่ีม ีอ ัต รการเกิด ของ
ประชากรสูงแต่มรี ายได้ต่ า โดยจะเริม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วขยายไปในภาคใต้
เพื่อศึกษาถึงวิธที ่จี ะเข้าถึงประชาชนและปฏิกริยาของประชาชนต่อการวางแผนครอบครัวใน
แต่ละภาค เพื่อใช้เป็ นแนวทางพิจารณากาหนดนโยบายในอนาคต
5.2 การควบคุมและป้ องกันโรค
1) โครงการกาจัดและกวาดล้างไข้มาลาเรีย ได้เปลีย่ นแนวทางจากการ
ดาเนินงานควบคุมและกาจัดไข้มาลาเรียเป็ นโครงการกาจัดและกวาดล้างไข้มาลาเรียตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2508 จะปฏิบตั กิ ารต่อไป คือทาการพ่นเคมีในท้องที่ซ่งึ มีการแพร่ระบาดของไข้มาลาเรีย
และท้องทีจ่ งั หวัดชายแดน สารวจภาวะไข้มาลาเรีย ตรวจค้นหา ติดตามและให้การบาบัดรักษา
ผู้ป่วยเพื่อ ก าจัดแหล่ งแพร่โรคให้ลดลง คาดว่าจะมีป ระชากรในท้อ งที่ปราศจากไข้มาลาเรีย
ประมาณ 17.7 ล้านคน และในท้องที่ท่มี มี าลาเรียตกค้างอยู่เพียงเล็กน้อย แต่ไม่มกี ารแพร่โรค
และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพประมาณ 14.2 ล้านคนเมือ่ สิน้ ระยะของแผน
2) โครงการควบคุมวัณโรค ในปั จจุบนั มีศูนย์วณ
ั โรคซึง่ ให้บริการในการ
ตรวจรักษา และให้ค าแนะนาแก่ ประชาชนในภาคต่ างๆ รวม 4 แห่ง คือ พระนคร เชียงใหม่
ขอนแก่น และยะลา กับมีหน่วยสารวจและรักษาวัณโรคเคลื่อนที่ในพระนคร ธนบุร ี 8 หน่ วย และ
ในส่วนภูมภิ าคภาคละ 1 หน่ วย นอกจากนี้ มีหน่ วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนบีซจี ี เพื่อเพิม่ ภูมคิ ุ้มกัน
วัณโรคแก่ประชาชนทัวประเทศที
่
่ยงั ไม่มภี ูมคิ ุ้มกันรวม 6 หน่ วย ปฏิบตั งิ านในจังหวัดพระนคร
ธนบุร ี 1 หน่วย และอีก 5 หน่วย ในจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
่
ในระยะของแผนจะได้จดั ตัง้ หน่ วยควบคุมวัณโรคประจาภาคในจังหวัดต่างๆ ภาคละ 2
แห่ง รวม 10 แห่ง ให้เป็ นสาขาของศูนย์ควบคุมวัณโรค ภาคดาเนินการควบคุมวัณโรคร่วมกับ
สถานีอนามัยชัน้ 1 หรือชัน้ 2 อีกประมาณ 100 แห่ง พร้อมทัง้ เพิม่ หน่ วยสารวจรักษาและบาบัด
วัณโรคเคลื่อนที่เพิม่ ขึน้ เพื่อให้บริการได้เข้าถึงประชาชนทีอ่ ยู่ในชนบทห่างไกลได้มากขึน้ อนึ่ง
ในการปฏิบ ัติง านด้ า นส ารวจค้น หาผู้ป่ วยวัณ โรค ในระยะต่ อ ไปจะหนั ก ไปในวิธ ีต รวจหา
เชื้อวัณโรค ณ สถานีอนามัยชัน 1 ซึง่ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และได้ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจทาให้สามารถ
ขยายงานควบคุมวัณโรคไปยังส่วนภูมภิ าคได้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้ สาหรับงานศัลยกรรมทรวงอกนัน้ จะ
ได้ทาการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคปอดไปยังส่ วนภูมภิ าคได้ทวยิ
ั ่ ง่ ขึ้นสาหรับงานศัลยกรรมทรวงอกนัน้ จะได้ทาการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคปอดนนทบุร ี โดยเพิม่ เตียงผู้ป่วย 100 เตียง
เตียงคนไข้ซง่ึ ได้รบั การรักษาแล้ว ยังอยูใ่ นระยะแพร่เชือ้ 200 เตียง เตียงพักฟื้ น 200–300 เตียง
และเพิม่ แพทย์ประมาณ 17 คน
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3) โครงการปราบปรามโรคเรือ้ นโครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2498
โดยผู้เชี่ยวชาญขององค์ก ารอนามัยโลกเข้ามาช่ว ยเหลือ จัดตัง้ หน่ ว ยควบคุ มโรคเรื้อ นขึ้น ที่
จังหวัดขอนแก่นและได้ขยายงานไปจังหวัดต่างๆ เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ การดาเนินงานส่วนใหญ่ได้
พยายามให้การรักษาและติดตามผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การบาบัดโดยสม่าเสมอ ใน
ปั จจุบนั มีหน่ วยควบคุมโรคเรือ้ นปฏิบตั ิงานในภาคต่างๆ รวม 31 จังหวัด และมีศูนย์ของส่วน
ควบคุมโรคเรือ้ นอยู่ 3 ศูนย์ ที่จงั หวัดขอนแก่น ลาปางและชลบุร ี มีหน่ วยบาบัดโรคเรือ้ นประจา
สถานีอนามัย 193 แห่ง มีหน่ วยบาบัดโรคเรือ้ นเคลื่อนทีป่ ฏิบตั งิ านสารวจ บาบัดและควบคุมโรค
ใน บริ เ วณ ที่ ห น่ วยบ าบั ด โรคเรื้อ นป ระจ าที่ ไ ป ไม่ ถึ ง รวมทั ้ง สิ้ น 24 ห น่ วย คื อ ภ าค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 14 หน่ ว ย ภาคเหนื อ 5 หน่ ว ย และภาคตะวัน ออก 5 หน่ ว ย ส าหรับ
สถานพยาบาลโรคเรือ้ นทีเ่ ป็ นของรัฐบาลในปั จจุบนั มี 2 แห่ง คือที่สมุทรปราการและทีข่ อนแก่น
การควบคุมโรคเรือ้ นในระยะ 5 ปี น้ีจะได้ขยายขอบเขตการปฏิบตั งิ านออกไปอีก 40 จังหวัด และ
เริม่ งานควบคุมโรคเรือ้ นในภาคใต้ โดยเพิม่ หน่ วยสารวจและบาบัดโรคเคลื่อนที่ในภาคต่างๆ
รวม 30 หน่วย รวมประชากรทีค่ าดว่าจะสารวจได้จานวน 11.5 ล้านคน
4) โครงการควบคุมโรคริดสีดวงตาและเยือ่ ตาอักเสบ การดาเนินงานได้
ทาร่วมอยู่ในโครงการอนามัยโรงเรียน ในปั จจุบนั ได้มหี น่ วยงานปฏิบตั งิ านในด้านสารวจตรวจ
และรักษาโรคริดสีดวงตาและเยื่อตาอักเสบ 6 หน่ วยที่จงั หวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ส่วน
ใหญ่ปฏิบตั ิงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของจานวนสารวจและจะได้ขยายขอบเขตของการปฏิบตั งิ านออกไปอีก โดยจะตัง้ หน่ วยควบคุม
โรคริดสีดวงตาและเยือ่ ตาอักเสบเพิม่ ขึน้ อีก 12 หน่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) โครงการควบคุ ม โรคเท้า ช้าง โครงการนี้ ได้เริม่ ด าเนิ น การตัง้ แต่
พ.ศ. 2504 โดยด าเนิ น การส ารวจผู้ ม ี เ ชื้ อ พยาธิโ รคเท้ า ช้ า งให้ แ ก่ ป ระชาชนในจัง หวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง ศึกษาและวิจยั ภาวะระบาดวิทยาของโรคเรือ้ น ทาการควบคุมโรค
โดยให้ยาบาบัด และประเมินผลการควบคุมให้การรักษาแก่ผพู้ บเชือ้ ในโลหิตและผู้มอี าการเพื่อ
มิให้มกี ารแพร่โรคต่อไป และจะขยายการดาเนินงานออกไปทัวภาคใต้
่
ซึ่งปรากฏว่าประชาชน
ป่ วยด้ว ยโรคนี้ เป็ นจานวนมาก โดยจะจัดตัง้ หน่ ว ยควบคุ มโรคเท้าช้างเพิ่มขึ้นอีก 2 หน่ ว ยที่
สุราษฎร์ธานีและปั ตตานี และจัดตัง้ สาขาควบคุมโรคเท้าช้างอีก 2 แห่งที่ชุมพรและนราธิวาส
และจัดตัง้ หน่วยประเมินผลเคลื่อนทีเ่ พื่อติดตามผลการควบคุมโรค 2 หน่วย
6) โครงการควบคุ ม กามโรค การควบคุ ม กามโรคนัน้ ได้ด าเนิ น การ
มานานแล้ว โดยรวมอยู่ ก ับ งานควบคุ ม คุ ด ทะราด เรีย กว่ า โครงการควบคุ ม กามโรค และ
คุดทะราดมีหน่ วยควบคุมกามโรคในท้องทีต่ ่างๆ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าครวมทัง้ สิ้น 40
หน่ ว ย คือ ในส่ว นกลาง 6 หน่ ว ย ในส่ วนภูมภิ าค 34 หน่ วย และมีหน่ วยงานอื่นซึ่งมิได้อ ยู่ใน
โครงการอีกรวม 28 หน่วย
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ในระยะของแผนการควบคุมกามโรคจะได้ดาเนินงานเป็ นเอกเทศ เนื่องจากงานควบคุม
คุดทะราดได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะทาการปรับปรุงหน่ วยควบคุมกามโรคปี ละ 10 หน่ วย ใน 10
จังหวัด และจัดตัง้ หน่วยควบคุมกามโรคชัน้ 3 ขึน้ ใหม่ในจังหวัดต่างๆ อีกปี ละ 5 หน่วย
7) โครงการควบคุ มโรพยาธิใบไม้ในตับ ได้เริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่ ปี
2508 โดยรวมอยู่ในโครงการควบคุมโรคติดต่อ มีศูนย์ควบคุมโรคนี้อยู่ทจ่ี งั หวัดสกลนคร ให้การ
สุ ข ศึก ษาและแนะน าแก่ ป ระชาชนมิใ ห้ ร ับ ประทานอาหารซึ่ง เป็ นพาหนะน าเชื้อ โรค เช่ น
ปลาดิบ และร่วมกับสถานีอนามัยในการรักษาประชาชนผูป้ ่ วยด้วยโรคนี้ แนะนาและส่งเสริมให้ม ี
การสุขาภิบาลดี มีสว้ มถูกสุขลักษณะและใช้น้ าสะอาด ต่อไปจะได้ยกงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ในตับออกเป็ นโครงการเอกเทศ และจะขยายขอบเขตการดาเนินงานออกไปในจังหวัดนครพนม
กาฬสินธุ์ มหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงทีม่ ปี ระชาชนเป็ นโรคนี้มาก
8) โครงการควบคุ มและป้ องกันไข้เลือดออก งานนี้แต่ เดิมรวมอยู่ใน
โครงการควบคุมโรคติดต่อ แต่เนื่องจากโรคนี้นับวันจะเป็ นปั ญ หาสาคัญ ทางสาธารณสุขของ
ประเทศยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับจึงได้แยกโครงการนี้เป็ นโครงการเอกเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรอนามัย
โลกและองค์การ ส.ป.อ. พิจารณาหาทางควบคุมป้ องกันโรคนี้ให้ได้ผลยิง่ ขึ้น โดยจะดาเนินการ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายซึง่ เป็ นพาหนะนาเชือ้ ในท้องทีท่ เ่ี คยมีการระบาดใน 47 จังหวัด โดย
ร่วมมือกับโครงการกาจัดและกวาดล้างไข้มาลาเรีย และร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการ
ค้นคว้าและทดลองเกีย่ วกับการควบคุมยุงลายและการระบาดของโรค
5.3 การวิเคราะห์และวิจยั ทางการแพทย์
1) โครงการตรวจและวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์ จะขยายงานด้าน
วิเคราะห์วจิ ยั และชันสูตรทางการแพทย์ในสาขาไวรัส สาขาเภสัชวินิจฉัยและพฤกษเคมี สาขา
เภสัชวิทยา สาขาแบคทีเรียวิทยา สาขาพาราสิตวิทยาและปาโทโลยี่ สาขามาตรฐานยา สาขา
พิษวิทยา และในด้านอาหารและเครือ่ งดื่ม
2) โครงการป้ อ งกันอันตรายจากการแผ่ รงั สี ดาเนิ นการควบคุ มและ
ป้ องกันอันตรายจากการใช้เครื่องเอกซ์เรย์ให้เป็ นไปตามหลักวิชา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
และประชาชนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากรังสีเอกซ์เรย์
5.4 การผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์
1) โครงการปรับปรุงโรงงานเภสัชกรรม จัดตัง้ องค์การเภสัชกรรมด้วย
การรวมกองโอสถศาลาและโรงงานเภสัช กรรมเข้า ด้ ว ยกัน ขยายงานด้ า นการผลิต ทาง
เภสัชกรรม โดยจัดรวมกิจการผลิตยาหลายประเภทซึง่ ยงแยกกันอยู่มารวมไว้ดว้ ยกัน ปรับปรุง
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธกี ารผลิตให้สามารถขยายการผลิตได้เพียงพอกับความต้องการด้วย
วิธกี ารทีท่ นั สมัย ในขณะเดียวกันก็ทาการขยายและปรับปรุงงานด้านการจาหน่ าย การวิจยั และ
การควบคุมคุณภาพด้วย
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5.5 การบาบัดรักษา
1) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค ปั จจุบนั กรมการแพทย์ม ี
โรงพยาบาลส่วนภูมภิ าคอยู่ 84 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลประจาจังหวัด 68 แห่ง โรงพยาบาลประจา
อาเภอ 16 แห่ง มีเตียงรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 10,000 เตียง มีแพทย์ 600 คน พยาบาล 1,566 คน
อัต ราส่ ว นเตีย งคนไข้ต่ อ ประชากรเท่ ากับ 1 : 2,800 ในระยะของแผนจะได้ท าการปรับ ปรุง
โรงพยาบาลส่ ว นภู ม ิภ าคทัง้ 84 แห่ ง โดยจะมุ่งหนัก ไปในการขยายและปรับ ปรุงบริก ารให้
เหมาะสมขึน้ และเพิม่ อัตราเจ้าหน้ าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์ท่จี าเป็ นให้เพียงพอ
คาดว่าจะมีจานวนเตียงเพิ่มขึ้นปี ละประมาณ 800–1,000 เตียง รวม 5 ปี จะเพิ่มขึ้นประมาณ
4,000 เตียง อัตราส่วนของจานวนเตียงคนไข้ต่อประชากรจะลดลงจาก 1: 2,800 ใน พ.ศ. 2509
เป็ น 1: 2,400 จานวนแพทย์และพยาบาลจะเพิม่ จากจานวน 600 คนและ 1,566 คน เป็ น 825
คนและ 2,816 คนตามลาดับ
2) โครงการจัดตัง้ โรงพยาบาลศูนย์ แผนพัฒนาฉบับที่หนึ่ง ได้กาหนด
ว่าจะทาการปรับปรุงโรงพยาบาล 3 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ประจาภาค คือ โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช พิษณุ โลก เป็ นโรงพยาบาลภาคเหนือ โรงพยาบาลนครราชสีมาเป็ นโรงพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและโรงพยาบาลสงขลาเป็ นโรงพยาบาลภาคใต้ เพื่อให้เป็ นศูนย์ในการ
รัก ษาพยาบาล และฝึ ก อบรมวิชาการแพทย์แผนใหม่แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง แต่
เนื่องจากขาดงบประมาณและแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ โครงการนี้จงึ ไม่บรรลุเป้ าหมายโดย
สมบูรณ์ จึงต้องดาเนินการต่อไป นอกจากนัน้ จะทาการปรับปรุงโรงพยาบาลขอนแก่น ชลบุร ี
ยะลา นครสวรรค์ให้เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ปีละ 1 โรงพยาบาล กับปรับปรุงโรงพยาบาลพิษณุโลก
นครราชสีมา อุบลราชธานี ลาปางและสงขลาซึง่ มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงพยาบาลศูนย์อยู่แล้ว
ให้มลี กั ษณะเทียบเท่าโรงพยาบาลศูนย์อกี ปี ละ 1 โรงพยาบาล
3) โครงการปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลในส่วนกลาง ปรับปรุงขยาย
โรงพยาบาลในส่ ว นกลางสัง กั ด กรมการแพทย์ ม ี 3 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลหญิ ง และเด็ ก
โรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งในปั จจุบนั มีเตียงรวมกันทัง้ สิ้นประมาณ 2,000
เตียง แพทย์ 134 คน พยาบาล 397 คน โดยจะขยายเตียงคนไข้เพิ่มจากจานวน 2,000 เตียง
เป็ น 2,510 และเพิ่มแพทย์และพยาบาลจากจานวน 134 คน และ 397 คน เป็ น 205 คนและ
629 คน
4) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคจิตและโรคทางประสาทวิทยา
โรงพยาบาลโรคจิต ในปั จ จุบ ัน มีโรงพยาบาลโรคจิต อยู่ 6 แห่ ง คือ
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (ธนบุร)ี โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา (นนทบุร)ี โรงพยาบาลสวนปรุง
(เชี ย งใหม่ ) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (สุ ร าษฎร์ธ านี ) โรงพยาบาลพระศรีม หาโพธิ ์
(อุบลราชธานี ) และโรงพยาบาลนครราชสีมา โรงพยาบาลเหล่านี้รบั คนไข้ได้ทงั ้ สิ้นประมาณ
5,470 เตีย ง ใน พ.ศ. 2514 จะขยายเตียงรับ คนไข้ท งั ้ สิ้น ประมาณ 6,270 เตียง ส่ ว นจานวน
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แพทย์และพยาบาลเดิมมีแพทย์ 90 คน พยาบาล 193 คน ใน พ.ศ. 2514 จะเพิม่ แพทย์เป็ น 153
คน และเพิม่ พยาบาลเป็ น 319 คนตามลาดับ
โรงพยาบาลและสถาบัน ทางประสาทวิท ยา ปรับ ปรุง โรงพยาบาล
โรคทางประสาทวิทยา 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลประสาทพญาไท โรงพยาบาลประสาทสงขลา
ในขณะนี้มเี ตียงคนไข้รวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 300 เตียง มีแพทย์ 30 คน พยาบาล 45 คน จัดตัง้
คลีนิ ค และศู น ย์ว ิจ ัย ประสาทวิท ยาภาคเหนื อ ที่เชี ย งใหม่ ข นาด 50 เตีย ง ให้เ ป็ น สาขาของ
โรงพยาบาลประสาทพญาไท โดยจะร่ว มกับ โครงการขยายงานของคณะแพทย์ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มจี านวนเตียงเพิม่ ขึน้ เป็ น 700 เตียง เพิม่ แพทย์และพยาบาลเป็ น 63
คน และ 92 คนตามลาดับ ส่วนโรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทเด็กซึ่งได้จดั ตัง้ ขึ้ นใหม่ท่สี าโรง
สมุ ท รป ราการมี เ ตี ย งคนไข้ 90 เตี ย ง มี แ พ ท ย์ 3 คน พ ยาบ าล 3 คนให้ บ ริ ก ารทั ้ง
คนไข้นอกและคนไข้ใน
โรงพยาบาลเด็ก ปั ญ ญาอ่ อ น โรงพยาบาลปั ญ ญาอ่ อ นในปั จ จุบ ัน มี
เตียงคนไข้ประมาณ 250 เตียง แพทย์ 9 คน พยาบาล 16 คน ใน พ.ศ. 2514 จะขยายเตียงรับ
คนไข้เพิม่ ขึน้ เป็ น 450 เตียง เพิม่ แพทย์และพยาบาลเป็ น 16 คน และ 30 คนตามลาดับ
5) โครงการวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยและ
โรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล ผลิตครูพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลหญิงปี ละ 40 คน รวม
200 คนใน 5 ปี
โรงเรีย นพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละอนามัย ผลิต พยาบาลที่โรงเรีย น
พยาบาล 5 แห่ง คือทีโ่ รงพยาบาลหญิง พุทธชินราช นครราชสีมา พระปกเกล้า สงขลา และทีจ่ ะ
ตัง้ ใหม่ ท่ีน ครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2511 และในจัง หวัด อื่น ๆ ในระหว่ า งแผนอีก 4 แห่ ง ให้ไ ด้
ประมาณ 640 คน เพิม่ จากในปั จจุบนั ซึง่ ผลิตได้ 290 คน อีก 350 คน
โรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาล ในระยะของแผนจัดตัง้ โรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาล
ขึน้ อีก 4 แห่ง ทีโ่ รงพยาบาลสระบุร ี ชลบุร ี ศรีธญ
ั ญา และสุราษฎร์ธานี รวมกับทีม่ อี ยูเ่ ดิม 2 แห่ง
ทีอ่ ุบลราชธานี และนราธิวาส จะผลิตผูช้ ่วยพยาบาลได้ปีละ 360 คน เพิม่ จากเดิม 200 คน
6) โครงการสถาบัน มะเร็งแห่ งชาติ โครงการนี้ ได้เริม่ ด าเนิ น งานมา
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2505 โดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลหญิงเป็ นที่ดาเนินการตรวจค้นมะเร็งในระยะ
เริม่ แรก รวมทัง้ การให้การศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องมะเร็ง และการอบรมแพทย์ให้มคี วามรูใ้ น
ด้านวินิจฉัยมะเร็งระยะแรก ใน พ.ศ. 2510 จะจัดตัง้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็ นเอกเทศเพื่อทา
การวิจยั และมีเตียงสาหรับผูป้ ่ วย 200 เตียง
7) โครงการวิจยั และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ ในปั จจุบนั มี
โรงพยาบาลยาเสพย์ติดอยู่ 4 แห่ ง ในส่วนกลาง 1 แห่งคือ โรงพยาบาลยาเสพย์ติดรังสิต ใน
ส่วนภูมภิ าค 3 แห่ ง ที่ล าปาง ขอนแก่นและสงขลา รวมเป็ นจานวนเตียงทัง้ สิ้น 425 เตียง มี
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แพทย์ 8 คน พยาบาล 20 คน จะได้ดาเนินการปรับปรุงและขยายงาน โดยจะเพิม่ เตียงคนไข้
เป็ นประมาณ 750 เตียง เพิม่ แพทย์และพยาบาล 7 คน และ 15 คนตามลาดับ
8) โครงการบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ แยกงานเป็ น 2 ประเภท คือ
การจัดตัง้ หน่ วยบาบัดโรคเคลื่อนที่ เพื่อขยายบริการในการตรวจรักษา
โรคให้แก่ราษฎรในส่วนภูมภิ าคที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล และการคมนาคม
ไม่ ส ะดวกโดยจัด ตัง้ หน่ ว ยบ าบัด โรคเคลื่อ นที่ข องกรมการแพทย์ข้ึน 4 หน่ ว ย คือ หน่ ว ย
โรงพยาบาลขอนแก่ น เพชรบูรณ์ สงขลา และตาก แต่ ล ะหน่ ว ยจะมีศูน ย์อ ยู่ในโรงพยาบาล
ดังกล่าว และออกไปปฏิบตั ิงานในด้านการตรวจรักษา แนะนาความรูใ้ นด้านเจ็บไข้ได้ป่วยแก่
ประชาชน โดยจะจัด หน่ ว ยเคลื่อ นที่เข้าไปปฏิบ ัติง านในหมู่บ้ า นและใช้ส ถานี อ นามัย หรือ
สานักงานผดุงครรภ์เป็ นศูนย์กลาง
การอบรมฟื้ นฟู ว ิช าการแก่ แ พทย์ในส่ ว นภูม ิภ าค จัด ให้ม ีก ารอบรม
วิชาการแพทย์ส่ ว นภู ม ิภ าค เพื่อ เพิ่ม พู น ความรู้ค วามช านาญของแพทย์ ปี ห นึ่ งจะอบรมได้
ประมาณ 20 โรงพยาบาล
9) โครงการจัด ตัง้ แผนกจิต เวชในโรงพยาบาลทัว่ ไป ขยายบริก าร
ตรวจรักษาโรคจิตประสาทสาหรับประชาชนเพิม่ ขึน้ เพื่อแก้ปัญหาคนไข้ โรคจิตไม่มสี ถานศึกษา
โดยจัดสร้างเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง ทีโ่ รงพยาบาลจันทบุร ี พิษณุโลก และยะลา รวม 3 แห่ง
งบพัฒนา
6. งบพัฒนาการสาธารณสุขในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
สอง พ.ศ. 2510–2514 กาหนดไว้รวมประมาณ 2,570 ล้านบาท เป็ นงบประมาณแผ่นดิน 1,800
ล้ า น บ าท เงิ น ช่ วยเห ลื อ ต่ างป ระเท ศ ป ระม าณ 755 ล้ า น บ าท แล ะเงิ น รายได้ จ าก
รัฐวิส าหกิจประมาณ 15 ล้านบาทในจานวนนี้ จะได้ใช้จ่ายในการพัฒ นาในส่ ว นภู มภิ าคเป็ น
ส่วนใหญ่ คือ ประมาณ 2,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 86 ของรายจ่ายทัง้ สิน้
งบพัฒนาการสาธารณสุข
แหล่งที่มาของเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ
รวม

2510
233.36
140.0
5.50
378.86

2511
339.57
150.0
4.28
483.75

2512
373.72
150.0
2.0
525.72

2513
416.55
160.0
2.0
578.55

(ล้านบาท)
2514
รวม
438.06 1,801.16
165.0
755.0
2.0
15.78
605.06 2,571.94
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ปัญหาสาคัญและความคาดหมายในอนาคต
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุขในระยะต่อไปจะได้เน้นหนักในด้านการพัฒนาอนามัยและ
สุขาภิบาลในชนบท โดยการให้บริการถึงตัวประชาชนและให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนให้
เข้าใจความสาคัญในเรือ่ งนี้ นอกจากนัน้ จะต้องแก้ไขปั ญหาทีส่ าคัญทีส่ ุดอันได้แก่การขาดแคลน
แพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชนบท โดยหาวิธกี ารจูงใจและวางมาตรการทีเ่ หมาะสม
ให้แพทย์และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขออกไปปฏิบตั กิ ารตามชนบทให้มากขึน้ ในปั จจุบนั อัตราส่วน
แพทย์ต่ อ ประชากรในนครหลวงเท่ ากับ 1: 1,000 เทีย บกับ 1: 20,000 ในชนบท กับ หาทาง
ชัก ชวนให้แ พทย์ป ริญ ญาปฏิบ ัติก ารภายในประเทศเป็ น เวลานานพอสมควรก่ อ นไปศึก ษา
เพิม่ เติมต่างประเทศ
โครงการสาคัญที่สุดในอนาคต ได้แก่การพัฒนาอนามัย เช่น การจัดหาน้ าสะอาด การ
เพิม่ สถานีอนามัยในชนบทและการจัดหน่ วยบริการเคลื่อนที่ ควรได้รบั การสนับสนุ นเป็ นพิเศษ
เพราะเป็ นโครงการหลักทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติเป็ นอย่างยิง่
ส่วนบริการทีโ่ รงพยาบาลต่างๆ ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ โดยเฉพาะคนไข้ประเภทอนาถา
ซึ่งในขณะนี้ ยงั ไม่เพีย งพอจะต้อ งได้รบั การปรับ ปรุงให้ดีข้นึ เป็ น ล าดับ ในด้านวิท ยาศาสตร์
การแพทย์นัน้ ประเทศไทยมีแพทย์ทท่ี รงคุณวุฒแิ ละมีช่อื เสียงแพร่หลายหลายท่าน แต่การวิจยั
ด้านแพทย์ศาสตร์ยงั ไม่ก้าวหน้ าไปเท่าที่ควร เพราะขาดอุปกรณ์และเงินอุดหนุ นซึ่งจะต้องหา
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
8. ในอนาคตข้างหน้าปั ญหาประชากรที่กาลังเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเป็ นปั ญหาเศรษฐกิจ
และสังคมทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้ว่ารัฐบาลยังไม่มนี โยบายจะริเริม่ การวางแผนครอบครัวโดยตรง
แต่กม็ คี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องขยายงานวิจยั ในเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง และเตรียมแผนปฏิบตั เิ พื่อทีจ่ ะได้
ดาเนินการต่อไป

บทที่ 16
การศึกษา
1. การทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาที่วางไว้ ปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ุด ประการหนึ่ง คือ
ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถทุกระดับ ซึง่ ได้มาจากการฝึกอบรมและการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษาคือ การผลิต กาลังคนทุกระดับให้มปี ริมาณและคุณ ภาพเป็ นส่วนสัดตรงตาม
ความต้องการในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การผลิตทรัพยากรมนุ ษ ย์ให้ตรงตาม
ความต้องการของประเทศนัน้ เป็ นกระบวนการพัฒนาคนทัง้ ในด้านสติปัญญาและคุณภาพ ซึ่ง
จะต้องใช้เวลานานจึงจะสัมฤทธิ ์ผล
2. การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดาเนินมาแล้วและจะดาเนินต่อไปตามแผนพัฒ นาฉบับนี้ได้
ขยายขอบเขตของงานด้านต่างๆ กว้างขวางยิง่ ขึน้ เป็ นอันมาก ความต้องการกาลังคนช่างฝี มอื
ทุ ก ระดับ โดยเฉพาะระดับ กลางได้ เ พิ่ ม ทวีข้ึน เป็ นล าดับ การวางแผนการศึก ษาจึง ได้ ใ ห้
ความสาคัญ ในเรื่องนี้เป็ นพิเศษ นอกจากนัน้ การวางแผนการศึกษายังมุ่งฝึ กอบรมประชากร
เพื่อให้เป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
3. การสร้างทรัพยากรมนุ ษย์มไิ ด้คานึงถึงความสามารถแต่เพียงด้านวิชาการเท่านัน้ แต่
จะต้องคิดถึงคุ ณ ธรรมทางจิต ใจและสุ ขภาพพลานามัยของประชากรด้วย ดังนัน้ การพัฒ นา
วัฒนธรรม ศาสนา และพลานามัย จะต้องถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย
4. การศึก ษาของประเทศไทยได้เจริญ ก้าวหน้ าขึ้น มาเป็ น ล าดับ ทัง้ ด้านปริม าณและ
คุณ ภาพ ในด้านปริมาณนัน้ มีจานวนครู นักเรียนและโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทัง้ โรงเรียนรัฐบาล
ราษฎร์และเทศบาล สภาพการศึกษาของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2508 สรุปได้ดงั นี้
4.1 ประถมศึก ษา มีนักเรียนระดับ ป.1-4 ทัง้ สิ้นประมาณ 4,060,870 คน ใน
จานวนนี้ 3,483,318 คนหรือร้อยละ 85.78 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลและประชาบาล 197,160
คนหรือร้อยละ 4.85 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล และ 380,392 คน หรือร้อยละ 9.37 ศึกษาใน
โรงเรียนราษฎร์
สาหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) มีนักเรียนประมาณ 438,992
คน หรือ ร้อยละ 47.95 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล 20,498 คน 33,312 คน หรือร้อยละ 7.59
ศึกษาในโรงเรียนเทศบาล และ 195,182 คนหรือร้อยละ 44.46 ศึกษาในโรงเรียนราษฎร์
4.2 มัธ ยมศึก ษาสายสามัญ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3) มีนักเรีย น
ทั ้ง สิ้ น 263,345 ศึ ก ษ าใน โรงเรี ย น รั ฐ บ าล 137,843 ค น ห รื อ ร้ อ ย ล ะ 53.24 ศึ ก ษ าใน
โรงเรียนราษฎร์ 125,501 คนหรือร้อยละ 46.75
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5) มีนัก เรีย น 48,257 คน จ าแนกเป็ น
นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 21,230 คนหรือร้อยละ 43.95 นักเรียนโรงเรียนราษฎร์ 27,027 คนหรือ
ร้อยละ 56.1
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4.3 มัธ ยมศึก ษาสายอาชีพ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น (ม.ศ.1-3) มีนักเรีย น
ประมาณ 5,115 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-6) มีนกั เรียนประมาณ 32,858 คน จาแนก
เป็ นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 27,858 คน หรือร้อยละ 84.78 และนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ 5,000
คน หรือร้อยละ 15.22
4.4 วิท ยาลัย เทคนิ ค ในปั จ จุ บ ัน นี้ ม ีว ิท ยาลัย เทคนิ ค สัง กัด กรมอาชีว ศึก ษา
9 แห่ง คือ ที่กรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ นครราชสีมา ธนบุร ี ขอนแก่น เทคนิคพระนครเหนือ
โทรคมนาคมและวิทยาลัยการก่อสร้าง วิทยาลัยเหล่านี้บางแห่งก็ เปิ ดสอนเฉพาะระดับเทคนิค
บางแห่งก็เปิ ดสอนทัง้ ระดับ ม.ศ 4-6 และระดับเทคนิคต่อเนื่องกัน นักเรียนเฉพาะระดับเทคนิค
ทัวประเทศมี
่
จานวน 5,468 คน ซึ่งเป็ นร้อยละ 19.63 ของจานวนนักเรียนระดับ ม.ศ. 4-6 สาย
อาชีพทัวประเทศ
่
4.5 ฝึ กหัดครู การฝึ กหัดครูนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการขยายการศึกษา
ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ในปี 2508 กรมการฝึกหัดครูมโี รงเรียนและวิทยาลัยครู รวม 27 แห่ง มี
ครูรวม 1,362 คน ทางด้านนักเรียนฝึ กหัดครูมนี ักเรียน (ยกเว้นฝึ กหัดครูอาชีวศึกษา) แต่ล ะ
ระดับดังนี้คอื นักเรียนระดับ ป.กศ. ต้นมี 13,131 คน ระดับ ป.กศ.สูง และอนุ ปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.) 5,294 คน ระดับปริญญาชัน้ ปี ท่ี 3-4 จานวน 864 คน ถ้ารวมทัง้ นักศึกษาภาคค่า
จะมีจานวน 3,377 คน กรมการฝึ กหัดครูผลิตครูระดับต่างๆ ในปี 2508 ได้ดงั นี้ คือ ป.กศ.ผลิต
ได้ 5,637 คน ป.กศ.สูง ผลิตได้ 1,661 คน ระดับปริญญาการศึกษา 733 คน และปริญญาโททาง
การศึกษา 21 คน
4.6 อุ ด มศึก ษา ปั จจุบ ัน ประเทศไทยมีม หาวิท ยาลัย 7 แห่งรับ นัก เรีย นที่จบ
ม.ศ.5 ถ้าเปรียบเทียบจานวนนัก เรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้กบั นักเรียนที่สาเร็จ ม.ศ. 5 สาย
สามัญ ในปี เดีย วกัน จะเห็ น ได้ ว่ า ในปี พ.ศ. 2506 เข้า มหาวิท ยาลัย ได้ 3,416 คน คิด เป็ น
ร้อ ยละ 17.96 ของนักเรียนที่จบ ม.ศ. 5 ปี พ.ศ.2507 เข้ามหาวิทยาลัยได้ 3,948 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 39.88 และปี 2508 เข้ามหาวิท ยาลัย ได้ 5,867 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 57.97 ในปี พ.ศ.
2508 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกมหาวิทยาลัยรวมกัน 36,927 คน
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ตารางที่ 1
จานวนนักเรียนแยกตามระดับปี การศึกษา 2507–2508
ประเภทโรงเรียน

นักเรียน
จานวน

ระดับ ป.1–ป.4
รัฐบาล
เทศบาล
ราษฎร์

ร้อยละ

รวม

3,483,318
197,160
380,392
4,060,870

85.78
4.86
9.37
100.0

รวม

210,498
33,312
195,182
483,992

47.75
7.59
44.46
100.0

137,843
5,115
125,501
268,460

51.34
1.90
46.75
100.0

21,230
27,858
13,131
27,027
5.000
94,246

22.53
29.56
13.93
28.68
5.30
100.0

ระดับ ป.5–ป.7
รัฐบาล
เทศบาล
ราษฎร์
ระดับ ม.ศ.1–ม.ศ. 3
รัฐบาล (สามัญ)
รัฐบาล (อาชีวศึกษา)
ราษฎร์
รวม
ระดับ ม.ศ.4–ม.ศ. 5
รัฐบาล (สามัญ)
รัฐบาล (อาชีวศึกษา)
รัฐบาล (ฝึกหัดครู)
ราษฎร์ (สามัญ)
ราษฎร์ (อาชีวะ)
รวม
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จานวนนักเรียนแยกตามระดับปี การศึกษา 2507–2508
ประเภทโรงเรียน

นักเรียน
จานวน

ร้อยละ

ระดับเทคนิค (2508)
รวม
ระดับอุดมศึกษา (2508)
มหาวิทยาลัย
รวมทัง้ สิน้

7,960

100.0

36,927
4,944,495

100.0
-

ทีม่ า: กระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2
จานวนโรงเรียนและครูแยกตามระดับชัน้ และประเภท
ปี การศึกษา 2507–2508
ประเภทโรงเรียนและระดับการศึกษา
จานวนโรงเรียน
จานวนครู
ระดับประถมศึกษา (ป.1-7)
รัฐบาล-ประชาบาล
29,209
18,475
เทศบาล
455
6,051
ระดับมัธยมศึกษา (ม.ศ.1-6)
รัฐบาลสายสามัญ (ม.ศ.1-5)
588
8,093
รัฐบาลสายอาชีวศึกษา (ม.ศ.1-6)
183
4,460
โรงเรียนราษฎร์
ป.1–ม.ศ.5
1,049
32,708
อาชีวศึกษาชัน้ ต้นและชัน้ สูง
17
340
เทคนิค
รัฐบาล
7
727
ฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตร
27
1,459
ปริญญา
3
431
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
7
3,056_1/
ทีม่ า : กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : 1/ ในจานวน 3.056 คนนี้เป็ นอาจารย์ประจา 2,047 คน และอาจารย์พเิ ศษ 1,009
คน
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4.7 จากสภาพการศึกษาในปั จจุบนั ทีก่ ล่าวมานี้มขี อ้ ทีค่ วรสังเกตอยู่ 3 ประการ คือ
1) อัต ราส่ ว นของนั ก เรีย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เมื่ อเที ย บกับ ระดับ
ประถมศึกษามีเพียงร้อ ยละ 6 ซึ่งทาให้เห็นชัดว่าประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศไม่มโี อกาส
ศึกษาต่อหลังจาการศึกษาภาคบังคับ และเมื่อจานวนระดับมัธยมศึกษาของประเทศมีน้อยก็จะ
ส่ งผลสะท้อ นถึงการผลิต ก าลังคนระดับ กลางและระดับ สูง ซึ่งประเทศก าลังขาดแคลนเป็ น
อย่างมาก
2) การศึก ษาตัง้ แต่ ร ะดับ ประถม 5 ถึง ระดับ ม.ศ.ปลาย โรงเรีย นราษฎร์ม ี
บทบาทส าคัญ เพราะมีนั ก เรีย นอยู่ในโรงเรีย นราษฎร์เป็ น จ านวนมาก การวางแผนพัฒ นา
การศึกษาในระดับนี้จะต้องเพ่งเล็งในเรือ่ งมาตรฐานของโรงเรียนราษฎร์ให้มากขึน้
3) ในระดับอุดมศึกษา มีอาจารย์พเิ ศษเกือบร้อยละ 30 ของอาจารย์ทงั ้ หมดซึ่ง
แสดงให้เห็นชัดถึงความขาดแคลนอาจารย์ในระดับนี้และเป็ นปั ญหาสาคัญในการขยายปริมาณ
การผลิตนักวิชาการสาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาทางวิทยาศาสตร์
5. ในระยะของแผน นโยบายส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษามีดงั นี้
5.1 จัดการศึกษาให้สมั พันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยค านึ ง ถึง ความต้ อ งการในด้ า นต่ า งๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ความต้ อ งการ
ด้านกาลังคน ตลอดจนความรูแ้ ละเทคนิคในการพัฒนาสาขาต่างๆ
5.2 จัดและขยายการศึกษาให้สอดคล้องกับภาวะผูกพันธ์ทม่ี อี ยู่ในสังคม ภาวะ
ผูกพันทีร่ ฐั มีต่อสังคมในด้านการศึกษานัน้ ได้แก่การจัดการศึกษาภาคบังคับและการพยายามให้
ประชากรที่อ ยู่ในวัย การศึก ษาแต่ ล ะระดับ ได้รบั การศึก ษาโดยทัว่ ถึงเท่ าที่จะท าได้ รัฐจะให้
ความสาคัญ ในเรื่องการจัดการศึกษาภาคบังคับเป็ นอันดับแรก และจะได้เน้ นหนักในการผลิต
กาลังคนระดับกลาง ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ ส่วน
กาลังคนในระดับสูงนัน้ จะเพ่งเล็งเฉพาะสาขาที่ประเทศมีความต้องการมาก นอกจากนัน้ จะได้
พิจารณาจัดดุลการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้ได้สดั ส่วนกับประชากรด้วย โดย
เร่งรัดในด้านคุณภาพการศึกษาในส่วนภูมภิ าคให้ใกล้เคียงกับส่วนกลางมากขึน้
5.3 ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาที่ม ีอ ยู่ ด้ ว ยมาตรการอัน
เหมาะสม ด้านคุณ ภาพการศึกษานัน้ มีสงิ่ ที่ควรพิจารณาอยู่หลายประการ เช่น เรื่องหลักสูตร
แบบเรียน อาคาร และวุฒขิ องครู ส่วนปั ญหาการศึกษาทีค่ วรได้รบั การพิจารณาได้แก่ปัญหาการ
รวมโรงเรียนบางประเภท เด็กตกซ้าชัน้ เด็กตกหล่นในชัน้ ต่างๆ เด็กยากจน และการศึกษาใน
ถิน่ ทุรกันดารรัฐจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไขปั ญ หาเหล่านี้ให้ลุล่วงไป และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติให้สงู ขึน้
5.4 ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านคุณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6. แนวทางการดาเนินพัฒนาการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
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6.1 การดาเนินงานจะได้ปรับปรุงระบบการศึกษาทุกระดับให้เหมาะสมเพื่อให้
การจัดการศึกษาได้เป็ นไปโดยประหยัดและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุ นการวิจยั ทาง
วิชาการศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่
6.2 หาทางให้นักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนให้มากที่สุด
และโดยสม่าเสมอ การศึกษาภาคบังคับนัน้ เป็ นภาระผูกพันที่รฐั มีต่อสังคม ดังนัน้ รัฐมีหน้าที่ท่ี
จัดหาอาคาร ครู และอุปกรณ์การศึกษาทีจ่ าเป็ นให้เพียงพอสาหรับเด็กในวัยนี้ท่เี พิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลทีม่ ชี ุมชนหนาแน่ นจะให้ความเอาใจใส่เป็ นพิเศษ สาหรับในบางท้องที่
ซึง่ มีปัญหาในเรื่องการบังคับเด็กเข้าเรียนและควบคุมการมาเรียนให้เป็ นไปโดยสม่าเสมอ จะได้
เพ่งเล็งในการปรับปรุงระบบตรวจตราควบคุมให้มสี มรรถภาพยิง่ ขึน้ ส่วนการขยายการศึกษา
ภาคบังคับไปถึงประถมปลายจะขยายให้มากขึน้ ให้ได้ส่วนกับการขยายการศึกษาระดับมัธยม
เพื่อสนองความต้องการกาลังคนระดับกลาง
6.3 จัดระบบมัธยมศึกษาให้สนองความต้องการด้านอาชีพ เยาวชนทีเ่ ข้าศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษามีความต้องการที่จะได้รบั การฝึ กฝนให้ประกอบอาชีพได้ และประเทศก็ม ี
ความต้องการกาลังคนที่ได้รบั การฝึกฝนด้านอาชีพในระดับนี้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เตรียมคนที่มคี วามรู้แ ละความชานาญในระดับกลางเพื่อ ให้พ อเพียงกับการขยายตัว ในด้าน
เศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ของประเทศ รัฐจะได้ขยายโรงเรียนมัธยมแบบประสมให้มากขึน้ สาหรับ
โรงเรียนมัธยมสายอาชีพจะเพ่งเล็งในด้านการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกงานและคุณภาพของครู
6.4 ขยายงานด้ า นฝึ ก หัด ครู ใ ห้ ส ามรถผลิต ครูไ ด้ ต ามความต้ อ งการของ
การศึก ษาระดับต่ างๆ ทัง้ ในด้านปริมาณและคุ ณ ภาพ การผลิต ครูจะต้อ งค านึงถึงความขาด
แคลนครูเฉพาะวิชาและความต้องการครูของการศึกษาในระดับต่างๆ ในการนี้รฐั จะได้ขยายงาน
ฝึกหัดครูทุกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
6.5 ขยายการศึกษาในระดับอุมดมศึกษา โดยเน้นในสาขาวิชาต่างๆ ลดหลันไป
่
ตามความจ าเป็ นทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ ความต้ อ งการก าลัง คนระดับ สูง ใน
สาขาวิชาต่างๆ ที่จดั ว่าสาคัญ เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น รัฐจะสนับสนุ นในการยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ม ี การ
วิจยั และสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยได้มโี อกาสให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมมากขึ้น เพื่อที่จะ
ให้บริการนี้กระจายไปได้ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศ จะตัง้ และขยายมหาวิทยาลัยในภาคต่างๆ ส่วนในด้าน
สังคมศาสตร์ส าขาต่ างๆ นัน้ ปริมาณนัก ศึกษาจะเพิ่ม ขึ้นในอัต ราต่ ากว่าสาขาวิท ยาศาสตร์
เพื่อให้สนองนโยบายและความต้องการกาลังคนในปั จจุบนั นอกจากนัน้ จะเป็ นการช่วยให้คณะ
ต่ างๆ ที่ส อนวิช าเหล่ านี้ ไ ด้ม ีโอกาสปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของการสอนและยกระดับ คุ ณ วุฒ ิข อง
นักศึกษา
6.6 จัดการศึกษาผู้ใหญ่โดยมุ่งหมายให้เป็ นการศึกษาที่ต่อเนื่องกับการศึกษา
ภาคบังคับในโรงเรียน และมุ่งหมายให้มคี วามรู้ทงั ้ ด้านหนังสือควบคู่ไปกับวิชาชีพ เนื่องจาก
การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนมีระยะเวลาสัน้ และส่วนใหญ่ผจู้ บการศึกษายังมีอายุน้อย รัฐจึง
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จะให้บริการด้านการศึกษาเพิม่ เติมโดยรูปการศึกษาผูใ้ หญ่ และมุ่งให้การศึกษาผูใ้ หญ่ช่วยเพิม่
รายได้ของผูร้ บั การศึกษาด้วย
6.7 แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในเรื่องโรงเรียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
คุณ ภาพเพื่อให้โรงเรียนราษฎร์สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ซ่งึ รับผิดชอบต่อสังคมได้ดขี ้นึ รัฐถือ ว่า
โรงเรียนราษฎร์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านให้การศึกษา การทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่อสังคมได้โดยมีสมรรถภาพนัน้ รัฐจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนราษฎร์โดยวิธ ี
ต่างๆ การให้เงินอุดหนุ นการควบคุมมาตรฐานโรงเรียนราษฎร์ ระบบการนิเทศการศึกษา การ
บรรจุครูมวี ุฒแิ ละการอบรมครูประจาการ
6.8 จัดการศึกษาทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วยราชการต่างๆ ให้
ประสานสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับนโยบายส่วนรวม เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับต่างๆ มี
หน่ วยราชการรับผิดชอบหลายหน่ วย เช่น ระดับประถมศึกษาบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล บางส่วนเป็ นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ และต่อไปส่วนใหญ่จะขึน้ กับองค์การ
บริห ารส่ ว นจัง หวัด ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาอยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ระดับอุดมศึกษาเป็ นเรื่องของสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นต้น การจัดการศึกษาทุกระดับจึงจาเป็ น
จะต้องประสานสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับนโยบายส่วนรวมโดยอาศัยแผนพัฒนาการศึกษา
เป็ นแนวทาง
6.9 ความร่วมมือกับท้องถิน่ เพื่อให้ทอ้ งถิน่ ได้มสี ่วนร่วมมากขึน้ ในการสนับสนุ น
การศึกษาในท้องถิน่ ของตน การดาเนินการศึกษาเป็ นภาระอันหนักของรัฐบาล จึงมีความจาเป็ น
จะต้องได้รบั ความช่วยเหลือ จากท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็ นภาระ
ผูก พัน ทางสัม คมที่รฐั และท้อ งถิ่น จะต้อ งให้บ ริก าร เช่ น ในเรื่อ งงบประมาณด้าน การศึก ษา
จากเงินบารุงท้องที่ และเงินรายได้ของเทศบาลตลอดจนเงินสมทบทุนปลูกสร้างอาคารเรียน
ประชาบาล
6.10 ท านุ บ ารุง และส่ ง เสริม ขนบธรรมเนี ย ม ศีล ธรรม ศิล ปวัฒ นธรรมและ
ศาสนาอันเป็ นมรดกของชาติ เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนและจะส่งเสริมพลานามัยของประชากร
ให้มสี ุขภาพสมบูรณ์เต็มกาลังในการพัฒนาประเทศชาติ
เป้ าหมาย
7. เป้ าหมายในการพัฒนาการศึกษาได้กาหนดไว้ดงั นี้
7.1 จานวนนักเรียนปั จจุบนั เปรียบเทียบกับอนาคต ในปี พ.ศ . 2509 มีจานวน
นัก เรียนทุก ประเภทรวมกัน 5,293,245 คน ในปี สุ ดท้ายของแผนคาดว่า จะมีนักเรียนทัง้ สิ้น
6,350,500 คน เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 20 ระดับ ที่ม ีอ ัต ราส่ ว นเพิ่ม สู ง สุ ด คือ ระดับ เทคนิ ค และครู
ประกาศนียบัตร ทัง้ นี้ เป็ นการขยายปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในเรื่อง
ช่ า งฝี ม ื อ และขยายการผลิต ครู ใ ห้ ร ับ กั บ การเพิ่ ม ปริม าณในระดับ ต่ า งๆ ส าหรับ ระดั บ
อุ ด มศึก ษา มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และตอนปลาย เป็ น การขยายงานให้รบั กับ ความต้อ งการ
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กาลังคนระดับกลางและระดับสูงซึง่ มีความขาดแคลนโดยทัวไป
่ ส่ วนสาขาสังคมศาสตร์ถงึ แม้ว่า
จานวนนักศึกษาใหม่จะเพิม่ ขึน้ ทุกปี แต่จานวนนักศึกษาในปี สุดท้ายของแผนลดลงกว่าปั จจุบนั
เพราะนักศึกษาจานวนหนึ่งจากมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์จะหมดสิทธิการเป็ นนักศึกษาประมาณ
7,000 คน
ตารางที่ 3
จานวนนักเรียนปี 2509 เปรียบเทียบกับปี 2514
ระดับการศึกษา

2509
อนุบาล
75,376
ประถมศึกษา
4,768,000
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
4,231,000
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
537,000
มัธยมศึกษาสายสามัญ
345,502
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200,400
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45,102
มัธยมศึกษาสายอาชีวศึกษา
42,600
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5,600
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
37,000
ฝึกหัดครู
19,776
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
14,498
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง 3,378
ปริญญาการศึกษา
1,900
เทคนิค
8,460
วิทยาลัยเทคนิค
8,460
อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
33,531
มนุษยศาสตร์
1,615
ศึกษาศาสตร์
1,075
วิจติ รศิลป
751
สังคมศาสตร์
20,477
วิทยาศาสตร์
2,027
วิศวกรรมศาสตร์
1,961
แพทย์ศาสตร์
3,603
เกษตรศาสตร์
2,022
รวมทัง้ สิน้
5,293,245

2514
113,250
5,504,000
4,753,000
751,000
575,700
495,900
79,800
63,000
7,100
55,900
31,700
22,200
5,200
4,300
19,090
19,090
43,830
4,150
2,410
1,170
19,700
3,480
3,640
4,770
4,510
6,350,570

เพิ่ มขึ้น
37,800
736,000
522,000
214,000
228,200
195,500
34,700
20,400
1,500
18,900
11,970
7,700
1,820
2,400
10,630
10,630
10,300
2,540
1,340
420
780
1,450
1,680
1,170
2,490
1,057,325

ร้อยละ
50.25
15.4
12.34
39.85
66.04
65.07
76.93
47.89
26.85
51.08
60.52
53.11
53.94
126.32
124.65
125.65
30,71
157.28
124,65
55.93
3.81
71.53
87.68
32.47
123.15
20.00
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7.2 การผลิต ครูเปรีย บเทีย บกับ ความต้ อ งการในระยะของแผนคาดว่ า จะ
ผลิต ครูไ ด้ท งั ้ สิ้น ประมาณ 49,770 คน ไม่รวมครูท่ีค าดว่าจะจบจากฝึ ก หัดครูพ ลานามัยและ
วิทยาลัยพลศึกษาอีกประมาณ 1,900 คน เป็ นครูประกาศนียบัตรการศึกษาชัน้ ต้น 31,950 คน
ครูประกาศนียบัตรขัน้ สูง 9,450 คน ครู ป.ม. อาชีวศึกษา 1,320 คน และครูปริญญา 7,050 คน
ในบรรดาผู้ท่สี าเร็จการศึกษาเหล่านี้คาดว่าในระดับ ประกาศนียบัตรจะมีผู้ศกึ ษาต่อประมาณ
ร้อยละ 25 ดังนัน้ จานวนครูแท้จริงจะเหลือเพียง 39,000 คน โดยเป็ นครูระดับประกาศนียบัตร
ประมาณ 32,000 คน และครูระดับปริญญา 7,000 คน
ส าหรับ ความต้อ งการครูนัน้ คาดว่า ในระยะของแผนจะต้อ งการครูจานวนทัง้ สิ้น ถึง
49,000 คน เป็ นครูร ะดับ ประกาศนี ย บัต รประมาณ 39,000 คน ครูร ะดับ ปริญ ญาตรีแ ละ
สูงกว่า 10,000 คน จานวนครูท่ตี ้องการนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขยายปริมาณนักเรียนใน
ระยะของแผนซึง่ ต้องการครู 38,000 คน และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการทดแทนครูท่อี อกไปจากระบบ
การศึก ษาซึ่งคิด ไว้ร้อ ยละ 5 ของจานวนครูในปั จ จุบ ัน เป็ น ความต้อ งการครูป ระเภทหลังนี้
ประมาณ 11,000 คน
จากการเปรียบเทียบความต้องการครูและความสามรถในการผลิตครูท่กี ล่าวมาแล้วจะ
เห็นได้ว่ามีจานวนทีย่ งั ขาดแคลนอยู่ไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยเป็ นครูประกาศนียบัตร 7,000
คน ครูป ริญ ญาและระดับ สูงกว่า 3,000 คน จ านวนที่ข าดอยู่น้ี ส่ ว นหนึ่ งคาดว่าจะได้ม าจาก
โครงการฝึ กหัดครูเร่งรัดของกรมการฝึ กหัดครู อีกส่วนหนึ่งอาจได้มาจากผู้สาเร็จการศึกษาใน
สาขาอื่นๆ ซึง่ ทาการสอนได้ และบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูในระดับสูงกว่าปริญญาตรีคาด
ว่าจะได้จากผูท้ จ่ี บการศึกษาจากต่างประเทศ
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สถานที่ตงั ้ โรงเรียนในโครงการมัธยมแบบประสม
และโรงเรียนในโครงการเงิ นกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 4
ความต้องการครูเนื่ องจากการเพิ่ มจานวนนักเรียนในระยะของแผน
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
ป.1–4
ป.5–7
มัธยมศึกษาสายสามัญ
ม.ศ.1–4
มัธยมศึกษาสายอาชีพ
อ.ช.1–6
ฝึกหัดครู
เทคนิค
มหาวิทยาลัย
รวม

จานวนนักเรียนเพิ่ ม
อัตราครู :
2510–2514
นักเรียน
37,800
1:30

จานวนครู
ที่ต้องการเพิ่ ม
1,260

522,000
214,000

1:35
1:25

14,914
8,560

228,200

1:25

9,208

20,400
11,970
10,630
10,300

1:15
1:10
1:10
1:10

1,360
1,190
1,063
1,030

1,057,325

-

38,000

โครงการ
8. แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา พ .ศ. 2510–2514 มี โ ครงการทั ้ง สิ้ น 48 โครงการเป็ น
โครงการต่อเนื่อง 28 โครงการ และเป็ นโครงการใหม่ 20 โครงการ โครงการเหล่านี้โดยลักษณะ
สาคัญแบ่งออกได้เป็ นการพัฒนาในด้านปริมาณและคุณภาพ สรุปได้ดงั นี้
8.1 ระดับอนุ บาลและเด็กเล็ก งานในระดับนี้มุ่งในเรื่องขยายให้ครบทุกจังหวัด
สาหรับกิจการค้าอนุ บาลเพื่อเป็ นตัวอย่างให้เอกชนจัดในรูปโรงเรียนราษฎร์ สาหรับเด็กเล็กนัน้
มุ่งจัดในท้อ งถิ่นที่มปี ั ญ หาเกี่ยวกับภาษาพูดของเด็ก เพื่อเป็ นการช่วยการสอนในระดับ ป.1
เป้ าหมายใน 5 ปี ต้องการเปิ ดโรงเรียนอนุ บาลเพิ่มขึ้นอีก 10 โรง ซึ่งขณะนี้ยงั มีจงั หวัดที่ไม่ม ี
โรงเรียนอนุบาลอีก 13 จังหวัด และจะเปิ ดชัน้ เด็กเล็กปี ละ 300 ห้อง รวม 1,500 ห้องเรียน
8.2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น งานจาเป็ นประการแรก คือ การขยายปริมาณ
เพื่อ ให้ ส มดุ ล ย์ก ับ จ านวนพลเมือ งในวัย การศึก ษาระดับ นี้ ท่ีเพิ่ ม ขึ้น เพราะเป็ นการศึก ษา
ภาคบังคับ อย่างไรก็ต ามเรื่อ งคุ ณ ภาพก็เป็ นสิ่งที่ต้อ งคานึงถึงเป็ นอย่างมาก เพราะมีปัญ หา
เกี่ยวกับความสูญ เปล่ าเนื่ อ งจากเด็กนักเรียนชัน้ ป.1 สอบตกมาก และยังมีปัญ หาเกี่ยวกับ
ความรูข้ องนักเรียนไม่เหมาะสมกับชัน้ อีกด้วย
1) ด้านปริมาณ ขยายการรับเด็กเพิม่ ขึน้ 522,000 คน ในปี สุดท้ายของแผนจะมี
จานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 4,753,000 คน เป็ นนักเรียนในโรงเรียนประชาบาล 4,227,000 คนโดยจัด
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ห้ อ งเรี ย น เพิ่ ม ขึ้ น ใน โรงเรี ย น เดิ ม ส่ วน ห นึ่ งแ ล ะเปิ ด โรงเรี ย น ให ม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 650
โรงเรีย นในปั จ จุ บ ัน มี 23,200 แห่ ง โครงการนี้ จ ะต้ อ งเพิ่ม ครูท ัง้ สิ้น 18,333 คน ค่ า ใช้ จ่ า ย
ประมาณ 773ล้านบาท
2) ด้ า นคุ ณ ภาพ งานในด้า นคุ ณ ภาพนั ้น พยายามที่จ ะปรับ ปรุง งานนิ เ ทศ
การศึกษาให้มสี มรรถภาพยิง่ ขึน้ ริเริม่ โครงการให้ยมื แบบเรียนและแจกเครือ่ งเขียนในระยะ 5 ปี
จะจัดแบบเรียนไว้ไห้ยมื จานวน 1,525,000 ชุด และเพิ่มครูให้กบั โรงเรียนที่ขาดแคลนจานวน
3,150 คนเพื่อทาให้อตั ราครูต่อนักเรียนดีขน้ึ จาก 1 ต่อ 38 เป็ น 1 ต่อ 35 ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในด้าน
ส่งเสริมคุณภาพเป็ นเงินประมาณ 573 ล้านบาท
8.3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานในระดับนี้ได้แก่การขยายมาตรฐานการศึกษา
ภาคบังคับ ของประชาชนจากประถมปี ท่ี 4 ให้ถึงประถมปี ท่ี 7 โดยให้ส อดคล้อ งกับ สภาวะ
เศรษฐกิจขอบประเทศ และการผลิตนักเรียนในระดับนี้ให้พอป้ อนระดับมัธยมศึกษา
1) ด้านปริมาณ ขยายการรับนักเรียนในระดับนี้ให้เพิม่ ขึน้ 214,000 คน และใน
ปี สุ ด ท้ า ยจะมีนั ก เรีย นในระดับ นี้ ป ระมาณ 751,000 คน ซึ่ง เมื่อ คิด เปรีย บเทีย บกับ ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นจะเท่ากับร้อยละ 15.3 โครงการสาคัญ ในด้านขยายปริมาณของระดับนี้
ได้แก่โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับในบางท้องที่ คือ จังหวัดสมุทรสงคราม ภูเก็ตและสี่
จังหวัดภาคใต้เพิม่ ขึน้ อีก 200 ตาบล ในปั จจุบนั ขยายไปแล้ว 500 ตาบล อีกโครงการหนึ่ง คือ
การเปิ ดโรงเรียนประถมปลายเพิม่ ในส่วนกลางและภูมภิ าคอีก 500 โรงเรียน ในปั จจุบนั มี 1,771
โรงเรียน ค่าใช้จา่ ยของงานด้านนี้เป็ นเงินประมาณ 476 ล้านบาท
2) ด้ า นคุ ณ ภาพ งานในด้ า นนี้ ม ีส่ ว นหนึ่ ง ที่ร่ว มอยู่ กับ ระดับ ประถมศึก ษา
ตอนต้นคือ การปรับปรุงงานนิเทศการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งก็คอื การเพิ่มครู 600 คน ให้กับ
โรงเรียนทีข่ าดแคลน เพื่อรักษาอัตราส่วนครูต่อห้องเรียนให้อยูใ่ นระดับ 3 ต่อ 2
8.4 ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนระดับกลาง ทาให้เกิด
ความจาเป็ นที่จะต้องเร่งในการขยายด้านปริมาณ และในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้นักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาระดับนี้ท่ไี ม่ มโี อกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มวี ชิ าชีพติดตัวไปหา
งานทาได้บา้ ง จึงจะจัดการศึกษาระดับนี้ให้เป็ นรูปโรงเรียนมัธยมประสมแบบ 1 สาหรับโรงเรียน
รัฐบาลขนาดใหญ่ ท่ีม ีก ารสอนถึง ม.ศ. 5 และแบบ 2 ซึ่งเน้ น หนั ก วิช าเกษตรกรรมส าหรับ
โรงเรียนรัฐบาลประจาอาเภอขนาดเล็กที่มกี ารสอนถึง ม.ศ. 3
1) ด้านปริมาณ จะรับนักเรียนในระดับ (ม.ศ.1-5) เพิ่มขึ้น 228,200 คน รวม
เป็ น 575,700 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 14 ของเด็ก ในวัย การศึก ษานี้ เทีย บกับ จ านวนประมาณ
ร้อยละ 9 ในปั จจุบนั
จานวนนัก เรียนที่เพิ่มขึ้นนี้สบื เนื่องมาจากโครงการเพิ่มและขยายโรงเรีย นรัฐบาลใน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการเปิ ดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิม่ ขึน้ ส่วนหนึ่ง และขยายห้องเรียนใน
โรงเรียนเดิมรับเด็กเพิม่ อีกส่วนหนึ่งเป็ นเงินค่าใช้จ่าย 407 ล้านบาท นอกจากนัน้ ก็จะมีการเพิม่
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จ านวนนั ก เรีย นจากโครงการอื่ น อี ก คื อ โครงการจัด โรงเรีย นมัธ ยมประสมแบบที่ 1
โครงการจัดโรงเรียนมัธยมประสมแบบที่ 2 และโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท
โครงการโรงเรียนมัธยมประสมแบบที่ 1 ปรับปรุงโรงเรียนเดิม 19 โรงเรียน และเปิ ด
ใหม่ 1 โรงเรียน โดยมีนักเรียนประมาณ 24,000 คน นักเรียนเหล่านี้จะมีโอกาสเลือกเรียนวิชา 3
สาย คือสายวิชาการ สายเตรียมอาชีพและสายอาชีพ โดยอาศัยระบบแนะแนวเป็ นเครื่องช่วย
การตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ประมาณ 280 ล้านบาท ในจานวนนี้จะได้รบั ความร่วมมือ
จากแคนาดาประมาณ 30 ล้านบาท
โครงการโรงเรียนมัธ ยมแบบประสมแบบที่ 2 ปรับปรุงโรงเรียนรัฐบาลประจาอ าเภอ
เพิ่ม ขึ้น 50 โรงเรีย น จากเดิม 14 โรงเรีย น มีนัก เรีย นตามโครงการนี้ 18,000 คน โรงเรีย น
ประเภทนี้จะมุง่ ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศิลปปฏิบตั ใิ นแขนงเกษตรกรรมเป็ นพิเศษ
โครงการปรับ ปรุง โรงเรีย นมัธ ยมในชนบท โดยความร่ว มมือ ขององค์ ก ารยูนิ เ ซฟ
โครงการนี้เน้นหนักในด้านโรงฝึกงานและอุปกรณ์ป ระจาโรงฝึ กงาน ในวิชาศิลปปฏิบตั ปิ ระเภท
อุตสาหกรรมศิลป์ ในระยะ 5 ปี จะมีโรงเรียนเข้าอยูใ่ นโครงการนี้เพิม่ ขึน้ จากเดิม 58 โรงเรียนเป็ น
90 โรงเรียน มีนกั เรียนตามโครงการนี้ 42,900 คน
2) ด้านคุณ ภาพ งานสาคัญ ได้แก่การปรับปรุงงานนิเทศการศึกษาให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น ทัง้ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ การจัดหาอุปกรณ์ การ
เรียน การสอนวิชาชีพ ต่ างๆ จะจ่ายให้โรงเรียนและการอบรมครูใหญ่ ทัง้ หมดจะมีค่ าใช้จ่าย
ประมาณ 160 ล้านบาท
8.5 ระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ งานในระดับนี้กาลังเป็ นปั ญหาทัง้ ในด้านปริมาณและ
คุณ ภาพ ในขณะที่ประเทศกาลังต้องการกาลังคนระดับนี้เป็ นอย่างยิง่ กลับปรากฏว่าปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนการช่างกาลังลดลง อย่างไรก็ตาม โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาจะมี
ส่วนช่วยเรือ่ งนี้ได้มาก
1) ด้านปริมาณ ขยายกาลังรับนักเรียนในระดับนี้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 20,400 คน
เป็ นนักเรียนระดับ ม.ศ. 1–3 1,500 คน และระดับ ม.ศ. 4–6 18,900 คน ในปี สุดท้ายของแผน
จะมี นั ก เรี ย น ระดั บ สู ง ขอ งโรงเรี ย น รั ฐ บ าล 46,900 คน เป็ น นั ก เรี ย น สาขาการช่ า ง
อุ ต สาหกรรม 24,400 คน สาขาเกษตร 7,500 คน สาขาพาณิ ช ยการ 7,500 คน และสาขา
คหเศรษฐศาสตร์ 7,500 คน
2) ด้านคุณภาพ มีโครงการสาคัญ คือ
โครงการเงิน กู้ เพื่อ พัฒ นาอาชีว ศึก ษา โครงการนี้ จ ะมีก ารปรับ ปรุง และขยายงาน
วิทยาลัยครูอ าชีว ศึก ษา วิทยาลัยครูเกษตรกรรมบางพระ โรงเรียนการช่างอุ ต สาหกรรม 14
โรงเรียน โรงเรียนเกษตรกรรม 5 โรงเรียน และวิทยาลัยเกษตร 4 โรงเรียน มีนกั เรียนประมาณปี
ละ 11,900 คน โครงการนี้มคี ่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 540 ล้านบาท เป็ นเงินกูธ้ นาคารโลก 120 ล้านบาท
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โครงการปรับปรุงโรงเรียนการช่าง ขยายและปรับปรุงโรงเรียนการช่างอุตสาหกรรม 12
โรงเรีย น มีนัก เรีย นประมาณปี ล ะ 5,600 คน เพิ่ม ขึ้น จากเดิม ประมาณ 1,500 คน และผลิต
ผูจ้ บการศึกษาทัง้ สิน้ 5,400 คน ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ ของโครงการนี้เท่ากับ 140 ล้านบาท
โครงการปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรี ปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรีร่วมกับองค์การ
ยูนิเซฟ มีโรงเรียนอยู่ในโครงการนี้ 8 โรงเรียน รับนักเรียนปี ละ 2,800 คน และจะผลิตนักเรียน
ได้ 2,700 คน
โครงการปรับปรุงโรงเรียนเกษตรกรรมนอกโครงการเงินกู้ ปรับปรุงโรงเรียนเกษตรกรรมนอกโครงการเงินกู้ซ่งึ มีอยู่เดิม 12 โรงเรียน รับนักเรียนประมาณปี ละ 2,000 คน จะผลิต
นัก เรีย นได้ท งั ้ สิ้น 3,800 คน และในปี 2511 จะเปิ ดโรงเรีย นขึ้นใหม่อีก 1 โรงเรียนที่จงั หวัด
ราชบุร ี
โครงการปรับปรุงงานด้านพาณิชยการ เพื่อสนองความขาดแคลนของประเทศในด้าน
บริก าร จะขยายหลัก สู ต รโรงเรีย นพาณิ ช ยการพระนครเพิ่ม ขึ้น อีก 2 ปี เพื่อ ผลิต นั ก ธุ รกิจ
ระดับสูงโดยจะรับนัก ศึก ษาระดับ นี้ ปีล ะประมา 450 คน และคาดว่า จะผลิต นัก เรีย นได้ปีล ะ
ประมาณ 200 คนขยายโรงเรียนพาณิชยการตัง้ ตรงจิตร รับนักเรียนได้ทงั ้ สิน้ 1,200 คน จะผลิต
นักเรียนได้ปีล ะ 300 คน เป็ นระดับวิชาชีพ ชัน้ สูง และนักการค้าปี ล ะ 100 คน นอกจากนี้ก็ม ี
โครงการจัดตัง้ โรงเรียนพาณิชยการวาสุกรี จังหวัดอยุธยา โครงการนี้จะรับนักเรียนได้ปีละ 200
คน
3) งานฝึกหัดครูอาชีวศึกษา มีโครงการใหม่ คือ
โครงการจัดตัง้ วิ ทยาลัยเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลิตครูปริญญาตรีอาชีวศึกษาใน
สาขาการช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและธุรกิจ โครงการนี้จะรวมงานฝึกหัดครูอาชีวศึกษาที่
กระจัด กระจายอยู่ห ลายแห่ งเข้าด้ว ยกัน รับ นั ก เรีย นได้เต็ม ที่ 650 คน และจะผลิต ได้ปี ล ะ
ประมาณ 200 คน
8.6 ระดับวิชาชีพชัน้ สูง (ระดับเทคนิค) ช่างฝี มอื ระดับนี้กาลังอยู่ในความต้องการของ
ประเทศอย่างมากทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
1) ด้านปริมาณ วิทยาลัยเทคนิค 6 แห่ง ซึง่ มีอยู่เดิม รวมทัง้ วิทยาลัยเทคนิคซึง่
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ท่จี งั หวัดตากจะสามารถรับนักเรีย นได้เพิม่ ขึ้น 10,630 คน ในปี สุดท้ายของแผน
คาดว่าจะมีนักเรียนระดับนี้ 19,090 คน เป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ 152 ล้านบาท และในระยะของ
แผนคาดว่ า จะเปิ ดวิท ยาลัย เทคนิ ค เพิ่ ม ขึ้น อี ก 1 แห่ ง ที่ จ ัง หวัด ชลบุ ร ี โดยได้ ร ับ ความ
ช่วยเหลือจากออสเตรีย
2) ด้ า นคุ ณ ภาพ ปรับ ปรุ ง อาคารสถานที่ เครื่อ งมื อ และการเพิ่ ม ครู ใ ห้
วิทยาลัยเทคนิคทุกแห่ง
8.7 ระดับอุดมศึกษา โดยทัวไปอาจกล่
่
าวได้ว่าประเทศมีความขาดแคลนและต้องการ
กาลังคนระดับนี้เพิม่ ขึ้นทุกสาขา สาขาที่ขาดและมีความต้องการเป็ นพิเศษ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระยะของแผนมีการปรังปรุงและขยาย
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งานทุ ก สาขา ลัก ษณะของการขยายงานเป็ น ไปในรูป การเปิ ด คณะวิช าเพิ่ม เติม และขยาย
ปริม าณการรับนัก ศึก ษาใหม่เพิ่มขึ้น ในด้านการปรับ ปรุงคุ ณ ภาพก็เป็ น การปรับปรุงในเรื่อ ง
อาจารย์ อุ ป กรณ์ ก ารเรีย นการสอน และการวิจ ัย คาดว่ า พ .ศ. 2514 จะมีนั ก ศึก ษาจ านวน
43,830 คน
มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค ที่เชียงใหม่และขอนแก่นจะมีการเปิ ดคณะเพิม่ ขึ้นอีกหลาย
ค ณ ะ คื อ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ น อ ก จ า ก นั ้ น
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ก็ม ีโ ครงการปรัป รุง กิจ การอย่ า งมากทัง้ ในเรื่อ งขยายปริม าณ
นักศึกษาเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเท่า และยังมีการเปิ ดคณะใหม่ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และอัก ษรศาสตร์เพิ่ม ขึ้น จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ก็ม ีโครงการร่ว มกับ ต่ างประเทศในการ
ปรับปรุงคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มกี ารเปิ ดคณะแพทย์ศาสตร์
รามาธิบดีเพิม่ ขึน้
มหาวิท ยาลัย ในส่ ว นภู ม ิภ าคที่จ ะสร้า งขึ้น ในภาคใต้ จะเริ่ม ต้ น ด้ว ยการจัด ตัง้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ข้นึ ที่ปัตตานี คณะแพทย์ศาสตร์ท่สี งขลา มีการจัดตัง้ สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ โดยเปิ ด สอนในสาขารัฐศาสนศาสตร์บ ริห ารธุ รกิจ พัฒ นาการเศรษฐกิจ และ
สถิตปิ ระยุกต์ นอกจากนัน้ รัฐบาลมีนโยบายจะขยายงานบางส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปที่
จังหวัดนครปฐม และเปิ ดการสอนเพิม่ เติมในคณะอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดุรยิ างคศิลป์ ใน
โอกาสต่อไป
ในด้านความร่ว มมือ ระหว่างประเทศซึ่งจะป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึก ษาระดับ นี้ ม ีส อง
ประเภทที่ส าคัญ คือ ความร่ว มมือ ในการพัฒ นาการศึกษาของประเทศในเอเซียตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ง จะช่ ว ยยกระดับ การศึก ษาในสาขาเกษตรศาสตร์ อายุ ร ศาสตร์เ ขตร้อ น และ
วิศ วกรรมศาสตร์ โดยมีก ารปรับ ปรุงบัณ ฑิต วิท ยาลัยวิศ วกรรมศาสตร์ ส.ป.อ. เป็ น สถาบัน
เทคโนโลยีแ ห่ ง เอเซีย ด าเนิ น การโดยอิส ระ อีก เรื่อ งหนึ่ ง คือ ความร่ว มมือ กัน ระหว่ า งกลุ่ ม
มหาวิท ยาลัย ในสหรัฐ อเมริก ากับ มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยเพื่อ ผลิต อาจารย์ใ นระดับ
อุดมศึกษาให้กบั ประเทศไทย
รายละเอียดโครงการพัฒนาอุดมศึกษามีดงั นี้
1) จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาทัง้ ในด้านปริมาณและคุณ ภาพ ใน
ด้านปริมาณได้ขยายการรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ คือ ระดับปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ 4,551 คน ปริญญาโทเพิม่ ขึน้ 620 คน และนักเรียนสาธิตเพิม่ ขึน้ 70 คน เทียบกับปั จจุบนั ซึง่ มีนิสติ 7,529 คน ผลิต
บัณฑิตในสาขาต่างๆ ได้ประมาณ 8,450 คน มหาบัณฑิตได้ราว 620 คน ในระยะของแผนจะมี
การปรับปรุงคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็ นพิเศษ และอาจจัดตัง้ คณะแพทย์ศาสตร์เพิม่ ขึน้
เป็ นคณะใหม่โดยความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชี ขยายปริมาณการรับนิสติ เพิม่ ขึ้น 780 คน
คาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 1,490 คน ภายใน 5 ปี และจะขยายแผนกวิชาเพิม่ ขึน้ อีก 4 แผนก คือ
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แผนกวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเงินและแผนก
วิชาบัญชีตน้ ทุน
คณะครุศาสตร์ เพิม่ นิสติ 680 คนและจะผลิตบัณฑิตได้ 1,750 คนใน 5 ปี จะมี
เปิ ดแผนกวิชาเพิม่ ขึ้น 3 แผนก คือ แผนกนักบริหารและศึกษานิเทศก์ แผนกศิลปศึกษาและ
ศิล ปอุ ต สาหกรรม และจัด ตัง้ ศู น ย์จ ิต วิท ยา นอกจากนั ้น อาจมีก ารร่ ว มมือ กับ กระทรวง
สาธารณสุขเพื่อเปิ ดแผนกครูพยาบาลด้วย
คณะรัฐศาสตร์ จะเพิม่ นิสติ ประมาณ 1,090 คน และผลิตบัณฑิตได้ 1,135 คน
ในระยะของแผน คณะรัฐศาสตร์มโี ครงการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทางประชากร
คณะวิท ยาศาสตร์ เพิ่ม นิส ิต ประมาณ 450 คน จะผลิต บัณ ฑิต ได้ 1,250 คน
จัดตัง้ แผนกใหม่อกี 7 แผนก และมีโครงการผลิตมหาบัณฑิตเคมีวเิ คราะห์ กับอาจมีโครงการ
ผลิตนิสติ วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กบั คณะแพทย์ทหารด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิม่ นิสติ ประมาณ 510 คนใน 5 ปี และจะผลิตบัณฑิตได้
1,400 คน ในระยะของแผนมีโครงการที่สาคัญ คือ โครงการรับช่วงการสอนประกาศนียบัต ร
ชัน้ สูงจากแผนโคลอมโบ และดาเนินงานวิจยั ทางอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบวัตถุดบิ และผลิตผล
นอกจากนัน้ จะได้พจิ ารณาจัดทาโครงการกูเ้ งินจากต่างประเทศเพื่อขยายงานด้วย
คณะสถาปั ตยกรรม เพิม่ นิสติ ประมาณ 140 คน และผลิตบัณฑิตได้ 390 คน
คณะอักษรศาสตร์ ขยายปริมาณนิสติ เพิม่ ขึน้ 700 คน คาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้
830 คน
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย รับ นิ ส ิ ต เพิ่ ม ขึ้น 620 คน และคาดว่ า จะผลิ ต ผู้ ส าเร็จ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงได้ 210 คน มหาบัณฑิตได้ 620 คน
แผนกอิสระวิชาสื่อสารมวลชน จะเพิม่ นิสติ 190 คนภายใน 5 ปี และในปี 2512
จะขยายแผนกวิชาเป็ นคณะ ในระยะของแผนคาดว่าจะมีผสู้ าเร็จประมาณ 210 คน
บัณฑิตวิศวกรรม สปอ. จะรับนิสติ เพิม่ ขึน้ 200 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิต
ได้ 740 คน ในระยะของแผนจะมีก ารเปลี่ย นแปลงให้เป็ น สถาบัน อิส ระโดยมีช่อื ว่า สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย เป็ นสถาบันส่วนภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
2) มหาวิท ยาเกษตรศาสตร์ ปรับ ปรุ ง และขยายงานเพื่ อ เพิ่ ม นั ก ศึ ก ษา
ปริญ ญาตรี 3,000 คน นัก ศึก ษาปริญ ญาโท 100 คนและผลิต บัณ ฑิต ได้ป ริม าณ 2,380 คน
ขยายคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิ ดคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
นอกจากนี้ จะมีโครงการการปรับปรุงกิจการในด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องลงทุนเพิม่ เติมอีกราว 100
ล้านบาท และเตรียมการย้ายงานของมหาวิทยาลัยบางส่วนไปอยู่ท่อี าเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
คณะเกษตร ขยายปริมาณนิสติ เพิม่ ขึน้ 970 คน ภายใน 5 ปี และคาดว่าจะผลิต
บัณฑิตได้ 1,100 คน
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คณะเศรษฐศาสตร์แ ละบริหารธุรกิจ รับ นิสติ เพิ่มขึ้น 370 คน คาดว่าจะผลิต
บัณฑิตได้ 436 คน และจัดทาโครงการพัฒนาไร่นาเพื่อสาธิตที่ อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
คณะวนศาสตร์ รับนิสติ ปริญ ญาตรีเพิม่ ขึน้ 390 คน ในระยะเวลา 5 ปี และรับ
นิสติ ปริญญาโทปี ละ 90 คน ในระยะของแผนคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 320 คน ผลิตมหาบัณฑิต
ได้ 120 คน
คณะประมง ขยายปริมาณนิสติ เพิ่มขึ้น 270 คน ใน 5 ปี และคาดว่า จะผลิต
บัณฑิตได้ 150 คน
คณะสัตวแพทย์ เพิ่มนิสติ 112 คนใน 5 ปี และคาดว่าจะผลิตบัณ ฑิตได้ 150
คน
คณะวิท ยาศาสตร์แ ละอักษรศาสตร์ จะตัง้ คณะขึ้น ใหม่เพื่อ ผลิต บัณ ฑิ ต ทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละอัก ษรศาสตร์ จัด สอนวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละอัก ษรศาสตร์ข นั ้ พื้น ฐานให้แ ก่
นักศึกษาของคณะต่างๆ ในปี สุดท้ายของแผนจะมีนิสติ ของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
600 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ได้ 50 คน
คณ ะวิศ วกรรมศาสตร์ โอนคณ ะวิ ศ วกรรมชลประทานจัด ตั ้ง เป็ นคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และดาเนินการสอนวิชาวิศวกรรมในแขนงต่างๆ ในปี 2511 จะเริม่ เปิ ดสอน
นักศึกษาประมาณ 80 คน ในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมชลประทาน
บัณ ฑิต วิท ยาลัย จัด ด าเนิ น การสอนชัน้ ปริญ ญาโทเป็ นส่ ว นกลาง รวมทัง้
ส่งเสริมการค้นคว้าสาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในปี สุดท้ายของแผนจะมีนิสติ ปริญญาโท
ประมาณ 300 คน
3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะยาวมีโครงการขยายมหาวิทยาลัยบาง
คณะไปที่บางชัน และจะรับนักศึกษาใหม่เพิม่ ขึน้ ทุกคณะ แต่เนื่องจากจะมีนักศึกษาทีห่ มดสิทธิ
ในการเป็ นนักศึกษาประมาณ 7,000 คน ตามระเบียบอายุการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ฉะนั น้ ในปี พ.ศ. 2514 จะมีนั ก ศึก ษาประมาณ 13,800 คน ลดจากที่ม ีในปี 2509 ประมาณ
3,829 คน และผลิตบัณฑิตในแขนงต่างๆ ได้ 9,900 คน เฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้โอน
ไปสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มีนักศึกษาเพิม่ ขึน้ ประมาณ 600 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิต
ได้ 600 คน
คณะเศรษฐศาตร์ มีนักศึก ษาทัง้ ภาคปกติและภาคสมทบเพิ่มขึ้น 1,250 คน
และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 1,250 คน
คณะนิตศิ าสตร์ รับนักศึกษาเข้าใหม่ปีละประมาณ 800 คน ภายในระยะเวลา 5
ปี คาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 4,200 คน
คณะสังคมสงเคราะห์ เพิม่ ปริมาณนักศึกษาขึน้ 340 คนใน 5 ปี และคาดว่าจะ
ผลิตบัณฑิตได้ประมาณ 1,160 คน
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คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มีนกั ศึกษาเพิม่ ขึน้ ประมาณ 239 คนและคาด
ว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 2,090 คน
คณ ะศิ ล ปศาสตร์ เพิ่ ม นั ก ศึ ก ษาของคณ ะ 125 คนใน 5 ปี และรับ สอน
นักศึกษาให้คณะอื่นๆ ได้ปีละ 1,250 คน ในระยะของแผนคาดว่าจะผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ได้
ประมาณ 600 คน
4) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ การพัฒนาหนักไปในด้านคุณภาพ ในด้านการ
ขยายงานมีการเปิ ดคณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี และจะมีการพิจารณาจัดตัง้ แผนกนิตเิ วชวิทยา
ในโรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ คณะทัน ตแพทย์ท่ี 2 คณะเภสัชศาสตร์ท่ี 2 ในระยะ 5 ปี จะรับ
นักศึกษาเพิม่ 886 คนเทียบกับ 3,064 คนในปั จจุบนั และจะมีนกั ศึกษาจบการศึกษา 2,695 คน
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าช ทาการสอนนักศึกษาแพทย์ได้ประมาณ 2,080 คน
ภายใน 5 ปี และคาดว่าจะผลิตแพทย์ได้ 600 คน ผลิตพยาบาลปริญญาเพิม่ ขึน้ อีกปี ละ 10 คน
อนุ ปริญญาพยาบาลและอนามัยเพิม่ ขึน้ ปี ละ 100 คน พยาบาลประกาศนียบัตรผดุงครรภ์เพิม่ อีก
ปี ละ 100 คน และผูช้ ่วยพยาบาลเพิม่ อีกปี ละ 10 คน
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสอนนักศึกษาแพทย์เพิม่ ปี ละ
80 คน อบรมแพทย์ฝึกหัดปี ละ 68 คน อบรมแพทย์ประจาบ้านปี ละ 60 คน และในระยะของแผน
จะจัดตัง้ แผนกนิตเิ วชวิทยาขึน้ ใหม่
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มีนักศึกษาเพิม่ ขึน้ 100 คนใน 5 ปี จะผลิตบัณฑิตได้
ประมาณ 300 คน จัดตัง้ แผนกขึน้ ใหม่ 3 แผนกคือ แผนกโอคอนโดโลยี่ แผนกทันตกรรมสาหรับ
เด็ก แผนกชีวเคมี นอกจากนี้ จะได้จดั ตัง้ โรงพยาบาลโรคฟั น เพื่อรับบาบัดและป้ องกันโรคฟั น
ให้แก่ประชาชน
คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนประมาณ 640 คน และคาดว่าจะ
ผลิตเภสัชกรรมระดับปริญญาตรีได้ 600 คน ระดับปริญญาโทได้ 50 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายหลักสูตรอนุ ปริญญาวิชาการสุขศึกษาให้ถงึ ระดับ
ปริญ ญาตรีห ลัก สูต ร 1 ปี รับ สอนนั ก ศึก ษาในแขนงต่ างๆ ต่ อ ไปนี้ คือ สาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาบัณ ฑิต 150 คน ปริญ ญาตรีว ิท ยาศาสตร์พ ยาบาลสาธารณสุ ข 120 คน วิท ยาศาสตร์
สุ ข าภิบ าล 150 คน วิท ยาศาสตร์โ ภชนาศาสตร์ 150 คน อนุ ป ริญ ญาพยาบาลสาธารณ
สุขศาสตร์ 465 คน อนุ ปริญญาพยาบาล สุขาภิบาล 290 คน มีนักศึกษาเพิม่ ขึน้ 335 คน และ
คาดว่าจะมีนกั ศึกษาแขนงต่างๆ สาเร็จประมาณ 1,325 คน
คณะเทคนิ คการแพทย์ มีนักศึกษาเพิม่ ขึน้ 140 คน และคาดว่าจะอบรมและ
ผลิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้ 460 คน เทคนิคการแพทย์รงั สีวทิ ยาได้ 125 คน
คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน รับนักศึกษาเข้าอบรมปี ละ 12 คน อาจจะเพิม่ ขึน้
เป็ นปี ละ 25 คน คณะนี้ จ ะมีโครงการร่ ว มกับ ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาพัฒ นาการศึ ก ษา
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการยกระดับการศึกษาของคณะอายุรศาสตร์เขตร้อนในภูมภิ าคนี้
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คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดตัง้ โรงพยาบาลขึน้ ใหม่ขนาด 500
เตียง ในเนื้อทีป่ ระมาณ 81 ไร่ ตามโครงการจะมีแผนกวิชา 10 แผนก ซึง่ จะรับนักศึกษาแพทย์
ได้ประมาณชัน้ ละ 10 คน มีโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์หลักสูตร 2 ปี ครึง่ รับนักเรียนได้ปีละ 50
คน โรงเรีย นผู้ ช่ ว ยพยาบาลหลัก สู ต ร 1 ปี รับ นั ก เรีย นได้ ปี ละ 20 คน โรงเรีย นพนั ก งาน
วิทยาศาสตร์หลักสูตร 1 ปี รับได้ปีละ 10 คน ในปี สุดท้ายของแผนจะมีนักศึกษา 830 คน และ
คาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 130 คน ในจานวนนี้เป็ นแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิตประมาณ 30 คน นอกนัน้
เป็ นระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิทยาลัย จะรับสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกปี ละ
25 คน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเพิม่ นักศึกษาประมาณ 160 คน และคาดว่าจะ
ผลิตนักศึกษาได้ประมาณ 2,545 คน
5) มหาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร มหาวิท ยาลัยศิล ปากร จะเปิ ดคณะใหม่ข้นึ อีก 3
คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะดุรยิ างคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมการจัดตัง้ คณะ
ครุศาสตร์ ในระยะของแผนจะรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ 1,000 คน และผลิตบัณฑิตได้ 485 คน
คณะจิ ตรกรรมและปฏิ ม ากรรม เพิ่มนักศึกษา 40 คน และคาดว่าจะผลิต
บัณฑิตได้ 90 คน อนุปริญญา 165 คน
คณะมัณฑณศิ ลป์ เพิม่ นักศึกษาขึน้ อีก 90 คน คาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 135
คน
คณะโบราณคดี ขยายงานระดับปริญญาโท โดยรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี
มาศึกษาปี ละ 10 คน
คณะอักษรศาสตร์ จัดสอนระดับปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ โดยเริม่ เปิ ดรับ
นักศึกษาในปี พ.ศ. 2511 ประมาณ 100 คน และในปี สุดท้ายของแผนจะมีนักศึกษาประมาณ
250 คน
คณะดุริยางคศิ ลป์ เพื่อเปิ ดสอนวิชาดุรยิ างคศิลป์ ในระดับอนุปริญญา โดยเริม่
เปิ ดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2514 ประมาณ 30 คน
6) มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3,082 คน ในปั จจุบนั
มี 1,612 คน และจะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ 1,450 คน เปิ ดคณ ะใหม่ คื อ คณ ะศึ ก ษ าศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิ ทยาศาสตร์ เพื่อจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของคณะ และรับ
สอนวิท ยาศาสตร์ชนั ้ มูล ฐานในชัน้ ปี ท่ีหนึ่ ง ปี ท่ีส องให้แก่ ค ณะต่ างๆ โดยมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น
1,160 คน ภายใน 5 ปี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ จะจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีในสาขามนุ ษ ยศาสตร์
และสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปี ท่หี นึ่ง ปี ท่สี องของคณะต่างๆ ในปี สุดท้ายของแผน จะมี
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นักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ 950 คน เพิ่มขึน้ ประมาณ 609 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้
531 คน
คณะสังคมศาสตร์ การศึกษาของคณะ คาดว่าจะมีนักศึกษาเพิม่ ขึน้ ประมาณ
627 คน เมือ่ เทียบกับ 323 คนในปั จจุบนั และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ประมาณ 464 คน
คณะเกษตรศาสตร์ เพิม่ นักศึกษาประมาณ 570 คนและคาดว่าจะผลิตบัณฑิต
ได้ประมาณ 155 คน
คณะแพทย์ศาสตร์ จัดการศึกษาในสาขาแพทย์ศาสตร์ เภสัช เทคนิคการแพทย์
และพยาบาล จะเพิ่ ม นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เภสัช เทคนิ ค การแพทย์ ป ระมาณ 120 คน เพิ่ ม
นักศึกษาพยาบาล 150 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ประมาณ 300 คน พยาบาลได้ 250 คน
จัดตัง้ โรงเรียนทันตแพทย์โดยรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 20 คน ในปี พ.ศ. 2512 คาดว่าในปี
2514 จะมีนกั ศึกษาทันตแพทย์ประมาณ 75 คน
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิต และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจยั คาดว่า
ในปี สุดท้ายของแผนจะผลิตมหาบัณฑิตได้ 30 คน
คณะการศึ กษาศาสตร์ เปิ ดรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 75 คน ในปี 2511
และคาดว่าในปี 2514 จะมีนกั ศึกษาประมาณ 475 คน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เปิ ดรับนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 60 คนในปี 2512
และคาดว่าในปี 2514 จะมีนกั ศึกษาประมาณ 90 คน
7) มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ในระยะของแผนมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น จะ
ขยายงานคณะวิท ยาศาสตร์พ้ืน ฐานให้ถึงระดับ ปริญ ญาและจะจัด ตัง้ คณะศึก ษาศาสตร์ร บั
นักศึกษาเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1,275 คน ในปั จจุบนั มี 340 คน และจะผลิตบัณฑิตแขนงต่างๆ ได้
ประมาณ 510 คน
คณะวิ ทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ขนั ้ มูลฐาน
และภาษาอังกฤษให้แก่คณะต่างๆ ในระยะ 5 ปี จะรับสอนนักศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 ได้
2,995 คน และฝึ ก อบรมครูว ิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเริม่ เปิ ดรับการ
อบรมในปี พ.ศ.2512 ประมาณ 300 คน ในระยะของแผนจะอบรมได้ 1,300 คน
คณะวิ ท ยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จะเปิ ดรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละอัก ษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2512 ประมาณ 60 คน ในปี สุ ดท้ายของแผนจะมี
นักศึกษาประมาณ 180 คน
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ในระยะของแผนจะเปิ ดสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมไฟฟ้ า โดยเพิม่ นักศึกษา 470 คนและคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้
310 คน
คณะเกษตร เปิ ดสอนในสาขาพืชศาสตร์ ปฐพีศ าสตร์ สัต วศาสตร์ ส่ งเสริม
การเกษตร ในระยะของแผนจะรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ 445 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 200
คน
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คณะศึกษาศาสตร์ เริม่ เปิ ดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2512 ประมาณ 60 คน ใน
แขนงวิทยาศาสตร์ และคาดว่าปี สุดท้ายของแผนจะมีนกั ศึกษาประมาณ 180 คน
8) สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ สถาบัน นี้ จ ัด ตัง้ ขึ้น ใหม่ โ ดยรับ
โอนงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีการจัดตัง้ คณะใหม่อกี 3
คณะคือ คณะบริห ารธุ รกิจ คณะพัฒ นาการเศรษฐกิจ คณะสถิต ประยุ ก ต์ และจัด ตัง้ ส านั ก
งานวิจยั สานักบรรณสารการพัฒนา สานักฝึ กอบรมและวิทยาลัยนักบริหาร รับนักศึกษาในปี
พ.ศ. 2514 ได้ทงั ้ สิน้ 650 คน ในระยะของแผนจะผลิตบัณฑิตปริญญาตรีได้ 400 คน ปริญญาโท
680 คน และประกาศนียบัตรชัน้ สูง 500 คน สถาบันนี้จะได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธฟิ อร์ด
เป็ นมูลค่า 18 ล้านบาท
คณ ะรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในปี พ .ศ. 2510 โอนนั ก ศึ ก ษ าจากคณ ะ
รัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประมาณ 100 คน และรับนักศึกษาเพิม่ อีก 100 คน
ในปี สุดท้ายของแผนจะมีนักศึกษาประมาณ 700 คน คาดว่าจะผลิตมหาบัณฑิตได้ 250 คน
คณะบริ ห ารธุรกิ จ เริม่ รับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2510 ประมาณ 100 คน ในปี
สุดท้ายของแผนจะมีนกั ศึกษาประมาณ 350 คน และคาดว่าจะมีผสู้ าเร็จประมาณ 150 คน
คณะพัฒนาเศรษฐกิ จ ให้การศึกษาขัน้ มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชัน้ สูงและ
ประกาศนียบัตรทางวิชาการบริหารงานพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยเริม่ รับนักศึกษาประมาณปี ละ
120 คน และในระยะของแผนคาดว่าจะมีผสู้ าเร็จ 420 คน
คณะสถิ ติประยุกต์ ปี แรกของแผนจะมีนกั ศึกษาประมาณ 200 คน รวมทัง้ โอน
งานฝึ ก อบรมมาจากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จ านวน 100 คน ในปี สุ ด ท้ า ยของแผนจะมี
นักศึกษาประมาณ 340 คน และคาดว่าจะมีผสู้ าเร็จประมาณ 360 คน
สานั กงานวิ จยั โดยโอนกิจการบริหารของฝ่ ายวิจยั คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารวมกับกิจการบริหารของสานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส านั ก บรรณสารการพัฒ นา โอนกิจการของห้อ งสมุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตัง้ เป็ นสานักบรรณสารการพัฒนา
ส านั ก ฝึ กอบรม โอนกิจการบริห ารของฝ่ ายการฝึ ก อบรมข้าราชการ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ตัง้ เป็ น สานักฝึ ก อบรม จัดฝึ ก อบรมทัง้ ก่ อ น
ประจาการและอบรมระหว่างประจาการ แก่ขา้ ราชการ พนักงาน ระดับต่างๆ
9) มหาวิทยาลัยภาคใต้ มีศูนย์กลางบริหารงานที่จงั หวัดปั ตตานี และแยกตัง้
คณะตามจังหวัดต่างๆ คณะทีค่ าดว่าจะเปิ ดได้ในปี พ.ศ. 2510 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ จะ
เปิ ดทีจ่ งั หวัดปั ตตานี และคาดว่าจะเปิ ดคณะแพทย์ศาสตร์ทจ่ี งั หวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2513
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2510 ได้ประมาณ 60 คน ใน
ปี สุดท้ายของแผนจะมีนกั ศึกษาประมาณ 240 คน และคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 45 คน
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คณะแพทย์ศ าสตร์ รับ นั ก ศึก ษาแพทย์ร ะดับ ขัน้ คลีนิ ค ได้ใ นปี พ .ศ. 2513
ประมาณ 50 คน ในปี พ.ศ. 2514 จะมีนกั ศึกษาประมาณ 100 คน
8.8 โรงเรียนราษฎร์ รัฐจะอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ โดยจะให้เงินอุดหนุนเพิม่ ขึน้
อีก 400 โรงเรียน รวมเป็ นโรงเรียนราษฎร์ทไ่ี ด้รบั เงินอุดหนุ น 2,121 โรงเรียน ในขณะเดียวกัน
จะได้วางมาตรการการเพิม่ คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนราษฎร์โดยส่วนรวมให้ดขี น้ึ
8.9 งานฝึ กหัดครู งานด้านนี้จะต้องได้สดั ส่วนกับการขยายปริมาณการศึกษา
ระดับอื่นๆ ในระยะของแผนจะมีนักเรียน ป.กศ. ต้น เพิม่ ขึน้ 7,702 คน ป.กศ.สูง 1,882 คน และ
ครูปริญญา 2,440 คน ในปี พ.ศ. 2514 จะมีนักเรียน ป.ก.ศ.ต้น 22,200 คน ป.กศ.สูง 9,450 คน
ครู ป.ม.อาชีว ศึก ษา 1,320 คน และปริญ ญา 7,050 คน ในกรณีจาเป็ นอาจมีโครงการฝึ กหัด
ครูเร่งรัดเพื่อเร่งการผลิตครูให้ทนั กับความต้องการเพิม่ เติมจากการผลิตตามปกติ ค่าใช้จ่ายใน
การขยายปริมาณการผลิตครูคาดว่าจะใช้งบประมาณ 270 ล้านบาท
งานของกรมการฝึ กหัดครูท่สี าคัญอีกเรื่องหนึ่ ง คือ การเตรียมครูวชิ าศิลปปฏิบตั ใิ ห้กบั
โรงเรียนมัธยมแบบประสม ประมาณ 200 คน โครงการนี้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ล้าน
บาท
8.10 การศึก ษาผู้ ใ หญ่ การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ จ ะเน้ น หนั ก ทัง้ ในด้ า นอาชีพ และ
การศึกษาทัวไป
่ คาดว่าจะเพิม่ จานวนผูใ้ หญ่รหู้ นังสือให้ได้ประมาณ 300,000 คน จะมีการจัดตัง้
ศู น ย์ก ารศึ ก ษา 25 ศู น ย์ จะจัด สอนวิช าชีพ ให้ ผู้ ใ หญ่ ป ระมาณ 6,000 คน ส าหรับ ในด้ า น
อาชีวศึกษาก็จะขยายงานโรงเรียนหลักสูตรระยะสัน้ และเปิ ดหน่ วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนทีเ่ พิม่ อีก
9 หน่วย ในปั จจุบนั มี 2 หน่วย จะฝึกอาชีพให้ประชาชนได้ประมาณ 12,700 คน
8.11 การศึกษาสงเคราะห์ เปิ ดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพิม่ ขึน้ 5 โรงเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดผู้ปกครองดูแล นอกจากนัน้ ก็จะได้มกี ารปรับปรุงคุ ณภาพโรงเรียน
ชาวเขาให้ดขี น้ึ ด้วย
8.12 โครงการอื่ น ๆ คื อ งานด้ า นวิ จ ัย การศึ ก ษา จิต วิท ยา และการท า
แบบทดสอบมาตรฐาน โดยจะจัดตัง้ เป็ นสถาบันวิจยั การศึกษาและการทดลองขึน้ และขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศและงานวิทยุโรงเรียน ซึ่งจะขยายขอบเขตของงานให้กว้างขวางขึ้น
โดยริเริม่ ทดลองโทรทัศน์โรงเรียนด้วย
งบพัฒนา
9. งบพัฒนาการศึกษาทัง้ สิ้นเฉพาะการขยายงานระยะ 5 ปี ได้ประมาณไว้ 6,610 ล้าน
บาทเป็ นงบประมาณ 5,500 ล้านบาท เงินกู้ต่ างประเทศ 287 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 290
ล้านบาท และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ 535 ล้านบาท
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งบพัฒนาการศึกษา
ที่มาของเงิ น
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ1/
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2510
893.83
36.00

2511
1,080.30
157.00

2512
1,103.50
134.00

2513
1,169.50
119.00

2514
1,253.30
131.00

(ล้านบาท)
รวม
5,500.43
577.00

90.00
1,019.83

100.00
1,337.30

110.00
1,347.50

115.00
1,403.50

120.00
1,504.30

535.00
6,612.43

หมายเหตุ : 1/ รวมเงินกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย 290 ล้านบาท
ปัญหาสาคัญและความหมายในอนาคต
10. ในระยะของการดาเนินงานตามแผนที่ส องนี้ รัฐบาลได้ทุ่ มเทความพยายามและ
ความเอาใจใส่ในด้านพัฒนาการศึกษาเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากงบพัฒนาการศึกษาจาก
งบประมาณแผ่นดินซึ่งเพิม่ จากประมาณร้อยละ 6 ของยอดรวมงบพัฒนาในระยะของแผนฉบับ
แรกเป็ น ร้อ ยละ 14 ทัง้ นี้ ได้เ น้ น หนั ก ในด้า นการสนองความต้ อ งการก าลัง คนระดับ กลาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่างฝีมอื นอกจากนัน้ ได้เพ่งเล็งในเรื่องการขยายปริมาณในทุกระดับ เพื่อให้
เยาวชนของชาติซ่งึ อยู่ในวัย เล่าเรียนได้มโี อกาสรับการศึกษาให้มากที่สุด ความมุ่งหมายอัน
สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง ก็คอื การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ โดยมุ่งหมายที่จะให้
ประชากรของประเทศได้ม ีค วามรู้ค วามสามารถในการช่ ว ยพัฒ นาประเทศให้ม ากที่สุ ด ใน
ขณะเดียวกันก็พยายามลดความสูญเปล่าทางการศึกษาโดยมาตรการต่างๆ
11. อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะทุ่มเทความพยายามสักเพียงใดก็ยงั มีปัญหาทีจ่ ะต้องเตรียม
คิดไว้ล่วงหน้ าในการพัฒนการศึก ษา ปั ญ หาที่สาคัญ มากอย่างหนึ่ง ก็คอื ความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับแนวโน้มในระดับมัธยมศึกษา ซึง่ ในปั จจุบนั มีนโยบายจะเริม่ ให้การศึกษาวิชาชีพพร้อม
กันไปด้วย แต่กย็ งั ไม่เป็ นทีแ่ น่นอนว่าจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาในด้านมัธยมศึกษาทีป่ ระเทศกาลัง
ประสบอยู่ได้เพียงใด ปั ญ หาที่สาคัญ มากอีกเรื่องก็คอื คุณภาพของการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่ง
จะต้องดาเนินการปรับปรุงด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ระบบการตรวจตราควบคุม ความขาดแคลนครู
คุณ ภาพของครู การปรับปรุงระบบริหารการศึกษาระบบการสอน การปรับปรุงหลักสูตร และ
บทบาทของโรงเรียนราษฎร์ เป็ นต้น
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12 ปั ญ หาต่ างๆ ทางการศึก ษาที่กล่ าวมาแล้ว ปั ญ หาเรื่อ งโรงเรียนราษฎ์เป็ นเรื่อ งที่
รัฐบาลควรจะได้เริม่ สนใจและเอาใจใส่อย่างแท้จริง เพราะโรงเรียนราษฎร์ก็มบี ทบาทอย่างสาคัญ
ยิง่ ในการผลิตกาลังคนระดับกลางให้กบั ประเทศ การดาเนินงานในเรือ่ งนี้ควรจะเพ่งเล็งให้มกี าร
วิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนของโรงเรียนราษฎร์ การเก็บค่าเล่าเรียนและวิธใี ห้
เงินอุดหนุ นของรัฐบาล นอกจากนัน้ ก็ควรจะได้พจิ ารณาถึงกลไกในการบริหาร ซึง่ จะทาหน้าที่
ในด้านตรวจตราและนิเทศการศึกษาอันเป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนราษฎร์ให้สงู ขึน้
13. อุปสรรคในการขยายงานระดับอุดมศึกษาที่สาคัญยิง่ คือ เรื่องอาจารย์ซ่งึ ในปั จจุบนั
ปรากฏว่ายังขาดแคลนอยู่มาก เป็ นผลให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศต้องใช้อาจารย์พเิ ศษ
เกือบร้อยละ 30 และถ้าคิดเป็ นรายคณะบางคณะมีจานวนอาจารย์พเิ ศษมากกว่าอาจารย์ประจา
ซึ่งเป็ น อุ ส รรคอย่างยิ่งในการที่จ ะขยายปริม าณนัก ศึก ษา การขาดแคลนอาจารย์ในสาขาที่
ประเทศต้องการมาก เช่น แพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็ นอุปสรรคสาคัญยิง่ ในการ
พัฒนากาลังคนระดับสูงของประเทศ และสมควรทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแก้ไขโดยด่วนทีส่ ุด
14. การพัฒนาการศึกษาเป็ นการเตรียมกาลังคนให้ประเทศในอนาคต ดังนัน้ จึงเป็ น
เรื่องที่จะต้องเพ่งเล็งถึงปั ญหาระยะยาว ปั ญหาที่รฐั บาลจะต้องประสบและจะต้องเตรียมคิดไว้
ล่ ว งหน้ าก็ค ือ การเพิ่ม ประชากรของประเทศในอัต ราที่รวดเร็ว คาดหมายว่ าประชากรของ
ประเทศจะเพิ่มจานวนขึ้นจาก 33.1 ล้านในปั จจุบนั เป็ นประมาณ 50 ล้านในปี พ.ศ. 2524 ซึ่ง
หมายความว่าเป็ นภาระของรัฐบาลทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาทัง้ ภาคบังคับและระดับอื่นเพิม่ ขึน้ เกือบ
เท่ า ตัว ยิ่ง กว่ า นั ้น เนื่ อ งจากเศรษฐกิจ ของประเทศก าลัง ขยายตัว อย่ า งรวดเร็ว จึง มีค วาม
จาเป็ น ที่จะต้อ งเตรียมพัฒ นาก าลังคนให้ส อดคล้อ งกัน ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่ง
ประมาณว่าระดับมัธยมศึกษาควรจะมีนักเรียนประมาณ 1,325,000 คน นัน้ ย่อมหมายความว่า
รัฐบาลจะต้องเตรียมแผนการศึกษาสาหรับการศึกษาของเยาวชนเพิม่ อีกเกือบ 900,000 คน
15. การศึกษาระดับมัธยมจะมีผลสะท้อนต่อการขยายการศึกษาระดับประถมปลายและ
มีผ ลต่ อ การเพิ่ม ปริมาณอุ ด มศึก ษา ดังจะเห็น ได้จากรายงานการศึกษาเรื่อ งมัธ ยมศึกษาใน
ประเทศไทย ซึ่งแสดงจานวนนักเรียน ม.ศ. 1-5 ในปี พ.ศ. 2509 ประมาณ 400,000 คน และใน
ปี พ.ศ. 2514 คาดว่ า จะมีป ระมาณ 800,000 คน เพิ่ม จากปั จ จุ บ ัน ถึ ง 400,000 คนและถ้ า
พิจารณาไปจนถึงปี 2529 นักเรียนในระดับนี้จะมีถงึ 1,600,000 คน จากสถิตใิ นปั จจุบนั ปรากฏ
ว่า นัก เรีย นที่จ บ ม.ศ. 5 ประมาณร้อ ยละ 57 ที่จะเข้าเรีย นต่ อ ในมาหาวิท ยาลัย ดังนั ้น ถ้ า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาเป็ นต้องเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว รัฐบาลจะต้องเตรียมการเสียแต่ในบัดนี้
16. การเตรีย มการเพื่อ รับ ภาระการศึก ษาในอนาคต ซึ่งจะขยายตัว พร้อ มกัน ไปกับ
จานวนประชากรของประเทศ มีเรื่องที่ต้องเตรียมคิดเอาไว้ลาดับแรก ก็คอื การวางโครงการ
สงวนทีด่ นิ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการศึกษา จานวนทีด่ นิ ทีจ่ ะต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าย่อมรวมทัง้
ที่ดนิ เพื่อการปลูกสร้างอาคารเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นในด้านการศึกษา ที่ดนิ เหล่านี้จะหา
ยากขึน้ และมีราคาสูงขึน้ ตามจานวนประชากรทีเ่ พิม่ จึงเป็ นเรือ่ งทีค่ วรดาเนินการไว้แต่เนิ่นๆ
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17.การจัดระบบและการวางแผนการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องสัมพันธ์และรับกัน
จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะถ้าได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงว่ามีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่
หลายหน่ วยการประสานงานระหว่างหน่ วยงานเหล่านี้จงึ เป็ นสิง่ จาเป็ นและชอบทีร่ ฐั บาลจะดูแล
ให้ความสนใจโดยใกล้ชดิ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ โดยถือว่า
อนาคตของเยาวชนของชาติเป็ นสิง่ สาคัญเหนือปั จจัยการพิจารณาอื่นๆ
18. ถ้ า พิ จ ารณาในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ลงทุ น ในการศึ ก ษา คาดว่ า ในปี พ .ศ. 2524
รัฐบาลจะมีภาระในด้านการศึกษาเกินกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าไปด้วยดี และถ้าสถานะเศรษฐกิจของประเทศมันคงขึ
่
น้ ตามลาดับ
แล้ว ก็เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ว่ากาลังทุนเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถลงทุนเพื่อการศึกษาเพิม่ ขึน้
เรื่อยๆ และจะเพิม่ ขึน้ จนถึงร้อยละ 5 ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งเป็ นเป้ าหมายที่ควรกาหนดไว้
สาหรับอนาคตข้างหน้านี้.
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รายละเอียดงบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแยกตามสาขา
งบพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

1,475.74

1,611.62

1,633.01

1,740.73

1,863.29

8,354.39

130.00

150.00

150.00

170.00

200.00

800.00

29.65
5.48

35.02
7.00

36.87
9.00

37.96
9.00

39.90
9.00

179.40
39.48

3.37

3.80

4.10

4.40

4.70

20.37

6.37

6.80

5.80

3.90

3.90

26.77

4.43

4.72

4.67

6.66

7.50

27.98

2.95
7.05

2.00
7.50
7.20

2.10
3.80
7.40

2.20
4.20
7.60

2.30
4.70
7.80

8.60
19.15
37.05

โครงการ
ส่วนราชการ
งบกลางสาหรับโครงการ
ช่วยเหลือชาวนา
สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
1.เศรษฐกิจการเกษตร
2.ศูนย์พฒ
ั นาการเกษตร
2.1ศูนย์การเกษตร
ในเขตโครงการ
คันและคูน้า
2.2 ศูนย์การเกษตร
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2.3สารวจค้นคว้า
และปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
2.4ศูนย์วจิ ยั เกษตร
วิศวกรรม
3. ส่งเสริมการเกษตร
4. การบินเกษตร
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

73.06

83.07

94.72

104.95

115.00

470.80

11.55

12.00

12.80

13.60

14.50

64.35

0.73

0.80

0.90

1.00

1.10

4.53

2.69

3.00

3.50

4.00

4.30

17.49

0.42
7.33

0.50
8.50

0.58
9.50

0.63
10.50

0.70
10.50

2.83
46.33

0.20
0.70

0.27
2.50

0.34
2.50

0.42
2.00

0.50
2.00

1.73
9.70

15.50
7.07

16.50
9.00

18.00
11.00

19.00
13.00

20.00
15.00

89.00
55.07

0.48
0.19

1.00
2.00
3.00
0.80

1.70
2.50
3.00
1.20

2.50
3.00
2.00
1.50

3.00
3.50
2.00
1.70

8.20
11.48
10.00
5.38

โครงการ
กรมกสิ กรรม
1. สารวจค้นคว้าและวิจยั
1.1ค้นคว้าทดลองใน
สถานีกสิกรรม
และสถานีขยาย
พันธุพ์ ชื
1.2ค้นคว้าทดลอง
เกษตรกรรมใน
เขตคันและคูน้า
1.3สารวจค้นคว้าโรค
พืช แมลง และ
จุลนิ ทรีย์
1.4สารวจค้นคว้า
พฤกษชาติ
1.5ค้นคว้าดินและปุ๋ ย
1.6วิจยั ป้ องกันกาจัด
โรคและศัตรูพชื
1.7วิจยั วัตถุมพี ษิ
2. พัฒนาพืชเศรษฐกิจ
2.1ยาง
2.2ฝ้ าย
2.3ข้าวโพดและ
ข้าวฟ่ าง
2.4มะพร้าว
2.5อ้อย
2.6ปาล์มน้ามัน
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

3.92
9.87

0.80
3.00
5.00

1.30
3.00
6.00

1.70
3.50
7.00

2.00
4.00
8.00

5.80
17.42
35.87

4.23

4.80

4.60

6.50

7.30

28.43

1.90
1.00
5.28
62.47

2.30
1.50
5.80
68.00

2.80
2.00
6.50
76.60

3.30
2.50
7.30
85.30

3.80
3.00
8.20
93.80

14.10
10.00
38.0
386.17

3.15

3.20

3.50

3.80

4.00

17.65

16.39
6.00

18.00
7.00

20.00
7.80

22.00
8.60

24.00
9.60

100.39
39.00

3.49

3.80

4.10

4.40

4.70

20.49

2.63

3.00

3.50

4.00

4.50

17.63

1.87

-

-

-

-

1.87

โครงการ
2.7ปอ
2.8หม่อนและไหม
2.9พืชเศรษฐกิจอื่นๆ
3.ส่งเสริมการกสิกรรม
3.1ขยายและเผยแพร่
พันธุพ์ ชื
3.2ส่งเสริมและเผย
แพร่
3.3กสิกรรมวิธาน
3.4ปราบโรคและศัตรูพชื

กรมการข้าว
1.ค้นคว้าและทดลอง
1.1ทดลองพันธุข์ า้ ว
1.2สถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์
1.3ค้นคว้าทางวิทยาการ
1.4ค้นคว้าทดลอง
เกษตรกรรมใน
เขตคันและคูน้า
1.5ศูนย์วจิ ยั และอบรม
การอารักขาข้าว
1.6วิจยั เครือ่ งมือและ
เครือ่ งจักรทุ่นแรง
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

2.ส่งเสริมการทานา
2.1ส่งเสริมและเผยแพร่
2.2ปราบศัตรูขา้ ว
2.3ทานาสาธิตแปลงใหญ่

14.21
11.77
2.96

16.50
13.00
3.50

18.70
15.00
4.00

21.00
17.00
4.50

23.00
19.00
5.00

43.41
75.77
19.96

กรมประมง

43.00

48.20

54.40

62.35

68.40

277.35

19.76

21.00

23.00

25.00

27.00

115.76

1.56
1.35
-

1.70
3.00
-

1.80
4.00
1.00

1.90
5.00
2.00

2.00
6.00
3.00

8.96
19.35
6.00

0.21
0.10

0.50
0.20

0.80
0.30

1.10
0.40

1.50
0.50

4.11
1.50

1.33

1.50

1.70

1.90

2.10

8.53

16.89

18.50

21.00

23.00

24.00

103.39

ส่วนราชการ
ครงการ

1.พัฒนาการประมงน้าจืด
1.1พัฒนาประมงน้าจืด
1.2พัฒนาประมงในเขต
คันและคูน้า
1.3บูรณะทีจ่ บั สัตว์น้า
1.4สถาบันประมงน้าจืด
1.5ศูนย์วจิ ยั การ
เกษตรประจาภาค
1.6ประมงสาธิตห้วยสีทน
2.พัฒนาประมงน้ากร่อย
2.1พัฒนาประมงน้ากร่อย
3.พัฒนาประมงทะเล
3.1พัฒนาประมงทะเล
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4.พัฒนาอาชีพประมง
4.1พัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้า
4.2ศูนย์ฝึกอบรมวิชา
การประมง

กรมปศุสตั ว์
1.บารุงและส่งเสริมการ
เลีย้ งสัตว์
1.1บารุงพันธุส์ ตั ว์
1.2แพร่พนั ธุส์ ตั ว์
1.3บารุงรักษาและขยาย
พันธุส์ ุกร
1.4ส่งเสริมการเลีย้ งโคนม
1.5ส่งเสริมเกษตรกรรม
ในเขตคันและคูน้า
1.6อาหารสัตว์
2. ป้ องกันและกาจัดโรค
สัตว์
2.1ป้ องกันกาจัดโรค
2.2ผลิตชีวผลิตภัณฑ์
3.ทดลองค้นคว้า
3.1ค้นคว้าทางสัตว์แพทย์
3.2ค้นคว้าทางสัตวบาล

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

1.80

0.80

1.00

1.20

1.40

6.20

68.04

1.00
70.60

0.80
76.55

0.85
82.70

0.90
88.95

3.55
386.84

21.37
4.76

20.00
6.00

21.00
8.00

22.00
10.00

23.00
12.00

107.30
40.76

2.51
1.97

3.00
2.00

3.20
2.10

3.50
2.20

4.00
2.30

20.41
10.57

1.44
2.67

1.60
2.70

1.70
2.75

1.80
2.80

1.90
2.85

8.44
13.77

23.55
6.03

25.00
6.30

2.00
6.50

19.00
6.80

31.00
7.00

135.55
32.63

2.20
1.54

2.30
1.70

2.40
1.90

2.50
2.10

2.60
2.30

12.00
9.54
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

84.29

94.45

107.80

113.65

127.60

527.79

5.45
1.54
3.13

5.00
1.65
3.80

5.00
1.75
4.50

5.20
1.85
5.30

5.50
1.95
5.80

26.14
8.74
22.53

0.64

0.70

0.80

0.90

1.00

4.04

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

13.25

12.84
14.77

14.00
18.00

16.00
22.00

10.00
26.00

12.00
30.00

64.84
110.77

14.19

14.80

15.50

16.20

17.20

77.69

1.15

1.40

1.80

2.50

3.30

10.15

7.66

9.00

11.00

13.00

15.00

55.66

โครงการ

กรมป่ าไม้
1.สารวจและวิจยั
1.1สารวจทรัพยากรป่ าไม้
และไม้ทากระดาษ
1.2วิจยั ทางวนวัฒน์วทิ ยา
1.3วิจยั เพือ่ รักษาต้นน้า
1.4วิจยั ทางพฤกษศาตร์
และสัตวศาสตร์
1.5วิจยั คุณสมบัตไิ ม้และ
ของป่ าอื่นๆ เช่น ครัง่
2. ควบคุมและป้ องกันรักษา
ป่ า
2.1สงวนป่ า
2.2ป้ องกันรักษาป่ า
2.3ควบคุมป่ าที่
อนุญาตทาไม้
2.4สงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า
3. จัดการและบารุงป่ า
3.1จัดการป่ าไม้และ
บารุงป่ าธรรมชาติ
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ส่วนราชการ
โครงการ
3.2ปลูกสร้างส่วนป่ า
3.3จัดการสวนพฤกษ
ศาสตร์และอุทยาน
แห่งชาติ

กรมชลประทาน
1.งานชลประทานทัวไป
่
1.1สารวจเพือ่ การ
ชลประทาน
1.2แปรสภาพและรักษา
ลาน้า
2.งานก่อสร้างชลประทาน
หลวง
2.1แม่ยม-แพร่
2.2แม่กลองใหญ่
กาญจนบุร ี
2.3แม่แตง-เชียงใหม่
2.4ลาปาว-กาฬสินธุ์
2.5ลาพระเพลิงนครราชสีมา
2.6แก่งกระจานเพชรบุร ี
2.7กิว่ ลม-ลาปาง
2.8ลาตะคอง-นคร
ราชสีมา

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

15.02

18.00

21.00

24.00

27.00

105,02

5.36
875.29

5.50
936.74

5.80
921.00

6.00
921.00

6.30
945.97

28.96
4,600.00

26.59

28.00

30.00

32.00

34.00

150.59

23.67

25.00

10.00

4.00

0.07

63.37

20.05

40.00

40.00

22.00

-

122.05

191.14
41.39
98.45

230.00
20.00
45.00

230.00
42.00

230.00
40.00

230.00
40.00

1,111.94
61.38
245.45

26.99

20.00

-

-

-

46.99

26.53
30.06

25.00
25.00

20.00
22.00

-

-

71.53
77.06

62.52

25.00

-

-

-

87.52
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2.9 ท่าเชียด-พัทลุง
2.10น้าพอง-ขอนแก่น
2.11น้าอูน-สกลนคร
2.12น้าปราณ-ประจวบ
คีรขี นั ธ์
2.13ผาซ่อม-อุตรดิตถ์
2.14กึด๊ -เชียงใหม่
2.15อุตรดิตถ์-และ
พิษณุโลก
2.16ชีบน-ชัยภูม ิ
2.17น้ายัง-ร้อยเอ็ด
2.18มูลบน-นครราชสีมา
3.งานก่อสร้างชลประทาน
ทัวไป
่
3.1อ่างเก็บน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2ประหยัดน้าภาคเหนือ
3.3ชลประทานเหมืองฝาย
3.4คันและคูน้า

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

20.08
57.14
7.57

18.00
70.00
53.00

15.00
60.00
56.00

25.00
46.00

25.00
32.00

53.08
237.14
193.57

5.89
117.00
-

35.00
117.00
-

45.00
173.00
10.00

45.00
195.00
30.00

40.00
165.00
40.00

170.89
766.00
80.00

-

-

20.00
-

60.00
10.00
10.00
10.00

100.00
30.00
25.00
25.00

180.00
40.00
35.00
35.00

44.14
5.36
42.70
16.66

46.00
7.74
43.00
20.00

48.00
5.00
44.00
15.00

50.00
5.00
45.00
15.00

52.00
5.00
46.00
15.00

240.14
28.10
220.70
81.66
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
4.งานพัฒนาลุ่มน้าเจ้าพระยา
4.1ระบายน้าทุ่ง
เจ้าพระยาที่ 1 และที่ 2
4.2อ่างเก็บน้ากระเสียว

23.23
8.14

25.00
19.00

17.00
20.00

17.00
30.00

17.27
25.00

99.50
102.14

กรมพัฒนาที่ดิน

51.68

61.60

72.10

82.80

95.40

363.59

11.46

12.00

13.00

15.00

17.00

68.46

8.28
11.81
2.46

10.50
15.00
3.60

11.50
17.00
4.80

13.00
19.00
5.70

15.00
22.00
7.00

58.28
84.81
23.56

3.06

5.00

7.00

9.00

11.00

35.06

2.27

1.00

1.20

1.40

1.60

7.47

10.94

13.00

16.00

18.00

20.00

77.94

1.41

1.50

1.60

1.70

1.80

8.01

1.จาแนกและจัดทาสามะโน
ทีด่ นิ
1.1จาแนกทีด่ นิ
2.บริรกั ษ์ทด่ี นิ
2.1บารุงทีด่ นิ
2.2อนุรกั ษ์ดนิ และน้า
2.3ส่งเสริมพัฒนาทีด่ นิ
3.นโยบายทีด่ นิ
3.1สารวจการถือครองที่
ดิน
3.2บริการทางวิชาการใน
เรือ่ งการจัดทีด่ นิ
4.สารวจทีด่ นิ
4.1สารวจและวิเคราะห์ดนิ
4.2สาธิตเพือ่ พัฒนาที่
สงวนเลีย้ งสัตว์
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

5.52

6.94

8.47

10.02

11.57

42.52

1.48

1.50

1.55

1.60

1.65

7.78

2.02
0.97

3.22
1.07

4.50
1.17

5.80
1.27

7.10
1.37

22.64
5.85

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

6.25

52.73

57.00

63.50

70.00

76.70

319.93

13.43

14.00

16.00

18.00

20.00

81.43

11.31

12.00

13.00

14.00

15.00

65.31

7.16

9.00

11.00

13.00

15.00

55.16

5.10

5.50

6.00

6.50

7.00

35.00

โครงการ

กรมสหกรณ์พาณิ ชย์
ธนกิ จ
1.จัดสหกรณ์พาณิชย์ธนกิจ
1.1สหกรณ์หาทุน
1.2สหกรณ์เครดิตเพือ่
ผลิตกรรม(เอนกประสงค์)
1.3สหกรณ์ขายข้าว
1.4สหกรณ์ขายพืชผล
ผลิตผลและอุตสาหกรรม

กรมสหกรณ์ที่ดิน
1.จัดและส่งเสริมสหกรณ์บา
รุงทีด่ นิ
1.1จัดสหกรณ์บารุงทีด่ นิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2จัดสหกรณ์บารุงทีด่ นิ
ภาคกลาง
1.3จัดสหกรณ์บารุงทีด่ นิ
ภาคเหนือ
1.4จัดสหกรณ์บารุงทีด่ นิ
ภาคใต้

272

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

5.89

6.20

6.50

6.80

7.20

32.59

2.35

2.50

2.30

2.90

3.10

13.55

4.71

5.00

5.25

5.50

5.80

26.26

2.70

1.80

1.90

2.00

2.10

10.50

0.08

1.00

1.15

1.30

1.50

5.03

รัฐวิ สาหกิ จ
องค์การสะพานปลา

19.31
10.34

12.60
3.00

21.40
3.00

6.48
1.48

6.10
2.20

65.89
20.02

1.ก่อสร้างและขยายสะพาน
ปลา
1.1ท่าเทียบเรือประมง
ตราด
1.2สะพานปลาชลบุร ี
1.3ท่าเทียบเรือประมง
สุราษฏร์ธานี

5.34
-

3.00

-

-

-

5.34
3.00

-

-

3.00

-

-

3.00

ส่วนราชการ
โครงการ
2.จัดและส่งเสริมสหกรณ์
นิคม
2.1จัดสหกรณ์นิคม
ภาคเหนือ
2.2จัดสหกรณ์นิคมภาค
กลาง
2.3จัดสหกรณ์นิคม
ภาคใต้
3.จัดและส่งเสริมสหกรณ์ผู้
เช่าและเช่าซื้อทีด่ นิ
3.1จัดสหกรณ์ผเู้ ช่าและ
เช่าซื้อทีด่ นิ ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคใต้
4.จัดและส่งเสริมชุมนุม
สหกรณ์ทด่ี นิ
4.1จัดและส่งเสริมชุมนุม
สหกรณ์ทด่ี นิ
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
1.4ท่าเทียบเรือประมง
ปั ตตานี
1.5ท่าเทียบเรือประมง
สมุทรสงคราม
1.6สะพานห้องเย็นชุมพร

-

-

-

1.48

-

1.48

5.00

-

-

-

2.20
-

2.20
5.00

องค์การสวนยาง

8.97

9.60

18.40

5.00

3.90

45.87

1.ส่งเสริมการผลิตยาง
1.1สร้างสวนยางพันธุด์ ี
แห่งที่ 2
1.2สร้างโรงงานยางดิบ

8.97
-

9.60
-

8.40
10.00

5.00
-

3.90
-

35.87
10.00

1,495.05

1,624.22

1,684.41

1,747.21

1,869.39

8,420.28

รวมทัง้ สิ้ น
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

16.00
66.00
36.00
30.00
35.00
-

64.00
120.00
20.00
15.00
-

16.00
60.00
134.00
150.00
140.00
20.00
10.00
-

40.00
114.00
200.00
140.00
10.00
30.00
30.00
30.00

20.00
86.00
150.00
100.00
20.00
20.00
20.00

16.00
146.00
120.00
490.00
500.00
380.00
80.00
50.00
50.00
60.00
50.00

183.00

219.00

530.00

594.00

416.00

1,942.00

โครงการ

กรมชลประทาน
1.ลาปาง ลาพระเพลิง
แม่แตง1/
2.แม่กลองใหญ่ระยะแรก1/
3.กึด๊ -เชียงใหม่
4.แม่น้าน่าน
5.อุตรดิตถ์และพิษณุโลก
6.แม่กลองใหญ่ระยะที่ 2
7.ปราณ-ประจวบคีรขี นั ธ์
8.ชีบน-ชัยภูม ิ
9.ลาน้ายัง-ร้อยเอ็ด
10.ลาน้าอูน-สกลนคร
11.มูลบน-โคราช

รวมทัง้ สิ้ น

หมายเหตุ : 1/ โครงการต่อเนื่องจากแผนแรก
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

83.7
53.6
10.0
7.0
7.0
1.0
1.9
2.0
10.0
5.0
9.7
6.7
0.5
4.4
1.8
15.3
0.5
9.8
5.0

87.5
66.5
10.0
9.0
8.0
1.0
1.9
1.3
10.0
19.0
6.3
4.3
3.0
1.3
10.3
0.5
9.8
-

53.5
37.8
10.0
8.0
4.0
1.0
1.8
10.0
3.0
2.3
1.7
0.6
10.3
0.5
9.8
-

50.3
38.7
8.0
7.0
3.0
1.0
1.7
8.0
10.0
0.5
0.5
9.8
9.8
-

22.0
22.0
8.0
3.0
1.0
8.0
2.0
-

297.0
218.6
46.0
34.0
22.0
4.0
8.3
3.3
46.0
39.0
16.0
13.8
0.5
9.6
3.7
45.7
1.5
39.2
5.0

โครงการ

โครงการต่อเนื่ องจาก
แผนแรก
ก.สหรัฐอเมริกา
1.อนุรกั ษ์ดนิ และน้า
2.ธุรกิจการเกษตร
3.สถาบันเกษตรกร
4.สินเชือ่ การเกษตร
5.เศรษฐกิจการเกษตร
6.สารวจดิน
7.ส่งเสริมเผยแพร่
8.วิจยั ประยุกต์
9.สารวจลุ่มแม่น้ามูล-ชี
ข.สหประชาชาติ
1.อารักขาข้าว
2.พัฒนายาง
3.ไร่นาตัวอย่างกาฬสินธุ์
ค.แผนโคลอมโบ
1.โรงหีบฝ้ ายตัวอย่าง
2.งานชลประทานราษฎร์
3.พัฒนาทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์
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ส่วนราชการ

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

8.1
0.8
2.0
1.1

6.4
0.4
1.4
0.9

3.1
0.7
-

1.3
-

-

18.9
1.2
4.1
2.0

1.4
1.3

1.2
1.2

1.1
-

-

-

3.7
2.5

1.5

1.3

1.3

1.3

-

5.4

16.3

22.5

56.5

64.7

93.0

253.0

โครงการ
ง.ประเทศทีส่ าม
1.สถาบันผลิตภัณฑ์ป่าไม้
2.ฟาร์มโคนมเชียงใหม่
3.สถาบันประมงทะเล
4.ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค
5.บารุงพันธุไ์ ม้สกั
6.พัฒนาชนบทไทยอิสราเอล

โครงการต่ออายุ ขยาย
งานและโครงการใหม่
1.พัฒนาการเกษตรใน
เขตเร่งรัดพัฒนาชนบท
2.ปรับปรุงพืชหลัก เช่น ยาง
ฝ้ าย และพืชสินค้าขาออก
3.ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4.ไร่นาตัวอย่าง
5.เพิม่ ผลผลิตข้าวโพดและ
ข้าวฟ่ าง
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ส่วนราชการ

2510
โครงการ

6.อารักขาข้าว
7.ป้ องกันโรคศัตรูพชื
8.ศูนย์พฒ
ั นาทีด่ นิ ตัวอย่าง
9.สารวจภาวะถือครองทีด่ นิ
10.ชลประทานขนาดเล็ก
11.พัฒนาการประมงน้าจืด
12.ฝึกอบรมการประมงทะเล
13.ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์
14.อนามัยสัตว์
15.สารวจจาแนกประเภทดิน
และสมรรถนะทีด่ นิ
16.พัฒนาทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์
17.ป้ องกันรักษาสัตว์ป่า
18.ปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ
19.สารวจทรัพยากรป่ าไม้
และการจัดป่ าไม้

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

100.0

110.0

110.0

115.0

115.0

550.0

(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
20.สถาบันเกษตรกร
21.สินเชือ่ การเกษตร
22.จัดทีด่ นิ ในเขตชลประทาน
23.การสารวจแหล่งน้าเพือ่
การชลประทาน
24.จัดตัง้ เครือ่ งสูบน้า
ชลประทาน
25.จัดต้นน้าลาธาร
26.ประเมินผลและวาง
แผนการพัฒนาลุ่มน้า
เจ้าพระยา
27.สถาบันวิจยั การเกษตร
28.สหกรณ์โคนม

รวม

4.เงิ นรายได้รฐั วิ สาหกิ จ
ส่วนราชการ
โครงการ
กองทุนสงเคราะห์ชาวสวน
ยาง

รวม

2510

2511

2512

2513

2514

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80
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งบพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

1.งบประมาณแผ่นดิ น
2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

103.81
14.30

117.70
11.00

110.61
11.50

93.23
11.00

96.25
12.00

521.60
59.80

9.30

3.00

3.50

4.00

5.00

24.80

-

3.00

3.00

2.00

2.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

25.00

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.ศูนย์เพิม่ ผลผลิตแห่ง
ประเทศไทย

1.43

2.76

2.83

3.25

3.25

13.25

1.43

2.76

2.98

3.25

3.25

13.25

กรมวิ ทยาศาสตร์

3.57

5.00

7.00

10.50

10.50

34.82

1.วิเคราะห์วจิ ยั ทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การ
อุตสาหกรรม
2.มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.80
0.77

3.50
1.50

5.00
2.00

7.50
3.00

7.50
3.00

25.05
9.77

12.10

22.30

13.40

5.00

5.00

58.80

ส่วนราชการ
โครงการ
ส่วนราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1.บริการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
2.ขยายบริการด้านตลาด
สาหรับสินค้าอุตสาหกรรม
และหัตถกรรมไทย
3.เงินกูเ้ พือ่ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
1.ศูนย์ส่งเสริมน้าตาล
2.นิคมอุตสาหกรรม

7.00
5.10

6.00
16.30

6.00
7.40

6.00
-

5.00
-

30.00
28.80

สภาวิ จยั แห่งชาติ

13.48

11.14

7.38

-

-

32.00

1.สถาบันวิจยั เทคนิควิทยา

13.48

11.14

7.38

-

-

32.00

กรมทรัพยากรธรณี

58.93

65.50

68.50

64.50

65.50

322.93

1.สารวจและพัฒนาน้าบาดาล
2.พัฒนาเหมืองแร่
3.สารวจธรณีวทิ ยาแหล่งแร่

31.14
6.66
21.13

35.00
7.50
23.00

35.00
8.50
25.00

30.00
9.50
25.00

30.00
10.50
25.00

161.14
42.66
119.13

รัฐวิ สาหกิ จ

21.49

16.20

16.20

12.00

12.00

77.89

12.00
1.60

12.00
4.20

12.00
4.20

12.00
-

12.00
-

60.00
10.00

7.89

-

-

-

-

7.89

125.30

133.90

120.81

105.23

108.25

599.49

1.โรงกลันน
่ ้ามันฝาง
2.บริษทั อู่กรุงเทพฯ
3.องค์การผลิตอาหาร
สาเร็จรูป

รวมทัง้ สิ้ น
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2.เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ
2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

โครงการต่อเนื่ องจาก
แผนแรก

22.60

9.00

21.90

33.30

35.00

101.60

1.ส่งเสริมการลงทุน
2.พัฒนาอุตสาหกรรม
3.สถาบันวิจยั เทคนิควิทยา
4.สารวจแร่ภาคอีสาน
5.สถาบันบริการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
6.สารวจแร่ภาคเหนือและใต้

3.40
8.00
2.60
1.60

2.10
6.20
1.50
-

4.70
1.50
-

-

-

5.50
18.90
4.60
1.60

4.40
2.60

3.90
2.30

2.90
-

1.70
-

-

12.90
4.90

2.40

9.00

21.90

33.30

35.00

101.60

ส่วนราชการ
โครงการ

โครงการต่ออายุขยาย
งานและโครงการใหม่
1.พัฒนาหน่วยอุตสาหกรรม
(รวมศูนย์วจิ ยั ต่างๆ)
2.บริการด้านตลาด
3.บริการให้คาปรึกษาแนะนา
อุตสาหกรรม
4.วิเคราะห์วจิ ยั ทาง
วิทยาศาสตร์
5.มาตรฐานอุตสาหกรรม
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

25.00

25.00

30.00

35.00

35.00

150.00

โครงการ
6.ศูนย์ส่งเสริมน้าตาล
7.นิคมอุตสาหกรรม
8.อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
9.พัฒนาบ่อน้าบาดาล
10.พัฒนาเหมืองแร่
11.สารวจธรณีวทิ ยา
12.สารวจธรณีฟิสกิ ส์
13.สารวจแร่ใต้ทะเล

รวม

3.รายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ
ส่วนราชการ
โครงการ
1.บริษทั ไม้อดั ไทย จากัด
2.องค์การเชือ้ เพลิง
3.องค์การแก้ว
4.องค์การแบตเตอรรี่

รวม

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

1.97
37.00
2.50
41.47

1.15
24.00
2.50
27.65

1.09
26.00
27.09

1.16
28.00
6.00
0.50
35.66

1.21
30.00
4.00
0.50
35.71

6.58
145.00
15.00
1.00
167.58
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ส่วนราชการ

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

1,627.68

1,874.44

1,892.85

1,553.75

1,389.59

9,338.31

49.8

12.97

57.73

134.53

153.37

-408.4

1.2

4.5

-

-

-

5.7

-

4.0
-

3.5
50.0

2.5
130.0

2.0
150.0

12.0
333.0

-

1.43

1.6

2.03

1.37

6.43

45.0
3.6

3.04

2.63

-

-

45.0
9.27

72.36

76.02

62.32

24.12

26.96

261.78

22.5

30.0

25.0

11.0

25.0

113.5

โครงการ

ส่วนราชการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม
1.สารวจ วิจยั และศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับบริการและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทัว่
ประเทศ
2.สถาบันการขนส่งและ
คมนาคมของประเทศ
3.ก่อสร้างท่าเรือแห่งทีส่ อง
4.พัฒนาศูนย์ฝึกการบินพล
เรือน
5.ก่อสร้างระบบโทรคมนาคม
โซน 5
6.ศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม

กรมการบิ นพาณิ ชย์
1.พัฒนาสนามบินต่างจังหวัด
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

16.8

10.22

1.12

3.32

1.96

33.42

23.06

35.8

36.2

9.8

-

104.86

10.0
3.72

4.39

3.6

3.4

3.2

10.0
18.31

1.สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
2.ปรับปรุงและขยายโรงเรียน
การขนส่ง
3.สารวจการขนส่งทางถนน

2.04

2.0

2.0

2.0

2.0

10.04

1.68

2.39
-

1.6
-

1.4
-

1.2
-

6.59
1.68

กรมเจ้าท่า
1.สารวจเส้นทางเดินเรือ
ทางภูมศิ าสตร์

17.82

35.9

34.0

17.2

24.8

129.72

-

3.0

3.0

-

-

6.0

7.02

12.9

-

-

-

19.92

1.0

8.0

9.0

-

-

18.0

6.5

-

-

-

-

6.5

0.9

8.0

8.0

-

-

16.9

ส่วนราชการ
โครงการ
2.วิทยุการเดินอากาศ
3.ปรับปรุงท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
4.สารวจและออกแบบ
สนามบินพาณิชย์แห่งทีส่ อง

กรมการขนส่งทางบก

2.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือ
สงขลา
3.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือ
ปั ตตานี
4.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือ
กันตัง
5.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือภูเก็ต
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ส่วนราชการ
โครงการ
6.ปรับปรุงเส้นทางขนส่งทาง
น้า
7.สารวจท่าเรือชุมพร สตูล
ระนอง และ กระบี่
8.ปรังปรุงร่องน้าท่าเรือปาก
พนัง
9.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือสุ
ราษฎร์ธานี
10.ปรับปรุงร่องน้าท่าเรือ
นราธิวาส

กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
1.ขยายการไปรษณียโ์ ทรเลข
ประเภทรับฝาก
2.ขยายไปรษณียโ์ ทรเลข
ท้องถิน่
3.บริการเทเล็กซ์ตดิ ต่อ
ต่างประเทศ
4.พัฒนากิจการวิทยุตดิ ต่อ
ต่างประเทศ
5.บริการเทเล็กซ์ในประเทศ
6.พัฒนาโทรเลขท้องถิน่

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

-

-

5.8

1.4

1.4

8.6

-

-

-

0.8

0.9

1.7

-

-

2.2

1.7

1.8

5.7

-

-

-

1.3

1.7

3.0

-

-

6.0

12.0

19.0

43.4

86.05

50.03

31.03

30.03

31.03

228.17

3.22

11.08

11.08

11.08

11.08

47.54

19.03

18.95

18.95

18.95

18.95

94.83

2.51

-

-

-

-

2.15

1.32
35.33

1.0
-

1.0
-

-

1.0
-

3.0
1.32
35.33
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(ล้านบาท)
รวม

ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

โครงการ
7.สือ่ สารโทรคมนาคมด้วย
ระบบดาวเทียม

25.0

19.09

-

-

-

44.0

กรมทางหลวง

1,310.13

1,645.63

1,694.47

1,414.77

1,240.53

7,305.53

1.พัฒนาทางหลวงแผ่นดิน
2.พัฒนาทางหลวงจังหวัด
3.ทางนอกโครงการ
(ดาเนินการโดยกรม
ชลประทาน)

1,128.07
136.8

1,333.38
280.0

1,400.66
258.5

1,124.31
268.0

981.83
258.7

5,968.25
1,202.0

45.26

32.25

35.31

22.46

-

135.28

72.1

28.0

-

-

-

100.1

72.1

28.0

-

-

-

100.1

15.7

21.5

9.7

9.7

9.7

66.3

15.7

21.5

9.7

9.7

9.7

66.3

112.0

185.77

196.17

152.83

26.7

673.97

66.6

166.97

179.27

111.13

-

523.97

8.15

160.99

179.27

111.13

-

459.54

กรมการปกครอง
1.ระบบโทรคมนาคมของ
กระทรวงมหาดไทย
กรมประชาสัมพันธ์
1.ขยายบริการโทรทัศน์
ทัวประเทศ
่
รัฐวิ สาหกิ จ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

1.ประเภทการปรับปรุง
และขยายงานบนทางที่
เปิ ดเดินรถแล้ว
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(ล้านบาท)
รวม

ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

โครงการ
2.สร้างทางสายแก่งคอยบัว
ใหญ่ส่งสินค้า

58.45

5.98

-

-

-

64.43

7.4
3.0
4.4

8.8
5.3
3.5

6.9
4.0
2.9

4.3
2.6
1.7

2.1
1.1
1.0

29.5
16.0
13.5

-

-

-

22.4

9.6

32.0

-

-

22.4

9.6

32.0

5.0

10.0

10.0

15.0

15.0

55.0

5.0

10.0

10.0

15.0

15.0

55.0

33.0

-

-

-

-

33.0

33.0

-

-

-

-

33.0

1,739.68

2,060.21

2,089.02

1,786.58

1,516.29

9,191.78

องค์การรับส่งสิ นค้า
และพัสดุภณ
ั ฑ์
1.ทดแทนและเพิม่ รถบรรทุก
2.จัดซื้อรถโดยสารเพิม่ เติม

บริษทั เดิ นเรือไทย
จากัด
1.จัดหาเรือเดินทะเล
บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
1.สือ่ สารและควบคุม
การจราจรทางอากาศ

องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย
1.ปรับปรุงโทรศัพท์ในพระ
นคร-ธนบุร ี

รวมทัง้ สิ้ น
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2.เงิ นกู้ต่างประเทศ
ส่วนราชการ

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

36.00
50.00

66.70
-

-

-

-

102.70
50.00

100.00
363.04
-

454.84
50.00

360.80
50.00

195.75
50.00

155.25
50.00

100.00
1,529.68
200.00

-

29.60

16.60

16.60

33.20

96.00

123.38

249.20

355.19

47.88

0.88

776.53

63.04

4.69

2.02

-

-

70.02

84.97

156.67

187.20

208.19

160.42

797.45

66.00

-

-

-

-

66.00

โครงการ
1.ก่อสร้างระบบโทรคมนาคม
โซน 4 โซน 5
2.จัดหาเรือขุดและเรือสารวจ
3.สือ่ สารโทรคมนาคมด้วย
ระบบดาวเทียม
4.ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน1/
5.ก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
6.ขยายบริการโทรทัศน์ทวั ่
ประเทศ
7.ปรับปรุงและขยายงานรถไฟ
บนทางทีเ่ ปิ ดเดินรถแล้ว
8.สร้างทางสาย
แก่งคอย-บัวใหญ่1/
9.ปรับปรุงโทรศัพท์ในพระ
นคร ธนบุร ี
10.ปรับปรุงและขยาย
โทรศัพท์ภมู ภิ าค
11.ปรับปรุงโทรศัพท์ทาง
ไกล
12.ซื้อเรือสินค้า 2 ลา
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ส่วนราชการ
โครงการ
13.การสร้างท่าเรือน้าลึก
14.การสร้างท่าเรือสงขลา

รวม

2510

2511

2512

2513

2514

886.43

1,011.97

100.00
1,071.81

100.00
618.42

100.00
50.00
549.75

(ล้านบาท)
รวม
300.00
50.00
4,138.38

หมายเหตุ : 1/ โครงการต่อเนื่องจากแผนแรก

3. เงิ นช่วยเหลือต่างประเทศ
ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

180.90

83.90

58.80

25.30

20.70

369.60

2.40
18.60
0.60
12.00
79.20

2.00
6.80
0.60
20.00

1.00
4.00
20.00

0.60
4.00
-

-

6.00
33.40
1.20
12.00
119.20

โครงการ
โครงการต่อเนื่ องจากแผน
แรก
1.สนามบินต่างจังหวัด
2.สารวจทางหลวง
3.สารวจระบบคมนาคม
4.สารวจท่าเรือและทางรถไฟ
5.ทางหลวงจังหวัดภาคใต้
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ส่วนราชการ
โครงการ
6.โทรคมนาคมอุตุนยิ ม
7.ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
8.ศูนย์จกั รกลขอนแก่น
9.ศูนย์จกั รกลสงขลา
10.ศูนย์จกั รกลตาก
11.ทางหลวงบรบือ-บุรรี มั ย์
12.สารวจทางหลวงธนบุร-ี
ปากท่อ
13.ตรวจสอบยานพาหนะ
โครงการต่ออายุ ขยายงาน
และโครงการใหม่
1.ประสานงานการคมนาคม
และขนส่ง
2.สารวจทางหลวง
3.สารวจท่าเรือน้าลึก
4.สารวจสนามบินพาณิชย์
แห่งที่ 2
5.ปรับปรุงท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
6.ก่อสร้างทางหลวงและทาง
รถไฟ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

0.70
1.70
16.00
3.20
35.00
6.30

0.70
0.40
10.00
3.10
35.00
5.30

0.70
10.00
3.10
20.00
-

0.70
20.00
-

0.70
20.00
-

3.50
2.10
36.00
9.40
130.00
11.60

5.00
0.20

-

-

-

-

5.00
0.20

14.10

151.00

221.20

274.70

279.30

940.40
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โครงการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

195.00

235.00

280.00

300.00

300.00

1,310.00

7.ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
และสือ่ สาร
8.ปรับปรุงการขนส่งทางน้า
9.พาณิชย์นาวี
10.หลักผูกเรือกลางน้า
11.โทรคมนาคม
อุตุนยิ มวิทยา
12.ปรับปรุงระบบการขนส่ง
พระนคร-ธนบุร ี

รวม

4.รายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ
โครงการ

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย
1.ประเภทการปรับปรุงและ
ขยายงานบนทางทีเ่ ปิ ดเดิน
รถแล้ว

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

461.83

151.20

124.90

162.70

201.10

1,101.73

461.83

151.20

124.90

162.70

201.10

1,101.73
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2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

26.04

10.5

12.4

15.0

17.2

81.14

1.ทดแทนและเพิม่ รถบรรทุก
2.จัดซื้อรถโดยสารเพิม่ เติม
3.ปรับปรุงโรงซ่อมรถยนต์
4.ก่อสรางและปรับปรุงอาคาร
ทีท่ าการและสถานีขนส่ง
สินค้า

11.73
11.14
1.17

3.2
5.3
1.0

4.5
5.9
1.0

5.9
7.1
1.0

7.4
7.8
1.0

32.73
37.24
5.07

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย
1.ปรับปรุงโทรศัพท์ใน
พระนครและธนบุรี

152.73

124.68

86.82

87.81

72.19

524.23

2.ปรับปรุงและขยายโทรศัพท์
ภูมภิ าค
3.ปรับปรุงโทรศัพท์ทางไกล

152.73

124.68

86.82

87.81

72.19

524.23

การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย

91.81

148.61

174.66

129.36

112.44

656.88

1.ปรับปรุงและก่อสร้างคลัง
เก็บสินค้าอาคารทีท่ าการ
ถนนและอืน่ ๆ

27.99

38.37

40.89

23.44

47.11

177.80

โครงการ

องค์การรับส่งสิ นค้า
และพัสดุภณ
ั ฑ์
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โครงการ
2. จัดหาเครือ่ งอุปกรณ์การ
ยกขนสิน ค้าและอุปกรณ์
เกีย่ วกับการดาเนินงานอื่น
3.สร้างหลักผูกเรือกลางน้า
4.สร้างเขือ่ นเทียบเรือด้าน
ตะวันออก

บริษทั ขนส่ง จากัด
1.จัดหารถโดยสารเพือ่
ทดแทนของเดิมทีห่ มดอายุใช้
งาน

บริษทั เดิ นอากาศไทย
จากัด

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

31.32
10.0

46.74
11.0

33.77
-

25.92
-

30.33
-

168.08
21.0

22.5
5.0

52.5
5.0

100.0
5.0

80.0
5.0

35.0
5.0

290.0
25.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

25.0

-

16.0

16.27

17.03

18.0

67.3

-

16.0

16.27

17.03

18.0

67.3

2.49

-

-

-

-

2.49

2.49

-

-

-

-

2.49

739.90

455.99

420.05

416.90

425.93

2,458.77

1.จัดหาเครือ่ งบินโดยสาร

บริษทั วิทยุการบิ นแห่ง
ปะเทศไทย จากัด
1.สือ่ สารและควรคุม
การจราจรทางอากาศ
รวมทัง้ สิ้ น
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งบพัฒนาการพลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ
โครงการ
ส่วนราชการ
การพลังงานแห่งชาติ
1.สารวจและเก็บสถิติ
แหล่งพลังงานน้า
2.สารวจและวางแผน
การใช้ไฟฟ้ า
3.สารวจลุ่มแม่น้าโขง
4.ผามอง
5.ลาโดมน้อย
6.พัฒนาแม่น้าพอง
7.ลาน้าพุงตอนบน
8.ศูนย์ฝึกอบรมช่าง
ไฟฟ้ า
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1.วิจยั การบริการเกีย่ วกับ
การใช้เครือ่ งปฏิกรณ์
ปรมาณู

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

60.72

62.21

86.05

12.37

13.71

235.06

52.44

59.89

83.73

12.37

13.71

222.14

4.17

4.30

5.00

5.70

6.60

25.77

1.21
5.97
12.24
17.60
1.72
9.33

2.09
4.10
14.00
35.40
-

3.93
3.80
14.00
57.00
-

2.67
4.00
-

2.91
4.20
-

12.81
22.07
40.24
110.00
1.72
9.33

0.20

-

-

-

-

0.02

8.28

2.32

2.32

-

-

12.92

8.28

2.32

2.32

-

-

12.92
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ส่วนราชการ
โครงการ
รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้ ายันฮี
1.ยันฮีระยะที่ 3
2.ยันฮีระยะที่ 4
3.แม่น้าน่าน
4.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้
การไฟฟ้ านครหลวง
1.ขยายระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ า
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
ยันฮีระยะที่ 1
2.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
ยันฮีระยะที่ 2
3.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
น้าพอง
4.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
กระบี่
5.ไฟฟ้ าพัฒนาการชนบท

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

171.55
25.00
25.00
-

335.39
86.60
5.00
34.60
7.00

201.96
85.40
5.40
20.00

218.44
95.00
25.00

214.94
110.00
70.00

1,142.28
402.00
30.00
40.00
122.00

-

40.00
74.00

60.00
53.00

70.00
76.00

40.00
72.00

210.00
275.00

96.46

74.00
137.20

53.00
57.56

76.00
37.44

72.00
32.94

275.00
361.60

9.51

-

-

-

-

9.51

24.31

55.31

-

-

-

79.62

25.34

-

-

-

-

25.34

31.10
4.50

31.95
4.50

15.58
4.50

4.50

-

78.63
18.00
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ส่วนราชการ
โครงการ
6.ก่อสร้างและปรับปรุงระยะ
จาหน่ายในเขตยันฮีระยะ
ที่ 3
7.ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ผลิต และระบบจาหน่ายใน
เขตภาคใต้ตอนล่าง
8.ขยายระบบจาหน่ายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้ า
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1.ติดตัง้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ า
เครือ่ งที3่ ทีเ่ ขือ่ นอุบลรัตน์
ขอนแก่น
2.ก่อสร้างสายส่งแรงสูง115
เค.วี. อุดร-หนองคาย
3.สารวจลาน้าพรม
4.สารวจลาน้าเชิญตอนบน
การลิ กไนท์
1.ติดตัง้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ า
เครือ่ งที่ 3 ทีโ่ รงไฟฟ้ า
กระบี่

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

-

8.60

-

-

-

8.60

1.70

14.84

15.48

10.94

10.94

53.90

-

22.00

22.00

22.00

22.00

88.00

18.00

9.74

-

-

-

27.74

8.49

9.74

-

-

-

18.23

7.51
1.00
1.00
32.09

27.85

6.00

10.00

-

7.51
1.00
1.00
75.94

2.82

3.63

-

-

-

6.45
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ส่วนราชการ
โครงการ
2.ก่อสร้างสายส่งแรงสูง 115
เค.วี.ตะกัวป่
่ า-พุนพิน
3.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าดีเซล
10,000กิโลวัตต์ทภ่ี เู ก็ต
4.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าไอน้าใน
ภาคใต้
รวมทัง้ สิน้

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

14.27

4.22

-

-

-

18.49

15.00

20.00

-

-

-

35.00

-

-

6.00

10.00

-

16.00

232.27

397.60

288.01

230.81

228.65

1,377.34

2.เงิ นกู้ต่างประเทศ
ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

โครงการ
การพลังงานแห่งชาติ
1.ลาโดมน้อย
การไฟฟ้ ายันฮี
1.ยันฮีระยะที2่
2.ยันฮีระยะที3่
3.ยันฮีระยะที4่

259.72
8.901/
64.821/
76.00

20.00
20.00
289.47
5.47
28.00

60.00
60.00
450.80
-

56.00
56.00
454.60
-

270.00
-

(ล้านบาท)
รวม
136.00
136.00
1,724.59
8.90
70.29
104.00
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ส่วนราชการ
โครงการ
4.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
พระนครเหนือ
5.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้
6.แม่น้าน่าน
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
ยันฮีระยะที2่
2.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
ยันฮีระยะที3่
3.ขยายระบบจาหน่าย
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
การไฟฟ้ า
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1.ติดตัง้ เครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้ าเครือ่ งที่ 3
ทีเ่ ขือ่ นอุบลรัตน์
ขอนแก่น

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

110.00

80.00

18.00

-

-

208.00

-

150.00
26.00

367.40
65.40

346.00
108.60

194.00
76.00

1,057.40
276.00

96.00

29.00

17.50

17.50

17.50

177.50

96.001/

-

-

-

-

96.00

-

11.50

-

-

-

11.50

-

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

7.18

5.30

-

-

-

12.48

7.18

5.50

-

-

-

12.68
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

30.15

36.78

42.00

100.00

-

208.93

30.15

36.78

-

-

-

66.93

-

-

42.00

100.00

-

142.00

393.05

380.55

570.30

628.10

287.50

2,259.50

โครงการ
การลิ กไนท์
1.ติดตัง้ เครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้ าเครือ่ งที3่
ทีโ่ รงไฟฟ้ ากระบี่
2.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
ไอน้าในภาคใต้
รวม

หมายเหตุ:1/โครงการต่อเนื่องจากแผนแรก

3.เงิ นช่วยเหลือต่างชาติ
โครงการ
โครงการต่อเนื่ องจากแผน
แรก

2510
23.5

2511
61.3

2512
0.4

2513
-

2514
-

(ล้านบาท)
รวม
85.2

1.สารวจและวางแผน
การใช้ไฟฟ้ า
2.สารวจลุ่มแม่น้าโขง
3.ขยายระบบจาหน่าย

2.0

-

-

-

-

2.0

18.2
0.8

60.5
-

-

-

-

78.7
0.8
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(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
4.ศูนย์ฝึกอบรมช่าง
ไฟฟ้ า
5.ขยายการไฟฟ้ า
ลิกไนท์กระบี่
โครงการต่ออายุขยายงาน
และโครงการใหม่
1พัฒนาแม่น้าโขง
(รวมโครงการ
สารวจเขือ่ นผามอง)
2.สารวจแหล่งพลังน้า
3.ขยายระบบจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ าในเขต
ชนบทภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
4.ปรับปรุงระบบ
บริหารพลังงาน

2510

2511

2512

2513

2514

1.3

0.8

-

-

-

2.5

1.2

-

-

-

-

1.2

26.5

3.7

64.6

75.0

75.0

244.8

รวม

50.0

65.0

65.0

75.0

75.0

330.0
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4.เงิ นรายได้รฐั วิ สาหกิ จ
ส่วนราชการ
โครงการ
การพลังงานแห่งชาติ
1.ศูนย์ฝึกอบรมช่าง
ไฟฟ้ า1/
การไฟฟ้ ายันฮี
1.ยันฮีระยะที3่
2.ยันฮีระยะที4่
3.แม่น้าน่าน
4.ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้
5.แควใหญ่
6.เชือ่ มโยง
6.1อ่างทอง
-นครราชสีมา
6.2อื่น ๆ
การไฟฟ้ านครหลวง
1.ขยายระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ า

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

2.23

0.87

0.35

0.36

0.38

4.19

2.23
118.91
24.11
71.65
-

0.87
246.99
56.21
112.98
14.20

0.35
208.16
15.30
80.86
14.40

0.36
152.20
8.20
27.00

0.38
197.70
6.30
30.40

4.19
923.96
110.12
265.49
86.00

17.00
6.15
-

10.00
13.60
40.00

22.60
20.00
55.00

97.00
20.00

30.40
45.00

86.00
39.75
160.00

38.00

(30.00)
(10.00)
15.00

(25.00)
(30.00)
4.00

(20.00)
9.00

(45.00)
8.00

(55.00)
(105.00)
74.00

38.00

15.00

4.00

9.00

8.00

74.00

302

ส่วนราชการ

2510

2511

โครงการ
1.73
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1.ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบจาหน่ายในเขต
1.73
น้าพุง
2.ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบผลิตและระบบ
จาหน่ายในเขตภาค
ใต้ตอนล่าง
รวม
160.87
262.86
1/
หมายเหตุ: รัฐวิสาหกิจร่วมกันลงทุนตัง้ ทางการพลังงานแห่งชาติ

(ล้านบาท)
รวม

2512

2513

2514

0.50

-

-

2.23

-

-

-

1.73

0.50
213.01

161.56

206.08

0.50
1,004.38
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งบพัฒนาการพาณิ ชย์
1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ

2510

2511

โครงการ
29.2
21.5
กรมการค้าต่างประเทศ
2/
29.2
18.5
1.ส่งเสริมสินค้าออก
2.2
17.0
กรมการค้าภายใน
1.เงินกูเ้ พือ่ ส่งเสริม
2.2
5.0
การค้า
2.บริการการค้า
2.0
ขนาดย่อม
3.สร้างฉางข้าว
10.0
เปลือก2/
รวมทัง้ สิน้
31.4
38.5
1/
หมายเหตุ: รวมโครงการแสดงสินค้าเอเซียทีก่ รุงเทพฯ21.1ล้านบาท
2/อาจตัง้ ทางงบช่วยเหลือชาวนา

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

20.3
18.1
16.0

20.5
18.1
16.0

20.6
18.0
16.0

112.1
101.9
67.2

5.0

5.0

5.0

22.2

1.0

1.0

1.0

5.0

10.0
36.3

10.0
36.5

10.0
36.6

40.0
179.3
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งบพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ
1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ
โครงการ
กรมประชาสงเคราะห์
1.นิคมสร้างตนเอง
ทัวไป
่
2.ศูนย์สาธิตและการ
ฝึกอบรมนิคมสร้าง
ตนเองพระพุทธบาท สระบุร ี
3.นิคมสร้างตนเอง
อพยพราษฎรจาก
เขตน้าท่วม
1) เขือ่ นภูมพิ ลในท้องที่
อาเภอฮอด เชียงใหม่
2) เขือ่ นลาน้าพอง
ขอนแก่น
3) เขือ่ นลาตะคอง
นครราชสีมา
4) เขือ่ นแม่น้าน่าน
5) เขือ่ นลาน้าปาว

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

160.51

163.85

163.75

167.40

175.10

830.61

30.0

32.0

35.0

39.0

45.0

181.0

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

7.0

1.56

-

-

-

-

1.56

4.6

3.7

-

-

-

8.3

4.0
4.3

5.2
6.5
4.0

3.0
5.2
3.5

1.5
3.0
3.0

1.0
1.5
2.5

14.70
16.20
17.30
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ส่วนราชการ
โครงการ
4. นิคมสร้างตนเองพัฒนา
ชายแดนภาคใต้
5. นิคมเลีย้ งโคนม
6. นิคมสร้างตนเอง
สงเคราะห์
ชาวเขา
7. ศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์
ชาวเขาเคลือ่ นที่
8. วิจยั ชาวเขา
9. สงเคราะห์เด็กและบุคคล
วัยรุ่น
10.สงเคราะห์คนชรา
11.สงเคราะห์คนพิการ
ทุพพลภาพ
12.สงเคราะห์คนไร้ทพ่ี ง่ึ
13.สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
14.ส่งเสริมบริการสังคม
15.ศูนย์เยาวชน
16.จัดทีพ่ กั สาหรับคน
เดินทาง ผูม้ รี ายได้น้อยและ
บ้านพักเยาวชน
17.ศูนย์บริการชุมชน

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

23.2
0.32

24.0
1.0

25.0
0.7

26.0
0.7

27.0
0.7

125.20
3.42

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

10.0

3.59
0.7

6.0
0.7

7.0
0.7

8.0
0.7

9.0
0.7

33.59
3.5

19.0
5.0

22.0
5.3

22.0
5.6

23.0
5.9

23.0
6.2

109.30
28.0

2.5
6.5
2.4
2.0
1.2

4.7
6.8
4.7
1.7
1.2

5.4
7.7
5.4
2.0
1.3

6.1
7.4
6.1
1.7
1.3

6.7
7.9
6.8
2.0
1.3

25.4
36.3
25.4
9.4
13.0

0.134
0.8

1.5
0.2

0.7
0.2

0.7
0.2

0.7
0.2

2.74
1.6
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ส่วนราชการ
โครงการ
18.สงเคราะห์บุคคลบาง
ประเภท
19.สงเคราะห์คนไข้โรคจิต
ทุเลา
20.อาคารสงเคราะห์เพือ่
ช่วยเหลือข้าราชการในต่าง
จังหวัดส่วนภูมภิ าค
21.อาคารสงเคราะห์แบบ
แฟลตสาหรับผูม้ รี ายได้น้อย
ทีถ่ นน ดินแดง
กรมการปกครอง
1.ชลประทานราษฎร์
2.สร้างทางหลวงชนบท(เงิน
ส่งเสริมสภาตาบล)
3.ส่งเสริมอาชีพ(มีโครงการ
ย่อย7โครงการ)
4.ปรับปรุงก่อสร้างถนนใน
เขตพระนครและธนบุร)ี
5.สร้างสะพานข้ามแม่นา
เจ้าพระยา

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

6.0

3.70

3.85

4.0

4.0

21.55

-

1.75

1.90

2.1

2.50

8.25

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

10.0

37.0
92.6
12.0

25.0
138.0
15.0

25.0
150.0
18.0

25.0
123.0
21.0

25.0
133.0
25.0

137.0
636.6
91.0

5.6

10.0

15.0

15.0

15.0

60.6

5.0

8.0

12.0

17.0

23.0

65.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

250.0

-

35.0

35.0

-

-

70.0
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ส่วนราชการ
โครงการ
6.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
7.ระบายน้ากรุงเทพ-ธนบุร ี
กรมโยธาเทศบาล
1.ประปาจังหวัด
2.ประปานครหลวง
3.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
(บ่อบาดาล)
4.เจาะบ่อบาดาล
กรมที่ดิน
1.จัดทีด่ นิ แปลงเล็กแปลงน้อย
ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
2.จัดทีด่ นิ ผืนใหญ่(เนื้อที่
ตัง้ แต่1,000ไร่ขน้ึ ไปตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ )
3.แผนทีจ่ ากภาพถ่ายทาง
อากาศ
กรมพัฒนาชุมชน
8.วิจยั และประเมินผล

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

20.0
10.0
166.2
115.0
40.0

20.0
10.0
256.3
125.0
120.0

20.0
259.1
125.0
120.0

20.0
259.1
125.0
120.0

20.0
259.1
125.0
120.0

100.0
20.0
1,199.8
615.0
520.0

6.3
4.9
20.61

6.3
5.0
24.0

9.1
5.0
27.5

9.1
5.0
32.0

9.1
5.0
32.5

39.9
24.9
136.61

4.1

4.5

4.5

4.5

4.5

22.10

5.94

6.5

7.0

7.5

8.0

34.94

10.57
58.3
2.0

13.0
64.8
2.0

16.0
71.7
2.5

20.0
98.3
2.8

20.0
84.9
3.0

79.57
358.0
12.3
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ส่วนราชการ
โครงการ
1.เปิ ดเขตพัฒนาอาเภอ
2.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
3.ส่งเสริมเผยแพร่
4.อาสาพัฒนาชนบท
5.พัฒนากิจกรรมสตรีเด็กและ
เยาวชน
6.พัฒนาผูน้ าท้องถิน่
ฝึกอบรมคณะกรรมการ
พัฒนาหมูบ่ า้ นเบือ้ งต้น
7.พัฒนากลุ่มอาชีพ
8.จัดตัง้ ศ.ว.พ.
กรมแรงงาน
1.จัดหางานและส่งเสริม
อาชีพ
2.บริการอาชีพ
3.ฝึกอาชีพและการฝึกอบรม
การแรงงาน
4.คุม้ ครองแรงงาน
5.วิจยั และสถิตแิ รงงาน
6.สถานฝึกฝีมอื คนงาน

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

35.0
2.8
1.3
1.4

40.0
3.2
1.4
2.0

45.0
3.7
1.5
2.5

50.0
4.3
1.5
3.0

55.0
4.9
1.5
3.5

225.0
18.9
7.2
12.4

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

4.9

0.7
0.4
13.8
7.12
0.9
0.28

0.8
0.5
14.0
7.1
1.5
0.6

0.9
0.6
14.0
8.5
2.1
0.7

1.0
0.7
14.0
9.8
2.5
0.8

1.1
0.8
14.0
11.1
3.1
0.9

4.5
3.0
69.8
43.62
10.10
3.28

2.33
0.61
3.0
-

3.9
1.1
-

4.2
1.5
3.0

4.5
2.0
3.0

4.8
2.3
2.5

19.73
7.51
3.0
8.5
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ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

7.1
2.1
0.7
4.3
20.5

5.0
2.5
0.8
1.7
20.5

34.3
2.8
0.9
30.6
20.5

34.6
3.1
1.0
30.5
-

35.4
3.6
1.1
30.7
-

116.4
14.1
4.5
97.8
61.5

20.5

20.5

20.5

-

-

61.5

542.94

690.55

738.35

707.2

731.1

3,410.14

โครงการ
สานักผังเมือง
1.ทาผังเมืองรวม
2.ทาผังเมืองเฉพาะแห่ง
3.พัฒนาเมือง
การไฟฟ้ านครหลวง
1.ติดตัง้ ไฟฟ้ าถนนในเขต
นครหลวง
รวมทัง้ สิน้

2.เงิ นกู้ต่างประเทศ
โครงการ
1.การก่อสร้างระบบระบาย
น้าสาหรับจังหวัดพระนคร
และธนบุร ี
2.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
3.สร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้า
พระยา

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

-

16.0

100.0
11.70

100.0
11.70

100.0
11.70

300.0
51.10

15.0

10.0

10.0

-

-

35.0

310

โครงการ
4.ประปานครหลวง
5.ประปาส่วนภูมภิ าค
6.อาคารสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้
น้อย

2510
-

2511
20.0
125.0

2512
180.0
125.0

2513
180.
125.0

2514
180.0
125.0

(ล้านบาท)
รวม
560.0
500.0

-

50.0

50.0

50.0

50.0

200.0

รวม

15.0

221.0

476.7

466.7

466.7

1,646.1

2514
-

(ล้านบาท)
รวม
502.10
373.0
1.2
8.1
16.2
35.6
46.8
2.5
0.8

3.เงิ นช่วยเหลือต่างประเทศ
โครงการ
โครงการต่อเนื่ องจากแผน
แรก
1.ทางหลวงชนบท ร.พ.ช.
2.พัฒนาชาวเขา
3.พัฒนาชุมชน
4.วิทยุหมูบ่ า้ น
5.หน่วยพัฒนาเคลือ่ นที่
6.ฝึกอบรม ร.พ.ช.
7.นิคมพระพุทธบาท
8.สารวจออกโฉนดทีด่ นิ

2510
275.5
209.0
1.2
5.4
6.3
17.8
34.3
1.9
0.8

2511
244.90
164.0
2.7
9.9
17.8
19.9
0.6
-

2512
11.7
11.7
-

2513
-
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โครงการ
โครงการต่ออายุขยายงาน
และโครงการใหม่
1.ทางหลวงชนบท ร.พ.ช.
2.พัฒนาชุมชน
3.หน่วยพัฒนาเคลือ่ นที่
4.ช่วยเหลือชาวเขา
5.นิคมสร้างตนเอง
6.จัดสรรทีด่ นิ
7.จัดหาน้าสะอาด
8.สังคมสงเคราะห์
9.ปรับปรุงแรงงานช่างฝีมอื

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

4.5

35.1

203.3

185.0

190.0

617.9

รวม

280.0

250.0

215.0

185.0

190.0

1,120.0
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งบพัฒนาการสาธารณสุข

1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ
โครงการ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
1.กาจัดกวาดล้างไข้
มาเลเรีย
2.ควบคุมโรคเท้าช้าง
3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรมการแพทย์
1.ปรับปรุงโรงพยาบาล
ส่วนภูมภิ าค
2.จัดตัง้ โรงพยาบาลศูนย์
3.ปรับปรุงโรงพยาบาล
เลิดสิน
4.ปรับปรุงโรงพยาบาล
หญิงและเด็ก
5.วิทยาลัยพยาบาล
โรงพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยและโรงเรียน
ผูช้ ่วยพยาบาล

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

12.70

16.51

16.87

17.50

12.21

75.79

6.34
0.38
5.94
100.71

6.65
1.34
8.52
145.82

6.90
2.25
7.72
155.38

7.15
1.66
8.69
172.64

7.40
1.62
3.19
180.01

34.48
7.25
34.06
754.56

63.83
-

76.54
7.54

87.30
8.89

100.04
8.71

115.77
3.19

443.40
28.33

1.50

12.67

3.40

3.24

1.33

22.23

7.15

7.09

7.76

8.49

7.62

38.11

8.20

16.92

16.15

17.23

18.03

76.53
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ส่วนราชการ
โครงการ
6.ปรับปรุงโรงพยาบาล
สงฆ์
7.ปรับปรุงโรงพยาบาล
โรคจิตโรงพยาบาลและ
สถาบันประสาทวิทยา
8.จัดตัง้ แผนกจิตเวชในโรง
พยาบาลทัวไป
่
9.วิจยั และบาบัดรักษาผูต้ ดิ
ยาเสพติดให้โทษ
10.บริการทางการแพทย์
เคลือ่ นที่
กรมอนามัย
1.ปรับปรุงและขยายสถานี
อนามัย
2.อนามัยแม่และเด็ก
3.ควบคุมวัณโรค
4.ศัลยกรรมทรวงอก
5.ส่งเสริมอาหารบาบัดโรค
ขาดธาตุอาหารและ
โภชนาการชนบท
6.ปราบปรามโรคเรือ้ น

(ล้านบาท)
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

0.25

0.46

1.21

1.76

0.56

4.34

16.81

19.22

23.42

27.55

29.91

116.91

-

1.07

1.28

1.82

0.83

4.00

2.97

1.54

5.22

4.22

2.55

18.50

114.56

0.56
167.88

0.75
187.47

0.58
210.41

0.22
237.31

2.11
917.63

38.92
19.88
7.57
5.12

48.78
28.80
12.52
11.00

56.00
31.55
15.80
12.80

65.00
34.57
18.39
14.80

76.00
37.90
22.84
16.30

284.70
152.70
77.12
60.02

0.98
12.72

2.31
17.22

2.31
18.88

2.61
20.71

2.81
22.72

11.02
92.25
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ส่วนราชการ
โครงการ
7.อนามัยโรงเรียนและควบ
คุมโรคริดสีดวงตาและเยือ่
ตาอักเสบ
8.พัฒนาการอนามัยท้องถิน่
9.ควบคุมกามโรค
10.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
11.ป้ องกันไข้เลือดออก
12.ควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ในตับ
13.วิจยั การอนามัยครอบ
ครอบครัว
14.อาชีวอนามัย
กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
1.วิเคราะห์วจิ ยั ทางการ
แพทย์
2.ป้ องกันอันตรายจากการ
แผ่รงั สี
องค์การเภสัชกรรม
1.ขยายโรงงานเภสัชกรรม

รวมทัง้ สิน้

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

0.52
6.44
3.85
17.51
0.81

3.86
8.03
9.75
17.50
1.28

5.00
8.80
10.99
17.50
1.37

6.17
9.65
12.12
17.50
1.58

7.98
10.58
13.26
17.50
1.62

23.53
43.50
49.97
87.51
6.66

0.24

1.48

1.85

2.70

2.70

9.34

5.39

1.58
3.40
6.88

2.14
2.48
7.54

2
2.15
8.04

2.82
2.28
8.53

9.00
10.31
36.38

5.39

6.03

6.47

7.01

7.48

32.38

-

0.85
2.38
2.38

1.07
6.46
6.46

1.03
7.96
7.96

1.05
-

4.00
16.80
16.80

233.36

339.47

373.72

416.55

438.06

1,801.16
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2.เงิ นช่วยเหลือต่างประเทศ
ส่วนราชการ
โครงการ
โครงการต่อเนื่ องจากแผนแรก
1.กาจัดการกวาดล้างไข้มาเลเรีย
2.ควบคุมยาและเภสัชภัณฑ์
3.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
4.พัฒนาอนามัยชนบท
5.สาธารณสุขเคลือ่ นที่
6.สถานีวทิ ยุศาสตร์สาธารณสุข
แห่งชาติ
โครงการต่ออายุขยายงานและ
โครงการใหม่
1.จัดหาน้าสะอาดในชนบท
2.พัฒนาอนามัยชนบท
3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4.การแพทย์เคลือ่ นที่
5.โรงพยาบาลศูนย์
6.โภชนาการชนบท
7.อนามัยแม่และเด็ก
8.ศัลยกรรมทรวงอก
9.อาชีวอนามัย

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

101.60
44.30
0.90
27.10
17.60
10.00

71.50
23.20
1.50
27.30
15.10
2.80

26.50
23.60
1.50
-

15.40
12.80
1.50
-

14.30
12.80
1.50
-

229.30
116.7
6.90
54.40
32.70
12.80

1.70

1.60

1.40

1.10

-

5.80

38.40

68.50

123.50

144.60

150.70

525.70

316

ส่วนราชการ

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

140.0

140.0

150.0

160.0

165.0

755.0

โครงการ
10.ปรับปรุงและขยาย
โรงพยาบาลโรคจิตและประสาท
11.ควบคุมวัณโรค
12.วิจยั โรคต่างๆ
13.วิจยั การวางแผนครอบครัว
รวม

3.รายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ
โครงการ
1.ปรับปรุงและขยายงาน
เภสัชกรรม
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

5.50
5.50

4.28
4.28

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

15.78
15.78
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งบพัฒนาการศึกษา

1.งบประมาณแผ่นดิ น
ส่วนราชการ
โครงการ
กระทรวงศึกษาธิ การ
กรมสามัญศึกษา
1.ขยายและปรับปรุง
การศึกษาอนุบาล
2.ดาเนินการศึกษาภาค
บังคับ1/
3.ดาเนินการศึกษาประถม
ตอนปลาย
4.นิเทศการศึกษา
5.ขยายและปรับปรุงโรงเรียน
ศึกษา สงเคราะห์
6.ขยายการศึกษาผูใ้ หญ่
กรมวิ สามัญศึกษา
1.จัดการศึกษามัธยมและ
เตรียมอุดมศึกษา
2.โรงเรียนมัธยมแบบประสม
กรมอาชีวศึกษา
1.ขยายและปรับปรุงโรงเรียน
การ ช่าง

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

628.83
315.47

713.30
355.50

779.50
388.50

869.50
427.50

960.40
465.00

997.43
1,950.97

4.00

4.0

4.0

4.0

4.0

20.0

210.0

240.0

266.1

296.0

321.

1,333.0

95.0
2.5

104.0
2.5

114.0
2.5

114.0
2.5

124.0
3.0

546.0
13.0

3.3
0.67
112.21

3.0
2.0
119.80

3.0
4.0
139.00

3.0
8.0
163.00

2.0
10.0
207.01

14.30
24.67
741.00

81.20
31.0
142.43

93.80
26.0
162.00

106.00
33.0
162.00

163.00
39.0
185.00

207.01
44.0
192.00

741.00
174.00
843.5

16.0

19.0

21.0

49.0

62.0

167.00
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ส่วนราชการ
โครงการ
2.ขยายและปรับปรุงโรงเรียน
พานิชยการและอุตสาหกรรม
3.ขยายและปรับปรุงวิชาชีพ
ชัน้ สูง(วิทยาลัยเทคนิค)
4.ขยายและปรับปรุงโรงเรียน
เกษตรกรรม(นอกโครงการ
เงินกู)้
5.เงินกูเ้ พือ่ พัฒนาอาชีวศึกษา
6.จัดตัง้ วิทยาลัยเจ้าคุณทหาร
7.ขยายและปรับปรุงโรงเรียน
สารพัดช่างและหน่วยฝึกฝน
อาชีพเคลือ่ นที่
กรมการฝึ กหัดครู
1.ขยายและปรับปรุงการผลิต
ครูระดับประกาศนียบัติ
2.ขยายและปรับปรุงการผลิต
ครูระดับปริญญา
3.การผลิตครูสาหรับโรงเรียน
มัธยมแบบประสม

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

13.0

14.0

15.0

19.0

20.0

81.00

22.0

39.0

55.0

65.0

70.0

251.00

8.0
83.0
-

8.0
69.0
10.0

8.0
44.0
15.0

8.0
25.0
15.0

8.0
19.0
10.0

40.00
240.00
40.00

0.43
52.73

3.0
74.00

4.0
8.0

4.0
92.0

3.0
94.30

14.43
401.03

42.0

50.0

55.0

58.0

62.0

267.00

8.0

16.0

22.0

23.0

25.0

94.00

2.0

4.0

5.0

5.0

8.0

20.00
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ส่วนราชการ
ครงการ
4.สถาบันการวิจยั การศึกษา
5.สถาบันทดลอง
สานักงานปลัดกระทรวง
1.ขยายปรับปรุงงานวิทยุและ
โทรทัศน์โรงเรียน
มหาวิ ทยาลัย
1.ปรับปรุงขยายงานจุฬา
ลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
3.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
5.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

0.73
2.0

2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
2.0

3.0
3.0
2.0

1.3
2.0
2.0

10.03
10.00
10.0

2.0
269.0

2.0
367.0

2.0
324.0

300.0
42.0

3.0
293.0

11.0
1,553.0

29.0

35.0

36.0

45.0

83.0

185.0

23.0

37.0

43.0

8.0

52.0

200.0

9.0

25.0

20.0

66.0

7.0

29.0

80.0

38.0

76.0

20.0

65.0

370.0

9.0

15.0

17.0

54.0

15.0

76.0

52.0

95.0

52.0

43.0

43.0

296.0
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ส่วนราชการ
โครงการ
7.ปรับปรุงและขยายงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.จัดตัง้ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
8.จัดตัง้ มหาวิทยาลัยภาคใต้

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

28.0

30.0

45.0

35.0

33.0

171.0

15.0
24.0

27.0
20.0

15.0
20.0

5.0
25.0

5.0
30.0

67.0
119.0

1,103.50

1,169.50

1,253.30

5,500.83

รวมทัง้ สิน้
893.83
1,080.30
1/
หมายเหตุ: จะโอนไปตัง้ ทางกระทรวงมหาดไทยส่วนหนึ่ง

2.เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
รวม

โครงการ
1.โรงเรียนมัธยมแบบประสม

2510

2511

2512

2513

2514

1/

4
20.0

4
25

4
25

4
25

4
25

20
120

-

10

10

10

17

47

12

20
78

25
45

25
25

30
20

100
180

-

20

25

30

35

110

รวม
36
157
134
หมายเหตุ:1 โครงการต่อเนื่องแผนแรก
2 เงินกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย

119

131

478

2.เงินกุพ้ ฒ
ั นาอาชีวศึกษา1/
3.การปรับปรุงคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
4.การปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.เงินกูพ้ ฒ
ั นาอาชีวศึกษา2/
6.โรงเรียนมัธยมแบบประสม
2/
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เงิ นช่วยเหลือต่างประเทศ
โครงการ
โครงการต่อเนื่ องจากแผ่น
แรก
1.สหรัฐอเมริกา
อาชีวศึกษา
การศึกษาชนบท
คณะแพทย์ศาสตร์
เชียงใหม่
วิทยาลัยบัณฑิตวิศวกรรม
คณะพานิชยศาสตร์และ
การบัญชี ธรรมศาสตร์
2.สหประชาชาติ
วิทยาลัยเทคนิคธนบุร ี
3.แผนโคลอมโบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
4.ประเทศอื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนือ
วิทยาลัยขอนแก่น

2510
67.8

2511
60.2

2512
18.1

2513
5.5

2514
3.0

(ล้านบาท)
รวม
154.6

49.6
5.5
19.1

45.9
8.3
17.6

12.2
4.2
6.8

5.5
4.2
-

3.0
2.1
-

116.2
24.3
43.5

18.2
5.5

18.2
-

-

-

-

36.4
5.5

1.3
0.6
0.6
10.3
6.3

1.8
10.3
6.3

1.2
4.0
-

1.3
-

-

6.5
0.6
0.6
24.6
12.6

4.0
7.3
2.0

4.0
4.0
0.7

4.0
1.9
0.7

-

-

12.0
13.2
3.4

3.2

2.3

0.5

-

-

6.0
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โครงการ
ศูนย์วศิ วกรรมเกษตร
ห้องทดลองไฟฟ้ าจุฬาลงกรณ์
โครงการต่ออายุขยายงาน
และโครงการใหม่
1.ผลิตหนังสือเรียนและวัสดุการ
สอนชัน้ ประถมศึกษา
2.พัฒนามัธยมศึกษา
3.ขยายมัธยมศึกษาแบบประสม
4.พัฒนาอาชีวศึกษา
5.ศูนย์ฝึกหัดครูสาขาต่างๆ
6.สถาบันศึกษาวิจยั
7.พัฒนาอุดมศึกษา
8.ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.บัณฑิตวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์
11.คณะอายุรศาสตร์โรคเขต
ร้อน

2510
1.3
0.8

2511
1.0
-

2512
0.7
-

2513
-

2514
-

(ล้านบาท)
รวม
3.0
0.8

22.2

39.8

91.9

109.5

117.0

380.4

323

โครงการ
12.สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
13.ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.จัดตัง้ มหาวิทยาลัยภาคใต้
16.ปรับปรุงคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
18.พัฒนากาลังคน
19.ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
เหมืองแร่
20.หน่วยฝึกฝนอาชีพ
เคลือ่ นที่
21.โรงเรียนอาชีวศึกษา
แบบสารพัดช่าง
22.ศูนย์ฝึกอบรม
วิศวกรรมศาสตร์
23.วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี
รวม

2510

2511

2512

2513

2514

(ล้านบาท)
รวม

90.0

100.0

110.0

115.0

120.0

535.0

