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ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
…………………………………
นับตัง้ แต่ประเทศไทยได้เริม่ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นครัง้ แรกในปี งบประมาณ 2504 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้
ประจักษ์เป็ นอย่างดีตลอดมาว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมคี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
นโยบายเศรษฐกิจ ของรัฐ บาล จึง ได้ป รากฏว่ า การด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผลให้ประเทศมีเสถียรภาพมันคงทั
่
ง้ ทางการเงินและการคลัง ได้รบั
ความเชื่อจากสถาบันระหว่างประเทศและนานาประเทศทัวโลก
่
ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้พจิ ารณาให้ม ี
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อยึดถือนโยบายเศรษฐกิจของรัฐอยูต่ ลอดมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีระยะเวลา 5 ปี
ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2516 - 2519 การพิจารณาวางแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ได้ดาเนินการให้ รดั กุม
ยิง่ ขึน้ กว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้วมา โดยได้พจิ ารณาปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและปญั หาต่างๆ ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่แล้วมาให้หมดไป กาหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจั จุบนั และขยายขอบเขตของงานวางแผน ไปถึงส่วน
เอกชนให้ ม ากที่สุ ด เท่ า ที่จ ะท าได้ ข้า พเจ้า ในฐานะหัว หน้ า รัฐ บาล มีค วามยิน ดีท่ีไ ด้ เ ห็น ว่ า
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทส่ี มบูรณ์กว่าฉบับอื่นๆ เท่าทีไ่ ด้
เคยกระทามา และสามารถใช้เป็นแผนปฏิบตั กิ ารของรัฐบาลได้ทนั กาหนดเวลา
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519 ซึง่ เป็ น
ผลสาเร็จขึ้นมาได้ด้วยดีนัน้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ ของส่วน

ข

ราชการของกระทรวงต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้มแข็งในการปฏิบตั งิ านของสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้ าที่ได้ทุ่มเทกาลังกายและใจจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ข้นึ
โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ตลอดจนความร่วมมือที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติไ ด้ร ับ จากส่ ว นเอกชน สภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทยและสมาคมธุ ร กิจ ทาง
อุตสาหกรรมและทางการค้าของส่วนเอกชนหลายแห่ง ข้าพเจ้าในฐานะประธานของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี.

จอมพล ถนอม กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
นายกรัฐมนตรี

คานา
ของ

หม่อมเดช สนิทวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
……………………………
งานวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะแรกๆ (พ.ศ. 2504–2509) และ
พ.ศ. 2510–2514) ได้จากัดแต่โครงการเศรษฐกิจอันเป็ นโครงการขัน้ รากฐาน ประกอบด้วย
โครงการทางหลวงสายประธาน โครงการทางหลวงจังหวัด โครงการชลประทาน โครงการพลังงาน
ไฟฟ้ า โครงการสาขาเกษตร โครงการสาธารณู ป การ และโครงการขยายการศึก ษาทุ ก ระดับ
การดาเนินงานของโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จเป็ นส่วนใหญ่ นับว่าเป็ นการสร้างพืน้ ฐานอันมันคง
่
ทีจ่ ะช่วยให้งานพัฒนาในด้านเศรษฐกิจขยับขยายออกไปอย่างกว้างขวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) ได้ขยายขอบเขต
อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ นอกจากงานพัฒนาในด้านเศรษฐกิจบางสาขา ซึ่งปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและนอกประเทศ เพื่อแก้ภ าวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในเวลานี้ให้บงั เกิดผลในระยะยาวแล้ว ยังคลุมไปถึงกิจการสังคมอีกด้วย ซึ่งจะ
ปรับ ปรุง ความเป็ น อยู่ข องประชาชนที่เ กี่ย วเนื่ อ งไปถึง การศึก ษาสาธารณสุ ข ที่อ ยู่อ าศัย และ
สวัส ดิก ารสังคม ในระยะเวลาของแผนฯ นี้ รัฐถือเอาการศึกษาทุกระดับเป็ นงานที่สาคัญ ยิ่ ง จึง
เพ่งเล็งทีจ่ ะขยายและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมสายสามัญ
ในส่วนภูมภิ าคให้บงั เกิดผลยิง่ ขึน้
โดยที่ เ ศรษฐกิ จ ส่ ว นเอกชนมีบ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาประทศในแผนพัฒ นาฯ
ฉบับปจั จุบนั จึงได้กาหนดแนวนโยบายไว้แน่ ชดั ที่จะให้เอกชนร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ และในการบริการบางอย่างมากขึน้ โดยจะสนับสนุ นผูป้ ระกอบการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และในการบริการบางอย่างมากขึ้น โดยจะสนับสนุ นผู้ประกอบการ
ลงทุ น เพื่อ กิจ การอุ ต สาหกรรมที่ผ ลิต ส าหรับ การส่ ง ออกนอกประเทศด้ว ยวิธ ีค ืน ภาษีอ าการ
บางประเภทซึ่งแฝงอยู่ในต้นทุนการผลิตให้กบั ผู้ส่งออก ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงเป็ น
แผนพัฒนาฯ ซึง่ รัฐและเอกชนร่วมมือและมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันอย่างใกล้ชดิ
การทีจ่ ะให้โครงการต่างๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมทีจ่ ะนาออกปฏิบตั เิ พื่อให้ประโยชน์
ที่เ กิดขึ้น ไปถึงผู้ผ ลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรมมากที่สุ ดนัน้ ย่อ มขึ้น อยู่กับความร่ว มมือ และการ
ประสานงานโดยใกล้ชดิ ระหว่างกระทรวงทบวงกรมทีเ่ กี่ยวข้อง ถ้าหากมีอุปสรรคใดๆ มากีดขวาง

ง

โครงการใดโครงการหนึ่ง กรมที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันแก้ไขให้โครงการนัน้ ดาเนินไปด้วยดี และ
เป็นผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ มุง่ เอาการยกระดับการอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนเป็ นสาคัญ

เดช สนิทวงศ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร

คานา
ของ

นายเรณู สุวรรณสิทธ์ ิ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
……………………………
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515–2519 เป็ นผลของความ
ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และส่วนราชการของกระทรวง ทบวง
กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตลอดจนเอกชนโดยเฉพาะ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศและ
สมาคมธุรกิจต่างๆ นอกจากนัน้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากต่างประเทศทัง้ ในราชการและเป็ นการ
ส่วนตัวอีกด้วย ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติขอถือโอกาสนี้
แสดงความขอบคุ ณมายังหน่ วยงานต่างๆ ดังกล่ าว ซึ่งอาจมีความภูมใิ จด้วยว่า มีส่วนช่วยงาน
สาคัญ ของชาติใ ห้เ ป็ นผลส าเร็จ และขอขอบคุ ณเจ้าหน้ าที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ แห่งชาติทุกคนที่ได้กระทาหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหนี่อยยาก ได้ปฏิบตั งิ านล่วงเวลาตลอดจน
วัน หยุ ด ราชการจนแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ นี้ ไ ด้ ป ระกาศได้ ท ัน เวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีก่ องวางแผนเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าทีส่ าขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่
กองงานคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านพิมพ์ ซึ่งได้ทางานอย่างเต็มที่ แม้จะต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขร่างนี้หลายต่อหลายครัง้ ก็ตงั ้ หน้าทีต่ งั ้ ตาทางานให้เสร็จทันเวลา เป็ นทีน่ าชมเชย
อย่างยิง่
ในวาระอันสาคัญ นี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติขอขอบพระคุณ ฯพณฯ
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฯพณฯ ม.ล.เดช
สนิทวงศ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ฯ พณฯ พล.ท. แสวง เสนาณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใน
ส านั ก นายกรัฐ มนตรี ตลอดจนคณะรัฐ มนตรี คณะกรรมการบริห ารฯ และคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติอกี ครัง้ หนึ่ง ทีไ่ ด้ให้ความสนับสนุ นและความเอาใจใส่แก่ผลงานนี้
จนได้มพี ระบรมราชโองการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2515–2519
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2514
เรณู สุวรรณสิทธิ ์
(นายเรณู สุวรรณสิทธิ ์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

คาปราศรัย
ของ

ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิ ตติ ขจร
นายกรัฐมนตรี
ในวาระการประกาศพระบรมราชโองการ
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2515 - 2519

……………………………
พีน่ ้องประชาชนชาวไทยทีร่ กั ทัง้ หลาย
วันนี้เป็ นวันทีไ่ ด้มพี ระบรมราชโองการ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ซึง่ ได้กาหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2519 เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้มคี วามสาคัญอย่างยิง่ แก่อนาคตของประเทศชาติของ
เรา ข้า พเจ้าในฐานะหัว หน้ า คณะรัฐ บาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั จึง ใคร่ถือ โอกาสนี้
ปราศรัยแก่พน่ี ้องร่วมชาติทร่ี กั ทัง้ หลาย เพื่อชีแ้ จงนโยบายและสาระสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมของชาติ ตามที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นแผนพัฒนาฉบับนี้ เพื่อ ให้ท่า นได้ท ราบและเข้าใจความ
ปรารถนาอันดีและความพยายามอย่างแรงกล้าของรัฐบาลทีจ่ ะเร่งรัดพัฒนาประเทศชาติอนั เป็ นทีร่ กั
ยิง่ ของเราทุกคน ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติท่ีได้ม ีพระบรมราชโองการประกาศใช้ใ นวัน นี้
ได้จดั ทาขึน้ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ เพื่อเป็ นการแสดงแนวนโยบายและวิถที างดาเนินการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดย
1.
กาหนดขอบเขตแห่งการใช้จ่ายเงินแผ่นดินสาหรับพัฒนาประเทศภายในระยะ 5 ปี
ข้างหน้ า ให้ไปสู่เป้าหมายที่จะนาความสุขความเจริญมาสู่พ่นี ้ องชาวไทย โดยคานึงถึงพละกาลัง
ของประเทศโดยทุกด้านประการหนึ่ง และคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงแปรผันในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของโลก อันเป็ นผลสะท้อนมาถึงประเทศไทยอีกประการหนึ่ง
2.

วางโครงการทีจ่ ะความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคมมาให้แก่ประเทศ ประกอบ
ด้วย
โครงการทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการก้าวหน้าซึง่ จะต้องขยายการดาเนินงานโดยกว้างขวาง
ต่อไปอีก และโครงการใหม่ทจ่ี ะเริม่ ขึน้ เป็ นรากฐานการพัฒนาในระยะของแผนต่ อๆ ไป ทัง้ นี้ เพื่อ

๒

ยกระดับการครองชีพของประชากร

และเสริมสร้างเสถียรภาพและความปลอดภัยของชาติและ
ประชาชนชาวไทยโดยทัวกั
่ น

3.
เนื่องจากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น ยังมีอุปสรรคสาคัญขวางหน้าอยู่
บางประการ จึงได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปญั หาขวางหน้านี้ โดยใช้มาตรการทีจ่ ะให้ผลในเวลาอัน
สัน้ และมาตรการทีจ่ ะให้ผลในระยะยาว ซึง่ จะเป็นรากฐานแห่งการเพิม่ พลังผลิตของประเทศ
ในระยะ พ.ศ. 2503–2509 ซึง่ เป็ นระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 นัน้ เป็ นเวลา
ทีด่ นิ ฟ้าอากาศอานวย ประกอบทัง้ ตลาดสาหรับผลิตผลของเราก็อยู่ในภาวะคล่องตัว จึงเป็ นเวลาที่
ประเทศไทยรวบรวมสะสมเงินตราต่างประเทศให้เพิม่ พูนขึน้ โดยมีจุดประสงค์จะได้ใช้พฒ
ั นาการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ต่อมาในระยะต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลก็ได้ดาเนิน
นโยบายทีจ่ ะป้องกันภาวะเงินเฟ้อ โดยใช้เงินตราต่างประเทศให้เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ และ
กาหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความจาเป็ น ก็ปรากฏว่าได้เป็ นผลิต โดยส่วนรวมแล้วกลไก
เศรษฐกิจของประเทศได้ดาเนินไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ทีไ่ ด้วางไว้ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 นี้ โครงการพัฒนาของรัฐในสาขาต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วได้ดาเนินไปเสร็จสมบูรณ์ตาม
เป้าหมาย บางโครงการสามารถดาเนินการได้เกินเป้าหมาย แต่มบี างโครงการในสาขาคมนาคมและ
ขนส่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย พร้อมกันนัน้ รัฐบาลก็ได้สนับสนุ นส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทกว้างขวาง
และเข้มแข็งยิง่ ขึ้น โดยสรุปแล้วผลการดาเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แม้จะมีบาง
โครงการต่ ากว่าเป้าหมายอยู่บ้าง เนื่องจากถูกกระทบกระเทือนจากภาวะตลาดนอกประเทศ และ
โดยการผันแปรด้านการเมืองโดยเฉพาะการสูร้ บในเวียดนาม แต่ผลการพัฒนาฯ ทีว่ ดั ได้โดยอัตรา
เ
พิ่
ม
ข
อ
ง
รายได้ประชาชาติกย็ งั อยูใ่ นอัตราร้อยละ 7.2 ต่อปี ซึง่ เป็นอัตราเพิม่ ทีส่ งู พอสมควร
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก้าวหน้ าไปเป็ นลาดับในระยะสิบปี จากปี 2503 ถึง 2512
รายได้ประชาชาติเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 8 ส่วนรายได้ต่อบุคคลในระยะเดียวกันเพิม่ ขึน้
จากประมาณ 2.000 บาท เป็ นประมาณ 3.150 บาท หรือเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี
ั หา
อย่า งไรก็ดี ในปี 2512 ภาวะเศรษฐกิจ ก็ ไ ด้ป ระสบการผัน แปรในด้า นตลาดโลก มีป ญ
ดุลการชาระเงินเกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกในระยะเวลาสิบปี เงินทุนสารองระหว่างประเทศก็ได้ลดลงไป
ซึ่
ง
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญแก่ปญั หานี้เป็ นอย่างมาก รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการเพื่อแก้ไขไปแล้วหลาย
ประการตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 กล่าวคือ
มีจุด ประสงค์จ ะลดการใช้จ่ า ยเงิน ตราต่ า งประเทศอีก ด้า นหนึ่ ง และเพิ่ม รายได้ท่ีเ ป็ น เงิน ตรา
ต่างประเทศพร้อมกันอีกด้านหนึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการภาษีอาการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 ซึง่
รวมถึงการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีสรรพสามิต เพื่อลดการนาสินค้าเข้าทีไ่ ม่
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จาเป็ นต่อประชาชนส่ว นใหญ่ อนั เป็ นมาตรการประหยัดเงินตราต่างประเทศ ส่ วนมาตรการเพิ่ม
รายได้เงินตราต่างประเทศก็ได้ดาเนินในด้านส่งเสริมการส่งออก
มาตรการสาคัญเพียงบางประการ มีดงั นี้
1.
ส่งเสริ มให้ ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับข้าวต่ างประเทศ รัฐได้ยกเลิกพรีเมีย่ ม
ข้าวไปแล้ว เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ขา้ วไทยมีตน้ ทุนต่าลง ซึง่ บังเกิดผลดีสองประการ คือ
1)
2)

จะได้สามารถแข่งขันกับข้าวของต่างประเทศ และ
เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึน้

พร้อมกันนัน้ ก็จะได้ขยายตลาดข้าวไทย โดยรัฐ บาลมีนโยบายทีจ่ ะขายข้าวแก่ต่างประเทศ
โดยให้สนิ เชื่อระยะยาว
2.
กาหนดและจัดทาโครงการเร่งรัดการผลิ ตและการจาหน่ าย สาหรับผลิตผล
เกษตรหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ปศุสตั ว์ กุง้ ฝ้าย และยาสูบ ผลิตผลเหล่านี้มตี ลาดมันคง
่
อยู่แล้วและมีล่ทู างจะขยายการผลิตไปได้อกี มาก การเร่งผลิตและจาหน่ ายผลิตผลเหล่านี้ จึงเป็ น
มาตรการทีส่ ามารถนารายได้มาสู่ประเทศในระยะเวลาอันสัน้
3.
ลดต้ นทุนการส่ งออกสิ นค้ าอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุ นอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ได้สามารถผลิตได้โดยมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า เพื่อให้สามารถแข่งขันตลาดโลกได้
นอกจากนัน้ จะได้ส่งเสริมในด้านสินเชื่อและเงินลงทุนอุตสาหกรรม และการจัดตัง้ ตลาดเงินทุนบน
พืน้ ฐานอันมันคงอี
่ กด้วย
การดาเนินมาตรการของรัฐซึ่งได้รบั ความร่วมมือเป็ นอันดีจากวิสาหกิจเอกชน เป็ นผลให้
สามารถปรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราเข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้โดยเร็ว จึงปรากฏว่ า
ในระยะสุดท้ายของแผนฉบับที่ 2 คือ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2514 สถานการณ์ได้ดขี น้ึ มูลค่า
สิน ค้ า ขาเข้า ได้ล ดลงและสิน ค้ า ขาออกเพิ่ม ขึ้น ดุ ล การช าระเงิน มีย อดเกิน ดุ ล ประมาณ 320
ล้านบาท เทียบกับในระยะเดียวกันของปีทแ่ี ล้ว ซึง่ มียอดขาดดุลประมาณ 660 ล้านบาท ยิง่ กว่านัน้
อนาคตของการส่งสินค้าออกของผลิตผลสาคัญอย่างยิง่ ของผลิตผลสาคัญบางอย่าง เช่น ข้าว ปอ
และมันสาปะหลัง ก็มลี ่ทู างจะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี น้ึ ชีใ้ ห้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศกาลังค่อย
คืนเข้าสู่ภาวะอันดีเป็นลาดับแล้ว
นโยบายพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลถือว่าเป็ น
นโยบายหลักของรัฐบาลทีจ่ ะเร่งรีบดาเนินการพัฒนาประเทศ มีดงั ต่อไปนี้ คือ .1.

ปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจ และยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้

2.

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

สูงขึน้

๔

3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าค และลดความแตกต่างในด้านรายได้
ดาเนินการเพื่อความเป็นธรรมของสังคม
พัฒนากาลังคนและเพิม่ การมีงานทา
ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพัฒนา

แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มเี ป้าหมายสาคัญ คือ เพิม่ ผลผลิตประชาชาติในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.0
ต่อปี ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายได้ต่อบุคคลจะเพิม่ ในอัตราร้อยละ 4.5 ในปี 2519 ซึง่
สูงกว่าอัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 4.0 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน้ี ได้กาหนดจากวัตถุประสงค์ใหญ่ท่ี
จะพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์พ ร้อ มกัน ไปกับ พัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยพิจ ารณาเห็น ว่ า
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์น้ี ต้ อ งมีบ ทบาทเป็ น เอกในการเพิ่ม ก าลัง ผลิต ของชาติ กับ ทัง้ เป็ น การสร้า ง
เสถียรภาพและความร่มเย็นให้แก่สงั คม ซึง่ เป็ นสิง่ พึงปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนัน้ รัฐบาลยัง
ได้เล็งเห็นว่า ทรัพยากรมนุ ษย์หรือกาลังคนในท้องถิ่นชนบทนัน้ ยังเป็ นสิง่ สาคัญของชาติท่ี รฐั จะ
เฉยเมยไม่นาพานัน้ มิไ ด้ แต่ ค วรได้รบั การส่ ง เสริมให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นพลังสาคัญ สนับสนุ น
มาตรการพัฒนาประเทศได้เป็ นอย่างดี การเพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานในชนบท มีส่วนสัมพันธ์
กับการเพิม่ รายได้และยกระดับการครองชีพให้แก่ประชากรในชนบท อันเป็ นทางไปสู่ความเป็ น
ธรรมแห่งสังคมต่อไป
การดาเนินการเพื่อยกระดับการผลิต เป้าหมายสาคัญอยู่ท่รี ะดับการผลิตในสาขาเกษตร
การเพิ่ม รายได้ใ ห้แ ก่ ประชาชนในชนบท ได้มุ่ง ไปที่ก ารปรับ ปรุง โครงสร้า งเศรษฐกิจ เพื่อ เพิ่ม
ประเภทผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรม สาหรับการเกษตรนัน้ มาตรการสาคัญ ได้แก่ โครงการ
เร่งรัดการผลิตพืชผลหลายชนิดและขยายประเภทผลิตผลเกษตรเพิม่ ขึน้ กับทัง้ ส่งเสริมปรับปรุงการ
จาหน่ ายผลิต ผลเกษตรให้ส อดคล้อ งกับภาวะการตลาด ผลิต ผลเกษตรหลักที่มอี ยู่แล้ว นัน้ ก็จะ
ปรับปรุงให้สามารถผลิตได้มากขึน้ และให้มตี น้ ทุนถูกลง โดยใช้มาตรการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ โดยการ
ค้นคว้าวิจยั พันธุด์ แี ละขยายพันธุท์ ด่ี ไี ปสู่เกษตรกร ทาการพัฒนาทีด่ นิ และเสริมความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ขยายระบบการส่ งน้ า ให้ก ว้างขวางถึงไร่น าเกษตรกร เพิ่ม ปริมาณสินเชื่อ การเกษตร
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต พร้อมกันนัน้ ก็ปรับปรุงระบบการตลาดให้สอดคล้องสนับสนุ นการผลิต
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผ ลผลิต ทางเกษตรเพิ่ม ในอัต ราเฉลี่ย ร้อ ยละ 5.1 ต่ อ ปี เทีย บกับ ร้อ ยละ 4.1
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ส่วนในด้านอุตสาหกรรมนัน้ ก็จะสนับสนุ นอุตสาหกรรมประเภททีม่ ลี าดับ
ความสาคัญสูง โดยเฉพาะ (1) อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลเกษตร (2) อุตสาหกรรมทีส่ ามารถส่งไป
จาหน่ายต่างประเทศ (3) อุตสาหกรรมทดแทนสินค้านาเข้าให้ขยายตัวโดยรวดเร็ว นอกจากนัน้ จะ
ได้เน้ นหนักในด้านการพัฒนาและสารวจทรัพยากรแหล่งแร่เพิม่ ขึน้ การดาเนินการต่างๆ เหล่านี้
เมือ่ ได้ปฏิบตั พิ ร้อมกันไป จะทาให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสมดุลและมีเสถียรภาพยิง่ ขึน้ แต่ก็
จาเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร
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การเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทนี้ นอกจากจะอาศัยการพัฒนาการเกษตรตามแผน
ใหม่แล้ว รัฐบาลยังมีโครงการที่จะส่งเสริมความเจริญในส่วนภูมภิ าคอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น
โครงการทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบท ซึง่ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะสร้างถึ ง 6,000 และ
15,000 กิโลเมตร ตามลาดับ โครงการเกษตรชลประทานระดับไร่นา เพื่อใช้ประโยชน์จากเขื่อน
ชลประทานขนาดใหญ่ท่ไี ด้สร้างไว้แล้ว โดยเริม่ ในบริเวณทุ่งราบเจ้าพระยา 4.4 ล้านไร่ ส่วนการ
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขน้ึ ใหม่ ก็จะได้ระงับไว้ชวคราวเพื
ั่
่อเอาเงินมาลงทุนเพื่ อการชลประทานระดับ
ไร่นาโครงการอุตสาหกรรมชนบทที่จะใช้ผลิตผลการเกษตร เช่น โรงงานสกัดน้ ามันพืช โรงงาน
อาหารสัตว์ โรงงานแป้ง โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานยางแท่งและโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ เป็ นต้น
ก็จะได้รบั การส่งเสริมมาก การส่งเสริมการผลิตในชนบทเช่นนี้ย่อมส่งผลช่วยขยายผลิตผลเกษตร
เป็ นการช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรและแก้ปญั หาดุลการค้าและดุลการชาระเงินประกอบกัน
ไปด้วย
ในการดาเนินการโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่าย
เงิน ตราต่ า งประเทศเป็ น จ านวนมาก ดัง นัน้ เสถีย รภาพทางการเงิน ระหว่า งประเทศจึง ได้ร บั
ความสาคัญอย่างยิง่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายทีจ่ ะรักษาเงินทุนสารองฯ ให้อยู่ในระดับที่
มั ่
น
ค
ง
เพียงพอ ทัง้ นี้จะส่งเสริมสินค้าทีป่ ระเทศไทยทาการผลิตได้ดี ให้ส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้
เพิม่ ขึน้ โดยใช้มาตรการปลดเปลือ้ งภาระภาษีอากรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึง่ จะทาให้สนิ ค้าของ
ไทยสามารถแข่งขันกับ ต่ า งประเทศให้มากขึ้น พร้อ มกันนัน้ รัฐ บาลจะด าเนิ นมาตรการในการ
แสวงหาตลาดต่ า งประเทศให้แ ก่ ส ิน ค้า ของไทยอย่า งเข้ม งวดยิ่ง ขึ้น ทุ ก วิถีท างกับ ทัง้ ให้ค วาม
สนับสนุ นแก่กิจการที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะของเอกชน และสนับสุนนให้ธนาคาร
พาณิชย์และการประกันภัยขยายบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการค้าอุตสาหกรรม
การส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าค ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญจะลดความเหลื่อมล้าในด้านรายได้
และความแตกต่ างในระดับความเป็ นอยู่ของประชากรในชนบทนัน้ จะมีการใช้จ่ายงบประมาณ
พัฒนาในเขตชนบทประมาณ 60,000 ล้านบาท นอกจากนัน้ จะได้สร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีช่ ่วย
ให้ความเหลื่อมล้าดังกล่าวลดลงเป็ นลาดับ โดยอาศัยโครงการพัฒนาเกษตรและโครงการพัฒนา
ส่ ว นภูมภิ าคอื่นๆ ซึ่งได้มกี ารพิจ ารณากลันกรองอย่
่
างถี่ถ้ว นจากหน่ ว ยราชการต่ างๆ การวาง
แผ น พั ฒ น า ส่ ว น ภู ม ิ ภ า ค ได้ เ ริ่ ม จั ด ท า ขึ้ น เ ป็ นโ ค ร งก า ร ส า ห รั บ ภ า ค เห นื อ แล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือขึน้ แล้วเป็ นครัง้ แรกในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และจะได้ขยายขอบเขตใน
ภาคอื่นๆ ต่อไปในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
พร้อมกันกับมาตรการทางเศรษฐกิจทีจ่ ะส่งเสริมความเป็ นธรรมของสังคม เป้าหมายสาคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ก็ก ระจายบริการสังคมของรัฐไปยังท้อ งถิ่นให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะ
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บริการด้านการแพทย์และอนามัย ตลอดจนการจัดให้น้ าบริโภคอุปโภค ทัง้ นี้ เพื่อให้สภาพความ
เป็นอยูข่ องประชาชนในภูมภิ าคต่างๆ และภายในเขตเมืองด้วยกันมีความแตกต่างกันน้อยลง
เพื่อสร้างประสิทธิภาพของกาลังคนและพัฒนาการมีงานทา รัฐบาลจะเน้นหนักความสาคัญ
ของประถมศึกษาและอาชีวศึกษา กับปรับปรุง คุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยมีเป้าหมายในปี
2519 ให้สามารถรับนักเรียนประถมศึกษาได้ 7,285,500 คน มัธยมศึกษา 874,500 คน ระดับ
วิชาชีพและเทคนิค 26,500 คน, ระดับฝึกหัดครู 119,000 คน และอุดมศึกษา 63,730 คน กับทัง้
การศึกษาผูใ้ หญ่และเยาวชนนอกโรงเรียน 237,400 คน พร้อมกันนัน้ ก็จะดาเนินการพัฒนาสาขา
ต่างๆ เพื่อให้มงี านเพิม่ เติมเพื่อรับคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน
เพื่อ การนี้ ร ฐั บาลจะได้ก าหนดนโยบาย มาตรการ และโครงการที่จ ะขยายการศึก ษา
ระดับประถมให้ทวราชอาณาจั
ั่
กร รวมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพและการขยายโครงการศึกษาภาค
บังคับถึงประถมปีท่ี 7 ให้เร็วขึน้ ด้วย อีกประการหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ การมีงานทา และ
ช่ว ยเหลือ ให้ค นไทยมีอ าชีพ ที่ไ ด้รบั รายได้สูง ขึ้น จึง จะได้เ ร่ง รัด โครงการ ขยาย และปรับปรุง
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาการเกษตรและช่างฝี มอื เพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ อันเป็ นปจั จัย
สนับสนุ นบทบาทของเอกชนพร้อมกันด้วย นอกจากนัน้ ได้มโี ครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ในระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา ซึง่ จะช่วยให้บทบาทของภาคเอกชนจะเพิม่ ขยายอย่างรวดเร็ว แนว
ทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบการศึกษานี้ จึงจะได้คานึงถึงความต้องการกาลังคน
ในภาคเอกชนอย่างใกล้ชดิ
การอานวยบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ก็จะต้องได้มสี ่วนสัมพันธ์กบั โครงการ
วางแผนครอบครัวของประชากรโดยความสมัครใจ เพื่อให้ขนาดของครอบครัวอยู่ในขอบเขตที่
หัวหน้ าครอบครัวจะสามารถเลี้ยงดูสนับสนุ นในระดับอันเหมาะสมได้ โครงการนี้จะขยายบริการ
ตลอดจนเผยแพร่ความรูใ้ นการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชากรโดยกว้างขวางขึน้ เพื่อให้อตั รา
เพิม่ ของประชากรได้อยูใ่ นระดับร้อยละ 2.5 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
นโยบายส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การเน้ นความสาคัญของการลงทุนส่ว นเอกชนที่
จะต้องเพิม่ มากขึน้ ในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครัง้ หนึ่งว่า รัฐบาลมีนโยบายอัน
แน่ วแน่ ทจ่ี ะส่งเสริมวิสาหกิจเอกชน กิจการใดทีเ่ อกชนดาเนินไปได้ดว้ ยดี มีประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ส่วนรวมแล้ว รัฐบาลจะไม่ดาเนินการอันเป็ นการแข่งขันแก่งแย่งกิจการนัน้ จะมีขอ้ ยกเว้นก็ในกรณี
ทีจ่ าเป็ นต่อความปลอดภัยของชาติ หรือเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศ รัฐบาลมีความปรารถนา
สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ ยังจาเป็ นและมีประโยชน์ต่อการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยู่มาก สาหรับอุตสาหกรรมหลัก หรือ วิสาหกิจอันกระทบถึงอธิปไตยทางเศรษฐกิจของ
ชาติไทย รัฐบาลก็ใคร่ส่งเสริมให้ผลู้ งทุนคนไทยได้มสี ่วนในการควบคุมและการบริหารมากขึน้ เป็ น
ลาดับ จนกระทังภายในเวลาสมควรก็
่
ใคร่จะให้ประชาชนคนไทยได้มบี ทบาทส่วนใหญ่ในด้านการ
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ลงทุน และบริหารวิสาหกิจและอุตสาหกรรมเหล่านี้ แต่ก็ ยงั เปิดช่องทางให้ผลู้ งทุนชาวต่างประเทศ
ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยสมควร ตลอดจนได้รบั การประกันในความปลอดภัยของเงิน
ลงทุนของตนด้วย
โดยยึดมันนโยบายดั
่
งกล่าว โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐจะมีแนวดาเนินการให้เป็ นการ
ส่งเสริมและสัมพันธ์ก ับการลงทุนของเอกชน นโยบายและมาตรการในสาขาต่ างๆ จะมุ่งแก้ไข
อุปสรรคและปญั หาที่ธุรกิจเอกชนกาลังประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตเพื่อการส่งออกให้
ได้ผลโดยเร็ว ในการร่วมมือกับเอกชนนี้ รัฐบาลสนับสนุ นการรวมกลุ่มของคนไทย รวมทัง้ สมาคม
การค้าของคนไทย และสถาบันการเกษตร เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้คนไทยมีบทบาท
ด้านการค้าและการตลาดมากยิง่ ขึน้
เพื่อ ให้บรรลุ ถึงเป้าหมาย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดรายจ่ายเพื่อ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมไว้เ ป็ น จ านวนทัง้ สิ้น 100,275
ล้า นบาท ประกอบด้ว ย รายจ่ า ยของ
งบประมาณแผ่นดิน 65,500 ล้านบาท จากรายได้รฐั วิสาหกิจและองค์การบริหารส่ว นท้องถิ่น
10,445 ล้านบาท และจากเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 16,930 ล้านบาท ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ รัฐบาลมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ อันเนื่องมาจากความต้องการ
ใช้เงินเพื่อแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาด้านสังคม และเพื่อการป้องกันประเทศ สถานการณ์
เช่นนี้ทาให้รฐั บาลจาต้องหาทางเพิม่ รายรับขึน้ รัฐบาลจะได้ดาเนินนโยบายการคลังอันเหมาะสม
อย่างเข้มแข็ง ทัง้ ในด้านรายได้จากระบบภาษีอากร การกวดขันด้านบริหารและจัดเก็บภาษีอากร
การติดต่อกับต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ รวมถึงการจัดหาเงินกู้เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศทีม่ รี ะยะยาวและดอกเบี้ยต่ าก็จะได้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศ ทัง้ นี้ เพราะ
โครงการพัฒนาต่างๆ ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ลาพังรายได้จากภาษีอากรของแผ่นดิน
อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอทีจ่ ะให้ประเทศเจริญก้าวหน้าโดยรวดเร็วทันความต้องการของประชาชน
ได้ การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนัน้ ก็จะเจรจาทัง้ สองทาง คือ การช่วยเหลือประเภทให้
เปล่า ซึง่ ได้จากสหรัฐอเมริกาเป็ นส่วนใหญ่ ผลของการเจรจาปรากฏว่า สหรัฐอเมริกากาลังขยาย
วงเงินช่ว ยเหลือ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 3 มากขึ้นกว่าที่แล้ว มา อีกด้านหนึ่ งได้แก่ ความ
ช่วยเหลือเป็นเงินกูก้ จ็ ะดาเนินการภายในขอบเขตทีจ่ ากัดไว้ดว้ ยกฎหมาย และจะกู้สาหรับโครงการ
พัฒนาทีส่ ามารถมีรายได้หรือผลตอบแทนคุม้ เงินลงทุนท่านัน้ เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการพัฒนานี้ ก็จะ
ได้เจรจาให้เงื่อนไขได้ เป็ นประโยชน์แก่ประเทศไทยมากยิ่งขึน้ และได้ปรากฏผลว่า ประเทศไทย
ได้ร บั เงิน กู้ท่ีไ ม่ต้อ งเสีย ดอกเบี้ย และมีร ะยะเวลาช าระคืน ไม่น้ อ ยกว่ า 25 ปี จากประเทศ
เดนมาร์คเป็ นประเทศแรก ส่วนประเทศอื่น โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเยอรมันก็กาลังมีการพิจารณาการ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า และเงินกู้ในอัตราดอกเบีย้ ต่ าลงไปอีก กับยกเลิกข้อผูกพันในการซื้อสินค้า
ด้วยเงินกู้จากประเทศเจ้าของเงินกู้อยู่ ความช่วยเหลือที่จะได้รบั จากประเทศต่างๆ เหล่านี้จะเป็ น
การแสดงความเห็นอกเห็นใจอันดียงิ่ ขึน้ ในระหว่างมิตรประเทศด้วยกัน
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ในการจัดสรรรายจ่ายให้มปี ระสิทธิภาพสูงที่สุ ดนัน้ รัฐบาลจะกาหนดลาดับความสาคัญ
ในการจัดสรรรายจ่ายให้เ ป็ นไปตามโครงการที่ระบุไว้ใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ กับทัง้ ให้
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาของประเทศ ในด้านการใช้จา่ ยเงินก็จะได้กวดขันให้การจ่ายเงินเป็ นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด กับทัง้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และโดยประหยัด เพื่อ
สร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ถงึ มือประชาชนอย่างแท้จริง โดยการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้ได้ผ่านการกลันกรองโดยละเอี
่
ยดรอบคอบจากส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โครงการสาคัญบางโครงการก็ได้เชิญผู้แทนส่วนเอกชนไปร่วมปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ
หลังจากนัน้ ยังได้พจิ ารณาทดสอบผลร่วมกับผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ทงั ้ ที่เ ป็ นชาวไทยและ
ต่างประเทศอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
การประสานงานและร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน อันเป็ นแนวสาคัญของนโยบาย
พัฒนาประเทศนี้ จะมีผลให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายหลายประการ
ยกตัวอย่างเช่น ในด้านการเกษตร ในปี 2519 คาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิม่ เป็ น 14.47 ล้านตัน
ข้าวโพด 3.5 ล้านตัน ยาง 397,000 ตัน ปอ 400,000 ตัน มันสาปะหลัง 6.26 ล้านตัน
ถัวเหลื
่ อง 300,000 ตัน และสัตว์น้ า 2.2 ล้านตัน เป็ นต้น ในด้านอุตสาหกรรมจะเกิดอุตสาหกรรม
ขนาดหนั ก ใหม่ ๆ ขึ้น เช่ น อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์เ คมี อุ ต สาหกรรมถลุ ง เหล็ก กล้ า และ
อุตสาหกรรมกลันน
่ ้ ามันเพื่อส่งออก นอกจากนัน้ จะได้ตงั ้ นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเขต
ปลอดภาษีเพื่ออุต สาหกรรมส่งออกด้ว ย ในด้านเหมืองแร่ก็ได้ขยายการสารวจแร่ใ ห้กว้างขวาง
ออกไปทัวราชาอาณาจั
่
กร และจะได้ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกัน จัดให้มรี ะบบ
โทรคมนาคมทัวประเทศรวมทั
่
ง้ การโทรศัพท์และขยายบริการไปรษณียโ์ ทรเลขออกไปให้กว้างขวาง
ออกไปทัวราชอาณาจั
่
กร และจะได้ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกัน จัดให้มรี ะบบ
โทรคมนาคมทัวประเทศรวมทั
่
ง้ การโทรศัพท์และขยายบริการไปรษณียโ์ ทรเลขออกไปให้กว้างขวาง
ส่วนการพลังงานนัน้ จะเพิม่ กาลังผลิตให้เป็ น 2,469 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ 9,914 ล้าน
กิโลวัตต์/ชัวโมง
่
และรัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าลงเป็ น
ลาดับด้วย ส่วนในด้านสังคม นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วก็จะได้ให้ความสาคัญแก่การขยายบริการใน
ด้านสาธารณสุข โดยจะขยายจานวนเตียงคนไข้ทวประเทศเป็
ั่
น 32,100 เตียง ปรับปรุงอุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลทัวประเทศ
่
เพิม่ โรงพยาบาลอีก 2 แห่ง ขยายจานวนสถานีอนามัย
ชัน้ หนึ่ง เป็ น 370 แห่ ง และชัน้ สองเป็ น 3,212 แห่ ง ในด้านสาธารณู ปการก็จ ะเพิ่ม การ
จัดหาน้ าสะอาดขึ้นอีก ส าหรับ 20,000 หมู่บ้าน โดยทาประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล ขุดและ
ปรับปรุงสระและลอกหนองบึงกับทัง้ เพิม่ ปริมาณการผลิตของประปาจังหวัดให้มกี าลังการผลิตรวม
ประมาณ 660,000 ลูกบาศก์เมตรต่ อวัน โครงการที่รฐั บาลมิได้นิ่งนอนใจก็คอื การแก้ปญั หา
ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลจะได้ดาเนินการตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจน
หรือผูม้ รี ายได้น้อย สาหรับผูท้ ม่ี รี ายได้ปานกลาง ก็จะส่งเสริมให้เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ เพื่อให้เช่า
ซือ้ ในราคาพอสมควร
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เท่าทีข่ า้ พเจ้ากล่าวมาแล้วนี้ ท่านทัง้ หลายก็คงเห็นได้ว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์อย่างแท้จริงที่
จะเร่งรีบพัฒนาประเทศชาติท่รี กั ของเราให้ก้าวหน้ าไปโดยมีแผนและนโยบายพัฒนาที่แน่ นอน
ในด้านปฏิบตั นิ ัน้ ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะได้กาชับส่วนราชการและหน่ วยงาานของรัฐทุก
หน่ วย ให้ยดึ ถือแนวทางดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี้โดยเคร่งครัด กับทัง้ ให้
ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด้วยความเป็ นมิตรกับราษฎร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในด้านอานวยบริการแก่ประชาชน ข้าพเจ้าถือว่าการรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขของ
สังคมเป็ นเสมือ นรากแก้วของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากขาดความปลอดภัยเสียแล้ว การ
เศรษฐกิจก็นบั วนจะอับเฉาลงไป เนื่องจากประชาชนขาดความมันใจและก
่
าลังใจในการเร่งประกอบ
สัมมาอาชีพ อย่างไรก็ดคี วามสาเร็จในการพัฒนาประเทศ อันเป็ นที่มุ่งหมายใฝ่ฝนั ของชาวไทยทุก
คนนัน้ แม้รฐั บาลจะพยายามกระทาทุ กสิง่ ทุกอย่างโดยทุกวิถีทาง ก็ยงั ต้อ งอาศัยความตัง้ ใจอัน
แน่วแน่ของประชาชนทีจ่ ะสร้างชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
ประเทศไทยของเรานี้อุดมด้วยพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร มีแร่ธาตุทรัพยากรนานาชนิด ประชากร
ชาวไทยก็มสี มรรถนะประจาตน ซึง่ เมื่อได้รบั การฝึกฝนอบรมแล้ว ก็จะสามารถเพิม่ พูนผลิตผลของ
ชาติ ได้อ ย่ า งเต็ม ที่ ขณะนี้ ร ฐั บาลของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ก็ไ ด้ด าเนิ น นโยบายและ
มาตรการทีน่ าภาวะเศรษฐกิจสู่วถิ แี ห่งความเจริญต่อไปแล้ว ฉะนัน้ หากพีน่ ้องชาวไทยทุกคนจะได้
พรักพร้อมใจให้ความร่วมมือกันอย่างแน่ วแน่ แท้จริงแก่รฐั ในการเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 แล้ว ข้าพเจ้ามีความมันใจอย่
่
างยิง่ ว่าอนาคตชองชาติไทยก็จะแจ่มใส
มันคง
่ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเชิญชวนให้พน่ี ้องร่วมชาติทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน พัฒนาประเทศไทยทีร่ กั ยิง่ ของเราให้วฒ
ั นาถาวรสืบไป
สุดท้ายนี้ขา้ พเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ มวล ได้โปรดประทาน
ให้พ่ีน้ อ งร่ว มชาติท่ีร กั ทุ ก คนจงมีพ ลานามัย อัน สมบูร ณ์ ป ระสบแต่ ค วามเจริญ ก้า วหน้ า ในการ
ประกอบอาชีพของท่านเพื่อเป็นพลังอันสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สวัสดี.

คาแถลงสรุปสาระสาคัญ
ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
โดย
นายเรณู สุวรรณสิ ทธิ์
เลขาธิ การสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 17 กันยายน 2514

……………………………
ฯพณฯ ท่านประธานฯ และท่านกรรมการที่เคารพ
ร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
นาเสนอเพื่อพิจารณาในวันนี้ เป็ นร่างของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี เริม่
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2519 ร่างแผนพัฒนาฯ ทีเ่ สนอมานี้ มี
วัตถุประสงค์สาคัญแยกออกได้เป็น 3 ประการ คือ
1.
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ และสัง คมในป จั จุ บ ั น ให้ ช ั ด เจนรวมทั ง้ การ
เปลีย่ นแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก อันเป็นผลสะท้อนมาถึงประเทศไทย
2.
เสนอโครงการที่จ ะน าความเจริญ ในทางเศรษฐกิจ และสัง คมมาให้แ ก่ ป ระเทศ
ประกอบด้วย โครงการทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของการก้าวหน้าซึง่ จะต้องขยายการดาเนินงานโดยกว้างขวาง
และโครงการใหม่ท่จี ะเริ่ม ขึ้น เป็ น รากฐานของการพัฒ นาในระยะของแผนต่ อ ๆ ไป ทัง้ นี้ เพื่อ
ยกระดับ การครองชีพ ของประชากร ลดความเหลื่อ มล้ า ในสัง คม สร้า งความปลอดภัย ให้แ ก่
ประชาชน และรักษาเสถียรภาพ และความมันคงของชาติ
่
3.
เนื่องจากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น ยังมีอุปกรณ์สาคัญขวางหน้าอยู่
โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าและการเงิน จึงได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปญั หาขวางหน้านี้ โดยใช้
มาตรการทีจ่ ะให้ผลในเวลาอันสัน้ พร้อมทัง้ มาตรการทีจ่ ะให้ผลในระยะยาว ซึ่งจะเป็ นรากฐานแห่ง
การเพิม่ พลังผลิตของประเทศ
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ในด้านสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั นัน้ ปรากฏว่าในระยะแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปเป็ นลาดับ โดยมีอตั ราเพิม่ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมร้อยละ 8.0 จนกระทังถึ
่ งปี 2512 ภาวะเศรษฐกิจก็ได้ประสบการผันแปร รายได้ของ
ประเทศลดน้ อยลง มีปญั หาดุลการชาระเงินเกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกในระยะเวลาสิบปี เงินทุนสารองได้
ลดลงเป็ นจานวน 914 ล้านบาท และได้ลดลงไปอีกเป็ นจานวนประมาณ 4,000 ล้านบาท จนถึง
พ.ศ. 2514 รายได้จากภาษีอากรของรัฐบาลได้เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.8 ในปี 2513 เทียบกับอัตรา
เพิม่ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 11.2 ตลอดเวลา 8 ปี ทีผ่ ่านมา และยังมิได้แสดงอากัปกิรยิ าว่าจะดีขน้ึ ในด้าน
การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาของรัฐในสาขาต่างๆ ส่วนใหญ่ได้
เสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่มบี างโครงการทางการเกษตรและทางคมนาคมในการอานวย
บริการด้านขนส่ง ยังดาเนินไปไม่ได้ตามกาหนด ส่วนในด้านเอกชนนัน้ ได้มบี ทบาทเพิม่ ขึน้ ในการ
พัฒนาประเทศอันเป็ นที่น่าพอใจ โดยสรุปแล้วผลการดาเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ได้ผลต่ากว่าทีก่ าหนดในแผนบ้างเล็กน้อย แต่กย็ งั จัดว่ามีอตั ราเพิม่ ทีส่ งู
ความแปรปรวนในภาวะเศรษฐกิจมีมลู เหตุใหญ่ 4 ประการ คือ 1) ความผันแปรในภาวะ
การตลาดของสินค้าออกทีเ่ ป็นหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวและยาง 2) รายได้ของรัฐได้
เพิม่ ขึน้ น้อยมาก 3) การลดรายจ่ายทางทหารของสหรัฐฯ ในประเทศไทย และ 4) การลงทุนจาก
ต่างประเทศลดลง ได้มผี ลประกอบกันทาให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวช้าลง กิจการค้าอยู่ในลักษณะ
กระถดกระถอยเป็ นครัง้ แรก หลังจากทีไ่ ด้ขยายตัวติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี ในระยะของความ
ผันแปรทางเศรษฐกิจนี้รฐั บาลได้ตดิ ตามและดาเนินการเพื่อแก้ไขหลายประการ คือ
ก.
มาตรการเพื่อลดสิ นค้านาเข้าที่ ไม่จาเป็ น รัฐบาลได้ใช้มาตรการภาษีอาการเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2513 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษี สรรพสามิต ทัง้ นี้ เพื่อลดการใช้จา่ ยเงินตราต่างประเทศ
ข.

มาตรการด้านส่งเสริ มการส่งออก มาตรการสาคัญมีดงั นี้

1.
การขยายตลาดข้ า ว รัฐ ได้ย กเลิก พรีเ มี่ย มข้า วไปแล้ว เป็ น ส่ ว นใหญ่
เพื่อให้ขา้ วไทยมีต้นทุนต่ าลง จะได้สามารถแข่งขันกับข้าวของต่างประเทศประการหนึ่ง และเพื่อ
ช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึน้ อีกประการหนึ่ง นอกจากนัน้ รัฐฯ มีนโยบายทีจ่ ะขายข้าวแก่
ต่างประเทศโดยให้สนิ เชื่อระยะยาว ซึง่ หวังว่าจะทาให้ตลาดข้าวของไทยขยายตัวมากขึน้
2.
การเร่งรัดการผลิ ตและการจาหน่ าย โดยจัดทาโครงการเร่งรัดการผลิต
และการจาหน่ ายสาหรับผลิตผลหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ปศุสตั ว์ และกุ้ง ซึ่งผลผลิต
เหล่านี้มตี ลาดมันคงอยู
่
แ่ ล้ว และมีล่ทู างจะขยายการผลิตไปได้อกี มาก
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3.
การลดต้นทุนการส่งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม โดยทาการคืนภาษีอากร
ทีแ่ ฝงอยู่ในต้นทุนการผลิต เพื่อส่งเสริมการส่งออกของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางชนิด และโดย
การสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถผลิตได้โดยมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่า
นอกจากการดาเนินมาตรการทีจ่ ะให้ผลได้ภายในเวลาอันสัน้ รัฐได้กาหนดนโยบาย
การวางแผนครอบครัว ซึง่ จะให้ผลภายในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยการสนับสนุ นบริการ
วางแผนครอบครัว ซึ่งยังอยู่ใ นวงจากัดให้ขยายตัว ออกไปโดยรวดเร็ว และกระจายออกไปถึง
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้มรี ายได้น้อย ทัง้ นี้ เพื่อช่วยให้แต่ละครอบครัวมีความสามารถหา
รายได้เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งคนในครอบครัวได้
ผลของการดาเนินของรัฐ ประกอบกับความสามารถของวิสาหกิจเอกชนในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า ทาให้ภาวะเศรษฐกิจในระยะสุดท้ายของแผนฉบับที่ 2 คือ
ในปจั จุบนั นี้กระเตื้องขึน้ บ้าง ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2514 มูลค่าสินค้าขาออก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 และดุลการชาระเงินมียอดเกินดุลประมาณ 320 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในเดือน
ั หาเศรษฐกิจ
สิง หาคมที่ผ่ านมานี้ สหรัฐอเมริก าได้ประกาศใช้ม าตรการขัน้ เด็ด ขาดเพื่อ แก้ป ญ
ภายในประเทศของตน อันมีผลสะท้อนให้เงินตราสกุลสาคัญของโลกมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุง
อั
ต
ร
า
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเป็ นคู่ค้ารายสาคัญของประเทศก็ได้ปล่อยให้เงินเย็นลอยตัวแล้ว
สถานการณ์เช่นนี้มผี ลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเป็ นส่วนรวม แต่เนื่องจากมาตรการของ
สหรัฐนี้มเี จตนาจะรักษาเสถียรภาพของเงินเหรียญดอลล่าร์ อันช่วยให้ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ในอนาคตมีฐานะมันคงยิ
่
ง่ ขึ้น ย่อมจะเป็ นประโยชน์ ต่อการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนรวม และ
ต่อการค้ากับต่างประเทศของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการส่งสินค้าออก ซึ่งอาจช่วยให้
ส่งออกได้มากขึน้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะได้คอยติดตามศึกษาสถานการณ์โดยใกล้ชดิ
ต่อไป
สถานการณ์เศรษฐกิจในปจั จุบนั ชีใ้ ห้เห็นว่า ภาวะเศรษฐกิ จรัดตัวเฉพาะหน้ านี้
เป็ นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงสมควรได้รบั การ
แก้ไขเป็ นการด่วน โดยทาการแก้ไขทีต่ รงจุดสาเหตุของปญั หา สาเหตุดงั กล่าวทีส่ าคัญทีส่ ุด ได้แก่
การที่ร าคาสิน ค้าเกษตรอันเป็ นสินค้าออกที่ส าคัญ ของประเทศได้ประสบปญั หาการแข่ ง ขันใน
ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ทาให้ราคาตกต่ าลงมาก และปริมาณที่ข ายได้ก็ล ดลง การที่รายได้ของ
เกษตรกรลดลงเช่นนี้ย่อ มเป็ นผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ รวมทัง้ รายรับของรัฐบาลต้องได้รบั
ความกระทบกระเทือนไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายของประเทศก็ต้องเพิม่ สูงขึ้น เพื่อการ
พัฒนาและเพื่อขยายกาลังป้องกันประเทศ เพื่อรักษาความมันคงของชาติ
่
ซึง่ มีความจาเป็ นมากขึน้
มาตรการแก้ไขเพื่อให้เกิดผลภายในเวลาอันสัน้ มีดงั นี้

14

1.
เร่งรัดส่ งเสริ มสิ นค้ าออก การผลิตและการจาหน่ ายของผลิตผลเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ควรเร่งดาเนินการ
เพิม่ ขึน้ โดย ก) กระจายประเภทการผลิตการเกษตร ข) ลดต้นทุนการผลิตด้านอุตสาหกรรม อันจะ
เป็ นผลในฐานะดุลการค้าและการชาระเงินดีขน้ึ ด้านหนึ่ ง และเพิม่ รายได้และการมีงานทาอีกด้าน
หนึ่ง เพื่อความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ
2.
ปรับปรุงมาตรการด้ านรายรับรายจ่ายของรัฐ เนื่องจากมีความจาเป็ น
ในการทีจ่ ะต้องเพิม่ พละกาลังของประเทศทัง้ ในด้านความมันคงของประเทศและด้
่
านการพัฒนา รัฐ
จึงจะต้องปรับปรุงนโยบายการคลังในทางเพิ่มรายรับ แต่ทงั ้ นี้จะดาเนินการเฉพาะที่จาเป็ นโดย
ยึดถือหลักความเป็ นธรรมของสังคม พร้อมกันก็จะต้องปิดช่องรัวไหลโดยมาตรการปรั
่
บปรุงวิธกี าร
เก็บภาษีอากรและการประหยัดตัดทอนรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็น กับทัง้ กวดขันให้การใช้จ่ายเงินของรัฐได้
ผลตอบแทนเต็มที่
3.
ทดแทนการลดรายจ่ายทางทหารของสหรัฐฯ รายจ่ายทางทหารของ
สหรัฐฯ ในประเทศไทย ระหว่าง 2509-2511 มีจานวนประมาณ 10.000 ล้านบาท แต่ในระยะตัง้ แต่
2512 นี้ ได้ล ดน้ อ ยลงไปมาก จึง มีผ ลกระทบกระเทือ นต่ อ ภาวะเศรษฐกิจ มากในด้า นการ
ก่อสร้างและบริการมาตรการแก้ไขมีดงั นี้
ก.
การก่อสร้าง การลดรายจ่ายทางทหารของสหรัฐฯ มีผลกระทบกระเทือนต่อการก่อสร้างภายในประเทศเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวในสาขาการ
ก่อสร้างจึงจะกระทาโดยสนับสนุ นการก่อสร้างประเภทสาธารณประโยชน์ท่จี าเป็ นต่อการครองชีพ
ของประชาชน เช่น การก่ อ สร้างทางหลวงชนบทและตามโครงการสาธารณู ปการของรัฐ การ
ก่อสร้างอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ ยังขาดแคลนอยูม่ าก
ข.
การบริ การ กิจการในด้านการบริการทีไ่ ด้เกิดขึน้ เนื่องจากการใช้
จ่ายเงินของทหารสหรัฐฯ มีปริมาณเกินความต้องการ หลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนทหารไปจึงควรให้
ความสนับสนุ นบริการด้านที่มคี วามจาเป็ นต่อประชาชนทัวไป
่ และสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่
ส่ ว นรวมมากขึ้น โดยรัฐจะได้ร่ว มมือ กับเอกชนอย่างใกล้ชิด เช่น สนับ สนุ นการให้บริการการ
ท่องเทีย่ วและบริการการขนส่ง เป็นต้น
4.
สนั บสนุ นการลงทุ นจากต่ างประเทศ ปรับปรุงแนวทางส่ ง เสริมการ
ลงทุนใหม่โดยเน้นหนักส่งเสริม 1) อุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ นจานวน
มาก 2) อุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสนับสนุ นการแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงิน 3) อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ ขึน้
ในชนบท 4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ทงั ้ นี้จะสนับสนุ นให้คนไทยมีส่วนร่วมทุนเป็ นเจ้าของและมี
บทบาทในการบริหารมากยิง่ ขึน้ เป็ นขัน้ ๆ
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การเปลี่ยนแปลงในตอนปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ไม่ได้เฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
เท่านัน้ แต่ได้เกิดขึน้ ในด้านสังคมและการเมืองด้วย สาหรับในด้านสังคมนัน้ ทัศนคติและความรูส้ กึ
ของชนรุน่ ใหม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมาก อันเป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัวโลก
่
วัฒนธรรมของ
ชาติทม่ี มี า แต่ดงั ้ เดิมมักถูกละทิง้ เพิกเฉยโดยชนรุ่นใหม่ทย่ี งั มิได้ให้เวลาพิจารณาใคร่ครวญคุณค่า
ของมรดกด้านวัฒนธรรมของชาติเรา แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จงึ ได้รวมมาตรฐานการฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรม
และบูรณะโบราณวัตถุและปูชนียสถานอันสาคัญแก่จติ ใจของชาวไทยไว้ดว้ ย ส่วนในด้านการเมือง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนัน้ สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในสภาพน่ าตก ทาให้
มีผลสะท้อนมาถึง ประเทศไทยด้วย รัฐบาลจึงจาเป็ นต้องเพิ่มงบป้องกันประเทศให้มากขึ้น เพื่อ
เตรียมรับสถานการณ์ท่อี าจผันแปรไปในทางร้าย และเพื่อต่อต้านปญั หาการแทรกซึม รวมทัง้ การ
เตรียมพร้อมของชาติดว้ ย การดาเนินการดังกล่าวย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาประเทศด้วยอย่างไม่มปี ญั หา
แนวทางการพัฒนาส่วนรวม
นอกจากการแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าซึ่งขัดขวางการพัฒนาตามแผนแล้ว แนวทางพัฒนาที่
สาคัญที่สดุ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิ จและ
สังคม เพื่อ ให้เข้ากับสถานการณ์ อนั จาเป็ นต่อการเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ในการดาเนินการดังกล่าวนี้ หากจะทาโดยการเพิม่
ระดับรายจ่ายของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็หาบรรลุผลไม่ เพราะการเพิม่ รายจ่ ายของรัฐบาลจะมี
ผลท าให้ก ารน าสิน ค้า เข้าเพิ่มขึ้นในอัต ราที่สูง อัน จะเป็ น อัน ตรายต่ อ ฐานะดุล การชาระเงิน ของ
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน การตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาลมากเกินไป จะมีผลทาให้อานาจซือ้ ของ
ประชาชนไม่เพิม่ ขึน้ เท่าที่ควร หรืออาจลดลงถ้ามีมาตรการอื่นเข้ามาแทรก ในกรณี เช่นนี้จะทาให้
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศต้องชะลอตัวลง อัตราการว่างงานจะเพิม่ สูงขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ปญั หาทางสังคม ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจึงต้องรักาษระดับรายจ่ายของประเทศให้อยู่
ในอัตราทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ รักษาระดับทุนสารองให้อยู่ในจานวนทีไ่ ม่ต่ าเกิ นไป เพื่อให้สามารถมี
ความคล่องตัวพอทีจ่ ะดาเนินมาตรการในการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจและระดับการมีงานทา
แนวทางพัฒนาส่วนรวมทีส่ าคัญมีดงั นี้ คือ
1.

ปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจ และยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้

2.
3.
4.

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าคและลดความแตกต่างในด้านรายได้
ดาเนินการเพื่อความเป็นธรรมของสังคม

สูงขึน้
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5.
6.

พัฒนากาลังคนและเพิม่ การมีงานทา
ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพัฒนา

ซึง่ จะได้กล่าวเป็นข้อๆ ไป
การปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิ จและยกระดับการผลิ ตและรายได้ประชาชาติ ให้สงู ขึ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มเี ป้าหมายสาคัญ คือ เพิม่ ผลผลิตประชาชาติ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.0
ต่อปี ต่ากว่าอัตราเพิม่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 7.2 แต่โดยทีแ่ ผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ในปี 2519
ดัง นั ้น ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 3
รายได้ ต่ อ บุ ค คลจะเพิ่ม ขึ้น ในอัต ราเฉลี่ย
ร้อยละ 4.5 สูงกว่าอัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 4.0 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
การดาเนินการเพื่อยกระดับการผลิตดังกล่าวมีเป้าหมายทีส่ าคัญอยูท่ ร่ี ะดับการผลิตในสาขา
เกษตร เพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท มาตรการสาคัญ ได้แก่ โครงการเร่งรัดการผลิต
พืชผลหลายชนิด และขยายประเภทผลิตผลเกษตรเพิ่มขึ้น กับทัง้ ส่งเสริมปรับปรุงการจาหน่ าย
ผลิตผลเกษตรให้สอดคล้องกับภาวะการตลาด ผลิตผลเกษตรหลักที่มอี ยู่แล้วนัน้ ก็จะปรับปรุงใน
ด้านการเพิม่ ผลผลิต ต่อ ไร่ การขยายตลาด และการปรับปรุงคุณภาพ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผ ลผลิต ทาง
เกษตรเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 5.1 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 4.1 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ส่วนใน
ด้านอุตสาหกรรมนัน้ ก็จะสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภททีม่ ลี าดับความสาคัญสูงดังได้กล่าวแล้วให้
ขยายออกโดยรวดเร็ว การดาเนินการดังกล่าวจะทาให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมีสมดุลและ
เสถียรภาพยิง่ ขึน้
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ
ในด้านเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายที่จะ
รักษาเงินทุนสารองฯ ให้อยู่ในระดับที่มนคงเพี
ั่
ยงพอ โดยมีเป้ าหมายที่ จะให้ สินค้ าส่ งออกและ
สิ นค้านาเข้ามีมลู ค่าเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.9 ต่อปี ตามลาดับ
เพื่อ ให้บรรลุ ต ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ดาเนินการ พร้อมกันทุกด้าน ดังนี้ คือ
1.

ได้กาหนดแนวการ

ด้านการส่งออก มีแนวทางดังนี้ คือ

ก.
ในระยะแรกจะส่งเสริมสินค้าที่ประเทศไทยทาการผลิตได้ดใี ห้ส่งออกไป
จาหน่ ายต่ า งประเทศได้เ พิ่ม ขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้อ งภาระภาษีอ ากร เพื่อ ลดต้น ทุนใน
การผลิตและทาให้สนิ ค้าของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประเภท
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การผลิตให้มากขึน้ มาตรการสาคัญอันหนึ่งที่สนับสนุ นการส่งออกก็คอื สร้างความเข้มแข็งในการ
แสวงหาตลาดต่างประเทศอันเป็นด้านปฏิบตั ิ
ข.
สนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมพืน้ ฐานโดยเอกชน ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนของ
การส่งสินค้าออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ ได้แก่ การจัดตัง้ ไซโล จัดหาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขนถ่ายสินค้าและสร้างท่าเทียบเรือนเพื่อส่งสินค้าออกเฉพาะประเภท เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และ
แร่ เป็ นต้น ในส่วนของรัฐนัน้ จะปรับปรุงกิจการท่าเรือและการขนถ่ายสินค้าลงเรือ รวมทัง้ การส่ง
แบบหีบห่อ (Containerization) ด้วย พร้อมทัง้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือพาณิ ชย์
แห่งที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับค่าขนส่งสาหรับสินค้าส่งออก และนโยบายส่งเสริมบริการขนส่งทาง
อากาศและทางเรือ นอกจากนัน้ จะได้มกี ารจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมและเขตผลิตปลอดภาษีขน้ึ เพื่อ
สนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมส่งออก
ค.
ขยายขอบเขตของการศึกษาด้านการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ั หาเกี่ย วกับ ระเบีย บ ข้ อ บัง คับ และกฎหมายที่ย ัง เป็ น อุ ป สรรคในการส่ ง สิน ค้ า ออก
ขจัด ป ญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายด้านศุลกากร
2.

ด้านการนาสิ นค้าเข้า

ก.
มาตรการทดแทนสิ น ค้ า น าเข้ า ประเภทวัต ถุดิ บ มาตรการในด้า น
การผลิตเพื่อทดแทนสินค้าเข้านี้เป็ นมาตรการทีส่ าคัญยิง่ ทัง้ นี้ เพราะเป็ นมาตรการทีใ่ ห้ผลในการ
1) ลดมูลค่าสินค้าเข้า และ 2) เพิม่ การผลิต รายได้และการจ้างแรงงานภายในประเทศพร้อมๆ กัน
นับว่ามีประโยชน์กว่ามาตรการทีม่ ุ่งแต่จะลดมูลค่าสินค้าเข้าอย่างเดียว อย่างไรก็ดี โดยทีม่ าตรการ
ในด้านนี้จะต้องอาศัยเวลามากพอควร จึงจะเกิดผล ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะ
ได้เร่งรัดสนับสนุ นการผลิตเพื่อทดแทนสินค้านาเข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ เหล็กจากสินแร่ในประเทศและผลิตภัณฑ์นม นอกจากนัน้ ในระหว่างทีโ่ ครงการทีส่ นับสนุ น
การผลิตสินค้าเหล่านี้ยงั ไม่เกิดผลเต็ม ที่ การนาสินค้า ฝ้าย และยาสูบเข้าประเทศ ก็อาจทาโดยใช้
เงินกูป้ ระเภทช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึง่ มีระยะผ่อนชาระยาวนาน เช่น เงินกู้จากสหรัฐฯ ภายใต้
โครงการรัฐบัญญัติ 480 ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการบรรเทาปญั หาดุลการชาระเงินในระยะ 2-3 ปีขา้ งหน้า
ข.
มาตรการเพื่อประหยัดการนาเข้าของสิ นค้าประเภททุน โดยสนับสนุ น
ให้ใช้เครื่องจักรทีม่ อี ยู่แล้ว ให้ทาการผลิตได้เต็มทีเ่ สียก่อน ในขณะเดียวกันก็จะให้การส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ท่ผี ลิตสินค้าที่เ ป็ นประโยชน์ แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนัน้
จะส่ งเสริมปรับ ปรุง กรรมวิธ ีก ารผลิต ให้ม ีป ระสิทธิภ าพยิง่ ขึ้นโดยใช้เ ครื่อ งจักรที่ม ีอ ยู่แ ล้ว และ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนมาก อีกประการหนึ่ง รัฐจะต้องกาหนดนโยบายให้แน่ นอน
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เกี่ย วกับ สิน ค้าเข้า ในการผลิต อุ ต สาหกรรมประเภทที่ส าคัญ ดัง ได้ก ระท าในกรณีอุ ต สาหกรรม
ประกอบรถยนต์และส่วนประกอบ
ค.
มาตรการเพื่ อลดการนาเข้ าสิ นค้ าเพื่ อ การบริ โภค ดาเนินมาตรการ
สนับสนุ นการใช้สนิ ค้าที่สามารถผลิตภายในประเทศได้ในราคาและคุณภาพพอสมควร โดยอาศัย
มาตรการในด้านการจัดซือ้ ของสาหรับใช้ในราชการและในด้านพิกดั อัตราภาษีศุลกากรทีเ่ หมาะสม
ในกรณีจาเป็ นหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านัน้ จึงจะพิจารณาใช้ มาตรการควบคุมการนาเข้าสาหรับสินค้า
ประเภทที่ส ามารถผลิต ได้เ พีย งพอแก่ ค วามต้อ งการ หรือ เป็ น สิน ค้าที่ไ ม่จ าเป็ น แก่ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจ นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว การปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้เป็ นธรรมยิง่ ขึน้ จะมี
ส่ ว นช่ว ยลดอ านาจซื้อ ของกลุ่ มชนผู้มฐี านะร่ ารวย กับทัง้ ช่ ว ยลดการน าเข้าสินค้า ประเภทที่ไ ม่
จาเป็นสาหรับประชาชนส่วนใหญ่ดว้ ย
3.

มาตรการด้านบริ การ แยกออกได้ดงั นี้ คือ

ก.
มาตรการเกี่ ย วกับรายรับจากบริ การ ส่งเสริมกิจการประกันภัย การ
เดินอากาศ และการเดินเรือของประเทศ โดยการวางรากฐานทีม่ นคงเป็
ั่
นขัน้ ๆ ไป และส่งเสริมการ
ให้บริการต่างๆ แก่นกั ท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากเอกชนให้มากขึน้
ข.
มาตรการเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อซื้ อบริ การจากต่ างประเทศ พิจารณา
จากัดปริมาณการใช้เงินตราต่างประเทศ โดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรรวมทัง้ การลดค่าใช้จ่ายของ
คนไทยทีไ่ ปท่องเทีย่ วด้วย
อย่า งไรก็ดี โดยที่ร ะบบเศรษฐกิจ จะเจริญ ก้า วหน้ าในอัต ราสูง ติด ต่ อ กัน ได้นัน้
จาเป็นจะต้องมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในด้านระดับราคา กับทัง้ มีสมดุลระหว่างระบบการผลิตกับ
ความต้องการของตลาด ประกอบด้วย ดังนัน้ เป้าหมายสาคัญประการหนึ่งของแผนฯ ฉบับที่ 3
จึงได้แก่ การรักษาระดับ การขยายตัวของปริมาณเงินไว้ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวโดยคล่องตัวยิง่ ขึน้ โดยในขณะเดียวกันก็ไม่ทาให้ระดับราคาสินค้าทีจ่ าเป็ น
ต่อการครองชีพของประชาชนเพิม่ สูงขึน้ เกินควร
เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายในด้านเสถียรภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนด
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไว้เป็ นจานวนทัง้ สิ้ น 100.275 ล้านบาท โดยแยก
ออกเป็ นรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 69,500 ล้านบาท จากรายได้รฐั วิสาหกิจและ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น จานวน 13,845 ล้านบาท และจากเงินกู้และเงิน ช่ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศ จานวน 16,930 ล้านบาท เป็ นทีเ่ ห็นชัดว่า สถานการณ์ดา้ นรายรับของรัฐในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะอยู่ในภาวะตึงตัวกว่าในระยะก่อน แต่ในระยะนี้ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่
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รายจ่ายของรัฐจะเพิม่ มากขึ้น ทัง้ ในด้านจานวนเงินที่ต้องการใช้เพื่อแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาด้านสังคม และเพื่อป้องกันประเทศ สถานการณ์ เช่นนี้ทาให้รฐั บาลจาเป็ นต้องหาทางเพิม่
รายรับขึน้ ด้านหนึ่ง กวดขันการอนุ มตั เิ งินและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ และ
วิธกี ารประหยัดอีกประการหนึ่ง
ในการจัด สรรรายจ่ า ยให้ ม ีป ระสิ ท ธิภ าพสู ง ที่ สุ ด นั ้น รัฐ ควรก าหนด ล าดับ
ความสาคัญในการจัดสรรรายจ่ายไว้ สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มนคง
ั่
ตามลาดับ ดังนี้
ก.
การเร่งรัดการผลิต การส่งสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการ
เร่งรัดพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก
ข.
การพัฒนาการศึกษา กาลังคน และวิทยาการ
ค.
การปรับปรุง สิ่งก่ อสร้างที่มอี ยู่แล้ว ให้เ กิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ รวมทัง้
สร้า งสิ่ง ก่ อ สร้า งที่ย งั ค้า งอยู่ใ ห้เ สร็จ ลงโดยเร็ว เพื่อ อ านวยประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ป ระชาชนได้ต าม
เป้าหมาย
ง.
งานพัฒนาส่วนภูมภิ าค และการแก้ไขปญั หาในเขตตัวเมือง โดยพัฒนา
เขตนครหลวงและย่านชุมชนต่างๆ
จ.
การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
การส่งเสริ มความเจริ ญในภูมิภาคและลดความแตกต่างของระดับรายได้
ในด้านการส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าคนัน้ มีเป้าหมายจะลดความเหลื่อมล้าในด้านรายได้
และความแตกต่างในระดับความเป็ นอยู่ของประชากรในชนบท กับทัง้ สร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิ จที่
ช่วยให้ความเหลื่อมล้าดังกล่าวลดน้อยลงเป็ นลาดับ โดยอาศัยโครงการพัฒนาเกษตรและโครงการ
พัฒนาส่วนภูมภิ าค ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มาตรการทีส่ าคัญ คือ
1)
เร่ง รัด การผลิต ทางการเกษตรให้ส อดคล้อ งกับ สภาวะการตลาด ทัง้ นี้ เพื่อ ให้
ผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 5.1 ต่อปี และเพิม่ รายจ่ายพัฒนาการเกษตรเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราร้อยละ 8-10 ต่อปี
2)
เพิม่ รายได้ประชาชนในชนบทโดยดาเนินการโครงการก่อ สร้างขัน้ พื้นฐาน เช่น
ระบบส่ งน้ า การสร้างทางชนบท และการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะมีผลให้เกิดการจ้างงานในชนบท
เพิม่ ขึน้
3)

ลดอัตราเพิม่ ประชากร โดยการวางแผนครอบครัวเพื่อชะลอการเพิม่ ของประชากร
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4)
เกษตรกรรม

เพิ่มการมีงานท า โดยก่ อ ให้เ กิดศูนย์ค วามเจริญ ในภูมภิ าคเพื่อ รับแรงงานจาก

5)
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปในภูมภิ าค โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ใ ช้
ผลิตผลเกษตร ทัง้ นี้ เพื่อให้การจ้างงานในเขตชนบท และเป็นการสร้างตลาดให้แก่สนิ ค้าเกษตร
การดาเนิ นการเพื่อส่งเสริ มความเป็ นธรรมของสังคม
ในด้านการส่ งเสริมความเป็ นธรรมของสังคม เป้าหมายส าคัญ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
ได้แก่ การกระจายบริการสังคมของรัฐให้ทวถึ
ั ่ งและเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สภาพความเป็ นอยู่
ของประชาชนในภูมภิ าคต่ างๆ และความเป็ น อยู่ภ ายในเขตเมือ งด้ว ยกัน มีค วามแตกต่ า งกัน
น้อยลง
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้กาหนดมาตรการดังต่อไปนี้
1)
ปรับปรุงความเป็ นอยู่ของประชากรในเขตเมือง โดยลดความขาดแคลนในด้าน
ทีอ่ ยู่อาศัยและน้ าประปา ซึ่งเป็ นปญั หาสาคัญที่สุดในปจั จุบนั นอกจากนี้จะดาเนินการแก้ปญั หา
สังคมในเมือง คือ การขนส่งสินค้าและการจราจรนครหลวง การระบายน้ าฝนและน้ าโสโครกในเขต
นครหลวง และดาเนินมาตรการให้ราคาทีด่ นิ อยูใ่ นระดับพอสมควร
2)
ปรับปรุงความเป็ นอยู่ของประชากรในเขตชนบท โดยมาตรการ เช่ น เพิ่มการ
ก่อสร้างทางท้องถิ่นให้มากขึ้น ขยายขอบเขตของโครงการไฟฟ้าชนบทให้กว้างขวางมากกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาและสาธารณสุขให้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน
ส่วนรวม
ในด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จะพยายามเปิ ดเขตพัฒนาชุมชนให้ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศ
กระจายความรับผิดชอบไปยังส่วนราชการท้องถิน่ มากขึน้ อันเป็ นวิธกี ารเพิม่ เอกภาพให้แก่ทอ้ งถิน่
ด้วย เพิม่ ประสิทธิภาพของโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและส่งเสริมสถาบันการเงินและบริการให้
ขยายไปในภูมภิ าคมากขึน้ นอกจากนัน้ จะได้ดาเนินการวางแผนพัฒนาภาคให้ทวทุ
ั ่ กภาคด้วย โดย
กาลังดาเนินการอยูแ่ ล้ว ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเริม่ ดาเนินการในภาคใต้
และภาคอื่น ตามลาดับ
การพัฒนากาลังคนและเพิ่ มการมีงานทา
เป้าหมายทีส่ าคัญในด้านการพัฒนากาลังคนและการมีงานทา ได้แก่
1)
เน้ น หนั ก ความส าคัญ ของการประถมศึ ก ษาและอาชี วศึ ก ษากับ ปรับ ปรุง
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ
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2)
ลดอัตราการเพิ่ มของประชากรให้ เหลือร้อยละ 2.5 ในปี 2519
3)
จัดงานเพิ่ มเติ มเพื่อรับคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน โดยมีอตั ราว่างงานใน
ตัวเมืองไม่เกินร้อยละ 3.2 และลดปญั หาของกาลังคนในชนบทของกาลังคนในชนบทที่ทางานต่ า
ระดับ ซึง่ เป็ นปญั หาสาคัญ เนื่องด้วยกาลังคนในชนบทยังคงมีอยู่ถงึ ร้อยละ 75 ของจานวนแรงงาน
ทัง้ หมดในปจั จุบนั
เพื่อการนี้จาเป็นจะต้องกาหนดมาตรการทีส่ าคัญ ดังนี้
ก.
เน้ นหนักความสาคัญของการประถมศึ กษาและอาชี วศึ กษา ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2 รัฐบาลได้ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปอย่ างกว้างขวาง แต่
เนื่องจากจานวนประชากรได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว บริการของรัฐในเรื่องนี้จงึ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ รัฐจึงได้กาหนดโครงการทีจ่ ะขยายการศึกษาระดับประถมให้ทวถึ
ั ่ งทัง้
ราชอาณาจักร รวมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพและการขยายโครงการศึกษาภาคบังคับถึงประถมปีท่ี 7
ให้เร็วขึน้ ด้วย อนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิม่ การมีงานทา และยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น
รัฐจะได้เร่งรัดโครงการขยายและปรับปรุงการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาการเกษตรและ
ช่างฝีมอื เพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ กับทัง้ จะได้สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในเรือ่ งนี้ดว้ ย
ข.
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้วางแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาไว้โดยสอดคล้องกับความต้องการกาลังคนระดับต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐจึง
ได้ม ีโ ครงการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึก ษาทุ ก ระดับ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในระดับ วิช าชีพ และ
อุดมศึกษา ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สามารถผลิตกาลังคนทีม่ คี ุณภาพสูงและมีวชิ าชีพ ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เนื่องจากบทบาทของภาคเอกชนจะเพิม่ ขยายอย่างรวดเร็ว แนวทางการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบการศึกษานี้จงึ จะได้คานึงถึงความต้องการกาลังคนในภาคเอกชน
อย่างใกล้ชดิ
ค.
การวางแผนครอบครัว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีประสบการณ์ว่า ยังมี
ประชาชนจานวนมากในท้องที่ชนบทที่ต้องการรับบริการวางแผนครอบครัว แต่ยงั ไม่ได้รบั การ
สนองตอบ นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั มีผู้สมัครใจวางแผนครอบครัวโดยใช้จ่ายจากรายได้ของตนเอง
เป็นอันมาก ดังนัน้ การขยายโครงการวางแผนครอบครัวให้ไปถึงประชาชนในชนบทอย่างกว้างขวาง
โดยอาศัยหน่ วยงานสาธารณสุขในปจั จุบนั เป็ นกาลัง จะสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายในด้านการ
ชะลอตัวอัตราเพิม่ ของประชากรตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ง.
การสร้างโอกาสให้ คนมีงานทา โดยสนับสนุ นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานจานวน
มากและส่งเสริมอุตสาหกรรมทีต่ ้องการจ้างคนงานเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในภาครัฐบาลและเอกชนแทนการซื้อ
เครือ่ งจักร ในกรณีทไ่ี ม่เป็นผลเสียหายต่องาน
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จ.
ขยายขอบเขตการฝึ กอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้แก่เยาวชนนอกโรงเรียน เพื่อ
ตระเตรียมเยาวชนทีจ่ ะเข้าสู่กาลังแรงงานในอนาคต
ฉ.
สนับสนุนการฝึ กอบรม โดยเฉพาะในแขนงวิชาเกษตรและวิชาอื่นทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของระบบเศรษฐกิจ หรือความต้องการของท้องถิน่
ช.
กระจายกาลังคนออกไปท้ องถิ่ น โดยการสนับสนุ นธุรกิจในต่างจังหวัด และ
ขยายบริก าร จัดงานในภูมภิ าค ในส่ ว นของรัฐจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ และ
สิง่ จูงใจให้ขา้ ราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในภูมภิ าคมากขึน้
การส่งเสริ มบทบาทของเอกชนในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสาคัญในด้านนี้จะเน้นความสาคัญของการลงทุนส่วนเอกชนที่จะต้องเพิม่ มากขึน้
โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐจะมีแนวดาเนินการให้เป็ นการส่งเสริมและสัมพันธ์กบั การลงทุนของ
เอกชน นโยบาย และมาตรการในสาขาต่างๆ จะมุ่งแก้ไขอุปสรรคและปญั หาที่ธุรกิจเอกชนกาลัง
ประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตเพื่อการส่งออกอันเป็ นจุดอ่อนของการพัฒนาในปจั จุบนั ให้
ได้ผลโดยเร็ว
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดมาตรการที่สาคัญ
ดังนี้
ก.
สนับสนุ นให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจให้รวมตัวกัน โดยเฉพาะในสาขาทีค่ วรเร่งรัด เช่น
การส่งออก การให้บริการนักท่องเทีย่ ว และสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินงานทัง้ ใน
ด้านการผลิต และการตลาดได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และส่ งเสริม ให้มกี ารแข่งขันที่เ ป็ น ธรรมใ น
ระหว่ า งธุ ร กิจ เอกชน โดยเร่งรัด ให้ใ ช้ม าตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมและมาตรฐานส าหรับ
สินค้าออก ทัง้ นี้เพื่อให้ธุรกิจตัง้ ตัวอยูด่ าเนินการอยูไ่ ด้บนราฐานอันมันคง
่
ข.
สนับสนุ นให้มกี ารร่ว มมือ และปรึก ษาหารือ ระหว่ างรัฐบาล และฝ่ายผู้แ ทนกลุ่ ม
อาชีพ ของเอกชนมากยิ่ง ขึ้น ในสาขาที่ ส าคัญ เช่ น อุ ต สาหกรรม การพาณิช ย์แ ละการบริก าร
ท่องเทีย่ ว
ค.
สนั บ สนุ น การลงทุ น เอกชนในกิจ การที่เ ป็ น ประโยชน์ โ ดยตรงแก่ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจ ลดความฟุ่มเฟือยและการใช้จา่ ยเพื่อการบริโภคอย่างเดียวลง
ง.
สนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งยังมีค วามสาคัญต่ อการพัฒนาประเทศ
และส่งเสริมให้มกี ารร่ว มทุนระหว่างผู้ล งทุนชาวไทยและต่างประเทศโดยกว้างขวางขึ้น เพื่อให้
คนไทยได้รบั ประสบการณ์และเข้าร่วมมีบทบาทในการดาเนินการอุตสาหกรรมและการค้ามากขึน้
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กับทัง้ ดาเนินมาตรการป้องกัน มิให้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักตกอยู่ในอิทธิพลของ
ผูล้ งทุนต่างประเทศชาติใดชาติหนึ่ง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
จ.
กาหนดนโยบายและขอบเขตการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้แน่ นอน เพื่อมิให้
ซ้าซ้อนหรือแข่งขันกันแย่งกับเอกชน
ฉ.
ปรับปรุงวิธ ีดาเนินการของส่ ว นราชการต่ างๆ ให้ส ามารถแก้ไขอุ ปสรรคในการ
ดาเนินงานของเอกชนให้ลุล่วงรวดเร็วและทันการ รวมทัง้ การแก้กฎหมายระเบียบปฏิบตั แิ ละการ
แบ่งส่วนราชการเสียใหม่ตามความจาเป็ นด้วย
การดาเนินการตามแนวทางการพัฒนารวมทัง้ 6 ประการตามที่เสนอมานี้ จะมีผลทาให้
ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุลและเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ ซึ่งเป็ นหลักประกันในความมันคงของ
่
ชาติดว้ ย นอกจากนัน้ ผลการดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเป็ นการปูพน้ื ฐานอัน
มันคงให้
่
แ ก่ ก ารขยายพลัง ของประเทศต่ อ ไปในอนาคต ซึ่ง ในเรื่อ งนี้ ป ระเทศไทยมีลู่ท างที่จ ะ
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดยัง้ ถ้าหากได้ทาการพัฒนาตามนโยบายและมาตรการอันเหมาะสม
และด้วยการบริหารที่ยดึ ประโยชน์ ส่วนรวมเหนือสิง่ อื่นใด ทัง้ นี้ เนื่องจากประเทศไทยมีปจั จัยขัน้
พืน้ ฐานสาคัญ คือ ทรัพยากร ธรรมชาติและกาลังคนเป็นพืน้ ฐานดีอยูแ่ ล้ว
อัตราความก้าวหน้ าของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะดาเนินไปได้โดย
พร้อมกันก็ให้สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ความจาเป็ น ทัง้ นี้ โดยให้มกี ารปรับปรุงเป็ นแผน
ประจาปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แผนประจาปี ดังกล่าวจะแตกต่างกับแผนประจาปี ทเ่ี คยทามาแล้ว กล่าวคือ
จะไม่พจิ ารณาเฉพาะในด้านโครงการและงบประมาณของรัฐเท่านัน้ แต่จ ะให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ
ต่อการประเมินผลความก้าวหน้าและอุปสรรค ขัดขวางการดาเนินนโยบาย มาตรการ และแผนงาน
ตามที่กาหนดแนวทางไว้ในแผนนี้ และเมื่อจาเป็ นก็จะพิจารณาปรับปรุงนโยบายมาตรการ และ
แผนงานให้ได้ผลสมบูรณ์ขน้ึ เป็นลาดับ
ข.
สนับสนุนให้ธุรกิจเอกชน มีบทบาทร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเต็มที่ ภายในขอบเขตทีร่ ฐั จะได้กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
ค.
ปรับปรุงระบบบริหารของรัฐบาลตลอดจนการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มปี ระสิทธิ ภาพสูงขึน้ และสอดคล้องสัมพันธ์กบั สถานการณ์
ส านั ก งานสภาพั ฒ นา การเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ใคร่ ข อถื อ โอกาสนี้ ข อบคุ ณ ท่ า น
กรรมการบริหารทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือโดยเต็มที่ในการพิจารณาร่างแผนฯ ฉบับที่สามนี้ ซึ่ง
ต้อ งให้เ วลาเป็ น อัน มาก จนส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ สามารถ
ปฏิบตั งิ านสาคัญของประเทศนี้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้กว่าจะสาเร็จมาในถึงขัน้ นี้ ก็
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ได้ผ่ า นการพิจ ารณามาหลายระดับ ได้ม ีก ารอภิป รายกัน อย่ า งกว้า งขวางมาแล้ว ในระหว่ า ง
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ทัง้ หลาย ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย ก็ได้ส่งคณะ
ผู้เชี่ยวชาญมาหลายครัง้ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้ าที่ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเค้าโครงและลักษณะของแผน ครัง้ สุดท้ายได้มผี เู้ ชีย่ วชาญมา 40 คนในเดือนสิงหาคม เพื่อ
ร่วมพิจารณากันในแนวทางและโครงการของแผนทีส่ ามนี้ ก็ได้ให้ขอ้ คิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่างๆ
สาหรับในการประชุมครัง้ สาคัญนี้กเ็ ช่นกัน สานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่ า จะได้ ร ั บ ข้ อ คิ ด เห็ น จากท่ า นกรรมการที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านของชาติ ใ ห้
ก้า วหน้ า ไปด้ว ยดี ซึ่ง ส านัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติย ิน ดีท่ีจ ะรับ มารวบรวมให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 นี้ ได้เป็ นผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศและ
ประชาชนชาวไทยโดยทัวกั
่ น สมดังเจตจานงของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นประธานของสภาฯ
นี้

………………………………

บทที่ 1
สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
………………………
นับตัง้ แต่ประเทศไทยได้เริม่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ในปี 2504 การดาเนินการวางแผนพัฒนาฯ ได้มกี ารปรับปรุงให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เป็ นลาดับ ดังจะเห็น
ได้ว่า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2514 นัน้ นอกจากจะได้พจิ ารณาในด้าน
รายจ่าย ส่ว นของรัฐ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 แล้ว ยังได้มกี ารขยายขอบเขตการ
พิจารณาให้กว้างขวางออกไป คือ ได้รเิ ริม่ ทาการวางแผนด้านกาลังคน และวางแผนเศรษฐกิจ
ส่วนเอกชนขึน้ ด้วย นอกจากนัน้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการวางแผนพัฒนาฯ ของรัฐ ในสาขาเศรษฐกิจ
และสังคมต่างๆ ก็ได้มกี ารปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมากขึ้น โดยทาการวางแผนเป็ นรายสาขาให้อยู่ในขอบเขตและประสานสัมพันธ์กบั แผนเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ สาหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นอกจากจะปรับปรุงวิธกี ารวางแผนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ แล้ว ยังได้ขยาย
ขอบเขตของแผนให้ครอบคลุมไปถึงหัวข้อต่างๆ ทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1)
กาหนดแนวทางพัฒนาส่วนรวมขึน้ ก่อนแล้ว จึงวางแนวทางพัฒนาโครงการและ
มาตรการแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาส่วนรวม
ประสานโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาด้านสังคมเข้าด้วยกันให้
ใกล้ชิด ยิง่ ขึ้น โดยให้ส นับ สนุ นซึ่ง กัน และกัน ยกตัว อย่า งเช่ น โครงการเร่งรัดการเพิ่ม ผลผลิต
การเกษตรก็ให้สมั พันธ์กบั โครงการพัฒนาระบบสังคมชนบท และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ให้
ประสานสัมพันธ์กบั โครงการขยายย่านชุมชน เป็นต้น
2)

3)
เพิม่ ความสาคัญในการพัฒนาส่วนภูมภิ าค และได้จดั ทาแผนพัฒนาระดับภาคและ
ระดับจังหวัดขึน้ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ส่วนรวม
4)
ผนวกโครงการที่เ กี่ยวข้อ งกับการเตรียมพร้อ มแห่งชาติเ ข้าไว้ กับแผนพัฒนาฯ
ส่วนรวมด้วย เพื่อสนับสนุนการรักษาความมันคงของประเทศ
่
5)

วางนโยบายในด้านการวางแผนครอบครัวและการมีงานทาขึน้ เป็ นครัง้ แรก

6)
ขยายการวางแผนในส่วนเอกชน โดยสนับสนุ นหลักการให้รฐั บาลและเอกชนได้ม ี
ส่วนช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในการพัฒนาประเทศอย่างใกล้ชดิ
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 นี้ ได้เริม่ ขึน้ ในระยะทีก่ ารเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยไม่ค่ อ ยอ านวยเป็ นครัง้ แรกในระยะสิบปี อีกทัง้ ฐานะด้านสังคม และการเมือ ง
ของประเทศก็อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับปญั หาอุ ปสรรคหลายประการ อุ ปสรรคดังกล่าวนี้เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ แนวความคิดเห็น
ด้านสังคมและภาวะการณ์ทางการเมืองของโลกที่สาคัญ และที่กระทบกระเทือนแก่ประเทศไทย
โดยตรง ได้แก่ ความต้องการผลิตผลซึง่ เป็ นสินค้าออกประเภทหลักของประเทศไทย เช่น ข้าวและ
ย
า
ง
มี
แนวโน้ มจะลดลง กับทัง้ ราคาของผลิต ผลเหล่ านี้ ในตลาดโลกตกต่ าลงไป นอกจากนัน้ มีปญั หา
สืบเนื่องมาจากนโยบายการเงินของประเทศใหญ่ๆ มีพลังเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานะ
การเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ เงินเยนของญี่ปุ่น และเงินมาร์คของเยอรมัน ได้แปรปรวนไป ซึ่ง
ย่อมจะมีผลกระเทือนมาถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่วนในด้านสังคมนัน้ ความคิดเห็นและ
ทัศนคติของเยาวชนและปญั ญาชนก็เปลีย่ นแปลงไปจากที่เคยเป็ นมาแต่เดิมมาก ทาให้เกิดปญั หา
ความแตกต่างระหว่างชนต่างวัยขึน้ ระบบสังคมในชาติต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย กาลังอยู่ใน
ระยะแห่งการวิวฒ
ั น์ และจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกนานพอควร ส่วนในด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศนัน้ ก็มวี กิ ฤตเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะในประเทศใกล้เ คียง ทาให้ประเทศไทยต้อ งระดม
สรรพกาลังทรัพยากรเพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ด้วยเหตุดงั กล่าวมานี้ แนวทาง
พัฒนาส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จึงได้เน้นหนักในด้า นนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปญั หาอุปสรรคเหล่านี้ควบคู่ไปกับการเร่งรัดพัฒนาสาขาที่มลี าดับความสาคัญสูง และการ
ปูพ้นื ฐานเพื่อการพัฒนาในระยะต่ อไป สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 จะได้สรุปไว้ดงั ต่อไปนี้
ภาวะเศรษฐกิ จในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 2
ในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากการผลิตทีส่ าคัญ คือ การเกษตรและอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง นอกจากนัน้
การลงทุนจากต่างประเทศ และรายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ มากในระยะนี้ด้วย
แต่ในระยะปลายแผนระบบเศรษฐกิจขยายตัวช้าลงจนถึงขัน้ มีภาวะเศรษฐกิจรัดตัวเป็ นครัง้ แรก
หลังจากทีไ่ ด้ขยายตัวเป็นเวลาติดต่อกันมากว่า 10 ปี
สาเหตุสาคัญทีท่ าให้ระบบเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหวขึน้ อย่างรวดเร็วนี้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
อิทธิพ ลของการเปลี่ยนแปลงในป จั จัยทางเศรษฐกิจในต่ างประเทศที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) โครงสร้างความต้องการของตลาดโลกสาหรับสินค้าหลายประเภทได้เปลีย่ นแปลงไป ทาให้ราคา
สินค้าออกทีส่ าคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว และยางลดลงมาก 2) รายจ่ายทางทหารของ
สหรัฐฯ ในประเทศไทย และ 3) การลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ เคยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะก่อน
กลับลดลงไปมากในระยะด้วย
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ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นปจั จัยทางเศรษฐกิจทัง้ 3 ประการนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะ
ต้นแผนฯ ฉบับที่ 2 แต่กลับลดลงในปลายแผนฯ ฉบับที่ 2 ผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ จึงปรากฏขึน้ ทัง้ ในด้านรายได้และรายจ่ายประชาชาติ ระดับทุนสารองลดลง นอกจากนัน้
เมื่อการลงทุนของเอกชนภายในประเทศได้ชะลอลง รายได้ของรัฐจึงมีลกั ษณะตึงตัวในระยะปลาย
ของแผนฯ ฉบับที่ 2
ภาวะตึงตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนต่อภาวะทางสังคมด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การทีร่ ะดับรายได้ของประชาชนทีอ่ ยู่ในภาคเกษตรกรรม ได้รบั ความกระทบกระเทือนจาก
ความผันแปรในภาวะเศรษฐกิจดัง กล่ าว นอกจากนัน้ การที่อ ัต ราการเพิ่ม ของประชากรอยู่ใ น
ระดับสูง ก็เป็นเหตุให้รฐั ยังไม่สามารถให้บริการในด้านสังคมได้เต็มที่ และประชาชนไม่อยู่ในฐานะที่
จ
ะ
ยกระดับความเป็นอยูข่ องครอบครัวให้ดขี น้ึ เท่าทีค่ วร
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ตารางที่ 1
สรุปภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ระยะต้น
ระยะปานกลาง ระยะของแผน
แผนพัฒนา ฯ แผนพัฒนาฯ พัฒนาฯ ฉบับที่ 2
2510–2512
2513–2514
2510–2514
1.

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิ จที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ

1.1 ภาวะตลาดของสินค้าสาคัญ
ข้าว ปริมาณ (เฉลีย่ : ล้านตัน) ปีละ
ราคาส่งออก (เฉลีย่ : บาท/ตัน)
มูลค่า (เฉลีย่ : ล้านบาท) ปีละ
ยาง ปริมาณ (เฉลีย่ : ล้านบาท) ปีละ
ราคาส่งออก (เฉลีย่ : บาท/ตัน)
มูลค่า (เฉลีย่ : ล้านบาท) ปีละ
1.2 รายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศไทย
ล้านบาท
เฉลีย่ ต่อปี
1.3 การลงทุนจากต่างประเทศ
ล้านบาท
เฉลีย่ ต่อปี
2.

ผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ
2.1 การขยายตัวของการผลิตประชาชาติ
(ร้อยละ)
2.2 การขยายตัวของรายได้รายจ่าย
ประชาชาติ
(ร้อยละ)
2.3 การเปลีย่ นแปลงรายได้ของรัฐบาล
(ร้อยละ)
2.4 การเปลีย่ นแปลงรายได้ของรัฐบาล
(ร้อยละ)
2.5 การเปลีย่ นแปลงการลงทุนภาคเอกชน
(ร้อยละ)
2.6 การเปลีย่ นแปลงระดับทุนสารองฯ
(ล้านบาท)

1.2
1,194
3,791
247
8,138
2,018

1.1
2,095
2,252
278
7,500
2,099

1.2
2,754
3,175
259
7,896
2,050

13,657
4,552

7,412
3,706

21,069
4,214

3,445
1,152

1,997
999

5,452
1,090

8.0

6.0

7.2

8.8

4.2

7.0

13.5

3.8

9.6

15.1

8.5

12.4

16.0

2.0

10.4

+848

-3,972

-3,120
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บทบาทของรัฐในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แบ่งได้เป็ นสองระยะ ดังนี้
ระยะต้นแผนฯ ฉบับที่ 2 (2510–2512) ซึง่ เป็ นระยะทีร่ ะบบเศรษฐกิจก้าวหน้าในอัตราสูง
และระดับเงินทุนสารองเพิม่ ขึน้ ในระยะนี้ รัฐได้ดาเนินนโยบายหลักตามแผนพัฒนาฯ สองประการ
คือ
ก.
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยดาเนินนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระยะนี้ ปริมาณเงินตราขยายตัวในอัตราที่ เหมาะสม ทาให้ระดับราคาไม่
เปลีย่ นแปลงไปมากนัก ทัง้ ๆ ทีร่ ายได้จากต่างประเทศและระดับเงินทุนสารองฯ เพิม่ ขึน้ มากในระยะ
นี้
ข.
ในระยะทีร่ ะบบเศรษฐกิจขยายตัวโดยรวดเร็วนัน้ รัฐมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง ซึง่
รัฐได้ดาเนินนโยบายทีจ่ ะใช้รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ นี้เพิม่ ระดับการลงทุนของรัฐบาล เพื่อเร่งปูพน้ื ฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่ง พลังงานไฟฟ้า และสาธารณู ปการประเภทต่างๆ
อันนับเป็ นการสร้างพืน้ ฐานทีม่ นคงและเป็
ั่
นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจในอนาคตให้
ลุล่วงไปได้
ระยะปลายแผนฯ ฉบับที่ 2 (2513–2514) เมื่อเกิดการผันแปรในภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือ งในต่ า งประเทศ ซึ่ง ส่ ง ผลสะท้ อ นกระทบกระเทือ นต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คม
ภายในประเทศไทยดังกล่าว รัฐได้รบี ปรับปรุงและดาเนินมาตรการซึง่ จะมีผลภายในเวลาอันสัน้ เพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ หลายประการ คือ
ก.
มาตรการเพื่ อลดสิ นค้ านาเข้าและการใช้ จ่ายที่ ไม่จาเป็ น รัฐบาลได้ใช้มาตรการภาษีอากรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 ทาการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า และภาษีสรรพสามิต
โดยมีจดุ ประสงค์ใหญ่ทจ่ี ะลดการนาสินค้าขาเข้าประเภททีไ่ ม่จาเป็ นแก่การครองชีพ
ข.

มาตรการด้านส่งเสริ มการส่งออก แยกตามสาระสาคัญได้ดงั นี้

1.
การขยายตลาดข้ าว รัฐได้ยกเลิกฟรีเมี่ยมข้าวไปแล้ว เป็ นส่วนใหญ่
เพื่อให้ข้าวไทยสามารถขายแข่งในตลาดต่างประเทศได้ประการหนึ่งและเพื่อให้ชาวนาได้รบั ผล
ตอบ-แทนสูงขึ้นอีก ประการหนึ่ง นอกจากนัน้ รัฐมีนโยบายที่จะขายข้าวแก่ ต่ างประเทศโดยให้
สินเชื่อระยะยาว ซึง่ จะทาให้ตลาดข้าวของไทยขยายตัวมากขึน้
2.
การขยายตลาดข้าวโพด รัฐได้พยายามขยายตลาดออกไปรวมทัง้ การ
ทาสัญญาขายข้าวโพดเป็ นรายปีกบั ญีป่ ่นุ และไต้หวัน เพื่อให้ขา้ วโพดมีตลาดประจาทีแ่ น่ นอน
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3.
การส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้ าอุตสาหกรรม รัฐได้ใช้มาตรการหลาย
ประการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้
โดยเฉพาะการเร่งรัดการคืนภาษีอากรบางประเภททีแ่ ฝงอยู่ในต้นทุนการผลิตให้กบั ผูส้ ่งออก ซึง่ จะ
ช่วยลดต้นทุนและราคาขายของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดต่างประเทศ
นอกจากการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้บงั เกิดผลในเวลาอัน สัน้ รัฐได้กาหนด
นโยบายแผนวางแผนครอบครัว ซึง่ จะให้ผลภายในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยสนับสนุ น
การวางแผนครอบครัว ซึง่ ยังอยู่ในวงจากัดให้ขยายตัวออกไปโดยรวดเร็ว และกระจายออกไปถึง
ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูม้ รี ายได้น้อย ทัง้ นี้ เพื่อช่วยให้ในแต่ละครอบครัวมีความสามารถหา
รายได้โดยเหมาะสมยิง่ ขึน้ กับจานวนคนในครอบครัว
ผลการดาเนิ นงานของรัฐ การปรับปรุงและวางแนวนโยบายและมาตรการของ
รัฐฯ ดังกล่าว ประกอบกับการทีธ่ ุรกิจเอกชนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ภายในเวลา
อันสัน้ นัน้ ทาให้ภาวะเศรษฐกิจในตอนปลายของแผนฯ ฉบับที่ 2 กระเตื้องขึน้ การดาเนินมาตรการ
ในด้านการขยายตลาดข้าวมีผลทาให้ปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึ้น แต่เนื่องจากราคาข้าวได้ตกต่ า
ั หาส าคัญ ในการพัฒ นา
ลงมาก รายได้ใ นการขายข้า วยัง อยู่ใ นระดับ ต่ ากว่ า แต่ ก่ อ นซึ่ง เป็ นป ญ
เศรษฐกิจส่วนรวม แต่โดยที่มูลค่าสินค้าออกบางประเภท โดยเฉพาะข้าวโพด ปอ ได้สูงขึ้น และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่งออกได้เพิม่ ขึน้ มาก จึงเป็นการทดแทนการสูญเสียทีเ่ กิดจากราคาข้าวและ
ยางตกต่ าได้มาก ดังนัน้ มูลค่าสินค้าออกในระยะครึง่ ปีแรกของปี 2514 จึงเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ
10 เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนซึง่ ลดลงร้อยละ 0.1 ในขณะเดียวกันมูลค่าของสินค้าขาเข้า ใน
ระยะครึง่ ปีแรกของปี 2514 แทนที่จะสูงขึน้ ประมาณร้อยละ 5 ตามแนวโน้มเดิมกลับลดลงจากปี
ก่อนประมาณร้อยละ 6 ด้วยเหตุผลดังกล่าวดุลการชาระเงินในรอบครึง่ ปี แรกของปี 2514 จึงมี
ยอดเกินดุลประมาณ 320 ล้านบาท (ไม่รวมสิทธิถอนเงินกองทุนการเงินประมาณ 280 ล้านบาท)
เทียบกับยอดขาดดุลประมาณ 660 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของปีก่อน

แนวทางพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมส่วนรวมตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3
แนวทางการพัฒนาส่วนรวม
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่สี าคัญ คือ การเพิม่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ขณะทีม่ ปี ญั หาเศรษฐกิจตึงตัวนัน้ ไม่อาจทาได้โดยการเพิม่ ระดับรายจ่ายของประเทศแต่อย่างเดียว
ทัง้ นี้เพราะการดาเนินการดังกล่าวจะมีผลสาคัญทาให้สนิ ค้าขาเข้ากลับขยายตัวเพิม่ มูลค่าในอัตรา
สูงขึน้ ซึง่ เป็นอันตรายต่อภาวะดุลการชาระเงินของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันการตัดทอนรายจ่าย
ของประเทศมากเกินควร อาจจะมีผลทาให้บบี อานาจซือ้ ของประชาชนซึ่งตึงตัวอยู่แล้วนัน้ ลงไปอีก
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การพัฒนาประเทศอาจหยุดชะงัก อัตราการทางานตลอดจนปญั หาสังคมจะเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ แนวทาง
พัฒนาส่วนรวม จึงมุง่ ทีจ่ ะให้รายจ่ายของประเทศอยู่ในระดับเหมาะสม และรักษาระดับทุนสารองให้
อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เกินไป โดยในขณะเดียวกันให้มคี วามคล่องตัวในด้านเงินตราต่างประเทศพอทีจ่ ะ
ดาเนินการ เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและปริมาณการมีงานทาให้อ ยู่ในภาวะที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุจดุ ประสงค์ดงั กล่าว รัฐจะดาเนินการร่วมมือกับส่วนเอกชนโดยใกล้ชดิ
แนวทางการพัฒนาส่วนรวมแยกเป็ นหัวข้อสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1.

ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้สงู ขึน้

2.
รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาทุนสารองให้อยู่ในระดับมันคง
่
และแก้ปญั หาด่วนในด้านเศรษฐกิจตึงตัว
3.

ส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าค และลดความแตกต่างของรายได้

4.

ส่งเสริมความเป็นธรรมของสังคม

5.

พัฒนากาลังคนและเพิม่ การมีงานทา

6.

ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพัฒนา

1. การปรับ ปรุง โครงสร้ างเศรษฐกิ จ เพื่ อ ยกระดับ การผลิ ต และรายได้ ข อง
ประชาชนให้ สูงขึน้
1.

เป้ าหมาย เป้าหมายสาคัญ ได้แก่

เพิ่ มผลผลิ ตประชาชาติ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่ อปี อัตราการ
เพิม่ เฉลี่ยของรายได้ประชาชาติน้ีแม้ว่าจะมีระดับต่ ากว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ซึ่งมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยร้อยละ 8.1 และร้อยละ 7.2 ตามลาดับ แต่โดยที่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ในปี 2519
ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายได้ต่อบุคคลจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 4.4 ในปี 2519
สูงกว่าอัตราเฉลีย่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เท่ากับร้อยละ 4.0
ก.

ข.

เป้ าหมายการผลิ ตของแต่ละสาขา มีดงั นี้

การเกษตร ประมาณว่าจะเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 5.1 ต่อปี เทียบกับ
ร้อยละ 4.1 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทัง้ นี้ โดยอาศัยโครงการเร่งรัดการผลิตและการจาหน่ าย
ผลิตผลการเกษตรซึง่ มีความสาคัญเป็นอันดับแรก
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อุต สาหกรรมและเหมื อ งแร่ เพิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ 8 และร้อ ยละ 6
ตามลาดับ ต่ ากว่าในแผนฯ ฉบับที่ 2 บ้าง ทัง้ นี้ เพราะในระยะต้นของแผนฯ ฉบับที่ 3 ฐานะทาง
เศรษฐกิจยังคงรัดตัวอยู่ แต่อตั ราการขยายจะเพิม่ มากขึน้ ในระยะหลังของแผนฯ
การค้า เพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ต่ ากว่าแผนฉบับที่ 2 เล็กน้อย ทัง้ นี้ เพราะ
ฐานะเศรษฐกิจรัดตัวในระยะต้นของแผนนี้
บริ การ คาดว่าจะเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 เทียบกับในแผนฉบับที่ 2 ทีเ่ ฉลีย่
ร้อยละ 8.8
สาขาอื่ นๆ ประมาณว่าสาขาการก่ อ สร้าง การคมนาคมขนส่ ง และ
สาธารณูปการ อัตราเพิม่ จะลดลง เพราะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน รวมทัง้ การ
ก่อสร้างโดยสหรัฐฯ ลดลง หรือขนาดใหญ่บางประเภทสัมฤทธิ ์ผล ผลงานทีจ่ ะทาได้จริงก็อาจสูงกว่า
นี้ ส่วนสาขาทีด่ าดว่าจะดีกว่าในแผนฯ ฉบับที่ 2 เล็กน้อย ได้แก่ สาขาการธนาคาร ประกันภัย และ
อสังหาริมทรัพย์ เพราะบทบาทของเอกชนจะได้รบั การสนับสนุ นเข้มแข็งขึน้ ในเรือ่ งนี้
2.

แนวทางการพัฒนา แยกได้เป็น 3 ทาง คือ
ก.

ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ข.
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประเภทที่ทาการผลิตอยู่แล้ว เร่งรัด
เพิ่มผลิต สินค้า ประเภทที่มตี ลาดและราคาดี และลดต้นทุนการผลิต เพื่อ ให้ส ามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ดขี น้ึ
ค.
ปรับปรุงระบบตลาดภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ใน
ราคาทีแ่ น่นอนยิง่ ขึน้ อันเป็นหลักประกันอันหนึ่งในการยกระดับรายได้ของประชาชนทัวไป
่
การดาเนินการข้างต้นนี้
เสถียรภาพยิง่ ขึน้

จะทาให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมันคงและมี
่
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ตารางที่ 2
เป้ าหมายมูลค่ามวลรวมผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
(ติ ดตามราคาปี 2505)
(พันล้านบาท)
25141/
การผลิ ตจริง (ประมาณ)
สาขา

1.

ผลิ ตภัณฑ์
ในประเทศ

การเกษตร
37.3
1.1 กสิกรรม
26.0
1.2 ปศุสตั ว์
3.9
1.3 ประมง
4.3
1.4 ปา่ ไม้
3.1
2. การทาเหมืองแร่และการ
2.1
ย่อยหิน
3. อุตสาหกรรม
21.4
3.1 อุตสาหกรรมขัน้ ต้น
6.6
3.2 อุตสาหกรรมใหม่
14.4
4. การก่อสร้าง
8.4
5. การไฟฟ้าและการประปา
1.9
6. การคมนาคมและขนส่ง
8.6
7. การค้า
20.5
8. การธนาคาร ประกันภัย และ
5.1
อสังหาริมทรัพย์
9. ทีอ่ ยู่อาศัย
2.4
10. การบริหารราชการและการ
5.7
ป้องกันประเทศ
11. บริการ
13.0
มวลรวมผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
12.4
หมายเหตุ 1/ เป็ นตัวเลขโดยประมาณ

อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ยต่อปี

เป้ าหมายปี 2519

ร้อยละ

ผลิ ตภัณฑ์
ในประเทศ

29.5
20.5
3.1
3.4
2.5
1.7

47.8
32.5
4.7
6.9
3.7
2.8

26.8
18.2
2.6
3.9
2.1
1.6

ระยะของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2
2510–2514
4.1
2.7
2.4
17.3
6.5
8.3

16.9
5.2
11.7
6.6
1.5
6.8
16.2
4.1

31.4
8.3
23.1
11.7
3.9
11.5
29.3
11.0

17.6
4.6
13.0
6.6
2.2
6.5
16.4
6.2

9.2
5.1
11.4
8.5
19.0
7.5
7.7
14.4

8.0
4.8
9.2
6.5
15.0
6.0
7.0
15.0

1.9
4.5

2.7
7.6

1.5
4.3

4.1
10.0

2.5
6.0

10.3
100.0

18.5
178.2

10.3
100.0

8.8
7.2

7.0
7.0

ร้อยละ

ระยะของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2
2510–2514
5.1
4.6
3.6
10.0
3.4
6.0
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2.

การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิ จของประเทศ

การรักษาเสถียรภาพทางการเงินเป็ นนโยบายหลักที่ค้าจุนการพัฒนายกระดับรายได้ของ
ประชาชน ซึง่ ต้องดาเนินการควบคู่กนั ไป แนวดาเนินการมุง่ ไปสองด้าน คือ พยายามแก้ไขปญั หาที่
กาลังประสบในทางเศรษฐกิจ อันเป็ นสภาวะทีเ่ รียกว่าเศรษฐกิจตึงตัวด้านหนึ่ง และพยายามรักษา
ระดับทุนสารองเงินตราให้เหมาะสมอีกด้านหนึ่ง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิ จตึ งตัว จะได้พุ่งไปที่จุดสาคัญ 3 จุด ดังได้กล่าวแล้ว ราคา
สินค้าออกบางประเภท รายจ่ายทางทหารของสหรัฐฯ ทีล่ ดลงไป และการลงทุนจากต่างประเทศที่
ชะงักงันในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยมีมาตรการสรุปได้ดงั นี้ คือ
1.
การเร่งรัดส่ งเสริ มสิ นค้าออก รัฐจะดาเนินการตามโครงการเร่งรัดการผลิตและ
การจาหน่ ายของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ จะมีมาตรการลดต้นทุนการส่งออก
โดยปลดเปลื้องภาระภาษีอากรที่มอี ยู่ในต้นทุนสินค้าส่งออก และมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าส่งออก
2.
การทดแทนรายได้ภายในประเทศที่ เสี ยไป เนื่ องจากการลดรายจ่ายทาง
ทหารของสหรัฐฯ โดยที่รายจ่ายทางทหารของสหรัฐ ฯ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะลด
จ านวนลงไปมาก ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น การทดแทนรายได้ภ ายในประเทศที่เ สีย ไปเนื่ อ งจากเหตุ น้ี
รัฐจะดาเนินมาตรการ ดังนี้
ก.
การก่อสร้าง รัฐจะส่งเสริมให้การก่อสร้างขยายตัวในด้านก่อสร้างสาหรับ
สาธารณประโยชน์ ท่จี าเป็ นต่อ การครองชีพของประชาชน เร่งดาเนินการก่อสร้างตามโครงการ
สาธารณูปการของรัฐ นอกจากนัน้ จะเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ ขาดแคลนอยูม่ าก
ข.
การบริ การ รัฐจะจัดหาทางเพิม่ รายได้จากบริการต่างๆ อาทิเช่น ส่งเสริม
บริก ารด้านการท่อ งเที่ยวให้ก้าวหน้ า ทัง้ นี้ จะได้จดั ทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยร่ว มมือกับ
เอกชน โดยจะเน้ นหนัก ในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่ นัก
ท่องเทีย่ วเป็นสาคัญ
3.
การลงทุนจากต่ างประเทศ ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยเน้ น หนั ก อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ และอุ ต สาหกรรมที่ม ีบ ทบาทสนั บ สนุ น
ดุลการชาระเงินและใช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศ
การที่รฐั จะเร่งรัดการดาเนินงานให้เ กิดผลในระยะสัน้ พร้อ มกันทุกด้านเช่นนี้ จะช่วยให้
ธุรกิจเอกชนมีความมันใจอั
่ นเป็ นแรงสนับสนุ นให้รฐั สามารถจะแก้ปญั หาเศรษฐกิจเฉพาะหน้ าได้
โดยเร็ว
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การรักษาทุนสารองให้อยู่ในระดับที่มนคงเพี
ั่
ยงพอ
1)

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ส าคัญ ได้ แ ก่ การรัก ษาเงิน ทุ น ส ารองในระยะของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 ไว้ให้อยูใ่ นระดับทีม่ นคงเพี
ั่
ยงพอ โดยมีเป้าหมายให้สนิ ค้าส่งออกและสินค้านาเข้ามีมลู ค่า
เพิม่ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.8 ตามลาดับ เทียบกับร้อยละ 3.2 และร้อยละ 7.9 ใน
ระยะแผนฉบับที่ 2
2)

แนวทางการพัฒนา

โดยเหตุทร่ี ะบบเศรษฐกิจในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ประสบปญั หา
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ในโครงสร้างของความต้องการสินค้าและบริการที่
ผลิตขึ้น ดังนัน้ วิธดี าเนินการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จาต้องรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจพร้อมกันไปกับการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการผลิตของประเทศ
ตามแนวทางทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น แต่ในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจนี้จะต้องมีการลงทุนเพิม่ ขึน้
ซึ่งอาจทาให้เงินทุนสารองเงินตราระหว่างประเทศลดลงบ้างในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
อย่างไรก็ดี รัฐจะสามารถรักษาทุนสารองไว้ให้อยูใ่ นระดับมันคงเพี
่
ยงพอ ทัง้ นี้ โดยมีแนวทางทีจ่ ะไม่
ปล่อยเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากเกินไป แต่ในทางกลับ การตัดทอนรายจ่ายของประเทศมาก
เกินสมควรจะเป็ นผลให้อานาจซื้อของประชาชนไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร หรือกลับบีบอานาจซื้อซึ่ง
ขณะนี้ตงึ ตัวอยู่ให้ลดลงอีก การพัฒนาประเทศจะชะงักงันและการว่างงานจะมีขน้ึ พร้อมด้วยปญั หา
สัง คม ดัง นัน้ การรัก ษาระดับทุนส ารองให้อ ยู่ใ นเกณฑ์ท่เี หมาะสมกับเป้าหมายการเพิ่มผลผลิต
รายได้ประชาชาติตลอดจนการมีงานทา จึงเป็ นวัตถุประสงค์ท่สี าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เพื่อการนี้ จะต้องดาเนินมาตรการต่างๆ ทีจ่ าเป็นโดยเร่งด่วน
1.

การส่งเสริ มสิ นค้าออก

ก.
ในด้านการผลิต ในระยะแรกจะส่งเสริมสินค้าทีป่ ระเทศไทยทาการผลิตได้
ดีให้ส่งออกจาหน่ ายต่างประเทศได้เพิม่ ขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้องภาระภาษีอากร เพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตซึ่งทาให้สนิ ค้าของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึน้ ประการหนึ่ง
เพิม่ ประเภทผลผลิตให้มากขึน้ อีกประการหนึ่ง และส่วนในด้านตลาด ก็จะเน้นหนักทีจ่ ะสร้างความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพในการแสวงหาตลาดต่างประเทศ
ข.
สนับสนุ นภาคเอกชนให้ล งทุนในวิส าหกิจพื้นฐานซึ่งช่ว ยลดต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าออก เช่น ไซโล อุปกรณ์ในการจัดเก็บขนถ่ายสินค้า และท่าเทียบเรือสาหรับสินค้าออก
บางประเภท เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และแร่ เป็ นต้น ในส่วนของรัฐนัน้ จะปรับปรุงกิจการท่าเรือและ
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ขนส่งถ่ายสินค้าลงเรือ รวมทัง้ พิจารณาการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 2 และลดค่าขนส่งสาหรับ
สินค้าออก นอกจากนัน้ จะได้มกี ารจัดตัง้ เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งออกปลอดภาษีขน้ึ
ค.
ขยายขอบเขตของการศึกษาวิจยั ทางการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ขจัดปญั หาเกีย่ วกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีย่ งั เป็ นอุปสรรคในการส่งสินค้าออก
2.

การปรับปรุงโครงสร้างสิ นค้าขาเข้า

ก.
ผลิ ตทดแทนสิ นค้านาเข้าประเภทวัตถุดิบ การผลิตเพื่อทดแทนสินค้า
นาเข้านี้เป็นมาตรการทีส่ าคัญยิง่ เพราะให้ผลทัง้ ในด้านลดมูลค่าสินค้าขาเข้าและในด้านเพิม่ รายได้
และการจ้างแรงงานพร้อมๆ กันไป จึงมีประโยชน์กว่ามาตรการอื่นๆ บางประเภททีล่ ดมูลค่าสินค้า
ขาเข้าแต่ ฝ่ายเดียว และมีผ ลเพียงช่ วยแก้ปญั หาดุล การชาระเงินในระยะสัน้ อย่างไรก็ด ี โดยที่
มาตรการในด้านนี้จะต้องอาศัยเวลาจึงจะเกิดผล
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะได้เร่งรัดสนับสนุ นการผลิตเพื่อ
ทดแทนสินค้านาเข้า โดยเฉพาะอย่า งยิง่ การผลิต ฝ้ า ย ยาสูบ เยื่อ กระดาษ เหล็ก จากสิน แร่ใ น
ประเทศและผลิตภัณฑ์นม นอกจากนัน้ ในระหว่างโครงการสนับสนุ นการผลิตสินค้าเหล่านี้ยงั ไม่
เกิดผลเต็มทีน่ ัน้ อาจนาสินค้าประเภทฝ้ายและยาสูบเข้ามาได้ โดยใช้เงินกู้ประเภทช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ซึง่ มีระยะผ่อนชาระยาวนาน และดอกเบีย้ ต่ า และเป็ นการบรรเทาปญั หาดุลการชาระเงินในระยะ 2-3 ปีขา้ งหน้า
ข.
การลดสิ นค้านาเข้าประเภททุน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะ
ดาเนินมาตรการเพื่อลดการนาเข้าสินค้าทุน โดยสนับสนุ นให้ใช้เครื่องจักรทีม่ อี ยู่แล้วเพิม่ การผลิต
ให้เต็มที่เสียก่อน ในขณะเดียวกัน รัฐจะปรับปรุงนโยบายการลงทุน โดยส่งเสริมเฉพาะการผลิต
ประเภททีเ่ ป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง และจะส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุง
กรรมวิธ ีก ารผลิต ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดยใช้เ ครื่อ งจัก รที่ม ีอ ยู่แ ล้ว และใช้แ รงงานมากขึ้น
นอกจากนัน้ รัฐจะได้กาหนดนโยบายให้แน่ นอนเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าสาหรั บอุตสาหกรรมสาคัญ
ซึ่งต้อ งการสนับสนุ นให้เ กิด ขึ้นในประเทศ เช่น ในกรณีข องอุ ต สาหกรรมประกอบรถยนต์และ
ส่วนประกอบ
ค.
การลดสิ นค้ านาเข้าเพื่อการบริ โภค รัฐจะสนับสนุ นใช้สนิ ค้าประเภทที่
สามารถผลิตภายในประเทศได้ ในราคาและคุณภาพพอสมควร โดยอาศัยมาตรการในด้านการ
จัดซื้อของใช้ในราชการและในด้านพิกดั อัตราภาษีศุลกากรที่เหมาะสม ในกรณีจาเป็ นหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เท่านัน้ จึงจะใช้มาตรการควบคุมการนาเข้าสาหรับสินค้าประเภททีส่ ามารถผลิตได้เพียงพอแก่
ความต้อ งการ ซึ่งมีคุ ณ ภาพและราคาพอสมควร หรือ สิน ค้า ประเภทที่ไม่จาเป็ นแก่ การพัฒนา
เศรษฐกิจ นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว การปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้เป็ นธรรมยิง่ ขึน้ เพื่อ
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ลดอานาจซื้อของกลุ่มชนที่มฐี านะมังคั
่ งก็
่ จะช่วยลดการนาเข้าสินค้าประเภทที่ไม่จาเป็ นสาหรับ
ประชาชนส่วนใหญ่ดว้ ย
3.

มาตรการด้านบริ การ แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ

ก. ส่วนที่เกี่ยวกับรายรับ จะส่งเสริมในการวางรากฐานให้แก่การเดินอากาศ
และการเดิน เรือ ที่ม นคงเป็
ั่
น ขัน้ ๆ ไป โดยเฉพาะการวางแผนอัน เหมาะสมและการบริหารที่ม ี
ประสิทธิภาพเสียก่อน และส่งเสริมการประกันภัยและการให้บริการท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ โดย
อาศัยความร่วมมือจากเอกชนให้มากขึน้
ข.
ส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายจ่ ายเพื่ อซื้ อบริ การจากต่ างประเทศ เพื่อจากัด
ปริมาณการใช้เงินตราต่างประเทศ ก็จะได้ใช้มาตรการภาษีอากรแก่ผู้ท่ไี ปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ด้วย
เสถียรภาพการเงิ นการคลัง
โดยที่ระบบเศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้าในอัตราสูงติดต่อกันได้นัน้ จาเป็ นจะต้องมี
เสถียรภาพในด้านของระดับราคาและมีสมดุลระหว่างระบบการผลิตกับความต้องการทางตลาด
โดยมีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ
ก.
รัก ษาอัต ราการขยายตัว ของรายจ่ า ยในประเทศให้ส อดคล้อ งกับ การ
ขยายตัวทางด้านการผลิตส่วนรวม ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันการผลิตล้นตลาดประการหนึ่ง และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ราคาสินค้าทีจ่ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชนเพิม่ สูงเกินขอบเขตอีกประการหนึ่ง
ข.
รักษาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตราให้มผี ลส่งเสริมการขยายตัว
ของการผลิต และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นสาเหตุให้ค่าครองชีพเพิม่ สูงเกินขอบเขตอันควร
เป้ าหมายและมาตรการ การเงินและการคลังจะได้ดาเนินการ ดังนี้
1.
รายจ่า ยเพื่อ การพัฒนาประเทศ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับเป้ าหมายข้างต้ น
รายจ่ายเพื่อ การพัฒนาประเทศจะมีจานวนรวมทัง้ สิ้นประมาณ 100,275 ล้านบาท แยกเป็ น
รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 69,500 ล้านบาท จากเงินรายได้รฐั วิสาหกิจและท้องถิน่
จานวน 13,845 ล้านบาท เงินกู้และช่วยเหลือจากต่างประเทศ จานวน 16,930 ล้านบาท การ
กาหนดรายจ่ายเพื่อ การพัฒนาจานวน 100,275 ล้านบาท นอกจากจะรักษาระดับรายจ่าย
ภายในประเทศให้อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมแล้ว ยังสอดคล้องกับความสามารถในการเพิ่ม
รายรับของรัฐด้วย
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ตารางที่ 3
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จ
แยกตามแหล่งที่มา
รายจ่ายเพื่อพัฒนา
1. งบประมาณแผ่นดิน
ก. รายได้ภาษีอากรและอื่น 1/
ข. เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินรัฐบาลและเอกชน
ภายในประเทศ
ค. เงินคงคลัง
2. รายได้รฐั วิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
3. เงินกูต้ ่างประเทศ
4. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

หมายเหตุ

:

(ล้านบาท)
100,275
69,500
27,265
34,235
8,000
13,845
11,930
5,000

รายได้จ ากภาษีอ ากรและอื่น ๆ ทัง้ สิ้น 127,400 ล้า นบาท หัก ด้ว ย
งบบริหาร จานวน 100,135 ล้านบาท คงเหลือเป็ นรายได้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ จานวน 27,267 ล้านบาท

การจัดหารายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ในด้านการจัดหารายได้น้ี มาตรการ
ที่สาคัญ ได้แก่ การรักษาระดับการกู้เงินภายในประเทศไว้ภายในขอบเขตที่จะทาให้ปริมาณเงิน
ขยายตัวไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี แหล่งรายได้ทส่ี าคัญ อาจแยกได้ดงั นี้
2.

ก.
รายได้จากภาษี อากรและอื่นๆ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐจะ
ปรับปรุงวิธเี ก็บและโครงสร้างของระบบภาษีอากร โดยมีแนวทางที่จะ (1) หารายได้เพิม่ เติมเพื่อ
ชดเชยรายได้ทต่ี ้องเสียไปจากการลดภาษีสนิ ค้าขาออก และจากการเปลีย่ นโครงสร้างสินค้าขาเข้า
ซึง่ ทาให้รายได้ศุลกากรลดต่าลง กับ (2) เพิม่ รายได้ของรัฐ
ในการปรับ ปรุง โครงสร้า งระบบภาษีอ ากรดัง กล่ า ว รัฐ จะยึด ถือ แนวทางที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม โดยเฉพาะในด้านการจากัดปริมาณการซือ้ สินค้าและบริการจาก
ต่างประเทศ ซึง่ มีความสาคัญน้อยสาหรับประชาชนทัวไป
่ อันเป็ นมาตรการช่วยแก้ปญั หาดุลการชาระเงินพร้อมไปด้วย นอกจากนี้รฐั จะระดมกาลังทรัพยากรภายในส่วนของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อมาใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจส่วนรวม เมื่อ
พิจารณามาตรการต่างๆ ข้างต้นแล้ว งบประมาณรายได้ทงั ้ สิน้ ในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 จะมีจานวนประมาณ 127,400 ล้านบาท
ข.
การกู้ยืมภายในประเทศ การกู้เงินของรัฐจะกาหนดให้อยู่ในขอบเขต
จากัด เพื่อให้ภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดับสอดคล้องกับกาลังของประเทศประการหนึ่ง และเพื่อรักษา

39

ระดับ ราคาสิน ค้า จ าเป็ น แก่ ค รองชีพ ให้อ ยู่ใ นขอบเขตอัน สมควรอีก ประการหนึ่ ง รัฐ จะด าเนิ น
มาตรการกระจายหลักทรัพย์รฐั บาลในตลาดสถาบันการเงินต่างๆ เพิม่ ขึน้ และจะพิจารณาการกู้เงิน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยในขอบเขตที่เหมาะสม ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น การกู้ยมื เงิน
ภายในประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดไว้ 34,235 ล้านบาท
ค.
เงิ นรายได้รฐั วิ สาหกิ จและองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่ น รัฐจะสนับสนุ น
ให้ใช้รายได้ของรัฐวิสาหกิจเฉพาะในโครงการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 เป็ นโครงการลงทุนได้ผลคุ้มค่า และมีผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม โครงการใดที่
เหมาะสมทีจ่ ะกู้เงินจากต่างประเทศ ก็จะพิจารณาสนับสนุ นให้ใช้การกู้ เงินจากต่างประเทศ เพื่อให้
ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจมันคงและมี
่
ส่วนสนับสนุ นกาลังงบประมาณแผ่นดินมากขึ้น ในด้าน
องค์ก ารบริหารส่ วนท้อ งถิ่นนัน้ จะพิจารณาสนับสนุ นให้ส ามารถขยายขอบเขตการจัดหารายได้
เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อลดภาระของงบประมาณแผ่นดินลง
ง.
เงิ นกู้จากต่ างประเทศ เป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะช่วยให้เกิดความเจริญทาง
เศรษฐกิจในอัตราอันเหมาะสม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดว่าจะต้องใช้เงินกู้ต่างประเทศ
ประมาณ 11,930 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกูข้ องรัฐบาลโดยตรงจานวน 4,770 ล้านบาท และเงินกู้ของ
รัฐวิสาหกิจจานวน 7,160 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเน้ นความสาคัญในการจัดทาโครงการ และ
การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน เพื่อมิให้เ กิดการล่ าช้าในการกู้เงินตามโครงการที่มอี นั ดับ
ความสาคัญ สูง จุดประสงค์ใ หญ่ เพื่อ ใช้เ งินกู้ต่ างประเทศให้เ กิดผลประโยชน์ เ ต็มที่ และเพื่อ ให้
สอดคล้องกับระดับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจะพยายามเจรจา
ใ
ห้
ไ
ด้
เงือ่ นไขเงินกูท้ ด่ี ที ส่ี ุด
จ.
เงิ นช่ วยเหลื อจากต่ างประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศจะได้ใช้ให้สอดคล้องตามอันดับความสาคัญของโครงการพัฒนาทีร่ ะบุไว้
ในแผนฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกษตรและการศึกษา รวมทัง้ ความช่วยเหลือประเภทให้เปล่าด้วย
ในเบือ้ งต้นนี้ประมาณว่า งบช่วยเหลือจากต่างประเทศทัง้ หมดจะเป็ นจานวน 5,000 ล้านบาท ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
การจัดสรรรายจ่ายของรัฐ ในขณะทีส่ ถานการณ์รายรับของรัฐอยู่ในภาวะตึงตัวกว่า
ในระยะก่อ นนัน้ รัฐมีความจาเป็ นที่ต้ องใช้จ่ายเงินมากขึ้นด้ว ย เพื่อ แก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒ นาด้า นสัง คม และเพื่อ ป้ อ งกันประเทศพร้อ มกัน ไป ดัง นั น้ การจัด สรรรายจ่า ยจึง จะต้ อ งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดล าดับความสาคัญในการจัดสรรรายจ่ายไว้ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดังนี้
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ก.
การเร่งรัดการผลิต การส่งสินค้าและบริการเพื่อจาหน่ ายไปต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการเร่งรัดการผลิตเพื่อส่งออก
ข.
การพัฒนาการศึกษา กาลังคน และวิทยาการ
ค.
การปรับปรุงสิ่งก่ อสร้างที่มอี ยู่แล้ว ให้เ กิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ รวมทัง้
สร้างสิง่ ก่อสร้างทีย่ งั ค้างอยูใ่ ห้เสร็จลงโดยเร็ว
ง.
การพัฒนาส่ วนภูมภิ าค และแก้ไขปญั หาในเขตตัวเมือง โดยพัฒนาเขต
นครหลวงและย่านชุมชนต่างๆ
จ.
การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
ตารางที่ 4
งบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
หน่ วย : ล้านบาท
งบประมาณ
แผ่นดิ น

การเกษตรและชลประทาน
การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การพาณิชย์และบริการ
การคมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
รวมสาขาพัฒนาเศรษฐกิ จ
การพัฒนากิจการสังคม
การพัฒนาเมืองและท้องถิน่
การสาธารณสุข
การศึกษา
รวมสาขาพัฒนาสังคม
รวมทัง้ สิ้ น

3.

11,620.0
510.0
170.0
10,900,0.01/
1,970.0
25,170,0
2,350.0
5,280.0
5,500.0
31,200.0
44,330.0
69,500.0

เงิ นกู้จาก เงิ นช่วยเหลือ
ต่างประเทศ
จาก
ต่างประเทศ

1,165.0
4,945.0
2,655.0
8,765.0
2,505.0
660.0
3,165.0
11,930.0

85.0
200.0
450.0
150.0
1,650.0
350.0
1,100.00
840.0
1,050.0
3,350.0
5,000.0

เงิ นรายได้
รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

60.0
770.0
700.00
3,180.0 2/
3,100.0
7,810.0
6,035.0 3/
6,035.0
13,845.0

รวม

13,695.0
1,470.0
870.0
19,475.0
7,875.0
43,395.0
2,700.0
14,930.0
6,340.0
32,910.0
56,880.0
100,2750

การส่งเสริ มความเจริ ญในภูมิภาคและการลดความแตกต่ างของรายได้
1)

เป้ าหมาย

พยายามลดความเหลื่อ มล้าในระดับรายได้และความแตกต่ า งในระดับ
ความเป็นอยูข่ องประชากรในชนบท โดยอาศัยมาตรการและโครงการพัฒนาส่วนภูมภิ าคต่างๆ
ก.
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ข.
ดาเนินโครงการอันเป็นการสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขให้ลด
ความเหลื่อมล้าดังกล่าวลงเป็นลาดับ
2)
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความเจริญในภูมภิ าค เป็ นนโยบายประการ
สาคัญข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในระยะดังกล่าว รัฐได้ดาเนินการจัดสรรงบพัฒนาฯ เพื่อดาเนินกาต่างๆ ซึง่ เป็ นการปูพ้นื ฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตชนบทเพิม่ ขึน้
เช่น ระบบคมนาคม กรมชลประทาน พลังงาน บริการสาธารณสุขและการศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้
ริเริม่ และขยายงานโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มลี กั ษณะเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาท้องถิน่ โดยตรง
เช่น โครงการพัฒนาชนบท และโครงการพัฒนาชุมชนอีกด้วย สาหรับในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 รัฐจะเร่งรัดการพัฒนาภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยจะเน้ นหนักในด้านขยายโครงการขัน้
พื้นฐานที่มอี ยู่แล้วให้ประโยชน์ตกถึงมือประชาชนโดยตรง ทัง้ นี้ โดยอาศัยการวางแผนพัฒนาใน
ระดับภาคและระดับจังหวัด ประกอบด้วย
3)

มาตรการ มาตรการสาคัญสรุปได้ดงั นี้

ก.
เร่งรัดการเกษตรให้สอดคล้องกับภาวะการตลาด เพื่อให้มลู ค่าผลผลิต
การเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อ ยละ 5.1 ต่ อ ปี ซึ่งเป็ นอัต ราที่สูง กว่าในระยะที่ผ่ านมา เพื่อ การนี้
การจัดสรรรายจ่ายพัฒนาการเกษตรจะได้รบั ความสาคัญในอันดับสูง และได้กาหนดรายจ่ายการ
พัฒนาการเกษตรเพิม่ ขึน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 10 ต่อปีต่อไป
ข.
เพิ่ มรายได้ ประชาชนชนบท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้ล ด
ความสาคัญของการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ลงเพื่อนาเงินมาใช้จ่ายการก่อสร้างขัน้ พืน้ ฐานให้
ประโยชน์ ตกถึงมือประชาชนโดยแท้จริง เช่น ระบบส่ งน้ า และทางหลวงชนบท อนึ่ง โครงการ
ประเภทนี้จะก่อให้เกิดจ้างงานเพิม่ ขึน้ ด้วย
ค.
ลดอัตราเพิ่ มประชากรและเพิ่ มการมีงานทา ในด้านลดอัตราเพิ่ม
ประชากรจะได้ดาเนินโครงการวางแผนครอบครัวเพื่อชะลอการเพิม่ ของประชากร โดยขยายบริการ
วางแผนครอบครัวในชนบท ส่วนการเพิม่ การมีงานทาก็จะส่งเสริมให้เกิดศูนย์ความเจริญในภูมภิ าค
เพื่อให้สามารถจ้างงานเพิม่ เติมตามโครงการพัฒนาชนบททางหนึ่ง และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลผลิตเกษตรให้กระจายออกไปในภูมภิ าค ซึง่ นอกจากจะเพิม่ การจ้างงานในชนบทแล้วยังเป็ นการ
สร้างตลาดสาหรับพืชผลเกษตรด้วย
4.

การดาเนิ นการส่งเสริ มความเป็ นธรรมของสังคม

1)
เป้ าหมาย เป้าหมายสาคัญ ได้แก่ การเพิม่ และกระจายบริการสังคมของรัฐ เพื่อ
ลดความแตกต่างในสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน ระหว่างภูมภิ าคต่างๆ และภายในเขตเมืองให้
น้อยลง
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2)
แนวทางการพัฒนา ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้ระดมทรัพยากรเพื่อ
ก่อสร้างกิจการขัน้ พืน้ ฐาน คือ การคมนาคมและขนส่ง การพลังงานาและการชลประทานไปแล้วเป็ น
จานวนมาก อย่างไรก็ดี โดยทีท่ รัพยากรของรัฐมีอยูเ่ พียงจากัด การให้บริการด้านสังคมของรัฐจึงยัง
อยู่ในขอบเขตทีไ่ ม่สมดุลกับจานวนประชากรที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในภูมภิ าคต่างๆ มีสภาพแตกต่างกัน และแม้ประชาชนในเขตเมืองด้วยกันก็
ยังมีสภาพความเป็ นอยู่ต่างกันอยู่มาก ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐจะเร่งรัด
กระจายบริการทางสังคมของรัฐให้ถงึ ประชาชนในชนบทห่างไกล และประชาชนทีม่ ฐี านะยากจนใน
เขตเมืองต่างๆ โดยทัวถึ
่ งยิงขึน้ การกระจายบริการตลอดจนการก่อสร้างเหล่านี้ออกไปแทนทีจ่ ะเน้น
การก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ จะเป็นการเพิม่ เติมรายได้แก่ประชาชนทีย่ ากจนอีกทางหนึ่งด้วย
3)

มาตรการ

ก.
ปรับปรุงความเป็ นอยู่ของประชากรในเขตเมือง การทีบ่ ริการของรัฐมี
ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนย่อมกระทบกระเทือนสภาพความเป็ นอยู่ของ
ประชากรผูย้ ากจนมากกว่ามีฐานะดี การปรับปรุงแก้ไขปญั หาส่วนรวมในเขตเมืองจะช่วยยกระดับ
ความเป็ นอยู่ของประชากรทีย่ ากจนในเขตเมืองให้ดขี น้ึ ได้ รัฐจึงมีโครงการทีจ่ ะลดความขาดแคลน
ในด้านที่อ ยู่อาศัยและน้ าประปา ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนมาก ให้บรรเทาลงที่สุดเท่ าที่จะทาได้ โดย
สนับสนุนทางการเงินงบประมาณและจากแหล่งเงินต่างประเทศ นอกจากนัน้ รัฐจะดาเนินการแก้ไข
ปญั หาของสังคมในเมือง โดยเฉพาะทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ บ้านและทีด่ นิ การจราจรและการระบายน้ าฝนและ
น้าโสโครกในเขตนครหลวง
ข.
ปรับปรุงความเป็ นอยู่ของประชากรในเขตชนบท ในระยะของแผนฯ
ที่ 3 รัฐจะเพิม่ ความสาคัญให้แก่การก่อสร้างทางท้องถิน่ มากขึน้ และขยายโครงการไฟฟ้าชนบทให้
มีขอบเขตกว้างขวางขึน้ สาหรับบริการสังคมขัน้ พื้นฐาน คือ การศึกษา และสาธารณสุขนัน้ รัฐมี
นโยบายที่จะกระจายบริการเหล่านี้ไปให้ท้องถิน่ ที่ยงั ขาดแคลนโดยทัวถึ
่ งยิง่ ขึ้น ส่วนท้องถิ่นที่ม ี
บริก ารสัง คมดัง กล่ า วอยู่บ้า งแล้ว รัฐ จะยกมาตรฐานขึ้น ให้ใ กล้เ คีย งกับ มาตรฐานส่ ว นรวมขึ้น
โดยเฉพาะในด้านการศึก ษา ซึ่งเป็ นรากฐานความเจริญ ที่มนคงต่
ั่
อ ไปในอนาคต จะได้รบั การ
สนับสนุนในอัตราสูง และกาหนดให้รายจ่ายพัฒนาเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
5.

การพัฒนากาลังคนและเพิ่ มการมีงานทา
1)

เป้ าหมาย เป้าหมายทีส่ าคัญ ได้แก่
ก.

ลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.5 ในปี 2519
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ข.
จัดงานเพิ่มเติมเพื่อ รับคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน โดยให้มอี ัต ราว่างงานในตัวเมืองไม่เกินร้อยละ 3.2 และลดปญั หาการทางานต่ าระดับของกาลังคนในชนบทซึง่ เป็ น
ปญั หาสาคัญ เนื่องจากกาลังคนในชนบทมีอยูถ่ งึ ร้อยละ 75 ของแรงงานทัง้ หมดในประเทศ
2)
แนวทางการพัฒนา แนวทางพัฒนากาลังคนต้องการความสนับสนุ นจากการ
วางแผนครอบครัว เพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร ในด้านการศึกษาจะขยายบริการศึกษา
ภาคบังคับให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้ สาหรับเยาวชนทีอ่ ยู่นอกโรงเรียน จะดาเนินการฝึกอาชีพทัง้ ในเมืองและ
ในชนบทให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถรับวิธ ีการผลิตแผนใหม่ไป
ดาเนินการประกอบอาชีพได้ สาหรับกาลังคนทีข่ าดแคลน เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ครู แพทย์
และพยาบาล จะเร่งรัดการผลิตให้ได้จานวนมากพอกับความต้องการ สาหรับการศึกษาในแขนงทีม่ ี
การผลิตจานวนมากอยู่แล้ว จะได้ปรับปรุงในด้านคุณภาพ กับทัง้ ปรับปรุงและเพิม่ สิง่ จูงใจเพื่อให้
กาลังคนที่ต้องการได้ก ระจายไปในชนบทให้มากยิง่ ขึ้น และเพื่อ ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทเข้าเมืองด้วย ในด้านการจ้างแรงงานนัน้ จะยกระดับปริมาณมีงานทาให้สูงขึน้ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยกาหนดนโยบายจ้างงานไว้ในแน่นอน
3)

มาตรการ

ก.
การวางแผนครอบครัว ประสบการณ์ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ปรากฏว่ ายัง มีป ระชาชนจานวนมากในท้อ งที่ชนบทที่ต้อ งการบริการวางแผนครอบครัว แต่ ย งั
ไม่ได้รบั นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั มีผู้สมัครใจวางแผนครอบครัวโดยออกค่าใช้จ่ายของตนเองเป็ น
อันมาก ดังนัน้ การขยายโครงการ วางแผนครอบครัวให้ไปถึงประชาชนในชนบทอย่างกว้างขวาง
โดยอาศัย หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข จะท าให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายในการชะลออัต ราเพิ่ม ของ
ประชาชนตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ข.
การสร้างโอกาสให้ มีงานทา โดยสนับสนุ นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
จานวนมาก ทัง้ ในส่ ว นรัฐบาลและเอกชน ในกรณีท่ไี ม่เ ป็ นผลเสียหายต่ อ งานหรือ กระเทือ น
ประสิทธิภาพของงานเกินขอบเขต
ค.
ขยายขอบเขตการฝึ กอาชี พ ริเริม่ โครงการฝึ กอาชีพเบื้องต้นให้แก่
เยาวชนนอกโรงเรียนเพื่อตระเตรียมเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเข้าสู่กาลังแรงงานในอนาคต
ง.
สนับสนุนการฝึ กอบรม โดยเฉพาะในแขนงวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ และสาขางานของรัฐทีย่ งั ขาดเจ้าหน้าทีอ่ ยู่ เช่น การรักษาพยาบาลและ
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
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จ.
กระจายกาลังคนออกไปท้องถิ่ น โดยสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้
ไปดาเนินการในต่างจังหวัด และขยายสานักจัดหางานในภูมภิ าค ในส่ว นของรัฐจะได้พิจารณา
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสิง่ จูงใจสาหรับข้าราชการในภูมภิ าคให้ดขี น้ึ
6.

การส่งเสริ มบทบาทเอกชนในการพัฒนา

1)
เป้ าหมาย ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การดาเนินงานพัฒนาโดยส่วนเอกชนจะ
มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากยิง่ ขึ้น ความต้องการเงินลงทุนในส่วนเอกชน
สาขาต่างๆ ประมาณว่าจะมีจานวนไม่น้อยกว่า 131,000 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66 ของ
เงินลงทุนทัง้ สิน้ โดยมีอตั ราเพิม่ ถัวเฉลีย่ ร้อยละ 7.3 ต่อปี
2)
แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเน้นให้ความสาคัญแก่การลงทุน
ส่ ว นเอกชนมากยิง่ ขึ้น โครงการพัฒนาต่ างๆ ของรัฐบาลจะกาหนดให้เ ป็ นการส่ งเสริม และให้
ความสัมพันธ์กบั การลงทุนของเอกชน นโยบายและมาตรการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ผลิตเพื่อส่งออกจะมุ่งแก้ไขอุ ปสรรคและปญั หาทีธ่ ุรกิจเอกชนกาลังประสบอยู่อนั เป็ นจุดอ่อนในการ
พัฒนาให้ได้ผลโดยรวดเร็ว
การพัฒนาทางการเกษตร จะส่งเสริมให้เกษตรรมกลุ่มในรูปสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ปรับปรุงระบบการผลิต และการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น การลงทุนส่ ว นเอกชนในสาขา
การเกษตร จะส่งเสริมการลงทุนในทางธุรกิจการเกษตร และส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดสร้างไซโล
ยุง้ ฉาง ตลอดจนท่าเทียบเรือและเครื่องมือในการขนถ่ายสาหรับส่งเสริมบางชนิด เช่น ข้าวโพด
สินค้าลงเรือออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
การพัฒนาอุตสาหกรรมจะส่งเสริมการลงทุนเอกชน ทัง้ ทีเ่ ป็นทุนภายในประเทศและทุนจาก
ต่างประเทศให้เพิม่ มากยิง่ ขึ น้ อุตสาหกรรมทีใ่ ห้ความสาคัญสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศจานวนมาก และอุตสาหกรรมทัง้ ในต่างจังหวัด
อุตสาหกรรมทีท่ ดแทนการนาสินค้าขาเข้า
การพัฒนาในด้านสถาบันการเงิน ซึ่งมีค วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการลงทุนส่วนเอกชน จะ
เน้นหนักในด้านการเร่งรัดระดมเงินออมเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะเงินออมที่อยู่นอกระบบสถาบัน
การเงิน และส่ งเสริมพัฒ นาสถาบันการเงิน ตลาดเงิน และจัด ตัง้ ตลาดทุ นขึ้นในประเทศ ให้ม ี
บทบาทในการระดมเงินออมและการลงทุนให้มากยิง่ ขึน้
3.
ได้แก่

มาตรการ การพัฒนาส่วนเอกชนมีมาตรการสาคัญที่จะส่งเสริมในด้านสถาบัน
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ก.
สนับสนุ นให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ประสานงานและร่วมมือกันเป็ นกลุ่ ม
อย่า งเป็ น ปึ ก แผ่ นโดยเฉพาะในสาขาที่ค วรเร่ง รัด เช่น การส่ ง ออก การบริก ารท่อ งเที่ย ว และ
สถาบันการเงิน
ข.
สนับ สนุ น ให้ม ีการประสานงานระหว่ า งฝ่ ายรัฐ บาลและกลุ่ ม อาชีพ ของ
เอกชนในสาขาทีส่ าคัญให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
ค.
สนับสนุ นบทบาทของเอกชนในสาขางานที่รฐั บาลไม่จาเป็ นต้อ งเข้าไป
ปฏิบตั เิ องเพื่อป้องกันมิให้มกี ารขัดแย้งหรือการดาเนินงานซ้าซ้อนกัน
ง.

กาหนดนโยบายและขอบเขตการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้แน่นอน

จ.
ปรับปรุงวิธดี าเนินการของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรค
ขัดขวางการดาเนินงานของส่วนเอกชนให้ลุล่วงไปโดยรวดเร็วและทันการ รวมทัง้ การแก้กฎหมาย
และระเบียบปฏิบตั ติ ามความจาเป็ นด้วย
ข้อสรุป
การดาเนินการตามแนวทางพัฒนาส่วนรวมดังกล่าวข้างต้น จะมีผลทาให้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมเจริญก้าวหน้าไปในลักษณะที่สมดุลและความเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ ความก้าวหน้าในลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นการสร้างหลักประกันให้แก่ความมันคงของชาติ
่
ด้วย นอกจากนัน้ ผลการดาเนินการใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเป็ นการปูพน้ื ฐานอย่างแน่ นแฟ้นสาหรับความเจริญของประเทศ
ในอนาคต อันลู่ทางแห่งความก้าวหน้าต่อไปของประเทศไทยนี้ยงั มีอกี มาก เนื่องจากประเทศไทยมี
ปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และกาลังคนในเกณฑ์ดแี ล้ว อย่างไรก็ด ี
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตสามารถดาเนินไปได้โดยรวดเร็วและมีเ สถียรภาพ
จาเป็นทีจ่ ะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้ ประกอบด้วย คือ
1.
ยึดถือ แนวทางการพัฒ นาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับที่ 3 โดย
เคร่งครัด แต่พร้อมกันนัน้ ก็ให้สามารถปรับตัวเข้าได้กบั ความเป็ นจริงแห่งสภาวการณ์ ทัง้ นี้ โดย
สภาพัฒน์ฯ จะได้จดั ทาแผนประจาปี อนั เป็ นส่วนหนึ่ งของแผนหลักหรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม
เพื่อให้การวางแผนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมและการเมืองและสถานการณ์แวดล้อม
อื่น ๆ ซึ่ง จะเปลี่ย นแปลงอยู่เ สมอ แผนประจ าปี ด ัง กล่ า วจะให้ค วามส าคัญ เป็ น พิเ ศษต่ อ การ
ประเมินผลความก้าวหน้าและการแก้ไขอุปสรรคในการดาเนินงานตามทีก่ าหนดไว้ในแผนนี้
ข.
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ธุรกิจเอกชน เพื่อให้เอกชนมีค วามมันใจและสนใจมี
่
บทบาทร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเต็มที่
ภายในขอบเขตทีร่ ฐั จะได้กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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ค.
ปรับปรุงระบบบริหารของรัฐบาลรวมทัง้ การแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ และสอดคล้องสัมพันธ์กบั สถานการณ์อยูเ่ สมอ
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแยกเป็ นสาขาการเกษตรและชลประทาน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 (2515–2519) มีนโยบายที่จะเร่งรัดการผลิตและการ
จาหน่ ายสินค้าทางเกษตรเป็ นสินค้าออกให้มากยิง่ ขึน้ โดยกาหนดมาตรการส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสัง คมของเกษตรกรให้ดขี ้นึ และมาตรการอีก ส่ว นหนึ่ง เพื่อแก้ไ ขปญั หา
เฉพาะหน้ าที่ขดั ขวางการพัฒนาส่วนรวม ได้แก่ การขาดดุลการค้าและชาระเงิน มาตรการเพื่อ
แก้ ปญั หาทัง้ สองด้านนี้ เ ป็ น การสนั บ สนุ นความมันคงของประเทศในทางเศรษฐกิ
่
จ สังคมและ
การเมืองพร้อมกันไปด้วย
การพัฒนาการเกษตรและชลประทานในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีแนวทาง
พัฒนาทีส่ าคัญ ดังนี้
1.
ถือ ว่าการพัฒนาการเกษตรมีค วามสาคัญ เป็ นอันดับแรก รัฐจะได้เ ร่งรัดพัฒนา
การผลิตทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศให้มากขึน้ ซึง่ จะมีผลช่วย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรกรภายในประเทศ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สงู ขึน้
2.
วางแผนกาหนดเขตส่งเสริมผลผลิตต่างๆ แต่ละเขต โดยมีวตั ถุประสงค์จะผลิต
พืชผลและปศุสตั ว์ทเ่ี หมาะสมกับสภาพท้องถิน่ และทีม่ ตี ลาดแน่ นอน
3.
ปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมและเผยแพร่วชิ าการเกษตรให้ไปสู่เกษตรกรให้ได้ผลยิง่ ขึน้
กับทัง้ ประสานการผลิต การจาหน่าย และการให้สนิ เชื่อแก่เกษตรกรเข้าด้วยกัน
4.
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ เป็ นของตนเองและปรับปรุงระบบถือครอง
ทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
5.
พัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติในด้านเกษตร ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ า การบารุง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการอนุ รกั ษ์ปา่ ไม้
6.
ปรับปรุงการค้นคว้าและวิจยั ในด้านเกษตร โดยเฉพาะพืชผลชนิดทีส่ ามารถจะผลิต
และทารายได้ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาการเกษตรโดยส่วนรวม ซึ่ งรวมทัง้ การแก้ไขปญั หาของ
เกษตรกรและเผยแพร่วธิ กี ารผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเร่งรัดพัฒนาผลิตผลทางเกษตรทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ
7.
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็ นปึ กแผ่นมันคง
่ และสามารถอานวยประโยชน์ ให้
เกษตรกรได้รว่ มมือกันทัง้ ในด้านการผลิต การตลาด และธุรกิจอื่นๆ

47

8.
เร่งรัดพัฒนาการชลประทานตามโครงการทีด่ าเนินการอยู่แล้ว โดยเน้นหนักในการ
ก่อสร้างและบูรณะระบบการส่งน้ าให้ถงึ มือเกษตรกรให้มากขึน้ และเริม่ โครงการชลประทานใหม่
เป็นขัน้ ตามแผนงานอันเหมาะสมเพื่อให้สมดุลกับความต้องการในอนาคต
9.
ขยายบริการของรัฐแก่เกษตรกรให้มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะเพิม่ ปริมาณสินเชื่อ
การเกษตรและส่งเสริมเผยแพร่บริการต่างๆ ให้ถงึ มือเกษตรกร ทัง้ นี้โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมือ
และช่วยตนเองให้มากทีส่ ุด
10. ปรับปรุงการประสานงานในระบบจาหน่ าย เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถนาผลิตผล
สู่ตลาดให้ได้มากที่สุดและให้ได้รบั ราคาอันเป็ นธรรมและมีความแน่ นอน ในการนี้จะได้สนับสนุ น
ธุรกิจการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลในทางเกษตร ให้มบี ทบาทใน
เรือ่ งการตลาดมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่ระดับผูผ้ ลิตขึน้ ไป
เป้ าหมายการเพิ่ มของเกษตรกรในระยะแผนที่ 3 กาหนดไว้ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.1 ต่ อ
ปี เทียบกับอัตราการเพิม่ ในระยะแผนที่ 2 (2510–2514) ประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปี ทัง้ นี้ จะขยาย
โครงการเดิมและริเริม่ โครงการใหม่ทส่ี าคัญเร่งด่วน ดังนี้
1.

การเร่งรัดการผลิ ตและจาหน่ าย

ผลผลิตหลักในด้านการเกษตรในระยะทีแ่ ล้วมา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปอ ยาง และ
มันสาปะหลัง ซึง่ ในปี 2511 มีมลู ค่ารวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของพืชพรรณทัง้ หมด อาจจะประสบ
ปญั หาด้านการตลาดมากขึน้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงจาเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขไว้เสียแต่
เนิ่นๆ
โดยที่ประเทศกาลังประสบภาวะการขาดดุลการค้าและดุลการชาระเงิน มาตรการ
แก้ไขในด้านเกษตรอันจาเป็ นก็คอื การส่งเสริมการผลิตเกษตรและการส่งออก ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 จึงมีโครงการเร่งรัดการผลิตและการจาหน่ ายผลผลิตเกษตรเป็ นพิเศษขึน้ เพื่อส่งออกและ
เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศให้ได้มากยิง่ ขึน้

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
…………………………

การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ในระยะ 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2510 ถึงปี 2514 ซึ่งเป็ นระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 นัน้ รัฐบาลได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
ดังนี้ คือ
1)
ระดมทรัพ ยากรก าลัง คน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และเงิน ทุ น มาใช้ใ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจให้ได้ผลถึงมือประชาชนโดยทัวกั
่ น
2)
ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่งึ ความเป็ นธรรมของสังคม เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของ
ระบบสังคมอันเสรี
3)

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง

4)

สนับสนุนการรักษาความมันคงของชาติ
่

เพื่อให้บรรุลถึงวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รัฐได้ดาเนินการโครงการพัฒนา ทัง้ ที่เป็ นโครงการ
สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก และโครงการที่ได้รเิ ริม่ ขึน้ ใหม่ๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ทัง้ นี้ โดยยึดถือหลักการจัดสรรทรัพยากรส่วนของรัฐให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้มากทีส่ ุด
ผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับเศรษฐกิจส่วนรวม อาจ
ประมาณได้โดยสรุปดังต่อไปนี้ .1.
อัตราการขยายตัวของมวลรวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเฉลีย่ ได้รอ้ ยละ 7.2 เทียบ
กับเป้าหมายร้อยละ 8.5 ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงป จั จัยส าคัญ ทางเศรษฐกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ปรากฏตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิ จที่สาคัญ พ.ศ. 2510–2514
1. อัตราเพิม่ รายได้ประชาชาติ
2. การเปลีย่ นแปลงในฐานะ
เงินทุนสารอง
3. อัตราเพิม่ รายได้ภาษีอากร
และอื่นๆ
4. อัตราเพิม่ รายจ่ายป้องกัน
ประเทศ
5. อัตราเพิม่ รายจ่ายพัฒนา
เศรษฐกิจ

2510–2512
8.0
+0.8

2513–2514
-4.0
3.8

2510–2514
-3.1
9.6

13.5

16.3

15.6

14.9

16.3

15.6

19.0

9.9

15.0

2.
ถึงแม้ว่าอัตราเพิม่ รายได้ประชาชาติในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 จะเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 7.2 ต่อปี ต่ ากว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ถงึ ร้อยละ 8.5 ต่อปี แต่โดยทัวไปแล้
่
วโครงการ
ส่วนใหญ่ของรัฐได้ดาเนินการเสร็จตามเป้าหมายและแผนงานทีว่ างไว้ ซึง่ ส่วนมากเป็นโครงการ
ขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อเป็นการสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาของส่วนเอกชนในระยะต่อไป แต่เนื่องจากใน
ระยะปลายแผน ปรากฏว่าการพัฒนาการเกษตรต้องชะงักลง เพราะดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไม่อานวย
ให้และโครงสร้างของความต้องการในตลาดโลกได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ผลการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในปี 2510–2512
จากตารางที่ 1
จะเห็น ได้ว่ า การ
เปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจส่วนรวมแยกออกได้เป็ น 2 ระยะสาคัญ คือ ในระยะแรกตัง้ แต่ปี
2510–2512 เป็ นระยะที่ระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าในอัตราสูงและเป็ นระยะที่ดุลการชาระเงินของ
ประเทศมียอดเกินดุล อันมีสาเหตุจากปจั จัยทีส่ าคัญ คือ การขยายตัวในด้านการลงทุนภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม การลงทุนจากต่างประเทศ และการขยายตัว
ของรายรับจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศไทยยังได้มสี ่วนส่งเสริม
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในระยะนี้อกี ด้วย อย่างไรก็ด ี การขยายตัวของปจั จัยทีส่ าคัญเหล่านี้
ทาให้ความต้องการสินค้าและบริการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ
จึงได้มกี ารสังสิ
่ นค้าเข้าเพิม่ มากขึน้ ในระยะนี้ ในขณะเดียวกันสินค้าส่งออกในระยะนี้กเ็ ริม่ ชะงักตัว
ลง เนื่องจากภาวะฝนแล้งในปี 2510–2511 อย่างไรก็ดี ในระยะปี 2510–2511 นัน้ การขยายตัว
ของการลงทุนต่างประเทศและการขยายตัวของการใช้จ่ายของรัฐฯ สามารถชดเชยกับการขาดดุล
สินค้าได้ ทาให้เงินทุนสารองในระยะนี้เพิม่ ขึ้นรวม 1,762 ล้านบาท ต่อมาในปี 2512 มูลค่ า
การส่งออกต้องได้รบั การกระทบกระเทือนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับความต้องการของ
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สินค้าออกสาคัญ คือ ข้าว ยาง และดีบุก ประกอบกับรายจ่ายสหรัฐ ในประเทศไทยเริม่ ลดลง จึงมี
ผลทาให้ดุลการชาระเงินขาดดุลเป็นจานวน 914 ล้านบาท ในฯปี 2512
ผลการพัฒนาเศรษฐกิ จในปี 2513–2514 ในระยะ 2 ปี หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
คือ ในปี 2513 และ 2514 ดุลการชาระเงินยังคงมีผลขาดดุลติดต่อกันอีก ทัง้ นี้ เนื่องจากมูลค่าของ
การส่ ง สิน ค้ า ออกไม่ ไ ด้ เ พิ่ม ขึ้น เท่ า ที่ค วร ประกอบกับ รายจ่ า ยของสหรัฐ ฯ ในประเทศไทย
ลดลงอีก สถานการณ์ประเทศไม่เพิม่ ขึน้ เท่าที่ควร ผลกระทบกระเทือนก็คอื สินค้าคงเหลือมีระดับ
เพิม่ สูงขึน้ และรายได้เกี่ยวกับความมันคงภายในประเทศได้
่
เปลีย่ นแปลงไปในทางยุ่งยาก รายจ่าย
เพื่อการป้องกันประเทศจึงเพิม่ ในอัตราสูงขึ้นอีกในระยะนี้ ในขณะที่รายได้จากภาษีอากรของรัฐ
ได้ร ับ ความกระทบกระเทือ นเนื่ อ งจากรายได้ป ระชาชาติเ พิ่ม ขึ้น ในอัต ราต่ า กว่ า ในระยะก่ อ น
ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าว รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะนี้จงึ เพิม่ ขึน้ ในอัตราต่าลง
นอกจากเป้ าหมายในด้ า นการพัฒ นาและเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ดัง กล่ า วข้ า งต้ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 ยังไม่มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะกระจายผลของการพัฒนาไปให้
ต
ก
ถึงมือ ประชาชนโดยทัวถึ
่ ง และรักษาไว้ซ่งึ ความเป็ นธรรมของสังคมอีกด้วย วัตถุ ประสงค์เพียง
พัฒนาและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ดา้ นเดียว อย่างไรก็ดี การประเมินผลวัตถุประสงค์ทางด้าน
เศรษฐกิจ และสัง คมนี้ แ ม้ว่ า จะไม่ ส ามารถยกตัว เลขสถิติม าแสดงได้ ค รบถ้ ว น แต่ ก็อ าจสรุ ป
สาระสาคัญได้เป็นเรือ่ งๆ ไปดังนี้
1.
การกระจายรายได้ นโยบายการพัฒนาประการสาคัญข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้แก่ “นโยบายทีจ่ ะกระจายการพัฒนาออกไปให้ถงึ มือประชาชนในท้องถิน่
ทุกภาค โดยจะเร่งรัดการพัฒนาเขตชนบทและทุรกันดารห่างไกลเป็ นพิเศษ” อย่างไรก็ดี ผลของ
การพัฒนาในด้านนี้ได้ผลยังไม่เต็มที่ เนื่องจากปจั จัย 2 ประการ คือ
ก.
โครงการของรัฐในการพัฒนาภูมภิ าคและท้อ งถิ่นยังขาดรายละเอียดที่
สอดคล้องสัมพันธ์กบั สถานการณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนขาดแผนการประสานงานระหว่าง
หน่ วยราชการต่างๆ นอกจากนัน้ พื้นฐานการพัฒนาในเขตชนบทแต่เดิมมีอยู่น้อยมาก ดังนัน้ ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การดาเนินงานของรัฐจึงมุ่งทีจ่ ะดาเนินโครงการเพื่อปูนพื้นฐาน
เสียก่อน
ข.
การที่ผลผลิตทางเกษตรต้องได้รบั ความกระทบกระเทือนในด้านปริมาณ
เนื่องจากภาวะฝนแล้วในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และในด้านมูลค่าก็ได้รบั ความกระทบกระเทือนจากการเปลี่ย นแปลงในระดับความต้องการสินค้าเกษตรของไทย จึงมีผลซ้าเติมทาให้
วัตถุประสงค์ในด้านการกระจายรายได้ต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างมาก ทัง้ นี้ เพราะการผลิต
การเกษตรเป็ นรายได้สาคัญในชนบท เมื่อมูลค่าการผลิตเกษตรเพิม่ ช้าลง การพัฒนาในเขตชนบท
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จึงเพิม่ ในอัตราช้าลงด้วย นอกจากนั น้ ในเขตท้องถิน่ ที่เคยมีรายรับจากการใช้จ่ายของสหรัฐฯ การ
ลดรายจ่ายสหรัฐฯ ลงก็ยอ่ มทาให้รายได้ของประชาชนในเขตนัน้ ต้องกระทบกระเทือนไปด้วย
2.
การกระจายบริ การสาธารณะ เพื่อให้ค วามเป็ นอยู่ของประชาชนมีมาตรฐาน
สูงขึน้ โดยทัวถึ
่ งกัน การกระจายบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐาน ได้ แก่ ไฟฟ้า ประปา ถนน การศึกษา
การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ ให้ตกถึงมือประชาชนโดยทัวถึ
่ งเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญ
ยิง่ เพื่อการนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้เร่งรัดสร้างบริการสาธารณะในท้องถิ่น
เพิม่ ขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านถนนและไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็ นการปูพ้นื ฐานในเขตท้องถิ่น
กิจการในด้านนี้นับได้ว่าก้าวหน้าไปเป็ นอันมาก แต่กระนัน้ ก็ดี บริการในด้านสังคมนัน้ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐยังไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของปะชาชนได้อย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตห่างไกลทุรกันดาร ซึง่ ยังผลทาให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในภาค
ต่างๆ ยังอยูใ่ นระดับทีแ่ ตกต่างกันอยูม่ าก
3.
ความกดดัน ในด้ า นจ านวนประชากร วิธ ีก ารหนึ่ ง ที่จ ะสามารถยกระดับ
มาตรฐานความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดขี น้ึ ได้แก่ การวางแผนจานวนคนในแต่ละครอบครัวให้
สอดคล้อ งกับ ความสามารถในการจัด หารายได้ ในด้า นนี้ บ ริา กรของรัฐ เกี่ย วกับ การวางแผน
ครอบครัวจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ แต่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 บริการในด้านนี้ของรัฐยัง
อยู่ในวงจากัดและมิได้กระจายออกไปให้ถึงมือประชาชนส่วนใหญ่ในภูมภิ าค อัตราการเพิม่ ของ
ประชาชนซึง่ เฉลีย่ สูงเกินร้อยละ 3 เป็ นปจั จัยทีท่ าให้ปญั หาในด้านมาตรฐานรายได้และความเป็ นอยู่
ของประชาชนในเขตท้อ งถิ่น รุน แรงยิ่ง ขึ้น อย่า งไรก็ดี รัฐ บาลได้ว างนโยบายเรื่อ งนี้ ไ ว้อ ย่ า ง
แน่ นอนในระยะปลายของแผน งานด้านนี้กไ็ ด้เริม่ ขยายตัวออกไป และทาให้เป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประชาชน
4.
การมีงานท า การที่อ ัต ราความก้ าวหน้ าของระบบเศรษฐกิจและปริมาณความ
ต้องการสินค้าและบริการได้ลดต่ าลงในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 นัน้ ได้ก่อให้เกิดผล
กระทบกระเทือนต่อภาวะการผลิตและการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเมืองซึ่งประชาชนมี
ความแตกต่างเป็ นอันมากอยู่แล้วในฐานะความเป็ นอยู่ การลดจานวนการจ้างงานลงย่อมจะสร้าง
ปญั หาทางสังคมและการเมืองขึน้ จึงมีความจาเป็ นต้องรีบแก้ไขในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ฉบับที่ 3
จากการประเมิน ผลการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมดัง กล่ า วข้า งต้น จะเห็น ได้ว่ า รัฐ ได้
พยายามด าเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ท ัง้ สี่ป ระการที่ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 2
วัตถุประสงค์บางประการ เช่น การรักษาเสถียรภาพของระดับราคา และการสนับสนุ นความมันคง
่
ของชาตินัน้ เป็ นสิง่ ที่ได้ดาเนินการไปด้วยดีในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อย่างไรก็ดี ยังมี
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วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึง่ สมควรจะเร่งรัดให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ และยังมีวตั ถุประสงค์ทค่ี วรจะได้กาหนดให้
ชัดเจนและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ฉะนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงได้กาหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้รวม 8 ประการ ซึง่ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.
สนับสนุนการรักษาความมันคง
่ โดยถือว่าความมันคงของชาติ
่
มคี วามสัมพันธ์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียมิได้ ถ้าขาดความมันคงเสี
่
ยแล้ว
การพัฒ นาเศรษฐกิจ จะด าเนิ น ไปโดยไร้ค วามหมาย ในทางกลับ หากการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ไม่บรรลุผล ความมันคงก็
่ จะอยูม่ ไิ ด้เช่นกัน
2.
แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ รัด ตัว และเพิ่ ม รายได้ ป ระชาชาติ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิ จ โดยที่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประเทศไทยจะเผชิญปญั หา
ั หาป จั จุ บ ัน ให้ ลุ ล่ ว งไปโดยเร็ว
เศรษฐกิ จ หลายประการ วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก จึง เป็ น การแก้ ป ญ
การดาเนินการเพื่อแก้ปญั หาดังกล่าวจะมีผลทาให้ระดับรายได้ประชาชาติเพิม่ ขึน้ ได้โดยวิธรี ะดม
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีม่ อี ยูม่ าใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
3.
แก้ ไ ขปั ญ หาดุล การช าระเงิ น โดยที่เ สถียรภาพทางการช าระเงินเป็ นสิ่งที่จ ะ
ั หา
ขาดเสี ย มิ ไ ด้ ในการเสริ ม สร้ า งพลั ง ของระบบเศรษฐกิ จ ส่ ว นรวม ดั ง นั ้น การแก้ ป ญ
ดุลการชาระเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ทุนสารองต้องลดต่ าลงมากเกินควร จึงเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญ อัน
ต้องยึดเป็นรากฐานแห่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 และระยะต่อไป
4.
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ระบบเศรษฐกิจที่จะเจริญก้าวหน้ าในอัตราสูง
ติดต่อกัน ได้นนั ้ จาเป็นจะต้องมีเสถียรภาพในด้านของระดับราคาและเสถียรภาพระหว่างระบบการ
ผลิตกับความต้องการทางตลาด ด้วยเหตุน้ี การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ให้มนคงจึ
ั ่ งเป็ น
ปจั จัยให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
5.
ยกระดับรายได้และระดับการครองชี พของประชาชาชนในส่ วนภูมิภาคและ
ท้ อ งถิ่ น ระบบเศรษฐกิจ จะเจริญ เติบ โตได้ม ากน้ อ ยเพีย งใดนั น้ ขึ้น อยู่กับ พลัง เศรษฐกิจ ของ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ซึ่งอยู่ใ นเขตภูม ิภ าคและท้อ งถิ่น การกระจายผลของการพัฒ นาให้ถึง มือ
ป
ร
ะ
ช
า
ช
น
โ
ด
ย
ทัวถึ
่ งนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การยกระดับรายได้ของประชาชนในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์
ประการสาคัญทีจ่ ะต้องเร่งรัดดาเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว
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6.
ขยายบริ การสาธารณะให้ ท วั ่ ถึ ง ประชาชนส่ วนรวม หน้ าที่หลักของรัฐบาล
ประการหนึ่ง ได้แก่ การจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยทัวถึ
่ ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึง
มีวตั ถุประสงค์ทด่ี จี ะเร่งรัดขยายบริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการทางสังคมให้กระจายไป
โดยทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้
7.
การลดอัตราเพิ่ มของประชากร ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถในการหารายได้และขนาดของครอบครัว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ รัฐจะให้ความช่วยเหลือในด้านการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั บริการความช่วยเหลือในการวางแผนขนาดครอบครัวให้
สอดคล้องกับความสามารถหารายได้ของตนได้ตามความสมัครใจ
8.
ยกระดับการมีงานทา การที่ประชาชนเพิม่ ขึน้ ทุกปี นัน้ ทาให้เกิด ความจาเป็ นที่
ระบบเศรษฐกิจ จะต้อ งก้า วหน้ า ไปไม่ ห ยุ ด ยัง้ เพื่อ ให้เ กิด การจ้า งงานเพิ่ม ขึ้น มากพอส าหรับ
ประชากรในวัยทางานที่เพิม่ ขึ้นทัง้ ในเขตเมืองและชนบท ในเรื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงมี
วัตถุ ประสงค์ป้องกันปญั หาการว่างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปญั หาสาคัญทัง้ ทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง โดยพยายามให้คนมีงานทาเป็นจานวนสูง
แนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
เพื่อเป็ นการสนับสนุ นวัตถุประสงค์ 8 ประการดังกล่าว รัฐได้กาหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ดังนี้
1.
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิ ตให้ สอดคล้องกับภาวะการตลาด การแก้ปญั หา
เศรษฐกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ จาเป็ นจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทางการ
ผลิตให้สอดคล้องกับภาวะการตลาดเสียก่อน อย่างไรก็ดี การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว นอกจาก
จะต้องอาศัยมาตรการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการเศรษฐกิจ
แล้ว ยังต้องอาศัยระยะเวลาตามสมควรอีกด้วย ดังนัน้ ระยะ 2-3 ปี ขา้ งหน้าก่อนที่การปรับปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจจะเกิดผลรัฐจะต้องเร่งดาเนินมาตรการระยะสัน้ เพื่อเพิม่ รายได้ประชาชนได้
เต็มเท่าที่จะทาได้ ภายในขอบเขตแห่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังจะได้เสนอไว้ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 โดยรีบด่วน นอกจากนัน้ รัฐจะตระเตรียมมาตรการอื่นๆ เพิม่ ขึ้นอีก เพื่อ ให้บรรลุถึง
นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สาเร็จภายในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
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2.
ส่ งเสริ มการส่ งออกและปรับปรุงโครงสร้างสิ นค้ าเข้ า นโยบายสาคัญในการ
แก้ปญั หาดุลการชาระเงินนัน้ อาจแยกได้เป็ น 2 ประการสาคัญ คือ
ก.
ส่งเสริ มการส่ งออก ซึง่ ในระยะสัน้ จะใช้มาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ทาให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึน้ และในขณะเดียวกันก็จะดาเนินโครงการเพื่อปรับ
ระบบการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะการตลาด ซึง่ จะมีผลทาให้มลู ค่าของสินค้าออกขยายตัวได้เร็ว
ขึน้ โดยเฉพาะในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ข.
ปรับโครงสร้ างสิ นค้ าเข้ า นโยบายสาคัญ ในด้านนี้ ได้แก่ การเปลี่ย น
โครงสร้างของความต้องการสินค้าและบริการให้หนั เหไปจากความต้องการสินค้าและบริการทีผ่ ลิต
ในต่างประเทศมาเป็ นความต้องการสินค้าและบริการที่สามารถผลิตภายในประเทศทีม่ คี ุณภาพสูง
ทัดเทียมกับของต่างประเทศ ทัง้ นี้ โดยอาศัยมาตรการทางการคลังและการค้าตามทีจ่ าเป็ น
3.
สนับสนุ นเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ โดยอาศัยนโยบายการเงิ นการคลังที่
เหมาะสม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็ นวัตถุประสงค์หลักแห่งการพัฒนาประเทศ ดังนัน้
นโยบายการเงินการคลังจะยึดหลักการดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพัฒนาและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีอากรและการจ่ายเงินของรัฐ ซึ่ง
จะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ สงั คม ในระยะต้นของแผนซึ่ งเป็ นระยะของการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ รายจ่ายส่วนของรัฐจะพิจารณาให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่สูงเกินไปจนขัดกับหลักการ
ธารงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในด้านเสถียรภาพของระดับราคาภายในประเทศ และเสถียรภาพ
ของดุลการชาระเงินกับต่างประเทศ การสนับสนุ นให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี้ จาต้องอาศัย
แนวนโยบายเกีย่ วกับภาคเอกชนในข้อต่อไป ประกอบด้วย
4.
สนั บสนุ นบทบาททางเศรษฐกิ จของเอกชนและของคนไทย รัฐ บาลถือ ว่ า
หน้าทีข่ องรัฐ ได้แก่ การวางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทีจ่ าเป็ น และการสนับสนุ นบทบาท
ของเอกชนตามนัย ระบบเสรีภาพ ภายใต้ขอบเขตของการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม กิจการ
ใดทีเ่ อกชนพึงกระทาได้ดว้ ยดี โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความมันคงของชาติ
่
และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมส่ว นรวมแล้ว รัฐยินดีสนับสนุ นทัง้ ในด้านการจัดบริการและสิง่ อานวยความ
สะดวก รัฐจะส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการเอกชนทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ ระบบเศรษฐกิจ และให้ปจั จัย
อานวยผลในการผลิต เช่น สินเชื่อสาหรับการลงทุนจากต่างประเทศนัน้ ยังเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นซึ่งจะ
ได้รบั การส่ งเสริมจากรัฐ เพื่อ ประโยชน์ ใ นด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มระดับรายได้ประชาชน
ในขณะเดียวกันนัน้ รัฐก็จะสนับสนุ นให้คนไทยมีส่วนร่วมในกิจการอุ ตสาหกรรมกับต่างประเทศ
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มากขืน้ โดยเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมประเภทพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ
หรือความมันคงของชาติ
่
แต่เ พื่อรักษาอธิปไตยของประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมือง รัฐมีค วามจาเป็ นต้อ ง
ป้องกันมิให้กจิ การอุตสาหกรรมดังกล่าวอยูใ่ นอิทธิพลของชาติใดชาติหนึ่งทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5.
สนับสนุนการกระจายรายได้ให้ทวถึ
ั ่ ง รัฐมีนโยบายทีจ่ ะเร่งรัดพัฒนาการเกษตร
และดาเนินโครงการที่ใช้แรงงานชนบทเป็ นจานวนมาก และการจัดตัง้ อุตสาหกรรมในชนบทเพื่อ
เพิม่ พูนรายได้ให้แก่ประชากรในท้องถิน่ นอกจากนัน้ รัฐมีนโยบายทีจ่ ะช่วยให้ ประชาชนผูม้ รี ายได้
น้อยในชนบทให้ได้รบั การสนับสนุ นในด้านการวางแผนครอบครัว ตลอดจนพยายามเปลื้องภาระ
ภาษีอากรแก่ผผู้ ลิตในชนบท ซึง่ เป็ นการวางรากฐานสาหรับการกระจายรายได้ทย่ี ุตธิ รรมยิง่ ขึน้ กับ
ทัง้ รัฐ จะได้เ ร่ง รัด วางแผนพัฒ นาในระดับ ภาคและระดับ จัง หวัด ทุก ภาค โดยให้ส อด คล้อ งและ
สนับสนุ นเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ระดับชาติ เพื่อให้เพิม่ ผลประโยชน์ถงึ มือประชาชน
ในท้องถิน่ โดยมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุด
6.
การกระจายผลการพัฒ นาให้ มี ค วามเป็ นธรรมแก่ ร ะบบสัง คมส่ ว นรวม
โดยที่ในเขตชนบทและท้องถิน่ ห่างไกลยังอยู่ในสภาพขาดแคลน ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 นอกจากจะเร่งรัดการก่อสร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ให้มกี ารติดต่อกับเขตทีห่ ่างไกล
ความเจริญได้เป็ นไปโดยสะดวกและมีอาณาเขตกว้างขวางยิง่ ขึน้ แล้ว มาตรการสาคัญในด้านนี้ ก็
คือ จะขยายบทบาทของการพัฒนาในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยมุ่งให้
ความสาคัญแก่การพัฒนาการเกษตรและการตลาด เพื่อเพิม่ รายได้ของเกษตรกรและการพัฒนาใน
ด้านสังคมในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการศึกษา การสาธารณสุ ข และการ
สาธารณูปการ ซึง่ เป็นรากฐานของความเจริญและการกินดีอยูด่ ขี องประชาชน บริการสังคมของรัฐ นี้
จะพยายามขยายให้ถงึ ประชาชนทัง้ ที่อยู่ในเขตทุรกันดารห่างไกลและชนชัน้ ผู้น้อยซึ่งมีรายได้ต่ า
และมีความเดือดร้อนในการครองชีพประจาวันทีอ่ ยูใ่ นเขตเมืองและนครหลวงด้วย
7.
การวางแผนครอบครัว โดยการที่เพิม่ ของประชากรในอัตราสูงเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นการเพิ่มภาระทางการเงิน
อย่างหนักแก่รฐั ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และบริการสาธารณูปการ รวมทัง้ มีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชนทีม่ รี ายได้น้อย และต่อคุณภาพของกาลังแรงงานของ
ประเทศ ดังนัน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ นโยบายสาคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถวางแผนครอบครัวของตนได้ตามความสมัครใจ ซึง่ จะช่วยชะลออัตรา
การเพิม่ ของประชากรให้ลดน้อยลง และจะเป็ นการช่วยเหลือประชาชนซึง่ ขาดแคลนความรูแ้ ละมี
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ฐานะยากจนให้พ้นจากเคราะห์กรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการที่มคี รอบครัวขนาดใหญ่จนไม่
สามารถเลีย้ งดูได้ทวถึ
ั่ ง
8.
ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อประโยชน์สุขของประชากรปจั จุบนั และทีจ่ ะ
เพิม่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต รัฐมีนโยบายที่จะขยายระบบการศึกษาขัน้ ประถมให้กระจายออกไปอย่าง
ทัวถึ
่ ง เพื่อรับกับจานวนประชากรที่เพิม่ ขึ้น ในด้านเยาวชนทัง้ ในตัวเมืองและชนบทซึ่งออกจาก
โรงเรียนแล้วแต่ยงั ไม่ถึงวัยทางาน รัฐมีนโยบายจะฝึ กอบรมให้ประชากรเหล่านี้ได้มคี วามรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อจะได้เป็ นพลังในการประกอบการเศรษฐกิจของประเทศ สาหรับการศึกษาขัน้ สูงขึน้ ไป
นัน้ จะปรับ ปรุง ทัง้ ในด้านปริม าณและคุ ณ ภาพ โดยจะเน้ น การผลิต กาลัง คนในประเภทวิช าที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป
9.
การมี ง านท า ส าหรับ ประชากรที่ถึง วัยท างาน ซึ่ง จะเพิ่ม ขึ้น มากในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ รัฐมีนโยบายที่จะขยายการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าค เพื่อให้สามารถรับคนทางานได้มากขึ้น นอกจากนัน้ รัฐจะพิจารณาดาเนินมาตรการเพื่อ
สนับสนุ นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภททีต่ ้องใช้คนงานจานวนมาก เพื่อป้องกันปญั หาการ
ว่างงาน ซึง่ จะเป็นอันตรายทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
นโยบายทัง้ 9 ประการนี้เป็นนโยบายหลักส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่วนนโยบาย
ของแต่ละสาขาเศรษฐกิจและสังคมนัน้ จะได้กล่าวถึงไว้ในบททีเ่ กีย่ วข้องต่อไป …………..

บทที่ 3
เป้ าหมายเศรษฐกิจส่วนรวม
……………………….
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3
(2515–2519) จะได้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังกล่าวในบทที่ 2 โดยกาหนด
เป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมทีส่ าคัญไว้
ดังนี้
1)
เพิม่ รายได้ประชาชาติใ นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี อัตราการเพิม่ เฉลี่ย
รายได้ประชาชาติน้ีแม้วาจะมีระดับต่ ากว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึง่ มี
อัตราเฉลีย่ ร้อยละ 8.1 และ 7.2 ก็ตาม แต่โดยทีแ่ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีเป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราการ
เพิม่ ของประชากรลงให้เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ในปี 2519 ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 รายได้ต่อบุคคลคาดว่า จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 4.5 ในปี 2519 สูงกว่าอัตราเพิม่ เฉลีย่ ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 4.0
2)
รักษาความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จการเงินระหว่างประเทศ โดยรักษาเงิ นทุนสารอง
ระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับทีม่ นคงเพี
ั่
ยงพอ ในสิน้ ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทัง้ นี้ เพื่อให้
เป็นหลักประกันความเชื่อมันในอนาคตทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศไทย
3)
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
ระดับราคาและในด้านความสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด ทัง้ นี้ เพื่อเสริมสร้าง
รากฐานทีม่ นคง
ั ่ สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การด าเนิ น การเพื่อ ให้บรรลุ เ ป้า หมายเศรษฐกิจ ส่ ว นรวมดัง กล่ า วนัน้ จาเป็ นอย่า งยิง่ ที่
จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้มเี ป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ระบบสังคมมากขึน้ พร้อม
กันด้วย โดย
1)
เน้ น หนัก ในด้า นการพัฒ นาการเกษตรและการลงทุ น เพื่อ กิจ การสาธารณะใน
ส่วนภูมภิ าค ซึง่ จะทาให้การกระจายรายได้และผลการพัฒนาขยายตัวออกไปโดยทัวถึ
่ งมากขึน้
2)
ยกระดับการจ้างงาน เพื่อรับจานวนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็ นการขจัดปญั หาการ
ว่างงานทัง้ ในเขตเมืองและเขตชนบทมิให้ก่อความยุง่ ยากแก่เศรษฐกิจและสังคม
3)
ในด้านความยุติธรรมของระบบสังคมนัน้ การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ส่วนรวม แต่เพียงประการเดียวไม่อาจได้ผลเต็มที่ จาเป็ นจะต้องมีการเสริมสร้างความยุตธิ รรมของ

๕๘

สังคมโดยอาศัยแนวทางและมาตการทางการพัฒนาสังคมและท้องถิน่ โดยตรงประกอบด้วย ซึง่ จะได้
กล่าวโดยละเอียดในบทต่อๆ ไป
เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจส่วนรวมนัน้ ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
เป้ าหมายการผลิ ต
โดยที่ในระยะปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ระดับความต้องการสินค้าและบริการทีผ่ ลิตได้
ภายในประเทศเพิ่ม ขึ้นในอัต ราต่ ากว่า ในระยะก่ อ น ดังนัน้ ในระยะนี้ส ินค้า และบริการคงเหลือ
ภายในประเทศ จึงมีระดับสูงขึน้ และมีความจาเป็ นจะต้องระบายออกจากขายนอกประเทศเพิม่ ขึน้
ในสถานการณ์เช่นนี้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีมาตรการสนับสนุ นทีจ่ ะให้ผลภายในเวลาอันสัน้ ได้แก่
1.
ลดต้นทุนการผลิต ประเภทที่พร้อ มที่จะดาเนินการผลิต อยู่แล้ว เพื่อ ให้ส ามารถ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้มากขึน้
2.
สนับสนุ นกิจกรรมการผลิตประเภททีพ่ ร้อมทีจ่ ะดาเนินการได้ในสาขาเกษตร เช่น
ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง กุง้ มะพร้าว และปศุสตั ว์ ซึง่ มีตลาดรับซือ้ ได้อยูแ่ ล้ว
3.
สนั บ สนุ น กิจ การผลิต ซึ่ง ใช้ส ิน ค้า เข้า น้ อ ย แต่ ต้ อ งการใช้ว ัต ถุ ดิบ และแรงงาน
ภายในประเทศเป็นส่วนมาก เช่น การก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย อุตสาหกรรมทีแ่ ปรรูปผลิตผลเกษตร การ
ทาอาหารกระป๋อง ฯลฯ
ส าหรับ การด าเนิ น การพัฒ นาการผลิต ซึ่ง จะให้ผ ลได้ใ นระยะปลายของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 นัน้ จะเร่งส่งเสริมให้เปลีย่ นแปลงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด โดยเน้นหนัก
ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อส่งออกและการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยวัตถุดบิ
และแรงงานภายในประเทศเป็นจานวนมาก
ตามแนวทางการพัฒนาการผลิตข้างต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่ามูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7 ต่อปี โดยในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 การขยายตัวในการผลิตจะเพิม่ ในอัตราทีต่ ่ ากว่าอัตราเฉลีย่ เล็กน้อย ทัง้ นี้ เพราะการผลิต
สินค้าประเภทใหม่ๆ ดังกล่าว จะยังไม่ให้ผลเต็มทีใ่ นระยะสัน้ ต่อเมื่อระยะปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 อัตราการขยายตัวของการผลิตก็จะสามารถขยายตัวได้เร็วขึน้

๕๙

ตารางที่ 1 เป้ าหมายมูลค่ามวลรวมผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
(คิ ดตามราคาปี 2505)
พันล้านบาท
สาขา

1. การเกษตร
1.1 กสิกรรม
1.2 ปศุสตั ว์
1.3 ประมง
1.4 ปา่ ไม้
2. การเหมืองแร่และการย่อยหิน
3. อุตสาหกรรม
3.1 อุตสาหกรรมขัน้ ต้น
3.2 อุตสาหกรรมแบบใหม่
4. การก่อสร้าง
5. การไฟฟ้าและการประปา
6. การคมนาคมและขนส่ง
7. การค้า
8. การธนาคาร ประกันภัย และ
อสังหาริมทรัพย์
9. ทีอ่ ยู่อาศัย
10. การบริหารราชการและการ
ป้องกันประเทศ
11. บริการ
มวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ

25151/

เป้ าหมาย ปี 2519

ผลิ ตภัณฑ์
ในประเทศ
37.3
26.0
3.9
4.3
3.1
2.1
21.5
6.5
14.8
8.4
1.9
8.6
20.5
5.1

ร้อยละ

อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ยต่อปี

ร้อยละ

29.5
20.5
3.1
3.4
2.5
1.7
16.9
5.2
11.7
6.6
1.5
6.8
16.2
4.1

ผลิ ตภัณฑ์
ในประเทศ
47.8
32.5
4.7
6.9
3.7
2.8
31.4
8.3
23.1
11.5
3.9
11.5
29.3
11.0

2.4
5.7

1.9
4.5

2.7
7.6

1.5
4.3

4.1
10.0

2.5
6.0

13.0

10.3

18.5

10.3

8.8

7.0

126.4

100.0

178.0

100.0

7.2

7.0

26.8
18.2
2.6
3.9
2.1
1.6
17.6
4.6
13.0
6.5
2.2
6.5
16.4
6.2

2510– 2515–2519
2519
4.1
5.1
2.7
4.6
2.4
3.4
17.3
10.0
6.5
3.4
8.3
6.0
9.2
8.0
5.1
4.8
11.4
9.2
7.5
6.0
19.0
15.0
7.5
6.0
7.7
7.0
14.4
15.0

การผลิ ตการเกษตร การที่ส ินค้าหลักทางการเกษตร คือ ข้าว ยาง และปอ ได้รบั การ
กระทบกระเทือ นจากการเปลี่ย นแปลงปริม าณความต้ อ งการจากต่ า งประเทศในระยะปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 นับว่าเป็ นปญั หาทีก่ ่อความยุง่ ยากทีส่ ุดสาหรับการพัฒนาการเกษตรในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การผลิตพืชหลักดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่ประชาชนคุ้นเคยมาเป็ นเวลานาน
และเกษตรกรสามารถปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้อกี ดังนัน้ เป้าหมายสาคัญในการพัฒนา
เกษตรในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงได้แก่การเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตพืชหลัก ได้แก่
ข้าว ยาง มันสาปะหลัง และปอ ทัง้ นี้ เพื่อทีจ่ ะได้ประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีด่ นิ ไว้ใช้

๖๐

สาหรับเพิม่ การผลิตพืชผลชนิดอื่นให้มอี ตั ราการเพิม่ สูงขึน้ การตัง้ เป้าหมายการผลิตได้พจิ ารณา
จากสถานการณ์ตลาดทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเป็ นหลัก
สินค้าเกษตรทีจ่ ะมีอตั ราเพิม่ สูงในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่
1.
ประเภทที่ มีการผลิ ตอยู่แล้ วและตลาดมีค วามต้ อ งการมาก คือ ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง มันสาปะหลัง นุ่น และพืชน้ามัน
2.
ประเภทที่ มีตลาดแต่ มีปัญหาในการผลิ ต คือ ถัวเหลื
่ อง มะพร้าว ปศุสตั ว์ ฝ้าย
ยาสูบ เกษตรในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 5.1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เทียบกับอัตรา
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปี ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

การผลิ ตแร่
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าอัตราเพิม่ ของผลผลิตแร่จะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 6.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 8.3 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทัง้ นี้
เนื่องจากสาเหตุสองประการคือ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 นัน้ ผลผลิตแร่ทส่ี าคัญๆ คือ
ดีบุก ฟลูออไรด์ และการย่อยหินยังเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง แต่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้
ผลผลิตการย่อยหินจะลดลงเนื่องมาจากการก่อสร้างลดลง ส่วนแร่ดบี ุกนัน้ ความต้องการของตลาดมี
จากัด ดังนัน้ ปริมาณการผลิตจึงไม่สูงขึ้นมาก เมื่อรวมทัง้ สิ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ผลผลิตในสาขาเหมืองแร่จะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 6.0

การผลิ ตอุตสาหกรรม
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 9.2
แต่ปรากฏว่าต้องเผชิญปญั หาการขาดแคลนตลาด เนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนโดย
ทัวไป
่ เพิม่ ในอัตราต่ าลง ยังผลให้สนิ ค้าอุตสาหกรรมหลายประเภทประสบภาวะการผลิตล้นตลาด
ขึ้น นอกจากนัน้ การพัฒนาอุ ตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในระยะนี้ ยังมีผลให้การนาสินค้าประเภท
วัตถุดบิ เข้ามาในประเทศเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ถึงร้อยละ 1.3 ต่อปี ดังนัน้ ในระยะต่อไปการพัฒนาอุตสาหกรรมจึง มีเ ป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิต อุ ตสาหกรรมเฉพาะประเภทที่อ าจหาตลาดต่างประเทศได้
นอกจากนัน้ เป้าหมายประการสาคัญ อีกประการหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ได้แก่
การส่งเสริมอุตสาหกรรมซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ที่ผลิตได้ภายในประเทศและใช้แรงงานภายในประเทศมาก
ขึน้ อย่างไรก็ดี โดยทีใ่ นระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การผลิตอุตสาหกรรมบางประเภท คือ โรงสี
โรงเลื่อย โรงน้ าแข็ง จะมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยต่ ากว่าในระยะทีผ่ ่านมา ดังนัน้ แม้ว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆ
จะสามารถเพิม่ ผลผลิตได้เร็วขึน้ ก็ตาม แต่การผลิตอุตสาหกรรมส่วนรวมจะเพิม่ ขึน้ ได้ในอัตราต่ า
กว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 คือ จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี
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การก่ อ สร้ า ง การก่ อ สร้า งเป็ น สาจาการผลิต ที่ข ยายตัว อย่า งรวดเร็ว ในระยะต้น ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แต่ในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การก่อสร้างได้รบั ความ
กระทบกระเทือนจากการลดรายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศไทย และการเศรษฐกิจตึงตัวโดยทัวไป
่
ดังนัน้ ในระหว่างปี 2512–2514 สาขาการก่อสร้างจึงมีอตั ราเพิม่ เพียงประมาณร้อยละ 4.1 อย่างไรก็
ดี โดยทีก่ ารก่อสร้างเป็นกิจกรรมการผลิตทีใ่ ช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ นอันมาก ดังนัน้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงกาหนดเป้าหมายการขยายตัวทางการก่อสร้างไว้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ
6.5 โดยจะเปลี่ยนโครงสร้างของการก่อสร้างจากการก่อสร้างทางทหาร มาเป็ นการก่อสร้างเพื่อ
เร่งรัดการผลิต เช่น คันและคูน้ าทางชนบท และการก่ อ สร้างที่อ ยู่อ าศัยในเมืองต่ างๆ ซึ่งอยู่ใ น
ลักษณะขาดแคลนเป็นอย่างมาก
การผลิ ตประเภทอื่นๆ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 อัตราการเพิม่ เฉลีย่ ของการ
ผลิตสาขาอื่นๆ มีจานวนน้อยกว่าอัตราการเพิม่ ของการผลิตจริง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เกือบทุก
สาขา ทัง้ นี้ เนื่องจากในระยะ 2-3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องอาศัยมาตรการเพื่อ รักษาความต้องการสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ กิจการผลิตหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ก่อสร้าง การผลิต พลังงานไฟฟ้าและบริการนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้ขยายกิจการ
ไปแล้วเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การผลิตประเภทนี้จงึ คาดว่า
จะขยายตัวในอัตราทีช่ า้ ลงบ้าง

โครงสร้างระบบการผลิ ต
เป้าหมายสาคัญประการหนึ่งในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจให้มพี ้นื ฐานมันคงขึ
่
น้ โดยพยายามเร่งขยายผลผลิตเกษตรในอัตราเพิม่ สูงขึ้ น
กว่ า แผนก่ อ น ส่ ว นสาขาการผลิต อุ ต สาหกรรม ซึ่ง ได้ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ว ในระยะต้ น ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และการก่อสร้างขัน้ พื้นฐานของรัฐบาลซึ่งขยายตัวมากนัน้ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมีอตั ราการขยายตัวช้าลงกว่าในระยะทีแ่ ล้วมา ดังนัน้ เมื่อสรุปปจั จัยต่างๆ
เข้าด้วยกันแล้วจะเห็นได้ว่า โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจจะเปลีย่ นแปลงไปในแบบทีจ่ ะกระจายผล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจไปในส่วนภูมภิ าคโดยทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นการเสริมเป้าหมายในด้านความ
ยุตธิ รรมทางสังคมซึง่ เป็ นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

เป้ าหมายดุลการชาระเงิน
โดยที่ดุ ล การช าระเงิน ในปี 2512–2514
จะขาดดุ ล เป็ น จ านวนประมาณ 4,970
ล้านบาท และมีแ นวโน้ มที่จะขาดดุ ล ต่ อ ไปในอนาคต ดัง นัน้ เป้าหมายส าคัญ ของแผนพัฒนาฯ
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ฉบับที่ 3 จึงมุง่ ทีจ่ ะแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงินและรักษาเงินทุนสารองของประเทศให้อยู่ในระดับที่
มันคง
่ ในการรัก ษาระดับ เงินทุ น ส ารองดัง กล่ าวจ าเป็ น ต้อ งด าเนิ น มาตรการทุ ก ด้า นพร้อ มกัน
แนวทางทีส่ าคัญ ได้แก่ การป้องกันมิให้ดุลการค้าขาดดุลเกินขอบเขต ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้
กาหนดเป้าหมายสินค้าออก และสินค้าเข้าไว้ในระดับที่จะทาให้เงินทุนสารองอยู่ในระดับที่มนคง
ั่
เพียงพอ
ตารางที่ 2
ดุลการชาระเงิ นระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2514–2519
(พันบาท)

1. สินค้า
1.1 สินค้าส่งออก
1.2 สินค้านาเข้า
ดุลสินค้า
2. บริการ
2.1 บริการส่งออก
2.2 บริการนาเข้า
ดุลบริการ
ดุลสินค้าและบริการ
3. บริจาค (สุทธิ)
4. เงินทุน (สุทธิ)
4.1 ภาคเอกชน
4.2 ภาครัฐบาล
5. จานวนปรับปรุง 1/
6. การเปลีย่ นแปลงในเงินทุนสารอง

2514

2519

16.1
26.2
-10.3

22.5
30.3
-7.2

8.4
3.9
4.5
-5.8
0.9
2.4
2.1
0.3
1.1
-1.4
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เป้ าหมายการส่งออก
การเร่งรัดการเพิม่ มูลค่าสินค้าออกมีปญั หาใหญ่ ท่วี ่าสินค้าออกที่สาคัญ คือ ข้าวและยาง
ต้องประสบภาวะความต้องการของตลาดมีแนวโน้ มลดลง ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะ
เร่งรัดการผลิตสินค้าาส่งออกทัง้ ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มากชนิดยิง่ ขึน้ โดยดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดต่างประเทศ แต่การเร่งรัดผลิตสินค้าหลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
สาหรับในด้านเป้าหมายการส่งออกนัน้ ได้กาหนดอัตราเพิม่ ไว้ประมาณร้อยละ 7.0 ทัง้ นี้ มาตรการ
เพื่อส่งเสริมการส่งออกและเร่งรัดการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายปรากฏอยู่ใ นแผนพัฒนาสาขา
ต่างๆ แล้ว
สิ นค้ าเกษตร อนาคตของข้าวซึ่งเป็ นสินค้าออกอันดับหนึ่งของประเทศไม่สู้แจ่มใสนัก
เนื่ อ งจากความต้อ งการของตลาดโลกจะไม่สูง ขึ้นมากเช่ น ในระยะก่ อ น ดัง นัน้ ในการกาหนด
เป้าหมายการเกษตร จึงพยายามเพิม่ ความสาคัญของสินค้าออกที่สามารถส่งออกได้ในปจั จุบนั ให้
มากขึน้ และเพิม่ ชนิดของผลิตผลส่งออกให้มากยิง่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายการผลิตและการส่งออก ดังนี้
ก.
ในระยะแรก สินค้าส่ งออกที่จ ะเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ สินค้าประเภทที่เ กษตรกร
คุ้นเคยอยู่แล้ว และมีผลการวิจยั และสาธิตต่างๆ เพียงพอ พร้อมที่จะดาเนินการส่งเสริมได้โดยมี
ประสิท ธิภ าพกับ ทัง้ มีต ลาดที่แ น่ นอนอยู่แล้ว สิน ค้า ประเภทเหล่ านี้ ได้แ ก่ ข้า วโพด พืชน้ ามัน
มันสาปะหลัง และปอ จะมีมลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ ได้มากในระยะสัน้ เพื่อทดแทนมูลค่าของสินค้าหลัก
คือ ข้าวทีม่ แี นวโน้มลดลง
ข.
สิ นค้าออกอีกประการหนึ่ ง ได้แก่ สินค้าทีเ่ ห็นว่ามีอนาคตในด้านการตลาดหรือมี
ตลาดอยู่พร้อมแล้ว แต่ยงั ผลิตได้ไม่มากพอ หรือต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่ จึงต้องมีมาตรการเร่งรัด
การผลิต สิน ค้ า ประเภทนี้ ซึ่ง จะท าให้ ส ิน ค้ า เหล่ า นี้ ม ีค วามส าคัญ เพิ่ม ขึ้น มากในระยะปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 สินค้าประเภทนี้ ได้แก่ กุง้ ปศุสตั ว์ ถัวเหลื
่ อง ฝ้ายและใบยาสูบ
สินค้าอุ ต สาหกรรม การส่ งสินค้าอุ ต สาหกรรมออกไปจาหน่ ายต่ า งประเทศยังมีจานวน
น้อยมาก คือ ในปี 2512 สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกมีมูลค่ารวมกันเพียง 625 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4 ของมูลค่าส่งออกทัง้ สิน้ เท่านัน้ แต่ในตอนปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มูลค่าสินค้า
อุตสาหกรรมส่งออกเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง เพื่อนารายได้เงินตราต่างประเทศมาสมทบและทดแทนการ
ส่งสินค้าการเกษตร ซึ่งประสบกับความแปรปรวนในด้านตลาดและราคามากขึ้น การส่งเสริมให้
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกไปต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จึงเป็ นนโยบายสาคัญในการส่งเสริมการส่งออก
ของประเทศ สาหรับเป้าหมายการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมในปี 2519 ได้กาหนดไว้เป็ น
จานวน 2,720 ล้านบาท ตามแนวทางต่อไปนี้
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ก.
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ ผลิ ตเกิ นความต้ องการภายในประเทศให้ สามารถ
ส่ งออกได้ มากขึ้น สินค้าประเภทนี้ ได้แก่ กระสอบ ซีเมนต์ ด้าย ผ้า น้ าตาล วัสดุก่อสร้าง ยาง
รถยนต์ และน้ ามันพืช ซึง่ สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้าออกได้มากในระยะสัน้ แต่ยงั มีปญั หาต้นทุนการ
ผลิตยังสูงเกินไป และไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
ข.
ส่ ง เสริ มการผลิ ตอุตสาหกรรมซึ่ ง ส่ ง ออกอยู่แล้ ว โดยพยายามให้ผ ลิต ด้ว ย
ต้นทุน ที่ต่ าลง และมีโอกาสที่จะขยายจาหน่ ายได้มากขึ้น สินค้า อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ ได้แ ก่
อาหารกระป๋อง เสื้อผ้า ส่วนประกอบนาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผมปลอม และ
สินค้าหัตถกรรมต่างๆ

เป้ าหมายด้านสินค้าเข้า
การเร่งรัดส่งเสริมสินค้าออกดังกล่าวนัน้ แม้ว่าจะสามารถนารายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาสู่ประเทศเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมากก็ตาม แต่ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ ปจั จุบนั แล้วอาจคาด
ได้ว่ามาตรการทางด้านสินค้าออกแต่เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปญั หาการขาดดุล
ช าระเงิน ได้ ต ามเป้ า หมายที่ว างไว้ ดัง นั น้ มาตรการเพื่อ ปรับ โครงสร้า งของสิน ค้ า เข้า จึง เป็ น
มาตรการสาคัญยิง่ ในการแก้ปญั หาดุลการชาระเงินของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เนื่องจากปรากฏว่า ในปี 2513 มูล ค่ าของสินค้าเข้ามีอ ัตราส่ ว นถึงร้อ ยละ 19 ของรายได้ประชาชาติและมีจานวนมากกว่าสินค้าออกถึงประมาณ 12,258 ล้านบาท ดังนัน้ นโยบายด้าน
สิน ค้า เข้า จึง ได้แ ก่ การรัก ษาระดับของสิน ค้า เข้า ให้เ หมาะสมกับ เป้ าหมายในการรัก ษาระดับ
ทุนสารองระหว่างประเทศ การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว นอกจากจะมีผลให้มลู ค่าสินค้าเข้า
ลดลงแล้วยังช่วยกระตุ้นการผลิตภายในประเทศให้ขยายตัวได้เร็วขึน้ อีกด้วย โดยเพิม่ การลงทุนให้
มากขึน้
เป้าหมายของการดาเนินการนัน้ อาจแยกได้ 2 ประเภทสาคัญ คือ
ก.
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ต ภายในประเทศเพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า ในระยะปี
2512–2513 มูลค่าสินค้าขาเข้าทีเ่ พิม่ ในอัตราสูง ได้แก่ สินค้าประเภทวัตถุดบิ ซึง่ มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่
ร้อ ยละ 15.2 สิน ค้าประเภทวัต ถุ ดิบนี้ ม ีห ลายประเภทที่ผ ลิต ขึ้นได้ใ นประเทศบ้า งแล้ว หรือ
มีล่ทู างทีจ่ ะผลิตขึน้ ได้ในอนาคตต่อไป คือ ฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ สินแร่เหล็ก และผลิตภัณฑ์จาก
นม สินค้าเหล่านี้มมี ูลค่ารวมกันถึง 1,600 ล้านบาท ในปี 2513 และมีแนวโน้มอัตราการเพิม่ สูง
ดังนัน้ การเร่งรัดผลิตสินค้าเหล่านี้จะทาให้สนิ ค้านาเข้ามีมูลค่าลดลงและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้
การผลิตของประเทศมีจานวนสูงขึน้ ประชาชนมีงานทาเพิม่ ขึน้ และมีรายได้สงู ขึน้ ตามไปด้วย
ข.
ลดปริ มาณสิ นค้ าเข้ าซึ่ งไม่ จาเป็ นแก่ การครองชี พของประชาชนส่ วนใหญ่
นอกจากสินค้าเข้าประเภทวัตถุดบิ แล้ว สินค้าเข้าประเภทสาเร็จรูปซึง่ ไม่มคี วามจาเป็ นแก่การครอง-
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ชีพของประชาชนส่วนใหญ่และเป็ นสินค้าที่สามารถผลิตได้พอเพียงในประเทศด้วยคุณภาพและ
ราคาที่เ หมาะสม จะได้มกี ารจากัด โดยใช้ม าตรการด้านพิกัดอัต ราภาษีศุ ล กากรเป็ น ส่ ว นใหญ่
ต่อเมือ่ มีความจาเป็นจริงๆ จึงจะพิจารณาวิธกี ารห้ามนาสินค้าประเภทนี้
จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนัน้ ประมาณว่าจะมีผลทาให้สนิ ค้าเข้าในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็ นอัตราเพิม่ ที่สอดคล้องกับ
ความสามารถในการจัดหาเงินตราต่ างประเทศ และจะมีส่วนช่วยแก้ปญั หาดุลการชาระเงินได้ใน
ระยะปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านระดับ
ราคานัน้ เป็นรากฐานสาคัญของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
รัฐจะรักษาความมันคงของระดั
่
บราคาภายในประเทศ โดยควบคุมระดับการใช้จ่ายภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในด้านการผลิต เพื่อการนี้ รัฐจะดาเนินมาตรการทางการเงินและการคลัง
ดังจะกล่าวในบทต่อไป เพื่อรักษาระดับการขยายตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศให้อยู่ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 7.5 ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการเพิม่ ผลผลิตร้อยละ 7.0 และจะไม่ทา
ให้ระดับราคาเคลื่อนไหวเกินขอบเขตตลอดระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เป้าหมายของการใช้จา่ ยภายในประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3
เป้ าหมายรายจ่ายในประเทศ

2509
ภาครัฐบาล
รายจ่ายอุปโภคบริโภค
รายจ่ายลงทุน
รวม
ภาคเอกชน
รายจ่ายอุปโภคบริโภค
รายจ่ายลงทุน
รวม

2513

แผนฯ ที่ 2
อัตราเพิ่ มเฉลี่ยปี ละ %
2510–2514)

2519

แผนฯ ที่ 3
อัตราเพิ่ มเฉลี่ยปี ละ%
(2515–2519)

9.3
6.7
16.0

16.9
10.0
26.9

14.8
9.1
12.4

24.7
15.4
40.2

6.1
8.5
7.0

66.7
13.6
80.3

93.9
20.5
114.4

7.8
10.4
8.3

140.4
30.5
170.9

7.1
7.3
7.2
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ภาคต่างประเทศ
สินค้าและบริการส่งออก
สินค้าและบริการนาเข้า
รวม
รวมรายจ่าย
ภายในประเทศ

19.3
-19.7
-0.4
95.9

22.1
-29.3
-7.2
134.1

3.8
8.2
8.1

28.7
-34.0
-5.3
205.8

โดยที่อ ัต ราการเพิ่มรายจ่ายผลิต ภัณฑ์ใ นประเทศจะอยู่ใ นระดับใกล้เ คียงกับอัต ราเพิ่ม
ผลผลิต ของประเทศ ดัง นัน้ ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะอยู่ใ นลัก ษณะที่ม ีเ สถีย รภาพ กล่ า วคือ ระดับ ราคาจะไม่เ พิ่ม สูง ขึ้น มากนั ก
ท
า
ง
ด้
า
น
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แม้ว่าในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ยังขาด
ดุลการชาระเงินต่อไปอีก แต่ปญั หาการชาระเงินจะกลับคืนสู่ดุลได้ในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 หากมีการดาเนินมาตรการทางเศรษฐกิจตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 อย่าง
จริง จัง ระบบเศรษฐกิจ ก็จ ะสามารถฟื้ น ตัว เข้า สู่ ภ าวะความเจริญ โดยมีเ สถีย รภาพได้ภ ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้

รายจ่ายในภาคเอกชน
การกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในภาคเอกชนนี้ ได้คานึงถึงมาตรการทางด้านนโยบาย
การเงินการคลังประกอบด้วย สาระสาคัญในด้านรายจ่ายภาคเอกชนอาจสรุปได้ดงั นี้ คือ
ก.
การบริ โภค ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รายจ่ายเพื่อการบริโภคของ
เอกชนขยายตัวในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.8 ต่อปี เนื่องจากเพิม่ รายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศ ซึง่ ทา
ให้ประชาชนบางกลุ่มมีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การทีก่ าร
บริโภค ส่วนเอกชนมีมูลค่ าเพิม่ ขึ้นนี้ทาให้ส ินค้าขาเข้าเพื่อการบริโภคเพิม่ ตามขึ้นด้วยกล่าวคือ
สินค้าขาเข้าประเภทการบริโภคในปี 2510–2512 เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 8 ต่อปี
ดังนัน้ โดยทีเ่ ป้าหมายสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่ การแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงินจึงได้
กาหนดเป้าหมายในด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชนให้มอี ตั ราเพิม่ ประมาณร้อยละ 7.1
ต่อปี เทียบกับร้อยละ 7.8 ต่อปี ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เป้าหมายดังกล่าวจาต้องอาศัย
มาตรการทางภาษีอากรเพื่อลดระดับรายจ่ายเพื่อการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟื อย โดยเฉพาะสินค้าจาก
ต่างประเทศลงด้วย
ข.
การลงทุน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รายจ่ายลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ ใน
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปี การลงทุนของเอกชนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงร้อยละ 16 ต่อปี
ในระยะปี 2510–2512 ซึง่ เป็นระยะทีร่ ะบบเศรษฐกิจรัดตัว การลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ในอัตรา

4.4
3.3
7.5
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เฉลีย่ เพียงร้อยละ 2.0 นอกจากนัน้ ยังปรากฏว่าในระยะดังกล่าวกิจการผลิตหลายประเภทมีสนิ ค้า
คงเหลือ เพิ่ม ขึ้น และกิจ กรรมบางประเภทผลิต ได้ น้ อ ยกว่ า ความสามารถในการผลิต ด้ ว ย
เหตุผลดังกล่าว ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 การลงทุนในภาคเอกชนจึงไม่สมควรที่จะเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราสูงเท่ากับในระยะที่ผ่านมา ทัง้ นี้ เพราะการขยายตัวของการลงทุนในอัตราสูง นอกจากจะ
ส่งเสริมให้มกี ารนาสินค้าทุนเข้ามาในประเทศเพิ่มขึน้ มาก ซึง่ กระทบกระเทือนดุลการชาระเงินแล้ว
ยังจะมีผลทาให้ปญั หาการผลิตต่ ากว่าระดับความสามารถทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ด้วยเหตุน้ีแนวทาง
สาคัญ ในการลงทุ นภาคเอกชนจึงมุ่ง ที่จ ะส่ ง เสริม การลงทุ น เฉพาะที่ใ ห้ผ ลประโยชน์ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจส่วนรวมสูงประการหนึ่ง และส่งเสริมให้การลงทุนที่มอี ยู่แล้วได้มกี ารใช้ประโยชน์สูงขึ้น
เป็ นประการหนึ่ง พร้อมกันนัน้ ก็สนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อการนี้ได้กาหนดเป้าหมาย
การลงทุนภาคเอกชนให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.3 ต่อปี

รายจ่ายในภาครัฐบาล
เป้าหมายในการใช้จ่ายของภาครัฐบาลได้ยดึ ถือเป้าหมายของแผนการคลังทีจ่ ะกล่าวในบท
ต่อไปเป็ นหลัก ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลจะขยายตัวในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 8.5 ต่อปี เทียบกับอัตราเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ส่วน
รายจ่ายเพื่อการบริโภคของรัฐบาลจะเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6.1 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 14.8 ต่อปี
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

รายจ่ายในภาคต่างประเทศ
ในด้านมูลค่าสินค้าส่งออก ได้กาหนดให้เพิม่ ขึน้ ตามเป้าหมายร้อยละ 7.0 ต่อปี แต่เมื่อรวม
รายรับจากบริการซึง่ คาดว่าจะลดลงเนื่องจากการลดลงของรายจ่ายสหรัฐฯ ในประเทศแล้ว รายรั บ
จากสินค้าและบริก ารในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเพิม่ ขึ้นในอัต ราเฉลี่ยร้อยละ 4.4
ส่วนในด้านมูลค่าสินค้าและบริการนาเข้านัน้ ได้กาหนดให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ทัง้ นี้
เนื่องจากมาตรการในด้านการเปลีย่ นโครงสร้างของสินค้านาเข้าซึง่ จะได้กล่าวต่อไป

มาตรการทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐจาเป็ นทีจ่ ะ
ดาเนินมาตรการทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดยรีบเร่ง สาหรับมาตรการระยะยาวทีเ่ สนอไว้ในแผนนี้ม ี
บางรายการที่จะต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงในขัน้ รายละเอียดเพิม่ เติมขึน้ อีกหลังจากการประกาศใช้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 แล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นการวางพื้นฐานสาหรับแผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้ านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิ จให้ สอดคล้องกับภาวะการตลาด
โดยเร็วที่สดุ โดยดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้

๖๘

1)
ขยายตลาดข้าว โดยที่ขา้ วเป็ นผลิตผลหลักของประเทศ การขยายตลาดข้าวจึง
เป็ นมาตรการที่สาคัญอย่างยิง่ การขยายตลาดข้าวนี้ นอกจากมาตรการยกเลิกพรีเมี่ยมข้าวเป็ น
ส่วนใหญ่ กับให้มกี ารขายข้าวโดยผ่อนส่งระยะยาวซึ่งรัฐได้ดาเนินการไปแล้ว ควรพิจารณาการ
แลกเปลี่ยนข้าวกับสินค้าของประเทศอื่น ซึง่ ประเทศไทยมีความจาเป็ นต้องสังเข้
่ ามาอยู่แล้วและมี
ราคาเหมาะสม นอกจากนัน้ ควรดาเนินนโยบายการเมืองให้สนับสนุ นการค้าข้าวกับต่างประเทศ
ต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์เกื้อกูลกัน มาตรการเหล่านี้จะทาให้สามารถขายข้าวออกไปต่างประเทศได้
เพิม่ ขึน้ ทาให้รายได้หมุนเวียนในมือชาวนาเพิม่ ขึน้ ซึ่ง เป็ นการแก้ปญั หาเศรษฐกิจรัดตัวที่สาคัญ
ประการหนึ่ง
2)
เร่งรัดเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทางการเกษตร ตามแผนพัฒนาการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครีงการเพิม่ พันธุ์ท่ใี ห้ผลผลิตสูงสาหรับสินค้าที่ควรเร่งการผลิต คือ ข้าวโพด
ถัวเหลื
่ อง และมะพร้าว ปรับปรุงระบบเกษตรชลประทาน เร่งการผลิตกุ้ง ปศุสตั ว์ และหม่อนไหม
และการจัด หาที่ด ิน ให้เ กษตรกร นอกจากนั น้ จะได้พ ิจ ารณาก าหนดมาตรการส่ ง เสริม ป จั จัย
การเกษตร เช่น การใช้ป๋ ยของเกษตรกร
ุ
การเพิม่ สินเชื่อ เป็ นต้น
3)
ปรับ โครงสร้ า งการผลิ ต อุ ต สาหกรรม จะเร่ ง ด าเนิ น งานตามแผนพัฒ นา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมและสินเชื่ออุตสาหกรรม นอกจากนัน้ จะ
สนับสนุ น การผลิต อุ ต สาหกรรมที่ใ ช้แ รงงานเป็ น ส่ ว นมาก และใช้ว ตั ถุ ดิบภายในประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ไปตัง้ ในต่างจังหวัดมากขึน้
4)
สนับสนุนโครงการที่ อยู่อาศัย เป็ นมาตรการที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ ในระยะสัน้ นอกจากนัน้ การลงทุนในด้านทีอ่ ยู่อาศัยยังมีส่วนดีท่วี ่าจะมีความต้องการ
สินค้านาเข้าต่ากว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ การดาเนินการตามโครงการทีอ่ ยู่อาศัยนี้ รัฐจะสนับสนุ น
ให้เกิดการขยายตัวทางการลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ กับต้ องอาศัยความช่วยเหลือทางการเงิน
จากต่างประเทศ ประกอบกับ
5)
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ ได้ ผลตอบแทนสูงขึ้น ทัง้ ในด้านทรัพยากรทีด่ นิ
แหล่ง น้ า ป่าไม้ และแร่ธาตุ โดยอาศัยการส ารวจและกรรมวิธผี ลิต ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
คานึงถึงหลักอนุรกั ษ์กรรมด้วย
มาตรการที่เ กี่ยวกับการผลิต นี้ จาเป็ นที่จะต้อ งอาศัยมาตรการด้านส่ งเสริมการส่ งออก
ประกอบไปด้วย ซึง่ จะได้กล่าวไว้ในมาตรการเพื่อแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงินในข้อต่อไป

มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชาระเงิ น มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1)

มาตรการส่งเสริ มสิ นค้าออก ซึง่ อาจแยกออกได้เป็น

๖๙

ก.
ในระยะแรกจะส่งเสริมสินค้าที่ประเทศไทยทาการผลิตได้ดใี ห้ส่งออกไป
จาหน่ ายต่างประเทศได้เพิม่ ขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้องภาระภาษีอากรเพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตและทาให้สนิ ค้าของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึน้ เพิม่ ประเภทการผลิตให้มาก
ขึน้ และสร้างความเข้มแข็งในการแสวงหาตลาดในประเทศ
ข.
สนับสนุ นภาคเอกชนให้ลงทุนในกิจกรรมพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าออก เช่น ไซโล และท่าเทียบเรือเพื่อส่งสินค้าออกเฉพาะประเภท เช่น ธัญพืช กล้วย
หอม เป็ นต้น ในส่วนของรัฐนัน้ จะปรับปรุงกิจการท่าเรือและการขนถ่ายสินค้าลงเรือ จะกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 2 และนโยบายเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าสาหรับ
สินค้าส่งออก และปรับปรุงระบบการขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดค่าขยส่งและความสูญเสียในการ
ขนส่ง
ค.
ขยายขอบเขตของการศึกษาด้านการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ขจัดปญั หาเกีย่ วกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีย่ งั เป็นอุปสรรคในการส่งสินค้าออก

2)

มาตรการในการปรับโครงสร้างสิ นค้าขาเข้า ซึง่ อาจแยกได้ ดังนี้

ก.
มาตรการภาษี อากร การปรับปรุงรายได้จากภาษีทางตรง ตลอดจนการ
ปรับปรุงภาษีอากรประเภทอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ จะทาให้ ผทู้ ม่ี ฐี านะเศรษฐกิจ
ดีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้น้อยลง ดังนัน้ โดยเหตุท่ผี ู้ท่มี ฐี านะดีน้ีเป็ นกลุ่มคนซึ่งบริโภคสินค้าที่
สังเข้
่ ามาจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก การปรับปรุงภาษีอากรตามแนวดังกล่าวนี้จะช่วยลดการ
นาสิน ค้า เข้าประเภทที่ไ ม่จ าเป็ น ส าหรับ ประชาชนส่ ว นใหญ่ และช่ ว ยรัก ษาทุน ส ารองระหว่ า ง
ประเทศด้วย
ข.
การทดแทนสิ นค้าเข้า มาตรการในด้านการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้านี้
เป็ นมาตรการทีส่ าคัญยิง่ ทัง้ นี้ เพราะเป็ นมาตรการทีใ่ ห้ผลทัง้ 1) การลดมูลค่าสินค้านาเข้าและ 2)
การเพิม่ การผลิตและรายได้ภายในประเทศพร้อมๆ กันไป จึงมีประโยชน์กว่ามาตรการอื่นๆ บางอัน
ทีล่ ดมูลค่าเข้าแต่เพียงอย่างเดียว ซึง่ ช่วยแก้ปญั หาดุลการชาระเงินระยะสัน้ เท่านัน้ อย่างไรก็ด ี โดย
ทีม่ าตรการในด้านนี้จะต้องอาศัยเวลาจึงจะเกิดผล จึงคาดว่าจะให้ผลในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 การผลิตเพื่อทดแทนสินค้านาเข้าทีค่ วรได้รบั การสนับสนุ น ได้แก่ ฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ
สิน แร่ เ หล็ก และผลิต ภัณ ฑ์ น ม นอกจากนั ้น ในระหว่ า งที่โ ครงการสนั บ สนุ น การผลิต สิน ค้ า
เหล่ า นี้ ย ั ง ไม่ เ กิ ด ผลนั ้น สิ น ค้ า ประเภทฝ้ าย และยาสู บ อาจน าเข้ า มาได้ โ ดยเงิ น กู้ จ าก
ต่างประเทศ ซึง่ มีระยะผ่อนชาระยาวนาน ทัง้ นี้ เพื่อการบรรเทาปญั หาดุลการชาระเงินในระยะ 2-3
ปีขา้ งหน้า

๗๐

ค.
มาตรการเพื่อประหยัดการนาเข้า สินค้าเข้าที่มอี ตั ราเพิม่ สูงในระยะปี
2511–2512 ได้แก่ สินค้าประเภททุนซึง่ มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 10.3 ต่อปี แต่ในปี 2513 ปรากฏ
ว่า ความสามารถในการผลิตภายในประเทศมีปริมาณมากกว่าความต้องการ ซึ่งทาให้เกิดมีสนิ ค้า
คงเหลือเพิม่ ขึน้ หรือมีการผลิตไม่เต็มที่ตามกาลังผลิต ในขณะเดียวกันสินค้าเข้าประเภททุนในปี
2513 ก็มแี นวโน้ มการเพิ่มลดลงเหลือ เพียงร้อ ยละ 1.0 สถานการณ์ เช่นนี้แสดงให้เ ห็นว่า
สินค้าเข้าประเภททุนนัน้ จะสามารถประหยัดลงได้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 3 โดยใช้เครื่องจักร
ที่มอี ยู่แล้วเพิม่ การผลิตให้ได้เต็มที่เสียก่อน โดยรัฐจะไม่สนับสนุ นให้มกี ารผลิตสินค้าประเภทที่ม ี
การผลิต เกิน อยู่แ ล้ว เพิ่ม ขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐจะส่ งเสริมให้ม ีการลงทุ นใหม่เ ฉพาะการผลิต
ประเภททีเ่ ป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง และจะส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุง
กรรมวิธ ีก ารผลิต ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดยใช้เ ครื่อ งจัก รที่ม ีอ ยู่แ ล้ว และใช้แ รงงานคนมาก
นอกจากนัน้ รัฐจะได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับสินค้าเข้าในการผลิตอุตสาหกรรมประเภททีส่ าคัญให้
แน่นอน เช่น ทีร่ ฐั ได้กาหนดไว้แล้วในกรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
ง.
มาตรการเพื่ อลดการน าเข้ า ในกรณีท่ีปญั หาดุ ล การช าระเงินรุนแรง
ยิ่ง ขึ้น ก็จ าเป็ น ต้อ งพิจ ารณาว่ า จะด าเนิ น นโยบายเพื่อ ลดการน าเข้า โดยตรง ทัง้ นี้ โดยอาศัย
มาตรการในด้านพิกดั อัตราภาษีศุลกากร และในกรณีจาเป็ นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะใช้มาตรการห้าม
น าเข้า ส าหรับ สิน ค้า ประเทศ สามารถผลิต ได้เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการในราคาและคุ ณ ภาพ
พอสมควร และสินค้าประเภทที่ไม่จาเป็ นแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ จะดาเนินมาตรการ
สนับสนุนการใช้สนิ ค้าทีผ่ ลิตได้ในประเทศอีกด้วย
3)

มาตรการด้านบริ การ แยกออกได้ดงั นี้ คือ

ก.
มาตรการเกี่ ย วกับ รายรับ จากบริ ก าร จะสนับ สนุ น การส่ ง เสริม การ
ท่องเทีย่ วให้ดาเนินไปโดยมีแผนอันเหมาะสม ส่งเสริมกิจการทีน่ าเงินตราต่างประเทศมาสู่ประเทศ
เช่ น การบิน และการเดินเรือ ซึ่งจะสนับ สนุ น ให้ม ีการลงทุ นตามแผนที่ไ ด้ศึก ษาพิจารณาโดย
รอบคอบและมีการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ข.
มาตรการเกี่ ยวกับรายจ่ ายเพื่ อซื้ อบริ การจากต่ างประเทศ จะจากัด
ปริม าณการใช้เ งิน ตราต่ า งประเทศ โดยใช้ม าตรการด้า นภาษีอ ากร รวมทัง้ การที่ค นไทยไป
ท่องเทีย่ วต่างประเทศด้วย
มาตรการเพื่ อการรักษาเสถีย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
ระดับราคาภายในประเทศ จะดาเนินมาตรการเพื่อรักษาระดับอัตราการเพิม่ ของปริมาณเงินให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางระบบเศรษฐกิจ โดยอาศัยนโยบายการเงินการคลังทีเ่ หมาะสมดังจะ
ได้กล่าวในบทที่ 4
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การประสานงาน มาตรการต่างๆ ข้างต้นนี้จาเป็ นที่จะต้องมีการประสานงานในระหว่าง
หน่ วยราชการทุกระดับและทุกหน่ วย ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่ วยของรัฐและเอกชน
ดังนัน้ การปรับปรุงระบบบริหารราชการตามหลักเกณฑ์ของระบบบริหารธุรกิจและระบบการจัดการ
ที่เหมาะสมและทันสมัยจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ในเรื่องนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้เริม่
ดาเนินการไปบ้างแล้ว คือ การจัดระบบอัตรากาลั งของราชการให้มปี ระสิทธิภาพในการทางาน
สูงขึน้ และการตัง้ คณะกรรมการประสานงานในระดับนโยบาย เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการผลิต
และการจาหน่ าย ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ รัฐจะได้ปรับปรุงการบริหารงานและ
ประสานงานรวมทัง้ การแบ่งส่ ว นราชการใหม่ต ามความเหมาะสมด้ว ย เพื่ อ ให้มาตรการต่ างๆ
ข้างต้นสามารถปฏิบตั กิ ารลุล่วงไปโดยมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นวิถีทางสาคัญที่ช่วยให้บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3

เป้ าหมายในระยะยาว
การดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ มิใช่เพียงแก้ไขปญั หาระยะสัน้ แต่เป็ นการ
เร่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและเป็นการปูรากฐานสาหรับอนาคตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การขยายผลของการพัฒนาและกระจายผลให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้ การส่งเสริมความเป็ นธรรมในสังคมและ
การรักษาเสถียรภาพของประเทศทุกด้าน ผลซึง่ อาจอนุมานได้ว่าจะสืบเนื่องต่อไป ได้แก่
การสร้างดุลในโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ การเกษตรจะยังคงเป็ นสาขาเศรษฐกิจ
ทีส่ าคัญทีส่ ุดของประเทศต่อไปอีกนาน แต่จะมีการปรับปรุงภายในสาขาเอง เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ประเภทธุรกิจและการผลิตโดยอาศัยวิทยาการและปจั จัยการผลิตแผนใหม่ นอกจากนัน้ อุ ตสาหกรรมและธุรกิจการเกษตรจะเพิม่ ความสาคัญมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านการใช้ในประเทศและการส่งออก
1)

2)
ความร่ วมมื อระหว่ างรัฐและเอกชน ประเทศไทยจะยังคงถือระบบเศรษฐกิจ
ประเภทเสรีนิยมภายในขอบเขตของประโยชน์ส่วนรวมของสังคมต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์อนั นี้รฐั
จะต้องเป็นผูก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ แต่พร้อมกันก็จะใช้นโยบาย
และมาตรการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมบทบาทของเอกชนในขอบเขตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
บทบาทของคนไทยเจ้าของประเทศ
3)
การขยายความเจริ ญ ระดับท้ อ งถิ่ น เมื่อ โครงการประเภทปูพ้นื ฐานและการ
พัฒนา จึงก่อสร้างทีม่ อี ยูแ่ ล้วได้ผลมากขึน้ เป็นลาดับก็จะมีผลดีแก่ส่วนภูมภิ าคต่างๆ เป็ นเงาตามตัว
ทาให้มกี ารพัฒนาเมืองและย่านชุมชนต่างๆ มากขึน้ เกษตรกรจะสามารถรวมกลุ่มกันเป็ นปึ กแผ่น
แน่นหนา และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึน้
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4)
การวางแผนประชากร จะมีผ ลให้ร ัฐ สามารถให้บ ริก ารได้ก ว้า งขวางยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาและการสาธารณสุข ทัง้ จะช่วยแก้ไขปญั หาการว่างงานเกินสมควร
และช่วยเพิม่ รายได้บุคคลให้สงู ขึน้ ด้วย

บทที่ 4
การเงินการคลังของรัฐ
……………………….
การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 8 ปี นับตัง้ แต่ปี 2504 จนถึงปี 2511 ได้ดาเนินไปโดย
ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะดังกล่าวมี
อัตราสูงและดุลการชาระเงินของประเทศอยู่ในสภาพเกินดุลทุกปีตติ ่ อกันเรื่อยมา ระบบเศรษฐกิจ ส่วนรวม จึงอยู่ในภาวะคล่องตัวและมีส่วนช่วยให้รายได้ของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงเพียงพอทีจ่ ะ
นามาใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ แก่ประเทศเพิ่มขึ้นได้เป็ นจานวนมาก แม้ว่าการขาดดุล
งบประมาณสูงขึน้ ในระยะดังกล่าว การขาดดุลงบประมาณก็อยู่ ภายในขอบเขตของเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจตลอดมา ดังจะเห็นได้จากการที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศไม่ได้เพิ่ม
สูงขึน้ ผิดปกติแต่อย่างใด
ในช่วงระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึง่ เป็ นช่วงระบบเศรษฐกิจรัดตัวและมีภาวะ
ขาดดุลการชาระเงินนัน้ ปรากฏว่าระดับความต้องการของสินค้าและบริการในประเทศ ซึ่งเคย
เพิม่ ขึ้นในอัตราสูงต้องชะงักลง สถานการณ์เช่นนี้มคี วามกระทบกระเทือนต่อภาวะการคลังของ
รัฐบาลหลายประการ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนก็คอื ผลสะท้อนต่อรายได้ของรัฐบาล ดังปรากฏว่ารายได้จาก
ภาษีอากรและอื่นๆ ในปี งบประมาณ 2513 เพิม่ ขึน้ ในอัตราเพียงร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็ นอัตราเพิม่ ที่
ต่ ามาก ในขณะเดียวกันสถานการณ์เกี่ยวกับความมันคงของประเทศท
่
าให้รายจ่ายเพื่อการป้องกัน
ประเทศเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงกว่าในอัตราระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีผลให้การใช้จ่ายเพื่อ
การพัฒนาประเทศมีอตั ราเพิม่ ลดลงจากร้อยละ 19.0 ในระยะปี 2510–2512 เหลือเพียงร้อยละ 9.9
ในระยะปี 2513–2514
แนวทางการดาเนิ นนโยบายการเงิ นการคลังในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เมือ่ พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจทัวไปในระยะปลายของแผนพั
่
ฒนาฯ ฉบับที่ 2 ประกอบ
กับเป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมดังทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 3 รัฐเห็นสมควรกาหนดแนวทางการดาเนิน
นโยบายการเงินการคลัง ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ดังนี้
1.
การขยายตัว ของรายจ่ า ยส่ ว นของรัฐ โดยที่ใ นระยะ 2-3 ปี แรกของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 3 จะเป็ นระยะของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในระยะนี้ดุลการชาระเงิน
ของประเทศจะยังคงขาดดุลติดต่อกันไปอีก การขยายตัวของรายจ่ายส่วนของรัฐในระยะนี้จงึ จาเป็ น
จะต้องอยูใ่ นระดับต่ าพอสมควร ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันมิให้ความต้องการสินค้าและบริการของประเทศจะ
มีระดับสูงมากเกินไป ซึ่งจะชักนาให้มกี ารซื้อ สินค้าเข้าเพิม่ ขึ้นและทาให้ปญั หาดุลการชาระเงิน
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ร้ายแรงยิง่ ขึน้ ส่วนในระยะต่อไปเมือ่ ระบบเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงขึน้ รายจ่ายส่วนของรัฐจะมี
อัตราการขยายตัวได้เร็วขึน้ กว่าในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
2.
รายรับของรัฐ ในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายได้จากภาษีอากรจะอยู่
ในภาวะตึงตัวมาก เนื่องจากถูกกระทบกระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจรัดตัวด้านหนึ่ง กับทัง้ รัฐยังมี
นโยบายทีจ่ ะผ่อนคลายภาระภาษีอากรทีเ่ ก็บจากสินค้าส่งออก เพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าออกอีกด้าน
หนึ่งด้ว ย ด้ว ยเหตุ ดงั กล่ าวในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐมีค วามจาเป็ นจะปรับปรุง
โครงสร้างของระบบภาษีอากร โดยมีแนวทางที่จะหารายได้เพิม่ เติ ม ทัง้ นี้ เพื่อชดเชยกับรายได้ท่ี
ต้องเสียไปจากการลดภาระภาษีสนิ ค้าขาออก และจากการเปลีย่ นโครงสร้างสินค้าเข้า และเพื่อให้รฐั
มีรายได้ในระดับที่เหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว รัฐจะยึดถือแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ความยุตธิ รรมในสังคมเพิม่ ขึน้ ประการหนึ่ง และช่วยแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงินได้อกี ประการหนึ่ง
นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างของภาษีอากรแล้ว รัฐจะระดมกาลังทรัพยากรภายในส่วน
ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อนามาใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
3.
การจัดสรรรายจ่ายของรัฐ ในขณะทีส่ ถานการณ์รายรับของรัฐอยู่ในภาะตึงตัวขึน้
กว่าในระยะก่อนเป็ นอันมาก แต่ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่ รายจ่ายของรัฐก็มมี ากขึน้ ด้วย รายจ่ายนี้
ต้อ งเพิม่ ขึ้น เพื่อ ใช้ทงั ้ ในด้านการแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสัง คม และการป้องกัน
ประเทศ สถานการณ์เช่นนี้ ทาให้รฐั บาลจาต้องจัดสรรรายจ่ายให้มปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ุด จึงเป็ นการ
สมควรกาหนดลาดับความสาคัญในการจัดสรรรายจ่ายไว้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ก.
การเร่ ง รัด การผลิ ต การส่ ง เสริม สิ น ค้ า และบริก ารออกไปจ าหน่ า ย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
ข.

การพัฒนาการศึกษา กาลังคน และการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี

ค.
การปรับ ปรุง สิ่ง ก่ อ สร้า งที่ม ีอ ยู่แ ล้ว ให้เ กิด ประโยชน์ เ ต็ม ที่ รวมทัง้ การ
ก่อสร้างทีย่ งั ค้างอยูใ่ ห้เสร็จ
ง.
การพัฒนาส่วนภูมภิ าค และการแก้ไขปญั หาในเขตตัวเมือง โดยพัฒนา
เขตนครหลวงและย่านชุมชนต่างๆ
จ.

การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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รายจ่ายงบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
ตามแนวดาเนินการดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ยึดถือความสามารถในการจัดหารายรับเป็ นหลัก กล่าวคือ การใช้จ่ายส่วน
ของรัฐจะไม่ทาให้ปริมาณเงินตราขยายตัวเกินขอบเขต มิฉะนัน้ แล้วจะทาให้เกิดภาวะความกดดัน
ในด้านเงินเฟ้ออันเป็ นการซ้าเติมให้ปญั หาการขาดดุลการชาระเงินรุนแรงยิง่ ขึน้ โดยเหตุน้ีการกู้ยมื
เงินภายในประเทศจึงจากัดอยู่ในขอบเขตทีจ่ ะไม่ทาให้ปริมาณเงินขยายตัวเกินกว่าอัตราร้อยละ 10
ต่อปี
ตามหลัก การดัง กล่ า วข้ า งต้ น งบพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมในระยะของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 จะขยายตัวในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทงั ้ ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ดงั กล่าวเปลีย่ นแปลงไป ก็จะได้ม ี
การปรับปรุงงบพัฒนาเศรษฐกิจให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ต่อไป รายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีจานวนประมาณ 100,275 ล้านบาท ในจานวนนี้ อาจแยกได้
เป็ นงบพัฒนาทีจ่ ่ายจากงบประมาณแผ่นดินประมาณ 65,845 ล้านบาท งบพัฒนาจ่ายจากรายได้
ของรัฐวิส าหกิจและองค์การบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น ประมาณ 13,845 ล้านบาท และจ่ายจากเงิน
ช่วยเหลือและเงินกูต้ ่างประเทศประมาณ 16,930 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1
งบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมและสังคมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
หน่ วย : ล้านบาท
สาขา

งบประมา
ณแผ่นดิ น

เงิ นกู้จาก
ต่างประเทศ

การเกษตรและชลประทาน
การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การพาณิ ชย์และบริการ
การคมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
รวมสาขาพัฒนาเศรษฐกิ จ

11,620.0
510.0
170.0
10,900.01/
1,970.0
25,170.0

1,165.0
4,945.0
2,655.0
8,765.0

2,350.0
5,280.0
5,500.0
31,330.0
44,330.0
69,500.0

2,505.0
660.0
3.165.0
11,930.0

การพัฒนากิ จการสังคม
การพัฒนาเมืองและท้องถิ่ น
การสาธารณสุข
การศึกษา
รวมสาขาพัฒนาสังคม
รวมทัง้ สิ้ น

เงิ นรายได้
เงิ นช่วยเหลือ รัฐวิ สาหกิ จ
จาก
และท้องถิ่ น
ต่างประเทศ
850.0
60.0
200.0
770.0
700.0
450.0
3,180.02/
150.0
3,100.0
1,650.0
7,810.0
350.0
1,100.0
850.0
1,050.0
3,350.0
5,000.0

6,0350.03/
6,035.0
13,845.0

รวม
13,695.0
1,480.0
870.0
19,475.0
7,875.0
43,395.0
2,700.0
14,930.0
6,340.0
32,910.0
56,880.0
100,275.0

รายจ่ายงบพัฒนาส่วนรัฐบาลจานวน 100,275 ล้านบาท ได้จดั สรรตามสาขาเศรษฐกิจและ
สังคมต่างๆ ได้คานึงถึงเป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมในบทที่ 3 ประกอบด้วย สรุปได้ดงั นี้
1)
การเกษตรและชลประทาน รัฐ บาลมีโครงการในการพัฒ นาการเกษตรและ
ชลประทานประมาณ 13,695 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 14.3 ของงบประมาณพัฒนาฯ ทัง้ สิ้น
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ รายจ่ายเพื่อการก่อสร้างเขื่อนชลประทานลดลง เพราะว่าการก่อสร้าง
เขื่อนชลประทานซึง่ ต้องใช้เงินจานวนมากได้ดาเนินการไปเสร็จแล้วเป็ นอันมากในแผนฯ ฉบับที่ 1
และ 2 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะได้เน้นหนักในด้านการพัฒนาเกษตรในพืน้ ทีช่ ลประทานให้
มากขึ้น นอกจากนี้จะได้เร่งรัดการกระจายผลผลิตออกไปให้มากชนิดขึ้น โดยดาเนินการเร่งรัด
พัฒนาผลผลิต สาคัญ ซึ่งมีลู่ทางที่จะเพิ่มผลผลิต ได้ และเป็ นที่ต้องการของตลาดทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
การอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พาณิ ชย์ และบริ การ โครงการพัฒนาในด้านนี้ม ี
รายจ่ายจานวน 2,350 ล้านบาท เพื่อดาเนินการให้บริการแก่กจิ การอุตสาหกรรมและให้บริการใน
ด้านการตลาด นอกจากนัน้ ยังมีโครงการพัฒนาสาคัญในด้านการสารวจและพัฒนาเหมืองแร่กบั
บริการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญั หาดุลการชาระเงิน
2)

๗๗

3)
การคมนาคมและขนส่ ง โครงการพัฒ นาในสาขานี้ ม ีรายจ่ายจ านวน 19,475
ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 ของงบพัฒนาทัง้ สิ้น เทียบกับร้อยละ 19.2 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
การที่อตั ราส่วนของสาขานี้ลดลงนัน้ ก็เนื่องจากที่รฐั บาลได้ดาเนินการลงทุนในด้านนี้ไปแล้วเป็ น
อันมาก ดังนัน้ วัต ถุ ประสงค์ส าคัญ ของโครงการในด้านนี้ต่ อ ไป จึงมุ่งที่จะให้บริการใ นด้านนี้ใ ห้
สอดคล้องสัมพันธ์กบั ความต้องการของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทางหลวง
จังหวัดและชนบท
4)
การพลังงาน โครงการพัฒนาในด้านนี้มรี ายจ่ายจานวน 7,875 ล้านบาท โดยจะ
ดาเนินการปรับปรุงระบบผลิตและจาหน่ ายให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน
และเริม่ โครงการพัฒนาไฟฟ้าชนบททีอ่ ยู่นอกเขตจาหน่ ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
5)
การศึกษา รายจ่ายเพื่อการพัฒนาในด้านนี้จะมีจานวน 32,910 ล้านบาท และจะ
ได้เ น้ น หนั ก ไปในด้ า นประถมศึก ษาและอาชีว ศึก ษา โดยเฉพาะอาชีว การเกษตรให้ม ากขึ้น
นอกจากนัน้ จะได้รเิ ริม่ โครงการศึกษานอกโรงเรียนและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศอีกด้ว ย การพัฒนาการศึกษานี้จะได้ยดึ ถือหลักเกณฑ์ให้กระจายไปในท้องถิ่นที่ยงั
ขาดแคลนให้มากทีส่ ุด
6)
การสาธารณสุข รายจ่ายเพื่อการพัฒนาในด้านนี้จะมีจานวน 6,350 ล้านบาท
การดาเนินการในด้านนี้จะเน้นหนักในด้านการใช้ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ยู่แล้วให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์ขน้ึ
ั หาการขาดแคลน นอกจากนั น้ จะ
และเร่ง รัด การผลิต เจ้าหน้ าที่ร ะดับ ต่ ากว่ าแพทย์เ พื่อ แก้ป ญ
กระจายบริการทางสาธารณสุขไปยังภูมภิ าคต่างๆ ให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้
7)
การพัฒ นาเมื อ งและภูมิ ภ าค รายจ่า ยของสาขานี้ มจี านวน 14,930 ล้า นบาท
การดาเนินการในด้านแก้ปญั หาสาธารณูปโภคในนครหลวงและเมืองสาคัญๆ ให้สอดคล้องกับความ
เจริญทางเศรษฐกิจโดยจะสนับสนุนให้มศี ูนย์การพัฒนาขึน้ ในภาคต่างๆ
8)
การพัฒนาสังคม ได้พจิ ารณาขยายขอบเขตของการพัฒนาสังคมให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ กว่าทีร่ ะบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยจะใช้เงินงบพัฒนาประมาณ 2,700 ล้านบาท เทียบ
กับจานวน 1,962.4 ล้านบาท ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
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การจัดหาเงิ นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
เพื่อให้โครงการต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 3 สามารถดาเนินการ
ไปได้ คาดว่ารัฐบาลจะมีรายรับจากแหล่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จและแหล่งที่มาของเงิ น
(ล้านบาท)
1. รายจ่ายพัฒนา
2. จ่ายจาก

ก. แหล่งภายในประเทศ
รายได้จากภาษีอากรและอืน่ ๆ
รายได้ของรัฐวิ สาหกิ จและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่ น
เงิ นกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารออมสิ น
และเอกชน
เงิ นคงคลัง

รวมเงิ นจากแหล่งภายในประเทศ
ข. แหล่งต่างประเทศ
เงิ นกู้จากต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวมเงิ นจากแหล่งต่างประเทศ
ค. รวมประมาณการรายจ่ายพัฒนา
ง. รายการปรับปรุง 1/
จ. ประมาณการจ่ายจริง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 22/
จานวน
ร้อยละ
57,520.0
1ๆ0.0

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
จานวน
ร้อยละ
100,275
100.0

10,000
6,345

17.4
11.0

27,265
13,845

27.2
13.8

22,000

38.3

34,235

34.2

3,575
41,920

6.2
72.9

8,000
83,345

8.0
83.2

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

18.8
8.7
27..1
100.0
-13.0
87.0

11,930
5,000
16,930
100,275
-8,610
91,665

11.9
4.9
16.9
100.0
-8.6
91.4
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แหล่งเงิ นภายในประเทศ
1.
รายได้จากภาษี อากรและอื่นๆ ในปี 2513 ซึ่งเป็ นระยะที่ระบบเศรษฐกิจเริม่
เผชิญกับปญั หารายได้เกษตรกรต่ าและปญั หาการขาดดุลการชาระเงิน รายได้จากภาษีอากรและ
อื่นๆ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับอัตราการเพิม่ เฉลีย่ ของรายได้จากภาษีอากร
และอื่นๆ ร้อยละ 13.5 ในปี 2510–2512 การทีอ่ ตั ราการเพิม่ ของรายได้จากภาษีอากรได้ชะลอลงนี้
มีสาเหตุจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจส่วนรวมส่วนหนึ่ง และจากการปรับปรุงอัตราภาษีและ
ค่าพรีเมีย่ มข้าวอีกส่วนหนึ่ง ซึง่ ได้ดาเนินการหลายครัง้ ในระหว่างปี 2512–2513 เพื่อแก้ปญั หาใน
ด้านดุลการค้า รายได้ของเกษตรกร การปรับปรุงเหล่านี้ผลทาให้ฐานของภาษีอากรแคบลง และมี
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบภาษีอากรด้วย กล่าวคือ ภาษีทเ่ี ก็บจากการค้าระหว่างประเทศ
ได้ลดความสาคัญลงอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมสินค้าขาออกและลดมูลค่าสินค้าขา
เข้าด้วย
2.
รายได้จากภาษี อากรและอื่นๆ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เมือ่ พิจารณา
ถึงฐานะและโครงสร้างของภาษีอากรทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไปแล้ว ประมาณว่ารายได้จากภาษีอากรและ
อื่นๆ ในระยะปี 2515–2519 จะมีจานวนประมาณ 117,000 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ
6.5 ต่อปี ดังนี้
ตารางที่ 3
รายได้จากภาษี อากรและอื่นๆ 2515–2519
(หน่ วย : ล้านบาท)

รายได้จากภาษีอากร
รายได้อ่นื
รวมรายได้แผ่นดินก่อนการปรับปรุง
การปรับปรุงภาษีอากรและรายได้อ่นื
รวมรายได้แผ่นดินหลังการปรับปรุง

รายได้
2515–2519
106,100
10,900
117,000
10,400
127,400

อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ย
6.7
4.1
6.5
-

การปรับ ปรุง ระบบภาษี อ ากร การที่ร ายได้ จ ากภาษี อ ากรและอื่น ๆ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 หากไม่มกี ารปรับปรุงภาษีอากรจะมีอตั ราเพิม่ เพียงร้อยละ 6.5 นัน้ เป็ น
อุปสรรคสาคัญทีท่ าให้โครงการสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถ

๘๐

ดาเนินการได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะทาการปรับปรุงระบบภาษีอากรในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการใหญ่ๆ ดังนี้
1.

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากทีส่ ุด

2.
ปรับปรุงฐานและอัตราภาษีอากรเพื่อให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ เพื่อทดแทนกับรายได้
ภาษีอากรจากการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งลดลงเพื่อประโยชน์ ในด้านอื่น และเพื่อให้รายได้ของรัฐ
เพียงพอสาหรับใช้จา่ ยสาหรับโครงการพัฒนาทีม่ อี นั ดับความสาคัญสูง
3.
ปรับปรุงโครงสร้างของระบบภาษีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และเกิด
ความเป็ นธรรมต่อสังคมยิง่ ขึ้น เช่น การเก็บภาษีทางตรง ภาษีท่ดี นิ และการลดภาระภาษีสนิ ค้า
เกษตรเพื่อส่งเสริมการส่งออกและช่วยในการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมยิง่ ขึน้
การดาเนินการปรับปรุงภาษีอากรตามแนวนี้คาดว่าจะทาให้รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ
ทัง้ สิน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 127,400 ล้านบาท และมี
อัตราเพิม่ เฉลีย่ สูงขึน้ จากร้อยละ 6.5 เป็ นร้อยละ 8.2 ซึง่ ก็นับว่าเป็ นอัตราการเพิม่ ของรายได้ภาษี
อากรที่ต่ า กว่ า ในระยะปี 2510–2512
อย่ า งไรก็ ดี การประมาณการรายได้ น้ี ข้ึน อยู่ กับ
สถานการณ์ เ ศรษฐกิจเป็ นสาคัญ กล่ าวคือ ในกรณีท่สี ถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ ก็ยอ่ มจะสูงขึน้ กว่าทีป่ ระมาณไว้น้ดี ว้ ย

การกู้เงิ นภายในประเทศ
ในระยะปี 2510–2513 การกู้ยมื เงินภายในประเทศมีจานวนทัง้ สิ้น 10,130 ล้านบาท
ในจานวนดังกล่าวประมาณ 5,740 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.7 ของเงินกู้ทงั ้ สิน้ เป็ นการกู้ยมื เงินจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือนัน้ เป็ นการกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ
อื่นๆ ในด้านการกู้ยมื เงินนี้ ปรากฏว่าการกู้ยมื เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเริม่ มีบทบาทมาก
ขึน้ ในปี 2512 ซึง่ เป็ นปีทร่ี ฐั บาลกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นจานวนถึงร้อยละ 84.3 ของ
เงินกูท้ งั ้ สิน้ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าฐานะเงินคงคลังได้เริม่ ลดลงเป็ นลาดับ จาก 5,350 ล้านบาท
ในปี 2513 เหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท ในปลายปีงบประมาณ 2514 การทีก่ ู้เงินภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นในขณะที่ฐานะเงินคงคลังลดลงนี้ ชี้ให้เ ห็นว่ามาตรการด้านการคลังมีส่ ว นสาคัญ ในการ
ขยายตัวของปริมาณเงินตราในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าเงินกู้จะคงมีบทบาทสาคัญในด้านรายรับของ
รัฐบาลอยู่ต่อไป ทัง้ นี้ เนื่องจากความต้องการใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นประการหนึ่ง และรายได้จากภาษี
อากรและอื่นๆ ขยายตัวช้าลงประการหนึ่ง การกูย้ มื เงินในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะยึดถือ
หลักการสาคัญ ดังนี้ คือ
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1.
รัฐ จะจ ากัด การกู้เ งิน จากธนาคารแห่ ง ปะเทศไทยไว้ใ ห้อ ยู่ใ นระดับ ที่เ หมาะสม
ในขณะเดียวกันรัฐจะส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสินซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลในระดับที่
สอดคล้องกับภาระการเงินการคลังของประเทศ
2.
การกู้ยมื เงินของรัฐบาลจะต้อ งอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการประหยัดภาระดอกเบี้ย
ของรัฐบาลให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
พิจารณาจากหลักการข้างต้น การกูย้ มื เงินภายในประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 คาดว่าจะมีจานวนทัง้ สิน้ 34,235 ล้านบาท โดยแยกออกตามแหล่งทีม่ าสาคัญ ดังนี้
1)

ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์

29,135 ล้านบาท

2)

ธนาคารออมสิน

4,100 ล้านบาท

3)

อื่นๆ

1,000 ล้านบาท

รายรับอื่นๆ
รายรับอื่นๆ คาดว่าจะมีจานวนประมาณ 8,000 ล้านบาท รายรับดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเป็ น
เงินคืนคลังสาหรับรายจ่ายงบประมาณจ่ายไม่หมดประมาณร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย
นอกจากนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐจะดาเนินมาตรการส่งเสริมให้รฐั วิสาหกิจต่างๆ
นาเงินฝากทีค่ ลังเพิม่ ขึน้ ด้วย

งบประมาณแผ่นดิ น
งบประมาณรายจ่ายในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–
2519) มีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4
งบประมาณรายจ่ายในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
งบบริหาร
งบชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้
รวมงบบริ หารทัวไป
่
งบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

73,370
25,260
97,630
71,0001/
169,630

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๘๒

รายได้รฐั วิ สาหกิ จและองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่ น
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การพิจารณาทางด้านการเงินของรัฐวิสาหกิจยึดถือ
หลักการทีส่ าคัญดังนี้ คือ
1.
รักษาระดับรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
2.
3.
ต่างประเทศ

ถือหลักเกณฑ์ให้รฐั วิสาหกิจนาเงินส่งรัฐเพิม่ ขึน้
โครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ซ่งึ ต้อ งใช้เ งิน ตราต่ า งประเทศ ควรใช้ก ารกู้เ งินจาก

ด้านหลักการดังกล่าวคาดว่ารัฐวิสาหกิจจะมีรายได้เพื่อใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประมาณ 7,810 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการใช้จา่ ยจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจในสาขาคมนาคม
และขนส่ง และการพลังงาน ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ประมาณว่าจะมีรายได้สาหรับนามาใช้
จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและเขตเทศบาลต่างๆ 5,815 ล้านบาท ในด้านเงินรายได้ขององค์การ
บริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรสนั บ สนุ นให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น มีอ านาจในการจัด หา
รายได้ของตนเองเพิม่ ขึน้ เพื่อให้การพัฒนาในระดับท้องถิน่ ก้าวหน้าเร็วยิง่ ขึน้

แหล่งเงินจากต่างประเทศ
เงิ นกู้ต่างประเทศ
ก.
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้ขยายวิธกี ารหาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากความต้องการเงินกู้จากต่างประเทศมีจานวนสูงขึน้ กว่าเท่าตัว เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้หนั มาใช้วธิ กี ารเปิ ดประมูลทัวไป
่ และ
ผู้เ ข้าประมูล เป็ นผู้จดั หาเงินกู้ใ ห้ด้ว ย วิธ ีการนี้นามาใช้ได้ผ ลดีใ นระยะเริม่ ต้นของแผนพัฒนาฯ
ผูเ้ ข้าร่วมประมูลได้เสนอเงือ่ นไขภายในขอบเขตทีไ่ ด้วางไว้ กล่าวคือ อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 6
ต่
อ
ปี
ระยะผ่อนชาระหนี้ไม่ต่ ากว่า 10 ปี รวมทัง้ ระยะปลอดชาระหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือภายใน
ระยะเวลาก่อสร้าง ในบางกรณีเงื่อนไขใกล้เคียงกับเงินกู้ระยะยาว ต่อมาในช่วง 2 ปี หลังของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 วิธกี ารเปิดประมูลชนิดนี้ได้ผลน้อยลง เพราะมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันน้อย ทัง้ นี้
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลกได้เพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ ทาให้เป็ นการยากทีผ่ เู้ ข้าร่วมประมูลจะ
หาแหล่งเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ฐั บาลได้วางไว้ แหล่งเงินกู้ทส่ี าคัญได้แก่ ธนาคารโลก ญี่ป่นุ
และธนาคารพัฒ นาเอเซีย ตามล าดับ นอกจากนัน้ ประเทศไทยได้กู้จากประเทศอื่น บ้าง เช่ น
เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
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ตารางที่ 5
การเบิ กจ่ายเงิ นกู้จากต่ างประเทศ
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ปี
2510
2511
2512
2513
2514

การเบิ กจ่ายตามแผน
1,522
1,226
2,472
2,026
2,098

(ล้านบาท)
การเบิ กจ่ายจริ ง
794
925
1,185
1,385
1,5151/

ข.
การเบิ กจ่ายเงิ นกู้จากต่ างประเทศ ปรากฏว่าได้มกี ารเบิกจ่ายเฉพาะโครงการที่
ได้ผูกพันไว้ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ประมาณ 4,100 ล้านบาท แต่เมื่อรวมโครงการที่
ผูกพันไว้ทงั ้ หมด การเบิกจ่ายเงินกู้ทงั ้ สิ้นเท่ากับ 5,803 ล้านบาท ซึง่ เป็ นอัตราทีต่ ่ ากว่าทีต่ งั ้ ไว้ใน
แผนพัฒนาฯ มาก ทัง้ นี้ เนื่องจากความล่าช้าในการจัดเตรียมโครงการ ประกอบกับการก่อสร้าง
โครงการขัน้ พืน้ ฐานส่วนใหญ่ได้เสร็จสิน้ ลง ทาให้มคี วามจาเป็ นต้องใช้เงินงบประมาณมากขึน้ เพื่อ
จะดาเนินการในขัน้ ต่อไป
ค.
ภาระหนี้ สิน ในระยะตอนต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลมีหนี้ค้างชาระ
(เฉพาะเงินต้น) ประมาณ 5,060 ล้านบาท แต่ในปีสุดท้ายของแผนฯ หนี้คา้ งชาระมีจานวน 8,026
ล้านบาท รัฐบาลก็ได้มกี ารควบคุมการก่อหนี้อย่างใกล้ชดิ ทาให้หนี้ท่เี พิม่ ขึน้ นี้อยู่ภายในขอบเขต
ของการชาระหนี้ท่รี ฐั บาลได้ก าหนดไว้ กล่ าวคือ ภาระการชาระหนี้คนื ในแต่ ละปี จะต้องไม่เ กิน
ร้อยละ 7 ของรายได้ทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกของสินค้าและบริการ สาหรับในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้มกี ารชาระหนี้คนื คิดเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ 3.8 ต่อปี ของ
รายได้ทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกของสินค้าและบริการ ฉะนัน้ ฐานะเงินกู้ต่างประเทศ
จึงไม่เป็นภาระหนักทีจ่ ะมีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงินของประเทศ
ง.
สาหรับในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515–2519) ซึง่ เป็ นระยะทีป่ ระเทศ
ไทยกาลังประสบปญั หาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศขาดดุลและการขาดดุล ด้านงบประมาณ
ดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศในจานวนที่
สูง เพื่อที่จะรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อคานึงถึงภาระทางด้าน
รายจ่ายเพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศประกอบด้วย ประมาณว่าการผูกพันเงินกู้จากต่างประเทศ
ในระยะนี้จะมีจานวน 12,000 ล้านบาท รัฐบาลจะต้องรีบเตรียมจัดทาโครงการ และการจัดทา
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โครงการควรศึกษาความเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงทุน เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการกู้เงินตาม
โครงการทีม่ อี นั ดับความสาคัญสูง
จ.
การช าระหนี้ ต่ า งประเทศ คาดว่ า จะมีก ารช าระหนี้ เ ป็ น จ านวนเงิน 6,785
ล้านบาท หรือเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 5.2 ต่อปี ของรายได้ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออก
ของสินค้าและบริการถึง แม้ว่าการก่อหนี้จะเพิม่ สูงขึน้ กว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แต่ก็ยงั อยู่
ภายในขอบเขตภาระหนี้ท่ีร ฐั บาลจะสามารถรับได้ โดยไม่ก ระทบกระเทือ นฐานะการเงิน ของ
ประเทศ การกู้เ งิน นัน้ จะกู้เ ฉพาะโครงการในแผนพัฒนาฯ ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด ผลตอบแทนในด้า น
เศรษฐกิจและสังคมทีค่ ุม้ ค่าของเงินทีก่ ยู้ มื มา

นโยบายการกู้เงิ น
เมือ่ พิจารณาปญั หาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ อันดับความสาคัญของโครงการต่างๆ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และความต้องการเงินกู้จากต่างประเทศ ซึง่ มีจานวน 12,000 ล้านบาท
รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินวิธกี ารจัดหาเงินกู้เพิม่ เติม กับวิธกี ารทีไ่ ด้ใช้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ทัง้ นี้ เพื่อใช้เงินกู้จากต่างประเทศให้เกิดผลประโยชน์เต็มที่ และเพื่ อให้สอดคล้องกับระดับความ
ต้องการ
ก.
การกู้เงิ นโดยตรง วิธกี ารนี้รฐั บาลจะเจรจาโดยตรงกับประเทศต่างๆ ที่มคี วาม
สนใจจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ เงินกู้เพื่อพัฒนาและสินเชื่อเพื่อ
สินค้าออก ซึง่ มีเงือ่ นไขต่างกัน
(1) เงิ นกู้เพื่อพัฒนา เงินกู้ประเภทนี้เหมาะสาหรับโครงการขัน้ พื้นฐาน และ
โครงการที่ไ ม่มรี ายได้โดยตรง ฉะนัน้ จาเป็ นจะต้อ งมีอตั ราดอกเบี้ยต่ า และระยะผ่อ นชาระหนี้
ยาวนาน
(2) เงิ น กู้แ บบสิ น เชื่ อ เพื่ อ สิ น ค้ า ออก เงิน กุ้ป ระเภทนี้ เ หมาะสมส าหรับ
โครงการบางชนิดโดยเฉพาะที่มผี ลกาไรตอบแทน เงื่อ นไขเงินกู้นัน้ จะแตกต่างไปจากเงินกู้เพื่อ
พัฒนา อัตราดอกเบีย้ จะต้องทัดเทียมกับอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
ข.
การกู้เงิ นร่วม วิธกี ารนี้จะสามารถทาให้รฐั บาลได้เงื่อนไขเงินกู้ท่ดี ี กล่าวคือ จะ
เป็นการกูเ้ งินจากธนาคารโลก หรือธนาคารพัฒนาเอเซียร่วมกับเงินกู้ประเภทพัฒนาจากประเทศที่
บริษัทของตนประมูล ราคาได้ ในกรณีน้ีธนาคารโลกหรือ ธนาคารพัฒนาเอเซียจะเป็ นผู้ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือในการจัดทาและประเมินโครงการ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากวิธกี ารดังกล่าว คือ จะมีการ
เปิดประมูลทัวไป
่ ซึง่ ก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึน้ มีผลทาให้ได้สนิ ค้าและบริการที่ มคี ุณภาพดี และ
ราคาถูก นอกเหนือจากนี้ประเทศที่เสนอให้เงินกู้ในจานวนน้อยก็จะสามารถมีส่วนในการให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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แหล่งเงิ นกู้
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากการขยายวิธกี ารจัดหาแหล่งเงินกู้ดงั กล่าว
ข้างต้น แหล่งเงินกูจ้ ากต่างปะเทศยังสมควรขยายเพื่อดาเนินงานพัฒนาฯ ดังนี้
สถาบัน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ซึ่ง ได้แ ก่ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒ นาเอเซีย
ประมาณว่าในระยะแผนพัฒนาฯ รัฐบาลจะกูเ้ งินจากธนาคารโลกสาหรับโครงการทางหลวงระยะที่ 5
และ 6 โครงการพัฒนาการศึก ษา โครงการก่ อ สร้างเขื่อ นแควใหญ่ โครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทานให้สมบูรณ์ และโครงการสาธารณูปการบางประเภท เป็นต้น
ส าหรับ ธนาคารพัฒ นาเอเซีย นั ้น คาดว่ า ธนาคารฯ จะมีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้น มากกว่ า ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 กล่ าวคือ ธนาคารได้แสดงความสนใจในการพัฒนาการเกษตร และ
การศึกษา ตลอดจนโครงการด้านชลประทานไฟฟ้า และสาธารณูปการ โครงการสาคัญทีค่ าดว่าจะ
ใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเซีย คือ โครงการสินเชื่อการเกษตร โครงการปรับปรุงกิจการประปา
นครหลวงบางส่วน และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เป็ นต้น เป็ นทีค่ าดว่ารัฐบาล
จะสามารถใช้เ งินกู้ประเภทกองทุ นพิเ ศษจากธนาคาร ซึ่งมีด อกเบี้ย ต่ า เหมาะสมกับ โครงการ
พัฒนาการเกษตรและการศึกษา นอกจากนี้รฐั บาลจะพยายามใช้ความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ธนาคารฯ เพื่อ จัด เตรีย มโครงการลงทุ น ตลอดจนการจัด วางแผนพัฒ นาการเกษตรในเขต
ชลประทาน
สหรัฐอเมริ กา สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทสาคัญด้านเงินกู้มากขึน้ ในระยะของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 รัฐบาลจะทาการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับวงเงินกู้จานวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ อาจ
แยกออกเป็ นเงินกู้พฒ
ั นาจานวน 400 ล้านบาท สาหรับนามาพัฒนาการเกษตรและการศึกษา
เงินกู้แบบรัฐ บัญญัติ 480 จานวน 1,000 ล้านบาท และเงินกู้อาคารสงเคราะห์ประมาณ 500
ล้านบาท
ญี่ปนุ่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ญี่ปุ่นเป็ นแหล่งเงินกู้ท่สี าคัญทีส่ ุดแหล่งหนึ่ง และคาดว่า
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 วงเงินกู้ทร่ี ฐั บาลจะเจรจากับรัฐบาลญี่ป่นุ จะเป็ นจานวน 3,000 ล้านบาท
โดยมีเงือ่ นไขเงินกู้ทด่ี ขี น้ึ กว่าทีแ่ ล้วมา นอกจากนี้คาดว่ารัฐบาลญี่ป่นุ จะไม่จากัดการให้กู้เงินเฉพาะ
โครงการของภาครัฐบาลเท่านัน้ ในขณะนี้ไดมีการทาบทามระหว่างรัฐบาลญี่ป่นุ กับบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาลู่ทางให้เอกชนกู้เงินผ่านบรรษัทเงินทุนฯ เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลผลิตทางการเกษตร
เยอรมัน เยอรมันได้เ พิ่ม ความสนใจในการให้ค วามช่วยเหลือ ด้านเงินกู้แก่รฐั บาลไทย
มากขึน้ และคาดว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะสามารถจัดทาโครงการทีม่ คี วามสาคัญสูง
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เหมาะต่อเงินกูจ้ ากเยอรมันในวงเงินประมาณ 400–500 ล้านบาท เช่น โครงการพัฒนาไฟฟ้าชนบท
และสินเชื่ออุตสาหกรรม
สหราชอาณาจักร รัฐบาลอังกฤษได้เสนอเงินกู้รฐั บาลไทยเป็ นครัง้ แรกในจานวนเงิน 120
ล้านบาท เงินกูจ้ านวนนี้เป็นเงินกูร้ ะยะยาว อัตราดอกเบีย้ ต่าซึง่ เหมาะต่อโครงการพัฒนาการเกษตร
และการศึ ก ษา หรือ โครงการประเภทพื้น ฐานที่ ม ีร ายได้ ต่ า รัฐ บาลจะน าเงิน กู้ น้ี ม าใช้ ใ น
โครงการทีม่ คี วามสาคัญอันดับสูงทีม่ คี วามต้องการสินค้าและบริการจากอังกฤษทีม่ คี ุณภาพสูงและ
ราคาถูก
แคนาดา ประมาณว่าจะได้รบั เงินกู้จากรัฐบาลแคนาดาในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 จานวน 100 ล้านบาท ซึง่ อยูใ่ นระยะการเจรจาเบือ้ งต้น
เดนมาร์ก รัฐบาลเดนมาร์กได้ต กลงให้ประเทศไทยกู้เ งินระยะยาวโดยไม่ค ิดดอกเบี้ย
จานวน 62 ล้านบาท โครงการทีส่ าคัญ ได้แก่ โครงการจัดทาแผนหลักท่าเรือกันตัง โครงการสารวจ
ทางหลวงกับทางรถไฟ และโครงการกู้เงินเพื่อการประมงน้ าลึกของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เมื่อรัฐบาลผูกพันเงินกู้จานวนดังกล่าวหมดแล้ว จะได้เสนอแก่รฐั บาลเดนมาร์ก
ขอกูเ้ งินจานวนต่อไป
เงิ นกู้จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือไปจากแหล่งทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น คาดว่าออสเตรเลีย อิตาลี
และประเทศอื่นๆ จะมีบทบาทในการให้กู้แบบสินเชื่อสาหรับสินค้าออก ในกรณีท่บี ริษทั ของชาติ
นัน้ ๆ ประมูลประกวดราคาได้ และอาจมีการกู้เงินจากแหล่ง เอกชนเพื่อกิจการสาธารณูปการ เช่น
อาคารสงเคราะห์

เงิ นช่วยเหลือจากต่างประเทศ
นโยบายความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
สาหรับในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าจะได้รบั เงินช่วยเหลือทัง้ สิน้ เป็ นจานวน
6,000 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศสูงขึน้ รัฐบาลจึง ได้เปลีย่ นนโยบายการ
หาความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยเน้นหนักในเรือ่ งต่อไปนี้
1)
การศึ ก ษาความเหมาะสมก่ อ นลงทุ น และการจัด ท าโครงการ เนื่ อ งจาก
ต่างประเทศมีความต้องการเงินตราต่างประเทศสูง จึงมีความจาเป็ นทีร่ ฐั บาลจะสามารถพิจารณา
โครงการเงินกู้ท่มี คี วามสาคัญสูงได้เร็ว ขึ้น เพื่อนาเสนอต่อผู้สนใจให้กู้ ฉะนัน้ ในระยะต้นของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อการนี้จงึ มีความสาคัญมาก เพราะช่วย
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รัฐบาลมีโครงการทีส่ มบูรณ์พอเสนอต่อแหล่งเงินกู้

ห้

2)
ความช่ ว ยเหลื อ เป็ นรูป โครงการ ในอดีต ความช่ ว ยเหลือ ทางวิช าการและ
ประเภทให้เ ปล่ า ยัง เป็ น ไปในรูป ไม่ เ ป็ น โครงการอยู่อีก เป็ น จ านวนมาก (เช่ น ทุ น ดูง านและผู้
เชีย่ วชาญต่างๆ) ฉะนัน้ เพื่อให้ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพทีส่ ุด รัฐบาลจึงมีความต้องการความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในรูปโครงการที่มคี วามสาคัญสูง แม้ว่าทุนการฝึ กอบรมจะมีประโยชน์
อยูม่ าก
3)
การพัฒนาภาค เพื่อที่จะยกระดับการครองชีพของประชาชนในชนบท และให้ม ี
รายได้สงู ขึน้ จึงได้มกี ารวางแผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกา และสหประชาชาติตามลาดับ ส่วนการวางแผนภาคใต้นนั ้ จะได้รบั ความช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษ เมื่อ การวางแผนภาคได้เ สร็จสิ้นลง ประเทศต่ า งๆ จะสามารถวินิ จฉัยได้
โดยสะดวกว่า โครงการพัฒนาภาคต่างๆ สอดคล้องกับหลักการช่วยเหลือของตน
4)
การประสานความช่ วยเหลือในกลุ่มประเทศผู้ให้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็ น
ประโยชน์มากที่สุด รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประเทศผู้ให้ต่างๆ ได้ประสานความช่วยเหลือและให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 โดยอาศัยกลุ่มประเทศคณะกรรมการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (DAGT)
5)
ความช่ วยเหลื อตามลาดับความสาคัญของการพัฒนาฯ รัฐบาลจะเน้ นหนัก
ในการใช้ค วามช่ ว ยเหลือ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ อัน ดับ ความส าคัญ ของการพัฒ นาที่ร ะบุ ไ ว้ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยคานึงถึงความสามารถของแต่ละโครงการที่จะใช้ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ประกอบด้วยการจัดทาโครงการความช่วยเหลือ จะได้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้
ก าหนดไว้ใ นแผนพัฒ นาฯ เพื่อ หลีก เลี่ย งมิใ ห้ค วามช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศถู ก น าไปใช้ใ น
โครงการทีม่ อี นั ดับความสาคัญต่า ดังได้เกิดขึน้ ในอดีต
6)
ความช่ วยเหลื อ ประเภทให้ เปล่ า (Project Grants) เนื่ อ งจากสถานการณ์
เศรษฐกิจ ส่ ว นรวมจะอยู่ใ นลัก ษณะรัด ตัว กว่ า แต่ ก่ อ น และประเทศไทยยัง ขาดดุ ล การ ค้า เป็ น
จานวนมาก รัฐบาลจะได้พ ยายามขอความช่ว ยเหลือ ประเภทให้เ ปล่ า จากบางประเทศที่มพี ลัง
เศรษฐกิจสามารถจะช่วยเหลือประเทศไทยโดยตรงได้ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ป่นุ และเยอรมัน ความ
ช่ว ยเหลือประเภทนี้ส่ว นใหญ่ จะนามาใช้ใ นโครงการเพื่อเร่งรัดการกระจายผลิตผลเกษตร และ
โครงการบริการสังคม เช่น โรงพยาบาล โครงการก่อสร้างบางประเภทเพื่อสาธารณะประโยชน์
โครงการพัฒนาการศึกษา วงเงินช่วยเหลือประเภทนี้คาดว่าจะได้รบั ประมาณปีละ 400 ล้านบาท
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แหล่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สหรัฐฯ เป็ นแหล่งความช่วยเหลือที่สาคัญที่สุดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ั หาดุ ล การช าระเงิน ของประเทศไทย
เมื่อ พิจ ารณาถึง สถานการณ์ ก ารเงิน ของประเทศ กับ ป ญ
ในปจั จุบนั แล้วก็มเี หตุผลว่า ประเทศไทยน่ าจะได้รบั ความช่วยเหลือมากขึน้ กว่าเดิม ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏว่าระดับความช่ว ยเหลือ จากสหรัฐฯ ได้ล ดลงตามล าดับ ทัง้ นี้
เนื่องจากว่านโยบายความช่วยเหลือของสหรัฐฯ มุ่งหนักไปในการต่อต้านการแทรกซึม การจัดทา
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของสหรัฐฯ จึงกระทาได้ไม่ง่ายนัก และเมื่อได้รบั
ความช่วยเหลือแล้วก็ยงั ไม่สามารถใช้การช่วยเหลือทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สหรัฐ อเมริกาได้ลดขอบเขตสงครามโลกเวียดนาม รวมทัง้ การถอนทหารออกไปจากประเทศไทย จึงมี
เหตุผลทีส่ หรัฐอเมริกาจะสามารถช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจโดยตรงได้มากขึน้ แต่ความช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกานี้กเ็ กี่ยวพันกับสถานากรณ์การเมืองภายในสหรัฐฯ เองอยู่เป็ นอันมาก ระดับการ
ช่วยเหลือจึงขึน้ อยูก่ บั การเจรจาในด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
การเจรจาขอให้สหรัฐฯ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงนโยบายความช่วยเหลือต่อประเทศไทย
โดยขยายขอบเขตการให้ความช่ว ยเหลือให้กว้างขวางออกไปจากที่เป็ นอยู่ใ นปจั จุบนั ตัง้ อยู่บน
มูลฐานของเหตุผล กล่าวคือ ความช่ วยเหลือประเทศไทยจะได้เน้นหนักในด้านพัฒนามากขึน้ เพื่อ
สร้างพลังต่อต้านของไทย อีกประการหนึ่งประเทศไทยจะใช้ความช่วยเหลือสูงขึน้ ในการพัฒนา
รากฐานเศรษฐกิจและประชาธิปไตย โดยเฉพาะจะใช้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเกษตรและ
การศึกษา การช่วยเหลือนี้ นอกจากจะเป็ นรูปช่วยเหลือให้เปล่าโดยตรง (Direct grant) แล้วก็จะ
อาศัยเงินทีก่ นั ไว้จากโครงการสังสิ
่ นค้าจากสหรัฐอเมริกา (commercial import program) เพื่อใช้ใน
การพัฒนาเฉพาะสาขา (sector grant and loan) และการช่วยเหลือตามรัฐบัญญัติ 480 (PL 480)
แนวทางทีจ่ ะขอสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คือ
(1) เพิม่ ความช่วยเหลือทางด้านการสนับสนุ นความมันคง
่ โดยให้ความช่วยเหลือแก่
กรมตารวจ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และหน่ วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป
ปริมาณความช่ว ยเหลือ ควรจะสอดคล้อ งกับความสามารถของหน่ ว ยราชการต่ างๆ ที่จะได้ร บั
ตลอดจนความช่วยเหลือด้านบารุงรักษาเครือ่ งจักร อุปกรณ์
(2) เป็ นการให้ค วามช่ ว ยเหลือ ที่ส อดคล้อ งกับอันดับความสาคัญ ของแผนพัฒนาฯ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกษตร การส่งเสริมสินค้าออก การฝึกอบรมกาลังคน และการศึกษา
(3) ให้ความช่วยเหลือเพิม่ สูงขึน้ ในด้านการวางแผนและการจัดทาโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน (Pre-investment study)
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(4) ส่ งเสริมให้เ อกชนมาลงทุนมากขึ้น โดยให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้านวิชาการและจัด
ทาการศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตทาง
การเกษตร
(5) สนับสนุ นการให้เงินกู้ระยะยาว ตลอดจนเงินกู้แบบรัฐบัญญัติ 480 ซึ่งรัฐบาลจะ
สามารถนาเงินบาทจากการกู้เงินประเภทนี้มาเพื่อขยายงานด้านสินเชื่อการเกษตร และการศึกษา
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ การให้อุตสาหกิจเอกชนกู้ต่อผ่านบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพัฒนาด้านวิสาหกิจเอกชน
(6) ให้ความสาคัญแก่โครงการภูมภิ าคซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ในเอเซีย อาคเนย์ เช่น ในด้านการคมนาคมและขนส่ง และการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขง
สหประชาชาติ ในอดีตความช่ว ยเหลือ บางส่ว นจากสหประชาชาติด้านวิชาการ และผู้
เชีย่ วชาญยังอยูใ่ นลักษณะกระจายไปตามแหล่งต่างๆ เพื่อทีจ่ ะใช้ความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ
ให้ได้ผลทีส่ ุด รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายขอให้สหประชาชาติพจิ ารณาความช่วยเหลือตามอันดับ
ความสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยรวมโครงการย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันอีกประการหนึ่ง
และมีความเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือกองทุนพิเศษของงานพัฒนาของสหประชาชาติด้วย ทัง้ นี้
เพื่อจัดทาโครงการขอความช่วยเหลือให้อยู่ในลักษณะสมบูรณ์จานวน 2-3 โครงการต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประมาณว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ
ทัง้ สิน้ จานวน 300 ล้านบาท (15 ล้านเหรียญ สรอ.) ตามแผนความช่วยเหลือสาหรับประเทศไทย
(Country program) โครงการสาคัญทีก่ าลังอยูใ่ นระหว่างการทาบทาม ได้แก่ โครงการศูนย์วจิ ยั การ
เพาะกุ้งทะเล โครงการเยาวชนชนบท โครงการวางแผนพัฒนาภาคตะวันตก และโครงการพัฒนา
การเกษตรและอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
นอกจากแผนความช่วยเหลือ จากสานักงานให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ(UNDP) แล้ว คาดว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากสหประชาชาติสาหรับโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชาวไทยภูเขาอีก 6 ล้านบาทด้วย
กลุ่มประเทศโคลัมโบ ความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศโคลัมโบนัน้ เป็ นการเจรจาโดยตรง
ระหว่างรัฐบาลและประเทศผู้ให้ ภายใต้บทบัญญัติของแผนโคลัมโบ ประเทศผู้ให้ท่สี าคัญ ได้แก่
ญี่ป่นุ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ คาดว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้ความ
ช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมากขึน้ ในขณะเดียวกันความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆ ในกลุ่มนี้ก็ยงั คงจะ
สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศโคลัมโบมีจุดประสงค์ให้ความ
ช่วยเหลือต่อโครงการมากขึน้ ซึง่ มีความสาคัญกว่าความช่วยเหลือประเภททุนการศึกษาและดูงาน
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ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศที่ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลือ มากกว่ า ผู้อ่ืน ในกลุ่ ม โคลั ม โบ แต่ ร ะดับ ความ
ช่วยเหลือทีแ่ ล้วมายังอยู่ในเกณฑ์จากัด คือ ประมาณ 2.5 ล้านเหรียญต่อปี ขณะนี้ญ่ปี ่นุ ได้ยอมรับ
ว่าจะให้ความช่ วยเหลือเพื่อแก้ไขปญั หาดุลการค้าตามแนวที่รฐั บาลไทยเสนอ กล่าวคือ จะเน้ น
ความช่วยเหลือส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง ไหม และกุ้งทะเล ทัง้ ในด้านเงินให้เปล่าและกู้ ความต้องการความช่วยเหลือสาหรับโครงการเหล่านี้จะเป็ นในรูป
วิชาการวัสดุอุปกรณ์และสินเชื่อทางการเกษตร ญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
กาลังพัฒนารวมการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในต่างประเทศ เป็ นจานวนร้อยละหนึ่งของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติภายในปี 2518 โดยเน้นความสาคัญต่อประเทศในเอเซียอาคเนย์เป็ นพิเศษ รัฐบาลญี่ป่นุ
ได้ใ ห้ค วามส าคัญ มากขึ้น ต่ อ ความช่ ว ยเหลือ ด้า นวิช าการประเภทโครงการส ารวจความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ และกาลังพิจารณาความช่วยเหลือประเภทให้เปล่า (Project Grants) จาก
ญีป่ นุ่ สาหรับโครงการทีม่ อี นั ดับความสาคัญสูงอีกหลายโครงการ เช่น โครงการวิทยาลัยเทคนิคตาก
สถาบันพระจอมเกล้า และโรงพยาบาลบางกะปิ
อังกฤษ อังกฤษได้เริม่ เปลีย่ นแปลงนโยบายการให้ความช่วยเหลือจากเดิม คาดว่าอังกฤษ
จะมีบ ทบาทในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ป ระเทศไทยเพิ่ม ขึ้น กว่ า แต่ ก่ อ น โครงการส าคัญ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทีจ่ ะขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ ได้แก่ โครงการจัดตัง้ นิคมสร้างตนเองใน
ภาคใต้ โครงการสารวจท่าเรือน้าลึกทีภ่ เู ก็ต และโครงการวางแผนพัฒนาภาคใต้
แคนาดา ความช่ ว ยเหลือ จากแคนาดา ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง หนัก ในการพัฒ นาทรัพ ยากร
ธรรมชาติ โครงการพัฒนาการศึกษา และโครงการสารวจความเหมาะสมทีแ่ คนาดามีความชานาญ
เป็นพิเศษ
ออสเตรเลีย ออสเตรเลียได้แสดงความสนใจในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยใน
หลายสาขาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยเฉพาะในด้านการศึกษาวิชาการเกษตรทีม่ หาวิทยาลัย
สงขลานครรินทร์ การก่อสร้างทาง การพัฒนาทีด่ นิ และการพัฒนาชาวไทยภูเขา
นิ วซี แลนด์ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่านิวซีแลนด์ยงั คงเน้นการให้ความ
ช่ว ยเหลือ ต่ อ โครงการที่มคี วามส าคัญ สูง ในด้านเกษตรหลายโครงการ ได้แ ก่ โครงการพัฒนา
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ โครงการส่งเสริมการใช้ยาปราบศัตรูพชื
โครงการการบินเกษตรและโครงการส่งเสริมปศุสตั ว์พนั ธุเ์ นื้อ
ประเทศอื่ นๆ ประเทศในยุโรปบางประเทศได้ให้ค วามสนใจแก่ ประเทศไทยและได้ใ ห้
ความช่วยเหลือแก่ไทยตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือของตน โดยมิได้รวมอยู่ในกลุ่มผูใ้ ห้หรือ
กลุ่ ม โคลัม โบ แต่ ใ ห้ก ารช่ ว ยเหลือ แก่ ป ระเทศไทยโดยตรง และหรือ ช่ ว ยเหลือ ผ่ า นส านัก งาน
สหประชาชาติ นอกจากนัน้ ก็มปี ระเทศยุโรปบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ และสวีเ ดน ซึ่งมี
นโยบายทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศ แต่มไิ ด้รวมประเทศไทยอยู่
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ด้วยในระยะปี 2513–2514 นี้ บางประเทศได้แสดงท่วงทีว่าจะสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
มากขึน้ และกาลังอยูใ่ นระหว่างการเจรจาติดต่อกัน
(1) เยอรมัน ได้ตกลงทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทันที 10 โครงการ อาทิ เช่น
โครงการวิทยาลัยฝึกหัดครูอาชีวะทีบ่ างซ่อน โครงการวิจยั อาหารโปรตีน โครงการสารวจการจราจร
กรุงเทพฯ เป็ นต้น นอกจากนี้ เยอรมันจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออีก 15 โครงการ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ที่สาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทส่งสินค้าออกและ
โครงการแหล่งแร่และพัฒนาแหล่งแร่ เนื่องจากเยอรมันนีกาลังเศรษฐกิจมันคงแข็
่
งแรง จึงเชื่อว่าจะ
สามารถขยายขอบเขตและปริมาณความช่วยเหลือยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ความช่วยเหลือประเภทให้เปล่า
ด้วย
(2) เดนมาร์ค เป็ นประเทศแรกทีใ่ ห้การช่วยเหลือในด้านเงินกู้ระยะยาว 25 ปี โดยไม่
คิดดอกเบี้ย ความช่วยเหลือทางวิชาการส่วนใหญ่เน้ นหนักไปทางด้านการพัฒนาการเกษตรและ
การพัฒนาสังคม สาหรับในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าเดนมาร์คยังคงให้ความสาคัญต่อสาขา
ต่างๆ มากขึน้ โครงการที่สาคัญที่คาดว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือ คือโครงการวางแผนครอบครัว
และโครงการสารวจความเหมาะสมเพื่อการลงทุนในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ส าหรับ ประเทศอื่น ๆ ซึ่ง ได้แ ก่ อิส ราเอล ฝรังเศส
่
สวิส เซฮร์แ ลนด์ ออสเตรเลีย และ
เบลเยี่ย ม ก็ก าลัง พิจ ารณาเพิ่ม บทบาทในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ป ระเทศไทย ในประเภท
ทุนการศึกษาและดูงาน และมีบางโครงการทีค่ าดว่าจะขอความช่วยเหลือจากประเทศเหล่านี้ ได้แก่
โครงการพัฒนาฝายและการเกษตรชลประทานภาคเหนือ จากอิสราเอล การศึกษาจากฝรังเศส
่
การพัฒนาการท่องเทีย่ วจากออสเตรเลีย และการซ่อมและต่อเรือจากเบลเยีย่ ม เป็ นต้น โดยทัวไป
่
แล้วประเทศเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยน้อยมากและจากัดเฉพาะการฝึ กอบรมเป็ น
ส่วนใหญ่

มาตราการทางการคลัง
สถานการณ์ทางการคลังในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515–2519) จะอยู่ในภาวะไม่
คล่องตัว ดังนัน้ การจัดระบบการคลังให้สามารถเปลีย่ นแปลงรับสถานการณ์ทางการเศรษฐกิจได้
โดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในระยะที่ผ่านมาซึง่ เป็ นระยะที่
ระบบเศรษฐกิจคล่องตัวนัน้ ระบบการคลังไม่ตอ้ งเคลื่อนไหว เนื่องจากรายได้จากภาษีอากรและเงิน
คงคลังเพิม่ ขึน้ เป็ นการชะลอความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจในตัวเองด้วย ซึ่งช่วยการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่ปจั จุบนั ภาวะของระบบเศรษฐกิจได้เปลีย่ นแปลงไปในภาวะฝื ดเคือง
ระบบการคลังปจั จุบนั จึงไม่สามารถปรับตัว ได้ทนั ท่ว งที อันมีผ ลทาให้การใช้จ่ายของรัฐบาลไม่
สามารถขยายตัวตามความจาเป็ นในการแก้ปญั หาเศรษฐกิจและสังคมได้ ความไม่คล่องตัวของ
ระบบการคลังนี้จาเป็ นจะต้องพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ระบบการคลังสามารถแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจโดย
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ฉับพลันประการหนึ่ง และสามารถสนับสนุ นนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐให้เกิดผลดีโดยเร็วอีก
ประการหนึ่ง โดยมีแนวทางในการแก้ไขดังนี้
1.
ระบบภาษี อากร ในระยะที่ระบบเศรษฐกิจฝื ดเคืองลง การผ่อนคลายภาระภาษี
โดยเฉพาะเพื่อ เป็ นการลดต้นทุนและส่ งเสริมสินค้าขาออก การลดต้นทุนและส่ งเสริมสินค้าขา
ออกเป็ นมาตรการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึน้ การผ่อนคลายภาระนี้ส่วนใหญ่มกั
กระทาในรูปของการยกเลิกภาษีอากร ซึ่งกระทาให้ฐานของภาษีอากรแคบเข้า กับทัง้ รายได้ของ
รัฐบาลก็จะเพิม่ น้อยลง หากไม่สามารถมีรายได้ทางอื่นมาทดแทน ดังนัน้ จึงควรมีการวางแผนภาษี อากรระยะยาวโดยพิจ ารณาถึง ฐานและโครงสร้า งของภาษี ใ ห้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ท่ี
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และพิจารณาถึงความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศ ความยุตธิ รรมทาง
สังคม รวมทัง้ การปรับปรุงวิธกี ารเก็บภาษีให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ด้วย
2.
ระบบการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ในระยะที่ผ่ า นมา อัต ราการเบิก จ่ า ยจริง ของ
งบประมาณมีแ นวโน้ ม ลดต่ า ลงเรื่อ ยๆ สถานการณ์ เ ช่ น นี้ ท าให้เ ร่ง การใช้จ่ า ยของรัฐ บาลเพื่อ
แก้ปญั หาไม่ได้ผลทันเวลาและความต้องการ การใช้จ่ายล่าช้ามีสาเหตุจากการเตรียมแผนงานไม่
พร้อ มประการหนึ่ ง กฎเกณฑ์ต่ า งๆ ในการบริห ารการคลัง และงบประมาณประการหนึ่ ง กับ
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เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินอีกประการหนึ่ง จึงควรพิจารณาระเบียบวิธกี ารปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การใช้จ่าย รวมทัง้ การอบรมเจ้าหน้ าที่ก ารเงินในด้า นวิธ ีปฏิบตั ิและวิธ ีใ ช้จ่ายเงินโดยประหยัด
ประการหนึ่ง และกวดขันเรือ่ งการตัดฝากเงินงบประมาณข้ามอีกประการหนึ่ง
3.
ระบบการกู้ยืมเงิ นภายในประเทศ การกู้ยมื ของรัฐบาลได้มขี อบเขตกาหนดมิให้
เกินจานวนร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย ขอบเขตของการกู้เงินนี้มปี ระโยชน์ในการควบคุม
รายจ่ายของรัฐบาล แต่ก็มผี ลเสียที่ว่าทาให้เงินกู้สุทธิของรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กล่าวคือ เงินกู้สุทธิขน้ึ อยู่กบั จานวนการชาระหนี้ในปี นนั ้ ถ้าปีใดการชาระหนี้มาก รัฐบาลก็มเี งินกู้
สุทธิน้อยไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาพอย่างใด ดังนัน้ ตามหลักการปจั จุบนั การกู้เงินสุทธิจงึ ไม่เป็ น
เครื่องมือการคลังที่จะช่วยแก้ปญั หาเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรพิจารณาเปลี่ยน
ขอบเขตของการกู้ยมื เงินเป็ นการกู้ยมื เงินสุ ทธิมใิ ช่การกู้เ งินทัง้ สิ้น และพิจารณาปรับปรุงด้า น
กฎหมายด้วยเท่าทีจ่ าเป็น
4.
ระบบการบริ หารหนี้ ภายในประเทศ ในระยะที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลกู้ เ งิ น
ภายในประเทศโดยอาศัยพันธบัตรระยะยาวเป็ นหลักสาคัญ ส่วนเรื่องกาหนดเวลาและดอกเบีย้ นัน้
ขึน้ อยู่กบั ว่าตลาดซึ่งเป็ นผู้กาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์เช่นนี้ทาให้เกิดภาระหนี้เป็ นจานวนสูงมาก
และในบางกรณีกข็ ดั กับหลักเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ในระยะทีร่ ะบบเศรษฐกิจฝืดเคืองควรจะ
ออกตั ๋วเงินคงคลังระยะสัน้ ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ท่มี คี วามคล่องตัว ก็กลับออกพันธบัตรระยะยาวโดย
เ
พิ่
ม
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ดอกเบีย้ ดังนี้ เป็ นต้น จึงควรวางนโยบายอันเหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารหนี้ภายในประเทศ โดย
หลักสาคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และพยายามประหยัดภาระดอกเบี้ยให้มากทีส่ ุด
โดยสอดคล้องกัน
5.
การฝากเงิ น ของรัฐ วิ ส าหกิ จ ควรควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิน ของรัฐ วิส าหกิ จ
โดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ กับทัง้ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ ควรมีหลักเกณฑ์การนาเงินส่งรัฐและควบคุมให้รฐั วิสาหกิจฝากเงิน
ไว้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลเท่าทีค่ วร
6.
นโยบายการเงิ น ในระยะที่ผ่านมานโยบายการเงินมีบทบาทสาคัญในการรักษา
ระดับ ปริม าณเงิน ตราให้ส อดคล้อ งกับ เสถีย รภาพทางการเงิน ของประเทศ แต่ ใ นระยะต่ อ ไป
นอกจากเสถียรภาพทางการเงินแล้ว การปรับตัวของระบบเศรษฐกิจเป็ นเป้าหมายสาคัญประการ
หนึ่งในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นโยบายการเงิน
นอกจากจะดาเนินไปสอดคล้องกับหลักเสถียรภาพทางการเงินแล้ว รัฐจะพิจารณาดาเนินนโยบาย
การเงินให้มผี ลสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
7.
หลักทรัพย์ของรัฐบาล ในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การจาหน่ าย
หลัก ทรัพ ย์ของรัฐ บาลส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจ าหน่ า ยให้แก่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยที่รฐั มีหลักการที่จะกู้เงินจากธนาคารแห่งปะเทศไทยในขอบเขตที่
สมควรประการหนึ่ง และโดยทีก่ ารกู้ยมื เงินจะเป็ นรายรับทีส่ าคัญของรัฐบาลในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 อีกประการหนึ่ง การขยายตลาดหลักทรัพย์ของรัฐบาลให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่
จะต้อ งพิจ ารณาในด้านการปรับปรุง อัต ราดอกเบี้ย และในด้า นการส่ ง เสริม ให้ธ นาคารออมสิน
สามารถซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลได้เพิม่ ขึน้ โดยอาศัยมาตรการสนับสนุ นการขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ของธนาคารออมสินให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ดว้ ย

………………………………

บทที่ 5
การพัฒนาส่วนเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
……………………….

การพัฒนาส่วนเอกชน
การดาเนิ นงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2510–2514) ได้กําหนดนโยบายการ
พัฒ นาส่ ว นเอกชน
โดยเน้ น ความสํา คัญ ของส่ ว นเอกชนในด้า นการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
พาณิชยกรรม และบริการด้านต่างๆ กับสนับสนุ นให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและเอกชนให้
มากยิง่ ขึน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาทีส่ ําคัญ
เพื่อให้การลงทุนส่วนเอกชนขยายตัวไว้ 3 ประการ
1)
รัฐจะใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
2)
รัฐจะไม่ดาํ เนินงานแข่งขันกับเอกชขนในกิจการทีเ่ อกชนสามารถดําเนินงานได้โดย
มีประสิทธิภาพและไม่เป็นผลเสียหายแก่ส่วนรวม
3)
รัฐจะจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุ นบทบาทของเอกชน ในการรักษา
เสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศให้มนคง
ั่
ผลของการพัฒนาส่วนเอกชนในระยะปี 2510–2514 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าการลงทุนส่วน
เอกชนในหลายสาขาเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะ 3 ปี แรก การลงทุนเพิม่ ขึน้ รวดเร็วมาก
เนื่องจากมูลเหตุสําคัญหลายประการ ก) ราคาของพืชผลหลัก เช่น ข้าวในระยะนัน้ อยู่ ในระดับสูง
ข) รายจ่ายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการสําคัญ เช่น การสร้างเขื่อน การสร้าง
ทางหลวงและอื่นๆ เพิม่ มากขึน้ และ ค) รายจ่ายเพื่อการทหารของสหรัฐอเมริกาในการก่อสร้างและ
อื่นๆ ได้เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ความต้องการสินค้าและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่ องจากรายจ่ายต่างๆ
เหล่านี้ก่ อให้เกิดการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการเพิม่ มากขึ้น สาขาการ
ลงทุนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง พาณิชยกรรม การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมและ
บริการต่างๆ นอกจากนี้ระยะนัน้ เป็นระยะแรกเริม่ ของการดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ทัง้ ทุนภายในและต่างประเทศ โดยให้สทิ ธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรมซึง่ มีผสู้ นใจมาลงทุนเป็นจํานวนมาก
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สําหรับการลงทุนส่วนเอกชนในระยะ 2 ปีหลังของแผนฯ คือ 2513–2514 ปรากฏว่าอัตรา
การเพิม่ ขึ้นน้ อยกว่าระยะที่ผ่ า นมา ด้วยเหตุผ ลสําคัญบางประการ เช่น อุตสาหกรรมประเภทมี
ลักษณะอิม่ ตัว กําลังซื้อในชนบทเพิม่ ขึน้ ในอัตราตํ่าลง และผู้ลงทุนประสบปญั หาการซื้อที่ดนิ และ
การระดมทุนสมทบภายในประเทศ
การระดมเงินออมเพื่อสนองความต้องการส่วนเอกชนในระยะปี 2510–2514 ที่ผ่านมา
ปรากฏว่า เงินลงทุน ในส่ วนเอกชนส่ว นใหญ่ เป็ นเงินออมที่กิจการในส่ วนเอกชนได้สะสมไว้เอง
ร่วมกับเงินลงทุนจากต่างประเทศและจากแหล่งต่างๆ นอกระบบสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี การ
ร
ะ
ด
ม
เงินออม เพื่อการลงทุนส่วนเอกชนจากสถาบันการเงินได้เพิม่ มากขึน้ ในระยะหลัง เงินลงทุนที่มา
จากสถาบันการเงินต่างๆ มีจาํ นวน 15,000 ล้านบาท ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ มีจาํ นวนประมาณ 10,000 ล้านบาท สําหรับสถาบันอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษทั ประกันชีวติ ต่างก็
มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ขึ้ น นอ กจากนี้ ได้ ม ี ส ถาบั น การเงิ น ซึ่ ง จะได้ จ ั ด ตั ้ง ขึ้ น ใหม่ ได้ แ ก่
บริษทั การเงิน ซึง่ ประกอบธุรกิจระดมเงินออมจากประชาชนและนําเงินนัน้ ไปให้กู้ยมื หรือลงทุนหา
ผลประโยชน์และสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจซือ้ ขายแลกเปลีย่ นหลักทรัพย์ แต่สถาบันการเงิน
เหล่านี้ยงั มีขอบเขตการดําเนินงานจํากัดอยู่
การขยายตัวส่วนเอกชนในระยะทีผ่ ่านมาได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทีส่ าํ คัญ คือ
1.
การประกอบธุ ร กิจ ในรูปบริษัท จํา กัด ซึ่ง เป็ น การประกอบธุ รกิจที่ใ หญ่ กว่า การ
ประกอบธุรกิจส่วนบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นๆ มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ โดยทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสนับสนุ น
ให้ประชาชนคนไทยมีส่วนเข้าถือหุ้นกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ เพิม่ ขึน้ และการประกอบธุรกิจใน
รูปบริษัทจํากัด สามารถอํานวยประโยชน์ ใ ห้ประชาชนเข้าร่ว มถือ หุ้นได้ จึงปรากฏว่ามีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งได้เสนอหุน้ ขายแก่สาธารณชนมากขึน้ ในระหว่างปี 2511–2512 มีหุน้ ใหม่
ผ่านตลาดเงินทุนมีมลู ค่าจํานวน 290 ล้านบาท
2.
ธุรกิจเอกชนในอาชีพหรือ แขนงเดียวกันได้รวมกลุ่ มเป็ นสมาคมธุ รกิจและเริม่ มี
บทบาทมากขึ้น บทบาทที่สําคัญของสมาคมธุ รกิจในระยะที่ผ่านมา ได้แก่ การเสนอข้อ เท็จจริง
ปญั หาอุ ปสรรคต่างๆ ของเอกชนแก่ รฐั บาล ตลอดจนการเสนอข้อคิดเห็น มาตรการแก้ไขปญั หา
อันเป็นประโยชน์แก่รฐั บาลในการพิจารณากําหนดนโยบายและสังการ
่
นอกจากนี้สมาคมธุรกิจได้ม ี
บทบาททีส่ าํ คัญอีกด้านหนึ่ง คือ การร่วมมือดําเนินการแก้ไขอุปสรรคและปญั หาธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มี
ผลกระทบกระเทือนต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงและส่วนรวม ตัวอย่างเช่น การเสนอข้อคิดเห็น
เพื่อแก้ไขปญั หาอุปสรรคต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมไทย การร่วมมือของสมาคมธนาคารไทยที่
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เข้าร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ของธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกและการร่วมมือแก้ไขปญั หาการส่งออก
ของสมาคมสิง่ ทอและกลุ่มโรงงานกระสอบปา่ น เป็ นต้น
3.
ส่ ง เสริม ให้ค นไทยมีค วามสนใจในธุ ร กิจ และอุ ต สาหกรรมมากขึ้น อัน เป็ น ผล
สืบเนื่องมาจากการที่ได้มสี ่วนเป็ นเจ้าของหุ้นในธุรกิจต่ างๆ การทํางานฝึ กอาชีพและการมีส่ว น
เกีย่ วข้องรูเ้ ห็นในด้านอื่นๆ
ถึงแม้ว่าการลงทุนส่วนเอกชนได้ขยายและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
ก็ตาม แต่เท่าที่เ ป็ นมาแล้วระบบธุรกิจเอกชนก็ยงั มีปญั หาอุ ปสรรคอีกมาก ซึ่ง จําเป็ นต้องแก้ไ ข
โดยอาจสรุปทีส่ าํ คัญได้ดงั นี้ คือ
1.
การลงทุนส่วนเอกชนในสาขาการเกษตรยังมีระดับตํ่าเมื่อเทียบกับสาขา
อื่น ๆ ทัง้ นี้ เนื่ อ งด้ว ยความเจริญ ก้ า วหน้ า ทางการเกษตรในระยะที่ผ่ า นมา ยัง อยู่ใ นอัต ราตํ่ า
ความเจริญของเกษตรย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนการลงทุนในสาขาอื่นๆ เพราะผลผลิตและ
รายได้ในสาขาการเกษตรย่อมมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรม ทัง้ ในด้านวัตถุดบิ และเป็ นตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมตลอดจนเป็ นแหล่งนํามา ซึง่ เงินตราต่างประเทศทีไ่ ด้จากการส่งผลิตผลการเกษตรไป
จําหน่ายไปยังต่างประเทศ
2.

การลงทุนในอุตสาหกรรมประสบปญั หาในด้านโครงสร้างอุ ตสาหกรรมที่

สําคัญ คือ
2.1 อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ส่วนใหญ่ผลิตสินค้าสําหรับตลาด
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนํ าเข้า โดยที่ตลาดภายในประเทศยังมีขนาดจํากัด ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจําเป็ นต้องสนับสนุ นให้ เกิดการแข่งขันในระหว่างผู้ผลิตตํ่าและมีต้นทุน
การผลิตสูง
2.2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยังขาดแผนที่จะกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นปึ กแผ่นแน่ นหนา อุตสาหกรรรมทีเ่ กิดขึน้ มา
จึงกระจัดกระจายขาดความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
2.3 ปจั จัยสนับสนุ นการผลิต ที่เป็ นสาธารณู ปการ เป็ นต้นว่ากระแส
ไฟฟ้า การขนส่ง และทีด่ นิ มีราคาสูงและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังขาดนิคมอุตสาหกรรมทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2.4 สถาบันการเงินเพื่อระดมเงินออมสําหรับการลงทุนยังอยู่ในระยะ
เริม่ ต้น ยังไม่มตี ลาดเงินทุนทีแ่ ท้จริง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนี้ยงั ไม่สมบูรณ์
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3.
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการโดยทัวไปได้
่
มุ่งสร้างกําไรในระยะสัน้
อันเป็ นการทําลายการพัฒนาธุรกิจเอกชนในระยะยาว ขาดการร่วมมือร่วมแรงอย่างจริงจัง สมาคม
ธุรกิจต่างๆ ที่มอี ยู่แล้ว ยังทํางานได้ผลไม่เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ และยังไม่ได้รบั การ
สนับสนุนทีเ่ พียงพอ
4.
ขาดการประสานงานทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างส่วนราชการระดับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการพิจารณาสังการแก้
่
ไขอุปสรรคทีธ่ ุรกิจเอกชนประสบอยูใ่ ห้ลุล่วงได้ผลโดยรวดเร็วและทันการ
นโยบายและมาตรการพัฒนาส่วนเอกชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาส่วนเอกชนทีส่ ําคัญ
ไว้ ดังนี้
นโยบาย
(1) สนับสนุ นการลงทุนของส่ ว นเอกชนให้เ พิ่มมากขึ้นทัง้ ที่เ ป็ นทุน จากภายในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีผ่ ลิตสินค้าเพื่อส่งออกโดยเร่งรัดแก้ไขปญั หาและอุปสรรคทีธ่ ุรกิจ
เอกชนประสบอยู่
(2) ส่ งเสริมการประกอบธุ รกิจของเอกชนให้มขี นาดและมีค วามมันคงเป็
่
นปึ กแผ่ น
เพื่อให้สามารถดําเนินงานทัง้ ในด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารแข่ง ขัน ที่เ ป็ น รูป ธรรมในระหว่ า งธุ ร กิจ เอกชน โดยเร่ง รัด การ
กําหนดและประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานสินค้าสําหรับส่งออก
(4) สนับสนุนให้ธุรกิจรวมตัวเป็นสมาคมหรือกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้รบั การรับรองตามกฎหมาย
และสนับสนุ นการดําเนินงานของสมาคมธุ รกิจ เพื่อให้เป็ นสายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธุรกิจ
เอกชนให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
(5) สนั บ สนุ น ให้ส มาคมธุ ร กิจ หรือ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ได้ม ีบ ทบาทในการเสนอข้อ เท็จ จริง
อุปสรรคและปญั หา และให้ความคิดเห็นเพื่อให้รฐั บาลพิจารณากําหนดนโยบายและมาตรการแก้ไข
ปญั หาต่างๆ
(6) ปรับปรุงการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของส่วนเอกชนให้รวดเร็วและทันการ
มาตรการ
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มาตรการที่สําคัญในการพัฒนาส่ วนเอกชน ได้แก่ การส่ งเสริมสถาบันธุ รกิจเอกชนให้ม ี
บทบาทมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อรัฐบาลพิจารณากําหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญั หาต่างๆ มาตรการทีส่ าํ คัญในการพัฒนาสถาบันธุรกิจ ได้แก่
(1) สนับสนุ นให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รวมกันเป็ นปึ กแผ่ นแน่ นหนา โดยเฉพาะใน
สาขาทีค่ วรเร่งรัด เช่น การส่งออก การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และสถาบันการเงิน เป็นต้น
(2) สนับสนุ นให้ผู้แทนสมาคมธุรกิจได้ร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ที่มสี ่วนสําคัญใน
การดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(3) สนับสนุ นการจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายรัฐบาลและเอกชนสาขาสําคัญ
และมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมมีบทบาทในการประสานการดําเนินงานระหว่างรัฐบาลกับ
เอกชนให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
(4) กําหนดขอบเขตทีเ่ อกชนพึงควรกระทําได้โดยรัฐบาลไม่จาํ เป็ นต้องเข้าไปปฏิบตั ิ
เอง เพื่อป้องกันมิให้มกี ารขัดแย้งหรือการดําเนินการซํ้าซ้อนกัน
นโยบายและมาตรการส่งเสริ มการลงทุนส่วนเอกชน ในสาขาเกษตรและธุรกิ จการเกษตร
เร่งรัดเพิม่ ผลิตผลทีต่ ลาดต่างประเทศมีความต้องการ และผลิตผลทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ
ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ มาตรการที่สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาคมนาคม เพื่อลดค่ า
ขนส่งจากแหล่งผลิตถึงจุดส่งออกและการลดต้นทุนการผลิตของวัตถุดบิ
1.

2.
ส่งเสริมการจัดตัง้ สถาบันเกษตรกรให้มจี ํานวนเพิ่มมากและขนาดใหญ่ข้นึ และ
สนับสนุ นให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทในการปรับปรุงการผลิต การจัดการในด้านการตลาดและ
จัดหาแหล่งสินเชื่อต่างๆ
3.
ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดบิ การเกษตรและผูส้ ่งออก ก็ส่วนร่วมใน
การพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการประกันราคารับซื้อผลิตผลจากกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่เทคนิค
การเกษตรแผนใหม่ และการทําสัญญารับซือ้ ระยะยาว
นโยบายและมาตรการส่งเสริ มการลงทุนส่วนเอกชนในสาขาอุตสาหกรรม
1.
ส่ ง เสริม การลงทุ น ของเอกชนในสาขาอุ ต สาหกรรม โดยเน้ น หนั ก ในด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและอุตสาหกรรมที่
มีความเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมหรือสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขา
การเกษตร
2.

สนับสนุนให้กจิ การอุตสาหกรรมกระจายออกไปสู่ส่วนภูมภิ าค
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3.
คุ้ม ครองและช่ ว ยเหลือ อุ ต สาหกรรมทางด้ า นภาษีอ ากรและอื่น ๆ ในระดับ ที่
เหมาะสมและดําเนินการทันท่วงที โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ
มาตรการทีส่ าํ คัญในการส่งเสริมการลงทุนส่วนเอกชนในอุตสาหกรรม ได้แก่
(ก) ปรับ ปรุ ง พระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม การลงทุ น ให้ม ีผ ลในการชัก จูง ให้ม ีก ารลงทุ น
ในกิจการอุตสาหกรรมของเอกชน ซึง่ เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการของ
ประเทศในระยะต่อไป ทัง้ นี้ จะได้แก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนด้วย
(ข) ปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมการลงทุนให้เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการส่งเสริมให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มคี วามสําคัญต่อประชาชนจํานวน
มาก การดําเนินงานส่งเสริมจะต้องครอบคลุมการแก้ไขอุปสรรค และเร่งรัดการจัดสร้างสิง่ อํานวย
ความสะดวกแก่ ผู้ล งทุน เพื่อ มิให้เกิดความมันใจแก่
่
ผู้ลงทุน เช่น การขนส่ง พลังงาน และนิค ม
อุตสาหกรรม

การพัฒนาสถาบันการเงิ น
โครงสร้างสถาบันการเงินในปจั จุบนั ระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยในปจั จุบ ัน
ประกอบด้ว ย ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง เป็ น ธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารพาณิช ย์
บริษทั ประกันชีวติ และสถาบันการเงินพิเศษอีกไม่กป่ี ระเภท ซึง่ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรษัท เงิน ทุ น อุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม นอกจากนี้ในระยะ 2-3 ปี หลังของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันการเงินส่วนเอกชนขึน้ หลายแห่ง เป็ นต้นว่า บริษทั
การเงิน บริษัท ธุ รกิจ หลัก ทรัพ ย์ก องทุน รวม เพื่อ ระดมเงิน ทุน จากประชาชนและให้บ ริการแก่
ประชาชนในด้านให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการลงทุนการออกจําหน่ ายหรือ ซื้อ ขายและแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์
ในบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ที่มอี ยู่นอกจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์
นับว่ามีความสําคัญทีส่ ุด ในปี 2513 มีธนาคารพาณิชย์และสาขาอยู่ทวประเทศจํ
ั่
านวน 661 แห่ง
มีทรัพย์สนิ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 41,000 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ รวมกันเกือบห้า
เท่าตัว
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การระดมทุนและการสนองความต้ องการเงินของส่ วนเอกชนในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510–2514)
การระดมทุ น สถาบัน การเงินซึ่ง ระดมทุน โดยวิธ ีรบั ฝากเงิน ได้แ ก่ ธนาคารพาณิช ย์
ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินที่รฐั บาลได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยกฎหมายพิเศษ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ธนาคารทัง้ 2 แห่ง มีขดี จํากัดใน
การระดมทุนกล่าวคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์รบั ฝากเงินเฉพาะเงินฝากประเภทประจําตัง้ แต่ 2 ปี
ขึน้ ไป ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับฝากเฉพาะเงินประเภททีไ่ ม่ใช้เช็คใน
การถอน นอกจากนี้กจิ การของธนาคารทัง้ สองแห่งส่ วนใหญ่จํากัดเฉพาะผูท้ ่ตี นให้กู้ยมื บทบาทใน
การระดมทุนจากส่วนเอกชนในปจั จุบนั จึงนับว่ายังน้ อยมาก การระดมทุนสําหรับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกจากกิจการประกันชีวติ กระทําโดยวิธอี อกหุน้ หุน้ กู้ และตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ จําหน่ าย
แก่ประชาชนทัวไป
่ สําหรับกิจการประกันชีวติ ระดมทุนโดยรับเบีย้ ประกันจากผูถ้ อื กรมธรรม์
การระดมเงินออมจากส่วนเอกชนของสถาบันการเงินทุกประเภทในระหว่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 (2510–2514) มีจาํ นวนประมาณ 21,000 ล้านบาท ในจํานวนนี้เป็ นเงินฝากประจําของ
ธนาคารพาณิชย์ประมาณ 14,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 2,900 ล้านบาท บริษทั ประกันชีวติ
2,500 ล้านบาท บริษทั การเงินและบริษทั ธุรกิจหลักทรัพย์ประมาณ 900 ล้านบาท
การสนองความต้ อ งการทางการเงิ น ของส่ ว นราชการ การลงทุ น ในส่ ว นเอกชน
ส่วนใหญ่ต้องอาศัยเงินออมที่บริษัทหรือกิจการของเอกชนนัน้ ได้เก็บสะสมไว้เองและจากแหล่ ง
ต่างๆ นอกระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในสาขาเกษตร การสนองความ
ต้องการทางการเงินที่สถาบันการเงินประเภทต่างๆ ดําเนินการอยู่ ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ม ี
บทบาทสําคัญ แต่การให้กู้ยมื เงินของธนาคารพาณิชย์เป็ นการให้กู้ยมื ระยะสัน้ และเพื่อการค้าเป็ น
สําคัญ ธนาคารออมสินซึ่งเป็ น สถาบัน ที่ระดมเงินออมได้จํา นวนมาก ส่ ว นใหญ่ มุ่งสนองความ
ต้องการของรัฐบาล การให้กยู้ มื แก่ส่วนเอกชนยังมีน้อยมาก ปจั จุบนั สถาบันการเงินทีม่ หี น้าทีส่ นอง
ความต้องการสินเชื่อในด้านอุตสาหกรรมสําหรับสินเชื่อระยะสัน้ และระยะปานกลางนัน้ ส่วนใหญ่
ได้รบั สนองจากบรรษัทเงินทุนฯ และสํานั กงานธนกิจอุ ตสาหกรรมขนาดย่อ ม แต่ความต้อ งการ
เงินทุนระยะยาวบรรษัทเงินทุนฯ ยังไม่อาจสนองได้เต็มที่เนื่องจากกําลังเงินทุนจํากัดและต้องพึ่ง
สินเชื่อจากต่างประเทศ สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมยังต้องอาศัยธนาคารพาณิชย์ ใน
การพิจารณาหลักประกันการกู้ยมื จึงยังดําเนินงานในวงจํากัด ส่วนบริษทั เงินทุนเอกชนกําลังเพิง่
เริม่ งาน ยังดําเนินงานไม่กว้างขวางนัก ส่วนสถาบันการเงินอื่นซึง่ มีทุนประเภทระยะยาว คือ บริษทั
ประกันชีวติ และกองทุนบํานาญของเอกชน ปรากฏว่ายังไม่มบี ทบาทในการสนองความต้องการ
เงินทุนระยะยาวของอุ ตสาหกรรมในประเทศ การลงทุนส่ ว นใหญ่ มกั ทําในรูปลงทุนหลักทรัพย์
รัฐบาลหรือเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์
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การสนองความต้องการเงินทุนในส่วนเอกชนมิได้ขาดแคลนเฉพาะสินเชื่อระยะยาวเท่านัน้
การสนองความต้องการเงินทุนทีไ่ ด้จากการจําหน่ายหุน้ ก็ไม่เพียงพอเช่นกัน และสถาบันทีจ่ ดั การใน
เรื่องการออกหุน้ จําหน่ ายแก่ประชาชนยังดําเนินงานได้ในขอบเขตจํากัด และตลาดหลักทรัพย์ออก
ใหม่และตลาดหุน้ ก็ยงั เพิง่ แรกเริม่
ผลการสนองความต้อ งการเงินทุนในส่ว นเอกชนของสถาบันการเงินประเภทต่ างๆ ใน
ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ได้ขยายสินเชื่อในรูปเงินให้กู้และเบิกเกิน
บัญชีเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 16.9 ต่อปี ซึง่ นับว่าเป็ นอัตราทีค่ ่อนข้างสูง ในระหว่างปี 2509–
2513 การให้กู้ยมื แก่ส่วนเอกชนของธนาคารพาณิชย์มจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ สุทธิ 10,103 ล้านบาท เป็ น
การให้กยู้ มื เพื่อการเกษตร เหมืองแร่ อุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
และสาธารณูปการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้เงินกู้เกษตรกรทัง้ โดยตรง
และโดยผ่ านสหกรณ์ การเกษตรเป็ นจํานวน 2,185 ล้านบาท ความต้อ งการทางการเงินของ
เกษตรกรเพื่อลงทุนทางเกษตรยังมีมากอยู่ แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ไม่อาจจะขยายได้มาก
เพราะมีข ีดจํากัดในจํานวนเงินทุน บรรษัทเงิน ทุนอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ใ ห้เ งินกู้แ ก่
เอกชนเพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางเป็ นจํานวน 424 ล้านบาท ในช่วงระยะ 2510–
2513 และคาดว่าเมื่อสิน้ ปี 2514 บรรษัทจะอนุ มตั เิ งินกู้เป็ นจํานวน 600 ล้านบาท การให้เงินกู้เพื่อ
ลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมของบรรษัทสามารถขยายไปได้มาก แต่บรรษัทมีปญั หาขาดแคลนด้าน
เงินทุน เพราะมีขดี จํากัดโดยพระราชบัญญัตเิ งินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดให้รฐั บาล
คํ้าประกันเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาทเท่านัน้ จึงควรแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน สําหรับ
สํานักงานธนกิจอุ ตสาหกรรมขนาดย่อมได้ให้เงินกู้ยมื ในระยะ 4 ปี แรกของแผนเป็ นจํานวนเงิน
106.3 ล้านบาท เมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนคาดว่าจะให้เงินกู้ได้ประมาณ 133 ล้านบาท กิจการ
ประกันชีวติ ได้ลงทุนในกิจการของส่วนเอกชนในช่วงระยะปี 2510–2513 เป็ นจํานวนเงิน 101 ล้าน
บาท เมือ่ สิน้ ปี 2514 คาดว่าบริษทั ประกันชีวติ สามารถลงทุนในส่วนเอกชนประมาณ 125 ล้านบาท
ซึ่งนับว่ากิจการประกันชีวติ ประสบอยู่ คือ ขาดความเชื่อถือจากประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม ีข อบเขตการดํ า เนิ น งานจํา กัด ทํ า ให้กิจ การประกัน ชีว ิต สามารถลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ได้น้อย ตลาดเงินและตลาดทุนสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนแก่ส่วนเอกชน
ได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท ในระยะ 5 ปีทผ่ี ่านมา การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และตลาด
เงินยังไม่สามารถสนองความต้องการให้เอกชนได้เต็มที่ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ยงั ขาดสภาพ
คล่อง ประชาชนยังไม่เข้าใจและนิยมวิธกี ารลงทุนในรูปหุน้ และหุน้ กู้ และขาดตลาดรองไว้คอยคํ้าจุน
ภาวะการเงินของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดเงิน
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เป้ าหมายของการลงทุนส่ วนเอกชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 3
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ความสําคัญ ในการพัฒนาส่ ว นเอกชนต่ อ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจะเพิม่ มากขึน้ ความต้องการเงินลงทุนในส่วนเอกชนสาขาต่างๆ คาดว่าจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 131,000 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึง่ กําหนดไว้ 92,000
ล้านบาท เงินลงทุนส่วนเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 66 ของเงินทุนทัง้ สิ้นและคาดว่าจะมีอตั ราเพิม่ ถัว
เฉลีย่ ร้อยละ 7.3 ต่อปี
แหล่งที่มาของเงิ นลงทุนส่วนเอกชนระยะ 2515–2519
(ล้านบาท)
นิตบิ ุคคลและเอกชนในประเทศ
แหล่งต่างประเทศ
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
กิจการประกันชีวติ
ตลาดเงินและตลาดทุน
หมายเหตุ

96,700
13,850
20,450
12,500*
3,250
1,700
300
200
2,500
รวม

131,000

เป็นเงินลงทุนสุทธิ*

นโยบายและมาตรการที่สาคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันการเงิ นต่างๆ
การพัฒนาสถาบันการเงินในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมุ่งสนับสนุ นให้สถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ ขยายการดําเนินงานเพื่อระดมเงินออมที่อยู่นอกสถาบันการเงินให้เ ข้าสู่สถาบัน
การเงิน เพื่อ นํ าไปลงทุนที่เ ป็ นประโยชน์ สถาบันการเงินที่มอี ยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สํานักงาน
ธ
น
กิ
จ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษทั ประกันชีวติ บริษทั การเงิน และบริษทั เงินทุนเอกชน จะได้รบั การ
สนับสนุนให้ดาํ เนินงานทีก่ ว้างขวางมากขึน้ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการเงินทุนทีย่ งั มีอยู่เป็ น
จํานวนมาก
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สําหรับสถาบันการเงินประเภทใหม่ ซึง่ ได้แก่ ตลาดการเงินและตลาดทุน จะมีความสําคัญ
เพิม่ มากขึ้น มาตรการในการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนที่สําคัญได้แก่ การตรากฎหมาย
กําหนดให้สถาบันการเงินที่มบี ทบาทสําคัญในตลาดเงิน และตลาดทุนเข้ามาอยู่ในข่ายกํากับดูแล
ของทางการอย่างใกล้ชิด เพื่อ ให้ส าธารณชนได้เ กิด ความมันใจว่
่ า การลงทุ นของตนได้รบั การ
คุ้มครองโดยการดําเนินงานที่สมควรของสถาบันเหล่ านัน้ นอกจากนี้จะได้ดําเนินการเพื่อ ให้ม ี
กฎหมายบริษทั สาธารณชน เพื่อเป็ นแนวทางและขอบเขตการดําเนินงานของบริษทั สาธารณชน
โดยเหมาะสมในด้านการส่งเสริมการดําเนินงานของตลาดเงินและตลาดทุน จะพิจารณาแก้ไขความ
เหลื่อมลํ้าในด้านการจัดเก็บภาษีและพิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์ ในด้านภาษีและอื่นๆ เพื่อเป็ นการ
จูงใจและส่งเสริมให้ตลาดเงินและตลาดทุนสามารถเป็ นกลไกสําคัญในการระดมเงินออมของเอกชน
มาใช้ลงทุนทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม
ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ล่าวนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่
เป็ นธนาคารกลางของประเทศ จัดว่ามีบทบาทสําคัญทัง้ ในด้านการสอดส่องดูแลให้ระบบธนาคาร
พาณิชย์มคี วามมังคงเป็
่
นที่เชื่อถือของประชาชน ดําเนินการในทางที่เป็ นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ส่วนรวมของประเทศ ตลอดทัง้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน
การเงินพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ในขอบเขตทีส่ อดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ประเทศ
นโยบายและมาตรการทีส่ าํ คัญในการพัฒนาสถาบันการเงินต่างๆ มีดงั นี้
ธนาคารพาณิ ชย์
(1) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ธนาคารพาณิชย์ดําเนินการต่างๆ เพื่อระดมเงินฝากให้
ได้มากขึน้ โดยมาตรการดังนี้
ก.
อนุญาตให้เปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะในชนบทและท้องถิน่
ซึ่งมีจํานวนธนาคารพาณิชย์เปิ ดดําเนินการอยู่ไม่เพียงพอ โดยปรับปรุงหลักเกณ์ท่ธี นาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายนี้
ข.
ส่งเสริมให้ธ นาคารพาณิชย์รบั ฝากเงินระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อดึงดูด
เงินออมระยะยาว ในการนี้จะได้พจิ ารณาทบทวนอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตามความเหมาะสม
(2) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ขยายบริการเพื่อสนองความต้องการในสาขาเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาท้องถิน่ มากขึน้ โดยมีมาตรการดังนี้
ก.
ให้ความสนับสนุ นในการเปิ ดสาขาธนาคารเป็ นพิเศษ
ส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิน่ และสินเชื่อเพื่อการเกษตร

แก่ธนาคารที่ม ี
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ข.
ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทางการเงิ นแก่
สถาบันการเงินพิเศษทีด่ าํ เนินการให้เงินกูเ้ พื่อการเกษตรและเงินกูเ้ พื่ออุตสาหกรรม
ค.
ดําเนินการเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ได้รบั สินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในรูปการขายช่วงซือ้ ลดตั ๋วสัญญาใช้เงินประเภทต่างๆ เพิม่ ขึน้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(1) รัฐบาลจะให้ความช่ว ยเหลือทางการเงินแก่ธ นาคารเพื่อ การเกษตรฯ ในรูปการ
ลงทุนในหุน้ ธนาคารและเงินกูม้ ากขึน้
(2) สนับสนุ นและช่วยเหลือธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ในการหาเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากแหล่ง
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ ในการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขยายวงเงินและประเภท
ขอความอนุเคราะห์ดา้ นรับช่วงซือ้ ลดตั ๋วสัญญาใช้เงินอันเนื่องมาจากการเกษตรกรรมให้มากขึน้ แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
(3) ขยายการให้กู้ยมื สินเชื่อระยะปานกลางอันจะเป็ นการช่วยให้เกษตรกรได้ปรับปรุง
วิธกี ารเกษตรให้ทนั สมัยขึน้
(4)
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาลกับส่วนราชการ

สําหรับสินเชื่อการเกษตรระยะยาวนัน้ อาจพิจารณาสถาบันการเงินเพื่อเรือ่ งนี้ขน้ึ ต่างหาก
บรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรม
(1) สนั บ สนุ น บรรษัท ให้เ พิ่ม การให้กู้ ย ืม แก่ อุ ต สาหกรรมที่ม ีค วามสํา คัญ ลํา ดับ สู ง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลผลิตทางการเกษตรและเหมืองแร่
เป็ นวัตถุดบิ อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการสังสิ
่ นค้าเข้า
และอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตปจั จัยเพื่อการเกษตร ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นนโยบายรัฐบาลอาจพิจารณาจัดตัง้
ให้ในรูปกองทุนพิเศษ
(2) ส่งเสริมให้บรรษัทร่วมลงทุนในบริษทั สาธารณชนทีป่ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมที่
มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3)

ส่งเสริมให้มบี ทบาทในการพัฒนาตลาดทุน ทัง้ นี้ อาจตัง้ สาขาขึน้ ในต่างจังหวัดด้วย

(4)

แก้ไขพระราชบัญญัตบิ รรษัทเงินทุน เพื่อให้สามารถเพิม่ ทุนได้ตามทีส่ มควร

๑๐๕

(5) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับช่วงซื้อลดตั ๋วสัญญาใช้เงินทีบ่ รรษัทฯ ซือ้ ลดไว้จาก
กิจการอุตสาหกรรมอีกต่อหนึ่งด้วยในอัตราซือ้ ลดทีต่ ่าํ
กิ จการประกันชีวิต
(1) ปรับ ปรุ ง การกํ า กับ ควบคุ ม กิจ การประกัน ชีว ิต ให้เ ป็ น ไปโดยเหมาะสมเพื่อ ให้
ประชาชนเกิดความเชื่อถือ
(2) พิจารณาแก้ไ ขประมวลรัษ ฎากรให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของการประกัน
ชีว ิต ตามสภาพปจั จุบ ัน รวมทัง้ พิจารณาให้ส ิทธิประโยชน์ ใ นอัต ราที่เ ท่ าเทีย มกับการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือเงินทุนเลีย้ งชีพ
(3) ส่ ง เสริม ให้กิจ การประกัน ชีว ิต มีบ ทบาททํา การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ท่ีใ ห้ค วาม
ปลอดภัยและมันคงในส่
่
วนเอกชนให้มากยิง่ ขึน้
ตลาดเงิ นทุน
(1)

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศอันเหมาะสมแก่การลงทุนในหลักทรัพย์

(2) กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่างๆ ให้เป็ นไปตามหลักการทีด่ แี ละ
สอดคล้องกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มกี ฎหมายเป็นเฉพาะเรือ่ ง
(3) ส่งเสริมการจัดตัง้ สถาบันการเงินที่มบี ทบาทในการระดมเงินทุนจากผู้ออมทรัพย์
และทําการลงทุนระยะะยาวในหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ความปลอดภัยและมันคงของส่
่
วนเอกชนให้มากยิง่ ขึน้
สถาบันการเงินเหล่านี้ ได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบํานาญ กิจการประกันชีวติ และสถาบัน
กองทุนร่วมและสถาบันออมทรัพย์อ่นื ๆ
(4)

ปรับปรุงและจัดให้มตี ลาดหุน้ หรือตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพสมบูรณ์

(5)

แก้ไขความเหลื่อมลํ้าในด้านการจัดเก็บภาษี

(6)

ส่งเสริมให้มบี ริษทั สาธารณชนเพิม่ มากขึน้ โดยมาตรา ดังนี้

ก.
ดําเนินการเพื่อให้มกี ฎหมายบริษทั สาธารชนเพื่อเป็ นเครื่องมือควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษทั สาธารณชน
ข.
แก้ไขปญั หาปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนหันมา
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั สาธารณชนมากขึน้
ค.
ให้ ส ิท ธิป ระโยชน์ ใ นด้ า นภาษี อ่ื น ๆ แก่ บ ริษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น ในบริษั ท
สาธารณชนโดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

๑๐๖

ง.
สนับสนุ นให้กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ดําเนินการขายหุน้ ให้แก่ประชาชนให้มากยิง่ ขึน้

รัฐวิสาหกิจ
สถานการณ์ ท ั ่วไปของรัฐวิ สาหกิ จ
รัฐวิสาหกิจเป็ นกิจการของรัฐบาลที่ตงั ้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจ มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะช่วยเร่งรัด
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญรวดเร็วและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนยิง่ ขึ้น
การดํ า เนิ น งานธุ ร กิจ ของรัฐ บาลในรู ป รัฐ วิส าหกิจ ได้ เ ริ่ม มีม านานแล้ ว โดยเริ่ม จากกิจ การ
สาธารณู ปการ ซึ่งต้อ งใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก อาทิเช่น การรถไฟและโทรศัพท์ ต่อมาการ
ดําเนินงานวิสาหกิจของรัฐได้ขยายตัวในรูปการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งในขณะนัน้ เอกชนยังมิได้
ลงทุนเป็นลํ่าเป็ นสันประการหนึ่ง และผลิตสินค้าประเภทยุทธบริภณ
ั ฑ์หรือเพื่อสนองความต้องการ
ของราชการทหารในยามสงครามประการหนึ่ง เพื่อต่อต้านและจํากัดอิทธิพลของต่างด้าวอีกประการ
หนึ่ง นโยบายส่วนใหญ่ทด่ี ําเนินการในขณะนัน้ จึงเป็ นการขยายบริการและการผลิตเพื่อสนองความ
ต้อ งการที่ข าดแคลน และได้ขยายขอบเขตกว้า งขวางครอบคลุ ม ไปถึง กิจการต่ า ง ๆ นอกจาก
อุตสาหกรรมบางประเภทก็ได้ขยายตัวไปถึงกิจการพาณิชย์ การธนาคารและการประกอบธุรกิจใน
ด้านการเกษตรอีกด้วย ดังนัน้ นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจแต่ เดิมจึงไม่ม ี
หลัก เกณฑ์ท่แี น่ นอน การตัง้ ขึ้นก็ถือ เอาความต้อ งการตามเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นเป็ นหลักในการ
พิจารณา จํานวนกิจการของรัฐในรูปรัฐวิสาหกิจจึงเพิม่ ขึ้นอย่างมากมาย รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ท่ี
สามารถทํากําไรได้ในระยะนัน้ อยูใ่ นประเภทการผลิตสินค้าผูกขาด ส่วนรัฐวิสากิจอื่นๆ ทีด่ ําเนินการ
ในทํานองเดียวกับเอกชนต้องประสบผลขาดทุนและจําต้องเลิกกิจการไปเป็นจํานวนมาก
รัฐ วิส าหกิจ หรือ การประกอบธุ ร กิจ ของรัฐ ได้ ม ีจํ า นวนเพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ยๆ มีท ัง้ ที่ร ัฐ
ดําเนินการเอง และทีร่ ฐั มีหุน้ ส่วนร่วมกับเอกชน ดังนัน้ จึงมีการกําหนดคํานิยมเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
ขึ้
น
ในพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2502 ไว้ว่า รัฐวิสาหกิจ หมายถึง กิจการทีม่ ี
ทุ น ทัง้ สิ้น เป็ น ของรัฐ หรือ รัฐ ถือ หุ้น เกิน กว่ า ร้อ ยละห้า สิบ ตามความหมายดัง กล่ า วนี้ ป จั จุ บ ัน
รัฐวิสาหกิจจึงมีอยู่เป็ นจํานวนทัง้ สิ้น 80 แห่ง เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มที ุนทัง้ สิ้นเป็ นของรัฐจํานวน 49
แห่ง และรัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ จํานวน 31 แห่ง ทัง้ นี้ไม่รวมถึงกิจการประเภทเงินทุน หมุนเวียน ซึง่ มีอยู่เป็ นจํานวนมาก เป็ นกิจการขนาดเล็กและมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
น้อยมาก รัฐวิสาหกิจทัง้ 80 แห่ง อาจแบ่งได้ตามลักษณะของการจัดตัง้ ออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) รัฐ วิ ส าหกิ จ ประเภทที่ จ ดั ตัง้ ขึ้ น โดยตราพระราชบัญ ญัติ จ ดั ตัง้ โดยเฉพาะ
ปจั จุบนั มีอยู่ 15 แห่ง มีทุนดําเนินงานทัง้ สิน้ เป็ นของรัฐ รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ได้กําหนดให้จดั ทํางบประมาณประจําปี ซึง่ ประกอบด้วย งบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนให้

๑๐๗

นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ ได้แ ก่ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย การท่ าเรือ แห่ ง ประเทศไทย การไฟฟ้ าฝ่ายผลิต แห่ ง
ประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
(2) รัฐวิ ส าหกิ จประเภทที่ จดั ตัง้ ขึ้ นโดยพระราชกฤษฎี กา ซึ่ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การของรัฐ พ.ศ. 2496 มีจาํ นวน 19 แห่ง มีทุนดําเนินงานทัง้ สิน้ เป็ นของ
รัฐ ได้แ ก่ องค์ก ารรับส่ งสินค้าและพัส ดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.) องค์ก ารอุ ตสาหกรรมป่าไม้ องค์ก าร
เชือ้ เพลิง องค์การสวนยาง เป็นต้น
(3) รัฐวิ สาหกิ จประเภทที่ จดั ตัง้ ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยมี
ฐานะตามกฎหมายเป็ นบริษัทจํากัด ปจั จุบนั อยู่ 27 แห่ง มีทงั ้ ที่รฐั ถือหุ้นทัง้ สิ้น และที่รฐั ถือหุ้น
ร่ว มกับเอกชนโดยมีหุ้นเกินกว่าร้อ ยละห้าสิบ บริษัทที่มหี ุ้นทัง้ สิ้นเป็ นของรัฐ ได้แก่ บริษัทไทย
โทรทัศน์ จํากัด บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด บริษทั ไม้อดั ไทย จํากัด เป็ นต้น สําหรับรัฐวิสาหกิจที่
รัฐถือ หุ้นเกินร้อยละห้าสิบ ได้แก่ บริษัทวิทยุการบินไทย จํากัด บริษัทสหโรงแรมไทยและการ
ท่องเทีย่ ว จํากัด บริษทั การบินไทย จํากัด เป็นต้น
(4) รัฐวิ สาหกิ จประเภทที่ ตงั ้ ขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยรัฐบาลจะกําหนดทุน
หมุนเวียนเพื่อการดําเนินงานและให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกระทรวงเจ้าสังกัด มีจาํ นวน 19 แห่ง
รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ไม่มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล เช่น ประเภทดังกล่าวข้างต้น การทํานิตกิ รรมต่างๆ
จะต้อ งทํา ในนามของกระทรวงเจ้า สัง กัด ได้แ ก่ สํา นักงานสลากกิน แบ่ งรัฐ บาล โรงงานยาสูบ
สถานธนานุเคราะห์ โรงงานผลิตสารส้ม เป็นต้น
รัฐวิส าหกิจประเภทต่ างๆ ดังกลาวได้มกี ารควบคุ มการดําเนิ นงานและการใช้จ่ายของ
องค์ก ารโดยระเบีย บของคณะรัฐ มนตรีซ่ึง ได้อ อกไว้เ ป็ น คราวๆ ตามความจํา เป็ น และความ
เหมาะสม ระเบียบต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ระเบียบการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2504
ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2507 ซึ่งกําหนดให้รฐั วิสาหกิจจัดทํางบประมาณ
ประจําปี โดยแยกเป็ น งบลงทุน และงบทําการเพื่อ เสนอคณะกรรมการบริหาร ของรัฐวิส าหกิจ
พิจารณาอนุมตั ใิ ช้ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางดําเนินงาน และให้รฐั วิสาหกิจเสนองบลงทุนประจําปีให้
คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพจิ ารณาเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2502 (แก้ไข พ.ศ. 2503)
อย่างไรก็ตาม สําหรับการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทที่ได้จดั ตัง้ ขึ้นโดยกฎหมาย
เฉพาะก็ยงั จําเป็ นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในงบลงทุนและรับทราบงบทําการ
ตามทีไ่ ด้มบี ทบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ

๑๐๘

การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรก (พ.ศ. 2504–2509) ส่ วนใหญ่ของการลงทุนเพื่อ
รัฐ วิส าหกิจ มุ่ ง ไปในด้า นการส่ ง เสริม สาธารณู ป การ ได้แ ก่ การไฟฟ้ า การรถไฟ การท่ า เรือ ฯ
อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ การชดใช้และการชําระหนี้เงินกู้จากกิจการรัฐวิสาหกิจเพื่ออุตสาหกรรม แผน
ฉบับนี้จงึ ได้กําหนดนโยบายในการทีจ่ ะจํากัดการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ไว้เป็ นต้นว่า
ในด้านอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อไม่ให้แข่งขันกับเอกชน เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2502 ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 1 ได้มกี าร
กํ า หนดวงเงิน งบพัฒ นาไว้เ ป็ นจํานวน 8,655 ล้านบาท เป็ นงบพัฒ นารัฐ วิส าหกิจ สาขา
พลังงาน 3,521 ล้านบาท สาขาคมยาคม 3,266 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 1,468 ล้านบาท สาขา
เกษตร 263 ล้านบาท และสาขาพาณิชย์และบริการ 137 ล้านบาท ผลการลงทุนจริงปรากฏว่า ได้
ลงทุนในงบพัฒนาฯ ทัง้ สิ้นไป 5,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 66 ของงบพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
(ตารางที่ 1)
ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี้ เห็น สมควรมีก ารควบคุ ม การใช้จ่า ยเงิน ลงทุ น ของ
รัฐ วิส าหกิจ ให้ไ ด้ผ ลอย่ า งจริง จัง และให้เ ป็ น ไปโดยประหยัด จึง ได้ม ีก ารวางระเบีย บควบคุ ม
รัฐวิสาหกิจในด้านการเงิน การบัญชี และการลงทุนขึน้
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้กํา หนดนโยบายที่จ ะส่ งเสริมและปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ซึ่ง เป็ น นโยบายต่ อ เนื่ อ งมาจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับ แรกเป็ น ส่ ว นใหญ่ การดํา เนิ น งานจึง ได้มุ่ ง
สนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะของแผนฉบับนี้ ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจ
ได้ใช้เงินรายได้จากผลกําไรมาลงทุนในโครงการพัฒนามากขึน้ (ตารางที่ 1) สําหรับรัฐวิสาหกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ลดความสําคัญลงเพื่อมิให้เป็ นการแข่งขันกับเอกชน ดังจะเห็น
ได้จากการที่รฐั อนุ มตั ิงบลงทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐวิ สาหกิจสาขาคมนาคม 9,858 ล้านบาท
แบ่งเป็นพลังงาน 4,272 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 3 เป็ นงบพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์
ทัง้ นี้ เนื่องจากรัฐบาลได้มนี โยบายที่จะส่งเสริมให้เอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศได้มสี ่วน
ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ จึงได้วางนโยบายและเป้าหมายลดงบพัฒนา
รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและการค้าให้น้อยลงเพื่อรักษานโยบายดังกล่าว และโดยเหตุทร่ี ฐั
ได้ลงทุนในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจในแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกไปเป็ นจํานวนเงินมิใช่น้อย อันมีผลทํา
ให้ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจดีขน้ึ ดังนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 การใช้จ่ายเงินลงทุนพัฒนา
ของรัฐวิสาหกิจจึงใช้จ่ายจากเงินรายได้มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระการกู้เงินจากต่างประเทศและ
งบประมาณแผ่นดินสัดส่วนการใช้จ่ายเงินลงทุนในงบพัฒนารัฐวิสาหกิจจํานวน 9,858 ล้านบาท นี้
เป็ นเงินที่จ่ายจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง 4,047 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 20 เงินกู้
ต่ างประเทศและเงินสินเชื่อ ต่ า งประเทศ 3,835 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 39 ของงบพัฒนา

๑๐๙

รัฐวิสาหกิจทัง้ สิน้ จากผลการดําเนินงานจริงในปี 2510–2512 และของปี 2513–2514 โดยประมาณ
ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจได้ลงทุนในงบพัฒนาไปเป็ นจํานวนเงิน 9,685 ล้านบาท (ตารางที่ 1) หรือ
เท่ากับร้อยละ 98 ของงบพัฒนาทัง้ สิ้นทีก่ ําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยใช้จ่ายจากเงิน
รายได้ 4,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 ซึง่ สูงกว่าทีก่ ําหนดไว้ในแผน 928 ล้านบาท ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 2,058 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 ใช้จ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศและเงินสินเชื่อ
ต่างประเทศ 2,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 ซึง่ ตํ่ากว่าที่ กํ่ าหนดไว้ในแผนร้อยละ 13 (39–27) จาก
การเปรียบเทียบงบพัฒนาฯ ที่ดํา เนิ นการจริง กับงบพัฒนาตามแผนแล้ว จะเห็น ได้ชดั ว่ า โดย
ส่วนรวมฐานะของรัฐวิสาหกิจดีข้นึ แต่ยงั มีหลายแห่งที่ดําเนินการไม่ได้ผลและขาดประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถทํารายได้ดนี นั ้ เป็นประเภทผูกขาดและการพลังงาน เมื่อรวมกันแล้ว รัฐสาหกิจ
สามารถส่งเงินรายได้ให้รฐั เป็นเงิน 4,500 ล้านบาท ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
สําหรับแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ที่กําหนดไว้ว่าจะ
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดขี น้ึ หรือ
เพื่อยุบเลิกไปเสียบ้างนัน้ ก็ปรากฏว่าได้ผ ลอยู่บ้างดังจะเห็นได้ว่า ในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 มีรฐั วิสาหกิจอยู่เป็ นจํานวน 108 แห่ง แต่ในปจั จุบนั มีเหลืออยู่เพียง 80 แห่ง รัฐวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่ทห่ี มดสภาพไป ได้แก่ บริษทั จังหวัด เป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทการค้าได้ดําเนินการขายหุน้
ให้เ อกชนไปจนหมดสภาพเป็ นรัฐวิส าหกิจ รัฐ วิส าหกิจ บางแห่ง ได้ขายกิจการให้เ อกชนรับไป
ดําเนินการ เช่น บริษทั กระสอบไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจบางแห่งได้มมี ติคณะรัฐมนตรีให้ ยุบเลิกแล้ว
และอยู่ระหว่างการชําระบัญชี เช่น บริษัทเกลือ ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานได้มมี ติ
คณะรัฐมนตรีใ ห้ร วมกิจการเข้าด้ว ยกัน ได้แ ก่ การรวมการไฟฟ้ ายัน ฮี การไฟฟ้ า ลิก ไนท์ และ
การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน และมีพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึน้ เป็ น
ต้ น เพื่อ เป็ น การปรับ ปรุ ง กิจ การของรัฐ วิส าหกิจ ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายและเป้ าหมายการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑๑๐

ตารางที่ 1
ตารางเปรียบเทียบงบพัฒนา ฉบับที่ 1 และ 2
แผนฉบับที่ 1 (2504–2509
ตามแผน
จ่ายจริง
สาขาเกษตร
งบพัฒนา
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินต่างประเทศ
และสินเชื่อ
สาขาคมนาคม
งบพัฒนา
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินกูต้ ่างประเทศ
และสินเชื่อ
สาขาพลังงาน
งบพัฒนา
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินกูต้ ่างประเทศ
และเงินเชื่อ
สาขาอุตสาหกรรม
งบพัฒนา
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินกูต้ ่างประเทศ
และสินเชื่อ

ตามแผน

แผนฉบับที่ 2 (2510–2514)
จ่ายจริง
ประมาณ
2510–2512
2513–2514

รายจ่าย

263.21

151.57

465.89

62.68

44.78

107.46

194.46

71.71

400.00

13.42

32.35

45.77

68.75

62.78

65.89

49.26

12.43

61.69

-

17.09

-

-

-

-

3,266.05

1,888.89

4,842.24

1,932.41

2,350.34

4,282.75

1,372.92

980.32

2,458.77

1,295.68

1,576.63

2,872.31

1,001.73

544.00

673.47

259.55

182.08

441.67

890.40

364.54

1,710.00

377.14

591.63

968.77

3,521.20

2,860.62

4,272.16

2,250.08

2,550.93

4,806.01

588.48

366.21

1,004.38

827.84

808.0

1,637.64

672.16

813.52

1,485.58

564.70

1,051.75

2,368.02

1,442.66

2,125.50

355018

927.61

1,62.72

1,468.37

731.98

278.05

273.49

124.03

397.52

687.97

366.24

183.36

253.41

112.39

365.80

540.90

365.74

94.69

20.08

11.64

31.72

239.50

-

1,142.28

-

-

-

-

๑๑๑

แผนฉบับที่ 1 (2504–2509
ตามแผน
จ่ายจริง
สาขาพาณิ ชย์และบริการ
งบพัฒนา
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินกูต้ ่างประเทศ
และสินเชื่อ
รวมงบพัฒนาทุกสาขา
แหล่งที่มาของงบพัฒนา
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
และเงินกูค้ ลัง
เงินกูต้ ่างประเทศ
และสินเชื่อ

ตามแผน

แผนฉบับที่ 2 (2510–2514)
จ่ายจริง
ประมาณ
2510–2512
2513–2514

รายจ่าย

136.56

71.25

-

28.51

63.04

91.55

130.56

61.35

-

28.51

25.07

53.58

6.00

9.90

-

37.97

37.97

8,655.39

5,704.32

9,858.34

4,552.17

5,133.12

9,685.29

2,974.39

1,845.83

4,046.51

2,418.86

2,556.24

4,975.10

2,182.08

2,034.20

1,976.33

1,000.99

1,057.64

2,058.63

3,498.92

1,824.29

3,835.50

1,130.32

1,519.24

2,651.56

-

การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
จากผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทีแ่ ล้วๆ มา ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ทด่ี ําเนินการมีผลกําไรเป็ นกิจการประเภทผูกขาดหรือให้
สิทธิพเิ ศษ รัฐวิสาหกิจบางแห่งประสบผลขาดทุน โดยที่ไม่น่าจะต้องขาดทุนและมีบางแห่งที่การ
ดําเนินงานไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่ได้วางไว้ เนื่องจากสาเหตุสําคัญ
หลายประการ จําเป็ นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดขี น้ึ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2515–2519) ดังต่อไปนี้ คือ
1.
ด้า นการบริห ารยัง ขาดการวางแผนที่ดี ไม่ ม ีป ระมาณการใช้จ่ า ยและลงทุ น ที่
รอบคอบ สําหรับอนาคต ขาดการจัดองค์การทีด่ ี คนล้นงาน ใช้คนไม่ตรงกับความรูค้ วามสามารถ
และขาดผู้ บ ริห ารงานที่เ หมาะสม ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง เพราะขาดการควบคุ ม การบริห ารงานที่ดี
คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจทัวไปควรจะมี
่
การเปลีย่ นแปลงตัวบุคคล ให้ผทู้ ่มี คี วามสามารถและมี
ประสบการณ์เข้าเป็นกรรมการควบคุมการบริหาร
2.
ด้า นการผลิต และการตลาด รัฐ วิส าหกิจ บางแห่ ง ไม่ม ีก ารวางแผนการผลิต ให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด เนื่อ งจากรัฐวิส าหกิจไม่มกี ารศึกษาและวิจ ยั ตลาด และ
ผู้ดําเนิ นงานไม่ได้มปี ระสบการณ์ ทางการค้า ทําให้เ กิด ปญั หาผลิตแล้วขายไม่อ อก หรือต้นทุ น
การผลิตสูง เพราะซื้อวัตถุดบิ ในราคาสูง ขาดการหาวิธจี ูงใจลูกค้าตามวิถกี ารค้าและพยายามขอ
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อภิส ิท ธิใ์ นด้า นธุ ร กิจ จากรัฐ บาลอยู่ เ สมอ เมื่อ ได้อ ภิส ิท ธิแ์ ล้ ว ก็ เ กิด ความเฉื่ อ ยชาไม่ ป รับ ปรุ ง
สมรรถภาพ จึงมักแข่งขันกับผูผ้ ลิตไม่ได้
3.
ด้านการเงินและการบัญชี รัฐวิสาหกิจบางแห่งขาดการวางแผนทางด้านการเงิน
ขาดผู้มคี วามรู้ในด้านการบัญ ชีแ ละไม่ส ามารถใช้ระบบการควบคุมการเงินสมัยใหม่ ทําให้ขาด
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การดําเนินงานทางการเงินหละหลวมไม่รดั กุม เป็ นเหตุให้ผบู้ ริหารงาน
ไม่ทราบฐานะการเงินของกิจการทีแ่ ท้จริงจึงดําเนินการได้ผดิ พลาดทําให้เกิดการขาดทุน
4.
ด้านการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากเงินรายได้ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ทด่ี ําเนินการได้
ดีมผี ลกําไรสูง แต่นําเงินไปใช้จ่ายลงทุนที่ไม่จําเป็ นและไม่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
ทัง้ ๆ ทีก่ ารลงทุนเหล่านี้มไิ ด้มผี ลในทางเพิม่ รายได้ ตรงกันข้ามกลับทําให้เกิดรายจ่ายประจําเพิม่ ขึน้
และกําไรลดลง จึงควรกําหนดในระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2507 เพื่อให้รดั กุม
เพียงพอและเพื่อให้การใช้จา่ ยเงินเป็นไปโดยประหยัด
5.
รัฐ วิส าหกิจ บางแห่ ง ไม่ พ ยายามปฏิบ ัติง านตามอํ า นาจหน้ า ที่ท่ีก ฎหมายหรือ
นโยบายรัฐบาลกําหนดให้แต่กลับพยายามใช้จ่ายไปในกิจการที่ไม่ค่อยจะปรากฏผลประโยชน์แก่
ส่วนรวมหรือ กิจการที่เอกชนน่ าจะทําได้ดกี ว่าและประหยัดกว่า รัฐวิสาหกิจบางประเภทมีหน้ าที่
อํานวยบริการโดยสะดวกแก่ประชาชนในราคาอันสมควร แต่กลับพยายามหากําไรมากไป และมิได้
ใช้กําไรนัน้ เพื่อขยายบริการและคิดอัตราค่าบริการของตนเอพื่อช่วยค่าครองชีพของประชาชน
6.
การส่งเงินรายได้ให้รฐั จากผลกําไร รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ดี ําเนินการได้ผลดีม ี
กําไรสูง ไม่พยายามทีจ่ ะส่งเงินรายได้ให้ผถู้ อื หุ้นคือรัฐมากขึน้ แต่กลับนํ าผลกําไรไปใช้จ่ายลงทุน
ขยายงานมากจนเกินไป ในบางโอกาสเป็ นการเพิม่ ความต้องการในประเทศโดยไม่สอดคล้องกับ
แผนการเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งควรจะได้พจิ ารณาหาทางควบคุมให้นําเงินส่งรัฐให้มากขึน้ เป็ นการ
ช่วยเหลืองบประมาณแผ่นดิน ในอันที่จะนํ าไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ที่มคี วามสําคัญ
ต่อไป
จากปญั หาและอุ ปสรรคดังกล่ าวนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 จะได้
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ
เหล่านี้ ให้น้อยลง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ และสามารถสนับสนุ นรายได้แผ่นดินให้
มากขึน้ เพื่อช่วยเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) ได้พยายามกําหนดนโยบายว่ารัฐจะสนับสนุ น
รัฐวิสาหกิจประเภทใดบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และกําหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตการดําเนินการ
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ของรัฐวิส าหกิจให้ชดั เจน ส่ ว นรัฐวิส าหกิจที่ไม่อ ยู่ใ นข่ายที่จะได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐก็จะได้
พิจารณาหาทางที่จะจําหน่ ายจ่ายโอนให้เอกชนรับไปดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจทําได้หลายวิธ ี ก)
ขายกิจการทัง้ หมด ข) ขายหุน้ บางส่วน ค) ให้เช่าสําหรับรัฐวิสาหกิจทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าไม่มคี วาม
จําเป็ นทีร่ ฐั จะต้องดําเนินการต่อไปแล้ว ง) รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่สามารถจะปรับปรุงให้ดขี น้ึ และไม่มผี ใู้ ด
ต้องการ ก็จะได้พจิ ารณายุบเลิกเสีย
นโยบาย
นโยบายส่วนรวมของรัฐวิสาหกิจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีดงั ต่อไปนี้ คือ
1.

รัฐวิสาหกิจทีร่ ฐั จะสนับสนุนให้คงดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจต่อไป ได้แก่

1)
รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขนาดใหญ่ ซึง่ จําเป็ น
จะต้องจัดทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
2)
รัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมากเพื่อประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ
แต่ประชาชนไม่สนใจที่จะทําเพราะให้ผลตอบแทนน้ อยมาก แต่เมื่อได้ดําเนินการจนมีผลทาง
เศรษฐกิจเกิดขึน้ แล้ว จะได้พจิ ารณาดําเนินการขายให้แก่เอกชนในตลาดหุน้ ต่อไป
3)
รัฐ วิส าหกิจ ประเภทยุ ท ธป จั จัย เพื่อ การทหารและเพื่อ ความมันคงของ
่
ประเทศ รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาดเพื่อหารายได้ให้แก่รฐั รัฐวิสาหกิจประเภทเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ของคนไทยหรือเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ จะได้พจิ ารณานโยบายและวัตถุประสงค์เป็นแห่งๆ ไป
4)
รัฐวิสาหกิจประเภททีร่ ฐั มีนโยบายเพื่อป้องปนั การผูกขาดโดยผูผ้ ลิตกลุ่ม
น้อยหรือเพื่อรักษาระดับราคา
2.
รัฐจะไม่ตงั ้ รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมหรือการค้าขึน้ ใหม่ เพื่อทําการแข่งขัน
กับเอกชน และไม่ขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่แล้วไปในด้านแข่งขันกับเอกชนเว้น
แต่ในกรณีทเ่ี กีย่ วกับสาธารณประโยชน์ และความปลอดภัยของชาติ
3.
ปรับปรุงแนวนโยบายและการดําเนินงานตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม ตามภาวะการณ์ และสิ่งแวดล้อ ม โดย
คํานึงถึงสมรรถภาพการบริหารงานเป็ นสําคัญอันดับแรก
4.
ควบคุมการลงทุนและการขยายงานของรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในขอบเขตตามนโยบาย
การเงินของรัฐบาลและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ กับทัง้ ให้เป็ นไปโดยประหยัด
โดยให้รฐั วิสาหกิจที่สําคัญทุกแห่งจัดทําแผนงานและโครงการในอนาคตทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและขยายงาน
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5.
ทบทวนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มอี ยู่แล้ว เพื่อให้ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายทีต่ งั ้ ไว้โดยเคร่งครัด
แนวทางการดาเนิ นงาน
เพื่อ ให้การดําเนินงานของรัฐวิส าหกิจเป็ นไปตามนโยบายดังกล่ าว สมควรกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
1.
ศึก ษาวัต ถุ ป ระสงค์และการดําเนิ นงานของรัฐ วิส าหกิจ ทุ กแห่ง เพื่อ กํ าหนดว่ า
รัฐวิสาหกิจใดบ้างอยูใ่ นข่ายซึง่ รัฐควรสนับสนุ น
2.
รัฐวิสาหกิจทีค่ วรรักษาไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐควรจะได้มกี ารควบคุมการลงทุนให้
เป็ นประโยชน์ ต่ อ รัฐ ให้ม ากที่สุ ด และเพื่อ ให้ก ารดําเนิน งานเป็ น ไปโดยประหยัด โดยปรับปรุง
ระเบียบการเงินและการบัญ ชีของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้ว ยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2507 เสียใหม่ เพื่อ ให้เหมาะสมรัดกุมและรวดเร็วต่ อการปฏิบตั ิงานของ
รัฐวิสาหกิจ
3.
ศึกษาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั
จําเป็ นจะต้องรักษาไว้ เพื่อพิจารณาว่าโอกาสมีประการใดที่จะจําหน่ ายจ่ายโอนให้เอกชน โดยจะ
ควรปรับปรุงกิจการเสียก่อ นจําหน่ ายให้เ อกชนรับไปดําเนินการหรือ ควรให้จําหน่ ายจ่ายโอนให้
เอกชนรับไปดําเนินการเลยหรือเห็นควรให้ยบุ เลิก
4.
เสนอแนะและสนั บ สนุ น ให้ ร ฐั วิส าหกิจ ที่ค วรรัก ษาไว้จ ดั ทํา แผนการผลิต และ
โครงการลงทุนในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และความเปลีย่ นแปลงในวิธกี าร
ผลิต โดยส่งเสริมให้มกี ารวิจยั ตลาด ตลอดจนให้มกี ารวางแผนด้านการเงินและการบัญชีให้ถูกต้อง
และรัดกุม เพื่อให้ผบู้ ริหารได้ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการอย่างถูกต้อง และสามารถบริหารงาน
ได้อย่างเต็มทีต่ ามกําลังเงินทีม่ อี ยู่
5.
วางระเบียบว่าด้วยการจําหน่ ายโอนรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการเพิม่ ทุนเรือนหุน้ ของ
รัฐ วิส าหกิจ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายซึ่ง ได้ว างไว้ โดยจะพิจ ารณาตัง้ ผู้ร บั ผิด ชอบและเสนอ
ความเห็นในการปรับ ปรุงงาน และแนวทางดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพิจารณาฯ
จําหน่ายจ่ายโอน หรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
6.
พิจารณาและควบคุมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อให้นําเงินรายได้ส่งรัฐให้
มากที่สุ ด หรือ หากรัฐ วิส าหกิจ จะเก็บ รัก ษาเงิน ผลกํ า ไรไว้ เพื่อ สนั บ สนุ น การคล่ อ งตัว ในการ
ดําเนินงาน ก็ให้มแี ผนการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติแล้ว

๑๑๕

7.
ส่งเสริมให้รฐั วิสาหกิจทีด่ ําเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ทบทวนแล้ว
ดําเนินการโดยมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ดําเนินการให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ต่อไป
8.
ส่งเสริมให้หาเงินลงทุนเองจากท้องตลาดโดยการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ ซึ่งจะเป็ นการ
ส่งเสริมการจัดตัง้ ตลาดทุนขึน้ ด้วย
9.
ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับเอกชนในกรณีทเ่ี ป็ นกิจกรรมทีย่ งั ขาดประสบการณ์และ
กําลังเงินทีจ่ ะลงทุน

๑๑๖

ตารางที่ 2
งบลงทุนและแหล่งที่มาของเงิ นลงทุนของรัฐวิ สาหกิ จ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2515–2519
(ล้านบาท)
สาขา
เกษตรกรรม
งบลงทุน
1. งบลงทุนทีเ่ ป็ นโครงการพัฒนา
2. งบลงทุนในสินทรัพย์ประจํา
รวม
แหล่งที่มาของเงิ นลงทุน
1. รายได้ของรัฐวิสาหกิจ
2. เงินงบประมาณอุดหนุน
3. เงินกูง้ บประมาณแผ่นดิน
4. เงินกูต้ ่างประเทศและเงินสินเชื่อ
5. เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ
รวม

111.50
132.25
243.75
182.04
50.15
11.51
-

สาขา
อุตสาหกรรม
784.03
784.03
770.03
14.00
-

243.75

784.03

สาขา
คมนาคม

สาขา
พลังงาน

สาขาพาณิ ชย์
และบริการ

อื่นๆ

รวม

6,796.97
247.50
7,046.47

8,521.10
1,521.63
10,042.73

705.95
705.95

2,150.00
284.00
2,434.00

17,581.57
3,675.36
21,256.93

3,018.20
423.02
64.00
3,537.05
4.20
7,046.47

3,831.84
194.62
3,188.09
2,680.28
107.90
10,042.73

700.95
5.00
705.95

244.00
260.00
980.00
950.00

8,787.06
932.79
4,257.65
7,167.33
112.10
21,256.93

2,434.00

๑๑๗

สาขา
เกษตรกรรม
งบประมาณทาการ
1. ประมาณรายได้
2. ประมาณรายจ่าย (รวมค่าเสือ่ มราคา)
3. ประมาณกําไรสุทธิ (หรือขาดทุน
สุทธิ)
4. ประมาณค่าเสือ่ มราคา
5. รวมกําไรสุทธิและคาเสือ่ มราคา
(3+4)
การจัดสรรเงิ นกาไรและค่าเสื่อมราคา
1. ลงทุนในโครงการพัฒนา
2. ลงทุนในสินทรัพย์ประจํา
3. รายได้นําส่งรัฐ
4. จ่ายชําระหนี้
5. สํารองต่างๆ
รวม

สาขา
อุตสาหกรรม

สาขา
คมนาคม

สาขา
พลังงาน

สาขาพาณิ ชย์
และบริการ

อื่นๆ

รวม

2,372.77
1,867.37
505.40

24,145.02
18,928.43
5,216.59

20,389.90
18,110.89
2,279.01

25,963.63
21,234.39
4,729.24

15,143.00
14,217.25
925.75

9,356.93
8,385.04
971.89

97,371.25
82,743.37
14,627.88

689.10

6,016.59

4,463.42

7,059.46

1,229.99

1,000.49

20,470.05

49.79
132.25
390.07

-

2,770.70
247.50
472.63
617.89
354.70
4.463.42

2,350.21
1,521.63
297.49
2,467.22
422.91
7,059.46

-

244.00
730.18
37..31
1,011.49

5,170.70
3,616.33
5,693.90
3,143.11
2,845.01
20,470.05

115.99
689.10

770.00
3,481.57
58.00
1,707.02
6,016.59

700.95
321.96
207.08
1,229.99

เป้ าหมายการลงทุน
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รัฐได้ลงทุนในโครงการพัฒนาของ
รัฐวิส าหกิจแล้ว เป็ นจํานวนมาก โครงการส่ วนใหญ่ ก็ได้เ สร็จสิ้นไปแล้ว มีผลทําให้ส ามารถเพิ่ม
ผลผลิตและขยายบริการได้อย่างเป็ นมาก การดําเนินงานธุรกิจของรัฐจําเป็ นจะต้องมีการปรับปรุง
ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม และก้าวหน้าไปให้ทนั การพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ
ด้วย ดังนัน้ รัฐจึงยังมีความจําเป็ นจะต้องลงทุนเพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่างๆ อยู่อกี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กิจ กรรมประเภทสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการ อันเป็ นผลประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
โดยตรง เช่น การไฟฟ้า การประปา การรถไฟ และการคมนาคม เป็ นต้น เพื่อเป็ นรากฐานแก่การ
พัฒนาประเทศอื่นๆ และเพื่อความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนทัวประเทศ
่
ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นี้
การลงทุนในโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่อยู่ในรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการและ
สาธารณู ปโภค เป้าหมายในการลงทุนเพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายบริการอาจกล่าวแยกเป็ น
สาขาดังต่อไปนี้ คือ
1.

สาขาการเกษตร

รัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตร ประกอบด้วย องค์ก ารอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวน
ยาง องค์การสะพานปลา องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น และองค์การเลีย้ งไก่ รัฐวิสาหกิจในสาขานี้
ส่วนใหญ่มงุ่ ไปในด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้ประมาณวงเงิน
ไว้ 243 ล้านบาท โดยจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองประมาณ 182 ล้านบาท ใช้จาก
เงินงบประมาณอุดหนุ น 50 ล้านบาท และใช้จ่ายเงินกู้งบประมาณแผ่นดิน 11 ล้านบาท เป็ น
งบลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประมาณ 111 ล้านบาท
2.

สาขาคมนาคมและขนส่ง

รัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่งเป็ นกิจการขัน้ พื้นฐานที่มคี วามสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและต้องใช้เงินลงทุนมาก รัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่งมีอยู่ 11
แห่งด้วยกัน คือ การรถไฟแห่ งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.) บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด บริษทั การ
บินไทย จํากัด บริษทั วิทยุการบิน จํากัด บริษทั เดินเรือไทย จํากัด บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
และบริษทั ไทยโทรทัศน์ จํากัด ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การลงทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
สาขาคมนาคมและขนส่ง ส่วนใหญ่หนักไปในด้านการปรับปรุงและขยายงาน เพื่อให้สามารถบริการ
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ประชาชนได้เพียงพอและรวดเร็วยิง่ ขึน้ รัฐได้ลงทุนไปจริงเป็ นจํานวนเงิน 4,300 ล้านบาท ซึ่งก็
ได้ผลพอสมควร
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ยงั มีความจําเป็ นที่จะต้อง
ขยายบริการออกไปอีก เพื่อ ให้ส อดคล้องกับความต้อ งการของประชาชนที่เ พิ่มสูงขึ้น และเพื่อ
ปรับปรุงกิจการในด้านบริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ งบลงทุนในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 กําหนดวงเงินไว้ 7,046 ล้านบาท โดยจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง 3,018
ล้านบาท ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 487 ล้านบาท ใช้จากเงินกูต้ ่างประเทศ และเงินสินเชื่อจาก
ต่างประเทศ 3,018 ล้านบาท และเงินอุดหนุ นจากต่างประเทศ 4 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ นงบลงทุนใน
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจประมาณ 6,799 ล้านบาท
3.

สาขาพลังงาน

รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตร ด้านการค้าและธุรกิจต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าออกไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมาก
ยิง่ ขึน้ รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานเป็ นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ
ได้รบั ผลตอบแทนในระยะยาว ในระยะแรกๆ จึงไม่เป็ นทีส่ นใจของเอกชนทีจ่ ะมาลงทุน รัฐวิสาหกิจ
เหล่านี้ทํา การผลิต และการจําหน่ ายไฟฟ้ า รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีอยู่ 3 แห่งด้ว ยกัน คือ
การไฟฟ้ า ฝ่ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มภิ าค วงเงิน
งบพัฒ นาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 ได้กํา หนดไว้เ ป็ น จํา นวนเงินประมาณ 4,300
ล้านบาท เพื่อขยายการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว และพยายามลดต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้าให้ต่ าํ ลง การลงทุนจริงของปี 2510–2512 และของปี 2513–2514 โดยประมาณปรากฏ
ว่า รัฐได้ลงทุนในโครงการพัฒนาฯ ไปเป็ นจํานวนเงิน 4,800 ล้านบาท สูงกว่าทีก่ ําหนดไว้ในแผน
ทัง้ นี้ ก็เพราะว่าความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนและอุตสาหกรรมได้เพิม่ ขึน้ อย่างมาก
รัฐจึงได้อนุมตั งิ บลงทุนในโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานเพิม่ ขึน้ อีกหลายโครงการใน
ระหว่างกลางปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังสูงอยู่ ทัง้ นี้ เนื่องจากการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานกําหนดวงเงินไว้ 10,043 ล้าน
บาท แหล่งของเงินลงทุนมาจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง 3,872 ล้านบาท เงินงบประมาณ
แผ่นดินอุดหนุ น 195 ล้านบาท เงินกู้กระทรวงการคลัง 3,188 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ต่างประเทศและ
สินเชื่อต่างประเทศ 2,680 ล้านบาท และเงินอุดหนุ นจากต่างประเทศ 108 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ น
งบลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประมาณ 8,680 ล้านบาท และเงินอุดหนุ นจากต่างประเทศ
108 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็นงบลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประมาณ 8,521 ล้านบาท
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4.

สาขาอุตสาหกรรม

การลงทุนส่วนใหญ่ในรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมจะลดความสําคัญลง จะเป็ น
การลงทุนเพื่อทดแทนของเดิมให้อยูใ่ นสภาพดีพอเลีย้ งตัวได้ ไม่ให้เป็ นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน
รัฐวิสาหกิจใดที่ดําเนินการอย่างขาดสมรรถภาพ และไม่ อยู่ในข่ายทีร่ ฐั จะต้องรักษาไว้กจ็ ะได้เสนอ
ให้ยบุ เลิกไป โดยการจําน่ ายจ่ายโอนให้เอกชนรับไปดําเนินการ หรือขายหุน้ ให้เอกชนไปในรูปของ
บริษทั สาธารณชน ถ้าสามารถจะทําได้ การลงทุนขยายงานเพื่อแข่งขันกับเอกชนจะไม่ได้รบั การ
สนับสนุนอย่างเด็ดขาด รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมทีร่ ฐั ควรจะรักษาไว้กเ็ ฉพาะทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อหา
รายได้ให้กบั รัฐ และทํารายได้ให้กบั รัฐ และทํารายได้ให้ดอี ยู่แล้วพวกหนึ่ง และทีท่ ําการผลิตสินค้า
เพื่อ สนองความต้อ งการทางด้านทหารอีกพวกหนึ่ง สํา หรับอุ ต สาหกรรมผลิต สินค้าที่มเี อกชน
ดําเนินการอยู่แ ล้ว ก็จะได้พ ิจารณาหาทางจํา หน่ า ยจ่ายโอนให้เ อกชนหรือ จัดตัง้ เป็ นบริษัท
สาธารณชนขายหุน้ ให้เอกชนรับไปดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เว้นแต่ในกรณีท่เี กี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์และความปลอดภัยของชาติ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้กําหนดวงเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
สาขาอุตสาหกรรมไว้เป็ นจํานวนเงิน 784 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 770
ล้านบาท และเงินกู้งบประมาณแผ่นดิน 14 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่ของรัฐวิสาหกิจสาขา
อุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสาขานี้เป็ นการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ประจําตามปกติ ซึง่ มิใช่โครงการพัฒนา
5.

สาขาพาณิ ชย์และบริ การ

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชย์ได้ลดความสําคัญลง
ดังจะเห็นได้ว่า รัฐวิส าหกิจประเภทบริษัทจังหวัด สังกัดกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อที่จะให้คนไทยรูจ้ กั การค้าขาย การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็ นแต่เพียงซื้ อขายสินค้าธรรมดาเป็ น
ตัวแทนในการขายบุห รี่และสุ รา เป็ นต้น ปจั จุบนั นี้ ได้ขายหุ้นให้เ อกชนรับไปดําเนินการจนหมด
สภาพการเป็ น รัฐ วิส าหกิจ ไปหลายแห่ ง ส่ ว นรัฐ วิส าหกิจ ประเภทบริก ารบางแห่ ง ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการจากเงินรายได้ของตนเองต้อ งพึ่งเงินงบประมาณแผ่ นดินทัง้ สิ้น รัฐวิส าหกิจนี้ได้แ ก่
อ
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ท่องเที่ยวเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทที่มหี น้ าที่ใ ห้บริการความสะดวกและชักจูงใจแก่ นักท่อ งเที่ยว
ส่วนรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได้ และสามารถส่งเงินรายได้ให้รฐั ได้แก่ องค์การเชือ้ เพลิง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 งบลงทุนในรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชย์และบริการ
ได้กําหนดวงเงินไว้เป็ นจํานวนเงิน 706 ล้านบาท โดยจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ 701 ล้านบาท ใช้
จากเงินงบประมาณอุดหนุ น 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ประจําตามปกติ ไม่ใช่
เป็นการลงทุนในโครงการพัฒนา
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6.

อื่นๆ

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 ได้มรี ฐั วิสาหกิจเกิดขึน้ ใหม่อกี หนึ่งแห่ง คือ
การประปานครหลวง โดยการรวมเอาการประปากรุ ง เทพฯ การประปาธนบุ ร ี การประปา
สมุทรปราการ และการประปานนทบุร ี ทัง้ 4 แห่งเข้าด้วยกัน เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค
ทีม่ คี วามสําคัญต่อความเป็นอยูข่ องประชาชนในเขตนครหลวง การลงทุนต้องใช้เงินเป็ นจํานวนมาก
แต่มผี ลตอบแทนน้อย และดําเนินการขาดทุนเกิดขึน้ เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี รัฐจําต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นจํานวนมากทุกๆ ปี และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะได้มกี ารปรับปรุง
กันอย่างจริงจัง ทัง้ ทางด้านบริหาร บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการด้วย นอกจากการประปานคร
หลวงแล้ ว ยัง มีกิ จ การด้ า นบริก ารสัง คมอี ก 2
แห่ ง คือ องค์ ก ารสวนสัต ว์ ดุ ส ิต และ
สถานธนานุเคราะห์ ซึง่ จําเป็ นทีต่ ้องพึง่ เงินงบประมาณแผ่นดินตลอดมา รัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถเลีย้ ง
ตัวเองได้ และเป็นแหล่งหารายได้ให้รฐั เป็นจํานวนมาก ได้แก่ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดวงเงิน 2,434
ล้านบาท โดยจะใช้จากเงินรายได้ 244 ล้านบาท ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุ น 260
ล้านบาท เงินกูง้ บประมาณแผ่นดิน 980 ล้านบาท และใช้จากเงินกู้ต่างประเทศ และเงินสินเชื่อ 950
ล้า นบาท งบลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของการประปานครหลวง ซึ่ง ได้ทํ า เป็ น โครงการแม่ บ ทใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจไว้ประมาณ 2,150 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการแม่บทที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบด้วยในหลักการและการลงทุนในงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของการประปานครหลวง
ปรากฏว่าอยูใ่ นแผนพัฒนาฉบับนี้ในบทการพัฒนาเมืองและท้องถิน่

รายได้รายจ่ายและการส่งรายได้ให้รฐั
รายได้รายจ่าย
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ด้านการเงินเท่าที่ดําเนินการมาแล้วในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 และทีป่ ระมาณไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 อาจกล่าวแยกเป็ นสาขาต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
คือ
1.
สาขาเกษตร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดยอดเงินรายได้ไว้ 2,490
ล้านบาท รายจ่าย 1,810 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 680 ล้านบาท ดําเนินการจริงของปี 2510–2512
และผลการดําเนินงานโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรมีรายได้
2,630 ล้านบาท รายจ่าย 2,000 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 630 ล้านบาท ซึง่ ใกล้เคียงกับทีป่ ระมาณ
ไว้
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ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514–2519) ได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่า
จะมีรายได้ 2,370 ล้านบาท และรายจ่าย 1,870 ล้านบาท ประมาณกําไรสุทธิ 500 ล้านบาท การ
ที่ตงั ้ เป้าหมายกําไรสุทธิในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ตํ่ากว่าฉบับที่ 2 ก็เนื่องจากว่ากิจการของ
รัฐวิส าหกิจในสาขานี้ การลงทุนมิไ ด้มผี ลโดยตรงต่ อ รายได้ หากแต่ เป็ นผลได้ทางอ้อ มที่มอิ าจ
ประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ เช่น โครงการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การปลูก
สร้างสวนยางพันธุด์ ขี ององค์การสวนยาง เป็ นต้น และอีกประการหนึ่ง รัฐวิสาหกิจทีม่ รี ายได้มากใน
สาขานี้ คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก็อาจมีรายได้ลดลงเนื่องจากป่าสัมปทานจะถูกแบ่งไปโดย
บริษทั ปา่ ไม้จงั หวัดทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล
2.
สาขาคมนาคมและขนส่ง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดยอดเงิน
รายได้ไว้ 8,500 ล้านบาท รายจ่าย 7,000 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 1,500 ล้านบาท ผลการ
ดําเนินงานจริงของปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามีรายได้ 11,200
ล้านบาท รายจ่าย 9,300 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 1,900 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ทัง้ นี้ เนื่องจากมีโครงการลงทุนบางโครงการทีไ่ ด้สําเร็จลุล่วงไปแล้วช่วยให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้ประมาณรายได้สําหรับรัฐวิสาหกิจสาขา
คมนาคมและขนส่งเพิม่ ขึน้ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ประมาณร้อยละ 82 คือ ประมาณรายได้
20,400 ล้านบาท ประมาณรายจ่าย 18,100 ล้านบาท ประมาณกําไรสุทธิ 2,300 ล้านบาท
ทัง้ นี้เนื่องจากรัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ
ซึ่งจะได้มกี ารลงทุนขยายบริการความสะดวกและรวดเร็วในอัตราค่าบริการตํ่าต่อประชาชน เช่น
การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็ น
ต้น รัฐจึงยังจําเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินช่วยเหลืออยูบ่ า้ งทัง้ ในรูปให้เปล่าและให้กู้
3.
สาขาพลังงาน รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้
กําหนดยอดเงินรายได้ไว้ 9,600 ล้านบาท รายจ่าย 7,500 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 2,100 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานจริงในปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามีรายได้
ทัง้ สิ้น 12,300 ล้า นบาท รายจ่า ย 10,100 ล้า นบาท และกํ า ไรสุ ทธิ 2,200 ล้า นบาท
สูงกว่ากําไรสุทธิท่ปี ระมาณไว้ในแผนพัฒนาฯ เพียง 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ซึ่งก็นับว่า
ใกล้เคียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ถึงร้อยละ 11.63 ก็ตาม แต่การลงทุนในโครงการเหล่านี้
ยัง มิไ ด้เ สร็จ สิ้น ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 2 แต่ ยงั มีโ ครงการผูก พัน มาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 อีกหลายโครงการ ดังนัน้ ผลการดําเนินงานจึงยังไม่ปรากฏในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าโครงการที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 หลายโครงการจะเสร็จสิ้นลง อันจะมีผลทําให้รายได้จากการดําเนินงานในแผนพัฒนาฯ
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ฉบับที่ 3 นี้สูงขึ้น ซึ่งในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ ได้ประมาณรายได้ไว้ 25,900
ล้านบาท ประมาณรายจ่าย 21,200 ล้านบาท ประมาณกําไรสุทธิ 4,700 ล้านบาท แต่การที่
กําไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานสูงขึน้ มากเช่นนัน้ มิได้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะ
มุ่งไปในด้านหากําไร แต่เนื่องจากว่าการลงทุนส่วนใหญ่ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานนัน้ จะต้องใช้
เงินกู้ทงั ้ ในและนอกประเทศเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้จะต้องนําเงิน
กําไรสุทธิเหล่านี้ไปชําระหนี้ผ่อนส่ง รวมทัง้ ดอกเบี้ยที่ต้องกู้มาลงทุนเป็ นจํานวนมิใช่น้อย และยัง
จะต้องนํ าไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอีก เพื่อจะได้ลดภาระการกู้เงินจากงบประมาณ
แผ่นดิน และกู้เงินจากต่างประเทศให้น้อยลง นอกจากนี้ยงั จะต้องลดราคาค่าจําหน่ ายกระแสไฟ
ให้กบั ประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมให้
มากขึน้
4.
สาขาอุตสาหกรรรม รัฐวิส าหกิจสาขาอุ ต สาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ได้ลดความสําคัญลง ทัง้ นี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
งบพัฒนาฯ ของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 จึงมีจํานวน
น้ อย การลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็ นการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าที่ล้าสมัยให้อยู่ในสภาพดีข้นึ แต่การ
ขยายการผลิต ทางด้านอุตสาหกรรมนัน้ มีน้อยมาก ยอดเงินรายได้ท่ปี ระมาณไว้ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 มีจาํ นวน 21,200 ล้านบาท รายจ่าย 17,700 ล้านบาท กําไรสุทธิ 3,900 ล้านบาท ผลการ
ดําเนินงานจริงของปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามีรายได้ทงั ้ สิ้น
17,900 ล้านบาท รายจ่าย 14,000 ล้านบาท กําไรสุทธิ 3,900 ล้านบาท
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐวิส าหกิจอุต สาหกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ยังคงนโยบายรัฐจะไม่ตงั ้ รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมขึน้ ใหม่ และจะไม่ขยายการผลิตให้เป็ น
ก
า
ร
แข่งขันกับเอกชน เว้นแต่รฐั วิสาหกิจประเภทผูกขาดเพื่อหารายได้ให้ รฐั ได้แก่ โรงงานยาสูบ การ
กําหนดยอดเงินไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 3 เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน เช่น ซือ้ เครื่องจักร
ใหม่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและการปรับปรุงสภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนเท่านัน้ สําหรับ
รายได้ของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมประมาณว่าจะมีรายได้ 24,000 ล้านบาท รายจ่าย 18,900 ล้าน
บาท และกําไรสุทธิ 5,200 ล้านบาท
5.
สาขาพาณิ ชย์และบริ การ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดรายได้ไว้
560 ล้านบาท รายจ่าย 540 ล้านบาท กําไรสุทธิ 20 ล้านบาท ผลการดําเนินงานจริงของปี 2510–
2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามีรายได้ 8,500 ล้านบาท รายจ่าย 7,900 ล้าน
บาท กําไร 500 ล้านบาท
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ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดเป้าหมายยอดเงินรายได้ไว้ 15,000
ล้านบาท รายจ่าย 14,200 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 900 ล้านบาท การที่ประมาณรายได้สูง
ขึน้ มาก แต่กําไรไม่สูงขึน้ ไปตามอัตราส่วนก็เนื่องมาจากว่า การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขา
พาณิชย์และบริการนี้ หลายกิจการเป็ นประเภทที่ไม่มผี ลกําไรโดยตรง รัฐวิสาหกิจที่ทํารายได้มาก
ทีส่ ุดในสาขานี้กไ็ ด้แก่ องค์การเชือ้ เพลิง
6.
อื่นๆ ในระยะจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ไม่ได้ประมาณการรายรับรายจ่ายและ
กํ าไรสุ ทธิของสํานัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและการประปานครหลวง แต่ มผี ลการดําเนินงาน
โดยประมาณของปี 2510–2514 ปรากฏว่ามีรายได้ 6,600 ล้านบาท รายจ่าย 5,900 ล้านบาท กําไร
สุทธิ 700 ล้านบาท
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กํ าหนดเป้าหมายยอดเงินรายได้ไว้ 9,300
ล้านบาท รายจ่าย 8,500 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 900 ล้านบาท การทีป่ ระมาณรายได้สูงแต่กําไรมี
น้อย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งยังดําเนินงานไม่ได้กําไร บางประเภทยังขาดทุนอยู่ โดยเฉพาะ
การประปานครหลวงซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ประสบผลขาดทุนอยู่ทุกปี เนื่องด้วยมีปญั หา
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาจําหน่ ายและการบริหารงาน รัฐวิสาหกิจที่ทํารายได้ให้รฐั มาก
ทีส่ ุด ได้แก่ สํานักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล

เงินรายได้นาส่งรัฐ
เงินรายได้นําส่งรัฐนี้เป็ นเงินจํานวนหนึ่งทีค่ ดิ จากผลกําไรของปีทล่ี ่วงมาในอัตราไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 25 ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่อตั ราร้อยละ 25 นี้ เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ ซึง่ รัฐเก็บจาก
บริษัท เอกชน แต่ ไ ด้ย กเว้น ให้แ ก่ อ งค์ก ารของรัฐ บางประเภท ในฐานะที่ร ัฐ บาลเป็ น เจ้า ของ
เงินทุนเมื่อรัฐวิสาหกิจดําเนินการมีผลกําไร ก็ควรจะได้จดั สรรกําไรส่งรัฐเพื่อช่วยเหลืองบประมาณ
แผ่นดิน แต่ทงั ้ นี้ ก็จะได้พจิ ารณาเป็ นกรณีๆ ไปว่าแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนัน้ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงใด
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดวงเงินรายได้นําส่งรัฐไว้เป็ นจํานวน 3,300 ล้านบาท
ทัง้ นี้ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ จากผลการดําเนินงานจริงในปี
2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ายอดเงินรายได้นําส่งรัฐเท่ากับ 4,520
ล้านบาท หรือสูงขึน้ ร้อยละ 36.96 โดยแยกเป็ นเงินรายได้นําส่งของรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 330
ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 2,400 ล้านบาท สาขาพลังงาน 400 ล้านบาท สาขาคมนาคม 430
ล้านบาท และสาขาพาณิชย์บริการและอื่นๆ 960 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มากจากโรงงานยาสูบ
2,235 ล้านบาท สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 743 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 325 ล้าน
บาท องค์การเชือ้ เพลิง 198 ล้านบาท นอกจากนัน้ อีก 27 แห่ง ส่งรายได้ให้ 1,019 ล้านบาท หรือส่ง
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เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.58 สําหรับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีเงินได้นําส่งรัฐประมาณ 730
ล้านบาท หรือส่งลดลงร้อยละ 1.74 สําหรับสาขาพลังงานคาดว่าจะส่งเงินให้รฐั 300 ล้านบาท น้อย
กว่าเดิมนัน้ เพราะเป็ นกิจการขนาดใหญ่ประเภทสาธารณูปโภคทีต่ ้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐวิสาหกิจสาขานี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสูงกว่า 10,043 ล้าน
บาท ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน และเงินกู้จากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ
สาขานี้ จ ึง ได้ใ ช้จ่ า ยเงิน ลงทุ น จากผลกํ า ไรของตัว เองมากขึ้น ทํ า ให้เ งิน ส่ ง รัฐ ลดน้ อ ยลง และ
นอกจากนี้ยงั จะต้องนําเงินรายได้ไปชําระหนี้ทก่ี ู้ยมื มาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับ
ที่ 2 อีก ในระยะของแผนฉบับนี้คาดว่ารัฐจะต้องลงทุนสมทบให้แก่รฐั วิสาหกิจต่างๆ อีก 3,200 ล้าน
บาท เป็ นเงินอุดหนุ นประมาณ 1,000 ล้านบาท และเป็ นเงินกู้จากงบประมาณแผ่นดินอีก 2,200
ล้านบาท

…………………………………….

บทที่ 6
การพัฒนาส่วนภูมิภาค
…................…………………….

การดาเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
นโยบายการพัฒนาประการสาคัญข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 คือ “นโยบายทีจ่ ะกระจายการพัฒนาออกไปให้ถงึ มือประชาชนในท้องถิน่ ทุกภาค
โดยจะเร่งรัดการพัฒนาเขตชนบทและเขตทุรกันดารห่างไกลเป็ นพิเศษ” เพื่อการนี้ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้มกี ารดาเนินมาตรการทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
1.
การจัดสรรงบพัฒนา ได้ดาเนินการจัดสรรงบพัฒนาให้แก่กจิ กรรมต่างๆ ซึง่ เป็ น
การปูพ้นื ฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตชนบทเพิม่ ขึ้น เช่น ระบบคมนาคม ชลประทาน
พลังงาน สาธารณสุข ศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ยงั ได้รเิ ริม่ และขยายงานโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ม ี
ลักษณะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่ โดยตรง เช่น โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและโครงการ
พัฒนาชุมชน
2.
การวางแผนพัฒ นาภาค นอกจากมาตรการในด้า นการจัด สรรงบพัฒ นาแล้ว
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้เ ริม่ ดาเนินการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยละเอียดขึน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการเร่งรัดพัฒนาส่วน
ภูมภิ าคดังกล่ าวในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 สาหรับในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นั ้น
นอกจากจะวางแผนในระดับภาคแล้ว ยังได้เริม่ วางแผนในระดับจังหวัดทัง้ 15 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

การพัฒนาส่วนภูมิภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
การพัฒนาส่วนภูมภิ าคในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อาจสรุปผลได้ดงั นี้
1.
การผลิ ต มูลค่าทางการผลิตทางเกษตรได้ตกต่ าลง เนื่องจากภาวะฝนแล้งในปี
2510–2511 ประการหนึ่ง และเนื่อ งจากระดับ ความต้อ งการสินค้าเกษตรของไทยในตลาด
ต่างประเทศตกต่ าลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวและยาง ในปี 2512–2514 อีกประการหนึ่ง ทาให้
นโยบายการกระจายการพัฒนาฯ ต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างมาก ทัง้ นี้ เพราะผลผลิตเกษตรเป็ น
รายได้สาคัญของประชาชนในชนบท เมือ่ มูลค่าการเกษตรเพิม่ ช้าลง การพัฒนาในเขตชนบทจึงเพิม่
ในอัตราช้าลงด้วยทัง้ ๆ ทีอ่ ตั ราการผลิตเฉลีย่ ทุกภาคนับว่าอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างสูง

๑๒๗
ตารางที่ 1
ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ เป็ นรายภาค
หน่ วย : ล้านบาท
ราคาคงที่ปี 2505
2511

2512

ผลิตภัณฑ์

94,109.3

102,377.5

112,377.5

119,100.6

126,465.7

อัตราเพิม่

5.5

9.0

9.6

6.0

6.1

ผลิตภัณฑ์

15,728.2

16,970.7

20,060.0

20,060.0

21,424.0

อัตราเพิม่

-4.7

7.9

6.0

6.0

6.8

ผลิตภัณฑ์

14,196.5

15,720.7

18,026.6

18,026.6

19,180.5

อัตราเพิม่

2.5

10.7

5.7

5.7

6.4

ผลิตภัณฑ์

11,726.5

12,927.9

14,814.5

14,814.5

15,324.8

อัตราเพิม่

5.5

10.3

5.0

5.0

3.4

ภาคกลาง/รวม

ผลิตภัณฑ์

52,458.1

56,959.1

66,199.5

66,199.5

70,436.3

ภาค
ตะวันออก/
และตก

อัตราเพิม่

9.9

8.1

6.2

6.2

6.4

ทัวประเทศ
่
ภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้

2513

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยร้อยละ
ต่อปี

2510

2514

7.2

5.5
6.8
6.7
8.1

หมายเหตุ 1/ ปี 2510 เป็นปีเกิดภาวะฝนแล้งทัวประเทศ
่
2.
ระดับรายได้ ระดับรายได้ของประชาชนในแต่ละภาคแตกต่างกันมาก ในปี 2513
รายได้ต่อหัวของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเฉลี่ยประมาณ 1,750 ล้านบาท ขณะที่
ประชาชนในภาคกลางมีรายได้ต่อหัวคนละ 6,515 บาท และถ้าพิจารณาจากอัตราเพิม่ ของรายได้
ต่อหัวแต่ล ะปี แล้ว ปรากฏว่าอัตราเพิม่ รายได้ต่ อหัวของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เพียงร้อยละ 2.8 ต่อปี แต่ในภาคกลางเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 6.0 ต่อปี จะเห็นได้ว่าความ
พยายามในการกระจายรายได้ของประชาชนในส่วนภูมภิ าคให้เท่าเทียมกันได้ผลน้อยมาก และถ้า
ปล่อยให้การเพิม่ ของรายได้เป็ นไปในลักษณะดังกล่าวต่อไป ช่องของความแตกต่างดังกล่าวก็จะ
ห่างยิง่ ขึน้ ทุกขณะ นอกจากนี้ ถ้าจะพิจารณาขัน้ ละเอียดถึงรายได้ของประชาชนในเมืองกับชนบท
จะพบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมายังไม่
สามารถกระจายรายได้เพิม่ ขึน้ ไปสู่ประชาชนระดับต่างๆ ให้ทวถึ
ั ่ งกันได้อย่างเต็มที่
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ตารางที่ 2
รายได้ต่อหัวเป็ นรายภาค
หน่ วย : ล้านบาท
2510

ทัวประเทศ
่

รายได้
อัตราเพิม่

ภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ

รายได้

อัตราเพิม่
ภาคเหนือ

รายได้
อัตราเพิม่

ภาคใต้

รายได้
อัตราเพิม่

ภาคกลาง(รวม

รายได้

ภาค
ตะวันออก/

อัตราเพิม่

2511

2512

2513

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยร้อยละ
ต่อปี

2514

3,165

3,323

3,578

3,620

3,840

3.0

5.0

7.6

1.2

6.1

1,486

1,663

1,735

1,750

1,840

-8.3

12.0

4.3

0.9

5.2

2,248

2,288

2,464

2,475

2,620

0.7

1.8

7.7

0.5

5.9

3,072

3,222

3.512

3,568

3,622

4.0

4.9

9.0

1.9

6.7

5,730

5,919

6,405

6,515

6,970

8.6

4.3

8.2

1.7

7.0

4.6

2.8
3.3
4.2
6.0

และตะวันตก)

3.
สภาพทางสังคม การพัฒนาทางด้านสังคมนับว่าเป็ นภาระหนักของรัฐบาลมาก
ทัง้ ๆ ที่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้เน้ นหนักการพัฒนาด้านนี้เพิม่ ขึ้นก็ตาม
ั หาทางด้า นสัง คมก็ไ ด้เ พิ่ม ขึ้น มาอีก มาก ทัง้ ในด้า นการศึก ษา สาธารณสุ ข ที่อ ยู่อ าศัย
แต่ ป ญ
สวัส ดิก ารสัง คม ปญั หาที่ด ินทากิน การอพยพของประชากรจากชนบทไปสู่เ มือ ง ความมันคง
่
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนสภาพทางด้านสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
นับว่ายังมีค วามเป็ นอยู่และรายได้ต่ า ก่อ ให้เ กิดความกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ วิถี
ดารงชีวติ การอพยพประชาชนจากเขตชนบทเข้ามาหากินในตัวเมืองมากขึน้ อันมีผลทาให้ปญั หา
ของตัว เมือ งรุ น แรงยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะที่เ กี่ย วกับ สภาพความเป็ น อยู่ ที่อ ยู่อ าศัย และกิจ การ
สาธารณูปโภค ประเภทต่างๆ
อาจสรุปได้ว่า แม้รฐั บาลจะเร่งรัดพัฒนาในเขตภูมภิ าคโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตชนบท
เป็ นอย่างมาก ในระยะของแผนที่ 2 ก็ตาม แต่ขอ้ มูลทีป่ รากฏอยู่ในปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่าความ
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เหลื่อมล้าระหว่างรายได้ของประชาชนในภูมภิ าคต่างๆ ยังคงกว้างอยู่ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2

เป้ าหมายและแนวทางการพัฒนาส่วนภูมิภาคในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เป้าหมาย เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีดงั นี้
1.
พยายามลดความเหลื่อมล้าในด้านรายได้และความเป็ นอยู่จองประชาชนในชนบท
โดยอาศัยมาตรการและโครงการพัฒนาส่วนภูมภิ าคต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามทีจ่ ะลด
ความเหลื่อมล้าในด้านรายได้จะต้องใช้ระยะเวลานาน
2.
สร้างพื้นฐานเพื่อให้ความเหลื่อมล้าดังกล่ าวลดลงเป็ นลาดับ ในระยะของแผน
พัฒนาฯ ต่อไป
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตามแผนฯ ที่ 3 เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายในข้อ
1 มีดงั นี้
1.
เร่ ง รัด พัฒ นาการเกษตรให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาวะการตลาด ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้เร่งรัดการผลิตทางด้านการเกษตรเป็ นพิเศษ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้
ผ
ล
ผ
ลิ
ต
ทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 5.1 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เพื่อการนี้
การจัดสรรรายจ่ายพัฒนาการเกษตรจะได้รบั ความสาคัญในอันดับสูงโดยมีเป้าหมายให้รายจ่ายใน
การพัฒนาการเกษตรเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8–10 ต่อปี
2.
การเพิ่ มรายได้ ในเขตชนบท โดยลดความสาคัญของการก่ อสร้างในโครงการ
ใหม่ๆ ลง เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายในการก่อสร้างทีใ่ ช้แรงงานในชนบทจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการระบบส่งน้ าชลประทานในท้องถิน่ และบริการในรูปสังคมต่างๆ นอกจากนัน้ จะส่งเสริม
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลผลิตการเกษตรให้กระจายออกไปตัง้ ในภูมภิ าค เพื่อให้มกี ารจ้างแรงงานในเขต
ชนบทเพิม่ ขึน้ และเป็นการสร้างตลาดสาหรับสินค้าเกษตรในประเทศ
3.
นโยบายประชากร มีเ ป้ าหมายที่จ ะชะลอการเพิ่ม ของประชากรโดยเฉพาะ
ให้บริการวางแผนครอบครัวในเขตชนบท นอกจากนัน้ จะส่งเสริมให้เกิดศูนย์การพัฒนาในภูมภิ าค
เพื่อรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรม
4.
มาตรการภาษี อากร ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เกษตรกรต้องรับภาระ
ภาษีอากรเป็ นจานวนมากทัง้ ในด้านพรีเมีย่ มข้าว และภาษีทางอ้อมอื่นๆ ซึ่งมีผลทาให้รายได้สุทธิ
ของเกษตรกรมีจานวนต่ ากว่าทีค่ วร ระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 จะปรับปรุงโครงสร้างของระบบภาษี
อากรเพื่อลดภาระภาษีดงั กล่าวลง และเก็บภาษีจากผูม้ ฐี านะดีในตัวเมืองเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้รฐั บาล
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จะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวชนบทโดยอานวยบริการสังคมประเภทต่างๆ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นการลด
ความไม่เสมอภาคลงได้ทางหนึ่ง
5.
ขยายโครงการพัฒนาชนบท เช่น โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท พัฒนาชุมชน
พัฒนาที่ดนิ พัฒนาเยาวชนชนบท อนามัย และการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนัน้ จะพัฒนาย่าน
ชุมชนในชนบทเพื่อเพิม่ การจ้างแรงงานในส่วนภูมภิ าค
แนวทางการพัฒนาแต่ละภาค
แนวทางการพัฒนาแต่ละภาคนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะธรรมชาติและภูมปิ ระเทศของแต่ละ
ภาคเป็ น ส าคัญ กล่ าวคือ แนวทางการพัฒ นาแต่ ล ะภาคย่อ มต้อ งอาศัย ลัก ษณะเด่ น และความ
ได้เปรียบของภาคนัน้ ๆ นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาคด้วย แผนพัฒนาภาค
ที่ไ ด้เ ริม่ ดาเนิ น การจัดท าแล้ว และพร้อ มที่จ ะปฏิบตั ิการได้ใ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แ ก่
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนพัฒนาภาคเหนือ ซึง่ ได้ผนวกสาระสาคัญเข้าไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ดงั จะได้กล่าวต่อไป ส่วนแผนพัฒนาภาคอื่นๆ นัน้ จะได้ดาเนินการใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนพัฒนาภาคตะวันตกและภาคใต้ ในชัน้ นี้
แ
น
ว
ท
า
ง
ก
า
ร
พัฒนาของภาคต่างๆ จะได้กาหนดไว้กว้างๆ ดังนี้
1.
ภาคกลาง ภาคกลางมีพ้นื ที่ในลักษณะเป็ นที่ลุ่ม และมีระบบชลประทานอยู่แล้ว
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงมีการพิจารณาการพัฒนาการเกษตรชลประทานในเขตลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาตอนบนในเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งจะเน้ นหนักไปทางด้านปลูกพืชไร่ใน
ฤดูแล้งและการใช้น้ าชลประทานให้ได้ผลเต็มที่ เนื่องจากภาคนี้เป็ นทีล่ ุ่มจึงเป็ นภาคทีเ่ หมาะแก่การ
พัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว แต่ เป็ นที่คาดหมายว่าการผลิตและการจาหน่ ายข้าว
อาจจะประสบกับปญั หาต่างๆ แนวทางในการพัฒนาภาคนี้จงึ อยู่ทก่ี ารเร่งรัดการปลูกพืชหมุนเวียน
อื่นๆ นอกจากข้าวซึง่ มีความต้องการสูงในตลาดโลก เช่นถัวเหลื
่ อง ถัวลิ
่ สง ข้าวโพด ฝ้าย เป็ นต้น
นอกจากนี้ภาคนี้ยงั มีดนิ แดนที่ตดิ ต่อกับทะเล และมีทาเลเหมาะแก่การทานากุ้ง ซึ่งเป็ นสินค้าที่ม ี
ความต้องการสูงทัง้ ตลาดในประเทศและนอกประเทศ กับทัง้ มีทาเลเหมาะสมทีจ่ ะขนส่งไปจาหน่ าย
ยังตลาดในประเทศตลอดจนตลาดต่างประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จาเป็ นต้องมีการ
เร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางเกษตร เช่น อุตสาหกรรมเครือ่ งกระป๋อง และอื่นๆ ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
2.
ภาคตะวันตก ภาคตะวันตกมีทรัพยากรธรรมชาติอุดสมบูรณ์ เช่น ปา่ ไม้ แหล่งน้ า
และแร่ธาตุต่างๆ แนวทางหลักในการพัฒนาภาคนี้ จึงได้แก่การหาลู่ทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่ า นี้ ใ ห้ไ ด้ผ ลประโยชน์ ย ิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ ภ าคนี้ ย ัง เหมาะกับ การกสิก รรมซึ่ง ควรได้ร ับ การ
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สนับสนุ นให้การเพาะปลูกมากขึ้น เช่น พืชไร่ ผลไม้ อ้ อย และภาคนี้ยงั มีท่ดี นิ ว่างเปล่าสามารถ
ปรับปรุงให้เป็ นท้องทุ่ง เพื่อเลีย้ งปศุสตั ว์ได้มาก นอกจากนัน้ ภาคนี้มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นป่าและ
ชายทะเลที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการสาคัญในระยะนี้ ได้แก่ การพัฒนา
เส้นทางคมนาคมและการเกษตร
3.
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกมีปจั จัยด้านทรัพยากรทีจ่ ะสามารถพัฒนาออกไป
ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่กาลังขยายตัวใน
บริเวณชายทะเล นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังสามารถติดต่อกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยสะดวก และคาดว่าจะมีการติดต่อกันโดยทางรถไฟกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อนาคตอีกด้วย เมื่อมีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกขึน้ ในภาคนี้ดว้ ยแล้ว ก็จะทาให้ภาคนี้สามารถพัฒนา
กว้างขวางออกไปอีก แนวทางพัฒนาภาคตะวันออกจึงเน้นหนักการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมและการเกษตร ซึ่งภาคนี้สามารถดาเนินการได้ดกี ว่าภาคอื่นอยู่แล้ว เช่น การปลูก
ั่
มันสาปะหลัง อ้อย มะพร้าว และผลไม้อ่นื ๆ และโดยที่ภาคนี้มบี ริเวณที่ตดิ ต่ อกับชายฝงทะเล
จึง
สามารถส่งเสริมให้มกี ารประมงและการทานากุ้งได้โดยกว้างขวางออกไปอีกด้วย นอกจากนี้ ภาคนี้
ั่
ยังมีขอ้ ได้เปรียบในแง่ทาเลทีต่ งั ้ ของภาค มีทงั ้ ชายฝงทะเลและทิ
วเขาอันมีลกั ษณะงดงาม สามารถ
พัฒ นาให้เ ป็ นแหล่ งดึง ดูดนัก ท่ อ งเที่ยวเพิ่มขึ้น อีก ได้ บริเ วณชายแดนและตอนเหนื อ ของภาค
ตะวันออกยังมีหลายแห่งซึง่ ทุรกันดารและประชาชนมีฐานะยากจน นโยบายและแนวทางการพัฒนา
จึงมุง่ ไปในทางขยายงานขัน้ พืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งและการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น
4.
ภาคใต้ ภาคใต้มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศและระบบเศรษฐกิจสังคมแตกต่างไปจากภาค
อื่นๆ อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณจังหวัดชายแดน รัฐบาลยึดมันอยู
่ ่เสมอว่าคนไทยทุก
เชือ้ ชาติ ศาสนา ในภาคใต้ของประเทศเป็ นชาวไทย และมีความเป็ นไทยโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ
ประชากรในภาคอื่นๆ จึงมีนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาภาคใต้ให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้ส่วนใหญ่ยงั คงพึ่งการผลิตดีบุกและยางเป็ น
หลัก แนวทางการพัฒนาภาคนี้จงึ อยู่ท่กี ารส่งเสริมให้การผลิตยางและดีบุกได้ผลดียงิ่ ขึน้ และการ
กระจายประเภทอาชีพ ทัง้ นี้ ด้ว ยการส่ งเสริมให้ปลูกยางพันธุ์ดีโดยกว้างขวางยิง่ ขึ้น ปรับปรุง
เหมืองดีบุกและแสวงหาแหล่งแร่ดบี ุกอื่นๆ เพิม่ เติม และสารวจหาน้ ามันปิโตรเลียมด้วย ภาคใต้น้ีม ี
ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น ทีด่ นิ ก็อุดมสมบูรณ์สามารถสารวจหาน้ ามันปิโตรเลียมด้วย ภาคใต้น้ีม ี
ประชาชอาศัยอยูห่ นาแน่น ทีด่ นิ ก็อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืช ผลไม้บางชนิด จึงสมควรได้รบั การ
ั่
พัฒนาในทางด้านเพาะปลู ก ผลไม้ใ ห้ก ว้างขวางขึ้น อีก ประการหนึ่ ง ภาคใต้ม ีชายฝ งทะเลยาว
ประมงทะเลจึงควรได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นอาชีพหลักสาคัญอีกอย่างหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ั่
ปรับปรุ ง และก่ อ สร้างท่ าเรือ ชายฝ งทะเลภาคใต้
อีก หลายแห่ ง นอกจากนี้ ก ารพัฒ นาภาคใต้ จ ะ
เน้นหนักในเรือ่ งการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตัง้ นิคม การศึกษา และการสาธารณสุข
ให้มากขึน้ อีกด้วย
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แผนพัฒนาภาคเหนื อ
1.

สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมทางภาคเหนื อ

จังหวัดในภาคเหนือมีสภาพภูมปิ ระเทศ เศรษฐกิจ และความเป็ นอยู่แตกต่างกัน
อยู่บ้าง แต่ก็จดั ได้ว่ามีลกั ษณะของความเป็ นอยู่เป็ นในรูปชนบทแบบหากินหาใช้ ฉะนัน้ การที่จะ
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ผล ควรเริม่ ต้นจากการขยายตัวและเปลีย่ นแปลงในชนบท ซึ่ง
เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและทามาหากินของราษฎรส่วนใหญ่ในภูมภิ าคนี้
ความแตกต่างระหว่างรายได้ถวั เฉลี่ยต่อคนของภาคเหนือกับภาคอื่นๆ นอกจาก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นับว่ายังต่างกันมาก มูลเหตุ ประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบถือครองที่ดิน
จานวนผูถ้ อื ครองทีด่ นิ เพื่อการเกษตรทัง้ หมดร้อยละ 53 มีทด่ี นิ ต่ ากว่า 10 ไร่ ในจานวนนี้รอ้ ยละ
36 ถือครอง 3.5 ไร่ ร้อยละ 17 ถือครอง 7.3 ไร่โดยเฉลีย่ ซึง่ ถ้าหากพิจารณาถึงผลผลิตโดยเฉลีย่
ต่อครัวเรือนและปริมาณการบริโภคแล้ว ปรากฏว่า ครอบครัวทีม่ ที ่ดี นิ 10 ไร่ลงมาจะมีขา้ วเหลือ
ขายน้อยมาก หรือไม่มเี ลย ในปี 2513 จานวนเนื้อทีถ่ อื ครองโดยเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 14.3 ไร่ ลด
จากปี 2506 ซึง่ มีจานวน 16.1 ไร่ แสดงว่าจานวนเนื้อทีถ่ อื ครองลดลง เนื่องจากประชากรในชนบท
มีจานวนเพิม่ ขึน้ จึงเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคนี้
ถ้าจานวนประชากรในภาคเหนือยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี คาดว่าในปี
2519 จะมีประชากรเพิม่ ขึน้ อีก 12.5 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในปจั จุบนั ส่วนจานวนแรงงาน
ในระยะ 20 ปี ขา้ งหน้า จะเพิม่ ขึน้ ประมาณปี ละ 2 แสนคน จานวนแรงงานที่เพิม่ ขึน้ เหล่านี้แทบ
ทัง้ หมดจะเกิดขึน้ ในชนบท
ดังนัน้ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเหนือ ประสบปญั หาที่ส าคัญ คือ การ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากร ซึง่ มีส่วนสัมพันธุก์ บั การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสิง่ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภายในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า จานวนแรงงานจะเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 12
ในจานวนนัน้ จะมีประมาณ 120,000 ครอบครัว ซึง่ จะต้องหางานทาในชนบท ซึง่ เป็ นงานเกี่ยวกับ
การเกษตร และอีก 8 หมืน่ ครอบครัวจะต้องทางานในเมือง
ด้วยเหตุสาคัญดังนี้ การวางแผนพัฒนาภาคเหนือจะต้องจัดนโยบายและโครงการ
ต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกันระหว่างความต้องการทางด้านประชากร ฝ่ายหนึ่ง กับเป้าหมายของ
การเพิม่ รายได้ต่อบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง สาขาเกษตรกรรมของภาคเหนือจะต้องขยายตัวอย่างน้อยใน
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อัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6.5 ต่อปี เป้าหมายดังกล่าวสาหรับภาคเหนือจาเป็ นต้องระดมทรัพยากรทุกอย่าง
ซึ่ง มีอ ยู่ อาทิ แรงงาน ที่ด ิน และแหล่ ง น้ า ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ปรากฏว่ า ในป จั จุ บ ัน
ทรัพยากรเหล่านี้ยงั ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

2.

การพัฒนาการเกษตร

ในปจั จุบนั อัต ราการเพิม่ ของสาขาการเกษตรในภาคเหนื อ อยู่ในอัตราประมาณ
ร้อยละ 3.5-4 เท่านัน้ จึงมีความจาเป็ นจะต้องเร่งรัดพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือ โดยใช้ทด่ี นิ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้สาหรับปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อปลูกพืช อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น พืชหลายฤดูในที่
ลุ่ม และปลูกพืชในทีด่ อน พืชจาพวกทีม่ คี วามต้องการในตลาดต่างประเทศ เช่น ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง
ฝ้าย ถัวลิ
่ สง และใบยาสูบ จะได้รบั ความสาคัญเป็ นพิเศษ
1)
ข้าว เป้าหมายการผลิตทีก่ าหนดไว้ในอัตราร้อยละ 2.6-2.8 สามารถบรรลุ
ได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่นาปจั จุบนั โดยไม่ต้อ งขยายเนื้ อที่นาออกไปโครงการ
ชลประทานต่างๆ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะสามารถส่งน้ าถึงทีน่ าประมาณอีก 1-1.5 ล้านไร่
ทาให้เนื้อทีน่ าในเขตชลประทานในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จาก 3.5 ล้านไร่ เป็ น 4.4-5 ล้านไร่ ทาให้เนื้อที่
นาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะสามารถส่งน้ าถึงทีน่ าประมาณอีก 1-1.5 ล้านไร่ การปรับปรุง
ระบบส่งน้ า ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น พร้อมกันนัน้ ก็จะสนับสนุ นการใช้ข้าวพันธุ์ดีและ
เทคนิคการปลูกสมัยใหม่ จังหวัดในภาคเหนือทีไ่ ม่สามารถผลิตข้าวเพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวเองได้ จะ
ได้รบั การส่งเสริมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวเป็นเบือ้ งแรก นอกจากนี้จะมีโครงการปรับปรุงโรงสี
ข้าวในชนบท เพื่อยกมาตรฐานของข้าวให้สงู ขึน้ สาหรับส่งไปจาหน่ายยังตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ทาให้ราคาดีขน้ึ และจัดให้มโี ครงการด้านสินเชื่อการเกษตรและยุง้ ฉาง เพื่อ เป็ นการ
ช่วยเกษตรกรให้ไม่ตอ้ งรีบจาหน่ายข้าวของตนทันทีทเ่ี ก็บเกีย่ วเสร็จจนเป็นเหตุให้ราคาต่า
2)
ฝ้ าย ในปี 2511 ภาคเหนือเคยปลูกฝ้ายได้ถงึ ร้อยละ 68 ของประเทศ
แต่ต่อมาผลิตผลได้ลดลงเนื่องจากถูกแมลงรบกวน แผนส่งเสริมการปลูกฝ้ายในระยะต่อไป จะแบ่ง
เขตการปลูกฝ้ายออกเป็ นเขตส่งเสริม เพื่อง่ายต่อการควบคุมโรคและแมลง กรมประชาสงเคราะห์
และกรมส่งเสริมการเกษตรจะเริม่ ลงมือ ในปี 2515 ในเขตแรก เป็ นการทดลองในเนื้อที่ดอน
ประมาณ 25,000 ไร่ เขตทีเ่ หมาะสมแก่การปลูกฝ้าย ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลก นครสวรรค์ สุโขทัย
และเชียงใหม่
3)
ยาสูบ ในปี 2513 ภาคเหนือ ผลิตใบยาสูบพันธุ์เวอร์จเิ นียร์ประมาณ
19,000 ตัน และส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศประมาณ 11,000 ตัน ทีเ่ หลือใช้บริโภคในประเทศ
แม้ว่าจะมีล่ทู างขยายการผลิตใบยาสูบพันธุเ์ วอร์จเิ นียอีกมาก แต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าได้มกี ารสัง่
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ใบยาสูบพันธุ์น้ีเข้ามาเป็ นจานวนเงิน 470 ล้านบาท ในขณะทีส่ ่งออกไปจาหน่ ายเป็ นเงินเพียง 20
ล้านบาท ยาสูบพันธุ์เวอร์จเิ นียที่สงเข้
ั ่ ามาเป็ นใบยาสูบชนิดดี การที่จะทดแทนใบยาต่างประเทศ
ด้วยใบยาทีป่ ลูกในประเทศ จาเป็นต้องเปลีย่ นรสนิยมในการสูบยาด้วย
ตามการคานวณจากปริมาณบริโภคในประเทศและการส่งออก คาดคะเน
ได้ว่าจะสามารถเพิม่ หรือปรับปรุงอาชีพการปลูกใบยาให้แก่ 25,000 ครอบครัว โดยครอบครัวหนึ่งมี
เนื้อที่ถอื ครอง 5 ไร่ อาชีพการปลูกใบยามีความสาคัญต่อปริมาณการจ้างแรงงานในภาคเหนือ
เพราะว่านอกจากจะผลิตใบยาแล้วยังมีการบ่มใบยา คัดเลือกใบยาและบรรจุหบี ห่อด้วย
4)
ข้าวโพด และข้าวฟ่ าง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เนื้อทีส่ าหรับการ
ปลูกข้าวโพดจะขยายในเนื้อทีด่ อนในระยะฤดูฝน และในทีล่ ุ่มในเขตชลประทานในฤดูแล้ง เมื่อปลูก
พืชครัง้ ทีส่ องหรือครัง้ ทีส่ าม การใช้เมล็ดพันธุท์ ป่ี รับปรุงแล้ว คือ พันธุ์ Synthetic ละการใช้พนั ธุอ์ กี
ส่วนหนึ่งจะช่วยเพิม่ ผลผลิตของข้าวโพดในเขตทีล่ ุ่มและทีด่ อน ฉะนัน้ จะต้องมีการจัดตัง้ ศูนย์ผลิต
และแพร่พนั ธุข์ า้ วโพดอีกหลายแห่ง
5)
พื ช น้ า มัน การเผยแพร่ พืช น้ า มัน พัน ธุ์ ดีซ่ึง ก าลัง ก าเนิ น งานอยู่ โ ดย
กระทรวงเกษตร ควรจะได้รบั การส่งเสริมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เพราะยังขาดพันธุ์ อยู่เป็ นอันมาก
ถัวลิ
่ สงพันธุ์ “สุโขทัย” และ “ลาปาง” สามารถให้ผลิตผลได้ถงึ 300–350 กก.ต่อไร่ งานเตรียมดินให้
มีเชื้อแบคทีเรียสาหรับพืชน้ ามันมีความสาคัญควรจะได้ขยายออกไป สาหรับกากน้ ามันพืชนัน้ มี
ความต้องการใช้ในประเทศน้อย จึงควรส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศ ในรู ปกากมากกว่าเมล็ดพืช
ทีก่ ะเทาะเปลือกแล้ว ในปจั จุบนั ราคาถัวลิ
่ สงสูงกว่าราคาถัวเหลื
่ อง ในระยะปี 2515–2519 จึงควร
ขยายเนื้อที่ปลูกถัวลิ
่ สงอีก 1 เท่าตัว แต่ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมการปลูกถัวเหลื
่ องเนื่องด้วยมี
ความต้องการถัวเหลื
่ องในตลาดญี่ปุ่น และการปลูกถัวเหลื
่ องใช้พ้นื ทีแ่ ตกต่างจากถัวลิ
่ สง การผลิต
ถัวเหลื
่ องให้มปี ริมาณน้ ามัน 20% และให้ได้ผลิตผล 200–250 กก.ต่อไร่ จะให้ผลได้คุ้มพอที่จะ
ทดแทนเนื้อทีป่ ลูกข้าวในภาคเหนือซึง่ ให้ผลต่ากว่า 350 กก.ต่อไร่
6)
ปศุสตั ว์ การเลี้ยงปศุสตั ว์ในภาคเหนือยังเป็ นกิจกรรมขนาดเล็กและใช้
บริโภคในภาคเท่านัน้ สาเหตุทก่ี จิ กรรมปศุสตั ว์ยงั ไม่เจริญกว้างขวางก็เพราะขนาดของการผลิตยัง
เล็ก คุ ณ ภาพของวัว ยังไม่ดีพ อ มีก ฎหมายห้ามการขนส่ งเนื้อ สัต ว์ข้ามแดน และมีโรคปากและ
เท้าเปื่ อยระบาดอยู่ การที่เนื้อโคในภาคนี้ยงั มีราคาต่ าแสดงว่าภาคนี้ยงั มีโอกาสส่งเนื้อโคออกไป
จาหน่ ายโดยหันมาบริโภคเนื้อสุกรและเป็ ดไก่ แทน แต่ มปี ญั หาที่การสัตวแพทย์และสัตวบาลยัง
ขาดแคลนอยู่มาก ควรจะได้ขยายงานด้านนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โคนมเป็ นกิจกรรมทีน่ ่ าจะได้ขยาย
เช่นกันในภาคนี้ เพราะปจั จุบนั ประเทศไทยต้องสังผลิ
่ ตภัณฑ์นมเข้ามาบริโภคถึงปี ละ 750 ล้านบาท
ศูนย์วจิ ยั ในเรือ่ งนี้ได้แก่ โครงการโคนมไทย-เยอรมัน ซึง่ กาลังเริม่ งานระยะที่ 2

๑๓๕

7)
การประมง ภาคเหนือเป็ นภาคทีข่ าดอาหารประเภทโปรตีน การประมง
น้าจืดตามบึงหนอง แม่น้าลาธารมีล่ทู างขยายได้มาก ควรจะได้มกี ารส่งเสริมอย่างจริงจัง
8)
ป่ าไม้ ปา่ ไม้ในภาคเหนือทีม่ คี ุณค่าทางเศรษฐกิจได้ถูกทาลายลงไปมากใน
ปจั จุบนั คานวณได้ว่า สวนสักซึง่ รัฐปลูกอยู่เพียง 207 ตารางกิโลเมตร และมีไม้อ่นื ๆ ทีม่ คี ุณค่าทาง
เศรษฐกิจน้ อยอีก 4,330 ตารางกิโลเมตร โครงการการปลูกสวนสักได้รบั การสนับสนุ นมาก
แต่ขณะนี้สามารถปลูกสวนสักได้เพียงปีละ 32 ตร.กม. เนื่องด้วยขาดกาลังคนทีจ่ ะดาเนินการตาม
โครงการ จึงได้สนับสนุ นให้องค์การอุ ตสาหกรรมป่าไม้เ ข้าร่ว มโครงการนี้ ด้วย ปญั หาส าคัญอีก
อันหนึ่งด้านป่าไม้น้ี ได้แก่ การทาไร่เลื่อนลอยโดยชาวเขา ซึง่ บุกรุกที่ป่าประมาณได้ว่ามีเนื้อทีก่ ว่า
14 ล้านไร่ จึงต้องได้รบั การระงับหยุดยัง้ เสีย การพัฒนาทางป่าไม้ด้านหนึ่งก็คอื ส่งเสริมต้นไม้
ป
ร
ะ
เ
ภ
ท
โตเร็ว เช่น จาพวกต้นสน ใช้เป็นเยือ่ สาหรับอุตสาหกรรมกระดาษ และกระดาษหนังสือพิมพ์
3.

การพัฒนาอุตสาหกรรม
1)

อุตสาหกรรมทัวไป
่

อุ ต สาหกรรมในภาคเหนื อ ขยายตัว ได้ ช้า ทัง้ นี้ เพราะสาเหตุ ใ หญ่ 2
ประการ คือ อานาจทางการตลาดบังคับให้อุตสาหกรรมต่างๆ รวมตัวอยู่ในเขตพระนคร-ธนบุร ี และ
รัฐบาลยังไม่มมี าตรการเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดอุตสาหกรรมไปตัง้ ในภาคเหนือ
อุ ต สาหกรรมในภาคเหนื อ จะเกิด ขึ้น ได้ก็ต้ อ งอาศัย การปูพ้ืน ฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยรัฐ บาล ซึ่ง ประกอบด้ว ยมาตรการส่ ง เสริม ให้ เ อกชนไปลงทุ น ตัง้ อุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและป่าไม้
2)

ประเภทอุตสาหกรรม ซึง่ เสนอแนะให้มใี นภาคเหนือ ได้แก่
1)

อุตสาหกรรมน้ามันพืช

2)

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปา่ ไม้

3)
4)

อุตสาหกรรมฆ่าสัตว์และห้องเย็น
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผักและผลไม้

5)

อุตสาหกรรมโรงรีดเหล็กขนาดเล็ก เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือทางการ

6)

หัตถกรรมต่างๆ

เกษตรขนาดเล็ก
4.

การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

๑๓๖

1)
ทางหลวงแผ่นดิ น ระบบทางหลวงหลักของกรมทางหลวงเกือบจะเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์แ ล้ว ต่อ ไปนี้ค วรสร้างทางหลวงเชื่อ มแนวเหนือ -ใต้ ระหว่างเมืองต่างๆ คือ เด่นชัย
อุตรดิตถ์ พิจติ ร ตะพานหิน และตาคลี กับทางหลวงเชื่อมแนวตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างเมือง
ล าปาง-แพร่ ก าแพงเพชร-พิจ ิต ร และหล่ มสัก -ชุ มแพ ตามแผนงานของกรมทางหลวงจะสร้า ง
เส้นทางประมาณ 896 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 1,249.6 ล้านบาท ในภาคเหนือ
2)
ทางชนบท ทางชนบทในภาคเหนื อ ควรจะมีล ั ก ษณะเป็ น ทางล าลอง
สาหรับเกวียน ซึง่ เมือ่ มีปริมาณจราจรมากพอ บางสายทางอาจปรับปรุงให้เป็ นถนนลาดยาง ควรจะ
มีการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างหน่ วยงานที่ก่อสร้างทางให้มากขึ้น ในระยะแผนฯ ที่ 3
กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะก่อสร้างทางชนบท 1,468 กิโลเมตรในภาคเหนือ ใช้งบประมาณ
ทัง้ สิ้น 909.8 ล้านบาท กรมชลประทานมีโครงการที่จะสร้างชนบทลาดยาง 400 กิโลเมตร และ
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจะสร้างอีก 2,500 กิโลเมตร
3)
ทางรถไฟ โครงการทีจ่ ะก่อสร้างทางรถไฟไปถึงเชียงราย-เชียงแสน ควร
จะได้ศกึ ษาในทางเทคนิค และประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้รอบคอบเสียก่ อน เพื่อพิจารณาถึงความ
จาเป็น
4)
ทางอากาศ เพื่อเพิม่ ปริมาณนักท่องเทีย่ วทีไ่ ปเยือนเชียงใหม่ สนามบิน
อากาศเชียงใหม่ ควรจะได้ขยายตัวเป็ นท่าอากาศยานระหว่างประเทศขนาดกลางขึน้ มา โดยให้
บริษทั การบินไทยรับส่งคนโดยสารที่เดินทางมาประเทศไทยและต้องการแวะที่เชียงใหม่ สาหรับ
การบินในประเทศอาจปรับปรุงสนามบินทีน่ ่ านและแพร่
5)
ทางน้า ทางน้ ามีความสาคัญลดลงหลังจากที่สร้างเขื่อนภูมพิ ลและเขื่อน
สิรกิ ติ ิ ์แล้ว สาหรับทางน้ าตัง้ แต่แม่น้ าน่ านใต้เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ลงมาจนถึงนครสวรรค์ กรมชลประทานควร
จะมีแ ผนงานทาให้แ ม่น้ าเชียงนี้ใ ช้เ ดินเรือ ได้ นอกจากนี้ เขื่อ นแม่น้ าปิ งก็อ าจช่ว ยเชื่อ มโยง
แม่สะเรียง-อ่มคอย-ฮอด กับทางหลวงหมายเลข 1 ใกล้จงั หวัดตาก ซึ่งสามารถใช้เป็ นเส้นทาง
ลาเลียงสินแร่และไม้ซุงเป็ นอย่างดี แม่น้ าแม่กกในเชียงรายก็อ าจใช้เ ป็ นเส้นทางล าเลียงสินค้า
เกษตรได้ ซึง่ จะได้รบั การพิจารณาต่อไป
5.

การพัฒนาเหมืองแร่

การสารวจแร่โดยคณะสารวจแร่เยอรมันได้พบว่า มีแร่อยู่หลายชนิดในทีห่ ่างไกลใน
ภาคเหนือ เช่น ดีบุก วูลแฟรม เบอรีเลี่ยม แต่แร่เหล่านี้จะไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่ม ี
ระบบทางไปถึงโดยเฉพาะในเขตแม่สะเรียง แม่สอด เวียงปา่ เป้า การร่วมมือกันระหว่างบริษทั แร่กบั
กรมทรัพยากรธรณีควรใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
6.

การพัฒนาที่สงู

๑๓๗

บริเวณที่สูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ มีลกั ษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจแตกต่างจากท้องที่อ่นื ๆ ในการพัฒนาท้องที่สูง จาเป็ นต้องมีแนวทางการพัฒนาเฉพาะ
สาหรับทีส่ งู
1)
การพัฒ นาสัง คม ประชาชนในแถบภู เ ขาและที่สู ง มีภ าษี แ ละขนบธรรมเนียมแตกต่างออกไป ส่วนใหญ่มอี าชีพทางทาไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่ นด้วย ในปจั จุบนั กรม
ประชาสงเคราะห์ และตารวจชายแดน มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวเขามาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ด้านการศึกษา การอนามัย การพัฒนาอาชีพ การปกครอง และการให้ความอารักขาและความมันคง
่
ปลอดภัย
2)
การป้ องกั น ป่ า ไม้ แ ละแหล่ ง น้ า โดยการหยุ ด ยัง้ การท าไร่ เ ลื่ อ นลอย
สนับสนุ นให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ โดยออกโฉนดให้เพื่อให้อยู่ทาการเกษตรเป็ นหลักแหล่ง พืน้
ทีด่ นิ ซึง่ ถูกถากถางลงจะได้มกี ารปลูกปา่ ไม้ขน้ึ แทน
3)
การสนับสนุ นให้ปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว ซึ่งขึน้ ได้ดี
ในภาคนี้ โดยจัดตัง้ สถานีวจิ ยั การเกษตรพืน้ ทีส่ งู
4)

การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตั ว์ โดยการพัฒนาทุ่งหญ้าในเขตที่สูง รวมทัง้

โคนมด้วย
7.

การจัดตัง้ ศูนย์กลางพัฒนาในภาคเหนื อ

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะให้มกี ารก่อตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาขึน้ อย่างน้อย 1 แห่ง
ในภาคเหนือ คือ ในบริเวณเชียงใหม่ -ลาปาง-ลาพูน เพื่อเป็ นศูนย์กลางที่จะส่งเสริมมาตรการ
กระจายความเจริญออกไปเขตจังหวัดอื่นๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิทยาการ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (2515–2519)
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มกี ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคนี้โดยกว้างขวางและสอดคล้อง
กับความต้องการของภูมภิ าคนี้ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และเพื่อเสริมสร้างรากฐานการ
พัฒนาภาคนี้ให้เป็นปึกแผ่นมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะได้ขยายการพัฒนาภาคนี้ออกไปได้อกี ในอนาคต
เพื่อทีจ่ ะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จาเป็ นจะต้องพิจารณาทรัพยากรของภาคนี้
ความต้องการวัตถุและผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตได้ในภาคนี้ ประกอบกับผลการพัฒนาที่เกิดขึน้ ในระยะที่
ผ่านมา แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเน้นถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็ นจุดสาคัญสาหรับการพัฒนาภาคนี้ โครงการทีจ่ ะขยายอุตสาหกรรมในภาค
นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมทีจ่ ะแปรรูปสินค้าทางเกษตรประเภทต่างๆ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการ

๑๓๘

ส่งออก จะได้รบั ความสาคัญเช่นกัน นอกจากนี้ จะต้องเปลีย่ นแปลงภาวะทางเศรษฐกิจแบบพอให้ม ี
ข้าวเลี้ยงตัว ให้เป็ นการทามาหากินเลีย้ งชีพที่ม ีรายได้ เพื่อลดภาวะความเหลื่อมล่ าทางเศรษฐกิจ
และผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวออกไปโดยไม่ต้องพึง่ โครงการก่อสร้างต่างๆ ทีม่ มี ากมายในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีวตั ถุประสงคที่จะยกระดับมาตรฐานการ
อนามัย และการศึก ษาของภาคนี้ ใ ห้สูง ขึ้น ทั ด เทีย มกับ ภาคอื่น ๆ ความเสมอภาคในด้า นสัง คม
ดัง กล่ า วเป็ น หลัก ส าคัญ ในการพิจ ารณาจัด สรรทรัพ ยากรสาหรับโครงการด้า นสัง คมในภาคนี้
นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็ นจะต้องปรับปรุงและขยายโครงการพัฒนาชุมชนประเภทต่างๆ ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาส่วนรวม
2.

สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

การปลูกพืชประเภทต่างๆ ซึง่ มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในภาคนี้ยงั คงต้อง
พึง่ ภาวะการณ์ต่างๆ อันไม่แน่นอนนัก เช่น ภาวะฝนตกในฤดูปลูกพืชและภาวะการตลาด ด้วยเหตุ
ฉะนัน้ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคนี้ จึงเป็ นไปอย่างไม่สม่าเสมอตลอดมา และใน
ระยะปี 2511–2513 อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ลดลง
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยายได้ชา้ เว้นแต่
จะมีมาตรการสาคัญๆ คือ
ก.
การจัดสรรทีด่ นิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้จาแนกประเภทไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลนทีถ่ อื ครองการเกษตรอันเป็ นปญั หาสาคัญ
ข.
ยกระดับการศึกษา การอนามัย และบริการทางสังคมอื่นๆ ให้ใกล้กบั ระดับ
มาตรฐานส่วนรวมของประเทศ
ในปจั จุบนั ประชากรในภาคนี้ได้อพยพภูมลิ าเนาไปอยู่ภาคอื่นเพื่อแสวงหารายได้
ให้สูงขึน้ จึงควรดาเนินโครงการต่างๆ ที่เสนออยู่ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง
จริงจัง เพื่อให้ประชากรมีงานทามากขึ้น แต่ ปญั หาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานก็ยงั มีอยู่ คือ ปญั หาการ
ทางานยังไม่ได้เต็มที่ ฉะนัน้ โครงประเภทพัฒนาชุมชนในท้องถิน่ โครงการศึกษาและสังคมจึงควร
ได้รบั การส่งเสริม
อัต ราการขยายตัว ของประชากรในภาคนี้อยู่ใ นอั ตราร้อยละ 2.9 ต่อ ปี นับว่า
ค่อนข้างสูง จึงมีความจาเป็ นต้องลงทุนด้านบริการทางสังคมต่างๆ เป็ นจานวนมาก เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล และโครงการสวัส ดิการสังคมอื่นๆ เนื่องจากมีความจาเป็ นต้อ งยกระดับมาตรฐาน
ความรูแ้ ละการอนามัยในชนบทให้เกษตรกรมีความรูแ้ ละอนามัยดี เพื่อเป็ นกาลังในการขยายการ
ผลิต

๑๓๙

ในปจั จุบนั แม้ว่าการศึกษาถึงขัน้ ประถมปี ท่ี 7 จะเป็ นเรื่องบังคับในประเทศ แต่กม็ ี
เด็กในวัยเรียนเพียงร้อยละ 75–80 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีเ่ รียนถึงระดับชัน้ ประถมปีท่ี 4 ใน
ด้านการอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนายแพทย์เพียง 1 คน ต่อประชากร 50,000 คน เทียบ
กับอัตราเฉลีย่ ทัวประเทศ
่
ซึง่ มีนายแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 9,000 คน
แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อได้เปรียบอยู่แล้วหลายประการ คือ ระบบการ
คมนาคมขนส่งและระบบการพลังงานไฟฟ้าได้รบั การพัฒนาให้ขยายออกไปมาก แต่ก็จาเป็ นต้อง
บารุงรักษาและขยายเพิม่ เติมเพื่อให้ภาคนี้ได้พฒ
ั นาก้าวหน้าอีกต่อไป
3.

แนวทางพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1)

การเกษตร

สาหรับพืชผลทางเกษตรแล้ว มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อกี มาก เป้าหมาย
การผลิตพืชผลทัง้ หมด คานึงความต้องการกับความสามารถทีจ่ ะผลิตเป็ นเกณฑ์และจะได้ใช้วธิ กี าร
ต่างๆ เช่น การขยายระบบชลประทาน การใช้ท่ดี นิ ใหม่ การใช้ป๋ ุย การให้สนิ เชื่อทางการเกษตร
การค้น คว้า และส่ ง เสริม หรือ มาตรการอื่น ๆ ร่ ว มกัน กับ มาตรการดัง กล่ า ว แผนพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเสนอแนะให้ปลูกพืชหลายชนิดอันเป็นการขยายประเภทการผลิตให้กว้างขวาง
ออกไป ซึ่งจะช่วยให้การผลิตพืชผลต่างๆ ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.6 ต่อปี ส่วนข้าวนัน้ จะ
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 ต่อปี
2)

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการพาณิ ชย์

เป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปแล้
่
ว อุตสาหกรรมจะพัฒนาขึน้ ได้โดยการขยายตัว
ของเอกชนกับการสนับสนุ นของรัฐบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะที่ผ่านมาปรากฏว่า มี
โรงงานที่ได้รบั การส่งเสริมเพียงจานวน 5 โรงเท่านัน้ ไปตัง้ อยู่ในภาคนี้ ในจานวน 5 โรงนี้
โรงกระสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านัน้ ที่ถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีก 4 โรง
ทีเ่ หลือมีเงินทุนรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
โดยทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีบทบาทในการแปรรูปวัตถุดบิ ต่างๆ ที่
ผลิตได้ในภาคนี้น้อยมาก แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรในภาคนี้ ทีส่ าคัญจึงพยายามขยายบทบาทใน
การแปรรูปวัตถุ ดบิ ได้แก่ อุ ตสาหกรรมปศุ สตั ว์ น้ าตาล ยาสูบ ฝ้าย ปอ แนวทางเช่นนี้เป็ นการ
กระจายอุตสาหกรรมจากแหล่งแออัดในพระนคร ธนบุร ี และสมุทรปราการ ซึ่งจะยังคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม

๑๔๐

3)

การคมนาคมและขนส่ง

ระบบการคมนาคมขนส่ ง ที่ม ีอ ยู่ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ป จั จุ บ ัน
สามารถสนับสนุ นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็ นอย่างดีแล้ว แม้ว่าจะยังคงมีความ
จาเป็ นต้องสร้างทางสายประธานและสายรองอีกบางสาย รวมทัง้ ทางชนบทเพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้าน
บางหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่ างไกลจากทางหลวง การก่ อ สร้างทางระยะต่ อ ไป จะดาเนินไปตามล าดับ
ความสาคัญ ซึง่ ก็ตอ้ งคานึงถึงปจั จัยทางด้านความมันคงปลอดภั
่
ยของประเทศด้วย
การบารุงรักษาเส้นทางที่มอี ยู่แล้ว เป็ นเรื่องที่ต้อ งได้รบั การพิจารณาให้
ความส าคัญ เป็ น อย่ า งมาก ในระยะที่ผ่ า นมาปรากฏว่ า การขอจัด สรรงบประมาณส าหรับ การ
ซ่อมแซมบารุงทางไม่ได้สดั ส่วนกับระยะทางทีม่ อี ยู่
4)

การพัฒนาพลังงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้าทีส่ าคัญอีก 2 สาย นอกจากแม่น้ าโขง ซึง่
ยังประโยชน์แก่การพัฒนาในภาคนี้
ความต้องการพลังงานในภาคนี้ในปจั จุบนั คิดเป็ นร้อยละ 10 ของความ
ต้องการทัวประเทศ
่
คาดว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะสูงกว่าอัตราเฉลีย่ ของประเทศในอนาคต
ซึง่ จะสนองรับได้กด็ ว้ ยการขยายระบบสายส่งไฟฟ้า
5)

การพัฒนาสังคมและชุมชน

ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทีอ่ าศัยปลูกข้าวเป็ นหลักไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
อันซับซ้อนขึน้ ย่อมมีความกระเทือนต่อภาวะทางสังคมและการเมืองทีเ่ ป็ นอยู่เดิม รัฐบาลตระหนัก
ในข้อเท็จจริงนี้จงึ ได้มกี ารริเริม่ โครงการพัฒนาสังคมขัน้ พื้นฐานต่างๆ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ด้านน้ ากินน้ าใช้ของชุ มชน ในขณะนี้ มปี ญั หารุนแรงเกี่ยวกับระบบการประปาในเมือ งอุ ด รธานี
นครราชสีมา ขอนแก่น และชัยภูม ิ และแหล่งชุมชนย่อยอื่นๆ ส่วนโครงการพัฒนาชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยทัวไป
่ นับว่าได้วางรากฐานไว้มนคงแล้
ั่
ว
เนื่องจากอุต สาหกรรมการค้าและบริการต่ างๆ ได้ขยายตัว รวดเร็วกว่า
สาขาการเกษตร ดังนัน้ จึงมีปญั หาเกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรในเมืองอย่างรวดเร็วสูงถึง
ร้อยละ 8-9 ต่อปี ผลอันนี้เป็ นปญั หาสาคัญของเมืองต่างๆ จาเป็ นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเมือง
ต่างๆ ให้เป็นทีน่ ่าพักอาศัย
6)

การสาธารณสุข

ภาวะด้านการอนามัยและสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะ
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขในระยะทีผ่ ่านมา ก็ยงั อยู่ในระดับทีไ่ ม่น่าพึงพอใจ ซึง่ สังเกตได้จากสถิตกิ าร

๑๔๑

กระจายของบริการสาธารณสุขประเภทต่างๆ ตลอดจนแพทย์และนางพยาบาล เพื่อทีจ่ ะบาบัดภาวะ
ด้านการสาธารณสุขให้ดขี น้ึ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จึงให้เพิม่ สถานีอนามัยชัน้ หนึ่งอีก 50
แห่ง สถานีอนามัยชัน้ สอง 690 แห่ง สานักงานผดุงครรภ์ 500 แห่ง และเตียงคนไข้ 3,500 เตียง
การเพิม่ บริการสาธารณสุขดังกล่าวในภาคนี้ ต้องการนายแพทย์เพิม่ ขึน้ 70 แห่ง นางพยาบาล 360
คน ในระยะปี 2519 เนื่องจากโครงการสถานีอนามัยมีความสาคัญสูงสุด จึงควรได้รบั การพิจารณา
เป็นพิเศษ
7)

การศึกษา

ระดับการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ลา้ หลังกว่าส่วนรวมของ
ประเทศ ประมาณว่ามีเด็กนักเรียนในวัยเรียนร้อยละ 75–80% ในชัน้ ประถม แต่มกี ารขาดเรียนมาก
และเด็กทีเ่ ข้าเรียนร้อยละ 25 ต้องเรียนซ้าชัน้ ในระดับประถมปีท่ี 5 มีเด็กนักเรียน 3.8 คน ในพัน
คนที่เรียนต่ อ เทียบกับ 7.7 คนในพันคนของประเทศ (ยกเว้นพระนคร) แนวทางการพัฒนา
การศึกษาในระยะแผนที่ 3 จึงเน้นหนักการเพิม่ นักเรียนในระดับชัน้ ประถมปีท่ี 5-7 และลดอัตราการ
สอบตกและลาออก โดยขยายจานวนครูและโรงเรียน นอกจากนี้ยงั ได้เ สนอแนะให้ม ี โครงการ
แจกหนัง สือ เรีย นโครงการปรับ ปรุงโรงเรียน โครงการปรับปรุง บ้า นพัก ครู โครงการสอนทาง
โทรทัศน์ โครงการขยายห้องสมุด โครงการอานวยการขนส่งเด็กนักเรียนไป-กลับ
ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะทัวไป
่

ข้อเสนอแนะทัวไปในการพั
่
ฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คอื ให้รฐั บาลส่งเสริม
ให้มกี ารขยายประเภทพืชชนิดต่างๆ ทีค่ วรผลิตในภาคนี้ กับส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับการเกษตร เพื่อลดการพึง่ พาการปลูกข้าวแต่อย่างเดียว และให้มโี ครงการสนับสนุ นต่างๆ เช่น
โครงการส่งเสริม โครงการเงินกู้ โครงการใช้ประโยชน์ จากเขื่อนชลประทาน ตลอดจนมาตรการ
จูงใจให้ตงั ้ โรงเรียนในภาคนี้
2.

การจัดตัง้ ศูนย์กลางพัฒนาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรจะได้เน้นการพัฒนาเป็ นจุด เพื่อมิให้
การพัฒนากระจัดกระจายจนไม่เห็นผล ในระยะแรกอาจเริม่ ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์กลางพัฒนาใน
บริเวณขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ก่อน ซึ่งสมควรได้รบั การสนับสนุ นในด้านการศึกษา การอนามัย การ
พัฒนาสังคม การคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนการเกษตร โครงการพัฒนาการเกษตรที่ลาปาว
หนองหวาย และมัญจาคีร ี เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทีจ่ ะกระจายความเจริญและวิธกี าเกษตร
สมัยใหม่อ อกไปยังจุดอื่นๆ ในภายหลัง นอกจากนี้ยงั มีโครงการที่จะตัง้ เขตอุ ต สาหกรรมขึ้นใน
บริเวณนี้

๑๔๒

8)
งบพัฒนาภาค ตามโครงการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้ผนวกโครงการพัฒนาภาคที่
ส าคัญ ๆ เข้า ไว้ด้ว ยเป็ น จ านวนมาก โดยได้เ ตรีย มจัด สรรงบประมาณแผ่ น ดิน เงิน กู้แ ละเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีงบพิเศษ
เพิม่ เติม เช่น งบพัฒนาชองคณะกรรมการพัฒนาภาค งบเร่งรัดพัฒนาชนบทของสานักงาน ร.พ.ช.
และงบโครงการต่างๆ ของ กรป. กลาง เป็นต้น

………………………………..

บทที่ 7
ประชากร กาลังคน และการมีงานทา
……………………….
นโยบายทีส่ าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้แก่ การยกระดับ
มาตรฐานความเป็ นอยู่ ตลอดจนปรับรายได้ของประชาชนให้สูงขึน้ ซึ่งเป้าหมายทีต่ ้องดาเนินการ
ติดต่ อไปเป็ นระยะยาว แต่ขณะนี้มปี ญั หาระยะสัน้ ที่ก่ออุปสรรคต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การ
ขาดดุลการค้าและดุลชาระเงินของประเทศ จึงได้กาหนดเป้าหมายและมาตรการเร่งการผลิตทัง้
ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลทางด้านเกษตรให้เจริญ
ก้าวหน้าและสามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและราคาทีจ่ ะแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่นได้ การที่
จะทาได้สาเร็จนัน้ นอกจากจะต้องอาศัยเงินทุนและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมแล้ว ยัง
ต้องอาศัยกาลังคนทีม่ คี วามรูแ้ ละความชานาญในสาขาวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะกาลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคนิคในจานวนมากพอสมควร ตลอดจนกาลังคนที่ม ีความรูค้ วามสามารถที่จะ
ปฏิบตั งิ านตามโครงการพัฒนาต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยเหตุน้ีรฐั บาลจึงได้มนี โยบาย
เร่ง รัด การพัฒ นาก าลัง คนและการใช้ก าลัง คนให้เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่า งเต็ม ที่ โดยสนับ สนุ น การ
วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาการศึก ษาของชาติ
การวางแผนกาลังคนจะต้องทาทัง้ ในด้านการป้องกันมิให้เกิดปญั หาต่างๆ ทางด้านกาลังคน รวมทัง้
การแก้ไขปญั หากาลังคนที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ให้ลดน้ อยลงและหมดไปในที่สุดประการหนึ่ง และการ
ตระเตรียมกาลังคนทีเ่ หมาะสมไว้เพื่อการพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่ง
ในด้านการป้องกันและการแก้ไขปญั หากาลังคนให้ประสบผลสาเร็จนัน้ ในการพิจารณา
จัดเตรียมแผนฉบับที่ 3 ได้มกี ารศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับปญั หากาลังคนที่มอี ยู่ในปจั จุบนั เช่ น
ปญั หาการว่างงานการทางานต่ าระดับ การขาดแคลนกาลังคน การใช้กาลังคนผิดลักษณะ และการ
ั หาสมรรถภาพการผลิ ต ในระดับ ต่ า ของก าลัง คน อั น มีผ ล
กระจายก าลัง คน ตลอดจนป ญ
กระทบกระเทือนกับรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ รวมทัง้ ปญั หาต่างๆ ทางด้านกาลังคนของทาง
ราชการ และนาผลที่ไ ด้จากการศึกษาและวิจยั นี้มาใช้เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการวางแผนกาลังคนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ในด้า นการตระเตรีย มก าลัง คนนัน้ นอกจากจะต้อ งพัฒ นาสุ ข ภาพและพลานามัย ของ
กาลังคน ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทังเติ
่ บโตสามารถทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติได้แล้ว ยังต้องให้การศึกษาและฝึ กอาชีพที่เหมาะสมแก่กาลังคนด้วย การศึกษานัน้
จ
ะ
ต้
อ
ง
ท
า
ตัง้ แต่ ระดับเด็กก่ อ นวัยเรียนและประถมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ส่ ว นการฝึ กอาชีพนัน้
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จะต้องให้การฝึกแก่ เยาวชนนอกโรงเรียนทัง้ ในเมืองและในชนบท ตลอดจนการยกระดับผูท้ ท่ี างาน
ต่าระดับให้สงู ขึน้ ตามความต้องการของประเทศ เนื่องจากการศึกษาและฝึกอาชีพเป็ นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพ ยากรก าลังคนของประเทศ งานวางแผนกาลังคนจึงจาเป็ นต้อ งประสานกับงาน
ทางด้านการวางแผนการศึกษาและฝึ กอาชีพอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาและแผน
กาลังคนมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
โดยที่ก ารเพิ่มประชากรในอัต ราสูง เป็ นอุ ปสรรคส าคัญที่ก่อ ให้เกิดปญั หาต่ างๆ ในการ
พัฒนาประเทศ เช่น ปญั หาการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาที่อยู่อ าศัย การให้บริการทางด้าน
สาธารณสุ ขและสาธารณู ปการ ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับฝี มอื และคุณภาพของกาลังคน
รวมทัง้ การยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดีข้นึ ด้ว ย รัฐบาลจึงมีนโยบายเป็ น
ทางการที่จะสนับสนุ นการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจ เพื่อลดปญั หาต่างๆ ดังกล่าวให้น้อยลง
เป้าหมายในการดาเนินงานนี้ก็คอื จะลดอัตราการเพิม่ ของประชากรจากประมาณร้อยละ 3.0 ใน
ปจั จุบนั เป็ นร้อยละประมาณ 2.5 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากนี้การวางแผน
พัฒนาต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและกาลังคนนัน้ จะต้ องนาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเพิม่ ของ
ประชากรมาประกอบการพิจารณาวางแผนต่างๆ อย่างรอบคอบด้วย จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่
ก
า
ห
น
ด
ไว้ได้

วัตถุประสงค์และนโยบายด้านกาลังคน
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐบาลมีนโยบายและแนวดาเนินงานด้านกาลังคน
ดังต่อไปนี้
1.
ให้ค วามส าคัญ สูง ต่ อ การลดอัต ราเพิ่ม ของประชากร รัฐ บาลจะพยายามระดม
ทรัพยากรทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนแผนงานเกีย่ วกับการวางแผนครอบครัว ผลสาเร็จของ
โครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้งานพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิง่ ขึน้
2.
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างปริมาณงานมีทาให้มากขึ้น เพื่ อ ลดปญั หาต่ างๆ เกี่ยวกับ
ั หาการว่ า งงานในเมือ งในระยะแผน
ก าลัง คน เช่ น ปญั หาการว่ างงาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ป ญ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และลดปญั หาเกี่ยวกับการทางานต่ ากว่าระดับฝี มอื หรือทางานไม่เต็มที่ รวมทัง้
ปญั หาการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยูใ่ นเมืองมากเกินไปโดยมีหลักดาเนินการ ดังนี้
2.1 รัฐบาลในฐานะนายจ้าง จะต้องพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะให้บรรลุเป้าหมาย
ต่างๆ ทีว่ างไว้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติดว้ ยการใช้แรงงานคนให้มากทีส่ ุดโดย
มิให้กระทบกระเทือนต่อคุณภาพและปริมาณงานที่จะต้องทาในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ยกตัวอย่าง
เช่น ส่ งเสริม ให้ใ ช้ก าลังแรงงานคนในโครงการก่ อ สร้างต่ า งๆ อาทิ การสร้า งเขื่อ น คันคูส่ งน้ า
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อ่างเก็บน้ า งานบารุงรัก ษาทาง งานพัฒนาที่ดนิ ซึ่งเป็ นวิธ ีหนึ่งที่จะช่ว ยสร้างปริมาณงานมีทา
ภายในระยะของแผน
2.2 ส่งเสริมให้มกี ารสร้างปริมาณงานมีทาให้มากขึน้ ในสาขาเกษตร การเพิม่
ปริมาณมีงานทาในสาขาเกษตรจาเป็ นต้องส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกษตรกรรูจ้ กั ใช้วธิ กี ารเพาะปลูก
ด้วยวิธกี ารทันสมัย โดยใช้แรงงานเป็นหลักแทนทีจ่ ะใช้เครือ่ งจักรทัง้ ในเขตและนอกเขตชลประทาน
นอกจากนัน้ กิจ การต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เป็ น ต้น ว่ า อุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มและขนาดเล็ก ที่ใ ช้
ผลิต ภัณ ฑ์ทางการเกษตรเป็ นวัตถุ ดิบและอุ ต สาหกรรมในครัว เรือ น ก็จะได้ส่ งเสริมให้ใ ช้กาลัง
แรงงานให้มากที่สุด วิธกี ารดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณงานมีทาแล้ว ยังจะช่ว ยแก้ไข
ปญั หาการทางานต่ าระดับและปญั หาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่ในเมืองด้วย
2.3 ส่งเสริมให้มกี ารสร้างปริมาณงานที่ทาในสาขามิใช่เกษตรให้มากขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะทาโดยการเร่งรัดพัฒาอัตราเพิม่ ของกาลังผลิตในประเทศของสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะสร้างบรรยากาศที่จะชักจูงใน
เอกชนนักลงทุนเพื่อผลิตสินค้าที่ส่งไปจาหน่ ายในต่างประเทศ และทดแทนสินค้าเข้าได้ โดยใช้
มาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างปริมาณงานไว้รบั กับกาลัง
แรงงานที่เ พิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะสามารถสร้าง
ปริม าณงานที่ท าให้ม ากขึ้น เช่ น โครงการสร้า งที่อ ยู่อ าศัย โครงการเพิ่ม บริก ารทัง้ ทางด้า น
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ตลอดจนการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ดีข้นึ โดย
สนับสนุนให้ใช้แรงงานคนมาปฏิบตั งิ านในโครงการตางๆ ดังกล่าวให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
3.
ส่งเสริมระบบการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพในราคาที่
เหมาะสมแข่งขันกับต่างประเทศได้ ในเรื่อ งนี้นอกจากจะพิจารณาในด้านกาลังเงินแล้ว ยังต้อ ง
พิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนใช้ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี อี ยู่ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มทีด่ ว้ ย
โดยเหตุน้ีในระยะแผนฯ ฉบับที่ 3 นี้ จึงได้มกี ารศึกษาและวิจยั ถึงปญั หา ตลอดจนการหามาตรการ
ั หาก าลั ง คนต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถส่ ง เสริ ม ระบบการผลิ ต ให้ ม ี
ที่ เ หมาะสมมาแก้ ป ญ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ เช่น ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับความต้องการและปริมาณของกาลังคนใน
อาชีพทีม่ คี วามสาคัญๆ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาลังคน
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิค ตลอดจนกาหนดมาตรการการพัฒนาและยกระดับฝีมอื กาลังคน
โดยให้การศึกษาและฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ทัง้ ในและนอกโรงเรียน
4.
ประสบการณ์จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้
ชี้ใ ห้เ ห็นว่ า ปญั หาเกี่ยวกับการกระจายกาลังคนออกไปในท้อ งถิ่นห่า งไกลและกัน ดาร การใช้
กาลังคนผิดลัก ษณะ ตลอดจนการรับคนเข้าบรรจุใ นงาน และการบริหารงานบางประเภทในวง
ราชการเป็ น อุ ป สรรคส าคัญ ที่ท าให้ไ ม่ส ามารถด าเนิ น การตามโครงการพัฒ นาต่ า งๆ ให้บ รรลุ
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เป้าหมายทีว่ างไว้ได้ภายในระยะของแผนที่ 3 จึงได้มกี ารเร่งรัดการศึกษา และวิจยั เกี่ยวกับปญั หา
ก
า
ลั
ง
ค
น
ใ
น
ว
ง
ราชการ และส่ งเสริมให้มกี ารปรับ ปรุงระบบการรับการบรรจุ ตลอดจนการสร้า งสิ่ง จูงใจให้แ ก่
บุคลากรในอาชีพทีเ่ ป็ นปญั หา เพื่อชักจูงให้บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถอยู่ปฏิบตั งิ านในราชการ
และกระจายออกไปปฏิบตั งิ านในท้องถิน่ ทีต่ ้องการ
5.
เนื่องด้วยกิจการสาขาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการได้ขยายตัวและจะมี
ความสาคัญเพิม่ ขึน้ ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และแผน
ต่อๆ ไป ประกอบกับการมีนโยบายแรงงานของประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกาลังคนที่
ขาดแคลนฝีมอื ภายในระยะของแผนการมีนโยบายดังกล่าวจะประกอบด้วย โครงการและมาตรการ
ที่จะเป็ นราฐานส าคัญ ในอนาคต ในด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้ประโยชน์ ทดแทนในกรณี
ลูกจ้างคนงานประสบอุบตั เิ หตุในระหว่างทางาน การแรงงานสัมพันธ์และมาตรการเกี่ยวกับค่าจ้าง
แรงงาน

ปัญหาเกี่ยวกับกาลังคน
ปญั หากาลังคนทีส่ าคัญๆ ซึง่ ควรจะได้รบั การพิจารณาแก้ไขอย่างรีบด่วน มี 3 ประการ คือ
1.

ปัญหาของกาลังคนวัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึง่ มี 2 ประการ ดังนี้

1.1 อัตราเพิ่ มของประชากรสูงทาให้ มีเด็กมาก ก่อให้เกิดภาระหนักในด้าน
การเลีย้ งดู การอบรม การให้การศึกษาและบริการต่างๆ เมื่อมีการวิจยั เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏผลว่า
ในปจั จุบนั นี้ประชากรในวัยทางานของไทยทุก 100 คน จะต้องทาการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ม ี
อายุต่ ากว่า 15 ปี ถึง 89 คน นับเป็ นภาระการเลีย้ งดูท่หี นักและทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อาจ
เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบได้ดเี ท่ าที่ควร และไม่อาจนาเงินรายได้มาลงทุนในด้าน
อื่นเพื่อพัฒนาประเทศได้
1.2 เด็กออกจากโรงเรี ย นหรื อ สถาบันการศึ กษาอื่ นๆ ก่ อ นวัย สมควร
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มรี ายได้น้อย และมีภาระในการเลีย้ งดูเด็กมากเกินกาลังความสามารถ
จึงได้ให้เด็กออกจากโรงเรียนมาช่วยประกอบอาชีพช่ วยเหลือครอบครัวประการหนึ่ง และเนื่องจาก
ผูป้ กครองโดยเฉพาะชาวชนบทในท้องถิน่ ทีก่ นั ดารยังไม่เห็นคุณค่าที่บุตรหลานจะได้รบั การศึกษา
เล่าเรียนในชัน้ ทีส่ ูงกว่าชัน้ ประถมปีท่ี 4 จึงให้บุตรหลานของตนออกมาอยู่กบั บ้านหรือช่วยทางาน
เล็กๆ น้อยๆ เป็ นการตัดทอนรายจ่ายทีจ่ ะต้ องใช้ไปเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนอีกประการ
หนึ่ง
2.

ปัญหาของกาลังคนที่อยู่ในวัยทางานแล้ว มี 8 ประการด้วยกัน คือ
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ั หาที่เ กิด ขึ้น ในเมือ งเป็ น
2.1 การว่ างงานของกาลัง คนทุ กระดับ เป็ นป ญ
ส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมือง การผลิตกาลังคนบางประเภท
มากเกินไป โดยคานึงคุณภาพของกาลังคนทีผ่ ลิตได้น้อยเกินไปจนทาให้มอี ุปทานมากกว่าอุปสงค์
และเรื่อ งก าลังคนที่ผ ลิต ได้ม ีคุ ณ สมบัติไม่ต รงตามความต้อ งการ ผู้สาเร็จอาชีว ศึกษาชัน้ สูงทัง้
ทางด้านช่างฝีมอื และด้านอื่นๆ การว่างงานนี้นอกจากจะทาให้เกิดปญั หาการสิน้ เปลืองในการศึกษา
ปญั หาคนขาดรายได้อนั ควรแล้ว ยังเป็ นมูลเหตุให้เกิดปญั หาอื่นๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองด้วย
2.2 การทางานตา่ ระดับหรือทางานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งเกิดขึน้ ทัง้ ในเมืองและมี
มากในชนบทนัน้ เป็ นปญั หาซึ่งเกิดจากการผู้สาเร็จการศึกษาแขนงต่ างๆ ไม่ได้ทางาน ตรงกับ
ความรูค้ วามชานาญทีไ่ ด้เรียนมาประการหนึ่ง และเกิดจากปญั หาการว่างงานตามฤดูกาลของชาว
ชนบทตลอดจนการที่มขี นาดครอบครัว ใหญ่ เ กิน กาลัง ซึ่ง เนื้ อ ที่ถือ ครองนัน้ จะอ านวยผลได้อีก
ประการหนึ่ง
2.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมืองมากเกิ นไป ปญั หานี้
เกิดจากชาวชนบทมีเ วลาว่างมากเกินไป โดยเฉพาะฤดูแล้งและเกิดจากความไม่พอใจในสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องตนในปจั จุบนั เนื่องจากมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย หรือรายได้อยู่ในระดับต่ าเกินไป
จนไม่สามารถจะเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวให้มคี วามสุขพอสมควร จนต้องก่อหนี้สนิ ขึน้ จึงได้พา
กันหนีอาชีพสาขาเกษตรด้วย ความหวังทีจ่ ะหารายได้จากงานในสาขาอื่น ซึง่ มีระดับสูงกว่า เมื่อพา
กันอพยพกันมากๆ ปริมาณการทางานมีไม่พอกับจานวนคนก็ทาให้เกิดปญั หาอื่นๆ เช่น ปญั หาที่
อยูอ่ าศัย และปญั หาอาชญากรรมต่างๆ เป็ นต้น
2.4 ความขาดแคลนก าลัง คน ในอาชีพ ที่ส าคัญ ๆ เช่ น แพทย์ วิศ วกร
พยาบาล และครูระดับกลางที่ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาทัง้ ชัน้ ต้นและชัน้ สูง กาลังคนใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคทีม่ คี ุณภาพ ความขาดแคลนกาลังคนในอาชีพทีส่ าคัญๆ นี้ เกิดจาก
อุปทานกาลังคนประเภทนี้ทผ่ี ลิตได้มนี ้อยกว่าอุปสงค์ เนื่องจากอุปสรรคสาคัญต่างๆ ประกอบด้วย
การขาดแคลนเงินลงทุน สถานที่ อุปกรณ์การสอน ตารา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาดแคลนอาจารย์
สอนประการหนึ่ง และเกิดจากเร่งรัดขยายการผลิต เพื่อสนองความต้องการกาลังคนประเภทนี้ จน
มิได้คานึงถึงคุณภาพของกาลังคนทีผ่ ลิตได้อกี ประการหนึ่ง อุปทานกาลังคนประเภทนี้ทค่ี าดว่าจะมี
ความขาดแคลนในตอนต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องมาจากความขาดแคลนใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 แต่จะมีเกินความต้องการเล็กน้อยในด้านปริมาณ แต่
คุณภาพต่ ากว่าอุปสงค์ ในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยเฉพาะวิศวกร ซึ่งควรจะได้รบั
การพิจารณาปรับปรุงในด้านคุณภาพควบคู่ไปกับการเร่งปริมาณการผลิต
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2.5 การผลิ ต ก าลัง คนที่ มี คุ ณ สมบัติ ไม่ ต รงตามหรื อ ด้ อ ยกว่ า ความ
ต้องการ ทาให้เกิดการว่างงานของกาลังคนประเภทนี่ ทัง้ ๆ ทีค่ วามต้องการกาลังคนประเภทนี้มอี ยู่
เป็นจานวนมาก ได้แก่ กาลังคนในระดับผูจ้ ดั การ นักบริหาร นักวิชาการ เป็ นต้น เนื่องจากกาลังคน
ประเภทนี้ ที่เพิง่ สาเร็จการศึกษายังขาดประสบการณ์และความรูค้ วามชานาญในหน้าทีก่ ารงานอยู่
แต่ตลาดแรงงานต้องการกาลังคนประเภทบริหารทีม่ คี ุณภาพและความชานาญการมาก
2.6 การกระจายกาลังคนออกไปในท้ องถิ่ นที่ ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในชนบท ในขณะทีบ่ างแห่งมีกาลังคนประเภทเดียวกันเกินต้องการ ซึง่ เป็ นปญั หาที่เกิดจากเหตุท่ี
ชนบทขาดสิง่ จูงใจทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเมืองมีปญั หาคนล้นงาน แต่ขณะเดียวกันใน
ส่วนภูมภิ าคขาดกาลังคนประเภทเดียวกัน ปญั หาเกี่ยวกับการกระจายกาลังคนเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาอย่างยิง่ ทีส่ าคัญได้แก่ แพทย์ พยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ์ ครู ผูส้ าเร็จวิชาเกษตรกรรม
ที่จ ะท างานด้า นส่ ง เสริม การเกษตร สัต วแพทย์ และช่ า งฝี ม ือ มัก ไม่ ก ระจายไปอยู่ใ นท้อ งถิ่น
โดยเฉพาะในเขตทุรกันดาร
2.7 กาลังผลิ ตในประเทศต่ อคนหรือสมรรถภาพการผลิ ตของคนตา่ มีผล
ทาให้รายได้ของชนส่วนใหญ่ต่ าไปด้วย ปญั หานี้เกิดจากกาลังการผลิตในประเทศมีประสิทธิภาพต่ า
เกินไปในขณะทีป่ ระชากรและกาลังแรงงานได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การใช้กาลังแรงงานผิด
ลักษณะ เช่น พนักงานส่งเสริมการเกษตรถูกใช้ทางานธุรการควบคู่ไปกับงานส่งเสริม ครูโรงเรียน
ในชนบทต้องไปทาการสอนอยู่ในโรงเรียนประจาจังหวัดหรือทางานอื่นๆ ณ ที่ทาการศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นต้น
2.8 กาลังคนในวงราชการ ซึ่งเกิดจากระบบบริหารงานที่ควรจะได้รบั การ
ปรับปรุง แก้ไ ขให้เ หมาะสมกับกาลสมัย เพื่อ แก้ปญั หาการรับ การบรรจุ การแต่ ง ตัง้ ข้าราชการ
เพื่อให้ได้คนดีมคี วามสามารถเข้ารับราชการ ตลอดจนแก้ปญั หาการทางานซ้าซ้อน การขาดความ
ประสานงานในวงราชการ ความไม่ใส่ของผูบ้ งั คับบัญชาจนทาให้ประสิทธิภาพการทางานของคนใน
วงการนี้ต่ากว่าทีค่ วร เป็นต้น
ปัญหากาลังคนระยะยาว เนื่องด้วยได้มกี ารเร่งรัดอัตราการผลิตกาลังคน
ที่มคี วามขาดแคลนมากในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รวมทัง้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ โดยคานึงถึงด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ จนทาให้เกิดการว่างงานของ
กาลังคนระดับสูงบางประเภททัง้ ๆ ที่มคี วามต้องการกาลังคนประเภทนี้เป็ นจานวนมากดังกล่าว
มาแล้ว ปญั หานี้ อ าจจะยิง่ รุนแรงขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของกาลังคน
เหล่านี้ตงั ้ แต่บดั นี้ นอกจากนี้ยงั มีปญั หากาลังคนที่คาดว่าจะเกิดในระยะยาวก็คอื กาลังคนระดับสูง
ซึง่ เคยมีความขาดแคลนมาก่อนจะประสบปญั หาการว่างงาน ทัง้ นี้ เนื่องจากอัตราผลิตของกาลังคน
คงที่หรือเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ความต้องการกาลังคนเหล่านี้จะมีน้อยลง เมื่อได้บรรจุกาลังคนในอัตรา
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ว่างหรือตาแหน่ งงานที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ฉะนัน้ การพิจารณาเพิม่ อัตราการผลิตของกาลังคน
คงที่หรือเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ความต้องการกาลังคนเหล่านี้จะมีน้อยลง เมื่อได้บรรจุกาลังคนในอัตรา
ว่างหรือตาแหน่ งงานที่ต้องการเรีย บร้อยแล้ว ฉะนัน้ การพิจารณาเพิม่ อัตราการผลิตของกาลังคน
ประเภทต่างๆ นัน้ จาต้องคานึงถึงปญั หาการว่างงานและการสูญเปล่าทางการศึกษาในระยะยาว
ควบคู่ไปกับการพิจารณาปริมาณความต้องการกาลังคนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ด้วย

มาตรการแก้ไขปัญหากาลังคน
เพื่อให้นโยบายแก้ปญั หาด้านกาลังคนได้บรรลุผล เห็นสมควรกาหนดมาตรการดังต่อไปนี้
1.
ประชากรและการวางแผนครอบครัว เนื่องด้วยในปจั จุบนั นี้ประเทศไทยมีอตั รา
เพิม่ ของประชากรสูง มีเด็กเกิดมากจนเป็ นภาระแก่ สงั คมและรัฐบาลในด้านการเลี้ยงดูและการ
ให้บ ริก าร ตลอดจนการพัฒ นาต่ างๆ ดัง กล่ าวมาแล้ว รัฐ บาลจึงได้มนี โยบายเป็ น ทางการที่จ ะ
สนับสนุ นการวางแผน ครอบครัวโดยสมัครใจ ซึง่ นอกจากจะช่วยลดภาระการเลีย้ งดูเด็กของบุคคล
ในวัยทางานลงแล้ว ยังจะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ก้าวหน้าเร็วขึ้นหลายประการ
เหตุผลทีส่ าคัญก็คอื เมื่ออัตราการเพิม่ ประชากรลดลง รัฐบาลก็จ ะสามารถประหยัดเงินงบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ และนาไปใช้ในทางปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้การผลิตทรัพยากรมนุ ษย์
ในอนาคตได้มคี ุณภาพดีขน้ึ ต่อไป
เป้าหมายในการลดอัตราเพิม่ ของประชากร โดยการวางแผนครอบครัวด้วยความ
สมัครใจ ก็คอื จะลดอัตราเพิม่ ของประชากรจากร้อยละ 3.0 ในปจั จุบนั เป็ นร้อยละ 2.5 ในปี
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าภายในระยะของแผนจะสามารถดาเนินงานให้บริการแก่
ผูส้ มัครใจวางแผนครอบครัวด้วยวิธกี ารต่างๆ ประมาณ 2.5 ล้านคน ด้วยการระดมทรัพยากรด้าน
ก าลัง คน สถานที่ อุ ป กรณ์ และก าลัง เงิน ของหน่ ว ยราชการและสถาบัน เอกชน ปรับ ปรุง การ
ด าเนิ น งานด้ า นการวางแผนครอบครัว และการให้ บ ริก ารแก่ ม ารดาและเด็ ก ตลอดจนงาน
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั ทัวประเทศ
่
อย่างไรก็ตาม การประเมินการเพิม่ ประชากร
ของประเทศไทยอาจกระทาได้หลายวิธ ี โดยอาศัยสมมติฐานหลายประการ ตาราง 1 ได้แสดง
ตัว เลขและอัตราการเพิม่ ประชากรลดลงในระดับปานกลาง คือ ในปี 2519 ประเทศไทยจะมี
ประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 44.028 ล้านคน หรือ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 6.187 ล้านคน ในระยะของแผนฯ
ฉบับ ที่ 3
ถ้ า หากโครงการวางแผนครอบครัว บรรลุ ผ ลเป้ าหมาย คือ ลดอัต ราการเพิ่ม
ประชากรให้เหลือร้อยละ 2.5 ในปีทา้ ยแผน จานวนประชากรของประเทศไทยตอนปลายแผนก็จะ
น้อยกว่าตัวเลขข้างต้นประมาณ 931 ล้านคน
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ตารางที่ 1 : การประเมิ นจานวนประชากรในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2515–2519
(หน่ วยเป็ นล้านคน)
พ.ศ. 2515
หมวดอายุ

ชาย

เพิ่มขึน้

พ.ศ. 2519
หญิ ง

ชาย

หญิ ง

ชาย

หญิ ง

0-4

3.343

3.211

3.786

3.644

.443

.423

5-9

2.786

2.694

3.248

3.138

.462

.444

10–14

2.343

2.268

2.745

2.666

.402

.398

15–19

2.048

1.982

2.316

2.239

.268

.257

20–24

1.784

1.689

2.021

1.965

.237

.275

25–29

1.382

1.353

1.757

1.658

.375

.306

30–34

1.048

1.082

1.356

1.332

.308

.250

35–39

.911

.941

1.025

1.061

.114

.120

40–44

.795

.828

.882

.925

.087

.97

45–49

.669

.698

.754

.804

.85

.106

50–54

.523

.550

.635

.675

.112

.125

65–59

.411

.446

.485

.532

.074

0.86

60 ปี ขน้ึ ไป

.973

1.073

1.116

1.263

.145

.190

รวมยอด

19.016

18.815

22.126

21.902

3.112

3.077

2.

กาลังแรงงานและปริ มาณงานมีทา

การสร้างปริมาณงานมีทาให้มากขึน้ เพื่อลดปญั หาการว่างงานในเมือง การทางาน
ต่ าระดับในชนบท และการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมือง ตามแนวโนยายการมีงานทาที่
ดังกล่ า วมาแล้ว นัน้ จาเป็ น ที่จ ะต้อ งทราบเกี่ย วกับ ปริมาณกาลัง แรงงานที่เ พิ่มขึ้นในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก่อน จึงจะสามารถพิจารณามาตรการส่งเสริมการเพิม่ ปริมาณงานได้ถูกต้อง
ฉะนัน้ จึงได้ทาการประเมินการเพิม่ ของกาลังแรงงานในระยะของแผนไว้ดงั ต่อไปนี้
1)
การประเมินกาลังแรงงานได้อ าศัยการวิเ คราะห์แนวโน้ มของอัต ราการ
ทางานทัง้ ในอดีตและที่คาดหมายในอนาคตอยางถี่ถ้วนเป็ นพื้นฐาน ปรากฏว่า อัตราการทางาน
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ในกลุ่ มประชากรทัง้ ชายหญิง ที่มอี ายุใ นวัยหนุ่ มสาวได้ล ดลงเล็กน้ อ ย คาดได้ว่า แนวโน้ มจะมี
ต่อไปเนื่องจากมีแผนการเพิม่ อัตราส่วนของเยาวชนในโรงเรียนให้สูงขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3
2)
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่ากาลังแรงงานของประเทศจะ
เพิม่ ขึน้ กว่า 2.6 ล้านคน คือ เพิม่ จาก 17.0 ล้านคน เป็ นประมาณ 19.65 ล้านคน (ตาราง 2)
จานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้จะเป็ นชาวราว ร้อยละ 40 อัตราเพิม่ โดยเฉลีย่ สูงกว่าร้อยละ 2.9 ต่อปี การเพิม่ นี้
จะยังคงมีต่อไปในระยะข้างหน้า ในระยะ 19 ปี ระหว่างปี 2514 ถึง 2533 กาลังแรงงานจะเพิม่ ขึน้
กว่า 12.6 ล้าน หรือเพิม่ ขึน้ อีกประมาณร้อยละ 75 ของจานวนกาลังแรงงานในปจั จุบนั แต่อย่างไรก็
ตาม อัตราการเพิม่ กาลังแรงงานของประเทศไทยจะเริม่ ลดลงหากผลงานของโครงการวางแผน
ครอบครัวประสบผลสาเร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และแผนฉบับต่อๆ ไป
3.
ในระยะของแผนคาดว่า จะมีป ระชากรมีอ ายุเ ข้าระดับ ทางานหรือ เข้า สู่
สภาพกาลังแรงงานเป็ นจานวนประมาณ 3.6 ล้านบาท และจะมีผทู้ พ่ี น้ สภาพกาลังแรงงานไป โดย
ตายครบเกษียณอายุหรือโดยเหตุอ่นื ๆ ราว 0.9 ล้านคน ฉะนัน้ การเพิม่ สุทธิของกาลังแรงงานใน
ระยะของแผนจะมีประมาณ 2.641 ล้านคน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ข้างล่างนี้

ตารางที่ 2 การประเมิ นกาลังแรงงานของประเทศไทยสาหรับระยะของ
พ.ศ. 2515–2533
(หน่ วยเป็ นล้านคน)

ชาย
หญิง
รวม
*

ปี 2515

ปี 2519

เพิ่ มขึน้

9.352
7.652
17.004

10.923
8.722
19.645

1.571
1.070
2.641

เฉลี่ยอัตรา
การเพิ่ ม
2514–2519
3.15
2.66
2.93

ปี 2533*
กาลัง
แรงงาน
16.598
13.016
29.614

ประเมินตามเป้าหมายการลดอัตราเพิม่ ของประชากรทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

ปริมาณงานมีงานทาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

เพิ่ มขึน้
ร้อยละ
25132533
87.44
80.18
84.18
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เมื่อพิจารณาอัตราเพิม่ ของกาลังผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนนโยบายด้านการ
สร้างปริมาณงานและองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 แล้วเป็ นที่
คาดหมายว่าในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยจะสามารถสร้างปริมาณงานมีทาให้แก่กาลังคนประมาณ
19,464 ล้านคน หรือมีงานทาเพิม่ ให้แก่กาลังคน 2,562 ล้านคน ภายในระยะของแผนปริมาณงาน
มีทาดังกล่าวจะเป็ นงานในสาขาเกษตรกรรมประมาณ 14,606 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 78
ของก าลัง คนที่ม ีง านท าทัง้ หมด แม้ว่ า สัดส่ ว นของก าลัง คนที่ม ีง านทาในสาขาเกษตรจะลดลง
ประมาณร้อยละ 2.3 ก็ตาม แต่จานวนกาลังคนทีท่ างานในสาขาเกษตรเพิม่ ขึน้ 1.530 ล้านคน ใน
ระยะของแผน ส่ ว นปริม าณงานมี ท าในส าขาอื่ น ๆ ที่ ม ิ ใ ช่ เ กษตรกรรม ในปี สุ ด ท้ า ยของ
แผนจะมีประมาณ 4.858 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 25.0 ของกาลังคนทีม่ งี านทาทัง้ หมด โดย
เพิม่ จากปี พ.ศ. 2515 ประมาณ 1 ล้านคน หรือสัดส่วนของปริมาณงานมีทาในสาขานี้ได้เพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 2.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการทางานในระยะแผนที่ 3 กับจานวนกาลังแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
ระยะนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ในระยะของแผนมีปริมาณการว่างงานจะเพิม่ ขึ้นประมาณ 80,000 คน
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยเร่งรัดพัฒนากาลังผลิตในประเทศให้สามารถเพิม่ ขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 7 ต่อปี แล้วก็จะสามารถแก้ไขปญั หาการว่างงานให้ลดน้อยลงได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และ
ถ้าจะเร่งรัดพัฒนาประเทศโดยการใช้แรงงานให้เป็ นประโยชน์เต็มทีท่ งั ้ ในวงงานของรัฐบาล ในการ
พัฒนาสาขาเกษตรกรรมและสาขาอื่นดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถลดปญั หาเกี่ยวกับการทางานต่ า
ระดับในชนบท และการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยูใ่ นเมืองด้วย เนื่องจากเกษตรกรจะมีรายได้ดี
ขึน้ ทัง้ นี้ จะมีส่วนช่วยลดปญั หาอาชญากรรม ปญั หาการขาดทีอ่ ยู่อาศัยในเมืองตลอดจนปญั หาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึง่ มักจะเกิดตามปญั หาการว่างงานเสมือนเงาตามตัวไปได้ดว้ ย
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ตารางที่ 3 การประเมิ นปริมาณงานที่ทาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515–2519 จาแนกตามสาขาเศรษฐกิ จ
สาขาเศรษฐกิ จ

1. เกษตรกรรม การปา่ ไม้
การล่าสัตว์ และการ
ประมง
2. การทาเหมืองแร่และ
เหมืองหิน
3. อุตสาหกรรม
4. การก่อสร้าง ซ่อม และ
รือ้ ถอน ทาลาย
5. การไฟฟ้าและการ
ประปา
6. การพาณิชย์
7. การคมนาคม คลัง
สินค้าและการขนส่ง
8. บริการ
ยอดรวม
* ปี งบประมาณ

ปริมาณงานที่ทา
พ.ศ. 2515*
2519*
จานวน
%
จานวน
%
(ล้านคน)
(ล้านคน)
13.076
77.4
14.606
75.1

ปริมาณงานมีทาที่เพิ่มขึน้
จานวนเพิ่ม
(ล้านคน)
1.530

สัดส่วน
59.7

0.51

0.3

0.66

0.3

0.15

0.6

.715
.150

4.2
0.9

.785
1.91

4.0
1.0

0.70
0.41

2.7
1.6

0.42

0.2

0.66

0.3

0.24

1.0

1.278
.317

7.6
1.9

1.688
.404

8.7
2.1

.410
0.87

16.0
3.4

1.273
16.920

7.5
100.0

1.658
19.464

8.5
100.0

.385
2.562

15.0
100.0

ปริมาณการว่างงานที่แท้จริงในประเทศไทยจะสูงกว่าจานวนทีป่ ระเมินไว้ขา้ งต้นมาก เมื่อ
ได้นาปญั หาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกาลังคนมาประกอบด้วย ได้แก่ ก) ปญั หากาลังคนที่ผลิตเกินความ
ต้องการ ซึ่งหางานทาไม่ได้เ นื่องจากคุ ณภาพยังไม่ดพี อกับความต้องการของตลาดแรงงาน ข )
ปญั หาการกระจายกาลังคนออกไปในท้องถิ่น ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มคี วามต้องการกาลังคน
ระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับสูงจนถึงระดับรองลงมาเป็ นจานวนไม่น้อย แต่นายจ้างก็มกั จะไม่พอใจใน
คุ ณ ภาพของผู้ ท่ีม าสมัค รงานอยู่ เ สมอ ท าให้ ผู้ ท่ีว่ า งงานไม่ อ าจจะหางานท าได้ ก าลัง คนที่
ประสบปญั หาในการหางานทานี้ส่วนใหญ่เป็ นผู้จบโรงเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพนอกโครงการ
เงินกูแ้ ละกาลังคนประเภททีข่ าดแคลนฝี มอื ปญั หาเรื่องคุณภาพของแรงงานด้อยกว่าความต้องการ
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นี้ นอกจากจะท าให้เ พิ่ม ปริมาณการว่ า งงานแล้ว ยัง ท าให้เ กิด ปญั หาความขาดแคลนก าลัง คน
กาลังคนเพิม่ ขึน้ ด้วย จึงเป็ นปญั หาทีห่ น่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องร่วมกันพิจารณาหาวิธแี ก้ไข
กล่าวคือ กรมแรงงานซึ่งรับผิด ชอบเกี่ยวกับบริการจัดหางานทา ควรจะทาการปรับปรุงข้อมูลและ
รายงานเกี่ยวกับประเภทของกาลังคน จาแนกตามอาชีพและวุฒกิ ารศึกษา ทีป่ ระสบปญั หาในการ
หางานทาและทีข่ าดแคลน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในด้านให้การศึกษาและการฝึกอาชีพ เช่น
กระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงอุ ต สาหกรรม สถาบัน พัฒ นาฝี ม ือ แรงงานแห่ ง ชาติ ได้น าไป
ประกอบการพิจารณาวางแผนการศึกษาและการฝึกอาชีพกาลังคน ตลอดจนปรับปรุง หลักสูตรให้
เป็ นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อแก้ปญั หาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วให้หมดไปหรือลด
น้อยลง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเปล่าทางด้านการศึกษาด้วย

ความต้องการและปริมาณกาลังคน
การกาหนดมาตรการแก้ไขปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับกาลังคนอยู่ในกาลังแรงงานนัน้ จาต้อง
ทราบความต้องการกาลังคนส่วนรวม และกาลังคนในอาชีพที่มปี ญั หามาเปรียบเทียบกับปริมาณ
กาลังคน ทีด่ าดว่าจะผลิตได้เสียก่อน ในระยะแผนฯ ฉบับที่ 3 ได้ประเมินความต้องการกาลังคนโดย
ส่วนรวม จาแนกตามหมวดอาชีพ และประเมินความต้องการและปริมาณกาลังคนที่ปฏิบตั งิ านใน
อาชีพทีส่ าคัญๆ ซึง่ มีปญั หา พร้อมกับเสนอมาตรการแก้ไขไว้เป็ นกรณีๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ความต้องการกาลังคนเพิ่ มขึน้ จาแนกตามหมวดอาชีพ
ปี พ.ศ. 2515–2519
หมวดอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งานทีใ่ ช้วชิ าชีพ วิชาการ และเทคนิค
งานบริหารและจัดการ
งานอาชีพและเสมียนพนักงาน
งานอาชีพเกีย่ วกับการค้า
งานเกษตร งานเหมืองแร่ และย่อยหิน
งานอาชีพเกีย่ วกับการคมนาคมและการขนส่ง
งานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
งานด้านบริการ
ยอดรวม

จานวน
(ล้านคน)
0.78
0.30
0.69
.450
0.560
.089
.213
.097
2.586

ร้อยละ
3.0
1.2
2.7
17.4
60.3
3.4
8.2
3.8
100.0

ความต้องการกาลังคนทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อปฏิบตั งิ านในหมวดอาชีพผูบ้ ริหารและจัดการนัน้ แม้ว่า
จะมีเป็ นจานวนร้อยทีส่ ุด คือ มีความต้องการเพิม่ 30,000 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของความ
ต้องการกาลังคนเพิม่ ทัง้ หมดก็จริง แต่เป็ นหมวดอาชีพที่จะต้องประสบกับปญั หาความขาดแคลน
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ก าลังคนมากที่สุ ด เนื่อ งจากส่ ว นใหญ่ ของจานวนกาลังคนที่ต้อ งการเพิ่ม ในหมวดอาชีพนี้ เ ป็ น
กาลังคนระดับสูงที่มปี ระสบการณ์ แ ละความรู้เ กี่ยวกับงานในหน้ าที่เ ป็ น อย่างดี ฉะนัน้ ปริมาณ
กาลังคนประเภทนี้ จึงไม่อาจจะหาได้จากผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาใหม่ๆ ไม่เคยทางานมาก่อนเลยหรือมี
ประสบการณ์ในการทาเพียงเล็กน้อยอีกประการหนึ่ง ไม่มสี ถานศึกษาใดทีจ่ ะสามารถผลิตกาลังคน
ชนิดนี้ได้ ตลาดแรงงานของไทยจึงได้มกี ารแข่งขันกันทีจ่ ะ “ดึง” บุคคลที่มคี วามสามารถ แต่ซ่งึ มี
งานทาอยู่แล่งใสปฏิบตั งิ านในกิจการของตน โดยการให้สงิ่ จูงใจต่างๆ หลายประการด้วยกัน หรือ
มิฉ ะนัน้ บริษัทของชาวต่ างประเทศหรือ ที่ชาวต่ างประเทศมีหุ้นใหญ่ อยู่ด้วย ก็จะจัดหากาลังคน
ประเภทนี้มาจากประเทศของตน 1/ เพื่อดาเนินการในด้านบริหารและจัดการ ทาให้ประเทศไทยต้อง
เสียเงินตราต่างประเทศปี ละไม่น้อยในขณะที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ได้ผลิตกาลังคนใน
สาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ การพาณิ ช ย์ และเศรษฐศาสตร์ เป็ น จ านวนมาก แต่ เ นื่ อ งจากขาด
ประสบการณ์และความรูค้ วามชานาญในหน้าทีก่ ารงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ กาลังคนในสาขาวิชาเหล่านี้
เป็นจานวนไม่น้อยทีไ่ ม่อาจหางาน และบางคนก็เป็ นบุคคลว่างงานในหน้าทีซ่ ง่ึ ตรงกับวิชาความรูท้ ่ี
ได้ศกึ ษามา
การแก้ไขปญั หากาลังคนประเภทนี้อาจทาได้โดยความร่วมมือของบริษทั ต่างประเทศที่จะ
พยายามจัดหาคนไทยที่มคี วามรูเ้ หมาะสมเข้าทางานในตาแหน่ งผู้ช่วยของชาวต่างประเทศ เมื่อ
ผูช้ ่วยฝา่ ยไทยได้มปี ระสบการณ์และแสดงความสามารถแล้ว ก็ควรได้รบั มอบหมายงานระดับสูงให้
เป็ นขัน้ ๆ ไป ในกรณีอ ันสมควรก็อาจได้รบั ตาแหน่ งที่เป็ นหัวใจการดาเนินงานของบริษัท เช่น
ตาแหน่ งผูอ้ านวยการ และผู้ช่วยอานวยการ ประการหนึ่ง และมีการฝึ กอบรมผู้ทท่ี างานอยู่แล้วให้
ได้รบั ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์การทางานโดยหลักสูตรอบรมตามระดับของงาน และโดย
จัดหาผูส้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์และความรูใ้ นวิชาทีส่ อนจริงๆ อีกประการหนึ่ง
สาหรับกาลังคนหมวดอาชีพอื่นๆ ที่ควรจะได้ศกึ ษาและวิจยั อย่างละเอียดถึงจานวนความ
ต้องการและปริมาณ ตลอดจนปญั หาที่มอี ยู่ในระยะแผนที่ 3 ก็คอื งานอาชีพแพทย์ พยาบาล
นักวิทยาศาสตร์และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง วิศวกร พืชกรและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง ช่างเทคนิค
ช่างฝีมอื และครูอาจารย์ระดับต่างๆ
1.
แพทย์ เนื่องจากประเทศไทยต้องประสบกับปญั หาความขาดแคลนแพทย์มาเป็ น
เวลาช้านาน จึงได้มกี ารเร่งรัดผลิต แพทย์ใ ห้มากขึ้นเพื่อ สนองความต้องการของประเทศ ตาม
เป้าหมายการศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนที่ 3 ในระหว่างปี พ.ศ. 2515–2519 นี้ ประเทศไทยจะ
สามารถผลิตแพทย์เพิม่ ขึน้ 2,000 คน 2/ ซึ่งเมื่อรวมกับจานวนแพทย์ท่มี อี ยู่เดิมและหักจานวน
แพทย์ทต่ี อ้ งสูญไป เพราะเหตุต่างๆ แล้ว ในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยจะมีแพทย์ทงั ้ หมดประมาณ
6,200 คน ทาให้อตั ราส่วนของแพทย์ : ประชากร เป็ น 17,000 ซึง่ นับเป็ นอัตราการพัฒนาทีน่ ่ า
พอใจเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของแพทย์ : ประชากร ในระยะแผนที่ 2 ซึง่ เท่ากับ 1 : 80,000 คน
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ปญั หาความขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทยก็ยงั คงมีต่อไป จึงควรที่จะเร่งผลิตแพทย์ให้มากขึ้น
พร้อมกับกาหนดมาตราการทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะ 1) พัฒนาคุณภาพของแพทย์ทจ่ี ะเรียนสาเร็จให้
ดีขน้ึ 2) กระจายกาลังแพทย์ออกไปปฏิบตั งิ านในเขตต่างๆ ทัวประเทศ
่
มิให้มแี พทย์มารวมอยู่ท่ี
ส่วนกลางมากเกินไป และ 3) ป้องกันมิให้แนวโน้ มของแพทย์ทไ่ี ปศึกษาอบรมและประกอบอาชีพ
ณ ต่างประเทศ สูงกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้
2.
พยาบาลและพยาบาลผดุง ครรภ์ มูล เหตุ ท่สี าคัญประเทศไทยต้องขาดแคลน
พยาบาลและผดุงครรภ์ตดิ ต่อกันมาเป็ นเวลาหลายปี มี 2 ประการด้วยกัน คือ (1) ไม่สามารถผลิต
พยาบาลและผดุงครรภ์ให้พอ เนื่องจากขาดครู อาจารย์ ทุน และอุปกรณ์การสอนการเรียนต่างๆ
และ (2) ระบบการว่าจ้างพยาบาล ตลอดจนอัตราเงินเดือนไม่ดพี อและมีขอ้ บกพร่องหลายประการ
ทาให้พยาบาลและผดุงครรภ์ทจ่ี ะประกอบอาชีพในประเทศไทยเกิดความเบื่อหน่ ายและท้อใจ เมื่อมี
สิง่ จูงใจที่ดีกว่าจากที่อ่นื โดยเฉพาะต่ างประเทศ พยาบาลและผดุงครรภ์ใ นประเทศจึงพากันไป
ประกอบอาชีพ ณ ต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ส่วนใหญ่มไิ ด้กลับประเทศไทยเมื่อสาเร็จการศึกษา
และอบรมแล้ว (ซึง่ ต่างกับแพทย์ทจ่ี ะกลับประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่เมื่อสาเร็จการศึกษาอบรมแล้ว )
ทาให้ความขาดแคลนพยาบาลและผดุงครรภ์มากขึน้ ทุกปีๆ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จานวน
พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ท่ตี ้องการเพิม่ ขึ้นเพื่อปฏิบตั งิ านตามโครงการพัฒนาในแผนที่ 3
และสนองความต้องการของสถาบันเอกชนกับทัง้ ทดแทนผู้ทอ่ี อกจากตลาดแรงงานด้วยเหตุต่างๆ
จะมีประมาณ 14,000 คน ในขณะทีจ่ านวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ระดับต่างๆ ในแผนที่ 3
จะมีประมาณ 7,600 คนในระยะทีแ่ ผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยยังคงมีความขาดแคลนพยาบาลผดุง
ครรภ์อยู่อกี ประมาณ 5,400 คน และถ้าจานวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ท่อี อกไปศึกษา
อบรมและประกอบอาชีพ ณ ต่างประเทศ มีจานวนมากขึน้ ตามลักษณะแนวโน้มที่จะเป็ นไปแล้ว
จานวนความขาดแคลนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ในระยะแผนที่ 3 ก็จะมีมากกว่าทีป่ ระเมินไว้
นี้
3.
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ช่ ว ยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ และผู้ป ฏิ บัติ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เนื่องจากการขยายทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการพัมนาการศึ กษาในด้านวิทยาศาสตร์
ประกอบกับความขาดแคลนกาลังคนประเภทนี้ซง่ึ มีอยูแ่ ล้ว ในระยะแผนที่ 2 ความต้องการกาลังคน
ประเภทวิทยาศาสตร์ในแผนที่ 3 นี้ มีเป็นจานวนถึง 23,000 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
ระดับการศึกษา 15 ปี
ระดับการศึกษา 13 ปี
รวม

8,500
800
13,700 คน
23,000 คน

คน
คน
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ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยนี้ได้รวมความต้องการอาจารย์
ที่ไ ด้ป ริญ ญาทางวิท ยาศาสตร์ เพื่อ ปฏิบ ัติง านในด้า นการสอนตามโครงการเร่ ง รัด การผลิต
นักวิทยาศาสตร์ท่กี าหนดไว้ในแผนที่ 3 ซึ่งมีประมาณ 2,400 คน ด้วย รายละเอียดของความ
ต้องการกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยจะได้กล่าวต่อไป
ส าหรับ การผลิต ก าลัง คนในด้า นวิท ยาศาสตร์นั น้ ในระดับ มหาวิท ยาลัย จะมี
ประมาณ 3,400 คน ระดับการศึกษา 15 คนขึน้ ไป (แต่ไม่ได้รบั ปริญญา) ประมาณ 450 คน ส่วนใน
ระดับ 13 ปี ขน้ึ ไป มิได้มกี ารสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ความต้องการกาลังคนระดับนี้
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการพัฒนาต่างๆ ก็เป็ นความต้องการผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพสาขาช่างฝีมอื ฉะนัน้ ปริมาณกาลังคนระดับนี้จะได้กล่าวรวมในเรือ่ งช่างฝีมอื
จะเห็นได้จากข้างต้นว่า ในระยะแผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยยังคงมีความขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์และผูช้ ่วยนักวิทยาศาสตร์อยู่ทงั ้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ แต่เนื่องจากอัตราเพิม่
ของกาลังผลิตในประเทศในระยะแผนที่ 3 นี้ ได้ลดลงจากในแผนที่ 1 และแผนที่ 2 ประกอบกับการ
เร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมก็ไม่กา้ วหน้าไปเท่าทีค่ าดหวังไว้ อัตราเพิม่ ของกาลังผลิตในประเทศสาขา
อุ ต สาหกรรมและหั ต ถกรรมอาจไม่ สู ง เท่ า ที่ ป ระมาณ ความต้ อ งการก าลั ง คนในด้ า น
วิทยาศาสตร์อาจลดลงจากทีป่ ระเมินไว้ได้บา้ ง ฉะนัน้ ในการพัฒนากาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์จงึ
ควรให้การพัฒนาในด้านคุณภาพมีอนั ดับความสาคัญสูงสุด
4.
วิ ศวกร ในระยะแผนที่ 2 นัน้ ประเทศไทยต้องประสบกับความขาดแคลนวิศวกร
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการก่อสร้างและด้านอตุสาหกรรม ตลอดจนการลงทุน
ในด้านอุตสาหกรรมมูลฐานอื่นๆ ทาให้เกิดมีอตั ราว่างเพราะไม่อาจหาบุคคลที่มคี ุณวุฒเิ หมาะสม
บรรจุหรือต้องบรรจุผู้ทม่ี วี ุฒติ ่ ากว่า จึงได้มโี ครงการพัฒนาการผลิตวิศวกรและคาดว่าในระยะของ
แผนที่ 3 ปริมาณการผลิตวิศวกรจะมีถงึ 5,000 คน 3/ ในขณะทีค่ วามต้องการมีประมาณ 2,500 คน
(รวมความต้อ งการอาจารย์ท่มี วี ุฒดิ ้านวิศ วกรรรมศาสตร์ประมาณ 300 คน ไว้ด้ว ย) ทัง้ นี้
เนื่องจากการหยุดชะงักของกิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมขัน้
มูลฐานไม่เพิม่ ขึน้ จากแผนที่ 2 มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินงานตามโครงการทีม่ อี ยู่แล้วในแผน
ที่ 2 ซึง่ ย่อมจะมีกาลังคนประเภทนี้ปฏิบตั งิ านอยูแ่ ล้วเป็นจานวนไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะต้นแผนที่ 3 ความขาดแคลนวิศวกรจะยังคงมีอยู่ใน
ตลาดแรงงานของไทย แม้ว่าในระยะของแผนที่ 3 จานวนวิศวกรจะมีเกินกว่าความต้องการดังที่
ประเมินไว้น้ี ความขาดแคลนวิศวกรอาวุโสทีม่ ปี ระสบการณ์และความรูค้ วามชานาญงานจะยังคงมี
อยู่ ฉะนัน้ ในตอนปลายของแผนที่ 3 และในแผนพัฒนาต่อๆ ไป การผลิตวิศวกรนัน้ จะต้องมุ่งถึง
การพัฒ นาด้า นคุ ณ ภาพและช่ ว ยให้ผู้ท่ีศึก ษาในแขนงวิช านี้ มีโ อกาสฝึ ก งานหาประสบการณ์
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เกี่ยวกับการทางานให้มากก่ อ นเข้าสู่ต ลาดแรงงาน จึงจะสอดคล้อ งกับความต้อ งการกาลังคน
ประเภทนี้ของตลาดแรงงานของไทยในอนาคต
5.
ก าลัง คนด้ า นเกษตร ในการเร่ ง รัด พัฒ นาการเกษตรของไทยนั น้ จ าต้ อ งมี
เจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั งิ านในการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เพื่อกาหนดมาตรการพัฒนาเกษตร และผู้ท่ี
ท าหน้ า ที่ส่ ง เสริม การเกษตร ความต้อ งการก าลัง คนด้า นเกษตรเพื่อ ด าเนิ น งานเร่ง รัด พัฒ นา
เกษตรกรรมให้ไ ด้ผ ลเต็มที่ จาแนกตามระดับการศึกษาที่ต้อ งการในระยะแผนฯ ฉบับที่ 3 มี
ดังต่อไปนี้
ระดับอุดมศึกษา
ระดับการศึกษา 15 ปี
ระดับการศึกษา 13 ปี

3,000
5,700
1,600

คน
คน
คน

สาหรับการผลิตกาลังคนด้านเกษตรนัน้ คาดว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ประเทศไทยจะสามารถผลิตกาลังคนด้านเกษตรในระดับมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 5,200 คน ระดับ
การศึกษา 15 ปี ประมาณ 3,700 คน และระดับการศึกษา 13 ปี ประมาณ 3,200 คน
ผลการเปรียบเทียบความต้องการและปริมาณกาลังคนด้านเกษตรชี้ให้เ ห็นว่า
กาลังคนด้านนี้ ซึ่งเคยขาดแคลนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นัน้ เริม่ จะมี
ปริมาณการผลิตมากเกินความต้องการในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ถึง 2 ระดับด้วยกัน คือ
ก าลัง คนระดับ มหาวิท ยาลัย และระดับ อาชีว ศึก ษาชัน้ สู ง ส่ ว นความต้ อ งการก าลัง คนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับ 15 ปี มากกว่าจานวนผลิตประมาณ 2,000 คน การทีเ่ ป็ น
เช่นนี้ เนื่องจากหน่วยราชการส่วนใหญ่ ประสงค์จะแก้ปญั หาการส่งเสริมและเลื่อนขัน้ เงินเดือนของ
ข้
า
ร
า
ช
ก
า
ร
ชัน้ จัต วา จึงแสดงความประสงค์จะรับผู้สาเร็จ วิ ช าเกษตรกรรมระดับ 15 ปี เข้า รับ ราชการ
มากกว่าระดับ 13 ปี ถ้าพิจารณาว่ากาลังคนระดับการศึกษา 15 ปี กับระดับการศึกษา 13 ปี อาจ
ปฏิบตั ิงานแทนกันได้แล้ว ปริมาณกาลังคนด้านเกษตรทัง้ หมดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมี
มากกว่าความต้องการอยูป่ ระมาณ 1,900 คน
อนึ่ง ความต้องการกาลังคนด้านเกษตรที่ประเมินไว้น้ี ส่วนใหญ่เป็ นการประเมิน
ตามความต้องการของหน่วยราชการเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมให้ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง แต้
ถ้านาปญั หางบประมาณและอัตราใหม่ทจ่ี ะได้รบั จากงบประมาณทีม่ จี ากัดแล้ว คาดว่าความต้องการ
กาลังคน ด้านการเกษตรจะน้อยกว่าทีป่ ระเมินไว้น้ีมาก เนื่องจากความต้องการกาลังคนประเภทนี้
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ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นวงราชการ ซึ่ง ก็ย่อ มจะทาให้ปริม าณก าลัง คนด้านการเกษตรมากกว่า ความ
ต้องการยิง่ ขึน้
ถึงแม้ว่า ปริมาณก าลังคนด้านเกษตรจะมากกว่ าความต้อ งการดังกล่ า วมาแล้ว
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็จะยังคงมีปญั หาเกี่ยวกับกาลังคนประเภทนี้ เนื่องจากผู้ท่ี
สาเร็จการศึกษาแขนงนี้ จะมีส่วนหนึ่งที่สมัครใจประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบอาชีพอื่นที่ไม่
เกีย่ วข้องกับการเกษตรเลย มากกว่าจะไปปฏิบตั งิ านในท้องถิน่ ต่างๆ ทีอ่ ยูไ่ กลตัวเมือง ประกอบกับ
การเร่งรัดอัตราการผลิตกาลังคนประเภทนี้ ทาให้กาลังคนที่ผลิตได้โดยทัวไปมี
่ คุณภาพด้อยกว่าที่
ต้องการ ซึง่ จะต้องทาการแก้ไขโดยการฝึกอาชีพเพิม่ เติมให้เพื่อยกระดับความรูใ้ ห้เหมาะสมกับงาน
ในหน้าที่
โดยสรุปในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประเทศไทยจะต้องประสบปญั หาการ
กระจายกาลังคนด้านเกษตรออกไปในท้องถิน่ ทีต่ ้องการ และปญั หาเรื่องคุณภาพของกาลังคนด้าน
เกษตรมีค วามส าคัญ ยิง่ การยกระดับการศึกษาของเจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่แล้ว และที่จะรับ
เพิม่ ขึ้นให้มคี วามรูเ้ หมาะสมกับสภาพของท้องถิน่ ที่ปฏิบตั งิ านควรจะได้รบั อันดับความสาคัญสูง
ส่วนการผลิตกาลังคนประเภทนี้ควรดาเนินของท้องถิน่ ที่ปฏิบตั งิ านควรจะได้รบั อันดับความสาคัญ
สูง ส่วนการผลิตกาลังคนประเภทนี้ควรดาเนินการโดยขยายโรงเรียนอาชีวเกษตรทีอ่ ยู่ในข่ายเงินกู้
จากธนาคารโลกที่สามารถผลิต อุปทานาระดับมัธยมศึกษาได้ผลให้ครบ 24 โรงเรียนทัวประเทศ
่
(ขณะนี้ม ี 10 โรงเรียน) ไม่ควรตัง้ โรงเรียนใหม่จนกว่าโรงเรียนเดิมจะได้รบั การปรับปรุงหมดทุกแห่ง
ก่อน โดยเฉพาะในด้านกาลังคน อุปกรณ์และฟาร์มโรงเรียน ส่วนเดิมจะได้รบั การปรับปรุงหมดทุก
แห่งก่อน โดยเฉพาะในด้านกาลังคน อุปกรณ์และฟาร์มโรงเรียน ส่วนในระดับอุดมศึกษานัน้ ใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประเทศไทยสามารถผลิตกาลังคนได้เกินความต้องการอยู่แล้ว จึงควร
ปรับปรุงทางด้านคุณภาพ โดยเฉพาะการสอนและการฝึกภาคปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ขึน้
ครูและอาจารย์ ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ในแผนที่ 3 นัน้
ประเทศไทยจะมีความต้องการครูและอาจารย์เพิม่ ขึน้ ประมาณ 101,400 คน แบ่งเป็ นความต้องการ
1) อาจารย์ท่สี าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคนิค
ประมาณ 4,500 คน 2) ความต้องการอาจารย์ทส่ี าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แขนงการศึกษา (Education) จะมีทงั ้ สิน้ ประมาณ 10,500 คน ซึง่ นับว่าน้อยกว่า
ปริมาณผู้สาเร็จวิชาการศึกษาในระยะแผนที่ 3 ซึ่งจะมีประมาณ 20,000 คน นับได้ว่าในด้าน
ปริมาณแล้วในระยะแผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยจะไม่ประสบกับความขาดแคลนอาจารย์ท่สี าเร็จวิชา
การศึก ษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่ จะต้อ งประสบกับปญั หาคุ ณ ภาพและการกระจายก าลัง คน
ประเภทนี้ออกไปในท้องถิน่ ทีห่ ่างไกลความเจริญ เช่นเดียวกับปญั หากาลังคนระดับสูงสาขาอื่นๆ 3)
ความต้องการครูและอาจารย์ทม่ี รี ะดับการศึกษา 15 ปี ในสาขาช่างเทคนิค จะมีประมาณ 5,000 คน
และระดับการศึกษา 13 ปี จะมีประมาณ 500 คน 4) ความต้องการครูและอาจารย์ทต่ี ้องการมาก
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ทีส่ ุด คือ ผูท้ ส่ี าเร็จวิชาการศึกษาขัน้ ต้น (ปกศ.ขัน้ ต้น) และวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ปกศ.สูง) ซึง่ จะมี
ทัง้ สิ้นประมาณ 80,900 คน ในขณะที่ปริมาณกาลังครู อาจารย์ระดับนี้ ในระยะแผนที่ 3 จะมี
ประมาณ 77,000 คน ซึง่ จะรวมผูท้ เ่ี ป็ นครูอยู่แล้ว แต่ศกึ ษาเพิม่ เติมในภาคค่า หรือผูท้ เ่ี ล่าเรียนอยู่
ฉะนัน้ เฉลีย่ แล้วจานวนปริมาณครูในระยะแผนที่ 3 ทีเ่ ข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่จะมีน้อยกว่านี้ ความ
ขาดแคลนครูระดับนี้ในระยะแผนที่ 3 จะมีอย่างน้อยประมาณ 3,000 คน นับเป็ นปญั หาที่ควรจะ
ได้รบั การพิจารณาแก้ไขอย่างรีบด่วน ควบคู่ไปกับปญั หาการปรับปรุงคุณภาพและการกระจายครู
ในระดับนี้ออกไปในเขตชนบทหรือท้องถิน่ ทีม่ คี วามขาดแคลนครู มาตรการแก้ไขก็คอื 1) ปรับปรุง
หลัก สูต รการศึก ษาวิชาครู วิธ ีก ารสอนและวิธ ีว ดั ผล 2) อาจจะแก้ปญั หาความขาดแคลนครู
ระดับกลางในปจั จุบนั ได้โดยฝึกอบรมวิชาครูในหลักสูตรระยะสัน้ แก่เยาวชนทีส่ าเร็จการศึกษาตัง้ แต่
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.3 หรือ ม.6) ขึน้ ไป และพานักอยู่ในท้องถิน่ ทีม่ คี วามขาดแคลนครู
และให้ผู้ท่ีส าเร็จ การอบรมกลับไปปฏิบตั ิงานในภูม ิล าเนาเดิ มของตน โดยได้รบั เงิน เดือ นและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัดเทียมกับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชัน้ ต้น ตลอดจน
การเพิม่ สิง่ จูงใจและสวัสดิการต่างๆ เช่น เบีย้ เลีย้ ง เงินดือนทีส่ ูงกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในเมืองหรือถิน่ ที่
เจริญแล้ว บ้านพัก ฯลฯ ให้แก่ครูระดับประกาศนียบัตรที่จะไปทาการสอนในท้องถิน่ ทีม่ คี วามขาด
แคลนครูมาก
7.
ช่ างเทคนิ ค ในระยะของแผน ความต้องการกาลังคนที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ 15 ปี ในสาขาช่างเทคนิค จะมีทงั ้ สิ้นประมาณ 7,600 คน เพื่อปฏิบตั ิงานในอาชีพครู
(ประมาณ 5,000 คน) และอาชีพช่าง (ประมาณ 2,600 คน) สาหรับปริมาณกาลังคนประเภทนี้จะมี
ประมาณ 15,300 คน นับว่ามีมากกว่าความต้องการ แต่โดยเหตุทผ่ี ทู้ ส่ี าเร็จวิชาชีพแขนงนี้สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบกับผูม้ สี าเร็จส่วนหนึ่งนิยมไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านทีข่ าดแคลน
กาลังคนประเภทนี้ เช่น ประเทศลาว เป็ นต้น และมีบางส่วนไปศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ฉะนัน้ ปญั หาส่วนเกินของกาลังคนประเภทนี้จงึ จะยังไม่เกิดขึน้ ในระยะแผนที่ 3 แต่ประเทศไทยยัง
จะต้องขาดแคลนช่างเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์ เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะนี้
ได้ซบเซาลงจากในด้านการฝึ กอบรมผู้สาเร็จใหม่ ซึ่งจะเป็ นการเพิม่ ค่าใช้จ่ายของบริษัทให้สูงขึ้น
หน่วยงานเอกชนจึงมีความต้องการกาลังคนทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความชานาญ เกี่ยวกับงานมา
เป็นอย่างดีแล้ว แทนทีจ่ ะฝึกอบรมกาลังคนซึง่ ต้องใช้จา่ ยเงินมาก
การแก้ไขปญั หาความขาดแคลนช่างเทคนิคที่มปี ระสบการณ์และความรู้
ความชานาญจาต้องทาทัง้ ในด้านการปรับปรุงหลักสูตให้สอนเกี่ยวกับสิง่ ที่เป็ นความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ ภาคปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ พร้อมกับลดวิชาทีไ่ ม่จาเป็ นสาหรับผู้เตรียมจะไปประกอบ
อาชีพช่างเทคนิค ในขณะเดียวกันก็จดั ให้มกี ารบรรยายเกี่ยวกับปญั หาและความรูท้ ่จี าเป็ นสาหรับ
การปฏิบตั งิ านโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ปี ระสบการณ์ทางานสูง และมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ปญั หาต่างๆ อย่างแท้จริงเป็ นผู้บรรยาย อนึ่ง ไม่ควรจะจัดตัง้ โรงเรียนประเภทนี้เพิม่ ขึน้ อีกจนกว่า
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จะทาการปรับปรุงโรงเรียนต่างๆ ทีม่ อี ยู่แล้ว ให้ดมี คี วามสามารถผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพสูงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ทุกโรงเรียนแล้ว
8.
ผู้ส าเร็จ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายอาชี พ ปญั หาส าหรับ
ก าลัง คนประเภทนี้ ควรได้ร บั การพิจารณาแก้ ไ ขโดยรีบ ด่ ว น ทัง้ นี้ เพราะในป จั จุ บ ันผู้มสี าเร็จ
การศึกษาระดับนี้เป็ นจานวนมากทีป่ ระสบปญั หาในการหางานทา มูลเหตุสาคัญทีก่ ่อให้เกิดปญั หา
ดังกล่าว คือ ขณะนี้มโี รงเรียนอาชีวศึกษาชัน้ สูงอยู่ทงั ้ หมด 121 โรงเรียน ในประเทศไทย โรงเรียน
เหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่ ก าลัง ประสบปญั หารุนแรงเกี่ยวกับการขาดแคลนครูผู้มวี ุ ฒแิ ละประสบการณ์
เหมาะสม ตลอดจนปญั หาเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวการสอน ซึ่งยังย้าในด้านทฤษฎีเกินกว่าทาง
ภาคปฏิบตั ิ ผูจ้ บจากโรงเรียนเหล่านี้จงึ มีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปญั หา
ในด้านงานมีทาจึงเกิดขึน้ ในจานวนโรงเรียน 121 แห่งนี้ มีโรงเรียนในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษาอยู่ 14 โรงเรียน แม้จะมีปญั หาที่ต้องแก้ไขเล็กน้ อยในระยะของแผน เช่น ใช้อุปกรณ์
ทันสมัยเกินไปไม่เหมาะแก่ทอ้ งทีช่ นบท แต่กน็ ับได้ว่ากาลังคนทีส่ าเร็จการศึกษาภายใต้โครงการนี้
เป็ นผู้มคี ุณวุฒเิ หมาะสมและสามารถหางานทาได้ง่าย แม้จะต้องได้รบั การฝึ กเบื้องต้นเพิม่ เติมอีก
เล็กน้อยในสถานทีท่ างานก็ตาม แต่จานวนกาลังคนทีผ่ ลิตได้ในโรงเรียนเหล่านี้กย็ งั มีเป็ นส่วนน้อย
ปญั หาทีค่ วรแก้ไขรีบด่วน คือ การเร่งยกระดับความต้องการและปริมาณกาลังคนนัน้ พอสรุปได้ว่า
หากคานึงเฉพาะผูส้ าเร็จจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพในโครงการเงินกู้จะผลิตเพิม่ ขึน้
ได้อกี ถึง 20,600 คน และกาลังคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีปญั หาดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะเห็นว่า
ปญั หาเรือ่ งนี้จาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาแก้ไขโดยรีบด่วน
9.
กาลังคนระดับสูงประเภทอื่นๆ คาดว่าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้
มีประมาณ 23,800 คน จะมากกว่าความต้อ งการของตลาด และผู้ท่สี าเร็จการศึกษาในแขนง
วิชาการเหล่ านี้ อาจจะต้อ งประกอบอาชีพของตนเองเป็ นอิสระมากขึ้น หรือปฏิบตั ิงานในอาชีพ
ไม่ตรงกับทีต่ นถนัดก็ได้
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ตารางที่ 5 ความต้องการกาลังคนและปริมาณกาลังคนที่ปฏิ บตั ิ งานอาชีพที่สาคัญๆ
พ.ศ. 2515–2519
(1)

1.
2.
3.
4.
5.

อาชีพ
นักบริการและนักจัดการ
แพทย์
พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์
นักวิทยาศาสตร์ 1/
วิศวกร

6. ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเกษตร 1/
- ระดับอุดมศึกษา
- ระดับการศึกษา 15 ปี
- ระดับการศึกษา 13 ปี
7. ครูและอาจารย์
- สายวิทยาศาสตร์และเทคนิค
- สายวิชาการ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาครู
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ช่างเทคนิค
9. ผูส้ าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ

ความต้องการ
30,000
2,700
14,000
8,500
2,500
10,300
3,000
5,700
1,600
101,400
4,500

(2)

(3)

(4)
ความแตกต่าง
ปริมาณกาลังคน เกิ น (+)
ขาด (-)
ดูรายละเอียดหน้า 12
30,000
2,000
700
7,600
5,500
3,400
5,100
4,700
2,200
ตอนต้นแผนฯ และ
วิศวกรทีม่ คี ุณภาพสูง
12,200
1,900
5,300
2,300
3,700
2,000
3,200
1,600
-

10,500
20,0002/
9,500
80,900
77,000
ขาดอย่างน้อย 3,000
5,500 (ประเมินรวมไว้ในข้อ 8 และ 9)
7,600
15,000
7,700
3/
17,000
8,900
8,200
20,600
20,600

๑๖๓

ตารางที่ 6
ปริมาณงานที่ทาทัง้ หมด และกาลังคนประเภทวิ ทยาศาสตร์ และเทคนิ คระดับอุดมศึกษา
จาแนกตามสัญชาติ สถาบัน และสาขาการศึกษาที่ได้รบั
รายการ

กาลังคนที่
ทางานทัง้ หมด
จานวน

รวม
ไทย
ชาวต่างประเทศ
รัฐบาล
ไทย
ชาวต่างประเทศ
เทศบาล
ไทย
ชาวต่างประเทศ
เอกชน
ไทย
ชาวต่างประเทศ
ที่มา :

437,762
435,016
2,746
214,175
355
23
6,353
6,345
8
126,565
124,05
2,360

รวม
%

100.0
99.4
0.6
99.8
0.2
0.1
100.0
99.9
0.1
100.0
99.9
0.1

จานวน

11,915
11,324
591
7,922
341
8
117
110
7
2,069
1,834
235

กาลังคนประเภทวิ ทยาศาสตร์และเทคนิ ค
วิ ทยาศาสต
วิ ศวกร
ร์
%
จานวน
%
จานวน

100.0
99.5
0.5
95.9
4.1
0.5
100.0
94.0
6.0
100.0
88.6
11.4

5,537
5,205
332
3,988
278
16
16
976
922
54

100.0
94.0
6.0
93.5
6.5
100.0
100.0
100.0
94.5
5.5

3,982
3,756
226
1,793
41
8
58
58
1,041
864
177

% ของกาลังคนประเภทวิ ทยาศาสตร์และเทคนิ ค
ต่อจานวนผูท้ างานทัง้ หมด

%

เกษตรกรร
ม
จานวน

%

รวม

วิ ทยาศาสต
ร์

วิ ศว

เกษตร

100.0
44.3
5.7
97.8
2.2
0.8
100.0
100.0
100.0
83.0
17.0

2,396
2,363
33
2,141
22
43
36
7
52
58
4

100.0
98.6
1.4
99.0
1.0
100.0
83.7
16.3
100.0
92.3
7.7

2.8
2.6
12.7
3.7
96.1
34.8
1.8
1.7
87.5
1.6
1.5
10.0

1.3
1.2
2.2
1.9
78.3
0.2
0.2
0.8
0.8
2.3

0.9
0.9
8.3
0.8
11.6
34.8
0.9
0.9
0.8
0.7
7.5

0.6
0.5
1.2
1.0
6.2
0.7
0.6
87.5
0.0
0.0
0.2

รายงานการสารวจกาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิ ค โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และสานักงานสภาวิจยั แห่งชาติ .
กันยายน 2513

๑๖๔

กาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิค
เป็ นที่ยอมรับกันทัวไปว่
่ า ความเจริญก้าวหน้ าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเ ป็ นสิ่ง
จาเป็นอย่างยิง่ สาหรับประเทศทีเ่ ร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะประเทศไทย
ซึ่ง มีนโยบายจะส่ง เสริมสินค้าออกเพื่อ แก้ปญั หาการขาดดุ ล การค้าของประเทศ โดยการเร่ง รัด
พัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้สนิ ค้าคุณภาพในราคาทีจ่ ะแข่งขันกับประเทศอื่นได้
และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยให้มาก เพื่อแก้ปญั หาความขาดแคลนเงินทุน
ตลอดจนปญั หาความขาดแคลนก าลัง คนประเภทวิทยาศาสตร์แ ละเทคนิค ซึ่งมีอยู่มากในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะในหน่ วยราชการที่จาเป็ นต้องใช้กาลังคนประเภทนี้ กล่าวคือ
ในระยะนัน้ มีการขาดแคลนกาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์แ ละเทคนิคถึง 1,104 คน จนกระทังต้
่ อง
ดาเนินการแก้ไขโดยบรรจุผทู้ ม่ี คี ุณวุฒติ ่ ากว่าทีต่ ้องการบรรจุประมาณ 823 อัตรา ตามรายงานการ
สารวจกาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิค จัดทาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2513 โดยสานักงาน
สภาพัฒ นาเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติ ร่ ว มกับ ส านั ก งานสภาวิจ ัย แห่ งชาติ ซึ่ง ท าการส ารวจสถาน
ประกอบการทัง้ ของรัฐและเอกชนที่มจี านวนคนงานตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไป ประมาณ 1,000 แห่ง
นอกจากนี้ยงั ปรากฏว่า เนื่องจากการขาดแคลนกาลังคนประเภทนี้ทงั ้ ในวงราชการและเอกชน
จึงจาเป็ นต้องนาเอากาลังคนจากต่างประเทศมาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย เป็ นเหตุให้ ต้องสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศไปเป็นจานวนไม่น้อย ดังจะเห็นได้ว่า ในจานวนชาวต่างประเทศทีม่ าทางานอยู่
ในประเทศไทยจานวน 2,746 คน เป็ นบุคลากร ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิคถึง 341 คน หรือ
ประมาณร้อ ยละ 96 ของบุ ค ลากรชาวต่ า งประเทศ ทัง้ หมด ส่ ว นสถาบัน เอกชนซึ่ง มีช าว
ต่างประเทศปฏิบตั งิ าน 2,360 คนนัน้ กลับมีบุคลากรประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิคอยู่เพียง 235
คน หรือประมาณร้อยละ 10 ของบุคลากรชาวต่างประเทศทัง้ หมดเท่านัน้ (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 6) ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นว่า สถาบันเอกชนประสบปญั หาความขาดแคลนกาลังคน
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิคน้อยมาก (ส่วนใหญ่ของบุคลากรชาวต่างประเทศทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่
ในประเทศไทยนัน้ เป็ นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในอาชีพนักบริหาร และผูจ้ ดั การสถานประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมต่างๆ) ทัง้ นี้ เนื่องจากสถาบันเอกชนมีวธิ กี ารทีจ่ ะ “ดึง” ผู้ทเ่ี หมาะสมจากวงการ
ต่างๆ ให้มาปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการของตนได้ โดยการให้สงิ่ จูงใจอย่างเพียงพอ สาหรับ
บุคลากรประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิคชาวต่างประเทศทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในประเทศไทยนัน้ มีส่วน
หนึ่ ง ปฏิบ ัติง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ซ่ึง ไม่ อ าจหาบุ ค ลากรชาวไทยที่ม ีคุ ณ สมบัติท่ีเ หมาะสมได้
เนื่องจากสถาบันเอกชนส่วนใหญ่มคี วามต้องการกาลังคนทีม่ ปี ระสบการณ์และความรูค้ วามชานาญ
ในการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดีมากกว่าผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ๆ ส่วนที่เหลือปฏิบตั งิ านในตาแหน่ ง
หน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาการและเทคนิค ซึง่ เป็ นความลับของบริษทั ซึ่งไม่ต้องการให้บุคคลภายนอก
แม้แต่บุคลากรชาวไทยที่ทางานอยู่ในบริษทั หรือโรงงานอุตสาหกรรมของตนทราบ เรื่องนี้จาต้อง
พิจารณาหามาตรการแก้ไข การทีส่ ่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยนัน้ นอกจาก
จะหวังได้รบั การช่ว ยเหลือ ในเรื่องเงินลงทุนแล้ว เรายังหวังที่จะได้รบั ความรู้และการช่ว ยเหลือ
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เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ด้วย เนื่องจากประเทผสไทยเรายังขาดทัง้ กาลังเงินและความรูเ้ กี่ยวกับการ
ผลิตต่างๆ อยูม่ าก แต่เมือ่ ผูม้ าลงทุนปิดบังไม่ให้คนไทยทราบเทคนิคการผลิตแล้ว โอกาสทีช่ าวไทย
จะสามารถรับช่วงงานจากชาวต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ยาก นับเป็ นการผิดเป้าหมายการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและอาจทาให้เกิดการสิ้นเปลืองได้ ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะสามารถสร้าง
กาลังคนให้มากพอกับความต้องการ โดยเฉพาะในด้านกาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิคก็
ต้องให้ความสาคัญอันดับสูงแก่คุณภาพและความชานาญเฉพาะอยางของบุคลากรประเภทนี้ และ
ค
ว
ร
มี ม
า
ต
ร
ก
า
ร
ค
ว
า
ม
ร่วมมือกับชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย ให้ถ่ายทอดวิชาดังกล่าวให้บุคลากรชาวไทย
ภายในเวลาอันสมควร
รัฐบาลได้ตระหนักถึง ปญั หาความขาดแคลนกาลังคนประเภทนี้เป็ นอย่างดี จึง ได้เ ร่งรัด
พัฒนาอัตราการผลิตกาลังคนประเภทนี้ มาตัง้ แต่ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และยังคงจะ
ดาเนินการต่อไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จนคาดได้ว่าปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประเทศ
ไทยจะมีก าลังคนทางด้านวิศ วกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์มากพอกับความต้อ งการในด้าน
ปริมาณ แต่จะต้องทาการปรับปรุงคุณภาพของกาลังคนทัง้ สองชนิดนี้อกี มาก ส่วนกาลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์นัน้ จะยังมีความขาดแคลนทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งควรจะได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขเป็นการด่วน

ปัญหากาลังคนของรัฐบาล
ในขณะทีห่ น้าทีร่ บั ผิดชอบของรัฐบาลในปจั จุบนั ได้ขยายตัวและมีลกั ษณะซับซ้อนกว่าเดิม
เป็ นอย่างมาก ระบบการบริหารงานของทางราชการก็มไิ ด้รบั ความเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้
เหมาะสมกับกาลสมัย จึงมีการทางานซ้าซ้อนกันโดยมิได้ประสานงานกันเท่าทีค่ วร ทาให้สน้ิ เปลือง
งบประมาณและการดาเนินงานล่าช้าไม่บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ เช่น งานวิจยั ทางด้านเกษตรกรรม
ซึง่ มีหน่ วยงานและการดาเนินงานล่าช้าไม่บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ เช่น งานวิจยั ทางด้านการเกษตร
ซึง่ มีหน่ วยงานหลายแห่งทางานด้านนี้โดยมิได้ประสานงานกันมากเท่าที่ควร ทาให้ผลการวิจยั ไม่
ก้าวหน้าไป หรือบังเกิดผลทีค่ วรจะเป็ น เป็ นต้น ฯลฯ นอกจากนี้ ในปจั จุบนั โครงสร้างของเงินเดือน
ระบบสวัส ดิก ารและสิ่ง จูงใจอื่นๆ มีส่ ว นเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรจุบุ ค คลที่ม ี คุ ณ ภาพ วุ ฒ ิ และ
ประสบการณ์เหมาะสมในหน้าทีร่ าชการ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อีกทัง้ ยังมีอุปสรรคในด้านโอกาส
ได้รบั การ เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งด้วย ปญั หาเหล่านี้ควรได้รบั การพิจารณาปรับปรุงโดยรีบด่วน
ภายในระยะเวลาของแผนงาน สาคัญทีไ่ ด้เริม่ ดาเนินงานแล้ว เช่น แผนการจาแนกตาแหน่ งงานควร
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตอนต้นแผน แต่ในขณะเดียวกันควรพิจารณาปรับปรุงแผนงานการฝึกอบรม
ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ให้อยูใ่ นแผนเดียวกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรอันจากัด และเป็ นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของกาลังคนในวงการราชการ
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ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ได้ย้าถึงความสาคัญในเรื่องการประสานงาน โดยเฉพาะเรื่องการ
ระดมทรัพ ยากรทัง้ ทางด้า นก าลัง คน ก าลัง เงิน และอื่น ๆ ของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งไปให้ไ ด้
ผลเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นงานในระดับชาติหรือระดับภูมภิ าคในสาขาเกษตร สาธารณสุข หรือสาขา
อื่นๆ ในแผน ดังนัน้ การปรับปรุงระบบการบริหารราชการด้วยเทคนิคของระบบบริหารธุรกิจและ
ระบบการจัดการที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้การพิจารณาแผนงานและโครงการเป็ นไปตาม
นโยบายประการหนึ่ง การประสานงานในระหว่างราชการด้วยกันทุกระดับประการหนึ่ง และการ
ประสานงานกับเอกชนอีกประการหนึ่ง จึงเป็นสิง่ จาเป็นยิง่ และปจั จัยแห่งการสัมฤทธิผลพัฒนา

กาลังคนและการมีงานทาในชนบท
ปัญหากาลังคนในชนบท โดยสรุป
ประชากรของประเทศเป็ นจานวนกว่า 30 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 85 อาศัยอยู่ใน
ั หาความต้ อ งการด้า น
ท้อ งที่ชนบท เป็ น ผลให้ชนบทมีก าลัง แรงงานส่ ว นใหญ่ ของประเทศ ป ญ
กาลังคนและสภาวการณ์ในท้องทีช่ นบทมีดงั ต่อไปนี้
1.
ในปจั จุบนั ระบบการผลิตทางการเกษตร รวมทัง้ การดาเนินงานของสถาบันต่างๆ
ในชนบทยังล้าสมัย และหากยังคงเป็ นเช่นนี้อยู่ต่อไป ก็เป็ นการยากที่จะเพิม่ ปริมาณงานทาและ
รายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ จึงต้องปรับปรุงสิง่ เหล่านี้ให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการใช้กาลังคนในชนบทให้เป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึน้
2.
การปรับปรุงการเศรษฐกิจของชนบท จาเป็ นต้องมีกาลังคนที่มคี วามรู้และความ
ชานาญงานในด้านต่างๆ หลายอาชีพและหลายระดับ นับตัง้ แต่ นักผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ม ี
วิชาชีพด้านการเกษตร ผู้ปฏิบตั งิ านทางวิชาการ อาทิ นักวิจยั และเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม ตลอดจนการ
เผยแพร่ความรูท้ ท่ี นั สมัยในวิชาชีพการเกษตร และการประกอบอาชีพอื่นๆ ในชนบท งานทางด้าน
การศึกษาและการฝึกอาชีพ งานวิจยั งานส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมในชนบท รวมทัง้ การ
ลงทุนอื่นๆ เพื่อพัฒนากาลังคนในชนบท จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั
ปญั หากาลังคนในชนบทในขณะนี้ คือ ความสามารถในการผลิตโดยทัวไปยั
่ งอยู่ในระดับต่ า
และในขณะเดียวกันก็มปี ญั หาอยู่มากเกี่ยวกับการทางานระดับต่ า สาหรับกาลังคนประมาณ 2.1
ล้านคน ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในชนบทนัน้ มีโอกาสในการหางานทาไม่มากพอโดยเฉพาะการ
ทางานในสาขาอื่นๆ นอกเหนือไปจากสาขาการเกษตร แม้แต่งานทางด้านการเกษตรเองก็ยงั มี
ปญั หา เนื่องด้วยประการแรก ไร่นาของครอบครัวมีขนาดเล็ก และไม่สามารถให้กาลังคนทีเ่ พิม่ ขึน้
มีงานทาเพียงพอโดยเฉพาะในแง่การใช้วธิ กี ารเพาะปลูกทีเ่ ป็ นอยู่ ประการทีส่ อง ทีด่ นิ ที่เหมาะสม
แก่การทาไร่นามีปริมาณจากัด
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วัตถุประสงค์ในการพัฒนากาลังคนและปริมาณงานมีทาในชนบท
เนื่องด้วยปญั หาประการต่างๆ ข้างต้น ในระยะของแผน 1) จึงจาเป็ นต้องดาเนินการสร้าง
งานด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ ให้เ พีย งพอที่รบั กาลังคนใหม่ท่จี ะเข้ าสู่ต ลาดแรงงานและใน
ขณะเดียวกันเพื่อสามารถยกระดับได้ 2) แก้ไขปญั หาการทางานระดับต่ า 3) ป้องกันมิให้กาลังคน
ในชนบทเคลื่อ นย้า ยเข้า สู่ใ นเมือ งมากเกิน ไป โดยหาทางใช้แ รงงานในชนบทให้ม ากที่สุ ด 4)
ปรับปรุงงานต่างๆ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรกาลังคนให้สมั พันธ์กนั และอยูใ่ นแผนงานเดียวกัน

การส่งเสริมปริมาณงานมีทาและการพัฒนากาลังคนด้านการเกษตร
รายได้ประชากรถัวเฉลี่ยต่อบุคคลของประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 2,100 บาท
ในปี 2503 เป็ นเงิน 3,300 บาท ในปี 2513 อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวมิได้แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมากในรายได้ถ ัวเฉลี่ยต่อบุคคลในระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ ในระหว่างท้องที่
ชนบทและท้องทีใ่ นเมือง ตลอดจนความแตกต่างระหว่างท้องทีใ่ นชนบทด้วย
ประมาณได้ว่าในปี 2513 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถัวเฉลี่ยต่อเกษตรกรหนึ่งคนมี
มูลค่า 1,300 บาท เทียบกับ 9,100 บาท สาหรับบุคคลในแขนงอาชีพ อื่นๆ จากการศึกษาเรื่อง
กาลังคนในชนบทประจาปี 2512–2513 ปรากฏผลว่าในจานวน 46 ครอบครัวของกสิกรใน
4 หมู่บา้ นของจังหวัดขอนแก่น มีรายได้ถวั เฉลีย่ ต่อบุคคลในครอบครัวคนละ 1,250 บาท แต่ทงั ้ นี้
รายได้ของแต่ละครอบครัวต่อปีนนั ้ มีส่วนแตกต่างกันมาก คือ มีตงั ้ แต่ 650 บาท ไปจนถึง 3,960
บาท รายได้ถวั เฉลีย่ ของครอบครัวเกือบร้อยละ 25 ได้รบั จากกิจกรรมทีม่ ใิ ช่งานด้านการเกษตร อัน
ได้แก่ การผลิตไหมจนถึงงานก่อสร้างหรืองานค้าขาย ในหมู่บ้าน 2 แห่ง ในเขตจังหวัดอยุธยา
รายได้ถวั เฉลีย่ ต่อบุคคลเป็ นเงิน 1,970 บาท ระหว่าง 580 บาท ไปจนถึง 3,700 บาท โดยเฉลี่ย
แล้วร้อยละ 16 ของรายได้ ทัง้ สิน้ เป็ นรายได้ทร่ี บั จากกิจกรรมทีม่ ใิ ช่งานด้านการเกษตร ส่วนรายได้
ของ 30 ครอบครัวในเขตหมูบ่ า้ น 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ถวั เฉลีย่ แล้วเป็ นเงิน 1,370 บาทต่อคน
ระหว่าง 735 บาท ไปจนถึง 4,590 ล้านบาท ร้อยละ 31 ของรายได้ของครอบครัวโดยเฉลีย่ แล้ว
ได้รบั จากกิจกรรมทีม่ ใิ ช่งานด้านการเกษตร ตัวเลขเหล่านี้แม้จะมิใช่รายได้ของประชากรภายในแต่
ละภาค แต่ ก็แ สดงให้เ ห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ารายได้ท่ไี ด้รบั จากงานทางด้านการเกษตรมีล กั ษณะ
ไม่เท่าเทียมกัน คาดว่าในอนาคตความเหลื่อมล้าของรายได้เช่นนี้ม ีแต่จะเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะลดลง
เว้นแต่จะได้ดาเนินการแก้ไขขจัดความแตกต่างนี้กนั อย่างจริงจัง
การปรับปรุงวิธกี ารผลิตให้ทนั สมัยเป็นสิง่ จาเป็นในการเพิม่ ผลผลิตทางด้านการเกษตร โดย
ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแล้ว การปรับปรุงให้ทนั สมัยมิได้หมายความถึงการทา
ไร่ น าขนาดใหญ่ ท่ี ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งกลโดยตลอด แต่ ห มายถึ ง การส่ ง เสริ ม การท าไร่ น าใน
ครอบครัวด้วย ระบบการเกษตรทีท่ นั สมัย และใช้กาลังคนทีม่ อี ยู่แล้วให้มากทีส่ ุดทัง้ ในเขตและนอก
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เขตชลประทานโดยอาศัยผลของการวิจยั และการส่งเสริมเกี่ยวกับเพาะปลูกพืชใหม่ๆ ตลอดจนการ
ปลูกพืชหมุนเวียนด้วยนโยบายใหม่น้ี เนื่องจากจะย้าในด้านการใช้กาลังคนให้มากทีส่ ุดแล้ว ยังรวม
ไปถึงการใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ปุ๋ย และการปรับปรุงเมล็ดพืชยิง่ กว่าการใช้เครื่องทุ่นแรงตางๆ ทัง้ นี้
เพื่อเพิม่ ความสามารถในการผลิตของทีด่ นิ ให้สงู ขึน้ ด้วย
ในปจั จุบนั ก าลังคนทางด้านการเกษตร ประกอบด้ว ย กสิกรตลอดจนนักวิชาการต่ างๆ
ส่วนใหญ่ยงั ไม่พร้อมที่จะรับเอาวิธ ีการด้านการเกษตรแผนใหม่ท่ขี ยายประเภทการผลิต ให้มาก
ขึน้ มาใช้การแก้ไขปญั หาดังกล่าว จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะปรับปรุงงานวิจยั ด้านการเกษตรให้ประสาน
กับการขยายงานด้านการส่งเสริม ทัง้ นี้ เพื่อนาเอาวิธกี ารเพาะปลูกทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง
มาใช้แทนวิธกี ารเพาะปลูกตามแบบเดิม
แม้ว่ากาลังแรงงานด้านการเกษตรจะมีอยู่มากมายในปจั จุบนั แต่การเกษตรของไทยก็ยงั
มิได้ใ ช้กาลังคนที่มอี ยู่ใ ห้เป็ นประโยชน์ เต็มที่ แรงงานที่ใช้ใ นการเกษตรทัง้ ในแง่ของชัวโมงการ
่
ทางานต่อไร่และประสิทธิภาพก็อยูใ่ นเกณฑ์ต่า ในปี 2513 ในประเทศไทยมีการใช้กาลังคนเพียง 18
คน ปฏิบตั งิ านในทีด่ นิ 100 ไร่ เทียบกับ 27 คน ในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และ 40 คน ในประเทศ
ญี่ปุ่น การเพิ่มวันทางานต่ อ หน่ ว ยงานที่ด ิน ที่เ หมาะสมต่ อ การเพาะปลูก จะช่ ว ยให้ส ามารถใช้
แรงงานให้ ม ากขึ้น และจะช่ ว ยลดการท างานต่ า ระดับ ตามฤดู ก าลให้น้ อ ยลงได้ การปรับ ปรุ ง
การเกษตรให้ทนั สมัยและใช้ทด่ี นิ ให้มากขึน้ ย่อมต้องการกาลังเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ บ้างเป็ นธรรมดา
แต่ทงั ้ นี้ควรเพิม่ ให้น้อยทีส่ ุดโดยยึดหลักการใช้แรงงานให้มากทีส่ ุดเป็ นเกณฑ์
การเปลีย่ นปจั จัยการผลิตเพียงอย่างเดียวหรือ 2 อย่าง ย่อมไม่สามารถทาให้เกษตรกรรม
แผนใหม่เกิดความสาเร็จได้ พันธุ์พชื ชนิดใหม่ถ้านามาปลูกแบบเก่าใส่ป๋ ุยและบารุงรักษาแบบเก่า
ก็อาจจะล้มเหลวโดยสิน้ เชิง ความสาเร็จจะมีได้กต็ ่อเมื่อได้มกี ารเปลีย่ นแปลงเทคนิควิธกี ารพร้อมๆ
กันทุกด้าน การเปลี่ยนในลักษณะนี้ประกอบกันเป็ นโครงการเรียกว่า “แผนงานสาเร็จรูป ” ซึ่ง
ประกอบด้วยการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พชื การใส่ป๋ ุยตามคาแนะนา การใช้วธิ เี พาะปลูกที่เหมาะสม
การกาจัดแมลงและศัตรูพชื การให้น้ าตามระบบชลประทาน การพัฒนาระบบสินเชื่อ การขนส่งและ
การตลาด เหล่านี้ต้องนามาใช้ให้สอดคล้องกัน และในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ แผนงาน
สาเร็จรูปนี้จาเป็ นต้องอาศัยผลงานศึกษาวิจยั สถานีทดลองเกษตรกรรมเป็ นหลัก เพื่อให้พนักงาน
ส่งเสริมการเกษตรนาไปเผยแพร่ช่วยเหลือกสิกรในการเพาะปลูกต่อไป ทัง้ ในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน
การทางานต่ าระดับตามฤดูกาลยังคงเป็ นปญั หาที่จะต้องพิจารณาแก้ไขในระยะของแผน
ในระหว่างฤดูกาลที่ว่างจากงานเพาะปลูกนัน้ กาลังแรงงานทางเกษตรไม่อาจหางานที่มรี ายได้ทา
แทนได้ โดยปกติแล้วสภาพการเช่นนี้มกั จะปรากฏอยู่เสมอในระบบการเกษตรแบบเก่าทีม่ กี ารปลูก
พืชหลักแต่เพียงเวลาทางานของประชากรในชนบทภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมิได้ใช้
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ั หารุ น แรงที่ก ล่ า วไว้ข้า งต้ น กล่ า วคือ
ให้ใ ห้เ ป็ น ประโยชน์ ในบางกรณี ใ นท้ อ งที่บ างแห่ ง มีป ญ
ในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉลีย่ แล้วประมาณร้อยละ 40 ของเวลาทางาน
มิไ ด้ใ ช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ เ ลย โดยเฉพาะในหน้ าแล้งมิได้ใ ช้เวลาทางานมากกว่าครึ่งหนึ่งให้เ ป็ น
ประโยชน์ ผลิตผลของแรงงานและทีด่ นิ ตลอดจนรายได้ในท้องทีช่ นบทเหล่านัน้ โดยทัวไปจึ
่ งอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า ผลเสียหายจากการทางานต่ าระดับนับว่ามีมาก การไม่นาเอาทรัพยากรกาลังคนของ
ประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ นับว่าเป็นศูนย์เปล่าในด้านการพัฒนา
แม้ว่ากสิกรจะได้พยายามแก้ไขปญั หา โดยทางานนอกวงเกษตรกรรมในระหว่างฤดูแล้ง
ประกอบด้ว ย งานอุ ต สาหกรรมในครัว เรือ น งานป่าไม้ รับจ้างทางานแบกหามในงานก่ อ สร้า ง
ตลอดจนไปหางานทาชัวคราวในเมื
่
อง เช่น ในกรุงเทพฯ หรือแห่งอื่นๆ ซึง่ จากัดเฉพาะแรงงานใน
วัยหนุ่ มสาวเป็ นส่วนใหญ่ แต่กไ็ ม่อาจแก้ปญั หาการทางานต่ าระดับตามฤดูกาลได้โดยง่าย ตราบใด
ทีก่ ารกสิกรของประเทศยังอยูใ่ นระบบการทามาหากินเพ่อความเป็ นอยู่เฉพาะหน้า ทัง้ นี้ ก็เพราะไม่
อาจจัดหางานอื่นให้แก่ทุกคนที่ว่างงานตามฤดูกาลได้ วิธแี ก้ปญั หาที่ดที ่สี ุด ก็คอื หาลูทางส่งเสริม
การมีงานทาและสร้างความต้องการแรงงานขึน้ ภายในสาขางานการเกษตรเอง โดยนาเอาระบบการ
กสิกรรมแบบทีใ่ ช้กาลังคนมากมาใช้ในพืน้ ทีท่ งั ้ ในเขตและนอกเขตชลประทาน ศูนย์วจิ ยั การเกษตร
จะต้องค้นหาวิธกี ารใช้พ้นื ที่เพาะปลูกแผนใหม่ แล้วให้นักส่ งเสริมการเกษตรนาเ อาไปเผยแพร่
แก่กสิกร ส่วนในที่ดอนที่ไม่อาจทาการเพาะปลูกได้ตลอดปี ก็ควรได้เพ่งเล็งในด้านอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนและด้านอื่นๆ ทีจ่ ะก่อให้มกี ารทางานนอกวงเกษตรกรรมขึน้
ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 2.6 ได้ตลอดปี ด้วย
วิธ ีก ารชลประทาน พื้น ที่ด ัง กล่ า วอาจปลู ก พืช ได้ 2 ชนิ ด หรือ มากกว่ า ในเวลาติด ต่ อ กัน
ั หาการท างานต่ า ระดับ มี ท างส าเร็ จ ได้ ใ นท้ อ งที่ เ หลานนี้ ในปี 2519
ตลอดปี การขจัด ป ญ
จะมีพ้ืน ที่เ พาะปลู ก ประมาณร้อ ยละ 6
อยู่ภ ายใต้ก ารชลประทานสมทบในฤดู ฝ นการน า
พัน ธุ์พ ืช ที่เ ติบ โตเร็ว และพืช ชนิด ใหม่มาปลูก อาจช่ ว ยให้ก สิกรในท้อ งที่เ หล่ า นี้ส ามารถท าการ
เพาะปลูก 2 ครัง้ ได้ ซึ่งจะช่วยลดปญั หาการทางานต่ าระดับตามฤดูกาลได้บ้าง ในภาคใต้ของ
ประเทศนัน้ มีฝนสม่าเสมอตลอดปี มีพชื ยืนต้นอยู่ทวไป
ั่
ทาให้สามารถใช้ระบบการกสิกรรมซึง่ ใช้
แรงงานสม่าเสมอตลอดปี ได้ ตามหุบเขาในภาคเหนือสุดนัน้ การปลูกพืช 2 ครัง้ ได้ทามานานแล้ว
แต่ ก็ยงั สามารถใช้ท่ดี ินให้เ ป็ นประโยชน์ ยงิ่ ขึ้นอีกได้ ส่ ว นบริเ วณนอกเขตชลประทานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ ได้มกี ารพัฒนาระบบการใช้พน้ื ทีเ่ พาะปลูกแล้ว โดยกสิกรได้ปลูกทัง้ ข้าว
และพืชไร่อย่างอื่นรวมกัน สาหรับท้องที่ทงั ้ หมดทีอ่ ยู่ นอกเขตโครงการชลประทานสาคัญๆ ควรจะ
ได้เร่งค้นหาน้าบาดาล เพราะในพืน้ ทีห่ ลายแห่งโครงการชลประทานขนาดเล็กเพื่อการสูบน้ าบาดาล
จะสามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าได้
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การส่งเสริมให้มีงานทาในด้านอื่นๆ ที่มิใช่การเกษตร
ถึงแม้ว่าการสร้างงานในสาขาเกษตรจะยังคงมีความสาคัญต่อกาลังคนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวดเร็วมาก
ในชนบทก็ตาม การเพิม่ ปริมาณงานอื่นๆ ที่มใิ ช่งานเกษตรในท้องที่ชนบทก็มคี วามสาคัญเช่นกัน
นอกจากงานหัต ถกรรมและการค้า ปลีก ย่ อ ยต่ า งๆ ที่ม ีอ ยู่แ ล้ว ดัง้ เดิม ในชนบท ก็จ ะได้ม ีก าร
ส่งเสริมงานด้านอุ ตสาหกรรมในชนบทโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ใช้ผ ลิต ผลเกษตรเป็ นวัต ถุ ดิบ
ความส าเร็จ ของการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมในชนบทในระยะยาวนัน้ จะต้ อ งขึ้น อยู่กับ ทัง้
ความก้าวหน้ าของสาขาเกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ ในการนี้จ าเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ งเริม่ สร้า ง
พืน้ ฐานอันสาคัญๆ ต่างๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชนบทเหมาะสมต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึง่ รัฐควรจะได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ มีส่วนรับผิดชอบมากขึน้
การพัฒนาชนบทของประเทศไทยเพื่อให้กาลังคนในชนบทมีงานทาและมีรายได้ดขี ้นึ นัน้
จาเป็ นต้องอาศัยระบบบริการสังคม ในขัน้ แรกรัฐบาลอาจพัฒนาเมืองที่เป็ นที่ตงั ้ ของจังหวัดและ
อาเภอ การพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางของท้องถิน่ ควรทาเป็ นขัน้ ๆ ไป โดยปรับปรุงบริการขัน้ มูลฐาน
ต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การพลังงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ตวั เมืองใน
ชนบทมีบรรยากาศจูงใจแก่ขา้ ราชการและพนักงานของบริษทั ห้างร้านมากกว่าที่เป็ นอยู่ในขณะนี้
สิง่ เหล่านี้ยอ่ มจะช่วยเป็นเครือ่ งชักจูงให้มกี ารจัดตัง้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ขึน้
ในชนบท และในขณะเดียวกันควรปรับปรุงหรือจัดให้มบี ริการฝึกอาชีพนอกเหนือไปจากงานเกษตร
ตามความต้องการของการพัฒนาภาคและท้องถิน่ ด้วย
การป้องกันมิให้ชาวชนบทอพยพเข้ามากรุงเทพฯ จานวนมาก จาเป็ นต้องเริม่ วางรากฐาน
และบรรยากาศเหมาะสม เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจให้อุตสาหกรรมการผลิตไปตัง้ อยู่ในชนบทยิง่ ขึน้ ในชัน้
แรกอาจเริม่ ในศูนย์พฒ
ั นาภาคต่างๆ ก่อน โดยทัวไปแล้
่
ว เอกชนจะไม่นิยมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
ในชนบท ฉะนัน้ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายเป็ นผูร้ เิ ริม่ กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิน่
นโยบายดังกล่าว อาจประกอบด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท การยกเว้น
ภาษี ตลอดจนศึกษาหรือลดค่าขนส่งทีไ่ ปมาจากชนบท
ในระยะของแผนฉบับที่ 3 นี้ การส่งเสริมอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องผลผลิตจากการเกษตรจะ
ได้รบั การพิจารณาก่อน และในการนี้เห็นควรได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ที่หา้ มการ
แบ่งวัตถุดบิ ในชนบท เช่น การแปรรูปไม้ ตลอดจนการฆ่าสัตว์ดว้ ย
ในปจั จุบนั นี้ รายได้จากอุ ตสาหกรรมในครัวเรือ นมีปริมาณไม่มากนักและถึง แม้ปริมาณ
สินค้าออกของอุตสาหกรรมในครัวเรือนในปี 2512 จะมีเพียงร้อยละ 1.7 ของสินค้าออกทัง้ หมด
ก็ตาม แต่ความสาคัญของอุตสาหกรรมแขนงนี้นับว่ามีมาก และจะพิจารณาเฉพาะมูลค่าเป็ นเงิน
เท่านัน้ ไม่ไ ด้ เพราะประโยชน์ ท่ไี ด้นัน้ ตกถึงมือ ประชาชนจานวนมาก จึงควรได้มกี ารพิจารณา
ปรับปรุงโครงการการฝึ กอาชีพ การจัดรูปงาน การหาตลาดและการป้อนวัตถุดบิ ให้แก่โรงงานใน
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กิจกรรมแขนงนี้ เพื่อ เพิม่ ประมาณงานและเพิ่มพูนรายได้ของกาลังคนในชนบท กิจกรรมที่
ั ้ นเผา การแกะสลักไม้ และทอผ้าไหม
แพร่หลายอยูใ่ นขณะนี้ คือ การตีเหล็ก การทาเครือ่ งปนดิ
การแปรสภาพอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปเป็ นอุตสาหกรรมขนาดย่อมนัน้ ทาได้โดยนาเอา
เทคนิค หรือวิธกี ารผลิตใหม่ๆ มาใช้ การสหกรณ์สามารถทาหน้ าที่สนับสนุ นเกี่ยวกับการจัดหา
ปจั จัยการผลิต และการตลาดได้ด ี และในการนี้ โ ครงการฝึ ก ชาวเขาเจีย รนั ย เพชรพลอย และ
โครงการขยายงานของสถาบัน บริก ารอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มในภาคเหนื อ ควรจะได้ร บั การ
พิจารณาสนับสนุนมากขึน้
โครงการก่อสร้างในชนบทมีจานวนไม่น้อยที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนเป็ น
จานวนมาก รัฐบาลในฐานะเป็ นนายจ้างทีม่ ลี ูกจ้างมากทีส่ ุดในประเทศ ควรจะใช้วธิ ดี าเนินงานแบบ
ใช้แรงงานให้มากทีส่ ุดได้ อาทิ เช่น การก่อสร้างทาง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ า และงานก่อสร้างอื่ นๆ
ทีส่ ามารถใช้กาลังคนให้มากที่สุดได้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึง่ มีการว่างงานและการทางานต่ าระดับ
มาก สิง่ ที่ควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษ คือ โครงการสร้างระบบชลประทานระดับหมู่บ้าน และ
โครงการปฏิรูปที่ดนิ การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวควรเป็ นแบบใช้แรงงานให้มาก โดยให้
กรมชลประทานดัดแปลงแก้ไขระบบงานในโครงการทดลอง 2 โครงการนี้ ซึ่งได้ใช้เครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ เป็ นส่ วนมากให้เ ป็ นงานที่ใ ช้กาลังคนให้มากที่สุ ด แม้ว่าจะใช้เ วลานานไปบ้างก็ต าม
ในการขยายโครงการปฏิรปู ทีด่ นิ ควรวางเงือ่ นไขให้กสิกรได้มสี ่วนร่วมมือในรูปของแรงงานแทนการ
จ่ายเงิน สาหรับในที่ดอนควรจะได้พจิ ารณาวางโครงการพัฒนาที่ดนิ ขึน้ โดยดาเนินงานในลักษณะ
เดียวกัน นอกจากนัน้ งานบ ารุง รัก ษาสิ่ง ก่ อ สร้า งใหม่ๆ ในชนบท ควรใช้แ รงงานให้ม ากที่สุ ด
ยกตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางหลวงชนบท การตัดหญ้าตามไหล่ถนน เหล่านี้ควรจะ
กระทาด้วยมือแทนเครือ่ งจักร
ท้องทีช่ นบทของประเทศไทยยังคงเป็ นป่าอยู่มาก ซึง่ ควรรักษาให้ป่าไม้เป็ นทรัพยากรอันมี
ค่าของประเทศต่อไป ระบบการบริหารและการจัดการป่าไม้ตลอดจนการปลูกป่าทดแทน นับว่าเป็ น
สิง่ ที่จาเป็ นและสาคัญมาก งานป่าไม้หลายอย่างสามารถทาได้ในฤดูแล้ง จึงควรใช้กาลังคนทาง
เกษตรทีว่ ่างงานในฤดูกาลดังกล่าวให้มาก โดยตัดทอนการใช้เครื่องจักรให้มากทีส่ ุด นอกจากนี้ควร
จะศึกษาลู่ทางประสานงานกิจกรรมในหน้ าฝนให้สมั พันธ์ต่อเนื่องกับงานป่าไม้ในหน้ าแล้ง ซึ่งกรม
ปา่ ไม้ควรจะได้จดั ให้โครงการทดลองขึน้
กาลังคนประเภทใช้วิชาชีพและวิ ชาการในชนบท
การนาการเกษตรแบบใหม่มาใช้ จาเป็นต้องอาศัยสถาบันพืน้ ฐาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั และทดลองการเกษตร บริการส่ งเสริม
การเกษตร ตลอดจนโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม สถาบันเหล่านี้ต่างก็เป็ นหน่ วยงานแยกจาก
กันและต่างฝ่ายต่างปฏิบตั งิ านทีย่ งั ไม่สมั พันธ์กนั เท่าทีค่ วร แนวความคิดแผนใหม่ยงั ไม่ได้นามาใช้
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ในการดาเนินงานของทุกสถาบัน สรุปแล้วปญั หาของการพัฒนาการเกษตรและชนบทขึน้ อยู่กบั การ
ปรับปรุงและการประสานงานระหว่างสถาบันที่มอี ยู่กบั การปรับปรุงและการประสานงานระหว่าง
สถาบันทีม่ อี ยูเ่ หล่านัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้
เพื่อประโยชน์ในการประสางานวิจยั และเพื่อขจัดอุปสรรคที่มอี ยู่ในขณะนี้ จึงควรพิจารณา
จัดทาแผนวิจยั ทางการเกษตรระดับชาติขน้ึ เพื่อโครงการวิจยั แผนใหม่ จุดประสงค์ของการวิจยั
จะต้อ งมุ่งไปในด้านส่ งเสริมครอบครัว กสิกรในด้านการเพาะปลูก ที่จะใช้แรงงานเป็ นหลักและ
การตลาด โครงการวิจยั เกษตรศาสตร์ประยุกต์ต้องครอบคลุมถึงการวิจยั เรื่องเศรษฐศาสตร์การ
เพาะปลูก การจัดการไร่นา ตลอดจนการใช้แรงงานให้เป็นประโยชน์
ป จั จัย ส าคัญ การใช้ ส ถาบัน ที่ม ีอ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ย ิ่ง ขึ้น ก็ ค ือ การพัฒ นาก าลัง คน
ผูป้ ฏิบตั งิ านใช้วชิ าชีพและวิชาการด้านการเกษตรที่มอี ยูก่ ย็ งั ไม่เพียงพอกับคุณภาพและปริมาณ ซึง่
จะต้องแก้ไข ถ้าหากจะให้การพัฒนาการเกษตรดาเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การทาให้อาชีพที่
เกีย่ วข้องกับการเกษตรเป็นทีด่ งึ ดูดใจนัน้ จาเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงตาแหน่ งงานเดิมและจัดระบบ
อัตรากาลังเสียใหม่
บริการส่งเสริมการเกษตรเป็ นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างการวิจยั ทางด้านการเกษตรประยุกต์
และกสิกร การให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตรมีความสาคัญมากในประเทศไทย เพราะมีกสิกร
ไทยจานวนน้อยทีไ่ ด้ผ่านการฝึกอาชีพมาจากโรงเรียน ยิง่ ไปกว่านัน้ การปรับปรุงเกษตรกรรมแผน
ใหม่ต้องอาศัยการนาเอาเทคนิคและวิธกี ารทางเกษตรแบบใหม่มาใช้ เกษตรกรจะเข้าใจเทคนิค
วิธกี ารเหล่านี้ไ ด้ ก็ต่อเมื่อได้รบั คาอธิบายและได้เห็นตัวอย่างวิธ ีดาเนินการในสภาพแวดล้อมที่
แท้จริงของเกษตรกรเอง กรมส่งเสริมทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่าง
เต็มที่ เพราะขาดแคลนทัง้ กาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละการฝึกอบรมให้เข้าใจในงานทีจ่ ะต้องทา เพราะฉะนัน้
ในระยะของแผนนี้ จึงควรเร่งรัดสนับสนุนการผลิตกาลังคนทางด้านนี้เพื่อปรับปรุงอัตราส่วนระหว่าง
พนักงานส่งเสริมการเกษตร 1 คน ต่อจานวนครอบครัวกสิกร (ซึง่ ในขณะนี้มอี ตั รา 1 : 8,000) และ
ควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเพื่อจัดตัง้ ศูนย์ในราชการส่วนภูมภิ าค ซึ่งจะเป็ นหน่ วยงานที่ม ี
ความชานาญเป็นพิเศษทาหน้าทีส่ นับสนุ นงานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรอาเภอ นอกจากนัน้
ควรพิจารณาแยกงานบริหารออกจากงานส่งเสริมซึง่ เป็ นงานทางวิชาการให้มากทีส่ ุด ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้ดขี น้ึ ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุง
คุณภาพและความรู้ตลอดจนสิง่ จูงใจต่างๆ ของเจ้าหน้ าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานกับกสิกรได้
เต็มเวลา
เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้ าที่ส่งเสริมการเกษตร ในระยะของแผนจะได้ม ี
แนวทางดาเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
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1.
ทาการฝึ กเพื่อยกระดับความรูแ้ ละความสามารถของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
โดยมีโครงการดาเนินงานทีศ่ ูนย์วจิ ยั การเกษตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีท่ ่าพระ ขอนแก่น
2.
ฝึ ก อบรมเจ้าหน้ า ที่ส่ งเสริม การเกษตรสาหรับการเกษตรแบบที่ใ ช้ชลประทาน
แผนงานนี้จะจัดตัง้ ขึน้ ทีโ่ ครงการไร่นา ตัวอย่าง ห้วยสีทน กาฬสินธุ์
3.
มีแผนงานฝึกอบรมเป็นครัง้ คราวสาหรับผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร โดยจะ
เริม่ ทาในลักษณะเป็นโครงการทดลองและจะขยายไปทาในภาคอื่นๆ ต่อไป
โรงเรียนและวิ ทยาลัยเกษตรกรรม ในจานวนโรงเรียนอาชีวเกษตรกรรมทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด
22 แห่ง ในปจั จุบนั นี้ม ี 10 แห่ง ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตการดาเนินงานของโครงการเงินกู้ เพื่อปรับปรุงการ
อาชีวศึกษา ซึ่งนับว่าเป็ นก้าวสาคัญในการปรับปรุงระบบโรงเรียนเกษตรกรรมในระยะของแผน
ฉบับที่ 3 ควรจะเน้นหนักในการดาเนินงานตามแผนงานช่วงแรกของโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ รวมทัง้
การปรับปรุงไร่นาของโรงเรีย นและเริม่ ขยายการดาเนินงานไปยังช่ว งสองของโครงการต่ อ ไป
กล่าวคือ การยกมาตรฐานของโรงเรียนทีเ่ หลืออีก 12 โรง ในระยะปจั จุบนั การสร้างโรงเรียนขึน้ มา
ใหม่ควรจะระงับไว้พลางก่อน จนกว่าโรงเรียนทีม่ อี ยู่แล้ว 22 แห่งนี้ จะได้รบั การปรับปรุงให้ดพี อใน
ด้านครูผสู้ อน อุปกรณ์การเรียนการสอน และไร่นาของโรงเรียนเสียก่อน
ถึงแม้ว่าการพัฒนาระบบการศึกษาในชนบทเพื่อปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรกาลังคนทีม่ อี ยู่
อย่างมากมายในชนบท จะเป็ นวัตถุประสงค์อนั สาคัญยิง่ ก็ตาม แต่ในปจั จุบนั นี้ควรย้าและเน้นหนัก
ในด้านโครงการฝึ กอาชีพตามกาลังเงินงบประมาณและกาลังคน โดยเฉพาะการฝึ กขัน้ พื้นฐานแก่
เยาวชนและการฝึ กอาชีพ อื่นๆ แก่ กาลังคนในชนบท ด้ว ยเหตุน้ีจงึ จาเป็ นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลงานของโครงการฝี กอบรมก่อนการประกอบอาชีพที่ทาอยู่แล้วในขณะนี้ เพื่อพิจารณา
ขยายงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพชนบทในแต่ละภูมภิ าคโดยทัวประเทศโดยต่
่
อไป ในขณะนี้จะได้
มีการขยายโครงการฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนทีด่ าเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชน
แห่งชาติท่จี งั หวัดลพบุรไี ปดาเนินการเพิม่ เติม ในภาคใต้ และควรจะได้เริม่ ให้การฝึ กอาชีพอื่นๆ
นอกโรงเรียน เช่น ในสมาคมยุวกสิกรตลอดจนให้บริการและแนะแนวอาชีพแก่กาลังคนในชนบท
ด้ว ย นอกจากนัน้ จะได้ม ีก ารพิจ ารณาหาลู่ท างจัด โครงการฝึ ก อบรมระยะสัน้ ให้แ ก่ ยุว กสิก รที่
โรงเรียนหรือวิทยาลัยเกษตรกรรมในระหว่างปิ ดภาคเรียน (มีนาคม-พฤษภาคม) โดยดัดแปลง
อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนในโรงเรียนในโครงการเงินกูใ้ ช้เป็นสถานทีอ่ บรมของกสิกรและเยาวชนที่
อาศัยอยูใ่ นชนบทต่อไป
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การเตรียมกาลังคนที่เหมาะสมไว้เพื่อการพัฒนาประเทศ
การวางแผนก าลังคนเพื่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ นอกจากจะต้อ ง
ทาการศึกษาปญั หาต่างๆ ทางด้านกาลังคนทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อหามาตรการ
แก้ไขทีเ่ หมาะสม แล้วยังต้องเตรียมกาลังคนที่ดมี คี ุณภาพสูงไว้ เพื่อดาเนินการพัฒนาประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้เกิดปญั หากาลังคนขึน้ อีกในอนาคต ในการตระเตรียมหรือ
พัฒนาก าลังคนนัน้ นอกจากจะต้องพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของกาลังคนตัง้ แต่อยู่ใ นครรภ์
มารดา จนกระทังสามารถท
่
างานที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเองและประเทศชาติไ ด้แล้ว ยังต้อ งให้
การศึกษาและการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะเยาวชน
ในชนบทด้วย
1.

การให้การศึกษาและอบรมแก่กาลังคนในโรงเรียน

การให้การศึกษานี้จะต้องทาตัง้ แต่ระดับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึง่ รัฐบาลก็ได้พยายามเร่งรัดพัฒนาการศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติแล้ว แต่แผนพัฒนาการศึกษาซึง่ ทาไว้แต่เดิมนัน้ มิได้ทาควบคู่ไปกับการวางแผนกาลังคน
จึงทาให้เกิดปญั หาการสูญเสียทางการศึกษาและปญั หาอื่นๆ ทางด้านกาลังคนดังกล่าวแล้ว ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะได้พจิ ารณาแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับ
แผนพัฒนากาลังคนขึน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปญั หาดังกล่ามาแล้วในตอนต้นของบทนี้ แนวทางการ
พัฒนาศึกษาในโรงเรียนเพื่อตระเตรียมกาลังคนไว้ เพื่อการพัฒนาประเทศ อาจสรุปได้ดงั นี้
ก.
ระดับประถมศึกษา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของไทย ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และมีก ารศึก ษาน้ อ ย ท าให้ไม่ส ามารถจะรับและเข้า ใจวิทยาการพัฒ นาปรับ ปรุง
เกษตรกรรมได้ดเี ท่าทีค่ วร ทาให้การลงทุนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมของไทยต้องสูญเปล่าไปเป็ น
จานวนไม่น้อย จึงเป็ นความจาเป็ นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถในการอ่ านเขียนดีพอ ที่จะเข้าใจหลักวิชาการพัฒนาการเบื้อ งต้นต่างๆ ซึ่งนาไป
เผยแพร่โดยพนักงานส่งเสริมการเกษตร และอ่านจากเอกสารตาราต่างๆ จนสามารถนามาปฏิบตั ิ
ได้ ในการนี้จาต้องทาทัง้ การฝึ กอบรมเยาวชนนอกโรงเรียน โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งจะได้กล่าว
ต่อไป ประการหนึ่ง และการให้การศึกษาทีด่ แี ก่เด็กและเยาวชน โดยการขยายการศึกษาภาคบังคับ
จากประถมปีท่ี 4 เป็นประถมปีท่ี 7 ออกไปทัวประเทศให้
่
เร็วทีส่ ุดอีกประการหนึ่ง
ข.
ระดับมัธยมศึกษา เนื่องด้วยอัตราการเพิม่ ของประชากรไทยในระยะที่
ผ่านมาได้เป็ นไปในอัตราสูงมาก ทาให้มเี ยาวชนซึ่งจะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศเป็ น
จานวนมาก จึงเป็นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องวางแผนศึกษาให้เยาวชนเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพได้
เมื่อถึงวัยอันสมควร และสามารถจะศึกษาต่อในสถาบั นชัน้ สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้
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จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ให้เยาวชนส่วนใหญ่ทส่ี าเร็จการศึกษา
ระดับนี้ สามารถประกอบอาชีพ ที่ดีเป็ นประโยชน์ แก่ ต นเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ ใน
ขณะเดียวกันก็วางรากฐานที่ดใี ห้แก่เยาวชน เพื่อให้ สามารถไปศึกษาต่อไป ในสถาบันการศึกษา
ชัน้ สูงได้ดี ไม่ทาให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา
ค.
ระดับอุดมศึกษา เนื่องด้วยการลงทุนในการศึกษาระดับนี้ จะต้องใช้เงิน
เป็นจานวนมาก ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีทุนจากัดเช่นนี้ จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
นี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพดีและที่ประเทศมีความต้องการสุง ตาม
เป้าหมายพัฒนาประเทศที่วางไว้ ตลอดจนลดปญั หาการว่างงานหรือทางานต่ าระดับของกาลังคน
ั หาเหล่ า นี้ ใ นอนาคต ในเรื่อ งนี้ จ าต้ อ งวางแผนการศึก ษาให้
ระดับ สู ง และป้ อ งกัน มิใ ห้เ กิด ป ญ
สอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปญั หาก าลังคน ที่กาลังมีอ ยู่ และที่ค าดว่าจะมีใ นอนาคตด้วย เช่น
ปญั หาเกีย่ วกับแพทย์ พยาบาล กาลังคนประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคนิค ครู และอาจารย์ เป็ นต้น
ในขณะเดียวกัน ก็ควรจะวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของประเทศ
เพื่อป้องกันปญั หาการสูญเสียทางการศึกษาด้วย
2.

การพัฒนาเยาวชนนอกโรงเรียน

การพัฒนาเยาวชนอันเป็ นทรัพยากรกาลังคนที่สาคัญของประเทศในอนาคต เป็ น
เรือ่ งทีม่ ขี อบข่ายกว้างขวางครอบคลุมตัง้ แต่การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และการโภชนาการ การ
ให้ก ารศึก ษา และการพัฒ นาจิต ใจในด้านศีล ธรรม วัฒ นธรรม และเรื่อ งอื่น ๆ ที่ส าคั ญ อีก มาก
ในบทนี้ได้จากัดขอบเขตเฉพาะเพียงปญั หาและแนวทางเกี่ยวกับการฝึ กอาชีพเยาวชนของโรงเรียน
โดยเฉพาะเยาวชนในชนบททีไ่ ม่มโี อกาสได้เล่าเรียนต่อในโรงเรียน และยังอยู่ในวัยต่ าเกินกว่าทีจ่ ะ
อยู่ใ นตลาดแรงงาน ปญั หาในด้านนี้ เป็ นปญั หาใหญ่ อ ยู่เ หมือนกัน กล่ าวคือ การขยายระบบ
การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงชัน้ ประถมปีท่ี 7 ทัวประเทศนั
่
น้ จาเป็ นต้องใช้เวลาไม่น้อย ในปี 2513
ได้ขยายไปเพียง 747 ตาบล ในจานวน 4,904 ตาบลทัวประเทศ
่
และในปจั จุบนั 3 ใน 4 ของเด็ก
ทัง้ หมดได้รบั การศึกษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 เท่านัน้ การฝึ กอาชีพที่เหมาะสมแก่
เยาวชนของโรงเรียน จึงนับว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นรีบด่วนมาก ปญั หาเกี่ยวข้องที่สาคัญคือ
ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มแี ผนการฝึกอาชีพในระดับชาติ การเตรียมแผนการฝึ กอาชีพดังกล่าวจะ
ได้ดาเนินการภายในระยะเวลาของแผนฉบับที่ 3 และจะได้รวมเรื่องการฝึ กเยาวชนนอกโรงเรียน
เข้าไว้ดว้ ย
อย่างไรก็ต าม ในเรื่อ งการฝึ กเยาวชนนอกโรงเรียนนี้ ก็มหี ลักการให้สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติทาหน้ าที่รบั ผิดชอบในเรื่องการฝึ กเยาวชนนอกโรงเรียน
ดาเนินการโดยความช่วยเหลือร่วมมือของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการพิจารณานโยบายแผนงานและรวมเอาโครงการฝึกอาชีพเยาวชน

๑๗๖

นอกโรงเรียนที่ดาเนินการอยู่ในขณะนี้เข้าไว้ในแผนเดียวกัน โดยในระยะแรกเริม่ ให้ดาเนินการใน
ลักษณะเป็ นโครงการทดลองและเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาแต่ละภาค ซึ่งจะใช้สถานที่ อุปกรณ์
กาลังคน และกาลังเงินของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์เต็มที่ และในขณะเดียวกัน
ก็ใ ห้โ ครงการเหล่ า นี้ ส อดคล้อ งและสัม พัน ธ์กับ โครงการฝึ ก อาชีพ อื่น ๆ เป็ น ต้น โครงการ ฝึ ก
อาชีพผูช้ ่วยนักส่งเสริมการเกษตรในแต่ละภูมภิ าค เป็นต้น
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บทที่ 8
การเกษตรและชลประทาน
…………………………..

การใช้ทด่ี นิ ในประเทศไทย ได้จาํ แนกไว้ตามการสํารวจโดยกระทรวงเกษตรใน พ.ศ. 2508
ไว้ ดังนี้
1.
เนื้อที่ถอื ครองทําการเกษตร ประมาณ 75.6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 23.53 ของ
เนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ
2.

เนื้อทีป่ า่ ไม้ประมาณ 180.6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 56.23 ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ

3.

เนื้อทีท่ ย่ี งั ไม่ได้จาํ แนกประมาณ 63.3 ล้านไร่ หรือร้อยละ 19.71

4.
เนื้อทีห่ นองบึงต่างๆ ประมาณ 1.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ
อุ ด มสมบูรณ์ ของป่าไม้ก็ล ดลงเช่ นเดียวกัน ส่ ว นเนื้ อ ที่เ พาะปลูก เพิ่มขึ้น ประชากรทัง้ หมดของ
ประเทศประมาณร้อยละ 75 ยังคงยึดอาชีพทางเกษตรกรรม ผลิตผลทางเกษตรก็มลี กั ษณะแตกต่าง
กันออกไปตามเนื้อทีแ่ ละภูมศิ าสตร์ของแต่ละภาค
โดยทีป่ ระเทศไทยโดยพืน้ ฐานเป็นประเทศเกษตร จึงต้องอาศัยการเกษตรของประเทศเป็ น
หลักสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่ งรวมถึงพืชประเภทต่างๆ ปศุสตั ว์
ประมง และการป่าไม้ เป็ นส่วนประอบที่สําคัญที่สุดของรายได้ประชาชาติ และถึงแม้ว่าอัตราส่วน
ของผลผลิตเกษตรจะลดลงเป็ นลําดับ แต่ก็ยงั นับว่ายังอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ อัตราส่วนได้ลดลง
จากร้อยละ 37.2 ผลิตผลทางการป่าไม้เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 59.1 ปศุสตั ว์เพิม่ ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 16.3 การประมงเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 177.1
ในด้านการค้ากับต่างประเทศ สินค้าออกทีส่ ําคัญส่วนใหญ่เป็ นสินค้าขัน้ ปฐมอันเป็ นผลิตผล
ทางเกษตรกรรม ซึ่งรวมทัง้ พืชประเภทต่างๆ ปศุสตั ว์ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้และการประมง ในปี 2512
สินค้าออกอันเป็ นผลผลิตผลเกษตรมีมูลค่า 10,27.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68.1 ของมูลค่า
สินค้าออกทัง้ หมด 14,722 ล้านบาท
การขยายตัวของการเกษตรของประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีอตั รา
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 4.1 ต่อปี แต่การกระจายประเภทผลิตผลเกษตร
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวการณ์ในตลาดโลกยังล่าช้าอยู่ อันเป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ ํา
ให้ประเทศไทยได้เริม่ ประสบปญั หาภาวะการขาดดุลการค้าและชําระเงินในปี 2512 สาเหตุสําคัญ
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เนื่องมาจากราคาส่งออกของสินค้าที่สําคัญบางชนิดทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว
และยางพารา
สภาพการเกษตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515–2519) เน้นหนักในด้านส่งเสริมการเพิม่ ผลผลิตเกษตร
ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก อันจะเป็ นผลให้
สามารถส่งสินค้าออกได้มากยิง่ ขึน้ และสนับสนุนการใช้ภายในประเทศทัง้ ในด้านอาหารและวัตถุดบิ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม
สภาพการเกษตรของประเทศในขณะนี้อาจกล่าวได้ดงั นี้
1.
กาลังการผลิ ต ผลผลิตต่ อ ไร่โดยทัวไปอยู
่
่ใ นเกณฑ์ต่ํา สาเหตุ สําคัญ ได้แก่
การขาดแคลนการลงทุน ทําให้เกษตรกรไม่มปี จั จัยต่ างๆ ในการผลิตตามวิทยาการแผนใหม่ได้
เท่าทีค่ วร
2.
สภาพแวดล้อมในชนบท ปญั หาการขาดแคลนกําลังคนที่มคี วามสามารถที่จะ
นํ ามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรยังเป็ นปญั หาใหม่ และนับวันจะเพิม่ ความรุนแรงยิง่ ขึ้น บริการ
การศึกษาการอนามัยและกิจกรรมสังคมอื่นๆ ยังอยู่ในระดับตํ่าและไม่กว้างขวางเพียงพอกับความ
ต้องการ ระบบการตลาดและการคมนาคมขนส่งยังไม่สมบูรณ์ และการขาดกําลังเงินทําให้เกษตรกร
เสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง ราคาทีเ่ กษตรได้รบั เมื่อเทียบกับราคาขายปลีกหรือส่งออกนอกประเทศ
นับว่าเป็นส่วนทีต่ ่าํ มาก กับทัง้ ราคายังขึน้ ลงเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ เป็ นสาเหตุทไ่ี ม่จงู ใจให้เกษตรกร
ลงทุนเพิม่ ต้นทุนของปจั จัยบางอย่าง เช่น ปุ๋ย มีราคาสูงเมือ่ เทียบกับราคาผลิตผลทีเ่ กษตรกรได้รบั
3.
ฐานะของเกษตรกร รายได้ข องเกษตรกรโดยทัว่ ไปอยู่ใ นเกณฑ์ต่ํ า มาก
โดยเฉพาะเกษตรกร ซึง่ ไม่มที ด่ี นิ เป็ นทีท่ าํ กินของตนเอง ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ของเกษตรกรนับวัน
จะเพิม่ ความสําคัญยิง่ ขึน้ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างชาวเมืองและชาวชนบทยังสูงอยู่มาก
นอกจากนัน้ แม้จะมีการอพยพประชากรจากชนบทเข้ามาสู่เมืองใหญ่ๆ บ้าง จํานวนประชากรใน
ชนบทก็ยงั คงเพิม่ ขึ้น ก่ อให้เกิดปญั หาการว่างงานหรือการทํางานไม่เต็มที่เกิดขึ้นควบกันไปกับ
ปญั หาทีด่ นิ ไม่พอทํากิน
4.
โครงสร้างของตลาดผลิ ตผลการเกษตร ความต้องการสินค้าทางการเกษตรของ
โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทําให้ราคาสินค้าออกที่เป็ นหลักตํ่าลง การกระจายประเภทผลิตผล
การเกษตรยังดําเนินการไปได้ไม่เร็วเท่าทีค่ วร ทําให้ประสบปญั หาในด้านสินค้าออกมากขึน้
5.
การประสานงานระหว่างส่ วนราชการต่ างๆ เนื่องจากรัฐมีหน่ วยงานหลาย
หน่ ว ยงานที่ดําเนินการในด้านพัฒนาการเกษตร ปญั หาการประสานงานจึง เกิด ขึ้นระหว่างส่ว น
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ราชการต่างๆ การให้บริการของรัฐจึงกระจัดกระจายและทําไม่พร้อมเพรียงกัน เป็ นเหตุให้ได้ผล
น้ อ ยกว่าที่ค วรจะเป็ น กํ าลังเจ้าหน้ าที่ว ิชาการก็มไี ม่เ พียงพอ นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังขาด
กฎหมายซึง่ จําเป็นแก่การพัฒนาการเกษตรอีกหลายอย่าง
วัตถุประสงค์และนโยบาย
เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาในการพัฒนาการเกษตร ได้กําหนดวัตถุประสงค์และนโยบายไว้
ดังต่อไปนี้
1.
ยกระดับรายได้ ระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรให้ดี
ขึน้ โดยการเร่งรัดเพิม่ ผลผลิตและการจําหน่ าย กับการพัฒนาสังคมชนบท
2.
ส่งสินค้าขาออกให้มากยิง่ ขึน้ อันเป็ นมาตรการทีส่ ําคัญทีส่ ุดในการแก้ไขดุลการค้า
และการชําระเงินของประเทศ
3.

ลดการว่างงานและการทํางานไม่เต็มทีข่ องเกษตรกรลดลง

4.
สนับสนุ นให้เ กษตรกรได้ผ นึกกํ าลังกันเป็ นปึ กแผ่ นเพื่อ รักษาผลประโยชน์ ของ
ตนเอง และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศ
แนวทางพัฒนา
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดงั กล่าว การพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะอาศัย
แนวทางดังต่อไปนี้
1.
ให้ การพัฒนาการเกษตรมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ทัง้ นี้ เพราะเกษตรกรรมเป็ น อาชีพหลั ก ของชาวไทยและมีส่ ว น
สนับสนุนให้กจิ กรรมในสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ ได้ก้าวหน้าไปได้ใน
อัต ราสูง รัฐ จะเร่ง รัด พัฒนาการผลิต ทัง้ ด้า นปริม าณและคุ ณภาพ เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลิต ผลส่ ง ออกไป
จําหน่ายต่างประเทศให้มากขึน้ กับทัง้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ เพื่อให้เกษตรกร
ได้รบั ผลประโยชน์เพิม่ ขึน้ ตามนโยบายยกฐานะและรายได้ของเกษตรกร
2.
การพัฒ นาชนบทกับ พัฒ นาการเกษตรจะต้ อ งท าควบคู่ ก ัน ไป
ผลประโยชน์บนั ้ ปลาย คือ การอยูด่ กี นิ ดีของเกษตรกร

เพื่อ

3.
ตัง้ เขตส่ งเสริ มขึ้นและวางแผนในระดับท้ องที่ การพัฒนาการเกษตรจะอาศัย
การวางแผนโดยใช้ขอ้ มูล สถิติ และแนวโน้มเอียงทีผ่ ่านมาเท่านัน้ ไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องอาศัยการ
วางแผนในภาคปฏิบตั โิ ดยอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ ลักษณะและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และความต้องการของตลาดเป็ นหลัก การกําหนดเขตส่งเสริมและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าทีข่ อง
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รัฐ และเกษตรกรเป็นสิง่ จําเป็นอย่างยิง่ ทัง้ นี้ โดยอาศัยเกษตรกรชัน้ นําและผูแ้ ทนสถาบันเกษตรกร
เป็ นสื่อ โดยแยกการผลิต เป็ นเขตส่งเสริมผลผลิตต่างๆ แต่ ละเขตมุ่งจะผลิต พืชผลและปศุสตั ว์ท่ี
เหมาะสมกับสภาพท้องถิน่ และมีตลาดทีแ่ น่ นอน
4.
การวางแผนการเกษตรต้ องยึดเป้ าหมายในการจาหน่ ายเป็ นหลัก ในปจั จุบนั
การประสานงานยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ในด้านการค้ามักจะเน้นหนักการขายสินค้าขัน้ ปลายไม่ให้ความ
เอาใจใส่ เ ท่าที่ค วร การตลาดระดับไร่นาถึงตัว เกษตรกรโดยตรง การตลาดขัน้ ต้น คือ ระหว่าง
เกษตรกรถึงผูร้ บั ซือ้ ผลิตผลการเกษตรขัน้ แรกยังไม่มหี น่วยงานใดดูแลโดยตรง เป็ นผลให้ อตั ราส่วน
ทีเ่ กษตรกรได้รบั สําหรับผลิตผลยังอยูใ่ นระดับตํ่า จึงควรปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมในด้านวิชาการทาง
เกษตรและเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรให้ได้ผลยิง่ ขึน้ โดยวิธกี ารประสานมาตรการผลิต การจําหน่ าย
และการให้ส ิน เชื่อ และบริก ารแก่ เ กษตรกรเข้าด้ว ยกัน โดยผ่ านสถาบัน ของเกษตรกรเอ งเป็ น
ส่วนใหญ่
5.
การกระจายประเภทการผลิ ตและปรับปรุงระบบการผลิ ต ในระยะไม่ก่ปี ีมานี้
ปรากฏว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศในด้านผลิตผลเกษตรได้เปลีย่ นแปลงไป สินค้าออก
บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวมีปญั หาทัง้ ด้านราคาและปริมาณส่งออก จึงมีความจําเป็ นจะต้อง
เพิม่ ประเภทผลผลิตให้มากขึน้ ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง หม่อน-ไหม มะพร้าว ฝ้าย และยาสูบซึ่ง
สามารถส่ งไปจําหน่ ายต่ างประเทศได้ได้ดี ทัง้ นี้ โดยการปรับปรุงค้นคว้า วิจยั และส่ งเสริมให้
ได้ผลดียงิ่ ขึน้ ตลอดจนการแก้ไขใช้วธิ กี ารผลิตที่ทนั สมัย เพื่อการเร่งรัดพัฒนาผลิตผลเกษตรให้
สูงขึน้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ นอกจากพืชผลแล้ว การปศุสตั ว์มลี ่ทู างจะก้าวหน้าไปได้มาก เพราะ
ประเทศไทยมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสมกับการเลีย้ งสัตว์เป็ นอย่างยิง่ มาตรการพัฒนาทีจ่ ะใช้
ดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ การปราบโรคสัตว์ การขยายพันธุ์ดี การส่งเสริมคุณภาพและการตลาด
ในด้านการป่าไม้นนั ้ จะส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มากขึน้ โดยสนับสนุ นตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับรัฐ
และให้สมั ปทานระยะยาว เพื่อพัฒนาการทําป่าไม้ให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจยิง่ ขึน้ ควบคู่ไปกับ
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ ส่วนในด้านการประมง จะส่งเสริมการประมงนํ้ าลึก การเพาะเลีย้ งปลาั่
นํ้าจืด และการพัฒนาทีด่ นิ ชายฝงทะเล
ให้เป็ นแหล่งเลีย้ งสัตว์น้ํา เช่น กุง้ ทะเล เป็ นต้น
6.
เร่งรัดการเกษตรชลประทาน ในระยะของแผนพัฒนาสองฉบับทีผ่ ่านมาแล้วรัฐ
ได้ลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่แล้วเป็ นอันมาก แต่การพัฒนาเนื้อทีใ่ นบริเวณ
ระบบส่งนํ้าชลประทานยังล้าหลังอยู่ การพัฒนาการชลประทานจึงจะต้องเปลีย่ นเป็ นรูปพัฒนาลุ่มนํ้า
ทัง้ ลุ่มนํ้า โดยประสานกับการค้นคว้าทดลองและการส่งเสริมการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกรเป็ น
สหกรณ์ หรือ กลุ่ ม เกษตรกรหรือ สมาคมผู้ใ ช้น้ํ า เป็ น มาตรการหลัก อัน หนึ่ ง ในการพัฒ นาการ
ชลประทาน ทัง้ นี้ จึงควรเร่งรัดพัฒนาการชลประทานตามโครงการทีม่ ขี น้ึ แล้ว โดยการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบการส่งนํ้าให้ถงึ มือเกษตรกรให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทีม่ นี ้ําชลประทาน
หลังฤดูการผลิตเพื่อปลูกพืชหมุนเวียน
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7.
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็ นสถาบันการเกษตรและรับผิ ดชอบในการ
จัดการสถาบันของตนเอง ในปจั จุบนั นี้ระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะเป็ น
การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง การเกษตรที่เป็ นรูปไร่นาเพื่อการค้า ยังมีน้อยมาก พืชที่ควร
เพาะปลูกในเนื้อทีข่ นาดใหญ่ เช่น ยาง และผลไม้กย็ งั ปลูกกันอยู่ในรูปสวนหรือไร่ขนาดเล็ก ทําให้
การปรับปรุงและพัฒนา เช่น การปลูกยางแทน ทําได้ด้วยความยากลําบาก แต่การที่จะรวมสวน
และไร่ ข นาดนี้ เ ข้า ด้ว ยกัน ให้ม ีข นาดใหญ่ ข้นึ ย่อ มทํา ได้ย าก และเป็ น การกระทบกระเทือ นถึง
กรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ของเกษตรกร การสนับสนุ นให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็ นรูปสถาบันเกษตรประเภท
ต่างๆ จึงเป็ นแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมอย่างยิง่ ในปจั จุบนั มีเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสถาบันต่างๆ
อยู่แล้วเพียงประมาณร้อยละ 10 รัฐจึงมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าเป็ นสมาชิกสถาบัน
การเกษตรต่างๆ มากขึน้ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการช่วยพัฒนาการเกษตรที่ได้ผลดีท่สี ุดใน
ระยะยาว
8
ส่ งเสริ มบทบาทของเอกชนที่ เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมที่ ใช้
ผลิ ตผลการเกษตร รัฐจึงควรพิจารณาหาทางสนับสนุ นในเรื่องนี้ เช่น การส่งเสริมสมาคมผู้ค้า
ผลิต ผลเกษตรให้เป็ นปึ ก แผ่นและให้ดเนินการเพื่อประโยชน์ ส่ว นรวม การส่ งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตร การร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจ และส่วนราชการ จะมีผลให้การ
พัฒนาการเกษตรให้เป็ นไปโดยรวดเร็วและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ายยิง่ ขึน้
9.
เพิ่ มปัจจัยที่ ใช้ ในการผลิ ต เช่ น ที่ ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง และสิ นเชื่ อ
การเกษตรให้ แก่เกษตรกร รัฐขยายบริการให้แก่เกษตรกรให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อ
การเกษตรและการส่งเสริมเผยแพร่บริการต่างๆ ให้ถงึ ถือเกษตรกร ทัง้ นี้ โดยให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมมือและช่วยตนเองให้มากทีส่ ุด
10. อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารเกษตรในอนาคต
ทรัพ ยากรธรรมชาติต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ป่ า ไม้ และพัน ธุ์ป ลาธรรมชาติอ ยู่ใ นลัก ษณะ
เสื่อ มโทรมสู ญ หายลงแทบทัง้ สิ้น กฎหมายต่ า งๆ ที่ม ีอ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ ม ีก ารปฏิบ ัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุ ประสงค์โดยเคร่งครัด ปญั หาเรื่องอนุ รกั ษ์ กรรมจึง จะต้องได้รบั การพิจารณาแก้ไขให้ไ ด้ผ ล
จริงจัง รวมทัง้ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในด้านเกษตร ได้แก่ การพัฒนาแหล่งนํ้า การพัฒนา
บํารุงความอุดมสมบูรณ์ของเดินและการอนุ รกั ษ์ปา่ ไม้และทรัพยากรจากปา่
11. การส่ งเสริ มการศึ กษาและฝึ กอบรมในชนบท ปญั หาการขาดแคลนกําลังคนที่
จะนํ ามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรเป็ นปญั หาใหญ่ ในปจั จุบนั และนับวันจะเพิม่ ความรุนแรงขึ้น
โครงการพัฒนาการศึกษาและฝึ กอบรมด้านการเกษตรจึงจะต้องได้รบั การสนับสนุ นให้มากขึน้ กว่า
ในปจั จุบ ัน รวมทัง้ ในระดับท้อ งถิ่น เพื่อ ช่ ว ยให้เ ยาวชนชนบทสามารถประกอบอาชีพ ได้โ ดยมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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12. ปรับปรุงการบริ หารของรัฐในด้ านการเกษตร การประสานระหว่างหน่ ว ย
ราชการ การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีก่ ารปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับต่างๆ การปรับปรุงระบบการบริหาร
ทัง้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกกิจให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการแบ่งส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
การเกษตรและเกษตรกรเป็นแนวทางพัฒนาทีส่ าํ คัญยิง่ ประการหนึ่ง
เป้ าหมาย
การกําหนดเป้าหมายเพื่อขยายผลิตผลเกษตรมีปจั จัยทีส่ ําคัญทีจ่ ะต้องพิจารณา ดังนี้
1.
ความสามารถในการเพิม่ พลังการผลิต เกษตรกรไทยสามารถจะเพิม่ ผลผลิตต่อไร่
ให้สูงขึ้นได้อีก มาก ทัง้ นี้ เพราะผลผลิต ต่ อ ไร่โดยเฉลี่ยทัวไปอยู
่
่ใ นเกณฑ์ต่ํามาก เมื่อ เทียบกับ
มาตรฐานสากล เพราะมีการใช้ปจั จัยในการผลิตต่างๆ น้อยมาก และยังขาดแคลนกําลังคนทีม่ ฝี ีมอื
และกําลังเงินทุน ตลอดจนการนําผลจากการวิจยั และการคิดค้นสมัยใหม่มาใช้ในภาคประยุกต์กย็ งั
เป็ นไปได้โดยไม่รวดร็ว ถ้าหากได้มกี ารแก้ไขปญั หาต่างๆ เหล่านี้แล้ว พลังการผลิตด้านการเกษตร
ของประเทศก็จะเพิม่ ได้อกี มาก
2.
ทรัพยากรธรรมชาติอนั จะนํามาใช้ในการผลิตผลเกษตรมีจาํ กัด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีด่ นิ และนํ้าเพื่อใช้ในการชลประทาน การเพิม่ ปริมาณการผลิตจะหวังพึง่ เฉพาะการขยายเนื้อทีอ่ อก
ตลอดไปของตนเองจะมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ยอ่ มมีผลกระทบกระเทือนมายังการผลิตด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตประเภทที่ควรใช้ทด่ี ินผืนใหญ่ เช่น ยาง และมะพร้าว นอกจากนัน้ การ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ดนิ ป่าไม้ และสัตว์น้ํ าก็มผี ลโดยตรง ใน
การบันทอนพลั
่
งการผลิตด้านการเกษตร
3.
ปญั หาด้านการตลาดมีความสําคัญอย่างยิง่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับ
ภายในประเทศนัน้ ระบบการตลาดยังไม่เรียบร้อยและขาดประสิทธิภาพ เกษตรกรทัวไปได้
่
รบั
ผลตอบแทนตํ่ า กว่ า ที่ค วร ส่ ว นในด้า นตลาดต่ า งประเทศนัน้ โครงสร้า งความต้อ งการสิน ค้า
การเกษตรมีการผันแปรอยูเ่ สมอ และตลาดโลกในด้านสินค้าการเกษตรมีแนวโน้มเอียงจะเป็ นตลาด
ของผู้ซ้อื มากขึ้น มีการแข่งขันกันมากขึ้น และประเทศผู้ซ้อื ต่างก็พยายามทุกทางที่จะลดการสัง่
สินค้าเข้าประเภทอาหารและวัตถุดบิ โดยพยายามผลิตของตนเองให้มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
4.
โครงการต่างๆ ที่รฐั ได้จดั ทําขึ้นเพื่อประโยชน์ แก่เกษตรกรยังให้ผลไม่เต็มเม็ด เต็มหน่ วย ขาดการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการประสานงานที่สําคัญที่สุด คือ ความเข้าใจและ
ความร่วมมือระหว่างราชการกับเกษตรกรยังไม่ดพี อ
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การกํ าหนดเป้าหมายจึง จําเป็ นต้องตัง้ สมมติฐานว่ า จะต้อ งได้รบั การสนับสนุ นในด้าน
การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตและจําหน่ าย กับทัง้ จะองมีการแก้ไข
ปญั หาและอุปสรรคทีส่ าํ คัญดังกล่าวให้หมดไป หรือน้อยลงอย่างจริงจัง
โดยถือราคาปี 2505 เป็นฐาน ผลิตผลเกษตรกรรมในปี 2514 มีอตั ราส่วนร้อยละ 29.5 ของ
มูลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติทงั ้ หมด อัตราการเพิม่ ของมูลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เฉพาะของ
เกษตรในระยะปี 2510–2514 มีประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปี
เมือ่ ได้พจิ ารณาในด้านกําลังผลิต ตลาด และปจั จัยทีส่ ําคัญอื่นๆ ประกอบแล้ว เห็นว่า ควร
กําหนดเป้าหมายการเพิม่ ของการเกษตรในระยะแผนที่ 3 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ประมาณว่า
มูลค่าของเกษตรกรม (ตามราคาปี 2505) จะเพิม่ จาก 37,287 ล้านบาท ในปี 2514 เป็ น 47,760
ล้านบาท ในปี 2519 หรือประมาณร้อยละ 27 ของมูลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติทงั ้ หมด
ผลผลิตการเกษตรบางชนิดจะได้รบั การส่งเสริมเร่งรัดเป็ นพิเศษ ทัง้ นี้ โดยถือเอาความ
ต้องการของตลาดเป็นหลักในการพิจารณา
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เป้ าหมายการพัฒนาเกษตร
หน่ วย
เกษตรกรรม
1. พืชชนิ ดต่างๆ
1.1 ข้าว
1.2 ยาง
1.3 มะพร้าว
1.4 อ้อย
1.5 ข้าวโพด
1.6 ข้าวฟ่ าง
1.7 ถั ่วลิ สง
1.8 ถั ่วเขียว
1.9 ละหุ่ง
1.10ถั ่วเหลือง
1.11มันสาปะหลัง
1.12ยาสูบ
1.13ฝ้ าย
1.14ปอแก้ว ปอกระเจา ป่ าน
1.15นุ่น
1.16งา
1.17ผลไม้ ผัก และอื่นๆ
2. ปศุสตั ว์
2.1 โค
2.2 กระบือ
2.3 สุกร
3. ประมง
3.1 กุ้ง
3.2 ปลาทะเล
3.3 ปลาน้าจืด
4. ป่ าไม้
4.1 ไม้สกั
4.2 ไม้ยาง
4.3 อื่นๆ

2503

2509

2514

2519

1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,000,000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน

9,508
171
340
5,382
544
152
60
43
25
1,222
74
46
203
407
19
2,631

13,500
218
350
3,829
1,122
144
220
132
42
38
1,892
81
89
674
273
20
3,985

13,369
309
443
7,000
2,100
128
210
280
44
100
4,593
102
90
390
410
26
4,701

14,467
397
575
8,100
3,500
171
400
480
55
300
6,260
148
200
450
500
48
5,503

1,0000 ตัว
1,0000 ตัว
1,0000 ตัว

502
316
3,585

590
347
4,115

674
364
4,711

820
422
5,870

1,0000 ตัน
1,0000 ตัน
1,0000 ตัน

10
153
73

32
500
85

60
1,100
96

112
1,860
108

1,0000 ม.3
1,0000 ม.3

153
321
800

151
535
1,356

352
545
1,950

450
600
2,600
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อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ยของผลิ ตผลที่สาคัญ

ปี 2504–2509

ประมาณ
ปี 2510–2514

เป้ าหมาย
ปี 2515–2519

1. พืชชนิ ดต่างๆ
1.1 ข้าว
1.2 ยาง
1.3 มะพร้าว
1.4 อ้อย
1.5 ข้าวโพด
1.6 ข้าวฟ่ าง
1.7 ถั ่วลิ สง
1.8 ถั ่วเขียว
1.9 ละหุ่ง
1.10ถั ่วเหลือง
1.11มันสาปะหลัง
1.12ยาสูบ
1.13ฝ้ าย
1.14ปอแก้ว ปอกระเจา ป่ าน
1.15นุ่น
1.16งา
1.17ผลไม้ ผัก และอื่นๆ
2. ปศุสตั ว์
2.1 โค
2.2 กระบือ
2.3 สุกร
3. ประมง

6.6
4.2
0.6
-3.4
13.0
9.9
21.6
3.0
14.4
10.0
3.8
13.5
19.1
-3.8
4.4
7.2

0.4
7.0
5.3
13.4
14.5
10.7
1.9
17.4
1.3
22.8
13.8
3.5
3.4
0.1
8.8
5.8
3.4

1.6
5.1
5.1
3.0
9.6
6.0
13.8
11.4
4.6
24.6
6.4
7.7
17.3
0.5
4.0
13.2
3.2

2.9
1.7
2.4

2.6
1.0
2.8

4.0
3.0
4.5

3.1 กุ้ง
3.2 ปลาทะเล
3.3 ปลาน้าจืด
4. ป่ าไม้

22.1
22.4
2.9

14.9
16.6
2.6

13.1
11.3
2.5

4.1 ไม้สกั
4.2 ไม้ยาง
4.3 อื่นๆ

6.6
9.4
9.5

16.2
-2.0
4.0

4.0
2.0
6.0
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โครงการพัฒนาการเกษตร
โครงการเร่งรัดการผลิ ตและการจาหน่ าย
ผลิต ผลหลัก ในด้ า นการเกษตรในระยะที่แ ล้ว มา ได้แ ก่ ข้า ว ข้า วโพด ปอ ยาง และ
มันสําปะหลัง มีมลู ค่ารวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของพืชพรรณทัง้ หมดในปี 2511 ในระยะของแผน
ฉบับที่ 3 (2515–2519) พืชหลักเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประสบปญั หาด้านการตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง สิน ค้ า ข้ า ว ซึ่ง เป็ น สิน ค้ า ออกที่สํ า คั ญ ของประเทศ ทัง้ ปริม าณและราคาส่ ง ออกมี
แนวโน้มลดลงมากในรยะ 2-3 ปี ท่ผี ่านมานี้ ในปี 2510 มูลค่าสินค้าออกทัง้ หมดของประเทศมี
จํานวน 14,166 ล้านบาท ในจํานวนนี้มสี นิ ค้าข้าวส่งออก 1.02 ล้านตัน มูลค่า 2,945 ล้านบาท ใน
ราคาเฉลี่ยตันละ 2,878 บาท สําหรับปริมาณข้าวส่งออกในปี 2513 ได้เพิม่ มากกว่าปี 2512
เล็กน้อย แต่ราคาและมูลค่าได้ลดลงมาก กล่าวคือ ส่งออก 1.06 ล้านตัน ราคาเฉลีย่ ตันละ 2,390
บาท และมีมลู ค่า 2,515 ล้านบาท
โดยทีป่ ระเทศกําลังประสบภาวะการขาดดุลการค้าและการชําระเงิน การแก้ไขอาจจะทําได้
โดยลดสินค้าขาเข้า และหรือเพิม่ สินค้าขาออก การส่งเสริมผลิตผลทางเกษตรกรรมในการส่งออกจะ
มีผลต่อดุลการค้า และการชําระเงินมาก ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงเสนอมาตรการเร่งรัดเพิม่
ผลผลิตเกษตรเป็ นพิเศษขึ้นเพื่อส่งออก และเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศให้เพียงพอ
ขณะนี้กไ็ ด้เร่งรัดให้มกี ารจัดทําโครงการเร่ งรัดการเพิม่ ผลผลิตในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 สําหรับ
ผลผลิตบางชนิด รวมหกประเภท คือ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง หม่อน-ไหม มะพร้าว กุ้ง และโคกระบือ
นอกจากนี้ยงั มีพชื อีกบางชนิดทีก่ ําลังอยูใ่ นระหว่างการจัดทําเป็ นโครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตขึน้
เช่น โครงการฝ้าย ยาสูบ และกาแฟ เป็นต้น
โครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตมีวธิ ดี าํ เนินการดังต่อไปนี้
1.
ทําการสํารวจเพื่อวางแผนการใช้ท่ดี นิ เพื่อกําหนดเขตส่งเสริมขึน้ สําหรับผลิตผล
เป็นรายประเภทไป และวางแผนการผลิตขึน้
2.
ในเขตดังกล่าว ทําการเผยแพร่พนั ธุพ์ ชื ทีต่ ้องการส่งสริมให้กว้างขวางออกไปโดย
ด่วนและให้บริการส่งเสริมอื่นๆ เช่น วิทยาการแผนใหม่ การปราบโรคศัตรูพชื และการส่งนํ้าระดับไร่
นา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็นสถาบันการเกษตรขึน้
3.
จัดให้เกษตรกรได้ส ินเชื่อ การเกษตรเพิ่มมากขึ้นในอัต ราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อ จะได้
จัดหาปจั จัยในการผลิต เช่น ปุ๋ย และยาปราบโรคศัตรูพชื
4.
ช่วยเหลือในด้านการจําหน่าย เช่น จัดหาตลาดให้และสนับสนุ นราคารับซือ้ ในกรณี
ทีอ่ าจกระทําได้ โดยร่วมมือกับเอกชน
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5.
รัฐบาลจะต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตาม
โครงการนี้ กับจะต้องสนับสนุ นบทบาทของเอกชนในด้านการตลาด และในการตัง้ อุตสาหกรรม
การเกษตร
โครงการเร่งรัดการผลิ ตและการจาหน่ ายผลิ ตผล 6 ประเภท มีดงั นี้ คือ
1.
ข้าวโพด ข้าวโพดเป็ นสินค้าออกประเทศที่มคี วามสําคัญเพิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ ดังจะ
เห็นจากสถิตวิ ่า ในปี 2502 มีการส่งออกเพียง 236,000 ตัน มูลค่า 249.51 ล้านบาท ในปี 2513
ส่งออก 1,371,600 ตัน มูลค่า 1,856.8 ล้านบาท ญี่ปุ่นเป็ นตลาดทีส่ ําคัญทีส่ ุด แต่ในระยะหลังนี้ม ี
ตลาดอื่นๆ เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปี 2514 มีเนื้อทีป่ ลูกข้าวโพดประมาณ 5 ล้านไร่
ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคกลาง ผลิตข้าวโพดได้ประมาณ 2.1 ล้านตัน
เมื่อได้พจิ ารณาแนวโน้มความต้องการของข้าวโพดแล้วเห็นว่า มีล่ทู างจะขยายได้
อีกมากทัง้ สําหรับผูส้ ่งออกและใช้ในประเทศ จึงเป็นการสมควรทีจ่ ะขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกออกไปและ
เพิม่ ผลผลิตต่อไร่ให้สงู ขึน้ สําหรับผลผลิตต่อไร่นนั ้ ปจั จุบนั เฉลีย่ ได้เพียงประมาณ 320 กิโลกรัม ถ้า
หากได้มกี ารใช้ป๋ ยและใช้
ุ
พนั ธุใ์ หม่ทด่ี ี เช่น พันธุพ์ ระพุทธบาท 5 แล้ว ก็จะเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ได้เป็ น
ประมาณ 400–500 กิโลกรัม โครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตข้าวโพดนี้จะดําเนินการโดยความ
ร่วมมือระหว่างกรม กสิกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร
2.
ถัวเหลื
่
อง พืชนํ้ ามันสําคัญ ได้แก่ ถัวเหลื
่ อ งและถัวลิ
่ สง เป็ นผลิตผลที่ตลาดทัง้
ภายในและภายนอกประเทศมีความต้องการมาก มีล่ทู างจะพัฒนาได้อกี มาก เพราะมีตลาดมันคงอยู
่
่
แล้วและขายได้มรี าคาสูงพอควร นอกจากนัน้ มีพชื นํ้ามันอื่นๆ แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ จะต้องเร่งรัดการผลิต
เป็ น พิเ ศษ โครงการเร่ง รัด การเพิ่ม ผลผลิต ถัว่ เหลือ งเป็ น โครงการความร่ว มมือ ระหว่ า งกรมกสิกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยขยายพันธุ์ สจ. 1 และ สจ. 2 ในเขตส่งเสริมทีไ่ ด้กําหนด
ขึน้
เป้ าหมาย ในปี 2512 ผลิตถัวเหลื
่ องได้ 67,357 ตัน ในปี 2519 จะผลิตถัวเหลื
่ อง
ให้ได้ 30,000 ตัน โดยจะเพิม่ ผลผลิตถัวเหลื
่ องจาก 139 กก. ต่อไร่ เป็ น 250 กก. ต่อไร่
3.
หม่อนและไหม ไหมมีล่ทู างจะส่งออกได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ งานสําคัญ ได้แก่ การ
ปลูก หม่อ นพันธุ์ดี และปรับปรุงพัน ธุ์ไหมให้ได้ผ ลผลิต สูงขึ้น ทัง้ นี้ใ ห้มโี ครงการเร่งรัดการเพิ่ม
ผลผลิตหม่อนและไหมขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างกรมกสิกรรมและกรมส่งเสริมการเกษตร
เป้ าหมาย ปจั จุบนั ผลิตไหมพันธุด์ แี จกกสิกร 600,000 แม่ ในปี 2515 จะผลิตไหม
พันธุด์ ใี ห้กสิกรได้ 1,298,000 แม่ ในปี 2516 ได้ 1,664,000 แม่ ในปี 2517 ได้ 2,077,000 แม่ ในปี
2518 ได้ 2,296,000 แม่ และในปี 2519 ได้ 2,502,000 แม่ และเพิม่ ผลผลิตหม่อนจาก 1,600 ก.ก.
ต่อไร่ เป็น 2,000 กก.ต่อไร่
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4.
มะพร้าว มะพร้าวเคยเป็ นสินค้าออกที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศ แต่ปริมาณ
การผลิต มะพร้า วในระยะสิบปี ท่ผี ่ า นมานี้ ไ ม่เ พิ่ม ขึ้น ทํา ให้ป ริม าณมะพร้า วส่ ง ออกไปจํา หน่ า ย
ต่างประเทศมีน้อยมาก และบางปี ถงึ กับต้องสังมะพร้
่
าวเข้าประเทศ ในแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 3 มี
โครงการปลูกแทนมะพร้าวเป็นพิเศษ เพื่อให้มปี ริมาณเพียงพอใช้ภายในประเทศและส่งออกด้วยใน
อนาคต โดยมีโครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตมะพร้าว ส่วนใหญ่จะใช้วธิ ขี ยายมะพร้าวพันธุใ์ นแปลง
สาธิตต่างๆ และตัง้ สถานีใหม่เพิม่ ขึน้
เป้ าหมาย เป้าหมายเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึน้ กล่าวคือ ในปี 2513 ผลิตได้ 400–
500 ผลต่อไร่ ในปี 2519 จะเพิม่ ผลผลิตเป็ น 800-1,000 ผลต่อไร่ และผลิตมะพร้าวพันธุด์ ใี ห้พอ
ขยายได้ปีละ 20,000 ไร่ หลังปี 2519 จะส่งเสริมให้ปลูกมะพร้าวเพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 100,000 ตัน
การเพิม่ ปริมาณการผลิตนี้ เป็นเรือ่ งระยะยาว เพราะมะพร้าวต้องใช้เวลานานจึงจะเริม่ ให้ผล
5.
กุ้ง เป็ นสัตว์ทม่ี คี ุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยัง
เป็นสินค้าทีค่ วามต้องการของตลาดต่างประเทศก็มมี าก จึงสมควรสนับสนุนให้มโี ครงการเร่งผลิตกุ้ง
ั่
เป็ นพิเศษขึน้ โดยพัฒนาทีด่ นิ ชายฝงทะเลประมาณ
1 ล้านไร่ สําหรับกุ้งนํ้าจืดควรเร่งรัดการวิจยั ให้
ั่
สามารถเลีย้ งได้โดยมีต้นทุนตํ่า ทัง้ นี้ โดยมีโครงการพัฒนาการเพาะลีย้ งขายฝงและงานเพาะเลี
ย้ ง
กุ้ง ของกรมประมง เป็ นโครงการเร่ ง รัด พิเ ศษโดยจะร่ ว มสํารวจกับกรมป่าไม้ เพื่อ เลือ กที่ด ิน ที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง และจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและฝึ กอบรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง เพื่อทําหน้าที่
ค้นคว้าวิธเี พาะลูกกุง้ ได้เอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยธรรมชาติแต่อย่างเดียวและเพื่อการสาธิตแก่ราษฎด้วย
เป้ าหมาย เพิม่ ปริมาณกุ้งให้ปีละไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ปจั จุบนั การผลิตกุ้งมี
ประมาณ 56,000 ตัน และจะเพิม่ เป็นประมาณ 112,000 ตัน ในปี 2519
6.
ปศุสตั ว์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมีการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตโคและกระบือ
เป็ นพิเศษขึน้ โคกระบือเลีย้ งอยู่ในปจั จุบนั แทบทัง้ หมดเป็ นสัตว์ใช้งาน ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ของเอกชน
แทบจะไม่ม ี ปริมาณโคกระบือ นับวัน มีแนวโน้ มเอียงจะลดลง เนื่อ งจากเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้
เครื่องทุ่นแรงแทน เพราะประหยัดกว่าเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาทํางานและผลผลิต กับเพราะมี
ปญั หาโจรผูร้ า้ ยโคกระบือชุกชุมมาก จึงเห็นสมควรจะส่งเสริมการผลิตโคกระบือพันธุเ์ นื้อ ซึง่ มีล่ทู าง
อีกมาก เนื่องจากความต้องการในประเทศสําหรับเนื้อคุ ณภาพดีเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ในปี 2512 มีการนํา
เนื้อโคชัน้ ดีจากต่างประเทศเข้ามา 61,184 ก.ก. เฉลีย่ ราคา ก.ก. ละ 66 บาท ตัง้ แต่มกราคมตุลาคม 2513 นําเข้า 34,335 ก.ก. เฉลีย่ ก.ก. ละ 74 บาท คาดว่าในไม่ชา้ นักจะมีความต้องการ
เนื้อ โคชัน้ ดีในประเทศไม่ต่ ํากว่าปี ละ 2,000 ตัว สําหรับกระบือ นัน้ มีจําหน่ ายไปต่ างประเทศ
ได้มาก เพราะขายในราคาถูก ในปจั จุบนั นี้ไม่พอจําหน่ าย ต้องอาศัยระบบโควต้าในจํานวนประมาณ
ปีละ 30,000 ตัว ซึ่งความต้องการในตลาดต่างประเทศมีมากกว่านี้มาก ส่วนโคนัน้ ถ้ามีโคพันธุ์ดี
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เพิ่ม ขึ้น ก็จะส่ ง ออกได้อีก มาก สํา หรับโคนมนัน้ ควรส่ ง เสริมให้ผ ลิต เพื่อ ลดการสัง่ นมเข้า จาก
ต่างประเทศ
เป้ าหมาย เร่งรัดการผลิต โคกระบือ เนื้อ เพื่อ ให้มอี าหารประเภทเนื้อ บริโภค
ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ และสามารถส่งออกไปจําหน่ ายต่างประเทศได้ปีละไม่ต่ํากว่า 50,000 ตัว
โ
ด
ย
ก
ร
ม
ปศุ ส ตั ว์ไ ด้จดั ทําโครงการเร่งรัด การเพิ่ม ผลผลิ ต เนื้อ สัต ว์สําหรับโคกระบือ เพื่อ ส่ งออก โดยจะ
ดําเนินการส่วนใหญ่ท่สี ถานีใหม่สุราษฎร์ธานี สถานีบํารุงพันธุ์สตั ว์หนองกวางและหน่ วยตอนและ
แพร่พนั ธ์สตั ว์ราชบุร ี

โครงการพัฒนาการเกษตรสาขาต่างๆ
นอกจากโครงการเร่งรัด การผลิตและการจําหน่ ายแล้ว มีโครงการพัฒนาการเกษตรสาขา
ต่างๆ ทีส่ าํ คัญอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่ จะได้ดําเนินการตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับนโยบายส่วนรวม ดัง
โครงการ ต่อไปนี้

การวิจยั ด้านเพาะปลูก
การวิจยั ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพิง่ เป็ นงานที่เริม่ ดเนินการได้ไม่นานนัก มี
ความจําเป็ นต้องขยายงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับไร่นา ส่ วนการวิจยั และการค้นคว้าทดลองใน
ด้านการผลิตโดยตรงนัน้ กรมกสิกรรมและกรมการข้าวเป็ นผูด้ ําเนินการด้วยการจัดตัง้ สถานีทดลอง
ตามสาขาต่างๆ ขึน้ ในปจั จุบนั สถานีทดลองของกรมการข้าวเป็ นผูด้ ําเนินการด้วยการจัดตัง้ สถานี
ทดลองของกรมทัง้ สองมีจํานวนมากพอควร ยังขาดเจ้าหน้ าที่ว ิ ชาการและกําลังเงิน กระทรวง
เกษตรได้พยายามแก้ไขปญั หานี้ด้วยการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั การเกษตรประจําภาคขึน้ ซึ่งได้จดั ทําไป
แล้วในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับจะดําเนินการตัง้ ขึน้ ในภาคเหนือ และภาคใต้ใน
ระยะแผนที่ 3
สํา หรับ การค้น คว้า วิจ ัย เกี่ย วกับ ข้า วซึ่ง เป็ น สิน ค้า หลั ก ของประเทศมีด ัง นี้ ในปี 2514
กรมการข้าวมีสถานีทดลอง 20 แห่ง ซึ่งอยู่ใ นภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคกลาง 9 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ในปี 2512 ได้มผี ลงานค้นคว้าวิจยั ทีส่ ําคัญเกี่ยว
กับข้าวคือ ได้คน้ พบพันธุข์ า้ วใหม่เพิม่ ขึน้ อีก 3 พันธุเ์ ป็ นพันธุ์ขา้ วลูกผสม คือ พันธุ์ ก.ข. 1 ก.ข. 3
ซึง่ เป็ นพันธุข์ า้ วจ้าว และพันธุ์ ก.ข. 2 เป็ นพันธุข์ า้ วเหนียว พันธุข์ า้ วทัง้ 3 พันธุม์ ลี กั ษณะต้นเตี้ย
ฟางแข็งต้านทานโรคใบสีสม้ ได้ดี และให้ผลผลิตต่อไร่สงู ถึงประมาณ 120 ถังต่อไร่ ขณะนี้ได้นําออก
เ
ผ
ย
แ
พ
ร่
ให้แก่ชาวนาไปเพาะปลูกแล้ว นอกจากนี้ในปี 2513 ได้คน้ พบข้าวพันธุล์ ูกผสมหลายพันธุซ์ ง่ึ จะได้
ขยายพันธุน์ ําออกสู่ชาวนาต่อไป
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ปจั จุบนั ปญั หาเรื่องการเพิม่ ผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึน้ มีลู่ทางที่จะกระทําให้สําเร็จได้แล้ว
เพราะได้มกี ารวิจยั ค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ไปมากแล้ว และนับได้ว่าประสบผลสําเร็จมาด้วยดี ปญั หา
ทีส่ าํ คัญเป็นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการตลาด ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง และปริมาณทีป่ ระเทศ
ไทยสามารถส่งไปขายก็ลดลง ปรากฏว่า อัตราส่วนของข้าวส่งออกของไทยเทียบกับจํานวนข้าว
ส่งออกของโลกได้ลดลงร้อยละ 24.5 โดยเฉลี่ยของปี 2506–2508 เหลือเพียงร้อยละ 15.8 ในปี
2511 ส่วนปริมาณส่งออกในระยะเดียวกันก็ลดลงมาจาก 1.74 ล้านตัน เหลือ 1.06 ล้านตัน ในปี
2513 มูลค่าทีไ่ ด้รบั ลดลงมาก กล่าวคือ ในปี 2511 มูลค่าข้าวส่งออกประมาณ 3,700 ล้านบาท แต่
ในปี 2513 มีมลู ค่าเพียง 2,500 ล้านบาท
นโยบายสําหรับการวิจยั ควรเร่งรัดขยายงานวิจยั ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านการผลิตและ
การตลาด โดยเฉพาะสําหรับพืชทีม่ โี ครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตเป็ นพิเศษมาตรการดําเนินการมี
ดังนี้
1.
กําหนดแผนการวิจยั แต่ละภาคขึ้นให้สมั พันธ์กบั แผนพัฒนาการเกษตรส่วนรวม
เช่น ในภาคกลางเน้นหนักการวิจยั เรือ่ งข้าว พืชไร่ และพืชหมุนเวียน ในภาคเหนือเรื่องการทําไร่นา
ผสม ผักและผลไม้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชไร่ เช่น ฝ้าย
ยาสูบ และหม่อน ในภาคใต้เรือ่ งยาง ปาล์มนํ้ามัน และมะพร้าว เป็นต้น แผนดังกล่าวเมื่อกําหนดขึน้
แล้ว ควรมอบให้ศูนย์วจิ ยั ประจําภาคเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยอาศัยสถานีทดลองต่างๆ เป็ นสาขาประจํา
ท้องถิน่ สําหรับส่วนกลางนัน้ ควรจัดกลุ่มนักวิจยั เป็ นกลุ่มๆ สําหรับผลิตผลสําคัญทุกชนิดและรวม
ทุกด้าน เช่น เรื่องพันธุ์ การใช้ป๋ ยุ การปราบโรคและศัตรู การใช้ผลิตผลให้ได้ประโยชน์สูงสุด และ
เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีหวั หน้ ากลุ่มเป็ นหัวหน้างานรับผิดชอบเป็ นแต่ละรายผลิตผลไป ทัง้ นี้
จะต้องระดมกําลังจากทุกฝา่ ย รวมทัง้ มหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์
2.
แนวทางวิจยั จะต้องยึดหลักการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ และการปรับปรุงคุณภาพเป็ น
หลัก โดยคํานึงถึงสมรรถภาพของเกษตรกรที่จะนํ าผลการวิจยั นัน้ ไปปฏิบตั ปิ ระการหนึ่ง และให้
สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดอีกประการหนึ่ง ตัว อย่างที่เห็นได้มอี ยู่มาก เช่น พันธุ์ถ วั ่
เหลืองซึ่ง ตลาดต่ างประเทศนิ ยมพันธุ์ท่มี นี ้ํ ามันสูง พันธุ์ฝ้ ายปุยยาว ซึ่งทนโรคและศัต รูไ ด้ด ี ไก่
กระทง และสุกรพันธุเ์ นื้อแบบเบคอน ซึง่ มีมนั น้อย เป็นต้น
3.
นอกจากศูนย์วจิ ยั ประจําภาคแล้ว ควรมีศูนย์วจิ ยั เฉพาะผลิตผลสําคัญบางชนิดซึง่ มี
ตลาดแน่ นอน และมีทางขยายเป็ นอาชีพสําคัญของเกษตรกรได้ตลอดไป เช่น ศูนย์ขา้ วโพด และ
ข้า วฟ่ า ง ศู น ย์ถ ัว่ ต่ า งๆ และศู น ย์สุ ก ร เป็ น ต้ น โดยให้ ม ีก ารร่ ว มมือ ระหว่ า งส่ ว นราชการและ
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชดิ
4.
เพิม่ งบอุดหนุนการวิจยั สําหรับนักวิจยั ทีไ่ ด้แสดงผลงานเป็นทีเ่ ชื่อถือได้แล้ว เพื่อให้
ทําการวิจยั เฉพาะเรือ่ งได้โดยอิสระและสะดวก โดยไม่ตอ้ งยุง่ เกีย่ วกับงานด้านบริหาร
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สําหรับนโยบายเกี่ยวกับข้าวจะเน้นหนักในเรื่อง การเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ให้ สูงขึน้ และจะลด
เนื้อทีบ่ างแห่งทีไ่ ม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตทีป่ ลูกข้าวเหนียว กล่าวคือ จะหาพืชชนิดอื่น
มาปลูกแทน สําหรับในท้องทีท่ ก่ี ารชลประทานจะสนับสนุ นการปลูกพืชอี่นนอกจากข้าวในการปลูก
พืช ครัง้ ที่ส อง ทัง้ นี้ จ ะมีม าตรการในเรื่อ งการวิจ ยั เกี่ย วกับ การปรับ ปรุง บํ า รุ ง พัน ธุ์ และขยาย
เมล็ดพันธุท์ ใ่ี ห้ผลผลิตสูงมีความต้านทานโรคแมลงและศัตรูขา้ วให้แก่ชาวนา

โครงการวิจยั ที่สาคัญ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานทีเ่ กี่ยวกับการวิจยั ค้นคว้าทดลองของสํานักงานปลัด กระทรวงทีส่ าํ คัญได้แก่

งานต่อเนื่ อง
แผนงานเศรษฐกิ จการเกษตร มีโครงการสําคัญ ดังนี้
โครงการขยายข้อ มูล เศรษฐกิจ โดยเก็บ ข้อ มูล การเกษตรทัวประเทศ
่
เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มูล
สําหรับการดําเนินนโยบายการเกษตร


โครงการศึกษาค้นคว้าราคาสินค้าเกษตร



โครงการศึกษาและวิจยั เรือ่ งการตลาด



โครงการวิจยั แปรรูปพืชนํ้ามัน

แผนงานศูนย์พฒ
ั นาการเกษตร มีโครงการสําคัญ คือ

โครงการศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัดขอนแก่น โครงการศูนย์
เกษตร ภาคกลางทีจ่ งั หวัดชัยนาท ทัง้ 2 โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นศูนย์วจิ ยั ประจําภาค
ทําการวิจยั วิเคราะห์และการแก้ปญั หาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรในภาคนัน้ ๆ รวมทัง้ การส่งเสริมให้
เกษตรกรได้รบั ความรูใ้ นการเกษตรแผนใหม่

โครงการไร่นาสาธิตห้วยสีทน ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์ เป็ นโครงการเพื่อศึกษาปรับปรุง
สภาพแหล่งทีท่ าํ การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ในเขตชลประทานตามโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยสีทน

งานใหม่
แผนงานวิ จยั เศรษฐกิ จการเกษตร มีโครงการสําคัญ คือ
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โครงการศึกษาใช้น้ําบาดาล ซึง่ เป็ นโครงการทีศ่ กึ ษาถึงการใช้ทรัพยากรแหล่งใหม่
ในด้านการลงทุนเพื่อขุดนํ้าบาดาลมาใช้ในการเกษตกรรม รวมทัง้ การปศุสตั ว์ดว้ ย ว่าจะได้ผลคุม้ ค่า
หรือไม่ และในด้านวิธใี ช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในท้องทีข่ าดแคลนนํ้า

โครงการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าเกษตรกรควรจะปลูกพืช
เลีย้ งสัตว์อะไร อย่างไร และขนาดเท่าใดในท้องทีต่ ่างๆ

โครงการด้า นการตลาด เพื่อ ศึก ษาถึงความสัม พัน ธ์ระหว่ างการผลิต กับ ความ
ต้อ งการผลผลิต ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ แนวโน้ มผลผลิต นัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบ
พิจารณาร่างแผนการผลิตให้สอดคล้องกัน

โครงการงานวางแผนการเกษตร โดยการจัดตัง้ หน่วยงานวางแผนการเกษตรขึน้ ใน
กองเศรษฐกิจการเกษตร
ในระหว่างแผนที่ 3 จะได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เกษตรกรภาคเหนือและภาคใต้ขน้ึ เพื่อทําการ
วิจยั เกีย่ วกับสัตว์และพืชสําคัญในส่วนภูมภิ าคนัน้

กรมกสิกรรม
งานต่อเนื่ อง
แผนงานสารวจค้นคว้าวิ จยั มีโครงการทีส่ าํ คัญ คือ

โครงการค้นคว้าทดลองในสถานีกสิกรรมและขยายพันธุพ์ ชื ทัง้ ส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าคในปี 2514 รวม 31 สถานี และสถานีปลูกหม่อนเลีย้ งไหม 7 แห่ง ศูนย์วจิ ยั การยางและ
สถานีการยาง 11 แห่ง เพื่อทําการค้นคว้าทดลองปรับปรุงการปลู กพืชที่เหมาะสมกับภูมปิ ระเทศ
และขยายพันธุพ์ ชื ทีป่ ระชาชนต้องการ ได้แก่ ข้าวโพด-ข้าวฟ่าง-หม่อน-ไหม ฝ้ายและปอ

โครงการค้นคว้าดินและปุ๋ย เพื่อทําการวิเคราะห์ดนิ ทัง้ ในด้านเคมีและฟิ ลกิ ส์ศกึ ษา
สภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการแนะนําการปรับปรุงดินแก่ กสิกร
สํารวจ และทําแผนที่ค วามอุ ด มสมบูรณ์ ของดิน ศึกษาและค้น คว้าเกี่ยวกับการพัฒนาการเพิ่ม
ผลผลิตเกษตรโดยอาศัยจุลนิ ทรียต์ ่างๆ ในดิน เพื่อเพิม่ ผลผลิตการเกษตรต่อไร่ให้สงู ขึน้

โครงการวิจยั ป้อ งกันกํ าจัด ศัต รูพ ืช เพื่อ ศึก ษาวิจยั การป้อ งกันกํ าจัด ศัต รูพ ืชให้
ก้า วหน้ า ยิ่ง ขึ้น โดยการวิจ ยั ป้ องกัน กํ า จัด ศัต รูพ ืช ด้ว ยวัต ถุ ม ีพ ิษ และสิ่ง มีชีว ิต วิส าวิท ยาและ
เนมาวิทยาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญสหประชาชาติ
แผนงานพืชเศรษฐกิ จ มีโครงการทีส่ าํ คัญ คือ
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โครงการวิจยั พืชเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะพืชทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นการเร่งรัดการ
เพิ่มผลผลิต เป็ น พิเ ศษ ได้แ ก่ โครงการข้าวโพด-ข้าวฟ่ าง โครงการหม่อ น-ไหม และโครงการ
มะพร้าว

โครงการที่ดํ า เนิ น การอยู่ แ ล้ว และจะจัด ทํ า เป็ น โครงการเร่ ง รัด ต่ อ ไป ได้แ ก่
โครงการฝ้าย โดยจะทําการวิจยั ฝ้ายเพื่อเพิม่ ผลผลิตจาก 150 ก.ก./ไร่ เป็ น 250 กก./ไร่ โครงการ
กาแฟ เพื่อขยายพันธุ์กาแฟให้พอแก่ความต้ องการของเกษตรกร และโครงการปาล์มนํ้ ามันศึกษา
ค้นคว้าเกีย่ วกับปาล์มนํ้ามัน เพื่อแนะนําและบริการแก่เกษตรต่อไป โครงการยาง โดยจะทําการวิจยั
ปรับปรุงคุณภาพยาง ใช้ยางพันธุด์ รี วมทัง้ ด้านยางแผ่น และยางแท่ง โดยร่วมมือกับหน่ วยงานและ
องค์การต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานใหม่

โครงการใหม่ท่ไี ด้รบั การเร่งรัดเป็ นพิเศษ ได้แก่ โครงการขยายพันธุ์พชื เช่น พืช
นํ้ า มัน ผัก และผลไม้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ พ ัน ธุ์ บ ริสุ ท ธิ ์ และขยายพัน ธุ์ ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ภายในประเทศ สําหรับผักนัน้ ได้ดําเนินงานทีส่ ถานีกสิกรรมฝาง และสถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผักหลังฤดูการทํานา และผักเมืองหนาวสําหรับปลูกใน
ที่สูง รวมทัง้ การปลูก เพื่อ ผลิต เมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีลู่ทางที่จ ะขยายออกไปได้มาก จึง ควรได้รบั การ
สนับสนุนเป็นพิเศษ

โครงการที่ดนิ เป็ นโครงการที่จะดําเนินงานร่วมกันหลายฝ่าย ได้แก่ การพัฒนา
ทีด่ นิ และกรมการข้าว เพื่อศึกษาถึงลักษณะดินอย่างละเอียดว่ามีความเหมาะสมกับพืชอะไร เพื่อ
ประโยชน์ในการกําหนดเขตส่งเสริมต่อไป

กรมการข้าว โครงการสําคัญๆ ของกรมการข้าวมีเฉพาะโครงการต่อเนื่องเท่านัน้
ซึง่ ได้แก่ เมล็ดข้าว และวิจยั แร่ธาตุในเมล็ดข้าวเพื่อทําการปรับปรุงให้มคี ุณ ค่าทางอาหารให้สูงขึน้
โครงการสถานีทดลองข้าวซึ่งมีอยู่ 20 แห่ง ทําการค้นคว้าทดลองพันธุ์ขา้ วดี รักษาพันธุ์ข้าวให้
บริสุทธิ ์การผลิตเมล็ดข้าว พันธุแ์ ละขยายพันธุ์ รวมทัง้ การวิจยั เรื่องปุ๋ย การปราบวัชพืช โรคแมลง
และศัตรูขา้ ว ตลอดจนทดลองใช้เครือ่ งมือเครือ่ งจักรทุ่นแรงในการทํางาน และเป็ นศูนย์วทิ ยาการใน
การทํานาแผนใหม่ดว้ ย

โครงการค้นคว้า วิทยาการ เกีย่ วกับทีด่ นิ นํ้า ปุ๋ย โรคแมลงและศัตรูขา้ ว การกําจัด
วัชพืช การใช้กมั มันตภาพรังสี การทดลองใช้ป๋ ยุ การดูดแร่ธาตุของต้นข้าว ค้นคว้าทดลองพันธุพ์ ชื
หมุนเวียนอื่นๆ หลังฤดูทาํ นา
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โครงการสํ า รวจและวิจ ัย เครื่อ งมือ เกี่ย วกับ การเกษตร เพื่อ สํ า รวจออกแบบ
เครือ่ งมือทุ่นแรง การเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับสภาพท้องถิน่ ของเมืองไทย


โครงการวิจยั การแปรสภาพผลผลิตและเก็บรักษาให้มคี ุณภาพดี

นอกจากนัน้ ก็มกี ารให้บริการและเผยแพร่ความรูด้ ้านวิศวกรรรมการเกษตรแก่เกษตรกร
ผูส้ นใจการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มชาวนา และบุตรหลานของสมาชิกกลุ่มชาวนาทัวประเทศ
่
ให้เรียนรู้
หลัก วิช าเครื่อ งยนต์ขนั ้ พื้นฐาน รวมทัง้ วิธ ีการใช้ การบํา รุงรัก ษา และการซ่อ มแซมเครื่อ งมือ
เครือ่ งจักรในการทํางานด้วย

โครงการส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รบั โอนงานการส่งเสริมพืชต่างๆ จากกรมกสิกรรมและกรรมการ
ข้าวมาดําเนินงานในปี 2512 ส่วนงานส่งเสริมด้านปศุสตั ว์และกรมประมงยังคงอยู่กรมปศุสตั ว์และ
กรมประมง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ กระทรวงเกษตรจะเร่งรัดขยายการส่งเสริมการเกษตรให้
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทัง้ นี้ จะได้เน้นถึงการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และเร่งรัดการเพิม่
ผลผลิตของพืชทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเป็นพิเศษโดยมาตรการ
1.
กํ า หนดเขตส่ งเสริม สําหรับผลผลิต การเกษตรที่สํา คัญ บางชนิ ด พร้อ มทัง้ ให้ม ี
แผนพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
สําหรับการกําหนดเขตส่งเสริมการทํานา ให้ยดึ ถือเขตชลประทานทีไ่ ด้ผลแล้วเป็ น
หลัก และปรับปรุงระบบการชลประทานให้ได้ผลสมบูรณ์ และไม่ควรขยายเนื้อทีอ่ อกไปอีกมากนัก
ั หาที่ข าดการชลประทานและพื้น มัก มีคุ ณ ภาพเลว ไม่เ หมาะแก่ ก ารทํา นา
เพราะจะประสบป ญ
ยกเว้นในภาคใต้ซง่ึ มีฝนชุกอาจขยายเนื้อทีน่ าออกไปได้อีกบ้าง การทํานา 2 ครัง้ นัน้ ต้องใช้น้ํามาก
และเห็นว่าไม่ควรสนับสนุน ยกเว้นในท้องทีบ่ างแห่งทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมจริงๆ เท่านัน้
2.

ส่งเสริมและเร่งรัดการปลูกพืชหลายครัง้

3.

ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้ดาํ เนินการได้ดว้ ยความมีประสิทธิภาพ

4.
จัดให้มกี ารฝึกอบรมเป็ นประจํา เพื่อเพิม่ ความรูใ้ ห้แก่พนักงานส่งเสริมทีศ่ ูนย์วจิ ยั
ประจําภาค นอกจากนัน้ จะต้องมีกลุ่มนักส่งเสริมประจําส่วนกลาง เพื่อส่งไปสมทบเจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมภิ าคตามโครงการส่งเสริมต่างๆ เป็นประจํา
5.
กําหนดแผนการส่งเสริมให้สมั พันธ์กบั แผนการวิจยั อย่างใกล้ชดิ เจ้าหน้าทีท่ งั ้ สอง
ฝา่ ย จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจํา และทํางานร่วมกันอยูต่ ลอดเวลา
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6.
เนื่ อ งจากพนัก งานส่ ง เสริม มีจํา นวนน้ อ ย จึง ควรจัด ให้ม ีโ ครงการอบรมผู้ช่ ว ย
พนัก งานส่ งเสริม โดยเลือ กจากเกษตรกรชัน้ นํ าในท้อ งถิ่น เยาวชนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปานกลาง หรือเป็นสมาชิกชัน้ นําของขบวนการยุวกสิกร ผูช้ ่วยพนักงานส่งเสริมเหล่านี้ไม่ให้ถอื เป็ น
ข้าราชการ แต่เป็ นผู้แทนของเกษตรกรในท้องถิน่ และอยู่ประจําที่นนั ้ เพื่อให้ได้ความร่วมมือจาก
เกษตรกร

โครงการส่งเสริมการเกษตรที่สาคัญ
1.
แผนงานส่ ง เสริ มพื ชเศรษฐกิ จ โครงการที่สําคัญ คือ โครงการเร่งรัดการเพิ่ ม
ผลผลิต เป็ น พิเ ศษ โดยร่ว มมือ กับกรมกสิกรรมอย่า งใกล้ชิด โครงการเหล่ านี้ ได้แก่ โครงการ
ข้าวโพด ซึง่ มีเป้าหมายให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 ต่อปี สามารถผลิตในปี 2519 ได้ 3,500,000
ตัน ทัง้ นี้ โดยการส่ ง เสริม ทํา การแปลงขยายพัน ธุ์ข้า วโพด ทํา แปลงสาธิต โดยร่ว มมือ กับ กรม
กสิกรรม ทําการควบคุมการระบาดของโรค ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในจังหวัดต่างๆ ที่สามารถ
ปลูกข้าวโพดได้หลังฤดูทํานา เช่น จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุร ี กาญจนบุร ี ลําปาง ปราจีนบุร ี และ
อื่นๆ และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดสองครัง้ ในบางจังหวัด ในโครงการได้กําหนดจังหวัดทีอ่ ยู่ในเขต
ส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดในโครงการ 5 ปี ไว้ 15 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุ ร ี
นครราชสีมา สระบุร ี สุ โขทัย เพชรบูร ณ์ พิษ ณุ โลก พิจ ิต ร กํา แพงเพชร กาญจนบุร ี เชียงราย
แพร่ น่าน และศรีสะเกษ

โครงการพืชนํ้ ามัน ซึ่งได้แก่ ถัวเหลื
่ อง ถัวเหลื
่ อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ผลิตถัวเหลื
่ องให้ได้ 300,000 ตัน โดยการขยายพันธุ์ และส่งเสริมวิธกี ารปลูกทีถ่ ูกต้องแก่เกษตรกร

โครงการมะพร้าวจะส่งเสริมการปลูกมะพร้าวใหม่ปีละ 100,000 ตัน ใน 60
จังหวัด และปรับปรุงสวนมะพร้าวให้ได้ผลผลิตสูงขึน้

โครงการหม่อมไหม มีเ ป้าหมายเพื่อผลิต ไข่ไหมที่ปราศจากโรคพิเบริน
จําหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรในปี 2512 ให้ได้ 2.5 ล้านแม่

โครงการเกี่ย วกับ พืช เศรษฐกิจ ที่สํ า คัญ อื่น ๆ เช่ น โครงการฝ้ าย และ
โครงการปอ โดยทําการส่งเสริมการปลูกให้ถูกหลักวิชา ปรับปรุงคุณภาพตลอดจนให้ได้ผลผลิตให้
สูงขึน้ สําหรับโครงการฝ้าย จะได้ทาํ เป็ นโครงการเร่งรัดการผลิตต่อไป
2.

แผนงานส่งเสริ มการผลิ ตข้าว มีโครงการสําคัญ คือ


โครงการนาสาธิต ส่ ว นใหญ่ โดยมีเ ป้าหมาย จะทําการสาธิต ในปี 2519
จํานวน 1,38,500 ไร่ เพื่อให้ชาวนาเห็นวิธกี ารทํานาที่ถูกหลักวิชาการ เป็ นแหล่งขยายพันธุท์ ่ดี สี ู่
ชาวนาและส่งเสริมให้ชาวนาใช้ทด่ี นิ ตลอดปี
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โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกีย่ ว



โครงการขยายพันธุ์ขา้ วเพื่อให้เกษตรได้ปลูกข้าวพันธุด์ แี ละเหมาะสมกับ

พืน้ ที่

โครงการปลูกพืชหมุนเวียนในนา ทัง้ นี้ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรปลูก
พืชหมุนเวียนในเขตชลประทานให้ได้ในเนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ ในปี 2519
3.

แผนงานป้ องกันกาจัดศัตรูพืช มีโครงการทีส่ าํ คัญหลายโครงการ ได้แก่


โครงการป้องกันและกําจัดโรคใบสีสม้ โรคบัวในนาข้
่
าว



โครงการป้องกันและกํากัดโรครานํ้าค้างของข้าวโพด



โครงการปราบปรามตัก้ แตน เป็นต้น


โครงการอาสาสมัครป้องกันกําจัดศัตรูพชื โดยมีเป้าหมายอบรมอาสาสมัคร
ปราบศัตรูพชื ปีละ 100 อําเภอ อําเภอละ 10 ตําบล ตําบลละ 2 คน รวม 200 คนต่อปี เพื่อบริการ
ความรูเ้ รือ่ งป้องกันและปราบศัตรูพชื ให้เกษตรกรรูจ้ กั ช่วยตัวเอง

โครงการป้ องกัน และกํ า จัด แมลงศัต รู ม ะพร้ า ว โดยมีเ ป้ าหมายช่ ว ย
เกษตรกรทีม่ อี าชีพในการทําสวนมะพร้าวในจังหวัดต่างๆ ในเนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ ปราศจากการระบาด
ของแมลงศัตรูมะพร้าว
4.
แผนงานส่ งเสริ มสถาบันเกษตรกร มีโครงการสําคัญ คือ โครงการกลุ่มเกษตร
ซึง่ มีเป้าหมายจะขยายกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอได้ปีละ 1 ศูนย์ จะรวมกลุ่มระดับอําเภอได้ปีละ 5
อําเภอ และจะรวมกลุ่มระดับตําบลและหมูบ่ า้ นปีละ 500 กลุ่ม
5.

แผนงานอบรมและเผยแพร่ มีโครงการสําคัญ คือ


โครงการผลิต อุ ป กรณ์ เ ผยแพร่ ก ารเกษตร โดยทํา การผลิต และจัด หา
อุ ป กรณ์ เพื่อ เผยแพร่ใ ห้แ ก่ เ กษตรกรได้เ อาความรู้การเกษตรแผนใหม่ ไปใช้ป รับปรุง ในการ
เกษตรกรรม

โครงการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการเกษตร โดยการจัดหน่ วยอบรมเคลื่อนที่
จัดรายการทางวิชาการ ทางโทรทัศน์ และออกวารสารเผยแพร่

โครงการศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อทําการอบรมข้าราชการเพื่อ
เพิม่ ความรูท้ างวิชาการ
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6.
นอกจากโครงการต่ า งๆ ดัง กล่ า วมาแล้ ว ที่ก รมส่ ง เสริม การเกษตรเป็ น ผู้
ดําเนินงาน ยังมีโครงการส่งเสริมทีส่ ํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเป็ นผู้ ดําเนินการ คือ
โครงการเร่งรัดการปลูกยางแทนให้ได้เนื้อที่ 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี โดยจะปลูกแทนปีละ 70,000
ไร่ ในระยะต้น และเพิม่ สูงขึน้ เป็นลําดับ

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปจั จุบนั มีสถานีประมงอยู่รวม 19 แห่ง ดําเนินการวิจยั และทดลองในด้านการประมง เป็ น
สถานีประมงนํ้ าจืด 14 แห่ง สถานีน้ํ ากร่อย 2 แห่ง และสถานีประมงทะเล 3 แห่ง การประมง
ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านประมงนํ้าจืดและประมงทะเล ซึง่ เป็ นการประมงชายฝงั ่ ส่วนการประมง
นํ้าลึกนัน้ ยังไม่แพร่หลายนัก เพราะเรือประมงและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เท่าทีช่ าวประมงมีอยู่ในปจั จุบนั
ยังไม่เ หมาะสม และยังขาดความรู้ค วามชํานาญในการเดินเรือ ทะเลลึก อีก ด้ว ย อย่างไรก็ต าม
ประเทศไทยนับว่ามความเจริญก้าวหน้าในด้านการประมงมากประเทศหนึ่งในเอเซีย จะเห็นได้ว่า
ชาวประมงส่วนใหญ่มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคทีท่ นั สมัย และพร้อมทีจ่ ะรับคําแนะนําส่งเสริม
เพื่อปรับปรุง ให้กจิ การของตนเจริญรุดหน้ าต่อไปอีกด้วย ในด้านการประมงนํ้ าจืด กรมประมงได้
ดําเนินงานเพาะพันธุ์ปลาในแหล่งธรรมชาติและในบริเ วณอ่ างเก็บนํ้ าของเขื่อ นต่างๆ ตลอดจน
ทําการบูรณะที่จบั สัตว์น้ํ าสาธารณะด้วย ปริมาณสัตว์น้ําทีจ่ บั ได้ก็เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะ 6-7
ปีทแ่ี ล้วมา จากประมาณ 577,000 ตัน ในปี 2507 เป็น 1,594,500 ตัน ในปี 2513
นโยบายหลักในการพัฒนาการประมงของแผนนี้ได้แก่ การส่งเสริมการเพาะลี้ยงสัตว์น้ํ า
ั่
ชายฝงทะเล
การประมงนํ้าลึก เพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อส่งสินค้าออกทีส่ ําคัญมากขึน้ การ
ค้นคว้าทดลอง ส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดและนํ้ากร่อย ตลอดจนกวดขันการอนุ รกั ษ์
พันธุส์ ตั ว์น้ําให้ได้ผลอย่างจริงจัง นอกจากนัน้ สนับสนุ นให้มโี ครงการเร่งผลิตกุ้งเป็ นพิเศษขึน้ ทัง้ นี้
เพราะกุ้งเป็ นสัตว์น้ํ าที่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจมาก นอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเป็ น
สินค้าออกทีส่ าํ คัญและมีราคาสูง
โครงการของกรมประมงทีส่ าํ คัญๆ มีดงั นี้

งานต่อเนื่ อง

โครงการพัฒนาประมงนํ้ าจืด ได้แ ก่ การดํา เนิ นการทดลองค้นคว้า ในด้านการ
เพาะพันธุป์ ลาในสถานีประมงนํ้าจืด 14 แห่ง บูรณะทีจ่ บั สัตว์น้ําสาธารณะและขยายพันธุป์ ลาในอ่าง
เก็บนํ้าเขือ่ นต่างๆ และแหล่งนํ้าทัวไป
่
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โครงการพัฒนาประมงนํ้ ากร่อย จัดตัง้ หน่ ว ยส่ งเสริมเคลื่อนที่ เพื่อ ส่ งเสริมและ
สาธิตการเลีย้ งสัตว์น้ํากร่อยเพิม่ ขึน้ และปรับปรุงงานวิจยั และทดลองในสถานีประมงนํ้ากร่อยทีม่ อี ยู่
2 แห่ง

โครงการพัฒนาประมงทะเล จะปรับปรุงงานวิจยั และทดลองในสถานีประมงทะเล
ทีม่ อี ยู่ 3 แห่ง วิจยั และออกแบบเรือประมงและเครื่องมือประเภทต่างๆ และส่งเสริมให้ชาวประมง
รูจ้ กั วิธกี ารประมงนํ้าลึก วิธกี ารเดินเรือและการใช้อุปกรณ์ทนั สมัยทีเ่ หมาะสมแก่การประมงทะเลลึก
ในด้านการสํารวจจะดําเนินการสํารวจแหล่งประมงในอ่าวไทย ทะเลจีนตอนใต้และมหาสุมทรอินเดีย
เพื่ อ ทํ า แผนที่ แ หล่ ง สัต ว์ น้ํ า ให้ ส มบู ร ณ์ นอกจากนั ้น จะติ ด ตั ง้ และปรับ ปรุ ง เครื่อ งรับ วิ ท ยุ
ั่
ชายฝงและบริ
การข่าวสารการประมง เพื่อให้ความสะดวกด้านสื่อสารแก่ชาวประมง

โครงการอื่นๆ ที่ส่งเสริมอาชีพประมง เช่น โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํ า
โดยปรับ ปรุ ง การเก็บ รัก ษา และการแปรูป สั ต ว์น้ํ า และโครงการสํ า รวจภาวะเศรษฐกิจ ของ
ชาวประมง

งานใหม่
โครงการทีส่ ําคัญ ได้แก่ โครงการเร่งรัดพัฒนาการเพาะเลีย้ งกุ้งชายฝงั ่ (งานเพาะเลีย้ งกุ้ง)
ั่
เป็ นโครงการเร่งรัดผลิตกุ้งเป็ นพิเศษ โดยพัฒนาทีด่ นิ ชายฝงทะเลประมาณ
1 ล้านไร่ และจะจัดตัง้
ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมการเพาะเลีย้ งกุ้ง สําหรับกุ้งนํ้ าจืดและกุ้งทะเลขึน้ ที่จงั หวัดจันทบุร ี จะเร่งรัด
การวิจยั ให้สามารถเลีย้ งได้โดยมีตน้ ทุนตํ่า

การปศุสตั ว์
ประเทศไทยมีลกั ษณะพืน้ ภูมปิ ระเทศและดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติท่สี ามารถทํา
การเลี้ยงสัต ว์ได้เ ป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ โคกระบือ สุกร เป็ ด ไก้ แต่เ ดิมมาตรการเลี้ยง
โคกระบือ ส่วนมากเลีย้ งเป็ นสัตว์ใช้งาน ในปจั จุบนั นี้ได้มฟี าร์มหลายแห่งทีเ่ ลีย้ งโคกระบือเนื้อเป็ น
การค้า สําหรับโคนมนัน้ ได้มกี ารขยายการเลีย้ งเพิม่ ขึน้ มากในเร็วๆ นี้ ซึง่ ต่อไปอาจเป็ นอาชีพสําคัญ
อย่างหนึ่งของเกษตรกรไทยได้ สําหรับสุกร เป็ ด และไก่ ได้มมี กี ารเลีย้ งกันอย่างแพร่หลาย เทคนิค
การเลีย้ งก็ได้เจริญก้าวหน้าไปมากพอสมควร ทัง้ ในด้านพันธุแ์ ละการสัตวแพทย์
ในแผนฉบับที่ 3 มีนโยบายเร่งรัดการผลิตปศุสตั ว์ โดยเฉพาะโคกระบือพันธุเ์ นื้อเป็ นพิเศษ
เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ ทัง้ นี้ รวมทัง้ การส่งเสริมสุกร และเป็ ด ไก่
โดยมีมาตรการ ดังนี้
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1.
ขยายสัตว์พนั ธุ์ให้แพร่หลายโดยอาศัยพ่อพันธุ์จากต่างประเทศหรือผสมกับพันธุ์
พืน้ เมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โคนมและโคพันธุเ์ นื้อ สําหรับสุกร เป็ ด และไก่ ได้ดําเนินการในเรื่องนี้
ไปมากแล้ว ส่วนกระบือนัน้ พันธุไ์ ทยนับว่าดีอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งรักษาขนาดและคุณภาพไม่ให้เลวลง
2.
ตัง้ เขตปลอดโรคนี้ ข้นึ ในภาคใต้ เพื่อ ขยายการป้อ งกันและปราบปรามโรคสัต ว์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การควบคุ มโรคปากและเท้าเปื่ อ ย ซึ่งเป็ นอุ ปสรรคสําคัญ ในการส่ งสัต ว์และ
เนื้อสัตว์ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
3.
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในรูปธุรกิจ โดยกําหนดเป็ นเขตส่งเสริมขึ้น เพื่อสนับสนุ น
กลุ่มผูเ้ ลีย้ งสัตว์และผูป้ ระกอบกิจการขนาดใหญ่
4.
ปรับปรุงระบบการตลาด ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ให้มกี ฎหมายที่จําเป็ น
เช่น การจําแนกคุณภาพของเนื้อสัตว์ดว้ ย
5.
ส่งเสริมการทําไร่นาผสม ให้มกี ารเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
สุกร เป็ด ไก่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้แก่ราษฎร
6.
ส่ ง เสริม สนับ สนุ น งานด้า นอาหารสัต ว์ ได้แ ก่ ทุ่ ง หญ้า เลี้ย งสัต ว์ อุ ต สาหกรรม
อาหารสัตว์ และการใช้ผลิตผลในประเทศ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง เมือ่ มีการเลีย้ งสัตว์
1.

แผนงานบารุงส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ มีโครงการทีส่ าํ คัญดังนี้ คือ


โครงการบํารุงพันธุส์ ตั ว์ เมือ่ ทําการปรับปรุงบํารุงพันธุส์ ตั ว์ รักษาพันธุแ์ ละ
ขยายพันธุส์ ตั ว์ ตลอดจนให้บริการและความรูใ้ นเรื่องการเลีย้ งสัตว์ การคัดเลือกพันธุ์ การให้อาหาร
การเตรียมอาหาร และการขยายพันธุ์สู่ประชาชน โดยจะทําการที่สถานีบํารุงพันธุ์สตั ว์ 10 แห่ง
ศูนย์แพร่พนั ธุส์ ตั ว์ 6 แห่ง และสถานีส่งเสริมการเลีย้ งเป็ด 2 แห่ง รวมทัง้ การส่งเสริมการเลีย้ งโคนม
ทีฟ่ าร์มโคนมไทย-เดนมาร์กด้วย

โครงการพัฒนาการปศุสตั ว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้รบั ความ
ช่ว ยเหลือ จากรัฐบาลนิว ซีแ ลนด์ เป็ นโครงการส่ งเสริมโคเนื้อ ให้เป็ นอาชีพหลักแก่ เกษตรกรใน
ภูมภิ าคนี้

โครงการส่ ง เสริม การเลี้ย งโคนม เพื่อ ทํ า การส่ ง เสริม เลี้ย งโคนม และ
ปรับปรุงพันธุโ์ คนมเป็ นประเทศให้ดขี น้ึ และค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับพืชอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งโคนม เป็ น
โครงการดําเนินงานในภาคเหนือทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่

200


โครงการส่ ง เสริม อาหารสัต ว์ เพื่อ ผลิต พัน ธุ์อ าหารสัต ว์ไ ว้แ จกจ่า ยแก่
เกษตร และส่ วนราชการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่งานด้านอาหารสัตว์ต่ อประชาชน โดยทําการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชหญ้าต่างๆ และปลูกพืชอาหารสัตว์ สาธิตในท้องทีต่ ่างๆ ทัวประเทศ
่
2.

แผนงานป้ องกันและกาจัดโรคสัตว์ มีโครงการทีส่ าํ คัญ คือ


โครงการผลิต ชีว ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ ทํ า การผลิต วัค ซีน และแอนติเ ย่ น ให้
คุณภาพดี และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์

โครงการป้องกันและกําจัดโรคและรักษาพยาบาลสัตว์ เพื่อป้องกันมิให้โรค
ระบาดสัตว์เกิดขึน้ และกําจัดโรคระบาดสัตว์ให้สงบโดยเร็ว นอกจากนัน้ ยังทําการรักษาพยาบาล
และให้การสุขาภิบาลสัตว์
3.

แผนงานค้นคว้าและทดลอง มีโครงการทีส่ าํ คัญ คือ


โครงการค้นคว้าสาเหตุทท่ี าํ ลายสุขภาพและบันทอนความเจริ
่
ญเติบโตของ
สัตว์ ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ให้ดขี น้ึ

โครงการค้นคว้าสัตวบาล เพื่อทําการทดลองค้นคว้าด้านอาหารสัตว์ให้ม ี
คุณภาพสูงและมีต้นทุนตํ่า รวมทัง้ การทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ การดูแลรักษา
ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์

โครงการวิจยั ปรับปรุงบํารุงพันธุส์ ุกร และขยายการผลิต เป็ นโครงการร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมปศุสตั ว์ดําเนินการค้นคว้าวิจยั ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์
สุกร การปฏิบตั ิการเลี้ยงดูป้องกันกําจัดโรค การตลาดสุกร รวมทัง้ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมและหน่ วย
สาธิตการเลีย้ งสุกรด้วย
4.

แผนงานบารุงส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ มีโครงการใหม่ทส่ี าํ คัญ คือ


โครงการเพิม่ ผลผลิตเนื้อสัตว์ (โคกระบือ) เพื่อเร่งรัดการผลิตโคกระบือให้
เป็นไปตามแผนงานเร่งผลิตเป็นพิเศษ
ในแผนฉบับที่ 3 มีโครงการย่อยโครงการ คือ 1. โครงการสถานีบํารุงพันธุ์สตั ว์ทจ่ี ะทําที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. สถานีบํารุงพันธุส์ ตั ว์หนองกวาง ราชบุร ี และ 3. หน่ วยตอนและแพร่พนั ธุ์
สัตว์ราชบุร ี

กรมป่ าไม้
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ในปจั จุบนั กรมป่าไม้ได้มหี น่ วยป้องกันรักษาป่า 170 หน่ วย หรือประมาณร้อยละ 34 ของ
เป้าหมายที่วางไว้ 500 หน่ วยทัวประเทศ
่
กรมป่าไม้ได้ทําการปลูกทัง้ ป่าไม้สกั และไม้กระยาเลย
ทัง้ สิ้น 265,700 ไร่ มีหน่ วยปรับปรุงสําหรับการรักษาต้นนํ้ าลําธาร 12 แห่ง ซึ่งได้ทําการปลูก
สร้างป่าในบริเวณลุ่มนํ้ าต่างๆ 31,900 ไร่ นโยบายพัฒนาการป่าไม้ คือ การเร่งดําเนินการป้องกัน
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ปลูกสร้างป่าไม้แทนที่ถูกโค่นทําลาย และเพิม่ ผลผลิตป่าไม้ เพราะนอกจาก
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้จะมีค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ป่าไม้ยงั มีความสําคัญในการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ าเป็ นอย่าง
ยิง่
โครงการป่ าไม้ที่สาคัญ ได้แก่
1.

แผนงานสารวจและวิ จยั


โครงการสํารวจทรัพยากรปา่ ไม้ ซึง่ กําลังดําเนินการสํารวจรอบที่ 2 เพื่อให้
ทราบถึ ง สถานการณ์ ป่ า ไม้ ใ นป จั จุ บ ัน และหาสถิ ติ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ เ พื่อ นํ า ไปใช้
ประกอบการกําหนดนโยบายป่าไม้ของชาติ โดยทําแผนทีช่ นิดของป่าจากรูปถ่ายทางอากาศให้ได้
เนื้อทีป่ ีละ 20,000 ตารางกิโลเมตร

โครงการวิจยั ทางวนวัฒนวิทยา เพื่อทําการค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับ วนวัฒนวิ ท ยา นิ เ ทศวิ ท ยา พั น ธุ์ ศ าสตร์ ปฐพี ว ิ ท ยา สรี ว ิ ท ยา รวมทั ง้ การป้ องกั น โรคแมลงและ
ภัยธรรมชาติ

โครงการวิจ ยั คุ ณ สมบัติไ ม้แ ละของป่ า อื่น ๆ เพื่อ ให้ท ราบถึง คุ ณ สมบัติ
ลักษณะต่างๆของไม้และของป่าอื่นๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ และประชาชนได้เข้าใจถึง
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตปา่ ไม้ตามหลักวิชาการ
2.

แผนงานควบคุมป้ องกันและรักษาป่ า


โครงการสงวนป่า เพื่อทําการสวงวนป่าไม้อนั มีค่าทางเศรษฐกิจและเป็ น
แหล่งต้นนํ้าลําธารทัวประเทศ
่
ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีเป้าหมายแนวเขตป่าใหม่
ให้ได้ปีละ 30,000 ตารางกิโลเมตร และซ่อมแซมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าที่อยู่ระหว่าง
สงวนปีละ 5,000-8,000 ตารางกิโลเมตร

โครงการปราบปรามและป้อ งกัน รัก ษาป่ า เพื่อ ปราบปรามผู้ก ระทํ าผิด
พ.ร.บ. ป่าไม้ต่างๆ โดยทําการจัดตัง้ หน่ วยป้องกันรักษาป่าเพิม่ ขึน้ ปี ละ 20 หน่ วย ทัง้ นี้ โดยมี
เป้าหมายในทีส่ ุดให้ได้ 500 หน่วย
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โครงการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า เพื่อป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ และ
ค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการสัตว์ป่า โดยปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
และจัดตัง้ เขตจัดการปา่ 2 แหง จัดตัง้ เขตสงวนพันธุส์ ตั ว์ปา่ 2 แห่ง
3.

แผนงานจัดการและบารุงป่ า


โครงการจัดการป่าไม่ เพื่อจัดการและปรับปรุงป่าไม้ทม่ี คี ่าทัวประเทศตาม
่
หลักวิชาการ อันจะทําให้ป่าไม้มกี ําลังผลิตสูงขึน้ และสามารถอํานวยประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยสมบูรณ์และสมํ่าเสมอตลอดไป โดยมีเป้าหมายจัดตัง้ หน่ วยจัดการป่าไม้ขน้ึ ปี ละ 10
หน่วย

โครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้สกั เพื่อทําการปลูกสร้างสวนป่าไม้สกั ในทีด่ นิ
รกร้างเปล่าหรือในปา่ ทีม่ สี ภาพเสื่อมโทรม มีเป้าหมายทําการปลูกปีละ 20,000 ไร่

โครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระยาเลย เพื่อทําการปลูกสร้างสวนป่าไม้
กระยาเลย ในที่ด ินจัด การอุ ทยานแห่ ง ชาติ มีเป้าหมายดําเนิ นการจะประกาศพื้นที่เ ป็ นอุ ทยาน
แห่งชาติเพิม่ ขึน้ อีก 10 แห่ง และงานวนอุทยาน ซึง่ มีเป้าหมายจะจัดตัง้ เพิม่ ขึน้ ปีละ 1-2 แห่ง
4.
โครงการจัดการและปรับปรุงต้นน้า เพื่อจัดการและปรับปรุงต้นนํ้าทีเ่ สื่อมโทรม
ทัวประเทศ
่
ให้อยู่ใ นสภาพที่ส มบูรณ์ โดยทําการสํารวจต้นนํ้ าที่ถู กทําลายเสียหายหนัก บริเ วณ
ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร และปลูกปา่ เพื่อปรับปรุงต้นนํ้า 92,500 ไร่ พร้อมทัง้ จะจัดตัง้ ศูนย์
ปรับปรุงลุ่มนํ้าต่างๆ 17 ลุ่มนํ้า

การพัฒนาที่ดิน
ในปจั จุบนั เนื้ อที่ดนิ เพื่อการเกษตรมีประมาณ 80 ล้านไร่ ในจํานวนนี้เป็ นเนื้อที่ทํานา
ประมาณ 45 ล้านไร่ 5 ล้านไร่เป็ นสวนยาง นอกจากนัน้ เป็ นพืชไร่ สวนผักและผลไม้ ทุ่งหญ้า เลีย้ ง
สัตว์และอื่นๆ จากผลการสํารวจจําแนกประเภททีด่ นิ แสดงว่าเนื้อทีน่ ่ีอาจเพิม่ ขึน้ ได้บา้ ง แต่ไม่มาก
นั ก โดยทัว่ ไปแล้ ว พื้น ที่ดิ น ที่เ หลื อ อยู่ ม ีคุ ณ ภาพในเกณฑ์ ไ ม่ สู ง นั ก ในบางภาค เช่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพของดินตํ่ามาก การทํานุ บํารุงทีด่ นิ มีน้อยมาก อนาคตของเกษตรกร
จึงขึน้ อยูก่ บั การสร้างระบบการใช้ทดี นิ่ แบบส่งเสริมผลิตผลต่อไร่ให้สงู ขึน้
จากสถิตกิ ารสํารวจเกีย่ วกับเรือ่ งผลผลิตทางด้านการเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ปรากฏว่าเป็ นผลจาก
การขยายเนื้อทีก่ ารเพาะปลูกมากกว่าการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี้ เพราะความอุดมสมบูรณ์
ของดินได้เสื่อมลงเป็ นลําดับ เกษตรกรทัง้ ทีเ่ ป็ นเจ้าของที่ดนิ และผูเ้ ช่าทีด่ นิ ได้ให้ความสนใจในการ
ปรับปรุงดินน้ อ ยกว่าที่ค วร เนื่อ งจากไม่มกี ําลังเงินที่จะนํ าไปลงทุนเพื่อ การนี้ และหากลงทุนก็
จะต้องเสียค่าเช่าทีด่ นิ สูงขึน้ ในกรณีทเ่ี ช่าทีด่ นิ แต่เนื้อทีเ่ พื่อการเพาะปลูกทีจ่ ะขยายได้นนั ้ ก็มจี าํ กัด
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องค์ก ารอาหารและเกษตรได้ปริมาณการไว้ว่า ในระยะปี 2505–2518 ประเทศไทยจะขยาย
เนื้อที่เพาะปลูกได้รอ้ ยละ 1.6 ต่อปี และอีก 10 ปี ต่อไป จะขยายได้เพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึ่ง
ตํ่ากว่าอัตราการเพิม่ ของประชากร ดังนัน้ เพื่อเพิม่ ผลผลิตและผลิตภาพทางการเกษตร จึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปรับปรุงทีด่ นิ เพาะปลูกปจั จุบนั และแก้ไขปญั หาทีด่ นิ ทํากิน และปญั หาการเช่าทีด่ นิ
จะทวีขน้ึ
ในด้านการถือครอง จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปรากฏว่าในปี 2511/2512
มีเกษตรกรซึง่ ต้องเช่าทีด่ นิ ของผูอ้ ่นื ทํานาทัวราชอาณาจั
่
กรร้อยละ 16.7 และในภาคกลางมีถงึ ร้อย
ละ 40.7 จํานวนครอบครัวเกษตรกรซึ่งต้องเช่าที่ดนิ ของผู้อ่นื ทํานานัน้ มีเพิม่ ขึ้นทุกปี และเป็ น
จํานวนหลายแสนครอบครัว
นโยบายการพัฒนาที่ดนิ ได้แก่ การเร่งรัดงาน ให้มผี ลถึงเกษตรกรโดยกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังนี้
1.
เร่งรัดการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิ นให้เ สร็จสิ้นลงโดยเร็ว และเริม่ การสํารวจ
สมรรถนะที่ดนิ เพื่อให้ทราบโดยแจ้งชัดว่า เนื้อที่ประเทศที่ควรนํ ามาใช้ในการเกษตรมีมากน้ อ ย
เพียงใด และควรนํามาใช้เพื่อการผลิตชนิดใด เพื่อให้ได้มาซึง่ แผนการใช้ทด่ี นิ การเกษตรทีถ่ ูกต้อง
2.
ริเริม่ หรือขยายโครงการพัฒนาทีด่ นิ ทีย่ งั ใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก เช่น พัฒนาทีด่ นิ
ั่
ชายฝงทะเลที
ม่ นี ้ําท่วม ทีด่ นิ เปรีย้ วหรือเค็ม และทีด่ นิ ชายเขา เป็ นต้น
3.
โครงการจัดสรรที่ดนิ ดําเนินการอยู่ เช่น นิคมสร้างตนเองและนิคมสหกรณ์ยงั ไม่
ได้ผลเต็มที่ เพราะขาดการประสานงานกับหน่ วยงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการส่งเสริม
การเกษตร และการจัดระบบไร่นา การจัดสรรที่ดิน แปลงใหญ่ แต่ ล ะครัง้ จึงควรทํา เป็ นรูปการ
ประสานงาน โดยมีคณะทํางานเฉพาะแห่งเพื่อวางแผนและควบคุมการปฏิบตั งิ านจนเสร็จสมบูรณ์
ไม่ใช่มเี พียงผูป้ กครอง นิคม และผูช้ ่วยเพียงหนึ่งหรือสองคนเช่นในปจั จุบนั
4.
เนื้อ ที่ดินที่ยงั ใช้ไ ม่ได้ หรือ ได้ผ ลน้ อ ยมากมีอ ยู่มากในประเทศไทย เช่น ที่ดินที่
ั่
เปรีย้ วหรือเค็มจัด ทีด่ นิ ชายฝงทะเลที
เ่ ป็ นเลน ทีน่ ้ํ าท่วมและทีซ่ ง่ึ ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและ
พืชไร่ จึงควรมีการสํารวจวางแผนการใช้ท่ดี นิ และโครงการพัฒนาขึน้ เป็ นแห่งๆ ไป เช่น ทุ่งกุลาร้อ งไห้ ทุ่ ง รัง สิต ทุ่ ง นครนายก เป็ น ต้น ที่ดิน เหล่ า นี้ เ อพัฒ นาแล้ว อาจแปรสภาพเป็ น ทุ่ ง หญ้ า
เลี้ยงสัตว์สาธารณะ หรือนากุ้งและปลานํ้ ากร่อย อันจะเป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาการเกษตรมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุ่งรังสิตซึง่ เวลานี้ทํานาได้ผลเพียงไร่ละ 3-4 ถัง ควรแปรสภาพเป็ นที่เลีย้ งสัตว์
ผสมกับการเลีย้ งปลานํ้าจืด เป็ นต้น นอกจากนัน้ ก็มที ส่ี ูงในภาคเหนือหลายแห่งทีค่ วรพัฒนาให้เป็ น
ทีท่ าํ การเกษตร โดยปลูกพืชชนิดทีเ่ หมาะสมกับดินฟ้าอากาศ และมักจะมีราคาดี
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5.
โครงการจัดรูปทีด่ นิ ด้วยการปรับระดับดินและการชลประทานระดับไร่นา ควรได้รบั
การสนับสนุ นและขยายออกไปให้กว้างขวางและในขัน้ ต้นนี้ ควรดําเนินการในแบบที่ลงทุนน้อยไว้
ก่อน เพื่อให้มผี ลต่อเกษตรกรโดยกว้างขวาง โดยทําพร้อมกันไปกับการวางแผนจัดการไร่นาและ
การออกใบกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ทัง้ นี้ การพัฒนาที่ดนิ กรมทีด่ นิ กรมชลประทาน และกรมสหกรณ์ทด่ี นิ
กําลังร่วมกันจัดทําโครงการนี้เป็ นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ข้ึ
6.
โดยทีแ่ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้เร่งรัดให้จดั ระบบการชลประทานทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร
ในฤดูฝน 4,466,905 ไร่ และในฤดูแล้ง 1,957,400 ไร่ ดังกล่าวแล้วในเรื่องการชลประทาน จึงควร
จะได้มกี ารประสานงานกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารนี้โดย
(ก)

สํารวจและทําแผนทีร่ วมทัง้ การจําแนกสมรรถนะของดินในเขตปฏิบตั กิ าร

(ข) สํารวจและศึกษาและภาวะการถือครองที่ดนิ และภาวะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรในเขตปฏิบตั กิ าร
(ค)

แนะนําการใช้น้ําและการปรับปรุงทีด่ นิ ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

(ง)

ประเมินผลการเพิม่ ผลผลิตในเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร

7.
นโยบายที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ การเร่งรัดสนับสนุ นให้เกษตรกรได้มกี รรมสิทธิ ์ใน
ที่ดนิ เป็ นที่ทํากินของตนเอง และป้องกันมิใ ห้เ กษตรกรต้องสูญเสียกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ ของตนไป
ตลอดจนให้ความเป็ นธรรมแก่ผู้เช่าที่ดนิ เพื่อการเกษตร ให้มเี สถีย รภาพและประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพ โดย
(ก) ขยายและเร่งรัดงานกองทุนจัดสรรทีด่ นิ เพื่อจัดหาทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกรและ
การจัดตัง้ สหกรณ์นิคม
(ข) ให้ม ีก ารปฏิรูป ที่ดิน ในรูป ที่เ หมาะสมกับ ประเทศไทย ทัง้ นี้ โดยอาศัย
มาตรการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญรวมทัง้ การพัฒนาที่ดนิ รกร้างเปล่าเพื่อนํามาจัดสรร
ให้แก่เกษตรกร

โครงการพัฒนาที่ดินที่สาคัญๆ ดังนี้
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โครงการจํา แนกสมรรถนะที่ดิน เพื่อ ทํ า แผนที่ส มรรถนะที่ดิน (Land
Capability Classification) ทัวประเทศ
่
และทําการวินิจฉัยคุณภาพของดินชนิดต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมในทางเกษตรกรรม วิศวกรรม และอื่นๆ อย่างไรบ้าง

โครงการบํารุงดิน ทําการศึกษาค้นคว้าการบํารุงดินเพื่อ เพิ่มผลผลิต ใน
แหล่งทีด่ นิ เสื่อมโทรม พร้อมทัง้ การปรับปรุงดินทีใ่ ช้ประโยชน์ในการเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ทาํ การส่งเสริมแนะนําและให้การศึกษาแก่เกษตรกรให้รจู้ กั วิธกี ารพัฒนาทีด่ นิ ในสาขาต่างๆ ด้วย
การส่งเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมพัฒนาทีด่ นิ ไปปฏิบตั งิ านในจังหวัดต่างๆ

โครงการปรับปรุงการถือครองที่ดนิ และจัดหาทีด่ นิ เพื่อส่งเสริมกสิกรให้ม ี
ความมันคงในการถื
่
อ ครองมีก รรมสิทธิ ์ที่ด ินเป็ นของตนเองมากขึ้น และจัด และพัฒนาที่ด ินให้
เหมาะสมกับขนาดแห่งครอบครัวและสภาพภูมปิ ระเทศ

โครงการสํา รวจที่ดิน ดํา เนิน การสํา รวจและทําแผนที่ดิน เก็บ รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและคุณสมบัตขิ องดิน เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาที่ดนิ
การเกษตร

โครงการพัฒ นาที่ดิน ในเขตชลประทาน โดยการสํ า รวจและทํา แผนที่
รวมทัง้ การจําแนกสมรรถนะของทีด่ นิ ในเขตปฏิบตั กิ าร สํารวจและศึกษาภาวะการถือครองทีด่ นิ และ
ภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิบตั กิ าร แนะนําการใช้น้ําและปรับปรุงทีด่ นิ ให้เหมาะสม
กับการเพาะปลูก และประเมินผลการเพิม่ ผลผลิตในเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร

โครงการสํารวจการใช้ทด่ี นิ เป็ นโครงการร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาที่ ดนิ
และกระทรวงเกษตร โครงการนี้จะเป็ นรากฐานในการวางแผนพัฒนาการเกษตรต่อไปให้รดั กุ ม
ยิง่ ขึน้
ระบบถื อ ครองที่ ดิ น เพื่อ สนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะจัด หากรรมสิทธิ ์ที่ด ินให้แ ก่
เกษตรกร มีมาตรการสําคัญในเรือ่ งนี้ดงั ต่อไปนี้
1.
ขยายกองทุนเพื่อจัดหาที่ดนิ ให้แก่เกษตรกรให้ กว้างขวางออกไป ด้วยการจัดซื้อ
ทีด่ นิ การเกษตรมาพัฒนาและจัดสรรให้ราษฎรเข้าถือครองในรูปเช่าซือ้ ระยะยาว ในรูปสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกร โดยจะเน้ นหนักภาคกลางก่อนเพราะมีผู้เช่าซื้อระยะยาว ในรูปสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกร โดยจะเน้นหนักภาคกลางก่อนเพราะมีผเู้ ช้านาจํานวนสูงกว่าภาคอื่นๆ
2.
ขยายและปรับปรุง โครงการจัด หาที่ดิน ให้แก่ ร าษฎร ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานของ
กระทรวงมหาดไทยและพัฒนาการแห่งชาติ
3.
พิจารณามาตรการบางอย่างที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชัน้ ผู้น้อย เช่น การเก็บภาษี
ที่ดนิ ในอัตราก้าวหน้ า และการจัดตัง้ สถาบันการเงินเพื่อการเกษตรสําหรับ ระยะยาว โดยอาศัย
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เ
งิ
น
ส่วนหนึ่งจากการออกพันธบัตรพิเศษของรัฐบาล

ทุ

น

สถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตร ได้แ ก่ สหกรณ์ประเภทต่ างๆ คือ สหกรณ์เ อนกประสงค์ สหกรณ์หาทุน
สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล สหกรณ์ทด่ี นิ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ผเู้ ช่าและเช่าซือ้ รวม 991 สมาคม
มีจาํ นวนสมาชิก 269,704 ครอบครัว และมีกลุ่มเกษตรกรในรูปต่างๆ คือ กลุ่มชาวนา 4,196 กลุ่ม
สมาคมชลประทานราษฎร 210 สมาคม สมาคมผู้ใช้น้ําชลประทาน 96 สมาคม รวมสมาชิกทัง้ สิ้น
695,696 ครอบครัว ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

จานวนสมาชิ กและเนื้ อที่ ถือครองของสมาชิ กสมาคมสหกรณ์
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และกลุ่มเกษตรกรประเภทต่างๆ พ.ศ. 2514
ประเภทของสถาบัน
1. ก. สหกรณ์อเนกประสงค์
อําเภอสรรพยา
ข. สหกรณ์การบริการ
(สหกรณ์บํารุงทีด่ นิ )
สหกรณ์นิคมกสิกรรม
สหกรณ์นิคมเกลือ
สหกรณ์นิคม
การประมง
สหกรณ์เช่าซือ้ ที่ดนิ
สหกรณ์ผเู้ ช่าที่ดนิ
ค. สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์หาทุน
สหกรณ์ขายพืชผล
และอุตสาหกรรม
สหกรณ์ขายข้าว
รวม
2. กลุ่มชาวนา
3. สมาคมชลประทานราษฎร
4. สมาคมผูใ้ ช้น้ําชลประทาน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
สมาคม
(สหกรณ์กลุ่ม)

จานวน
สมาชิ ก
(ครอบครัว)
3,000

162

45,534

269
17

6,686
233

6
64
10
316
41

91
1,061
237
137,505
15,489

37
68
991
4,195
210
4,501
4,501
5,492

10,843
49,025
269,704
205,448
42,928
425,992
425,992
695,696

ที่ดินถือ
ครอง
กรมที่ดาเนิ นการ
(ไร่)
38,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ
1,104,560 กรมสหกรณ์ท่ดี นิ
174,732
7,948
8,118
53,124
7,393
กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ
1,393,875
5,500,000 กรมส่งเสริมการเกษตร
1,817,741 กรมการปกครอง
12,516,817 กรมชลประทาน
12,516,817
13,910,692

ที่มา : กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร
หมายเหตุ 1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์หาทุนและสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมเดิม
2. สมาคมชลประทานราษฎรกําลังโอนไปขึน้ กระทรวงเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเเกษตรประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท เช่น กลุ่มกสิกร สมาคม
ชาวประมง กลุ่มนักธุรกิจการเกษตร ร.พ.ช. และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น แต่ยงั อยู่ในระหว่างเริม่ ต้น และ
มีส มาชิก จํา นวนน้ อ ย เมื่อ เทีย บจํา นวนครอบครัว เกษตรกรซึ่ง มีจํา นวนประมาณ 5 ล้า น
ครอบครัว แล้ว จะเห็นว่า อัต ราส่ ว นเกษตรกรที่เ ป็ น สมาชิกสถาบันต่ า งๆ มีเ พียงร้อ ยละ 13.91
เท่านัน้ และสถาบันเกษตรกรเหล่านี้ยงั ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ความเจริญและแพร่หลายของสถาบัน
เกษตรกรทีด่ าํ เนินการโดยเข้มแข็งจะเป็นส่วนพัฒนาการเกษตร
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นโยบายและมาตรการต่างๆ
การสหกรณ์ สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ เป็ นสหกรณ์การเกษตรแบบเอนกประสงค์ โดยมี
ขนาดใหญ่ ข้ึน แต่ ไ ม่ใ หญ่ เ กิน กว่ า ที่จ ะบริห ารงานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ง สาม ารถอํ า นวย
ประโยชน์ทงั ้ ทางด้านการผลิตและการจําหน่ ายให้แก่สมาชิกได้ยงิ่ ขึน้ โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
(ก) เร่งรัดการขยายงาน จัดระบบชลประทานในเขตแผนประสานงานของกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ 17 โครงการ ในพืน้ ทีช่ ลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ลําพระเพลิง ลําปาว นํ้าพอง
เพชรบุร ี ฯลฯ พื้ท่ี 5.07 ล้านไร่ และเตรียมขยายงานให้เป็ นสหกรณ์เอนกประสงค์เช่นเดียวกับ
สหกรณ์เอนกประสงค์ อําเภอสรรพยา
(ข) เร่งรัดสนับสนุนควบคุมสหกรณ์หาทุนให้เป็นสหกรณ์ธนกิจเกษตรขนาดใหญ่ ซึง่ จะ
สามารถให้ประโยชน์และบริการแก่สมาชิกในด้านการเกษตรและการตลาด ขยายงานสหกรณ์ขาย
ข้าว และโรงสีสหกรณ์ ฉาง และไซโล เพื่อการสหกรณ์ให้มนคงและกว้
ั่
างขวางเพื่อประโยชน์ในการ
พยุงราคาข้าวเปลือก
(ค) ส่งเสริมและสนับสนุ นการให้สนิ เชื่อการเกษตรแก่สมาคมสหกรณ์ ทัง้ ในด้านการ
ผลิตและการจําหน่าย
(ง) ส่ ง เสริม ให้ ส หกรณ์ นิ ค ม และสหกรณ์ ก ารเช่ า และเช่ า ซื้อ ที่ดิน ขยาย งานให้
กว้างขวางขึน้ รวมทัง้ ขยายงานเกีย่ วกับการตัง้ กองทุนเพื่อจัดหาทีด่ นิ ให้เกษตรกร
(จ) ส่งเสริมให้สนั นิบาตสหกรณ์ ขยายบริการส่งเสริมการฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่สมาคม
สหกรณ์ทุกระดับให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพื่อให้ดําเนินการได้เอง ส่วนรัฐมีหน้าทีเ่ ฉพาะช่วยเหลือ
สนับสนุน และเป็นทีป่ รึกษาเท่านัน้

สถาบัน เกษตรกร ส่ งเสริมให้ก ลุ่ มเกษตรกรในรูป ต่ างๆ นอกเหนื อ ไปจากสมาคม
สหกรณ์ให้เหลือแต่เพียงกลุ่มเกษตรกรรูปเดียว โดยมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลและมีอํานาจดําเนินธุรกิจ
ได้อ ย่า งมีประสิท ธิภ าพและแพร่ห ลาย ในขัน้ ระดับ อําเภอเป็ นอย่างสูง เท่า นัน้ แ ละให้ส ามารถ
แปรสภาพเป็นสหกรณ์ได้ต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กลุ่มเกษตรกรซึง่ คาดว่า
จะประกาศใช้ในปลาย พ.ศ. 2514

โครงการสหกรณ์ ที่สาคัญ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมโี ครงการเฉพาะโครงการต่อเนื่อง 1 โครงการ
คือ โครงการสหกรณ์อเนกประสงค์ อํา เภอสรรพยา เป็ นโครงการตัวอย่างทีส่ มบูรณ์ โดยเกษตรกร
เป็ นผู้ดําเนินการแบบวิสาหกิจให้บริการแก่เกษตรกรอย่างกว้างขวางได้เองอย่างครบวงจรธุรกิจ
ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการขายในท้องที่ อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พื้นที่ 41,000 ไร่ โดยการ
ร่วมมือแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญจีนไต้หวัน ดําเนินการในด้านธุรการด้านเครดิต ด้านการซือ้ ด้านการ
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ขาย ด้านชลประทาน และด้านส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะด้านการชลประทานมีงานจัดรูปทีด่ นิ
โดยร่ว มมือกับกรมชลประทาน ทําการปรับระดับที่ดนิ ตัดถนนคูส่งนํ้ าและคูระบายนํ้ าผ่ านที่ทุก
แปลง โดยรัฐจ่ายให้รอ้ ยละ 30 ของค่าลงทุนในเรื่องนี้ต่อไร่ และเจ้าของทีด่ นิ จ่ายสมทบอีกร้อยละ
70 โดยรัฐทดลองจ่ายเป็ นเงินกู้ระยะยาว โครงการนี้เสร็จสิ้นในปี 2519 โดยสมาคมสหกรณ์จะ
สามารถดํา เนิ น การต่ า งๆ ด้ว ยตนเอง ในแผนที่ 3 จะมีโ ครงการเร่ง รัด การจัด ตัง้ สหกรณ์
เอนกประสงค์ตวั อย่างในภาคต่างๆ

กรมสหกรณ์ ที่ดิน
(ก) สหกรณ์ บริ ก าร ได้แ ก่ โครงการจัด ตัง้ และส่ ง เสริมสหกรณ์ บริก าร ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก เพื่อขยายบํารุงทีด่ นิ ทัง้ 5 ภาค
โดยตัง้ เป้าหมายจัดตัง้ สหกรณ์บริการในพื้นที่ 5.78 ล้านไร่ แยกเป็ นพื้นที่เขตแผนประสานงาน
4.08 ล้านไร่ คือ ในภาคกลาง จัดสหกรณ์ตามแผนประสานงานของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
พืน้ ทีใ่ นเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 3.03 ล้านไร่ โครงการชลประทานเพชรบุร ี 0.27
ล้านไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณโครงการชลประทานลําพระเพลิง นํ้ าพอง และลําปาว
พืน้ ที่ 0.70 ล้านไร่ ในภาคเหนือบริเวณโครงการชลประทานแม่วงั และแม่ปุง 0.08 ล้านไร่ ส่วนนอก
เขตแผนประสานงานขยายงานในพื้นที่ 1.70 ล้านไร่ โดยจัดตัง้ สหกรณ์ประเภทเหมืองฝาย และ
ติดตัง้ เครื่องยนต์สูบนํ้ าในท้องที่จงั หวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้
(ข) สหกรณ์ นิคม มีโครงการที่สําคัญ คือ โครงการจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์นิค ม
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อดํานินการขยายพื้นที่จดั สหกรณ์นิคมเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ
600,000 ไร่ ในภาคเหนือ ที่อําเภอฮอด จ.เชียงใหม่ อําเภอดอนตาล อําเภอมุกดาหาร จังหวัด
นครพนม อําเภอปวั จังหวัดน่ าน อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ 6
แห่ง พืน้ ที3่ 00,000 ไร่ ในภาคใต้ อําเภอสีเกา จังหวัดตรัง อําเภอปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พืน้ ที่ 240,000 ไร่ และในภาคกลางทีจ่ งั หวัดปราจีนบุร ี
อีก 10,000 ไร่ กิจกรรมส่วนใหญ่ของสหกรณ์นิคมจะเป็ นในรูปการจัดบริการสาธารณะในเขตนิคม
ได้แก่ ถนน ระบบส่งนํ้ าและส่วนใหญ่ของสหกรณ์นิคมจะเป็ นในรูปการจัดบริการสาธารณะในเขต
นิคม ให้แก่ถนน ระบบส่งนํ้า และการบุกเบิกก่อสร้างทีด่ นิ ให้สมาชิก การให้เงินกู้ และการส่งเสริม
การผลิตของสมาชิก
(ค) สหกรณ์ การเช่ าและเช่ าซื้ อที่ ดิน มีโครงการที่สําคัญ คือ โครงการสหกรณ์การ
เช่าและเช่าซื้อที่ดนิ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อปรับปรุงสหกรณ์ประเภทนี้ในภาค
ต่างๆ ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เพื่อก่อตัง้ โรงงานแปรรูปนํ้ านมดิบ
ที่กรุงเทพฯ ขยายการดําเนินงานของศูนย์รวมนม จัดสถานีรบั ผลิต ภัณฑ์นมไปจําหน่ ายและจัด
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เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือปรับปรุงการจัดฟาร์มการเลีย้ งโคนม ตลอดจนช่วยเหลือการบริหารงานของ
สมาคมสหกรณ์

สหกรณ์ พาณิ ชย์และธุรกิ จ
(ก) สหกรณ์ ธนกิ จ มีโครงการต่อเนื่องที่สําคัญ คือ โครงการจัดตัง้ สหกรณ์ธนกิจการ
เกษตร เพื่อจัดตัง้ ควบคุม ช่วยเหลือ แนะนําสหกรณ์การเกษตร และชุมนุ มสหกรณ์ จํากัด ให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ โดยจัดสหกรณ์การเกษตรขึ้นใหม่ปีละ 10 สมาคม รวม 50 สมาคม ใช้ทุนเงินกู้
สหกรณ์ละ 1 ล้านบาท จะปรับปรุงขยายสหกรณ์การเกษตรที่ตงั ้ ขึ้นใหม่ในแต่ละปี และสหกรณ์
การเกษตรที่มอี ยู่เดิมให้ใหญ่ขน้ึ โดยให้กู้เงินเป็ นทุนเพิม่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรทุกปี เพื่อให้สามารถขยายการรับเกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกเพิม่ ขึน้ ซึง่ ในปี 2519 จะมี
สมาชิกสหกรณ์ประเภทนี้รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 149,000 ครอบครัว
(ข)

สหกรณ์ พาณิ ชย์ มีโครงการต่อเนื่ องที่สาคัญ คือ


โครงการสหกรณ์ ข ายข้า วและสหกรณ์ โ รงสี เพื่อ ปรับ ปรุง และส่ ง เสริม
สหกรณ์ขายข้าวทีม่ อี ยูเ่ ดิม

โครงการสหกรณ์ ข ายพืช ผล และอุ ต สาหกรรม เพื่อ ปรับ ปรุ ง สหกรณ์
ขายพืชผลและผลิตผลทีม่ อี ยู่ 23 สมาคม และสหกรณ์อุตสาหกรรม 4 สมาคม ให้ดําเนินธุรกิจโดยมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โครงการสหกรณ์ขายพืชผล และอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผล
ทีม่ อี ยู่ 23 สมาคม และสหกรณ์อุตสาหกรรม 4 สมาคม ให้ดาํ เนินธุรกิจโดยมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การชลประทาน
การสร้า งระบบชลประทานของประเทศไทยนัน้ แม้จะได้ดําเนินการมาแล้ว หลายสิบ ปี
จนกระทังได้
่ พ้นื ที่ชลประทานประมาณ 12.5 ล้านไร่ ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ชลประทาน
เหล่านี้เป็ นพื้นที่ชลประทานฤดูฝนเป็ นส่วนใหญ่ แม้แต่โครงการเจ้าพระยาใหญ่เอง ซึ่งเมื่อสร้าง
เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งนํ้าในฤดูแล้งได้ประมาณ 1,375,000 ไร่ ในปจั จุบนั สามารถส่งนํ้าใน
ฤดูแล้งได้เพียง 4-5 แสนไร่ หรือ 40 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อทีท่ ค่ี าดว่าจะส่งนํ้าในฤดูแล้งเท่านัน้ ส่วน
พื้นที่ท่เี กษตรกรดําเนินการเพาะปลูกในฤดูแล้งจริงๆ เท่าที่สํารวจมาแล้วในปี 2513 มีอยู่เพียง
ประมาณแสนกว่าไร่เ ท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์ จ ากการชลประทานยัง
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มิได้ขยายไปตามแผนทีว่ างไว้ ทําให้การลงทุนของรัฐในด้านนี้ยงั ไม่ได้ผลเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านการเพิม่ ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
นอกจากนี้แล้ว รัฐได้ลงทุนสร้างเขื่อนสิรกิ ิติ ์ ซึ่ง คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2515 นี้
ปริม าณนํ้ า จากเขื่อ นนี้ ส่ ว นหนึ่ ง จะส่ ง มาช่ ว ยโครงการเจ้า พระยาใหญ่ และโครงการอุ ต รดิต ถ์
พิษณุโลก เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้ได้เป็ นจํานวนพืน้ ที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่ แต่การขยาย
เนื้อที่เพาะปลูกในฤดูแล้งให้ได้ตามพืน้ ทีท่ ่คี าดคะเนไว้นัน้ จําต้องลงทุนเพิม่ ขึน้ เพื่อปรับปรุงระบบ
ชลประทานที่มอี ยู่เดิม ทัง้ นี้ เพราะระบบชลประทานของโครงการเจ้าพระยาใหญ่เท่าที่ได้ก่อสร้าง
มาแล้วนัน้ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เช่น ระบบการระบายนํ้าก็ยงั มิได้สร้างให้สมบูรณ์ และระบบคลองส่ง
นํ้ าที่มอี ยู่เดิมจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามความต้องการด้วย มิฉะนัน้ แล้ว การ
ควบคุมส่งนํ้าก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุทก่ี ารพัฒนาการชลประทานยังไม่ได้ผลสมบูรณ์อาจเป็ นเพราะมีปญั หาและอุปสรรค
ต่างๆ ทัง้ ทางด้านของรัฐและเกษตรกรซึง่ อาจประมาณได้ดงั นี้
1.
สถิติทางอุทกวิทยามิได้เก็บไว้เพียงพอที่จะใช้พจิ ารณากําหนดโครงการได้โดย
ละเอียดพอเป็นเหตุให้โครงการบางโครงการไม่ได้ผลเต็มทีต่ ามทีค่ าดหมายไว้ เช่น กรณีอ่างเก็บนํ้า
เขื่อนภูมพิ ลขาดแคลนนํ้ า เป็ นต้น ในเรื่องการวัดปริมาณนี้ กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ
และกรมอุ ตุ นิยมวิทยาดําเนินการอยู่เป็ นประจํา แต่ ข้อมูล ที่ได้มายังไม่สมบูรณ์ ในปจั จุบนั มีสถิติ
ปริมาณนํ้าใน 47 ลุ่มนํ้า แต่ส่วนใหญ่สถิตยิ งั ไม่สมบูรณ์และสถานการณ์เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ทําให้
มิอาจใช้แนวโน้มเอียงหามาได้เสมอไป
นอกจากในด้านสถิติไม่สมบูรณ์ เ ป็ นเหตุใ ห้การคาดคะเนวางแผนบกพร่องแล้ว
ดินฟ้าอากาศ ย่อมมีบทบาทสําคัญในด้านการชลประทานในปี ทฝ่ี นแล้ง ปริมาณนํ้ าย่อมลดน้อยกว่า
ทีค่ าดและถ้ามีฝนแล้งติดต่อกันความเดือดร้อนในเรือ่ งนี้ยอ่ มทวีขน้ึ เป็นลําดับ
2.
การเปลี่ยนการเกษตรกรรมใช้น้ํ าฝนมาสู่ระบบการเกษตรชลประทานนัน้ เกษตร
ส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจวิธกี ารปฏิบตั ิเท่าที่ควร ทําให้ปริมาณนํ้ าเท่าที่มาต้องสูญเสียไปเป็ นอันมาก
แม้แต่ในเขตทีม่ คี ลองซอยและคันคูน้ําไปถึงแล้ว เกษตรกรจํานวนมากก็ยงั ไม่เข้าใจวิธชี ่วยตนเอง
ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อขุดคูส่งนํ้ า หรือเหมืองไส้ไก่ การจัดการเรื่องนํ้ าเพื่อการใช้น้ํ าให้ถูกต้องและ
ประหยัดนี้เป็นเรือ่ ง ซึง่ รัฐควรให้การสนับสนุนเพิม่ ขึน้ โดยเร็ว
3.
การสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในแบบทีเ่ ป็ นอเนกประสงค์ ซึง่ ต้องใช้น้ําเพื่อการ
ชลประทาน การป้องกันอุ ทกภัย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าพร้อมกัน ย่อมเป็ นการแย่งกันใช้น้ํ า
ตัว อย่างที่เ ห็นได้ชดั คือ เขื่อ นภูมพิ ลในระยะหน้ าแล้งที่มคี วามจําเป็ นต้อ งปล่ อ ยนํ้ าลงมา เพื่อ
ต้านทานนํ้าเค็มไว้ในเขตเจ้าพระยาตอนล่าง ไม่อาจทําได้เต็มที่ เพราะต้องคํานึงถึงระดับนํ้าในอ่างที่
จะต้องรักษาไว้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย เป็ นต้น จึงควรจัดลําดับความสําคัญในเรื่องโครงการ
พัฒนาแหล่งนํ้า
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4.
นอกจากนัน้ การพัฒนาแหล่งนํ้ ายังไม่ประสานกัน โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงิน
มาก มีปญั หาหลายประการ ทําให้ต้อ งขยายเวลาการก่ อสร้างออกไปเป็ นเวลานานกว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ทําให้ได้ผลช้าและไม่เต็มเม็ดเต็มหน่ วย ในปจั จุบนั อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มโี ครงการพัฒนา
แหล่งนํ้ าที่เสร็จสมบูรณ์ ทําให้ได้ผลช้าและไม่เต็มเม็ดเต็มหน่ วย ในปจั จุบนั อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ม ี
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าทีเ่ สร็จสมบูรณ์ พร้อมกันไปกับการชลประทานเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ด้านการพัฒนาการเกษตรปรากฏว่าขาดการวางแผนร่วมกันและดําเนินการให้สอดคล้องกันระหว่าง
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องในเองการจัดหานํ้า และการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์เต็มที่ การชลประทานแต่
เพียงอย่างเดียวไม่อาจเพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างสูงสุดได้ จําเป็ นจะต้องมีปจั จัย
อื่นๆ ประกอบไปด้วย อาทิ เช่น การพัฒนาที่ดนิ ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ การส่งเสริมแนะนํ าทาง
วิชาการเกีย่ วกับการเกษตรแผนใหม่ การให้ความสะดวกในเรื่องสินเชื่อเพื่อการลงทุน การปรับปรุง
ระบบการตลาดและอื่น ๆ ข้อ เท็จ จริง ในป จั จุ บ ัน ปรากฏว่ า พื้น ที่ภ ายใต้ โ ครงการชลประทาน
ส่วนใหญ่ยงั มิได้รบั การพัฒนาในรูปของแผนร่วมดังที่กล่าวมาแล้ว จึงทําให้ผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั
เพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ยังไม่สงู เท่าทีค่ วร

นโยบายและมาตรการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีนโยบายเรือ่ งการชลประทาน ดังนี้
(ก) เน้นหนักในการเร่งรัดการก่อสร้างเพิม่ เติมตามโครงการชลประทาต่างๆ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบคลองส่งนํ้าและคลองระบายนํ้า ตลอดจนการสร้างคันและคูน้ําเพื่อ
เร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตและการขยายพื้นที่เพาะปลูก 2 ครัง้ ในเขตชลประทาน สําหรับโครงการ
ชลประทานใหม่ขนาดใหญ่ให้พจิ ารณารอการก่อสร้างไว้ก่อน
(ข) ให้ม ีก ารประสานงานและการปฏิบ ัติง านสนับ สนุ น ซึ่ง กัน และกัน อย่ า งใกล้ชิด
ระหว่างกระทรวงเกษตรและส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดนิ กรมสหกรณ์ท่ดี นิ กรมสหกรณ์ พาณิชย์และธนกิจ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงตามแผนประสานงาน ซึง่ ได้จดั ทําขึน้ ร่วมกัน
(ค) เร่ง รัด การพัฒ นาแหล่ ง นํ้ า บาดาลเพื่อ การเกษตร การอุ ป โภคบริโ ภคในเขตที่
ขาดแคลนนํ้า
สําหรับมาตรการต่างๆ นัน้ มีดงั นี้
(ก) การวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้ า การพัฒนาแหล่งนํ้ าในประเทศไทยยังขาดการ
วางแผนทีค่ รอบคลุมทุกด้าน (Comprehensive Planing) และการวางแผนทีต่ ดิ ต่อประสานกับทุก
ระดับ ในด้านการวางแผนสมบูรณ์แบบนัน้ จะเห็นได้ว่าโดยทัวไปมิ
่ ได้วางแผนพัฒนาทัง้ แหล่งนํ้ า
เพื่อประโยชน์ ในด้านต่างๆ พร้อมกัน แต่มกั จะมองแต่เฉพาะการก่อสร้างเขื่อนและอาคารต่างๆ
เป็ นใหญ่ ซึ่งตามความเป็ นจริงนัน้ การก่อ สร้างเป็ นเพียงส่ ว นหนึ่งของแผนงานเท่านัน้ จําเป็ น
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จะต้องพิจารณาถึงการรักษาต้นนํ้ าลําธาร การส่งนํ้ าให้ทวถึ
ั ่ ง ตลอดจนการใช้น้ํ าให้เป็ นประโยชน์
สู ง สุ ด ด้ว ย ส่ ว นในด้ า นวางแผนประสานงานนั น้ การวางแผนชลประทานป จั จุ บ ัน ยัง ขาดการ
ประสานงานและการชักจูงให้หน่ วยงานอื่นมาร่วมด้วย เพื่อปฏิบตั งิ านพร้อมกันไปทุกระดับ ไม่ให้ม ี
การขาดช่วงหรือเหลื่อมลํ้ากันได้
นอกจากนัน้ เมื่อมองในระดับประเทศแล้ว การวางแผนชลประทานยังขาดแม่บท
(Master Plan) ทีจ่ ะยกกลุ่มนํ้าทุกลุ่มนํ้ามาพิจารณาพร้อมกัน และจัดอันดับ ความสําคัญให้ถูกต้อง
และชัดเจน การก่อสร้างเขือ่ นเป็นแห่งๆ ไปโดยไม่คํานึงถึงโครงการทีส่ ร้างแล้ว ทีก่ ําลังสร้างหรือจะ
สร้างต่อไปย่อมทําให้ไม่สามารถเห็นภาพโดยสมบูรณ์ เป็นการยากแก่การพิจารณา
(ข) เร่ง รัด การเกษตรชลประทานโดยให้ค วามสํ า คัญ แก่ ก ารพัฒ นาระบบส่ ง นํ้ า ให้
สมบูรณ์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
เร่งการสร้างระบบส่งนํ้าสําหรับโครงการทีม่ อี ยู่แล้วให้เสร็จสิ้นไปโดยด่วน
รวมทัง้ การสร้างคันคูน้ํ าด้วย โครงการที่เห็นได้ชดั ว่าเร่งด่วน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บนํ้ าในภาค
อีสาน นอกจากส่งนํ้าแล้วจะต้องเร่งโครงการระบายนํ้า และปราบทีด่ นิ ซึง่ เวลานี้เพิง่ เริม่ งานเท่านัน้
(ค) กํ า หนดหลัก เกณฑ์ใ นการเริ่ม โครงการใหม่ใ ห้แ น่ น อน ในขณะที่ร ฐั บาลกํ า ลัง
เน้นหนักการสร้างโครงการที่ทําอยู่แล้วให้สมบูรณ์ อาจมีความจําเป็ นที่จะต้องรีเริม่ โครงการใหม่
บ้างเป็นบางโครงการในเมือ่ ฐานะการเงินอํานวยให้ มิฉะนัน้ แล้วจะเกิดการขาดดุ ลขึน้ เนื่องด้วยการ
ก่อสร้างตามโครงการใหม่ต้องใช้เวลากว่าจะเกิดผล กล่าวคือ ในบางท้องที่ได้รบั การชลประทาน
สมบูรณ์ แต่ในบางแห่งราษฎรไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ การเพิ่มผลผลิตมิอาจทําได้ หลักเกณฑ์
ดังกล่าว ได้แก่
1.
เป็นเขตทีม่ คี วามแห้งแล้ง การชลประทาน แต่มแี หล่งนํ้าซึง่ พร้อมจะพัฒนา
ได้ทนั ที มีเนื้อทีเ่ พาะปลูกและจํานวนเกษตรกรมาก กับทัง้ ได้มกี ารสํารวจทีแ่ น่ นอน เชื่อถือได้ว่าจะ
ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุม้ ค่า หรือโครงการทีพ่ สิ ูจน์แล้วว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความมันคง
่
ของชาติ ซึ่ง จํ า เป็ น จะต้ อ งดํ า เนิ น การ ถึ ง แม้ ว่ า ประโยชน์ ใ นทาง เศรษฐกิ จ อาจจะตํ่ า กว่ า
ทีค่ วร
2.
เงินลงทุนไม่เกินความสามารถของประเทศ ในกรณีท่อี าจต้องกู้เงินจาก
ภายนอก แหล่งให้กตู้ อ้ งเป็นทีเ่ ชื่อถือได้และยืนยันว่าเห็นด้วยทีจ่ ะเริม่ โครงการดังกล่าว
(ง) การจัดการและการใช้น้ํา ถึงแม้ว่าชลประทานในประเทศไทยจะดําเนินการมาแล้ว
หลายปี แต่เกษตรกรไทยทีเ่ ข้าใจหลักการจัดการและการใช้น้ํายังมีน้อย แม้แต่ในภาคเหนือซึง่ ดีกว่า
ภาคอื่น ก็ยงั ปรากฏว่า การใช้น้ํ ายัง ไม่เ ป็ นไปโดยประหยัด ทํา ให้สูญ เสียนํ้ า ไปโดยไม่ค วรเป็ น
อันมาก นอกจากนัน้ หลักการใช้น้ํ าจะมีผลสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งนํ้ าถึงไร่นา โดยเกษตรกร
จัดทําคันนาคูน้ํ าหรือเหมืองไส้ไก่ให้ทวในพื
ั่
้นที่ของตน ซึ่งปรากฏว่าราษฎรส่วนมากยังไม่เข้าใจ
ความจําเป็ น เรื่อ งนี้ กลับ คิด ไปว่ าเป็ น หน้ าที่ของกรมชลประทานจะต้อ งส่ งนํ้ าให้ถึง ตัว สถาบัน
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เกษตรกรที่มอี ยู่แล้ว เช่น สหกรณ์ทด่ี นิ และสมาคมชลประทานราษฎรยังมิอาจให้เกษตรกรเข้ าใจ
เรือ่ งอย่างแท้จริง จึงควรเร่งรัดจัดให้สถาบันเกษตรกรทีม่ อี ยู่แล้ว ให้เข้าใจหลักการเกษตรโดยใช้น้ํา
ชลประทาน (Irrigation Agronomy) ในเขตทีม่ กี ารชลประทานแล้ว

โครงการชลประทานที่สาคัญ

โครงการพัฒนาการชลประทาน
ประกอบด้วย
โครงการทีส่ บื เนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ และมีบางโครงการทีร่ เิ ริม่ ใหม่ ใน
ระยะของแผนฉบับนี้

งานต่อเนื่ อง
1
เขื่อนวชิ ราลงกรณ์ และระบบการส่งน้า เป็ นโครงการทีส่ ําคัญในภาคตะวันตก
เริม่ ดําเนินงานระยะแรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นการก่อสร้างเขือ่ นทดนํ้า พร้อมกับระบบส่งนํ้า เพื่อ
ช่วยเหลือเนื้อทีเ่ พาะปลูกในฤดูฝน 2,519,000 ไร่ และกําหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 นอกจากนี้
โครงการนี้ยงั ช่วยบรรเทาอุทกภัย
และเพิม่ ทางขนส่งทัง้ ทางบกและทางนํ้า
2.
เขื่อนเก็บน้าปราณบุรีและระบบการส่งน้า เป็นโครงกาเขือ่ นเก็กกักนํ้าแม่น้ํา
ปราน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีขนาดความจุน้ํา 445 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการนี้นอกจากจะช่วย
อํานวยประโยชน์ในด้านการส่งนํ้าให้แก่พน้ื ทีเ่ พาะปลูกในฤดูฝน 2 2 0 , 0 0 0 ไร่ และในฤดูแล้ง
144,000 ไร่ และยังช่วยป้องกันอุทกภัยในทุ่งปราณ เริม่ เตรียมการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2510 และจะ
แล้วเสร็จในระยะปลายของแผน
3. เขื่อนเก็บน้าอูนและระบบการส่งน้า เป็นโครงการก่อสร้างเขือ่ นเก็กกับนํ้าทีส่ ําคัญใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร โครงการนี่เริม่ ดําเนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2510 อันเป็น
ระยะเริม่ ต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เป็นเขือ่ นเก็กกักนํ้าบนลํานํ้าอูน มีขนาดความจุของนํ้า 524
ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทัง้ ระบบส่งนํ้า เพื่อช่วยการชลประทานในฤดูฝน เนื้อที่ 200,000 ไร่ และ
ในฤดูแล้ง 1 0 0 , 0 0 0 ไร่ กําหนดจะแล้วเสร็จในปี 2 5 1 7 นอกจากนี้ยงั เป็ นการป้องกัน
อุทกภัยให้แก่บริเวณลุ่มนํ้าอูนและห้วยปลาหางอีกด้วย
4. เขื่อนทดน้าปัตตานี และระบบการส่งน้า เป็ นโครงการสร้างเขือ่ นทดนํ้าและระบบการ
ส่งนํ้าให้แก่พ่นื ทีเ่ พาะปลูกในฤดูฝน 300,000 ไร่ เริม่ ดําเนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2511 กําหนดจะแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2520 และเมือ่ ก่อสร้างเขือ่ นเก็บนํ้าบางรางอีก 1 แห่ง ซึง่ เป็นโครงการ
เอนกประสงค์แล้วเสร็จจะมีขนาดจุน้ําได้ 870 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ในฤดูฝนได้ 300,000 ไร่ และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์
5.
เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ เป็ นโครงการเขื่อนเก็กกักนํ้ าเอนกประสงค์ มีขนาดความจุน้ํ า 10,500
ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งนํ้ามาช่วยชลประทานในฤตูฝน 1,551,000 ไร่ และในฤดูแล้งจะสามารถ
ส่ ง นํ้ า มาช่ ว ยในโครงการเจ้า พระยาใหญ่ 2.5 ล้า นไร่ และในโครงการอุ ด รดิต ถ์ -พิษ ณุ โ ลก
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อีก 300,000 ไร่ และนอกจากนี้ยงั สามารถผลิตไฟฟ้าได้อกี 400,000 กิโลวัตต์ เริม่ เตรียมการ
ก่อสร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2507 จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515
6.
งานชลประทานราษฎร์ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะเน้ นหนักในด้านการ
ชลประทานขนาดเล็ก ซึง่ เป็นโครงการทีใ่ ห้ผลถึงมือเกษตรกรโดยตรงและรวดเร็ว งานทีส่ าํ คัญๆ คือ
(ก) คัน คู น้ํ า จัด ทํ า เหมือ งไส้ไ ก่ ห รือ ร่ อ งหนู หรือ คัน นาคู่ ใ นเขตโครงการ
ชลประทาน เนื้อที่ 1,264,700 ไร่ โดยจัดระบบการจ่ายนํ้าให้ไหลไปสู่แปลงเพาะปลูกได้รวดเร็วและ
ประหยัดนํ้าชลประทาน
(ข) อ่างเก็บนํ้า ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะดําเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้ า
ในจังหวัดตามภาคต่ างๆ เพื่อ เก็กกักนํ้ าได้ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อ ช่ว ยเหลือ พื้นที่การ
เกษตรกรรมในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทานหลวง ประมาณ 1,500,000 ไร่
(ค) เหมือ งฝาย จะดํ า เนิ น การสร้า งฝายทดนํ้ า และระบบส่ ง นํ้ า ขึ้น สู่ แ ปลง
เพาะปลูก สามารถใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมได้เป็นพืน้ ที่ 600,000 ไร่ ในระยะเวลา 5 ปี
งานใหม่
โครงการขนาดใหญ่ทจ่ี ะเริม่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
1.
โครงการอ่างเก็บนํ้าบางพระ จังหวัดชลบุร ี เป็ นโครงการเสริมเขื่อนของอ่างเก็บนํ้า
บางพระเดิม ซึง่ เป็ นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่แห่งแรกของภาคตะวันออก จัดสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2596
และก่อสร้างเสร็จในปี 2502 เสียค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น 19,354,000 ล้านบาท มีขนาดจุน้ํ า 22 ล้าน
ลูก บาศก์เ มตร เพื่อ เก็บไว้สําหรับบรรเทาความขาดแคลนนํ้ า ใช้เ พื่ อ การบริโ ภค อุ ต สาหกรรม
การกสิก รรม และอื่นๆ ขณะนี้เ นื่องจากความเจริญ ในด้านอุตสาหกรรมและความหนาแน่ นของ
ประชากรในจังหวัดชลบุรเี ป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก ปริมาณนํ้ าทีเ่ ก็บ กักไว้มไี ม่พอกับความต้องการ
โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมทีก่ ําลังจะเกิดขึน้ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เคมีจากปิโตรเลียม เป็ นต้น ซึ่งจะต้องการใช้น้ําประมาณปี ละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จําเป็ นต้อง
ปรับปรุงให้อ่างเก็บนํ้ามีความจุเพิม่ ขึน้ จนเพียงพอแก่ความต้องการโดยเสริมเขื่อนของอ่างเก็บนํ้าให้
มีขนาดความจุ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร การเตรียมงานเบือ้ งต้นได้เริม่ ในปี พ.ศ. 2514 และจะทํา
การก่อสร้างในปี 2515 กําหนดจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2516 ค่าใช้จา่ ยของโครงการเป็ นเงินประมาณ
229 ล้านบาท
2.
การพัฒนาการเกษตรชลประทานในเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ให้มพี น้ื ทีส่ ําหรับ
การเพาะปลูกฤดูฝน 3,340,930 ไร่ สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ ง 1,305,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานในภาคอีสาน สําหรับการเพาะปลูกฤดูฝน 707,300 ไร่ ฤดูแล้ง 490,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานภาคใต้ สําหรับเพาะปลูกฤดูฝน 330,000 ไร่ ฤดูแล้ง 100,000 ไร่ และโครงการ
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ชลประทานภาคเหนือ ฤดูฝน 88,875 ไร่ ฤดูแล้ง 62,400 ไร่ รวมทัง้ สิ้นพื้นที่ปฏิบตั ิการใน
ฤดูฝ น 4,466,905 ไร่ และฤดูแ ล้ง 1,957,400 ไร่ ทัง้ นี้ เนื่ อ งด้ว ยเป็ น พื้น ที่ดิน ที่ม ีค วาม
อุดมสมบูรณ์ดี มีเขื่อนเก็บกักนํ้า และคันคูน้ํ า เรียบร้อยเป็ นส่วนใหญ่ การดําเนินการจะอยู่ภายใต้
ขอบเขตวงเงินและความเหมาะสม และมีการจัด ทําโครงการดําเนินการเป็ นแห่งๆ ไป ตาราง
ข้างล่างนี้แสดงพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดเขตปฏิบตั กิ าร

การเร่งรัดพัฒนาชนบทด้านการเกษตร
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตร คือ งานพัฒนาแหล่งนํ้ า
ซึง่ ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 500 แหล่ง ส่วนมาก ได้แก่ การขุดบ่อนํ้า นอกนัน้ เป็ นการขุดบ่อ
บาดาล สระอ่างเก็บนํ้ า ผลิตนํ้ าประปา สร้างฝายนํ้ าล้นและคลองส่งนํ้า งานธุรกิจเศรษฐกิจชนบท
ได้จดั ตัง้ กลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอขึน้ 40 อําเภอ
นโยบายในเรื่องการเร่งรัดพัฒนาชนบทในด้านการเกษตร คือ เพื่อเป็ นงานเสริมกิจการใน
ด้านการเกษตรในเขตที่มกี ารแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล โดยทําให้งานระดับ
หมู่บ้านตํา บลมีค วามสมบูรณ์ ช่ ว ยให้ชาวชนบทได้ร บั ประโยชน์ จากบริก ารของรัฐ มีพ ลัง ทาง
เศรษฐกิจเพียงพอทีจ่ ะช่วยตนเองและช่วยรักษาความมันคงในท้
่
องทีไ่ ว้ได้ดว้ ย

โครงการ ร.พ.ช. ที่สาคัญ
แผนงานทีส่ าํ คัญเป็นแผนงานต่อเนื่อง คือ
แผนงานพัฒนาขัน้ พื้น ฐาน มีโครงการที่สําคัญ คือ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้ าระยะยาว
เพื่อปรับปรุงและจัดหาแหล่งนํ้ าสําหรับสาธารณูปโภคและการเกษตรในบริเวณที่ขาดแคลนนํ้ า ใน
จังหวัดเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท โดยจะทําการขุดบ่อนํ้าตื้น 950 บ่อ สร้างสระมาตรฐาน 1,900 สระ
เจาะบ่อบาดาล 2,450 บ่อ และทํานบขนาดเล็กและอ่างเก็บนํ้าในบริเวณทีเ่ หมาะสม
แผนงานเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิ จของเกษตรกร ในเขต ร.พ.ช. มีโครงการที่สําคัญ คือ
โครงการธุรกิจเศรษฐกิจชนบท เพื่อเพิม่ พูนรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการผนึกกําลังขึน้ เป็ นสถาบัน
กลุ่มเกษตรกรกระดับอําเภอ ในระยะของแผนจะดําเนินการจัดตัง้ สถาบันกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ
ให้ได้ 140 อําเภอ
แผนงาน ร.พ.ช. สมบูรณ์แบบ มีโครงการสําคัญ คือ โครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคกระบือ ,
เลีย้ งปลานํ้าจืด, ปลูกพืชไร และการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ทัง้ นี้ เพื่อให้ชาวชนบทมีรายได้และความ
เป็ นอยูด่ ขี น้ึ โดยจะดําเนินการในอําเภอต่างๆ ตามเป้าหมายทีว่ างไว้

สินเชื่อเพื่อการเกษตร
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จากการสํารวจสินเชื่อการเกกษตรในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใ นปี
2506 ปรากฏว่า ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ให้เงินกู้แก่เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 ของสถาบันของ
รัฐบาลทัง้ หมด โดยให้กู้ไปประมาณ 200 ล้านบาท ซึง่ เป็ นเพียงร้อยละ 5 ของสินเชื่อของเกษตรกร
ทัง้ หมด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2513 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึง่ รับโอนงาน
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ตงั ้ แต่ปี 2509 มียอดเงินที่ให้กู้แก่เกษตรกร เป็ นจํานวนประมาณ 1,209
ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพฯ 123 ล้านบาท และธนาคารอื่นๆ อีกประมาณ 25 ล้านบาท รวมยอด
เงินกูแ้ ก่เกษตรกรจากสถาบันต่างๆ มีประมาณ 1,357 ล้านบาท
เมือ่ พิจารณาถึงความเจริญของเกษตร ซึง่ ต้องการเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิต ก็เห็นได้ว่า มี
ความต้องการเงินทุนเพิม่ มากขึน้ ประกอบด้วยสิง่ ของและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร
กรรมได้มรี าคาสูงกว่าเดิม ความต้องการสินเชื่อในการเกษตรกรรมก็ต้องเพิม่ ขึน้ ด้วย ฉะนัน้ จึงอาจ
ประมาณได้ว่า สถาบันการเงินได้ให้เงินกู้แก่เกษตรกรในสิ้นปี 2513 ไม่เกินร้อยละ 10–15 ของ
ความต้องการสินเชื่อในการเกษตกรกรรมทัง้ หมด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นสถาบันสินเชื่อการเกษตรที่สําคัญที่
ดําเนินการให้กยู้ มื แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในระยะสัน้ และปานกลาง

นโยบายและมาตรการ
ขยายการให้สนิ เชื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรทัง้ ระยะสัน้ และระยะปานกลางให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น พร้อมทัง้ พิจารณาจัดตัง้ สถาบันการเงินเพื่อการเกษตรสําหรับเงินกู้ระยะยาว ทั ้งนี้ โดยมี
มาตรการต่างๆ ดังนี้
1.
ขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สูงขึน้ อีก
ประมาณหนึ่งเท่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รบั การสนับสนุ นเงินกู้ทุนจาก
งบประมาณแผ่นดินเสมอมา จนบัดนี้ได้รบั งบประมาณใกล้จะเต็มจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ กําหนดไว้
ตามกฎหมาย จํานวน 1,000 ล้านบาทแล้ว
2.
พิจารณาออกกฎหมายพิเศษเพื่อออกพันธบัตรสําหรับชําระให้แก่เจ้าของทีด่ นิ เป็ น
ค่าทีด่ นิ บางส่วน
3.
ขยายการรับช่วงซือ้ ตั ๋วเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตร ทัง้ ในด้านการผลิตและการตลาด
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย
4.

สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ขยายสินเชื่อเพื่อการเกษตรให้มากยิง่ ขึน้
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5.
ส่งเสริมให้มกี ารกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตร โดยมี
แผนปฏิบตั งิ านทีแ่ น่นอน
6.
สนับสนุนสถาบันการเงินต่างๆ ให้ดาํ เนินการให้กเู้ งิน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การเกษตรของรัฐให้มากทีส่ ุด แผนการนี้ควรกําหนดสําหรับท้องทีเ่ ป็ นแห่งๆ ไป โดยถือว่าเป็ นเขต
ส่งเสริมการเกษตรเฉพาะอย่าง
7.
จัดตัง้ สถาบันการเงินเพื่อการเกษตรสําหรับระยะยาวขึน้ เพื่อให้สถาบันการเกษตร
กู้โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ตํ่าและระยะใช้หนี้ยาวพอควร เพื่อประโยชน์ในการลงทุ นเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
และการถือครองกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ

การช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร (เดิมเรียกโครงการช่วยเหลือชาวนา) ซึ่งมีคณะกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็ นผู้ดําเนินการ ได้เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2509 โดยรวบรวมงานช่วยเหลือ
ชาวนาที่ดําเนินการอยู่ตามหน่ ว ยราชการและสถาบันต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่เ ข้ามาไว้ใ น
โครงการเดียวกัน และมีหลักการช่วยเหลือ 3 ประการ คือ การเพิม่ ผลผลิต การพยุงราคาข้าว และ
การให้สนิ เชื่อการเกษตร
1.
การเพิ่ มผลผลิ ต ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือโดยผ่านสถาบัน 3 ประเภท คือ กลุ่ม
ชาวนา สมาคมชลประทานราษฎร์ และสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรยืมไปใช้จ่ายซือ้ ปุ๋ย เครื่องสูบนํ้ า
เครื่องพ่นยา ยาปราบศัตรูพชื และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ได้จดั สรรงบประมาณให้เพื่อการนี้เพิม่ ขึ้น
เป็นลําดับทุกๆ ปี กล่าวคือ เพิม่ จากปี 2509 จากจํานวน 30 ล้านบาท มาให้เป็ น 100 ล้านบาท ใน
ปี 2513 ปี 2514 เป็น 100 ล้านบาท และปี 2515 เป็น 130 ล้านบาท
การให้สนิ เชื่อ เพื่อเพิม่ ผลผลิตดังกล่าวนี้ ได้ประสบอุ ปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการ
ติดตามหนี้คนื ปรากฏว่า หนี้สูญและการผิดชําระหนี้ของเกษตรกรเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผูต้ ดิ ตามหนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง และพนักงานส่งเสริมของส่วนราชการ ซึง่
เห็นได้ว่าเป็นการขัดกับส่งเสริมต้องให้ราษฎรดีใจทีไ่ ด้พบปะ และพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือ แทนที่
จะเป็ นผูค้ อยติดตามทวงหนี้ ซึ่งราษฎรต้องการหลบหลีก ดังนัน้ จึงได้พจิ ารณาจัดดําเนินการให้ม ี
โครงการจัดตัง้ กองทุนพิเศษส่งเสริมการเกษตรขึน้ ภายใต้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร
2.
การพยุงราคาข้าว รัฐบาลได้มมี าตรการประกันราคาข้าวขัน้ ตํ่าให้แก่ชาวนาโดย
ได้ดําเนินการพยุงราคาข้าวเปลือกตัง้ แต่ปี 2509 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้ โดยได้กําหนดราคาประกัน
สําหรับแต่ละปี โดยตัง้ หน่วยรับซือ้ ดําเนินการตามระเบียบการรับซือ้ เพื่อพยุงราคาไว้ทงั ้ ทีก่ รุงเทพฯ
และในต่างจังหวัดด้วย ในปี 2514 โครงการนี้ได้รบั เงินช่วยเหลือพยุงราคาข้าว เป็ นจํานวน 50
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ล้านบาท โดยจัดสรรมาให้จากงบช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเพิม่ ผลผลิต ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 จะเปลีย่ นวิธพี ยุงราคาข้าวเปลือกมาให้สถาบันเกษตรกรดําเนินการเอง รวมทัง้ การประกันราคา
พืชผลบางชนิดทีอ่ ยูใ่ นแผนส่งเสริมพิเศษด้วย
3.
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเกษตร ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ เ พื่อ การเกษตร
ได้ตงั ้ มาตัง้ แต่ปี 2509 และได้รบั งบประมาณสนับสนุ นเรื่อยมา ในปี 2514 ได้รบั 210 ล้านบาท ใน
ระยะแผนที่ 3 คาดว่าจะได้เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท

การตลาดการเกษตร
การส่งเสริมการผลิตมีปญั หาสําคัญประการหนึ่ง คือ การจําหน่ ายทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศประสบอุปสรรค เนื่องจากเกษตรกรผูผ้ ลิตไม่สามารถจําหน่ ายสินค้าได้ในราคาทีเ่ หมาะสม
คุม้ กับต้นทุนทีล่ งไปประกอบทัง้ ราคาก็เคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงมาก และส่วนมากราคามักถูกในต้น
ฤดูเก็บเกีย่ ว เพราะว่าเกษตรกรมีความจําเป็นต้องขายพืชผลเป็นส่วนใหญ่
นโยบายการตลาด ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3 จะได้พจิ ารณาหาตลาดและวิธกี าร
ตลาดให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการเร่งรัดการส่งเสริมการผลิตด้วย เพื่อเป็ นการช่วยให้เกษตรกร
ผูผ้ ลิตได้รบั ราคาโดยยุตธิ รรมและมีความแน่ นอนหรือเสถียรภาพในเรื่องราคา ทัง้ นี้ โดยมีมาตรการ
ต่างๆ ดังนี้
1.
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เจริญแพร่หลาย และมีความสามารถในเรื่องด้านธุรกิจ
ให้เข้มแข็ง เพื่อทีจ่ ะได้ดาํ เนินการซือ้ ขายได้เองไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง
2.
สินค้าทีม่ กี ารเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตเป็นพิเศษควรส่งเสริมให้มกี ารกระทําร่วมกันใน
ระดับการผลิตและการจําหน่ายให้ถงึ มือผูบ้ ริโภค
3.
ในระยะแผนฉบับที่ 3 ควรสนับสนุ นให้มคี ณะกรรมการหรือ คณะดําเนินงาน
พิจารณานโยบาย และวิธกี ารตลาดในสินค้าที่สําคัญๆ แต่ ละประเภท ทัง้ นี้ เพื่อจะได้พจิ ารณาถึง
ปญั หาอุปสรรค ตลอดจนวิธดี ําเนินงานตามหน้าทีต่ ่างๆ ของการตลาด องค์ประกอบของตลาดและ
เค้าโครงสร้างของตลาด
4.
ในกรณีทส่ี มควรและสามารถกระทําได้ ควรจัดให้มกี ารประกันราคาพืชระดับไร่นา
โดยให้เอกชนร่วมมือด้วย
5.
กระทรวงเกษตรควรร่วมมือประสานงานกับกระทรวงเศรษฐการสนับสนุ นโครงการ
ตลาดระดับไร่นา รวมทัง้ การให้ขา่ วสารการเกษตรแก่เกษตรกรด้วย

โครงการตลาดที่สาคัญ
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โครงการและมาตรการทีส่ ําคัญๆ ที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการตลาดมีโครงการสหกรณ์
อเนกประสงค์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะช่วยสมาชิกทัง้ ในด้านการผลิตและการจําหน่าย
ขณะนี้ได้มกี ลุ่มเกษตรกรตัง้ ขึน้ เป็ นจํานวนมาก และกําลังจะมีพระราชบัญญัตริ บั รองกลุ่ม
เกษตรกรให้มฐี านะเป็นนิตบิ ุคคล สามารถดําเนินธุรกิจได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้มกี ารรับซือ้ ตั ๋วเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรได้ มาตรการนี้เป็นมาตรการทีส่ าํ คัญอันหนึ่งในการทีจ่ ะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการตลาดโดยเฉพาะ และ
จะช่วยให้สถาบันเกษตรกรเจริญแพร่พลายและเข้มแข็งยิง่ ขึน้
ปุ๋ย ปจั จัยทีส่ ําคัญอย่างยิง่ ในการส่งเสริมการผลิตต่อไร่ให้สูงขึน้ นอกจากนํ้ าแล้วก็คอื ปุ๋ย
ปจั จุบนั นี้ปรากฏว่าได้มกี ารห้ามนํ าปุ๋ยประเภทไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียซัลเฟต และยูเรียเข้า
ประเทศ มาตัง้ แต่ 28 มิถุนายน 2511 ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้นําปุ๋ยต่างประเทศดังกล่าวเข้า
มาแข่งขันกับบริษทั ปุ๋ยเคมี จํากัด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่งเสริมให้
เกษตรกรได้ ใ ช้ ป๋ ุ ยในราคาถู ก มิฉ ะนั น้ จะเป็ น อุ ป สรรคสํา คัญ ในการเร่ง รัด พัฒ นาการเกษตร
โรงงานปุ๋ยในประเทศ ควรได้รบั การพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในทางเคมีวศิ วกรรมว่า จะแปลงเป็ น
โรงงงานผลิตปุ๋ยโดยใช้กรรมวิธอี ่นื หรือผลิตเคมีวตั ถุอ่นื ได้อย่างไร และต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
ถึงเงินลงทุนและวิธดี าํ เนินการเป็นขัน้ ๆ ด้วย

งบพัฒนาการเกษตร
เงินลงทุนเพื่อพัฒนาการเกษตรนัน้ มาจากส่วนเอกชนและที่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน
สมทบด้วย เงินกูแ้ ละความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
1.
งบประมาณ อัตราส่วนของงบพัฒนาการเกษตรต่องบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทัง้ หมดอยู่ในเกณฑ์ต่ ํา คือ ประมาณร้อยละ 20 เหตุผลส่วนใหญ่ท่ตี งั ้ งบประมาณ
ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตํ่า (ยกเว้นกรมชลประทาน) ก็เนื่องด้วยส่วนราชการ
เหล่านี้ทํางานได้ในวงจํากัด เพราะการขาดกําลังเจ้าหน้าทีท่ ่ที รงคุณวุฒ ิ และลักษณะของโครงการ
ส่ ว นมากก็ไ ม่ต้อ งใช้เ งิน จํา นวนมากนัก โดยที่น โยบายในการพัฒ นาประเทศในแผนพัฒ นาฯ
ฉบับ ที่ 3
จะเน้ น หนั ก ในด้า นการเกษตรก็จ ะได้ส นับ สนุ น ในด้า นกํ า ลัง คนที่ม ีคุ ณ วุ ฒ ิแ ละ
ความสามารถทางเกษตร
อัตราการเพิม่ ของงบประมาณเพื่อพัฒนาสาขาเกษตร นอกจากชลประทานในระยะ
แผนที่ 3 ประมาณไว้ว่าจะเพิม่ ร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากนโยบายเรื่องการชลประทานในระยะ 3 นี้
จะได้เปลีย่ นจากการสร้างเขือ่ นใหญ่ เป็นการสร้างระบบส่งนํ้าและระบายนํ้าในเขื่อนทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
ให้น้ํ าไปถึงมือ เกษตรกร และเร่งรัดการก่ อ สร้างโครงการที่กําลังดําเนินการให้เ สร็จ ดังนัน้ จึง
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กําหนดไว้ว่าอัตราส่วนงบพัฒนาชลประทานซึง่ เป็ นยอดประมาณร้อยละ 50 ถึง 60 ของยอดพัฒนา
สาขาเกษตรกรด้านอื่นๆ เพิม่ ได้มากขึน้ (ดังตารางประกอบงบพัฒนาประจําปี งบประมาณ 2515–
2519 หน้า 256)
2.
เงิ นกู้ต่างประเทศ เงินกู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรนัน้ ส่วนใหญ่ได้ใช้
เพื่อการก่อสร้างตามโครงการชลประทานทัง้ สิ้น มิได้กู้มาเพื่อพัฒนาการเกษตรโดยตรง ในโอกาส
ต่ อ ไปจึง ควรริเ ริ่ม การกู้เ งิน เพื่อ การเกษตรสาขาที่สํา คัญ เช่ น สิน เชื่อ การเกษตร การประมง
เครื่อ งมือ และวัส ดุทุ่ น แรงในการเกษตร เพื่อ สมทบกองทุ น ของสถาบัน การเงิน ที่ม ีอ ยู่แล้ว ซึ่ง
สามารถให้กแู้ ก่อุตสาหกรรมการเกษตรชลประทานด้วย
3.
ความช่วยเหลือต่ างประเทศ โครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อการเกษตร
ที่แ ล้ว มาอยู่ใ นระดับ ตํ่า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการช่ว ยเหลือ ขนาดเล็ก และกระจัดกระจาย ทํา ให้ไม่ไ ด้
ผลเท่าที่ควร จึงควรจัดทําแผนขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้านการเกษตรขึ้น โดยรวม
เฉพาะโครงการใหญ่ๆ ทีส่ าํ คัญและมีแนวดําเนินการแน่นอน แผนนี้จะต้องยึดลําดับความสําคัญตาม
แผนพัฒนาของชาติเป็นหลัก โดยเน้นหนักการผลิตสินค้าประเภททีส่ ่งออกได้ การกระจายประเภท
การผลิตโดยส่งเสริมผลิตผลใหม่ๆ และผลิตผลทีส่ ามารถขายออกได้โดยมีตลาดแน่ นอน และการ
ดําเนินการให้ถึงตัวเกษตรกรโดยตรง เป็ นต้น เนื่องจากการลงทุ นเพื่อการเกษตรเป็ นการลงทุน
ระยะยาวได้ผลน้อยในระยะแรก จึงจะติดต่อขอความช่วยเหลือประเภทให้เปล่าด้วย
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งบพัฒนาการเกษตรและชลประทาน
หน่ วย : ล้านบาท

กรมหรือส่วนราชการ
2515
กระทรวงเกษตร
สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมกสิกรรม
กรมการข้าว
กรมประมง
กรมปศุสตั ว์
กรมปา่ ไม้
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ
กรมสหกรณ์ทด่ี นิ 4/

งบพัฒนาปี 2515–2519
2516
2517
2518

รวม
2519

43.71
106.42
126.54
62.50
67.60
109.43
119.831/

50.33
125.26
143.34
71.20
66.36
121.20
121.662/

47.45
139.29
161.96
76.80
73.34
126.37
136.97

65.55
156.23
183.17
81.50
75.10
139.70
155.01

72.20
172.45
210.33
90.10
80.20
150.05
174.96

292.24
699.65
825.34
382.10
362.60
646.75
708.43

8.19
76.53
13.47
56.04

19.06
87.28
15.28
72.17

24.96
97.00
17.73
88.49

26.23
98.20
20.58
103.26

32.18
105.30
23.93
115.65

110.62
464.31
90.99
435.61
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กรมหรือส่วนราชการ
2515
รัฐวิ สาหกิ จการเกษตร
องค์การสะพานปลา
องค์การสวนยาง
องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง

งบพัฒนาปี 2515–2519
2516
2517
2518

รวม
2519

5.57
10.54
11.33

12.13
9.88
8.32

10.14
0.12
9.75

5.61
8.70

6.00
1.72
11.69

39.45
22.26
49.795/

รวมเกษตร

29.86
850.56

40.42
960.89

145.06
1,165.03

168.83
1,287.67

166.64
1,413.41

550.82
5,680.96

รวมอื่นๆ

220.006/
150.006/
33.16
69.13
472.29

220.006/
150.006/
35.00
84.64
489.69

220.006/
150.006/
40.00
91.67
501.00

220.006/
150.006/
45.00
99.67
514.67

220.006/
150.006/
50.00
106.73
526.73

1,100.00
750.00
203,16
451.22
2,504.38

อื่นๆ
สินเชื่อการเกษตร
งบช่วยเหลือเกษตร
กองทุนจัดสรรทีด่ นิ
อื่นๆ (กรมการปกครอง รพช.)
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กรมหรือส่วนราชการ
กรมชลประทาน
ก่อสร้างเขือ่ นใหญ่
อ่างเก็บนํ้า
เหมืองฝาย
คันคูน้ํา
ชลประทานทัวไป
่
ถนนบนคันคลอง

รวมชลประทาน
รวมงบประมาณสาขาการเกษตรและสหกรณ์
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือ
รวมทัง้ สิ้ น

งบพัฒนาปี 2515–2519
2517
2518

รวม

2515

2516

2519

698.10
126.00
150.00
50.00
209.00
63.00
1,296.00
2,618.95
-

685.30
055.00
162.00
55.00
265.00
65.00
1,387.000
2,850.00
-

708.60
170.00
165.00
55.00
278.00
65.00
1,441.60
3,108.03
-

540.00
180.00
180.00
65.00
318.00
70.00
1,353.00
3,155.34
-

560.00
190.00
200.00
65.00
348.00
70.00
1,433.00
3,373.14
-

3,192.00
821.00
857.00
290.00
1,418.00
333.000
6,911.00
15,096.34
11,635.007/

-

-

-

-

-

17,581.348/
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รัฐวิสาหกิจการเกษตร
รัฐวิส าหกกิจเกษตรประกอบด้ว ย องค์การสะพานปลา องค์ก ารอุ ต สาหกรรมห้อ งเย็น
องค์การสวนยาง องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้ และองค์การเลีย้ งไก่ รัฐวิสาหกิจเกษตรส่วนใหญ่มุ่งใน
ด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกร รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และดําเนิน การส่งเสริมแหล่งตลาดจําหน่ าย
สินค้าสัตว์น้ํา
องค์ก ารสะพานปลา ดํ า เนิ น กิจ การเพื่อ ประโยชน์ ข องชาวประมงในด้า นการขนส่ ง
การตลาดสินค้าสัตว์น้ํ า และส่งเสริมสวัสดิการของชาวประมง ตลอดจนพัฒนาตลาดสัตว์น้ํ าและ
อุตสาหกรรมประมง 7 แห่ง อยู่ท่จี งั หวัดภาคใต้ 6 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง กิจการ
สะพานปลาที่กรุงเทพฯ และท่าเทียบเรือประมงบางแห่งเท่านัน้ ที่พอมีกําไร นอกนัน้ ประสบการ
ขาดทุน การดําเนินกิจการขององค์การสะพานปลามิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งหากําไร หากแต่เพื่อ
บริการสาธารณะเท่านัน้ ปจั จุบนั ท่าเทียบเรือประมงยังมีไม่พอกับความต้องการของชาวประมง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะได้พจิ ารณาโครงการขยายท่าเทียบเรือประมงทีส่ งขลา หัวหิน และขยาย
สะพานปลาสมุทรสาครด้วย
องค์การอุตสาหกรรมห้ องเย็น ได้เริม่ ดําเนินกิจการตัง้ แต่ปี 2501 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บริการประชาชนในการอุตสาหกรรมห้องเย็น เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าสัตว์น้ําในบางฤดูกาล
โดยวิธเี ก็บสินค้าสัตว์น้ําให้อยูใ่ นสภาพดีมคี ุณภาพ แล้วจําหน่ายให้ประชาชนในราคาพอสมควร อัน
เป็นการช่วยให้ประมงมีรายได้ดขี น้ึ การดําเนินธุรกิจขององค์การฯ ทีเ่ ป็ นกิจการหลักได้แก่ การซือ้
และจําหน่ายสินค้าสัตว์น้ําโดยเฉพาะปลาทู แต่ปรากฏว่าในระยะหลังกิจการหลักประสบการขาดทุน
ทุกปีมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การสูงมาก ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 นี้จะได้พจิ ารณาแผนทีจ่ ะรวมกิจการห้องเย็นไว้กบั องค์การสะพานปลา และวิธปี ระหยัดค่าใช้จา่ ย
องค์การสวนยาง ดําเนินการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เพาะเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อขยายการ
ทําสวนยาง และการปลูกยางแทน ตัง้ แต่ปี 2506 จนถึงสิน้ ปี 2514 องค์การสวนยางได้ปลูกสร้าง
สวนยางพันธ์ดสี วนที่ 2 ไปแล้วทัง้ สิ้น 10,400 ไร่ นอกจากนี้ในปี 2514 องค์การสวนยางได้
ก่อสร้างโรงงานทํายางแท่ง 1 โรง เพื่อเตรียมผลิตยางแท่งจากนํ้ายางพันธุ์ดสี วนที่ 2 ขององค์การ
อีกด้วย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ องค์การสวนยางจะมีโครงการปลูกสร้างสวนยางต่อไปในปี
2515 และปี 2516 อีกปีละ 3,200 ไร่ ซึง่ จะปลูกยางพันธุด์ ไี ด้รวมทัง้ สิน้ 16,800 ไร่ เต็มเนื้อทีต่ าม
โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดสี วนที่ 2 และจะได้พจิ ารณาโครงการก่อสร้างโรงงานยางแท่ง
ขึน้ อีก 1 โรง ในปี 2518 สําหรับผลิตยางแท่งกรีดได้จากสวนยางพันธุ์ดสี วนที่ 2 ด้วย ซึง่ จะได้
คํานึงถึงบริการด้านขนส่งและค่าใช้จา่ ยโดยรอบคอบ
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องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอยู่มาก
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 องค์การอุตสาหกรารมป่าไม้ได้ปลูกสร้างสวนป่าไม้สกั และไม้
กระยาเลยในท้องที่ภาคเหนือรวม 6 สวน เป็ นเนื้อที่ 18,000 ไร่ เนื่องจากการดําเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็ นไปตามเป้าหมายและได้ผลดี ประกอบกับองค์การฯ มีงบประมาณ
กําลังเจ้าหน้ าที่แ ละอุ ปกรณ์ การปลูกสร้างสวนป่าอยู่พร้อมข้อมูล แล้ว ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
องค์การฯ จึงมีโครงการเร่งรัดการปลูกสร้างสวนป่าจาก 6 สวน เป็ น 10 สวน โดยจะปลูกไม้สกั และ
ไม้กระยาเลยปีละ 10,000 ไร่ โดยใช้งบค่าใช้จา่ ยจากเงินรายได้ขององค์การฯ เองทัง้ สิน้
องค์การเลี้ยงไก่ ดําเนินกิจกรรมมาตัง้ แต่ปี 2596 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพในการ
เลี้ยงไก่ จําหน่ า ยลูก ไก่ พ นั ธุ์ดี และอาหารสัต ว์ เพื่อ ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิจ และช่ ว ยเหลือ
ประชาชนเกีย่ วกับการครองชีพโดยวิธตี รึงราคาเนื้อสัตว์ให้อยู่ในราคาพอสมควร ในขณะเดียวกันก็
พยายามช่ ว ยพยุง ราคาเนื้ อ สัต ว์ ม ิใ ห้ต่ํ า ลงจนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้เ ลี้ย งเดือ ดร้อ น การดําเนิ นงานของ
องค์การในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อยูใ่ นขอบเขตจํากัด เพราะอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง

งบพัฒนารัฐวิสาหกิ จเกษตร
พ.ศ. 2515–2519
(ล้านบาท)
หน่ วยราชการ

โครงการ งบประมาณ

1. องค์การสะพานปลา
2. องค์การสวนยาง
3. องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
รวม

39.45
22.26
61.71

เงิ นกู้

เงิ น
ช่วยเหลือ

-

-

เงิ นรายได้
รัฐวิ สาหกิ จ รวม
เกษตร
39.45
22.26
50.29
50.29
50.29
112.00

กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่นับอยู่ในคําจํากัด
ความของรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการโดยเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยางออกนอกประเทศนํ ามาใช้จ่าย
เพื่อ การปลูก บางพัน ธุ์ดี แทนสวนยางเก่ า เป็ น ปี ๆ ไป กองทุน เริม่ ดําเนิ นงานมาตัง้ แต่ ปี 2505
จนถึงปี 2513 ปลูกยางแทนไปแล้วทัง้ สิน้ 420,000 ไร่ ซึง่ ยังน้อยอยู่มาก ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ม ี
โครงการเร่งรัดการปลูก ยางแทนให้เ ร็ว ขึ้น เพื่อ เร่งรัดการปลูกแทนให้ได้เ นื้อ ที่ 11.5 ล้านไร่
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ภายใน 10 ปี รวมเนื้อที่เดิมด้วย โดยจะเร่งรัดการปลูกยางแทน ในปี 2515 154,000 ไร่ และ
ปีละ 135,000 ไร่ ตัง้ แต่ปี 2516 เป็นต้นไป

รัฐวิ สาหกิ จเกษตร
(ล้านบาท)
หน่ วยราชการ

2515

2516

2517

1518

2519

รวม

โครงการ
เสนอของบประมาณ
1. องค์การสะพานปลา
2. องค์การสวนยาง
รวม

5.57
10.54
16.11

1+2.13
9.88
20.01

10.14
0.12
10.26

5.61
5.61

6.00
1.71
7.72

39.45
22.26
61.71

1. องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้

11.83

8.32

9.75

8.70

11.69

50.29

รวม

11.83

8.32

9.75

8.70

11.69

50.29

ตัง้ ค่าใช้จ่ายจากรายได้ของ
รัฐวิ สาหกิ จ

กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่นับอยู่ในคําจํากัด
ความของรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการโดยเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยางออกนอกประเทศนํ ามาใช้จ่าย
เพื่อการปลูกบางพันธุด์ ี แทนสวนยางเก่าเป็ นปีๆ ไป กองทุนเริม่ ดําเนินงานมาตัง้ แต่ปี 2505 จนถึง
ปี 2513 ปลูกยางแทนไปแล้วทัง้ สิ้น 420,000 ไร่ ซึ่งยังน้อยอยู่มาก ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ม ี
โครงการเร่งรัดการปลูกยางแทนให้เร็วขึน้ เพื่อเร่งรัดการปลูกแทนให้ได้เ นื้อที่ 11.5 ล้านไร่ ภายใน
10 ปี รวมเนื้อทีเ่ ดิมด้วย โดยจะเร่งรัดการปลูกยางแทน ในปี 2515 154,000 ไร่ และปีละ 135,000
ไร่ ตัง้ แต่ปี 2516 เป็นต้นไป
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งบพัฒนาการเกษตร (กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง)
โครงการ
โครงการเร่งรัดการปลูกยางแทน
รวม

2515
29.86
29.86

2516
40.42
40.42

2517
145.06
145.06

……………………………………

1518
168.83
168.83

2519
166,65
166.65

รวม
550.82
550.82

บทที่ 9
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
…………………………..
การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510–2514) อุตสาหกรรมของประเทศได้มกี ารพัฒนา
ขยายตัว เพิ่ม ขึ้น มูล ค่ า เพิ่ม ของผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมได้สูง ขึ้น เฉลี่ย ร้อ ยละ 11.5 ต่ อ ปี
สูงกว่าอัตราการเพิม่ ของรายได้ประชาชาติซ่งึ เฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ในปี 2514 มูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึง่ ทําให้สดั ส่วนของรายได้ในสาขาอุตสาหกรรมเทียบกับมวลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ ในปี 2509 สัดส่ว น
รายได้ของอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้อยละ 15.5 ของมวลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติ สําหรับปี 2514
สัดส่วนนี้ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 17.2 นอกจากการเพิม่ รายได้แล้ว การขยายตัวในทางอุตสาหกรรม
ได้เพิม่ การมีงานทําขึน้ ปีละประมาณ 20,000 คน ในปี 2514 แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
มีจาํ นวนประมาณ 20,000 คน ในปี 2514 แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีจาํ นวนประมาณ
750,000 คน หรือประมาณร้อยละ 5 ของแรงงานทัง้ หมด
ในระหว่างปี 2510–2514 จํานวนโรงงานที่จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมได้
เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยปี ละประมาณ 2,300 โรง ในปี 2509 มีจํานวนโรงงาน 41,212 โรง และเพิม่ เป็ น
ประมาณ 53,000 โรง ในปี 2514 โรงงานซึ่งตัง้ ขึน้ ใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวประมาณร้อยละ 93
เป็นโรงงานขนาดเล็กมีเงินลงทุนน้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และมีลกั ษณะเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนทีม่ ี
อยู่ด งั ้ เดิม แล้ว อุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้ ได้แ ก่ โรงสีข้า ว อู่ ซ่อ มเครื่อ งจัก รยนต์ โรงกลึง โรงหล่ อ
โรงพิมพ์ โรงงานประกอบยารักษาโรค โรงโม่หนิ และอื่นๆ โรงงานเหล่านี้มกี ารลงทุนประมาณ
ร้อยละ 25 ของการลงทุนในอุตสาหกรรมทัง้ สิน้
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรงงานขนาดกลางและใหญ่ มี เ งิ น ลงทุ น ม าก ในระหว่ า งปี 2510–2513
มีอุตสาหกรรมที่ได้รบั บัตรส่งเสริมจํานวนประมาณ 340 ราย เงินลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ 14,200
ล้านบาท มีจํานวนคนงานประมาณ 50,000 คน ในจํานวนนี้เ ป็ นทุนจดทะเบียนของคนไทย
ประมาณร้อยละ 65 นอกนัน้ เป็นเงินทุนจากต่างประเทศ ประเทศทีล่ งทุนมากในประเทศไทย ได้แก่
ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐจีน สหราชอาณาจักร ตามลําดับ
ระบบอุตสาหกรรมไทย ในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นแปลงจาก 10 ปีทผ่ี ่านมา โดยความสําคัญ
ของอุ ต สาหกรรมที่ม ีอ ยู่ด ัง้ เดิม เช่ น โรงสีข้า ว โรงเลื่อ ยไม้ และโรงนํ้ า แข็ง ได้ล ดถอยลงไป
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อุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้เกิดขึน้ และเป็ นส่วนประกอบส่วนสําคัญของระบบอุ ตสาหกรรมในปจั จุบนั
อุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุ ต สาหกรรมเหล็ ก และเหล็ ก กล้ า
อุ ต สาหกรรมเครื่อ งใช้แ ละอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อุ ต สาหกรรมประกอบรถยนต์แ ละยานยนต์อ่ืน ๆ
อุตสาหกรรมกลันนํ
่ ้ ามันพืช และอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดังกล่าวนี้มผี ลทําให้ขดี ความสามารถของ
ระบบอุ ต สาหกรรมเพิ่ม ขึ้น และนํ า ไปสู่ค วามสามารถพึ่ง ตัว เองได้ข องประเทศในหลายด้า น
บางอุตสาหกรรม สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจําหน่ ายในต่างประเทศเป็ นสินค้าออกได้ เป็ นต้นว่า
อุตสาหกรรมผลไม้ กระป๋อง อุตสาหกรรมสิง่ ทอ และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมที่ได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสินค้า
สําเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภค การทีอ่ ุตสาหกรรมประเภทนี้ไสด้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ก่อนประเภทอื่น
เนื่องด้วยเป็ นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อ ทดแทนการนํ าเข้า ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ม ี
อยู่แล้ว ประกอบกับรัฐบาลได้มนี โยบายส่งเสริมการลงทุนทางอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ทัง้ ที่เป็ น
ทุนภายในประเทศและทุนจากต่างประเทศ รวมทัง้ ให้ความสนับสนุนคุม้ ครองอุตสาหกรรมด้วยพิกดั
อัตราภาษีท่เี พียงพอ สําหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ากึ่งสําเร็จรูปหรือวัตถุดบิ และสินค้าประเภท
ทุน ถึงแม้จะมีอยู่บ้าง แต่กย็ งั มีจาํ นวนจํากัด ทัง้ นี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ากึ่งสําเร็จรูป
และสินค้าประเภททุน เป็นอุตสาหกรรมประเภทพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องมีขนาดกําลังการผลิตมากและต้อง
มีตลาดทีก่ ว้างขวาง และจําเป็นต้องมีการลงทุนมาก
รัฐ บาลได้ม ีบ ทบาทสํา คัญ ด้านการส่ ง เสริม การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมให้ขยายตัว เพิ่ม ขึ้น
ในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 การสนับสนุนและส่งเสริมของรัฐบาล ได้แก่
(1) การส่ ง เสริม การลงทุ น ตามพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริม การลงทุ น เพื่ อ กิ จ การ
อุตสาหกรรม โดยกําหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้นว่า ลดหย่อนและยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักร
อุปกรณ์ วัตถุดบิ ภาษีเงินได้ในกําหนดระยะ 5 ปี อนุ ญาตให้นํานายช่างฝี มอื จากต่างประเทศ
อนุญาตให้นําเงินออกนอกประเทศ และให้สทิ ธิซอ้ื ทีด่ นิ แก่ชาวต่างประเทศ
(2) การสนับสนุ นในด้านสินเชื่อต่างๆ สําหรับสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ใหญ่ โดยมีบรรษัทเงินทุนอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็ นจักรกลสําคัญ และกําลังขยายการ
ดําเนินงานให้กว้างขวางออกไปอีกมาก สําหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มที ุนไม่เกิน 2 ล้านบาท
ก็ไ ด้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานธนกิจ อุ ต สาหกรรม ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ร ะทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารกรุงไทย อันเป็ นธนาคารพาณิขย์ของรัฐบาลได้ให้ค วามช่ว ยเหลือ
นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พจิ ารณาให้ความช่วยเหลือรับช่วงซื้อลดตั ๋วสัญญาใช้เงิน
สําหรับการซื้อวัตถุดบิ เพื่อกิจการอุตสาหกรรมอีกด้วย ขณะนี้สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมกําลัง
พิจารณาร่วมกับบรรษัทเงินทุนเพื่อจะขยายงานด้านช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมมากขึน้
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(3) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินงานในด้านควบคุมและให้บริการอุตสาหกรรมที่
สําคัญ คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัตมิ าตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2512 และการปรับปรุง
พระราชบัญ ญัติโ รงงานอุ ต สาหกรรมให้ ร ัด กุ ม ยิ่ง ขึ้น การให้ บ ริก ารในด้ า นวิเ คราะห์ ว ิจ ัย แก่
อุตสาหกรรม การจัดตัง้ นิคมเพื่อให้อุตสาหกรรมเฉพาะประเภทได้เช่าสร้างโรงงานในราคาตํ่า การ
จัดตัง้ สํานัก งานอ้อ ยและนํ้ าตาลทรายขึ้น เพื่อ ให้บริการด้านวิชาการและเครดิต แก่ ช าวไร่อ้อ ย
ทําการฝึ ก อบรมหัว หน้ าและเจ้าหน้ าที่ชนั ้ บริหาร พร้อมทัง้ ให้คําปรึกษาแนะนํ าด้านการจัดการ
การบัญ ชี และวิศ วกรรมแก่ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เพื่อ เพิ่มผลผลิต ให้สูงขึ้น และให้ก ารฝึ กอบรม
คนงานและบริก ารด้า นวิช าการแก่ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มตามโครงการของสถาบัน บริก าร
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ถึงแม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะได้ขยายตัวออกไปในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ก็ต าม แต่ ก็ย งั คงประสบปญั หาและอุ ปสรรคอันเป็ น จุด อ่ อ นที่สํ าคัญ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต กล่าวคือ
(1) ปั ญหาในด้ านโครงสร้างของอุตสาหกรรม เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในระยะที่ผ่ า นมาเป็ น ไปในลัก ษณะที่อุ ต สาหกรรมแต่ ล ะชนิ ด เกิ ด ขึ้น เท่ า ที่ส ิ่ง แวดล้ อ มจะ
อํานวยประโยชน์ การวางแผนพัฒนาอุตสาหรรมแต่ละประเภทยังไม่สอดคล้องและรัดกุมเพียงพอ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมจึงประสบอุปสรรคในด้านต่างๆ ซึง่ สร้างจุดอ่อนให้แก่โครงสร้างระบบ
อุ ต สาหกรรม กล่ า วคือ ระบบขาดฐานที่ม นคง
ั ่ ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมพื้นฐาน ขาดความสัมพัน ธ์
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีขนาดจํากัด ทําให้ประสิทธิภาพ
การผลิตตํ่า อุตสาหกรรมเพียงบางประเภทเท่านัน้ ทีผ่ ลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้
(2) ปัญหาเรื่องเงิ นทุนและสิ นเชื่ อเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เงินทุนในประเทศ
ยังมีอยู่จาํ กัด เนื่องจากตลาดเงินทุน Capital Market ของเรายังไม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ อย่างจริงจัง สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินทีม่ อี ยู่ภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
การได้รบั สินเชื่อก็จาํ เป็นต้องหาหลักทรัพย์ค้าํ ประกันเงินกู้ ส่วนสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เฉพาะประเภทนัน้ นอกจากมีจํากัดแล้ว ส่ว นใหญ่ ยงั เป็ นสินเชื่อ ค่ าเครื่อ งจักรจากต่ างประเทศ
เสียด้วย
(3) ปัญหาระบบภาษี อากร ระบบภาษีอากรและการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีด่ า้ นศุลกากร
และสรรพากรในปจั จุบนั ยัง ไม่อ าจอํ านวยให้การพัฒนาอุ ตสาหกรรมก้าวหน้ าไปเท่าที่ควร ทัง้ นี้
เนื่องจากการนปรับปรุงภาษีอากรได้ดําเนินการไปเป็ นเฉพาะรายๆ เป็ นครัง้ คราว แต่มไิ ด้แก้ไข
ต้นเหตุในระบบภาษีอากร นอกจากนัน้ การปรับปรุงภาษีอากรก็มุ่งไปในแง่เพิม่ รายได้ของรัฐเป็ น
สําคัญอีก จึงทําให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมประสบอุปสรรคไม่สามารถลดทุนการผลิตได้เพียงพอ
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(4)

ปัญหาในด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

ก)
สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้แก่ บริการสาธารณู ปการ เช่น ถนน
ท่าเรือ โทรศัพท์ ไฟฟ้า นํ้ าประปา และนิคมอุตสาหกรรม จําเป็ นจะต้องขยายให้กว้างขวางออกไป
และให้บริการแก่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข)

มาตรฐานอุตสาหกรรมยังมิได้ประกาศใช้บงั คับโดยทัวถึ
่ ง

ค)
ขณะนี้มคี วามจําเป็นจะต้องกําหนดนโยบายและวางแผนทีเ่ หมาะสมในการ
เลือกประเภทอุตสาหกรรมที่จะให้การส่งเสริม พร้อมด้วยมาตรการอันเด็ดขาดและทันท่วงทีตาม
คําสังปฏิ
่ บตั กิ าร
ั หาในด้ า นการให้ ค วามสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ควร
ง)
การวิ นิ จ ฉั ย ป ญ
ดําเนินการอย่างจริงจัง และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะในด้านให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือ
แ
ก่
อุตสาหกรรมในประเทศ
จ)
การขาดประสานงานระดับ นโยบายระหว่า งหน่ ว ยราชการที่เ กี่ย วข้อ ง
ตลอดจนการขาดแคลนเจ้าหน้าทีอ่ กี ด้วย
(5) ปั ญหาเรื่องข้อมูลสารสนเทศ การขาดข้อมูลต่ างๆ ในด้านอุต สาหกรรม หรือ
ข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็มไิ ด้รวมรวมไว้พอเพื่อนํามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์แห่งการพิจารณาวินิจฉัย เป็ นเหตุ
ให้ก ารตัดสินใจเพื่อแก้ปญั หาหรือให้ก ารสนับสนุ นตามนโยบายของรัฐบาลเป็ นไปได้ไม่รวดเร็ว
เท่าทีค่ วร
วัตถุประสงค์
การพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นี้ ได้กําหนด
วัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญดังต่อไปนี้ คือ
1.
มุ่งเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเกษตรให้มสี มดุลกับระบบการอุต สาหกรรม
กล่าวคือ พยายามให้อุตสาหกรรมมีอตั ราส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติสูงขึ้น พร้อมๆ กับ
อัตราความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส่วนรวมเพิม่ ขึน้
2.
นํ า ทรัพ ยากรแห่ ง ชาติท่ีม ีอ ยู่ม าใช้ใ ห้เ ป็ น ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
มากทีส่ ุด เพื่อขยายการมีงานทําแก่ประชาชนและเพิม่ รายได้ของชาติ
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3.
สนั บ สนุ น ให้ อุ ต สาหกรรมเป็ น ผู้ ซ้ือ ที่สํ า คัญ สํ า หรับ ผลิต ผลเกษตร กล่ า วคือ
สนับสนุ นการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้เป็ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จึงจําหน่ ายให้แก่ผู้ใช้และ
ผูบ้ ริโภคทัง้ ภายในและนอกประเทศ
นโยบาย
เพื่อบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะเวลาของแผนฉบับนี้ ได้
วางนโยบายในการพัฒนาไว้ดงั นี้
1.
รัฐจะยึดถือระบบเศรษฐกิจเสรีเป็ นหลัก โดยจะสนับสนุ นและอํานวยความสะดวก
ให้แก่การประกอบการอุตสาหกรรมเอกชนเป็ นสําคัญ หน้าที่ของรัฐ ได้แก่ การกําหนดนโยบายที่
แน่ น อนในการให้บ ริก ารและเครื่อ งจู ง ใจเพื่อ ส่ ง เสริม การลงทุ น ตลอดจนการวิเ คราะห์ ว ิจ ัย
อุตสาหกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ล งทุน
อย่างกว้างขวาง
2.
รัฐจะไม่ต งั ้ รัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่เ พื่อ แข่งขันกับเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industry) ส่วนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมทีร่ ฐั ดําเนินการอยู่
แล้วก็จะทําการทบทวนวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ ห้เสร็จภายในระยะเวลาของแผนฯ เพื่อ
กําหนดนโยบายทีแ่ น่นอนในการคงไว้หรือเลิกดําเนินการต่อไปให้แน่ ชดั นอกจากนัน้ จะได้พจิ ารณา
ถึงการเปิดโอกาสให้เอกชนได้มาร่วมทุนด้วย
3.
รัฐจะไม่โอนวิส าหกิจของเอกชนมาเป็ นของรัฐ เว้นแต่ ใ นกรณีท่เี กี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมันคงของประเทศ
่
แต่ในกรณีเช่นนี้กจ็ ะให้เงินทดแทนหรือชดเชยตามสมควรแก่
มูลค่าของสิง่ ของวิสาหกิจเอกชน
4.
จะสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเอกชนทีผ่ ลิตขึน้ ได้ภายในประเทศที่
มีมาตรฐานและในราคาพอสมควรเป็ นอันดับแรก
5.
รัฐจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อทดแทนสินค้าเข้าที่สําคั ญ ซึ่ง
ใช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ นจํานวนมาก ทัง้ นี้ ในการพิจารณาให้การส่งเสริมการ
ลงทุนและการให้กู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ จะได้ให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมส่งออกและ
หาทางช่วยให้อุตสาหกรรมประเทภนี้สามารถส่งสินค้าออกไปจําหน่ ายในตลาดต่างประเทศได้มาก
ขึน้
6.
รัฐจะส่ งเสริมอุ ต สาหกรรมที่ส ามารถจัดตัง้ ในภูมภิ าคให้มากขึ้น ทัง้ นี้ ให้ค วาม
ช่วยเหลือในด้านการเงินจากสถาบันเงินกู้ของรัฐ ให้บตั รส่งเสริมตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการ
ลงทุนและโดยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการพิจารณาลดอัตราค่าไฟฟ้า ประปา และบริการสาธารณะ
อื่นๆ เป็ นกรณีพเิ ศษให้แก่อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะไปตัง้ ในชนบทที่ห่างไกล พร้อมกันนัน้ จะได้
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ทําการค้นคว้าวิจยั ว่าภูมภิ าคใดควรจะมีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง และจัดให้มบี ริการสนเทศต่างๆ แก่ผู้
ลงทุนด้วย
7.
รัฐจะพัฒนาอุ ตสาหกรรมขนาดย่อมให้เ จริญ ก้าวหน้ าและส่ งเสริมในการส่งเป็ น
สินค้าออกที่สําคัญ โดยให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางด้านวิชาการ เงินทุน และการตลาดให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้
8.
รัฐจะส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในวิสาหกิจอุตสาหกรรม
โดยวางแผนกําหนดเขตอุตสาหกรรมและจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมให้เร็วทีส่ ุด เร่งรัดการผลิตแรงงาน
ฝีมอื และส่งเสริมสถาบันการฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ ผลผลิตให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ศึกษาหาลู่ทางพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง และทําการเผยแพร่ให้
เอกชนสนใจในการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมยิง่ ขึน้
9.
รัฐจะส่งเสริมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน และขยายตลาดทัง้ ภายใน
และนอกประเทศให้แ ก่ ผ ลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมไทย ทัง้ นี้ จะได้เ ร่ง รัด จัด ทํา ร่า งแผนการออก
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมและปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามแบบที่อ อก และจะได้จ ดั ให้ม ีก ารร่ว มมือ และ
ประสานงานกันระหว่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่มหี น้าที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ จะได้ร่วมมือกับสมาคม
อุตสาหกรรมไทยและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการในด้านขยายตลาดสินค้า เพื่อผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ
10. การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมในแผนฉบับ นี้ นอกจากจะเน้ น หนัก อุ ต สาหกรรมเพื่อ
ส่งออกและอุตสาหกรรมพืน้ ฐานแล้ว ยังจะได้ให้ความสําคัญแก่การประสานสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรม
อื่นๆ อีก ด้ว ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาเกษตรเพราะอุต สาหกรรมประเภทแปรรูปจากผลิต ผล
เกษตรนัน้ มีล่ทู างทีจ่ ะพัฒนาก้าวหน้าไปได้อกี มาก

เป้ าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนฉบับนี้ มีเป้าหมายกําหนดไว้ดงั นี้
1.
การกําหนดเป้าหมายในแผนฉบับนี้ คํานึงถึงการลงทุนของเอกชนเป็ นสําคัญ ซึ่ง
คาดว่าจะมีการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม ในรูปทรัพย์สนิ ถาวรเพิม่ ขึน้ ประมาณ 25,000 ล้านบาท
และการมีงานทําซึ่งมีอยู่ในปี 2514 ประมาณ 750,000 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของการมีงานทํา
ทัง้ สิน้
2..
กําหนดให้มลู ค่าเพิม่ ผลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึน้ ร้อ ยละ 8 ต่อปี เป็ นอย่างตํ่า
และในปี 2519 มีอตั ราส่วนต่อมวลรวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศประมาณร้อยละ 20 หรือมูลค่า
ประมาณ 31,370 ล้านบาท รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์อุต สาหกรรมประเภทใหม่ๆ ด้ว ย และสามารถ
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ส่งออกจําหน่ ายต่างประเทศได้ 2,800 ล้านบาท ดังประมาณการมูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมหลักที่
สําคัญแต่ละหมวดต่อไปนี้
มูลค่าเพิ่ มของผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเป็ นรายหมวดปี 2515–2519
ราคาปี 2505
หน่ วย : ล้านบาท
อุตสาหกรรมหมวด

2515

2519

1.

อาหาร

4,890

5,530

2.

เครื่องดื่ม

2,030

2,760

3.

ยาสูบ

1,760

2,270

4.

ทอผ้า เครื่องสวมใส่และรองเท้า

3,390

4,500

5.

ผลิตภัณฑ์ไม้

860

1,140

6.

เครื่องตกแต่งบ้าน

640

920

7.

กระดาษ

130

390

8.

การพิมพ์หนังสือ

600

750

9.

หนัง

50

80

10.

ผลิตภัณฑ์ยาง

260

370

11.

เคมี

1,340

2,000

12.

ปิ โตรเลียม

2,340

3,500

13.

อุตสาหกรรมอโลหะ

1,570

1,960

14.

อุตสาหกรรมเบสเมตอล

230

430

15.

อุตสาหกรรมโลหะ

360

540

16.

การซ่อมเครื่องยนต์

380

530

17.

อุปกรณ์การไฟฟ้า

280

440

18.

อุปกรณ์การขนส่ง

1,550

2,570

19.

อุตสาหกรรมอื่นๆ

460

710

23,120

31,370

รวม
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3.

การผลิตอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญได้ประมาณการไว้ ดังนี้
ปริ มาณผลิ ตอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว

ประเภทอุตสาหกรรม

หน่ วย

2515

2519

นํ้าตาล

พันตัน

580

700

กระสอบ

ล้านใบ

60

60

ปูนซีเมนต์

พันตัน

3,150

4,200

กระดาษ

พันตัน

51

100

นํ้ามันพืช

พันตัน

15

47

ยางรถยนต์

พันเส้น

970

1,600

ล้านบาเรล

41

78

เหล็กเส้น

พันตัน

326

750

ทอผ้า

ล้านหลา

500

700

ผลไม้กระป๋อง

พันตัน

180

300

นํ้ามันปิ โตรเลียม

1)
อุตสาหกรรมน้าตาล ในระยะเวลาทีผ่ ่านมาได้มโี รงงานนํ้าตาลและกําลัง
ผลิตเพิม่ ขึน้ จนเป็ นเหตุให้มกี ารผลิตนํ้าตาลเกินความต้องการภายในประเทศ ในปี 2512 ผลิตได้
350,000 ตัน สามารถส่งออกได้เพียง 16,000 ตัน ในปี 2513 การผลิตเพิม่ ขึน้ เป็ น 580,000 ตัน
ขณะเดียวกันความต้องการภายในประเทศก็เพิม่ ขึน้ เป็น 400,000 ตันต่อปี เนื่องจากประเทศไทยได้
ลาออกจากภาคีน้ําตาลระหว่างประเทศแล้ว คาดว่าจะสามารถจัดไปจําหน่ ายยัง ต่างประเทศได้มาก
ขึน้ อีกบ้าง และคาดว่าจะเพิม่ ผลผลิตทัง้ สิน้ ได้เป็น 700,000 ตัน
2)
อุตสาหกรรมกระสอบ ปจั จุบนั มีโรงงานกระสอบเปิ ดดําเนินการแล้ว 10
โรง มีกําลังผลิตประมาณปีละ 60 ล้านใบ ในปี 2515–2519 คาดว่ากําลังการผลิตจะไม่เพิม่ ขึน้ คือ
จะผลิตในระดับเท่าเดิม เหตุท่กี ารผลิตไม่เพิม่ ขึน้ เพราะความต้องการกระสอบภายในประเทศมี
เพียงปีละ 35 ล้านใบ
3)
อุต สาหกรรมปูน ซี เ มนต์ ในป จั จุบ ันนี้ ม ีโ รงงานผลิต ปูน ซีเ มนต์ ท่เี ปิ ด
ดําเนินการแล้ว 5 โรง มีกําลังผลิตรวมกันได้ปีละประมาณ 3,150,000 ตัน และในปี 2515–2519 นี้
จะมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เปิดดําเนินการอีก 2 โรง คาดว่าจะสามารถผลิตปูนซีเมนต์รวมทัง้ สิน้ ได้
ประมาณ 4,200,000 ตัน ในปี 2519
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4)
อุตสาหกรรมกระดาษ ปจั จุบนั มีโรงงานผลิตกระดาษที่จดทะเบียนต่ อ
กระทรวงอุตสาหกรรมรวม 27 โรง ในจํานวนนี้เป็ นโรงงานรัฐวิสาหกิจ 2 โรง โรงงานเอกชนมี
จํานวน 9 โรง ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ เปิดดําเนินการแล้ว 5 ราย
และอยู่ในระหว่างเตรียมงาน 4 ราย รวมอัตรากําลังผลิตทัง้ หมด 143,000 ตันต่อปี คาดว่าในปี
2519 จะผลิตได้ประมาณ 100,000 ตัน
5)
อุตสาหกรรมน้ ามันพืช ในปจั จุบนั มีโ รงงานผลิตนํ้ ามันพืชขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 12 โรงงาน วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ถัวเหลื
่ อง ถัวลิ
่ สง รําข้าว และเมล็ดนุ่ น มี
อัตรากําลังผลิตทัง้ สิน้ รวมกันปีละประมาณ 15,000 ตัน และคาดว่าในปี 2519 จะสามารถผลิตได้
47,000 ตัน
6)
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ โรงงานผลิต ยางรถยนต์ท่ไี ด้รบั การส่ งเสริม
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ มีทงั ้ หมด 4 โรง มีกําลังผลิตรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 970,000
เส้น ในจํานวนนี้ม ี 1 โรงงาน มีโครงการจะผลิตยางเครื่องบินและหล่อดอกยางเครื่องบินอีกด้วย
คาดว่าในปี 2519 จะสามารถผลิตยางได้ทงั ้ สิน้ เพิม่ ขึน้ เป็นประมาณ 1,600,000 เส้น
7)
อุตสาหกรรมน้ามันปิ โตรเลียม ปจั จุบนั มีโรงกลันนํ
่ ้ ามันอยู่ 4 โรง กําลัง
ผลิตรวมกันประมาณ 130,000 บาเรล นํ้ ามันดิบต่อวัน ส่วนความต้องการผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมี
ประมาณ 145,000 บาเรลต่อวัน และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็ นอย่างตํ่า ใน
ระยะของแผนฉบับนี้จะได้ส่ งเสริมให้มกี ารผลิตนํ้ ามันเพิ่มขึ้นให้เ พียงพอกับความต้อ งการของ
ประเทศ ซึง่ ในปี2519 คาดว่าจะมีประมาณ 300,000 บาเรลต่อวัน และเพื่อส่งออกด้วย
8.
อุตสาหกรรมเหล็กเส้น โรงงานถลุงเหล็กในประเทศมีอยู่ 2 โรง ซึง่ เป็ น
โรงงานหลอมเหล็กจากเศษเหล็กเป็ นส่วนใหญ่ และมีโรงงานรีดเหล็กอีกประมาณ 30 โรง ในปี
2514 มีกําลังผลิตรวมทัง้ สิน้ 460,000 ตันต่อปี และในปี 2519 คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 750,000 ตัน
9.
อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง มีอยู่แล้ว 4 โรง รวมกําลังผลิต 180,000
ตัน ในระยะของแผนฯ จะเพิม่ อีก 4 โรง รวมกําลังผลิต 300,000 ตัน หรือ 8 ล้านหีบ แทบทัง้ หมด
เป็นสับปะรดกระป๋อง

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาอุตสาหกรรมในระบบเสรีจะขยายโดยเร็วย่อมขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของเอกชน
การกํ า หนดกลวิธ ีใ นการพัฒนา ซึ่ง เป็ น หน้ าที่โ ดยตรงของรัฐ บาล นับ ว่า มีค วามสํา คัญ ต่ อ การ
ตัดสินใจของเอกชน และจําเป็ นต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนรวมด้วย แนวทางการพัฒนาทีส่ าํ คัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กําหนดไว้ดงั นี้ คือ
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ส่งเสริมให้มกี ารลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมทัง้ ที่เป็ นทุนภายในประเทศและทุน
จากต่างประเทศ สําหรับการลงทุนจากต่างประเทศจะสนับสนุ นให้มคี นไทยร่ว มทุนอยู่ด้วยตาม
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสม เพื่อประโยชน์ในด้านความรูใ้ นทางเทคโนโลยีและในด้านการบริหารอุตสาหกรรม อนึ่ง การลงทุนจากต่างประเทศจะสนับสนุ นให้มกี ารลงทุนจากประเทศต่างๆ ให้มากประเทศ
ขึน้ และมิให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมีอทิ ธิพลในอุตสาหกรรมใดจนเกินขอบเขต
1.

2.
การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนฯ จะดําเนินการโดยมี
แผนการส่งเสริมที่สอดคล้อ งกับวัต ถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาอุต สาหกรรมที่กําหนดใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และจํากัดการส่งเสริมเฉพาะเพื่อให้มกี ารลงทุนทางอุตสาหกรรม โดยกําหนด
ปริมาณและการผลิต ให้เ หมาะสม กับทัง้ สนับ สนุ นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ และที่มคี วามสําคัญ
เกีย่ วข้องกับการเตรียมพร้อมของชาติเป็นพิเศษ
3.
การพิจ ารณาอนุ ญ าตให้ ต ัง้ หรือ ขยายโรงงานตามพระราชบัญ ญัติ โ รงงาน
จะให้สะดวกยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทีก่ ําหนดใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัคสิ ่งเสริมการ
ลงทุนฯ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในด้านขีดความสามารถของอุตสาหกรรมตลอดจนขนาดการผลิต
ประสิทธิภาพการผลิตและการเข้าร่วมถือหุน้ ของสาธารณชน
4.
สนับสนุ นอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ ด้ว ยการปรับปรุงระบบภาษีอ ากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทัวไป
่
และการส่งเสริมตามความเหมาะสมเฉพาะกรณี กับการกําหนดเงื่อนไขราคาในการประมูลเพื่อให้
อุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขันได้ตามสมควร

มาตรการและโครงการพัฒนา
เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ตามลําดับ และเป็ นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ รัฐจะใช้มาตรการและโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.
การส่งเสริ มการลงทุนเพื่อกิ จการอุตสาหกรรม การให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ในระหว่างปี 2510 ถึงมิถุนายน
2514 ได้มกี ารให้บตั รส่งเสริมไป 391 โครงการ โดยใช้ทุนดําเนินการทัง้ สิน้ ประมาณ 16,600 ล้าน
บาท และเมือ่ รวมโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมตัง้ แต่ต้นจะเป็ นจํานวนโครงการทัง้ สิน้ 715 โครงการ
เป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ ประมาณ 24,500 ล้านบาท ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 จะได้ดําเนินการให้การ
ส่ ง เสริม ตามพระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม การลงทุ น เพื่อ กิจ การอุ ต สาหกรรมต่ อ ไ ป กล่ า วคือ สิท ธิ
ประโยชน์แก่ผู้ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในด้านการถือครองกรรมสิทธิท่ดี นิ ยกเว้นอากรขาเข้า
ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ การนํ าเข้าและนําออกซึง่ เงินตราต่างประเทศ การอนุ ญาตให้ช่างฝีมอิ และ
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ผู้ชํานาญการเข้ามาช่วยดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด และการส่ งผลิตภัณ ฑ์ไปจําหน่ ายยัง
ต่างประเทศ นอกจากนี้รฐั ให้หลักประกันแก่ผลู้ งทุนเอกชน ว่ารัฐจะไม่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ขึ้นใหม่แข่งขันกับกิจการอุต สาหกรรมของผู้ได้ร ับการส่ งเสริม รัฐจะไม่โอนกิจการอุต สาหกรรม
ของเอกชนมาเป็ นของรัฐ และในกรณีท่เี หมาะสมรัฐจะพิจารณาให้ผู้ได้รบั การส่ งเสริมได้รบั การ
คุม้ ครองจากการแข่งขันกับสินค้านําเข้าประเภทเดียวกันภายในกําหนดเวลาทีเ่ ห็นสมควรอีกด้วย
ในระยะของแผนฯ ฉบับนี้ จะได้ทําการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจ การอุ ต สาหกรรม เพื่อ ให้ ส ิท ธิแ ละประโยชน์ เ ป็ น พิเ ศษแก่ อุ ต สาหกรรมผลิต เพื่อ ส่ ง อ อก
อุตสาหกรรมทดแทนสินค้านํ าเข้าทีส่ ําคัญซึง่ ใช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ นจํานวนมาก
และอุตสาหกรรมทีจ่ ดั ตัง้ โรงงานในส่วนภูมภิ าค
เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมีผลเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้างต้น ในระยะของแผนฯ
ฉบับนี้ รัฐบาลจะได้เร่งรัดและสนับสนุ นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการ
อุตสาหกรรมให้สามารถให้บริการ ชีช้ ่องทางการลงทุน และชักจูงเอกชนทัง้ ไทยและต่างประเทศให้
มาลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมมากขึน้ รวมทัง้ ให้สามารถติดตามผลของการส่งเสริม ในช่วงระยะ
ของแผนฯ ฉบับที่ 3 นี้ ประมาณว่าจะมีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนเปิ ดดําเนินกิจการเพิม่ ขึน้ ไม่
น้อยกว่า 200 ราย รวมทัง้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายราย
2.
บรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริม่
ดําเนินการมาตัง้ แต่ปี 2502 ถึงกลางปี 2514 ได้อนุ มตั ใิ ห้เงินกู้ไปแล้ว 179 ราย เป็ นเงิน 763 ล้าน
บาท ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะพิจารณาให้เงินกู้แก่ผลู้ งทุนประกอบกิจการอุตสาห-กรรม
ทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกและเพื่อทดแทนการนําเข้าทีส่ ําคัญ ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ และแรงงานภายในประเทศเป็ น
จํานวนมาก และสามารถจัดตัง้ ขึน้ ในภูมภิ าคทีห่ ่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยื่งอุตสาหกรรม
ทีม่ คี วามสําคัญอยู่ในอันดับสูง ซึง่ ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ หรืออุตสาหกรรมและบริการอื่นใด
ที่บ รรษั ท พิจ ารณาเห็ น สมควร หรือ โครงการที่ร ัฐ สนั บ สนุ น และมอบให้ บ รรษั ท ดู แ ลในรู ป
กองทุนพิเศษ
ตลอดระยะเวลาของแผนฯ ความต้องการเงินกู้และการลงทุนของบรรษัทเพื่อการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมทัง้ สิ้น คาดว่าจะมีประมาณ 1,700 ล้านบาท หรือ โดยเฉลี่ยประมาณปี ล ะ 340
ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนรวม บรรษัทจําเป็ นต้องแสวงหา
เงินทุนมาเพื่อสนองความต้องการดังกล่าวระหว่างปี 2515–2519 รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงินบาทประมาณ
400 ล้านบาท และเงินตราต่างประเทศประมาณ 832 ล้านบาท ซึง่ ในจํานวนนี้เป็ นเงินที่จะกู้จาก
แหล่ งต่ างประเทศในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเป็ นพิเ ศษประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อให้กู้แก่ กิจการ
อุ ต สาหกรรมที่ต้ อ งใช้เ งิน ลงทุ น มาก และมีผ ลกํ า ไรในอัต ราตํ่ า หรือ ผลตอบแทนช้า ซึ่ง การ
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จัดหาเงินทุนทัง้ หมดนี้รฐั บาลจะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันเท่าทีจ่ าํ เป็ น และจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ บรรษัทฯ เมือ่ ให้สามารถขยายทุนและการกูย้ มื ของบรรษัทได้
3.
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ประมาณร้อยละ 93 ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึง่ มีเงินทุนน้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดยเหตุทอ่ี ุตสาห กรรมขนาด
ย่อมเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไป และสามารถทีจ่ ะส่งเสริมให้เป็ นสินค้า
ขาออกได้บ้าง บางประเภท รัฐจึงมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มอี ยู่
แล้วและทีอ่ าจจะมีขน้ึ ต่อไป ตามโครงการทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
3.1 การให้ บริ การแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเหตุท่ผี ู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมยังขาดความรูค้ วามชํานาญในด้านการผลิต การจัดการและช่างฝีมอื อยู่เป็ น
อย่างมาก จึงได้จดั ตัง้ สถาบันบริการขนาดย่อมขึ้นตัง้ แต่ปี 2510 โดยได้รบั ความช่วยเหลือจาก
กองทุนพิเศษสหประชาชาติ ในระยะที่ 1 สิน้ สุดในปี 2515 และจะได้รบั ความช่วยเหลือต่อไปอีกใน
ระยะที่ 2 เป็ นเวลา 3 ปี จนถึงสิน้ ปี 2518 โดยจะให้บริการด้านวิชาการและช่วยฝึกอบรม การออก
แบบเครื่องจักร การผลิตเครื่องจักรตัวอย่าง และการฝึกอบรมด้านการจัดการและเทคนิคการผลิต
ตลอดจนศึก ษาเกี่ย วกับ ลู่ท างความเจริญ ในอนาคตของอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ ม และส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมบางประเภทเป็ นพิเศษ เช่น ประเภทวิศวกรรมขนาดเบา และจะขยายงานการส่งเสริม
ให้กว้างขวางไปในส่วนภูมภิ าคเริม่ ด้วยภาคเหนือก่อน คาดว่าจะสามารถให้บริการทางเทคนิคและ
วิชาการ รวมทัง้ การฝึกอบรมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ปีละไม่ต่ําว่า 300 ราย
3.2 การส่งเสริ มสิ นค้ าหัตถกรรมเพื่อส่ งออก เพื่อส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม
ให้เป็ นสินค้าออก ซึง่ เป็ นการขยายตลาดให้แก่อุตสาหกรรมไทย และเป็ นการส่งเสริมให้เกษตรกร
ในภูมภิ าคสามารถเพิ่มรายได้ใ ห้แ ก่ ครอบครัว มากขึ้น พร้อ มทัง้ เป็ นการสนับ สนุ นอุ ตสาหกรรม
ขนาดย่อมให้สามารถผลิตสินค้าได้มากและในราคาที่ถูก เป็ นการสร้างพื้นฐานให้แก่อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถผลิตสินค้าได้มากและในราคาทีถ่ ูก เป็ นการสร้างพืฐ้ านให้แก่
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่ อ ไป รัฐ บาลจะได้จ ัด ตัง้ โครงการเร่ง ส่ ง เสริม สิ น ค้า
หัตถกรรมเพื่อส่งออกในรูปองค์การของรัฐขึ้น โดยปรับปรุงในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
หัตถกรรมให้เ ป็ นไปตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดต่ างประเทศและนัก
ท่องเทีย่ ว จัดหาสถานทีแ่ สดงและจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมให้เหมาะสมและกว้างขวางยิง่ ขึน้ พร้อม
ทัง้ ให้ก ารฝึ ก อบรมวิช าชีพ ต่ า งๆ ดัง นัน้ จะได้รวมงานออกแบบร้านไทยอุ ต สาหกรรม โรงงาน
บางกอกเย็บสานอุตสาหกรรม และโรงงานเครื่องเขินเชียงใหม่ไว้ในหน่ วยงานดังกล่าวเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.3 บริ ก ารให้ เ งิ น กู้แ ก่ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม การขาดเงิน ทุ น เพื่อ
ประกอบการฮุตสาหกรรมเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของคนไทยเป็ นปญั หาสําคัญยิง่
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ประการหนึ่ง โครงการนี้จ ะขยายความช่ว ยเหลือ แก่ อุ ต สาหกรรมแต่ ข าดเงินทุ น และให้ค วาม
ช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ ขึน้ แล้วกูไ้ ปปรับปรุงกิจการให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั ตัง้
สํานักงานเงินกู้เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขึน้ ตัง้ แต่ปี 2507 แล้ว ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นสํานักงาน
ธนกิจ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม ซึ่ง ดํ า เนิ น การโดยได้ ร ับ งบประมาณเป็ น เงิน รวมทัง้ สิ้น 42.5
ล้านบาท ซึง่ นําไปสมทบกับธนาคารกรุงไทยในอัตราส่วน 1 : 3 ขณะนี้ใด้ให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมกูไ้ ปแล้ว 533 ราย เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 139.60 ล้านบาท
ในระยะของแผนฯ ฉบับนี้ คาดว่าจะให้เงินกู้ได้ปีละไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท
โดยจะได้ขยายการให้เงินกู้สําหรับเช่าซือ้ เครื่องจักร และให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการไฟฟ้าสัมปทาน
เอกชนปี ละ 5 ล้านบาทด้วย นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารงานของสํา นักงานธนกิจอุตสาหกรรม
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จะได้พจิ ารณาปรับปรุงระบบการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหม่ โดยได้รบั ความร่วมมือจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
4.
นิ คมอุตสาหกรรม เนื่องจากเอกชนได้ประสบปญั หาเรื่องการหาทีด่ นิ เพื่อจัดตัง้
โรงงานอยู่มาก ในแผนฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้จดั ตัง้ นิคมอุตสาหกรรมขึน้ ที่บางชัน ในเนื้อที่ 706 ไร่
ให้เอกชนได้เ ช่าสร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อ ย และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่อาศัยบ้างแล้ว
ในแผนฯ ฉบับที่ 3 นี้ เขตและนิคมอุตสาหกรรมยิง่ มีความสําคัญอย่างเร่งด่วน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในด้า นบริก ารสาธารณู ป โภคแก่ โ รงงาน และความเรีย บร้อ ยของบ้า นเมือ ง รัฐ จะได้
พิจ ารณาจัต ตั ง้ สํ า นั ก งานขึ้น เพื่ อ รับ ผิด ชอบในเรื่อ งนี้ โ ดยเฉพาะ อยู่ ภ ายใต้ ค วบคุ ม ของ
ค
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ระดับชาติค ณะหนึ่ง ทําหน้ าที่พ ิจารณาศึกษากําหนด และเสนอแนะแก่ รฐั บาล หรือ ดําเนินการ
เกีย่ วกับการกําหนดเขต และจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม รวมทัง้ ย่านการค้าเสรี เขตอุตสาหกรมส่งออก
และจะได้รวมนิคมอุตสาหกรรมบางชันไว้ในการดําเนินงานของหน่ วยงานนี้ดว้ ย ทัง้ นี้ จะได้เร่งรัด
โครงการนี้ให้สาํ เร็จโดยรวดเร็วทีส่ ุดในระยะของแผน
5.
การเพิ่ ม ผลผลิ ต โครงการนี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์จ ะยกมาตรฐานการบริห ารและ
สมรรถภาพการผลิตปจั จุบนั ให้สามารถผลิตได้เพิม่ ขึน้ โดยการจัดฝึ กอบรมในด้านวิชาจัดการทุก
ระดับ ในปี 2505 ได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติจดั ตัง้ ศูนย์เพิม่ ผลผลิต
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมผู้ จ ัด การและเจ้า หน้ า ที่
นักวิชาการจากองค์กรและวิสาหกิจเอกชน ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ศูนย์เพิม่
ผลผลิตได้ขยายงานออกไปในด้านให้คําปรึกษาแนะนํ าแก่อุตสาหกรรมยิง่ ขึน้ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปให้คําปรึกษาแนะนําในด้านการจัดการ การบัญชี และวิศวกรรมแก่กจิ การอุตสาหกรรมตามแบบ
ธุรกิจ เพื่อเพิม่ ผลผลิตให้สูงขึน้ ในปี 2516 ความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติสําหรับ
โครงการนี้จะสิ้นสุดลง ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 รัฐจะได้ขยายงานด้านการเพิม่ ผลผลิตให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเพิม่ ให้บริการด้านการฝึกอบรมเกีย่ วกับระบบข้อมูลทางการจัดการด้วย
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6.
การศึกษาค้นคว้าและวิ จยั ทางวิ ทยาศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อศึกษา
หาลู่ทางพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอุตสาหกรรมให้ได้ผลอย่างจริงจัง และทําการ
เผยแพร่ใ ห้เ อกชนผู้ส นใจในการลงทุ น ได้ท ราบ รัฐ จะได้ดํ า เนิ น การค้น คว้า และวิจ ัย ทางด้า น
วิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
1)
สถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์ป ระยุ ก ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย จะได้ทํ า การวิจ ัย
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะสถานวิจยั เทคนิควิทยา (TRI) ได้รบั ความช่วยเหลือ
จากกองทุนพิเศษสหประชาชาติตงั ้ แต่ปี 2507 เป็ นต้นมา และจะสิน้ สุดลงในปี 2516 เพื่อให้การ
ริเ ริ่ม และส่ ง เสริม ให้ม ีอุ ต สาหกรรมใหม่ ๆ เกิด ขึ้น โดยใช้ว ัต ถุ ดิบ จากภายในประเทศ และให้
สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจส่วนรวม ขณะเดียวกันหาทางแก้ไขปญั หาและอุปสรรค
ในทางวิชาการของอุตสาหกรรมที่มอี ยู่แล้ว ทัง้ นี้ ในระยะของแผน จะได้เน้นหนักในด้านเทคนิค
วิทยาทางอาหาร และอุตสาหกรรมเคมี เป็ นอันดับแรก ส่วนการค้นคว้าวิจยั ทางด้านอื่นๆ จะได้ให้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควบคู่กนั ไป
2)
กรมวิท ยาศาสตร์ จะได้ ดํ า เนิ น การค้ น คว้ า ศึก ษาวิเ คราะห์ แ ละวิจ ัย
วิทยาศาสตร์เ พื่อ ส่ งเสริมอุ ต สาหกรรมให้เ กิด มีข้นึ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต ให้สูงขึ้น
ทํ า การค้น คว้า วิจ ัย เกี่ย วกับ บริก ารกํ า จัด นํ้ า ทิ้ง อุ ต สาหกรรม บริก ารเทคนิ ค แก่ อุ ป กรณ์ และ
กระบวนการเพื่อ อุ ต สาหกรรม การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ ว ัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ทดสอบ
ผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม ให้ บ ริก ารและพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารและพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ั ้ นเผา วิเคราะห์วตั ถุดบิ เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ให้ความร่วมมือ
เครื่องปนดิ
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ก่
โรงงาน รวมทัง้ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานที่ประสบความเดือดร้อน ได้แก่ ปญั หากลิน่ ควัน
และนํ้าทิง้ อุตสาหกรรม
7.
การจัดวางมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานด้านนี้มคี วามจําเป็ นต่อการ
ส่งเสริมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตขึ้นในประเทศ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือของประชาชนผู้บริโภค
และเพื่อขจัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและการเอารัดเอาเปรียบผูอ้ ุปโภคบริโภค รวมทัง้ เป็ นการ
สนับสนุนให้มกี ารส่งผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้ออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย
สํ า นั ก งานมาตรฐานอุ ต สาหกรรม กรมวิท ยาศาสตร์ไ ด้ เ ริ่ม งานออกกํ า หนด
มาตรฐานตัง้ แต่ปี 2510 เป็ นต้นมา จนถึงปี 2514 จัดทํากําหนดมาตรฐานประกาศใช้แล้ว 17
มาตรฐาน โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ท่อี าจเป็ นอันตรายต่อผู้อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องมี
มาตรฐานอุต สาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รบั การส่งเสริมตามพระราชบัญญัติการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม นอกจากงานด้านการกําหนดมาตรฐานแล้ว ยังพิจารณารวมถึงการ
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อนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานตราติดไว้กบั ผลิตภัณฑ์ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 นี้ มีเป้าหมายว่าจะสามารถประกาศจํานวนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 505 มาตรฐาน
ทัง้ นี้ ได้รบั ความร่วมมือในการดําเนินงานจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ ใน
ด้านผูเ้ ชีย่ วชาญทุนฝึกอบรม และเครือ่ งมืออุปกรณ์ตงั ้ แต่ปี 2514 ถึงปี 2517
8.
ศูน ย์ส ารสนเทศอุต สาหกรรม ในป จั จุ บ ัน ข้อ มู ล ที่จํ า เป็ น สํ า หรับ การปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับการอุตสาหกรรมยังขาดความสมบูรณ์และทีม่ อี ยู่กก็ ระจัดกระจายอยู่ในทีต่ ่างๆ ทัง้ ในหน่ วย
ราชการและในวิสาหกิจเอกชน ทัง้ นี้ เนื่องจากขาดหน่วยงานซึง่ เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
จึง จะได้ จ ัด ตั ้ง ศู น ย์ ส ารสนเทศอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เป็ นแหล่ ง กลางในการประมวลข้ อ มู ล
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมเป็นบริการให้แก่หน่วยราชการและวิสาหกิจต่อไป
9.
การพัฒนาอุตสาหกรรมส่ วนภูมิภาค ขณะนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงั ตัง้ อยู่ใน
บริเวณจังหวัดพระนครและธนบุร ี จึงสมควรกระจายอุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมภิ าค โดยขยายงาน
ด้านบริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมภิ าค กับทัง้ ให้อุตสาหกรรมทีต่ งั ้ ขึน้ ในภูมภิ าค
ได้รบั ความช่วยเหลือเป็ นกรณีพเิ ศษเกี่ยวกับเงินกู้ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม และให้ได้รบั
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ได้รบั บริการสาธาณูปโภคของรัฐ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็ น
ต้น โดยสะดวกซึง่ จะเป็ นการเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ เพิม่ ปริมาณการผลิต รายได้ ตลอดจน
ปริมาณการมีงานทํา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมตลาดสําหรับผลิตผลทางเกษตร ให้แก่
ประชาชนต่างจังหวัดของประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าขึน้
10. การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการระบายน้า อากาศเสีย อนามัย
และความปลอดภัยในทางอุตสาหกรรม ในปจั จุบนั ปรากฏว่า โรงงานอุ ตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ได้เพิม่ จํานวนมากขึน้ และได้มปี ญั หาต่างๆ เกิดขึน้ จากการดําเนินงานของโรงงานในด้าน
การระบายนํ้ าเสีย อากาศเสีย และสิง่ ทิ้งอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทัง้ ในด้านความปลอดภัยในการใช้
เครื่องจักรและอนามัยของคนงาน เพื่อแก้ปญั หาเหล่านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ขยายงานใน
ด้านการควบคุมตรวจตราดูแลในเรื่องดังกล่าวให้กว้างขวางและทัวถึ
่ ง นอกจากนี้จะได้ศกึ ษาและ
วิจยั การกําจัดนํ้าทิง้ อุตสาหกรรม โดยทําการสํารวจวิเคราะห์ พิจารณาออกแบบเครื่องกําจัดนํ้าทิ้ง
ให้คําแนะนํ าและให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ขิ องโรงงานในการดําเนินงาน
ขจัดนํ้าทิง้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย
11. การจดทะเบี ย นเครื่ อ งจัก รเพื่ อ การจ านอง การจดทะเบี ย นเครื่อ งจัก ร
ทัวประเทศจะเป็
่
นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถนํ าเครื่องจักรไป
จํานองได้และยังสามารถแลกเปลี่ยนเครื่องจักรในวงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้มกี ารใช้
เครือ่ งจักรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ รัฐจะได้เร่งรัดพระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนเครื่องจักรออกบังคับ
ใช้และอํานวยบริการจดทะเบียนเครือ่ งจักรแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป
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12. การค้ นคว้าฝึ กอบรมและสาธิ ตเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพโรงสี ข้าว
อุตสาหกรรมสีขา้ วเป็ นอุตสาหกรรมจากผลิตผลทางเกษตรทีส่ ําคัญที่สุดของประเทศ โรงสีขา้ วทัว่
ประเทศ จํานวน 21,977 โรง เป็ นโรงสีชนิดบดแกลบเป็ นรํา 17,016 โรง ส่วนโรงสีทเ่ี ข้าขนาด
มาตรฐานมีอยู่เพียง 4,961 โรง โรงสีข้าวเหล่านี้ได้ตงั ้ กระจายอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ทัวประเทศ
่
ส่ ว นมากเป็ น โรงสีข นาดเล็ก มีป ระสิท ธิภ าพในการสีข้า วตํ่ า มาก จึง เป็ น การสมควรปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของโรงสีขา้ วเหล่านี้โดยจะได้ศึกษาหาลูทางจัตตัง้ ศูนย์ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการ
สีขา้ ว เพื่อให้เป็นสถานีตวั อย่างและให้การฝึกอบรมสาธิตในเรื่องการสีขา้ ว จะได้ขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศเพื่อให้โครงการดังกล่าวนี้สมั ฤทธิ ์ผล
13. การส่ ง เสริ ม วิ ช าการสิ่ ง ทอ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ที่ผ่ า นมา
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้มบี ทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก เมื่อ รวมจํานวนโรงงาน
ทัง้ หมดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิง่ ทอแล้ว จะมีโรงงานประมาณ 500 กว่าโรง มีคนงานทํางานไม่ต่ํา
กว่า 30,000 คน โรงงานเหล่านี้กําลังประสบปญั หาเรื่องช่างฝี มอื เป็ นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ขยายงานด้านสิง่ เสริมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยดําเนินการทดลองค้นคว้าให้บริการทาง
วิชาการ ฝึกอบรมทดสอบคุณภาพ ส่งเสริมการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพ และรวบรวมแพร่สถิติ
ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิง่ ทอแก่โรงงานกับอุตสาหกรรมสิง่ ทอต่างๆ ในระยะของแผนนี้คาด
ว่าจะสามารถฝึ กอบรมช่างในระดับต่ างๆ ได้ปีล ะประมาณ 300 คน โครงการนี้จะได้ขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อให้งานได้ผลดียงิ่ ขึน้
14. การรักษาเสถีย รภาพของอุตสาหกรรมน้ าตาล การส่ งนํ้ าตาลทรายออกไป
จําหน่ ายต่างประเทศจะมีความสําคัญอย่างหนึ่งในระยะเวลาของแผนฉบับนี้ พร้อมกันนัน้ ยังเป็ น
แหล่งทีม่ าของรายได้ทงั ้ แก่ชาวไร่อ้อยและผูป้ ระกอบการในโรงงานนํ้าตาล รัฐจะให้ความช่วยเหลือ
แก่ชาวไร่ออ้ ยในด้านสินเชื่อและบริการทางวิชาการต่อไป กับจะได้เจรจาทําสัญญาขายระยะยาวกับ
ต่างประเทศด้วย อีกประการหนึ่งรัฐจะได้รกั ษาไว้ซง่ึ ราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมและมิให้ขน้ึ ลงมากนัก

อุตสาหกรรมเอกชนที่มีความสาคัญสูง
อุตสาหกรรมเอกชนทีอ่ ยู่ในลําดับความสําคัญอันดับสูง สมควรได้รบั การเร่งรัดพัฒนาให้ม ี
ขึน้ ใหม่ หรือเพิม่ ขยายการผลิตขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ โดยได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐบาลตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมเป็นเฉพาะกรณี ได้แก่ อุตสาหกรรมเอกชน ดังต่อไปนี้
1.
อุตสาหกรรมแต่งและถลุงแร่ การผลิตแร่ส่งออกจําหน่ ายต่างประเทศ ส่งออกใน
รูปสินแร่ เกือบทัง้ สิน้ ปจั จุบนั มีโรงงานถลุงแร่ภายในประเทศเฉพาะดีบุกเท่านัน้ ส่วนอุตสาหกรรม
ถลุงเหล็กจากภายในประเทศก็มขี นาดเล็กมาก ฉะนัน้ รัฐจะสนับสนุ นให้เกิดอุตสาหกรรมถลุงแร่ท่ี
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ใช้ส ิน แร่ ภ ายในประเทศ ทัง้ นี้ รวมถึง อุ ต สาหกรรมแต่ ง แร่ ข นาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง แร่
ฟลูออไรด์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ มูลค่าของสินแร่อกี ด้วย
2.
อุตสาหกรรมประเภทอาหาร รัฐ จะส่ งสริม อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ เ ป็ น พิเ ศษ
เพื่อให้เป็ นการขยายตลาดด้านเกษตรกรรม และเพื่อประโยชน์ในการทํารายได้ให้แก่ประเทศด้วย
ก
า
ร
ส่งออก อตุสาหกรรมประเภทนี้สามารถจะขยายตัวไปได้อกี มาก เพราะมีความต้องการทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศอยู่ แ ล้ ว อุ ต สาหกรรมดัง กล่ า ว ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหารกระป๋ อง
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมนํ้ามันพืช และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา เป็นต้น
3.
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ทุ น ให้ ส ามารถผลิ ต ได้
ภายในประเทศมากขึ้น ในแผนฯ ฉบับนี้ รัฐจะให้ความสําคัญแก่อุตสหารกรมเครื่องจักรกล คือ
อุตสาหกกรรมผลิตเครื่องจักร อุตสากรรมผลิตเครื่องมือกล อุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบรถยนต์
อุตสาหกรรมผลิตโทรทัศน์และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบและอะไหล่ยานพาหนะ และ
อุตสาหกรรมผลิตอุ ปกรณ์ ไฟฟ้า เพื่อเป็ นการขยายการจ้างแรงงานและลดสินค้าขาเข้าให้น้อยลง
และอุ ต สาหกรรมผลิต อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เพื่อ เป็ นการขยายการจ้างแรงงานและลดสินค้าขาเข้าให้
น้อยลงกับทัง้ เป็นการสร้างรากฐานให้อุตสาหกรรมหลักสามารถเกิดได้เร็วขึน้
4.
อุต สาหกรรมเคมี และผลิ ต ภัณ ฑ์เ คมี ปิ โตรเลี ย ม เพื่อ ส่ งเสริมอุ ต สหากรรม
พืน้ ฐานด้านเคมีให้เกิดขึน้ ในประเทศ ในแผนฯ ฉบับนี้ รัฐจะให้ความสําคัญแก่อุตสาหกรรมประเภท
ผลิต สารเคมีแ ละผลิต ภัณ ฑ์เ คมีทุ ก ประเภท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์เ คมี
ปิโตรเลียม รัฐบาลได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ต่างประเทศจัดตัง้ กิจการแล้ว คาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ
6,000 ล้านบาท และจะเปิดดําเนินการได้ในปี 2519
5.
อุตสาหกรรมรีดและถลุงเหล็ก ความต้องการเหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศ
เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการสังเข้
่ าปี ละเป็ นจํานวนมาก ฉะนัน้ เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้
เกิดขึน้ รัฐจะได้ให้การส่งเสริมเป็นพิเศษแก่อุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดเย็น ในระยะของแผนเพื่อเป็ น
การนํ าไปสู่การถลุงเหล็กจากสินแร่ในระยะต่อไป อัตราการผลิตเหล็กรีดเย็นนี้ ได้กําหนดไว้ไม่ต่ํา
กว่า 500,000 ตัน และจะทําการส่งเสริมให้มเี ฉพาะโรงเดียวก่อน
6.
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์สตั ว์ เป็นอุตสาหกรรมทีจ่ ะได้เร่งรัดในลําดับความสําคัญ
สูง จะได้พยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์ให้สอดคล้องกับธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะ
การเลี้ยงปศุสตั ว์ เพื่อ ให้สามารถผลิตเพื่อส่งออกให้ได้มากขึน้ นอกจากก็มอี ุตสาหกรรมประเภท
หม่อนไหมทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมยิง่ ขึน้
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7.
อุตสาหกรรมผลิ ตรถยนต์ ในปจั จุบนั มีโรงงานประกอบรถยนต์ 9 โรง กําลังผลิต
รวมกันประมาณ 2,000-2,500 คันต่อเดือน ส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศยังตํ่าอยู่มาก รัฐจึง มี
นโยบายจะส่ ง เสริม ให้โ รงงานประกอบรถยนต์ เ หล่ า นี้ แ ปรสภาพเป็ น โรงงานผลิต โดยให้ใ ช้
ส่วนประกอบทีผ่ ลิตในประเทศไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของมูลค่ารวมทัง้ หมด โดยจะให้ความสนับสนุ น
ด้านภาษีอากร
8.
อุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีค่ วรสนับสนุ นเป็ นพิเศษ ได้แก่ กระทรวง
อุ ต สาหกรรม ที่ใ ช้ว ตั ถุ ดิบ หรือ แรงงานในประเทศเป็ นจํานวนมาก เช่น อุ ต สาหกรรมกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ทําของเล่น ทําเฟอร์นิเจอร์ และฟอกหนัง เป็นต้น ทําให้โรงกลันไม่
่ สามารถดําเนินการ
อยู่ได้ดว้ ยรายได้ของตัวเอง ฉะนัน้ ในแผนฉบับที่ 3 จะเร่งรัดการสํารวจเพื่อตรวจหานํ้ามันดิบและ
แก๊สธรรมชาติทล่ี ุ่มแอ่งเชียงใหม่ให้แล้วเสร็จ เพื่อทราบผลเป็ นทีแ่ น่ นอนภายในปี 2516 นี้ ในวงเงิน
งบประมาณ 4.50 ล้านบาท บริเวณทีจ่ ะทําการสํารวจ ดังกล่าวนี้ คลุมพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ และลําพูน
บริเวณต่ อเนื่อ งระหว่างอําเภอสันกํ าแพง สารภีและสันป่าตอง ส่ว นการผลิต นํ้ ามันดิบและกลัน่
นํ้ ามันดิบที่แอ่งฝาง แม่สูนหลวง และไชยปราการนัน้ จะรักษางานเดิมไว้ในวงเงินงบประมาณไม่
เกินปีละ 12 ล้านบาท เมื่อสิน้ ปี 2516 หากผลปรากฏว่าไม่มแี หล่งนํ้าดิบทีล่ ุ่มแอ่งเชียงใหม่ พอทีจ่ ะ
ป้อนโรงกลันให้
่ ดําเนินการโดยไม่ขาดทุนต่อไปได้ จะพิจารณายุตกิ ารดําเนินการตามที่เหมาะสม
ต่อไป
2.
โรงงานทอกระสอบ โรงงานทอกระสอบของรัฐ 3 แห่ง มีกําลังผลิตรวมกันประมาณ
30 ล้านใบต่อปี ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเอกชนสามารถผลิตสนองความต้องการในประเทศได้อย่าง
เต็มที่ฉะนัน้ เพื่อให้โรงงานของเอกชนได้มคี วามสําคัญแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้อย่าง
เต็มที่ โรงงานทอกระสอบของรัฐจะไม่ทําการขยายกําลังผลิต แต่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ผลิตให้ดยี งิ่ ขึน้ ขณะเดียวกัน จะได้พจิ ารณารวมการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจทัง้ 3 เข้าด้วยกัน
โดยให้ทําหน้ าที่เป็ นแหล่งซื้อวัตถุดบิ ที่สําคัญตามโครงการส่งเสริมปอด้วย ในแผนนี้จะสนับสนุ น
โครงการซื้อปอของบริษัทกระสอบอีสาน จํากัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ อีกด้วยส่วนโรงงานกระสอบใดที่มเี อกชนประสงค์จะรับไปดําเนินการรัฐจะได้พจิ ารณา
จํ
า
ห
น่
า
ย
ใ
ห้
เอกชนรับไปดําเนินการเป็นรายๆ ไป
3.
โรงงานน้าตาล โรงงานนํ้าตาลทรายของรัฐบาลมีอยู่ 4 โรง มีกําลังผลิตรวมกัน
ประมาณ 1 ใน 3 ของกําลังผลิตทัง้ ประเทศ ปจั จุบนั โรนงานนํ้ าตาลของเอกชนสามารถผลิตได้เกิน
ความต้องการภายในประเทศ และบางปียงั มีปญั หาเกีย่ วกับตลาดส่งออกอยูม่ าก ดังนัน้ ในระยะของ
แผนฉบับนี้ โรงงานนํ้าตาลของรัฐจะไม่เพิม่ กําลังผลิตให้สูงขึน้ แต่จะปรับปรุงประสิท ธิภาพของการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ ําลง พร้อมกันนี้จะได้พจิ ารณารวมการดําเนินงานของทัง้ 4 โรงงาน
ให้เข้ามาอยูภ่ ายใต้การบริหารงานอันเดียวกัน และทําการผลิตนํ้าตาลส่วนหนึ่งส่งให้ตามข้อตกลงที่
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บทที่ 10
การพาณิชย์และบริการ

……………………..
การพาณิ ช ย์เ ป็ น กลไกที่ส าคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ระบบวิส าหกิจ เสรี เพื่อ ท าการ
จาหน่ ายผลิตผลไปยังผู้ใช้และผู้บริโภค และก่อให้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ต่างๆ ให้ทวถึ
ั ่ ง ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ในระยะของแผนฯ ฉบั บที่ 2 รัฐดาเนินนโยบายการ
พาณิช ย์โ ดยให้เ อกชนมีบ ทบาทในการพัฒ นาด้ว ยอย่ า งแท้จ ริง รัฐ จึง ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่ออานวยผลดีแก่การพาณิชย์ยงิ่ ขึน้ สาหรับโครงการที่ได้จดั สรรงบประมาณให้
เป็ นกรณีพเิ ศษในสาขานี้ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทีส่ าคัญ คือ โครงการส่ งเสริมอาชีพของคน
ไทย โดยให้เ งินกู้เ พื่อ ทาการค้าปลีกแก่ ร้านค้าย่อยของคนไทย ซึ่งเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ ปลายปี
2511 เป็นต้นมา
ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 2 ได้มปี ญั หาสาคัญเกิดขึน้ คือ ดุลการค้าเสียเปรียบหรือการค้า
ขาดดุ ล ในปี 2510–2513 ดุ ล การค้า ไทยเสีย เปรีย บประมาณ 8,150 ล้า นบาท 10,650
ล้านบาท 11,298 ล้านบาท และ 12,258 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้ เนื่องจากสินค้าออกที่สาคัญ
ของไทย เช่น ข้าว และพืชผลทางเกษตรบางชนิดประสบปญั หาด้านราคากับทัง้ ประเทศไทย ขาย
สินค้าทุกชนิดให้ตลาดต่างประเทศได้น้อยลง พร้อมกันนัน้ ความจาเป็ นทางด้านการพั ฒนาประเทศ
และการเพิม่ รายได้จของประชาชน บางกลุ่มทาให้สนิ ค้าเข้าเพิม่ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้ดาเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วหลายประการ ในปี 2514 ทีส่ าคัญก็คอื 1)
การเพิ่ม อั ต ราพิ ก ั ด ศุ ล กากรแก่ ส ิน ค้ า บางประเภท และ 2)
ยกเลิก ค่ า ฟรี่เ มี่ย มข้ า ว
ส่งออกสาหรับข้าวชนิดตัง้ แต่ 10% ลงมา เพื่อลดราคาขายข้าวในต่างประเทศและพยุงราคาข้าว
ภายในประเทศให้สูงขึน้ การวางนโยบายการพาณิชย์และบริการในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้มุ่ง
ทีจ่ ะปรับปรุงบริการต่างๆ ได้แก่ บริการหาตลาด การประกันภัย และการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ให้
อานวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้มากขึน้ เพื่อให้เพิม่ รายได้แก่ประชาชนและของรัฐและเพื่อช่วย
แก้ไขดดุลการค้า เสียเปรียบให้ลดน้อยลง

วัตถุประสงค์
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะพัฒนาการพาณิชย์และบริการ
มีดงั ต่อไปนี้ คือ
1.
ปรับปรุงดุลการค้าเสียเปรียบให้ลดลง โดยการส่งเสริมสินค้าขาออกทัง้ ด้านเกษตร
และอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมบริการต่างๆ ที่นารายได้เข้ามาสู่ประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยว
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และบริการต่างๆ ในด้านการพาณิชย์ให้มากขึน้ ทัง้ นี้ ได้กาหนดเป้าหมายของการส่งสินค้าออกให้
เพิม่ ขึน้ และสังสิ
่ นค้าเข้าให้ลดลงเป็นลาดับ
2.

จัดช่วยเหลือผูผ้ ลิตให้จาหน่ายสินค้าได้ในราคาทีเ่ หมาะสม

3.
ส่งเสริมระบบการตลาดและการค้าให้เ ป็ นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของคนกลาง
4.
ส่งเสริมตลาดการค้าของสินค้าเกษตรและอุ ตสาหกรรมทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ ให้กว้างขวางและมีเ สถียรภาพยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ แสวงหาตลาดต่างประเทศ
เพิม่ เติมและขยายปริมาณขายในตลาดทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
5.

ส่งเสริมให้คนไทยประกอบการค้าให้เป็นอาชีพทีเ่ ป็นล่าสัน

6.
ประสานงานด้านการจาหน่ ายกับ การผลิต ให้ใ กล้ชิด ยิง่ ขึ้น เพื่อ เร่ง รัด การเพิ่ม
ผลผลิตเกษตร โดยเฉพาะประเภททีม่ งุ่ เร่งรัดเพื่อการส่งออก

นโยบาย
เพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ขา้ งต้น รัฐจะดาเนินนโยบายดังต่อไปนี้
1.
รัฐจะยึดถือนโยบายวิสาหกิจเสรี โดยสนับสนุ นให้เอกชนประกอบการค้าภายใต้
ระบบการแข่งขันที่เหมาะสม ทัง้ นี้ รัฐจะกาหนดนโยบาย วางแผนและให้บ ริการต่างๆ เพื่ออานวย
ประโยชน์แก่ธุรกิจการพาณิชย์อย่างแท้จริง
2.
รัฐจะไม่จดั ตัง้ รัฐวิสาหกิจการพาณิชย์ท่ไี ม่จาเป็ นขึน้ มาใหม่ ซึ่งจะเป็ นการแข่งขัน
กับเอกชน ส่วนรัฐวิสาหกิจการพาณิชย์ทด่ี าเนินการอยู่แล้ว จะได้ทบทวนและศึกษาวัตถุประสงค์ใน
การจัดตัง้ เพื่อกาหนดนโยบายให้แน่ นอนว่ารัฐวิสาหกิจใดควรจะปรับปรุงให้เป็ นประโยชน์แก่การ
พัฒนาตลาดต่อไป
3.
ประสานนโยบายการเงิน การคลัง และการพาณิชย์ให้สมั พันธ์สอดคล้องกัน เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเพิม่ สินค้าส่งออกให้มากขึน้
4.
จัด ให้ ม ีก ารศึก ษาวิจ ัย การผลิต และการตลาดของสิน ค้ า แต่ ล ะประเภท เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด ตลอดจนการส่งออกของสินค้านัน้ ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ
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5.
ส่ ง เสริม การส่ ง สิน ค้ า ออกไปจ าหน่ า ยต่ า งประเทศ โดยท าการหาตลาดใน
ต่ า งประเทศ เพื่อ หาทางจ าหน่ า ยผลิต ผลทางเกษตรและผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมที่ใ ช้ว ัต ถุ ดิบ
ภายในประเทศให้ม ากขึ้น จะจัด ให้ม ีบริก ารโฆษณาสินค้า ไทยและมาตรการช่ ว ยเหลือ การส่ ง
สินค้าออก ตลอดจนส่งเสริมและจัดระเบียบของผุส้ ่งสินค้าออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศให้รดั กุม
ยิง่ ขึน้ และให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่นได้
6.
ส่งเสริมประชาชนให้ใช้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตได้ภายในประเทศ เพื่อเป็ นการ
ขยายตลาดภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
7.
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ สมาคมต่างๆ
เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่การจัดระบบตลาดระดับไร่นา และเป็ นแหล่งทีจ่ ะประสานงานระหว่างการ
ผลิต และการจาหน่ายให้เป็นผลดียงิ่ ขึน้
8.
รัฐจะส่งเสริมกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วโดยเฉพาะนักธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องของ
เอกชน โดยรัฐจะเป็ นผู้จดั สรรสภาพการสิง่ แวดล้อมภายในประเทศเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวมากขึน้
และจะทาให้นกั ท่องเทีย่ วได้เกิดความพอใจและปลอดภัย พร้อมกันนัน้ ก็จะได้บารุงรักษาและพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วให้มมี ากขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
9.
รัฐจะส่งเสริมธุรกิจที่ประกอบการเกี่ยวกับบริการต่างๆ ให้ดขี ้นึ เพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนสินค้าและบริการ อันจะสามารถอานวยประโยชน์ แก่ การพาณิชย์ และเป็ นแหล่งที่มาของ
เงินตราต่างประเทศ

การพาณิชย์
ประเทศไทยมีการสังสิ
่ นค้าเข้ามากกว่าส่งสินค้าออกตลอดมาในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 2
การค้าขาดดุลมีมูลค่าประมาณ 8,150 ล้านบาท ในปี 2510 และเพิม่ ขึ้นเป็ นประมาณ 12,258
ล้านบาท ในปี 2513 กล่าวคือ
มูลค่ าสินค้านาเข้า มีประมาณ 21,813.3 ล้านบาท ในปี 2510 เพิม่ ขึ้นเป็ น 26,514
ล้านบาท ในปี 2513 สินค้าหมวดวัตถุดบิ และกึ่งวัตถุดบิ และสินค้าทุนเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงมาก คือ
ประมาณร้อยละ 14 และ 13 ต่อปี ตามลาดับ ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 4
ต่อปี ในมูลค่าสินค้านาเข้าทัง้ หมดเมื่อปี 2514 ร้อยละ 20 เป็ นสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 26 เป็ น
สินค้า ประเภทวัตถุดบิ และกึ่งวัตถุดบิ ร้อยละ 35 เป็ นสินค้าประเภททุนร้อยละ 8 เป็ นประเภท
ยานพาหนะและอะไหล่ ร้อยละ 8 เป็ นสินค้าประเภทน้ ามันและน้ ามันหล่อลื่น และอีกร้อยละ 3 เป็ น
สินค้าประเภทอื่นๆ
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ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงมีการสังสิ
่ นค้าเข้า
เพิ่ม ขึ้น แต่ เ พิ่ม ขึ้น ในอัต ราส่ ว นที่ล ดลงหรือ ต่ า กว่ า อัต ราเพิ่ม ในระยะของแผนฯ ฉบับ ที่แ ล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคจะมีมูลค่านาเข้าลดลง ทัง้ นี้ ได้ประมาณมูลค่า
สินค้านาเข้าประเภททีส่ าคัญไว้ในระยะของแผน ดังนี้

มูลค่าสิ นค้าเข้าประเภท (ล้านบาท)

2515

2519

สินค้าอุปโภคบริโภค

5,200

5,450

สินค้าทุน

9,500.

10,700

สินค้าวัตถุดบิ และอื่นๆ

12,250

14,550

มูลค่าสินค้าส่งออก เมือ่ ปี 2510 มีประมาณ 13,808 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ เป็ น 14,256 ล้าน
บาท ในปี 2513
สิน ค้ า ออกที่ส าคัญ ก็ค ือ ข้า ว ยาง ดีบุ ก ข้า วโพด ปอ และผลิต ภัณ ฑ์
แป้งมันสาปะหลัง ข้าวซึง่ เป็ นสินค้าออกทีส่ าคัญทีส่ ุดส่งออกได้ลดมูลค่าลงเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา
ของแผนฯ ฉบับที่ 2
มูลค่าสิ นค้าเข้าประเภท (ล้านบาท)

2515

2519

ผลิตผลเกษตร

11,000

13,670

ผลิตผลประมง

390

600

ผลิตผลปา่ ไม้

235

275

ผลิตผลเหมืองแร่

2,040

2,360

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1,445

2,720

สินค้าอื่นๆ ทีแ่ ยกประเภทไม่ได้

2,245

3,316

17,355

22,951

รวม
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ประมาณการส่งออกของสิ นค้าประเภทที่สาคัญ
ประเภทสิ นค้า

หน่ วย

2515

2519

ข้าว

พันตัน

1,300

1,500

ยาง

พันตัน

312

383

ดีบุก

พันตัน

23

26

ปอ

พันตัน

350

300

ข้าวโพด

พันตัน

2,000

3,000

ปศุสตั ว์

พันตัว

40

40

กุง้ ทะเล

พันตัน

10

04

น้าตาล

พันตัน

120

200

ผ้าไหม

ร้อยหลา

10,360

15,616

ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง

พันตัน

1,400

1,800

แร่ฟลูออไรด์

พันตัน

450

600

ผลไม้กระป๋อง

พันหีบ

2,200

5,000

ปูนซีเมนต์

พันตัน

400

400

ด้าย

พันตัน

2.5

15

ผ้า

ล้านหลา

10

16

เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป

พันโหล

400

800

กระสอบ

ล้านใบ

25

25

ชิน้ ส่วนนาฬิกา

พันชิน้

900

1,500

กล่องนาฬิกา

พันชิน้

500

2,500

กากน้ามันพืช

พันตัน

26

170

ข้าว ปญั หาสาคัญทีส่ ุดในการส่งออก ได้แก่ ปญั หาความต้องการในตลาดต่างประเทศ
ลดลง อย่างไรก็ดี โดยทีข่ า้ วเป็นสินค้าสาคัญในระบบเศรษฐกิจของไทย ดังนัน้ การพิจารณา
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ดาเนินการ เพื่อให้สามารถส่งข้าวออกได้เพิม่ ขึน้ จึงเป็ นปญั หาสาคัญเร่งด่วน การขยายตลาดข้าว
ของไทยนี้ พอจะมีล่ทู างขยายตลาดได้อกี บ้างได้แก่ ตลาดในทวีปแอฟริกา และตะวันออกกลาง เพือ่
การนี้มคี วยามจาเป็นต้องพิจารณาในด้านราคาเพื่อให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ
ได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากตลาดดังกล่าวแล้ว การรักษาตลาดข้าวประจา คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ก็เป็น
เรือ่ งสาคัญ ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเซียนัน้ คาดว่าจะขยายเพิม่ เติมได้ไม่มาก จากในระดับปี 2512 ได้
สาหรับตลาดยุโรปนัน้ อาจมีช่องทางขยายตัวได้เพิม่ ขึน้ บ้าง ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจากประมาณการ
ของตลาดทีม่ อี ยูใ่ นขณะนี้ดงั กล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าปริมาณข้าวส่งออกในปี 2519 จะมีจานวน 1.5
ล้านตัน
และได้ประมาณเป้าหมายการส่งออกของข้าวได้ดงั นี้
เป้ าหมายการส่งออกของประเทศไทย
2512

2519

มาเลเซีย ฮ่องกง และสิงคโปร์

.56

.60

ตลาดอืน้ ๆในทวีปเอเซีย

.32

.30

ตลาดในทวีปยุโรป

.02

.10

ตลาดในทวีปแอฟริกา

.14

.20

ประเทศตะวันออกกลาง

.08

.15

-

.15

1.02

1.50

ตลาดใหม่
รวม (ล้านตัน)

ยาง ในปี 2512 ไทยส่งยางออกเป็นจานวน 276,000 ตัน เปรียบเทียบกับจานวนประมาณ
187,000 ตัน ในปี 2506 เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7.0 ต่อปี ตลาดทีส่ าคัญของยางไทย
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันตะวันตก อิตาลี และญีป่ นุ่
ตลาดทีม่ ี
แนวโน้มซือ้ ยางจากไทยเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ได้แก่ ญีป่ นุ่ กล่าวคือ ในปี 2508 ญีป่ นุ่ ซือ้ ยางจากไทยเป็ น
จานวน 54,178 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 ของปริมาณยางส่งออกทัง้ หมด แต่ในปี 25123 ญีป่ นุ่
ซือ้ ยางจากไทยเป็ นจานวน 101,838 ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.8 ของปริมาณยางส่งออกทัง้ หมด
ทางด้านการผลิตนัน้ ในปี 2506 ไทยผลิตยางได้เป็นจานวนประมาณ 198,000 ตัน ในปี 2512 ผลิต
ได้ประมาณ 2 8 2 , 0 0 0 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 6 . 3 ต่อปีในปี 2 5 1 9 คาดว่าไทยจะ
ผลิตยางได้ประมาณ 4 0 0 , 0 0 0 ตัน เนื่องจากการขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึง
ประมาณเป้าหมายการส่งออกในปี 2 5 1 9 ไว้ว่าจะมีจานวนไม่ต่ากว่า 3 8 3 , 0 0 0 ตัน
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ในปี 2506 ประเทศไทยส่งผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังออกเป็นจานวน
ประมาณ 427,000 ตัน เท่านัน้ แต่ในปี 2513 ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังส่งออกมีปริมาณถึง 1,300,00
ตัน หรืออัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 2 0
ต่อปี ตลาดทีส่ าคัญได้แก่ ประเทศเยอรมัน
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ตะวันตก เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และเบลเยีย่ ม ในจานวนตลาดสาคัญนี้ปรากฏว่า
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมันตะวันตกเป็นตลาดทีส่ าคัญซึง่ มีแนวโน้มการสังมั
่ นสาปะหลังจาก
ไทยเพิม่ ขึน้ มาก กล่าวคือ ในปี 2510 ประเทศทัง้ สองซือ้ เป็นจานวน 253,385 ตัน และ 285,568
ตัน ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 2 . 4 แบะ 3 6 . 5 ของผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
ส่งออกทัง้ หมด แต่ในปี 2512 ปริมาณซือ้ เปลีย่ นเป็ น 571,979 ตัน และ 179,361 ตัน ตามลาดับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.7 และ 18.4 ของปริมาณส่งออกทัง้ หมด เมือ่ พิจารณาจากด้านการตลาดแล้ว
คาดว่าในปี 2519 จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังออกได้เป็นจานวนประมาณ 1,800,000 ตัน
หรือเพิม่ ขึน้ จากปี
2
5
1
3
เฉลีย่ ร้อยละ
7
.
2
ปอ ประเทศไทยเคยส่งปอออกได้เป็นจานวนถึง 483,300 ตัน ในปี 2509 แต่หลังจากนัน้
ปริมาณการส่งออกลดลงเรือ่ ยๆ จนถึงประมาณ 256,000 ตัน ในปี 2512 ทัง้ นี้ เนื่องมาจากความไม่
แน่นอนของราคาปอประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เนื่องจากผลผลิตปอของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่เป็นปอคุณภาพต่าซึง่ ตลาดต่างประเทศมีความต้องการน้อย
ในปี
2519
คาดว่า
ผลผลิตปอจะเป็นประมาณ 450,000 ตัน หรือเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 0.5 และเมือ่ พิจารณาถึง
ปริมาณการใช้ปอเพื่อผลิตกระสอบ ซึง่ ใช้ประมาณปีละ 70,000–80,000 ตันแล้ว คาดว่าในปี 2519
ไทยจะมีปอเหลือส่งออกได้เป็นจานวนประมาณ 300,000 ตัน ตลาดประจาทีส่ าคัญของ
ปอไทย ได้แก่ ประเทศญีป่ ุ่น อังกฤษ เบลเยีย่ ม ฝรังเศส
่
เยอรมันตะวันตก และอิตาลี ตลาดทีม่ ี
แนวโน้มซือ้ ปอจากไทยเป็ นจานวนมากและเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ กล่าวคือ ในปี 2503
ญีป่ นุ่ ซือ้ ปอจากไทยเป็ นจานวน 13,523 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 ของปริมาณ
ส่งออกทัง้ หมด แต่ในปี 2512 ญีป่ นุ่ ซือ้ ปอจากไทยเป็ นจานวน 73,377 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.7
ของปริมาณส่งออกทัง้ หมด
ข้าวโพด เป้าหมายการผลิตข้าวโพมีจานวน 3.5 ล้านตัน และจะส่งออกได้จานวน 3.0
ล้านตัน ส่วนทีเ่ หลืออีก 0.5 ล้านตัน สาหรับใช้ทาพันธุแ์ ละใช้บริโภคภายในประเทศ ปริมาณการ
ส่งออก 3.0 ล้านตัน แยกออกเป็นตลาดใหญ่ 2 ตลาด คือ ญีป่ นุ่ และไต้หวัน ดังนี้
ญีป่ ุน่
ไต้หวัน
อื่นๆ
รวม (ล้านตัน)

2512
0.49
0.49
0.54
1.48

2514
1.00
0.40
0.40
1.80

2519
1.50
0.80
0.70
3.00
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เป้าหมายการส่งออกได้ประมาณจะเพิม่ มากขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มเี หตุผลสรุปได้ดงั นี้
ก.
อยูแ่ ล้ว

ปริมาณผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ ตามโครงการเร่งรัดการผลิต เนื่องจากก็มขี า้ วโพดพันธุด์ ี
และสามารถขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกได้อกี

ข.
เป้าหมายการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ น 3 ล้านตันนัน้ ได้กาหนดจากสภาพความ
ต้องการของตลาดในปจั จุบนั และในอนาคต ความต้องการข้าวโพดยังสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ทงั ้ ในด้าน
อุตสาหกรรมสัตว์เลีย้ งทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 1 0 ต่อปี และตลาดทีค่ าดหมายว่า
สามารถจะเพิม่ ได้มากขึน้ ได้แก่ ประเทศญีป่ ่นุ ไต้หวัน และประเทศเอเซียอื่นๆ เช่น สิงค์โปร์
ซึง่ ข้าวโพดจากประเทศไทยอยูใ่ นฐานะได้เปรียบ และอยู่ในสภาพทีจ่ ะแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ได้
เป็นอย่างดี
กุ้งทะเล เป้าหมายการส่งกุง้ ออกในปี 2519 เป็นจานวนประมาณ 14,000 ตัน เพิม่ จาก
ระดับปจั จุบนั ประมาณ 1 เท่าตัว หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 17 ต่อปี ตลาดสาคัญของกุง้ ไทย คือ
ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และมาเลเซีย และประเทศในทวีปยุโรป ปริมาณการส่งออกของกุง้ ไทย
ไปยังญีป่ ุ่นประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกทัง้ หมด และคาดว่าปริมาณความต้องการกุง้
ของตลาดในการส่งออก ซึง่ ประมาณว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 17 จึงน่าทีจ่ ะหาตลาดได้โดย
ไม่ยากนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่
ดีบกุ ในปี 2513 ไทยส่งแร่ดบี ุกออกเป็นจานวนประมาณ 21,800 ตัน เทียบกับจานวน
ประมาณ 23,400 ตัน ในปี 2512 หรือลดลงร้อยละ 6.8 ทัง้ นี้ เนื่องจากภาวะด้านการใช้ดบี ุกใน
ตลาดสาคัญ เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเปลีย่ นแปลงไป คือ ปริมาณการใช้ดบี ุกทัง้ ในยุโรปตะวันตก และสหรัฐ มีแนวโน้มในทางตกต่า ดังนัน้ โดยทีภ่ าวะด้านตลาดของดีบุกอยูใ่ นสภาพไม่
แจ่มใส คาดว่าปริมาณการส่งดีบุกออกในระยะต่อไปจะเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก คือประมาณว่า จะมี
จานวน
2 6 , 0 0 0
ตัน
ในปี
2 5 1 9
น้าตาล การส่งน้ าตาลออกไปจาหน่ ายยังต่างประเทศ แต่เดิมได้มโี ควต้าส่งออกกับสหรัฐอเมริกาและองค์การน้ าตาลระหว่างประเทศปีละประมาณ 50,000 ตัน แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2514
น้าตาลทีเ่ หลือใช้ภายในประเทศมีจานวนถึง 2 0 0 , 0 0 0 ตัน และการขอเพิม่ โควต้าทาได้ยากมาก
รัฐบาลจึงมีมติให้ลาออกจากสมาชิกองค์การน้าตาลระหว่างประเทศ และคาดว่าน้ าตาลเหลือใช้จะ
สามารถขายได้โดยทาสัญญาขายนอกภาคี ประมาณว่าในปี 2519 จะผลิตได้เป็นจานวน 600,000
ตัน ความต้องการภายในประเทศจะเพิม่ ขึน้ ถึง 400,000 ตัน ทัง้ นี้ จะมีน้ าตาลเหลือใช้ในรูปน้าตาล
ดิบ ประมาณปีละ 200,000 ตัน ซึง่ ควรจะได้เตรียมทาสัญญาเพื่อส่งออก เพราะต้นทุนการผลิต
ภายในประเทศต่าลงเพียงพอทีจ่ ะแข่งขันกับราคาขายในตลาดโลกได้
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ผ้าไหม มีโครงการทีจ่ ะเร่งรัดให้เพิม่ ผลิตไหม เพื่อส่งออกให้ได้มากขึน้ เพราะมีล่ทู างทีจ่ ะ
ขยายตลาดต่างประเทศได้มาก การผลิตไหมทัง้ หมดตามโครงการเร่งรัดคาดว่าจะผลิตได้เพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 10.8 ต่อปี ในปี 2515 คาดว่าจะส่งออกได้ 1,036,000 หลา และเพิม่ ขึน้ เป็น
1 , 5 6 1 , 6 0 0
หลา
ในปี
2 5 1 9
ฟลูออไรด์ ในปี 2513 ได้ส่งฟลูออไรด์ออกไปขายเป็ นจานวน 350,000 ตัน เปรียบเทียบ
กับจานวน 15,900 ตัน ในปี 2506 หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 64.8 ต่อปี ตลาดทีส่ าคัญสาหรับ
ฟลูออไรด์ของไทย ได้ประเทศญีป่ นุ่ แร่ฟลูออไรด์น้เี ป็ นแร่ทย่ี งั มีล่ทู างในการขยายตลาดได้อกี มาก
ดังนัน้ จึงตัง้ เป้าหมายการส่งออกไว้ในปี 2519 ประมาณ 600,000 ตัน หรืออัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ
1 0 ต่อปี การผลิตฟลูออไรด์ให้สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย 6 0 0 , 0 0 0 ตัน จาเป็ นจะต้อง
วางโครงการช่วยเหลือในด้านขนส่งและในด้านแต่งแร่คุณภาพต่าให้สงู ขึน้
จึงจะส่งออกได้ตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้
ผลไม้กระป๋อง โรงงานผลไม้กระป๋องได้เริม่ ผลิตเพื่อส่งออกในกลางปี 2510 ในปี 2513 มี
โรงงานผลไม้กระป๋องทีเ่ ปิ ดดาเนินการอยู่ 2 โรง มีกาลังการผลิต 125,000 ตันต่อปี ซึง่ คิดเป็นผลไม้
กระป๋องประมาณ 2.27 ล้านหีบ กาลังการผลิตในระยะปี 2515–2519 จะเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ ในปี
2519 จะมีกาลังการผลิต 312,000 ตัน (5.85 ล้านหีบ) ในปี 2513 ได้ส่งผลไม้กระป๋องไป
ต่างประเทศจานวนประมาณ 800,000 หีบ มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะ
สามารถส่งออกได้ประมาณ 5 ล้านหีบ มูลค่า 3 5 0 ล้านบาท ในด้านความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ คาดได้ว่าจะยังคงเพิม่ ขึน้ ในระยะข้างหน้า ในปจั จุบนั ความต้องการของตลาดโลกมี
ประมาณ 4 5 ล้านหีบ ตลาดทีส่ าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มตลาดร่วม และญีป่ นุ่
ปูนซีเมนต์ ในปี 2 5 1 3 มีโรงงานปูนซีเมนต์ดาเนินการผลิต 4 โรง มีปริมาณการผลิต
2,625,000 ตัน ในปี 2515 โรงงานทีก่ ่อสร้างใหม่อกี 3 โรงงาน จะแล้วเสร็จและจะมีโรงงาน
ปูนซีเมนต์รวมทัง้ สิน้ 7 โรงงาน ซึง่ ผลิตได้เกินความต้องการภายในประเทศ ในปี 2 5 1 3 ได้ส่ง
ปูนซีเมนต์ออกจาหน่ ายต่างประเทศประมาณ 165,000 ตัน มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท ในปี 2519
คาดว่าจะสามารถส่งปูนซีเมนต์ออได้ประมาณ 400,000 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท โดย
ขายในราคาทีต่ ่า
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศผูผ้ ลิตรายอื่นๆ
ได้
ตลาดทีส่ าคัญ

ได้แก่

ลาว

เวียดนาม

เขมร

และอินโดนีเซีย

ด้าย ปจั จุบนั ด้ายทีผ่ ลิตได้เกินความต้องการของอุตสหากรรมภายในประเทศนัน้ ได้ส่งออก
จาหน่ายต่างประเทศ คาดว่าในปี 2 5 1 5 จะสามารถส่งด้ายออกได้ประมาณ 2 , 5 0 0 ตัน มูลค่า
ประมาณ 50 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 15,000 ตัน มูลค่าประมาณ
1
2
0
ล้านบาท
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ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความต้องการด้ายมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียง
ในเอเซีย อนาคตของการส่งด้ายออกมีลกั ษณะค่อนข้างแจ่มใส เนื่องจากประเทศต่างๆ ในเอเซียมี
แนวโน้มในการคุม้ ครองอุตสาหกรรมทอผ้าของตนและจะมีการกาจัดปริมาณการนาผ้าเข้าประเทศ
ส่วนด้ายนัน้
เป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าคัญของอุตสาหกรรมทอผ้าซึง่ จะได้รบั การกีดกันน้อยกว่า
ผ้า ในปจั จุบนั ปรากฏว่าผ้าผลิตได้เกินความต้องการจองตลาดภายในประเทศ จาเป็ นต้อง
ส่งออกจาหน่ ายต่างประเทศ คาดว่าปี 2515 จะสามารถส่งผ้าออกได้ประมาณ 10 ล้านหลา มูลค่า
ประมาณ 50 ล้านบาท และในปี 2519 สามารถส่งออกได้ประมาณ 16 ล้านหลา มูลค่าประมาณ
8
0
ล้านบาท
ตลาดทีม่ คี วามสาคัญในอนาคต ได้แก่ ตลาดยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญีป่ นุ่
โดยเฉพาะผ้าฝ้าย เนื่องจากแรงงานในประเทศเหล่านี้ได้สงู ขึน้ และส่วนใหญ่ทาการผลิตผ้าราคาสูง
เสื้อผ้าสาเร็จรูป อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งนุ่งห่มสาเร็จ เพื่อส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ในปจั จุบนั ได้เปิดดาเนินการผลิต 1 โรงงาน ในปี 2513 ซึง่ เป็ นระยะแรกทีท่ าการผลิตสามารถผลิต
ได้ประมาณ 3 แสนโหลต่อปี และคาดว่ากาลังการผลิตจะขยายเต็มตามโครงการในปี 2 5 1 9 ซึง่
สามารถผลิต เสือ้ สาเร็จรูปชนิดต่างๆ ได้ 8 แสนโหลต่อปี เป็นมูลค่า 1 9 0 ล้านบาท
ตลาดต่างประเทศทีม่ คี วามต้องการมาก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป อย่างไรก็
ดี สาหรับสหรัฐอเมริกา มีมาตรการจากัดการสังเสื
่ อ้ ผ้าสาเร็จรูปจากไทยในปริมาณต่ามาก
กระสอบ ในปี 2513 มีโรงงานกระสอบดาเนินการผลิต 10 โรง มีกาลังการผลิต 60 ล้านใบ
ต่อปี กาลังการผลิตในระยะปี 2515–2519 คาดว่าจะไม่เพิม่ ขึน้ คือ จะทาการผลิตในระดับ 60 ล้าน
ใบต่อปี เนื่องจากความต้องการใช้กระสอบมีปริมาณจากัด
การส่งออกในอนาคตจะส่งเป็นกระสอบและผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เช่น ผ้าเฮสเซีย่ นตลาดทีส่ าคัญ
ในอนาคตจะเป็นประเทศกลุ่มอาฟริกา ยุโรป และอินโดนีเซีย
ชิ้ นส่วนนาฬิ กา โรงงานผลิตชิน้ ส่วนนาฬิกาเป็ นอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ
ปจั จุบนั มีโรงงานผลิต 1 โรงงาน เปิดดาเนินงานเมื่อปี 2511 มีปริมาณการผลิตประมาณ 1 ล้านชิน้
ต่อปี กาลังการผลิตในระยะปี 2515–2519 จะเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ โดยคาดว่าในปี 2519 จะสามารถ
ผลิตชิน้ ส่วนนาฬิกาได้ประมาณ 1.5 ล้านชิน้
ในปี 2513 ชิ้นส่วนนาฬิกาที่ส่งออกจาหน่ ายต่างประเทศมีประมาณ 3 แสนชิ้นมูลค่า
ประมาณ 15 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ 1.5 ล้านชิ้น มูลค่าประมาณ 75
ล้านบาท ส่งไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประมาณร้อยละ 90 ทีเ่ หลือส่งไปยังสหรัฐอเมริกา และ
ญีป่ นุ่
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การผลิ ตกล่ องนาฬิ กา เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ ปจั จุบนั มี
โรงงานทีด่ าเนินการผลิตอยู่ 1 โรงงาน โดยเริม่ ดาเนินการผลิตตัง้ แต่ปี 2507 กาลังผลิตในระยะปี
2515–2519 จะเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ โดยคาดว่าในปี 2519 จะมีกาลังการผลิตประมาณ 2.5 ล้านกล่อง
ในปี 2513 ส่งกล่องนาฬิกาและกล่องแหวนออกจาหน่ ายต่างประเทศ ประมาณ 2 แสน
กล่อง มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะส่งกล่องนาฬิกาและกล่องแหวนออกได้
ประมาณ 2.5 ล้านกล่อง มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท ส่งไปจาหน่ ายยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ประมาณร้อยละ 60 และประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และฮ่องกง อีกร้อยละ 40
กากน้ามันพืช (ถัวเหลื
่
อง) กากถัวเหลื
่ องเป็ นผลิตผลพลอยได้ของอุตสหากรรมสกัด
น้ ามันพืช ในปี 2513 ผลิตกากถัวเหลื
่ องได้ประมาณ 19,000 ตัน ในระยะป 2515–2519 คาดว่าจะ
ผลิตเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ เนื่องจากมีโครงการเร่งรัดการผลิตถัวเหลื
่ อง เพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมน้ามันพืชในปี 2519 คาดว่าจะสามารถผลิตกากถัวเหลื
่ องได้ 195,000 ตันต่อปี
ในปี 2512 ส่งกากถัวเหลื
่ องออกจาหน่ ายต่างประเทศจานวน 9,000 ตัน มูลค่าประมาณ
18.61 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งกากถัวเหลื
่ องออกได้ประมาณ 170,000 ตัน
มูลค่าประมาณ 340 ล้านบาท
ตลาดทีส่ าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และญีป่ นุ่

แนวทางพัฒนาการพาณิชย์
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์แ ละนโยบายในการเร่ง ผลิต สิน ค้า เพื่อ การส่ งออกและ
ปรับปรุงระบบตลาดการจาหน่ ายภายในประเทศให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้าออก
และเพื่อควบคุมพ่อค้าคนกลางมิให้เอารัดเอาเปรียบผูผ้ ลิตมากจนเกินไป จึงได้กาหนดแนวทางการ
พาณิชย์ไว้ ดังต่อไปนี้
1.
ปรับปรุงตลาดให้ สอดคล้องกับการผลิ ต ประเภทสินค้าเพื่อเร่งรัดการส่ งออก
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง หม่อนและไหม มะพร้าว กุ้ง
ทะเล และโค-กระบือ จะได้มกี ารปรับปรุงระบบการจาหน่ ายให้สอดคล้องกันกับผลิตผลเหล่านี้ ส่วน
สินค้าออกทีเ่ ป็นหลักอยูเ่ ดิม ก็จะปรับปรุงให้สอดคล้อกับภาวะในตลาดโลกเช่นกัน แนวทางพัฒนาที่
สาคัญ มีดงั นี้
ก.

สิ นค้าออกประเภทเร่งรัด

ข้าวโพด เพื่อเร่งรัดให้ส่งออกได้เป้าหมายตามทีว่ างไว้ จะได้เร่งสนับสนุ น
ให้ดาเนินการขยายในรูปชุมนุ มสหกรณ์และกลุ่มการค้าให้มากขึน้ เป็ นลาดับ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
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ในด้านการจากหน่ ายให้เป็ นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและจะพยายามรวมหน่ วยงานให้สนิ เชื่อและหน่ วย
ตลาดการจาหน่ายเข้าด้วยกัน โครงการทีจ่ ะเร่งรัดในระดับความสาคัญสูง ได้แก่ โครงการฉาง และ
ไซโลของชุมนุ มสหกรณ์ซอ้ื ขาย ทัง้ นี้ เพื่อกาหนดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มบี ทบาทในการ
รวบรวมข้าวโพดมาขายมากขึน้ ซึง่ ช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร
ถัวเหลื
่
อง เป็ นพื ชที่ ต้อ งการเร่ง รัดให้ เพิ่ มขึ้ นจนสามารถส่ งไปขาย
และนาเงิ นตราต่างประเทศมาให้ได้ เนื่ องจากเป็ นวัตถุดิบที่ สาคัญสาหรับโรงงานสกัดน้ามัน
พืช จึงควรขอความร่วมมือจากเอกชน รวมทัง้ การประกันราคาขัน้ ตา่ ด้วย
หม่อม-ไหม สินค้าประเภทนี้มตี ลาดเป็ นพืน้ ฐานอยู่แล้ว มาตรการตลาดที่
สาคัญ ได้แก่ การรักษาคุณภาพและปรับปรุงวิธขี ายในต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ยิง่ ขึน้
โค-กระบือ นอกจากการส่งเสริมการผลิตทัง้ หน่ วยงานของรัฐและของ
เอกชน จะได้ส่ ง เสริม การตลาดการจาหน่ าย โดยจัด ตัง้ ให้มกี ารรวมกลุ่ ม การซื้อ ขาย เพื่ อ เป็ น
หน่ วยกลางในการจาหน่ ายเพื่อส่งออก นอกจากนัน้ จะได้ทาการส่งเสริมให้เลี้ยงและทาฟาร์มโคกระบือขนาดใหญ่ เพื่อส่งออกด้วย การส่งออกในรูปสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กจ็ ะได้รบั การ
สนับสนุนมาก และจะได้กาหนดเขตปลอดโรคภาคใต้เพื่อประโยชน์แก่การส่งออก
กุ้งทะเล กุ้งทะเลมีต ลาดในต่างประเทศพร้อ มอยู่แล้ว และมีราคาสูง
ปญั หาสาคัญ ได้แก่ การปรับปรุงขนาดและมาตรฐานคุณภาพ
ข.

สิ นค้าออกที่เคยเป็ นหลัก

ข้าว พัฒนาการตลาดระดับชาวไร่ชาวนา โดยสนับสนุ นให้สหกรณ์และ
สถาบันเกษตรกรมีฉางของตนเอง ส่วนในด้านการส่งออกจะพยายามแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อส่งข้าว
ทุกชนิดออกให้มากขึน้ และใช้มาตรการตลาดใหม่ๆ เช่น การขายในรูปสินเชื่อ
ยาง รัฐบาลจะช่วยเหลือในด้านการตลาด ด้านปรับปรุงคุณภาพและรักษา
มาตรฐาน ตลอดจนการส่ งเสริม โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ใ ช้ยางเป็ น วัต ถุ ดิบ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
อุตสาหกรรมยางแท่ง ซึง่ จะต้องสนับสนุ นเป็ นพิเศษหลายด้านทัง้ ในทางขนส่งด้วย เพราะในปจั จุบนั
ยังไม่สามารถแข่งขันกับบางประเทศได้
แร่ฟลูออไรด์ จะได้เร่งรัดผลิตและส่งออกมาขึน้ เพราะตลาดต่างประเทศ
กาลังขยายตัวออกมาก ปญั หาทีส่ าคัญเกี่ยวกับฟลูออไรด์ทอ่ี ยู่ทก่ี ารขนส่งแร่จากแหล่งมายังท่าเรือ
กรุงเทพฯ รัฐบาลจะได้ส่งเสริมให้มบี ริการอานวยความสะดวกให้ผสู้ ่งแร่ฟลูออไรด์
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ผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมบางประเภท อุตสาหกรรมบางประเภทสามารถ
ส่งออกจาหน่ ายในต่างประเทศได้แล้ว และยังมีอกี หลายประเภทที่จะสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้
ต่อไป รัฐมีแนวทางที่จะสนับสนุ นการส่งออกของสินค้ าอุตสาหกรรมในด้านภาษีอากร สิง่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ และสินเชื่อเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
2.
ปรับปรุงระบบการตลาดภายในประเทศ ปญั หาสาคัญในด้านพาณิชย์ในขณะนี้
ก็คอื ระบบการค้าภายในประเทศ ทัง้ นี้ เพราะผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกษตรกรไม่มแี หล่งที่จะ
เสนอขายได้เพียงพอ บางกรณีกถ็ ูกกดราคา รัฐจะได้พฒ
ั นาระบบตลาดภายในประเทศ ดังนี้
1)
สนับสนุ นการตัง้ สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร และ
สนับสนุ นสถาบันเกษตรกรดังกล่าวให้มอี ุปกรณ์จาหน่ ายและบริการเกี่ยวกับการตลาดให้เพียงพอ
เช่น ฉางไซโล และคลังสินค้า สินเชื่อการตลาด กับเผยแพร่ข้อสนเทศและข่าวสารการตลาดให้
ทัวถึ
่ ง เพื่อให้ราคาทีเ่ กษตรกรได้รบั สูงยิง่ ขึน้
2)
สนับสนุนให้มกี ารจัดระเบียบเกี่ยวกับตลาดสินค้าบางอย่าง ในด้านการซือ้
การขาย การรักษาคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า
3)
สนับสนุ นให้มศี ูนย์รวมสินค้าหรือ ตลาดรวมสินค้าเฉพาะประเภทขึ้นใน
ท้องทีท่ เ่ี หมาะสม เช่น ตลาดปอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดข้าวโพดทีภ่ าคกลางและตลาด
ยางในภาคใต้
4)
จัดให้มตี ลาดจาหน่ ายในราคาประกันให้แก่เกษตรกร และจัดให้มสี ภาพ
การตลาดสาหรับผลิตผลการเกษตรบางชนิด
5)
ศึก ษาและปรับ ปรุ ง รัฐ วิส าหกิจ การพาณิช ย์แ ละวิส าหกิจ ที่อ ยู่ใ นความ
ควบคุ มของราชการให้ดาเนินการไปตามวัต ถุ ประสงค์ใ นการที่จะให้บริการด้านตลาดจาหน่ าย
สาหรับเกษตรกรและทาหน้ าที่ในการจาหน่ ายร่วมกับกลุ่มผลิต เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อย่างใกล้ชดิ กับทัง้ ช่วยเหลือในการประกันราคา เพื่อให้เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจ
เหล่านี้ตามควร
6)
จัดให้มมี าตรการป้องกันและควบคุมการผูกขาดและการรวมหัวทางด้าน
การค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
3.
การส่งเสริ มตลาดการค้ าต่ างประเทศ เพื่อส่งเสริมตลาดการค้าให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ รัฐจะได้ดาเนินการดังต่อไปนี้

272

1)
ปรับปรุงวิธกี ารหาตลาดในต่างประเทศ โดยอาศัยคณะผู้แทนการค้าจาก
เอกชนให้ม ากขึ้น ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของส านั ก งานเจ้า หน้ า ที่พ าณิ ช ยใน
ต่างประเทศ จัดให้มศี ูนย์ก ารค้า เพื่อ ทาหน้ าที่ในการแสดงสินค้า ศึกษาวิจยั และให้ข้อ สนเทศ
ทางการค้า ตลอดจน ปรับปรุงวิธกี ารแสดงสินค้าให้ทนั สมัย สามารถดึงดูดความสนใจยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
จะสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนรวมมากขึน้
2)
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ส่งสินค้าออก เพื่อป้องกันการแข่งขันตัดราคา
กัน และเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการเจรจากับผูซ้ อ้ื ในต่างประเทศ
3)
จัดให้มเี ป้าหมายการส่งสินค้าออกกับประเทศต่ างๆ พร้อมทัง้ มาตรการ
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ดว้ ย
4)

หาตลาดใหม่ เช่น ในอาฟริกา อเมริกาใต้ และยุโรปตะวันออก

4.
รักษาระดับราคาอันควร ในระยะของแผนนี้ คาดว่าระดับราคาสินค้าทีจ่ าเป็ นแก่
การครองชีพของประชาชนจะเพิม่ ขึน้ บ้าง อย่างไรก็ด ี รัฐจะได้กาหนดมาตรการป้องกันมิให้มกี ารค้า
กาไรเกินควร โดยขยายระบบตลาดใหม่ในย่านชุมนุ มชนให้กว้างขวางและควบคุมสินค้าโดยอาศัย
มาตรการด้านกฎหมายเเท่าทีจ่ าเป็น
5.
ส่ งเสริ มให้ คนไทยประกอบอาชี พการค้ า ในการส่งเสริมให้คนไทยประกอบ
อาชีพการค้ามากขึน้ นัน้ รัฐจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1)
ขยายการช่วยเหลือให้แก่พ่อค้าคนไทยในด้านสินเชื่อให้กว้างขวางออกไป
รวมทัง้ การหาอาคารค้า ตลอดจนการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการพาณิชย์ดว้ ย ทัง้ นี้ จะได้สนับสนุ น
การจัดตัง้ กลุ่มพ่อค้าขายส่งและขายปลีกสินค้าแต่ละประเภทขึน้ เพื่อเป็นการร่วมมือซึง่ กันและกัน
2)
จะให้ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ พ่อ ค้ า ขายส่ งคนไทยทางด้านเครดิต เป็ น กรณี
พิเ ศษ เพื่อ ช่ ว ยหมุน เวีย นการค้า ระหว่ า งท้อ งถิ่น ให้ม ากขึ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง จะช่ ว ยเหลือ
เกษตรกรในด้านการตลาด โดยผ่านทางสถาบันเกษตรกร รวมทัง้ การพยุงราคาผลิตผลเกษตรบาง
ประเภทในระดับผูผ้ ลิตในกรณีทเ่ี หมาะสมด้วย
3)
6.

สงวนอาชีพบางประเภทให้คนไทยตามทีจ่ าเป็นและสมควร

การศึกษาและวิ จยั ในด้านการตลาด รัฐจะได้ดาเนินการดังต่อไปนี้

1)
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการตลาดของสินค้าแต่ละประเภท ทัง้ สิ้นค้าเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม เพื่อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดและวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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2)
ปรับ ปรุ ง งานด้ า นบริห ารของกระทรวงเศรษฐการบางส่ ว นเสีย ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเศรษฐการในภูมภิ าค ทัง้ นี้ เพื่อจะได้ตดิ ตามความเคลื่อนไหวด้านการค้า
ท้องถิน่ และขณะเดียวกันก็จะให้คาปรึกษาแนะนาแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชดิ ด้วย
7.
มาตรฐานสิ นค้ าเพื่อการส่ งออก จะได้ศึกษาหาวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพและ
ควบคุมรักษามาตรฐานของสินค้าส่งออกให้เป็นทีเ่ ชื่อถือได้มากขึน้ โดยปรับปรุงระเบียบและวิธกี าร
ปฏิบตั ิให้รดั กุม ตลอดจนการร่ว มมือกับกลุ่ มการผลิตและการจาหน่ ายในระดับต่างๆ ให้ใกล้ชิด
ยิง่ ขึน้ เพื่อหาทางกาหนดคุณภาพให้ได้มาตรฐานและให้ต่างประเทศยอมรับนับถือสินค้าของไทย
มากยิง่ ขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดต่างประเทศให้กว้างขวาง
8.
สถาบันการพาณิ ชย์ รัฐจะสนับสนุ นการพาณิชย์โดยมีสถาบันที่มนคงและเป็
ั่
น
ปึ กแผ่น เพื่อประโยชน์ แก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ การตัง้ บริษทั สาธารณชน และการปรับปรุง
มาตรการด้านทะเบียนการค้า โดยพยายามป้องกันและควบคุมกิจการค้าที่ตงั ้ ขึน้ มาชัวระยะหนึ
่
่ง
ั่
เพื่อหาประโยชน์แล้วเลิกไป ซึง่ ทาความเสียหายและความปนปวนให้
แก่ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องหรือประชาชน
ทัวไป
่

การบริการ
การบริหารมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอันมาก เพราะเป็ นแหล่งที่นามาซึ่ง
เงินตราต่างประเทศ อันมีส่วนช่วยให้ดุลการค้าขาดดุลน้อยลงตลอดมา โดยเฉพาะในแผนฉบับที่ 2
ระหว่ า งปี 2510–2513 ประเทศไทยมีร ายได้สุ ท ธิจ ากการบริก ารรวมกัน ประมาณ 23,300
ล้านบาท เป็นการชดเชยการขาดดุลการค้าในแต่ละปี
(ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากการบริการ
รายจ่ายเพื่อการบริการ
รายได้สทุ ธิจากการบริการ
การค้าขาดดุล
การค้าและบริการขาดดุลสุทธิ

2510
8434.4
2,521.3
5,913.0
8,150.2
2,237.1

2511
9,249.7
3,061.4
6,188.3
10,650.0
4,461.7

2512
9,284.4
3,430.9
5,853.5
11,297.7
5,444.2

2513
9,513.1
4,058.6
5,454.5
12,258.0
6,083.6

การบริก ารประกอบด้ว ยกิจกรรมต่ างๆ หลายประเภท ซึ่งบางเรื่อ ง เช่น การขนส่งก็ได้
แยกไว้ ใ นสาขาที่เ กี่ย วข้อ งแล้ ว ส าหรับ บริก ารที่เ ห็น ว่ า ส าคัญ และได้ ร วมไว้ ใ นบทนี้ ได้ แ ก่
การประกันภัย และการท่องเทีย่ ว
ก.
การประกันภัย การประกันภัยมีค วามสาคัญอย่างยิง่ ที่จะเป็ นเครื่องมือช่ว ย
คุ้มครองให้ความมันคงและชดเชยความเสี
่
ยหายแก่สงั คมและประชาชนเกี่ยวกับชีวติ และสุขภาพ
ของคน ทรัพย์สนิ และการลงทุนในการผลิต นอกจากนี้การประกันภัยยังช่วยส่งเสริมการออมทรัพย์
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และการระดมทุนเพื่อการลงทุนภายในประเทศทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งนับว่าจะมีบทบาท
สาคัญในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและตลอดจนการใช้กาลังคนภายในประเทศให้เป็ น
ประโยชน์ยงิ่ ขึน้ นอกจากนัน้ การประกันภัยให้กจิ การประกันภัยมีความมันคงก้
่
าวหน้ายังยื
่ นและมี
ส่วนในการพัฒนาประเทศยิง่ ขึน้
วิ วฒ
ั นาการของการประกันภัยในระยะ 4 ปี ที่ล่วงมาแล้ว แสดงได้ดงั นี้
2510
1. จานวนบริษทั ประกัน
ก. ชีวติ
ข. วินาศภัย
ค. สาขา บ.ประกันชีวติ และ
บ.ประกันวินาศภัย
2. เงินทุนบริษทั ประกันภัย (ใน
ประเทศ)
ก. เงินทุนจดทะเบียน (บาท)
ข. เงินทุนชาระแล้ว (บาท)
3. ทรัพย์สินของบริษทั ประกันภัย
ก. ทรัพย์สนิ ลงทุน
ข. ทรัพย์อ่นื ๆ
4. เงินทุนสารอง (บาท)
ก. ชีวติ
ข. วินาศภัย
5. จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ก. วินาศภัย
ข. วินาศภัย
6. เบีย้ ประกันภัย (บาท)
ก. ชีวติ
ข. วินาศภัย

2514

หมายเหตุ
ถึงวันที่ 1 ส.ค. 14

11
49
130

290,900,000
189,211,000
1,149,835,900
673,573,800
476,262,100
579,876,600
97,099,800
50,168,313,100
5,171,910,100
44,996,403,000
691,552,200
276,886,900
414,665,300

11
55
130

324,200,000 เพิม่ ขึน้ จากปี 2512 42.5 ล้านบาท
250,595,000 เพิม่ ขึน้ จากปี 2512 20.0 ล้าน
1,818,632,030
1,379,186,130 ประมาณจากยอดปี 2510 2511
439,445,900 2512
873,519,100
100,170,900
92,892,651,300
5,657,811,500
87,234,839,800
899,186,600
318,738,500
570,448,100

ที่มา : กระทรวงเศรษฐการ

เห็นได้ว่า ปจั จุบนั นี้ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยมันคงกว่
่
าเดิม เงินทุนของบริษัท
ประกันภัยเพิม่ ขึน้ รายการทรัพย์สนิ ในปี 2514 เพิม่ ขึ้นจากปี 2510 ร้อยละ 58 เงินสารอง
ประกันภัย ในปี 2514 เพิม่ ขึน้ จากปี 2510 ร้อยละ 43 เบี้ยประกันรับทัง้ สิ้นในปี 2514 เป็ น
899,196,000 บาท เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันรับในปี 2510 ซึ่งมีจานวน 691,552,000 บาท
เพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี การประกันที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การประกันรถยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกันเพื่อคุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ของบุคคลทีส่ าม ถัดไปได้แก่
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ประกันอัคคีภยั และการประกันทางทะเล ตามลาดับ ส่ วนด้านประกันชีวติ อัตราการเพิม่ ของเบี้ย
ประกันอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า คือ ร้อยละ 3 ต่อปี
แนวโน้ มการขยายตัวและแนวทางการดาเนิ นการภายในระยะของแผน
2514

2519

เบี้ยประกัน (ล้านบาท)

899

1,250

ชีวติ

319

380

วินาศภัย

580

870

เงิ นสารองประกันภัย (ล้านบาท)

973

1,185

ชีวติ

873

1,035

วินาศภัย

100

150

ทรัพย์สิน (ล้านบาท)

1,818

2,000

ทรัพย์สนิ ลงทุน

1,379

1,550

ทรัพย์สนิ อื่นๆ

439

450

การประมาณการในเรื่องการประกันภัยสาหรับปี 2519 เป็ นการประมาณการขัน้ ต้นโดยถือ
ภาวะปกติเ ป็ นเกณฑ์ อย่า งไรก็ดี คาดว่า เมื่อ ได้ม ีก ารด าเนิ น การตามมาตรการที่ไ ด้ว างไว้ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้แล้ว วงเงินในปี 2519 ก็จะสูงกว่านี้
ข.
การส่งเสริ มการท่ องเที่ ยว การท่องเทีย่ วได้เจริญก้าวหน้าจนกลายเป็ นธุรกิจที่
สาคัญในระยะ 10 ปีทผ่ี ่านมา กล่าวคือ ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในส่วนของรัฐและของ
เอกชน ซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ของชาติ และเป็ นการเผยแพร่กติ คิ ุณของประเทศไปพร้อมๆ
กัน เมื่อปี 2513 มีนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจานวน 628,670 คน นักท่องเที่ยวพักอยู่ใน
ประเทศไทยประมาณ 4.8 วันต่อคน และการมีการใช้จา่ ยโดยเฉลีย่ ต่อคนประมาณวันละ 28 เหรียญ
สหรัฐ วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเท่าทีผ่ ่านมาแล้ว ได้แก่ เป็ นความพยายามทีจ่ ะให้
ประเทศไทยเป็ นจุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ เ ดิ น ทาง
ระยะไกล เพราะนักท่องเที่ยวทัง้ หลายมักจะวางแผนในการท่องเที่ยวที่สาคัญสาหรับนักท่องที่ยว
ของตนโดยผ่านหลายๆ ประเทศ สาหรับปญั หาในปจั จุบนั นัน้ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมต่างๆ
เพื่อให้ความอบอุ่นใจและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของบ้านยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
และมีแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ยังไม่ได้พฒ
ั นาในด้านนี้ส่วนการดาเนินการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของรัฐ
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ในด้านการโฆษณาและเผยแพร่เพื่อจูงใจให้มผี มู้ าท่องเทีย่ วให้มากขึน้ นัน้ เป็ นมาตรการประการหนึ่ง
ซึง่ จะต้องดาเนินการให้ถูกจุด
ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าจะมีนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมาก
ขึน้ คือ ประมาณ 660,000 คน ในปี 2515 จะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 1 ล้านคน ในปี 2519 เพื่อ
ส่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วพักอยู่ในเมืองไทยเป็ นเวลานานและใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ รัฐบาลจึงจาเป็ นจะต้อง
จัดหาบริการต่างๆ ให้เพียงพอ โดยรัฐบาลจะได้ส่งเสริมส่วนราชการและเอกชนให้ทาการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วให้มมี ากขึน้ ทัง้ ในด้านคุณค่าและปริมาณ พร้อมกับร่วมสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นใน
ฐานะเจ้าของบ้านให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น การหาที่พกั การแนะนารายการนาเทีย่ วน่ าสนใจ ความ
สะดวกในการเดินทางการจองตั ๋วและที่พกั ความสะอาด อนามัย อาหาร การดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่ วและบริการอื่นๆ ที่เป็ นการช่วยเหลือ และเอาใจใส่นักท่องเที่ยวให้ ได้รบั ความสุข
สบายและพอใจมากทีส่ ุด ส่วนการโฆษณาเผยแพร่เพื่อจูงใจให้ชาวต่างประเทศมาเที่ยวมากขึน้ นัน้
ควรให้ความสนับสนุนโดยร่วมมือกับเอกชนให้มากทีส่ ุดทีจ่ ะกระทาได้
หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ทีจ่ ะให้การส่งเสริมเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการของรัฐ
ดังกล่าวนี้ ได้แก่ องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินการใน
การให้ก ารส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยตัง้ แต่ ปี 2503 ป จั จุ บ ัน มีส านั ก งานตัง้ อยู่
ภายในประเทศ 5 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ ทีน่ ิวยอร์ค และทีล่ อสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
การดาเนินการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 2 มุ่งลงทุนส่งเสริมการขาย โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในตลาดท่องเทีย่ วเพื่อจูงใจให้ชาวต่างประเทศมาเทีย่ วมากขึน้ เป็ นส่วนใหญ่
ในระยะของแผนนี้จะต้องคานึงถึงมาตรการอื่นๆ เข้าประกอบด้วย
ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 นี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ดังนี้
1.
สารวจและจัดทาแผนหลักการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยขึน้
เพื่อให้แล้วเสร็จโดยด่วน
2.
ประสานงานและส่ ง เสริม ส่ ว นราชการและเอกชน เพื่อ พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศให้เป็ นทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้มากขึ้น ทัง้ นี้ จะได้ทาการสารวจและกาหนดทีใ่ ห้เป็ น
แ
ห
ล่
ง
ท่องเที่ยว พร้อมกับศึกษารายละเอียดของแต่ละแห่ง แล้วทาโครงการตลอดวิธ ีการส่งเสริมการ
พัฒนาสถานทีก่ าหนดโดยดาเนินการตามแผนเป็ นปีๆ ไป
3.
ประสานงานและแก้ไขข้อบกร่องและข้อบังคับที่ล้าสมัยต่างๆ ที่มอี ยู่เกี่ยวกับการ
บริการท่องเทีย่ วโดยรีบด่วน โดยเฉพาะระเบียบการทีท่ าความระอาใจ
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4.

ให้ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ วอย่างเพียงพอ

5.
ส่งเสริมและริเริม่ ในการตบแต่งบริเวณให้งดงาม การรักษาความสะอาด ส่งเสริม
การจัดสถานทีพ่ กั ผ่อน เช่น สวนดอกไม้ สวนสาธารณะ สถานทีเ่ ดินเล่น (Promenade)
6.
สนับสนุ นและให้ความร่วมมือแก่วสิ าหกิจบริการของเอกชน ตลอดทัง้ คาแนะนาใน
ด้านนี้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น สมาคมโรงแรม และสมาคมบริการนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การโฆษณาเผยแพร่ เพื่อ จูงใจให้ม ีผู้มาท่อ งเที่ยวมากขึ้น ทัง้ นี้ รวมถึงการฝึ กอบรมเจ้าหน้ า ที่
มัคคุเทศก์และบริการของบริการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วต่างๆ ด้วย

รัฐวิสาหกิจ
ในแผนฉบับนี้รฐั จะไม่จดั ตัง้ รัฐวิสาหกิจทางด้านพาณิชย์และบริการขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้ เพื่อสนอง
รับกับนโยบายของรัฐทีไ่ ม่ประกอบการค้าแข่งขันกับเอกชน และยึดถือระบบการค้าเสรีเป็ นหลัก แต่
จะได้ปรับปรุงรัฐวิสากิจที่สาคัญให้ทาหน้าที่บริการอันจะเป็ นประโยชน์แก่การพาณิชย์และบริการ
อย่างแท้จริงดังต่อไปนี้
องค์การคลังสิ นค้า มีนโยบายทีจ่ ะโอนฉางข้าวทีไ่ ม่ได้ใช้งานขององค์การการคลังสินค้าไป
ให้สหกรณ์รบั ไปดาเนินการ สาหรับการดาเนินงานขององค์การคลังสินค้าจะขยายการรับซือ้ ประกัน
ราคาพืชผลทางเกษตรต่างๆ ออกไปในระดับชาวไร่ชาวนาให้มากขึน้ และจะพยายามรับนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านการหาตลาดจาหน่ าย เพื่อขยายผลผลิตพืชสาคัญที่จาเป็ นจะต้องเร่งรัดในระยะ
ของแผนฉบับนี้
บริ ษทั ค้าพืชผลต่างๆ ของกระทรวงเกษตร ได้แก่ บริษทั ปอไทย จากัด บริษทั ค้าพืชผล
ไทย จากัด บริษทั พืชกสิกรรม จากัด และบริษทั จังหวัดต่างๆ ทีม่ อี ยู่ ควรจะได้กาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการช่วยหาตลาดให้แก่พชื เร่งรัด ตามแนวการค้าและการหาตลาดที่มคี วามชานาญ
อยู่แล้ว โดยสนับสนุ นให้ดาเนินงานให้กว้างขวางและเพิม่ พูนประสิทธิภาพให้สูงขึน้ และสามารถ
สนั บ สนุ น การจ าหน่ า ยให้แ ก่ ก ลุ่ ม เกษตรกร และสหกรณ์ ใ นท้อ งถิ่น ให้ ไ ด้ผ ลมากยิ่ง ขึ้น และ
ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของรัฐบาลในการพยุงราคาสินค้าแต่ละชนิดให้ได้ผล ถ้ามีการปรับปรุง
นโยบายและวัตถุประสงค์ร่วมกันได้สอดคล้องกันแล้ว การจัดตัง้ บริษทั จังหวัดต่างๆ เพิม่ ขึน้ โดย
ร่วมมือกับเอกชนหรือกลุ่มพ่ อค้าคนกลางในท้องถิ่น เพื่อเป็ นหน่ วยรับซื้อและพยุงราคา จึงควร
สนับสนุน แต่ไม่ควรให้มสี ทิ ธิพเิ ศษใดๆ ในการดาเนินงานดังกล่าวนี้
องค์การตลาด ควรจะได้มาี กรปรับปรุงวัตถุประสงค์การดาเนินงานเสียใหม่ให้ถูกต้องเพื่อ
เป็นแหล่งกลางในการจัดหาสถานทีจ่ าหน่ ายสินค้าให้แก่ชาวไร่และชาวสวน

278

องค์การเชื้อเพลิ ง ทาการจาหน่ ายน้ ามันให้ทางราชการและเอกชนทัวไป
่ และเก็บสารอง
น้ ามันไว้ใช้ประเทศเมื่อยามฉุ กเฉิน ขณะเดียวกันก็เพื่อตรึงราคาน้ ามันที่จาหน่ ายภายในประเทศ
มิให้สงู เกินควร นอกจากนัน้ ยังมีความสาคัญในด้านการเตรียมพร้อมด้วย
องค์การส่งเสริ มการท่ องเที่ ยว อ.ส.ท. ยังขาดแผนงานพัฒนาทีแ่ น่ นอน จึงควรรีบจัดทา
แผนหลักขึน้ โดยด่วน และให้ความร่วมมือกับเอกชน เช่น โรงแรม บริษทั การบิน และบริษทั เดินทาง
การขายหุน้ ให้แก่คนไทยโดยยึดหลักให้รฐั บาลเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

งบประมาณ
งบพัฒนาสาหรับการพัฒนาการพาณิชย์และบริการมีจานวนทัง้ สิน้
870.95 ล้านบาท
ในระยะเวลาของแผนพัฒนา โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 170.0 ล้านบาท และรายได้จาก
รัฐวิสาหกิจ 700.95 ล้านบาท

งบพัฒนาการพาณิ ชย์และบริ การ
(ล้านบาท)

ที่ มาของเงิ น

2515

2516

2517

2518

2519

รวม

งบประมาณ

30.00

35.00

35.00

35.00

35.00

เงินกูต้ ่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

เงินช่วยเหลือต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

รายได้รฐั วิสาหกิจ
รวม

170.00

119.09

125.51

136.40

152.48

170.47

700.95

146.09

160.51

171.40

187.48

205.47

870.95

งบพัฒนาสาหรับการพัฒนาการพาณิชย์และบริการได้จดั ไว้สาหรับงบประมาณแผ่ นดิน
ประมาณ 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามทีป่ รากฏในแผนนี้ได้จดั ไว้เป็ นเงินสารองตลอด
ระยะเวลา 5 ปี อีก 10 ล้านบาท เพื่อจัดให้แก่โครงการพัฒนาที่มลี กั ษณะเป็ นงบบริหารที่ควร
สนับสนุ นให้ใช้เงินเพื่อประโยชน์ ของแผนพัฒนาฯ ส่วนอีก 140 ล้านบาท จัดสารองไว้สาหรับ
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เมือ่ จัดทาแผนหลักอันเหมาะสม

279

งบรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่ปรากฏในตารางรวมทัง้ สิ้นเป็ นเงิน 700.95 ล้านบาท ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีนนั ้ เป็ นการใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจทีจ่ ะจ่ายจากรายได้ของตนเอง ซึง่ จัดไว้ในหมวด
การพาณิชย์และบริการในบทว่าด้วยการพัฒนารัฐวิสาหกิจทัง้ หมด รวมทัง้ สิน้ 3 แห่ง คือ องค์การ
คลังสินค้า องค์การเชือ้ เพลิง และบริษทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว จากัด
…………………………………

บทที่ 11
การคมนาคมและขนส่ง

……………………….
การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่งได้มุ่งไปใน
การบูรณะและปรับปรุงระบบการคมนาคมและขนส่งทีม่ อี ยู่แล้วให้มมี าตรฐานสูงขึน้ ก่อสร้างขยายระบบ
การคมนาคมและขนส่งให้กว้างขวางออกไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้สมั พันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจสาขา
อื่นๆ
ในระหว่างปี 2510-2514 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาการคมนาคมและขนส่งเป็ น
จานวนประมาณ 16,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะจ่ายจริงกับวงเงินที่กาหนดไว้
ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจานวน 18,564 ล้านบาทแล้ว จะเห็นว่าจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริงต่ ากว่า
ที่วางไว้ตามแผนเป็ นจานวนประมาณ 2,464 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ นเพราะการดาเนินโครงการบาง
โครงการล่าช้า และในการดาเนินงานตามแผนฯ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขและลดเป้าหมายของโครงการ
บางโครงการลงให้สอดคล้องกับความสามารถในการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ ได้
ตัดทอนโครงการบางโครงการลงด้วย ผลการดาเนินงานที่สาคัญๆ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 2
สรุปได้ดงั นี้

การขนส่ง
การขนส่ ง ทางบก การพัฒ นาการขนส่ ง ทางบกที่ส าคัญ ได้ แ ก่ การก่ อ สร้ า งและบู ร ณะ
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ซึ่งได้ดาเนินงานตามโครงการระยะยาวเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2508
จนถึงปี 2514 โครงการนี้กาหนดเป้าหมายที่จะก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน 109 สาย รวม
ระยะทางประมาณ 8,063 กิโลเมตร ก่อสร้างบูรณะทางหลวงจังหวัด 120 สาย (รวมทางตามโครงการ
ศูนย์เครื่องมือกล) รวมระยะทางประมาณ 4,169 กิโลเมตร รวมเป็ นการสร้างและบูรณะทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงจังหวัดตามแผนฯ จานวน 12,232 กิโลเมตร
ในการดาเนินโครงการก่อ สร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดนี้ได้มกี าร
แก้ไขปรับปรุงโครงการฯ หลายครัง้ เนื่ องมาจากการประมาณราคาและระยะเวลาดาเนินโครงการฯ
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มกี ารเปลี่ยนแปลงในนโยบายระดับสูงเกี่ยวกับการวางแผนทางหลวง
นอกจากนี้ ได้มกี ารสร้างทางนอกโครงการเพิม่ ขึน้ จากทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนฯ ด้วย
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ความก้าวหน้ าของการดาเนินโครงการก่ อ สร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
จังหวัดจนถึงสิน้ ปี 2514 สรุปได้ดงั นี้
(1)

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินได้เป็ นจานวน 94 สาย ระยะทาง 5,778 กิโลเมตร

(2)

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัดจานวน 103 สาย ระยะทาง 3,018 กิโลเมตร

รวมเป็นระยะทางทีก่ ่อสร้างและบูรณะแล้วเสร็จตามโครงการทัง้ สิน้ 8,796 กิโลเมตร ซึง่ ต่ากว่า
โครงการทีว่ างไว้เป็นจานวน 3,436 กิโลเมตร อย่างไรก็ดี ในระยะเวลาดังกล่าวได้มกี ารก่อสร้างทาง
นอกโครงการเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนถึง 5,778 กิโลเมตร ทางนอกโครงการเหล่านี้รฐั บาลได้อนุ มตั ใิ ห้
ดาเนินการเป็นปีๆไปโดยไม่มแี ผนงานล่วงหน้ าส่วนใหญ่เป็นทางทีม่ มี าตรฐานต่า การสร้างทางนอก
โครงการจานวนมากนี้เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ผลการสร้างทางในโครงการต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
การพัฒนากิ จการรถไฟ
งานตามแผนฯ ทีส่ าคัญ ได้แก่การจัดหารถจักรดีเซล 84 คัน และเครื่องอะไหล่ จัดหารถดีเซล
ราง 32 ชุด จัดหาและสร้างรถโดยสาร 205 คัน เปลีย่ นสะพานเป็ นชนิดรับน้ าหนักมาตรฐาน 15 ตัน
เปลี่ยนรางและเชื่อ มรางในทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉี ยงเหนือ ขยายย่านสถานี
ปรับปรุงพืน้ ทาง ผลิตหมอนคอนกรีต ปรับปรุงรถไฟสายแม่กลอง และสารวจทางสายใหม่
ผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินไปได้ตามเป้าหมาย งานสาคัญทีป่ ระสบความล่าช้า
ได้แก่งานจัดหารถจักรดีเซล ซึง่ ในระยะเวลาสิน้ สุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้รบั รถจักรดีเซลมาใช้
งานเพียง 30 คันเท่านัน้ งานอื่นๆ ทีป่ ระสบความล่าช้าได้แก่การจัดหารถโดยสาร การเปลีย่ นสะพาน
การขยายย่ า นสถานี การผลิต หมอนคอนกรีต การเปลี่ย นราง สาเหตุ ส าคัญ ของความล่ า ช้า สืบ
เนื่องมาจากต้องใช้เวลาดาเนินการขัน้ เตรียมการและพิจารณาการจัดซื้อเตรียมการและพิจารณาการ
จัดซื้อ จากต่ างประเทศเป็ นเวลานาน นอกจากนี้ ยังขาดการวางแผนงานที่ดีในส่ ว นที่เ กี่ยวกับงาน
ก่อสร้างซึง่ การรถไฟดาเนินการเอง
การขนส่งทางน้า
(1) การพัฒนาการขนส่งทางน้ าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 กาหนดจะมีการจัดหา
เรือ ขุด เรือ ส ารวจ การสร้างเขื่อ นกันคลื่นที่ส งขลาและการปรับปรุงขุดลอกร่อ งน้ าทางเข้าท่าเรือ ที่
จังหวัดสงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปตั ตานี และสารวจทางภูมศิ าสตร์เส้นทางเดินเรือ ซึง่ งานเหล่านี้ได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากการจัดหาเรือขุด 3 ลา และเรือสารวจ 1 ลา
ซึง่ ประสบความล่าช้าในการประมูลทาให้ได้รบั เรือช้าไป 1 ปี จึงทาให้โครงการขุดลอกร่องน้ าบางแห่งที่
จะใช้เรือขุดนี้ต้องล่าช้าไปด้วย เช่น โครงการขุดลอกร่องน้ าทางเข้าท่าเรือภูเก็ต เป็ นต้น นอกจากนี้กม็ ี
โครงการก่ อ สร้า งเขื่อ นกัน คลื่น ที่ส งขลา ซึ่ง ล่ า ช้ า กว่ า แผนงานที่ก าหนดไว้ เ ดิม มาก เนื่ อ งจาก
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ผู้รบั เหมาก่อสร้างไม่มคี วามชานาญงานเพียงพอ อย่างไรก็ดใี นปลายปี 2514 จะมีการจัดหาเรือขุด
เ
พิ่
ม
ขึ้
น
อี
ก
2 ลา
(2) ในด้านการปรับปรุงการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้มกี ารปรับปรุงก่อสร้างคลัง
เก็บสินค้า โรงพักสินค้า พืน้ วางสินค้ากลางแจ้ง อาคารทีท่ าการ และจัดหาอุปกรณ์ยกขนสินค้าเพิม่ เติม
พร้อมทัง้ โครงการก่อสร้างเขื่อนเทียบเรือด้านตะวันออกจานวน 4 ท่า และโครงการก่อสร้างหลักผูกเรือ
กลางน้ าจานวน 30 หลัก โครงการเหล่านี้ได้ดาเนินการเสร็จตามเป้าหมายเป็ นส่วนใหญ่ นอกจาก
โครงการก่อสร้างเขือ่ นตะวันออกและโครงการก่อสร้างหลักผูกเรือกลางน้ าซึง่ การก่อสร้างเริม่ ขึน้ ช้ามาก
เนื่องจากมีอุปสรรคในด้านการออกแบบล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างเขื่อนตะวันออกมีปญั หาใน
เรือ่ งทีด่ นิ ด้วย แต่คาดหมายว่า การดาเนินงานก่อสร้างจะเริม่ ขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2515
(3) งานพัฒนาการขนส่งทางน้ า ในด้านการสารวจเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก แห่งที่ 2 ได้ม ี
การตกลงรับความช่ ว ยเหลือ ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ให้บริษัทเนเดโกเป็ นผู้สารวจและออกแบบ
ท่าเรือน้าลึกทีแ่ หลมกระบัง ศรีราชา งานสารวจแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2514
อนึ่ง ในตอนปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 นี้ ประเทศไทยได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
สหรัฐในการสารวจท่าเรือน้าลึกทีส่ ตั หีบด้วย
การขนส่งทางงอากาศ
(1) การพัฒนาการขนส่ งทางอากาศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 ได้แก่ การ
ปรับ ปรุง บริก ารวิท ยุก ารเดิน อากาศ การปรับ ปรุ ง ก่ อ สร้า งสนามบิน พาณิ ช ย์ภ ายในประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยการสารวจออกแบบและก่อสร้างอาคาร และทางวิง่ ของสนามบินเชียงราย ตาก ขอนแก่น
นครพนม แพร่ ขยายและต่ อเติมทางวิง่ ของสนามบิน พิษณุ โลก สกลนคร ปตั ตานี ก่ อสร้างทางขับ
สนามบินหัวหินก่อสร้างทางวิง่ สนามบินแม่ฮ่องสอน ตรัง ตาก แม่สอด สารวจและออกแบบสนามบิน
เลย งานเหล่านี้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เป็ นส่วนใหญ่ ทัง้ นี้ งานก่อสร้างสนามบิน
บางแห่งจะต้องดาเนินการต่อไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 ด้วย เช่นงานสร้างทางวิง่
สนามบินแพร่ ตาก และแม่สอด เป็นต้น
(2) เกี่ยวกับโครงการสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 2 นัน้ เป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
กาหนดจะสารวจเพื่อกาหนดที่ตงั ้ ของสนามบินและวางแผนแม่บทให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้จะทาการ
จัดหาทีด่ นิ จานวนประมาณ 15,000 ไร่ ไว้เพื่อเตรียมการก่อสร้างด้วย การดาเนินงานได้ล่าช้าไปจาก
เป้าหมายข้างต้นไปบ้าง กล่าวคือ การจัดหาทีด่ นิ ได้ดาเนินไปแล้วเพียงประมาณ 10,850 ไร่ ส่วนการ
สารวจและออกแบบสนามบินนัน้ ยังอยู่ในขัน้ พิจารณากาหนดรายละเอียดเพื่อเรียกประกวดราคาจาก
บริษทั สารวจออกแบบและพิจารณาข้อเสนอให้ความช่วยเหลือของประเทศต่างๆ เท่านัน้ งานที่ค้าง
เหล่านี้จะต้องดาเนินต่อไปในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

283

(3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กาหนดให้มกี ารปรับปรุงสนามบินดอนเมืองให้ ทนั สมัย
มีขดี ความสามารถเพียงพอกับจานวนการจราจรที่เพิม่ ขึน้ ใน 10 ปี และสามารถรับเครื่องบินโดยสาร
ขนาดจัมโบเจ็ตได้ดว้ ย งานนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงทางวิง่ ทางขับ สร้างลานจอด คลังศุลกากร และ
อาคารที่พกั ผูโ้ ดยสารเพิม่ เติม ซึง่ งานปรับปรุงทางวิง่ ทางขับ และสร้างลานจอดได้เสร็จสมบูรณ์ ส่วน
การก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานเพิม่ เติมและการสร้างคลังสินค้าศุลกากรประสบความล่าช้า และคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2515
(4) ในด้านการพัฒนากิจการบินภายในประเทศ ได้มกี ารจัดซื้อ เครื่อ งบินโดยสารแบบ
กังหันไอพ่น จานวน 7 ลา มาใช้ในสายการบินของบริษทั เดินอากาศไทย จากัด เพื่อเพิม่ บริการและใช้
แทนเครือ่ งบิน ซี 47 ทีห่ มดอายุใช้งาน

การสื่อสารคมนาคม
1.
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีเป้าหมายที่จะเพิม่ เลขหมายโทรศัพท์ในเขต
พระนคร-ธนบุร ี ขึน้ อีก 105,100 เลขหมาย ภายในปี 2514 ซึง่ งานนี้ได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยได้มกี ารแก้ไขโครงการบางส่วน ซึง่ ถ้าได้ตดิ ตัง้ แล้วเสร็จภายในปี 2514 จะทาให้พระนครและ
ธนบุรมี เี ลขหมายโทรศัพท์ทงั ้ สิน้ 162,300 เลขหมาย เป็นจานวนมากกว่า 2 เท่าของเลขหมายโทรศัพท์
นครหลวงเมือ่ ก่อนปี 2510
ส่วนกิจการโทรศัพท์ภูมภิ าคซึง่ มีโครงการขยายกิจการครัง้ ที่ 3 (พ.ศ.2510-2515) มี
เป้าหมายทีจ่ ะติดตัง้ ชุมสายอัตโนมัตจิ านวน 35,800 เลขหมายนัน้ ได้เริม่ ดาเนินการช้าไป 1 ปี เพราะมี
ปญั หาในด้านการกูเ้ งิน จึงจาเป็ นต้องขยายโครงการไปถึงปี 2516 อย่างไรก็ดงี านส่วนใหญ่ได้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย แต่มงี านทีจ่ ะต้องเลื่อนไปดาเนินการในปี 2516 อยู่ 2 ชุมสาย จานวน 800 เลขหมาย
และหลังปี 2516 จะมีเลขหมายโทรศัพท์ในส่วนภูมภิ าคทัง้ สิน้ 61,040 เลขหมาย
2.
ในด้านโทรศัพ ท์ทางไกลก็ไ ด้ด าเนิน การติดตัง้ อุ ปกรณ์ เ ชื่อ มโยงโทรศัพ ท์ท างไกล
ระหว่างจังหวัดและอาเภอต่างๆ ให้ประสานกับเส้นทางโทรคมนาคมสายหลัก ซึง่ งานได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย
3.
กิจการโทรคมนาคมสายหลัก ซึง่ ได้เริม่ งานมาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกนัน้ ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ก็ได้มกี ารก่อสร้างระบบโทรคมนาคมสาหรับภาคเหนือและภาคใต้จน
เสร็จ สมบู ร ณ์ ท าให้ ป ระเทศไทยมีร ะบบโทรคมนาคมสายหลัก ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง ทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ ก ารก่ อ สร้างสถานี ถ าวรภาคพื้นดิน และจานเสาอากาศ เพื่อ ติด ต่ อ สื่อ สารกับ ดาวเทีย ม
ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ก็ได้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายและเปิดใช้งานแล้ว
4.
การขยายกิจการไปรษณีย์โทรเลข ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กาหนด
แผนงานจะก่อสร้างทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขท้องถิน่ รวม 137 แห่ง แต่เนื่องจากมีอุปสรรคในด้านการ
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จัดหาทีด่ นิ ก่อสร้าง จึงเปิ ดบริการได้ 88 แห่ง ส่วนที่เหลือ อีก 49 แห่งนัน้ จะต้องดาเนินการต่อไปใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
5.
โครงการขยายบริการโทรทัศน์ทวประเทศ
ั่
(พ.ศ.2510-2514) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ก่อ สร้างสถานีส่ งโทรทัศ น์ แ ละสถานีถ่ ายทอดสัญ ญาณโทรทัศ น์ เ พื่อ ถ่ า ยทอดรายการโทรทัศ น์ จาก
ส่วนกลางไปยังส่ว นภูมภิ าคในภาคเหนือและภาคใต้ด้วยระบบไมโครเวฟ รวมทัง้ การก่ อสร้างศูนย์
ควบคุมระบบการส่งโทรทัศน์ในพระนคร เพื่อควบคุมการส่งโทรทัศน์จากพระนครไปยังต่างจังหวัดด้วย
นัน้ มีอุปสรรคในด้านการจัดทาโครงการการทาแผนดาเนินงานและความล่าช้ าในการออกแบบถนนและ
อาคาร โครงการนี้จงึ จาต้องเลื่อนไปดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

วัตถุประสงค์และนโยบายในการจัดทาแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.2515-2519

สาขาการคมนาคมและขนส่ง

เมื่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลง งานปรับปรุงและบูรณะระบบการ
ขนส่งและคมนาคมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จะแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เป็ นส่วนใหญ่ ฉะนัน้ วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) จึงจะ
มุ่ ง ไปในทางเสริม สร้ า งระบบการขนส่ ง และการคมนาคมให้ ส มบู ร ณ์ ย ิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ สอดคล้ อ ง
และอานวยความสะดวกแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ผลจากการนี้จะทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นส่วนรวมสามารถดาเนินไปได้ในจังหวัดทีร่ วดเร็วขึน้
การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและขนส่งในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะดาเนิน
ไปในแนวต่อไปนี้
1.
การพัฒ นาทางหลวงจะยัง คงมีค วามส าคัญ สูง และได้ร บั การพิจ ารณาจัด สรรเงิน
งบประมาณเป็ นจานวนมากอยู่ต่อไป ทัง้ นี้ จะมุ่งไปทางด้านพัฒนาทางหลวงจังหวัดมากยิง่ ขึน้ โดยจะ
ก่อสร้างทางหลวงจังหวัดหรือทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตและแหล่งจาหน่ ายให้มากที่สุด
เพื่อให้ทางหลวงแผ่นดินที่การก่อสร้า งแล้วเสร็จสามารถอานวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้มากขึน้ และจะให้ความสาคัญแก่การปรับปรุงระบบการขนส่งบริเวณชานเมืองหลวงมากขึน้
เพื่อช่วยบรรเทาความคับคังของการจราจรในพระนคร
่
2.
ให้ความสาคัญแก่การพัฒนาการขนส่งทางน้ าภายในประเทศมากขึน้ โดยจะเริม่ งาน
สารวจและขุดลอกเส้นทางขนส่งทางน้ าทีส่ าคัญๆ ในประเทศ เพื่อให้การขนส่งทางน้ ามีบทบาทต่อการ
ขนส่งของประเทศมากขึน้ และประสานกับการขนส่งประเภทอื่นๆ ดีขน้ึ ด้วย
3.
การพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ยังคงจะเน้นหนักไปในการปรับปรุงบริการทีม่ อี ยู่แล้วให้
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และเพียงพอแก่ความต้องการ นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้การรถไฟปรับปรุงบริการ
ให้ส ามารถอ านวยบริก ารขนส่ ง ชานเมือ งให้ม ากขึ้น ส่ ว นการสร้า งทางรถไฟสายใหม่นัน้ ยัง คงจะ
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ดาเนินการในเฉพาะเส้นทางทีม่ ผี ลได้ทางเศรษฐกิจสูง หรือเป็ นเส้นทางทีก่ ่อสร้างขึน้ ตามนโยบายของ
รัฐบาลเท่านัน้
ั ่ นออก
4.
ให้มกี ารสารวจเพื่อวางแผนปรับปรุงและก่อสร้างท่าเรือทะเลลึกทัง้ ทางฝงตะวั
และทางภาคใต้ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวอาจจะ
เริม่ ขึน้ ในระยะปลายของแผนฯ หากผลการสารวจแสดงว่าเป็ นโครงการที่มผี ลได้ทางเศรษฐกิจอย่าง
ั ่ น้ จะเน้นหนักไปในการขุดลอกร่องน้ าทางเข้าท่าเรือชายฝงั ่
พอเพียง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับท่าเรือชายฝงนั
และท่าเรือประมงทีส่ าคัญๆ
5.
ให้ ป รับ ปรุ ง สนามบิ น พาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศให้ ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมีข ี ด
ความสามารถพอเพียงกับปริมาณการขนส่งทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ จะมีการสารวจเพื่ อพิจารณาว่า
จ
ะ
สมควรปรับ ปรุง สนามบิน ดอนเมือ งต่ อ ไปอีก เพีย งใด เพื่อ ให้ใ ช้ประโยชน์ ไ ด้ดีท่ีสุ ด และจะมีค วาม
จาเป็นต้องย้ายสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไปอยู่ ณ ทีแ่ ห่งใหม่หรือไม่ หากผลการสารวจแสดงให้
เห็นความจาเป็ นที่จะต้องย้ายสนามบิน ก็จะทาการสารวจและออกแบบแผนแม่บทสนามบินพาณิชย์
แห่งทีส่ อง เพื่อเตรียมไว้ก่อสร้างเมือ่ จาเป็นด้วย
ในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ สนามบิน พาณิช ย์ภ ายในประเทศนัน้ จะให้เ ร่ง ปรับปรุง สนามบิน
พาณิชย์ให้มมี าตรฐานสูง เพื่อให้เครือ่ งบินพาณิชย์ในประเทศสามารถใช้บริการขึน้ ลงได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย การสร้างสนามบินแห่งใหม่ขน้ึ จะดาเนินไปในขอบเขตจากัด
นอกจากนี้

ให้ป รับ ปรุ ง บริก ารสื่อ สารและควบคุ ม การจราจรทางอากาศให้ม ี

ประสิทธิภาพสูง
6.
ในการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในและนอกประเทศ จะส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงบริการ
การขนส่งทางอากาศให้มปี ระสิทธิภาพสูง มีเครื่องบินพาณิชย์ทท่ี นั สมัยและเหมาะสมแก่ความต้องการ
ของผูโ้ ดยสาร
7.
พณิชย์นาวีจะดาเนินไป โดยการส่งเสริมให้มบี ริษทั เดินเรือเอกชนของไทยที่เป็ น
ปึกแผ่นส่วนกิจการเดินเรือของรัฐนัน้ จะมีการลงทุนเพิม่ เติมเฉพาะในกรณีทไ่ี ด้มกี ารศึกษาผลได้ผลเสีย
ทางเศรษฐกิจรวมทัง้ ความสามารถในการบริหารงานโดยรอบคอบแล้วเท่านัน้
8.
การสื่อ สารและการโทรคมนาคม จะปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพสูง และเพียงพอแก่
ความต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นส่วนรวม ในการนี้จะส่งเสริมให้มกี ารประสานงาน
กันดีขน้ึ เพื่อให้การลงทุนดาเนินไปโดยประหยัด
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อนึ่ง โครงการขยายบริการโทรทัศน์ ทวประเทศจะได้
ั่
ดาเนินไปโดยสอดคล้องกันทัง้
โครงการด้านการทหารและการประชาสัมพันธ์ฝ่ายพลเรือน ทัง้ นี้ เพื่อให้การลงทุนเป็ นไปโดยประหยัด
และได้รบั ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่
9.
การบริหารงานขนส่ง จะได้มกี ารสารวจเพื่อหาข้อมูลในการจัดระบบการขนส่ งให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ในด้านบริการ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างผูป้ ระกอบการขนส่ง
และผูส้ ่งสินค้าออก เพื่อให้ผสู้ ่งสินค้าออกได้มบี ริการขนส่งทีพ่ อเพียงในอัตราค่าขนส่งทีส่ มควร ในการนี้
รวมถึงการสนับสนุนให้มกี ารคิดอัตราค่าขนส่งในอัตราต่าพิเศษแก่ผสู้ ่งสินค้าออกด้วย นอกจากนี้จะให้ม ี
การประสานงานกันระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆ ดียงิ่ ขึน้ ด้วย เพื่อเป็ นการประหยัดเงินลงทุนและให้
โครงการต่างๆ เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศมากทีส่ ุด
งบพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
1.
การลงทุนด้ านการคมนาคมและขนส่ งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 24,183.06 ล้านบาท แยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 15,262.03 ล้านบาท เงินกู้ 5,614.36 ล้าน
บาท เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 242.98 ล้านบาท และเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 3,063.69 ล้านบาท
ทัง้ นี้อาจแบ่งได้เป็ นการพัฒนาการขนส่งทางบก 18,633.05 ล้านบาท การพัฒนาการขนส่งทางน้ า
895.48 ล้านบาท การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ 815.69 ล้านบาท และการพัฒนาด้านการคมนาคม
3,838.84 ล้านบาท ปรากฏรายละเอียดแยกตามรายโครงการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
โครงการ

งบพัฒนาปี 2515 - 2519
เงินกู้
เงิน
เงินรายได้
ช่วยเหลือ

งบประมาณ

รวมเงิน

การพัฒนาการขนส่งทางบก
ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน

6,657.98

1,529.32

193.90

-

8,381.20

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด

6,050.10

605.10

-

-

6,655.20

ทางหลวงท้องถิน่ และอื่นๆ

1,230.59

-

-

-

1,230.59

การพัฒนากิจการรถไฟ

351.813

1,113.443

-

467.735

1,932.993

-

-

352.18

352.18

58.42

-

22.47

-

80.89

14,348.903

3,247.865

216.37

819.915

18,633.053

งานสารวจท่าเรือ

1.835

1.65

5.80

-

9.285

การพัฒนาท่าเรือชายฝงั ่

37.80

42.50

-

-

80.30

การจัดหารถโดยสารและรถบรรทุก
อื่นๆ
รวมงบพัฒนาการขนส่งทางบก
การพัฒนาการขนส่งทางน้ า

หมาย
เหตุ
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งบพัฒนาปี 2515 - 2519
โครงการ

การพัฒนาเครือ่ งหมายช่วยการ
เดินเรือ

งบประมาณ

เงิ นกู้

เงิ น
ช่วยเหลือ

เงิ นรายได้

รวมเงิ น

60.19

-

-

-

60.19

-

260.00

-

410.00

670.00

138.125

337.15

10.20

410.00

895.475

258.31

-

-

-

258.31

การพัฒนากิจการวิทยุ
เดินอากาศ

80.58

64.00

-

-

144.58

การพัฒนากิจการบินระหว่าง
ประเทศ

70.00

86.00

-

76.00

232.00

อื่นๆ

89.39

-

16.41

75.00

180.80

498.28

150.00

16.41

151.00

815.69

การพัฒนากิจการโทรศัพท์

1.29

1,670.73

-

1,682.77

3,354.79

การพัฒนากิจการไปรษณีย์
โทรเลข

198.80

-

-

-

198.80

การพัฒนากิจการโทรทัศน์

68.71

208.62

-

-

277.33

7.92

-

-

-

7.92

276.72

1,879.35

-

1,682.77

3,838.84

15,262.028

5,614.365

242.980

3,012.685

24,183.058

การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯ
อื่นๆ
รวมงบพัฒนาการขนส่ง
ทางน้ า
การพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศ
การพัฒนาสนามบิน

รวมงบพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศ
การพัฒนาการโทรคมนาคม

การปรับปรุงกิจการวิทยุตดิ ต่อ
เรือเดินทะเล
รวมงบพัฒนาการ
โทรคมนาคม
รวมงบพัฒนาทัง้ สิ้ น

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
1.
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ ประมาณว่าสาขาการคมนาคมและการขนส่งจะ
ได้รบั การจัดสรรงบพัฒนาเป็นจานวน 20,112 ล้าน โดยทีง่ บพัฒนาจัดสรรนี้มยี อดต่ ากว่างบพัฒนาตาม
รายโครงการจึงอาจจาต้อ งมีก ารตัดทอนโครงการและวงเงินลงตามความจาเป็ น ทัง้ นี้ จะได้มกี าร
พิจารณาปรับปรุงโครงการตามอันดับความสาคัญให้เหมาะสมกับงบพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคม
และขนส่งเป็นปีๆ ไป (รายละเอียดการจัดอันดับความสาคัญโครงการปรากฏในเอกสารภาคผนวก)
2.
จานวนเงินช่วยเหลือตามประมาณการจัดสรรเป็นเงิน 450 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่ายอดเงิน
ช่วยเหลือตามแผน ทัง้ นี้ เพราะในแผนฯ ได้รวมโครงการช่วยเหลือทีค่ ่อนข้างแน่นอนแล้วเท่านัน้
3.
ยอดเงินงบประมาณแผ่นดินตามแผนฯ ได้รวมงบประมาณของกรมไปรษณียโ์ ทรเลข
ซึงเป็นเงินทีจ่ า่ ยจากกองทุนไปรษณียเ์ ข้าไว้ดว้ ย
2.
การที่ งบพัฒนาด้ านการคมนาคมและขนส่ ง ส่วนใหญ่กาหนดจะใช้ไปในการ
พัฒนาการขนส่งทางบกนัน้ เพราะเป็ นการขนส่งทางบกมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและยังมีส่วนทีจ่ ะต้องก่อสร้างเพื่อให้มรี ะบบการขนส่งทีส่ มบูรณ์ และปรับปรุง
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาการ
ขนส่งทางถนนและการรถไฟ นอกจากนี้ โครงการใหญ่ๆ ที่สาคัญของการขนส่ งประเภทอื่น เช่น
การก่อสร้างท่าเรือน้าลึกและการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งที่ 2 ยังไม่พร้อมทีจ่ ะ
ดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและขนส่งทีจ่ ะใช้
เงินงบพัฒนามากในอันดับรองลงไป คือ การพัฒนาการคมนาคม ทัง้ นี้ เพราะในแผนพัฒนาฯ ระยะ
ที่ 3 นี้ ได้มกี ารเร่งรัดให้ปรับปรุงและขยายบริการโทรศัพท์ให้เพียงพอแก่ความต้องการทัง้ ในเขต
นครหลวงและต่างจังหวัด กับทัง้ ได้กาหนดจะให้มกี ารขยายบริการส่งโทรทัศน์ดว้ ยระบบไมโครเวฟ
ไปยังต่างจังหวัดด้วย

แนวทางในการพัฒนา
1.
ในกรณีทป่ี ระเทศมีเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยูอ่ ย่างจากัด ดังทีเ่ ป็นภาวะของ
ประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ามนี้ ย่อมมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงโครงการ
และเป้าหมายลงตามความเหมาะสม
ดังนัน้ เพื่อให้การพิจารณาตัดทอนโครงการและเป้าหมาย
สามารถดาเนินไปได้โดยสะดวกและไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ด้านการ
คมนาคมและขนส่งน้อยทีส่ ุด
จึงได้จดั อันดับความสาคัญของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
คมนาคมและขนส่งขึน้ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้.-
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อันดับที่หนึ่ ง
ได้แก่ โครงการที่มสี ญ
ั ญาผูกพันไว้แล้ว ที่จะต้อ งดาเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ โครงการที่
รัฐบาลถือ เป็ นนโยบายว่าจะต้องดาเนินการเพื่อความปลอดภัยของประเทศหรือ ประชาชน และ
โครงการทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจอันดับสูง
อันดับที่สอง
ได้แก่ โครงการทีม่ อี นั ดับความสาคัญทางเศรษฐกิจอันดับรองลงไป และโครงการที่
อยู่ในระหว่างดาเนินการ หากเลิกล้มโครงการกลางคัน จะทาให้เกิดผลเสียหายยิง่ กว่าการดาเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
อันดับที่สาม
ได้แ ก่ โครงการที่มอี ันดับความสาคัญ ทางเศรษฐกิจอันดับต่ า โครงการที่มกี ารเสนอให้
ดาเนินการด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ
อันดับที่สี่
ได้แก่ โครงการที่ไม่พร้อมทีจ่ ะดาเนินการ โครงการทีห่ ากดาเนินการแล้วจะก่อให้เกิดภาระ
ด้านการเงินแก่รฐั บาลมากเกินกาลังทางเศรษฐกิจ โครงการที่มปี ระโยชน์ทางเศรษฐกิจน้ อยที่สุด
หรือไม่มเี ลย
นอกจากการจัดอันดับความสาคัญโครงการทัวไปดั
่
งกล่าวข้างต้นแล้ว ได้มกี ารจัดอันดับ
ความสาคัญโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงประเภทต่างๆ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
อันดับที่หนึ่ ง
ได้แ ก่ เส้น ทางในโครงการผูก พัน ที่ม ีส ัญ ญาจ้า งเหมาก่ อ สร้า งแน่ น อนแล้ว เส้น ทางที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ดาเนินการก่อสร้าง และทางทีก่ ่อสร้างโดยศูนย์เครือ่ งมือกล
อันดับที่สอง
ได้แ ก่ เส้นทางที่ปรากฏผลส ารวจทางเศรษฐกิจสูง เส้นทางเพื่อ แก้ไ ขปญั หาการจราจร
คับคัง่
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อันดับที่สาม
ได้แก่ เส้นทางสายใหม่ ทางยุทธศาสตร์ หรือทางทีจ่ าเป็นต้องปรับปรุงพิจารณาเร่งด่วน
อันดับที่สี่
ได้แก่ เส้นทางนอกเหนือไปจากทีก่ ล่าวไว้ในอันดับหนึ่ง สองและสามนอกจากการจัดอันดับ
ความสาคัญดังกล่าวแล้ว ในระยะของแผนฯ นี้ จะมีการสร้างทางนอกโครงการทางหลวงจังหวัดปีละ
ประมาณ 70 ล้านบาท
2.
โดยอาศัย หลัก เกณฑ์ก ารจัด อัน ดับ ความส าคัญ ที่ก ล่ า วข้า งต้น อาจสรุ ป อัน ดับ
ความสาคัญโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2515-2519 ด้านการคมนาคมและขนส่งได้ดงั นี้
อันดับที่หนึ่ ง จานวน 86 โครงการ วงเงิน 10,993.97 ล้านบาท แยกเป็ นเงินงบประมาณ
5,036.35 ล้านบาท เงินกู้ 3,565.82 ล้านบาท เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 237.36 ล้านบาท เงิน
รายได้รฐั วิสาหกิจ 2,154.44 ล้านบาท
อันดับที่สอง จานวน 49 โครงการ วงเงิน 7,761.01 ล้านบาท แยกเป็ นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 5,093.22 ล้านบาท เงินกู้ 1,998.64 ล้านบาท เงินช่วยเหลือต่างประทศ 1.41 ล้านบาท เงิน
รายได้รฐั วิสาหกิจ 667.74 ล้านบาท
อันดับที่สาม จานวน 23 โครงการ วงเงิน 3,153.53 ล้านบาท แยกเป็ นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 2,922.91 ล้านบาท เงินกู้ 49.90 ล้านบาท เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 4.21 ล้านบาท เงิน
รายได้รฐั วิสาหกิจ 176.51 ล้านบาท
อันดับที่สี่
จานวน 10 โครงการ วงเงิน 2,274.55 ล้านบาท แยกเป็ นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 2,209.55 ล้านบาท และเงินรายได้รฐั วิสาหกิจ 65.00 ล้านบาท
นอกจากการจัดอันดับความสาคัญโครงการฯ ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
การคมนาคมและขนส่งควรจะดาเนินไปในแนวต่อไปนี้
1.
งานนอกโครงการควรจากัดให้เหลือน้ อยที่สุด เพราะงานนอกโครงการเหล่านี้
มิได้มกี ารวางแผนไว้โดยรอบคอบ การดาเนินงานที่เป็ นมาแล้วมักจะไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร
และเป็ นสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ส ามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามแผนฯ ทีว่ างไว้
2.
มี ข้ อ สัง เกตว่ า ทางหลวงจัง หวัด ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้ อ งถิ่ น
ต่างๆ นัน้ มีหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการอยูห่ ลายหน่ วย แต่หน่ วยงานทีส่ ามารถบารุงรักษาทาง
ได้ดกี ็คอื กรมทางหลวง ฉะนั น้ ในหลักการควรจะสนับสนุ นให้กรมทางหลวงรับเอาสายทางที่การ
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ก่อสร้างแล้วเสร็จมาบารุงรักษาเองมากขึน้ ตามขีดความสามารถ ทัง้ นี้ ควรปรับปรุงมาตรฐานการ
ก่อสร้างทางของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมทางหลวงด้วย เพื่อให้สะดวกแก่
การพิจารณารับโอนเส้นทางต่างๆ ในภายหลัง
3.
ในการพัฒนากิ จการรถไฟนัน้ การปรับปรุงบริการและอุปกรณ์การขนส่งบนทาง
ทีเ่ ปิ ดเดินรถแล้วยังคงมีอนั ดับความสาคัญสูงอยู่ต่อไป การสร้างทางรถไฟสายใหม่จะดาเนินไปใน
กรณีทเ่ี ป็นโครงการซึง่ รัฐบาลมีนโยบายให้ดาเนินการเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ในระยะของแผนนี้จะมีการ
สารวจ เพื่อพิจารณาให้การรถไฟดาเนินบริการที่เป็ นประโยชน์แก่การขนส่งผู้โดยสาร บริเวณชาน
เมืองมากขึน้ เพื่อช่วยแก้ปญั หาความคับคังของการจราจรในเขตนครหลวงด้
่
วย
4.

ในปั จจุบนั การบริ การขนส่ งทางถนนยังคงมีปญั หาและอุ ปสรรคหลายประการ

คือ
(1) ผู้ประกอบการเดินรถบรรทุกส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาด
เล็กเป็ นจานวนมาก ทาการแข่งขันกันรับบริการขนส่งอย่างไม่มรี ะเบียบ เป็ นเหตุให้เกิดมีอุบตั เิ หตุ
ในอัตราสูงเกิดการสูญเสียด้านอุปกรณ์การขนส่งในอัตราที่สูงกว่าที่ควร มีการบรรทุกน้ าหนักเกิน
ขนาดทาให้ถนนชารุดเสียหายในเวลาเร็วกว่าทีค่ วร กับทัง้ ผูป้ ระกอบการเองก็ประสบกับการขาดทุน
โดยไม่รตู้ วั
(2) การประกอบการเดิน รถโดยสารต่ า งจัง หวัด และระหว่ า งจัง หวัด เกิ ด
ภาวะการณ์คล้ายคลึงกันกับรถบรรทุกในแง่ทว่ี ่า มีผปู้ ระกอบการรายย่อยเป็ นจานวนมาก ส่วนใหญ่
รวมตัวกันในลักษณะรถร่วม ทาให้ไม่สามารถอานวยบริการที่ดแี ละประกอบการขนส่งอย่างเป็ น
ปึกแผ่นได้ สาหรับพระนครและธนบุรกี ม็ ผี ปู้ ระกอบการเดินรถโดยสารถึง 27 บริษทั กิจการของแต่
ละบริษทั ก็ไม่ได้ขนาดทีจ่ ะสามารถอานวยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้รถเก่าชารุดและมี
การเดินรถทับเส้นทางกัน
ด้วยเหตุน้ีการวางแผนในระยะต่อไปจึงจะมุ่งไปในการส่งเสริมสนับสนุ นให้มผี ู้ประกอบการ
รายใหญ่ขน้ึ ทัง้ ด้านกิจการรถบรรทุกและรถโดยสาร สนับสนุ นให้มกี ารจัดระเบียบและจัดเส้นทาง
การขนส่ งเสียใหม่ใ ห้เ หมาะสม และสนับสนุ นให้มกี ารปรับปรุงวิธ ีการควบคุ มรถบรรทุกและรถ
โดยสารให้มสี มรรถภาพสูงยิง่ ขึ้นด้วย สาหรับในเขตนครหลวงจะมีการพิจารณาสนับสนุ นให้รวม
กิจการเดินรถโดยสารประจาทางในเขตพระนครและธนบุรใี ห้เหลือจานวนน้อยรายทีส่ ุด ทัง้ นี้ จะทา
ให้บริษทั เดินรถแต่ละบริษทั มีประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงขึน้ สามารถปรับปรุงขยายกิจการเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ดยี งิ่ ขึน้
5.
การอานวยบริ การขนส่ งทางถนนของรัฐวิ สาหกิ จ รัฐวิสาหกิจยังคงมีบทบาท
สาคัญอยู่ต่อไป ทัง้ การขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร แต่จะสนับสนุ นให้บริการด้านรถร่วมให้
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น้อยลงโดยใช้รถของรัฐวิสาหกิจให้มากขึน้ หรือไม่กถ็ อนตัวออกเพื่อเปิดโอกาสให้บริษทั เอกชนที่ม ี
ความสามารถทีจ่ ะดาเนินการได้เข้าดาเนินการแทน
6.

การพัฒนาพาณิ ชย์นาวี จะดาเนินไปในแนวดังต่อไปนี้

(1) แนวทางพัฒนาพาณิชย์นาวีโดยทัวไป
่ คือ ส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวีใน
ประเทศไทยให้ค่อยๆ มีความสามารถดาเนินงานเป็ นขัน้ ๆ โดยวางแผนอันรอบคอบเป็ นระยะยาว
และเปิ ดสายเดินเรือเฉพาะที่สามารถให้ผลกาไรแข่งขันกับต่างประเทศได้ และทีไ่ ด้พจิ ารณาศึกษา
โดยถีถ่ ว้ นและมีประสบการณ์พอสมควรแล้ว ทัง้ นี้ ก็จะสนับสนุ นบริษทั เดินเรือของเอกชนคนไทยให้
เป็นปึกแผ่นในประเทศด้วย
(2) ในปจั จุบนั บริษทั เดินเรือสินค้าระหว่างประเทศของไทยทัง้ ทีเ่ ป็ นของรัฐและ
เอกชนรวมสามบริษทั ต่างก็เปิ ดสายการเดินเรือไปยังประเทศญี่ปุ่น ทัง้ นี้ เพราะประเทศไทยได้ม ี
การติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ่นเป็ นจานวนมากในปี หนึ่งๆ แต่โดยทีส่ ายการเดินเรือดังกล่าวนี้อยู่
ภายใต้การควบคุมของขบวนการเดินเรือสายไทย-ญี่ปุ่น และสายญี่ปุ่น-ไทย บริษทั เดินเรือของไทย
จึงต้องเข้าเป็น สมาชิกของชมรมการเดินเรือดังกล่าวด้วย ผลการเดินเรือทีผ่ ่านมาแล้วปรากฏว่าการ
ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นไม่มปี ญั หามากนัก แต่การขนส่งสินค้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นมายังประเทศไทยนัน้ บริษทั เดินเรือของไทยไม่ได้ผลสาเร็จเท่าทีค่ วร ทัง้ นี้ เพราะต้องถูกกีด
กันจากชมรมการเดินเรือหลายประการ คือ
- บริษทั เดินเรือของไทยทุกบริษทั ถูกจากัดเที่ยวเรือที่เดินรับสินค้าจาก
ประเทศญีป่ นุ่ มายังประเทศไทย แต่บริษทั เดินเรือชาติอ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกชมรมการเดินเรือเดียวกัน
ไม่ตอ้ งถูกจากัดเรือ่ งเทีย่ วเรือ
- จานวนเที่ยวเรือที่ชมรมการเดินเรือจัดให้แก่บริษทั เดินเรือของไทยทัง้
สามบริษทั ในปจั จุบนั คือ 72 เทีย่ วต่อปี ในขณะทีเ่ รือของชมรมขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่นมายังประเทศ
ไทยปี ละประมาณ 420 เที่ยวต่อปี ทัง้ นี้ แสดงว่าบริษทั เดินเรือของไทยได้รบั สิทธิขนสินค้าเป็ น
อัตราส่วนประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของจานวนเทีย่ วเรือทัง้ หมดเท่านัน้
- แม้ว่าชมรมการเดินเรือจะเสนอให้บริษทั เดินเรือของไทยเพิม่ เที่ยวเรือ
เป็น 90 เทีย่ วต่อปีในปี 2515 และ 108 เทีย่ วต่อปีในปี 2516 แต่ชมรมการเดินเรือก็เสนอทีจ่ ะผูกมัด
บริษทั เดินเรือของไทยให้ขนสินค้าประเภท pool cargo ซึง่ เป็ นสินค้าทีม่ คี ่าระวางสูงได้ไม่เกิน 0.25
เปอร์เซ็นต์ต่อเทีย่ ว หากขนส่งสินค้าได้เกินกว่าอัตราส่วนทีก่ ล่าวนี้กจ็ ะต้องนารายได้ส่วนที่เกินไป
แบ่งให้สายการเดินเรือสมาชิกอื่นๆ
โดยที่ประเทศไทยเป็ นประเทศเจ้าของสินค้าซึ่งจะต้องเป็ นผู้จ่ายเงินค่ า
ระวาง จึงสมควรที่จะสนับสนุ นให้บริษัทเดินเรือของไทยสามารถได้รบั สินค้าบรรทุกจากประเทศ
ญีป่ นุ่ ให้มากทีส่ ุดโดยดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้
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ให้ความสนับสนุนบริษทั เดินเรือของไทยในการเจรจากับชมรมการ
เดินเรือสายญี่ปุ่น-ไทย เพื่อให้ได้รบั สิทธิในการเพิม่ เที่ยวเรือบรรทุกสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยโดยสัมพันธ์กบั จานวนเรือทีเ่ พิม่ ขึน้
-

ขัดขวางมิให้ชมรมการเดินเรือใช้มาตรการจากัดรายได้ขนั ้ สูงแก่

-

สนับสนุ นให้ผู้สงสิ
ั ่ นค้าขาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้บริการเดินเรือ

กิจการเดินเรือของไทย
ของไทยมากขึน้
(3) บริษัท เดิน เรือ ของรัฐ บาลยัง คงจะได้ ร ับ ความสนั บ สนุ นให้ ข ยายการ
ดาเนินงานโดยรอบคอบเป็ นขัน้ ๆ เพื่อ ให้รฐั วิส าหกิจเดินเรือ ของรัฐบาลมีฐานะอันมันคงและไม่
่
ก่อให้เ กิดภาระด้านการเงินแก่ รฐั บาล ในขัน้ แรกนี้จะเน้ นหนักไปในการขยายบริการในสายการ
เดินเรือไทย-ญี่ปุ่น เพราะขณะนี้มกี ิจการอยู่บ้างแล้ว เมื่อดาเนินกิจการในสายการเดินเรือสายนี้
สาเร็จมันคงดี
่
แล้วจึงสมควรให้ขยายงานออกไปในสายการเดินเรืออื่นๆ ต่อไปอีก โดยจะได้ศกึ ษา
สถานการณ์พาณิชย์นาวีในสายการเดินเรือต่างๆ ให้รอบคอบเสียก่อน ทัง้ นี้ รวมถึงการพิจารณา
ร่วมทุนกับบริษทั เดินเรือทีม่ ชี ่อื เสียงจากต่างประเทศด้วย
(4) สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารฝึ ก อบรมคนไทยให้ ม ีค วามรู้ค วามสามารถในการ
ดาเนินการและการบริหารการเดินเรือพาณิชย์มากขึน้ ทัง้ นี้ รวมถึงการส่งเสริมให้มสี ถาบันฝึกอบรม
การเดินเรือพาณิชย์ขน้ึ ด้วย
(5) ในกิจการเดินเรือชายฝงั ่ รัฐยังคงจะดาเนินการต่ อไป เพื่ออานวยบริการ
ั ่ แก่ ประชาชนโดยคิด อัตราค่ าระวางพอสมควร ในปจั จุบนั มีปญั หาว่า หากบริษัท
ขนส่งชายฝงให้
ั่
ั ่ เพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถเลี้ยง
เดินเรือชายฝงของรั
ฐบาลประกอบกิจการเดินเรือชายฝงแต่
ตัวเองได้ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะได้มกี ารพิจารณาด้วยว่าจะสมควรรวมกิจการ
ั ่ ากับกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจด้วยกันเพียงใดหรือไม่ เพื่อ
เดินเรือชายฝงเข้
ั ่ มพันธ์กบั การขนส่งสินค้าระหว่าง
เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายและจะทาให้การขนส่งสินค้าชายฝงสั
ประเทศมากยิง่ ขึน้
7.

การพัฒนาท่าเรือชายฝัง่

ั ่ าเนิ นไปโดยยึด ถือ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของ
การพัฒนาท่ าเรือ ชายฝ งจะด
โครงการเป็ นบรรทัดฐานในการวางแผนโครงการและพิจารณาแก้ไขปญั หาและอุ ปสรรคต่ างๆ ที่
ยังคงมีอยู่ในงานพัฒนาท่าเรือชายฝงั ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะสนับสนุ นให้ทาการสารวจรายละเอียด
ทางวิศวกรรมอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อนทีจ่ ะดาเนินการขุดลอกร่องน้ า โดยสนับสนุ นให้กรมเจ้า
ท่าดาเนินการสารวจร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ ถาบันเทคโนโลยีแ่ ห่งเอเซีย ส่วนการสารวจเพื่อสร้างท่าเรือ
ั ่ ส่ าคัญๆ จะดาเนินการโดยขอความช่วยเหลือหรือจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศมาดาเนินการ
ชายฝงที
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ั ่ ้ จ ะด าเนิ น การไปพร้ อ มๆ กั บ การปรับ ปรุ ง เครื่อ งหมายช่ ว ยการ
การพัฒ นาท่ า เรือ ชายฝ งนี
เดินเรือ ซึ่งกรมอุ ท กศาสตร์ก องทัพ เรือ จะเป็ น ผู้ดาเนิน การนอกเขตท่า และกรมเจ้า ท่า จะเป็ น
ผูด้ าเนินการในเขตท่า เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่การเดินเรือ
8.

การพัฒนาการขนส่งทางน้าภายในประเทศ

การขนส่ งทางน้ า ภายในประเทศมีบทบาทที่สาคัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศด้วยอย่างหนึ่ง แต่ยงั มิได้มกี ารวางโครงการพัฒนางานด้านนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากยังมิได้
ทาการสารวจทางเศรษฐกิจเพื่อวางโครงการและอันดับความสาคัญของโครงการโดยละเอียดในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญมาทาการสารวจเศรษฐกิจของเส้นทางเดินเรือและ
แม่น้าลาคลองสายต่างๆ ในภาคกลาง และสวนหนึ่งของภาคเหนือ เพื่อจัดวางโครงการและจัดอันดับ
ความสาคัญของโครงการการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือภายในประเทศ อาจเริม่ ขึน้ ในระยะหลังของ
แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้ดว้ ย แผนการพัฒนาการขนส่งทางน้ าทีจ่ ดั วางขึน้ นี้ นอกจากมีวตั ถุประสงค์
ทีจ่ ะให้การขนส่งทางน้ามีบทบาทต่อการขนส่งสินค้าของประเทศมากขึน้ แล้ว ยังจะมุ่งหนักไปในทาง
อ านวยความสะดวกแก่ ก ารขนส่ ง แร่แ ละพืชผลที่เ ป็ น สิน ค้าออกที่สาคัญ ของประเทศด้ว ย ทัง้ นี้
เพื่อให้ตน้ ทุนการส่งออกลดต่าลง
9.

การพัฒนาท่าเรือพาณิ ชย์ระหว่างประเทศ

(1) จะมีก ารพิจ ารณารายงานการส ารวจท่ า เรือ ที่แ หลมกระบัง ซึ่ง ก าลัง
ดาเนินการอยู่และรายงานการสารวจท่าเรือสัตหีบซึ่งจะดาเนินการในเร็วๆ นี้ เพื่อเปรียบเทียบว่า
ควรพัฒนาทีใ่ ดเป็นท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 2 และควรจะดาเนินการในขอบเขตอย่างไร
(2) สาหรับท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตซึง่ กาลังติด ต่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้านผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้ดาเนินการสารวจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการทีจ่ ะสร้างท่าเรือดังกล่าว
ให้เ ป็ นท่าเรือ พาณิชย์ระหว่างประเทศนัน้ หากปรากฏภายหลังว่าท่าเรือ ใดมีเ หตุ ผลสมควรทาง
เศรษฐกิจมากที่สุดก็อาจมีการพิจารณาเริม่ งานสร้างท่าเรือดังกล่า วในตอนปลายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ด้วย
(3) ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ
กรุงเทพฯ ได้ดาเนินการอยู่แล้วโดยการสร้างท่าเทียบเรือเพิม่ อีก 4 ท่า ซึ่งเป็ นงานที่เริม่ มาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สอง แต่เป็ นที่คาดหมายด้วยว่าปริมาณสินค้า ออกด้านการเกษตร เช่น
ข้าว ข้าวโพด และแป้ง มันสาปะหลังจะเพิม่ มากขึ้น ในการนี้จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกเกีย่ วกับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการขนส่ง
สินค้าออกให้มากขึน้ โดยให้สมั พันธ์กบั ปริมาณสินค้าออกที่เพิม่ ขึ้นด้วย โดยที่สนิ ค้าออกที่สาคัญ
เช่น ข้าว และข้าวโพดได้ดาเนิ นการส่ งออกโดยอาศัยท่า เรือ ตามล าน้ าเจ้า พระยาอยู่แล้ว และ
สินค้าเข้าส่วนใหญ่ก็มาขึน้ ทีท่ ่าเรือกรุงเทพฯ จึงถือว่าการปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกด้านการ

295

ขนส่งทางน้ าระหว่างประเทศในลาน้ าเจ้าพระยาคงมีความสาคัญอั นดับสูงอยู่ต่อไป ในการนี้จะได้ม ี
การพิจารณาด้วยว่าการขุดลอกและปรับปรุงร่องน้ าทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อให้เรือขนาดใหญ่
เข้าออกได้จะมีผลคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่และควรจะดาเนินการเพียงใด หากผลของการพิจารณา
ปรากฏว่ามีเ หตุ ผ ลสมควรก็จะได้ห ารือ ร่ว มกับหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ วางแผนดาเนินการที่
เหมาะสมต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะได้มกี ารพิจารณาสร้างสิง่ อานวยความสะดวกให้แก่การขนส่ง
ั ่ นออกด้วย นอกจากนี้เป็ นที่คาดหมายว่าในระยะของ
สินค้าออกบางประเภท ณ ท่าเรือทางฝงตะวั
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 สินค้าออกที่เป็ นผลิตผลอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึน้ ด้วย จึงจะได้มกี าร
พิจารณาใช้ท่าเรือกรุงเทพฯ เป็นท่าสาหรับส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย
10.

การขนส่งทางอากาศ

(1) การพัฒนาสนามบินพาณิชย์ร ะหว่ า งประเทศในระยะของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 นี้ จะไม่มกี ารลงทุนขนาดใหญ่แต่อย่างใด ทัง้ นี้ เพราะการลงทุนเพื่อปรับปรุงสนามบินดอน
เมืองได้ดาเนินไปแล้วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 2 การลงทุน ณ สถานที่ก่อสร้างสนามบิน
พาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งใหม่คาดว่าจะเป็ นการจัดหาที่ดนิ เพิม่ เติมตามผลของการสารวจของ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเท่านัน้ โดยจะทาการออกแบบให้เสร็จเสียก่อน นอกจากนี้ จะมีการ
ปรับปรุงสนามบินพาณิชย์ต่างจังหวัดบางแห่ง เช่นที่หาดใหญ่ และเชียงใหม่ เพื่อให้เป็ นสนามบิน
พาณิชย์ระหว่างประเทศทีใ่ ช้งานได้
(2) การปรับ ปรุงสนามบินพาณิชย์ต่ างจังหวัดจะดาเนินไปให้ส อดคล้อ งกับ
บริก ารที่ประชาชนต้อ งการและขีด ความสามารถของบริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด ทัง้ นี้ ถือ ว่ า
สนามบินที่บริษัทฯ เปิ ดบริการอยู่แ ล้วมีอ ันดับความสาคัญสูง นอกจากนี้ อาจจะทาการก่อ สร้าง
ปรับปรุงสนามบินต่างจังหวัดบางแห่งตามนโยบายด้านการบินของรัฐบาลด้วย
(3) ในเรื่อ งที่เ กี่ยวกับการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศนัน้ โดยที่กิจการของ
บริษทั การบินไทยในขณะนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา และนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็ น
จานวนมากการพัฒนากิจการบินระหว่างประเทศจึงจะสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินกิจการในรูปเดิมอยู่
ต่อไป ในการนี้จะมีการสนับสนุ นให้มกี ารเปิ ดสายการบินสายใหม่ขน้ึ ตามผลของการสารวจ ศึกษา
และวางแผนระยะยาวของบริษทั ทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณากลันกรองแล้
่
ว และจะสนับสนุ นให้มกี ารจัดซือ้
เครือ่ งบินในจานวนแบบและขนาดทีเ่ หมาะสมด้วย
(4)

การบินภายในประเทศก็จะสนับสนุ นให้เพิม่ บริการให้ทนั กับความต้องการ

ทีเ่ พิม่ ขึน้
11.

การประสานงานด้านการขนส่ง
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ประเทศไทยได้ดาเนินการสารวจด้านการประสานงานการขนส่งระยะที่หนึ่งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่การสารวจระยะที่หนึ่งนี้เป็ นเพียงการรวบรวมข้อมูลด้านการขนส่ง และชี้ให้เห็น
ปญั หาข้อขัดข้องในด้านการประสานงานระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆ อย่างกว้างๆ เท่านัน้ การ
สารวจระยะทีส่ องจึงควรดาเนินการต่อไปโดยด่วน เพราะการสารวจระยะทีส่ องนี้จะเป็ นการสารวจ
เพื่อเสนอแนะให้ดาเนินโครงการด้านการขนส่งที่สาคัญๆ ประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ
และจัดอันดับความสาคัญของโครงการเหล่านัน้ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการแก้ปญั หาข้อขัดข้อง
ด้านการประสานงานการขนส่ง เพื่อให้บริการขนส่งต่างๆ สามารถอานวยประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศมากทีส่ ุดด้วย

12.

การพัฒนาคมนาคม

(1) การพัฒนาคมนาคมทีม่ อี นั ดับความสาคัญสูง จะคงได้แก่การพัฒนากิจการ
โทรศัพท์ซง่ึ ประกอบด้วยโทรศัพท์นครหลวง โทรศัพท์ภมู ภิ าคและโทรศัพท์ทางไกลสาขา ในส่ ว น
ทีเ่ กี่ยวกับโทรศัพท์นครหลวงนัน้ นอกจากจะเพิม่ เลขหมายและเครื่องชุมสายให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการแล้ว จะขยายบริการโทรศัพท์ไปยังแถบชานเมืองให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และจะเปลี่ยนระบบ
เครื่องชุมสายให้เป็ นระบบ cross bar โดยสมบูรณ์ดว้ ย ทัง้ นี้ โดยเปิดประมูลพร้อมกัน เพื่อให้ได้
ราคาต้นทุนต่ า และสนับสนุ นให้ผปู้ ระกวดราคาได้ต ัง้ โรงงานผลิตเครื่องโทรศัพท์และอะไหล่ขน้ึ ใน
ประเทศไทยสาหรับบริการโทรศัพท์ภูมภิ าคและโทรศัพท์ทางไกลสาขานัน้ ก็จะสนับสนุ นให้ขยาย
บริการโทรศัพท์ไปทัวทุ
่ กจังหวัด โดยให้เพียงพอแก่ความต้องการ ในการนี้จะให้มบี ริการโทรศัพท์
ทางไกลติดต่อกับพระนครได้โดยสะดวกด้วย
(2) การพัฒนากิจการไปรษณียจ์ ะเน้นหนักไปในการปรับปรุงงานไปรษณีย์ เช่น การ
ขยายบริการไปรษณียโ์ ทรเลขท้องถิน่ การขยายบริการประเภทรับฝาก การสร้างศูนย์กลางนาจ่าย
เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพราะการปรับปรุงงานด้านโทรเลขได้แล้วเสร็จไปแล้วเป็ นส่วนใหญ่ในระหว่างระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง
(3) การพัฒนาการคมนาคมทีส่ าคัญอีกประการหนึ่ง คือ จะมีการจัดสร้างข่ายโทรทัศน์
ขึน้ ในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ เพื่ออานวยบริการส่งโทรทัศน์ ด้วยระบบไมโครเวฟจาก
ส่วนกลางไปยังภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนการส่งรายการโทรทัศน์ไปยังภาคอีสาน จะดาเนินการโดย
ใช้งบประมาณด้านการทหาร

เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 25152519
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1.
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาการคมนาคมและขนส่งในระยะของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับทีส่ าม สรุปได้ดงั นี้
-

สารวจทางจานวน

1,162 กม.

-

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินจานวน

5,974 กม.

-

ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัดจานวน

7,468 กม.

-

ก่อสร้างทางหลวงชนบท
ทางหลวงท้องถิน่ และทางซึง่
ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น นอกจาก กรมทางหลวงจานวน

-

จัดหารถยนต์โดยสารจานวน

550 คัน

-

จัดหารถยนต์บรรทุก จานวน

800 คัน

-

สารวจทางรถไฟสายใหม่ จานวน

829 กม.

-

เพิม่ รถตูส้ นิ ค้า จานวน

712 หลัง

-

จานวนตัน - กิโลเมตร ทาการของการรถไฟในระยะของแผนฯ

-

เพิม่ รถตูโ้ ดยสาร จานวน

-

จานวนกิโลเมตรผูโ้ ดยสารทาการของการรถไฟในระยะของ
แผน

-

จัดหาหัวรถจักร จานวน

-

สารวจสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ

1 แห่ง

-

ปรับปรุงและก่อสร้างสนามบินภายในประเทศ

7 แห่ง

-

จานวนกิโลเมตรบินของ บ.ด.ท. ในระยะของแผนฯ

-

จัดหาเรือเดินทะเล ขนาด 8,000 ตัน

-

สร้างเขือ่ นเทียบเรือด้านตะวันออกเพิม่ อีก 4 ท่าทาให้ท่าเรือ
กรุงเทพฯ สามารถรับสินค้าได้เพิม่ ขึน้ อีกปีละ

-

3 แห่ง

-

สารวจท่าเรือทะเลลึก
ั่
สารวจท่าเรือชายฝงและวางแผนแม่
บท

-

ขุดลอกร่องน้าทางท่าเรือ

4 แห่ง

-

ขุดลอกร่องน้าทางเดินเรือภายในประเทศในภาคกลาง

-

ขยายบริการไปรษณียโ์ ทรเลขท้องถิน่ จานวน

12,200 กม.

3,000 ล้านตัน/กม.
210 หลัง
4,710 ล้านผูโ้ ดยสาร/กม.
154 คัน

31.1 ล้าน กม.
1 ลา
1,500,000 ตัน

2 แห่ง

100 แห่ง
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-

เพิม่ เลขหมายโทรศัพท์ในจังหวัดพระนคร - ธนบุร ี จานวน

-

เพิม่ เลขหมายโทรศัพท์ในต่างจังหวัดจานวน

-

จัดสร้างสถานีโทรทัศน์ในต่างจังหวัด
โทรทัศน์โดยระบบไมโครเวฟได้จานวน

219,700 เลขหมาย
53,500 เลขหมาย

เพื่อให้สามารถส่ง

17 สถานี

2.
เมื่อการดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 25152519 สาเร็จลง ประเทศไทยจะมีระบบการคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น สามารถใช้เป็ น
พืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ให้ดาเนินไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ กล่าวคือ
2.1 จะมีทางหลวงแผ่นดินสายหลักทีม่ มี าตรฐานสูงสามารถใช้การได้ตลอดทุก
ฤดูกาลและติดต่อถึงกันได้ทวทุ
ั ่ กภาคทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ จะมีทางหลวงแผ่นดินติดต่อโดยตรง
ระหว่างภาคต่างๆ เช่น ระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้น ส่วนทางภาคใต้นนั ้
ั ่ นออกเพิม่ ขึน้ อีกสาย
จะมีทางหลวงแผ่นดินสายสาคัญเชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ ทางฝงตะวั
หนึ่ง
2.2 จะมีระบบทางหลวงจังหวัดที่กว้างขวาง และมีมาตรฐานสูงขึน้ ทาให้การ
นาพืชผลในท้องถิน่ ห่างไกลออกสู่ตลาดกระทาได้โดยสะดวกขึน้ และสนับสนุ นให้ค่าขนส่งต่าลง
2.3 การขนส่งสินค้าทางรถไฟจะมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และมีบริการขนส่งสินค้า
และผูโ้ ดยสารทีส่ มดุลกับความต้องการยิง่ ขึน้
ั่
2.4 ท่าเรือชายฝงและท่
าเรือประมงทีส่ าคัญๆ จะได้รบั การขุดลอกให้เรือชายฝงั ่
และเรือประมงเข้าเทียบท่าได้โดยสะดวก
2.5 ท่าเรือกรุงเทพฯ จะมีขดี ความสามารถรับสินค้าได้เพิม่ ขึน้ มาก และเป็ นที่
คาดหมายได้ว่า เมื่อ การดาเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนตะวันออกแล้ว เสร็จ ท่าเรือ กรุงเทพฯ จะ
สามารถอานวยบริการได้โดยไม่ประสบความคับคังต่
่ อไปอีกเป็นเวลาห้าถึงแปดปี
2.6 สนามบิน พาณิช ย์ใ นต่ า งจัง หวัดทุ ก แห่ งจะเป็ น สนามบิน ที่ไ ด้ม าตรฐาน
สามารถใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล
2.7 สนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ดอนเมืองจะอยู่ในในฐานะที่สามารถ
อานวยบริการแก่กจิ การบินระหว่างประเทศได้ดขี น้ึ เนื่องจากการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองจะแล้ว
เสร็จในระยะของแผนนี้
2.8 ประเทศไทยจะมีบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงและต่างจังหวัดทีเ่ พียงพอ
แก่ความต้องการและจะมีบริการโทรศัพท์ทางไกลทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ด้วย
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2.9 ประเทศไทยจะสามารถส่งรายการโทรทัศน์จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมภิ าค
ด้วยระบบไมโครเวฟได้เป็นครัง้ แรก
2.10 เป็ นทีค่ าดหมายว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สจ่ี ะต้องมีการลงทุนใน
ด้านการพัฒนาการขนส่งทางน้ าและการขนส่งทางอากาศมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพราะมีโครงการลงทุนที่
สาคัญ ๆ ที่อ าจต้อ งดาเนิ น การในระยะนัน้ เช่ น โครงการสร้า งท่ า เรือ น้ า ลึกและโครงการสร้า ง
สนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

โครงการพัฒนาเศรษฐกิ จด้านการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 2515-2519 ที่สาคัญ
การขนส่งทางบก
1.

ทางหลวง

1.1 โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิ น ก าหนดจะด าเนิ น การ
ก่อสร้างและบูรณะทางระหว่างปี 2515-2519 จานวน 91 สาย รวมระยะทาง 5,974.1 กิโลเมตร แยก
เป็ นดาเนินการในภาคเหนือ 16 สาย ระยะทาง 1,041 กิโลเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 สาย
ระยะทาง 2,636 กิโลเมตร ภาคกลาง 35 สาย ระยะทาง 1,163.6 กิโลเมตร และภาคใต้ 10 สาย
ระยะทาง 1,132.8 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีโครงการทีจ่ ะต้องผูกพันดาเนินการต่อไปหลังจากปี 2519
อีกเป็ นระยะทาง 1,359 กิโลเมตร อนึ่ง ในระยะของแผนนี้กาหนดจะทาการสารวจออกแบบทาง
หลวงแผ่นดินอีก 462 กิโลเมตร ด้วย
1.2 โครงการก่อสร้างและบูรณะทางจังหวัด
มี เ ป้ า ห ม า ย ที่ จ ะ
ดาเนินการก่อสร้างและบูรณะทางจานวน 245 สาย รวมระยะทาง 7,467.6 กิโลเมตร แยกเป็ น
ดาเนินการในภาคเหนือ 70 สาย ระยะทาง 2,452.4 กิโลเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 สาย
ระยะทาง 1,558.5 กิโลเมตร ภาคกลาง 75 สาย ระยะทาง 1,920.0 กิโลเมตร และภาคใต้ 42 สาย
ระยะทาง 1,536.7 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยัง ผูกพันทีจ่ ะต้องดาเนินการต่อไปหลังจากปี 2519 อีก
2,718.0 กิโลเมตร และจะมีการสร้างทางนอกโครงการอีกประมาณ 1,000 กิโลเมตร การพัฒนาทาง
หลวงจัง หวัด นี้ จะมีก ารวางโครงการให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการเพื่อ การพัฒ นาของสาขา
เศรษฐกิจอื่นๆ มากขึน้ และเพื่อให้ทางหลวงแผ่นดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถอานวยประโยชน์แก่
ก
า
ร
พั
ฒ
น
า
เศรษฐกิจของประเทศได้มากขึน้ ในการนี้จะมีการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิน่ และ
ทางหลวงชลประทานอีกประมาณ 12,200 กิโลเมตร และทาการสารวจออกแบบทางหลวงจังหวัด
เป็นจานวน 700 กิโลเมตร ด้วย
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2.

การรถไฟ

โครงการทีส่ าคัญได้แก่การปรับปรุงและขยายงานบนทางทีเ่ ปิดเดินรถแล้วโครงการ
นี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะปรับปรุงบริการทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ และเพียงพอกับความต้องการ สาหรับการดาเนินงานระหว่างปี 2515-2519 ส่วน
หนึ่งจะเป็นการดาเนินงานตามแผนพัฒนากิจการรถไฟ พ.ศ. 2510-2514 นอกนัน้ จะเป็นการ
ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงบริการขนส่งชานเมืองให้มากขึน้ เพิม่ ประสิทธิภาพความเร็วขบวนรถและ
จัดหา หัวรถจักร รถตูส้ นิ ค้า และรถโดยสารเพิม่ ขึน้ เพื่อปรับปรุงให้มกี ารบริการขนส่งทีพ่ อเพียงและ
สะดวกรวดเร็วในอัตราค่าขนส่งทีส่ มควร ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีการดาเนินงานที่
สาคัญๆ คือ
-

จัดหารถจักรดีเซล 154 คัน

-

จัดสร้างรถโดยสาร 210 คัน

-

จัดสร้างรถสินค้า 721 คัน

-

ขยายย่านสถานีขนาดใหญ่และขนาดกลาง

-

เปลีย่ นสะพานให้เป็ นชนิดรับน้าหนักมาตรฐานได้ 15 ตัน จานวน 103 แห่ง

-

ผลิตและจัดหาหมอนรองรางจานวน 150,000 ท่อน

เปลีย่ นราง 50 ปอนด์เป็ น 60 ปอนด์ ในทางสายตะวันออกระยะทาง 100
กิโลเมตร และเปลี่ยนราง 60 ปอนด์ เป็ น 80 ปอนด์ ในทางสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทาง 312 กิโลเมตร
-

-

เชื่อมราง 70 ปอนด์ ในทางสายใต้ ระยะทาง 200 กิโลเมตร

-

ปรับปรุงการเดินรถไฟสายแม่กลองให้รวดเร็วและปลอดภัยยิง่ ขึน้

นอกจากนัน้ จะมีการสารวจแนวทางทีจ่ ะก่อสร้างทางรถไฟจากคลองสิบเก้าถึงบ้าน
ภาชีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร สารวจแนวทางสายบัวใหญ่ -ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
ระยะทางประมาณ 375 กิโลเมตร และสารวจเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขเปลีย่ น
แนวทาง ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร และจะมีการสารวจเศรษฐกิจทางรถไฟ สายฉะเชิงเทราแหลมฉบัง สัตหีบ-และสายคลองสิบเก่า-บ้านภาชี ด้วย
3.

โครงการประสานงานการขนส่งและคมนาคมของประเทศ ระยะที่ 2
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เป็ นโครงการต่อเนื่องจากงานสารวจระยะที่ 1 ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 งานสารวจวิจยั ระยะที่ 2 นี้มจี ุดมุ่งหมายที่จะวิจยั เพื่อเสนอแนะการ
ดาเนินโครงการด้า นการขนส่ งที่ส าคัญ ๆ ประเมินค่ าทางเศรษฐกิจของโครงการ และจัดอันดับ
ั หาข้ อ ขัด ข้ อ งในการ
ความส าคัญ ของโครงการในด้ า นนี้ รวมทัง้ ให้ ค าแนะน าในการแก้ ป ญ
ประสานงานการขนส่งด้วย เพื่อให้บริการขนส่งด้านต่างๆ สามารถอานวยประโยชน์ แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศมากทีส่ ุดโครงการนี้จะดาเนินการโดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศ
4.
โครงการก่อสร้างสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
มีเป้าหมายทีจ่ ะจัดตัง้ สถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารขึน้ ในจังหวัดต่างๆ รวม 17 แห่ง แยกเป็ นสถานีขนส่งชัน้ หนึ่ง 2 แห่ง ชัน้ สอง 5 แห่ง และ
ชัน้ สาม 10 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานีรถโดยสารประจาจังหวัดต่างๆ เป็ นการจัดระเบียบให้แก่การขนส่ง
ผูโ้ ดยสารด้วยรถประจาทาง และแก้ปญั หาจราจรคับคังในจั
่ งหวัดนัน้ ๆ ด้วย ส่วนการเลือกสถานีทท่ี ่ี
จะจัดสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารนัน้ จะมีการพิจารณาโดยละเอียดเสียก่อน
การขนส่งทางน้า
1.
โครงการปรับปรุงการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ดาเนินการสารวจเบือ้ งต้น
ทางเศรษฐกิจและวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงแม่น้ าลาคลองทีเ่ ป็ นเส้นทางขนส่งทางน้ าทีส่ าคัญๆ ในลุ่ม
แม่น้ าภาคกลาง คือ แม่น้ าแม่ก ลอง แม่น้ าท่า จีน แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าบางปะกง และใน
บางส่วนของแม่น้ าในภาคเหนือ ให้สามารถใช้ในการขนส่งได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยทุก
ฤดูกาล เมื่อการสารวจแล้วเสร็จจะได้มกี ารวางแผนงานปรับปรุงแนวร่องน้ าและทาการขุดลอกร่อง
น้าทีส่ าคัญๆ ตามทีเ่ สนอแนะไว้ในรายงาน
2.
โครงการสารวจท่ าเรือที่ สาคัญ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3 นี้ จะ
มีการสารวจท่าเรือน้ าลึกที่สตั หีบภายใต้โครงการช่วยเหลือของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมที่จ ะปรับปรุง ให้เ ป็ น ท่ าเรือ ทะเลลึก ที่ทนั สมัย ส าหรับ การขนส่ ง สิน ค้าออกและ
สินค้าเข้าของประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อให้รบั กับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การสารวจนี้จะศึกษาถึงความ
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ท่าเรือสัตหีบเป็นท่าขนถ่ายสินค้าประเภทหีบห่อมาตรฐานด้วย
นอกจากนี้ จะได้รบั ความช่ ว ยเหลือ จากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการส ารวจเบื้อ งต้นทาง
ั ่ นออก สารวจท่าเรือ
เศรษฐกิจและวิศวกรรมท่าเรือสงขลา เพื่อสร้างท่าเรือขนาดกลางทางฝงตะวั
นราธิวาสโดยได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างท่าเรือชายฝงั ่ สารวจท่าเรือภูเก็ต
ั ่ นตก และ
โดยได้รบั ความช่ วยเหลือ จากรัฐบาลอัง กฤษ เพื่อ สร้างเป็ นท่ าเรือทะเลลึก ทางฝงตะวั
ั ่ ่เ หมาะสม โดยใช้เ งิน กู้จ าก
ส ารวจและวางแผนแม่บ ทก่ อ สร้างท่ า เรือ กันตัง เป็ นท่ าเรือ ชายฝ งที
รัฐบาลเดนมาร์ค
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3.
โครงการปรับปรุงท่ าเรือชายฝัง่ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทาการสารวจเพื่อวางแผนใน
ั่
การขุดลอกและปรับปรุงร่องน้ าทางเข้าท่าเรือ เพื่อให้เรือสินค้าชายฝงและเรื
อประมงสามารถใช้
ท่าเรือต่างๆ ได้ตลอดทุกฤดูกาล โดยจะดาเนินงานเป็นขัน้ ๆ ดังนี้
ดาเนินการสารวจทางเศรษฐกิจของท่าเรือต่างๆ รวม 15 แห่ง ได้แก่ท่าเรือ
บางปะกง ประแส จันทบุร ี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปราณบุร ี บ้านแหลม ชุมพร ระนอง
ตะกัวป
่ ่า กระบี่ พังงา สตูล และตากใบ โดยจะดาเนินการในปี 2516 เพียงปี เดียว และเมื่อผลการ
สารวจแสดงว่าท่าเรือแห่งใดเหมาะสมก็จะดาเนินการวางแผนขุดลอกร่องน้าต่อไป
ดาเนินการสารวจทางด้านวิศวกรรมท่าเรือชายฝงั ่ รวม 10 แห่ง ได้แก่
ท่าเรือ ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง ตะกัวป
่ ่า สตูล บ้านดอน ปากพนัง ปตั ตานี
โดยกรมเจ้าท่าจะดาเนินงานในด้านนี้รว่ มกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ดาเนินการขุดลอกร่องน้ าทางเข้าท่าเรือต่างๆ รวม 4 แห่ง ได้แก่ร่องน้ า
ทางเข้าท่าเรือสมุทรสาคร ชุมพร สตูล และปากพนัง ทัง้ นี้ จะได้มกี ารจัดหาเรือขุดชนิดต่างๆ มา
เพิม่ เติมอีก 2 ลา เพื่อใช้ในงานขุดลอกด้วย
4.
โครงการปรับปรุง บริ การขนถ่ ายสิ นค้ าและขยายเขื่ อ นเที ย บเรื อ ที่
ท่าเรือกรุงเทพฯ ทาการก่อสร้างเขือ่ นเทียบเรือด้านตะวันออก ต่อจากการดาเนินการในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 2 รวมทัง้ สร้างเขื่อนเทียบเรือลาเลียง โรงพักสินค้า พืน้ วางสินค้ากลางแจ้ง ถนน สะพาน
ทางรถไฟ และเครื่องอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการปฎิบตั ิงานขนถ่ายสินค้าในบริเวณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ ทัง้ นี้ จะทาให้ท่าเรือกรุงเทพฯ สามารถรับเรือสินค้าขนาด 1 หมื่นตันพร้อมกัน
เพิม่ ขึน้ ได้อีก 6-7 ลาเรือลาเลียงขนาดใหญ่อกี 2-3 ลา และสามารถรับสินค้าได้เพิม่ ขึ้นอีกปี ละ
ประมาณ 1.5 ล้านตัน
5.
โครงการพัฒนาเครื่องหมายช่วยการเดิ นเรือ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทาการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และติดตัง้ เครื่องหมายช่วยการเดินเรือในท้องทะเลตามชายฝงั ่ และปากทางเข้า
แม่น้ าและท่าเรือ ที่ส าคัญ ๆ รวมทัง้ ติดตัง้ เครื่อ งหมายช่วยการเดินเรือตามร่อ งน้ า ทางเข้าท่าเรือ
ชายฝงั ่ เพื่ออานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ชาวเรือ
โครงการนี้ จ ะด าเนิ น งานโดยหน่ ว ยงานสองหน่ ว ย คือ กรมเจ้ า ท่ า และกรม
อุ ทกศาสตร์ โดยกรมเจ้าท่ าจะด าเนิ นงานภายในเขตร่อ งน้ าทางเข้าท่ าเรือ ชายฝงั ่ คือ จะติด ตัง้
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือตามร่องน้ าของท่า เรือทีส่ มุทรสาคร, ชุมพร, หลังสวน, ปากพนัง และ
สตูล
สาหรับงานนอกเขตร่องน้ าภายในท้องทะเลจะดาเนินการโดยกรมอุทกศาสตร์โดย
จะทาการก่อสร้างกระโจมไฟรวม 11 แห่ง บนเกาะและในท้องทะเลบริเวณจังหวัดชลบุร ี 1 แห่ง
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จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 3 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 แห่ง และจังหวัดสตูล 2 แห่ง ก่อสร้าง
ประภาคาร 1 แห่ง ที่จงั หวัดตรัง ก่อสร้างอาคารที่ทาการ โรงซ่อม ฯลฯ เพื่อเป็ นศูนย์ซ่อมบารุง
เครื่องหมายการเดินเรือรวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมเครือ่ งหมายช่วยการเดินเรือรวม 15 แห่ง
การขนส่งทางอากาศ
1.
โครงการสารวจสนามบิ นพาณิ ชย์ระหว่างประเทศ จะดาเนินการสารวจเบือ้ งต้น
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรปรับปรุงสนามบินดอนเมืองต่อไปอีกเพียงใดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดที ส่ี ุด
และจะมีความจาเป็ นต้องย้ายสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่หรื อไม่ ถ้าเป็ น
การสมควรจะสมควรย้ายเมื่อใด และบริเวณหนองงูเห่าจะเหมาะสมที่จะใช้สร้างสนามบินพาณิชย์
หรือ ไม่ ในกรณีท่ีผ ลการส ารวจแสดงว่า จะต้อ งมีก ารย้ายที่ต ัง้ สนามบิน ก็จ ะด าเนิ นการส ารวจ
เบื้องต้นทางเศรษฐกิจและวิศวกรรม รวมทัง้ วางแผนแม่บทขึ้น ณ บริเวณหนองงูเห่าการสารว จ
ดังกล่ าวนี้จ ะดาเนินการโดยวิธ ีค ดั เลือ กบริษัทวิศ วกรที่ปรึกษาที่มชี ่อื เสียงจากต่ างประเทศเข้า
ดาเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสารวจจะจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทัง้ นี้ เป็ นทีค่ าดหมายว่า
การสารวจจะเริม่ ขึน้ ในปี 2515 และแล้วเสร็จในปี 2516
2.
โครงการพัฒนาสนามบิ นต่ างจังหวัด เพื่อดาเนินการปรับปรุงสนามบินพาณิชย์
ในประเทศให้มพี ้นื ผิวคอนกรีตหรือลาดยาง ซึ่งมีลกั ษณะและขนาดถูกต้องตามมาตรฐานสากลและ
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล โครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
และฉบับที่ 2 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะมีการดาเนินงานก่อสร้างสนามบิน
ต่างๆ ต่อจากทีด่ าเนินการสารวจออกแบบหรือก่อสร้างไว้แล้ว โดยจะดาเนินการทีส่ นามบินแม่สอด,
ตาก, แพร่, เชียงใหม่, เลย, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
3.
โครงการวิ ทยุเดิ นอากาศ เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารและการควบคุมการจราจร
ทางอากาศให้มปี ระสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานสากล โครงการนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
และดาเนินงานต่อเนื่องมาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในระหว่างปี 2515-2519 จะมีการ
ปรับปรุงงานวิทยุเดินอากาศตามสนามบินต่างๆ ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ , ตาก, หาดใหญ่, สุ
ราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีส่ นามบินหาดใหญ่และเชียงใหม่ จะปรับปรุงให้มบี ริการสื่อสารและ
ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ได้มาตรฐานสากลสามารถอานวยความสะดวกแก่การบินระหว่าง
ประเทศได้ดว้ ย

การคมนาคม
การไปรษณี ยโ์ ทรเลข
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1.
โครงการขยายการไปรษณี ยโ์ ทรเลขท้ องถิ่ น โดยเปิดทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลข
เพิม่ ขึ้นเพื่อโอนงานที่ทาการไปรษณีย์อนุ ญาตซึ่งฝากไว้กบั อาเภอหรือเอกชนมาดาเนินการโดย
กรมไปรษณียโ์ ทรเลขเอง ทัง้ นี้ เพื่อให้กจิ การโทรเลขในท้องถิน่ ห่างไกลมีประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะดาเนินการเพื่อเปิดทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขของกรมฯ ขึน้ ปีล ะ
20 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 100 แห่ง
2.
โครงการขยายการไปรษณี ย์โทรเลขประเภทรับฝาก มีว ตั ถุ ประสงค์ท่จี ะ
ดาเนินการจัดตัง้ ทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขประเภทรับฝากขึน้ ในจังหวัดพระนคร-ธนบุร ี และจังหวัด
ใหญ่ๆ ในย่านทีม่ ชี ุมชนหนาแน่ น ในปี 2515-2519 ปีละ 4 แห่ง รวม 20 แห่ง
3.
โครงการขยายการไปรษณี ย์โ ทรเลขในเขตนครหลวง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะ
ดาเนินการจัดหาที่ดนิ และก่อสร้างที่ทาการแขวงไปรษณียเ์ พื่อใช้เป็ นศูนย์กลางนาจ่ายในเขตรอบ
นอกนครหลวง โดยเปิ ดที่ทาการแขวงไปรษณีย์ขน้ึ รวม 14 แห่ง ในบริเวณรอบเขตนครหลวง
เพื่อให้ทนั กับการขยายของเขตเมืองและทันกับจานวนประชากรที่เพิม่ ขึน้ ด้วย ในระยะของแผนนี้
คาดว่าจะเปิ ดที่ทาการแขวงขึ้น 10 แห่ง คือ ที่ไปรษณีย์สุขุมวิท ภาษีเจริญ คลองจัน่ นนทบุร ี
สมุทรปราการ บางนา ดอนเมือง ราษฎร์บูรณะ ปากเกร็ด บางขุนเทียน ส่วนอีก 4 แห่ง ที่พระ
ประแดง รามอินทรา บางปู และจรเข้บวั นัน้ จะเป็นการจัดหาทีด่ นิ เตรียมไว้ก่อน

การโทรศัพท์
1.
โครงการขยายกิ จการโทรศัพท์นครหลวง พ.ศ. 2515-2519 เพื่อเพิม่ เลขหมาย
โทรศัพท์ในเขตจังหวัดพระนคร-ธนบุร ี ขึน้ อีก 181,700 เลขหมาย ในการนี้จะมีการเปิดชุมสายใหม่
ขึน้ เป็นจานวน 9 แห่ง และสร้างชุมสายถาวรขึน้ อีก 2 แห่ง ขยายชุมสายทีเ่ ปิดดาเนินการอยู่แล้วให้
มีเลขหมายเพิม่ ขึน้ อีก 23 แห่ง เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นลงในปี 2519 และเมื่อคานึงถึงเลขหมาย
โทรศัพท์ทม่ี อี ยู่เดิมในปี 2514 และทีจ่ ะติดตัง้ ขึน้ ตามโครงการขยายกิจการโทรศัพท์นครหลวงส่วน
เพิม่ เติม พ.ศ. 2513-2516 ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั อิ กี จานวน 38,000 เลขหมาย และส่วนหนึ่งของ
โครงการ 2515-2519 ทีค่ ณะรัฐมนตรีให้นามาดาเนินการเป็ นการเร่งด่วนแล้ว จังหวัดพระนครและ
ธนบุรจี ะมีชุมสายโทรศัพท์ทงั ้ สิ้น 34 แห่ง รวม 348,000 เลขหมาย ในสิ้นปี 2519 และมี
ชุมสายโทรศัพท์ทงั ้ สิน้ เพิม่ ขึน้ จากทีม่ อี ยูเ่ มือ่ สิน้ ปี 2514 อีก 9 แห่ง
2.
โครงการขยายกิ จการโทรศัพท์ภมู ิ ภาค พ.ศ. 2515-2519 เพื่อปรับปรุงและเพิม่
ชุมสายโทรศัพท์ในส่วนภูมภิ าคให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ในการนี้จะมีการจัดหา
ทีด่ นิ 49 แห่ง สาหรับสร้างอาคารชุมสายก่อสร้างอาคารชุมสายใหม่รวม 80 แห่ง ดัดแปลงอาคาร
ชุมสายเดิม 3 แห่ง และติดตัง้ เครื่องชุมสาย รวม 118 แห่ง รวม 53,500 เลขหมาย ซึง่ จะมีผลทาให้
ชุมสายโทรศัพท์ในภูมภิ าครวมทัง้ สิ้น 154 แห่ง สามารถให้บริการโทรศัพท์ในเขตภูมภิ าคได้เป็ น
จานวน 106,300 เลขหมาย ในปี 2519
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3.
โครงการขยายกิ จการโทรศัพท์ทางไกล พ.ศ. 2515-2519 เพื่อปรับปรุงบริการ
โทรศัพท์ทางไกลให้มปี ระสิทธิภาพและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมสายหลักเป็ นสื่อใน
การสื่อสาร โครงการนี้จะประกอบด้วยการจัดหาทีด่ นิ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีโทรคมนาคม รวม 33
สถานี ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ทางไกลในเส้นทางใหม่และอุปกรณ์โทรคมนาคมตาม
สถานีโทรคมนาคมทีม่ อี ยูเ่ ดิม 80 แห่ง นอกจากนี้ จะได้มกี ารก่อสร้างและติดตัง้ อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากพระนครไปยังต่างจังหวัดบางจังหวัดด้วยเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะ
ทาให้สามารถติดต่อโทรศัพท์ทางไกลไปยังชุมสายในต่างจังหวัดได้รวม 154 แห่ง

การโทรทัศน์
โครงการขยายบริ การโทรทัศน์ ทวประเทศ
ั่
เพื่อจัดตัง้ สถานีโทรทัศน์ขน้ึ ในภาคเหนือและ
ภาคใต้ต ามผลการส ารวจ ซึ่งจะได้จดั ทาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในการนี้จะมีการ
จัดตัง้ สถานีโทรทัศน์ขน้ึ 17 แห่ง คือ ที่นราธิวาส ปตั ตานี ยะลา ทุ่งสง ตรัง บ้านห้วยลึก ภูเก็ต สุ
ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช น ค ร ส ว ร ร ค์ ล พ บุ รี พิ ษ ณุ โ ล ก เ ด่ น ชั ย ป า ง ป๋ ว ย
ดอยขุนตาลน้ อ ย งาว เชียงราย ปรับปรุงห้อ งส่งโทรทัศน์ ท่ลี าปางและต่ อเติมศูนย์ควบคุมระบบ
โทรทัศน์ทพ่ี ระนคร

……………………………….

บทที่ 12
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า
……………………….
การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
พลังงานไฟฟ้านับได้ว่าเป็ นบริการสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานประเภทหนึ่งที่มคี วามสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอันทีจ่ ะช่วยสนับสนุ นให้การพัฒนาในสาขา
เศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจและบริการต่างๆ
สามารถก้ า วหน้ า และขยายตัว ออกไปได้อ ย่ า งรวดเร็ว การพัฒ นาพลัง งานไฟฟ้ าในระยะของ
แผนพัฒ นา ฉบับ แรกได้ ก าหนดแนวนโยบายจัด ให้ ม ีแ หล่ ง ผลิต ส่ ว นกลางขนาดใหญ่ ท่ี ม ี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีต้นทุ นการผลิตต่ า พร้อมทัง้ จัดระบบสายส่งและสายจาหน่ าย
เชื่อมโยงจังหวัดและอาเภอต่างๆ แทนการผลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลเก่ าขนาดเล็กที่มอี ยู่
เดิมในแต่ละจังหวัดและอาเภอ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพียงพอ
ทัง้ ยังมีตน้ ทุนการผลิตสูง ส่วนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ได้เร่งรัดการดาเนินงานในด้าน
การผลิตและการจาหน่ ายให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่
เ
พิ่
ม
ขึ้
น
ใ
น
อั
ต
ร
า
ค่อนข้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในอัตราราคาทีล่ ดต่าลงกว่าเดิม
การพัฒนาทีส่ าคัญในระยะ 11 ปีทผ่ี ่านมาระหว่าง พ.ศ. 2504–2514 สรุปได้ดงั นี้
ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาฯ
(1) สามารถดาเนินการก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทีส่ าคัญได้เสร็จตามเป้าหมาย
อาทิ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ าที่เขื่อนภูมพิ ล และเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ าทีพ่ ระนครเหนือ
ที่จ งั หวัด กระบี่ และที่พ ระนครใต้ ท าให้ก าลัง การผลิต ติดตัง้ ได้เ พิ่ม ขึ้น จากประมาณ 269,880
กิโลวัตต์ ในปี 2504 เป็ น 1,169,000 กิโลวัตต์ ในปี 2514 ประกอบด้วยกาลังผลิตติดตัง้ จากเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าพลังน้ าประมาณร้อยละ 38 พลังไอน้ าร้อยละ 44 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สและ
เครือ่ งดีเซลอีกประมาณร้อยละ 18
(2) ในด้านการก่อสร้างระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย สามารถก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ย่อยได้ 68 แห่ง ประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดแรงดัน 230 เควี จานวน 7 แห่ง ขนาดแรงดัน
115 เควี จานวน 40 แห่ง และขนาดแรงดัน 69 เควี จานวน 21 แห่ง และสามารถก่อสร้างระบบสาย
ส่ ง ไฟฟ้ าได้ ร วมระยะทางทัง้ สิ้น ประมาณ 5,176
วงจรกิโ ลเมตร ประกอบด้ ว ยสายส่ ง
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ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 เควี ระยะทาง 1,691 วงจรกิโลเมตร ขนาดแรงดัน 115 เควี ระยะทาง
2,648 วงจรกิโลเมตร และขนาดแรงดัน 69 เควี ระยะทาง 837 วงจรกิโลเมตร โดยสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่จงั หวัดและอาเภอต่างๆ ได้รวม 51 จังหวัด
(3) ในด้า นการก่ อ สร้างระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ในส่ ว นภู ม ิภาคสามารถก่ อ สร้า งสาย
จาหน่ายแรงสูงขนาด 33,22 และ 11 เควี และระบบสายจาหน่ ายแรงต่ าขนาด 400/230 เควี ได้รวม
ระยะทางประมาณ 9,660 วงจรกิโลเมตร ใน 52 จังหวัด ทีอ่ ยู่ในเขตจ่ายไฟของระบบสายส่ งแรงสูง
ดังกล่าวข้างต้น ส่วนในเขตนครหลวงสามารถก่อสร้างสถานีเปลีย่ นแรงดันย่อย ขนาด 115/24 เควี
และ 69/12 เควี ได้รวม 33 แห่ง พร้อมทัง้ สายจาหน่ ายแรงสูงขนาด 69,24 และ 12 เควี และสาย
จาหน่ายแรงต่าขนาด 220–440 เควี ได้รวมระยะทาง 8,206 วงจรกิโลเมตร ใน 4 จังหวัด
(4) นอกจากนี้ อาเภอ กิง่ อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ นในชนบททีห่ ่างไกลจากทีก่ ารจ่าย
กระแสไฟฟ้า ซึง่ ระบบสายส่งและสายจาหน่ ายยังเข้าไปไม่ถงึ ได้เร่งรัดการขยายบริการออกไปตาม
ความจาเป็ นเท่าที่ก าลังเงินจะสามารถอานวยได้ในท้อ งที่บางแห่งที่มคี วามเหมาะสมและความ
จาเป็ นเร่งด่วน โดยการติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็ก ตามโครงการไฟฟ้าพัฒนาการ
ได้รวม 221 แห่ง คิดเป็นกาลังผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 5,525 กิโลวัตต์
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมโดยส่วนรวม
(5) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 10 ปีทผ่ี ่านมาได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ทีค่ ่ อนข้างสูง
เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
พัฒนาในด้านอุสาหกรรม ธุรกิจและบริการต่างๆ ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงระดับมาตรฐาน
การครองชีพ และการประกอบธุ รกิจของประชาชน โดยเฉพาะความนิยมในอุ ปกรณ์ เ ครื่อ งมือ
เครือ่ งใช้ทอ่ี านวยความสะดวกและรวดเร็ว ดังปรากฏในตารางที่ 1 ข้างล่างนี้

๓๐๘

ตารางที่ 1
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า

ทัว่
ประเทศ

ความต้องการสูงสุด (เมกะวัตต์)
อัตรา
ในส่วน
อัตรา
ในเขต
เพิ่ ม
ภูมิภาค
เพิ่ ม
นคร
ร้อยละ
ร้อยละ
หลวง

อัตรา
เพิ่ ม
ร้อยละ

ทัว่
ประเทศ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า (ล้านกิ โลวัตต์-ชัวโมง)
่
อัตรา
การใช้
ในส่วน อัตราเพิ่ ม
ในนคร
เพิ่ ม
ไฟฟ้ าต่อ ภูมิภาค
ร้อยละ
หลวง
ร้อยละ
บุคคล

อัตราเพิ่ ม
ร้อยละ

เมือ่ สิน้ แผนหนึ่ง

347

37

114

56

233

29

1,367

39

41

294

47

1,073

37

เมือ่ สิน้ แผนสอง

968

23

369

27

599

21

4,237

26

109

1,237

35

3,000

23

เมือ่ สิน้ แผนสาม
(ประมาณการ)

2,070

16

720

14

1,280

16

9,373

17

213

2,866

18

6,507

17

หมายเหตุ

1. ในส่วนภูมภิ าครวมความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมทีซ่ อ้ื พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
2. อัตราเพิม่ เป็นอัตราโดยเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลาของแผนยกเว้นเมือ่ สิน้ แผนหนึ่ง ซึง่ เป็นอัตราของปี 2509
3. การใช้ไฟฟ้าต่อบุคคล หน่วยเป็ นกิโลวัตต์-ชัวโมง
่

๓๐๙

(6) อัตราการเพิม่ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมสาขาต่างๆ ทีต่ ้องใช้ พลังงานไฟฟ้าเป็ น
หลัก ดังจะเห็นได้จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
และธุรกิจซึ่งได้เพิม่ ขึน้ จาก 695 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี 2508 เป็ นประมาณ 3,490 ล้าน
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่ ในปี 2514 หรือประมาณร้อยละ 76 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทัวประเทศ
่
(7) การผลิตกาลังงานไฟฟ้าในปี 2504 จากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลและเครื่องไอน้ า
ขนาดเล็กและเก่าทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ ซึง่ มีจานวนรวมทัง้ สิน้ เพียงประมาณ 590 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 4,433 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี 2514 โดยมีสดั ส่วนการผลิตจากเครื่อง
พลังน้ าประมาณร้อยละ 32 จากเครื่องพลังไอน้ าประมาณร้อยละ 63 และเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล
และแก๊สเทอร์ไบน์เพียงประมาณร้อยละ 5 ผลจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทา
ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ทั ้ง ระบบลดต่ าลงเป็ นล าดั บ ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ทุ น การผลิ ต รวมค่ า
เสื่อมราคาจากเครื่องพลังน้ าและเครื่องพลังไอน้ ามีอตั ราเฉลีย่ ประมาณหน่ วยละ 9.05 สตางค์ และ
19.59 สตางค์ ตามลาดับ ซึง่ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตโดยเฉลีย่ ทัง้ ระบบลดลงเหลือเพียงประมาณหน่ วย
ละ 18.71 สตางค์ ดังนัน้ อัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่จาหน่ ายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภททัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จึงสามารถลดค่าขายโดยเฉลี่ยหน่ วยละประมาณ 73.15 สตางค์ ในปี
2505 ลดลงเหลือเฉลีย่ เพียงหน่วยละประมาณ 42.17 สตางค์ ในปี 2514 สาหรับในส่วนภูมภิ าคได้ม ี
การลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้า รวม 10 ครัง้ จากอัตราค่าขายโดยเฉลีย่ หน่ วยละประมาณ 1.62 บาท
ในปี 2504 ลดลงเหลือเฉลีย่ เพียงหน่วยละประมาณ 0.66 สตางค์ ในปี 2514

การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
กลวิ ธีและแนวทางพัฒนา
การจัด หาแหล่ ง ผลิต จากประสบการณ์ ท่ีผ่ า นมา การผลิต พลัง งานไฟฟ้ าจากพลัง น้ า
ประสบปญั หาภาวะฝนแล้งทีเ่ กิดขึน้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ทาให้ไม่สามารถสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าได้เพียงพอ จึงจาเป็ นต้องติดตัง้ เครื่องกังหันแก๊สเพิม่ ขึน้ อีก 150,000 กิโลวัตต์ ซึง่ นอกจาก
จะต้องลงทุนเพิม่ อีกประมาณ 340 ล้านบาทแล้ว ยังทาให้ต้องระงับการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้า
เนื่ อ งจากต้นทุ น การผลิต จากเครื่อ งกังหัน แก๊ ส มีร าคาสูง กว่า อัต ราจาหน่ า ยสูง มาก เหตุ การณ์
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาวางแผนเตรียมการจัดหาและก่อสร้างแหล่งผลิต
เพื่อให้มกี าลังผลิตสารองไว้บ้าง ในอัตราทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะสามารถสนองความต้องการได้ในทุกๆ
สถานการณ์ ท่อี าจจะเกิดขึ้นในอนาคต การผลิตพลัง งานไฟฟ้ าจากพลังน้ ายังคงมีค วามจาเป็ น
อยู่มาก สาหรับสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพราะว่าเป็ นแหล่งผลิตประเภทที่มตี ้นทุนการ
ผลิตต่ากว่าแหล่งอื่นมาก แต่เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ าของประเทศ ซึง่ มีจานวนจากัด
และเป็ น งานที่จ ะต้อ งใช้เ งิน ลงทุ นเป็ น จานวนมาก จึงจ าเป็ น จะต้อ งพิจ ารณาถึงการใช้น้ า เพื่อ
ประโยชน์ ท่จี ะได้รบั ทางด้านการชลประทานการป้องกันอุทกภัยและประโยชน์ อ่นื ๆ ควบคู่กนั ไป
ดังนัน้ จึงควรพิจารณาจากหลักการต่อไปนี้

๓๑๐

(1) การก่ อ สร้ า งแหล่ ง ผลิต พลัง ไฟฟ้ าจากพลัง น้ า ที่จ ะริเ ริ่ม ขึ้น ใหม่ ใ นระยะของ
แผนพัฒนาฉบับที่ 3 ควรจะได้มกี ารประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเริม่ ตัง้ แต่ขนั ้
การส ารวจและการก าหนดแผนงานเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม โดยสามารถที่จ ะ
พิจารณาเปรียบเทียบอันดับความสาคัญและความเหมาะสมของแต่ละโครงการในลุ่มน้าเดียวกันได้
(2) การวางแผนเตรียมการก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้ าของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ ละช่ว ง
ระยะเวลา ทัง้ ทีเ่ ป็นกาลังผลิตมันคง
่ (Firm Capacity) และกาลังผลิตสารองในระบบจะต้องพิจารณา
ถึงราคาต้นทุนการผลิตของทัง้ ระบบโดยไม่ให้ราคาต้นทุนรสูงกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
การจัดระบบส่งกาลังไฟฟ้ า ระบบการส่งกาลังไฟฟ้าให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้ไฟในเขตจ่ายไฟ
รวม 51 จังหวัด ในปจั จุบนั ปรากฏว่าในบางเขตยังมีประสิทธิภาพไม่ดพี อ ทาให้บรรดาผู้ใช้ไฟ
รายใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพราะขาดความเชื่อถือใน
ประสิทธิภาพและความแน่ นอนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งกลาง ดังนัน้ ในระยะต่อๆ ไปเมื่อความ
เจริญทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเป็ นความ
ต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ เป็ นส่ ว นใหญ่ จึง ควรวางแผนเตรี ย มการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและความมันคงของระบบส่
่
งกาลังไฟฟ้าไว้ให้สามารถสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพอ และแน่ นอนยิง่ ขึ้น มาตรการเหล่ านี้จะมีค วามสาคัญ อย่างยิง่ และจะเป็ นผลดีต่ อ ฐานะ
การเงินของการไฟฟ้าอีกด้วย
นอกจากนี้ใ นอีก 20 จังหวัด ซึ่ง ปจั จุบนั ยัง มิไ ด้รวมอยู่ใ นเขตจาหน่ ายจากแหล่ งผลิต
ส่วนกลาง ปรากฏว่า ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงถูกจากัดโดยกาลังผลิตของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าดีเซลเก่าที่มอี ยู่ในแต่ละจังหวัด และโดยค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งยังสูงกว่าในเขต 51 จังหวัด ที่
ได้รบั กระแสไฟฟ้าจากแหล่ งผลิต กลาง ดังนัน้ เพื่อ เป็ นการสนับสนุ นแนวทางพัฒนาอาชีพ และ
สวัสดิภาพของประชาชนในจังหวัดเหล่านี้ จึงจะได้พจิ ารณาเพ่งเล็งถึงความแตกต่างในด้านนี้และ
พิจารณาเตรียมการวางแผน คือ กาหนดลาดับความสาคัญในอันทีจ่ ะเร่งรัดการขยายบริการออกไป
ยังท้องถิน่ ดังกล่าว
การจัดระบบจาหน่ าย ในปี 2513 ปรากฏว่า ระบบจาหน่ ายทัวประเทศทั
่
ง้ ในเขตที่
จ่ายไฟจากแหล่งผลิตกลางและจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าดีเซลสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้เพียง
ประมาณ 6.5 ล้านคน ในจานวนประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 34 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 19 ของ
จานวนประชากรทัง้ หมด ดังจะเห็นได้ว่าในส่วนกลาง คือ เขตจาหน่ ายของการไฟฟ้านครหลวงซึ่ง
ครอบคลุม 4 จังหวัด จาหน่ ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคซึง่ ครอบคลุม 67 จังหวัด ของจานวน
ประชากร 30 ล้านคน สามารถให้บริการได้เพียงประมาณ 4 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 13 ของ
จานวนประชากร

๓๑๑

(1) ฉะนัน้ การริเร่มกิ ารสารวจและวางแผนเพื่อขยายเขตจาหน่ ายออกไปยังอาเภอและ
ตาบลชัน้ นอก จะได้รบั การสนับสนุ นให้ดาเนินการให้สอดคล้องและสัมพันธ์กบั การขยายผังเมือง
ั หาความแออัด
และการจัด ตัง้ นิ ค มอุ ต สาหกรรม เพื่อ เป็ น การกระจายความเจริญ และขจัด ป ญ
โดยเฉพาะในเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยของประชากรในเขตนครหลวง ส่วนในภูมภิ าคการขยายเขตจาหน่ าย
ออกไปยังท้องถิน่ ทีห่ ่างไกลและยังไม่มกี ระแสไฟฟ้าใช้นับได้ว่าเป็ นปญั หาใหญ่และต้องใช้เวลานาน
ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เงินลงทุ นเป็ นจานวนมากแล้ว ยังมีปญั หาในทางปฏิบตั ิ อาทิ เช่น ปญั หา
อัตรากาลังเจ้าหน้าทีท่ ่จี ะต้องใช้ในการก่สอสร้างและการบารุงรักษา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม โดยที่
อัตราการเพิม่ ของประชากรในระยะ 10 ปี ข้างหน้ายังจะคงอยู่ในระดับสูง คือ เพิม่ ขึน้ ประมาณปีละ
1 ล้านคน และในจานวนที่เพิม่ ขึน้ นี้ส่วนใหญ่จะเป็ นประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบท ปญั หาความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเพื่อการประกอบธุรกิจและการครองชีพทีจ่ ะยังมิได้รบั การตอบสนอง
จะทวีเพิม่ ขึน้ เป็ นเงาตามตัว เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐและความเป็ นธรรม
ในระบบสังคมในการจัดบริการสาธารณูปโภคประเภทนี้ให้แก่ประชาชนแล้ว จึงสมควรมีการพัฒนา
ในด้านระบบจาหน่ าย เพื่อขยายบริการออกไปยังท้องถิน่ ส่วนต่างๆ ของประเทศให้กว้างขวางและ
ทัวถึ
่ งเท่าทีจ่ ะทาได้
(2) มาตรการและการดาเนินงานในปจั จุบนั นับได้ว่าเป็ นเพียงการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
เท่ านั น้ แต่ ยงั จะต้อ งพิจ ารณาถึง ขอบเขตของปญั หาในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อ การก าหนด
แนวทางและมาตรการให้เหมาะสมในด้านเศรษฐกิจของโครงการและฐานะการเงินของประเทศ การ
สารวจและวางแผนขยายเขตจาหน่ ายออกไปยังท้องถิน่ ทีห่ ่างไกลต่อไป ก็จะได้พจิ ารณาและศึกษา
โดยละเอียดถึงวิธกี ารและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้
(ก) เปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของการขยายเขตจาหน่ าย
ระหว่างการจัดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลกับการเดินสายจากระบบจาหน่ ายเดิมออกไป ประกอบ
กับ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บความเหมาะสมทางด้า นเศรษฐกิจ ของการลงทุ น ฐานะการเงิน และ
ผลตอบแทนของโครงการ
(ข) ก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการขยายเขตครอบคลุ ม พื้น ที่ โดยพิจ ารณา
เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการขยายเขตในแบบ Intensive และ Extensive Area
Coverage ว่าวิธใี ดจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนในชนบทนัน้ ๆ ได้มากทีส่ ุด
(ค) การกาหนดเป้าหมายและลาดับความสาคัญของแผนงานที่จะดาเนินการก็
จะพิจารณาถึงขนาดของชุมชน ความเหมาะสมและความจาเป็ นที่จะให้ชุมชนนัน้ ได้ออกค่าใช้จ่าย
สมทบในการลงทุนด้วย
การกาหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้ า ปจั จุบนั การผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
ในแต่ละปี แบ่งออกเป็ นจานวนที่จาหน่ ายโดยตรงให้แก่อุตสาหกรรมรายใหญ่ประมาณร้อยละ 6.6
และจาหน่ ายส่งให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคประมาณร้อยละ 72.7 และ
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20.7 ตามลาดับ นอกจากนี้ในแต่ละปี การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจาหน่ ายให้แก่
ประชาชนทีอ่ ยูห่ ่างไกลอีกประมาณปีละ 130 ล้านหน่วย
(1) การจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าในเขตของการไฟฟ้านครหลวงรวม 4 จังหวัด คือ
พระนครธนบุร ี นนทบุร ี และสมุทรปราการ ปรากฏว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสาหรับอุตสาหกรรม
และธุ รกิจมีจานวนประมาณร้อ ยละ 81 ของความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าทัง้ หมดในปี 2514 ค่ า
กระแสไฟฟ้าทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้ในแต่ละประเภทในปี 2514 มีอตั ราดังต่อไปนี้
ประเภทผูใ้ ช้ไฟ

อัตราจาหน่ ายโดยเฉลี่ย (สตางค์/หน่ วย)

1.

บ้านอยู่อาศัย

58.96

2.

ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

55.81

3.

ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่
ตัง้ แต่ 30 กิโลวัตต์ ขึน้ ไป

33.72

4.

ไฟฟ้าถนนสาธารณะ

38.00

(2) ส่วนการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทัวประเทศ
่
รวม
67 จังหวัด ปรากฏว่า จากจานวนทีร่ บั ซือ้ จากฝ่ายผลิต ความต้องการใช้ไฟฟ้าสาหรับอุตสาหกรรม
เหมือ งแร่ และธุรกิจมีจานวนเพียงประมาณร้อ ยละ 57 ของความต้องการทัง้ หมดในปี 2512
นอกจากนัน้ เป็ นความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ส่วนในเขตทีอ่ ยู่นอกระบบจาหน่ ายซึง่ ยังต้อง
ผลิตจากเครือ่ งดีเซลจาหน่ ายเองเป็ นความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างทัง้ หมด ค่ากระแสไฟฟ้าที่
เรียกเก็บจากผูใ้ ช้ไฟแต่ละประเภทในปี 2513 มีอตั ราดังต่อไปนี้
ประเภทผูใ้ ช้ไฟ

อัตราจาหน่ ายโดยเฉลี่ย (สตางค์/หน่ วย)
ในเขตรับซื้อ
ในเขตผลิ ตเอง

1.

บ้านอยู่อาศัย

1.07

1.47

2.

ธุรกิจรายย่อย

0.62

0.82

3.

ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ

0.43

-

4.

การประปา

0.60

0.70

5.

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

0.40

0.50

6.

การสูบน้าเพื่อการเกษตร

0.40

1.60
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(3) การกาหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเขตในระยะของแผนพัฒนาฯ ทัง้ 2 ฉบับ
ทีผ่ ่านมาแล้ว มีแนวนโยบายกาหนดส่วนลดโดยเฉลี่ยเท่ากันทัวประเทศ
่
ประกอบกับในส่วนกลาง
คือ ในเขตการไฟฟ้านครหลวงเป็ นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงทาให้
ค่ากระแสไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมภิ าคยังคงมีอตั ราสูงกว่าในส่วนกลางในทุกๆ
ประเภทของผูใ้ ช้ไฟ ความแตกต่างในอัตราค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวในปจั จุบนั นับได้ว่าเป็ นอุปสรรค
ที่สาคัญ อันหนึ่งต่อการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การแก้ปญั หาการว่างงานและการ
กระจายความเจริญในด้านต่างๆ ออกไปยังภูมภิ าค ดังนัน้ การกาหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็จะได้พจิ ารณากาหนดมาตรการพิเศษในอันทีจ่ ะแก้ไขปญั หาความ
แตกต่างดังกล่าวด้วยกล่าวคือ ในการจัดซื้อน้ ามันเตาและน้ ามันดีเซลที่จาเป็ นต้องใช้จานวนปี ละ
มากๆ สมควรกาหนดให้ดาเนินการโดยวิธกี ารเปิ ดประมูลทัวไป
่ ซึ่งน่ าจะมีผลทาให้การไฟฟ้าซื้อ
น้ ามันได้ในราคาที่ต่ ากว่าปจั จุบนั และนาผลต่ างเฉพาะในส่วนนี้มาเป็ นส่ วนลดพิเศษให้ก ับผู้ใ ช้
ไฟฟ้าในส่วนภูมภิ าค
การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า ถึงแม้ว่าจะได้รวมหน่ วยงานผูผ้ ลิตไฟฟ้า ซึง่ มีอยู่เดิม
3 แห่ง เข้าเป็ นหน่ วยงานเดียวกันเมื่อปี 2512 แล้วก็ตาม แต่ปจั จุบนั ยังคงมีหน่ วยงาน คือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งยังมีหน้ าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
จัด หาและก่ อ สร้างแหล่ ง ผลิต พลัง งานไฟฟ้ าของประเทศ แต่ แ นวทางในการวางแผนจัดหาและ
ก่อสร้างของหน่วยงานทัง้ สองยังไม่เป็นในแนวเดียวกันหรือมีการประสานงานอย่างใกล้ชดิ เท่าทีค่ วร
กล่าวคือ โดยทัวๆ
่ ไป การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตฯ มีแนวนโยบายเน้นหนักไปในทางก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
พลังน้ าขนาดใหญ่ท่มี ปี ระสิทธิภาพสูง หรืออยู่ใกล้ศูนย์กลางความต้อ งการใช้ไฟฟ้า แล้วส่งพลัง
ไฟฟ้าจาหน่ ายไปยังจุดต่างๆ ส่วนการพลังงานแห่งชาติซง่ึ เป็ นแหล่งกลางเกี่ยวกับความร่วมมือใน
การพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง ระหว่างประเทศมีแนวนโยบายมุ่งหนักไปทางด้านการก่อสร้างแหล่งผลิต
จากพลังน้ าทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็ นสาคัญ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่กระทรวงใน
ฐานะผู้ปฏิบตั แิ ละผู้รบั ผิดชอบจะมีนโยบายประสานงานอย่างใกล้ชดิ ในระดับหน่ วยราชการ ซึ่งมี
หน้าทีพ่ จิ ารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาและการใช้งบประมาณของประเทศ เพื่อป้องกัน
ปญั หาการดาเนินงานซ้อนกันทัง้ ในขัน้ การสารวจ การวางแผนและการก่อสร้าง ซึง่ จะมีผลทาให้การ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศต้องล่าช้าอันเป็ นผลเสียหายต่อส่วนรวม
การประสานงานกับการพัฒนาเศรษฐกิ จโดยส่ วนรวม นอกเหนือไปจากกลวิธแี ละ
แนวทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายสาคัญทีจ่ ะให้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ในด้านการจัดหาแหล่งผลิต การจัดระบบส่งกาลังไฟฟ้า การจัดระบบจาหน่ าย และการกาหนดอัตรา
ค่ากระแสไฟฟ้าดาเนินไปได้โดยสอดคล้องต่อกันและกันและอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนัน้ ปญั หา
การประสานงานการพัฒ นาพลัง งานไฟฟ้ าให้ส อดคล้อ งกับ แนวนโยบาย มาตรการและล าดับ
ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมของประเทศจะมีความสาคัญอย่างยิง่
กล่าวคือ
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(1) ในการลงทุน หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ รัฐ
ได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งทุนประเดิมในระยะแรก และเป็ นหน่ วยงานทีม่ รี ายได้เป็ น
ของตนเอง การก่อสร้างเพื่อขยายกิจการตามโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าต่างๆ เป็ นการลงทุน
เพื่อเพิม่ ทรัพย์สนิ ถาวรที่มอี ายุการใช้งานระยะยาว คือ อย่างน้อยที่สุด 10–15 ปี ซึ่งต้องใช้เงิน
ลงทุนเป็นลงทุนเพื่อการขยายกิจการดังกล่าว จึงควรทีจ่ ะได้ใช้จากแหล่งกูร้ ะยะยาวจากต่างประเทศ
สาหรับค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนที่เป็ นเงินบาทให้มากทีส่ ุด ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการผ่อนคลายภาระในด้าน
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประหยัดเงินตราต่างประเทศ และเพื่อให้สามารถนาส่งเงินเข้าคลังได้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วยยิง่ ขึน้
(2) พลัง งานไฟฟ้ าเป็ น ป จั จัย พื้น ฐานประการหนึ่ ง ที่ส ามารถสนั บ สนุ น การพัฒ นา
เศรษฐกิจในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีว่ างไว้ได้ กล่าวคือ
(ก) ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏว่าการสูบน้ าเพื่อการเพาะปลูก
ในบริเ วณลุ่ ม เจ้า พระยาและในบางท้อ งที่ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ง อยู่ใ นเขตโครงการ
ชลประทานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้เ ปลี่ย นมาใช้ไ ฟฟ้ าจากระบบจ าหน่ า ยของการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมภิ าคเพิม่ มากขึน้ แทนการสูบน้ าด้วยเครื่องดีเซล ซึ่งการใช้เครื่องดีเซลนอกจากจะมีต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าแล้ว ยังประสบปญั หาในด้านการเดินเครื่องและการบารุงรักษา ปจั จุบนั การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าคได้ดาเนินการก่อสร้างสายจาหน่ายแรงต่าจ่ายไฟให้กบั เครื่องสูบน้ าประมาณกว่า 20 จุด คิด
เป็ นความต้องการประมาณ 3,200 เควี เอ และกาลังดาเนินการอยู่อีก 10 จุด อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ าในปจั จุบนั จะยังมีจานวนไม่มากก็ตาม แต่ก็
นับได้ว่า พลังงานไฟฟ้าเริม่ มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นการพัฒนาการเกษตรมากขึน้ ตามลาดับ
และคาดวาในระยะของแผนฉบับนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสาหรับสูบน้ าเพื่อการเพาะปลูกจะมีจานวน
เพิม่ มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ปญั หาสาคัญก็คอื การเลือกสถานทีต่ งั ้ ของเครื่องสูบน้ า ซึง่ ส่วน
ใหญ่ห่างไกลจากสายจาหน่ ายที่มอี ยู่ เนื่องจากระบบจาหน่ ายในเขตโครงการต่างๆ ทัวประเทศ
่
ยังคงจากัดอยู่เฉพาะในเขตอาเภอเมือง อาเภอ และตาบลใหญ่ๆ เท่านัน้ ดังนัน้ การเลือกสถานที่
และการกาหนดลาดับความสาคัญของการใช้ไฟฟ้าสาหรับสูบน้ าเพื่อการเพาะปลูกในเขตและนอก
เขตชลประทานแต่ ล ะแห่ งให้แน่ นอนจะเป็ นมาตรการที่สาคัญ อย่างยิ่ ง และคาดว่าการวางแผน
พัฒนาระบบจาหน่ ายไฟฟ้าจะสามารถดาเนิ นงานให้ส อดคล้องเพื่อเป็ นการสนับสนุ น เป้าหมาย
การเพิม่ ผลผลิตทางเกษตรอันเป็นนโยบายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้
(ข) การเร่งรัดพัฒนาอุ ตสาหกรรมประเภทต่ างๆ เป็ นนโยบายหลักที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และคาดว่าอุตสาหกรรมและธุรกิจจะ
เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 76 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทัวประเทศในระยะของ
่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ดังนัน้ จึงควรมีการพิจารณาการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตามปกติ และ
วิธกี ารลดแบบพิเศษให้แก่อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออกทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ในประเทศเป็ นจานวนมาก
อุตสาหกรรมที่ทดแทนการนาเข้าที่สาคัญ และอุตสาหกรรมที่รฐั พิจารณาเห็นว่ามีความสาคัญใน
อันดับสูง ทัง้ นี้ เพื่อสนับสนุ นเป้าหมายการเพิม่ ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศ

๓๑๕

นโยบาย
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้ามีแนวนโยบายดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาแหล่งน้ าทีจ่ ะริเริม่ ขึน้ ใหม่เพื่อประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะต้อง
ถือ หลัก การประสานงานในขัน้ การส ารวจ และการวางแผนอย่า งใกล้ชิด ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อ งเพื่อ ให้ส ามารถใช้ประโยชน์ ใ นด้านต่ างๆ ให้บ ังเกิดผลสูงสุ ดแก่ ส่ ว นรวม รวมทัง้ การ
ป้องกันและอนุรกั ษ์ตน้ น้าลาธาร
(2) การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังไอน้ า เพื่อให้เป็ นกาลังผลิตหลักของ
ระบบ จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐกิจของขนาด และความสามารถในการ
สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาต้นทุนทีไ่ ม่สูงกว่าราคาต้นทุนการ
ผลิตในปจั จุบนั
(3) จะสนับสนุ นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความมันคงของระบบสายส่
่
งสถานีจ่าย
ไฟฟ้าย่อยและอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้าอื่นๆ ให้ส ามารถสนองความต้องการใช้ไ ฟฟ้าได้อย่างแน่ นอนและ
มันคงยิ
่ ง่ ขึน้ รวมทัง้ พิจารณาขยายระบบส่งกาลังไฟฟ้าออกไปให้ครบทุกจังหวัด
(4) จะสนับสนุ นการขยายเขตจาหน่ ายออกไปยังชนบทที่ปจั จุบนั ยังไม่มกี ระแสไฟฟ้า
ใช้ให้กว้างขวางและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ ตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจของโครงการ
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม และการเร่งรัดพัฒนา
ชนบท
(5) จะเสนอแนะให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าลงเป็ นลาดับ เพื่อให้เป็ นการสอดคล้องและ
สนับสนุนนโยบายตามลาดับความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ โดยส่วนรวม และจะ
พิจารณาแก้ไขปญั หาความแตกต่างระหว่างอัตราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
(6) จะให้ค วามร่วมมือ อย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศภาคีต่ อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง
ระหว่างประเทศ ซึง่ จะต้องเน้นให้เห็นความสาคัญแก่การกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ แนวทาง
และมาตรการของการพัฒนาลุ่มน้าโขงแห่งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและลาดับความสาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้อยู่ภายในขีดความสามารถและสถานการณ์ความเป็ น
จริงทีแ่ ต่ละประเทศ ภาคีสามารถดาเนินการได้
(7) จะกาหนดให้มกี ารสารวจ วิจยั และค้นคว้าแหล่งการพลังงานธรรมชาติอ่นื ๆ ที่จะ
สามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เป้ าหมายการพัฒนา
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าได้กาหนดเป้าหมายไว้ดงั ต่อไปนี้

๓๑๖

(1) กาลังผลิ ตติ ดตัง้ เมื่อสิน้ ปี 2514 กาหนดผลิตติดตัง้ ในระบบมีจานวนรวมทัง้ สิ้น
1,169 เมกะวัตต์ จาแนกเป็ นกาลังผลิตจากเครื่องพลังน้ า 451 เมกะวัตต์ จากเครื่องพลังไอน้ า 510
เมกะวัต ต์ คาดว่ า ในปี 2519 ก าลังผลิต ติด ตัง้ ในระบบทัง้ สิ้น จะเพิ่ม ขึ้นประมาณ 2,469
เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตจากเครื่องพลังน้ าจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 921 เมกะวัตต์ และเครื่องพลังไอน้ า
เพิม่ ขึน้ เป็น 1,340 เมกะวัตต์ ส่วนเครือ่ งดีเซล และเครือ่ งกังหันแก๊สจะคงอยูใ่ นระดับเดิม
(2) การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า จากจานวนกาลังผลิตติดตัง้ ที่มอี ยู่ในระบบการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในปี 2514 มีจานวนประมาณ 4,833 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
คาดว่าในปี 2519 การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะเพิม่ ขึ้นเป็ นประมาณ 9,914 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
หรือเพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 15.5 ต่อปี และทีค่ าดว่าจะรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าจากโครงการน้ างึมในประเทศลาว
อีกประมาณ 300 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(3) การจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า ในปี 2514 พลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
จาหน่ ายส่งให้กบั การไฟฟ้าผูจ้ าหน่ าย ณ สถานีเปลี่ยนแรงดันทัวประเทศมี
่
จานวนทัง้ สิน้ ประมาณ
4,521 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
คาดว่าในปี 2519 ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟแห่งนี้จะ
เพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 9,574 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.2
ต่อปี สาหรับการจาหน่ ายปลีกของการไฟฟ้านครหลวงคาดว่าความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภท จะเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 3,000 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี 2514 เป็ นประมาณ 6,507 ล้าน
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี 2519 คิดเป็ นอัตราเพิม่ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.8 ต่อปี ส่วนการ
จาหน่ ายปลีก ของการไฟฟ้ า ภูมภิ าคคาดว่ า ความต้อ งการของผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าทุ ก ประเภทจะเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 915 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี 2514 เป็ นประมาณ 2,207 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ในปี
2519 คิดเป็นอัตราเพิม่ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 19.2
(4) อัตราค่ากระแสไฟฟ้ า ในระหว่างปี 2515–2519 หากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ต่ ากว่าที่ได้ประมาณไว้คอื เฉลี่ยร้อยละ 16.2 ต่อปี แล้ว และถ้ารับซื้อ
พลังงานไฟฟ้าจากโครงการน้ างึมมีราคาไม่สงู กว่าต้นทุนการผลิตจากเครือ่ งพลังไอน้ าขนาดใหญ่ทม่ี ี
อยู่ในระบบแล้ว การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยจะอยู่ใ นฐานะที่ลดอัต ราค่ากระแสไฟฟ้ าที่
จาหน่ ายส่งให้กบั การไฟฟ้าผู้จาหน่ ายลงได้อีก ส่วนการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนของการ
ไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้าส่ว นภูมภิ าคคาดว่า การไฟฟ้ านครหลวงจะสามารถลดอัต ราค่ า
กระแสไฟฟ้าลงได้ประมาณ 2 ครัง้ คิดเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท สาหรับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคนัน้ โดยทีก่ ารดาเนินงานตามโครงการระบบจาหน่ ายหลักทัวประเทศจะแล้
่
วเสร็จเกือบ
ทุก โครงการ การไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าคจะสามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ ไป
จาหน่ ายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทุกประเภทได้ในอัตราราคาทีต่ ่ ากว่าทีผ่ ลิตเองจากเครื่องดีเซลจึงคาดได้ว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจะอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าลงได้อกี เช่นเดียวกัน
(5) การดาเนิ นงานก่อสร้างแหล่งผลิ ตตามโครงการต่ อเนื่ องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ทีก่ าหนดจะแล้วเสร็จในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เช่น เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ระยะแรก เขื่อน

๓๑๗

น้ าพรม เครื่องที่ 2 และที่ 3 ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็ นต้น ส่วน
โครงการใหม่ท่กี าหนดจะริเริม่ การดาเนินงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ คือ เขื่อนแควใหญ่
ระยะแรก เขื่อนปตั ตานี เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ระยะที่ 2 เขื่อนสิรนิ ทรระยะที่ 2 การติดตัง้ เครื่องไอน้ าเครื่องที่
4 ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 1 เป็ นต้น จึงคาดได้ว่าในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะสามารถเพิม่ น้ า 470 เมกะวัตต์ และเครื่องพลังไอน้ า 830 เมกะวัตต์
นอกจากนี้การดาเนินงานขยายระบบสายส่งแรงสูงขนาดต่างๆ จะสามารถก่อสร้างได้เพิม่ ขึน้ อีกเป็ น
ระยะทางทัง้ สิน้ ประมาณ 2,800 กิโลเมตร ยังจังหวัดและอาเภอต่างๆ ได้เพิม่ อีกรวม 16 จังหวัด
(6) การดาเนิ นงานตามโครงการก่ อสร้างระบบจาหน่ ายในเขตนครหลวงที่จะ
ริเริม่ ดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาน ฉบับที่ 3 ได้แก่ โครงการขยายและปรับปรุงระบบ
จาหน่าย พ.ศ. 2515 ระบบสายส่งแรงสูงและสายจาหน่ ายแรงต่ าในเขตจาหน่ ายปจั จุบนั ซึง่ กาหนด
จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียและการขยายเขตจาหน่ ายออกไปยังชนบท และส่วนที่
สองระยะ 2 ปีหลังจะเป็นการเสริมระบบจาหน่ายในทัง้ 2 เขต ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
สาหรับในภูมภิ าคนัน้ การดาเนินงานก่ อสร้างระบบจาหน่ ายตามโครงการต่ อ เนื่อ งจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทีก่ าหนดจะแล้วเสร็จ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่ การขยาย
ระบบจาหน่ ายในเขตลาโดมน้ อย ไฟฟ้าพัฒนาการระยะที่ 2 และการขยายระบบจาหน่ ายในเขต
ภาคใต้ตอนล่าง เป็ นต้น ส่ วนโครงการใหม่ท่กี าหนดจะเริม่ ดาเนินการในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ จะเป็ นการขยายเขตจาหน่ ายให้สอดคล้องกับการดาเนินงานก่อสร้างระบบสายส่งของการ
ไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต ฯ และการขยายเขตจ าหน่ า ยออกไปยัง ชนบทที่ย งั ไม่ ม ีไ ฟฟ้ าใช้ ใ นป จั จุ บ ัน ให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ ซึง่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ ายในเขตยันฮี ระยะที่ 3 ใน 5
จังหวัด โครงการปรับปรุงระบบผลิตและจาหน่ ายในเขตที่ผ ลิตไฟฟ้ าใช้เองใน 6 จังหวัด และ
โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่างสารวจและการวางแผน เป็นต้น
(7) โครงการพัฒ นาพลัง งานที่ ส าคัญ อื่ น ๆ และที่เ กี่ย วกับ การร่ ว มมือ ระหว่ า ง
ประเทศที่จะได้รเิ ริม่ ดาเนินการสารวจ ได้แก่ โครงการสารวจความเหมาะสมการส่งน้ ามันตามท่อ
จากภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ง ในหลัก การจะเป็ น โครงการที่ส ามารถอ านวยผลประโยชน์
ตอบแทนทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการเมืองโครงการหนึ่ง แต่เนื่องจากยังขาดสถิตขิ ้อมูลต่างๆ ที่
จาเป็ นต่อการวางแผนอีกมาก จึงสนับสนุ นให้ดาเนินงานเฉพาะการสารวจเพื่อจัดทารายงานความ
เหมาะสมของโครงการนี้ และทีจ่ ะได้ดาเนินการสารวจความเหมาะสมในด้านต่างๆ เพิม่ เติมอีก คือ
โครงการผามอง ซึง่ จะเป็ นการสารวจความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและวิศกรรมระยะที่ 3 ของ
พื้นที่ชลประทานเต็มตามโครงการและการสารวจเพื่อจัดหาข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา ธรณีวทิ ยา
เพื่อ ประกอบการพิจารณาวางแผนและศึกษาถึงการควบคุ มการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า ตลอดจน
ปญั หาในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเนื่องจากผลการสารวจความเหมาะสมของโครงการผามองระยะแรก
ยังมีประเด็นทีค่ วรได้ทาการศึกษาเพิม่ เติมอีกหลายประการ เช่น ปญั หาข้อตกลงระหว่างประเทศใน
เรื่องสิทธิและผลประโยชน์ ตอบแทน การจัดรับงานและการบริหารงานข้อตกลงในปญั หากฎหมาย
ระหว่างประเทศและปญั หาเงินลงทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สมควรพิจารณาและศึกษาปญั หาการ

๓๑๘

ประสานงานเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายและล าดับความส าคัญ ของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศด้วย
(8) งบพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า เพื่อให้บรรลุ ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระยะของ
แผนพัฒนา ฉบับที่ 3 การพัฒนาพลัง งานไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายลงทุ นทัง้ สิ้นประมาณ 9,450.93
ล้านบาท ซึง่ คาดว่าแหล่งทีม่ าของเงินลงทุนจานวนดังกล่าวจะได้มาจากเงินกู้ต่างประมาณประมาณ
4,493.09 ล้า นบาท จากเงิน รายได้ข องการไฟฟ้ าประมาณ 3,102.21 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 1,747.73 ล้านบาท และจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกประมาณ 107.90
ล้านบาท

๓๑๙
ตารางที่ 2
เป้ าหมายกาลังผลิ ตติ ดตัง้ และการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
เป้ าหมายในแต่ละปี
งบประมาณ
กาลังผลิ ตติ ดตัง้
เขต 1 42 จังหวัด
เขต 2 15 จังหวัด
เขต 3 14 จังหวัด
รวมทัวประเทศ
่
การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
เขต 1
เขต 2
เขต 3
น้างึม-เขต 2
รวมทัวประเทศ
่

หน่ วย
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ล้านกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ล้านกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ล้านกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ล้านกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ล้านกิโลวัตต์ชัวโมง
่
ล้าน
กิ โลวัตต์ชัวโมง
่

2513

2514

2515

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
2516
2517
2518

2519

2520

2521

2522

832.4
67
70.6
970.0

1,016.4
67
85.6
1,169.0

1,216.4
91
85.6
1,393.0

1,466.4
131
115.6
1,713.0

1,910.4
131
115.6
2,1570

1,910.4
131
115.6
2,157.0

2,210.4
143
115.6
2,469.0

2,285.4
143
151.6
2,580.0

2,600.4
143
151.6
2,895.0

3,220.4
143
151.6
3,515.0

3,673

4,541

5,177

5,941

7,056

8,193

9,101

10,034

11,226

12,360

204

65

123

184

244

264

264

284

284

284

219

227

268

313

380

451

529

600

617

652

-

-

130

170

150

140

300

400

400

400

4,096

4,833

5,698

6,608

7,830

9,048

10,214

11,318

12,527

13,691

๓๒๐

ตารางที่ 3
เป้ าหมายการจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
เป้ าหมายในแต่ละปี งบประมาณ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศ
ไทย
การผลิตพลังงานไฟฟ้า 1/
การจาหน่ ายส่งทีส่ ถานีเปลีย่ นแรงดัน
- อัตราการเพิม่ โดยเฉลีย่
การไฟฟ้ านครหลวง
พลังงานไฟฟ้าทีซ่ อ้ื
พลังงานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายปลีก
- อัตราเพิม่ โดยเฉลีย่
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
พลังงานไฟฟ้าทีซ่ อ้ื และทีผ่ ลิตเอง
พลังงานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายปลีก2/
- อัตราการเพิม่ โดยเฉลีย่

หน่ วย

2514

ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ร้อยละ

2515

2516

4,433
4,521
-

5,998
5,335

6,608
6,186

ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ร้อยละ

3,200
3,200
-

3,800
3,560

ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ล้านกิโลวัตต์-ชั ่วโมง
ร้อยละ

1,066
915
-

1,294
1,099

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
2517

2520

2521

10,214
9,574

11,318
10,609
10.8

12,527
11,741
10.7

5,974
5,615

6,916
6,507

7,967
7,496
15.2

9,130
8,591
14.6

2,179
1,897

2,534
2,207

-

-

2518

2519

7,830
7,329
16.2

9,048
8,482

4,460
4,183

5,161
4,845
16.8

1,532
1,341

1,836
1,585
19.2

ตารางที่ 3
งบพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

๓๒๑
แหล่งที่มาของเงิ นลงทุน
(ล้านบาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน1/
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ 2/
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เงินรายได้รฐั วิสาหกิจ
รวม

2515
319.78
856.85
519.23
1,695.86

2516
540.88
1,019.25
26.97
703.72
2,290.82

…………………………………

2517
316.23
1,112.53
26.97
656.90
2,157.63

2518
323.61
874.06
26.99
624.06
1,857.91

2519
202.23
630.40
26.99
598.30
1,457.91

รวม
1,747,73
4,493.09
107.90
3,102.21
9,450.933/

บทที่ 13
กิจการสังคม

…………………………
สถานการณ์ทวไป
ั่
ความรุดหน้าทางด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินไปด้วยดีตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมขึ้นบางประการ ความเจริญ
ทางด้านอุต สาหกรรมและความสะดวกในการคมนาคมทาให้คนในชนบทอพยพหลังไหลเข้
่
ามา
แออัดอยู่ในเมืองมากขึน้ ก่อให้เกิดปญั หาต่างๆ และนับวันปญั หาเหล่านี้ก็จะทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ ขึ้น เช่ น การขาดแคลนที่อ ยู่อ าศัย และสิ่ง สาธารณู ปโภค บริก ารทางด้า นรัก ษาพยาบาลไม่
เพียงพอ สานวนสถานศึกษาต่างๆ ไม่พอกับความต้องการ การว่างงาน สวัสดิการ ความปลอดภัย
ของคนงานมีน้อย รายได้ไม่เพียงพอครองชีพ อาชญากรรมก็มมี ากขึน้ ตามลาดับ สาหรับชุมชนใน
ชนบท ก็กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในด้านวัตถุและการ
แพร่ขยายของวิชาการแผนใหม่ ชาวชนบทเกิดความรูส้ กึ ต้องการในด้านวัตถุมากขึน้ ในขณะที่ฐานะ
ทางเศรษฐกิจยังไม่อานวย สาหรับชนบทที่อยู่ห่างไกลการพัฒนายังเข้าไปไม่ถงึ ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนเหล่านัน้ บางแห่งมีชวี ติ อยู่ด้วยความลาบาก การทามาหากินไม่ได้ผล ไม่มที ด่ี นิ
ประกอบอาชีพเป็ นของตนเอง หรือมีแต่ผลประโยชน์ได้ไม่เพียงพอ ชาวชนบทที่ไม่มที ่ที ากิน เป็ น
ของตนเองนับวันก็จะมีมากขึ้น บางส่วนที่เข้าจับจองที่โดย บุกรุกทาลายป่า บางส่วนก็จะอพยพ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น
เมือง เป็ นการเพิม่ ปญั หาสังคมให้แก่ชุมชนในเมืองมากขึน้ ในด้านศาสนาในชนบทก็ประสบปญั หา
ในเรื่องขาดการทานุ บารุ งส่งเสริมเท่าที่ควร วัดหลายแห่ง ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมกลายสภาพเป็ น
วัดร้าง กิจกรรมต่ างๆ ของชุมชนที่เคยใช้วดั เป็ นศูนย์รวมก็ลดน้ อยลง เพื่อแก้ไขปญั หาต่ างๆ
เหล่านี้ รัฐบาลได้ดาเนินการหลายด้านดังต่อไปนี้
1.
การจัดสรรที่ ดินและนิ คมสร้างตนเอง รัฐได้ดาเนินการจัดแบ่งที่ดนิ ให้ราษฎรที่
ไม่มที ่ดี นิ ทากินหรือมีไม่พอ ให้ได้มที ่ที ากินและอยู่อาศัยเป็ นหลักแหล่ง โดยมีกรรมสิทธิ ์เป็ นของ
ตนเอง ทัง้ นี้เพื่อลดปญั หาการเช่าทีด่ นิ และส่งเสริมให้เกิดมีชุมชนใหม่ขน้ึ การจัดสรรทีด่ นิ ให้จดั ทา
เป็ น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ในรูปของนิคมสร้างตนเองและในรูปการจัดทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่แล้ว ได้ ดาเนินการจัด
ตัง้ นิคมสร้างตนเองเพิม่ ขึน้ อีก 6 แห่ง ในท้องที่ 6 จังหวัด จัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพ ประมาณ 10,000 ครอบครัว เป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 106,000 ไร่ นอกจากนัน้ ยังทา
การปรับปรุงนิคมเดิม อีก 44 แห่ง และนิคมสร้างตนเองภาคใต้อีก 3 แห่ง โดยจัดหาแหล่งน้ า

323

ชลประทาน เพื่อ การเกษตรส่ งเสริม การประกอบอาชีพ และทานุ บารุงสิ่ง สาธารณู ปโภค และ
สาธารณูปการต่างๆ
นอกจากการจัดนิคมสร้างตนเอง รัฐยังได้จดั สรรทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อการเกษตรในรูปจัดทีด่ นิ
ขนาดเล็ก ประมาณ 1,500,000 ไร่ ในพืน้ ที่ 61 จังหวัด ให้แก่ราษฎร 60,000 ครอบครัว และจัด
ทีด่ นิ แปลงใหญ่ ประมาณ 294,500 ไร่ ในพืน้ ที่ 8 จังหวัด ให้ราษฎร 15,000 ครอบครัว
2.
แรงงาน ให้การฝึ กอาชีพขัน้ มูลฐานแก่ แรงงานรุ่นใหม่ จานวน 1,500 คน
ฝึกยกระดับฝีมอื คนงาน หัวหน้าหน้างาน และครูฝึกในอุตสาหกรรม 1,500 คน ร่วมกับเอกชนจัด
มาตรฐานฝี มอื ช่างจัดตัง้ สานักงานจัดหางานเพิม่ ขึ้นทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค 10 แห่ง
เผยแพร่ขา่ วสาร ตลาดแรงงาน แนะแนวอาชีพ และจัดหางานให้คนมีงานทา 50,000 คน ตรวจตรา
ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างเกี่ยวกับเวลาทางานสวัสดิการและเงินค่าทดแทนในสถานประกอบการ
ต่างๆ 4,000 แห่ง ในด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ช่วยไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและระงับการนัดหยุดงานหลาย
ครัง้ ซึ่งมีคนงานเกี่ยวข้องทัง้ สิ้น 15,000 คน นอกจากนี้ได้ฝึกอบรมหัวหน้ างาน และฝ่ายจัดการ
จานวน 1,200 คน ให้เข้าใจในวิธบี ริหารแรงงาน ดาเนินการสารวจและวิจยั การมีงานทา การ
ท างานไม่เ ต็ม ที่ ความต้อ งการแรงงาน สภาพการในด้า นค่ า จ้า งคนงาน สวัส ดิก ารและความ
ปลอดภัย โดยสารวจในต่างจังหวัด รวม 32 จังหวัด
3.
การสังคมสงเคราะห์ บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ในระยะ 5 ปี ทแ่ี ล้วมา ได้
ปรับปรุงดาเนินการให้การสงเคราะห์แก่ บุคคลที่มปี ญั หาทางสังคม ซึ่งไม่สามารถช่วยตนเองได้
เต็มที่ เช่น เยาวชนทีไ่ ม่มที พ่ี ง่ึ คนพิการ และทุพพลภาพ คนชรา และคนไร้ทพ่ี ง่ึ สตรีบางประเภท
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และผูต้ ดิ ยาเสพติดให้โทษ การสงเคราะห์บุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการในรูปสถาน
สงเคราะห์ตามประเภทต่างๆ ให้การสงเคราะห์แก่เยาวชนทีถ่ ูกทอดทิง้ จานวน 3,568 คน สตรีบาง
ประเภท 6,000 คน คนพิการและทุพพลภาพ และคนชรา 1,500 คน ให้การอุปการะเด็กกาพร้า
เร่ร่อนถูกทอดทิ้ง 4,794 ราย ให้บริการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวที่ประสบปญั หาความ
เดือดร้อนด้านต่างๆ 8,151 ครอบครัว ในด้านการช่วยเหลือ ผูต้ ดิ ยาเสพติดให้โทษ คณะกรรมการ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ได้ให้การรักษาและสงเคราะห์แก่ผตู้ ดิ ยาเสพติด 118,178 ราย
4.

การพัฒนาชุมชน ในแผนฉบับที่ 2 งานทางด้านพัฒนาชุมชนได้ขยายตัวอย่างเร็ว

โดย
ก)

เปิดเขตพัฒนาเพิม่ ขึน้ 166 อาเภอ 923 ตาบล มีประชากร 6,450,000 คน

ข)
ดาเนินการฝึ กอบรมผู้นาท้อ งถิ่นจานวน 60,000 คน เพื่อ ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาท้องถิน่ และแผนการบริหารส่วนตาบล
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ค)
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิงานประจาตาบล เพื่อ สร้างสถาบันทางสังคม และการ
ปกครองให้เป็นปึกแผ่นและมันคง
่
ง)
จัดตัง้ กลุ่ มอาชีพ 232
ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มอาชีพเพิม่ ขึน้

กลุ่ ม ในเขตพัฒนาอ าเภอที่เ ปิ ด เพื่อ เป็ นการ

5.
การพัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา ในการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา รัฐบาลได้
ดาเนินการ โดยจัดตัง้ หน่ วยพัฒนาและสงเคราะห์แก่ชาวเขาเคลื่อนทีจ่ านวน 60 หน่ วย พัฒนาและ
สงเคราะห์แก่ชาวเขาได้ 600 หมู่บา้ น เป็ นจานวนชาวเขา 70,000 ครอบครัว จัดทีด่ นิ ให้ชาวเขาได้
มีทอ่ี ยู่อาศัยและทากินเป็ นหลักแหล่งในนิคมสร้างตนเอง 4 แห่ง 2,000 ครอบครัว และส่งเสริมให้
ชาวเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ คี ่าทางเศรษฐกิจ เช่น ชา กาแฟ แทนการปลูก
ฝิ่น ในด้านชาวเขาสัมพันธ์ได้ส่งเสริมขยายงานพระธรรมจาริกประจาหมู่บา้ นชาวเขา 100 หมูบ่ า้ น
ปัญหาสังคมที่สาคัญในระยะเวลาของแผน 3
การพัฒนาเศรษฐกิจในรอบสิบปี ทแ่ี ล้ว ได้มกี ารสร้างสรรปจั จัยพืน้ ฐาน และการดาเนินงาน
ด้านกิจการสังคมไปบ้าง แต่ยงั ประสบปญั หาประชากรเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง รัฐบาลไม่สามารถจัดสรร
เงินรายได้เพียงพอเพื่อการศึกษาและสร้างฝี มอื ความสามารถให้แก่ประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทีผ่ ่านมายังไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างปริมาณงานให้ประชากรได้ทาอย่างทัวถึ
่ ง รายได้กย็ งั ต่ า
ไม่เพียงพอในการครองชีพ ยิง่ มาประสบกับภาวะเศรษฐกิจฝื ดเคืองอันเกิดจากปญั หาการค้าขาดดุล
ผลิตผลทางเกษตรขายไม่ได้ราคา สหรัฐลดค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และการเปลีย่ นแปลงค่าของ
เงินดอลล่าสหรัฐ ก็ย่อมเกิดผลสะท้อนไปถึงภาวะการมีงานทา นอกจากปญั หาเศรษฐกิจทีก่ ล่าวไว้
ในบทอื่น เป็นทีช่ ดั แจ้งว่าในระยะ 5 ปีขา้ งหน้านี้ ประเทศไทยจะเผชิญปญั หาในด้านสังคมทีส่ าคัญๆ
ดังนี้
1.
การทางาน โดยปกติชาวชนบทประมาณร้อยละ 20–35 ไม่ได้ใช้แรงงานเป็ น
ประโยชน์ตลอดปี และในบางฤดูกาล เช่น เดือนมกราคม-เมษายน ชาวชนบทว่างงานถึงร้อยละ 50
ประชากรในเขตเทศบาลว่างงานถึงร้อยละ 5 โครงการก่อสร้างสาธารณะต่างๆ ทีไ่ ด้ดาเนินไปแล้ว
ในชนบทช่วยให้ราษฎรมีงานทาได้บา้ ง แต่เพราะขาดการประสานงานและมิได้มเี ป้าหมายหลักทีจ่ ะ
เพิ่มโอกาสทางานให้แ ก่ ราษฎรในชนบท โครงการต่ างๆ จึงยังไม่ส่ งประโยชน์ ใ ห้แก่ ประชากร
เท่าทีค่ วร ตัง้ แต่ปี 2513 เป็นต้นมา ผลผลิตซึง่ ตกต่าและการลดการใช้จ่ายของสหรัฐในประเทศไทย
ทาให้ภาวะการจ้างงานลด 40 ระดับลง ประชากรหางานทายากขึน้ หากไม่มเี ป้าหมายในการเพิม่
งานในอนาคตแล้วการว่างงานจะมีเพิม่ ขึน้
2.
ความแตกต่ างกันในรายได้ แม้รายได้ต่อหัวของประชากรทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 40 ในรอบสิบปีทผ่ี ่านมา รายได้ต่อหัวของประชากรในภาคกลางก็สูงขึน้ กว่าภาคอื่น รายได้
คนในเมืองสูงกว่าชนบท คนในเมืองหลายกลุ่มอาชีพมีรายได้ห่างไกลกันมาก ค่าจ้างของคนงาน
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ระดับกรรมกรส่วนใหญ่ โดยทัวไปไม่
่
ได้รบั การปรับปรุงมาเป็ นเวลานับสิบปี แต่พนักงานระดับอื่น
ได้รบั ระดับเงินเดือนสูงขึน้
3.
ความเหลื่อมลา้ ในผลของการพัฒนาประเท
จนกระทังบั
่ ดนี้ค วามเจริญ
ต่างๆ ยังจากัดอยู่เฉพาะในเมืองหลวง ชนบทมีสภาพล้าหลังกว่าเมืองและนครหลวงเป็ นอันมาก
ความเจริญระหว่างภาคก็ไม่เท่าเทียมกัน ในรอบ 10 ปีทแ่ี ล้วมาได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างขัน้ มูลฐาน
ทางเศรษฐกิจไว้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ จะต้องขยายขอบเขตไปยังภาคอื่นๆ อีก
4.
ผลสะท้ อนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในรอบสิบปีท่ผี ่านมา อุตสาหกรรมได้
ขยายตัวออกไปโดยขาดการวางแผนและประสานงาน ไม่มเี ป้าหมายในการใช้แรงงาน และยกระดับ
รายได้ข องคนงาน คนงานส่ ว นใหญ่ ย งั มิไ ด้ร บั การปรับ ปรุง ความรู้แ ละฝี ม ือ ตลอดจ นวิถีค รอง
ชีวติ ประจาวันให้เข้ากับบรรยากาศของอุตสาหกรรม อีกประการหนึ่ง อุตสาหกรรมรวมกลุ่มอยู่ใน
เขตนครหลวงเป็ นสาคัญคนต่างจังหวัดเข้ามาแย่งงานคนในเมือง หญิงและเด็กออกทางานมากขึน้
คนงานส่ว นใหญ่ มรี ายได้ต่ า และไม่ชนิ กับวินัยการทางานในโรงงาน ขาดความรู้สกึ มันคง
่ เ มื่อ
ประสบอุบตั เิ หตุ หรือมีโรคภัยจากการทางาน ขาดสวัสดิการ นอกจากนัน้ ยังมีปญั หาขาดแคลนทีอ่ ยู่
อาศัย บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ
5.
การจัดสรรที่ ดิน ที่ดนิ ทากินทางเกษตรกาลังเป็ นปญั หาสาคัญขัน้ มูลฐานของ
ประเทศเพราะประชากรเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง แต่ยงั ไม่อาจปรับปรุงวิธเี พิม่ ผลผลิตและการใช้ประโยชน์
ในที่ดนิ ได้เท่าที่ควร เมื่อขนาดที่ดนิ ถือครองเล็กลง ไม่สามารถทาประโยชน์ได้เท่าเดิม ทาให้ต้อง
เช่าทีจ่ ากผู้อ่นื เพิม่ เติมหรือขายกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เดิมแล้วบุกเบิกป่าจับจองทากินโดยพลการเกิดเป็ น
ปญั หายุง่ ยากทัง้ ในทางปกครองและเศรษฐกิจ
6.
ความมันคงปลอดภั
่
ยของชี วิตและทรัพย์สิน ประชาชนโดยทัวไปยั
่ งมีความ
หวาดหวันกั
่ งวล ขาดความรูส้ กึ มันคงในการครองชี
่
วติ และการประกอบอาชีพ มีปญั หาอาชญากรรม
เพิม่ ขึน้ และความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเมืองและชนบท
7.
ปัญหาเอกภาพของประเท การพัฒนาประเทศจะต้องส่งเสริมให้เกิดความเจริญ
แก่ ป ระชาชนทุ ก ชัน้ โดยทัว่ กัน แต่ โ ครงการพัฒ นาต่ า งๆ ที่แ ล้ว มา ส่ ว นใหญ่ ย งั มิไ ด้ใ ห้ค วาม
สนใจเพียงพอทีจ่ ะแก้ปญั หาความเหลื่อมล้าระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางอาชีพ ซึง่ ได้รบั โอกาส
การศึก ษา และการท างานน้ อ ยกว่ากัน ซึ่ งถ้า ปล่ อ ยไว้จะทาให้เ กิดความน้ อ ยเนื้อ ต่ าใจจนเป็ น
อันตรายทางการเมืองด้วย
8.
บทบาทของสตรี ปรากฏว่าสตรีชนบทและแรงงานสตรียงั มีระดับการศึกษาต่ าทัง้
มีรายได้แ ละความมันคงในการท
่
างานต่ ากว่าชาย สตรีมบี ุต รมากยังขาดสวัส ดิการและบริการ
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วางแผนครอบครัว สตรีในเมืองทัง้ ในส่ วนกลางส่วนภูมภิ าคได้มสี ่วนร่วมในกลุ่มกิจการช่วยพัฒนา
สังคมด้านต่างๆ เป็นจานวนมาก แต่ยงั ขาดความสนับสนุนรับรองให้กาลังใจตามควร
9.
ปัญหาเยาวชน กาลังเป็ นปญั หาใหญ่เนื่องจากจานวนเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาต่อ
มีมากขึ้นส่ ว นหนึ่ง และเด็ก ที่ไ ด้รบั การศึกษาแล้ว ลืม หนังสือ อีกส่ ว นหนึ่ง การควบคุ มวินัยของ
นักเรียนนักศึกษาหย่อนลง เยาวชนทีจ่ บการศึกษาแล้วไม่มงี านทากาลังเพิม่ จานวนขึน้ ขณะเดียวกันเยาวชนทีห่ าเลีย้ งชีพแบบเสียงอันตรายบนท้องถนนและในเวลาค่าคืนก็มมี ากขึน้ ด้วย
10. การแปลงระบบคุณค่าทางสังคม คุณค่าทางสังคม (Social Value) อันมีพน้ื ฐาน
ความเจริญทางเกษตรกรรมแต่เดิมมาดังทีแ่ สดงอยูใ่ นนิสยั ใจคอและขนบธรรมเนียมของชาวไทยนัน้
ต้อ งถู ก กระทบกระเทือ นด้ว ยการพัฒนาอุ ต สาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสภาพชีว ิต ความ
เป็นอยูส่ มัยใหม่ ในขณะนี้คุณค่าเดิมทีด่ บี างอย่างกลับถูกละเลย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความโอบ
อ้อมอารีและความสุภาพอ่อนโยน คุณค่าเดิมบางอย่างเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเก็บรักษาไว้ เช่น
การไม่เข้มงวดกวดขันทางระเบียบวินัย การถือความสัมพันธ์ส่วนตัวและพวกพ้องเป็ นใหญ่กว่า
หลักการและประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
11.
าสนา ี ลธรรม และวัฒนธรรม ความเจริญทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงของความรูส้ กึ นึกคิด และการปฏิบตั ขิ องบุคคลในเรื่องศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม
ไปจากแบบอย่างทีเ่ คยยึดถือกันมาแต่เดิม ซึง่ ในบางกรณีทาให้เสื่อมเสียต่อเกียรติภมู ขิ องชาติ
วัตถุประสงค์ของพัฒนาสังคม
ในระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519)
สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1.

ส่งเสริมเพิม่ โอกาสการมีงานทา และอานวยความสะดวกแก่การหางานทา

2.
ยกระดับความสามารถและเพิม่ รายได้ของประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาส โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เกษตรกรและคนงาน
3.
ป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากการเพิม่ ประชากร การขาดทีท่ ากิน การ
ปฏิรปู งานผลิตการเกษตร การขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการจ้างงาน
4.
ส่งเสริมให้มกี ารผสมผสนานคุณลักษณะที่เหมาะสมจากมรดกทางวัฒนธรรมเดิม
เข้ากับคุณลักษณะทางเทคนิควิทยาการและอารยธรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุดแก่ชวี ติ
ความเป็นอยูข่ องประชาชน
5.
ลดและขจัดปญั หาความขัดข้องของประชาชนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมและ
ทันกับสภาพของชีวติ ปจั จุบนั ในส่วนต่างๆ ของสังคม ทัง้ ในเมืองและชนบท
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6.
สร้างระเบียบวิธกี ารให้สถาบันเอกชนและประชาชนได้มสี ่วนเข้าร่วมในการพัฒนา
สังคมทุกระดับ
แนวทางสาหรับการพัฒนาในแผน 3
1.

สมควรมีคณะกรรมการระดับชาติทม่ี หี น้าที่
ก)
กาหนดเป้าหมาย การเพิม่ งาน การจ้างงานในโครงการต่างๆ ของรัฐ
ข)

พิจารณาสร้างงานให้แก่ประชาชน

ค)

หาทางลดหรือจากัดการลงทุนของเอกชนทีเ่ น้นหนักในด้านทุน (Capital

Intensive)
ง)
ช่วยเหลือส่ งเสริมอานวยความสะดวก การลงทุนในลักษณะที่ใช้แรงงาน
มาก (Labour Intensive) ในส่วนภูมภิ าค เช่น โดยวิธกี ารทางภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ กาหนด
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ จัดหาสิง่ จาเป็นพืน้ ฐานทีช่ ่วยให้การลงทุนประเภทนี้เกิดขึน้
จ)
จัดให้มโี ครงการพิเศษทีจ่ ะดาเนินการวิจยั และการฝึ กคนให้วจิ ยั ปญั หาของ
การลงทุนประเภทนี้ เสนอแนะลักษณะการลงทุนหรือโครงการที่ใช้แรงงานมาก ทัง้ ในด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วย
2.
จัดให้ม ีค ณะกรรมการระดับ ท้อ งถิ่น ซึ่งมีหน้ าที่อ านวยความสะดวกและดูแลให้
ราษฎรในท้องที่ได้รบั ประโยชน์ จากการทางาน หรือรับจ้า งตามโครงการหรือการลงทุน ตามนัย
ข้างต้น
3.
เร่งรัดการพัฒนาชนบทให้โครงการต่างๆ รวมทัง้ การก่อสร้างมีเป้าหมายที่ชดั แจ้ง
เพื่อช่วยสร้างงานแก่ราษฎรในท้องที่ จัดให้มโี ครงการจ้างงานสาธารณะเพื่อให้งานแก่ราษฎรใน
ถิน่ ทุรกันดารหรือผูป้ ระสบภัย
4.
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ให้คาแนะนาอาชีพ และอานวยความสะดวกแก่
ผูแ้ สวงหาจ้างงาน และผูต้ อ้ งการลงทุนในท้องถิน่
5.
ต่างจังหวัด

ขยายการฝึ ก อาชีพ แก่ ลู ก จ้า งคนงาน ทหารกองหนุ น และแรงงานรุ่ น ใหม่ ใ น

6.
ทบทวนนโยบายการสงวนป่า การให้กรรมสิทธิทด่ี นิ และการจัดสรรทีด่ นิ กฎหมาย
ทีด่ นิ และปรับปรุงระเบียบการจัดสรรทีด่ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
7.
ขยายเขตพัฒนาชุมชน เน้นฝึ กอบรมผู้นาท้องถิน่ ระดับหมู่บ้านและตาบล พัฒนา
กลุ่มอาชีพ และส่งเสริมอาสาพัฒนาชนบท
8.

ควบคุมการทางานของคนต่างด้าวตามสมควร และโดยเป็นธรรม
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9.
ปรับปรุงกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองการใช้แ รงงาน การกาหนดค่าตอบแทน
การแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคมบางลักษณะแก่คนงาน รวมทัง้ การให้มสี มาคมของลูกจ้างและ
นายจ้างในรูปและขอบเขตทีเ่ หมาะสม
10. ให้การสังคมสงเคราะห์รปู ต่างๆ แก่สตรี เด็ก คนชรา และคนพิการ และส่งเสริมให้
องค์การสงเคราะห์เอกชนมีบทบาทยิง่ ขึน้
11. เพิม่ การสอนและอบรมศาสนาในโรงเรียนและในชนบททีห่ ่างไกล ตลอดจนให้ความ
อุปถัมภ์ศาสนาอื่นตามสมควร
12. เผยแพร่ว ฒ
ั นธรรมด้ว ยการฟื้ น ฟู แ ละปรับปรุง ปูชนี ยสถานและวัต ถุ โ บราณที่ม ี
คุณค่าอย่างแท้จริงในประวัตศิ าสตร์ โดยให้จดั ทาโครงการเรียงลาดับความสาคัญ ให้เหมาะสมกับ
กาลังเงินของรัฐ

โครงการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีสาระสาคัญดังนี้
การพัฒนากิจการสังคมทีจ่ ะดาเนิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 มี
โครงการทีส่ าคัญทัง้ สิน้ 33 โครงการ แบ่งออกได้เป็น 7 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การแรงงาน การพัฒนา
ชุมชน การประกันสังคม การจัดสรรทีด่ นิ และนิคมสร้างตนเอง การสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์
ชาวเขา และการศาสนาศิลปากร
1.
การแรงงาน จะบริหารแรงงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายการเพิม่ งานให้แก่
ประชากรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือคณะกรรมการระดับชาติดงั กล่าวข้างต้น
ในการสร้างงานและกาหนดเป้าหมายการจ้างงาน เพื่อลดปญั หาการว่างงาน มีโครงการสาคัญ
ดังนี้
1.1 จะจัดตัง้ สานักจัดหางานขึน้ 45 แห่งในท้องทีท่ ม่ี โี ครงการทางานและการ
ลงทุนมากสานักงานมีหน้าทีช่ ่วยเหลือโครงการจ้างงานและการลงทุนในท้องที่ ในการรวบรวมให้
ข่าวสาร จัดหาคนทางาน ร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถาบันฝึกแนะนาอาชีพ และช่วยให้คนงานมี
โอกาสได้รบั การฝึกอาชีพเสนอแนะและจัดให้มโี ครงการพิเศษเพื่อสร้างงานเพิม่ แก่ราษฎรในท้องที่
ซึง่ ได้รบั ความเดือดร้อนหรือว่างงานมาก
1.2 จะจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอาชีพในระดับภาคขึ้น 3 แห่ง ในท้อ งที่ซ่งึ ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมกาลังขยายตัว เพื่อ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเอกชนในท้องทีเ่ พื่อฝึ กอาชีพแก่
แรงงานรุ่นใหม่แก่คนงาน หัวหน้างาน ครูฝึก และทหารนอกประจาการ รวมทัง้ จัดให้มกี ารทดสอบ
ฝีมอื ทางช่างแก่คนงานด้วย
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1.3 ด าเนิ น การตามกฎหมายควบคุ ม การท างานของคนต่ า งด้า ว เพื่อ เปิ ด
โอกาสให้คนไทยมีงานทาและรับการฝึกฝนเพิม่ เติมรับช่วงงานจากคนต่างด้าวมากขึน้
1.4 ปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองการใช้แรงงานให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ในเรือ่ งชัวโมงท
่
างาน วันหยุด กวดขันการใช้แรงงานหญิง และเด็ก อัตรา
ค่าจ้าง เงินชดเชย พิจารณาตัง้ สานกงานกองทุนเงินค่าทดแทนดูแล การอานวยสวัสดิดารและความ
ปลอดภัยในการทางานให้กว้างขวางกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ จัดให้มโี ครงการป้องกันอันตรายแก่คนงานในรูป
ต่างๆ ปรับปรุงอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าของคนงานให้เหมาะสมตามภาวะการครองชีพและการผลิต ทัง้ นี้
ควรจะมีอตั รากาลังเจ้าหน้าทีด่ แู ลสภาพการทางานของลูกจ้างในส่วนภูมภิ าคให้ทวถึ
ั ่ งด้วย
1.5 ใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อกาหนดหลักการและแนวดาเนินงานในการ
ก่อตัง้ สมาคมของลูกจ้าง และของนายจ้างในรูปและขอบเขตที่เหมาะสม ให้มกี ารศึกษาอบรมแก่
ลูกจ้างเพื่อให้เข้าใจวิธกี ารใช้ประโยชน์จากสมาคมลูกจ้าง เพื่อร่วมมือกับนายจ้างในการปรับปรุ ง
สภาพการทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการและการผลิตให้กา้ วหน้า
1.6 จัดให้มกี ารส ารวจวิจยั สภาพและโอกาสการมีง านทา ความต้อ งการใช้
แรงงานสภาวะการว่างงานและการทางานไม่เต็มที่ การใช้แรงงานลูกจ้าง การจัดสวัสดิการและการ
ประกันสังคมบางประเภทแก่คนงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเปรียบเทียบกับต้นทุนการ
ผลิตต่างๆ
2.
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเป็ นงานซึ่งสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ
โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมทางานกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โครงการ
พัฒนาชุมชนทีส่ าคัญ ได้แก่ โครงการเปิ ดเขตพัฒนาอาเภอ ปี ละ 20 อาเภอ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ โครงการฝึ ก อบรมเจ้า หน้ า ที่แ ละพัฒ นาผู้น า
ท้องถิน่ ซึง่ จะทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นากรก่อนประจาการและขณะประจาการปีละ 660 คน
และฝึกอบรมผูน้ าท้องถิน่ ในระดับตาบลและหมูบ่ า้ นให้สามารถปฏิบตั งิ านพัฒนาชุมชน และรูจ้ ักการ
รับผิดชอบ ดาเนินงานร่ว มกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐบาลปี ล ะ 15,000 คน โครงการปรับปรุงศูนย์
ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตเดิม 4 แห่ง และขยายการจัดตัง้ สานักพัฒนาชุมชนเขต 4
แห่ง คือ เขต 1. 6, 7 และ 8 โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กาหนดขยายศูนย์พฒ
ั นาเด็กปีละ 4
แห่ง ใน 5 จังหวัด และโครงการอาสาพัฒนาชนบท ทาการฝึกอบรมอาสาพัฒนา ปีละ 100 คน เพื่อ
ส่งออกไปปฏิบตั งิ านอาสาพัฒนาในท้องทีจ่ งั หวัดต่างๆ
3.
การจัดสรรที่ดินและนิ คมสร้างตนเอง ปจั จุบนั นี้ปญั หาที่ดนิ ทากินเป็ นปญั หาที่
ส าคัญ ขัน้ มู ล ฐานของประเทศซึ่ง ประชากรมีอ ัต ราเพิ่ม สู ง แล ะส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ ทาง
เกษตรกรรม นอกจากนี้การจัดให้ประชาชนมีโอกาสถือครองที่ดนิ มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อความ
มันคงของประเทศ
่
การจัดสรรที่ดนิ และนิคมสร้างตนเองเป็ นงานสาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนได้ม ี
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ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของตนเอง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้ดาเนินการจัดสรรทีด่ นิ ให้
ราษฎรทัง้ ในรูปนิคมสร้างตนเองและในรูปการจัดสรรที่ดนิ เพิม่ เติมเพื่อการเกษตรโดยกาหนดจะ
จัดตัง้ นิคมสร้างตนเองเพิม่ ขึน้ อีก 5 แห่ง และทาการปรับปรุงกิจการสาธารณูปการต่างๆ เช่น สร้าง
ถนน แหล่ งน้ าบริโภค และการชลประทาน โรงเรียน สถานีอ นามัย เป็ นต้ น ในนิคมเดิมซึ่งมีอ ยู่
ทัง้ สิน้ 53 แห่ง ในท้องที่ 34 จังหวัด เพื่อจัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรได้เข้าทากิน 5,000 ครอบครัว เป็ น
เนื้อที่ 125,000 ไร่ นอกจากนี้จะได้เน้นหนักในเรื่องอาชีพโดยเฉพาะการส่งเสริมการเกษตรโดยให้
ส
อ
ด
คล้องกับแผนการเกษตรของชาติแก่สมาชิกนิคม เพื่อจะได้มคี วามสามารถในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้ทแ่ี น่นอน
นอกจากโครงการนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์แล้ว กรมทีด่ นิ จะได้ดาเนินการ
จัดที่ดนิ เพิม่ เติมเพื่อการเกษตร โดยจะทาการจัดสรรที่ดนิ แปลงกระจาย (แปลงเล็กแปลงน้ อย)
จานวน 3,500,000 ไร่ และจัดที่ดนิ แปลงใหญ่ 375,000 ไร่ เร่งรัดการออกกรรมสิทธิในที่ดนิ ให้
ราษฎรโดยการสร้างแผนทีร่ ะหว่างทางภาคพืน้ ดินเป็ น จานวน 1,500 ระวาง คลุมเนื้อที่ 3,750,000
ไร่ และทารูปถ่ายทางอากาศคลุมเนื้อที่ 25,000 ตารางกิโลเมตร
4.
การประกันสังคม
รัฐจะเร่งรัดพิจารณาพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม โดยจะ
เริม่ ต้นกาหนดขอบเขตการประกันสังคมในเรื่องการคลอดบุตร เจ็บป่วย อุบตั ิเหตุและมรณกรรม
เนื่องจากการทางาน ทัง้ นี้ จะได้ทาการศึกษาจัดวางระบบประกันสังคมทีเ่ หมาะสมแก่ประเทศไทย
พร้อมทัง้ เตรียมการจัดตัง้ บริการทีจ่ าเป็ นต่างๆ เช่น บริการทางการแพทย์ การประชาสัมพันธ์ การ
บริหารงานประกันสังคมไว้ให้เรียบร้อยก่อน
5.
การสังคมสงเคราะห์ แผนงานทีส่ าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่
งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือความทุกข์ยากเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือทุก
ประเภทในสังคม ซึง่ ได้แก่ เด็ก และเยาวชน บุคคลไร้ทพ่ี ง่ึ คนชรา คนพิการ คนทุพพลภาพ หญิง
บางประเภท และคนไข้โรคจิต ทุเลา โดยให้บริการและการสงเคราะห์ตลอดจนจัดให้ม ี สถาน
สงเคราะห์เพื่อให้การสงเคราะห์และฝึ กอบรมบุคคลดังกล่าวให้มคี วามสามารถช่วยตนเองในการ
ประกอบอาชีพ และดาเนินชีว ิตอย่างมีประโยชน์ ต่อ สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้จะทาการ
ส่งเสริมขององค์การสงเคราะห์เอกชนให้มปี ระสิทธิภาพและมีขอบเขตในการช่วยเหลือประชาชน
กว้างขวางยิง่ ขึน้
6.
การสงเคราะห์ชาวเขา ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะทาการปรับปรุง
นิคมขาวเขาทีม่ อี ยูเ่ ดิม 4 แห่ง ให้สามารถรับชาวเขาทีอ่ พยพจากเขตทีม่ ผี กู้ ่อการร้ายทางภาคเหนื อ
ประมาณ 1,000 ครอบครัว ขยายหน่ วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเคลื่อนที่ให้กว้างขวางโดย
จัดตัง้ หน่วยเคลื่อนทีข่ น้ึ ปีละ 50 หน่วยเพื่อให้สามารถครอบคลุมหมู่บา้ นชาวเขาทางภาคเหนือ 600
หมู่บ้านเป็ นประชากร 50,000 คน ทาการวิจยั และศึกษามนุ ษย์วทิ ยาของชาวเขา จานวน 5 เผ่า
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และทาการวิจยั สภาพของชาวเขาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของโครงการ ตลอดจนประเมินผล
งานสงเคราะห์ชาวเขา
ดาเนินการส่งเสริมและขยายงานด้ายชาวเขาสัมพันธ์ โดยจัดส่งพระธรรมจาริกไปเผยแพร่
พุทธศาสนาแก่ชาวเขาทางภาคเหนือ จานวน 500 หมู่บ้าน เป็ นชาวเขาประมาณ 100,000 คน
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ คี ่าทางเศรษฐกิจ เช่น ชา และกาแฟ เป็นต้น ใน 3,000 หมูบ่ า้ น
7.
การ าสนาและ ิ ลปากร
ศาสนาเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาจิตใจ
ของประชาชนให้ส ามารถอยู่ร่ว มกันในสังคมอย่างราบรื่น และโดยมีค วามสงบสุ ข ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 กรมการศาสนาได้จดั ทาโครงการเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ โดยก าหนดจะจัด ส่ ง พระจริย นิเ ทศก์ไปปฏิบ ัติภ ารกิจทางศาสนาและสังคมสงเคราะห์ใ น
ชุมชนชนบทที่ห่างไกล 200 รูป และพระธรรมทูตไปปฏิบตั ิงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาและ
สงเคราะห์ประชาชนทัวราชอาณาจั
่
กร 2,000 รูป ตัง้ บริการห้องสมุดทางศาสนาและพิพธิ ภัณฑ์ตาม
จัง หวัด ชายแดนในภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัด ตัง้ หน่ ว ยหน่ ว ยสงเคราะห์
พุทธมามกะผู้เยาว์ทวประเทศ
ั่
1,000 แห่ง จะวางแผนเป็ นขัน้ ๆ ในการบูรณะและปรับปรุงวัดที่
สาคัญ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมในภาคต่างๆ ของประเทศ และทาการส่งเสริมบู รณะศาสนาสถานใน
ศาสนาอื่นให้คงอยูใ่ นสภาพดีและมันคง
่
ทางด้านการบารุงรักษาสมบัตวิ ฒ
ั นธรรมของชาติท่มี คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์โบราณคดี
และศิลป มีโครงการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติปจั จุบนั มี
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติท่เี ปิ ดตัง้ แสดงให้ประชาชนเข้าชมและศึกษาหาความรูอ้ ยู่ 17 แห่ง คือ
ภาคกลาง 9 แห่ง ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง อาคาร
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติทก่ี าลังก่อสร้าง 2 แห่ง คือ ทีภ่ าคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ตามแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะเปิดพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเ พิม่ ขึน้ อีกรวม 4 แห่ง คือ ทีภ่ าคเหนือ 2 แห่ง
ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง และจะสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑฯ เพิม่ เติมอีก 2 แห่ง
คือ ภาคใต้ 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง ปรับปรุงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติทม่ี อี ยู่แล้วรวม 4
แห่ง บารุงรักษาโบราณสถาน 50 แห่ง และจะสารวจข้อมูลโบราณคดีทงั ้ สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์และ
สมัยประวัตศิ าสตร์ โครงการพัฒนาหอสมุดและหอจดหมายแห่งชาติ ขยายสาขาหอสมุดแห่งชาติใน
ภูมภิ าค ดาเนินการเร่งรัดทาไมโครฟี ล์มวารสารและหนังสือภาษาไทยที่ชารุด จัดเก็บและรักษา
เอกสารราชการของทุกกระทรวงโดยจัดระบบแฟ้ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั
นอกจากนี้มโี ครงการพัฒนาช่างศิลปไทย จะผดุงศิลปของชาติ จัดทาตาราศิลปไทยอบรม
ครูช่า งศิล ป และอบรมช่า งฝี ม ือ อุ ต สาหกรรม ในวิชาศิล ปไทยที่ก าลัง จะสูญ โครงการผดุ งและ
เผยแพร่นาฏศิลปและดุรยิ างศิลป์ ส่งนาฏศิลป์และดุรยิ างค์ศลิ ปิ นไปแสดงทัง้ ภาคเหนือและภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม 23 จังหวัด
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ปัญหาสาคัญและความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต
การพัฒนากิจการสังคมไม่เพียงแต่ปรับปรุงแก้ไขทางด้านวัตถุแต่มุ่งผดุงและสร้างจิตใจและ
ความนึกคิดของคนเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะทาให้สาเร็จในระยะเวลาอั นสัน้ ได้ยาก จาเป็ นที่
จะต้องดาเนินการต่อเนื่องตลอดไป และเมื่อคานึงถึงเหตุการณ์ในระยะยาวแล้ว สังคมย่อมจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทัง้ มีปญั หาใหม่เกิดขึ้นเป็ นเงาตามตัว จึงสมควรจะได้พจิ ารณา
ปญั หาและแนวทางแก้ไขเสียแต่แรก เรือ่ งทีค่ วรได้รบั การพิจารณาได้แก่
1.
การแรงงาน ในระยะของแผนฯ ฉบับที่ 3 จะมีกาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ อีกอย่าง
น้อย 2.5 ล้านคน ซึง่ จะต้องพยายามหางานนอกวงเกษตรให้ทา ตามข้อเท็จจริงในรอบสิบปีทแ่ี ล้ว
มาธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวขึน้ มากกว่าสมัยใด โรงงานเพิม่ ขึน้ 3 เท่าตัว จาก 16,000 เป็ น
44.258 โรง แต่ ก็ช่วยเพิม่ งานให้แก่ประชากรไม่มากนัก กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ช่วยจ้างงานใหม่ได้ปีละ 9,000 คน คนไทยที่ทางานเฉพาะฤดูกาลและมีรายได้น้อยอยู่ทวไปจะ
ั่
ประสบความลาบากในการหางานทามาก จึงจะขวนขวายออกหางานทานอกวงเกษตร สภาพการ
ว่างงานในระยะนี้จะปรากฎชัดแจ้ง ยิง่ กว่าสมัยใด แม้กระทังผู
่ ้จบการศึกษาระดับสูงก็จะประสบ
ปญั หาการว่างงานด้วยจึงเป็ นการสมควรทีร่ ฐั จะได้พจิ ารณาแผนระยะยาวโดยรอบคอบ ซึง่ คลุมถึง
การศึกษา การฝึ กอาชีพหาวิธสี ่งเสริมแรงงานเพื่อให้บุคคลต่างๆ นี้เป็ นหลักในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ปญั หาสาคัญซึง่ ควรจะยกขึน้ พิจารณาได้แก่ สวัสดิการของคนงาน ความมันคงในการรั
่
บจ้าง
ทางาน การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก รายได้ขนั ้ ต่ า ที่อยู่อาศัย การตอบแทนเมื่อเลิกจ้างและ
บทบาทของสมาคมลูกจ้างและนายจ้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการทีจ่ ะปรับปรุงนโยบายการสร้างงาน
นโยบายค่าจ้าง และระบบการประกันสังคมทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้
2.
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุ มชนเป็ นปจั จัยสนับสนุ นการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและการปกครอง โดยมุ่งขจัดปญั หาต่ างๆ ในชนบทเป็ นสาคัญ เพื่อยกระดับการ
ครองชีพของราษฎรให้สูงขึน้ ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้มคี วามสามารถในการดาเนินชีวติ แบบ
ั หาป จั จุ บ ัน ที่ส าคัญ ได้ แ ก่ อัต ราก าลัง พัฒ นากร
ใหม่ โ ดยสอดคล้ อ งกับ พัฒ นาเศรษฐกิ จ ป ญ
ผู้ปฏิบตั งิ าน มีจานวนไม่เพียงพอ และมีการโยกย้ายเข้าออกอยู่มากๆ เสมอ ปญั หาการเปิ ดเขต
พัฒนาอาเภอแบบเร่งรัดในขณะที่เจ้าหน้ าที่มไี ม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการไปได้ตาม
เป้าหมาย ดังนัน้ ควรจะได้มกี ารดาเนินแก้ไข โดยขยายอัตรากาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละจัดวางมาตรการ
เกี่ยวกับความก้าวหน้ าให้เ ป็ นเครื่อ งจูงใจแก่ ผู้ทางานมากขึ้นเพื่อ ลดการโยกย้ายเข้าออก และ
สามารถปฏิบตั งิ านตามแผนงานเปิดเขตพัฒนาอาเภอได้สมตามความมุง่ หมาย
3.
การสังคมสงเคราะห์ ปญั หาสัง คมนับวันจะมีมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะในเขตที่ม ี
ชุมชนหนาแน่ น รัฐต้องรับภาระในการสังคมสงเคราะห์ทงั ้ ในด้านกาลังคนและกาลังเงิน ทีจ่ ริงแล้ว
พันธะสังคมเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพลเมืองผูม้ ฐี านะการเงินดี ในบางกรณีปญั หาของสังคม
เกิดจากกิจการอุตสาหกรรมและการค้าทีไ่ ด้ขยายตัวเจริญก้าวหน้า ดัง้ นัน้ ถ้าวงการอุตสาหกรรม
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และการค้าได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยสนับสนุ นองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน ให้สามารถ
ดาเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทางการเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนจากครอบครัว ที่ยากจนและผู้ท่ปี ระสบปญั หาทางสัง คม ผู้ทุ พพลภาพ เช่น ในด้านการ
รักษาพยาบาล การศึกษา ทีอ่ ยู่อาศัย ก็จะเป็ นการช่วยเหลือแก้ไขปญั หาและอุปสรรคของสังคมให้
บรรเทาลงได้มาก และในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ดีรฐั จะได้ส นับสนุ นและส่ งเสริมให้เ อกชนมี
บทบาทในเรือ่ งนี้และสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคมสงเคราะห์ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
4.
การพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
เนื่องด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ใ น
ลักษณะกระจัดกระจายปราศจากหลักแหล่งทีแ่ น่ นอนในภาคเหนือ ได้ก่อให้เกิดปญั หายุ่งยากให้กบั
ประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การดาเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจึง
ประสบปญั หาต่างๆ หลายด้าน ไม่สามารถประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมาย สมควรจะได้หยิบยก
ปญั หานี้ขน้ึ มาพิจารณาอย่างรอบคอบ และหาวิธกี ารสงเคราะห์ และช่วยให้ชาวเขาได้เป็ นพลเมืองดี
ของชาติต่ อ ไป ปญั หาส าคัญ ที่ค วรจะพิจ ารณาได้แ ก่ สถิติแ ละข้อ มูล ที่แ น่ นอนเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรชาวเขา การประกอบอาชีพเป็ นหลักแหล่ ง เช่น การปลูกสวนผลไม้ เป็ นต้น อีกประการ
หนึ่ ง ป จั จุ บ ั น นี้ ม ี ห น่ วยงานซึ่ ง ด าเนิ น เกี่ ย วกั บ ชาวเขาอยู่ ห ลายหน่ วยงานด้ ว ยกั น เช่ น
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมตารวจ แต่ยงั ไม่มนี โยบายและวิธบี ริหารงานที่แน่ นอน จึงสมควรที่จะมีการ
กาหนดนโยบายขึน้ เพื่อเป็ นหลักในการปฏิบตั ิและกาหนดหน้าที่ให้หน่ วยงานต่างๆ ประสานงาน
อย่า งใกล้ชิด ซึ่ง อาจจะรวมผนึ ก ก าลัง หน่ ว ยงานต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน แล้ว ยกระดับ หน่ ว ยงานขึ้น
เพื่อทีจ่ ะได้มปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาได้ยงิ่ ขึน้
5.
การจัดสรรที่ดินและนิ คมสร้างตนเอง ในการพัฒนาชนบทปญั หาเกี่ยวกับที่ดนิ
มีความสาคัญอยู่เป็ นอันมาก ยิง่ ปรากฏว่าขณะนี้ราษฎรได้บุกรุกทาลายป่ามีอตั ราสูง เฉลี่ยครอบครัวละ 37 ไร่ มูลเหตุอนั สาคัญทีร่ าษฎรพากันบุกรุกทาลายป่า ได้แก่ ราษฎรไม่มที ด่ี นิ ทากินหรือมี
แต่ ไ ม่เ พียงพอ สาเหตุดงั กล่ าวนี้เ ป็ นผลผลักดันมาจากการเพิ่มจานวนประชากรส่ ว นหนึ่ง และ
ผลผลิตในทีด่ นิ เดิมมีระดับผลต่าอีกส่วนหนึ่ง ดังนัน้ การจัดสรรทีด่ นิ ควรจะได้เร่งรัดการจัดทีด่ นิ ให้ม ี
เพียงพอและทันความต้องการของราษฎร พร้อมทัง้ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและ
เงินทุน อีกประการหนึ่ง ในปจั จุบนั นี้มหี น่ วยงานซึ่งดาเนินงานเรื่องจัดที่ดนิ อยู่หลายหน่ วย เช่น
กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ ท่ดี ิน กรมที่ดินและกรมพัฒนาที่ดิน แต่ยงั ไม่มนี โยบายการ
บริหารงานงานที่ดนิ ทีแ่ น่ นอน การจัดสรรที่ดนิ ยังกระจัดกระจายอยู่ ในทีต่ ่างๆ และยังไม่อาจแก้ไข
ปญั หาเรือ่ งทีด่ นิ ของราษฎรให้ผ่อนคลายลงได้ จึงสมควรรวมกาลังเจ้าหน้าทีด่ าเนิน-การจัดสรรทีด่ นิ
อยู่ ใ นขณะนี้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น อาจจะตั ้ง เป็ นหน่ วย งานใหม่ ทั ง้ นี้ เพื่ อ ให้ ม ี จ านวนเจ้ า หน้ า ที่
เพียงพอ สามารถเร่งรัดจัดสรรที่ดินได้ทนั ความต้องการโดยเทียบกับจานวนราษฎรที่บุกรุกทา
ประโยชน์ในปา่ สงวน กับทัง้ จัดสรรเงินทุนช่วยเหลือให้เพียงพอ
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สาหรับนิคมสร้างตนเองเดิมซึ่งยังมีท่ดี ินเหลือ อยู่ ควรได้เร่งรัดจัดสรรให้เต็มพื้นที่ และ
ปรับปรุงการดาเนินงานจัดนิคมสร้างตนเองเหล่านัน้ ให้มคี วามเจริญทางด้านต่างๆ ถึงขั น้ ทีจ่ ะมอบ
ให้จงั หวัดหรือหน่ วยการปกครอบรับไปดาเนินการต่อไป ปญั หาสาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การ
ออกโฉนดทีด่ นิ ซึง่ ในปจั จุบนั นี้ไม่สามารถออกให้แก่ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ได้ทนั ความต้องการ สมควร
ที่
จะได้เ ร่งรัดการออกโฉนดให้มปี ริมาณมากขึ้นโดยเน้ นหนักให้มกี ารใช้รูปถ่ายทางอากาศซึ่งได้
ดาเนินการมาในแผนฯ ฉบับทีแ่ ล้ว
6.
การ าสนาและวัฒนธรรม ในระยะที่สงั คมมีการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยใช้
ความก้าวหน้ าทางเทคนิคและวิชาการแผนใหม่ ปรากฎว่าสภาพชีวติ ของสังคมในปจั จุบนั ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในความรูส้ กึ นึกคิด และในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมและวัฒนธรรมไป
จากแบบอย่างที่เคยยึดถือปฏิบตั มิ าแต่เดิม โดยเฉพาะในเมืองสภาพความเป็ นอยู่ของชีวติ ทาให้
บุคคลไม่สามารถปฏบัตกิ จิ วัตรทางศาสนาได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อน บริการของวัดที่เคยเป็ นแหล่ง
การศึก ษาและสถานที่ชุมนุ มทางสังคม ก็เ ปลี่ยนแปลงไป ส่ ว นสังคมชนบทถึงแม้จะไม่มปี ญั หา
รุนแรงเท่ากับในเมือง แต่การเปลีย่ นแปลงที่ตดิ ตามกรรมวิธพี ฒ
ั นาการก็จะทาให้ประชาชนมีความ
ห่างเหินกับวัดมากขึน้ รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้มกี ารศึกษาศาสนาโดยถูกต้องและฟื้นฟูหลักศาสนา
อย่างกว้างขวาง และส่งเสริมสถาบันทางศาสนาในชนบทให้มสี ่วนร่วมสัมพันธ์โดยใกล้ชดิ กับวิถชี วี ติ
ประชาชน โดยมีแผนการพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับลักษณะความจาเป็ นของชีวติ สร้างบรรยากาศ
ของวัดให้มคี วามหมายและเป็นทีศ่ รัทธาของประชาชนโดยทัวไป
่
ในด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีการติดต่อกับโลกภายนอกตลอดมา วัฒนธรรมแบบ
ใหม่ได้มามีอทิ ธิพลในประเทศไทยมากขึน้ เป็ น ลาดับ แม้ว่าการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้จะ
ทาให้มคี วามสะดวกสบายยิง่ ขึน้ ก็ตาม แต่ถ้าวัฒนธรรมนัน้ มีคุณสมบัติตรงข้ามกับวัฒนธรรมเดิม
อันมีค่าทางจิตใจและการรักษาความยืนยงของชาติไทยแล้วก็สมควรทีจ่ ะได้พจิ ารณาวางนโยบายให้
แน่ นอนเพื่อรักษาสมบัตวิ ฒ
ั นธรรมของชาติ นอกจากนี้รฐั ควรจะได้ปลูกฝงั และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยให้แก่อนุชนรุน่ หลังได้มคี วามเข้าใจอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
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ตารางที่ 1
งบพัฒนากิ จการสังคม
เฉพาะที่จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิ น พ. . 2515-2519
งบพัฒนาฯ แยกตามวัตถุประสงค์ของ
รายจ่าย
1. การแรงงาน
2. การพัฒนาชุมชน
3. การจัดสรรทีด่ นิ และนิคมสร้างตนเอง
4. การสงเคราะห์ชาวเขา
5. การสังคมสงเคราะห์
6. การศาสนาและศิลปากร
7. การเร่งรัดพัฒนาชนบท (ด้านสังคม)
รวม

2515

2516

13.60
101.50
114.40
16.70
57.80
81.90
25.40
411.30

27.00
108.50
118.40
18.70
61.70
89.90
26.60
450.80

2517
31.90
115.50
119.50
20.70
65.90
97.90
28.30
479.70

2518

2519

36.20
122.50
108.40
22.70
69.60
105.90
30.00
495.30

28.90
129.50
112.90
24.70
71.30
113.90
31.70
512.90

(ล้านบาท)
2515-2519
137.60
577.50
573.60
103.50
326.30
489.50
142.00
2,350.00

ตารางที่ 2
งบ7พัฒนากิ จการสังคมทัง้ สิ้ น

แยกตามแหล่งเงิ น พ. . 2515-2519
(ล้านบาท)
งบพัฒนาทัง้ สิ้ น 2515-2519
2,350.00
75.13
350.00
2,775.13

ที่มาของแหล่งเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

………………………..

บทที่ 14
การพัฒนาเมืองและท้องถิ่น
………………………..
สถานการณ์ทวไป
ั่
ในระยะของการพัฒนาประเทศที่แล้ว มา นโยบายสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างขัน้
พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการคมนาคม และชลประทาน โดยมีว ตั ถุประสงค์พฒ
ั นาการ
เกษตรและพัฒนาชนบทโดยทัวไป
่ งบพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ทัง้ 2 ฉบับทีแ่ ล้วมา
นัน้ ส่วนใหญ่ทส่ี ุดจึงได้เน้นหนักในเรือ่ งการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบท
การพัฒนาเมืองและท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นนครหลวง, เมืองอื่นๆ หรือท้องถิน่ ทัวประเทศมิ
่
ได้
รับการพิจารณาให้มคี วามสาคัญเร่งด่วนแต่ประการใด เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่า การพัฒนชนบท
ยังต้องอาศัยบริการต่างๆ ในเมืองอยู่เป็ นอันมาก ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ในระยะทีแ่ ล้วก็
ต้อ งเข้า มาเสี่ย งแสวงหาอาชีพ ในเมือ ง ยิ่ง กว่ า นั น้ บริก ารทางด้า นการเงิน การตลาด การส่ ง
สินค้าออกต่างประเทศ และการสังสิ
่ นค้าเข้าจากต่างประเทศ ล้วนแต่ ต้องอาศัยจากบริการในเมือง
ทัง้ นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากนครหลวง คือ กรุง เทพ ธนาคารทุ กแห่งมีสานักงานใหญ่ อ ยู่ใ น
ก
รุ
ง
เ
ท
พ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็ นแหล่งของการจ้างงานและการผลิต ตัง้ อยู่ในเขตนครหลวงหรือบริเวณ
ใกล้เคียง การส่งสินค้าออกหรือการสังสิ
่ นค้าเข้า ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์เกษตร เครื่องมือการเกษตร
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพชื ล้วนแต่ ต้องดาเนินการผ่านกรุงเทพฯ ทัง้ นัน้ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็ น
แหล่งกลางของความรูต้ ่างๆ และผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถใช้ช่วยในการพัฒนาชนบท และพัฒนา
ประเทศโดยทัวไปได้
่
ถึงแม้ว่าการพัฒนาชนบทจะต้องอาศัยบริการจากในเมืองมากก็ตาม แต่การลงทุนของรัฐใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองก็ยงั มิได้เป็ นไปตามสัดส่วน ปรากฏว่าการขยายตัวของเมืองต่างๆ
จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั นี้ได้เป็ นไปอย่างไม่มกี ารวางแผนและไม่มกี ารควบคุม นครกรุงเทพฯ ซึ่งเป็ น
เมืองใหญ่อยู่แล้วก็ยงิ่ ขยายตัวใหญ่มากขึ้นทุกทีในอัตราที่สูงกว่าเมืองอื่น ๆ จนทาให้ขนาดของ
นครกรุงเทพฯ ใหญ่กว่าเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในอันดับต่อไป คือ เชียงใหม่กว่า 30 เท่า ประชากรจาก
ชนบทก็อพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
การทีเ่ มืองต่างๆ ขยายตัวออกไป โดยไม่มกี ารวางแผนและการควบคุมเช่ นนี้ ได้ก่อให้เกิด
อุ ป สรรคขึ้น หลายประการด้ว ยกัน ที่อ ยู่อ าศัย ที่ไ ม่ เ พียงพอและไม่ถู ก สุ ข ลัก ษณะ เกิด มีปญั หา
เกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมและการบุกรุกทีข่ องรัฐ การจราจรติดขัด สาธารณูปโภคต่างๆ ขาดแคลน
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การใช้ทด่ี นิ ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ ราคาทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ รวดเร็วจากการเก็งกาไร นอกจากนี้ยงั มีปญั หา
ทางด้านการบริหาร เช่น การป้องกันรักษาความปลอดภัย และปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ เป็ น
ต้นนอกจากทีไ่ ด้กล่าวแล้ว ยังก่อให้เกิดปญั หาทางด้านสภาพสิง่ แวดล้อม เช่น อากาศเสีย น้ าเสีย
การสาธารณสุ ขไม่ทวถึ
ั ่ ง ที่อ ยู่อาศัยแออัด การแบ่งเขตที่ดินไม่ เ ป็ นระเบียบ แหล่ งเสื่อ ม-โทรม
เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ เหล่านี้ เป็นต้น ซึง่ มีผลเสียต่อการเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ปญั หาที่เกิดขึน้ ในเขตนครหลวง ประกอบกับความสาคัญของนครหลวงที่มตี ่อส่วนอื่นๆ
ของประเทศ ทาให้แม้แต่ผทู้ อ่ี ยูน่ อกเขตนครหลวงก็ตอ้ งรับภาระไปด้วย กล่าวคือ เมื่อค่าใช้จ่ายและ
ค่าครองชีพในนครหลวงสูงขึน้ บริการต่างๆ ที่ชาวชนบทยังต้องใช้จากนครหลวงก็จะต้องแพงขึน้
ตามไปด้วย
ด้วยลักษณะและสภาพการณ์ปจั จุบนั ดังกล่าวข้างต้นนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) จึงได้กาหนดให้หนั ความสนใจมาสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิน่ มากขึน้
การพัฒนาเมืองและท้องถิน่ นี้มใิ ช่เจาะจงอยู่แต่เฉพาะการพัฒนานครหลวงเท่านัน้ แต่หมายถึงการ
พัฒนาเมืองและท้องถิน่ ต่างๆ โดยทัวไป
่ โดยเฉพาะเมืองและท้องถิน่ ที่มกี ารขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และจะมีความสาคัญในอนาคต แต่โดยทีก่ ารจะสร้างหรือขยายเมืองใหม่ๆ ให้เป็ นจุดรวมของกิจการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ทงั ้ เงินทุนและเวลาเป็ นอันมาก ในระยะนี้จงึ ควร
หาทางแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วในเขตนครหลวงกรุงเทพฯ เพื่อให้ภาระทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่คนทัง้ ประเทศ
ได้เบาบางลงไปได้บา้ ง และในการวางแผนทางด้านการพัฒนาเมืองและท้องถิน่ นี้ ได้จดั แยกไว้เป็ น
เรือ่ งๆ ใหญ่ๆ 3 เรือ่ งดังนี้
1.
2.
3.

การพัฒนานครหลวง
การพัฒนาเมืองนอกนครหลวง
การพัฒนาส่วนท้องถิน่

สาหรับสองเรื่องแรกนัน้ เป็ นการวางแผนพัฒนานครหลวงและเมืองต่างๆ ตามโครงการ
พัฒนาจากส่วนกลางหรือรัฐบาล โดยใช้งบประมาณแผ่นดินโดยตรง ส่วนเรื่องที่ 3 นัน้ เป็ นการ
เสนอแนะให้มกี ารวางแผนพัฒนาโดยส่วนท้องถิน่ เอง ด้วยเงินรายได้ของท้องถิน่ นัน้ ๆ และด้วยเงิน
อุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
1.

การพัฒนานครหลวง

การที่นครหลวงกรุงเทพฯ เจริญเติบโตมาได้อย่างรวดเร็ว จนมีขนาดใหญ่ถงึ ปจั จุบนั นี้นัน้
เกิดจากการลงทุนของเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และเนื่องจากนครหลวง
กรุงเทพฯ เป็ นที่ตงั ้ ของศูนย์บริหารของทางราชการทุกสาขาทัวประเทศ
่
จึงทาให้การเจริญเติบโต
ของนครหลวงเป็ นไปด้วยพลังผลักดันของเอกชน และผู้ท่อี ยู่อาศัยในนครหลวง ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมในรอบระยะของแผนพัฒนาฯ ที่แล้วๆ มา การลงทุนของรัฐในส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ งกับการ
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พัฒนานครหลวงนัน้ มีน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วรัฐมุ่งลงทุนหนักไปในโครงการขัน้ พื้นฐานเช่นการ
พัฒนาการเกษตร การคมนาคมและการชลประทาน เป็ นต้น จึงทาให้การลงทุนของรัฐในส่วนที่
เกีย่ วกับการพัฒนานครหลวงในระยะทีผ่ ่านมามิได้เป็ นไปตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ก.

ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในการพัฒนานครหลวง

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้มโี ครงการทางด้าน
สาธารณูปการเพื่อพัฒนานครหลวงหลายโครงการ แต่โดยทัวไปแล้
่
ว ผลงานก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะ
บรรเทาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ผลการดาเนินงานตามโครงการในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อาจสรุป
สาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือ
(1) อาคารสงเคราะห์ เริม่ ตัง้ แต่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก รัฐบาลได้
จัดสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผูม้ รี ายได้น้อยเพิม่ ขึน้ 20 แห่ง สาหรับให้ประชาชนได้เข้าอยู่อ าศัย
1,312 ครอบครัว ต่อมาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้จดั สร้างอาคารสงเคราะห์ใน
ส่วนกลางพระนครสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยเพิม่ ขึน้ อีก 2,736 ครอบครัว และอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้
มีรายได้ปานกลาง โดยการจัดสรรบ้านและทีด่ นิ เป็ นจานวน 621 ครอบครัว นอกจากนี้ยงั ได้จดั สรร
อาคารสงเคราะห์ในส่วนภูมภิ าคตามแห่งต่างๆ ในต่างจังหวัดอีกรวมทัง้ สิน้ 186 ครอบครัว
(2) ประปานครหลวง รัฐได้ปรับปรุงและจัดตัง้ การประปานครหลวงขึ้น
ดาเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ โดยรวมกิจการประปากรุงเทพฯ ธนบุร ี นนทบุร ี และสมุทรปราการ
เข้าด้วยกันเป็ นการประปานครหลวง โดยมีจุดประสงค์ให้กจิ การสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต
เพื่อ เป็ นการแบ่งเบาภาระงบประมาณแผ่ นดินต่ อ ไป แต่ ใ นระยะการเริม่ ต้นของการปรับปรุง นี้
รัฐบาลจาเป็ นต้องช่วยเหลือสนับสนุ นในด้านงบประมาณไปพลางก่อนจนกว่าการประปานครหลวง
จะสามารถเลีย้ งตัวเองได้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก รัฐบาลได้ทาการก่อสร้างและปรับปรุงเพิม่
กาลังผลิตของการประปาในเขตพระนครและธนบุรจี ากวันละประมาณ 175,000 ลูกบาศก์เมตร เป็ น
ประมาณวันละ 372,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้ทาการ
ว่าจ้างวิศวกรทีป่ รึกษามาทาการสารวจศึกษาและจัดทาแผนหลักสาหรับโครงการระยะยาว วางแผน
ล่วงหน้าไว้ 30 ปี ให้กบั การประปานครหลวงเพื่อจะได้เป็ นหลักในการก่อสร้างปรับปรุงต่อไปใน
อนาคต ในขณะเดียวกันได้ทาการก่อสร้างและปรับปรุงเพิม่ กาลังผลิตของการประปาทัง้ ในเขตนคร
หลวงเพิม่ ขึน้ อีก โดยได้ทาการเจาะบ่อบาดาลเพิม่ ขึน้ ด้วย ทาให้สามารถเพิม่ กาลังผลิตรวมได้เป็ น
วันละ 987,600 ลูกบาศก์เมตร
(3) การระบายน้าฝนและน้าโสโครก เพื่อขจัดปญั หาการระบายน้ าโสโครก
น้ าฝน และป้องกันน้ าท่วม อันมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย และความสะอาดเรียบร้อย
โดยตรง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้ว่าจ้างบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษา ทาการสารวจศึกษา
และทารายงานแผนหลัก จนเสร็จสิ้น เพื่อ เป็ นหลักในการดาเนินการต่ อ ไป จากนัน้ ได้ว่าจ้างให้
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วิศวกรทีป่ รึกษาออกแบบรายละเอียด เพื่อทาการก่อสร้างในเขตอาเภอชัน้ ในบริเวณระหว่างคลอง
ผดุงกรุงเกษม และแม่น้ าเจ้าพระยา และบริเวณทีต่ ดิ ต่อเป็ นเนื้ อทีป่ ระมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เริม่ ทาการก่อสร้างตามแผนหลักทีไ่ ด้วางไว้ คือ โครงการพระราม 4 ก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ า ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 3.3 เมตร ตามแผนหลักที่วศิ วกรที่ปรึกษาได้
ออกแบบไว้เป็นระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมทัง้ โรงสูบขนาดใหญ่ทส่ี ามารถสูบน้ าด้วย
อัตรา 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพร้อมทัง้ อาคารทิ้งน้ าเพื่อระบายน้ าลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ที่
บริเวณช่องนนทรีย์ อุโมงค์ดงั กล่าวเชื่อมต่อกับถนนพระราม 4 ไปตามถนนเชือ้ เพลิงตรงไปออกสู่
แม่น้าเจ้าพระยา ซึง่ ค่าก่อสร้างตามโครงการพระราม 4 ดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 70 ล้านบาท
(4) การก่ อสร้างถนนในนครหลวง เป็ นโครงการระยะ 10 ปี ซึ่งได้เริม่
ดาเนินการจากปี 2507 มีคณะกรรมการจากหน่ วยราชการต่างๆ พิจารณาวางหลักนโยบายและ
กาหนดถนนสายต่างๆ รวม 25 สาย ซึง่ จะทาการก่อสร้างปรับปรุงและขยายให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เพิม่ เติมอีก 2 สะพาน ในรอบระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุ มตั ิงบประมาณอุดหนุ นให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพและธนบุร ี ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนเสร็จสิ้นไปแล้วรวม 7 สาย และกาลังทาการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่
บริเวณท่าช้างวังหน้าและสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยอยู่ ซึง่ จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2516 ส่วน
สะพานแห่งที่ 2 นัน้ จะได้ทาการก่อสร้างทีป่ ลายถนนสาธรต่อไป
ข.

ปัญหาซึ่งเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อไปในการพัฒนานครหลวง

เขตนครหลวงได้ขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีทแ่ี ล้วมา ประชากรเพิม่ ขึน้
ในอัตราทีส่ งู กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ทัง้ จากอัตราการเกิดตามธรรมชาติ และการอพยพมาจากส่วนอื่นๆ
ของประเทศ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรนี้ นาไปสู่ปญั หาสาคัญหลายประการ คือ
(1) การผังเมือง เมื่อสิ้นระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ปรากฏว่ายังไม่ม ี
ผังเมืองรวมสาหรับเขตนครหลวงซึง่ ใช้บงั คับเป็ นทางการได้ แม้ว่าเคยมีการจัดทาผังเมืองรวม โดย
ผู้เ ชี่ย วชาญต่ า งประเทศ เมื่อ ประมาณปี 2503 แต่ ผ ัง นี้ ก็ย ัง มิไ ด้ร บั การตกลงยอมรับ เป็ น
ทางการ เมื่อต้นปี 2513 เทศบาลนครกรุงเทพได้จดั ทาผังเมืองรวมของเขตนครหลวงขึน้ และเมื่อ
ต้นปี 2514 สานักผังเมืองได้จดั ทาผังเมืองนครหลวงฉบับปรับปรุง ผังทีจ่ ดั ทาในระยะหลังโดยทัง้ 2
หน่ วยงานนี้ ยังมีความแตกต่างในหลักการอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ขนาดของเมือง จานวน
ประชากร และการใช้ท่ีดิน เป็ น ต้น การขาดผังเมือ งรวมที่จ ะใช้เ ป็ น พื้น ฐาน ท าให้การวางผัง
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิจ การประปา การระบายน้ า โทรศัพ ท์ ไฟฟ้ า ถนน และ
การจราจร กระทาได้ด้วยความยากลาบาก ในการวางแผนสาธารณูปโภคแต่ละแห่งก็ต้องทาโดย
กาหนดความคาดหมาย ว่าด้วยการขยายตัวของเมืองในอนาคต และตัง้ ข้อสมมติต่างๆ ขึน้ ประกอบ
จึงปรากฏว่ามีหลายกรณีทข่ี อ้ สมมติต่างๆ เหล่านี้ไม่ตรงกัน และไม่สอดคล้องกัน
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นอกจากข้อ ที่ว่า เรายังไม่มผี งั เมือ งที่ยอมรับรองร่ว มกันแล้ว ก็ยงั ขาด
อานาจทีจ่ ะบังคับให้เป็นไปตามผังเมือง เมือ่ เกิดมีการตกลงยอมรับผังเมืองนัน้ ขึน้ กฎหมายผังเมือง
ได้จดั ร่างมาตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แต่กย็ งั ไม่มกี ารประกาศใช้
ปญั หาเรื่องผังเมืองรวมและกฎหมายผังเมืองนี้ เป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญ
เป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะทาให้การขยายเมืองและบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ได้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และมีหลักเกณฑ์ในอนาคต
(2) ที่ อยู่อาศัย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของนครหลวง และในขณะเดียวกัน
ก็ขาดอานาจทีจ่ ะควบคุมการใช้ทด่ี นิ ทาให้เกิดปญั หาเรื่องที่อยู่อาศัยขึน้ หลายประการ เช่น ขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย และทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเกิดปญั หาต่อเนื่องในเรื่อง
แหล่งเสื่อมโทรม และการบุกรุกต่างๆ
ความขาดแคลนเรื่องทีอ่ ยู่อาศัย สาหรับผูม้ รี ายได้ระดับต่างๆ ในปจั จุบนั มี
ประมาณ 100,000 หน่วย หากอัตราการก่อสร้างทัง้ ของรัฐบาล และเอกชนยังเป็ นไปตามแนวโน้มที่
แล้วมา ความขาดแคลนนี้จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 170,000 หน่ วย ในระยะอีก 10 ปีขา้ งหน้า ในจานวนนี้จะ
เป็ นความขาดแคลนของผู้ท่มี รี ายได้ระดับต่ า สุ ด คือ ผู้ท่มี รี ายได้ต่ อเดือ น ต่ ากว่าครอบครัว ละ
1,500 บาท ประมาณกว่า 60,000 ครอบครัว
แหล่งเสื่อมโทรมและการรุกล้าที่มอี ยู่ทวไปในเขตนครหลวง
ั่
แหล่งที่ใหญ่
ทีส่ ุดคือทีบ่ ริเวณท่าเรือคลองเตย ซึง่ มีผอู้ ยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมนี้ประมาณ 4,300 ครอบครัว หรือ
ประมาณ 25,000 คน ในบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมและแหล่งรุกล้าต่างๆ ได้มปี ญั หาเรื่องขาดบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ขาดโรงเรียน และเกิดปญั หาสังคมขึน้ หลายประการ
การบริห ารงานอาคารสงเคราะห์ใ นปจั จุบ ัน หน่ ว ยงานของรัฐที่ทางาน
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยยังกระจัดกระจายอยู่ม าก ทาให้การทางานในบางครัง้ ขาดการประสานงาน
และไม่มปี ระสิทธิภาพ ความช่วยเหลือที่รฐั จะให้ต่อเอกชนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็ยงั มีอยู่น้อย และไม่
สามารถส่งเสริมให้มกี ารลงทุนในเรื่องนี้เท่าทีค่ วร ทางด้านการเงินก็ยงั มิได้มกี ารศึกษาถึง แหล่งเงิน
ต่างๆ ทีอ่ าจนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
(3) การประปา น้ าบริโภคเป็ นปจั จัยที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดารงชีวติ
บริการของการประปานครหลวง ตลอดระยะเวลาทีแ่ ล้วมาจนถึงสิน้ ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ยังไม่เพียงพอ ดังจะกล่าวข้างล่างนี้
ทางด้านปริมาณการผลิต โดยที่การประปานครหลวงมิได้มกี ารปรับปรุง
และขยายก าลังผลิต มาเป็ นเวลานาน ในขณะเดียวกันจานวนประชากรผู้ใ ช้น้ า ก็เ พิ่มขึ้นอย่า ง
รวดเร็ว ทาให้ความขาดแคลนมีอยู่โดยทัวไป
่ ยิง่ ในฤดูแล้งความขาดแคลนยิง่ ทวีความรุนแรงมาก
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ขึน้ บ่อบาดาลซึ่งได้มกี ารเจาะเพิม่ ขึน้ มาก เพื่อแก้ปญั หาความขาดแคลนเฉพาะหน้า ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และไม่สามารถผลิตน้ าได้ปริมาณเพียงพอและคุณภาพที่สมควร กับทัง้ ยัง
ปรากฏว่ามีจานวนบ่อซึง่ ต้องทิง้ ไปเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากการแผ่ขยายเขตของน้ าเค็มใต้ดนิ
แผ่ลกึ เข้ามาในแผ่นดินมากขึน้
ระบบจาหน่ ายยังไม่สามารถขยายตัวได้ทนั การ เนื่องจากขนาดของเมือง
แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วประการหนึ่ง และการทีไ่ ม่มผี งั เมืองและไม่มกี ารบังคับการใช้ทด่ี นิ อีก
ประการหนึ่ง ทาให้การวางแผนขยายระบบจาหน่ ายทาได้ยากมาก
การบริห ารงานของการประปานครหลวงเองก็จ ะต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง
มากมายหลายประการด้วยกัน เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด การ
เก็บรายได้จากค่าน้ าในปจั จุบนั เก็บเงินได้เพียงประมาณร้อยละ 20 ของน้ าทีจ่ าหน่ ายออกไป การ
อ่านมาตรวัดน้ายังไม่ครบถ้วน มาตรวัดน้าทีอ่ ่านแล้วก็มไิ ด้มกี ารติดตามเก็บเงิน มาตรวัดน้ าทีเ่ สียก็
ไม่มกี ารซ่อมแซม เหล่านี้เป็ นเพียงปญั หาบางประการทีเ่ กิดขึน้ การบริหารงานภายในและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ จะต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ดยี งิ่ ขึน้
(4) การจราจร จานวนยานพาหนะในเขตนครหลวงในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี แต่ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงก่อสร้างถนน
เพิม่ ขึน้ ในอัตราต่ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี นอกจากนี้ ถนนในเขตนครหลวงยังขาดระบบอันเหมาะสม มี
ถนนปลายตันอยู่เป็ นจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถใช้เป็ นทางผ่านได้ประโยชน์เต็มที่ การแก้ไขใน
ระยะทีแ่ ล้วมาเป็นการแก้เฉพาะจุด ซึง่ พอบรรเทาปญั หาการจราจรเฉพาะหน้าลงไปได้บา้ ง แต่ยงั ไม่
มีแผนรวมของระบบการจราจรจึงทาให้เกิดปญั หาจราจรติดขัดและเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก
ั หาอยู่ห ลายประการ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
ทางด้า นการบริห ารก็ยงั มีป ญ
เกี่ยวข้องทางานไม่สอดคล้องกัน เช่น เทศบาลสร้า งถนน ตารวจจราจรตัง้ สัญญาณ ตารวจท้องที่
ควบคุมการจราจร กรมการขนส่งควบคุมรถประจาทาง กรมโยธาเทศบาลควบคุมสะพานข้ามแม่น้ า
จะเห็นได้ว่าการประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานต่ างๆ ยังไม่เ พียงพอ นอกจากนี้การลงทุนของ
หน่วยงานต่างๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจราจรยังไม่มแี ผนรวม และขาดการประสานงาน ซึง่ ทาให้ผล
ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
ผูใ้ ช้ยานพาหนะไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับต่างๆ และไม่มกี ารกวดขัน
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในบางกรณี กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ยังไม่รดั กุม
และไม่เพียงพอ เช่น เรื่องการจัดที่จอดยานพาหนะต่างๆ เป็ นต้น ทาให้ถนนที่ได้สร้างขึ้นไว้มไิ ด้
ใช้ประโยชน์แก่การจราจรอย่างเต็มที่ ระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจาทาง ยังจะต้องได้รบั
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การปรับปรุงให้มคี วามสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น เพื่อให้ทนั กับความต้องการของ
ประชาชนอีกเป็นอันมาก
(5) ปัญหาอื่นๆ นอกจากปญั หา 4 ประการทีก่ ล่าวถึงข้างต้น การพัฒนานคร
หลวงเท่าทีแ่ ล้วมายังประสบปญั หาอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น ระบบระบายน้ าฝน น้ าโสโครก และ
ป้องกันน้ าท่วมยังไม่ดพี อ พร้อมกันนัน้ ระบบการโทรศัพท์ การไฟฟ้า การศึกษา การสาธารณสุข
และการรักษาพยาบาลก็ยงั จะต้องจัดให้มเี พิม่ ขึน้ เพื่อ บรรเทาปญั หาทีม่ อี ยู่เดิมลง และเตรียมการที่
จะรับปญั หาต่อไปในอนาคตด้วย
โดยทัวไปแล้
่
วก็กล่าวได้ว่า นครหลวงได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ม ี
แผน และการควบคุมการขยายตัวนี้ คงจะต้องดาเนินต่อไปอีกเป็ นเวลานาน ถ้าปล่อยให้เป็ นดังนี้
ต่อไปโดยไม่มแี ผนและการควบคุมแล้ว จะก่ อให้เกิดปญั หาซึ่งจะแก้ได้ยากขึน้ ทุกที และเกิดการ
เสียเปล่ามากขึน้ ทุกทีดว้ ย
ค.

มาตรการ เป้ าหมายและโครงการสาคัญของการพัฒนานครหลวง

เพื่อขจัดและบรรเทาปญั หาต่างๆ ดังที่ได้กล่าถึงข้างต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ได้มกี ารกาหนดมาตรการเป้าหมาย และโครงการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนานครหลวง
ดังต่อไปนี้
(1) โครงการผังเมืองนครหลวง ควรจะดาเนินงานเพื่อประกาศใช้พระราชบัญ ญัติผ งั เมือ งในระยะแรกของแผน เนื่อ งด้ว ยเป็ นพระราชบัญ ญัติท่กี าหนดหลักเกณฑ์ทวไป
ั่
เกีย่ วกับการวางผังเมืองทัง้ ในเขตนครหลวงและในชุมชนอื่นๆ ทัวประเทศ
่
พระราชบัญญัตผิ งั เมือง
นี้ จะเป็ นกฎหมายหลัก เพื่อที่จะให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการให้ขยายตัวของเมือง
ต่างๆ ได้เป็ นไปอย่างมีห ลัก เกณฑ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้ท่ดี ินและการจัดหาบริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้เป็นไปอย่างมีแผน
พร้อมกันนี้จะได้มกี ารพิจารณาจัดตัง้ หน่ วยงานบริหารรวมของนครหลวง
ขึ้น ครอบคลุ มเนื้อ ที่ 4 จังหวัด คือ พระนคร ธนบุร ี นนทบุร ี และสมุทรปราการ เพื่อ ให้การ
บริหารงานของเขตนครหลวงได้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และมีการประสานงานกัน
มากขึน้ ทัง้ นี้ เพราะ 4 จังหวัดดังกล่าวถึงข้างต้นนี้มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ ต่อกัน และอีกประการหนึ่ง
ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐบางหน่วยแล้ว ทีม่ อี าณาเขตการบริหารงานควบคุม 4 จังหวัดนี้ เช่น
การ ไฟฟ้ าน ครห ล ว ง แ ล ะ การ ปร ะปา นค รหล ว ง เป็ นต้ น แ ล ะโ ดย ที่ ส า นั ก ผั ง เ มื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ได้จดั ทาผังนครหลวงฉบับปรับปรุงแล้วเสร็จในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ซึ่งก าหนดหลัก เกณฑ์ต่ างๆ เกี่ยวกับการขยายตัวของนครหลวงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อ ง
จานวนประชากรในเขตนครหลวงในอนาคต เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามผัง ที่ได้ว างไว้น้ี จะได้มกี ารใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเกี่ยวกับการขยายตัวของจานวนประชากรและการอพยพจากชนบท
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และตัวจังหวัดอื่นๆ เข้าสู่เขตนครหลวง มาตรการต่างๆ เหล่านี้มปี รากฏเสนออยู่ในผังนครหลวง
ฉบับ ปรับ ปรุ ง และเกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาเมือ งอื่น ๆ ทัง้ ที่อ ยู่ใ กล้เ คีย งนครหลวง และที่เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ภ า ค ต่ า ง ๆ
อ ยู่ ด้ ว ย
ใ น
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้มกี ารเริม่ ดาเนินงานตามข้อเสนอเหล่านี้ เพื่อให้การขยายตัว
ของนครหลวงได้เป็นไปตามความคาดหมายของสานัก-ผังเมือง
(2) โครงการที่ อยู่อาศัย อัตราเพิม่ ประชากรของประเทศไทยได้เพิม่ สูงขึน้
อย่างรวดเร็ว ตามสถิติปรากฏว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย วประมาณร้อ ยละ 3.1 ต่ อ ปี
โดยเฉพาะในพระนคร-ธนบุร ี เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 5.5 ต่อปี ซึ่งนับว่าเป็ นอัตราการเพิม่ ของ
ประชากรทีส่ ูงมาก ดังนัน้ ปญั หาในเรื่องที่อยู่อาศัยจึงเกิดควบคู่กนั ไปด้วย ปญั หาที่สาคัญยิง่ เมื่อมี
ประชากรเป็นจานวนมากก็คอื เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ถูกสุขลักษณะมีความแออัด มีสภาพทรุดโทรม เป็ น
แหล่งของโรคภัย กับทัง้ เกิดปญั หาทางด้านสังคมด้วย
เพื่อแก้ปญั หาเหล่านี้รฐั บาลจึงได้จดั สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดย
การสร้างอาคารให้เช่าและเช่าซื้อในที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตที่เป็ นแหล่งชุมชน ซึ่งมีประชาชน
อาศัยอยู่หนาแน่ น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้น้อย และผู้มรี ายได้ในระดับปานกลางได้มที ่อี ยู่อาศัย
เป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะ
อย่างไรก็ต าม ผลงานการก่อ สร้างที่รฐั บาลได้จดั ทาขึ้นมายังนับว่าน้ อ ย
เมือ่ เทียบกับจานวนความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการของประชาชนใน
เขตทีม่ ชี ุมชนอาศัยหนาแน่น เช่น พระนคร-ธนบุร ี จากสถิตทิ ร่ี วบรวมได้แสดงว่าจานวนประชากรที่
เพิม่ ขึน้ สูงกว่าจานวนอาคารทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นเขตรัฐบาลและเอกชนในรอบ 10 ปี ทีแ่ ล้วมา คือ ได้
มีอาคารสร้างขึน้ เพียงประมาณ 150,000 หน่วย ในขณะทีป่ ระชากรในนครหลวงได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ
1.1 ล้านคน ทัง้ นี้ ยังไม่คดิ ถึงความขาดแคลนทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้วเมือ่ 10 ปีก่อน
อีกประการหนึ่ง รายงานแผนมหานครกรุงเทพ 2533 (Greater Bangkok
Plan 2533) ซึง่ จัดทาโดยบริษทั Litchfield Whiting Bowne & Associates ได้ระบุถงึ ความต้องการ
ทีอ่ ยู่อาศัยของประชากรไว้ว่าจะมีประมาณปีละ 19,000 หน่ วย และได้เสนอว่าอย่างน้อยทีส่ ุดการ
จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชน ควรจะทาประมาณปีละ 17,000 หน่ วย ทุกๆ ปี เมื่อพิจารณาดูจาก
การคาดคะเนของรายงานของบริษทั Litchfield Whiting Bowne & Associates แล้ว การสร้าง
อาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยทีร่ ฐั บาลทาอยูใ่ นขณะนี้ไม่เพียงพอ แม้แต่สาหรับส่วนที่เพิม่ เติมของความต้องการ
ของประชากร จึงควรจะเร่งรีบดาเนินการแก้ไขเสียโดยเร็ว
การจัดสร้างอาคารทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นภาระกิจทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่
พึงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับครอบครัวผูม้ รี ายได้น้อย ในปจั จุบนั นี้การสร้างอาคารที่
อยู่อาศัยไม่ได้ก้าวหน้ าไปเท่าที่ควร ทัง้ นี้ เกิดจากอุปสรรคปญั หาหลายประการ เช่น ยังมิได้วาง
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นโยบายในเรื่องที่อยู่อาศัยที่แน่ นอน ทาให้ไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้ ไม่สามารถที่จะ
ขยายงานและกาลังคนให้เพียงพอทีจ่ ะดาเนินงานได้ นอกจากนัน้ แล้วยังปรากฏว่าการดาเนิน -งานมี
หน่ วยงานหลายหน่ วย ทาให้งบประมาณกระจัดกระจายและขาดการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ
ตลอดจนขาดหลักเกณฑ์ทแ่ี น่นอนเกีย่ วกับการหาแหล่งเงินทุน
เพื่อ แก้ไ ขปญั หาความต้องการอาคารที่อ ยู่อ าศัย รัฐบาลควรจะกาหนด
นโยบายให้แน่นอนแล้วใช้ถอื เป็นหลักในการดาเนินงาน โดยวางนโยบายดังต่อไปนี้
รัฐจะส่ งเสริมและสร้างให้มที ่อี ยู่อ าศัยให้เพียงพอกับความต้อ งการของ
ประชาชนโดยสมดุลย์กบั ระดับรายได้ของประชากรและทรัพยากรของรัฐ ด้วยการจัดการด้านทีด่ นิ
และผัง เมือ ง การส่ ง เสริม การลงทุ น การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า งโดยมีห น่ ว ยบริห ารและ
ปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายดัง กล่ าว รัฐจะได้ถือ หลักการและเป้าหมาย
ส่วนรวมดังนี้ คือ
(2.1) รัฐ จะจัด ท าโครงการพัฒ นาที่อ ยู่อ าศัย รวมทัง้ ประเทศ โดยมี
ระยะเวลาของโครงการ 30 ปี เริม่ ปี 2515 ถึงปี 2544 โครงการนี้จะได้มกี ารปรับปรุงเป็ นครัง้ คราว
เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม
(2.2) ในการสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่รฐั จะลงุทนสร้างให้แก่ผู้มรี ายได้
น้อยสาหรับการสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ผมู้ รี ายได้ปานกลาง นอกจากรัฐจะดาเนินการแล้ว รัฐจะให้
ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้วสิ าหกิจเอกชน ทาการลงทุนสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
(2.3) เพื่อเป็ นการช่วยเหลือราษฎรในชนบทตลอดจนเป็ นการป้องกัน
การอพยพเข้าสู่เขตชุมชน รัฐจะขยายกิจการนิคมสร้างตนเองและการจัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ประชาชนใน
ชนบททีไ่ ม่มที อ่ี ยูอ่ าศัยทากินให้ได้มที อ่ี ยูแ่ ละทากินเพียงพอ
(2.4) รัฐจะจัดให้มกี ารสารวจความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นระยะๆ เพื่อจะ
ได้ ท ราบถึง ความเปลี่ย นแปลงในเรื่อ งที่อ ยู่ อ าศัย ได้ ถู ก ต้ อ ง และจะได้ น าข้อ มูล มาปรับ ปรุ ง
โครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
(2.5) เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่อยู่อาศัยได้ดาเนินงานไป
ในทางเดียวกันและมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ จะได้จดั ตัง้ คณะกรรมการประสานงานขึน้ ชุด
หนึ่งทาหน้าทีพ่ จิ ารณาในเรือ่ งนโยบาย ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคและปญั หาทีจ่ ะมีขน้ึ รวมทัง้ การ
พิจารณาปรับปรุงการบริหารงานอื่นๆ
(2.6) รัฐจะสนับสนุ นให้มสี ถาบันการเงินให้การช่วยเหลือเงินกู้เพื่อการ
สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่า
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(2.7) รัฐจะหาเงินทุนเพิม่ ขึน้ โดยการออกพันธบัตร หรือกู้ยมื เงินโดยวิธ ี
อื่น เพื่อการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยโดยตรง หรือโดยรัฐบาลค้าประกันแหล่งเงินกู้ ทัง้ ภายในประเทศและ
จากต่างประเทศ
(2.8) รัฐจะส่งเสริมให้ใช้วธิ กี ารการก่อสร้างแผนใหม่โดยวิธกี ารประหยัด
โดยรัฐจะส่งเสริมการลงทุนที่มกี ารต่อเนื่องเป็ นระยะยาว ในการตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง งานวิจยั เพื่อพัฒนาการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการฝึ กช่างทุก
ระดับเพื่อให้มคี วามสามารถในการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม
(2.9) รัฐจะจัดทาผังหลักให้สมั พันธ์กบั ที่อยู่อาศัยของเมือง ชนบท และ
ภาคต่างๆ ของประเทศ
(2.10) การดาเนินงานแก้ปญั หาเรื่องที่อยู่อาศัย จะได้เน้ นหนักในชุมชน
ใหญ่ๆ ก่อน
(2.11) ตัง้ เป้าหมายไว้ว่า การแก้ไขในนครหลวงจะพยายามแก้ให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลา 10 ปี โดยถือมาตรฐานว่าจะให้มกี ารสร้างที่อยู่อาศัยในอัตรา 10 หน่ วย ต่อ
ประชากร 1,000 คนต่อปี
(2.12) จะต้ อ งมีก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของที่อ ยู่ อ าศัย ให้ เ หมาะสมทัง้
ทางด้านสุขลักษณะ ปญั หาสังคม และสิง่ แวดล้อมต่างๆ
(2.13) การดาเนินงานเรื่องที่อยู่อ าศัย จะต้องให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางด้านผังเมือง
(2.14) รัฐจะพิจารณาลงทุน โดยรัฐบาลและเอกชนเพื่อก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัย
ในอัตราประมาณร้อยละ 4 ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ
(2.15) รัฐ จะจัด หาและส่ ง เสริม เรื่อ งการใช้ ท่ีดิน เพื่อ เป็ น ที่อ ยู่อ าศัย
โดยเฉพาะในเขตชุมชนขนาดใหญ่ โดยพยายามใช้ทด่ี นิ ของรัฐก่อน
(2.16) รัฐจะได้ดาเนินการปรับปรุงทางด้านกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
และเทศบัญญัตเิ พื่อให้การพัฒนาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้มปี ระสิทธิภาพ และได้ผลตามนโยบาย
เนื่องจากความขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตนครหลวงมีอยู่มาก และจะมี
เพิ่มขึ้นต่ อ ไปเรื่อ ยๆ เพื่อ ที่จะบรรเทาปญั หาความขาดแคลนที่อ ยู่อ าศัยทัง้ ในด้านจานวน และ
คุณภาพ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้มกี ารดาเนินงานดังต่อไปนี้ คือ
เริม่ จัดตัง้ หน่ วยงานที่จะมีหน้าที่รบั ผิดชอบทัวไปเกี
่
่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย
แทนที่จะเป็ นหน่ วยงานหลายหน่ วยทาหน้ าที่คล้ายคลึงกันอย่างที่เป็ นมา ก่อ นระยะของแผน
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พัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การจัดตัง้ หน่ ว ยงานนี้จะจัดทาเป็ นขัน้ ๆ คือในขัน้ แรก จะมีคณะกรรมการ
ประสานงานในเรื่อ งที่อยู่อาศัย โดยมีสานักงานของตนเองทาหน้ าที่วางแผนส่วนรวม และ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานอื่นๆ ซึ่งมีอยู่แล้วโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของหน่ วยงานต่างๆ
ของรัฐจะต้องให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของสานักงานคณะกรรมการดังกล่าว การปรับปรุงเรื่องที่
อยูอ่ าศัยนี้มใิ ช่แต่เพียงการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ แต่จะรวมถึงการปรับปรุงบริเวณทีม่ อี ยู่แล้วเดิม และ
การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ ซึง่ มีกระจายอยูท่ วไปในเขตของนครหลวงด้
ั่
วย
ทางด้านการเงิน จะได้มกี ารศึกษาเตรียมการ และจัดตัง้ สถาบันการเงินที่
จะส่งเสริมงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม โดยพยายามทีจ่ ะหาแหล่งเงิน
จากทัง้ ภายในและต่ างประเทศจะพยายามส่ งเสริมการออมภายในประเทศเพื่อที่อ ยู่อ าศัย และ
หาเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมาเพื่อดาเนินการปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัยในเขตนครหลวงนี้
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คาดว่าจะได้รบั การช่วยเหลือเรื่องเงินกู้จากสหรัฐอเมริกามา
ดาเนินการเรื่องที่อยู่อาศัยเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ จะเป็ นเงินทุนเริม่
ดาเนินการสาหรับการกู้ยมื เพื่อที่อยู่อาศัยประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนก่อสร้างจัดที่อยู่
อาศัยให้แก่ผมู้ รี ายได้น้อยในเขตนครหลวงประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และลงทุนให้เอกชนสร้างที่
อยูอ่ าศัยเป็นเงินประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป้าหมายในการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยนี้ก็คอื จะส่งเสริมการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ เพื่อให้ความขาดแคลนที่อยู่ อาศัยสาหรับเขตนคร
หลวงทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพได้หมดสิ้นไปในระยะเวลา 10 ปี ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้น้อย ซึ่งเป็ นภาระโดยตรงของรัฐบาลนัน้ จะ
ดาเนินการตามจุดต่างๆ ทัง้ ในเขตนครหลวงและบริเวณชานเมือง และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเดิม
ให้ถูกสุขลักษณะให้แก่ 30,000 ครอบครัว ก่อสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มรี ายได้น้อยแบบ
แฟลตประมาณ 5,076 หน่ วย สร้างอาคารสงเคราะห์แบบตึกแถว ซึง่ ข้างล่างเป็ นร้านค้าประมาณ
780 หน่ วย นอกจากนี้จะได้จดั ซือ้ ทีด่ นิ ไว้เพื่อเตรียมสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้ มรี ายได้น้อย
เพิม่ ขึน้ ในอนาคตในบริเวณชานเมืองอีกประมาณ 300 ไร่ และพร้อมกันนี้กจ็ ะได้ร่วมและส่งเสริมให้
เอกชนได้ทาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสาหรับผูม้ รี ายได้ปานกลางในเขตนครหลวงอีก
ส่วนหนึ่งด้วย
ในด้า นมาตรฐานของที่อ ยู่อ าศัย จะได้ม ีการศึกษาและทาข้อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้ท่จี ะลงทุน
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยทัง้ ในด้านรัฐบาลและเอกชน งานที่เกี่ยวกับการศึกษา วางแผน ออกแบบ และ
กาหนดมาตรฐานของการก่ อสร้างและวัส ดุก่ อ สร้างนี้จะร่ว มกันดาเนินงานโดยหน่ ว ยงานต่ างๆ
หลายหน่ ว ย แต่ ง านส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นงานของศูน ย์ว ิจ ยั และพัฒ นาการก่ อ สร้างของสถาบันวิจ ยั
วิทยาศาสคร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยซึง่ จะได้ขยายงานในเรือ่ งนี้ต่อไป
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การส ารวจและจัด หาข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย จะต้ อ ง
ดาเนินงานเป็ นประจา และจะต้องขยายงานออกไปมากกว่าที่เป็ นมาแล้วในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีจ่ าเป็นสาหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่อง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในอนาคตต่อไปด้วย
ปญั หาเรื่องความขาดแคลนและคุณภาพของที่อยู่อาศัยนี้อาจกล่าวได้ว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนครหลวง และโดยทีป่ ญั หาต่างๆ เหล่านี้ได้สะสมมาเป็ นเวลานานจึงเป็ นเรื่องที่
จะต้องทาการแก้ไขอย่างเร่งรีบในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(3) โครงการประปานครหลวง จะได้มกี ารปรับปรุงระบบการบริหารของ
การประปานครหลวงตามข้อ เสนอแนะซึ่งผู้เ ชี่ยวชาญได้จ ดั ทาไว้เ พื่อ เพิ่มประสิท ธิภาพในการ
บริหารงานของการประปานครหลวงในปจั จุบนั และเพื่อการขยายงานต่อไปในอนาคต การประปา
นครหลวงจะได้ปรับปรุงระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพในการบริการผูใ้ ช้น้ าได้ทนั ท่วงทีให้สามารถหา
รายได้ได้อย่างเพียงพอและโดยมาตรการรัดกุมและให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบ
เพื่อ เตรีย มรับ การขยายบริก ารที่จ ะให้แ ก่ ผู้ ใ ช้น้ า ได้ใ นอนาคต เพื่อ ให้ ก ารประปานครหลวง
ดาเนินการตามแนวดังกล่าวได้ อาจมีความจาเป็ นปรับปรุงอัตราค่าน้ าเพื่อให้ความยุตธิ รรมแก่ผใู้ ช้
น้ าในท้องทีต่ ่างๆ และเพื่อให้การประปานครหลวงมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ในการดาเนินงานปกติ
และการขยายงานในอนาคตด้วย
ในด้านการผลิต ก็จะได้เพิม่ กาลังผลิตรวมของการประปานครหลวงจาก
ประมาณ 1 ล้า นลูก บาศก์เ มตรต่ อ วัน เมื่อ ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 เป็ นประมาณ 2
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การปรับปรุงปริมาณน้ านี้จะต้อ ง
ปรับ ปรุงทัง้ ทางด้า นการผลิต คือ โรงกรองน้ า และระบบบ่ อ บาดาลต่ า งๆ และทางด้า นระบบ
จาหน่ ายน้ า คือ เส้นท่อขนาดต่างๆ เพื่อที่จะให้สามารถจัดหาน้ าให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 3.5
ล้านคน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และให้มปี ริมาณน้ าที่จะเพียงพอสาหรับจานวน
ประชากรทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ต่อไปจนถึงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
เพื่อขยายความสามารถในการผลิตและระบบจาหน่ายน้าประปา ออกไปให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในเขตนครหลวง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ จะ
ได้มกี ารหาแหล่งเงินเพื่อมาลงทุนในการก่ อสร้างระบบการผลิตและระบบจาหน่ ายโดยจะหาทัง้
แหล่งเงินจากภายในประเทศและจากต่างประเทสในรูปของสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วย
(4) โครงการจราจรนครหลวง ในปลายแผนระยะที่ 2 รัฐบาลได้จดั หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อมาทาการวางแผนจราจรนครหลวง โดยผู้เชี่ยวชาญจะได้ทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินงานระยะสัน้ และการวางแผนระยะยาว ซึง่ จะใช้เป็ นหลักในการปรับปรุ งระบบจราจรใน
เขตนครหลวงและบรรเทาปญั หาการจราจรคับคัง่ ในปจั จุบนั การศึก ษาหาข้อ มูล และวางแผน
เกี่ยวกับการแก้ปญั หาจราจรนครหลวง ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวนี้ จะรวมทัง้ การศึกษาถึงระบบ
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ทางสายด่วน ระบบการคมนาคมเชื่อมต่อเมืองภายนอกในทิศต่างๆ ระบบการคมนาคมเชื่อมต่อที่
รวดเร็วระหว่างส่วนต่างๆ ของนครหลวง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึง่ แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 และจะมีโครงการซึง่ สามารถเริม่ ดาเนินงานได้ตงั ้ แต่ตอนต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้ม ี
การจัดตัง้ องค์การขึน้ ทาหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางบางสาย ซึ่งเป็ นทางสายด่วนและเก็บ ค่า
ผ่านทาง เพื่อให้การจราจรได้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ จะมีการจัดตัง้ สานักงานวางแผนจราจรนคร
หลวง เพื่อ เป็ นหน่ ว ยงานวิช าการกลาง ท าหน้ า ที่ว างแผนและประสานงานของโครงการของ
หน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง กล่าวคือ โครงการทีจ่ ะดาเนินงานโดยหน่ วยต่างๆ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานนี้ และเป็นไปตามผังรวมทีจ่ ะจัดทาขึน้ สานักงานวางแผนจราจรนครหลวงนี้
จะมีหน้าทีท่ าการปรับปรุงแผนหลักเกี่ยวกับการจราจรให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงต่อไปในอนาคตด้วย
การแก้ ปัญหาจราจรในเขตนครหลวง จะต้ องจัดท าหลายลักษณะ
ด้ ว ยกัน เช่ น การแก้ ปั ญ หาเฉพาะจุ ด ในบริ เ วณที่ มี ก ารจราจรคับ คัง่ การก่ อ สร้ า งทาง
สายด่ วน การปรับปรุงระบบรถประจาทาง และการก่ อสร้างสะพานข้ ามแม่น้ าเจ้ าพระยา
เพิ่ มเติ ม
ทางด้านการลงทุนจะได้ศกึ ษาและพิจารณาจัดหาแหล่งเงินจากทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศเพื่อลงทุนในการปรับปรุงการจราจรในเขตนครหลวง จากภายในประเทศจะได้
มีการปรับปรุงระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่ างๆ เพื่อให้มรี ายได้ท่จี ะใช้ในการแก้ไขปญั หา
จราจรมากขึ้น จากต่ า งประเทศจะได้มกี ารกู้เ งินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือ จาก
รัฐบาลต่างประเทศกับทัง้ จะได้มกี ารส่งเสริมให้เอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศมาลงทุนเพื่อ
กิจการเหล่านี้ดว้ ย
ทางด้า นการบริห ารงานจะได้ม ีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติจ ราจร
ฉบับใหม่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เพื่อให้ผทู้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารงานจราจร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตารวจจราจรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ได้ม ี
มาตรการที่เ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ ทางด้า นกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติท างหลวงฉบับ ใหม่ และ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างฉบับใหม่ขน้ึ ด้วย
(5) โครงการระบายน้าฝนและน้าโสโครก ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
2 ได้มกี ารจัดทาแผนหลักเกีย่ วกับการระบายน้ าฝน น้ าโสโครก และการป้องกันน้ าท่วมและได้มกี าร
ออกแบบรายละเอียดของกิจการต่างๆ เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
จะได้มกี ารเริม่ การก่อสร้างตามแผนหลักและแบบแปลนรายละเอียดที่วางไว้แล้ว โดยจะได้เริม่ ต้น
จากเขตอ าเภอชัน้ ในแล้วขยายตัว ออกไปเรื่อ ยๆ การก่ อสร้างอุโมงค์และโรงสูบน้ าบริเวณถนน
พระราม 4 จะแล้วเสร็จ ในต้นระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และเริม่ ดาเนินการได้ ซึง่ จะบรรเทา
ปญั หาเรื่องการระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วมในบริเวณนัน้ เป็ นเนื้อที่ประมาณ 7 ตาราง
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กิโลเมตร โครงการขัน้ ต่ อ ไป คือ โรงสูบน้ าที่ปลายคลองผดุงกรุงเกษม ทางด้านใต้และการ
ก่อสร้างอื่นๆ เช่น ประตูน้ า เขื่อน และการปรับปรุงคลองต่างๆ ในเขตอาเภอชัน้ ในของนครหลวง
ระบบระบายน้ าโสโครกก็จะได้รบั การเริม่ ดาเนินงานก่อสร้าง สาหรับเขตอาเภอชัน้ ในในตอนปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เช่นเดียวกัน
ทางด้านการบริหารงานในเรื่องนี้ จะได้มกี ารรวมงานการระบายน้ าฝนและ
น้ าโสโครกไว้กบั การประปานครหลวง เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขน้ึ ทัง้ นี้
จะได้เป็นไปตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้วางแผนไว้ร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หน่ วยงานทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม่
นี้ จ ะมีห น้ า ที่ใ นด้ า นวางแผน และปรับ ปรุ ง แผนให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละเวลา การ
ดาเนินงานก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้ การบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้ก่อสร้างไว้แล้วด้วย
ทางด้ า น การเงิ น จะได้ ห าเงิ น เพื่ อ มาล งทุ น ใน กิ จ การ นี้ ทั ้ง จา ก
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทีใ่ ห้การก่อสร้างต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสอดคล้องกับแผนหลัก
ทีไ่ ด้วางไว้
โดยทัวๆ
่ ไปแล้ว จะได้มกี ารปรับปรุงระบบระบายน้ าฝนและน้ าโสโครก
โดยเริม่ จากการระบายน้ าฝน เพื่อทีจ่ ะได้ขจัดปญั หาและลดค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเสียอยู่ปีละเป็ นจานวน
มากในการซ่อมแซมถนน และบรรเทาความเสียหายอื่นๆ ทีเ่ กิดจากน้าท่วมเป็นประจา
(6) การจัด ท าสวนสาธารณะเพื่ อ เป็ นสถานที่ พ กั ผ่ อ นหย่ อ นใจ ใน
นครหลวงเช่นเดียวกับในชุมชนต่างจังหวัด ยังขาดสวนสาธารณะเพื่อเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนซึ่งพ านักอยู่ในที่แ ออัด ดังจะปรากฏว่าในพระนครและธนบุร ี สวนสาธารณะและ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีเนื้อทีท่ งั ้ สิน้ ไม่ถงึ 1,000 ไร่ หรือคิดเทียบเพียงเท่ากับเนื้อที่
1/3 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่ นับว่าน้อยมาก ในการจัดทาผังเมืองนครหลวงตามมาตรฐานที่
ผู้เชี่ยวชาญผังเมืองกาหนด ควรจัดหาที่ดนิ ประมาณ 10 ไร่ เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและที่
พักผ่อนต่อประชากรจานวน 1,000 คน ตามทาเลต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 3 จึง จะหาทางสนับ สนุ น ให้เ ทศบาลและสุ ขาภิบ าล
ทัวประเทศจั
่
ดทาโครงการสวนสาธารณะ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนให้เพิม่
มากขึ้น โดยพิจ ารณาใช้ท่ีดิน ราชพัส ดุ ห รือ มีผู้บริจ าคให้หรือ พิจ ารณาจัด ซื้อ ตามความจ าเป็ น
นอกจากนี้ จะส่งเสริมการจัดสร้างศูนย์เยาวชนและค่ายพักแรมเยาวชนในส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้ อีก
ด้วย
(7) กิ จการอื่ นๆ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากกิจการที่ได้
กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังจะมีกจิ การอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนานครหลวงอยู่ด้วยอีกหลายประการ
ด้วยกัน เช่น การปรับปรุงบริการสาธารณสุขและการศึกษาการจัดศูนย์เยาวชนและสถานทีพ่ กั แรม
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ของเยาวชน การจัดสันทนาการต่างๆ สาหรับผู้ท่อี ยู่ใ นเขตนครหลวง และการปรับปรุงบริการ
ทางด้านโทรศัพท์ และไฟฟ้าเพื่อสนองต่อความต้องการทีม่ เี พิม่ ขึน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ
ง.

ความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต

จากเป้ าหมายในการพัฒนานครหลวงที่ได้ว างไว้ เพื่อ ดาเนินการตามโครงการ
ต่างๆ ต่ อไปในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ จะเป็ นแนวทางทาให้ส ามารถคาดหมายถึง
ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั หรือบังเกิดขึน้ ในอนาคตได้ว่า เมื่อได้จดั วางผังเมืองรวม และนโยบายการใช้
ทีด่ นิ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนาออกใช้บงั คับควบคู่กนั ไปกับกฎหมายผังเมืองแล้ว จะทาให้
การด าเนิ น งานของเจ้า หน้ า ที่ห น่ ว ยราชการในทางด้ า นสาธารณู ป การและสาธารณู ป โภค
มีหลักเกณฑ์หรือโครงร่างทีจ่ ะยึดถือเป็ นบรรทัดฐานในการวางแผนของตนเองขึน้ ปญั หาต่างๆ ใน
นครหลวง เช่น การจราจร การคมนาคมขนส่ง การระบายน้ า การประปาและทีอ่ ยู่อาศัย ก็จะค่อยๆ
คลี่ค ลายสู่ส ภาพที่ดขี ้นึ กว่ าในปจั จุบนั ซึ่ง จะมีผ ลทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มต่ อความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยและความสง่างามของนครหลวง ตลอดจนสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจของประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่ นนครหลวง โครงการทีส่ าคัญต่อไปในอนาคตทีจ่ ะต้องเริม่ ต้นวางมาตรการให้รดั กุมตัง้ แต่
บัดนี้ไป คือ การควบคุมและป้องกันอากาศเสียควบคู่ไปกับการควบคุมและป้องกันน้ าเสีย ซึง่ จะต้อง
เตรีย มการออกกฎหมายพร้อ มกัน ไปเพื่อ ใช้บ ัง คับ เป็ น หลัก ในการด าเนิ น งานให้ไ ด้ผ ลยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ การปรับปรุงโรงเรียนและศูนย์การค้าประจาถิน่ พร้อมทัง้ สวนสาธารณะไว้ตามจุดต่างๆ
รอบนครหลวง ก็เป็ นสิง่ จาเป็ นที่ควรจะได้จดั ทาขึ้นในอนาคต เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อ สอดคล้องกับผัง
นครหลวงและเพื่อ ให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ยในชุมชน ทาให้ส ามารถเกิดการประหยัด
ทางด้านส่วนรวมซึง่ จะมีผลต่อการเศรษฐกิจต่อไป
2.

การพัฒนาเมืองนอกนครหลวง
ก.

ผลการดาเนิ นงานตามแผนฉบับที่ 2 ในการพัฒนาเมืองนอกนครหลวง

โครงการด้านสาธารณูปการในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทีผ่ ่านมาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองนอกนครหลวง ซึง่ รัฐบาลได้ดาเนินการไปแล้วมีดงั ต่อไปนี้
(1) การประปาจัง หวัด ในระยะของพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐบาลได้ทาการ
ปรับปรุงและขยายกาลังผลิตของการประปาเดิมที่มอี ยู่แล้วรวมทัง้ สิ้น 73 แห่ง และทาการสร้าง
ประปาแห่งใหม่ขน้ึ อีก 49 แห่ง รวมเป็ นการประปาทีก่ รมโยธาเทศบาลดาเนินการทัง้ สิน้ 145 แห่ง
กาลังผลิตรวมทัง้ สิ้นวันละ 396,240 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เอกชน เทศบาล
สุขาภิบาล และเทศบาลต าบลดาเนินการประปาจังหวัด ซึ่งกรมโยธาเทศบาลควบคุมสัมปทาน
เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 42 แห่ง รวมเป็ นการประปาทีด่ าเนินการอยู่ในปจั จุบนั ทัง้ สิน้ 187 แห่ง มี
กาลังผลิตรวมได้ประมาณวันละ 471,264 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้กาลังผลิตมากกว่าเป้าหมายเมื่อ
เทียบกับกาลังผลิต กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ประมาณวันละ 460,000 ลูกบาศก์เมตร
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(2) การจัด หาน้ า สะอาดในชนบท หมู่บ้า นในชนบททัว่ ประเทศมีท งั ้ สิ้น
ประมาณ 50,000 หมูบ่ า้ น ทีย่ งั ขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับบริโภค ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
2 ได้วางเป้าหมายทีจ่ ะจัดหาน้ าสะอาดสาหรับอุปโภคและบริโภคให้กบั หมู่บา้ นต่างๆ เป็ นจานวน
ประมาณ 20,000
หมู่บ้า น โดยเร่ ง ด าเนิ น การในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น พิเ ศษ มี
คณะกรรมการบริหารโครงการเป็ นผู้ประสานงานให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอนามัย กรม
ทรัพยากรธรณี กรมโยธาเทศบาล กรมชลประทาน รพช. และกรมการปกครอง ดาเนินการจัดทา
ประปาหมู่บ้านเจาะบ่อ บาดาล ขุดสระน้ า สร้างบ่อ ตื้น สร้างถังเก็บน้ า โดยได้แบ่งหน้ าที่กันทา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และดาเนินการได้ทงั ้ สิน้ ประมาณ 14,560 หมูบ่ า้ น
(3) การผังเมือง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 รัฐได้พยายามเร่งรัดทีจ่ ะออก
กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองสาหรับทัง้ ในเขตนครหลวง และเมืองนอกเขตนครหลวงต่างๆ ทัง้ นี้
เนื่องจากได้เล็งเห็นความสาคัญของโครงการผังเมืองสาหรับชุมชนต่างๆ ทีจ่ ะต้องมีกฎหมายบังคับ
ควบคู่กนั ไป ได้นาเสนอกฎหมายผังเมืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว และได้รบั มอบ
ให้ทาการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอสู่การพิจารณาต่อไป พร้อมกันนัน้ ได้ดาเนินการวางผังเมืองรวม
เพิม่ ขึน้ อีก 19 แห่ง และผังเมืองเฉพาะ 356 แห่ง
ข.

ปัญหาที่เกิ ดขึ้นและคาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อไปในการพัฒนาเมืองนอกนครหลวง

ั หาซึ่ง เกิด ขึ้น ส าหรับ เมือ งนอกเขตนครหลวง และจะเกิด ต่ อ ไปนั น้ ก็ม ีอ ยู่
ปญ
มากมายหลายประการด้วยกัน ซึง่ อาจสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้ คือ
(1) การผัง เมื อ ง เช่ น เดีย วกับ เขตนครหลวง การขยายตัว ของเมือ งและ
ชุมชนต่างๆ ทัวประเทศ
่
ก็ยงั เป็ นไปอย่างไม่มแี ผนในหลักเกณฑ์และไม่มกี ารควบคุมในระยะของ
แผนทีแ่ ล้วมาได้มกี ารจัดทาผังเมืองรวมของเมืองและชุมชนต่างๆ ขึน้ หลายแห่ง แต่กย็ งั ไม่มอี านาจ
ใช้บงั คับปญั หาในเรือ่ งผังเมืองนี้ จึงเกิดขึน้ ในเมืองและชุมชนต่างๆ นอกเขตนครหลวงเช่นเดียวกัน
(2) การประปาจังหวัด ในปจั จุบนั ในเขตจังหวัดและชุมชนขนาดใหญ่ทุกแห่ง
มีกจิ การประปา แต่ส่วนมากแล้วปริมาณการผลิต ระบบจาหน่ ายน้ า และการบริหารงานยังจะต้องมี
การปรับปรุงอีกมาก รายได้ของการประปาจังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่มเี พียงพอทีจ่ ะขยายงานต่อไปได้
(3) การจัดหาน้าสะอาดตามหมู่บ้าน น้ าบริโภคเป็ นของทีจ่ าเป็ นทีส่ ุดอย่าง
หนึ่งไม่ว่าชุมชนจะมีขนาดใดก็ตาม การจัด หาน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชนขนาดเล็ก เช่น
ตามหมู่บ้า นและเขตสุ ขาภิบ าลต่ างๆ ในป จั จุบ ันยัง มีค วามขาดแคลนอยู่อีก มาก ถึง แม้ว่ าจะมี
หน่ วยงานทีร่ ่วมดาเนินการด้านนี้อยู่หลายหน่ วยด้ วยกัน เช่น กรมการปกครอง กรมโยธาเทศบาล
กรมอนามัย กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เป็นต้น
(4) การคมนาคม ทัง้ ในเมืองเล็กใหญ่และระหว่างหมู่บา้ นต่างๆ การจัดระบบ
คมนาคมให้ดขี น้ึ เช่น โครงการสร้างทางหลวงชนบท จะเป็ นการช่วยให้ความสะดวกและยกระดับ
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การครองชีพของประชากรนอกนครหลวงได้เป็ นอย่างดี บริการทางด้านนี้ยงั มีความขาดแคลนทัง้
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ และจะต้องมีการปรับปรุงอีกมาก
ค.

มาตรการเป้ าหมายและโครงการสาคัญในการพัฒนาเมืองนอกนครหลวง

(1) โครงการผังเมือง จัดวางผังเมือ งสาหรับชุมชนต่ างๆ ที่มกี ารขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ในต่างจังหวัดให้เ สร็จสิ้น เพื่อ เป็ นการเตรียมการไว้ล่ ว งหน้ า โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการในการแบ่งย่านการใช้ท่ดี นิ การจราจร ทีอ่ ยู่อาศัย และเรื่องอื่นๆ ทัวไปที
่
่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและเร่งให้มกี ารประกาศใช้กฎหมายผังเมือง และกฎข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึง่ เป็นสิง่ จาเป็นอย่างยิง่ สาหรับการบริหารงานของหน่วยราชการต่างๆ ให้เป็ นไปโดยเรียบร้อยและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ และเพื่อให้เป็ นกรอบบังคับไว้ให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามแผนผังที่ได้วางไว้ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารขยายชุมชนต่างๆ ในส่วนภูมภิ าคเพื่อให้เกิดศูนย์การค้า การเกษตร การเงิน
อุตสาหกรรม และบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทัง้ จัด บริการสาธารณู ปโภคอย่างพอเพียงและได้
มาตรฐาน
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดให้มกี ารวางผังเมืองรวมปีละ
6 แห่ง รวมเป็ นประมาณ 30 แห่ง วางผังเฉพาะปีละประมาณ 60 แห่ง รวมเป็ น 300 แห่ง ประกาศ
กฎกระทรวงใช้บงั คับผังเมืองรวมประมาณ 18 แห่ง ใช้บงั คับผังเฉพาะประมาณ 7 แห่งและ
ดาเนินการเพื่อให้มเี มืองใหม่เป็นเมืองบริวารของนครหลวงด้วย
เพื่อให้การดาเนินงานได้เป็นไปตามผังเมืองทีก่ าหนดไว้ จะได้สนับสนุ นให้
จัดตัง้ องค์การบูรณะท้องถิน่ ขึน้ ในระยะของแผน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าทีด่ แู ลให้การก่อสร้างและ
การใช้ท่ีดินต่ างๆ ได้เ ป็ นไปตามผังเมือ งที่ก าหนดไว้ องค์ก ารบูรณะท้อ งถิ่น นี้จะจัดตัง้ ขึ้น เป็ น
รัฐวิส าหกิจมีอ านาจหน้ าที่ใ นการจัดหาที่ดินและควบคุ มให้การก่ อ สร้างต่ างๆ ให้ส อดคล้อ งกับ
ผังเมือง
(2) โครงการประปาจังหวัด ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้มกี าร
สารวจวางแผนและเรียงล าดับความสาคัญ ของโครงการปรับปรุงประปาจังหวัดทัง้ ในส่ ว นที่อ ยู่
ภายใต้ค วามรับผิด ชอบของกรมโยธาเทศบาล และของเทศบาลต่ างๆ ก็จ ะได้ม ีการขยายและ
สร้างใหม่ และจะได้จดั หาแหล่งเงินทีจ่ ะนามาลงทุนในเรือ่ งนี้ทงั ้ จากภายในและจากนอกประเทศ
ในป จั จุ บ ัน ประปาจัง หวัด ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ประปาเทศบาลต่ า งๆ มี
ความสามารถในการผลิตประมาณ 5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
จะได้มกี ารปรับปรุงและขยายกาลังผลิตของการประปาจังหวัดปีละประมาณ 20 แห่ง และคาดว่าใน
ปลายระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมีกาลังผลิตรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 660,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน นอกจากนี้จะได้ตงั ้ ศูนย์พฒ
ั นาการประปาประจาภาคต่างๆ 4 แห่ง คือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ นอกจากนี้ จะได้มกี ารสารวจและวางแผนหลักของการประปาทีม่ ี
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ความสาคัญอันดับสูงอีกประมาณ 9 แห่ง และจะได้มกี ารขยายงานและก่อสร้างกิจการประปาทีไ่ ด้
ทาการสารวจวางแผนเรียบร้อยแล้ว
(3) โครงการจัดหาน้าสะอาดในชนบท เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ ชนบท
ต่างๆ ได้มนี ้ าสะอาดอุปโภคและบริโภค ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีหน่ วยงานต่างๆ
ดาเนินงานในเรื่อ งนี้ห ลายหน่ ว ยงานด้วยกัน เช่น กรมโยธาเทศบาล กรมทรัพยากรธรณี กรม
อนามัย กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
เป็ นต้น งานทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ มีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การจัดทาบ่อบาดาล ประปาหมู่บา้ น บ่อตื้น
ขุดลอกสระหนองคลองบึง จัดหาถังเก็บน้ าคอนกรีตและถังเก็บน้ าเหล็ก จัดทาอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
เป็ นต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้จดั ให้มกี ารประสานงานและแบ่งงานกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและเพื่อประชาชนได้รบั ประโยชน์จากโครงการ
นี้มากขึน้
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะได้ดาเนินการจัดหาน้ าสะอาดใน
ชนบทในรูปต่างๆ โดยหน่ วยงานทีก่ ล่าวถึงข้างต้นเพิม่ ขึ้นอีกสาหรับ 20,000 หมู่บ้าน ซึง่ ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้ดาเนินการไปได้แล้วประมาณ 15,000 หมูบ่ า้ น
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตามโครงการนี้จะได้มกี ารขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศทัง้ ทางด้านวิชาการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย และในการจัดทาแผนทีจ่ ะจัดหา
น้ าสะอาดให้แก่ชุมชนและหมู่บา้ นในชนบทนี้ จะได้มกี ารสารวจความต้องการของแต่ละท้องทีแ่ ละ
ศึกษาหาวิธกี ารทีจ่ ะจัดหาแหล่งน้ า และวิธกี ารผลิตน้ าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละท้องที่ โดยจัดทา
เป็นแผนรายละเอียดการดาเนินงานแยกเป็นเขตต่างๆ ซึง่ แผนรายละเอียดนี้จะได้จดั ทาให้แ ล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(4) โครงการพัฒนาด้านอื่น สิง่ ทีม่ คี วามสาคัญมากก็คอื การพัฒนาเมืองใหม่
การส่งเสริมให้เมืองที่มโี อกาสขยายตัวได้รวดเร็ว สนับสนุ นให้มศี ูนย์กลางการพัฒนาในภาคต่างๆ
เพื่อป้องกันมิให้คนมุ่งทีจ่ ะเข้ามาสู่เขตนครหลวงตลอดเวลา การพัฒนาเมืองใหม่น้ีควรจะจัดทาขึน้
ในทุกๆ ภาคตามแผนผังซึง่ ทางสานักงานผังเมือง กระทรวงมหาดไทยจะได้จดั ทาขึน้ ต่อไป
ง.

ความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต

เมือ่ ได้ดาเนินนโยบายทางด้านพัฒนาเมืองในต่างจังหวัด และชุมชนในท้องถิน่ แล้ว
ในขณะเดียวกันควรได้ส่งเสริมและพัฒนาเมืองเอกต่างๆ ทีม่ รี ายได้และฐานะทางเศรษฐกิจมันคงมี
่
แหล่ ง อาชี พ อุ ต สาหกรรม และธุ ร การงานที่จ ะเลี้ย งชาวเมือ งได้ ด้ ว ยดี พร้ อ มทัง้ มีบ ริก าร
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคสมบูรณ์ให้เป็ นศูนย์กลางของความเจริญในภาคต่างๆ ทัง้ นี้ จะ
เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ทอ้ งถิน่ ให้ได้ผลยิง่ ขึน้ ในอนาคต และทัง้ ยังเป็ นการควบคุมทางอ้อม
มิให้เกิดการอพยพขนานใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพในนครหลวงด้วย เมืองสาคัญที่ขณะนี้มฐี านะ
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ทางเศรษฐกิจมันคง
่ มีการเจริญเติบโตของเมืองอยู่ในอัตราสูง และมีศูนย์การค้า ถนนหนทาง และ
รถไฟ ซึง่ สามารถพัฒนาให้เป็ นเมืองเอกได้ในอนาคต เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น เป็ น
ต้น หากนโยบายพัฒนาเมืองเอกในภาคต่างๆ ได้ถือปฏิบตั ิอย่างจริงจังแล้ว จะมีผ ลดีต่อ สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศในส่วนรวม โดยเฉพาะการลดความแตกต่างระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของนครหลวงกับเมืองอื่นๆ ด้วย
3.

การพัฒนาส่วนท้องถิ่ น

ประเทศไทยได้จดั รูปการปกครองราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ออกเป็ น 4 ระดับ คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (71 แห่ง) เทศบาล (120 แห่ง) สุขาภิบาล (631 แห่ง) และองค์การบริหารส่วน
ตาบล (43 แห่ง) หน่ วยการปกครองส่วนท้องถิน่ เหล่านี้แยกต่างหากจากการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค มีขอบเขตและความรับผิดชอบครอบคลุมเนื้อทีแ่ ละประชากรเป็ นแห่งๆ
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในความเป็นอยูข่ องประชากรในเขตการปกครองของตน หน้าทีท่ ส่ี าคัญ
ได้แ ก่ การจัด หาและให้บ ริก ารในด้า นการคมนาคม การศึก ษา การสาธารณ -สุ ข และกิจ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอื่นๆ แก่ชุมชนนัน้ ๆ เจตนารมณ์อกี ประการหนึ่ง ก็คอื หน่ วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าว มีหน้าทีช่ ่วยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เรียนรูถ้ งึ การปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ในปจั จุบนั กาลังทางเศรษฐกิจการคลัง
และการบริห ารงานขององค์ก ารบริหารส่ ว นท้อ งถิ่นเหล่ านี้ ก็ยงั ไม่ เ พียงพอที่จะด าเนิน กิจการ
สาธารณประโยชน์ ใ ห้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปโดยพละก าลัง ของตนเองได้
รัฐ บาลกลางโดย
กระทรวงมหาดไทยจึงยังคงทาหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การคลัง สังคมและ
การบริหารงาน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ได้ก้าวไปสู่การพึง่ ตนเองได้ในที่สุด การพัฒนา
เ
ศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ
แ
ล
ะ
สังคมของส่วนท้องถิน่ นัน้ 4 รูปนี้ ได้แยกพิจารณาตามลาดับความสาคัญทางเศรษฐกิจและจานวน
ประชากรออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
(1)

การพัฒนานครหลวง (เทศบาล 2 แห่ง)

(2)

การพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในเมือง (เทศบาลอื่น)

(3)

การพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชุมชน (สุขาภิบาล)

(4)

การพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชนบท (องค์การบริหารส่วนจังหวัด - ตาบล)

ส าหรับการพัฒนาส่ ว นท้อ งถิ่น ในชนบทนัน้ ได้กล่ าวไว้ใ นบทที่ 6 ว่าด้ว ยการพัฒนา
ส่วนภูมภิ าคแล้ว ในบทนี้จงึ มุ่งกล่าวถึงปญั หาและการพัฒนาส่วนท้องถิน่ นครหลวง ในเมือง และ
ส่วนท้องถิ่นในชุมชนเป็ นสาคัญ โดยจะกล่าวภายในขอบเขตเฉพาะการใช้จ่ายพัฒนาฯ จากเงิน
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รายได้ส่วนท้องถิน่ เอง และเงินอุดหนุ นจากงบประมาณแผ่นดิน ทีไ่ ด้จดั สมทบให้ส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ
ได้ดาเนินการเอง ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกับการใช้จ่ายพัฒนาฯ โดยตรงจากส่วนกลางที่ ได้กล่าวไว้
แล้วในแผนพัฒนาบทอื่นๆ สาหรับโครงการพัฒนาของสานักงาน ร.พ.ช. นัน้ ส่วนใหญ่ได้แยกไป
รวมพิจารณาไว้ตามสาขาพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น สาขาเกษตร
ก.

การพัฒนาส่วนท้องถิ่ นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

(1) งบพัฒนาส่วนท้องถิ่ น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510 - 2514)
รายจ่ายพัฒนาส่วนท้องถิน่ ทัง้ สิน้ มีจานวน 6,062.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 9.0 แยก
ได้เป็ นรายจ่ายพัฒนาจากเงินรายได้ของส่วนท้องถิน่ เอง 3,950.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปี
ร้อยละ 7.9 และจากเงินอุดหนุนโดยงบประมาณแผ่นดิน 2,112.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ
11.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และ 36 ของรายจ่ายพัฒนาท้องถิน่ ทัง้ สิน้ ตามลาดับ
(2) รายได้ ข องส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง ลัก ษณะของรายได้ป ระเภท
ต่างๆ ตลอดถึงสัดส่วนและแนวโน้มเท่าทีผ่ ่านมา จึงได้แสดงทีม่ าและสัดส่วนของรายได้ประจาของ
เทศบาลนครกรุงเทพฯ-ธนบุร ี เพื่อเป็ นแนวทาง คือในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ 2510 - 2513) มี
รายได้ประจาทัง้ สิ้น 1,729.0 ล้านบาท โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยต่อปี รอ้ ยละ 9.2 แยกเป็ นรายได้ท่ี
เ
ท
ศ
บ
า
ล
ดาเนินการและจัดเก็บเองจานวน 609.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 12.4 และเป็ นรายได้ท่ี
รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้จานวน 1,120.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 8.9 และคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 35 และ 65 ของรายได้ประจาทัง้ สิน้ ตามลาดับ รายได้ประจานี้แบ่งเป็ นหมวดได้ 9
หมวด และจัดเป็ นรายได้หลักทีส่ าคัญตามลาดับได้ดงั นี้ คือ
1)

ภาษีการค้าร้อยละ 47.0

2)

ภาษีโรงเรือนร้อยละ 16.1

3)

ภาษีสุราเครื่องดื่มจากข้าวส่งออก น้ ามันและอากรมหรสพร้อยละ
9.5

4)

ภาษีอ่นื ๆ ร้อยละ 8.6

5)

ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนร้อยละ 8.3

6)

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตร้อยละ 4.2

7)

รายได้อ่นื ๆ 3.4

8)

ภาษีบารุงท้องที่ 2.4
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9)

กิจการสาธารณู ปโภคและเทศพานิชร้อ ยละ 0.5
ประจาทัง้ สิน้

ของรายได้

(3) รายจ่ ายตามลักษณะงานพัฒนาฯ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
รายจ่ายพัฒนาตามลักษณะงานของส่วนท้องถิน่ นครหลวง ส่วนท้องถิน่ ในเมืองและส่วนท้องถิน่ ใน
ชุมชนจานวนทัง้ สิน้ 6,062.0 ล้านบาท แยกได้เป็น



การศึกษาจานวน 1,030.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 17



การก่ อ สร้า งถนนและท่ อ ระบายน้ า 1,636.0



การรักษาความสะอาด 848.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14



การประปาและจัดหาน้ าใช้ 182.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3

ล้า นบาท หรือ

ร้อยละ 27

การพัฒนาด้านอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงแหล่งชุ มชน การส่งเสริมอาชีพ
การสันทนาการป้องกันอัคคีภยั ไฟฟ้า และการพัฒนางานบริหารฯ จานวน 1,940.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 32 ของรายจ่ายพัฒนาทัง้ สิน้
ข.

ปัญหาและอุปสรรของการพัฒนาส่วนท้องถิ่ น

โดยที่การพัฒนาส่วนท้องถิ่นยังไม่มแี ผนหลักที่แน่ ชดั คงมีแต่นโยบายกว้างๆ ที่
กาหนดไว้ในแผนรวมของประเทศเท่านัน้ จึงทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในส่วนท้องถิ่น
ประสบปญั หาและอุปสรรคบางประการดังนี้ คือ
(1) ด้ านการคลัง ส่ วนท้อ งถิ่นแต่ ล ะรูปส่ว นใหญ่ ประสบกับปญั หาทางด้าน
การเงิน การคลัง กล่ าวคือ รายได้ไม่พอรายจ่าย แม้แต่เ ทศบาลซึ่งเป็ นท้องถิ่นที่ ประชาชนอยู่
หนาแน่ น และบางแห่งมีกาลังทางเศรษฐกิจสูง ก็ต้องประสบกับปญั หาการขาดแคลนกาลังเงินเพื่อ
บูรณะพัฒนาท้องถิน่ ดังจะเห็นได้ว่า เทศบาลนครกรุงเทพ - ธนบุร ี ซึง่ เป็ นเขตนครหลวง ก็ยงั ต้อง
อาศัยเงินอุดหนุ นรัฐบาลปีละมากๆ ปญั หานี้อาจแยกประเด็นทีส่ าคัญได้ 3 ประการ คือ
(ก) การจัดเก็บรายได้ของส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ส่วนใหญ่เก็บได้ต่ากว่าทีค่ วรจะเป็นมาก ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาลกาหนดอัตราภาษีบางประเภททีส่ ่วนท้องถิน่
สามารถจัดเก็บได้ไว้สงู
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(ข) การใช้จ่ายของส่วนท้องถิ่นมักกระทาการพิจารณาเป็ นปี ๆ ไม่ม ี
แผนพัฒนาหรือแผนงานล่วงหน้าในระยะยาวหรือระยะสัน้ กับทัง้ ยังมิได้จดั การควบคุมการบัญชี
ตามระบบสมัยใหม่ ตลอดจนยังมิไ ด้กาหนดอัต รากาลังโดยสมบูรณ์ การใช้จ่ายส่ ว นท้อ งถิ่นจึง
สิน้ เปลืองและไม่ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อัตราส่วนการใช้จ่ายเป็ นจานวนไม่น้อยทีจ่ ่ายไปเพื่อ
การบริหารงาน การใช้จา่ ยเพื่อการลงทุนพัฒนาจึงมีอตั ราส่วนต่ าเกินไปไม่เหมาะสม
(ค) เนื่องจากส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินอุดหนุ นตามโครงการพัฒนาต่างๆ
จากรัฐบาลล่าช้า ส่วนใหญ่กว่าจะได้รบั ก็ล่วงเข้ากลางปีงบประมาณ
(2) การบริ หารงาน การบริหารงานส่วนท้องถิน่ บางรูป โดยเฉพาะเทศบาลยัง
ขาดเสถียรภาพและประสพความล้มลุกคลุกคลานอยู่มาก ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากการแข่งขัน ช่วงชิง
ตาแหน่งบริหารเทศบาล ทาให้การบริหารงานเทศบาลขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปมาก
(3) ปัญหาเกี่ยวกับรูปการปกครองท้ องถิ่ นและระเบียบปฏิ บตั ิ โดยที่ส่วน
ท้องถิ่นในชุมชนขนาดใหญ่เช่นในเขตนครหลวงต้องประสบปญั หาต่างๆ เป็ นเอนกประการ อาทิ
เช่น ปญั หาการอานวยบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ปญั หาการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ปญั หาเกีย่ วกับการจราจร ปญั หาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน และปญั หาเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ปญั หาเหล่านี้จะต้อง
ได้รบั การแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงสมควรได้พจิ ารณาปญั หาหลักด้วยว่า การจัดการปกครองนครหลวง
ว่าควรจะเป็ นไปในรูปใด และจะดาเนินการอย่างไร ตลอดถึงการกาหนดระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ที่
เหมาะสมต่อไปด้วย
ค.

การพัฒนาส่วนท้องถิ่ นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ให้ส่ ว นท้อ งถิ่น ได้ม ีค วามเจริญ ก้า วหน้ า ไปตาม
แนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ และขณะเดียวกันก็ให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย
(2) เพื่อ เร่ ง รัด การพัฒ นาส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ ย ัง ล้ า หลัง และห่ า งไกล ให้ เ จริญ
ทัดเทียมกับส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้เจริญก้าวหน้าไปมากแล้ว
(3) เพื่อให้การพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ก้าวไปสู่การพึง่ ตนเองได้ทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจการคลัง การบริการทางสาธารณูปการและทางสังคม
ตลอดทัง้ ยกระดับให้ทอ้ งถิน่ รูจ้ กั การปกครองตนเองและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบาย
(1) ริเริม่ และสนับสนุ นให้ส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารปรับปรุงอัตราการจัดเก็บรายได้
ให้สูงขึน้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้รดั กุมและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ และพิจารณาเพิม่ ประเภทภาษี
ที่เห็นสมควร เพื่อเป็ นการเร่งรัดให้ส่วนท้องถิน่ ดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนดาเนินการตามโครงการ
และลักษณะงานพัฒนามากยิง่ ขึน้ อันเป็ นการส่งเสริมให้ส่วนท้องถิน่ ได้ก้าวไปสู่การพึ่งตนเองได้
รวดเร็วยิง่ ขึน้
(2) ให้ก ารสนับสนุ น ส่ ว นท้อ งถิ่น ในเมือ งอัน มีล ักษณะเป็ นศู นย์พฒ
ั นาภาค
ต่างๆ เช่น เมืองขอนแก่น, อุบลราชธานี, ลาปาง-เชียงใหม่, สงขลา-หาดใหญ่, ชัยนาท,ชลบุร ี และ
เพชรบุร ี เป็ นต้น ในกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการทางสังคม ให้มปี ริมาณที่
เหมาะสม และเพียงพอในอันทีจ่ ะเป็นศูนย์พฒ
ั นาภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สนับสนุ นให้ส่วนท้องถิน่ ได้มสี ่วนร่ว มใช้จ่ายดาเนินงานพัฒนาที่สาคัญๆ
ให้มากยิง่ ขึน้ โดยหาทางให้ส่วนท้องถิน่ ได้ใช้เงินรายได้เข้าร่วม และมีบทบาทในการใช้จ่ายพัฒนาฯ
ตามโครงการและลักษณะงานที่สาคัญในอัตราส่ว นที่สูงขึ้น สาหรับเงินอุดหนุ นจากงบประมาณ
แผ่นดินนัน้ จะให้การสนับสนุ นทางด้านพัฒนาสังคม เช่น การศึกษาและการสาธารณสุขให้มากขึน้
อีกทางหนึ่งด้วย
(4) เร่งการพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชุมชนและชนบทที่ยงั ล้าหลังและอยู่ห่างไกล
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะต่างๆ ให้น้อยลง
(5) สนั บ สนุ น และเร่ ง รัด การวางแผนพัฒ นาในระดับ ท้อ งถิ่น โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาระดับภาคและจังหวัดให้ทวถึ
ั ่ ง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ
งบพัฒนาส่วนท้องถิ่ น
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้ ประมาณว่างานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของส่วนท้องถิน่ ทัง้ สิน้ มี จานวน 8,543.0 ล้านบาท โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยต่อปีรอ้ ยละ 6.0 แยกได้
เป็ นงบพัฒนาที่จ่ายจากเงินรายได้ของท้องถิ่นเองจานวน 5,813.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลี่ย
ร้อยละ 9.0 และงบพัฒนาที่จ่ายจากเงินอุดหนุ นจานวน 2,730.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลี่ย
ร้อยละ 4.0 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 68 และ 32 ของงบพัฒนาส่วนท้องถิน่ ทัง้ สิน้ ตามลาดับ งบพัฒนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าส่วนท้องถิน่ จะใช้รายได้ของตนเองเพื่อการพัฒนาสูงขึน้ กว่าในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้จา่ ยจากรายได้ต่อเงินอุดหนุน 65:35
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ตารางที่ 1
รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม 1/
ของส่วนท้องถิ่ นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
หน่ วย : ล้านบาท
ที่มาของรายจ่ายพัฒนาฯ
ส่วนท้องถิ่น
จ่ายจากรายได้ของท้องถิ่ น 2/
1. พัฒนานครหลวง
2. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในเมือง
3. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชุมชน
4. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชนบท
จ่ายจากเงิ นอุดหนุน
1. พัฒนานครหลวง
2. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในเมือง
3. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชุมชน
4. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชนบท 4/
รวมรายจ่ายพัฒนาส่วนท้องถิ่ น
1. พัฒนานครหลวง
2. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในเมือง
3. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชุมชน
4. พัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชนบท

2515

2516

2517

2518

2518

973.0
431.0
226.0
83.0
233.0
563.0
(147.0)
80.0
456.0
10.0
243.0
1,536.0
511.0
511.0
93.0
476.0

1,060.0
474.0
244.0
88.0
254.0
515.0
(155.0)
84.0
485.0
11.0
179.0
1,575.0
558.0
558.0
99.0
433.0

1,154.0
521.0
264.0
93.0
276.0
530.0
(164.0)
88.0
517.0
12.0
177.0
1,684.0
609.0
609.0
105.0
453.0

1,257.0
573.0
285.0
98.0
301.0
551.0
(174.0)
92.0
550.0
13.0
181.0
1,808.0
665.0
665.0
111.0
482.0

1,369.0
630.0
307.0
104.0
328.0
571.0
(184.0)
96.0
585.0
14.0
183.0
1,940.0
726.0
726.0
118.0
511.0

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ย
ต่อปี ร้อยละ
9.0
10.0
8.0
6.0
9.0
4.0 /
(6.0)
5.0
6.5
8.0
2.2/
6.0
9.2
9.2
6.1
2.0

เป้ าหมายและแนวทาง

๓/

ตัวเลขในวงเล็บเป็นเงินอุดหนุนพัฒนานครหลวง ซึง่ ได้รวมเงินอุดหนุนตามโครงการถนนฯ และระบายน้าฯ สาหรับ
พระนคร-ธนบุร ี แล้ว
๔/
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิน่ ชนบททัวไป
่
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบบประชาธิปไตย
งบพัฒนาเฉพาะท้องทีแ่ ละท้องถิน่ ทุรกันดารฯ งบพัฒนาภาค งานศูนย์พฒ
ั นาชนบทของ ร.พ.ช. และเงินสมทบความ
ช่วยเหลือส่วนท้องถิน่ (Counterpart Fund)

รวม

5,813.0
2,629.0
1,326.0
466.0
6,392.0
2,730.0
(824.0) 3/
440.0
2,593.0
60.0
963.0
8,543.0
3,069.0
3,069.0
526.0
2,355.0
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เป้าหมายและแนวทางพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทีส่ าคัญมีดงั
ต่อไปนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
(1) เป้ าหมายในด้ า นการจัด หารายได้ เพื่ อ น ามาใช้ จ่ า ยพัฒ นาส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในระยะของแผนฯ ได้วางเป้าหมายทีจ่ ะนารายได้มาใช้จ่ายพัฒนาส่วนท้องถิน่ เป็ นเงิน 5,813.0 ล้าน
บาท โดยมีอ ัต ราเพิ่ม เฉลี่ย ต่ อ ปี ร้อ ยละ 9 เป็ น รายจ่า ยพัฒ นาจากรายได้ข องส่ ว นท้อ งถิ่น
นครหลวง 2,629.0 ล้านบาท โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 10 เป็ นรายจ่ายพัฒนาจากรายได้
ของท้องถิ่นในเมือง 1,326.0 ล้านบาท อัตราเพิม่ เฉลี่ยต่อปี รอ้ ยละ 8 เป็ นรายจ่ายพัฒนาจาก
รายได้ของส่วนท้องถิน่ ในชุมชน 466.0 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 6 และเป็ นรายจ่าย
พัฒนาจากรายได้ของส่วนท้องถิน่ ชนบท 1,392.0 ล้านบาท โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 9
แนวทางการดาเนิ นงานเพื่อเพิ่ มรายได้ เพื่อให้การพิจารณาปรับปรุงรายได้ของท้องถิน่
ประสบผลสาเร็จอย่างจริงจัง รัฐบาลควรแต่ งตัง้ คณะกรรมการขึน้ พิจารณาดาเนินการในเรื่องนี้โดย
รีบด่วนต่อไป
(2) เป้ าหมายในด้ านการจัดเงิ นอุดหนุ นจากงบประมาณแผ่นดิ น ในระยะของ
แผนฯ ได้วางเป้าหมายทีจ่ ะจัดสรรเงินอุดหนุ นจากงบประมาณแผ่นดินเป็ นเงิน 3,114.0 ล้านบาท
โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 4.0 เป็ นเงินอุดหนุ นพัฒนานครหลวง 824.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 26.4 โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลี่ยต่อปี รอ้ ยละ 6.0 เป็ นเงินอุดหนุ นพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในเมือง
1,267.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.6 มีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 5.0 เป็ นเงินอุดหนุ นพัฒนาส่วน
ท้องถิน่ ในชุมชน (ไม่รวมเพื่อการศึกษา) เป็ นเงิน 60.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยมีอตั ราเพิม่
เฉลีย่ ต่อปี ร้อยละ 8 และเป็นเงินอุดหนุ นพัฒนาส่วนท้องถิน่ ในชนบท 963.06 ล้านบาท หรือร้อยละ
31.0 ของเงินอุดหนุนพัฒนาทัง้ สิน้ โดยมีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 2.2
แนวทางดาเนิ นงานจัดสรรเงิ นอุดหนุ นจากงบประมาณแผ่นดิ น ในระยะของแผน
สมควรอย่า งยิง่ ที่ส านัก งบประมาณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย จะได้ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ และจัดสรรงบประมาณ
ตามแผน และงบประมาณประจาปี อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ระดับท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ
(3) เป้ าหมายในด้านการใช้จ่ายพัฒนาตามลักษณะงานที่ สาคัญ ในระยะของแผน
ฯ ได้ ว างเป้ าหมายที่ จ ะสนั บ สนุ น และแนะน าส่ ว นท้ อ งถิ่ น นครหลวงในเมือ งและในชุ ม ชน
ให้ดาเนินการใช้จา่ ย ตามลักษณะงานพัฒนาทีส่ าคัญตามสัดส่วนการใช้จ่ายแต่ละประเภท (ดูตาราง
ที่ 2 ประกอบ) และตามประมาณการวงเงินใช้จ่ายพัฒนาและสัดส่วนเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 (ดูตารางที่ 3 ประกอบ)
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(3.1) การศึ กษา ได้ว างเป้าหมายที่จะสนับสนุ นส่วนท้อ งถิ่นใช้จ่ายพัฒนาการศึกษา
เทศบาล เป็ นเงิน 1,270.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 แบ่งเป็ นรายจ่ายพัฒนาจากส่วนท้องถิ่น
นครหลวงประมาณ 621.0 ล้านบาท ซึ่งในก้อนนี้ประมาณ 206 ล้านบาท เป็ นเงินใช้จ่ายจาก
เงินอุดหนุ นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนประมาณ 50 หลัง และเพื่ออุดหนุ น
เป็ นเงินเดือนครู อีกจานวนหนึ่งเป็ นเงิน 648.0 ล้านบาท เป็ นรายจ่ายพัฒนาการศึกษาของส่วน
ท้องถิน่ ในเมือง ในส่วนนี้จานวนประมาณ 557.0 ล้านบาท เป็ นการใช้จ่ายจากเงินอุดหนุ นเพื่อการ
ก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนจานวน 200 หลัง และเพื่ออุดหนุนเป็นเงินเดือนครู
(3.2) การก่ อ สร้ างถนนและท่ อ ระบายน้ าฯ จะให้ก ารสนับ สนุ นส่ ว นท้อ งถิ่นใช้จ่า ย
พัฒนาตามโครงการนี้เป็นเงิน 2,100.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ในจานวนนี้ประมาณ 1,174.1 ล้าน
บาท เป็ นรายจ่ายพัฒนาจากส่วนท้องถิน่ นครหลวง ในส่วนนี้จานวน 384.0 ล้านบาท ได้รบั มาจาก
เงินอุดหนุ นงบประมาณแผ่นดินเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างถนนยาวประมาณ 40 ก.ม. ปรับปรุง
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้า ยาวประมาณ 100 ก.ม. ก่อสร้างสะพานจานวน 12 แห่ง ส่วนที่
เหลือจานวน 926.0 ล้านบาท เป็ นเงินจ่ายพัฒนาจากส่วนท้องถิน่ ในเมืองและในชุมชน ในส่วนนี้
จานวน 392.0 ล้านบาท เป็นเงินใช้จา่ ยจากเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจ่ายพัฒนาปรับปรุง
ก่อสร้างถนนคิดเป็ นระยะทางประมาณ 400 ก.ม. ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ าและทางเท้า
ประมาณ 1,000 ก.ม. ก่อสร้างสะพานประมาณ 80 แห่ง
(3.3) การรักษาความสะอาด จะสนับสนุ นส่วนท้องถิน่ นครหลวงในเมืองและในชุมชน
ให้นารายได้ของส่วนท้องถิน่ เองมาดาเนินงานพัฒนาตามโครงการนี้ เกือบทัง้ หมดเป็ นเงินประมาณ
926.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 ในจานวนนี้ประมาณ 21.0 ล้านบาท เป็ นเงินอุดหนุ นเพื่อการจัดซือ้
รถขนขยะและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็น
(3.4) การสาธารณสุข จะให้การสนับสนุ นส่วนท้องถิน่ ใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุข
เป็นเงิน 579.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ในจานวนนี้ประมาณ 30.0 ล้านบาท เป็ นรายจ่ายพัฒนาจาก
เงิน อุ ด หนุ น งบประมาณแผ่ น ดิน เพื่ อ ช่ ว ยปรับ ปรุ ง โรงพยาบาลที่ม ีอ ยู่ และก่ อ สร้ า งศู น ย์
สาธารณสุข ประมาณ 10 ศูนย์ ในส่วนท้องถิน่ นครหลวง สาหรับส่วนท้องถิน่ ในเมืองและในชุมชน
จะให้การช่วยเหลือปรับปรุงก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขและสถานีอนามัยสุข าภิบาล จานวนประมาณ
100 แห่ง
(3.5) การประปาและจัด หาน้ า ใช้ จะให้ก ารสนับ สนุ น ส่ ว นท้อ งถิ่น ในเมือ งและใน
ชุมชนใช้จ่ายพัฒนางานด้านนี้จานวน 182.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ในจานวนนี้ประมาณ 129.0
ล้ า นบาท เป็ น รายจ่ า ยพัฒ นาจากรายได้ ข องส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเมือ งเอง เพื่อ ปรับ ปรุ ง ขย าย
กิจการประปาของเทศบาล ซึง่ มีอยู่จานวน 19 แห่ง เงินส่วนทีเ่ หลือจานวน 52.0 ล้านบาท เป็ น
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รายจ่ายพัฒนากิจการประปาบ่อบาดาลของส่วนท้องถิน่ ในชุมชน ในส่วนนี้ประมาณ 6.0 ล้านบาท
เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อช่วยปรับปรุงก่อสร้างการประปาบ่อบาดาล
(3.6) การพัฒ นาอื่ น ๆ สัด ส่ ว นการใช้ จ่ า ยในด้ า นนี้ ค วรลดลงได้ บ้ า ง กล่ า วคื อ
ประกอบด้ว ยงานสันทนาการ ส่ง เสริมอาชีพ ปรับปรุงแหล่ง ชุ มชน ป้องกันอัค คีภยั ไฟฟ้ า และ
พัฒนางานบริหารฯ ได้ตงั ้ วงเงินได้ จานวน 1,513.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ของรายจ่ายพัฒนา
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ สิน้ ในจานวนนี้ประมาณ 555.0 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
เมือ่ เปรียบเทียบการใช้จา่ ยพัฒนาตามลักษณะงานระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และฉบับ
ที่ 3 ผลปรากฏว่า การใช้จ่ายพัฒนาการศึกษาเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 17 เป็ นร้อยละ 19 การก่อสร้าง
ถนนและท่อระบายน้ าจากร้อยละ 27 เป็ นร้อยละ 32 การรักษาความสะอาด สัดส่วนคงเดิมร้อยละ
14 การสาธารณสุขเพิม่ จากร้อยละ 7 เป็ นร้อยละ 9 การประปาและจัดหาน้ าใช้คงเดิมร้อยละ 3 และ
การพัฒนาอื่นๆ ลดลงจากร้อยละ 32 เหลือร้อยละ 23 (ดูตารางที่ 3)

ตารางที่ 2
รายจ่ายพัฒนาเป็ นร้อยละของส่วนท้องถิ่ นนครหลวง ในเมืองและชุมชน
แยกตามลักษณะงานพัฒนาฯ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
หน่ วย : ร้อยละ
ลักษณะงานพัฒนาส่วนท้องถิ่ น
(เทศบาล-สุขาภิ บาล)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษา (เฉพาะเทศบาล)
การก่อสร้างถนนและท่อ ระบายน้า 1/
การรักษาความสะอาด
การสาธารณสุข
การประปาและจัดหาน้ าใช้
การพัฒนาอื่นๆ
รวมรายจ่ายพัฒนาฯ
รายจ่ายพัฒนาฯ
รายจ่ายบริหาร
รวมรายจ่ายทัง้ สิ้ น
สัดส่วนการใช้จ่าย

พระนคร-ธนบุรี
จ่ายจาก จากเงิ น รายจ่าย
ราย ได้ อุดหนุน
รวม
16
30
21
12
21
100
72
28
100
76

25
46
1
1.5
26.5
100
100
100
24

18
34
16
10
22
100
-

100

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เทศบาลอื่น
จ่ายจาก จากเงิ น รายจ่าย
ราย ได้ อุดหนุน
รวม
7
24
23
12
10
24
100
70
30
100
51

44
28
1
1.5
25.5
100
100
100
49

25
26
12
7
5
25
100
-

100

สุขาภิ บาล
จ่ายจาก จากเงิ น
ราย ได้ อุดหนุน
45
15
12
10
18
100
62
38
100
88

62
10
28
100
100
100
12

รายจ่าย
รวม

48
12
10
10
20
100
100

100

สัดส่วน
รายจ่าย
ทัง้ สิ้ น
19
32
14
9
3
23
100
71
29
100
100
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ตารางที่ 3
รายจ่ายพัฒนานครหลวงในเมือง และชุมชน
แยกตามลักษณะงานพัฒนาฯ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายพัฒนาแยกตาม 2515
ลักษณะงาน

2516

2517

2518

2519

รวมวงเงิ น

สัดส่วน
สัดส่วน
เฉลี่ย แผนฯ เฉลี่ย แผนฯ
ที่ 3
ที่ 2

1. การศึกษา
(เฉพาะเทศบาล)

218.0

234.5

252.6

272.0

292.8

1,269.9

19

17

2. การก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้า

359.7

387.5

417.7

450.3

485.5

2,100.7

32

27

3. การรักษาความ
สะอาด

158.4

170.7

184.2

198.8

214.6

926.7

14

14

4. การสาธารณสุข

99.0

106.7

115.2

124.6

134.1

579.3

9

7

5. การประปาและ
จัดหาน้าฯ

32.1

34.1

36.3

38.6

41.0

182.1

3

3

6. การพัฒนาอื่นๆ1/

259.8

279.5

301.0

324.0

349.0

1,513.3

23

32

รวมจ่ายพัฒนา
ทัง้ สิน้

1,127.0

1,213.0

1,307.0

1,408.0

1,517.0

6,572.0

100

100

หักโครงการฯ2/

67.0

71.0

76.0

82.0

88.0

384.0

รวมจ่ายพัฒนา ตาม
แผนฯ นี้

1,060.0

1,142.0

1,231.0

1,326.0

1,429.0

6,188.0

100

100

จ่ายจากเงิ น รายได้

740.0

806.0

878.0

956.0

1,041.0

4,421.0

71

70

จ่ายจากเงิ น
อุดหนุน

320.0

336.0

353.0

370.0

388.0

1,767.0

29

30

ง.

ข้อเสนอแนะ

ั หาบางประการที่ส มควรจะได้ห ยิบยกขึ้น พิจารณา
ในระยะของแผนฯ ยัง มีป ญ
หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ต่อไปนี้ คือ
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(1) เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่ วนท้องถิน่ ดังกล่าวข้างต้นได้
บรรลุผ ลตามแนวนโยบายและเป้าหมายที่ได้วางไว้ สมควรที่ก รมการปกครองจะได้จดั รวบรวม
โครงการพัฒนาของส่วนท้องถิ่นนครหลวงในเมืองและในชุมชนดังกล่าว ทัวราชอาณาจั
่
กร โดย
จัดทาแผนพัฒนาแยกเป็ น 3 ประเภท คือ (ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครหลวง
(ข) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนท้องถิน่ ในเมือง (เทศบาลอื่น) และ (ค) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของส่วนท้องถิน่ ในชุมชน (สุขาภิบาล) แต่ละประเภทควรจัดโครงการและวงเงิน
ใช้จา่ ยพัฒนาต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะงานพัฒนาทีส่ าคัญ 6 ประการดังได้กล่าวไว้แล้ว
ทัง้ นี้ โดยให้ประสานและสอดคล้องกับการจัดวางผังเมืองของส่วนท้องถิน่
นั น้ ๆ ตามแนวนโยบาย เป้ า หมาย และลัก ษณะงานพัฒ นาที่ส าคัญ ที่ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นบทนี้ เป็ น
ประจ าปี ทุ ก ปี เ พื่อ เสนอให้ส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติไ ด้พิจ ารณาแผนหลัก
พิจารณาโครงการ แผนงาน ลาดับความสาคัญ และวงเงินงบประมาณ
(2) ตามลักษณะงานพัฒนาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า โดยเฉพาะโครงการ
ถนนและท่อระบายน้ าของส่วนท้องถิน่ นครหลวงและในเมือง (เทศบาลเมือง) มักจะมีการขอเงิน
อุดหนุ นจากงบประมาณแผ่ นดินทัง้ โครงการ และการจัดสรรเงินอุดหนุ นก็มกั จะพิจารณาให้ทงั ้
โครงการ รัฐ บาลจึง ควรก าหนดหลัก เกณฑ์ใ ห้ส่ ว นท้อ งถิ่น ได้ม ีส่ ว นร่ ว มในค่ า ใช้จ่า ยก่ อ สร้า ง
ดาเนินการบ้างในบางส่วนในอัตราเงินอุดหนุ นต่อเงินสมทบของส่วนท้องถิน่ (Matching Fund)
80:20 กล่าวคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและท่อระบายน้ าทุกโครงการทีจ่ ะได้รบั เงิน
อุดหนุน รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้รอ้ ยละ 80 ของค่าก่อสร้าง ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 20 ส่วนท้องถิน่
นัน้ ๆ ต้องจัดสรรรายได้มาสมทบ อันจะมีผลให้ส่วนท้องถิน่ เพิม่ ความรับผิดชอบในโครงการพัฒนา
ม
า
ก
ยิง่ ขึน้
ั หาการเงิน การคลัง ทัง้ ของรัฐ บาลและของส่ ว นท้ อ งถิ่น
(3) เนื่ อ งจากป ญ
ที่ไม่สามารถจัดหารายได้ให้เหมาะสมกันกับความจาเป็ น นับวันจะมีความยุ่งยากมากยิง่ ขึน้ จึง
สมควรจะได้พจิ ารณาปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในด้านการเพิม่ ประเภทภาษี
อัตราภาษีและโดยเฉพาะวิธกี ารจัดเก็บให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สาหรับการเพิม่ ประเภทภาษีนนั ้ ควร
พิจารณาเพิม่ ประเภทภาษีทเ่ี ก็บจากทรัพย์สนิ ต่างๆ (Property Taxes) และภาษีทด่ี นิ โดยพิจารณา
ถึงความเป็นธรรมแก่สงั คม
………………………

บทที่ 15
การสาธารณสุข

………………………
การพัฒนางานสาธารณสุขของแผนที่ 1 และ 2
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ได้มนี โยบายแยกออกเป็ น 2 ระยะ คือ ในระยะแรก (2504 2506) การพัฒนามุง่ ไปในด้านการรักษาพยาบาลเป็ นอันดับแรก คือการเพิม่ จานวนเจ้าหน้าที่ เตียง
คนไข้ และอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับในระยะที่ 2 (2507 - 2509) นโยบายได้เปลี่ยนไปเน้นให้
ความสาคัญทางด้านป้องกันโรคเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มุ่ง ขยายบริการให้แก่ ในชนบทที่
ห่างไกล และคมนาคมไม่สะดวก พร้อมทัง้ เพิม่ การผลิตเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่างๆ เพื่อแก้การขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ ในแผนฉบับทีส่ องก็ยงั คงรักษาแนวนโยบายของระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกอยู่
โดยรัฐได้ดาเนินการเร่งรัดเพิม่ บริการการแพทย์และการอนามัยชนบท และปรับปรุงบริการเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะผูม้ รี ายได้น้อยให้ดขี น้ึ โดยดาเนินการดังนี้คอื
1.
เร่งส่งเสริมและขยายขอบเขตการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขไปทัวประเทศ
่
และ
มุง่ ทีจ่ ะให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบททีห่ ่างไกลและคมนาคมไม่สะดวกให้มากทีส่ ุด
2.
ขยายและปรับปรุงบริการด้านบาบัดรักษาทัง้ ทางกายและทางจิต ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคให้พอเพียงแก่ความต้องการของประชาชนและดาเนินการฟื้นฟูวชิ าความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ระดับต่างๆ
3.

เพิม่ การสนับสนุ นงานด้านวิเคราะห์ วิจยั และค้นคว้าทางด้านการแพทย์ และงาน

อนามัย
เป้ าหมายและการดาเนิ นงานจนถึงปัจจุบนั
เมื่อ พิจ ารณาถึง เป้ าหมายที่ก าหนดขึ้นในการด าเนินงานพัฒนาสาธารณสุ ขในระหว่า ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อาจกล่าวได้โดยสรุปว่าสามารถดาเนินการได้
ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีว่ างไว้ กล่าวคือ เมื่อสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มีแพทย์จานวน 4,100 คน
พยาบาลจานวน 11,880 คน ผดุงครรภ์อนามัยจานวน 1,400 คน ผูช้ ่วยพยาบาลจานวน 3,020 คน
เตียงคนไข้จานวน 15,500 เตียง สถานีอนามัยชัน้ หนึ่งจานวน 217 แห่ง สถานีอนามัยชัน้ สอง
จานวน 882 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์จานวน 1,403 แห่ง
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สาหรับในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้วางเป้าหมายไว้คอื เพิม่ การผลิตแพทย์จานวน 1,344
คน พยาบาล 3,830 คน ผดุงครรภ์อนามัย 1,800 คน เตียงคนไข้ 4,900 เตียง สถานีอนามัย
ชัน้ หนึ่ง 50 แห่ง สถานีอนามัยชัน้ สอง 750 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์ 1,425 แห่ง และสามารถ
เพิม่ การผลิตเจ้าหน้าทีแ่ ละสถานีอนามัยคือ แพทย์จานวน 1,450 คน พยาบาล 4,758 คน ผดุง
ครรภ์อนามัย 1,860 คน ผูช้ ่วยพยาบาล 2,150 คน เตียงคนไข้ 6,200 เตียง สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง
73 แห่งสถานีอนามัยชัน้ สอง 1,054 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์ 600 แห่ง ฉะนัน้ เมื่อสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 จึงมีแพทย์จานวนทัง้ สิน้ 5,550 คน พยาบาล 16,638 คนผดุงครรภ์อนามัย
3,260 คน ผู้ช่วยพยาบาล 5,170 คน เตียงคนไข้ 21,600 เตียง สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง 290 แห่ง
สถานีอนามัยชัน้ สอง 1,936 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์ 2,003 แห่ง ดังจะเห็นได้จากตารางการ
เ
ป
รี
ย
บ
เ
ที
ย
บ
เป้าหมายกับปริมาณงานทีด่ าเนินการได้ในตารางที่ 1

ผลการดาเนิ นงานที่ สาคัญๆ ในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
สรุปได้ดงั นี้
1.

การส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและขยายบริ การสาธารณสุข

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ได้ปรับปรุงและขยายงานสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง
จานวน 70 แห่ง ชัน้ สอง 216 แห่ง และเพิม่ สานักงานผดุงครรภ์ 647 แห่ง เพิม่ ในระหว่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 จานวน 73 แห่ง 1,054 แห่ง และ 600 แห่ง ตามลาดับ เมื่อสิ้นระยะของ
แผนพัฒนาฯ สองฉบับ มีสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง 290 แห่ง ชัน้ สอง 1,936 แห่ง และสานักงานผดุง
ครรภ์ 2,003 แห่ง
ในด้านการปรับปรุงสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อมในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้
พัฒนาหมู่บา้ น รวม 23,800 หมู่บ้าน จัดทาประปาขนาดเล็กในชนบท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 300 แห่ง
และจัด ตัง้ ประปาโรงเรีย นขึ้น 4,370
แห่ ง งานโภชนาการซึ่ง เริ่ม ในปี 2514
ที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ขยายออกไปในภาคอื่นๆ อีกรวมทัง้ สิน้ 19 จังหวัด
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายต่างๆ ได้ดาเนินไปโดยสามารถควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ ได้แล้ว คือ กาฬโรค ไข้ทรพิษ โรคเท้าช้าง และอหิวาตกโรค ส่วนโรคติดต่ออื่นๆ
คือ วัณโรคก็ได้ขยายการตรวจรักษาและฉีดวัคซีน บีซจี ี. ออกไปยังชนบท ปรากฏว่าอัตราตายของ
ประชาชนทีป่ ว่ ยด้วยโรคนี้ลดลงจาก 31.5 ในแสนคน ในปี 2504 เหลือเป็น 23.9 ในปี 2512
สาหรับการดาเนินงาน ด้านการกาจัดไข้มาลาเรีย สามารถลดจานวนผูต้ ายด้วยโรค
นี้จาก 24.5 ต่อแสนคน ในปี 2504 เหลือเป็น 23.9 ในปี 2512
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2.

การขยายและปรับปรุงงานด้านการบาบัดและรักษาโรค

อัตราส่วนแพทย์ พยาบาล และเตียงคนไข้ต่อจานวนประชากรได้รบั การปรับปรุง
อัตรา 1 : 7,789, 1 : 2,693 และ 1 : 2,078 ในปี 2509 เป็ น 1 : 6,569 , 1 : 2,195 และ 1 : 1,691
ตามลาดับในปี 2514
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ตารางที่ 1 ตารางผลงานด้านสาธารณสุขในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
พ.ศ. – ผลงานประเภท

แพทย์1/

ผลการดาเนิ นงานของ
แผนฉบับที่ 1
2503
2509

2510
เป้ าหมาย ผลงาน

เป้ าหมายและผลการดาเนิ นงานของแผนฯ ฉบับที่ 2
2511
2512
2513
เป้ าหมาย ผลงาน เป้ าหมาย ผลงาน เป้ าหมาย ผลงาน

2514
เป้ าหมาย ผลงาน

เพิ่ มในแผนที่ 2
เป้ าหมาย ผลงาน
รวม
รวม

2,600

4,100

4,350

4,350

4,600

4,600

4,850

4,850

5,120

5,190

5,444

5,550

1,344

1,450

8,280
560
2,800
10,095
147

11,880
1,400
3,020
15,400
217

12,550
1,700
16,300
227

12,663
1,700
3,400
16,650
236

13,255
2,020
17,300
237

13,491
2,020
3,200
18,000
254

14,060
2,390
18,300
247

14,371
2,390
3,700
18,350
269

14,875
2,800
19,300
257

15,488
2,800
4,300
20,550
278

15,710
3,210
20,300
267

16,638
3,260
5,170
21,600
290

3,830
1,810
4,900
50

4,758
1,860
2,150
6,200
73

สถานีอนามัยชัน้ สอง

666

882

1,032

936

1,182

996

1,332

1,324

1,482

1,835

1,632

1,936

750

1,055

สานักงานผดุงครรภ์

756

1,402

1,688

1,486

1,973

1,638

2,258

1,730

2,543

1,887

2,824

2,003

1,425

600

2/

พยาบาล
ผดุงครรภ์อนามัย
ผูช้ ่วยพยาบาล3/
เตียงคนไข้4/
สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง5/

1/

2/

3/

4/
5/

เป็ นจานวนแพทย์สะสมทีผ่ ลิตได้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับทีห่ นึ่งจนถึงปจั จุบนั (โดยมิได้หกั จานวนแพทย์ทถ่ี งึ แก่กรรม ปลดเกษียณ เดินทางไปต่างประเทศ หรือ
เปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่นๆ ออก)
เป็ นจานวนพยาบาลสะสมทีผ่ ลิตได้โดยสถาบันของรัฐและเอกชนทัวประเทศแต่
่
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีห่ นึ่งจนถึงปจั จุบนั (โดยมิได้หกั จานวนพยาบาลทีถ่ งึ แก่
กรรม ปลดเกษียณ เดินทางไปต่างประเทศ หรือเปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่นๆ ออก)
เป็ นจานวนผูช้ ่วยพยาบาลสะสมที่ผลิตได้โดยสถาบันของรัฐและของเอกชนทัวประเทศแต่
่
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีห่ นึ่งจนถึงปจั จุบนั (โดยมิได้หกั จานวนผูช้ ่วย
พยาบาลทีถ่ งึ แก่กรรม ปลดเกษียณ เดินทางไปต่างประเทศ หรือเปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่นๆ ออก)
เตียงคนไข้สงั กัดโรงพยาบาลพลเรือนของรัฐ
รวมสถานีอนามัยของเทศบาล (ในปี 2514 สถานีอนามัยชัน้ หนึ่งของกรมอนามัย 233 แห่ง และของเทศบาล 57 แห่ง)
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3.

การผลิ ตเจ้าหน้ าที่ต่างๆ

แพทย์เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ผลิตได้ประมาณปี ละ 360 คน เพิม่ ขึ้น
ประมาณ 1,450 คน
พยาบาล ผลิตโดยโรงเรียนพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง ได้ 2,125
คน โดยหน่วยงานอื่น รวมทัง้ ทหารและเอกชน ประมาณ 2,628 คน
ผูช้ ่วยพยาบาล โดยโรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 แห่ง ปีละ
ประมาณ 410 คน รวมผลิตได้ประมาณ 2,000 คน
ผดุงครรภ์อนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข เพิม่ ขึน้ ประมาณ 3,000 คน
4.

งานด้านวิ เคราะห์วิจยั ได้ดาเนินไปดังนี้.-

1.
ควบคุมมาตรฐานยา

วิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์ ในเรื่องวิจยั ไวรัส สมุนไพรไทย และตรวสอบ

2.
ปรับปรุงหน่ วยชันสูตรทางด้านสาธารสุข รวม 40 หน่ วย ใน 40 จังหวัด
และเพื่อสะดวกในการปรับปรุงงานด้านวิเคราะห์วจิ ยั ในระหว่างแผนที่ 2 ได้รวมบริการชันสูตรทาง
แพทย์และอนามัยเข้าไว้ในการดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทงั ้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าค
งบประมาณดาเนิ นการระหว่างแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 2
งบพัฒนาสาหรับงานด้านสาธารณสุขในระยะของแผนที่ 1 และแผนที่ 2 มีจานวนเป็ น
3.6% และ 3.5% ของงบประมาณทัง้ ประเทศ การทีง่ บพัฒนางานด้านสาธารณสุขในแผนที่ 2 คิด
เป็ นเปอร์เซนต์ลดลงเนื่องจากงบประมาณด้านบริหารและด้านป้องกันประเทศสูงขึน้ อันเป็ นผลทาให้
งบพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต้องลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบงบพัฒนาสาธารณ-สุขต่อ
งบพัฒนาของประเทศแล้ว ปรากฏว่าแผนที่ 1 เป็น 4.8% และแผนที่ 2 เพิม่ ขัน้ เป็น 5.7%
ในระหว่างแผนฯ 2 ยอดเงินงบพัฒนาทางด้านสาธารณสุข มีทงั ้ สิน้ 3,558.43 ล้านบาท ซึง่
ส่วนใหญ่หรือประมาณ 90% เป็ นรายจ่ายพัฒนางานในส่วนภูมภิ าค แยกออกเป็ นงานพัฒนาด้าน
ต่างๆ ดังนี้
งานด้านอนามัยและป้องกันโรค
งานด้านรักษาโรค
งานด้านการผลิตเจ้าหน้าที่
งานด้านวิเคราะห์วจิ ยั

1,855.83
1,528.77
103.66
70.17

ล้านบาท หรือ 55%
ล้านบาท หรือ 43%
ล้านบาท หรือ 2.7%
ล้านบาท หรือ 0.3%
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ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในระหว่างแผนที่ 2 คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 191.97 ล้าน
บาท ซึง่ ใช้เพื่องานด้านอนามัยและป้องกันโรคเกือบทัง้ หมด
ปัญหาที่เกิ ดขึ้นและคาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อไป
การด าเนิ น งานของแผนที่แ ล้ว มา ยัง ไม่อ าจขยายงานออกไปได้เ ท่ า ที่ค วรทัง้ ทางด้า น
ั หาและอุ ปสรรคทางด้านบริหาร ด้านวิช าการและการ
ปริม าณและคุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากมีป ญ
ดาเนินงานทีจ่ ะเข้าถึงประชาชน สรุปได้คอื
ด้านบริ หาร มีปญั หาทีส่ าคัญคือ
1.
การดาเนินงานของกรมและกองในกระทรวงสาธารณสุข ยังมีทางปรับปรุงให้ดกี ว่า
นี้ได้ดว้ ยการขจัดปญั หาเรื่องงานซ้อนงาน เพิม่ การประสานงานเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรในด้าน
กาลังคน การเงิน และอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
2.
การร่ว มมือ และประสานงานกับหน่ ว ยราชการและหน่ ว ยงานต่ างๆ โดยเฉพาะ
เทศบาลเท่าที่เป็ นอยู่ขณะนี้ยงั ไม่ดพี อทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าค
นัน้ ถ้าจังหวัดใดนายแพทย์เทศบาลเป็ นคนเดียวกับนายแพทย์อ นามัยจังหวัด การร่ว มมือและ
ประสานงานก็เป็นไปด้วยดี
3.
ยังไม่มกี ารกาหนดสัดส่วนการกระจายจัดกาลังทางด้านการแพทย์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของงาน จานวนแพทย์มกั ไม่ได้สดั ส่วนกับประชากรในท้องทีท่ ห่ี ่างไกล
4.
ยังขาดการติดต่อร่วมมือระหว่างแพทย์ซ่งึ ประกอบอาชีพส่วนตัวกับทางราชการ
หากมีการประสานงานร่วมงานกันอย่างดี ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมและป้องกันโรค
ด้านวิ ชาการ
ด้านที่ เกี่ยวกับโรคโดยตรง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการตายเฉพาะโรค 1/
และจานวนผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค 60 หน่ วย2/ และโรงพยาบาลใน
พระนครและธนบุร ี 9 แห่ง สรุปได้ว่า โรคต่ างๆ ที่เป็ นปญั หาทางสาธารณสุ ขเรียงตามล าดับ
ความสาคัญได้ดงั นี้
1.
ระยะอยูไ่ ฟ

โรคเฉพาะเด็กวัยอ่อนอายุต่ ากว่า 1 ปี และโรคแทรกการมีครรภ์ การคลอดและ

2.

โรคระบบทางเดินอาหาร

3.

วัณโรคระบบหายใจ
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4.

ไข้จบั สัน่

ปัจจัยที่ทาให้ปัญหาเกี่ยวกับโรคทวีความรุนแรงขึ้น ได้แก่
1.
การเพิม่ ของประชากรอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 3.2
เพิม่ ทีส่ งู ในโลกประเทศหนึ่ง

ต่ อ ปี ซึ่ง เป็ น อัต ราการ

2.
ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในวิธปี ้ องกันโรคและมักจะ
ละเลยและขาดความสนใจในด้านสุขภาพและอนามัยของตนเองและครอบครัว
3.
ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับโครงการอนามัยของทางราชการน้อยไป ด้วยยัง
ขาดความรูว้ ่า ประชาชน คือ ผูร้ บั ประโยชน์จากโครงการเหล่านัน้
ด้านการดาเนิ นงาน มีปญั หาทีส่ าคัญดังนี้
1.
โครงการควบคุมโรคติดต่อ และโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยหลายโครงการ
ยังด าเนิน งานอยู่ใ นชนบทในลัก ษณะเอกเทศ ท าให้ส้นิ เปลือ งทัง้ งบประมาณ เวลา และก าลัง
เจ้าหน้าที่ ซึง่ ควรเปลีย่ นการดาเนินงานในรูปโครงการพิเศษต่างๆ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เสียโดยเร็วเท่าทีจ่ ะทาได้
2.
การปรับปรุงงานด้านการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ จานวนสถานี
อนามัยในท้องทีห่ ่างไกลมากขึน้ พร้อมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
3.
การปรับปรุงงานด้านการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่ว นภูมภิ าคให้
สามารถรักษาพยาบาลโดยมีประสิทธิภาพดีและทัดเทียมกับในส่วนกลาง
4.
การขาดแคลนเจ้าหน้าทีใ่ นระดับต่างๆ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานทัง้ ทางด้าน
การป้องกันและรักษาโรค ทาให้ไม่อาจขยายการดาเนินงานได้เท่าทีค่ วร ฉะนัน้ ควรเร่งผลิตแพทย์
พยาบาล ผดุงครรภ์ พนักงานอนามัย ตลอดจนเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่ากว่าวิชาชีพอื่นๆ ขึน้
5.
การปรับปรุงงานด้านสุขศึกษาโดยทุกวิธกี าร เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจดีและ
ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบตั งิ านทางด้านสาธารณสุขยิง่ ขึน้
6.
การใช้งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาและแผนงาน หลาย
โครงการได้ดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผนงาน ปรากฏว่าเงินทีจ่ ่ายจริงในแต่ละปีของแต่ละโครงการ
จะตกในราว 70% ของงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ หากแก้ไขปญั หานี้ได้จะสามารถเจียดเงินอีก
จานวนมากไปพัฒนาโครงการอื่นๆ ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์และนโยบาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ข ได้มคี วามสัมพันธ์และสอดคล้องกันยิง่ ขึ้นใน
ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด จึงสมควรขยายขอบเขตการวางแผนให้ค ลุ มไปถึงงาน
สาธารณสุ ขในส่ ว นท้อ งถิ่น และเอกชน โดยการระดมทรัพยากรมาจัดสรรให้เ ป็ น ไปตามล าดับ
ความส าคัญ แก่ ง านทางด้า นการป้ อ งกัน และรัก ษาโรค ตลอดจนการค้น คว้า และวิจ ยั งานด้า น
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเพิม่ ขี้นอย่างรวดเร็ว และ
แก้ปญั หาขาดแคลนบริการด้านนี้ให้ทวถึ
ั ่ งประชาชนยิง่ ขึน้
นโยบายสาธารณสุข
รัฐบาลจะสนับสนุนและพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้ว ยการส่ ง เสริมประสิทธิภาพและการขยายขอบเขตการปฏิบ ัติงานให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่ ชนบทห่างไกลได้รบั
บริการมากทีส่ ุด โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรทัง้ ในด้านกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ และกาลังเงินทีม่ อี ยู่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด กับทัง้ จะเพิม่ กาลังต่างๆ ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเน้นหนักในเรือ่ งต่อไปนี้
1.
การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การควบคุมและกาจัดโรคติดต่ อ
และการปรับปรุงและขยายบริการด้านการรักษาพยาบาล
2.
การพัฒนาการอนามัยสิง่ แวดล้อม การให้บริการสาธารสุขแบบผสมผสาน และการ
แก้ปญั หาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่
3.
การจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
4.
ความร่วมมือของประชาชน
แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารสุข
การอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว
1.
ให้มกี ารดูแลหญิงมีครรภ์นับแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด และภายหลังคลอด
ให้มากที่สุด พร้อมทัง้ ให้ทารก เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน ได้รบั บริการทัง้ ด้ านส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และการรักษาโรคให้ถูกด้อง
2.
ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวสามารถกาหนดขนาดของครอบครัวหรือเว้นระยะการมี
บุตรได้ตามสมัครใจ ซึง่ จะมุง่ ดาเนินการในกลุ่มชนทีม่ คี วามจาเป็น อาทิ ผูม้ รี ายได้น้อย สุขภาพไม่ดี
มีบุตรมาก การดาเนินงานดังกล่าวเมื่อสิน้ สุดแผนพัฒนาฉบับนี้ (2519) คาดว่าจะยังผลให้สามารถ
ลดอัตราการเพิม่ ของประชากรลงประมาณร้อยละ 0.5
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3.

ส่งเสริมงานด้านโภชนาการ
3.1

จะทาการผลิตและเผยแพร่อาหารทีม่ คี ุณค่าทางโปรตีนและราคาประหยัด

3.2 ยกระดับสภาวะโภชนาการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กก่อนวัย
เรียนในท้องถิน่ ชนบท และจะได้จดั ตัง้ ศูนย์โภชนาการเด็กขึน้
3.3 ยกระดับสภาวะทางโภชนาการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดตัง้ โครงการโภชนาโรงเรียนขึน้

ในกลุ่ มเด็กวัยเรียน โดยร่ว มมือ กับ

3.4 ทาการควบคุ มโรคขาดสารอาหารอื่นๆ รวมทัง้ โรคคอพอกให้บ รรเทา
เบาบางลงจนหมดไปในทีส่ ุด
การควบคุมและกาจัดโรคติ ดต่อ
1.
กาจัด โรคติดต่ อ บางชนิดที่สามารถใช้มาตรการป้องกันได้แน่ นอนให้หมดสิ้นไป
และดาเนินงานควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ที่ยงั มีปญั หาและอุ ปสรรคทางด้านการป้องกันโรคเพื่อลด
อัตราปว่ ยและอัตราตายลงให้ต่ าทีส่ ุดทีจ่ ะทาได้
2.
จะดาเนินการด้านระบาดวิทยา และทาการปรับ ปรุงห้องชันสูต รทางแพทย์และ
สาธารณสุขให้มสี มรรถภาพดียงิ่ ขึน้
การปรับปรุงและขยายบริ การด้านการรักษาพยาบาล
1.
เร่งปรับปรุงการดาเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าค ให้มปี ระสิทธิภาพในด้าน
รักษาพยาบาลกว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเพิม่ เจ้าหน้ าที่ประเภทต่างๆ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์
ต่างๆ ขึน้ เพื่อสามารถให้บริการแก่คนไข้นอกได้มากยิง่ ขึน้
2.
หาทางให้ผู้ป่วยนิยมการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในชนบทด้วยการ
จัดให้มโี รงพยาบาลศูนย์ทุก ภาค และที่จงั หวัดซึ่งสาคัญ หรือ มีประชาชนหนาแน่ น ให้มแี พทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะวิชาทุกสาขา ประจาทุกโรงพยาบาลศูนย์
3.

การปรับปรุงบริการภายใน จะเพิม่ เตียงคนไข้ขน้ึ อีกในระหว่างแผน คือ

โรงพยาบาลทัวไปในส่
่
วนกลาง จานวน 850 เตียง โรงพยาบาลทัวไปในส่
่
วน
ภูมภิ าคจานวน 5,000 เตียง
โรงพยาบาลสังกัดเทศบาล จานวน 550 เตียง
สถานีอนามัย จานวน 800 เตียง
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สถาบันอื่นๆ อีกประมาณ 1,800 เตียง
4.
เพิม่ จานวนแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลขึน้ อีก จานวน 1,850 คน 7,595
คน และ 5,200 คน ตามลาดับ
การพัฒนาอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ทาการปรับปรุงแก้ไขสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเป็ นภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง อาหาร น้ า อากาศ ให้ป ราศจากเชื้อ โรค และสิ่ง เป็ น พิษ ภัย ต่ า งๆ ตลอดจนป้ องกัน
ภยันตรายจากสารเคมี และรังสี โดยดาเนินการ
1.
ศึก ษาและวางแผนในการปฏิบ ัติเ พื่อ กาจัด สิ่ง ที่เ ป็ นพิษ เป็ น ภัย ต่ อ สุ ข ภาพและ
อนามัยของประชาชนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.
ให้ประชาชนได้รบั ทราบเกี่ยวกับผลเสียหายและภยันตรายที่เกิดจากสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษ
เป็นภัยต่างๆ เพื่อจะได้รว่ มมือหาทางแก้ไขร่วมกัน
3.
ปรับปรุงงานตรวจวิเคราะห์วจิ ยั ทางแพทย์ ให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้โดยกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.
ให้มกี ารปรับปรุงกฎหมายเพื่อใช้บงั คับให้เกิดผลดี และให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขได้
มีส่วนเข้าร่วมในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฏหมายอย่างแท้จริง
บริ การสาธารณสุขแบบผสมผสาน
1.
ด าเนิ น การสาธารณสุ ข ทัง้ ในด้ า นส่ ง เสริม สุ ข ภาพอนามัย ป้ อ งกัน โรคและการ
รักษาพยาบาลให้ผสมผสานกลมกลืนกัน โดยจะขยายบริการสถานีอนามัยและสานักงานผดุงครรภ์
ให้ส ามารถครอบคลุ มประชากรมากยิง่ ขึ้น กล่ าวคื อ จัดให้ส ถานีอ นามัยชัน้ หนึ่ ง ดูแลประชากร
50,000 คนต่อแห่ง สถานีอนามัยชัน้ สองดูแลประชากร 5,000 คนต่อแห่ง สานักงานผดุงครรภ์ดูแล
ประชากร 2,000 คนต่อแห่ง
2.
เร่ง ด าเนิ น การรวมงานโครงการพิเ ศษต่ า งๆ อาทิ โครงการก าจัด ไข้ม าเลเรีย
โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการควบคุ มโรคเรื้อน โครงการวางแผนครอบครัว ฯลฯ เข้ากับ
บริการอนามัยทัวๆ
่ ไป
3.
วางมาตรการให้ม ีก ารประสานงานร่ ว มกัน
รักษาพยาบาลและทางด้านป้องกันโรคให้มสี มรรถภาพยิง่ ขึน้

ระหว่ า งหน่ ว ยงานทางด้า น
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การแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้ าที่
1.
สนับสนุ นและเร่งการผลิต เจ้าหน้ าที่ส าธารณสุ ขทุ กประเภท ทัง้ โดยรัฐบาลและ
เอกชนให้มปี ริมาณมากขึ้น กับทัง้ ค านึง ถึงด้า นคุ ณภาพด้ว ย และพิจ ารณาการผลิต เจ้า หน้ า ที่
ประเภทใหม่ทม่ี คี วามรูร้ ะหว่างแพทย์และพยาบาล ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล (Hospital Administrator)
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโดยเฉพาะ ฯลฯ เพื่อปฏิบตั งิ านทดแทนแพทย์ซ่งึ มาทางานด้านธุรการเป็ นเหตุให้
เกิดการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล
2.
ทาการกระจายเจ้า หน้ าที่ท างสาธารณสุ ข ซึ่ง รวมกันอยู่ใ นท้อ งที่เ ดีย วกัน มาก
เกินไป ออกไปสู่ทอ้ งถิน่ ซึง่ ขาดแคลนให้มากขึน้ โดยจะต้องแก้ปญั หาทางด้านการครองชีพ ความ
ปลอดภัย การเพิ่ม พูน ความรู้ใ ห้ท ัน สมัย ตลอดจนถึ ง โอกาสความก้ า วหน้ า และสิ่ง จูง ใจอื่น ที่
เหมาะสม
3.
ส่งเสริมให้แพทย์อาชีพอิสระ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางาน
สาธารณสุขให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
การจิ ตเวชและสุขภาพจิ ตชุมชน
1.

จัดให้มหี น่วยจิตเวชเคลื่อนที่ ออกบริการด้านจิตเวชถึงประชาชนในชนบท

2.

จัดให้มหี น่วยจิตเวชในโรงพยาบาลทัวไป
่ ให้ครบทุกภาค และทุกโรงพยาบาลศูนย์

3.

จัดให้มศี ูนย์สุขภาพจิตชุมชน ครบทุกภาค

4.
เพิม่ เตียงคนไข้ โรงพยาบาลโรคจิต โรคประสาท และโรงพยาบาลรักษาผู้ติดยา
เสพติด ทัวประเทศจ
่
านวน 2,000 เตียง
ความร่วมมือของประชาชน
เร่งรัดการขยายงานด้านสุขศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยมีการผสมผสานงานสุขศึกษาของ
โครงการอื่น ๆ ทางด้า นสาธารณสุ ขให้ส อดคล้อ งกัน และให้ม ีก ารร่ว มมือ และประสานงานกับ
สื่อมวลชนต่างๆ ให้มากขึน้
มาตรการสนับสนุนให้การดาเนิ นงานตามนโยบายได้รบั ผลดี
เพื่อทีจ่ ะให้การดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวดาเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพสมควร
ปรับปรุงและแก้ไขเรือ่ งต่างๆ ทีส่ าคัญดังนี้
1.
เร่งดาเนินการจัดทาแผนสาธารณสุขระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัดให้
สอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน และป้องกันการทางานซ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
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ทัง้ นี้ เพื่อใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านกาลังคน และเงินที่ได้รบั จัดสรรให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขให้มากทีส่ ุด
2.
แก้ไขปรับปรุงการจัดรูปการบริหารและอัตรากาลัง ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนสาธารณสุข
3.

ปรับปรุงสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ โดย

3.1 ให้มกี ารอบรมปฐมนิเทศ และฟื้ นฟูความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนางานสาธารณสุข
3.2 จัดระบบการนิเทศงานให้เ ข้มแข็ง และทัวถึ
่ งแก่ เ จ้าหน้ าที่ทุกระดับเพื่อ
ควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้
4.
ให้สถาบันผู้ผลิตเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุข ได้ร่วมกันวางแนวทางการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการใช้เจ้าหน้าที่
5.
ปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมายทางสาธารณสุ ข ต่ า งๆ ให้ท ัน สมัย ขึ้น ถ้า จ าเป็ น ก็ค วร
พิจารณาออกกฎหมายใหม่ดว้ ย
เป้ าหมายและงบประมาณ
ก.
เป้าหมายส่ว นรวม ในการพัฒนางานสาธารณสุขในแผนนี้ไ ด้วางเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนงานทางด้านการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนงานวิเคราะห์และวิจยั ทางแพทย์ไว้คอื
ในระหว่ า งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 3 จะวางเป้ าหมายเพิ่ม เจ้าหน้ า ที่ทางด้า น
การแพทย์ในระดับต่ างๆ ขึ้นดังนี้คอื แพทย์จานวน 1,850 คน พยาบาลจานวน 7,562 คน
ผูช้ ่วยพยาบาล 5,200 คน ผดุงครรภ์อนามัยจานวน 2,950 คน นอกจากนี้ จะเพิม่ เตียงคนไข้อกี
จานวน 11,000 เตียง และจะสร้างสถานีอนามัยชัน้ หนึ่งขึน้ อีกจานวน 80 แห่ง สถานีอนามัยชัน้ สอง
จานวน 1,276 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์จานวน 1,000 แห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 2
สาหรับอัตราส่วนแพทย์ พยาบาล และเตียงคนไข้ต่อจานวนประชากรได้ รบั การ
ปรับปรุงอัตรา 1 : 6,569 , 1 : 2,195 และ 1 : 1,691 เมื่อสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 เป็ น 1 : 5,806
,1 : 1,775 และ 1 : 1,340 เมื่อสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยลาดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3 ก และ
3ข

๓๗๘

ตารางที่ 2
เป้ าหมายส่วนรวม ในแผนพัฒนาฉบับที่ 3 (2515 - 2519)
รายการ
1/

แพทย์
พยาบาล2/
- Basic Nurse
- Post Basic
ผูช้ ่วยพยาบาล3/
ผดุงครรภ์อนามัย4/
เตียงคนไข้5/
สถานีอนามัยชัน้ 1 6/
สถานีอนามัยชัน้ 2 7/
สานักงานผดุงครรภ์

หมายเหตุ

2514
5,550

2515
5,920

2516
6,290

2517
6,660

2518
7,030

2519
7,400

เพิ่มขึน้
1,850

16,638
5,171
3,260
21,600
290
1,936
2,003

17,890
760
6,011
3,770
23,800
300
2,096
2,203

19,300
1,530
6,951
4,380
26,000
310
2,384
2,403

20,800
2,840
7,941
4,970
28,200
330
2,660
2,603

22,470
4,400
9,081
5,580
30,400
350
2,936
2,803

24,200
6,100
10,271
6,190
32,600
370
3,212
3,003

7,562
6,100
5,200
2,950
11,000
80
1,276
1,000

เป้าหมายตามตารางข้างต้นเป็ นจานวนที่ผลิตสะสมได้แต่ แผนพัฒนาฉบับที่หนึ่ง
จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม (โดยมิได้หกั จานวนผู้ท่ถี ึงแก่กรรม ปลดเกษียณ
เดินทางไปต่างประเทศหรือเปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่นๆ ออก)
1/
แพทย์ทจ่ี ะผลิตได้จากทุกสถาบันทัวประเทศ
่
2/
พยาบาลทีค่ าดว่าจะผลิตได้จากทุกสถาบันทัวประเทศ
่
3/
ผูช้ ่วยพยาบาลทีค่ าดว่าจะผลิตได้จาก 19 สถาบัน ยกเว้น ของ
กรมชลประทาน
4/
กรมอนามัยเป็นผูผ้ ลิต
5/
ของทุกสถาบันทัวประเทศ
่
6/
รวมสถานีอนามัยของเทศบาลอีกจานวน 57 แห่ง

๓๗๙

ตารางที่ 3 ก
เป้ าหมายอัตราส่วนระหว่าง แพทย์ พยาบาล เตียงคนไข้ และประชากร
รายการ
แพทย์ : ประชากร
พยาบาล : ประชากร
เตียง : ประชากร
แพทย์ : พยาบาล : เตียง

2514
1 : 6,569
1 : 2,195
1 : 1,691
1 : 2.90 : 3.8

2515
1 : 6,420
1 : 2,126
1 : 1,655
1 : 3.00 : 3.9

2516
1 : 6,229
1 : 2,031
1 : 1,520
1 : 3.08 : 4.0

2517
1 : 6,066
1 : 1,944
1 : 1,450
1 : 3.11 : 4.1

2518
1 : 5,925
1 : 1,855
1 : 1,390
1 : 3.19 : 4.2

2519
1 : 5,806
1 : 1,775
1 : 1,340
1 : 3.28 : 4.3

หมายเหตุ
1.

แพทย์ : พยาบาล : ผูช้ ่วยพยาบาล : เตียงคนไข้
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
คือ 1 : 7 : 5 : 30

2.

ประชากรทีใ่ ช้คานวณนามาจากโครงการวางแผนครอบครัว
2515
38.06 ล้านคน
2516
39.24 ล้านคน
2517
40.46 ล้านคน
2518
41.71 ล้านคน
2519
43.01 ล้านคน

ข.

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข

ในระหว่างแผนจะได้รบั จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขจานวน
5,500 ล้านบาท (นอกจากงบพัฒนาดังกล่าว ยังมีโครงการสารองอีกจานวน 166.92 ล้านบาท ซึง่
เป็ นโครงการทีส่ มควรได้รบั การสนับสนุ นหากภาวะการเงินของประเทศอานวย) นอกจากนี้คาดว่า
จะได้รบั เงินอุดหนุ นเทศบาลด้านสาธารณสุ ขจานวน 32.50 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศจานวน 840.00 ล้านบาท และเงินพัฒนางานด้านสาธารณสุขทีต่ งั ้ ไว้ยงั สานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทจานวน 160.58 ล้านบาท ฉะนัน้ รวมเป็ นเงินเพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศใน
ระหว่างแผนพัฒนาฉบับที่ 3 จานวน 6,700 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4

๓๘๐

ตารางที่ 3 ข
เป้ าหมายอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลที่ปฏิ บตั ิ งานต่อประชากร
จานวนแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านในประเทศ

1/

จานวนพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในประเทศ
จานวนประชากร
อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร
อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร
หมายเหตุ

1/

2/



2/

2514
4,400

2515
4,500

2516
5,200

2517
5,500

2518
5,800

2519
6,100

8,300

8,800

9,400

10,100

10,800

11,600

37.40
1:8,500
1:4,500

38.06
1:7,900
1:4,300

39.24
1:7,600
1:4,200

40.46
1:7,400
1:4,000

41.71
1:7,200
1:3,900

43.01
1:7,000
1:3,700

จานวนที่แสดงไว้ในปี พ.ศ. 2514 ได้คานวณโดยหักจานวนแพทย์ท่สี ูญเสียไปด้วยเหตุต่างๆ รวมทัง้
แพทย์ทไ่ี ปต่างประเทศแล้ว ส่วนในปี พ.ศ. 2515 - 2519 นัน้ มิได้หกั จานวนแพทย์ทไ่ี ปต่างประเทศ
จานวนพยาบาลที่แสดงไว้ในตารางนี้ ได้คานวณโดยหักจานวนพยาบาลที่สูญเสีย ไปเพราะเหตุต่างๆ
(รวมทัง้ จานวนพยาบาลทีไ่ ปต่างประเทศ) แล้ว
จากกองวางแผนกาลังคน

ตารางที่ 4
การจัดสรรเงิ นเพื่อพัฒนาสาธารณสุข
(ล้านบาท)

แหล่งที่มา
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 กระทรวงสาธารณสุข
1.2 นอกกระทรวงสาธารณสุข
2. เงินประเภทอื่นๆ
2.1 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล
2.2 เงินอุดหนุนเทศบาลด้าน
สาธารณสุข
2.3 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลเอกชน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวม


2515

2516

2517

2518

2519

รวม

834.80
27.67

1,049.79
29.24

1,132.31
32.04

1,202.44
34.42

1,280.66
37.21

5,500.00
160.58

6.62

5.94

6.30

6.65

7.00

32.50

168.00
1,037.09

168.00
1,252.97

168.00
1,338.65

168.00
1,411.50

168.00
1,492.87

840.00
6,533.08

นอกจากงบพัฒนาที่ กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังมีโครงการสารองเป็ นจานวน 166.92 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
โครงการที่สมควรได้รบั การสนับสนุนหากภาวะการเงินของประเทศอานวย ฉะนัน้ รวมยอดเงิ นของทุกๆ งบ
ที่ พฒ
ั นางานด้านสาธารณสุข และงบสารองจะเป็ นจานวนทัง้ สิ้ น 6,700 ล้านบาท เพื่อใช้ พฒ
ั นางานด้าน
สาธารณสุขในระหว่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 3

๓๘๑

โครงการพัฒนาสาธารณสุข
งานอนามัยและสุขาภิ บาล
1.

โครงการปรับปรุงและขยายสถานี อนามัย
ก.

การก่อสร้าง

ในปี 2514 มีสถานีอนามัยชัน้ หนึ่งอยู่ทวประเทศ
ั่
290 แห่ง (เป็ นของ
เทศบาลจานวน 57 แห่ง) สถานีอนามัยชัน้ 1,936 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์ 2,003 แห่ง
ในระหว่างปี 2515 - 2519 จะได้ทาการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย
ชัน้ หนึ่ง คือ ในปี 2515 - 2516 จะสร้างสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง ปีละ 10 แห่ง และปีต่อไปอีกปีละ 20
แห่ง และจะทาการก่อสร้างทดแทนของเดิมในปี แรก 2 แห่ง ปี ทส่ี อง 8 แห่ง และปีต่อไปปีละ 10
แห่ง
จะสร้างสถานีอนามัยชัน้ สองใหม่ขน้ึ ในปีแรก 52 แห่ง ปีทส่ี องจานวน 176
แห่งและในปี ต่อไปปีละ 166 แห่ง จะทาการก่อสร้างทดแทนของเดิมในปีแรกและปี ทส่ี องปี ละ 30
แห่ง ปีทส่ี าม 40 แห่ง และในปีต่อไปปีละ 50 แห่ง และยกฐานะสานักงานผดุงครรภ์ขน้ึ เป็ นชัน้ สองปี
ละ 110 แห่ง
จะสร้างสานักงานผดุงครรภ์ขน้ึ ใหม่ปีละ 200 แห่ง และจะทาการก่อสร้าง
ทดแทนของเดิมในแต่ละละปีดงั นี้ คือ 30 แห่ง 40 แห่ง 60 แห่ง และ 70 แห่ง ตามลาดับ
หากดาเนินการได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2519 จะมีสถานี
อนามัยชัน้ หนึ่งรวม 313 แห่ง สถานีอนามัยชัน้ สองจานวน 3,212 แห่ง และสานักงานผดุงครรภ์
3,003 แห่ง สถานีอนามัยจานวนดังกล่าวจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนในส่ วนภู มภิ าคได้
ประมาณ 60% ของประชากรในประเทศ หรือ 25 ล้านคนเมือ่ สิน้ แผนนี้
สาหรับสถานีอนามัยชัน้ หนึ่งพิเศษ ซึง่ ปจั จุบนั มีอยู่เพียงแห่งเดียวทีอ่ าเภอ
ฝางนัน้ ในระหว่างแผนฯ 3 จะทาการปรับปรุงสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง เป็ นชัน้ พิเศษอีกประมาณ 4
แห่ง คือทีห่ ล่มสัก บ้านไผ่ หัวหิน ปากช่อง ทัง้ นี้โดยมีหลักเกณฑ์ในการสร้างโดยกว้างๆ 2 ประการ
คือ
ก.

ในเขตอาเภอทีม่ ปี ระชากรเกิน 100,000 คน

ข.
เป็ นอาเภอที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจาจังหวัด
มาก และการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดไม่สะดวก

๓๘๒

ข.
การดาเนิ นงาน
ปรับปรุงวิ ธีปฏิ บตั ิ งานของสถานี อนามัยให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้นและเพื่อให้สถานี อนามัยได้ใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ โดย
1.
ขยายขอบเขตของงานรักษาพยาบาลในสถานีอนามัยชัน้ 1 ให้
กว้างขวางขึน้ ตามความต้องการของประชาชน และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ทัง้ นี้จะได้ทา
การอบรมแพทย์สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง ทางด้ านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูท้ างศัลยกรรม
ฉุ กเฉิน (Emergency Surgery) และอบรมเพิม่ เติมความรูด้ า้ นรักษาพยาบาลแก่พยาบาล พนักงาน
อนามัย ผดุงครรภ์ ให้รจู้ กั โรคประจาท้องถิน่ และสามารถให้การรักษาได้ตามขอบเขตซึง่ กาหนดไว้
2.
เพิม่ ปริมาณงานของสถานีอนามัย โดยรวมงานโครงการพิเศษให้
เข้าอยู่ในงานสถานีอนามัยในระยะของแผนฯ 3 ประมาณว่าจะรวมบางส่วนของโครงการพิเศษ
ประมาณ 6 โครงการ คือ มาลาเรีย วัณโรค โรคเรือ้ น อนามัยโรงเรียน วางแผนครอบครัว และ
โภชนาการชนบท
3.
เพิม่ อัตราเจ้าหน้าที่ประจาสถานีอนามัยให้สอดคล้องกับปริมาณ
งานทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง จะเพิม่ จาก 9 คน เป็น 15 คน ชัน้ สองเพิม่ จาก 2 คน เป็ น 3
คน เพิ่ม รถพยาบาลประจ าสถานี อ นามัย ชัน้ หนึ่ ง เพื่อ ประโยชน์ ใ นการน าส่ ง ผู้ ป่ ว ยระหว่ า ง
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยและเพิม่ อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน

2.

โครงการวางแผนครอบครัว

จะดาเนินการวางแผนครอบครัวโดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวางแผนครอบครัว
สนับสนุ นชักจูง และให้ความช่วยเหลือแนะนาในด้านการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชนผูส้ มัครใจ
รับบริการเพื่อพยายามลดอัตราเพิม่ ของประชากร ซึง่ สูงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี อันเป็ นอุปสรรคสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ต่อปี เมื่อสิน้ ปี พ.ศ.
2519
จะให้บริก ารวางแผนครอบครัวด้ว ยวิธ ีใ ช้ยาคุ ม ห่ว งอนามัย และผ่าตัดทาหมัน
ระหว่างปี 2515 - 2519 ให้คลุมทัง้ 71 จังหวัด โดยให้บริการสาหรับรายใหม่ถวั เฉลีย่ ปีละ 370,000
ราย และรักษาปริมาณงานเดิมถัวเฉลีย่ อีกปี ละ 500,000 ราย และเพื่อให้การปฏิบตั งิ านได้ผลดีจะ
ทาการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งวางแผนครอบครัวอีกปีละ 10 เรือ่ ง
หน่ วยงานที่จะให้บริการดังกล่าวจะดาเนินการโดยโรงพยาบาลจังหวัด 84 แห่ง
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก 4 แห่ง ทีท่ าการอนามัยจังหวัด 43 แห่ง สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง (ทีม่ แี พทย์)
157 แห่ง และสถานบริการอื่นๆ 3,254 แห่ง
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3.

โครงการอนามัยแม่และเด็ก
ในปจั จุบนั มีศูนย์อนามัยแม่และเด็กอยู่ 3 แห่ง คือที่จงั หวัดยะลา ขอนแก่น และ

ราชบุร ี และมีโรงเรียนอนามัยผดุงครรภ์ 2 แห่ง คือที่ลาปาง และโรงพยาบาลวชิระ ศูนย์และ
โรงเรียนสามารถผลิตผดุงครรภ์อนามัยได้ปีละ 460 คน
ในระยะของแผนจะได้ขยายการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก เพื่อลดอัตราการตาย
ของแม่และเด็กให้ต่ าเท่าที่จะทาได้ ในการนี้จะได้ทาการก่อสร้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่จงั หวัด
เชียงใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ และจะสร้า งศูนย์ใหม่ขน้ึ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี 1 แห่ง และศูนย์สาขาทีเ่ มืองพล
อีก 1 แห่ง นอกจากนี้จะทาการผลิตผดุงครรภ์อนามัยในระหว่างแผนจานวน 2,450 คน พยาบาล
อนามัยทีไ่ ด้ทุนกรมอนามัย 250 คน และอบรมฟื้นฟูความรูผ้ ดุงครรภ์ปีละ 200 คน
ศูนย์อนามัยจะสามารถให้บริการต่างๆ โดยถัวเฉลี่ ยต่อปี คือ หญิงมีครรภ์ได้รบั
การตรวจ 35,000 ราย ทาคลอด 9,800 ราย และตรวจและบาบัดโรคเด็ก 21,000 ครัง้

4.

โครงการส่งเสริ มอาหาร

บาบัดโรคขาดอาหาร

และโภชนาการ

ชนบท
ดาเนินการปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน ให้ได้บริโภคอาหารที่มคี ุณค่า
ตามที่ร่างกายต้องการ โดยดาเนิน การส่งเสริมอาหารแก่ประชาชนทัวไป
่ ในระหว่างแผน จะจัดตัง้
หน่วยส่งเสริมอาหารจานวน 47 หน่ วย สาหรับงานด้านบาบัดโรคขาดสารอาหาร จะทาการควบคุม
โรคคอพอกในท้องที่ท่ปี ระชาชนเป็ นกันมาก และดาเนินงานด้านวิจยั เพื่อวางมาตรการควบคุ ม
โรคขาดสารอาหาร เช่น โรคขาดไวตามินเอ โรคเหน็บชา และโรคโลหิตจาง
สาหรับงานโภชนาการชนบท จะขยายขอบเขตออกไปให้ครบ 71 จังหวัด และจะ
จัดสร้างศูนย์โภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 75 ศูนย์ รวม 375 ศูนย์ ทัง้ นี้เพื่อ
แก้ไขปญั หาโภชนาการในหมู่เด็กก่อนวัยเรียน และเพื่อเป็ นแนวทางสนับสนุ นให้ประชาชนได้เห็น
ความสาคัญ และให้ความร่ว มมือ ในการจัดตัง้ ศูนย์เด็กให้มากขึ้นด้วย ส่ว นเด็กในวัยเรียน จะได้
ดาเนินงานศึกษาและทดลองการจัดอาการกลางวันราคาถูก และมีคุณค่าทางอาหารให้แก่นักเรียน
ในระดับประถมศึกษา โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อหา
ข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมงานจัดทาอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อมอบให้แก่หน่ วย-งานทีเ่ กี่ยวข้อง
รับไปดาเนินงาน โดยจะได้ทดลองในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางแห่งละจังหวัด
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5.
หมู่บา้ น)

โครงการจัดหาน้าสะอาดในชนบททัวราชอาณาจั
่
กร

(ประปา

จานวนประปาทีไ่ ด้ดาเนินการก่อสร้าง (2509 - 2513) ไปแล้ว จานวน 269 แห่งใน
จังหวัดต่างๆ 53 จังหวัด และจานวนประชากรทีไ่ ด้รบั บริการจานวน 750,000 คน
เพื่อช่วยปญั หาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคของประชาชนในชนบท ใน
ระหว่างแผนจะได้ดาเนินการก่อสร้างระบบประปาต่างๆ ในชนบททัวราชอาณาจั
่
ก รประมาณปี ละ
80 ถึง 100 แห่ง โดยปีหนึ่งๆ จะสามารถบริการแก่ประชาชนได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 200,000 คน หรือ
ประมาณ 200 หมูบ่ า้ น ในการก่อสร้างประปาจะยึดถือหลักเกณฑ์ว่าจะสร้างในหมู่บา้ นทีม่ ปี ระชากร
ไม่ต่ ากว่า 500 คน มีแหล่งน้ าอยู่แล้วแต่อยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชน ชาวบ้านมีความต้องการ
และให้ความร่วมมือจัดทาโดยสามารถสมทบเงิน วัสดุ หรือแรงงานตามกาลังความสามารถของ
ชุมชนนัน้ ๆ

6.

โครงการพัฒนาอนามัยท้องถิ่ น

จะได้ดาเนินการต่อเนื่องจากแผนที่สอง โดยมุ่งที่จะลดจานวนผู้ป่วยและตายด้วย
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารและพยาธิลาไส้ โดยให้ประชาชนในชนบทได้รบั บริการด้าน
สุขาภิบาลด้วยความร่วมมือของประชาชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสภาวะสังคมของ
ชาวชนบทให้ดขี น้ึ ในระหว่างแผนนี้จะได้เปิ ดหมู่บา้ นพัฒนาเพิม่ ขึน้ อีกจานวน 12,900 หมู่บา้ น ซึ่ง
จะมีประชากรในเขตหมู่บ้านพัฒนาดังกล่าวประมาณ 6.45 ล้านคน นอกจากนี้จะสร้างส้วมที่ถูก
สุขลักษณะเพิม่ ขึน้ ประมาณปี ละ 103,240 ส้วม จะดาเนินการกาจัดโรคพยาธิลาไส้ประมาณปี ละ
300 หมูบ่ า้ น และจะสร้างประปาขนาดเล็กเพิม่ ขึน้ อีกประมาณปีละ 1,500 หมูบ่ า้ น
เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานดัง กล่ า วได้ก ว้า งขวางขึ้น จะตัง้ หน่ ว ยพัฒ นาเพิ่ม ขึ้น ใน
ระหว่างแผนอีก 10 หน่วย

การควบคุมและป้ องกันโรค
1.

โครงการป้ องกันโรคติ ดต่ อต่างๆ

ในแผนนี้ จะได้เร่งรัดพัฒนาการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ โดยกาจัดโรคติดต่อบาง
ชนิดที่มมี าตรการป้องกันได้แน่ นอนให้หมดสิ้นไป และดาเนินงานควบคุมโรคติดต่อต่ างๆ ที่ยงั มี
ปญั หาและอุปสรรคทางด้านการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราปว่ ยและอัตราตายให้ต่ าทีส่ ุดทีจ่ ะทาได้
การให้ภูมคิ ุ้มกันแก่โรคติดต่อที่ป้องกันได้ ปลูกฝี ป้องกันไข้ทรพิษในเด็กเกิดใหม่
และเด็กก่อนเข้าโรงเรียน และบุคคลที่ปลูกฝีนานเกิน 3 ปี แล้ว ปี ละประมาณ 6.18 ล้านคน ฉีด
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วัคซีนป้องกันอหิวาต์ ให้ได้ 60% หรือประมาณ 4.2 ล้านคน ในจังหวัดทีเ่ คยเกิดโรคก่อนเข้าฤดูรอ้ น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ให้กบั เด็กจนถึงอายุ 5 ปี ประมาณปีละ 1.03
ล้านคน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเขตพระนคร ประมาณปีละ 64,000 คน และฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้ไทฟอยด์ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 จังหวัด
การควบคุมและป้ องกันโรค ได้แก่โรคต่างๆ คือ โรคสัตว์ตดิ คน โรคพยาธิลาไส้
กาฬโรค โรคทีเ่ กิดขึน้ จากภายนอกประเทศ โรคไข้เลือดออก โรคพยาธิใบไม้ในตับ
การรักษาโรคติ ดต่ อ จะทาการเพิม่ เตียงคนไข้ของโรงพยาบาลโรคติดต่อขึน้ ใน
ระหว่างแผนให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง

2.

โครงการกาจัดไข้มาลาเรีย

โครงการนี้ได้พจิ ารณาปรับปรุงแผนการดาเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้เริม่ ใช้แผนงานใหม่น้ตี งั ้ แต่ปี 2514
ในระหว่ า งแผนพัฒ นานี้ จะปฏิบ ัติก ารต่ อ ไปนี้ ค ือ จะท าการพ่ น สารเคมีปี ล ะ
1 รอบ ในท้องทีท่ ่มี กี ารแพร่โรคต่ า และทาการพ่นสารเคมีปีละ 2 รอบ ในท้องที่ท่มี กี ารแพร่เชื้อ
ไข้มาลาเรียสูงท้องที่บุกเบิกใหม่ ท้องทีช่ ายแดน ตรวจค้นหาผู้ป่วยเพื่อมาบาบัดรักษาและจะมอบ
งานในท้องที่ปลอดมาลาเรียแล้วให้กบั บริการอนามัยทัวไป
่ โดยทางโครงการจะช่วยงานทางด้าน
นิเทศเท่านัน้ ในท้องทีป่ ลอดมาลาเรีย
ส าหรับ พื้น ที่ป ลอดมาลาเรีย ที่ค าดว่ า จะสามารถมอบให้อ ยู่ใ นความดูแ ลของ
กรมอนามัยมีประชากรในแต่ละปีโดยประมาณดังนี้คอื 5.58 ล้านคน 13.29 ล้านคน 17.35 ล้านคน
23.02 ล้านคน และในปีสุดท้ายของแผนที่ 3 อีก 27.39 ล้านคน
ค.

การบาบัดและรักษาโรค
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

จะทาการปรับปรุงพยาบาลทัวไปในส่
่
ว นภูมภิ าค 84 แห่ง (เป็ นโรงพยาบาลประจาจังหวัด 68 แห่ง และโรงพยาบาลอาเภอ 16 แห่ง) ซึ่งปจั จุบนั มีเตียงคนไข้อยู่
ประมาณ 15,800 เตียง แพทย์ 645 คน และพยาบาล 2,009 คน ในระยะของแผนจะได้ทาการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคทัง้ 84 แห่ง โดยจะปรับปรุงบริการด้านรักษาพยาบาลให้ม ี
สมรรถภาพและประสิท ธิภ าพให้ก ว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเจ้า หน้ าที่ประเภทต่ างๆ เครื่อ งมือ
การแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ขึน้ ดังนี้คอื ในระหว่างแผนจะเพิม่ เตียงประมาณ 5,000 เตียง เพิม่
แพทย์ 100 คน เพิม่ พยาบาล 2,220 คน และผูช้ ่วยพยาบาล 2,250 คน ซึง่ จะสามารถให้บริการแก่
คนไข้นอกถัวเฉลีย่ ปีละประมาณ 4.1 ล้านคน และคนไข้ในถัวเฉลีย่ ปีละประมาณ 920,000 ราย
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การจัดตัง้ โรงพยาบาลศูนย์ จะทาการปรับปรุงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน
ส่ ว นภู ม ิภ าคทุ ก ภาคและในจัง หวัด ที่ส าคัญ ซึ่ง มีป ระชาชนหนาแน่ น ให้ม ีส มรรถภาพในทาง
วิชาการยิง่ ขึน้ เพื่อให้โรงพยาบาลศูนย์น้ีเป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมแพทย์และเจ้าหน้าที่
ทางฝ่ายวิชาการ (Training Centre) โดยจะจัดตัง้ เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ข้นึ 14 แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช (พิษณุ โลก) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี) โรงพยาบาล
นครราชสีมา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลลาปาง โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุร ี
โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ (นครสวรรค์) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(ปราจีนบุร)ี โรงพยาบาลราชบุร ี โรงพยาบาลเจ้า พระยายมราช (สุพรรณบุร)ี โรงพยาบาล
นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลชุมพร
สาหรับมาตรฐานของโรงพยาบาล จะมีอ ัต ราก าลัง คือ
แพทย์ : พยาบาล : เตียงคนไข้ เท่ากับ 1 : 4 : 10 จะเป็ นโรงพยาบาลขนาด 200 คนขึน้ ไปมีแผนก
วิชาต่างๆ ครบถ้วน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาทุกสาขาให้มากที่ สุด และมีเครื่องมือเครื่องใช้
ทางวิชาการให้สมบูรณ์ขน้ึ ทัง้ ในด้านรักษาพยาบาลและชันสูตรโรค
ง.

การผลิ ตเจ้าหน้ าที่ในระดับต่างๆ

1.
โครงการวิ ทยาลัยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย และโรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาล (กรมการแพทย์)
วิทยาลัยพยาบาล จะผลิตครูพยาบาลหลักสู ตรหนึ่งปี ได้ปีละ 40
คน จนถึงปี 2517 และจะเปลีย่ นหลักสูตรเป็ น 2 ปี โดยผลิตในปี 2518 เป็ นรุ่นแรกปีละ 70 คน
ฉะนัน้ ในระหว่างแผนจะสามารถผลิตครูได้รวม 260 คน
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ขณะนี้มอี ยู่ 7 แห่ง และจะ
สร้างใหม่อกี หนึ่งแห่งทีจ่ งั หวัดลาปางในปี 2519 ในระหว่างแผนจะสามารถผลิตพยาบาลผดุงครรภ์
ในระดับอนุปริญญา
ม.ศ. 3 จานวน 917 คน และอนุปริญญา ม.ศ. 5 จานวน 1,410คน
โรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาลขณะนี้มอี ยู่ 6 แห่ง ในระหว่างแผนจะสร้าง
โรงเรียนผูช้ ่วยพยาบาลเพิม่ ขึน้ อีกจานวน 5 แห่ง จะผลิตผูช้ ่วยพยาบาลได้รวม 2,300 คน
2.

โครงการผลิ ตและฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่กรมอนามัย

ท าการผลิต เจ้า หน้ า ที่อ นามัย ได้ แ ก่ พ นั ก งานอนามัย ผู้ ช่ ว ย
พยาบาล และพนักงานทันตาภิบาล โดยดาเนินการดังนี้คอื .-
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จะทาการผลิตพนักงานอนามัยให้ได้ปีละ 500 คน โดยผลิตให้กบั
โครงการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย 400 คน และให้กบั หน่ วยงานอื่นๆ 100 คน ในระหว่าง
แผนจะผลิตได้ 2,500 คน
ผู้ช่วยพยาบาล ในขณะนี้กรมอนามัยมีโรงเรียนผลิตอยู่แล้วหนึ่ง
แห่งที่จงั หวัดนนทบุรใี นระหว่างแผนจะสร้างโรงเรียนผู้ช่วยเพิม่ ขึน้ อีก 3 แห่ง เพื่อจะให้สามารถ
ผลิตผูช้ ่วยพยาบาลได้ประมาณ 800 คน
ทันตาภิบาล จะทาการผลิตในระหว่างแผนให้ได้ 100 คน และ
ขณะเดียวกันจะได้ขยายโรงเรียนเดิมให้สามารถผลิตเจ้าหน้าทีด่ า้ นนี้ให้เพิม่ จานวนขึน้
ทางด้า นการฝึ ก อบรม จะท าการอบรมเพิ่ม เติม ความรู้อ นามัย
อาเภอปีละ 50 คน อบรมเพิม่ เติมความรูพ้ นักงานอนามัยผูน้ ิเทศงานปีละ 50 คน อบรมฟื้นฟูความรู้
แพทย์ปีละ 40 คน และอบรมฟื้นฟูความรูพ้ นักงานอนามัยปีละประมาณ 240 คน
3.

โครงการผลิ ตเจ้าหน้ าที่วิทยาศาสตร์

จะผลิต เจ้าหน้ าที่ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เ พีย งพอกับความ
ต้องการในด้านการชันสูตรทางแพทย์ และอนามัยของประเทศ โดยจะผลิตเจ้าหน้าทีด่ งั นี้ คือ.พนักงานวิทยาศาสตร์หลักสูตร 1 ปี ประมาณปีละ 30 คน
พนักงานวิทยาศาสตร์หลักสูตร 2 ปี ประมาณปีละ 20 คน
พนักงานวิทยาศาสตร์เซลล์วทิ ยาหลักสูตร 2 ปี ประมาณปีละ 10
คน
4.

โครงการผลิ ตและฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่สถาบันโรคผิ วหนัง

ให้การอบรมและศึกษาเรื่องโรคผิวหนังแก่เจ้าหน้าที่ต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้คอื แพทย์ฝึกหัดปีละ 40 คน ให้การอบรมแพทย์ประจาบ้านเริม่ แต่ปี 2517–2519 รวม 34
คน ให้การอบรมแก่แพทย์หลังปริญญา 1 ปี ๆ ละ 15 คน โดยเริม่ แต่ปี 2516 และในปี 2519 ให้
การอบรมแก่พยาบาล 15 คน และนักวิทยาศาสตร์ 5 คน
จ.

การวิ เคราะห์วิจยั ทางด้านการสาธารณสุข
1.

โครงการปรับ ปรุง และขยายงานตรวจวิ เ คราะห์ วิ จ ัย ทาง

แพทย์
จะปรับปรุงและขยายงานตรวจชันสูตรวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์
ให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถปฏิบตั งิ านได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ซึง่ จะยังผลให้การป้องกันโรคและการ
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รัก ษาพยาบาลมีส มรรถภาพสูง ขึ้นด้ว ย โดยด าเนิ น การตรวจสอบและควบคุ มคุ ณ ภาพของยา
ชีว วัต ถุ อาหาร และเครื่อ งดื่มให้อ ยู่ใ นมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในการนี้จะตรวจชันสูต รโรคปี ล ะ
ประมาณ 90,000–130,000ราย วิเคราะห์วจิ ยั เกี่ยวกับสมุนไพรปีละประมาณ 1,200 รายตรวจสอบ
วิเคราะห์ยา ชีววัตถุ และสารเป็ นพิษ ปีละประมาณ 3,500-5,500 ราย วิเคราะห์น้ าเครื่องดื่ม และ
อาหารปีละประมาณ 9,000–13,000 ราย วิจยั ชีววิทยาและแมลงนาโรคปีละประมาณ 40,000 ราย
และทาการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ ปีละประมาณ 18 เรือ่ ง
เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานในด้านนี้ให้มสี มรรถภาพอย่างเต็มที่
จะทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นด้านไวรัสวิทยา และตรวจวิเคราะห์ยาปีละประมาณ 50 คน
2.

โครงการบริ การชันสูตรทางการแพทย์และอนามัยแห่งชาติ

จะได้รวมงานชันสูตรทางแพทย์และอนามัยในส่วนภูมภิ าค ให้
เข้ามาอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อปรับปรุงงานด้านนี้ให้มสี มรรถภาพสูงขึ้นและขยาย
ออกไปให้ครบทุกจังหวัด ในการนี้ จะตัง้ หน่ วยชันสูตรระดับภาคให้ครบ 9 ภาค และหน่ วยระดับ
จังหวัดให้ได้ 58 หน่ วยเมื่อสิน้ สุดแผนนี้ ทางด้านเจ้าหน้าทีจ่ ะเพิม่ เจ้าหน้าทีน่ ักวิทยาศาสตร์ให้ได้
22 คน และพนักงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ 205 คน เมือ่ สิน้ แผนนี้
ฉ.

การผลิ ตและจัดหายาเวชภัณฑ์
โครงการปรับปรุงองค์การเภสัชกรรม

สนับสนุ นงานด้านการผลิตทางเภสัชกรรม ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
ปรับปรุงเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และวิธกี ารผลิต ให้สามารถผลิตได้ตามวิธกี ารทีท่ นั สมัย ในขณะเดียวกันจะปรับปรุงงานด้านขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล และสถานีอนามัยในส่วนภูมภิ าคให้
รวดเร็วยิง่ ขึน้ และจะขยายงานด้านการวิจยั และควบคุมคุณภาพให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
ในด้านปริมาณการผลิต จะมุ่ง ขยายการผลิต เวชภัณ ฑ์และยาประเภท
ต่างๆ ดังนี้
1. ยาสามัญประจาบ้าน จะขยายการผลิตขึน้ อีกประมาณเท่าตัวเมื่อสิ้น
ระยะของแผนพัฒนาฯ
2. ยาซึ่งประชาชนมีความต้องการสูงแต่มรี าคาแพงในท้องตลาดเพื่อให้
ระดับราคาลดลง

3. วัคซีนป้องกันโรค ซึง่ ไม่มจี าหน่ ายโดยเอกชนหรือหน่ วยงานอื่น โดยจะ
เร่งขยายการผลิตวัคซีนประเภทต่างๆ ที่สาคัญๆ รวม 9 ชนิด ให้พอเพียงกับความต้องการของ
ประชาชนในประเทศ
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4.
ยาและเคมีภณ
ั ฑ์จากวัตถุดบิ ภายในประเทศ โดยอาศัยผลจาการ
ดาเนิ น การวิจ ยั ของสถาบัน วิจ ยั วิท ยาศาสตร์ป ระยุก ต์ และการวิจยั ขององค์ก าร ในระยะของ
แผนพัฒนา ฯ จะผลิตเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการแพทย์และเภสัชกรรม เพิม่ ขึน้ อีก 11 ชนิด รวมเป็ น
22 ชนิด และใช้เคมีภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไปผลิตยารักษาโรคเพิม่ ขึน้ 9 ชนิด รวมเป็น 20 ชนิด
เพื่อ สนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนซื้อ ยาในราคาถู ก จะได้
พิจ ารณาจ าหน่ า ยยาที่อ งค์ก ารผลิต ได้ และที่อ งค์ก ารจัด ซื้อ จากเอกชน เพื่อ จ าหน่ า ยให้แ ก่
โรงพยาบาลของรัฐ ในราคาถูกทีส่ ุด เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณ และตรึงราคายาในตลาด
ปัญหาและความคาดหมายในระยะยาว
การพัฒนาสาธารณสุขในระยะต่อไปควรจะขยายขอบเขตของการวางนโยบายและแผนงาน
ให้ครอบคลุมไปถึงงานสาธารณสุขทุกหน่ วยของรัฐบาล เทศบาล องค์การต่างๆ และเอกชนด้วย
เท่าทีผ่ ่านมา การวางแผนได้คานึงถึงเฉพาะหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นใหญ่ ถึงแม้ใน
แผนฯ 3 จะพยายามขยายไปยังหน่ วยงานอื่นบ้าง เช่ น ของเทศบาล ของสานักงาน รพช. แต่กย็ งั
ขาดนโยบายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของเอกชน โดยเฉพาะในด้านการรักษาพยาบาล ฉะนัน้ ใน
อนาคตรัฐ จึง ควรก าหนดนโยบายว่ า จะสนั บ สนุ น ให้เ อกชนเข้า มามีส่ ว นในการขยายบริก าร
สาธารณสุข และในการผลิตเภสัชกรรมในราคาอันสมควร เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้บา้ งและ
ในการดาเนินงานของเอกชน รัฐควรจะมีขอ้ บังคับและกาหนดกฎเกณฑ์รดั กุม เป็ นต้นว่า ในเรื่อง
การลงทุน การใช้เจ้าหน้าที่ การคิดค่าบริการตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนด้วย
ปญั หาสาคัญทีย่ งั คงเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณสุข จะต้องประสบต่อไป คือ เรื่อง
การขาดแคลนเจ้าหน้ าที่ โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล เฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนภูมภิ าค ปจั จุบนั
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรโดยเฉลีย่ ในพระนคร ธนบุร ี เป็ นประมาณ 1 ต่อ 1500 ในส่วนภูมภิ าค
เป็นประมาณ 1 ต่อ 10,000 ยิง่ กว่านัน้ แพทย์ในส่วนภูมภิ าคโดยเฉพาะแพทย์เอกชนก็ยงั ทางานใน
ตัวเมืองเป็ นส่วนใหญ่ ประชาชนในชนบทห่างไกล จึงยังคงขาดแคลนบริการด้านรักษาพยาบาลอีก
มาก และถึงแม้รฐั บาลจะพยายามแก้ปญั หาโดยการเพิม่ หน่ วยแพทย์เคลื่อนทีใ่ ห้มากขึน้ ก็เป็ นการ
แก้ปญั หาในระยะสัน้ และสิ้นเปลืองมาก ฉะนัน้ รัฐบาลจึงควรวางแผนระยะยาวขึน้ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
1.
ควรขยายจานวนการผลิตแพทย์เพิม่ ขึน้ ให้ได้อตั ราส่วนกับจานวนพลเมืองและวาง
มาตรการทีแ่ น่นอนในการจัดสรรแพทย์ ให้แก่หน่ วยงานต่างๆ และให้หน่ วยงานเหล่านัน้ รับผิดชอบ
ร่วมกันในการกระจายเจ้าหน้าที่แพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับรองๆ ลงมา ออกไปในชนบทเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยทัวถึ
่ ง นอกจากนัน้ ควรพิจารณาให้เงินเพิม่ พิเศษแก่แพทย์ทร่ี บั ราชการ
และทาหน้าทีโ่ ดยตรงในด้านการรักษาพยาบาล แต่ไม่มรี ายได้จากการประกอบอาชีพส่วนตัว
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2.
ในด้านพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะลดความขาดแคลนลงได้บ้าง หากสามารถรักษา
เป้าหมายการผลิตให้อยู่ในระดับแผนฯ 3 แต่ปญั หาที่ควรพิจารณาแก้ไขก็คอื การที่พยาบาลไป
ท างานในต่ า งประเทศมากขึ้น ทุ ก ที จึง ควรหาวิธ ีก ารที่เ หมาะสมให้ พ ยาบาลอยู่ ป ฏิบ ัติง าน
ภายในประเทศ การกระจายกาลังพยาบาลออกปฏิบตั ิงานในชนบทก็อาจใช้วธิ กี ารเช่นเดียวกับ
แพทย์ เช่น เพิม่ เงินพิเศษในการไปปฏิบตั ริ าชการในท้องถิน่ ห่างไกล และทุรกั นดาร นอกจากนัน้
ควรพิจารณาการใช้พยาบาลเพียงบางเวลา (part - time) ด้วย เพราะยังมีพยาบาลอีกเป็ นจานวน
มากทีม่ ไิ ด้ทางานเนื่องจากเหตุผลหลายประการ
3.
ผลิตเจ้าหน้าที่ในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพิม่ ขึ้นอีก เช่น ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน
อนามัยทันตาภิบาล เพราะเจ้าหน้าทีใ่ นระดับนี้จะเป็ นกาลังสาคัญในการปฏิบตั งิ านเป็ นผูช้ ่วยแพทย์
และพยาบาลในชนบท
4.
พิจารณาใช้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ให้ตรงกับวิชาชีพทีเ่ รียนมา ในเรื่องนี้
ควรได้รบั การพิจารณาจาก ก.พ. เป็ นพิเศษ โดยเฉพาะการใช้เจ้าหน้าที่ ที่ประเทศขาดแคลนไป
ทางานในหน้าที่ ซึง่ ควรใช้เจ้าหน้าทีป่ ระเภทอื่น ในปจั จุบนั นี้งานสาธารณสุข หัวหน้าหน่ วยงานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นแพทย์ต้องรับผิดชอบกับงานบริหารมากเกินไป หรือการใช้พยาบาล หรือพนักงาน
อนามัย ไปทาหน้ าที่ใ นด้านบัญชี หรือ เสมียน เป็ นต้น จึงทาให้เพิ่มความขาดแคลนแพทย์และ
เจ้าหน้าทีด่ า้ นพยาบาลและอนามัยยิง่ ขึน้ อีก ฉะนัน้ สานักงาน ก.พ. จึงควรพิจารณาถึงลักษณะและ
ปริมาณงานของหน่ วยงานสาธารณสุข โดยรอบคอบและอนุ มตั กิ ารใช้เจ้าหน้าที่ให้ถูกกับลักษณะ
และเพียงพอกับปริมาณงานด้วย
โดยที่บริก ารสาธารณสุ ขของรัฐนัน้ ต้องขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นทุกทีอนั เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการเพิม่ ของประชากรและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ เช่น งานด้านการวางแผน
ครอบครัว งานด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ (Pollution) ต่างๆ จึงเป็ นเหตุให้งบประมาณด้านสาธารณสุขต้องเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่าระยะทีแ่ ล้วๆ มา ในอนาคต รัฐจึงควรกาหนดมาตาการให้บริการแก่
ประชาชนให้รดั กุมกว่าปจั จุบนั เช่น พิจารณาการทดลองทาระบบประกันสังคม หรือการกาหนด
รายได้ของประชาชน ที่ควรได้รบั บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คดิ มูลค่า ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ม ี
รายได้น้อยได้รบั บริการสาธารณสุขจากรัฐ ได้โดยสะดวก และทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้
เพื่อมิให้ประชาชนในส่วนภูมภิ าคต้องเข้ามาใช้บริการเป็ นจานวนมาก เช่น ในปจั จุบนั จึง
ควรปรับ ปรุง ด้า นรัก ษาพยาบาลในส่ า นภูม ิภ าคให้ดีย ิ่ง ขึ้นทัง้ ในด้า นปริม าณและคุ ณ ภาพให้ม ี
มาตรฐานใกล้เ คียงกับ ส่ ว นกลาง โดยเฉพาะควรเน้ น การปรับ ปรุงด้านวิชาการ เครื่อ งมือ ทาง
การแพทย์ทท่ี นั สมัย และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ให้เป็ นพิเศษ ในการนี้ จึงควร
เร่งจัดทามาตรฐานโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคขึน้ โดยวางเป็ นโครงการและแผนงานระยะยาว ให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของจานวนประชากรในแต่ละท้องทีด่ ว้ ย
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ในระยะต่อไปของการพัฒนาสาธารณสุข ควรจะได้เร่งดาเนินการผสมผสาน (Integration)
โครงการพิเ ศษให้เ ข้า กับ การด าเนิน งานของสถานี อ นามัย และโรงพยาบาลต่ า งๆ ซึ่ง ถือ เป็ น
โครงการหลักให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว ทัง้ นี้ เพื่อแก้ไขปญั หาการปฏิบตั งิ านซ้าซ้อนกัน ซึง่ ทาให้สน้ิ เปลือง
เจ้าหน้าทีแ่ ละกาลังงบประมาณ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การรวมงานโครงการพิเศษเข้า
กับสถานีอนามัย จะทาได้เพียงบางส่ วน ฉะนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ระยะต่ อไป จึงควรจะได้ทาการ
ปรับปรุงสถานีอนามัยและโรงพยาบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะรับงานพิเศษตามโครงการต่างๆ
เช่น งานแพทย์และอนามัยเคลื่อนที่งานโครงการกาจัดไข้มาเลเรีย ปรามปรามโรคเรือ้ น พัฒนา
อนามัย ควบคุมวัณโรค อนามัยโรงเรียน โภชนาการชนบท วางแผนครอบครัว และอื่นๆ ได้ทุก
โครงการ
ฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ก็คอื การวางแผนดาเนินงานในเรื่องการผสมผสานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชดิ ระหว่างผูด้ าเนินงานโรงพยาบาล สถานีอนามัย และโครงการพิเศษต่างๆ
สาหรับงานด้านการวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์นัน้ ควรจะเร่งดาเนินการให้ก้าวหน้าไป
เท่าที่ควร ปจั จุบนั ประเทศเรามีผู้ทรงคุณวุฒซิ ่งึ มีความสามารถในงานด้านการวิเคราะห์ วิจยั ทาง
การแพทย์อ ยู่เป็ นจานวนไม่น้อ ย แต่ การสนับสนุ นจากรัฐบาลยังไม่เ พียงพอ ได้แต่ อ าศัยความ
ช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศเป็ น ส่ ว นใหญ่ ฉะนั น้ ในระยะต่ อ ๆ ไปรัฐ บาลจึง ควรมีน โยบายให้
ความสาคัญแก่ผู้ทด่ี าเนินงานด้านการวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์เป็ นพิเศษ โดยให้การสนับสนุ น
ทัง้ ในด้านกาลังเงินและกาลังเจ้าหน้ าที่อย่างจริงจัง พร้อมทัง้ เผยแพร่ผลการดาเนินงานให้ทราบ
ทัวกั
่ น เพื่อผู้ท่เี กี่ยวข้องจะได้นาผลการวิเคราะห์วจิ ยั ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงงาน
ทัง้ ทางด้านป้องกัน และรักษาพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
แม้ใ นแผนที่ส ามจะสามารถดาเนินการวางแผนครอบครัว โดยชะลออัต ราการเกิดของ
ประชากรลงเมื่อสิน้ ปี 2519 เหลือประมาณร้อยละ 2.5 ได้เป็ นผลสาเร็จก็ตาม แต่อตั ราการเพิม่ ของ
ประชากรดัง กล่ า วของประเทศไทยเมื่อ เทีย บกับ อัต ราการเพิ่ม ของประชากรของประเทศ
อื่นๆ ก็ยงั อยู่ในอัตราการเพิม่ ที่ยงั สูงอยู่ และยังเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ฉะนัน้ ในอนาคตรัฐบาลก็ยงั จะต้องยึดนโยบายให้การสนับสนุ นการวางแผนครอบครัวของประเทศ
ต่อไปทัง้ ทางด้านให้บริการวางแผนครอบครัว และขยายงานวิจยั ในด้านนี้เพื่อทีจ่ ะได้กาหนดอัตราที่
แน่นอนของประชากร จะเป็นผลดีต่อการขยายตัวทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
ปญั หาด้านสาธารณสุขทีส่ าคัญๆ ในระยะต่อไป ก็จะมีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ การพิจารณา
แก้ไ ขปญั หาดัง กล่ า ว ก็มแี นวโน้ มที่จ ะต้อ งร่ว มมือ กันในระหว่ า งหน่ ว ยราชการหลายฝ่าย เช่ น
ปญั หาในเรื่อ งการควบคุ มน้ าเสีย จากโรงงานและจากอาคารบ้านเรือ น อากาศเป็ นพิษ ทัง้ จาก
โรงเรียน และจากยวดยานต่างๆ จะต้องพิจารณาแก้ไขปญั หาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
อุตสาหกรรม คมนาคม มหาดไทย เทศบาล หรือปญั หาทางด้านโภชนาการ และอนามัยโรงเรียน ก็
ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ และการด าเนิ น งาน จากกระทรวงศึก ษาธิก าร สาธารณสุ ข เกษตร
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มหาดไทย รวมทัง้ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือในเรื่องการจัดหาน้ าสะอาดที่ให้
ประชาชนในภูมภิ าคได้บริโภค ก็ตอ้ งดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่นกัน
การแก้ไขปญั หาดังตัวอย่างข้างต้น ลาพังกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจจะแก้ไขปญั หาได้
สาเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ ฉะนัน้ รัฐบาลจึงควรจะมีการพิจารณาว่ายังมีปญั หาใดบ้างที่
จาเป็นจะต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่ วยราชการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วมอบหมายให้หน่ วยงาน
ใดหน่ วยงานหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงาน ทัง้ ในด้านการวางแผนแก้ไขและป้องกัน
บทผนวก งบประมาณและรายละเอียดโครงการต่างๆ ของสาธารณสุข
ตารางที่ 1
งบพัฒนาสาธารณสุข
เฉพาะที่จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิ น พ.ศ. 2515 - 2519
(ล้านบาท)
งบพัฒนาฯ แยกตาม
วัตถุประสงค์ของรายจ่าย
1. งานอนามัยและสุขาภิบาล
2. งานควบคุมและป้องกันโรค
3. งานบาบัดและรักษาโรค
4. งานผลิตเจ้าหน้าทีต่ ่างๆ
5. งานวิเคราะห์และวิจยั
6. งานผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์
รวม


2515

2516

2517

2518

2519

254.36
158.74
362.53
37.57

351.57
190.64
430.00
51.00

392.64
194.62
475.00
41.00

421.71
195.53
511.00
44.00

452.05
200.62
548.00
49.00

2515–
1519
1,872.33
940.15
2,326.53
222.57

21.60
834.80

25.58
1,048.79

28.05
1,131.31

30.00
1,202.54

32.89
1,282.56

138.42

5,500.00

นอกจากงบพัฒนาทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังมีโครงการสารองเป็นจานวน 166.92
ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ นโครงการที่
สมควรได้ร บั การสนับสนุ น หากภาวะการเงิน ของประเทศอ านวย นอกจากนี้มโี ครงการด้านสาธารณสุข ที่ดาเนิน การโดย
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จานวนเงิน 160.58 ล้านบาท
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ตารางที่ 2
งบพัฒนาสาธารณสุขทัง้ สิ้ น
แยกตามแหล่งเงิ น พ.ศ. 2515 - 2519
ที่มาของแหล่งเงิ น
งบพัฒนาทัง้ สิ้ น 2515 - 2519
5,500.00
งบประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนเทศบาลด้านสาธารณสุข
32.50
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
840.00
รายได้รฐั วิสาหกิจ
รวม
6,372.50


นอกจากงบพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังมีโครงการสารองเป็ นจานวน 166.92 ล้านบาท ซึ่งเป็ นโครงการที่สมควร
ได้รบั การสนับสนุ นหากภาวะการเงินของประเทศอานวย นอกจากนี้มโี ครงการด้านสาธารณสุขที่ดาเนินการโดยสานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบทจานวนเงิน 160.58 ล้านบาท

…………………………………….

บทที่ ๑๖
การศึกษา

………………………
วัตถุประสงค์และนโยบายทัวไปของแผนพั
่
ฒนาการศึกษาแห่งชาติ
การที่ประเทศจะสามารถพัฒนาทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้ผลสมความมุ่งหมายนัน้
ย่อมจาเป็ นต้องอาศัยปจั จัยหลายอย่างเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ คือ ทรัพยากรด้านการเงินและ
ทรัพยากรมนุ ษย์ ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการเงินค่อนข้างจากัด ดังนัน้ ในการพัฒนาประเทศ
จึง จาเป็ น ต้อ งอาศัยหลัก การใช้ประโยชน์ ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้เ ต็มที่ อาจกล่ าวได้ว่ า การพัฒ นา
ประเทศของไทยจะสาเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่นนั ้ ย่อมขึน้ อยู่กบั การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสาคัญ
โดยจาเป็นต้องสร้างกาลังคนทีม่ คี วามรูแ้ ละมีทกั ษะในการประกอบการงานในปริมาณทีพ่ อเพียงกับ
ความต้องการของประเทศ และการทีจ่ ะได้กาลังคนทีม่ คี วามรูแ้ ละมีทกั ษะตามความต้องการดังกล่าว
ย่อมต้องอาศัยระบบการศึกษาทีด่ ี มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทุกระดับการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาเท่าที่ได้ดาเนินมาแล้วในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่งและสอง ได้
อาศัยแนวคิดทีว่ ่าระบบการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับประเทศ คือ ระบบสนับสนุ นการเปลี่ยนที่ดขี น้ึ
ในสังคมและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นี้ หมายถึงการยอมรับว่าการศึกษา
เป็ นการลงทุน อย่างหนึ่ง ซึ่งมีผ ลไม่เ พีย งแต่ การผลิต ก าลัง คนที่ม ีค วามรู้แ ละทัก ษะในปริมาณที่
พอเพียงกับความต้องการของประเทศเท่านัน้ หากยังต้องสร้างทัศนคติอนั ดีงามสาหรับสังคมควบคู่
กันไป
แผนพัฒนาการศึกษาระยะทีส่ าม ซึง่ ได้จดั ทาขึน้ โดยอาศัยแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ระยะที่
ั หาต่ า งๆ แล้ว ยัง ได้เ น้ น หนัก ในด้า นการเตรีย ม
หนึ่ ง และสอง นอกจากพยายามหาทางแก้ ป ญ
ั หาด้า น
ประเทศชาติใ ห้พ ร้อ มที่จะย่า งเข้า สู่ยุ ค วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ การแก้ป ญ
คุณ ภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังอีกด้วย และเพื่อ ให้บรรลุ ผลดังกล่ าว
ข้างต้น ได้มกี ารกาหนดวัตถุประสงค์ขนั ้ พื้นฐานของแผนพั ฒนาฯ ระยะที่สามไว้ โดยมีหลักการ
ใหญ่ๆ ดังนี้
นโยบายการพัฒนาการศึกษาส่วนรวม
๑.
ปรับปรุงการศึกษาให้มคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พร้อมทัง้ คานึงถึงการปลูกฝงั พลเมืองให้มคี วามรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสังคมและความมันคงปลอดภั
่
ย
ของประเทศ
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๒.

ส่งเสริมการศึกษาวิจยั สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.

ส่ ง เสริมการศึก ษาด้า นเกษตรกรรม เพื่อ เพิ่มพูน ประสิท ธิภ าพในการผลิต ของ

ประเทศ
๔.
ขยายและปรับปรุงด้านการประถมศึกษาภาคบังคับ ประถมต้นและประถมปลาย ให้
สอดคล้องกับการเพิม่ จานวนประชากรวัยเรียน และเน้นหลักการขยายการศึกษาระดับมั ธยมและ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนระดับกลาง และระดับสูง
๕.
เร่งการผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการ และส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ กันดาร
๖.
ส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา ด้วยการปรับปรุงและขยายการศึกษาในส่วน
ภูมภิ าคเร่งรัดให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่ประชาชนตามท้องถิน่ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มลี กั ษณะ
พิเศษ
๗.
ส่งเสริมให้เอกชนได้มสี ่วนในการจัดการศึกษาในอัตราส่วนและวิถที างที่เหมาะสม
และหามาตรการส่งเสริมให้มคี วามร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันอื่นๆ ทัง้
ของรัฐบาลและเอกชนทีม่ สี ่วนร่วมในงานพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ
๘.
ส่งเสริมให้มกี ารฝึ กอบรมและศึกษานอกโรงเรียนให้มผี ลดียงิ่ ขึ้น เน้นหนักในการ
ฝึ ก อบรมนอกโรงเรีย นในด้านเกษตรกรรมและการส่ ง เสริม อาชีพของประชาชนในชนบท และ
สนับสนุนการศึกษาผูใ้ หญ่ให้แพร่หลาย
๙.
ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และวินัยของเด็กในวัยเรียนเพื่อให้มคี วามเข้าใจและ
ภูมใิ จในศิลปและวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทัง้ ส่งเสริมการศึกษาพลานามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม
เพื่อ ให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีน้ าใจเป็ นนักกีฬ า มีความอดทน มีความรัก
หมูค่ ณะและประเทศชาติ
เพื่อสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ได้มกี ารพิจารณาปรับปรุงโครงการสาคัญ ๆ
หลายโครงการในแต่ละระดับการศึกษาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม เช่น โครงการเงินกู้เพื่อ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ และปรับปรุงงานของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เพื่อให้มอี ุปกรณ์การฝึกสอน พร้อมทัง้ ครูอาจารย์และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ
เพีย งพอ เพื่อ ยกมาตรฐานสถาบัน แห่ ง นี้ ใ ห้ส ามารถผลิต ครูอ าชีว ะช่ า งและอุ ต สาหกรรมกับ
ช่างเทคนิคที่มคี ุณภาพให้เพียงพอใช้ในการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันได้เตรียมการปรับปรุง
กลุ่มโรงเรียนอาชีวเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อจะขอรับเข้าโครงการเงินกู้กลุ่มที่ ๒ ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม ในด้านการศึกษาสายมัธยมศึกษา จะมีการสนับสนุ นโครงการโรงเรียน
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มัธยม โดยใช้หลักสูตรที่กว้างขวาง ในด้านการฝึกหัดครูได้ดาริจะยกวิทยาลัยวิชาการศึกษาทัง้ ใน
ส่ว นกลางและส่ ว นภูมภิ าคขึ้นเป็ นสถาบันเทียบเท่ามหาวิทยาลัย โดยมีโครงการปรับปรุงงานนี้
โ
ด
ย
เ
ฉ
พ
า
ะ
นอกจากนี้จะมีโครงการเร่งรัดการศึกษาประถมปลาย ป.๕–ป.๗ โครงการผลิตตาราเรียนแจกเด็กที่
ยากจน โครงการฝึ ก อบรมผู้นาเยาวชนในชนบท และโครงการศึกษาผู้ใ หญ่ ซึ่งเน้ นรวมถึงการ
ฝึกอบรมอาชีพ และการให้การศึกษานอกโรงเรียนแก่เยาวชน ซึ่งขาดพ้นการศึกษาไป โดยถือเป็ น
โครงการสาคัญอันดับสูงในแผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ าม
นอกจากการสนับ สนุ น โครงการดัง กล่ า วแล้ว ยังจ าเป็ น ต้อ งพิจ ารณาหาทางสนับ สนุ น
โครงการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ควบคู่กนั ไป ทัง้ นี้ เพื่อพยายามรักษาปริมาณและคุ ณภาพของการศึกษา
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เ หมาะสม และเพื่อ รัฐสามารถจะดูแลสนับสนุ นได้โดยทัวถึ
่ ง
โครงการเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวทีค่ วรเน้นหนักในแผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ าม คือ
โครงการวางแผนครอบครัว โครงการโภชนาการชนบท โครงการฝึ กอบรมอาชีพ และโครงการ
ส่งเสริมการจริยศึกษาและพลานามัย

งานพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (๒๕๑๐–๒๕๑๔)
นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง มีวตั ถุประสงค์สาคัญ ๔ ประการ
คือ ๑) ผลิตกาลังคนให้ได้ตามความต้องการของประเทศ ๒) ขยายการศึกษาภาคบังคับให้ทวถึ
ั ่ ง ๓)
ปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขปญั หาการศึกษาด้วยมาตรการอันเหมาะสมและ ๔) ส่งเสริมการศึกษาใน
โรงเรียนราษฎร์โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔)
การศึกษาของประเทศได้เจริญก้าวหน้าเป็ นลาดับทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ได้มกี ารปรับปรุง
การศึกษาทุกระดับ โดยมุง่ ทีจ่ ะจัดระบบการศึกษาให้เป็ นไปโดยประหยัดและเกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
นอกจากนี้ยงั ได้พยายามปรับปรุงระบบการศึกษาตลอดจนโครงสร้างในการบริหารการศึกษาให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ และนับเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี ารศึกษาวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปญั หาด้าน
กาลังคนที่เ ป็ นอุ ปสรรคแก่ก ารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กับทัง้ สร้างความพยายามที่จะผลิต
กาลังคนเพื่อขจัดปญั หาการขาดแคลนกาลังคนทุกระดับให้หมดสิ้นไป โดยเหตุน้ีจงึ ปรากฏว่าได้ม ี
การเน้นการขยายปริมาณนิสติ นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิค รวมทัง้ สาขาการฝึกหัดครู
เป็ น จ านวนมากในขณะเดีย วกัน ก็ม ิไ ด้ล ะเลยความต้ อ งการด้า นการศึก ษาโดยทัว่ ๆ ไป ของ
ป
ร
ะ
ช
า
ช
น
ดั
ง
จะเห็นได้จากการเร่งขยายจานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพิม่ สูงขึน้ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่งเป็ นอันมาก อย่างไรก็ดี แม้ว่ ารัฐจะสามารถขยาย
ปริมาณการรับนักเรียนทุกระดับเพิม่ ขึน้ ทุกปี เป็นจานวนทีร่ บั ได้รวมทัง้ สิน้ ปีละไม่ต่ ากว่า ๒๕๐,๐๐๐
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คน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง แต่ยงั ไม่อาจจะสนองความต้องการของสังคมในด้านการศึกษาตาม
ภาระผูกพันที่รฐั กาหนดไว้ได้ จึงจาเป็ นจะต้องหามาตรการแก้ไข ให้ได้ ผลยิง่ ขึ้นในแผนพัฒนาฯ
ฉบับทีส่ าม

การขยายปริ มาณการรับนักเรียนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง
ในด้านปริมาณการรับนักเรียนในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ได้ขยายการรับนักเรียนทุกระดับ
เพิม่ ขึน้ ในปีการศึกษา ๒๕๑๔ มีปริมาณนักเรียนในระดับและประเภทต่างๆ ดังนี้
๑.

การศึกษาระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๔) ในปี ๒๕๑๔ มีนักเรียนรวมทัง้ สิ้นประมาณ
๔,๗๗๒,๖๐๐ คน เป็ นจานวนทีศ่ กึ ษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓,๙๕๕,๐๐๐
คน หรือร้อยละ ๘๓.๐๐ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๖๘,๗๐๐ คน หรือร้อยละ ๑.๕
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ๒๑๓,๙๐๐ คน หรือร้อยละ ๑๔.๕ และศึกษาอยู่ในโรงเรียนราษฎร์
๕๓๕,๐๐๐ คน หรือร้อยละ ๑๑
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๗) มีนักเรียนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๙๒๔,๙๐๐
คน ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๒๘,๐๐๐ คน หรือร้อยละ ๔๖ ศึกษาอยู่
ในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา ๑๕๓,๐๐๐ คน หรือร้อยละ ๑๗ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล
๕๔,๙๐๐ คน หรือร้อยละ ๖ และศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนราษฎร์ ๒๘๙,๐๐๐ คน หรือร้อยละ ๓๑
๒.

มัธยมศึกษาสายสามัญ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.๑-๓) มีนักเรียนทัง้ สิน้ ประมาณ ๔๗๙,๑๐๐
คน ศึก ษาอยู่ใ นโรงเรียนรัฐ บาล ๒๕๘,๑๐๐ คน หรือ ร้อ ยละ ๕๔ ศึก ษาอยู่ใ นโรงเรีย นราษฎร์
๒๒๑,๐๐๐ คน หรือร้อยละ ๔๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕) มีนักเรียนทัง้ สิ้นประมาณ ๖๕,๐๐๐ คน
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนรัฐบาล ๓๙,๓๐๐ คน หรือร้อยละ ๖๐ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนราษฎร์ ๒๕,๗๐๐ คน
หรือร้อยละ ๔๐
๓.

มัธยมศึกษาสายอาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ ซึง่ อยู่ในสังกัดของกรมอาชีวศึกษา (ม.ศ.๑-๓)
มีนักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลรวมทัง้ สิ้น ๓,๘๐๐ คน ทัง้ นี้ ไม่รวมนักเรียนโรงเรียนราษฎร์
และโรงเรียนของหน่วยราชการซึง่ มีการศึกษาสายอาชีพอีกส่วนหนึ่ง
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๖) มีนักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล รวม
ทัง้ สิน้ ๕๘,๕๐๐ คน

๔.

ระดับอาชีวศึกษาชัน้ สูง

นัก เรียนระดับอาชีว ศึกษาชัน้ สูง (เทคนิค ) ในโรงเรียนรัฐบาลหลักสูต ร ๒ ปี
หลักสูตร ๓ ปี และหลัก สูตร ๓ ๑/๒ ปี มีจานวนทัง้ สิ้นประมาณ ๑๔,๓๐๐ คน และเป็ นนักเรียน
ฝึกหัดครูอาชีวศึกษา ๒,๕๐๐ คน
๕.

การฝึ กหัดครู

มีนักเรียนฝึกหัดครูสายสามัญรวมทัง้ สิน้ ๘๙,๓๕๐ คน เป็ นนักเรียนฝึกหัดครูภาค
ปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ๔๒,๑๐๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาวิชาการศึกษา
๕,๖๕๐ คน และเป็นนักเรียนฝึกหัดครูภาคสมทบรวมทุกระดับ ๓๑,๖๐๐ คน
๖.

ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย ๙ แห่ง มีนกั ศึกษารวมทุกสาขา รวม ๔๕,๑๐๐ คน และมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ซึง่ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๑๔ เป็นปีแรกจานวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน
๗.

การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาอื่นๆ

การศึก ษาระดับ นี้ ม ีนั ก เรีย นทุ ก ประเภทรวมทัง้ สิ้น ๘๘,๖๘๐ คน จ าแนกเป็ น
นักเรียนพลศึกษารวมทุกระดับประมาณ ๙๙๐ คน นักเรียนการศึกษาผูใ้ หญ่ ๔๔,๒๔๐ คน โรงเรียน
อาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ และหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ๓๓,๒๕๐ คน นักเรียนการศึกษาพิเศษ
๘,๔๘๐ คน และนักเรียนช่างศิลปและนาฏศิลป ๑,๗๒๐ คน

การประเมิ นผลโครงการพัฒนาการศึกษาในแผนระยะที่สอง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔) มีโครงการพัฒนาการศึกษา
รวมทัง้ สิ้น ๔๘ โครงการ เป็ นโครงการต่ อเนื่อง ๒๘ โครงการ และโครงการใหม่ ๒๐ โครงการ
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาตามโครงการต่างๆ จาแนกตามระดับการศึกษาได้ดงั นี้
โครงการระดับประถมศึกษา
การขยายด้านปริ มาณ
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จานวนนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น การศึกษาภาคบังคับ และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.
๕-๗) ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมสามัญศึกษา เทศบาล และโรงเรียนราษฎร์
รับ นั ก เรีย นได้ เ ป็ น จ านวนทัง้ สิ้น ๕,๖๙๗,๕๐๐ คน สู ง กว่ า เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ใ นปลาย
แผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ อง จานวน ๑๙๓,๕๐๐ คน หรือสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔
การปรับปรุงด้านคุณภาพ
ในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีปญั หาการตกซ้าชัน้ ในอัตราที่สูงมาก ได้มกี ารทดลองวิธกี าร
เลื่อนชัน้ โดยอัตโนมัติ ปรากฎว่าจนกระทังบั
่ ดนี้มโี รงเรียนที่ ได้เลือกสรรเข้าอยู่ในโครงการทดลอง
แล้ว ๑๕๙ โรงเรีย น และผลที่ไ ด้ร บั ปรากฎว่ า เป็ น ที่พึง พอใจ นอกจากนี้ เพื่อ ที่จ ะให้โ รงเรีย น
ประถมศึกษาสนองความต้องการของท้องถิน่ ให้มากยิง่ ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มกี ารโอนโรงเรียน
ประชาบาลเกือบทัง้ หมด จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยู่กบั องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ภายใต้ ความดูแลของ กระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการยังคงมีหน้าที่
เกี่ยวกับหลักสูตรและงานทดสอบด้านวิชาการและยังมีหน้าที่บริหารงานโรงเรียนประเภทปรับปรุง
และทดลองในสังกัดของกรมสามัญศึกษาอีกส่วนหนึ่ง
โครงการระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
การขยายด้านปริ มาณ
จานวนนัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาสายสามัญ โรงเรียนสัง กัด กรมวิส ามัญ ศึก ษาและโรงเรีย น
ราษฎร์ในปี ๒๕๑๔ รับนักเรียนได้จริงเป็ นจานวนทัง้ สิน้ ๕๔๔,๑๐๐ คน ต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ ในปลายแผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ อง จานวน ๓๑,๖๐๐ คน หรือต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖
การปรับปรุงคุณภาพ
ในระดับมัธยมศึกษาโครงการใหม่ท่สี าคัญมากได้แก่ โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม
ซึ่ง เริ่ม ในปี พ.ศ.
๒๕๑๑ เป็ น ต้ น มา ป จั จุ บ ัน โรงเรีย นในโครงการนี้ ม ีร วมทัง้ สิ้น ๒๐ โรง
มีนัก เรียนรวม ๒๔,๐๐๐ คน เป็ น โรงเรีย นที่จ ดั หลักสูต รอย่างกว้า งขวาง โดยให้นัก เรีย นได้ม ี
ประสบการณ์ทงั ้ ในด้านวิชาชีพและศิลปปฏิบตั ิ นับเป็ นการยอมรับความจริงที่ว่านักเรียนจานวน
หนึ่ง จะต้องออกไปประกอบอาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับนี้แล้ว นักเรียนทีส่ าเร็จหลักสูตรมัธยม
แบบประสมนอกจากจะมีพน้ื ความรูท้ างวิสามัญแล้วยังมีทกั ษะในทางวิชาชีพอันจะช่วยให้สามารถ
หางานทาได้อกี ด้วย
โครงการระดับอาชีวศึกษา
การขยายด้านปริ มาณ
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มัธยมอาชีวศึกษา
จานวนนัก เรียนมัธยมสายอาชีวศึกษาในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ มีจานวน
นักเรียนรับได้จริง ๖๒,๓๐๐ คน ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
อาชีวศึกษาชัน้ สูง
นักเรียนอาชีวศึกษาชัน้ สูง (เทคนิค) ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง (๒๕๑๔) มีจานวน
นักเรียนทีร่ บั ได้จริง (รวมนักเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา) ๑๖,๘๐๐ คน ต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
จานวน ๒,๓๐๐ คน หรือต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒
การปรับปรุงคุณภาพ
การรุดหน้าอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ได้
ก่อ ให้เ กิดความจาเป็ นที่จะต้อ งมีก ารปรับปรุงระบบการอาชีว ศึกษาอย่างขนานใหญ่ ด้ว ยเหตุ น้ี
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง จึงได้มโี ครงการกูเ้ งินจากธนาคารโลกเพื่อปรับปรุงกิจการอาชีว ศึกษาโดยเฉพาะตามโครงการนี้โรงเรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรม การช่าง อุตสาหกรรม จานวน
๒๕ โรง ได้รบั การปรับปรุงทัง้ ในด้านอาคาร สถานที่ หลักสูตร ครูอาจารย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การ
เรียน การสอน เพื่อให้สามารถผลิตผู้สาเร็จอาชีวศึกษาผู้มคี ุณภาพและปริมาณพอเพียงแก่ความ
ต้องการกาลังคนทัง้ ในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
การฝึ กหัดครู
จานวนนักเรียนฝึกหัดครู ระดับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ตามแผนพัฒนา
คาดว่าในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ส อง จะมีนักเรียนฝึ กหัดครูรวมทัง้ สิ้น ๓๑,๗๐๐ คน
ผลการดาเนินงานสามารถขยายการรับนักเรียนเพิม่ ได้เ ป็ นจานวนทัง้ สิ้น ๘๙,๓๕๐ คน สูงกว่า
เป้าหมาย ๕๗,๖๕๐ คน ทัง้ นี้ เนื่อ งจากมีการเปิ ดสอนภาคบ่ายและเปิ ดสอนหลักสูตรพิเ ศษเพื่อ
แก้ปญั หาการขาดแคลนครูในโรงเรียนทุกระดับ
โครงการระดับอุดมศึกษา
การขยายด้านปริ มาณ
จานวนนิสติ นักศึกษารวมทุกสาขาวิชาตามเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง เฉพาะ
มหาวิทยาลัย ๙ แห่ง คาดว่าจะมีนิสติ นักศึกษารวมทุกสาขาวิชาเป็ นจานวนทัง้ สิน้ ๔๓,๘๓๐ คน ผล
การดาเนินการขยายการรับนิส ิตนัก ศึกษาเพิ่มขึ้นได้เป็ นจานวน ๔๕,๑๐๐ คน สูง กว่าเป้าหมาย
๑,๒๗๐ คน หรือสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๙๐
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อนึ่ง ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง (๒๕๑๔) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ใหม่
เป็นตลาดวิชา ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๑๔ อีกจานวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน

การปรับปรุงคุณภาพ
ก่อนแผนพัฒนาๆ ฉบับทีส่ อง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีอยู่แต่เพียงในจังหวัดพระนคร
เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ ในภูมภิ าคได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาระดับนี้เช่นเดียวกับ
ส่วนกลาง จึงได้เปิ ดมหาวิทยาลัยขึน้ ในส่วนภูมภิ าคอีก ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
ภาคเหนือ สาหรับสาขาทีจ่ ดั สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ นัน้ ปรากฎว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ระยะ
ที่สองนี้ มีการเน้นหนักในสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ และมีการเพิม่ จานวนนิสติ นักศึกษาในอัตราที่สูง สิง่ ทีค่ วรทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งก็คอื การจัดตัง้ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขึน้ เพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท และสูงขึน้ ไปในสาขาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
โครงการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิ เศษอื่นๆ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ยังไม่มกี ารกาหนดเป้าหมายการขยายงานการศึกษา
ผู้ใหญ่ และการศึกษาพิเศษอื่นๆ ไว้ ผลการดาเนินงานขยายงานการศึกษาประเภทนี้ในปี สุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส อง มีนัก เรียนการศึกษาผู้ใ หญ่ จานวนทัง้ สิ้น ๔๔,๒๔๐ คน นักเรีย น
อาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสัน้ และหน่ วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ๓๓,๒๕๐ คน นักเรียนพลศึกษารวม
ทุกระดับ ๙๙๐ คน นักเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ๘,๔๘๐ คน และนักเรียนช่างศิลปและนาฏศิลป
๑,๗๒๐ คน
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการขยายตัวของจานวนนักเรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา
มีอ ัต ราสู ง กว่ า อัต ราส่ ว นของการขยายตัว ของจ านวนประชากรที่อ ยู่ใ นวัน เรีย น ทัง้ นี้ ย กเว้ น
อาชีวศึกษาระดับ ม.ศ.๑-๓ ซึ่งกาหนดนโยบายไว้ว่าจะค่อยๆ ลดจานวนและเลิกไปในที่สุด และ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึง่ การศึกษาภาคบังคับได้ขยายไปทัวถึ
่ งก่อนแผนทีส่ องอยูแ่ ล้ว
จุดเน้ นในการขยายจานวนนักเรียนในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง อยู่ ท่รี ะดับมัธยม
อาชีวศึกษา และการฝึกหัดครู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตกาลังคนระดับกลางสนองความต้องการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการฝึ กหัดครูนัน้ กล่าวได้ว่ามีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด คือ
ประมาณสามเท่าของเมื่อเริม่ ต้นแผนที่สอง โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีเ พิ่ มขึ้นถึงเจ็ดเท่าตัว
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การขยายตัวอย่างมากมายเช่นนี้มใิ ช่แต่เพียงจะทาให้สามารถผลิตครูพอเพียงกับการขยายจานวน
นักเรียนในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ามเท่านัน้ แต่ยงั จะแก้ปญั หาการขาดแคลนครูซง่ึ มีอยู่ในขณะนี้ดว้ ย
นอกจากนี้ยงั จะช่วยเพิม่ วุฒใิ ห้แก่ครูทข่ี าดวุฒไิ ด้อกี เป็นจานวนมากด้วย
ในระดับ อุ ด มศึก ษา ถึง แม้ก ารขยายตัว ของนิ ส ิต ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ยัง ไม่ ร วดเร็ว
เท่ า ที่ค วร แต่ ก็ไ ด้ม ีก ารเน้ น หนั ก ในสาขาวิช าชีพ หลายสาขา เช่ น แพทยศาสตร์ การศึก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ปรากฎว่าคณะวิชาใหม่ๆ ที่ได้ตงั ้ ขึน้ ระหว่างการพัฒนาตาม
แผนฉบับทีส่ องเป็ นคณะวิชาในสาขาดังกล่าวแล้วเกือบทัง้ สิน้ โดยมีการจัดตัง้ คณะแพทย์ศาสตร์ขน้ึ
ห
นึ่
ง
ค
ณ
ะ
คณะเกษตรศาสตร์หนึ่งคณะ คณะศึกษาศาสตร์หา้ คณะ และคณะวิศวกรรมศาสตร์สค่ี ณะ นอกจากนี้
ยังได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เพื่อ ฝึ กอบรมช่างเทคนิคระดับสูง และได้เปิ ด
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาขึน้ อีกในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็ นการเปิดโอกาสให้
และสนองความต้องการของประชากรทีต่ อ้ งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มที่
กล่าวโดยสรุป การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ องได้ม ี
การขยายปริมาณการรับนัก เรียนและนั กศึกษาทุกระดับได้มากพอสมควร เมื่อเทียบกับจานวน
บุคลากรและงบประมาณในด้านการศึกษาที่มจี ากัด ในด้านคุณภาพการศึกษาอาจจะกล่าวได้ว่า
โดยทีก่ าลังคนและงบประมาณมีจากัด ยังไม่สามารถจะเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ
ให้ได้ผลตามเป้าหมายโดยแท้จริง เพราะกาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละทรัพยากรทีม่ อี ยู่นัน้ ได้ทุ่มเทไปในการ
ขยายปริมาณรับนักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ รวดเร็วเป็นประการแรก

ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง และคาดว่าจะยังมีอยู่
ต่อไปในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สามและมาตรการที่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัญหาส่วนรวม
ถึงแม้ว่าการพัฒนาการศึกษาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สองนี้บรรลุผลสาเร็จน่ าชื่นชม
หลายอย่าง แต่กป็ รากฏว่ายังมีปญั หาที่จาต้องแก้ไขอยู่อกี หลายประการ ปญั หาสาคัญได้แก่ปญั หา
ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากนักเรียนออกกลางคัน ซ้าชัน้ หรือสอบไล่ตก ปญั หานี้ถงึ แม้ว่าจะได้ม ี
การแก้ไขกันอยู่แล้วก็ตาม ยังปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สถิตนิ ักเรียนสอบไล่ตกในชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นและในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายยังมีอยู่อกี ถึง ๒๐% และ ๔๐% ตามลาดับ นอกจาก
ความสู ญ เปล่ า ในด้า นดัง กล่ า วสิ่ง ที่น่ า วิต กอีก ประการหนึ่ ง ก็ค ือ การที่นั ก เรีย นซึ่ง ส าเร็จ จ าก
การศึกษาชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขาดความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ ปญั หาใหญ่
ั หาหนึ่ ง ที่ค วบคู่ ก ับ ป ญ
ั หาที่ก ล่ า วข้า งต้ น ได้ แ ก่ ป ญ
ั หาความต้ อ งการของสัง คมในด้ า น
อีก ป ญ
การศึกษาทุกระดับ ปญั หาดังกล่าวนี้เป็ นเหตุให้รฐั ไม่แต่เพียงต้องปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา
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เท่านัน้ ยังต้องทุ่มเทขยายการศึกษาในด้านปริมาณทุกระดับให้เร็วตามอัตราการเพิม่ ของเด็กในวัย
เรียนแต่ละระดับการศึกษาอีกด้วย ซึ่งนับเป็ นภาระอันหนักมากในเมื่อมีกาลังเงินอยู่จานวนจากัด
รวมทัง้ ความสามารถในการผลิตครูกอ็ ยูใ่ นขอบเขตจากัดด้วย
ข้อที่น่าเป็ นห่วงอีกประการหนึ่ง คือ ถึงแม้ว่าได้มคี วามก้าวหน้าอย่างมากในการที่จะปรับ
ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวัต ถุ ประสงค์ในการพัฒนาประเทศ แต่ ก็ยงั มีปญั หาที่ไ ม่อาจแก้
สาเร็จได้อกี หลายประการในระยะเวลาอันสัน้ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้
เน้นหนักในการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท แต่เมื่อพิจารณาจากหลักสูตรก็ดี วิธกี าร
สอนก็ดี ตลอดจนงบประมาณที่จดั สรรเพื่อกิจการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาของชาติยงั ไม่
สามารถสร้างบุคคลากรเพื่อช่วยแก้ปญั หาดังกล่าวได้โดยแท้จริง
อนึ่ง เท่าที่เ ป็ นอยู่ใ นขณะนี้จะเห็นได้ว่าทรัพยากรส่ว นใหญ่ท่ใี ช้เพื่อ การศึ กษานัน้ ได้ถู ก
นาไปใช้เพื่อการศึก ษาของเด็ก ก่อ นวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่นโดยหมดสิ้น ฉะนัน้ ถึงแม้ว่าจะได้มกี าร
ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาต่อเนื่องอันจะต้องดาเนินไปตลอดชีวติ ของคนก็ตาม และทัง้ ๆ
ที่
ไ
ด้
มองเห็นความจาเป็ นที่จะต้อ งเน้ นหนักเรื่อ งการศึกษาผู้ใ หญ่ แต่ก็ ปรากฏว่าการศึกษาประเภท
ดังกล่าวนี้ยงั ไม่ได้รบั ความสนใจเท่าทีค่ วร นอกจากไม่มกี ารเน้นหนักเพียงพอแล้ว ยังมีขอ้ บกพร่อง
ในแง่ทว่ี ่างานการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่องนี้ ถูกแบ่งกระจายออกไปอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหลายกระทรวงและหลายหน่ วยงานอีกด้วย และแต่ละหน่ วยงานก็ยงั ขาดการประสานงานกัน
การดาเนินงานในด้านนี้ให้บงั เกิดผลโดยสมบูรณ์ จึงเป็นไปได้โดยยาก
ปญั หาการขาดแคลนครู ปญั หาสาคัญขัน้ มูลฐานที่เป็ นอุ ปสรรคแก่ การขยายและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา คือ ปญั หาการขาดแคลนครู
ถึงแม้ว่าปญั หาการขาดแคลนครูจะลดน้อยลงเป็ นอันมากในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับทีส่ อง
แต่ปญั หาการขาดแคลนครูในท้องถิน่ ห่างไกลก็ยงั คงรุนแรงอยู่ เนื่องจากเป็ นการยากที่จะหาครูไป
อยู่ใ นท้อ งถิ่นเหล่ านัน้ ในเมื่อ ครูมรี ายได้น้อยและความเป็ นอยู่แร้นแค้น และในบางกรณีก็ยงั ไม่
ปลอดภัยอีกด้วยปญั หาการขาดแคลนครูน้ีไม่เพียงแต่ เกิดขึ้นในระดับประถมศึกษาเท่านัน้ แม้ใน
ระดับอุดมศึกษา เช่น ในสาขาแพทยศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ก็ยงั มีจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ
ทัง้ ๆ ที่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ องนี้ ได้มกี ารผลิตผูส้ าเร็จปริญญาในสาขาดังกล่าวออกมา
อย่างมากมายแล้วก็ตาม
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะแก้ปญั หาดังกล่าวข้างต้นรวมทัง้ ปญั หาอื่นๆ
แต่ก็เป็ นที่ยอมรับกันว่าปญั หาเหล่านี้คงจะไม่สามารถแก้ไขลุล่วงไปได้ในระยะเวลาอันสัน้ เพราะ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษานัน้ ต้องการเวลาพอสมควร และจาเป็ นจะต้อง
เริ่ม ต้น ด้ว ยการเตรีย มครูใ ห้พ อเพีย งแก่ ค วามต้อ งการ รวมทัง้ การจัด ท าหลัก สูต ร ต าราเรีย น
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ตลอดจนการทดลองและการประเมินผลควบคู่ไปด้วยเสียก่อน จึงจะขยายงานให้กว้างขวางออกไป
ได้ อย่างไรก็ตามเป็ นที่คาดหมายว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะมีความก้าวหน้าเร็วขึน้
ทัง้ ในด้า นการขยายปริม าณนั ก เรีย นฝึ ก หัด ครูแ ละนั ก เรีย นระดั บ ต่ า งๆ รวมทัง้ การปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการศึกษาโดยเฉพาะในปี สุดท้ายของแผนที่สามจะมีนักเรียนในวัยเรียนเพิม่ ขึ้น
อย่างมากทุกระดับการศึกษา โดยจะกระจายกันอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ทัวประเทศ
่
แต่ละคนจะมี
โอกาสได้เรียนรูส้ งิ่ ทีจ่ ะไม่ประโยชน์แก่การดารงชีวติ ของตนยิง่ กว่าทีเ่ ป็ นมาแล้ว
ปัญหาแต่ละระดับการศึกษา
เมื่อพิจารณาการจัด การศึก ษาในแต่ ล ะระดับ จะปรากฏว่ายัง มีปญั หาและอุ ปสรรคอันมี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ คือ
ระดับประถมศึกษา
มีปญั หาใหญ่ๆ คือ
๑. ปั ญหาการขาดแคลนครูและอุปกรณ์ การสอน โดยเฉพาะในท้อ งถิ่นกันดาร
ปญั หาการขาดแคลนอาคารเรียนถาวรและอุปกรณ์โดยทัวๆ
่ ไปในท้องถิน่ ทีย่ ากจน และปญั หาเรื่อง
การขาดแคลนตาราเรียนนับว่าเป็ นปญั หาสาคัญ การขาดแคลนดังกล่าวทาให้ประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นต่ าลง และเป็ นการสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะอัตราสูญเปล่า
นักเรียนยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู โดยปรากฏว่ามีนักเรียนออกกลางคันในชัน้ ประถมปีท่ี ๑ ประมาณร้อยละ
๕ และนักเรียนสอบตกชัน้ ประถมปีท่ี ๑ ประมาณร้อยละ ๒๓ ของนักเรียนระดับทัง้ หมด
๒. ปั ญหาการนาครูไปใช้ งานธุรการในที่ ทาการศึ กษาธิ การจังหวัดและอาเภอ
ซึง่ ทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดแคลนครู เพราะครูในสังกัดถูกขอยืมไปใช้ในงานบริหารไม่
ต่ากว่า ๔,๐๐๐ ตาแหน่ ง เนื่องจากการขาดแคลนจัดหาเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร ปญั หานี้ควรได้รบั การ
พิจารณาหาทางแก้ไขระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เรียบร้อยไปโดยด่วน ภายในระยะแผนพัฒนา
ฯ ฉบับทีส่ าม
๓. ปั ญหาการขาดการนิ เทศก์การศึ กษาอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากการคมนาคมไม่
สะดวกขาดยานพาหนะและอุปกรณ์การนิเทศก์ และเนื่องจากเป็ นระยะแรกเริม่ ที่มกี ารโอนกิจการ
การศึกษาระดับประถมศึกษาไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงยังมีการขาดการประสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ อันมีผ ลให้เ กิดนิเ ทศ ก์การศึก ษา
ดาเนินไปไม่ได้ทวถึ
ั ่ ง จึงยังมีเด็กขาดเรียนอีกเป็นจานวนไม่น้อย
๔. ความต้ องการเร่งรัดขยายการศึกษาประถมศึกษาภาคบังคับตอนปลาย (ป.
๕–ป.๗) เนื่องจากจานวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในชัน้ ประถมปี ท่ี ๕ มีเพียงร้อยละ ๓๒ ของ
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ผู้ท่เี รียนจบชัน้ ประถมปี ท่ี ๔ จึง ยัง มีปญั หาที่ต้องหาทางเร่งรัดการขยายการศึก ษาระดับนี้ ให้ไ ด้
ปริมาณสูงกว่าในระยะที่แล้วๆ มา การแก้ไขปญั หาต่างๆ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จะ
ได้แก้ไขปญั หาการขาดแคลนดังกล่าวให้ลดน้อยลง โดยการสนับสนุ นเร่งรัดจัดทาโครงการแก้ไขการ
ขาดแคลนครูในท้องถิน่ กันดาร โครงการสร้างบ้านพักครูในท้องถิน่ กันดาร โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน โครงการปรับปรุงอุ ปกรณ์ ก ารเรียนการสอน โครงการอบรมครูประจาการ โครงการแจก
หนังสือ เรีย นแก่ เ ด็ก ยากจน และโครงการจัด ตัง้ โรงเรีย นชุม ชน โดยถือ เป็ น โครงการที่ม ีล าดับ
ความสาคัญสูง และให้สามารถดาเนินงานได้ผลโดยเร็ว ในระดับประถมศึกษาตอนปลายจะได้มกี าร
ปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบอาชีพในท้องถิน่ และจะเน้นหนักการ
นิเทศก์การศึกษาระดับประถมปลายให้สม่าเสมอและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้
ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและมัธยมแบบประสม
ปญั หาโดยทัวๆ
่ ไปนับว่าคล้ายคลึงกับปญั หาระดับประถมศึกษา คือ
๑. การขาดแคลนครู ที่ มี วุ ฒิ โดยเฉพาะในสาขาวิ ช าที่ ม ี ค วามส าคั ญ เช่ น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การขาดแคลนดังกล่าวยิง่ เห็นเด่นชัดในท้องถิ่นกันดาร และจังหวัดที่
ห่างไกล ซึง่ มีอตั ราครูตงั ้ ไว้แต่ไม่มตี วั บุคคลไปบรรจุ
๒. การขาดแคลนอาคารเรียน อาคารประกอบและอุปกรณ์ การสอน โดยเฉพาะ
ในสาขาวิทยาศาสตร์ สิง่ ขาดแคลนที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรรีบแก้ไข คือ การขาดบ้านพักครู
และสวัสดิการบางประการ ซึ่งทาให้ครูท่มี วี ุฒไิ ม่นิยมไปสอนในต่างจังหวัด จึงมีการขาดแคลนครู
ระดับนี้อยูม่ าก
๓. ในด้านการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความสาคัญสูงตาม
โครงการเงิ นกู้ เช่น โครงการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสม มีปญั หาบางประการเกิดขึน้ ซึง่ ทาให้
การดาเนินงานโครงการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมดาเนินการในระยะต้นนี้ยงั ไม่ได้ผลเต็มที่ คือ
๓.๑ ปัญหาการดาเนิ นงาน การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบกระทาล่าช้าไป
กว่าก าหนด เพราะต้อ งรอการเสนอร่างพระราชบัญ ญัติกู้เ งินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
จ าเป็ น ต้ อ งได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากรัฐ สภาเสีย ก่ อ น จึง ท าให้ก ารเปิ ด ประมูล ก่ อ สร้า ง การจัด ซื้อ วัส ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ดาเนินการไปได้ล่าช้ากว่าทีก่ าหนด การเปิดสอนนักเรียนจึงทาได้ล่า ช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ใน
แผน แต่ปญั หานี้จะเริม่ เบาบางลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓
๓.๒ ปัญหาด้านบุคคลากร โรงเรียนมัธยมแบบประสมยังประสบปญั หาการขาดแคลน
ครูวชิ าการ และครูวชิ าช่างต่างๆ ซึ่งจาเป็ นต้องได้รบั การอบรมและสอนตามหลักสูตรมัธยมแบบ
ประสม ขณะนี้ ค รูใ นโครงการจานวนหนึ่ ง ก าลังไปศึก ษาและอบรมอยู่ใ นต่ า งประเทศ ในระยะ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม ปญั หานี้น่าจะผ่อ นคลายลง แต่ ยงั จาเป็ นต้อ งสร้างครูชุด ใหม่ๆ เพิม่ ให้
เพียงพอและทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้
ปญั หาอื่นๆ ของระดับมัธยมศึก ษาสายสามัญ การจัดการศึก ษาระดับมัธยมศึกษายังไม่
สามารถสนองความต้อ งการก าลัง คนระดับ กลางได้เ ต็ม ที่ และการด าเนิ น งานในแผนพัฒ นาฯ
ฉบับทีส่ อง ยังขยายการรับนักเรียนได้ต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สามจะพยายามแก้ปญั หานี้ โ ดยขยายการจัด การศึก ษามัธ ยมสายสามัญ ให้ทวถึ
ั ่ ง ยิง่ ขึ้น เช่น จัด
โครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอขึ้นใหม่ในอาเภอทีย่ งั ไม่มโี รงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
ให้ค รบทุก อาเภอ จะปรับปรุงและขยายโรงเรียนที่ตงั ้ อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคและใน
จังหวัดใหญ่ ๆ เพื่อเร่งรัดการศึกษาในภูมภิ าคให้ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิม ในด้านการศึกษาสาย
สามัญทัวๆ
่ ไป จะพยายามเปิ ดการสอนร่วมกับสายอาชีวะ โดยใช้หลักสูตรกว้างขวางให้เด็กเลือก
เรียนได้ตามความสนใจและความถนัด และจะปรับปรุงระบบการสอนให้ได้ผลโดยทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ พร้อม
ทัง้ จะปรับปรุงโครงการแนะแนว ให้ได้ผลแก่การเลือกสายการศึกษาของเด็กระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมทัง้ การศึกษาระดับอื่นๆ ด้วย ในด้านเกี่ยวกับโรงเรียนราษฎร์ จะหาทางแก้ปญั หา
ด้านคุ ณ ภาพของโรงเรียนราษฎร์โ ดยสนับสนุ น การจัดตัง้ ศู นย์อ บรมครูโรงเรียนราษฎร์ข้นึ ตาม
โครงการปรับปรุงและส่งเสริมโรงเรียนราษฎร์ และหาทางสนับสนุ นโรงเรียนราษฎร์ทไ่ี ด้มาตรฐานให้
ดาเนินงานได้โดยมันคง
่ และให้ความสนใจในด้านการนิเทศก์การศึกษาโรงเรียนราษฎร์เพิม่ ขึน้ ด้วย
การอาชีวศึกษา
ปญั หาและอุ ป สรรคส าคัญ ซึ่ง ท าให้ก ารขยายการผลิต นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาระดับต่ า งๆ
ดาเนินไปไม่ได้ผลเต็มที่ ก็คอื
๑. การขาดแคลนครูอาจารย์ทงั ้ ด้านปริ มาณและคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูวุฒ ิ
วิชาช่างแขนงต่างๆ และในด้านอาชีวเกษตรกรรม การขาดครูน้ีมสี าเหตุส่วนใหญ่สบื เนื่องมาจาก
การทีค่ รูอาชีวศึกษาของส่วนราชการได้รบั เงินเดือนในอัตราต่ าเมื่อเทียบกับเงินเดือนของเอกชน จึง
ทาให้ผมู้ วี ุฒใิ นแขนงวิชาชีพนี้ออกไปรับจ้างทางานกับเอกชนเป็ นส่วนใหญ่
๒. ปัญหาของโรงเรียนเกษตรกรรม นอกจากการขาดแคลนครูท่มี วี ุฒดิ งั กล่าวแล้ว
โรงเรียนเกษตรกรรมยังประสบปญั หาการขาดแคลนบุคคลากรในด้านเกษตรกรรมในแขนงวิชาการ
ปรับปรุงที่ดนิ การสร้างและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการทดลองทางเกษตรกรรม และขาดเจ้าหน้าทีซ่ ่งึ รู้
เทคนิคในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางเกษตร และอาจกล่าวได้ว่ ายังขาดการประสานงานโดย
ใกล้ชิดกับ หน่ ว ยส่ งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตร จึง ทาให้ก ารเร่งรัด ปรับปรุงคุ ณภาพ
โรงเรียนเกษตรกรรมดาเนินไปล่าช้ากว่าทีค่ วร เพราะขาดการสาธิตและการฝึกภาคปฏิบตั ทิ จ่ี าเป็ น

407

๓. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนิ นงานโครงการเงิ นกู้เพื่อพัฒนาอาชี วศึกษา โรงเรียน
อาชีวะในโครงการเงินกู้ รวม ๒๕ แห่ง ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ได้ประสบปญั หาและอุปสรรค
บางประการ เช่น ความล่าช้าในเรื่องการออกแบบก่อสร้าง การประมูล และการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบไม่เสร็จทันระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในระยะเริม่ แรก
ั หาเรื่อ งการสัง่ ซื้อ และติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ก ารสอนและการฝึ ก ในโรงงานต่ า งๆ ซึ่ง
นอกจากนี้ ม ีป ญ
จาเป็ นต้องสังจากต่
่
างประเทศตามหลักเกณฑ์เงินกู้จากธนาคารโลก ทาให้ได้รบั วัสดุอุปกรณ์บาง
ประเภทในราคาแพงและล่าช้าอันเป็ นเหตุให้โรงเรียนเปิดทาการสอนไม่ได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนดไว้
ในแผนพัฒนาฯ
๔. หน่ วยฝึ กฝนอาชี พเคลื่ อนที่ และโรงเรียนสารพัดช่ าง ในส่วนภูมภิ าคมีปญั หา
เรื่องการปฏิบตั งิ านซ้าซ้อนกับหน่ วยงานอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพของสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
และศูนย์พฒ
ั นาชุมชนของกรมพัฒนาชุมชน รวมทัง้ หน่ วยการศึกษาผู้ใหญ่ และโครงการพัฒนา
เยาวชน จึงจาเป็นต้องมีการประเมินผลโครงการดังกล่าวโดยใกล้ชดิ เพื่อหาทางแก้ไขและประสานงานให้สอดคล้องกันต่อไป
ปญั หาเฉพาะหน้าของการอาชีวศึกษา ทีส่ าคัญก็คอื ปญั หาการขาดแคลนครูอาจารย์ทม่ี วี ุฒ ิ
วิชาช่างอุ ตสาหกรรมแขนงต่างๆ และครูในแขนงอาชีวเกษตรกรรม การแก้ไขปญั หาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จึงอยู่ท่กี ารเร่งรัดขยายการผลิตครูอาชีวศึกษาเพิม่ ขึน้ ทุกสาขาวิชา โดย
ปรับปรุงและขยายงานสถาบันอาชีวศึกษาชัน้ สูงทุกแห่งเพื่อขยายการรับนักเรียนเพิม่ ขึน้ และจะ
สนับสนุนโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าให้เป็นโครงการทีม่ ลี าดับความสาคัญสูง โดยเน้น
ด้านการผลิตครูด้วย และติดตามการดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย อนึ่ง โดยเหตุท่กี ารลงทุน
เพื่อการอาชีวศึกษาจาเป็ นต้องใช้เงินเป็ นจานวนมาก จึงได้ดาริจดั เตรียมโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษาอีกส่วนหนึ่ง โดยเริม่ โครงการในต้นระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม อันประกอบด้ วย
โครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโรงเรียนอาชีวเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ได้รบั การคัดเลือกให้ปรับปรุง
อีก จ านวนหนึ่ ง อย่า งไรก็ดีค วามส าเร็จ ในการปรับ ปรุง โครงการดัง กล่ า ว ย่อ มขึ้น อยู่กับ ความ
พร้อมเพรียงในการจัดหาครูอาชีวะทีม่ คี ุณวุฒไิ ด้จานวนเพียงพอ ในเรื่องนี้จาเป็ นต้องปฏิบตั พิ ร้อม
กันไปทัง้ ๓ ด้าน คือ การเพิม่ คุณวุฒคิ รูอาชีวะโดยให้รบั การฝึกอบรมเพิม่ เติมจากต่างประเทศ การ
ผลิต ครูอ าชีว ะที่ม ีวุฒ ิเ พิ่มขึ้น ภายในประเทศ และการปรับ ปรุง แก้ไ ขระเบียบการก าหนดอัต รา
เงินเดือนและเงินเพิม่ ครูอาชีวะซึง่ ถือว่ามีความจาเป็ นในอันดับสูง
การฝึ กหัดครู
๑. ปัญหาการผลิ ตครูประกาศนี ยบัตร ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ องแม้จะมี
แนวโน้ ม เป็ นที่น่า พอใจว่ าการผลิต ครูร ะดับประกาศนีย บัต รวิชาการศึก ษาดาเนิ นไปได้สูงกว่ า
เป้าหมายเป็ นอันมาก แต่ปญั หาในด้านคุณภาพยังเป็ นสิง่ ที่น่าวิตก เพราะในระยะเวลาดังกล่าวใน
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ขณะทีจ่ านวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่จานวนอาจารย์ ห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเพิม่
ไม่ได้สดั ส่วนกัน ดังจะเห็นได้ว่า แต่เดิมมีนักเรียนฝึกหัดครู ๓๕ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน ต่อมาได้ขยาย
จานวนนักเรียนเป็ นจานวน ๔๐–๔๕ คนต่อหนึ่งห้องเรียน จึงทาให้การฝึกอบรมนักเรียนเป็ นไปไม่
ค่อยทัวถึ
่ ง อนึ่ง การเปิ ดสอนนักเรียนภาคค่ าโดยใช้ครูชุดเดิมจะทาให้ครูมภี าระหน้าที่และความ
เหน็ดเหนื่อยเพิม่ มากขึน้ ซึง่ อาจกระทบกระเทือนถึงคุณภาพการสอนได้
๒. ปั ญหาด้ านการผลิ ตครูปริ ญญาวิ ชาการศึ กษา ตามสถิติท่ปี รากฏการผลิตครู
ระดับปริญญาดาเนินไปได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และยังปรากฏว่ามีการขาดแคลนครูอาจารย์ผู้มวี ุฒใิ น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาอยู่มาก โดยเฉพาะอาจารย์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประกอบกับ
ห้อ งสมุดเพื่อ การค้นคว้าของวิทยาลัยวิช าการศึกษาก็ยงั ไม่ส มบูรณ์ เ ท่ าที่ค วร ในวิทยาลัยวิช า
การศึกษาในต่ างจังหวัดปญั หาการขาดแคลนครูอาจารย์และการขาดแคลนหนังสือในห้องสมุดยิง่
เ
ห็
น
ได้ชดั
ดัง กล่ า วแล้ว ว่ า ปญั หาการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึก ษาทุ ก ระดับ ยัง ปฏิบ ัติไ ด้ล่ า ช้า กว่ า
เป้าหมายทีก่ าหนด เนื่องจากยังมีการขาดแคลนครูอาจารย์ทม่ี คี ุณภาพทุกระดับการศึกษา ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สองมีปญั หาที่คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านฝึ กหัดครูยงั ไม่สูงเท่าที่
ต้องการ เนื่องจากวิทยาลัยและโรงเรียนฝึ กหัดครูส่วนใหญ่ยงั ขาดแคลนอาจารย์ ห้องเรียน และ
อุปกรณ์การศึกษา ซึ่งไม่สามารถจะเพิม่ ขึน้ ให้ได้สดั ส่วนกับจานวนนักเรียนที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จึงจาเป็ นต้องหาทางแก้ไขปญั หานี้ โดยการเร่งผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพิม่ ขึน้ ให้เพียงพอ เพื่อเป็ นอาจารย์สอนใน
สถาบันฝึ ก หัดครูต่ างๆ พร้อ มทัง้ มีการปรับปรุงหลักสูต ร และจัดหาอุ ปกรณ์ การศึกษากับมีการ
สนับสนุนการศึกษานอกเวลา โดยการใช้หอ้ งสมุดให้มากขึน้ ด้วย
ระดับอุดมศึกษา
ปญั หาสาคัญในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดงั นี้ คือ
๑. ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในหลายสาขาวิ ชาและการขาดแคลนอาจารย์ที่
มีคุณ วุฒิ ปรากฏว่าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง มหาวิทยาลัยในส่ ว นกลาง
บางแห่ง ก็มสี ดั ส่วนอาจารย์พเิ ศษสูงเมือ่ เทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทีม่ อี ยู่ คือ มีจานวนอาจารย์
พิเ ศษถึง ร้อ ยละ ๔๐ ของจ านวนอาจารย์ท งั ้ สิ้น ท าให้ก ารสอนโดยส่ ว นรวมมีคุ ณ ภาพด้อ ยลง
เนื่องจากความเอาใจใส่จากอาจารย์ภายนอกอาจไม่เพียงพอ และยังขาดความใกล้ชดิ กับนักศึกษา
เท่าทีค่ วร

409

มาตรการที่ใช้แก้ไข คือ ควรสนับสนุ นการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยสนับสนุ นการดาเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย และโครงการ
บัณ ฑิต วิท ยาลัย ในสาขาวิช าที่จ าเป็ น ส่ ง เสริม งานวิจ ยั ของครูอ าจารย์เ พื่อ ความก้า วหน้ า ทาง
วิทยาการ การปรับปรุงห้องสมุดและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในกลุ่มนักศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
และเพื่อให้อตั ราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ควรระมัดระวังในการเปิดคณะ
ใหม่ทย่ี งั มีครูอาจารย์และอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ หรือยับยัง้ การขยายรับนักศึกษาแต่ละคณะที่
ไม่มเี ป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อนึ่ง ควรยกเลิกระบบการสอนทีข่ าดหลักเกณฑ์
อัน ท าให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ า กว่ า มาตรฐาน เช่ น การสนั บ สนุ น ให้ เ ปิ ด การอบรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงต่อจากปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่จาเป็ น โดยพยายามจัดทา
หลักสูตรให้ต่อเนื่องไปถึงการศึกษาระดับปริญญาโทได้โดยง่ายอันจะทาให้หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทต้องลดหย่อนเรรวนไป ในด้านการจัดหาอาจารย์ประจาในระดับมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง มีอตั ราส่วนอาจารย์วุฒปิ ริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เป็ น
๐.๗:๔.๒:๕.๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะพยายามตัง้ เป้าหมายอัตรากาลังใหม่ของ
อาจารย์ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ให้มอี ตั ราส่วนเป็ น ๓.๑๐.๗ ทัง้ นี้ โดยเทียบสัดส่วนกับ
จานวนนักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกๆ มหาวิทยาลัย
๒. ปัญหาการขาดแคลนตาราเรียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ โดยเหตุ
ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามชานาญในด้านภาษาอังกฤษ และเนื่องจากการผลิตตารา
ระดับสู ง ในภาษาไทยยัง ไม่แ พร่ห ลาย จึง เกิด ปญั หาในระบบการศึก ษาระดับ มหาวิท ยาลัย คือ
นักศึกษาเป็ นส่วนมากจาเป็ นต้องเรียนโดยวิธฟี งั คาบรรยาย โดยปราศจากความสนใจในการค้นคว้า
และใช้ห้องสมุดอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ทาให้ระบบการศึ กษาระดับมหาวิทยาลัยไม่ขยายตัวใน
ด้านวิชาการ นักศึกษาจึงยังขาดความคิดริเริม่ และขาดอุปนิสยั รักการค้นคว้าวิจยั เพื่อเปิดโอกาสให้
นัก ศึก ษามีค วามสนใจและมีส ิ่งจูงใจให้ขวนขวายหาความรู้มากขึ้น ควรสนับสนุ นการผลิต ตารา
ภาษาไทยในสาขาวิช าที่ม ีป ระโยชน์ ใ ห้แ พร่ห ลาย ในขณะเดี ย วกัน ควรส่ ง เสริม ให้ม ีก ารสอน
ภาษาอัง กฤษแบบเข้ม ข้น แก่ อ าจารย์ท่ีจ ะเรีย นต่ อ ในระดับ ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกให้ ม ี
ความสามารถในงานค้นคว้าวิจยั จากตาราภาษาต่างประเทศได้ดยี งิ่ ขึน้ สาหรับคณะวิชาทีจ่ าเป็ นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาจจัดทาโครงการปรับปรุงการสอนในคณะนัน้ ๆ โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือการกู้เงินจากต่างประเทศมาปรับปรุงการสอนอีกทางหนึ่งด้วย ใน
การนี้ หากจาเป็ นต้องอาศัยครูอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยสอนในหลายกระบวนวิชาในขณะที่
มหาวิทยาลัยยังสร้างอาจารย์ไทยในสาขาวิชานัน้ ๆ ไม่เพียงพอ ก็ควรใช้ประโยชน์จากการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศโดยกาหนดให้มกี ารเรียนวิชานัน้ เป็ นหลักสูตรภาษาอังกฤษในแขนงวิชา
นัน้ ๆ ได้ วิธ ีก ารนี้ ไ ด้เ ริ่ม ใช้ใ นการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ใ น
แผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ องและปรากฏว่าได้ผลเป็นทีน่ ่าพอใจ
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๓. ปัญหาด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ องได้ม ี
การใช้จ่ายงบประมาณสูงพอควรในด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและบ้านพักครู
อาจารย์ แต่กย็ งั มีปญั หาการขาดแคลนอาคารเรียน และอาคารปฏิบตั กิ าร ตลอดจนอุปกรณ์การสอน
อยู่อีกมาก ทัง้ นี้อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเพื่อ การก่อ สร้างต่ างๆ ยั งไม่มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานโดยแน่ นอน การก่อสร้างบางแห่งจึงเน้นหนักในด้านรูปทรงและการตบแต่งอาคารสถานที่
เกินความจาเป็ นและอาจกล่าวได้ว่า ในบางมหาวิทยาลัยอาจยังไม่มกี ารพิจารณาจัดสรรการใช้
อาคารเรียนให้ได้ผลเต็มที่ ทาให้มหาวิทยาลัยต้องลงทุนมากในการก่อสร้างและขาดกาลังเงินที่จะ
ลงทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์การฝึกและการสอนตามทีค่ วรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สามจึงได้เน้นถึงการ
พิจารณาการก่อสร้างขยายงานของแต่ละคณะโดยรอบคอบและเท่าทีจ่ าเป็ น และหาวิธใี ช้ประโยชน์
จากอาคารเรียนทุกแห่งให้ได้ผลยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันจะเน้นความสนใจในด้านการลงทุนเพื่ออุปกรณ์
การสอน และการใช้โสตทัศนศึกษาประกอบการสอนให้มากขึน้ ในด้านการจัดหาทีพ่ กั อาศัยแก่ ครู
อาจารย์ ควรจัดสร้างบ้านพักให้เพียงพอในมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค เพื่อจูงใจอาจารย์ให้ไปสอนใน
มหาวิทยาลัยภูมภิ าคมากขึน้ สาหรับในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ความจาเป็ นในการจัดหาบ้านพักยัง
มีน้อยกว่าการลงทุนในด้านอื่นๆ
๔. ปั ญ หาการขยายตัว ของมหาวิ ท ยาลัย ในอนาคต ในระยะของแผนพัฒ นา
ฉบับ ที่ส อง ปรากฏว่ า มหาวิท ยาลัย หลายแห่ ง ในส่ ว นกลาง เช่ น มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประสบปญั หาสถานที่
ศึกษาคับแคบขยายตัวอีกไม่ได้ ในระยะนี้ได้มกี ารย้ายส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปอยู่
บริ เ ว ณพระราชวั ง สนามจั น ทร์ น ครปฐม และได้ ด าเนิ น โครงการกู้ เ งิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกาหนดจะขยายงานบางส่วนของมหาวิทยาลัยไปไว้ท่กี าแพงแสน
นครปฐม ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดาริจะทาการปรับปรุงทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัยทีร่ งั สิต เพื่อ
จัดตัง้ เป็ นแหล่งมหาวิทยาลัยที่ ๒ ในอนาคต และมหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั หาที่ดนิ ผืนใหญ่ตาบล
ศาลายา นครปฐม เพื่อเตรียมการขยายการจัดตัง้ แหล่งมหาวิทยาลัยที่ ๒ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ั หาในการขยายตัว ของมหาวิท ยาลัย ต่ า งๆ ดัง กล่ า วยัง แก้ ไ ขลุ ล่ ว งไปไม่ไ ด้ใ นเร็ว วัน
สาม ป ญ
เนื่องจากการขาดครูอาจารย์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยทีข่ ยายใหม่ เพราะสถานที่เหล่านัน้ ยังขาดการ
คมนาคมไปมาไม่ได้โดยสะดวก และยังขาดบ้านพักครูอาจารย์และความสะดวกแก่การครองชีพ
ต่างๆ ในการกาหนดการขยายงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จึงต้องกาหนดแผนประสานงานและ
เริม่ เตรียมการปรับปรุงทีด่ นิ เพื่อการขยายงานในอนาคต
ั หาการปรุ ง ในด้า นการบริห ารของมหาวิท ยาลัย เพื่อ ความคล่ อ งตัว ในทาง
๕. ป ญ
วิช าการ ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส อง ได้ก ล่ า วเน้ น ถึง ความจ าเป็ น ที่ม หาวิท ยาลัย จะต้อ งสร้า ง
บรรยากาศดาเนินงานได้โดยอิสระทัง้ ในด้านบริหารและวิชาการ ได้มกี ารพิจารณาหาทางปรับปรุง
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ระบบมหาวิท ยาลัย ให้เ ป็ น อิส ระมากกว่ า ที่เ ป็ น อยู่ โดยมุ่ง หวัง ที่จ ะสร้า งระบบการบริห ารงาน
มหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อนึ่ง ในด้านการจัดการศึก ษาระดับอุ ดมศึกษาของเอกชน ได้ส นับสนุ นให้ มกี ารจัดตัง้
วิทยาลัยเอกชนในระดับเทียบเท่าปริญญา ปญั หาทีพ่ งึ ระมัดระวังในการศึกษาระดับนี้กค็ อื ต้องมุ่ง
สนับสนุ นการดาเนินงานของวิทยาลัยเอกชนที่ถึงขัน้ มาตรฐาน ให้สามารถดารงอยู่ได้โดยการ
แข่ง ขัน ที่ยุติธ รรม ทัง้ นี้ รัฐควรก าหนดนโยบายที่จ ะไม่แ ข่งขัน กับวิท ยาลัย เอก ชน โดยยึด ถือ
นโยบายสนับ สนุ นการลงทุนของเอกชนและให้ม ีการร่ว มมือ พิจารณาขอบเขตดาเนิน การของ
วิท ยาลัย เอกชน อัน จะเป็ น ทางชัก จูง ให้เ อกชนได้ม ีส่ ว นแบ่ ง เบาภาระของรัฐ ในด้า นการจัด
การศึกษาของชาติไปได้ส่วนหนึ่ง
การศึกษาผูใ้ หญ่ การฝึ กอาชีพ และการศึกษาพิเศษอื่นๆ ปญั หาการศึกษาผูใ้ หญ่
การฝึ ก อาชีพ และการศึกษาพิเศษอื่นๆ ยังเป็ นปญั หาที่มไิ ด้มกี ารวางแผนและมีการแก้ไ ขอย่าง
จริงจังในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง เพราะปรากฏว่ายังมีการปฏิบตั งิ านทานองเดียวกันซ้าซ้อน
กันอยู่อกี หลายหน่ วยงานในท้องถิน่ ต่างๆ เช่น หน่ วยงานการศึกษาผู้ใหญ่ ของกรมสามัญศึ กษา
หน่ วยฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่และโรงเรียนสารพัดช่างของกรมอาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน
ศูนย์พฒ
ั นาแรงงานและหน่ วยฝึกฝนอาชีพของ ร.พ.ช. เป็ นต้น ปญั หาการเปิ ดฝึ กอบรมซ้าซ้อนกัน
โดยยังขาดเป้าหมายที่แน่ นอนเช่นนี้ ทาให้เป็ นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าควร และบาง
แขนงวิชาทีเ่ ปิดสอนก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ หรือในตลาดแรงงาน ทาให้
การฝึ กอบรมไม่ได้ผลคุ้มเวลาและงบประมาณที่ใช้จ่ายไป อนึ่ง ในการดาเนินงานดังกล่าวยังขาด
การติด ตามผลงานและขาดการประสานงานกัน ระหว่ า งหน่ ว ยปฏิบ ัติง านที่ค ล้า ยคลึง กัน ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สามจึงจะเน้นความสาคัญของการให้การศึกษาอบรมผูท้ ข่ี าดพ้นการศึกษาใน
ระดับ อายุต่ างๆ ให้ไ ด้ร บั การฝึ ก อาชีพ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ห นังสือ โดยก าหนดจัด ท าแผน
ประสานงาน ของการฝึ ก อบรมประเภทเหล่ านี้ และกาหนดขอบข่ายหน้ าที่การปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ชดั แจ้ง และให้มกี ารประสานงานกันได้ตลอดเวลา กับจะได้มกี ารจัดทาโครงการ
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
ผ
ล
ก
า
ร
ฝึกอบรมประเภทเหล่านี้ โดยทาการวิจยั ตามหลักวิชาการ เพื่อทราบอุปสรรคและข้อบกพร่องและ
หาทางแก้ไขให้ได้ผลต่อไป

ปัญหาส่วนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙)
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นอกจากการพยายามแก้ปญั หาข้ออุปสรรคภาคปฏิบตั งิ านดังกล่าวแล้ว ยังมีปญั หาสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาทีค่ าดว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไป ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม ซึง่ ควรต้อง
หามาตรการแก้ไข คือ
๑. ปั ญ หาการเพิ่ ม อย่ า งรวดเร็ว ของประชากรในวัย การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรยังไม่สามารถจะลดลงได้โดยรวดเร็ว ปริมาณจานวนนักเรียน
และผูท้ ป่ี ระสงค์จะได้รบั การศึกษาทุกระดับจะเพิม่ ทวีขน้ึ เป็ นจานวนมากทุกปีในขณะทีง่ บประมาณ
เพื่อพัฒนาการศึกษาไม่สามารถจะเพิม่ ขึน้ ได้ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับการเพิม่ อัตราประชากร เมื่อ
เป็นเช่นนี้ การขยายปริมาณการศึกษาของรัฐและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคน
ทีเ่ หมาะสมแก่การงานพัฒนาประเทศจะดาเนินไปล่าช้ากว่าเป้าหมาย
๒. ปั ญหาความไม่สมดุลย์ในการขยายตัวของการศึ กษาในเมืองหลวงกับใน
ส่วนภูมิภาค โดยสภาพการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเมืองหลวง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางความเจริญและ
ั หาความเหลื่อ มล้ า ระหว่ า งระดับ
การขยายตัว อย่ า งเชื่อ งช้า ในส่ ว นภู ม ิภ าค จะท าให้เ กิด ป ญ
การศึกษาในเมืองหลวงกับในส่วนภูมภิ าค แม้รฐั บาลจะพยายามกระจายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมภิ าค
แต่ปญั หาการขาดแคลนครูอาจารย์ทม่ี วี ุฒทิ ุกระดับในส่วนภูมภิ าค ก็ยงั เป็ นปญั หาสาคัญอยู่และเป็ น
สิง่ ทีค่ วรต้องเร่งรีบหาทางแก้ไข
๓. ปั ญ หาการจัดการศึ กษาในภูมิภ าคให้ สอดคล้ อ งกับสภาพการพัฒนาของ
ภูมิภาคนัน้ ๆ เพื่อให้การศึกษาในภูมภิ าคสอดคล้องกับการสร้างความเจริญให้แก่ทอ้ งถิน่ นอกจาก
รัฐ จะสนั บ สนุ น โครงการพัฒ นาภู ม ิภ าคในสาขาต่ า งๆ แล้ ว การศึ ก ษาในส่ ว นภู ม ิภ าคทั ้ ง
ระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมและอาชีวศึกษา รวมทัง้ ระดับประถมศึกษา และการศึกษาผูใ้ หญ่ ควร
มี
เป้ าหมายและนโยบายการสอน และฝึ ก อบรมตลอดจนการปรับ ปรุ ง เนื้ อ หาของหลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในภูมภิ าคนัน้ ๆ ด้วย เช่น ส่งเสริมการศึกษาแขนงช่างและอุตสาหกรรมในท้องถิน่ ทีอ่ ุตสาหกรรมก้าวหน้า แล้วส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรกรรมในท้องถิน่ ทีม่ ที าเล
เหมาะสมแก่การเกษตร เป็นต้น
๔. ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาของเอกชน ข้อ ที่ค วรพิจ ารณา คือ การ
กาหนดนโยบายและเป้าหมายที่จะให้เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐในบางส่วน และการกาหนดมาตรการสนับสนุ นและดูแลเอกชนให้มบี ทบาทแบ่งเบาภาระ
ของรัฐในด้านการศึกษาได้โดยแท้จริง ทัง้ นี้ ควรจะได้กาหนดนโยบายให้มกี ารประสานงานโดย
ใกล้ชดิ ระหว่างหน่ วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการบริหารการศึกษา การให้คาแนะนาในด้าน
วิชาการ การฝึ กอบรมครู การนิเทศก์ การศึกษา รวมทัง้ การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจัด
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การศึกษาของเอกชน ในระยะยาวควรสนับสนุ นในด้านเครดิตแก่สถาบันการศึกษาของเอกชนที่
เชื่อถือได้อกี ด้วย

มาตรการที่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในแผนพัฒนาฯฉบับที่สาม (พ.ศ.
๒๕๑๕–๒๕๑๙)
ในระยะของแผนที่ส อง ปรากฏว่า การปฏิบตั ิงานของโครงการพัฒนาการศึก ษาหลาย
โครงการยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย เนื่องจากอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวแล้ว โดยเหตุทต่ี ระหนักใน
ข้อเท็จจริง ที่ว่าการแก้ไขปญั หาการศึก ษาเป็ นกระบวนการระยะยาว ซึ่ง ต้อ งใช้มาตรการแก้ไ ข
หลายๆ ด้านพร้อมกันไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จึงต้องเริม่ ศึกษาและวิจยั ปญั หาต่างๆ ดังนี้
๑. ศึ กษาปั ญหาประชากรและหามาตรการควบคุมการเพิ่ มอย่ างรวดเร็วของ
ประชากร โดยทาการศึกษาแนวโน้มการเพิม่ ของประชากรทัง้ ในตัวเมืองและในชนบท สนับสนุ น
โครงการวางแผนครอบครัวให้สมั ฤทธิ ์ผล ส่งเสริมการศึกษาด้านโภชนาการและสุขศึกษาเพื่อสร้าง
ประชากรวัยเด็กให้มพี ลานามัยแข็งแรง โดยอาจจัดหลักสูตรเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการศึกษาผุใ้ หญ่
หลัก สู ต รพยาบาลผดุ ง ครรภ์แ ละอาจขยายการสอนวิช าเหล่ า นี้ ใ นระดับ การฝึ ก หัด ครู ระดับ
มัธยมศึกษาและในบางสาขาในมหาวิทยาลัยด้วย
๒. พิ จารณาหาทางลดค่าใช้ จ่ายต่ อคนของการศึ กษาทุกระดับ โดยศึกษาหาวิธ ี
ประหยัดการก่อสร้างอาคารสถานศึกษาทุกประเภทและกาหนดแปรรูปมาตรฐานของอาคารเรียน
แต่ละชนิด สนับสนุนให้มกี ารใช้อาคารสถานทีเ่ รียนและห้องทดลองปฏิบตั กิ ารร่วมกันได้ สนับสนุ น
การศึกษาแบบโรงเรียนชุมชน (Community School) และโรงเรียนกลุ่ม (โรงเรียนหลายประเภทอยู่
รวมกัน) อนึ่ง ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ได้มกี ารใช้จ่ายงบประมาณลงทุนเพื่อ
การก่ อ สร้างอาคารเรีย นและอาคารประกอบไปแล้ว เป็ นจานวนมาก ซึ่งมีผ ลในด้านการขยาย
ปริมาณการรับนักเรียนและนักศึกษาแทบทุกระดับ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม
จึงควรเน้นหนักในด้านการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลยิง่ ขึน้ และควรศึกษาหาวิธขี ยายการสอนสอง
ผลัดโดยมิให้เสียคุณภาพ ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ปริมาณการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม
๓. สร้างระบบการศึ กษาทัง้ ในด้ านบริ หารและวิ ชาการให้ มีความคล่องตัวและ
ให้มีการศึกษาประสานสัมพันธ์กนั ทุกระดับ ซึง่ ต้องอาศัยมาตรการหลายขัน้ เช่น การปรับปรุง
ระบบบริห ารในระดับกรม กระทรวง และมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดให้ได้
ประโยชน์ ร่ว มกัน มากที่สุ ด เช่ น การใช้ค รู อาจารย์ใ นแขนงวิช าที่ข าดแคลนร่ว มกัน การใช้
ห้องทดลอง ห้องสมุด และการใช้ส่อื มวลชน (Mass Media) บริการแนะแนว การใช้เครื่องอุปกรณ์
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การศึกษาบางอย่างร่วมกัน การแลกเปลีย่ นครูอาจารย์ระหว่างสถาบันศึกษาในบางโอกาส การร่วม
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสายอาชีวะมัธยมแบบประสมและสายสามัญให้สอดคล้องกัน และให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจั จุบนั พิจารณาจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการฝึ กอบรม
อาชีพนอกโรงเรียน ให้สมั พันธ์กบั ตลาดแรงงานการพัฒนาชนบทและการวางแผนกาลังคน ใน
ระยะยาว
๔. หาทางสนั บสนุ นการศึ กษาในภูมิภ าค โดยส่งเสริมกาลังใจและสนับสนุ นครู
อาจารย์ ในส่ว นภูมภิ าคในด้านสวัส ดิการ ความปลอดภัย และเปิ ดโอกาสให้ค รูได้เข้ามาศึกษา
เพิม่ เติมในโอกาสอันควร พร้อมทัง้ แก้ไขกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าที่พกั เบีย้ เลีย้ งให้ครู
ได้รบั ความเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ อนึ่ง ควรมีการปรับปรุงกฎข้อบังคับคุรุสภาให้ยอมรับบรรจุผมู้ วี ุฒอิ ่นื ที่
มีประสบการณ์ ได้ประกอบอาชีพครูได้ดว้ ย เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนครูในส่วนภูมภิ าค
๕. พิ จารณาจัด ท าแผนประสานงานของการศึ ก ษาทุ กระดับ โดยให้ป ระสาน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ การศึกษาของภาคและจังหวัด เน้ นถึงปญั หาและลักษณะพิเศษของ
การศึกษาแต่ละภาค เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไขปญั หาการศึกษา ซึง่ อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันตาม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และปญั หาการบริหารงานของแต่ละภาคนัน้ ๆ

นโยบายและเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม (พ.ศ.๒๕๑๕–
๒๕๑๙)
นโยบาย
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม ได้ก าหนดนโยบายและเป้ า หมายโดยมุ่ ง ค านึ ง ที่จ ะส่ ง เสริม
ประสิทธิภาพของประชากรทุกวัย ทัง้ ภายในและภายนอก ระบบการศึกษา ให้มบี ทบาทสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเน้นหนักการให้ความรูแ้ ละทักษะแก่
ประชากรในเรื่องการผลิต การสงวนและใช้ทรัพยากรเพื่อเพิม่ ผลผลิต ลดปญั หาการว่างงานใน
ชนบท การพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ และการป้องกันปญั หาด้านสังคมอื่นๆ อันเกิดจากประชากรใน
วัยเรียนที่ขาดพ้นการศึกษานโยบายส่วนรวมของการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม รวม ๙ ประการ ดังได้กล่าวไว้แล้วมีหลักใหญ่ๆ ดังนี้
๑.
ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับจานวนประชากร
วัยเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อให้ประชาชนได้รบั การศึกษาโดยทัวถึ
่ ง
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๒. ขยายการศึกษาภาคบังคับระดับประถมปลาย (ป.๕–ป.๗) โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทา
ได้ เพื่อให้ประชากรได้รบั การศึกษาขัน้ นี้โดยทัวถึ
่ งอย่างช้าที่สุดในปี ๒๕๓๓ และเพิม่ การศึกษา
ด้านเกษตรในระดับนี้
๓. สนับ สนุ นการศึก ษาด้า นวิทยาศาสตร์ อาชีว ศึกษา และเทคโนโลยี และขยาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มากขึน้ ตามกาลังเงินทีจ่ ะหาได้ เพื่อสามารถผลิตนักเรียน
เพียงพอทีจ่ ะศึกษาอบรมต่อ เพื่อใช้เป็นกาลังคนระดับกลาง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ่ี และต่อไป
๔.

ขยายการฝึกหัดครูให้พอแก่ความต้องการของการศึกษาทุกระดับ

๕. ขยายการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนให้ผู้ท่ขี าดพ้นการศึกษาได้ม ี
โอกาสรับการศึกษาเพิม่ เติมมากขึน้ โดยเฉพาะการฝึกฝนในด้านเกษตรกรรม
ทัง้ นี้ หากพิจารณานโยบายและเป้าหมายการศึกษาแต่ละระดับ จะจาแนกได้ดงั นี้
ระดับประถมศึกษา
๑.
ขยายการศึกษาให้สอดคล้องกับจานวนประชากรที่เพิม่ ขึน้ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาเพื่อลดอัตราการสูญเปล่าให้ต่าลง โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนต้น
๒.
ส่วนภูมภิ าค

เร่งรัดขยายการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นหนักในอาชีพทีป่ ระกอบใน

๓. ปรับปรุงโรงเรียนประถมศึกษาในภูมภิ าคให้มลี กั ษณะเป็ นโรงเรียนชุมชน โดย
ระดมทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิน่
ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
๑.
ปรับปรุงและขยายการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนระดับกลาง
โดยเร่งรัดการศึกษาในส่วนภูมภิ าคเป็ นพิเศษและปรับปรุงการจัดการมัธยมศึกษาให้มหี ลักสูตร
กว้างขวางให้เด็กได้มโี อกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัด
๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพการในการให้การศึกษาเพื่อลดอัตราการสูญเปล่าโดยเฉพาะ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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๓. หาทางปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียนราษฎร์โดยให้ความสนใจเป็ นพิเศษใน
ด้านปรับปรุงคุณภาพการสอน
ระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ
๑.
ปรับปรุงและขยายโรงเรียนมัธ ยมศึกษาอาชีว ศึกษาตอนปลายเพื่อ สนองความ
ต้องการกาลังคนในระดับกลางของประเทศและเน้นการศึกษาสาขาเกษตรกรรมเป็ นพิเศษ
๒. ลดการอาชีว ศึ ก ษาระดับ มัธ ยมต้ น โดยจัด โครงการให้ ส อดคล้ อ งกับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
๓. หาทางสนั บ สนุ น อาชีพ ครู อ าชีว ะและส่ ง เสริม สวัส ดิก ารของครู อ าชีว ศึก ษา
บางประเภททีต่ อ้ งอาศัยความรูแ้ ละทักษะเป็นพิเศษ
๔. ปรับ ปรุ ง โครงการอาชีว ศึก ษาประเภทหลัก สู ต รระยะสัน่ เพื่อ ใช้ส ถานที่แ ละ
เครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
ระดับการฝึ กหัดครู
๑.
ปรับ ปรุ ง และขยายการฝึ ก หัด ครูท ัง้ สายสามัญ และสายอาชีพ ในสาขาวิช าที่
จาเป็น เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพลศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ ทัง้ นี้ โดยจัดโครงการสนับสนุ นให้นักศึกษาในท้องถิน่ นัน้ ๆ เข้าเรียน
การฝึกหัดครูแล้วกลับไปทาการสอนในภูมลิ าเนาของตนด้วย
๒. เน้นเรือ่ งการเตรียมครูทม่ี วี ุฒทิ ุกระดับเพื่อสอนในสถาบันการฝึกหัดครูให้เพีย งพอ
แก่ความต้องการในการขยายกิจการฝึกหัดครู
๓. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กหัดครูทุกระดับเพื่อให้มมี าตรฐานสูง และสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงในระบบสังคม
๔.

ส่งเสริมการผลิตตาราเรียน และส่งเสริมการวิจยั ทางการศึกษาและการใช้หอ้ งสมุด

ระดับอุดมศึกษา
๑.
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึน้ ทัง้ ในด้านบริหารและ
วิชาการ เพื่อลดอัตราการสูญเปล่าโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
๒. ปรับปรุงส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาที่จาเป็ นต่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามความต้องการของประเทศ ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์
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เน้นหนักในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ และการศึกษาเรื่องของไทยในระดับอุดมศึกษา รวมทัง้
ส่ ง เสริม การศึก ษาของบัณ ฑิต วิท ยาลัย เพื่อ ผลิต อาจารย์ส าหรับ สอนในมหาวิท ยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ
๓.

ส่งเสริมการวิจยั และการสร้างตาราระดับอุดมศึกษา

๔. ปรับปรุงส่งเสริมมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าคเพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการของ
ภูมภิ าคได้โดยแท้จริง
๔. ส่งเสริมการศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชน เพื่อสนอง
ความต้องการกาลังคนระดับกลาง ในแขนงวิชาทีป่ ระเทศมีความต้องการมาก

การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิ เศษอื่นๆ
๑.
ส่งเสริมการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกโรงเรียน สาหรับผูท้ ม่ี คี วามจาเป็ นต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือไม่มโี อกาสเข้าศึกษาเล่าเรียน โดยสอนให้รหู้ นังสือควบคู่ไปกับการ
ฝึ กอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ทัง้ นี้ โดยปรับปรุงส่งเสริมศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่
หน่ วยการศึกษาและฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่ ให้เข้มแข็งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิน่
๒.

ส่งเสริมการใช้ส่อื มวลชนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาผูใ้ หญ่ให้มากยิง่ ขึน้

๓. ปรับปรุงและขยายกิจการห้องสมุดประชาชนให้กว้างขวางไปสู่ท้องถิน่ ที่ยงั ขาด
ศูนย์การศึกษาผูใ้ หญ่
๔. สนับสนุ นกิจกรรมของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิน่ และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
อาชีพของเยาวชน
การพยาบาลศึกษา
๑.
ส่ ง เสริม การขยายการศึ ก ษาในสายพยาบาลทุ ก ระดับ ในทุ ก สัง กัด ทัง้ ของ
รัฐบาลและเอกชนให้สามารถเพิม่ การผลิตพยาบาลสนองความต้องการของประเทศให้มากยิง่ ขึน้
และให้การสนับสนุนการขยายการศึกษาพยาบาลตัง้ แต่ระดับอนุ ปริญญา (พืน้ ความรู้ ม.ศ.๕) ขึน้ ไป
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๒. ส่งเสริมการผลิตพยาบาลให้มคี ุณภาพดีขน้ึ สามารถสนองต้องการของประเทศได้
โดยแท้จริง และส่งเสริมสวัสดิการพยาบาลในส่วนภูมภิ าค และในท้องถิน่ กันดารเป็ นพิเศษ เพื่อให้
พยาบาลมีกาลังใจอยูป่ ระกอบอาชีพนี้มากขึน้

เป้ าหมายการศึกษาแต่ละระดับในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม
เป้ าหมายด้านปริ มาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีจานวนนักเรียนทุกประเภทและทุกระดับรวมกัน ๖,๖๔๒,๗๐๐ คน ปี
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม คาดว่าจะมีนักเรียนรวมทัง้ สิ้นประมาณ ๘,๘๘๐,๙๕๐ คน
เพิม่ ขึน้ จากปลายระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง จานวนประมาณ ๒,๒๓๘,๒๕๐ คน หรือร้อยละ
๓๔ (ดูตารางที่ ๔ และตารางที่ ๕) ทัง้ นี้ โดยกาหนดเป้าหมายการขยายด้านปริมาณแต่ละระดับ
การศึกษา ดังนี้

.
ก.

อนุบาลและประถมศึกษา

๑.

ระดับอนุบาล ขยายโดยอาศัยแนวโน้มในอดีตเป็นหลัก

๒. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๔) มุ่งลดอัตราการสูญเปล่าโดยเฉพาะอัตราการ
ซ้า ซ้อ น ในชัน้ ป.๑ นอกจากนี้ ยัง ปรับปรุง อายุเ ด็กเข้า เรียนโดยกาหนดว่ าในตอนปลายของ
แผนพัฒนาฯ นัก เรียนที่มาเข้าเรียนจะมีอายุ ๗ ปี หรือ ต่ ากว่า และจะมีเด็กที่อ ายุสูงกว่า ๗ ปี
หลงเหลือ มาเข้ า เรีย นแต่ เ พีย งเล็ก น้ อ ย คาดว่ า ในปี สุ ด ท้ า ยของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม
จะรับ นั ก เรีย นประถมปี ท่ี ๑-๔ ได้ป ระมาณ ๕,๗๐๓,๕๐๐ คน สู ง ขึ้น จากป จั จุ บ ัน ประมาณ
๙๓๐,๙๐๐ คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๙ จากปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง
๓. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๗) ขยายโดยเพิม่ อัตราการเลื่อนขัน้ ระหว่าง
ป.๔-๕ จาก ๓๒% ในปี พ.ศ.๒๕๑๒/๑๓ เป็ น ๕๐% ในปี พ.ศ.๒๕๑๘/๑๙ ขณะเดียวกันมีการ
ลดอัตราการซ้าชัน้ และการออกกลางคันด้วยในปลายระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม คาดว่าใน
ปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ จะรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายได้ประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐ คน
เพิม่ จากปจั จุบนั ร้อยละ ๖๘
(ปริ มาณการรับนักเรียนเพิ่ มแต่ละปี ดู ในตารางที่ ๖)
ข.

มัธยมศึกษาสายสามัญและมัธยมแบบประสม
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เป้าหมายปริมาณนักเรียนทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ อาศัยสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
๑.
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) ขยายเพื่อเตรียมรักนักเรียนจากระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายซึง่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันมีการลดอัตราการซ้าซ้อนและ
การออกกลางคันลงเล็กน้อย
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.๔-๕) กาหนดให้มกี ารลดอัตราการซ้าชัน้ และ
อัตราการออกกลางคันลงอย่างมากโดยเฉพาะในชัน้ มศ.๔ ส่วนชัน้ มศ.๕ จะมีการลดอัตราการ
สอบไล่ ต กอย่างมากเช่นเดียวกัน การรับนักเรียนเข้าชัน้ มศ.๔ ใช้หลักเกณฑ์ใ ห้ส ามารถผลิต
ผู้สาเร็จ มศ.๕ สายสามัญ ให้พ อเพียงกับความต้อ งการของมหาวิท ยาลัย ส่ ว นสายมัธ ยมแบบ
ประสมกาหนดให้อตั ราทีจ่ ะรับผูส้ าเร็จ มศ.๓ ทีเ่ ข้าเรียนต่อได้ประมาณ ๕๐%
ในปลายระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม โรงเรียนรัฐบาลจะรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(มศ.๑-๓) ได้ประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ คน เพิม่ ขึน้ มากกว่าปจั จุบนั ประมาณ ๒๖๔,๙๐๐ คน หรือร้อย
ละ ๑๐๒ และจะขยายการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.๔-๕) ได้ประมาณ ๗๘,๑๐๐ คน
เพิม่ ขึน้ จากปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ร้อยละ ๙๙ ทัง้ นี้ โดยกาหนดว่าจะพยายามจัดการศึกษา
ระดับนี้ ให้บรรลุเป้าหมายตามวงเงินที่กาหนดให้ดว้ ยวิธตี ่างๆ เช่น การจัดสอนสองผลัด และการ
เพิม่ อัตรานักเรียนต่อห้อง อนึ่ง คาดว่าโรงเรียนราษฎร์จะสามารถขยายการรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลายเพิม่ ขึน้ มากกว่าปจั จุบนั ประมาณ ๑๒,๑๐๐ คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕
(ปริมาณการรับนักเรียนเพิม่ แต่ละปี ดูในตารางที่ ๖)
ค.

มัธยมศึกษาสายอาชีพ

เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ การคาดคะเนจานวนนักเรียนในโรงเรียนราษฎร์ยงั ไม่
อาจทาได้ เป้าหมายนักเรียนต่อไปนี้จงึ เป็ นตัวเลขในโรงเรียนรัฐบาลโดยเฉพาะ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายอาชีพ (มศ.๑-๖)
เป้าหมายปริมาณนักเรียนจัดทาขึน้ โดยอาศัยสมมติฐานดังต่อไปนี้
๑.
ในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น กาหนดเป้าหมายโดยลดจานวนนักเรียนอาชีวะ
ลงเรือ่ ยๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ว่าในระหว่างช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ่ี จะเลิกโรงเรียนประเภทนี้
เสียทัง้ หมด
๒. ในระดับ มัธ ยมอาชีว ศึ ก ษาตอนปลาย วางเกณฑ์ไ ว้ว่ า จ านวนผู้ส าเร็จ ม.ศ.๖
จะเพิม่ ขึน้ ปีละ ๘% เพื่อสนองความต้องการกาลังคนของประเทศ ขณะเดียวกันมีการลดอัตราการ
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ซ้าชัน้ และการออกกลางคันลงตามสมควร คาดว่าในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จะขยายการรับ
นักเรียนมัธยมอาชีวะศึกษาตอนปลายได้ประมาณ ๗๔,๘๐๐ คน เพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั ร้อยละ ๒๘
๑.

วิ ชาชีพชัน้ สูงระดับเทคนิ ค

เป้าหมายจานวนนัก เรียนของการศึก ษาระดับนี้ ค านวณได้จากการคะเนความ
ต้องการกาลังคนระดับช่างเทคนิค และจากการพิจารณาขอบเขตความสามารถในการรับนักเรียน
ของสถานศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย
อาชีวศึกษาชัน้ สูง ในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ จะขยายการรับนักเรียน
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน้ สูง (เทคนิค) รวมทุกหลักสูตรได้ประมาณ ๒๒,๒๐๐ คน หรือเพิม่ ขึน้
จากปจั จุบนั ร้อยละ ๕๕

จ.

การฝึ กหัดครูอาชีวศึกษา

เป้าหมายจานวนนักเรียนฝึ กหัดครูอาชีวศึกษาได้จากการคานวณความต้องการ
ของครูวุฒติ ่างๆ โดยเฉพาะการขยายหลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญให้กว้างขวางออกไป
ทาให้เ กิด ความจ าเป็ น ต้อ งมีค รูเ กษตรกรรมเพิ่ม ขึ้น เป็ น ต้น ขณะเดีย วกัน การขยายปริม าณ
นัก เรีย นโรงเรีย นอาชีว ศึก ษาก็เ ป็ น เหตุ ห นึ่ ง ที่จ าต้อ งผลิต ครูเ ฉพาะวิช าเพิ่ม มากขึ้น ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม คาดว่าจะมีนกั เรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา จานวน ๔,๕๐๐ คน หรือเพิม่ ขึน้
จากปลายระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ร้อยละ ๘๗
ช.

การฝึ กหัดครู

การค านวณเป้าหมายนักเรียนฝึ กหัด ครู อาศัยข้อมูล และสมมุติฐานหลายอย่าง
เช่ น เป้ าหมายจ านวนนั ก เรีย นทัง้ หมดทัง้ ของโรงเรีย นราษฎร์แ ละรัฐ บาล ขนาดของชัน้ เรีย น
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูความเปลี่ยนแปลงในด้านวุฒคิ รูในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ และ
อัตราความสูญเปล่าของครู จากข้อมูลเหล่านี้ทาให้ประมาณได้ว่าจานวนครูวุฒติ ่างๆ ที่ต้องผลิต
ในช่ ว งของแผนนี้ จะต้อ งเป็ นเท่ าใด คาดว่า ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส าม จะขยายการรับ
นั
ก
เ
รี
ย
น
ฝึ กหัดครูวชิ าสามัญระดับ ป.กศ. และระดับปริญญา ได้ประมาณ ๑๑๙,๔๐๐ คน เพิม่ ขึ้นจาก
ปจั จุบนั ร้อยละ ๓๔
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ซ.

มหาวิ ทยาลัย

การก าหนดเป้ าหมายจ านวนนิ ส ิต นั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ต่ า งๆ ยกเว้ น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึง่ เปิดรักนักศึกษาไม่จากัด อาศัยความต้องการกาลังคนในระดับปริญญา
ตรีและสูงกว่าเป็นหลักและเน้นการขยายอย่างรวดเร็วในสาขาวิชาชีพทีส่ าคัญ คือ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และสาขาแพทยศาสตร์ ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม การพัฒ นา
ระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายจะให้จานวนนิสติ นักศึกษาเพิม่ ขึน้ จากปี ปจั จุบนั ซึง่ มีจานวน ๔๕,๑๐๐
คน เป็ น ๖๓,๗๕๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๔๑ ทัง้ นี้ ไม่นับรวมมหาวิทยาลัย
“ตลาดวิชา” รามคาแหง
(ปริมาณการรับนิสติ นักศึกษาเพิม่ แต่ละปี ดูในตารางที่ ๖)
ญ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สาหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านัน้ การกาหนดเป้าหมายอาศัย
ความต้องการกาลังคนระดับกลางและระดับสูงเป็ นสมมุติฐานในการคานวณ สาหรับนักศึกษาที่
เรียนในภาคบ่าย ซึ่งมีอยู่จานวนมากไม่นับรวมในที่น้ี ปี ปจั จุบนั มีนักศึกษาประมาณ ๒,๕๐๐ คน
และคาดว่าในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม สถาบันเทคโนโลยีจะขยายการรับนักศึกษาได้
ประมาณ ๓,๘๐๐ คน เพิม่ ขึน้ จากปีปจั จุบนั ๑,๓๐๐ คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕๒
ฒ.

การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิ เศษอื่นๆ

เป้าหมายจานวนนักศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ อันได้แก่ นักเรียน
การศึก ษาผู้ใ หญ่ แ ละการศึก ษาพิเ ศษ หน่ ว ยฝึ ก ฝนอาชีพ เคลื่อ นที่แ ละโรงเรีย นสารพัด ช่ า ง
การศึกษาช่างศิลป์และนาฏศิลป์และนักเรียนพลศึกษาทุกระดับ ได้คาดคะเนโดยอาศัยสมมติฐานว่า
สาหรับประเภทที่จดั สอนเป็ นประจาที่โรงเรียนจาเป็ นต้อ งยึดขนาดของโรงเรียนเป็ นหลัก ส่ว น
ประเภทเคลื่อนที่นัน้ นอกจากจะอาศัยขอบเขตความสามารถในการจัดหาครูเพื่อสอนวิชาต่างๆ
แล้ว ยังขึน้ อยู่กบั ความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วย สาหรับการศึกษาผูใ้ หญ่นนั ้ อาศัยสมมติฐาน
ที่ว่า ยังจาเป็ นต้องมีการประสานงานกันระหว่างการพัฒนาการศึกษาผู้ใหญ่ทุกประเภทและทุก
ระดับ รวมทัง้ การพัฒนาห้องสมุดและการพัฒนาศูนย์โสตทัศนศึกษา ด้วยเหตุน้ี การขยายปริมาณ
การศึก ษาผู้ใ หญ่ จ ึง ขึ้น อยู่ก ับ ก าลัง เงิน เป็ น ส าคัญ ในปี สุ ด ท้า ยของแผนคาดว่ า จะมีนั ก เรีย น
อาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ นักเรียนการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิเศษทุกประเภท รวมทัง้ สิน้
ประมาณ ๒๓๗,๔๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส อง ประมาณ ๑๔๘,๗๒๐ คน หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๖๘ ปญั หาทีค่ วรสนับสนุ นในชัน้ นี้ คือ การปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมให้ได้ผล
จริงจัง และควรมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ
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เป้ าหมายการปรับปรุงคุณภาพ
ก.

ประถมศึกษา

จะลดอัตราการสูญเปล่าโดยเฉพาะอัตราการตกซ้าชัน้ และลดอัตราการออกกลางคันของ
นัก เรียนในชัน้ ประถมศึกษา โดยการปรับปรุงคุ ณภาพครู เพิม่ แจกต าราเรียนและเพิม่ อุ ปกรณ์
การสอน และส่งเสริมการนิเทศก์การศึกษาในท้องถิน่ ทีห่ ่างไกล กับจะปรับปรุงการจัดการศึกษาให้
ทัวถึ
่ งในชนบท โดยเน้ นความส าคัญ ของท้อ งถิ่นที่มลี กั ษณะพิเ ศษ เช่น จังหวัดชายแดน และ
ส่งเสริมการปรับปรุงโรงเรียนประถมให้มลี กั ษณะเป็ นโรงเรียนชุมชน
ข.

มัธยมศึกษาสายสามัญ

จะปรับปรุงคุณภาพมัธยมศึกษา โดยปรับปรุงโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ ๑
(โครงการเงินกู)้ ให้ดาเนินงานได้ผลตามเป้าหมาย และปรับปรุงและขยายงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดทีอ่ ยูโ่ ดยรอบทีต่ งั ้ มหาวิทยาลัยในภูมภิ าค และจังหวัด
ที่เป็ นจุดสกัดนักเรียนที่จะหลังไหลเข้
่
าสู่เมืองหลวงกับจะเปิ ดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ
เพื่อ ขยายการมัธ ยมศึก ษาในอาเภอต่ างๆ ที่ยงั ไม่มโี รงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ให้ครบทุก
อาเภอ รวม ๑๘๐ โรงเรียน ทัง้ นี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการมัธยมศึกษาในภูมภิ าคให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพของครูโรงเรียนราษฎร์ ในระยะของแผนพัฒนาฯ จะสนับสนุ น
โครงการสร้างศูนย์อ บรมครูโรงเรียนราษฎร์ข้นึ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมให้ค รูโรงเรียนราษฎร์ได้ม ี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้แ ละมีค วามเข้าใจในวิธ ีส อนใหม่ๆ รวมทัง้ การใช้ เ ทคโนโลยีใ นการเรีย น
การสอนด้วย
ค.

การอาชีวศึกษา

จะปรับ ปรุ ง โรงเรีย นอาชีว ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (มศ.๔-๕-๖)
โดยเฉพาะในแผนกวิช าเกษตรกรรมโดยหาทางปรับปรุงคุ ณภาพและเพิ่มปริมาณรับนักเรีย น
เกษตรกรรมตามโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมทัวประเทศ
่
ซึง่ มีอยู่เดิม ๒๔ แห่ง และจะจัดตัง้
โรงเรีย นเกษตรกรรมในส่ ว นภู ม ิภ าคเพิ่ม ขึ้น ใหม่ ประมาณ ๑๐ แห่ ง เพื่อ กระจายการศึก ษา
เกษตรกรรมไปยังท้องถิน่ ให้ทวถึ
ั ่ ง และเพื่อผลิตบุคคลากรสนองความต้องการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ามและต่อไปด้วย นอกจากนี้จะมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ทัง้ ๒๕ แห่ง โดยเน้ นการปรับปรุง
คุณภาพการสอนและการฝึ กในโรงเรียนอาชีวอุ ตสาหกรรม รวมทัง้ เน้ นด้านการปรับปรุงวุฒคิ รู
อาจารย์ และขยายการผลิตครูอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาในโรงเรียน
ทุกระดับ และปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้ทนั สมัยเหมาะสมกับความต้องการของสังคม โดย
เปิ ดแผนกช่างสาขาวิชาต่างๆ เพิม่ ขึน้ ในโรงเรียนการช่างอุตสาหกรรมให้ครบและเปิ ดแผนกวิชา
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พาณิชยการในโรงเรียนการช่างสตรีในส่วนภูมภิ าค เป้าหมายสาคัญในแผนกการพัฒนาอาชีวะ
ระดับสูงได้แก่ การส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม
อนึ่ง ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ส าม จะได้พิจ ารณาจัด ล าดับโครงการโรงเรีย น
อาชีวเกษตรและอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าคอีกจานวนประมาณ ๑๕ โรงเรียน เพื่อเสนอขอรับการ
ปรับปรุงให้ได้ระดับมาตรฐาน ในการนี้อาจจาเป็นต้องใช้เงินกูจ้ ากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย
ง.

การฝึ กหัดครู

จะปรับปรุงและขยายงานฝึกหัดครูทงั ้ สายสามัญและสายอาชีพในสาขาวิชาทีจ่ าเป็ น
เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการ
ของประเทศ จะเน้ นเรื่องการเตรียมครูอาจารย์ระดับปริญญา เพื่อสอนให้สถาบันการฝึ กหัดครูให้
เพียงพอ และปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กหัดครูทุกระดับให้สอดคล้องกับงานพัฒนาการศึกษา และ
ยกมาตรฐานการฝึกหัดครูให้สูงขึน้ ในส่วนภูมภิ าคจะจัดหลักสูตรการฝึกหัดครูชนบทขึน้ ในวิทยาลัย
ครูทุ ก แห่ ง เพื่อ สร้า งเสริม ให้ผู้ท่ีส าเร็จ แล้ว ได้อ อกไปเป็ น ครูใ นชนบท และท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้น าที่
เหมาะสมในท้องถิน่ กับจะส่งเสริมการผลิตตาราเรียน คู่มอื การสอน และการวิจยั ทางการศึกษาให้
แพร่หลายในโรงเรียน
จ.

ระดับอุดมศึกษา

จะปรับปรุงส่งเสริมกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อผลิตอาจารย์ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาหรับสอนในมหาวิทยาลัย และสถาบันชัน้ สูงอื่นๆ ให้เพิม่ มากขึน้ และปรับปรุงและ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิ าคให้เป็ นปึ กแผ่นมันคง
่ สามารถสนองความต้องการของแต่ละ
ภูมภิ าคได้เป็ นอย่างดี โดยสนับสนุ นให้มกี ลุ่มวิชามนุ ษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ครบ
เพื่อ ให้ม หาวิท ยาลัย ภูม ิภ าคเป็ น ศู น ย์ก ลางทางวิช าการของภูม ิภ าคโดยแท้จ ริง ในระยะของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม จะท าการศึก ษาและทดลองการจัด การศึก ษาระบบวิท ยาลัย ชุ ม ชน
(Community College) ร่วมกัน เพื่อผลิตกาลังคนระดับกลางในสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับการพัฒนา
สาขาต่ า งๆ ในขณะเดีย วกัน จะหาทางส่ ง เสริม ให้เ อกชนได้ ม ีส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ
ฉ.

การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิ เศษอื่นๆ
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จะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ โรงเรียนสารพัดช่าง และหน่ วยฝึกฝนอาชีพ
เคลื่อนที่และหน่ วยฝึ ก ฝนอาชีพอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และเกิดคุณค่ า
ในทางเศรษฐกิจเน้นการให้การศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านเกษตรกรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยดาเนินงาน
โครงการจัด ตัง้ โรงเรีย นเกษตรกรรมเคลื่อ นที่ห ลัก สู ต รระยะสัน้ เพื่อ สอนความรู้เ รื่อ งการ
เกษตรกรรมแผนใหม่ ใ ห้แ ก่ เ ยาวชน ซึ่ง ส่ ว นมากส าเร็จ การศึก ษาประถมปี ท่ี ๔ ให้ม ีค วามรู้
ความสามารถไปช่วยบิดามารดาทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพได้ และจะสนับสนุ นโครงการ
พัฒนาฝีมอื และแรงงานในลักษณะการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและผูใ้ หญ่ทอ่ี ยูน่ อกโรงเรียนพร้อมกัน
ไป จะปรับปรุงการดาเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่ และการดาเนินงานศึกษาสงเคราะห์ใ นด้านเพิ่ม
อุ
ป
ก
ร
ณ์
ก
า
ร
ส
อ
น
โสตทัศ นศึก ษา และการใช้ส่อื มวลชนให้ได้ผ ล และสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องสมุดประชาชนโดย
ร่วมมือกับจังหวัด ในด้านการส่งเสริมพลานามัยจะปรับปรุงและขยายงานผลิตครูพลศึกษาทุกระดับ
เพื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลนครูพลศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ทัวประเทศ
่
ช.

การส่งเสริ มในด้านโภชนาการ

เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้แก่ เด็กเล็กในวัยประถมศึกษาและวัยอื่นๆ ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะส่งเสริมให้จดั ทาโครงการจัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กที่ยากจนและ
ขาดแคลนอาหาร โดยร่วมมือกับหน่ ว ยโภชนาการชนบท และโรงเรียนในท้องถิ่น หาวิธ ีจดั หา
อาหารแก่ เด็ก ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ แก่ สุขภาพและพลานามัยของเด็กเล็ก อันมีผลสะท้อ นไปถึง
ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลเต็มที่
ซ.

งานพัฒนาและส่งเสริ มเยาวชน

ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ส ามจะได้เ น้ นความส าคัญ ของการพัฒนาและ
ส่งเสริมเยาวชนให้ดาเนินงานได้โดยเข้มเข็ง และให้มกี ารประสานงานกันระหว่างหน่ วยราชการ ซึง่
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยทีไ่ ด้ตระหนักว่ายังมีประชากรในวัยศึกษาอีกเป็ นจานวนมากทีย่ งั ขาด
พ้นการศึกษา เนื่องจากความขัดสนในทางการเงินหรือความรูค้ วามสามารถไม่เพียงพอทีจ่ ะทาการ
แข่งขันเข้าเรียนต่อในโรงเรียนและสถาบันอื่นๆ อันมีอยู่โดยจากัด และโดยเหตุทร่ี ฐั บาลได้ตระหนัก
ถึง ความจ าเป็ น ในการที่จ ะพัฒ นาแรงงานและความนึ ก คิด ของเยาวชนในวัย นี้ ใ ห้ส ามารถท า
ประโยชน์ ให้แ ก่ประเทศชาติได้เต็มที่อีกส่ ว นหนึ่ง จึงได้พิจารณาจัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติเป็ นการถาวรในปลายระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง โดยกาหนดโครงการ
ไว้เป็นหลักการใหญ่ๆ ดังนี้
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๑.
โครงการพัฒนาเยาวชนชนบทอย่างผสมผสาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
การฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนชนบท โดยเน้นหนักในประเภทวิชาชีพ ขณะเดียวกันจะให้ความรูเ้ พิม่ พูน
ในด้านหนังสือและฝึกอบรมระยะสัน้ อื่นๆ ทีเ่ หมาะสมแก่สภาพในชนบท การจัดการสื่อสารมวลชน
โดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การอบรมวิชาเกษตรกรรมทางภาพยนต์เ พื่อการศึกษา การเผยแพร่วชิ า
ความรูต้ ่างๆ ในรูปข่าวสาร การสนับสนุ นให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
มันคงในส่
่
วนบุคคลและในส่วนรวม และประการสาคัญในระยะสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม
จะได้เน้นหนักในเรื่องการจัดตัง้ สหกรณ์สนิ เชื่อเพื่อเยาวชน เพื่อให้เยาวชนรูจ้ กั การออมทรัพย์ การ
ใช้เครดิต และการทาประกัน และเพื่อได้มโี อกาสกู้ยมื เงินไปใช้ในการลงทุนที่เกิดประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจ
ในปลายระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง ได้ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกผูน้ าเยาวชน
ชนบทแบบวิชาชีพทีจ่ งั หวัดลพบุร ี เพื่อดาเนินการฝึกอบรมเยาวชนตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์อบรมเยาวชนภาคใต้ท่จี งั หวัดสตูล และ
จัดตัง้ ศูนย์อบรมเยาวชนชนบทในภาคเหนือหนึ่งแห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหนึ่งแห่ง
๒.
โครงการฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนในตัวเมือง จะได้จดั ทาโครงการให้ประสานงานกับโครงการพัฒ นาท้อ งถิ่น ซึ่ง จัดขึ้นโดยคณะนิส ิต นักศึกษาและนักเรียนระดับต่ างๆ ทัง้ นี้
เพื่อให้เยาวชนในตัวเมืองซึ่งขาดพ้นการศึก ษาและไร้อาชีพ ได้มโี อกาสฝึกฝนความรูค้ วามชานาญ
ในวิชาชีพ และมีทศั นะคติอนั ดีงามต่อสังคม และต่อประเทศชาติอนั จะมีส่วนช่วยรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยของประเทศได้ในภายหน้า
งบพัฒนาการศึกษา
งบพัฒนาการศึกษาทัง้ สิน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม รวมรายจ่ายการดาเนินงาน
โครงการาต่ อ เนื่ อ งและโครงการใหม่ เ พื่อ ปรับ ปรุ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและขยายด้ า นปริม าณใน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) ได้ประมาณไว้เป็ นจานวนทัง้ สิ้น ๓๒,๙๒๒.๐๐ ล้านบาท
มีรายละเอียดจาแนกได้ดงั นี้ (ดูตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๑ งบพัฒนาการศึกษา
(เฉพาะที่จ่ายจากงบประมาณ)
พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙
(ล้านบาท)
ระดับการศึกษา
๑. ประถมศึกษา

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

รวม
๒๕๑๕–๒๕๑๙
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และอนุบาล
๒. มัธยมศึกษา
ฝึกหัดครู
อาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
ชัน้ สูง
๓. อุดมศึกษา
๔. การศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษาพิเศษ
และการศึกษา
อื่นๆ
รวม

๒,๙๒๔.๑๘

๓,๑๑๗.๑๒

๓,๓๗๘.๑๘

๓,๕๙๘.๒๒

๓,๗๔๖.๘๗

๑๖,๗๖๔.๕๗

๑,๑๖๙.๔๖
๘๗๘.๙๓

๑,๓๘๓.๓๔
๙๕๓.๘๙

๑,๕๕๒.๖๕
๑,๐๖๔.๕๙

๑,๖๕๕.๖๙
๑,๑๙๖.๙๐

๑,๗๒๙.๖๐
๑,๓๕๗.๙๖

๗,๔๙๐.๗๔
๕,๔๕๒.๒๗

๒๕๔.๒๖
๒๘๒.๔๒
๕,๒๒๖.๘๓ ๕,๗๓๖.๗๗

๒๙๑.๘๒
๖,๒๘๗.๒๔

๓๒๔.๑๙
๖,๗๗๕.๐๐

๓๕๑.๗๓
๗,๑๘๖.๑๖

๑,๕๐๔.๔๒
๓๑,๒๑๒.๐๐*

ตารางที่ ๒ งบพัฒนาการศึกษา
จาแนกตามแหล่งเงิ น
พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙
(ล้านบาท)

แหล่งเงิ น
๑. งบประมาณ
๒. เงินกูต้ ่างประเทศ
๓. เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

วงเงิ น
๓๑,๒๑๒.๐๐*
๖๖๐.๐๐*
๑,๐๕๐.๐๐*
๓๒,๙๒๒.๐๐

หมายเหตุ *งบประมาณทีก่ าหนดไว้ในแผนฯ เป็ นงบพัฒนาโครงการความสาคัญอันดับ ๑
นอกจากนี้ยงั มีงบพัฒนาสารองสาหรับโครงการอันดับ ๒ อีก ๑,๒๔๐.๘๕ ล้านบาท
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ตารางที่ ๓ งบพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙)
(ล้านบาท)
ระดับการศึกษา

งบพัฒนาทัง้ หมด

๑/

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ

งบประมาณ

งบพัฒนา*

รวม

สารอง (๒)

(๑)+(๒)

(๑)
๑. ประถมศึกษา
และอนุบาล ๒/
๒. มัธยมศึกษา
ฝึกหัดครู
อาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
ชัน้ สูง

๑. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
๗,๖๘๒.๒๔ ๑. การฝึกหัดครู
๒. อาชีวศึกษา มศ.๑–๖
ฝึกหัดครูอาชีวศึกษา
และวิชาชีพชัน้ สูง
๓. มัธยมสายสามัญ
มศ.๑-๕

๑๗,๕๔๖.๒๓

๑๕,๒๘๒.๔๔
๑,๔๘๒.๑๒
๑,๓๑๖.๔๔

๖๐๗.๕๖
๑๗๔.๑๑
-

๑๕,๘๙๐.๐๐
๑,๖๕๖.๒๓
๑,๓๑๖.๔๔

๒,๐๑๙.๔๓

๘๔.๕๐

๒,๑๐๓.๙๓

๔,๑๕๔.๘๗

๑๐๗.๐๐

๔,๒๑๖.๘๗

(ล้านบาท)
ระดับการศึกษา

งบพัฒนาทัง้ หมด

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

๑/

งบประมาณ

งบพัฒนา*

รวม

สารอง (๒)

(๑)+(๒)

(๑)
๑. อุดมศึกษา

๕,๖๔๘.๔๙ ๑. มหาวิทยาลัย ๙ แห่ง
๑.๑ งานเดิมรวมกับ
โครงการจัดตัง้
คณะใหม่ความ
สาคัญอันดับ ๑
และโครงการ
พัฒนามหา
วิทยาลัย
๑.๒ โครงการจัดตัง้
คณะใหม่ความ
สาคัญ
อันดับ ๒

๔,๘๑๐.๗๒

๑๙๖.๒๒

๕,๐๐๖.๙๔

(๔,๘๑๐.๗๒)

-

(๔,๘๑๐.๗๒)

-

(๑๙๖.๒๒)

(๑๙๖.๒๒)
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๒. มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๓/
๓. วิทยาลัยวิชาการศึกษา
๔. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า

๔. การศึกษา
ผูใ้ หญ่
การศึกษา
พิเศษและการ
ศึกษาอื่นๆ

๑,๕๗๕.๘๙ ๑. งานการศึกษาผูใ้ หญ่
(กรมสามัญศึกษา)
๒. งานโรงเรียนหลักสูตร
ระยะสัน้ หน่วยฝึกฝน
อาชีพเคลื่อนทีแ่ ละ
โครงการฝึกอบรม
ช่างตามโครงการ
ร.พ.ช. (กรมอาชีวฯ)
๓. งานพัฒนาและส่งเสริม
เยาวชน

๑๒๕.๐๐

-

๑๒๕.๐๐

๔๐๐.๐๕

-

๔๐๐.๐๕

๑๑๖.๕๐

-

๑๑๖.๕๐

๒๐๘.๐๐

๒๓.๐๐

๒๓๑.๐๐

๑๖๒.๔๔

๑๘.๐๐

๑๘๕.๐๐

429

(ล้านบาท)
ระดับการศึกษา

งบพัฒนาทัง้ หมด

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

๑/

งบพัฒนา*

รวม

สารอง (๒)

(๑)+(๒)

๖๒.๑๒
๑๕๒.๐๑
๕๖.๕๙

๒.๔๗
๒๐.๐๐

๖๔.๕๙
๑๕๒.๐๑
๗๖.๕๙

๖๖๒.๐๕

-

๖๖๒.๐๕

๔๓.๙๐

-

๔๓.๙๐

๑๕๒.๗๕

๘.๐๐

๑๖๐.๗๕

๓๑.๒๑๒.๐๐

๑,๒๔๐.๘๕

๓๒,๔๕๒.๘๕

งบประมาณ
(๑)

๔. งานการพลศึกษา
๕. งานกรมวิชาการ
๖. เงินอุดหนุนโรงเรียน
ราษฎร์ (กรมวิสามัญ
ศึกษา)
๗. งานโรงเรียนช่างศิลป์
และนาฏศิลป์ (กรม
ศิลปากร)
๘. สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
รวม
หมายเหตุ

๓๒,๔๕๒.๘๕
๑/
๒/
๓/

งบประมาณทัง้ หมดไม่รวมงบบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
ไม่ร วมเงิน อุ ดหนุ น การศึก ษาเทศบาล ซึ่งรวมอยู่ใ นงานส่ งเสริมเทศบาล และสุ ข าภิบาลในบทพัฒนา
ส่วนท้องถิน่ แล้ว (จานวนรวมทัง้ สิน้ ๗๔๗.๐๐ ล้านบาท)
คาดว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงจะมีรายได้ทเ่ี ก็บจากนักศึกษาได้ปีละไม่ต่ ากว่า ๔๐ ล้านบาท งบพัฒนา
รอง (๒) หมายถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ การศึกษาทีม่ ลี าดับความสาคัญรองลงมา เงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมาจากเงิน
งบประมาณของประเทศส่วนทีเ่ พิม่ เติม และจากเงินกู้ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
(ดูรายละเอียดงบพัฒนาการศึกษา ในตารางที่ ๘)

ความคาดหมายในอนาคต
การพัฒนาและการปรับปรุงการศึกษาในระยะ ๑๐ ปีขา้ งหน้า (๒๕๑๔–๒๕๒๓) ได้เน้นหนัก
ในด้านการกาหนดนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานทีม่ นคงต่
ั่
อระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในอนาคต ทัง้ นี้ หมายถึงการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้สมั ฤทธิ ์ผลภายในระยะ
ของแผน รวมทัง้ การก าหนดโครงสร้า งทางการศึก ษาให้เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น เช่ น การขยายฐาน
การศึกษาทุกระดับให้กว้างขวางขึน้ ตามสัดส่วนของประชากรในวัยการศึกษาแต่ละกลุ่มอายุ การ
กาจัดความสูญเปล่าทางการศึกษา เช่น การตกซ้าชัน้ และการออกกลางคันให้ลดน้อยลงเป็ นลาดับ
การขยายโครงการฝึ ก อบรมและพัฒนาแรงงาน รวมทัง้ การจัด การศึกษาผู้ใ หญ่ ใ ห้ท วั ่ ถึงในหมู่
ประชากรทีย่ ากจน โดยวิธกี ารทีป่ ระหยัดและได้ผลในระยะเร็ว การขยายและปรับ ปรุงการศึกษาของ
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สตรีใ นสาขาอาชีพ ที่ส ตรีมคี วามถนัด เช่ น อาชีพ ครู พยาบาล และการช่ างสตรี เพื่อ แก้ ปญั หา
เศรษฐกิจและสังคม และยกระดับรายได้ของสตรีในชนบท
กล่าวโดยส่วนรวม แนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในระยะ ๑๐ ปีขา้ งหน้าได้
กาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ดังนี้
๑.
เพิม่ ปริมาณการให้การศึกษาแก่ อนุ ชน โดยคาดคะเนเป้าหมายการเพิม่ ปริมาณ
นักเรียนแต่ละระดับในช่วง ๑๐ ปีขา้ งหน้า ตามการประมาณการดังนี้ นักเรียนระดับประถมต้น (ป.
๑–ป.๔) จะมีจานวนจากร้อยละ ๑๑๘ ในปี ๒๕๑๓ เป็ นร้อยละ ๑๑๐ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ
๗–๑๐ ปี ) ในปี ๒๕๒๓ ทัง้ นี้ โดยประมาณว่าในระยะปี ๒๕๒๓ การตกซ้าชัน้ ควรลดลงได้อย่าง
จริงจัง และการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑–ป.๔) เกือบจะไม่มปี ญั หา ในระดับประถมปลาย (ป.
๕–ป.๗) คาดว่าจะเพิม่ ปริมาณนักเรียนในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๑–๑๓ ปี ) จากร้อยละ ๓๓ ในปี ๒๕๑๓
เป็ นร้อยละกว่า ๗๐ ของประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ นักเรียน ม.ศ.๑–ม.ศ.๕ จะเพิม่ จากร้อย
ละ ๑๒.๘ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๔–๑๘ ปี ) ในปี ๒๕๑๓ ให้ได้อย่างต่ าร้อยละ ๒๓ ของ
ประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ เป้าหมายระดับอุดมศึกษา การศึกษาเทคนิค และวิชาชีพชัน้ สูง
คาดว่ า จะเพิ่ม จากร้อ ยละ ๒ ของประชากรในกลุ่ ม อายุ (อายุ ๑๙–๒๒ ปี ) ในป จั จุ บ ัน เป็ น
ร้อยละ ๓.๔ ของประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) จะเพิม่ จานวนจากร้อยละ ๓.๘ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๗–๑๙ ปี ) ในปจั จุบนั เป็ น
ร้อยละ ๕.๗ ของประชากรในกลุ่มอายุ ในปี ๒๕๒๓
๒.
การศึกษาจะมีบทบาทสาคัญยิง่ ขึ้นในการพัฒนาประเทศ โดยจะมีการศึกษาวิจยั
และปรับปรุงสถิตใิ นด้านแรงงานเกี่ยวกับงานที่มใี ห้ทา และความเคลื่อนไหวของแรงงานประเภท
ต่างๆ ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพื่อประเมินกาลังคนให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริง กับจะพัฒนา
ระบบการศึกษา โดยเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ใน
สถาบันระดับอุดมศึกษานอกจากจะสร้างกาลังคนระดับสูงเพื่อสนองความต้องการของประเทศแล้ว
จะส่งเสริมให้มแี ผนงานฝึ กผู้ชานายงานในหลายสาขา นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมี
บทบาทร่ว มวิจ ัยปญั หาด้านต่ างๆ ของชาติใ ห้ก ว้า งขวางเป็ นประโยชน์ ยงิ่ ขึ้น กับทัง้ สามารถมี
บทบาทใกล้ชดิ กับสังคมยิง่ ขึน้ ในระยะ 10 ปี ข้างหน้าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยควรจะมีอสิ ระใน
ด้านการปกครองตนเอง เพื่อจะดาเนินงานให้บรรลุถงึ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ในด้านการศึกษานอกโรงเรียน โดยเหตุท่กี ารศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาผู้ใหญ่ยงั
เจริญช้าเมื่อเทียบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการศึกษาในโรงเรียน และเมื่อคานึงถึงบุคคลที่
ขาดพ้นการศึก ษาซึ่ง จะมีจ านวนเพิ่มทวีม ากขึ้น ทุก ปี ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้ าควรจะถือ ว่า การ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาผูใ้ หญ่เป็ นนโยบายสาคัญทีต่ ้องกระทาให้ได้ผลจริงจังและ
เร่งด่ว น และควรต้อ งจัดให้มกี ารประสานสอดคล้อ งกับหน่ ว ยฝึ กฝนอาชีพอื่นๆ และงานพัฒนา
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เยาวชน ซึ่งควรได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์กลางประสานงานด้านพัฒนากาลังคนระดับต่ าเป็ นการถาวร
ต่อไป
๓.
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้ผลภายในระยะ ๑๐ ปี ขา้ งหน้า โดย
เร่งรัดการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรนาวิธกี ารใหม่ในการศึกษามาใช้ดว้ ย เช่น การ
พัฒ นาและการปรับ ปรุง หลัก สูต ร โดยค านึง ถึง ความพยายามที่จ ะสร้า งสรรค์ค วามคิด ริเ ริ่ม แก่
นักเรียน การเรียนรูแ้ ละเข้าใจจิตวิทยาสังคม และอิทธิพลจากสังคม และการสอนเด็กให้รจู้ กั แก้ไข
ปญั หาการด ารงชีว ิตและการปรับตัว ให้เข้ากับสัง คม นอกจากนี้ ยงั ควรเร่งรัด พัฒนาวิธ ีการสอน
กระบวนการวัดผล และการแนะแนว โดยให้การดาเนินงานดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
๔.
คาดว่ า ภายในปี ๒๕๒๓ ความต้ อ งการครูทุ ก ระดับ จะเพิ่ม ขึ้น อีก มาก เพราะ
แนวโน้มเกีย่ วกับจานวนนักเรียนจะเพิม่ ขึน้ เป็นลาดับตามอัตราการเพิม่ ของประชากร และระยะเวลา
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะอยูศ่ กึ ษาในโรงเรียนจะยาวนานขึน้ ความต้องการครูทม่ี วี ุฒริ ะดับปริญญาจะมีมากขึน้
ด้ ว ย และคาดว่ า ความต้ อ งการครู ใ นด้ า นวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสต ร์ เกษตร เทคนิ ค และ
ภาษาต่างประเทศ จะเพิม่ สูงขึ้นตามแนวโน้ มความก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อเตรียมครูให้เพียงพอความต้องการในอนาคต ควรนาวิธกี ารและเทคนิคใหม่ๆ เช่น การกระจาย
เสียง การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษาและเทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการฝึกอบรมครูดว้ ย และควรมีการ
จัดโครงการฝึกอบรมครูในแบบระหว่างปฏิบตั งิ าน (In-service training) และก่อนปฏิบตั กิ าร (Preservice training) เป็ นประจา ตลอดจนมีการอบรมเจ้าหน้าที่ชนั ้ ผู้นา เช่น ครูใหญ่ หัวหน้าวิชา
ศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และเพื่อ
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ผูน้ าในการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษา ในระยะเวลาดังกล่าวควรสนับสนุ นให้มสี ถาบันฝึกอบรมในการ
นี้โดยเฉพาะ ในด้านอุดมศึกษาควรสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย และ
ควรหาทางแลกเปลี่ย นและใช้บ ริก ารทางวิช าการร่ว มกัน ได้ด้ ว ย ในด้า นการศึก ษาผู้ใ หญ่ แ ละ
การศึกษานอกโรงเรียนควรหาทางสนับสนุ นบุคคลในอาชีพอื่นมาช่วยสอนและให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรฝึกสอนด้วย ในด้านอาชีวศึกษาคาดว่าจะได้มกี ารร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานเอกชน และสถาบันฝึกอาชีพอื่นๆ โดยใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ และสาหรับครูอาจารย์ทางวิศวกรรม
และศึกษาควรมีโครงการแลกเปลีย่ นครูระหว่างสถาบันกับครูของหน่ วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ น
ครัง้ คราว และจัดสวัสดิการครูให้เป็นทีจ่ งู ใจกว่าทีแ่ ล้วมา
๕.
การพัฒ นาการศึก ษาชนบท ในรอบ ๑๐ ปี น้ี จ ะได้ม ีก ารสร้า งความเข้า ใจเรื่อ ง
การศึกษาและพัฒนาการชนบทให้ถูกต้องยิง่ ขึ้น โดยส่งเสริมการจัดโรงเรียนชุมชน (Community
School) การศึกษาเทคโนโลยีทางการเกษตร และควรมีการศึกษาในด้านสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร การตลาด การเครดิต สหกรณ์ การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และการพัฒนาชนบทการศึกษาและฝึกอบรมในแนวนี้ ควรจัดไว้ในการศึกษาทุกระดับในชนบท การ
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ตัง้ โรงเรียนทีจ่ ดุ สกัดในชนบท ควรคานึงถึงการอบรมนักเรียนให้เติบโตขึน้ เป็ นหน่ วยหนึ่งของสังคม
ในชนบทนัน้ ได้โดยแท้จริง อนึ่ง เพื่อแก้ปญั หาการว่างงานในชนบท ควรหาทางใช้แรงงานส่วนเกินที่
มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์มากขึน้ เช่น ให้คาแนะนาในการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชใหม่ๆ และการ
ใช้แรงงานเพื่อพัฒนาชนบท สิง่ เหล่านี้ควรได้มกี ารฝึกอบรมและแนะนาในรูปการศึกษาผูใ้ หญ่ และ
การฝึกอาชีพอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย
๖.
ในด้านการจัดการศึกษาของเอกชน โรงเรีย นราษฎร์ค วรจะมีจ านวนครูท่ีมวี ุ ฒ ิ
มากขึน้ หลังจากทีไ่ ด้จดั ตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมครูโรงเรียนราษฎร์ขน้ึ แล้ว และคาดว่าจานวนนักเรียนทีเ่ ข้า
โรงเรียนราษฏร์จะยังมีอตั ราสูงอยู่เช่นเดิม เพราะความต้องการเข้ารับการศึกษาของประชากรยังมี
มากเกิน กว่าที่รฐั จะรับภาระได้ภายใน ๑๐ ปี ข้างหน้ า การปรับปรุง คุ ณภาพโรงเรียนราษฎร์จ ึง
จาเป็ นต้องเร่งรัดปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลเพื่อยกมาตรฐานการศึกษาของชาติ วิทยาลัยเอกชนทีด่ าเนินงาน
ถูกหลักวิชาการ และสามารถจัดสอนในแขนงวิชาเทคนิค วิชาบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี ควรจะ
เป็นทีน่ ิยมอย่างกว้างขวางและควรจัดการศึกษาเอกชนให้มคี ุณภาพเพียงพอแข่งขันกับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยของรัฐได้
๗.
การจัดหางบประมาณเพื่อการศึกษา เป็ นทีค่ าดหมายว่าในช่วงระยะ ๑๐ ปีขา้ งหน้า
งบประมาณแต่ละปีของรัฐคงมีจากัด จึงจาเป็ นจะต้องหามาตรการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา
จากแหล่งต่างๆ มากขึน้ เช่น จากงบประมาณรายได้ของเทศบาล จากเงินค่าเล่าเรียน ซึ่งในบาง
ระดับอาจปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้น จากเงินบริจาคของเอกชน และจากรายได้บางแหล่งซึ่งน่ าจะ
พิจารณาจัดหาเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาการศึกษา อนึ่ง ควรมีการกาหนดแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ว่าด้วยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทัง้ ในด้านงบลงทุน และงบดาเนินการ การศึกษาและวิจยั
มาตรฐานการก่อสร้างและกาหนดแบบรูปอาคารโดยประหยัด ตลอดจนหามาตรการต่างๆ ที่จะลด
ความสูญ เปล่ าในการศึก ษา ซึ่งจะช่ว ยลดค่ าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาลงได้มาก การปรับปรุงวิธ ีใ ช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น การใช้ครูและอุปกรณ์การสอน การส่งเสริมวิทยฐานะครู การใช้อาคารร่วมกัน
เพื่อการประหยัด และการปรับปรุงเวลาเรียนให้เหมาะสมเหล่านี้ หากปฏิบตั ไิ ด้จริงจังจะช่วยลดค่า
ใช้จา่ ยทางการศึกษาได้ทงั ้ สิน้
๘.
การศึก ษากับ การพัฒ นาภู ม ิภ าค ในระยะ ๑๐ ปี ข้า งหน้ า ความเจริญ ในด้า น
เศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าคซึ่งเป็ นศูนย์พฒ
ั นาใหญ่ๆ จะช่วยเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยภาคได้อกี
ทางหนึ่ง ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยส่วนกลางเน้นความสาคัญของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และการวิจยั รวมทัง้ การผลิตผูช้ านาญเฉพาะสาขา (Specialist) มหาวิทยาลัยภูมภิ าค
ควรขยายตัวให้มลี กั ษณะวิชาครบในในแขนงสังคมและวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานเบือ้ งต้นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าค อนึ่ง ในรอบๆ ชานพระนครหรือ ในทาเลที่เ หมาะสม ควร
หาทางสร้างบรรยากาศทีจ่ ะจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชน (Community College) หลักสูตร ๒ ปี โดยอาจ
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เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยเก้าทีม่ ปี ระสบการณ์สูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจเป็ น
หลักสูตรต่อเนื่องของการศึกษาระดับมัธยมปลายก็ได้
๙.
หากการดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเยาวชนได้ผลในด้านการผลิตผูน้ าท้องถิน่ และ
การขยายปริมาณการมีงานทาในชนบท รวมทัง้ มีการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เยาวชนที่
ขาดพ้นการศึกษา ปญั หาสังคมในชนบท เช่น ปญั หาการทางานไม่เต็มที่ ปญั หาความไม่เสมอภาค
ในรายได้ และปญั หาทางสังคมอื่นๆ น่ าจะเบาบางลง สาหรับการพัฒนาเยาวชนในตัวเมือง การจัด
หลักสูตรการศึกษาและการฝึ กอบรมที่เหมาะสม และการขยายตัวของอุตสาหกรรมในตัวเมือง จะ
ช่วยแก้ไขปญั หาเยาวชนว่างงานได้ส่ วนหนึ่ ง และหากมีการก าหนดนโยบายด้านการลงทุ นของ
เอกชนให้สนับสนุ นการจัดการฝึ กอบรมภายในโรงงานและวงการอุตสาหกรรม เช่นในต่างประเทศ
แล้ว ปญั หาการขาดแคลนช่างแรงงาน และช่างฝีมอื จะลดน้อยลง
คาดว่าใน ๑๐ ปีขา้ งหน้า หากอัตราการเพิม่ ของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ทพ่ี อจะควบคุมได้
ปญั หาในการพัฒนาการศึกษาคงจะเบาบางลง และการพัฒนาการศึกษาจะสามารถสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างดี

โครงการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ระยะที่สาม
โครงการพัฒนาการศึกษาทีจ่ ะดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ส ามมีร วมทัง้ สิ้น ๘๔ โครงการ เป็ น โครงการต่ อ เนื่อ ง ๖๕ โครงการ โครงการใหม่ ๑๙
โครงการ โครงการเหล่านี้แบ่งได้เป็น ๔ ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษาและอนุบาล
- ระดับมัธยมศึกษา ฝึกหัดครู อาชีวศึกษา และวิชาชีพชัน้ สูง
- ระดับอุดมศึกษา
- การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิเศษอื่นๆ
การประถมศึกษาและอนุบาล
ในช่ว งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส าม ความสาคัญ ของการประถมศึกษายังจัดไว้ใ น
อันดับสูง เพราะถือว่าการศึกษาระดับนี้ไม่แต่เพียงเป็ นพืน้ ฐานของการศึกษาระดับอื่นเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นการให้การศึกษาแก่ประชากรส่วนใหญ่อกี ด้วย โครงการพัฒนาประถมศึกษาทีส่ าคัญ คือ
ก.

โครงการ เพิ่ มปริ มาณ

๑)
งานดาเนิ นการประถมศึก ษาตอนต้ น และประถมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะขยายการรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น ป.๑-
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๔ เพิ่ม ขึ้น ประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ คน ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม และจะขยายรับ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ป.๕-๗ เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ ๕๑๔,๐๐๐ คน ในระยะของแผน
๒)
โครงการพัฒ นาการประถมศึ ก ษา โรงเรีย นสัง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ จะขยายการรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๑๑,๙๐๐ คน
และจะขยายการรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๒๔,๔๐๐ คน ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม
ข.

โครงการปรับปรุงคุณภาพ

๑)
โครงการแจกหนังสือเรียนแก่เด็กยากจน เนื่องจากมีเด็กยากจนเป็ นจานวน
มาก ไม่สามารถซื้อหนังสือตาราเรียนได้ เด็กเหล่านี้จงึ ไม่มโี อกาสได้ศกึ ษาเพิม่ เติมหลังจากเวลา
เรียนแล้วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม คาดว่าจะสามารถจัดหาหนังสือเรียนแจกเด็กยากจน
ได้จานวน ๖,๔๑๐,๕๐๐ ชุด เป็นงบประมาณใช้จา่ ยในโครงการนี้ ๑๐๓,๐๐ ล้านบาท
๒)
โครงการแก้ไขการขาดแคลนครูในท้องถิน่ กันดาร จะได้ดาเนินการ ๒ วิธ ี
คือ จะให้ทุนแก่นกั เรียนฝึกหัดครู โดยมีขอ้ ตกลงให้ผรู้ บั ทุนกลับไปสอนในท้องถิน่ ห่างไกลอย่างน้อย
สองเท่ า ของระยะเวลาที่ร ับ ทุ น โดยก าหนดทุ น ปี ล ะ ๑,๐๐๐ ทุ น รวม ๕ ปี ๕,๐๐๐ ทุ น เป็ น
งบประมาณค่าใช้จ่าย ๒๗.๐๐ ล้านบาท กับจะจัดสร้างบ้านพักครูในท้องถิน่ ห่างไกลเพิม่ ขึน้ จานวน
๓,๐๐๐ หลัง งบประมาณค่าใช้จา่ ย ๑๔๔.๐๐ ล้านบาท
๓)
โครงการปรับ ปรุง โรงเรีย นประชาบาลเป็ น โรงเรีย นชุ ม ชน จะปรับ ปรุง
โรงเรียนประชาบาลจานวน ๕๓๙ โรง เป็ นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อให้บริการแก่ผู้ใหญ่และเด็กใน
ชุมชนนัน้ ๆ และเพื่อ ให้โรงเรียนและชุม ชนได้ร่ว มมือ กันจัดการศึก ษาและพัฒนาท้อ งถิ่น ซึ่งจะ
อานวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนยิง่ ขึน้ งบประมาณค่าใช้จา่ ยเพื่อโครงการนี้ ๗.๖๕ ล้านบาท

มัธยมศึกษา ฝึ กหัดครู อาชีวศึกษา และวิ ชาชีพชัน้ สูง
มัธยมสามัญศึกษา
การขยายชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายมีผ ลผลักดันให้มจี านวนนักเรียนที่ประสงค์จะ
เข้าเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นเพิม่ ขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม และคาดว่านักเรียนทีจ่ ะออก
จากโรงเรียนเมื่อสาเร็จชัน้ ม.ศ.๓ ก็คงเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วเช่ นกัน เพื่อเป็ นการช่วยนักเรียนให้
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทุกช่วงระยะของการศึกษา จะได้จดั หลักสูตรประเภทเรียนจบใน
ตัวให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โครงการพัฒนามัธยมสามัญศึกษามีรวมทัง้ สิน้ ๑๐ โครงการเฉพาะโครงการ
ทีส่ าคัญมีดงั นี้
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โครงการขยายปริ มาณ
๑)
งานจัด การศึ ก ษามัธ ยมและเตรีย มอุ ด มโรงเรีย นรัฐ บาล จะขยายการรับ
นักเรียนมัธยมสามัญศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) เพิม่ ขึน้ ประมาณ ๒๔๗,๕๐๐ คน และจะขยายการรับ
นัก เรีย นมัธ ยมสามัญ ศึก ษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕) เพิ่ม ขึ้นประมาณ ๓๘,๓๐๐ คน ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม
๓)
โครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอ กาหนดว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่สาม จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในทุกๆ อาเภอที่ยงั ไม่มโี รงเรียนมัธยมมาก่อนเป็ น
จานวนรวมทัง้ สิ้น ๑๘๐ โรงเรียน ในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม โรงเรียนมัธยมประจา
อาเภอทีเ่ ปิดใหม่น้จี ะรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็ น จานวนทัง้ สิน้ ๖๐,๔๘๐ คน งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการนี้ ๒๒๕.๐๐ ล้านบาท
.

โครงการปรับปรุงคุณภาพ

๑) โครงการปรับ ปรุง โรงเรี ย นมัธยมในชนบท เป็ น โครงการปรับปรุงหลักสูต ร
โรงเรียนมัธยมในชนบทให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ ความรูใ้ นด้านการเกษตรและด้าน
อื่นๆ ที่มสี มั พันธ์ก ับชีว ิตประจาวันในชุมชน ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ส ามจะปรับปรุงโรงเรียนใน
โครงการรวมทัง้ สิน้ ๑๙๘ โรง เป็ นโรงเรียน ค.ม.ช. ระดับจังหวัด ๔๘ โรง และโรงเรียนระดับอาเภอ
๑๕๐ โรง งบประมาณค่ าใช้จ่า ยทัง้ สิ้น ๗๒.๐๘ ล้านบาท โครงการนี้ได้ร บั ความช่ว ยเหลือ จาก
ยูนิเซฟส่วนหนึ่งด้วย
๒)
โครงการตัง้ โรงเรียนในจุดสกัด เป็ นโครงการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประจา
จังหวัดทีเ่ ป็ นจุดสกัด เพื่อให้เป็ นพนังกัน้ ไม่ให้นักเรียนหลังไหลเข้
่
ามาเรียนในส่วนกลางมากจนเกิน
ความจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัน้ ม.ศ.ปลาย ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จะปรับปรุ ง
โรงเรียนประจาจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มวี สั ดุอุปกรณ์อยู่แล้วเป็ นจานวน ๓๘ โรง โดยวิธเี พิ่ม
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป อาคารเกษตรกรรมศิลป ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ กับจะปรับปรุงให้ม ี
ครูวุฒปิ ริญญาถึงจานวน ๓ ใน ๔ แก่โรงเรียนดังกล่าวแล้ว งบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น ๕๒.๑๓
ล้านบาท
๓)
โครงการสร้างศูนย์อบรมครูโรงเรียนราษฎร์ จะจัดตัง้ ศูนย์อบรมครูโรงเรียน
ราษฎร์ข้นึ ในปี ง บประมาณ ๒๕๑๘ เพื่อ ใช้ใ นการอบรมครูโ รงเรีย นราษฎร์เ พื่อ เพิ่ม พูนความรู้
ทางด้า นวิชาการและวิธ ีก ารสอน เป็ น การปรับ ปรุง ส่ ง เสริม ครูโ รงเรีย นราษฎร์ร วมทัง้ ผู้บริห าร
โรงเรียนราษฎร์ดว้ ย ด้วยงบประมาณค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ ๒๐.๕๕ ล้านบาท
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อนึ่ง อาจมีการทดลองเกี่ยวกับการจัดโรงเรียนสองผลัด เพื่อแก้ปญั หาในด้านขยาย
ปริมาณนักเรียนในเมือ่ ประเทศมีทรัพยากรจากัดดังกล่าวแล้ว
มัธยมอาชีวศึกษา
เนื่องจากมีการขยายจานวนนักเรียนอย่างรวดเร็วในระดับมัธ ยมสายสามัญ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้กว้างขวางขึน้ ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ
จึงมีอยู่น้อยมาก ด้วยเหตุน้ีในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จานวนนักเรียนสายอาชีพใน
ระดับมัธยมต้นจะลดลงเรือ่ ยๆ และอาจมีการยุบเลิกโรงเรียนประเภทนี้ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ส่ี ส่ ว นในระดับ มัธ ยมอาชีว ศึก ษาตอนปลายจะมุ่ง ด าเนิ น งานปรับ ปรุง โครงการเดิม ซึ่ง ได้ร บั
ความสาเร็จมาแล้ว ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส อง กล่ าวคือ ขยายจานวนนักเรียนเพื่อ สนองความ
ต้องการกาลังคนระดับกลาง โดยเน้ นในด้านเกษตรกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทนั สมัยรวมทัง้ ยกระดับวุฒคิ รู
ให้สงู ขึน้ โครงการพัฒนามัธยมอาชีวศึกษาทีส่ าคัญมีดงั นี้
ก.

โครงการขยายปริ มาณ

๑)
โครงการโรงเรี ย นเกษตรกรรม โรงเรี ย นการช่ า งอุ ต สาหกรรม
โรงเรียนพาณิ ชยการและภาษาต่างประเทศ จะลดจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ
ลง จากจานวน ๓,๘๐๐ คน ในปี ๒๕๑๔ ให้เหลือประมาณ ๑,๗๐๐ คน ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม เพื่อ จะยุ บ เลิก การรับ นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาระดับ นี้ ใ นที่สุ ด แต่ จ ะขยายการรับ นั ก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.๔-๕-๖) เพิม่ ขึน้ ประมาณ ๑๖,๓๐๐ คน คาดว่าในปี สุดท้าย
ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส ามจะมีนักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ เป็ นจ านวนทัง้ สิ้น
๗๔,๘๐๐ คน
นอกจากนี้ ใ นระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม จะได้ พิจ ารณาจัด ตัง้ โรงเรีย น
เกษตรกรรมขึน้ ใหม่ในส่วนภูมภิ าคอีก ๑๐ โรง โดยจะพิจารณาจัดตัง้ ปีละ ๒ โรง คาดว่าในปีสุดท้าย
ของแผนนักเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) จะลดเหลือเพียงจานวน
๑๙๕ คน แต่จะขยายระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕-๖) เป็ นจานวน ๖,๒๓๑ คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงวิชาเกษตรกรรม (ป.ว.ส., ป.กศ. และ ป.ม.ก.) จานวนทัง้ สิ้น
๔,๑๖๕ คน
คาดว่าในปี สุดท้ายของแผนจะมีนักเรียนโรงเรียนการช่าง โรงเรียนพาณิชยการและ
ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) จานวน ๑,๔๒๙ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนหลาย (ม.ศ. ๔-๕-๖) จานวน ๕๗,๘๐๙ คน ระดับวิชาชีพชัน้ สูง (ป.ว.ส., ป.ป.ช., ป.ม.ช. และ
ป.ม.) จานวนทัง้ สิน้ ๕,๔๘๑ คน
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ข.

โครงการปรับปรุงคุณภาพ

๑)
โครงการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรรม จะปรับปรุงโรงเรียนและวิทยาลัย
เกษตรกรรมทีม่ อี ยู่เดิม ๒๔ แห่ง (ในจานวนนี้เป็ นโรงเรียนทีเ่ คยปรับปรุงมาแล้วตามโครงการเงินกู้
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในแผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ อง ๑๐ โรง จึงเหลือทีป่ รับปรุงในระยะของแผนทีส่ าม
นี้เพียง ๑๔ โรง) ให้สามารถผลิตกาลังคนด้านเกษตรกรรมสนองความต้องการของประเทศทัง้
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวิธกี ่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จัดหาแหล่งน้ าและปรับปรุงพื้นที่ดนิ เพิม่ เครื่องมือและอุปกรณ์ก ารสอน จัดให้ครูได้ศกึ ษาเพิม่ เติม
ระดับ ปริญ ญาทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และสนั บ สนุ น การขอความช่ ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศ งบประมาณค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรรมทัง้ สิน้ ๓๔๕,๗๐ ล้านบาท
๒)
โครงการพัฒนาโรงเรียนการช่างและพาณิ ชยการ เป็ นการปรับปรุงและ
ขยายโรงเรีย นประเภทเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถผลิต ก าลัง คนในสาขาต่ า งๆ ทัง้ ระดับ ช่ า งฝี ม ือ และ
ช่างเทคนิคเพื่อสนองความต้องการด้านกาลังคนของประเทศ ตามโครงการจะปรับปรุงการเรียน
การสอน การวัดผล ตลอดจนการฝึกงานโดยเพิม่ เครื่องมือและอุปกรณ์การสอนให้ได้มาตรฐาน และ
จ้างผู้เ ชี่ย วชาญสาขาวิชาต่ า งๆ มาให้ก ารอบรม จัด อบรมครูอ าจารย์และเจ้าหน้ า ที่เ พื่อ ให้การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในการนี้จะปรับปรุงโรงเรียนการช่าง ๗๒ โรง (เป็ นโรงเรียนการช่าง
อุตสาหกรรมที่ได้รบั การปรับปรุงมาแล้วตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในแผนพัฒนาฯ
ระยะทีส่ อง ๑๔ โรง) และปรับปรุงโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช โรงเรียนช่างเย็บหนัง วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนการช่างอุตสาหกรรม ๑๑ แห่ง และ
โรงเรียนพาณิชยการและภาษาต่ างประเทศ รวม ๖ แห่ง งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
โรงเรียนการช่างและอุ ต สาหกรรม จานวนทัง้ สิ้น ๗๓๙.๓๖ ล้านบาท โครงการพัฒนาโรงเรียน
พาณิชยการและภาษาต่างประเทศเป็ นเงิน ๔๒๒.๐๓ ล้านบาทในระยะ ๕ ปี
ระยะวิ ชาชีพชัน้ สูง
โครงการขยายปริ มาณ จะขยายการรับนักศึกษาระดับเทคนิคในวิทยาลัยเทคนิค ๕ แห่ง
เพิม่ ขึน้ ประมาณ ๑๐,๔๐๐ คน คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนจะมีนักศึกษาระดับเทคนิคจานวนทัง้ สิ้น
๒๒,๒๐๐ คน
โครงการปรับปรุงคุณภาพ
๑)
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพชัน้ สูง หรือโครงการปรับปรุงวิทยาลัยเทคนิคใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ รวม ๖ แห่ง โดยวิธหี าครูวุฒสิ งู เพิม่ ขึน้ ให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่
เพิม่ ขึ้น จัดหาครูสาหรับสอนรอบบ่ายอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้การเรียนการสอนทัง้ ๒ รอบมีคุณภาพ
เต็มที่ นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยจัดหาของใหม่ทดแทน
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เครื่องอุปกรณ์เก่าล้าสมัยรวมทัง้ จัดหาให้มปี ริมาณเพียงพอกับจานวนนักศึกษาด้วย และจะจัดหา
ผู้เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ มาทาการฝึ กสอนให้เพียงพอ กับจะส่งเสริมให้ครูอาจารย์ใ น
โรงเรียนเหล่านี้ได้มโี อกาสศึกษาต่อทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในทุกแขนงวิชา งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการนี้ ๔๒๑,๕๘ ล้านบาท

การฝึ กหัดครู
ตามที่ได้มกี ารขยายการผลิตครูอย่างรวดเร็วในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ อง จะทาให้
สามารถลดปริมาณการเร่งรัดผลิตครูลงได้บ้างในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม โดยจะเน้ นในด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพให้สงู ขึน้ โครงการสาคัญทีจ่ ะดาเนินการต่อไป คือ
๑)
โครงการผลิ ตครูปริ ญญาวิ ชาการศึ กษา สาหรับวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่มอี ยู่
แล้วทัง้ ๗ แห่ง และวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่อาจจะพิจารณาเปิ ดเพิม่ เติมอีกในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับทีส่ าม คาดว่าจะขยายการรับนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาภาคปกติเพิม่ ขึน้ ได้ประมาณ ๔,๘๒๐
คน และภาคสมทบเพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั ประมาณ ๕,๐๐๐ คน คาดว่าในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ส าม จะมีนิ ส ิต นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาการศึก ษาภาคปกติ ๑๑,๐๐๐ คน และภาคสมทบ
จานวน ๑๑,๙๐๐ คน จุดเน้นของโครงการนี้จะอยู่ท่กี ารผลิตครูระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมุ่งผลิต
อาจารย์เพื่อสอนในสถาบันการฝึกหัดครูให้พอเพียงงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการมี ๔๐๐.๐๕
ล้านบาท
๒)
โครงการผลิ ตครูประกาศนี ยบัตรวิ ชาการศึกษา ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม จะปรับปรุงการดาเนินงานวิทยาลัยครูและโรงเรียนฝึ กหัดครูทุกแห่ง เพื่อขยายปริมาณการ
รับนักเรียนฝึกหัดครู ระดับประกาศนียบัตรภาคปกติ เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ ๒๖,๙๐๐ คน คาดว่าในปี
สุดท้ายของแผนจะมีนัก เรียนฝึ กหัดครูระดับประกาศนียบัต รวิชาการศึกษาภาคปกติรวมทัง้ สิ้น
จานวน ๖๙,๐๐๐ คน จาแนกเป็ นระดับ ป.กศ. ๔๓,๐๐๐ คน และระดับ ป.กศ.สูง ๒๖,๐๐๐ คน ส่วน
นักเรียนฝึ กหัดครู ป.กศ. ภาคค่ าจะมีจานวนประมาณปี ละ ๒๐,๐๐๐ คน โครงการนี้กาหนดจะ
ปรับปรุงด้านคุณภาพโดยวิธจี ดั หาครู อาจารย์ให้ได้สดั ส่วนกับจานวนนักเรียน โดยเพิม่ ครูวุฒสิ ูงให้
มากขึน้ และสนับสนุ นการใช้อุปกรณ์และเทคนิคในสถาบันฝึ กหัดครูให้มากขึ้น กับจะทาการย้าย
โรงเรียนฝึ กหัดครูบางแห่งทีม่ สี ถาบันทีค่ บั แคบออกไปยังสถานทีใ่ หม่ทเ่ี หมาะสมกว่า และจะเร่งรัด
โครงการฝึ ก หัดครูช นบทเพื่อ สร้างเสริม ให้ผู้ท่สี าเร็จการศึก ษาได้อ อกไปเป็ น ครูใ นชนบท โดย
ทาหน้าทีเ่ ป็นผูน้ าของท้องถิน่ พร้อมกันไป งบประมาณค่าจ่ายตามโครงการนี้ ๑,๒๕๙.๕๔ ล้านบาท
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ระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาอุ ดมศึก ษาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส าม จะมีการขยายปริมาณนิส ิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสนองความต้องการกาลังคนของประเทศในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิศ วกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิท ยาศาสตร์แ ละการศึก ษา มหาวิท ยาลัย หลายแห่ ง จะเปิ ด
สถาบัน วิจ ัย หรือ บัณ ฑิต วิท ยาลัย เพื่อ สนองความต้ อ งการงานวิจ ัย ของชาติ สถาบัน ที่จ ะเริ่ม
ปฏิบตั งิ านให้ได้ผลคือสถาบันซึง่ มีวงงานคาบเกี่ยวกันหลายสาขาวิชา เช่น สถาบันประชากรศาสตร์
สถาบันเอเซียศึกษา (กาลังก่อตัง้ ) และสถาบันไทยศึกษา (กาลังก่อตัง้ ) และศูนย์อายุรศาสตร์เขต
ร้
อ
น
ซึ่
ง
เ
ป็
น
ศูนย์รว่ มงานกับนานาชาติ และในช่วงเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ควรจะเริม่ ปูพน้ื ฐานในการผลิต
ตาราระดับอุดมศึกษาด้วย
รายละเอียดของโครงการพัฒนาอุดมศึกษามีดงั นี้
๑.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานด้านการสอนการ
วิจยั และการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชัน้ สูง และปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์
อัก ษรศาสตร์ ครุ ศ าสตร์ สถาป ตั ยกรรมศาสตร์ นิ เ ทศก์ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐ ศาสตร์แ ละ
นิตศิ าสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ ตามโครงการมีเป้าหมายจะรับนิสติ ใหม่ระดับ
ปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรีปีละประมาณ ๓,๓๒๐ คน ในตอนต้นของแผน และเพิม่ ปริมาณ
เป็นปีละ ๓,๕๕๐ คน ในตอนปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรีในตอนต้น
ของแผนจะรับ ปี ล ะ ๑,๒๐๐ คน และจะขยายการรับ เพิ่ม ขึ้น เป็ น ปี ล ะ ๑,๕๐๐ คน ในปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนจะมีนิสติ ระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรีเ ป็ น จ านวนทัง้ สิ้น ๑๕,๑๐๐ คน นิ ส ิต ระดับ สู ง กว่ า ปริญ ญาตรี ๒,๘๐๐ คน ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส าม คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีและต่ ากว่าปริญ ญาตรี
ประมาณ ๑๕,๐๗๔ คน และผู้สาเร็จระดับหลังปริญญาตรี ๔,๙๗๐ คน งบประมาณทัง้ สิ้นเพื่อ
โครงการนี้เป็นจานวน ๗๖๖.๔๑ ล้านบาท
๒.
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะขยายและปรับปรุงงานดาเนินการสอน วิจยั และ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะเกษตร ประมง วนศาสตร์
สัตว์แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะดาเนินงานในรูปโครงการเงิน กู้จากธนาคารโลกตามแผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทัง้ ทีบ่ างเขน และที่
กาแพงแสนมีเป้าหมายจะรับนิสติ ระดับปริญญาตรีในปี ๒๕๑๕ จานวน ๑,๔๘๐ คน และเพิม่ เป็ นปี
ละ ๑,๘๘๐ คน ในปี ๒๕๑๙ จานวนนิสติ ใหม่ระดับปริญญาตรีจะเพิม่ จากจานวน ๔,๙๓๐ คนในปี
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๒๕๑๕ เป็ น ๖,๗๙๕ คน ในปี ๒๕๑๙ และนิสติ ระดับปริญญาโทจะเพิม่ จากจานวน ๕๕๐ คน เป็ น
๘๕๐ คน ในปี ๒๕๑๙ คาดว่าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จะมีผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับหลังปริญญาตรีประมาณ ๖,๑๐๐ คน งบประมาณทีใ่ ช้จ่ายตามโครงการนี้เป็ นเงินทัง้ สิน้
๔๗๙.๔๕ ล้านบาท
๓.
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานสอน วิจยั และ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชัน้ สูง และระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ ในคณะ
รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิ ติศ าสตร์ พาณิ ช ย์ศ าสตร์แ ละการบัญ ชี สัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
ศิลปศาสตร์ และแผนกอิสระวารสารและสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายจะรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญา
ตรีใ นคณะต่ างๆ เพิ่มขึ้นจากปี ล ะ ๑,๗๓๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปี ล ะ ๒,๑๗๐ คน ในปี ๒๕๑๙
คาดว่าจะมีนักศึกษารวมทัง้ สิ้นประมาณ ๙,๖๒๘ คน และในระยะของแผนจะมีผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาตรีประมาณ ๘,๑๖๕ คน อนึ่ง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม มีโครงการทีจ่ ะจัดการสอนสาขาวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรภาคค่าในสาขาสถิตแิ ละคณิตศาสตร์
ในคณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตทางธุรกิจในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับจะมี
การปรับปรุงงานด้านการบริหารและงานห้องสมุดและขยายงานด้านโครงการอาสาสมัครขัน้ บัณฑิต
รวมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอื่นๆ งบประมาณที่จะใช้จ่ายตามโครงการนี้ ๒๒๒.๒๖
ล้านบาท
๔.
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการสอนและวิจยั สาขา
การแพทย์และผลิตบัณฑิตระดับอนุ ปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชัน้ สูง ปริญญาโท และ
ปริญ ญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย คณะเภสัชศาสตร์พญาไท คณะทันตแพทยศาสตร์
พญาไท คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะอายุ ร ศาสตร์เ ขตร้อ น และคณะบัณ ฑิต วิท ยาลัย ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม มีเป้าหมายจะขยายการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และอนุ ปริญญา
จากปีละ ๙๕๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปีละ ๑,๐๙๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูง
ปริญญาโทและปริญญาเอกจะรับใหม่ปีละประมาณ ๒๕๐ คน และในตอนปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม จะรับ นัก ศึ ก ษาเพิ่ม ขึ้น เป็ น ปี ล ะ ๓๗๐ คน คาดว่ า จ านวนนัก ศึก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและ
ปริญ ญาตรีจ ะเพิ่ม จาก ๔,๒๘๘ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ น ๕,๓๙๖ คนในปี ๒๕๑๙ ส่ ว นระดับ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง ปริญญาโท และปริญญาเอกจะเพิม่ จาก ๒๕๐ คน เป็ นประมาณ ๕๐๐ คนใน
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ในระยะของแผนจะมีผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาและปริญญาตรี
ประมาณ ๗,๕๐๕ คน ระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูง ปริญญาโท และปริญญาเอกประมาณ ๑,๒๕๗
คน อนึ่ง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการจะเตรียมการเปิดสอน
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และจะเริม่ จัดทาแผนแม่บทสาหรับ ทีต่ งั ้ มหาวิทยาลัยแหล่งที่ ๒
ที่ต าบลศาลายา นครปฐม เพื่อ เตรีย มการย้า ยบางส่ ว นของมหาวิท ยาลัย ไปอยู่ท่ีใ หม่ใ นเนื้ อ ที่
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ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ งบประมาณค่าใช้จา่ ยของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลตามโครงการดังกล่าวใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ประมาณ ๑,๓๖๓.๕๗ ล้านบาท
๕.
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการสอน วิจยั และผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการต่างๆ ทัง้ ในพระนครและทีพ่ ระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในคณะจิต รกรรม ปฏิม ากรรม และภาพพิม พ์ คณะอัก ษรศาสตร์ คณะศึก ษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายจะขยายการรับนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ จากปี ละประมาณ ๔๕๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปี ละ ๗๓๖ คน ในปี ๒๕๑๙ และ
ระดับปริญญาโทในปี ๒๕๑๕ จะรับนักศึกษา ๒๕ คน และจะรับเพิม่ เป็ น ๕๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส ามจะจัดตัง้ คณะศิล ปศาสตร์ข้นึ ใหม่ กับมีโครงการจัดตัง้ สถาบัน
โบราณคดีเ พื่อ เปิ ด สอนวิช าโบราณคดีใ นระดับ ปริญ ญาโท และมีก ารขยายการสอนคณะ
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ให้ถงึ ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรชัน้ สูง นอกจากนี้จะมีการปรับปรุง
งานด้า นการบริห ารสวัส ดิก าร และที่พ ัก อาศัย ของครู อาจารย์ ให้ดีข้นึ งบประมาณค่ า ใช้จ่า ย
โครงการนี้ทงั ้ สิน้ เป็นจานวน ๑๕๔.๐๓ ล้านบาท
๖.
มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการสอน วิจยั และ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ในคณะมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ศึก ษาศาสตร์ แพทย์ศ าสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ โดยมีเ ป้ าหมายจะขยายการรับ
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ จากปีละ ๒,๑๐๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปีละประมาณ ๒,๖๖๐
คน ในปี ๒๕๑๙ ส่ วนในระดับปริญญาโทซึ่งมีโครงการจะเปิ ดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคณะมนุ ษยศาสตร์ จะมีโครงการรับนักศึกษาใหม่ปีละประมาณ ๑๐๐ คน
จานวนนัก ศึก ษาระดับปริญ ญาตรีจะเพิ่มจาก ๗,๐๖๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ น ๑๐,๑๕๒ คน ในปี
๒๕๑๙ และนักศึกษาระดับปริญญาโทจะเพิม่ จาก ๑๐๕ คน เป็ น ๒๒๐ คน ในตอนปลายระยะของ
แผน คาดว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ แผนที่สาม จะมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ
๙,๒๐๐ คน และระดับปริญญาโทประมาณ ๔๓๕ คน อนึ่ง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาริจะจัดทาโครงการขยายงานภาควิชาเภสัชศาสตร์ เทคนิค การแพทย์
ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสภาการศึกษาฯ ขอจัดตัง้ เป็ นคณะใหม่ต่อไป
งบประมาณค่าใช้จา่ ยของโครงการนี้ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ๘๐๑.๑๓ ล้านบาท
๗.
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการสอน วิจยั และ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายจะขยายการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจากปี ละ ๘๔๐
คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละประมาณ ๑,๑๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ จานวนนักศึกษาปริญญาตรีจะเพิม่ จาก
๒,๐๗๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นประมาณ ๓,๖๒๐ คน ในปี ๒๕๑๙ และในระยะของแผนพัฒนาฯ ระยะ
ทีส่ ามมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการจะจัดการสอนวิชาชีพพยาบาลถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็ น
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แนวทางการจัด ตัง้ คณะแพทย์ศ าสตร์ใ นอนาคต นอกจากนี้ ยัง มีโ ครงการจะเปิ ด หลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโททางเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ด้วย คาดว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ระยะทีส่ าม จะมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ
๓,๓๕๕ งบประมาณค่ า ใช้จ่า ยของโครงการนี้ ใ นระยะของแผนพัฒ นาฯ ระยะที่ส าม ประมาณ
๓๘๙.๐๗ ล้านบาท
๘.
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการสอนวิจยั
และผลิต บัณ ฑิต สาขาวิช าต่ า งๆ ในระดับ ปริญ ญาตรี ในคณะวิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายจะขยายการรักนักศึกษาใหม่เพิม่ ขึน้ จากปี ละ ๖๘๕ คน ในปี ๒๕๑๕
เป็ นปี ละประมาณ ๑,๒๗๕ คน ในปี ๒๕๑๙ จานวนนักศึกษาทัง้ สิ้นจะเพิม่ จาก ๑,๓๘๐ คน ในปี
๒๕๑๕ เป็ นปี ละประมาณ ๔,๑๐๐ คน ในปี สุ ดท้ายของแผน คาดว่าในระยะของแผนที่ส าม จะมี
ผูส้ าเร็จการศึกษาประมาณ ๒,๑๙๐ คน และในระยะของแผนทีส่ ามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
วางแผนงานเพื่อการจัดตัง้ คณะใหม่เ พิม่ ขึ้น ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และคณะแพยศาสตร์งบประมาณค่ าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ๕๕๕.๓๕ ล้านบาท
๙.
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ จะขยายและปรับปรุงการดาเนินงานการ
สอนวิจยั และบัณฑิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสถิตปิ ระยุกต์ โดยมีเป้าหมายจะขยายการรับนักศึกษาใหม่ใน
ระดับปริญญาโทเพิม่ ขึ้นจากปี ละ ๒๐๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปี ละ ๓๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ สาหรับ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ซง่ึ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนนั ้ จะเลิกดาเนินการสอนปริญญาตรีในปี ๒๕๑๖
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมทุกคณะจะเพิม่ ขึ้นจากจานวน ๕๔๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ น
๗๓๐ คน ในปี ๒๕๑๙ คาดว่าในระยะของแผนจะมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโทประมาณ
๑,๑๕๐ คน งบประมาณค่าใช้จา่ ยตามโครงการนี้ ๗๙.๔๓ ล้านบาท
๑๐. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จะดาเนินการสอน การวิจยั และผลิตบัณฑิต
ทางด้านเทคโนโลยี และครูปริญญาการอาชีวศึกษา (ทัง้ ครูทฤษฎีช่างและครูโรงงาน) วิศวกรระดับ
ปริญญาในแขนงวิศวกรรมต่างๆ รวมทัง้ ช่างเทคนิคระดับปริญญาและระดับอนุ ปริญญา และจะขยาย
การผลิต ช่า งฝี มอื ให้แ ก่ ว งการอุ ต สาหกรรม โดยการขยายการดาเนิ นงานที่ส ถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าทีธ่ นบุร,ี พระนครเหนือ และนนทบุร ี ตามเป้าหมายดังนี้
สถาบันเทคโนโลยีธนบุร ี จะรับนักศึกษารุ่นใหม่ระดับปริญญาและอนุ ปริญญาจานวน
๕๒๕ คน ในปี ๒๕๑๕ และจะขยายการรับเพิม่ ขึน้ เป็ นปีละประมาณ ๗๗๐ คน ในปี ๒๕๑๙
สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ จะรับนักศึกษารุ่นใหม่ในระดับประกาศนียบัตรปี ละ
๔๒๕ คน ในระยะต้นของแผน และจะขยายการรับเพิม่ เป็ นปี ละ ๔๘๐ คน ในระยะปลายแผนจะรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีละ ๑๔๐ คน ในปี ๒๕๑๕ และจะขยายการรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ เป็ นปีละ
๑๙๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่ ว นนัก ศึก ษาระดับปริญ ญาโทซึ่งจะเริม่ สอนในปี ๒๕๑๖ นัน้ จะเปิ ดรับ
ประมาณปีละ ๑๒ คน
สถาบันเทคโนโลยีนนทบุร ี ในปี ๒๕๑๕ มีเป้าหมายจะรับนักศึกษาระดับอนุ ปริญญาปี
ละ ๓๐๐ คน ระดับปริญญาตรีปีละ ๖๐ คน และจะขยายการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิม่ เป็ น
ปีละ ๑๓๐ คน ใน ๒๕๑๙ ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึง่ จะเปิดสอนในปี ๒๕๑๗ นัน้ กาหนดจะ
รับปีละประมาณ ๒๐ คน
จานวนนัก ศึก ษาในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าทัง้ สามแห่งจะเพิ่มจากจานวน
๓,๑๐๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นประมาณ ๓,๘๐๐ คน ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนี้ใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม ประมาณ ๑๑๖.๕๐ ล้านบาท
๑๑. มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง จะด าเนิ นการสอน การวิจยั และผลิต บัณ ฑิต ระดับ
ปริญ ญาตรีใ นสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยเปิ ดคณะนิติศ าสตร์ บริหารธุ รกิจ ศึกษาศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ การดาเนินการสอนจะจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา และเปิดรับนักศึกษาโดยไม่จากัด
จ านวน ในการบริห ารงานมหาวิท ยาลัย จะเก็บ ค่ า เล่ า เรีย นให้เ พีย งพอที่จ ะใช้เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ดาเนินการได้ส่วนหนึ่ง และรัฐบาลจะออกใช้จ่ายสนับสนุ นการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยนี้ ในช่วงระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม เป็นเงินประมาณ ๑๒๕.๐๐ ล้านบาท
๑๒. โครงการพัฒนามหาวิ ทยาลัย จะร่วมมือและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญ ญาโทและเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิ ส ิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อผลิตอาจารย์ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ คาดว่าในปี ๒๕๑๕ จะมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ รวม ๑๒๑ คน และจะเพิม่ จานวนเป็นปีละ ๑๓๖ คน ในปี ๒๕๑๙ สาหรับ
การศึกษาระดับปริญญาเอกนัน้ จะจัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มคี วามสามารถดีไปศึกษาต่อ
สาขาละประมาณ ๓ คน (รวม ๑๕ คน ต่อปี ) และจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในระยะของแผนฯ เพื่อ
กลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังนี้
อาจารย์ปริญญาโททางคณิตศาสตร์

๕๐ คน ปริญญาเอก

- ฟิสกิ ส์

๔๘ คน

“

๖

คน

- เคมี

๗๐ คน

“

๖

คน

- ชีววิทยา

๘๖ คน

“

๖

คน

- เศรษฐศาสตร์ ๔๐ คน

“

๖

คน

๖

คน
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งบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามโครงการนี้ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จะจาแนก
รวมไว้ในงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีใ่ ห้การศึกษาและวิจยั
๑๓. โครงการภาษาอังกฤษ จะประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญ ญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประสานงานการฝึ กและอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มให้
นัก ศึก ษาในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ เป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงกว่าปริญ ญาตรี
ประสานงานการสอนภาษาอังกฤษในหน่ วยงานต่างๆ โดยเผยแพร่ความรูแ้ ละทฤษฎีการสอนใหม่ๆ
ตลอดจนจัดทาตาราเรียน ข้อทดสอบ และสร้างอุปกรณ์การสอน และทาการลดลองวิจยั ผลสาเร็จ
เกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาไทย จานวนข้าราชการ นักศึกษา และอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่จะเข้ารับการสอบแบบเข้มในปี ๒๕๑๕ จะมีประมาณ ๓๑๐ คน และเพิม่ เป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ ๔๒๕ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนอาจารย์ทเ่ี ข้ารับการอบรมวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษจะเพิม่ จานวน
มาก ๑๒๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น ๓๐๐ คน ในปี ๒๕๑๙
ตามโครงการ ๑๐ ปี (๒๕๑๒–๒๕๒๑) ศูนย์ภาษาอังกฤษจะอบรมภาษาอังกฤษแบบ
เข้มให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และให้การอบรมวิธสี อนภาษาอังกฤษแก่
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คิดเป็ นงบประมาณดาเนินการในระยะแผนฯ ที่
สามเป็นจานวนเงิน ๑๕.๔ ล้านบาท (โดยยังไม่รวมค่าก่อสร้างและอื่นๆ)

การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิ เศษอื่นๆ
การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน
เนื่องจากยังมีผู้ใ หญ่ อีก เป็ นจานวนมากที่ไม่เ คยได้เข้าโรงเรียน และมีเป็ นจานวนมากที่
สาเร็จชัน้ ประถม ๔ แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก เพราะไม่มโี อกาสได้ฝึกฝนเป็ นเวลาติดต่อกัน ฉะนัน้
ถ้ า จะให้ ป ระชากรได้ พ ัฒ นาศัก ยภาพของตนโดยเต็ ม ที่แ ล้ ว จะต้ อ งให้ ไ ด้ ร ับ การศึก ษาเป็ น
กระบวนการที่จะต้องดาเนินไปตลอดชีวติ ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สาม จึงได้จดั ลาดับความสาคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกโรงเรียนไว้ใ นอันดับสูง
โครงการพัฒนาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกโรงเรียนทีส่ าคัญ คือ
๑.
โครงการพัฒนาการศึกษาผูใ้ หญ่ของกรมสามัญศึกษา มีเป้าหมายจะลดจานวน
ผู้ ไ ม่ รู้ห นั ง สือ ให้ น้ อ ยลง และส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชนมีโ อกาสได้ ร ับ การศึก ษาสู ง ขึ้น ตลอดจน
แก้ไขการลืมหนังสือของประชากร โดยการปรับปรุงงานการศึกษาผู้ใหญ่ขนั ้ ต่อเนื่องทัง้ สายสามัญ
และสายอาชีพให้ได้ผลเต็มที่ โดยเฉพาะการศึกษาผูใ้ หญ่สายอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ จะเน้นใน
๓ สาขา คือ คหกรรมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยจัดหน่ วยอบรมให้สมั พันธ์กบั ความต้องการ
ของตลาดแรงงานในท้องถิน่ โครงการนี้มเี ป้าหมายจะเพิม่ ปริมาณนักศึกษาผูใ้ หญ่จากปี ละ ๔๔,๐๐๐
คนในต้ น ระยะของแผน เป็ น ปี ล ะประมาณ ๑๓๐,๘๐๐ คน ในปลายแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ส าม
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งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนี้จานวนทัง้ สิ้น ๒๐๘.๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ จะได้เน้ นการผลิต
หนังสืออ่านสาหรับผูใ้ หญ่ดว้ ย
๒.
โครงการพัฒ นาโรงเรี ย นหลัก สู ต รระยะสัน้ กรมอาชี ว ศึ ก ษา ป จั จุ บ ัน มี
โครงการปรับปรุงหน่ วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ๔๕ แห่ง และโรงเรียนสารพัดช่างทีม่ อี ยู่เดิม ๔ แห่ง
ทัง้ ในส่ว นกลางและภูมภิ าค ทาการฝึ กอบรมวิชาชีพให้แก่ ประชาชนในท้อ งถิ่น ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่สาม จะจัดตัง้ หน่ วยฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่เพิม่ ขึ้น โดยคาดว่าจะขอรับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา (ยูซอม) ในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์าการสอน โครงการนี้มเี ป้าหมายจะ
ขยายการรับนักเรียนเพิม่ ขึน้ จากปี ละ ๔๔,๓๕๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ นปี ละประมาณ ๘๙,๕๕๐ คน
ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณค่าใช้จา่ ยของโครงการนี้รวมทัง้ สิน้ ๑๖๒.๔๔ ล้านบาท

งานการศึกษาพิ เศษและการศึกษาอื่นๆ
ได้แ ก่ การปรับ ปรุง กิจ การพลศึก ษา การค้น คว้า ทางวิช าการ แนะแนวและการศึก ษา
นาฏศิลปและช่างศิลป โครงการสาคัญ คือ
๑.
โครงการผลิ ตครูพลศึ กษา มีเ ป้าหมายจะขยายการรับนักศึก ษาวิชาพลศึก ษา
ระดับปริญญาเพิม่ ขึ้น ที่วทิ ยาลัยวิชาพลศึกษา จังหวัดพระนคร คาดว่าในปี สุดท้ายของแผนจะมี
นักศึกษาวิชาพลศึกษาระดับปริญญาจานวนทัง้ สิ้น ๑,๒๐๐ คน ในระยะของแผนกาหนดจะผลิตครู
พลศึกษาระดับปริญญาปีละประมาณ ๒๕๐ คน ส่วนการผลิตครูพลศึกษาระดับ ป.กศ. พลศึกษาใน
ส่ ว นภูม ิภาคก าหนดสอนที่ว ิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชีย งใหม่ และจะพิจารณาจัดตัง้ วิทยาลัย
พลศึกษาเพิม่ ขึน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม และจังหวัดยะลา มีเป้าหมายจะขยายการรับนักเรียนฝึ กหัด
ครู ป.กศ. พลศึกษาเพิม่ จาก ๒๑๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็ น ๘๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยโครงการนี้เป็นจานวนทัง้ สิน้ ๖๘.๐๐ ล้านบาท
๒.
โครงการวิ จยั และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิ ชาการ จะทาการสารวจ
และวิจ ยั หลัก สูต ร แบบเรียน อุ ป กรณ์ ก ารศึก ษา และกระบวนการสอนแต่ ล ะเรื่อ ง โดยจัด เป็ น
โครงการย่อยๆ ติดต่อกันไป เพื่อนาผลการวิจยั มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนิน งานการศึกษาทุกระดับ โดยมีเป้าหมายจะจัดสร้างศูนย์เทคโนโลยีขน้ึ ในปี ๒๕๑๖ เพื่อทาการวิจยั
และทดลองและเผยแพร่ เ ทคนิ ค ใหม่ ๆ ทางการศึ ก ษา และจะประสานงานกับ ศู น ย์ภู ม ิภ าค
INNOTECH ขององค์การ SEAMEO งบประมาณค่าใช้จา่ ยในโครงการ ๙.๙๗ ล้านบาท
๓.
โครงการหน่ วยบริ ก ารและประสานงานแนะแนวกลาง
ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์จะให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทา
หน้าทีเ่ ป็ นศูนย์เผยแพร่และประสานงานแนะแนวการศึกษาและฝึ กอาชีพระดับกระทรวงซึง่ ปจั จุบนั นี้
ยังแยกปฏิบตั อิ ยูห่ ลายหน่วยงานตามกรมต่างๆ จะเป็ นศูนย์กาหนดแผนงานอบรมแนะแนวของกรม
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และสถาบันต่างๆ ให้สอดคล้องกันทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ รวมทัง้ เป็ นศู นย์กลางจัดการอบรม
เจ้าหน้าทีแ่ นะแนวเป็นครัง้ คราว งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนี้ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม เป็ น
เงินจานวนทัง้ สิน้ ๒.๗๙ ล้านบาท
งานพัฒนาและส่งเสริ มเยาวชน
โดยเหตุท่ไี ด้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการที่จะเร่งพัฒนาแรงงานและความคิดอ่านของ
เยาวชน ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าคให้สามารถทาประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ ใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ าม จึงถือว่างานพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติจะมีบทบาทสาคัญยิง่ ขึน้ ตามแนวการดาเนินงาน
ดังนี้
๑.
โครงการพัฒ นาเยาวชนชนบทอย่ า งผสมผสาน จะขยายและปรับ ปรุง การ
ดาเนินงานศูนย์ฝึกผู้นาเยาวชนชนบท โดยเน้นหนักในด้านวิชาชีพ ขณะเดียวกันจะให้ความรู้ใน
ด้านหนังสือและการฝึกอบรมระยะสัน้ อื่นๆ ทีเ่ หมาะสมแก่สภาพในชนบท การจัดการสื่อสารมวลชน
โดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การอบรมวิชาเกษตรกรรมทางภาพยนตร์ การให้ความรูเ้ กี่ยวกับการรักษา
ปลอดภัยมันคงในส่
่
วนบุคคลและส่วนรวม และเน้นหนักในเรื่องการจัดตัง้ สินเชื่อเพื่อเยาวชน ในช่วง
ระยะในแผนพัฒนาฯ ระยะที่สาม จะพิจารณาจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชนบทที่ภาคใต้ จังหวัด
สตูล และทีจ่ งั หวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกภาคละหนึ่งแห่ง
๒.
โครงการฝึ กอบรมผู้น าเยาวชนในตัว เมื อ ง เป็ น โครงการจัด ท าขึ้น เพื่อ ให้
ประสานงานกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึน้ โดยคณะนิสติ นักศึกษาและนักเรียนระดับต่างๆ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในตัวเมืองซึง่ ส่วนหนึ่งขาดการศึกษาขัน้ ต่อเนื่อง และบางกลุ่ มยัง
ขาดอาชีพ ได้ม ีโอกาสฝึ ก ฝนความรู้ชานาญในวิชาชีพและมีท ัศ นะคติอ ันดีงามต่ อ สังคมและต่ อ
ประเทศ งบประมาณทัง้ สิน้ ตามโครงการทัง้ สอง ๖๒.๑๒ ล้านบาท
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ตารางที่ ๔
เป้ าหมายจานวนนักเรียนและนักศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่สาม (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) *๑/
(จานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ)
ระดับการศึกษา

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

อนุบาลศึกษาและเด็กเล็ก
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
โรงเรียนราษฎร์
ประถมศึกษาตอนต้น
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
โรงเรียนราษฎร์
ประถมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
โรงเรียนราษฎร์
มัธยมศึกษาตอนต้นสาย
สามัญ
รัฐบาล
ราษฎร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ
รัฐบาล
ราษฎร์

๑๓๗,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
๑๓,๑๐๐
๓,๔๐๐
๙๘,๐๐๐
๔,๙๔๘,๙๐๐
๗๙,๙๐๐
๔,๐๘๕,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๕๕๔,๐๐๐
๑,๐๑๓,๓๐๐
๑๖๔,๐๐๐
๔๗๙,๐๐๐
๖๔,๓๐๐
๓๐๖,๐๐๐
๕๕๓,๐๐๐

๑๔๘,๐๐๐
๒๓,๑๐๐
๑๓,๒๐๐
๓,๗๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๕,๑๒๓,๔๐๐
๘๒,๔๐๐
๔,๒๒๑,๐๐๐
๒๔๓,๐๐๐
๕๗๗,๐๐๐
๑,๑๑๐,๐๐๐
๑๗๓,๐๐๐
๕๖๑,๐๐๐
๖๖,๙๐๐
๓๑๐,๐๐๐
๖๑๑,๐๐๐

๑๖๐,๓๐๐
๒๔,๑๐๐
๑๔,๒๐๐
๔,๐๐๐
๑๑๘,๐๐๐
๕,๓๑๐,๔๐๐
๘๓,๔๐๐
๔,๓๗๑,๐๐๐
๒๖๑,๐๐๐
๕๙๕,๐๐๐
๑,๒๓๒,๐๐๐
๑๗๘,๐๐๐
๖๖๙,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๑๕,๐๐๐
๖๖๙,๐๐๐

๑๗๓,๒๐๐
๒๔,๘๐๐
๑๕,๑๐๐
๔,๓๐๐
๑๒๙,๐๐๐
๕,๕๑๒,๕๐๐
๘๔,๕๐๐
๔,๕๒๒,๐๐๐
๒๘๒,๐๐๐
๖๒๔,๐๐๐
๑,๓๗๙,๔๐๐
๑๗๙,๐๐๐
๘๐๖,๐๐๐
๗๓,๔๐๐
๓๒๑,๐๐๐
๗๓๒,๐๐๐

๑๘๙,๐๐๐
๒๖,๖๐๐
๑๕,๘๐๐
๔,๖๐๐
๑๔๒,๐๐๐
๕,๗๐๓,๕๐๐
๘๕,๕๐๐
๔,๖๖๕,๐๐๐
๓๐๔,๐๐๐
๖๔๙,๐๐๐
๑,๕๕๕,๐๐๐
๑๘๑,๐๐๐
๙๗๒,๐๐๐
๗๗,๐๐๐
๓๒๕,๐๐๐
๗๙๘,๐๐๐

๓๒๓,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐
๒๔๑,๐๐๐

๔๑๙,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๔๗๐,๐๐๐
๒๖๒,๐๐๐

๕๒๓,๐๐๐
๒๗๕,๐๐๐

๗๗,๖๐๐
๔๗,๕๐๐
๓๐,๑๐๐

๘๖,๙๐๐
๕๕,๙๐๐
๓๑,๐๐๐

๙๖,๒๐๐
๖๔,๒๐๐
๓๒,๐๐๐

๑๐๔,๘๐๐
๗๑,๙๐๐
๓๒,๙๐๐

๑๑๑,๙๐๐
๗๘,๑๐๐
๓๓,๘๐๐
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ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาสายอาชีพ *๒/
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาชีพชัน้ สูง
ระดับเทคนิค
สถาบันพระจอมเกล้า
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ฝึกหัดครู
ครูสามัญระดับประกาศนียบัตร
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ครูอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย *๓/
ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิจติ รศิลป์
สังคมศาสตร์และ
นิตศิ าสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

๖๗,๔๐๐
๓,๑๐๐
๖๔,๓๐๐
๑๗,๘๐๐
๑๔,๒๐๐

๖๙,๒๐๐
๒,๖๐๐
๖๖,๖๐๐
๒๑,๑๐๐
๑๗,๒๐๐

๗๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๓,๑๐๐
๑๙,๐๐๐

๗๔,๒๐๐
๑,๙๐๐
๗๒,๓๐๐
๒๕,๑๐๐
๒๐,๙๐๐

๗๖,๕๐๐
๑,๗๐๐
๗๔,๘๐๐
๒๖,๕๐๐
๒๒,๒๐๐

๓,๑๐๐
๕๐๐
๘๕,๒๐๐

๓,๔๐๐
๕๐๐
๙๓,๗๐๐

๓,๖๐๐
๕๐๐
๑๐๑,๐๐๐

๓,๗๐๐
๕๐๐
๑๐๙,๒๐๐

๓,๘๐๐
๕๐๐
๑๑๙,๔๐๐

๔๖,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

๕๒,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

๕๗,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

๖๓,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

๖๙,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๖,๔๕๐
๗,๙๐๐
๕๕๐
๓,๓๐๐
๔๘,๓๙๐

๗,๔๔๐
๘,๙๐๐
๕๖๐
๓,๘๐๐
๕๑,๔๙๐

๘,๓๗๐
๙,๙๐๐
๖๓๐
๔,๑๐๐
๕๕,๓๗๐

๙,๒๑๐
๑๐,๙๐๐
๗๙๐
๔,๓๐๐
๕๙,๓๗๐

๑๐,๐๗๐
๑๑,๙๐๐
๙๓๐
๔,๕๐๐
๖๓,๗๕๐

๔,๐๔๐
๔,๘๘๐
๙๒๐

๔,๑๓๐
๕,๗๓๐
๙๔๐

๔,๓๑๐
๖,๓๐๐
๑,๐๕๐

๔,๕๙๐
๖,๗๖๐
๑,๒๓๐

๕,๐๐๐
๗,๒๐๐
๑,๔๑๐

๑๕,๐๐๐
๒,๙๗๐
๓,๗๒๐

๑๔,๔๔๐
๓,๓๙๐
๔,๒๑๐

๑๔,๘๙๐
๓,๘๐๐
๔,๕๙๐

๑๕,๑๗๐
๔,๐๗๐
๕,๑๔๐

๑๕,๙๙๐
๔,๖๘๐
๕,๖๐๐
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ระดับการศึกษา

แพทยศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
รวมทุกสาขา
การศึกษาผู้ใหญ่
อาชีวศึกษาหลักสูตร
ระยะสัน้
การศึกษาพิเศษ
พลศึกษา
ระดับปริญญา
ระดับ ป.กศ. สูง
ช่างศิ ลป์
นาฏศิ ลป์
รวมทุกระดับ

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

๘,๕๒๐
๔,๐๓๐

๙,๒๙๐
๔,๓๙๐

๑๐,๒๐๐
๔,๖๔๐

๑๑,๓๖๐
๔,๙๕๐

๑๒,๔๔๐
๕,๒๓๐

๔,๓๐๐
๕๖,๒๒๐

๕,๐๐๐
๖๘,๘๔๐

๕,๖๐๐
๘๔,๗๘๐

๕,๙๐๐
๑๐๔,๘๑๐

๖,๒๐๐
๑๓๐,๘๐๐

๔๔,๓๕๐
๕๑,๔๕๐
๖๐,๔๕๐
๗๔,๔๕๐
๘๙,๕๐๐
๙,๕๑๐
๑๐,๓๕๐
๑๑,๒๔๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑,๓๓๐
๑,๕๗๐
๑,๖๓๐
๑,๗๑๐
๒,๐๐๐
๑,๑๒๐
๑,๓๖๐
๑,๓๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๒๑๐
๒๑๐
๓๓๐
๕๑๐
๘๐๐
๔๐๐
๔๖๐
๕๐๐
๕๔๐
๖๐๐
๑,๕๐๐
๑,๖๓๐
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐
๒,๐๐๐
๗,๐๖๑,๙๐๐ ๗,๔๔๙,๐๙๐ ๗,๘๗๙,๙๒๐ ๘,๓๖๕,๑๘๐ ๘,๘๘๐,๙๕๐

หมายเหตุ * ๑/ เป้าหมายจานวนนักเรียนทัง้ หมดเป็ นเป้าหมายทีค่ ดิ ตามวงเงินพัฒนาการศึกษา
รวมทัง้ โครงการทีก่ าหนดไว้ในงบสารอง
๒/
* คิดเฉพาะเป้าหมายของโรงเรียนรัฐบาล
*๓/ คิดเฉพาะเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ๙ แห่ง ไม่รวมมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึง่ รับนักเรียน
ไม่จากัด
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ตารางที่ ๕
จานวนนิ สิตนักศึกษาจาแนกตามมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)
มหาวิทยาลัย

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ (มหิดลเชียงใหม่)*

๕,๔๘๐
๒,๐๗๐
๑๔,๑๖๐
๗,๑๗๐
๑๐,๘๖๐
๕,๓๐๐
๑,๓๔๐
๑,๓๘๐

๕,๙๖๐
๒,๖๓๐
๑๕,๔๓๐
๗,๙๗๐
๑๐,๒๐๐
๔,๙๑๐
๑,๕๙๐
๒,๐๐๐

๖,๔๖๐
๒,๙๐๐
๑๖,๑๘๐
๘,๗๔๐
๑๐,๒๔๐
๕,๒๒๐
๑,๘๗๐
๒,๖๘๐

๖,๙๖๐
๓,๑๘๐
๑๖,๗๕๐
๙,๖๖๐
๑๐,๐๘๐
๕,๖๒๐
๒,๑๘๐
๓,๔๕๐

๗,๖๕๐
๓,๓๘๐
๑๗,๓๓๐
๑๐,๓๗๐
๑๐,๓๗๐
๕,๙๐๐
๒,๔๙๐
๔,๑๑๐

๕๔๐

๖๐๐

๖๕๐

๗๑๐

๗๓๐

๙๐

๒๐๐

๔๓๐

๗๘๐

๑,๔๒๐

รวม

๔๘,๓๙๐

๕๑,๔๙๐

๕๕,๓๗๐

๕๙,๓๗๐

๖๓,๗๕๐

หมายเหตุ *

จานวนนิสติ นักศึกษาสาขาแพทย์เพิม่ ขึน้ ตามเป้าหมายโครงการขยายการ
ผลิตกาลังคน สาขาแพทย์ในระยะ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙
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ตารางที่ 6
เป้ าหมายการรับนักเรียนเข้าใหม่แต่ละปี
(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)

ระดับการศึกษา

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

ประถมศึกษาปี ที่ ๑

๑,๕๖๗,๓๐๐

๑,๖๐๒,๓๐๐

๑,๖๓๔,๓๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐

๑,๗๐๘,๗๐
๐
๒๑,๗๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๒๑๑,๐๐๐
๖๑๓,๐๐๐
๖๐,๔๐๐
๔๐๘,๐๐๐
๒๗,๖๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๒๙๘,๐๐๐
๑๙๗,๐๐๐
๑๐๑,๐๐๐

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
โรงเรียนราษฎร์
ประถมศึกษาปี ที่ ๕ ๑/
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
โรงเรียนราษฎร์
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ *๒/
รัฐบาล
ราษฎร์
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
(สายสามัญ)
รัฐบาล
ราษฎร์
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
(สายอาชีพ)
รัฐบาล
ฝึ กหัดครู
ระดับประกาศนียบัตร
ปี ท่ี ๑

๒๐,๗๐๐
๑,๒๗๖,๐๐๐
๖๘,๖๐๐
๒๐๒,๐๐๐
๓๙๐,๔๐๐
๕๘,๓๐๐
๒๐๑,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๒๑๑,๐๐๐
๑๒๖,๐๐๐
๘๕,๐๐๐

๒๑,๐๐๐
๑,๓๐๔,๐๐๐
๗๓,๓๐๐
๒๐๔,๐๐๐
๔๓๔,๔๐๐
๕๙,๒๐๐
๒๔๑,๐๐๐
๒๔,๒๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๒๓๓,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๘๘,๐๐๐

๒๑,๓๐๐
๒๑,๕๐๐
๑,๓๒๘,๐๐๐ ๑,๓๕๔,๐๐๐
๗๙,๐๐๐
๘๔,๐๐๐
๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๙,๐๐๐
๔๘๖,๓๐๐ ๕๔๒,๕๐๐
๖๐,๑๐๐
๖๐,๒๐๐
๒๘๙,๐๐๐ ๓๔๑,๐๐๐
๒๕,๒๐๐
๒๖,๓๐๐
๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐
๒๕๕,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐
๑๖๒,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐
๙๓,๐๐๐
๙๗,๐๐๐

๔๖,๕๐๐
๒๙,๓๐๐
๑๗,๒๐๐

๕๐,๘๐๐
๓๓,๒๐๐
๑๗,๖๐๐

๕๕,๗๐๐
๓๗,๖๐๐
๑๘,๑๐๐

๕๙,๔๐๐
๔๐,๙๐๐
๑๘,๕๐๐

๖๒,๖๐๐
๔๓,๗๐๐
๑๘,๙๐๐

๒๕,๓๐๐
๒๘,๘๗๐

๒๕,๘๐๐
๓๒,๕๔๐

๒๖,๙๐๐
๓๖,๕๔๐

๒๗,๗๐๐
๓๙,๘๓๐

๒๘,๔๐๐
๔๒,๒๖๐

๑๙,๖๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๓,๔๐๐

๒๕,๔๐๐

๒๕,๔๐๐
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ระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
ชัน้ สูงปี ท่ี ๑
ระดับปริญญาปี ท่ี ๑
และปี ท่ี ๓
มหาวิ ทยาลัย
นักศึกษาเข้าใหม่ซง่ึ รับ
จากผูส้ าเร็จ มศ.๕

หมายเหตุ* ๑/

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

๖,๐๑๐

๖,๐๙๐

๙,๐๐๐

๙,๖๕๐

๑๑,๙๐๐

๓,๒๖๐
๑๑,๑๐๐

๓,๙๕๐
๑๑,๘๐๐

๔,๑๔๐
๑๒,๗๐๐

๔,๗๘๐
๑๓,๘๐๐

๔,๙๖๐
๑๔,๗๐๐

๑๑,๑๐๐

๑๑,๘๐๐

๑๒,๗๐๐

๑๓,๘๐๐

๑๔,๗๐๐

อัตราการเรียนต่อในชัน้ ประถมปี ท่ี ๕ ของนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมปี ท่ี ๔
ปี ๒๕๑๔/๒๕๑๕ ๒๕๑๕/๒๕๑๖ ๒๕๑๖/๒๕๑๗ ๒๕๑๗/๒๕๑๘ ๒๕๑๘/๒๕๑๙
ร้อยละ ๔๒
๔๔
๔๗
๕๐
๕๖
๒/
อัตราการเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ ของนักเรียนทีเ่ รียนจบชัน้ ประถมปี ท่ี ๗
ปี ๒๕๑๔/๒๕๑๕ ๒๕๑๕/๒๕๑๖ ๒๕๑๖/๒๕๑๗ ๒๕๑๗/๒๕๑๘ ๒๕๑๘/๒๕๑๙
ร้อยละ ๘๒
๘๑
๘๑
๘๐
๘๐
๒/
อัตราการเข้าเรียนต่อในชัน้ มศ.๑ ในปี การศึกษา ๒๕๑๕/๒๕๑๖ ต่ากว่าปี การศึกษา
๒๕๑๔/๒๕๑๕ เนื่องจากฐานของผูท้ จ่ี บ ป.๗ จะขยายกว้างกว่าในระยะแผนที่ ๒
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ตารางที่ ๗
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่สาม (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)
๒๕๑๕/๑๖
๒๕๑๖/๑๗
๒๕๑๗/๑๘
๒๕๑๘/๑๙
ปี การศึกษา
จานวนผูส้ าเร็จ จานวนผูส้ าเร็จ
จานวน
จานวนผูส้ าเร็จ
ผูส้ าเร็จ
ระดับการศึกษา

ระดับประถม
ป.๔
ป.๗
ระดับมัธยม
ม.๓
มศ.๕
มศ.๖ (สายอาชีพของ
โรงเรียนรัฐบาล)
วิชาชีพชัน้ สูง
ครูอาชีวศึกษา
ฝึกหัดครู ป.กศ.
ฝึกหัดครู ป.กศ. สูง
ระดับอุดมศึกษา
(เฉพาะปริญญาตรี)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
มหาวิทยาลัย ๙ แห่ง
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิจติ รศิลป
สังคม นิตศิ าสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์*
เกษตรศาสตร์

๒๕๑๙/๒๐
จานวน
ผูส้ าเร็จ

๙๒๒,๐๐๐
๒๗๓,๐๐๐

๙๖๒,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑,๐๑๙,๐๐๐
๓๒๖,๐๐๐

๑,๐๘๓,๐๐๐ ๑,๑๔๕,๐๐๐
๓๖๙,๐๐๐
๔๑๘,๐๐๐

๑๔๘,๐๐๐
๒๐,๗๐๐
๑๗,๒๐๐

๑๖๕,๐๐๐
๒๕,๓๐๐
๑๗,๑๐๐

๑๘๔,๐๐๐
๒๙,๖๐๐
๑๘,๙๐๐

๒๐๔,๐๐๐
๓๔,๖๐๐
๑๙,๔๐๐

๒๒๘,๐๐๐
๓๘,๗๐๐
๒๐,๓๐๐

๕,๕๐๐
๑,๒๐๐
๒๒,๕๐๐
๖,๙๐๐

๗,๒๐๐
๑,๗๐๐
๒๕,๐๐๐
๘,๔๐๐

๘,๒๐๐
๑,๘๐๐
๒๖,๖๐๐
๘,๖๐๐

๘,๙๐๐
๑,๘๐๐
๒๘,๒๐๐
๑๑,๓๐๐

๙,๘๐๐
๑,๙๐๐
๒๘,๒๐๐
๑๒,๐๐๐

๓,๔๐๐
๒๗๐

๔,๐๐๐
๓๖๐

๔,๔๐๐
๓๙๐

๔,๔๐๐
๔๔๐

๕,๕๐๐
๔๔๐

๙๗๐
๙๓๐
๑๗๐
๒,๖๗๐
๕๓๐
๖๑๐
๙๘๐
๙๗๐

๙๑๐
๑,๐๖๐
๑๗๐
๒,๗๙๐
๗๑๐
๗๔๐
๑,๐๗๐
๑,๐๑๐

๘๗๐
๑,๓๒๐
๑๗๐
๒,๖๙๐
๗๖๐
๘๑๐
๑,๑๕๐
๑,๑๒๐

๙๑๐
๑,๔๔๐
๑๘๐
๒,๗๒๐
๙๐๐
๙๗๐
๑,๓๘๐
๑,๒๖๐

๑,๐๒๐
๑,๕๑๐
๒๑๐
๒,๘๓๐
๑,๐๐๐
๑,๐๙๐
๑,๕๒๐
๑,๒๗๐

หมายเหตุ* หมายถึงการศึกษาในสาขาแพทย์ทุกแขนง รวมพยาบาลศาสตร์ สาธาณสุขศาสตร์ ฯลฯ
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ตารางที่ ๘
รายละเอียด งบพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)

ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
ระดับประถมศึกษาและอนุบาล
กรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๑. โครงการต่อเนื่ อง
๑.๑ งานดาเนินการประถมศึกษาตอนต้น
๑.๒ งานดาเนินการประถมศึกษาตอนปลาย
๑.๓ โครงการแก้ไขการขาดแคลนครูในท้องถิน่
กันดาร
๑.๔ โครงการสร้างบ้านพักครูในถิน่ กันดาร
๒. โครงการใหม่
๒.๑ โครงการแจกหนังสือเรียนแก่เด็กยากจน
๒.๒ โครงการปรับปรุงโรงเรียนให้มลี กั ษณะเป็ น
โรงเรียนชุมชน
๒.๓ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน
๒.๔ โครงการจัดตัง้ เจ้าหน้าทีส่ ว่ นการศึกษา
จังหวัดและหมวดอาเภอ
หมายเหตุ

งบประมาณ
(๑)

สารอง
(๒)

(ล้านบาท)
รวม
(๑) + (๒)

๑๖,๗๖๔,๕๗
๑๕,๒๘๒,๔๕

๗๘๑.๖๗
๖๐๗.๕๖

๑๗,๕๕๖.๒๔
๑๕,๘๙๐.๐๑

๑๒,๒๙๕.๐๒
๒,๖๘๓.๐๖
๒๗.๐๐

๘๐.๐๐
๓๕.๒๓
-

๑๒,๓๗๕.๐๒
๒,๗๑๘.๒๙
๒๗.๐๐

๑๔๔.๐๐

๑๐๔.๐๐

๒๔๘.๐๐

๑๐๓.๐๐
๗.๖๕

๔๒.๐๐
-

๑๔๕.๐๐
๗.๖๕

๒๒.๗๒
-

๒๒๒.๒๐

๒๒.๗๒
๒๒๒.๒๐

งบพัฒนาสารอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาทีม่ ลี าดับความสาคัญรองลงมาเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้
อาจจะใช้จากเงินงบประมาณของประเทศส่วนทีเ่ พิม่ เติมรวมทัง้ เงินกูแ้ ละเงิช่วยเหลือจากต่างประเทศ
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ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
๒.๕ โครงการฟื้นฟูจดั ตัง้ สารวัตรศึกษา
๒.๖ โครงการจัดตัง้ ผูต้ รวจการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรมสามัญศึกษา
๑. โครงการต่อเนื่ อง
๑.๑ งานดาเนินการประถมศึกษา
๑.๒ งานนิเทศและอบรม
๑.๓ งานดาเนินการศึกษาสงเคราะห์
๑.๔ งานดาเนินการศึกษาอนุบาล
๑.๕ งานดาเนินการควบคุมมาตรฐาน
ค้นคว้าและส่งเสริมการประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ฝึ กหัดครู อาชีวศึกษา
และวิ ชาชีพชัน้ สูง
กรมวิ สามัญศึกษา
๑. โครงการต่อเนื่ อง
๑.๑ งานดาเนินการโรงเรียนรัฐบาล
๑.๒ โครงการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสม
๑.๓ งานดาเนินการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑.๔ งานศึกษานิเทศก์และอบรมครู
๑.๕ งานวัดผลการศึกษา และทุนส่งเสริม
การศึกษา

งบประมาณ
(๑)

สารอง
(๒)

(ล้านบาท)
รวม
(๑) + (๒)

-

๘๘.๖๐
๓๕.๕๓

๘๘.๖๐
๓๕.๕๓

๑,๔๘๒.๑๒

๑๗๔.๑๑

๑,๖๕๖.๒๓

๘๒๗.๘๗
๑๙๘.๑๗
๑๕๑.๐๗
๒๔๙.๗๕

๘.๓๖
๔๙.๕๐
๘.๐๐
๘๓.๒๕

๘๓๖.๒๓
๒๔๗.๖๗
๑๕๙.๐๗
๓๓๓.๒๐

๕๕.๒๖

๒๕.๐๐

๘๐.๒๖

๗,๔๙๐.๗๔
๔,๑๕๔.๘๗

๑๙๑.๕๐
๑๐๗.๐๐

๗,๖๘๒.๒๔
๔,๒๖๑.๘๗

๓,๕๙๔.๖๗
๓๔.๙๐
๖๖.๖๐
๖๑.๓๒
๔๘.๑๗

๖๙.๐๐
-

๓,๖๖๓.๖๗
๓๔.๙๐
๖๖.๖๐
๖๑.๓๒
๔๘.๑๗
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ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
๒.
๒.1
๒.๒
๒.๓

โครงการใหม่
โครงการเปิ ดโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมใน
ส่วนภูมภิ าค (จุดสกัด)
๒.๔ โครงการวิจยั ข้อสอบและผลการสอบ
๒.๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กรมอาชีวศึกษา
๑. โครงการต่อเนื่ อง
๑.๑ งานโรงเรียนเกษตรกรรม
๑.๒ งานโรงเรียนการช่าง
๑.๓ งานโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม
๑.๔ งานโรงเรียนวิชาชีพชัน้ สูง
๑.๕ โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา
๑.๖ งานศึกษานิเทศก์และอบรมครู
๑.๗ โครงการศูนย์วศิ วกรรมการเกษตร
๑.๘ งานกองบริการเครือ่ งจักรกล
๑.๙ งานควบคุมทะเบียนนักเรียนลและสอบไล่
และตรวจโรงเรียนอาชีวศึกษา
๑.๑๐ งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

งบประมาณ
(๑)

(ล้านบาท)
รวม
(๑) + (๒)

สารอง
(๒)

๒๒๕.๐๐
๗๒.๐๘
๕๒.๑๓

-

๒๒๕.๐๐
๗๒.๐๘
๕๒.๑๓

๒,๐๑๙.๔๓

๙.๐๐
๒๙.๐๐
๘๔.๕๐

๙.๐๐
๒๙.๐๐
๒,๑๐๓.๙๓

๓๔๕.๗๐
๗๓๙.๓๖
๔๒๒.๐๓
๔๒๑.๕๘
๓๔.๑๗
๑๔.๗๑
๙.๙๘
๑๒.๖๐
๑๒.๙๕

๔๐.๐๐
๒๒.๕๐
๒๒.๐๐
-

๓๔๕.๗๐
๗๗๙.๓๖
๔๔๔.๕๓
๔๔๓.๕๘
๓๔.๑๗
๑๔.๗๑
๙.๙๘
๑๒.๖๐
๑๒.๙๕

๖.๓๕

-

๖.๓๕
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ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ

งบประมาณ
(๑)

(ล้านบาท)
รวม
(๑) + (๒)

สารอง
(๒)

กรมการฝึ กหัดครู

๑,๓๑๖.๔๔

-

๑,๓๑๖.๔๔

๑. โครงการต่อเนื่ อง
๑.๑ งานผลิตครูประกาศนียบัตรการศึกษา
๑.๒ งานนิเทศก์การศึกษา
๑.๓ งานส่งเสริมวิทยฐานะครู
๑.๔ งานวิจยั จิตวิทยา
๑.๕ งานทาแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิ ทยาลัย (งานเดิ ม รวมกับโครงการใหม่)
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๐. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑๑. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย* (งานบริหาร)

๑,๒๕๙,๕๔
๒๙.๕๑
๑๔.๒๗
๗.๑๖
๕.๙๖
๕,๔๕๒.๒๗
๔,๙๓๕.๗๒
๔๗๙.๔๕
๓๘๙.๐๗
๗๖๖.๔๑
๘๐๑.๑๓
๑,๓๖๓.๕๗
๕๕๕.๓๕
๒๒๒.๒๖
๑๔๕.๐๔
๗๙.๔๔
๑๒๕.๐๐
-

๑๙๖.๒๒
๑๙๖.๒๒
๑๗.๒๒
๖๙.๕๐
๔.๖๓
๖.๗๐
๗๖.๑๘
๑๗.๘๔
๔.๑๕

๑,๒๕๙,๕๔
๒๙.๕๑
๑๔.๒๗
๗.๑๖
๕.๙๖
๕,๖๓๘.๔๙
๕,๑๓๑.๙๔
๔๗๙.๔๕
๔๐๖.๓๐
๘๓๕.๙๑
๘๐๕.๗๖
๑,๓๗๐.๒๗
๖๓๑.๕๓
๒๒๒.๒๖
๑๗๑.๘๗
๗๙.๔๔
๑๒๕.๐๐
๔.๑๕

หมายเหตุ

*โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยคิดเฉพาะงบบริหารของโครงการทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ทส่ี านักงานสภา
การศึกษาแห่งชาติ ส่วนเงินอุดหนุนการศึกษาชัน้ ปริญญาเอกได้รวมไว้ในงบมหาวิทยาลัย
ต่างๆ แล้ว
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(ล้านบาท)

ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
การฝึ กหัดครู
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานผลิตครูชนั ้ ปริญญาวิชาการศึกษา
อาชีวศึกษา
โครงการใหม่
๑. โครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาพิ เศษ
และ
การศึกษาอื่นๆ
กรมสามัญศึกษา
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานดาเนินการศึกษาผูใ้ หญ่
กรมอาชีวศึกษา
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานโรงเรียนหลักสูตรระยะสัน้ และ
หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่
๒. งานฝึกอบรมช่างตามโครงการ
เร่งรัดพัฒนาชนบท
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มเยาวชน
แห่งชาติ สานักทาเนี ยบนายกรัฐมนตรี
โครงการใหม่
๑. งานพัฒนาเยาวชนชนบท
๒. งานพัฒนาเยาวชนในเมือง

งบประมาณ
(๑)

สารอง
(๒)

รวม
(๑) + (๒)

๔๐๐.๐๕

-

๔๐๐.๐๕

๔๐๐.๐๕
๑๑๖.๕๐
๑๔.๒๗
๑๑๖.๕๐
๑,๕๐๔.๔๒

๗๑.๔๗

๔๐๐.๐๕
๑๑๖.๕๐
๑๔.๒๗
๑๑๖.๕๐
๑,๕๗๕.๘๙

๒๐๘.๐๐

๒๓.๐๐

๒๓๑.๐๐

๒๐๘.๐๐
๑๖๗.๐๐

๒๓.๐
๑๘.๐๐

๒๓๑.๐๐
๑๘๕.๐๐

๑๖๒.๔๔

๑๘.๐๐

๑๘๐.๔๔

๔.๕๖

-

๔.๕๖

๖๒.๑๒

๒.๔๗

๖๔.๕๙

๖๒.๑๒

๒.๔๗

๖๔.๕๙

459
(ล้านบาท)

ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
กรมวิ สามัญศึกษา
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานบริหารและควบคุมโรงเรียนราษฎร์
โครงการใหม่
๑. โครงการสร้างศูนย์อบรมครูโรงเรียน
ราษฎร์
กรมพลศึกษา
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานผลิตครูพลศึกษา
๑.๑ ระดับปริญญา
๑.๒ ระดับประกาศนียบัตร
๒. งานส่งเสริมกีฬาโรงเรียนและกีฬา
ประชาชน
๓. งานส่งเสริมพลศึกษา
๔. งานดาเนินกิจการลูกเสือ
๕. งานดาเนินกิจการอนุกาชาด
๖. งานดาเนินกิจการกรีฑาสถานแห่งชาติ
โครงการใหม่
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
๒. งานพัฒนาเยาวชนในเมือง
๓. งานนิเทศก์และอบรม
กรมวิ ชาการ
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานสร้างหลักสูตรใหม่

งบประมาณ
(๑)

สารอง
(๒)

รวม
(๑) + (๒)

๖๖๒.๐๕

-

๖๖๒.๐๕

๖๔๑.๕๐

-

๖๔๑.๕๐

๕๕
๒๐.๑
๑๕๒.๐

-

๒๐.๕๕
๑๕๒.๐๑

๒๗.๘๓
๔๐.๑๘

-

๒๗.๘๓
๔๐.๑๘

๙.๐๐
๒๔.๐๐
๑๓.๔๐
๔.๖๐
๑๕.๐๐

-

๙.๐๐
๒๔.๐๐
๑๓.๔๐
๔.๖๐
๑๕.๐๐

๗.๐๐
๖.๐๐
๕.๐๐
๕๖.๕๙

๒๐.๐๐

๗.๐๐
๖.๐๐
๕.๐๐
๗๖.๕๙

๒.๗๓

-

๒.๗๓

460

ระดับการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ
๒. งานผลิตและส่งเสริมการผลิตแบบเรียน
๓. งานสารวจและวิจยั ทางการศึกษา
๔. งานศูนย์วสั ดุการศึกษา
๕. งานศาลาวันเด็ก
๖. งานท้องฟ้าจาลองและหอดูดาว
กรรมศิ ลปากร
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานการศึกษาดุรยิ างค์นาฎศิลป์
๒. งานการศึกษาช่างศิลป์
๓. งานการศึกษาดุรยิ างค์นาฎศิลป์เชียงใหม่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
โครงการต่อเนื่ อง
๑. งานวิทยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษา
๒. งานร่วมมือกับองค์การนานาชาติ
๓. โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมภิ าค
๔. โครงการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา
๒
๕. งานวางแผนการศึกษา
โครงการใหม่
๑. โครงการหน่วยบริการและประสานงาน
แนะแนวกลาง
รวมทุกระดับการศึกษา

งบประมาณ
(๑)

(ล้านบาท)
รวม
(๑) + (๒)

สารอง
(๒)

๓๐.๘๐
๙.๙๗
๖.๒๗
๒.๓๔
๔.๔๘
๔๓.๙๐

๒๐.๐๐
-

๕๐.๘๐
๙.๙๗
๖.๒๗
๒.๓๔
๔.๔๘
๔๓.๙๐

๑๗.๔๑
๑๐.๑๔
๑๖.๓๕
๑๕๒.๗๕

๘.๐๐

๑๗.๔๑
๑๐.๑๔
๑๖.๓๕
๑๖๐.๗๕

๓๐.๐๐
๗๓.๔๔
๒๖.๘๒
๑๐.๗๐

๘.๐๐
-

๓๐.๐๐
๘๑.๔๔
๒๖.๘๒
๑๐.๗๐

๙.๐๐

-

๙.๐๐

๒.๗๙

-

๒.๗๙

๓๑,๒๑๒.๐๐

๑,๒๔๐.๘๕

๓๒,๔๕๒.๘๕

………………………..

