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เอกสารแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ กล่าวถึงจุดหมาย นโยบาย
การประมาณกาลั งเงิน และการใช้จ่ ายในพัฒ นาการเศรษฐกิจกับแนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒ นาการ
เศรษฐกิจในแต่ล ะแขนง โดยเฉพาะแนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจในแต่ละแขนงนั้น มี
มาตราการอันจาเป็นที่ควรจัดให้มีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ ในแขนงนั้นๆ ไว้
ด้วย เช่น การแก้ไขกฎหมายหรือการออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น
ลักษณะทั่วไปของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
ลักษณะโดยทั่วไปของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
1.
เป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจเฉพาะการดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาล ถึงแม้
จุดหมายที่กาหนดไว้เป็นส่วนรวม จะได้กะประมาณผลที่จะเกิดในด้านเอกชนไว้ด้วยก็ตาม การกะประมาณ
นั้นๆ ได้อาศัยการคาดผลอันจะเกิดจากการดาเนินงานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่
2.
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีกาหนดหกปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509 และ
แบ่งออกเป็นระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) กับระยะ 3 ปีหลัง (พ.ศ. 2507-2509) การกะประมาณต่างๆ
รวมทั้งวงเงินรายรับและรายจ่ายตามแผนนั้น ถือว่าใช้ได้สาหรับระยะ 3 ปีแรก แต่สาหรับระยะ 3 ปีหลัง ถือ
เป็นการกะประมาณในขั้นต้น ซึ่งจาต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ประมาณ พ.ศ. 2505 ทั้งนี้ เพราะปัญหา
เกี่ยวกับสถิติและข้อมูลต่างๆ ทาให้ไม่อาจคาดคะเนเหตุการณ์ในระยะยาวกว่า 3 ปีได้
3.
โครงการดาเนินงานส่วนใหญ่ในระยะ 3 ปีแรก เป็นกิจการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งกระทรวง
ทบวงกรมได้ดาเนินงานอยู่แล้ว เพราะกิจการเหล่านี้มีข้อผูกพันอยู่แต่เดิม เช่น ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ เป็นต้น
หรือเพราะกิจการเหล่านี้มีสถานที่ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว บางกรณีอาจเพียงแก้ไขปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงาน ก็อาจเกิดผลดี ทั้งนี้ประกอบกับในปีแรกๆ ของแผนการเงินมีจากัด จึงไม่อาจริเริ่มกิจการใหม่ๆ
ได้กว้างขวาง ในระยะ 3 ปีหลังของแผน อาจมีทางริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้มากขึ้น หากได้มีการพิจารณาและ
สารวจโครงการนั้นๆ โดยรอบคอบเสียก่อนในระหว่าง พ.ศ. 2504-2506
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4.
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้ อาจทาการแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่างๆ จึงจาต้องมีการสารวจและประเมินผลของการดาเนินงาน กับการ
ติดตามการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนเป็นการประจา
5.
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจได้คลุมแขนงต่างๆ ของพัฒนาการเศรษฐกิจไว้ทุกด้าน รวมทั้งการ
สาธารณสุข เฉพาะการศึกษานั้น การกาหนดนโยบายและโครงการดาเนินงานเป็นอานาจและหน้าที่ของสภา
การศึกษาแห่งชาติ จึงเพียงแต่ประมาณวงเงินสาหรับการศึกษาไว้เท่านั้น
6.
โครงการดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ หรือโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจในแขนงต่างๆ นั้น
เจ้าหน้าที่ของกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เขียน วิธีการเช่นนี้มีความประสงค์ที่จะให้โครงการต่างๆ
ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ท า จ า ก ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ก ล้ ชิ ด กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ล ะ ผู้ ช า น า ญ ง า น ใ น
กิจการด้านต่างๆ โดยตรง อันจะช่วยให้โครงการมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและอยู่ในสภาพที่จะนาไป
ปฏิบัติได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ย่อมทราบข้อผูกพันต่างๆ และทราบกาลังงานของตนได้ดี
สำระสำคัญของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
สาระสาคัญของเรื่องต่างๆ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ สรุป
ได้ดังนี้
1.
จุดหมายและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 มุ่งหนักไปในด้านเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปริมาณของการผลิตพืชผลเกษตรกรรม รวมทั้งการสงวนป่ากับการปรับปรุงการขนส่งและ
สื่ อ สารให้ ส ะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมนั้ น อาศั ย การส่ ง เสริ ม การ
ลงทุนเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เอกชนดาเนินการ กิจการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ จะขยายออกไป
ได้ตามสมควร โดยพยายามดาเนินงานตามโครงการที่มีอยู่แล้วให้ลุล่วงไปตามกาหนดเวลา เพราะโครงการ
เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้กาลังเงินและกาลังคนเป็นจานวนมาก ในด้านการพาณิชย์ก็มี
จุดหมายและนโยบายที่จะขยายมูลค่าสินค้าขาออกให้สูงยิ่งขึ้นตามการขยายตัวของการผลิต กับส่งเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง ค น ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ล่ า เ ป็ น สั น ยิ่ ง ขึ้ น ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
สถานการณ์
หากพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ เป็ น ไปดั ง ที่ ค าดไว้ ประมาณว่ า ในระยะหกปี ข้ า งหน้ า รายได้
ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเป็นอย่างน้อย การผลิตข้าวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 7.6 ล้านตัน
ใน พ.ศ. 2506 จากจานวน 7.2 ล้านตัน ใน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น หากโครงการชลประทานสาคัญๆ สาเร็จ
บริบูรณ์ การผลิตข้าวก็จะมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นอีก การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมอื่นๆ คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้น
น อ ก จ า ก ก า ร ผ ลิ ต ไ ม้ ซึ่ ง อ า จ มี ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต ค ง ที่ ส่ ว น ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
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อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่สาคัญๆ ได้แก่ ซีเมนต์ ผ้า น้าตาล กระดาษ และดีบุก ก็คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้ น
จนใกล้เคียงกับความต้องการ
2.
การกะประมาณวงเงิน สาหรับใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาลได้คาดคะเนให้อยู่ใน
ระดั บ ที่ ค วรจะเป็ น ไปได้ ภ ายในขอบเขตของรายรั บ ของรั ฐ บาล โดยค านึ ง ถึ ง ความมั่ น คงใน
เสถียรภาพของเงินตราและผลในด้านพัฒนาการเศรษฐกิจตามจุดหมายและนโยบาย ค่า ใช้จ่ายในพัฒนาการ
เศรษฐกิจระยะหกปีมีจานวนประมาณ 22,000 ล้านบาท ในจานวนนี้ประมาณว่าร้อยละ 70 จะมาจาก
งบประมาณแผ่นดิน อีกร้อยละ 30 จะมาจากการกู้ยืมเงินและการช่วยเหลือจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
จานวนเงินที่กะประมาณไว้สาหรับดาเนินงานในด้านต่างๆ เป็นรายปีนั้น เป็น การคาดคะเนการใช้จ่ายซึ่งอาจ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ก้ ไ ข ไ ด้ ต า ม ค ว า ม จ า เ ป็ น ต า ม ส ภ า พ ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ ต า ม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินงานอันจะพึงปรากฏขึ้น
การช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีทั้งการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการ ประมาณว่าร้อยละ 90 ของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นการช่วยเหลือในกิจการด้านคมนาคม
กิจการที่สาคัญของการช่วยเหลือประเภทนี้ได้แก่ การสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายกรุงเทพฯ -สระบุรี การสร้าง
ทางสายโคราช - หนองคาย การสร้างถนนกรุงเทพฯ - บางกะปิ การซ่อมสะพาน อุปกรณ์สร้างทางการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร บิ น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร อ น า มั ย ท้ อ ง ถิ่ น อั น เ ป็ น กิ จ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลืออยู่แล้ว กับการสร้างทางสายหลุ่มศักดิ์ - ชุมแพ - ขอนแก่น ส่วนการช่วยเหลือด้านวิชาการ หนักไป
ในด้านการสาธารณสุข การศึกษา และการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการช่วยเหลือ
ทางวิชาการทั้งสิ้นใน 6 ปีข้างหน้า
โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศเป็นโครงการด้านคมนาคม พลังงาน และชลประทาน
เนื่องด้วยกาลังเงินและกาลังคนมีจากัด การดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจในบางด้าน จึง
อาจยังไม่สามารถขยายตัวให้ทันกับความต้องการในอนาคตได้ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจต่ากว่ าปริมาณ
ของความต้องการที่ขยายตัวออกไป และการบูรณะทางหลวงเพื่อให้มีทางได้มาตรฐานสูงกว่าเดิม อาจไม่ทันกับ
การขยายตั ว ของกิ จ การอื่ น ๆ กิจ การสองประเภทนี้ มีค่ า ใช้ จ่า ยจากงบประมาณแผ่ นดิ น เงิ นกู้ และเงิ น
ช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 ของงบพัฒนาการเศรษฐกิจทั้งหมด ฉะนั้นในโอกาสอันใกล้นี้
จึงจาต้องพิจารณาการดาเนินงานในด้านเหล่านี้อีก หากกาลังคนและวิธีการดาเนินงานอานวยให้ กับมีเหตุผล
สนับสนุนที่เหมาะสม ก็จะพิจารณาหาทางให้กิจการเหล่านี้ได้ขยายกว้างขวางขึ้นกว่าที่กะประมาณไว้
3.
โครงการการดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่อ นุกรรมการของคณะกรรมการบริหารสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและกระทรวงเสนอ มีจานวนมากด้วยกัน คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ โดยแบ่งพิจารณาเป็นแขนงๆ ไป และเสนอ
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แนวทางดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นแขนงๆ โดยคานึงถึงจุดหมายและนโยบายที่วางไว้ กับคานึงถึงผลที่
จะได้รับจากโครงการนั้ นๆ รวมทั้งข้อผูกพันและความจาเป็นต่างๆ เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ งชาติ
พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร เ ห ล่ า นี้ แ ล้ ว จึ ง น า เ ส น อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ค ณ ะ
รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2503 อนุมัติให้ส่วนราชการใช้แผน และโครงการพัฒนาการ-เศรษฐกิจ
ฉบับนี้ดาเนินงานได้ ดังเอกสารซึ่งสรุปไว้ในบทต่อๆ ไป
4.
โครงการด าเนิ น งานที่ ส าคัญ ๆ ตามแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ ในด้า นเกษตรกรรม ได้แ ก่
โครงการชลประทาน โดยเฉพาะการดาเนินการก่อสร้างตามโครงการเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนภูมิพลให้เสร็จ
ไปตามกาหนดเวลา โครงการสงวนป่าไม้กับโครงการปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตพืชผล รวมทั้งโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ยาง
พัฒนาการด้านอุตสาหกรรม มีโครงการสาคัญๆ คือ การสารวจแร่ การสารวจน้าบาดาล และ
กา ร ส า ร ว จ ท าง ธ รณี ฟิ สิ กซ์ ซึ่ ง ต้ อง อ าศั ย คว า ม ช่ ว ย เห ลื อข อ งต่ า งป ร ะ เท ศ ส า หรั บ กิ จ ก า ร
อุตสาหกรรม อันอยู่ในความอานวยการของรัฐที่จาต้องเร่งปรับปรุง คือ บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ ใน
ระยะ 3
ปี ข้ า งหน้ า จะหาทางตั้ ง งบประมาณให้ บ ริ ษั ท นี้ ช าระหนี้ ต่ า งประเทศให้ ห มด กั บ ให้ มี ทุ น
หมุ น เวี ย นพอแก่ ก ารด าเนิ น งานโรงงานน้ าตาลสุ พ รรณบุรี กับ โรงงานกระดาษที่ บ างปะอิน หากกระท า
ดังนี้ได้ บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จะสามารถดาเนินงานเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นไปได้โดยการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ฉะนั้นส่วนราชการต่างๆ
จาต้องร่วมมือกันเร่งส่งเสริมการลงทุน
โครงการพัฒนาการด้านพลังงานที่สาคัญ คือ โครงการไฟฟ้ายันฮี ซึ่งกาหนดจะเสร็จใน พ.ศ.
2506 นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นงานสารวจ
ด้ า นคมนาคม มี โ ครงการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ คื อ การก่ อ สร้ า งทางหลวง
แผ่นดินประมาณ 1,000 กม. การบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้มีมาตรฐานดีกว่าเดิม การปรับปรุงกิจการรถไฟ ให้
สามารถเพิ่มบริการขนส่งได้ทันกับความต้องการ ซึ่งจะต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศด้วย การขุดลอกสันดอน
ปากแม่น้าเจ้าพระยา การสารวจแม่น้าเจ้าพระยา การปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ต การปรับปรุงท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ และการก่อสร้ างระบบโทรคมนาคม ซึ่งใช้เงินกู้จากต่างประเทศส่ วนหนึ่ง และได้รับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง
โครงการพัฒนาการด้านมหาดไทยที่สาคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาการท้องถิ่น โครงการสารวจ
และจาแนกประเภทที่ดิน ซึ่งเป็นกิจการอันจาเป็นขั้นแรกในการดาเนินงานสงวนป่า โครงการนิคมสร้างตนเอง
และโครงการก่อสร้างขยายการประปากรุงเทพฯ ส่วนกิจการไฟฟ้าในภูมิภาค และการประปาในภูมิภาค ยังมี
หนี้สินค้างอยู่ จึงต้องตั้งงบประมาณชาระหนี้สินก่อน
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โครงการพั ฒ นาการด้ า นการพาณิ ช ย์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การรั ก ษาระดั บ ราคาพื ช ผลของ
องค์การคลังสินค้า แต่ยังมีมาตรการสาคัญๆ หลายประการในด้านการพาณิ ชย์ที่ควรจะได้กระทา คือ การ
ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ขาออก และการรั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของสิ น ค้ า ขาออก หากการด าเนิ น งานตาม
มาตราการเหล่านี้ได้ผลสมความมุ่งหมาย ประเทศจะสามารถส่งพืชผลไปจาหน่ายต่างประเทศได้ มีปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นในอนาคต อันจะเป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจอย่างยิ่ง
โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจด้านสหกรณ์ที่สาคัญ ได้แก่ การปรับปรุงสหกรณ์หาทุน และ
การจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
โครงการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามโรคติดต่อ กับการขยายโรงพยาบาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

บทที่ 1
จุดหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509
1.

รายได้ประชาชาติ

ถ้าใช้รายได้ประชาชาติ ซึ่งคานวณจากมูลค่าทั้งสิ้นของสิ่งของและบริการต่างๆ ที่ประชาชนผลิตขึ้นได้
ใน พ.ศ. 2495 เป็นบรรทัดฐาน รายได้ประชาชาติในระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2499
ได้เพิ่มขึ้นคิดเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2502 ถ้าใช้วิธีคานวณอย่างเดียวกันจะเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 4 เช่นกัน ส่วนรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ได้เพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อปี เมื่อคานึงถึงจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2 ต่อปีแล้ว จึงพึงเห็นได้ว่า จานวนรายได้
ประชาชาติที่เพิ่มนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ในการที่จะให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น และมีสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าที่เป็นมาแล้ว จาเป็นต้องเร่ง
พัฒนาการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งมุ่งเพิ่มการผลิตโดยทั่วไป และบูรณะทางขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้
สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อคานึงถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่และจะพึงใช้ในพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว โดย
ส่วนรวมรายได้ประชาชาติในระยะ 6 ปีข้างหน้า คือตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะเพิ่มได้ในอัตราร้อย
ละ 5 ต่อปี และรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งควรจะเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเป็นอย่าง
น้อย
2.

การสะสมทุน

พัฒนาการเศรษฐกิจจะดาเนินไปเร็วหรือช้า ย่อมขึ้นอยู่กับอัตราเพิ่มหรือลดของการสะสมทุน
ภายในประเทศ การสะสมทุนในที่นี้ มิได้หมายถึงการลงทุนที่เป็นตัวเงินโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่คลุมไปถึง
การลงทุนในการซื้อหรือผลิตสิ่งของประเภททุนที่ใช้ในการผลิตวัตถุต่างๆ ด้วย เป็นต้นว่า
เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ถ้าสิ่งของประเภททุนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงว่า จะ
สามารถผลิตสิ่งของและบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ อาศัยเหตุนี้ การสะสมทุนซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ละปี จึงเป็นเงื่อนไข
สาคัญอย่างหนึ่งในพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อภาวะเศรษฐกิจขยายตัวและมี
ประสิทธิภาพดีก็ย่อมมีความต้องการแรงงานประเภทต่างๆ กว้างขวางออกไป เป็นการยกระดับรายได้ของ
ประชาชนไปในตัวในเมื่อคนมีงานทามากขึ้น
ในระยะเวลา 8 ปีที่แล้วมา คือตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2502 การสะสมทุนของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี และมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14 ถึงร้อยละ 15 ของรายได้ประชา-ชาติ
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เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้เกิดขึ้น สิ่งของประเภททุน เช่น
เครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ ในการขยายอุตสาหกรรมก็มีความจาเป็นมากยิ่งขึ้น โดยเหตุนี้ในระยะเวลา 6 ปี
ข้างหน้า คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 การสะสมทุนของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 15 ของรายได้ประชาชาติในแต่ละปี
3.

เกษตรกรรม

โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากกว่ากิจการด้านเศรษฐกิจอื่นๆ และอาชีพ
ของประชาชน ธุรกิจที่สาคัญ ภาวะการค้ากับต่างประเทศก็ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตในด้านเกษตรกรรมแทบ
ทั้งสิ้น ทั้งยังมีทางที่จะขยายการผลิตด้านเกษตรกรรมให้กว้างขวางออกไปได้อีกมาก กล่าวคือ มีที่ดินแรงงาน
และงานในด้านวิชาการที่อาจจะปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ฉะนั้น การดาเนินงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจ เพื่อรักษาระดับรายได้ประชาชาติต่อประชากรคนหนึ่งให้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี จึงมีจุดหมายมุ่งไปในด้านเพิ่มการผลิตพืชที่สาคัญๆ อันมีความต้องการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และขยายงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรรมให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการขยายตลาดสาหรับพืชผล
เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ อันมีส่วนส่งเสริมสินค้าขาออกทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้
จุดหมายที่สาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งในด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การสงวนและบารุง
ป่าไม้ เพื่อให้มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 ของเนื้อที่ของประเทศไทย
ในการผลิตด้านเกษตรกรรมโดยส่วนรวม กะประมาณว่า จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และ
เฉพาะกิจการที่สาคัญ มีจุดหมายในการผลิตดังนี้
(1)
การผลิตข้าว จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.3 ต่อปี และใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่าปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ จะเพิ่มจากจานวนใน พ.ศ. 2502 ประมาณ 400,000 ตัน ฉะนั้น ข้าวเปลือกที่ผลิตได้
ทั้งหมดใน พ.ศ. 2506 จะมีปริมาณ 7.6 ล้านตัน ถ้าเนื้อที่ทานาเสียหายเพียงร้อยละ 7 ของ
เนื้อที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นอัตราปกติอาจจะผลิตข้าวเปลือกได้ 8.1 ล้านตัน ถ้าการก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน (เขื่อนเจ้าพระยา) และโครงการเขื่อนภูมิพลแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 ในปีต่อๆ ไป ปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ จะมีอัตราเพิ่มสูงกว่าที่ประมาณไว้นี้
(2)
การผลิตยางในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) แห่งพัฒนาการเศรษฐกิจ จะเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 6 ของปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 (170,000 ตัน) ทั้งนี้โดยคานึงถึงสวนยางในจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้น้ายางมากกว่าของเดิมมาก่อนแล้ว กับสวนในภาคใต้ซึ่งจะ
ครบอายุการตัดยางเพื่อปลูกต้นยางพันธุ์ดีแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
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การผลิตยางจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยอยู่ที่ความต้องการของตลาดโลก ถ้ายางราคาดีด้วย
จานวนยางส่งออกจะเพิ่มมากขึ้น ใน พ.ศ. 2502 ราคายางได้เขยิบจากกิโลกรัมละ 9.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ
14.00 บาท ปริมาณที่ส่งออกนอกประเทศได้เพิ่มขึ้น 30,000 กว่าตัน
(3)
การผลิตข้าวโพด ใน พ.ศ. 2506 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว จากจานวนที่ผลิตได้ใน
พ.ศ. 2502 ในระยะ 3 ปีที่แล้ว ปริมาณข้าวโพดที่ส่งออกนอกประเทศได้เพิ่มขึ้นมาก อันเป็นการแสดงว่าตลาด
ต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่
(4)
การตัดฟันชักลากไม้สัก สาหรับใช้ภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504
จนถึง พ.ศ. 2506 จะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี เพราะจะต้องควบคุมการตัดไม้สักอย่าง
เคร่งครัด เพื่อมิให้สูญเสียทรัพยากรประเภทนี้ เพราะการลักลอบตัดฟันอีกต่อไป ในขณะเดียวกันจะได้สร้าง
สวนสักและจัดการบารุงสวนสัก ถ้าการสงวนและบารุงป่าดาเนินไปถูกต้องตามวิธีการของการป่าไม้ เชื่อว่า
หลังจาก พ.ศ. 2509 บรรดาป่าคุ้มครองและป่าสงวน โดยเฉพาะป่าที่อยู่ต้นน้าลาธาร จะเป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้น
ส่วนการผลิตไม้อื่นๆ จะเพิ่มขึ้นพอชดเชยกับปริมาณไม้สักที่ลดลง
(5)
การผลิตมันสาปะหลัง ใน พ.ศ. 2506 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณที่
ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
(6)
ครั่ง เคยเป็นสินค้าขาออกที่สาคัญ ใน พ.ศ. 2497 ประเทศไทยส่งครั่งดิบ ครั่งเม็ด และ
เชลแลค รวมกันปริมาณ 15,900 ตัน เป็นมูลค่า 157 ล้านบาท ไปขายในต่างประเทศเมื่อ 3 ปีมาแล้ว
ตัวครั่งเป็นจานวนมากได้ตายแทบทุกแห่งที่มีการเลี้ยงครั่ง ในปีต่อๆ มาจานวนครั่งที่ผลิตได้จึงลดลงมาก
ปริมาณครั่งที่ส่งออกนอกประเทศใน พ.ศ. 2501 จานวน 3,672 ตัน และใน พ.ศ. 2502 จานวน 4,802 ตัน
คาดว่าการเพาะเลี้ยงครั่งในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าหากมีการปรับปรุง
วิธีการผลิตให้ดีขึ้น
(7)
ปริมาณสัตว์ที่ผลิตในระยะ 3-6 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็น
อย่างต่า เฉพาะเป็ดและไก่มีทางจะเพิ่มปริมาณการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ส่วนการจับ
สัตว์น้าจะพยายามให้เพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ 50 ใน พ.ศ. 2506 โดยคิดเทียบกับปริมาณที่จับได้ใน พ.ศ. 2502
4.

อุตสาหกรรม

ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจาเป็นที่จะต้องขยายการ
ผลิตในด้านอุตสาหกรรมตามกาลังทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ประเทศยังขาดบริการขั้นรากฐานของ
อุตสาหกรรมอยู่เป็นต้นว่า พลังงาน ความชานาญงานในการจัดการ ความรู้ความชานาญในด้านเทคนิค
ช่างฝีมือ และการสารวจแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ การทนุบารุงในด้านอุตสาหกรรมจะหนักไป
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ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเอกชนให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงกระทาได้ โดยเพ่งเล็งเอากิจการที่ใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศเป็นสาคัญ
สถิติที่รวบรวมได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2502 แสดงให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติในด้าน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อมีการส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทมีท่าทีจะขยายออกไป จึงประมาณว่ารายได้ประชาชาติทางด้านอุตสาหกรรมระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง
พ.ศ. 2506 จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญในระยะ 3 ปีแรก จะ
เพิ่มขึ้นดังนี้
การผลิตปูนซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2506 ร้อยละ 50 จากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
การผลิตผ้า จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า จากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
การผลิตน้าตาล จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
การผลิตกระดาษ จะเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่าตัว จากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 เพราะใน
พ.ศ. 2506 โรงงานกระดาษที่สร้างใหม่อาจจะสามารถผลิตได้เต็มที่
การผลิตกระสอบใน พ.ศ. 2506 จะเพิ่มร้อยละ 50
การผลิตยาสูบใน พ.ศ. 2506 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
การผลิตแร่โลหะ ในปีหนึ่งๆ มีจานวนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก โดยเฉพาะการผลิต
แร่ดีบุก ใน พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2502 มีปริมาณต่ากว่าจานวนที่ผลิตได้ในปีก่อนๆ มาก เนื่องจากมีการ
ควบคุมการผลิตแร่ดีบุกระหว่างประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2506 ถ้าการควบคุมดีบุกระหว่าง
ประเทศคลายลง และสามารถรักษาระดับราคาที่ต้องการไว้ได้ ประเทศไทยจะสามารถผลิตแร่ดีบุกได้ไม่น้อย
กว่า 14,000 ตันต่อปี การส่งดีบุกในปริมาณดังกล่าวไปจาหน่ายในต่างประเทศ จะเป็นผลดีแก่ประเทศไทย
มาก
การผลิตลิกไนท์ ใน พ.ศ. 2506 จะผลิตเพิ่มขึ้นได้เป็นสามเท่าของปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
(140,000 ตัน)
การผลิตยิบซั่ม ใน พ.ศ. 2506 อาจจะเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าตัวจากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502
5.

พลังงาน
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จุดหมายในด้านพลังงาน คือ ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 เพื่อผลิตไฟฟ้า
โดยใช้พลังน้าในขั้นแรก 140,000 กิโลวัตต์ และปรับปรุงระบบจาหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
พระนครและธนบุรี กับในจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการ ให้เสร็จก่อนที่จะใช้กระแสไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล
ใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่าพลังงานไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้นจากจานวน 138,000 กิโลวัตต์ ที่มีอยู่
เวลานี้ เป็น 370,000 กิโลวัตต์
6.

คมนาคม

การคมนาคมมีความสาคัญคู่กันไปกับเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม จึงมีความจาเป็นต้องบูรณะทาง
หลวงและแม่น้าลาคลอง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งได้สะดวกและรวดเร็ว กิจการใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก็จะดาเนินการให้เป็นกิจการที่เลี้ยงตัวเองได้ เพื่อแบ่งเบาภาระในการใช้จ่ายของรัฐบาล
งานพัฒนาการด้านคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะมีการสร้างทางหลวง
แผ่นดินสายสาคัญที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จประมาณ 1,000 กิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางสายชุมพร -นครศรีธรรมราช
เป็นระยะทาง 295 กิโลเมตร การสร้างทางสายนี้อาจจะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ อนึ่ง การบูรณะทางหลวงที่ได้
สร้างไว้แล้ว เพื่อให้เป็นทางที่ถาวรและใช้ได้ทุกฤดูเป็นงานพัฒนาการสาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ฉะนั้นในระยะ 6 ปี
ข้างหน้า จึงมีจุดหมายที่จะบูรณะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 1,000 กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานดีกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
การรถไฟ ในปัจจุบันมีทางรถไฟที่เปิดเดินรถแล้ว 3,000 กิโลเมตรเศษ จุดหมายในด้านนี้คือ จะ
ก่อสร้างย่านสถานีบางซื่อให้แล้วเสร็จ และการสร้างทางใหม่สายแก่งคอย - บัวใหญ่ ยาว 272 กิโลเมตร ส่วน
ในด้านบารุงรักษาจะเปลี่ยนรางสายใต้ และสะพานหลายแห่งที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้รับ
น้าหนักของขบวนลากจูงได้มากขึ้น กับเพิ่มอุปกรณ์ของการรถไฟให้ทันกับความต้องการเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่การขนส่ง ทั้งนี้โดยจะกู้เงินจากต่างประเทศสาหรับซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
ส่วนกิจการไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ และโทรศัพท์นั้น จะปรับปรุงให้มีสมรรถภาพดีขึ้น โดยที่การ
โทรคมนาคมเป็นงานสื่อสารที่สาคัญในปัจจุบัน ประกอบทั้งการสารวจเบื้องต้นก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงจะ
ลงมือก่อสร้างในไม่ช้า การสื่อสารทางโทรคมนาคมต้องประสานกันกับการวิทยุ การโทรศัพท์และการ
โทรเลข เมื่องานก่อสร้างเสร็จแล้วอาจจะรวมงานดังกล่าวให้มาอยู่ในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน หรือจัดตั้งเป็นบริษัท
จากัดขึ้น เพื่อดาเนินการโดยอิสระ และให้บริการแก่รัฐและประชาชนอย่างเต็มที่ ฉะนั้นการขยายงานสื่อสาร
อย่างใดที่ควรจะรอได้จนกว่างานโทรคมนาคมจะแล้วเสร็จ เช่น การโทรเลข เป็นต้น ควรระงับไว้พลางก่อน
และควรทาเฉพาะงานบารุงรักษาเท่านั้น
7.

การศึกษาและสาธารณสุข
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ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข จะขยายกิจการให้ประสานกับพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษานั้น จะส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ เพื่อฝึกฝนผู้ที่จะประกอบอาชีพให้มีความชานาญ ในทาง
ปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้

8.

การค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา โดยทั่วไปประเทศไทยมีดุลการค้าเสียเปรียบตลอดมา จุดหมายของ
พัฒนาการเศรษฐกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงอยู่ที่การรักษาดุลการค้าให้อยู่ในระดับที่อานวย
เสถียรภาพแก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ตามสถิติสินค้าขาออกและขาเข้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2502 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของสินค้า
ขาออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนมูลค่าของสินค้าขาเข้านั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ถ้าสภาพการค้า
ระหว่างประเทศทรงตัวอยู่เช่นนี้ และถ้าพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศดาเนินไปในระดับที่คาดไว้ มูลค่า
สินค้าขาออกและมูลค่าสินค้าขาเข้าในอนาคตควรจะเพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี เช่นนี้ใน พ.ศ. 2506 การค้า
ระหว่างประเทศคงจะขาดดุลประมาณ 1,500 ล้านบาท ในยอดดุลการค้าที่ขาดอยู่นี้ เป็นที่เข้าใจว่า
ต่างประเทศคงจะช่วยเหลือประเทศไทยในทางเศรษฐกิจเช่นในปีก่อนๆ กล่าวคือส่งอุปกรณ์หลายอย่างมาให้
โดยไม่คิดมูลค่าและมีสินค้าขาเข้าเป็นจานวนไม่น้อยที่ประเทศไทยได้มา โดยการช่วยเหลือและการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ สินค้าที่ประเทศไทยได้รับโดยวิธีการเช่นว่านี้ ใน พ.ศ. 2502 มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท
โดยเหตุนี้ดุลแห่งการชาระหนี้ของประเทศไทยในอนาคต ยังคงจะมีสภาพมั่นคงดังระยะ 3 ปีที่แล้วมา ซึ่งไม่
ปรากฏว่าขาดแคลนเงินตราต่างประเทศสาหรับชาระหนี้และ
ใช้จ่ายในการต่างๆ อย่างไรก็ตามจาต้องคอยสังเกตและศึกษาความเคลื่อนไหวของการค้าและหาทางแก้ไข
ดุลการค้าให้ดีขึ้น โดยหาตลาดสาหรับสินค้าสาคัญเพิ่มเติมในต่างประเทศ ในเมื่อมีการเพิ่มปริมาณการผลิตพืช
และสินค้าทีส่ าคัญบางอย่าง (ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพด ครั่ง และยาง) หลังจาก พ.ศ. 2506 เมื่องานก่อสร้าง
ชลประทานในภาคกลางเสร็จบริบูรณ์ และเป็นประโยชน์แก่การเพาะปลูกอย่างเต็มที่ ปริมาณข้าวและพืชอื่นๆ
อันเป็นสินค้าขาออกที่สาคัญก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยรักษา
เสถียรภาพของการค้าให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย
9.

การเงินและการคลัง
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จุดหมายสาคัญในด้านการเงินและการคลัง คือ การรักษาเสถียรภาพของเงินตราให้มีค่ามั่นคงตลอดไป
อันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์ และมีผลให้เกิดการลงทุนใน
กิจการต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคลัง ถ้ามีความจาเป็นอาจจะปรับปรุงภาษีอากรเพื่อประโยชน์แก่
พัฒนาการเศรษฐกิจ และดาเนินการให้ส่วนรายจ่ายที่เกินรายรับอยู่ในระดับที่เหมาะสม อันเป็นทางป้องกันมิ
ให้เกิดเงินเฟ้อ กะประมาณว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 งบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐบาลจะ
เพิ่มขึ้นปีละ 500 ล้านบาท เริ่มต้นด้วยรายจ่าย 7,700 ล้านบาท ใน
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2503 งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีอัตรา-ส่วนเป็น
ร้อยละ 19.5 ของรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2504 อัตราส่วนนี้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนในที่สุดจะเป็นร้อยละ 28.7
เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2509
อนึ่ง การลงทุนในงานพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดินแต่ทางเดียว ยังไม่พอแก่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามอัตราที่ได้ระบุไว้ในตอนต้น รัฐบาลจึงมีความจาเป็นจะต้องกู้เงินจาก
ต่างประเทศมาใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะ 3 ปีแรก ประมาณ 3,000 ล้านบาท (จานวนนี้รวมเงินกู้
ตามโครงการที่ต่างประเทศให้กู้เงินมาแล้ว แต่ยังคงต้องเบิกจ่ายต่อไป ระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 ประมาณ
1,500 ล้านบาท) และคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและวิชาการประมาณ
1,500 ล้านบาท
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแนวโน้มของรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2495 – 2501
และรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2502 – 2509
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การกะประมาณจานวนผลิตผลทางเกษตรบางประเภท พ.ศ. 2504 - 2509
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กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างสินค้านาเข้า และสินค้าส่งออก
พ.ศ. 2495 – 2509

16

ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ที่สาคัญๆ บางประเภท ใน พ.ศ. 2502

บุหรี่
ซิการ์
ซีเมนต์
เหล็กและเหล็กกล้า
กระดาษ
น้าตาล
ผ้า
กระสอบป่าน
ดีบกุ
ยิบซั่ม
ลิกไนท์

หน่วย

พ.ศ. 2502

ล้านมวน
ล้านมวน
พันเมตริกตัน
พันเมตริกตัน
พันรีม
พันเมตริกตัน
ล้านเมตร
ล้านใบ
พันเมตริกตัน
พันเมตริกตัน
พันเมตริกตัน

17,920
9
482
6
78
100
13
6
10
5
140

บทที่ 2
นโยบายของพัฒนาการเศรษฐกิจ
1

เกษตรกรรม

(1)
เพิ่มปริมาณการผลิตด้านเกษตรกรรม โดยขยายการชลประทาน ความสาคัญอันดับแรก
ได้ แ ก่ การด าเนิ น งานตามโครงการชลประทานเขื่ อ นเ จ้ า พระยาและเขื่ อ นภู มิ พ ลให้ เ สร็ จ และ
ได้ ผ ลแก่ ก ารเกษตรสมบู ร ณ์ ต ามโครงการ นอกจากนี้ ก็ ด าเนิ น งานต ามโครงการชลประทาน
แก่งกระจาน และโครงการชลประทานสาคัญอื่นๆ ให้บังเกิดผลแก่เกษตรกรรม
(2)
ส่ งเสริ มการปรั บ ปรุ ง วิธีการผลิ ต โดยการดาเนินงานเผยแพร่วิ ช าการเกษตรกรรแก่
กสิกรโดยการแสดงตัวอย่าง โดยเพ่งเล็งในด้านชักจูงให้กสิกรผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากประเภท กับทา
นาผสมและปรับปรุงคุณภาพของพืชผล โดยเฉพาะคือ การขยายพันธุ์ข้าวชนิดดี การปรับปรุงพันธุ์ยาง
และการปรั บ ปรุ ง การเพาะปลู ก พื ช ไร่ ที่ ส าคั ญ ๆ รวมทั้ งการทดลองและส่ ง เสริ ม การใช้ ปุ๋ ย กั บ
การดาเนินงานปราบศัตรูพืช
(3)
ปรั บ ปรุ งและเร่ งรั ดการสงวนป่ าไม้ เพื่ อทาให้ การสงวนป่ าและการใช้ ไม้ไ ด้ผ ลถาวร
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น กับบารุงและปลู กสร้างป่าไม้ โดยเฉพาะป่าไม้บริเวณต้นน้าลาธาร ทั้งนี้มีความจาเป็นที่
จะต้องแก้ไข พ.ร.บ. สงวนป่าไม้ ให้เหมาะสมและควรดาเนินการสงวนป่าไม้ให้ได้เนื้อที่ร้อยละประมาณ
50 ของเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด
(4)
ปรั บ ปรุ ง บ ารุง รักษา และสร้างแหล่ งผลิ ตและเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าจืดและสัตว์น้าเค็ม
รวมทั้งศึกษา ค้นคว้าและส่งเสริมทางวิชาการในด้านนี้ เพื่อรักษาพันธุ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้า กับให้ความ
ช่วยเหลือและความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ชาวประมง
(5)

เผยแพร่และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการกาจัดโรคสัตว์

(6)
ดาเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นในชนบท ให้หนักไปในด้านปรับปรุงเกษตรกรรม และมุ่งทา
ให้เห็นผลจริงจังเป็นภาคๆ ไป หลังจากที่ได้ทดลองวิธีการอันเหมาะสมแล้ว ภาคแรกที่จะดาเนินงานให้
เห็นผลคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(7)
ดาเนิ น งานตามโครงการจัดสรรที่ ดิน ด้ว ยการส ารวจและจาแนกประเภทที่ดิน เพื่ อ
จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร และป้องกันการทาลายป่าไปพร้อมกันด้วย
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(8)
ด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง นิ ค มสร้ า งตนเองที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ไ ด้ ผ ลสมบู ร ณ์ และใช้ ที่ ดิ น
ว่างเปล่าในนิคมเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์พร้อมกับจัดตั้งนิคมชาวเขา
2.

การสหกรณ์

(1)
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และจั ด ตั้ ง สหกรณ์ บ างประเภท โดยยึ ด หลั ก ว่ า สมาชิ ก ของ
สหกรณ์ มี ค วามเข้ า ใจหลั ก การสหกรณ์ สามารถด าเนิ น งานตามหลั ก การของสหกรณ์ ไ ด้ ใ นเวลา
พอสมควร และกิจการของสหกรณ์จะประสบความสาเร็จในระยะเวลาอันสมควร
(2)
ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระยะเวลาพอสมควร การดาเนินงานในด้าน
การส่งเสริมของรัฐบาล จะหนักไปในด้านวิชาการและอานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานของสหกรณ์
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ส่วนสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องเป็นผู้ จัดหาทุนเพื่อการดาเนินงานของสหกรณ์ หาก
รัฐบาลจาต้องช่วยเหลือในการให้กู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่า สหกรณ์จะต้องสามารถส่งใช้คืนได้ภายใน
กาหนดพอสมควร
(3)
การดาเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องประสานกับการดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการด้านการเกษตร
(4)
ทาการทดลองจัดตั้งสหกรณ์รูปใหม่ๆ ในขอบเขตจากัด เมื่อได้พิจารณาแล้วว่า กิจการ
นั้ น ๆ อาจก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ได้ ใ นประเทศไทย แต่ จ ะไม่ มี ก ารขยายสหกรณ์ จ นกว่ า ประชาชนจะเข้ า ใจ
วิธีการ และสามารถดาเนินงานได้
3.

อุตสาหกรรม

(1)
ส่ งเสริ มการลงทุน ของเอกชนในด้า นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกิจการที่ใช้วัต ถุดิบใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ กิจการที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในประเทศมาก ทั้งนี้โดยคานึงว่ากิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมนั้นสามารถผลิตสิ่งของได้มีปริมาณมาก มีคุณภาพดีเท่าเทียมกับของต่างประเทศ ใช้วิธีการ
ผลิตอันมีประสิทธิภาพและให้สามารถตั้งตัวได้ภายในระยะเวลาพอสมควร
(2)
รั ฐ ไม่ ป ระกอบกิ จ การขึ้ น ใหม่ อั น เป็ น การแข่ ง ขั นกั บ เอกชน ส่ ว นกิ จ การที่ รั ฐ
อานวยการอยู่แล้วก็จะจัดการให้บังเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
(3)
ส่งเสริมการค้นหาและสารวจทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่การอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะคือ การสารวจแหล่งแร่ และการสารวจธรณีวิทยา
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(4)
จัดให้มีการฝึ กและอบรม เพื่อให้ มีผู้ ชานาญงานและช่างฝี มือ ตามความต้องการของ
กิจการอุตสาหกรรม
(5)
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และ
ช่วยหาตลาดจาหน่ายสินค้าประเภทนี้
4.

การพลังงาน

(1)
ที่กาหนดไว้

ดาเนินงานตามโครงการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ให้บรรลุผลตามกาหนดเวลาและตามแผนการ

(2)
วางรากฐานของกิจ การต่างๆ ซึ่งจะใช้บริ การไฟฟ้าจากเขื่อนภู มิพล เช่น ระบบการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในท้องที่นั้นๆ ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้า
(3)

ดาเนินงานสารวจเกี่ยวกับพัฒนาการลุ่มแม่น้าโขง โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ

(4)
ดาเนิ น งานให้ ได้ พลั งงานในราคาถู กพอสมควร จากแหล่ งพลั งงานต่างๆ ตามความ
ต้องการของประเทศ
5.

การคมนาคม

(1)
ปรับปรุงกิจการขนส่งทางบก ทางน้าและทางอากาศ ให้มีบริการสะดวกรวดเร็ว และให้
ค่าใช้จ่ายในการอานวยการขนส่งถูกลง เพื่อให้บริการแก่กิจการต่างๆ ที่จะได้พัฒนาการขึ้นตามจุดหมาย
โดยเฉพาะในกิจการต่อไปนี้
ก.
การรถไฟ ดาเนินการก่อสร้า งย่านขนถ่ายสิ นค้าพหลโยธิน ให้ เสร็ จ เพิ่ ม
รถตู้และรถจักรตามความขยายตัวของความต้องการการขนส่งทางรถไฟ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารและค่า
ระวางขนสินค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ข.
ทางหลวง ปรับปรุงการบูรณะเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เปิดใช้แล้ว ให้มีสภาพ
ถาวรมั่นคงมากยิ่งขึ้น จัดตั้งหน่วยจักรกลก่อสร้างทางหลวง มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมมูล เพื่อโยกย้ายไป
ดาเนินงานบูรณะและก่อสร้างเป็นหน่วยๆ การก่อสร้างทางสายใหม่ควรดาเนินไปภายในขอบเขตของกาลัง
กรมทางหลวงแผ่นดินบูรณะและก่อสร้างทางหลวงในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-สระบุรี-โคราชหนองคาย กรุงเทพฯ-ชุมพร-จดชายแดนมลายู โดยชิดชายฝั่งด้านตะวันออก ชุมพร-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-ตราด
โคราช-อุบล และกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ส่วนทางหลวงจังหวัด ก็จะบูรณะและก่อสร้างให้มีขึ้นตามความ
จาเป็นของท้องที่
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ค.
การขนส่งทางน้า บารุงรักษาและปรับปรุงร่องน้าให้เรือเดินได้โดยสะดวก
ทาการศึกษาเรื่ องทางเดิน ของกระแสน้ าแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อหาทางลดการตกตะกอนที่ปากแม่น้ า
ปรับปรุงท่าเรือในภาคใต้ที่สงขลาและภูเก็ต
ง.
การขนส่งทางอากาศ ปรับปรุงบริการการบินภายในประเทศให้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย กับปรับปรุงท่าอากาศยานพลเรือนที่ดอนเมือง เพื่อให้บริการแก่เครื่องบินโดยสารที่ทันสมัย
และปรับปรุงสนามบินต่างจังหวัดบางจังหวัดให้เหมาะแก่การใช้เป็นสนามบินพาณิชย์
(2)
ปรับปรุงกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้มีบริการสะดวกและรวดเร็ว โดยการเพิ่ม
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ และบูรณะที่ทาการไปรษณีย์ รวมทั้งการแบ่งเขตไปรษณีย์ในท้องที่ต่างๆ ที่มี
พลเมืองหนาแน่น เร่งสร้างระบบโทรคมนาคมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและ
ขยายโทรศัพท์ด้วยรายได้ขององค์การโทรศัพท์ฯ เอง
(3)
การดาเนิน งานกิจ การให้บริการสื่ อสารและการขนส่ ง ซึ่ งรัฐ เป็นผู้ อานวยการเองนั้น
จะต้องพยายามให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้
6.

การสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้า สุขาภิบาลอื่นๆ)

(1)
กิจการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล จะพยายามมอบให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือ
องค์การสาธารณูปโภคดาเนินงาน ส่วนการสาธารณูปโภคในจังหวัด ควรเป็นหน้าที่ของจังหวัดหรือชุมนุม
ชนในท้องที่นั้นๆ
(2)
การด าเนิ น งานสาธารณู ป โภคจะยึ ด หลั ก ว่ า ให้ เ ลี้ ย งตั ว เองได้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด และ
เทศบาลต่างๆ ควรจะนารายได้มาใช้จ่ายในการสาธารณูปโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(3)
หากการเงินอานวยให้ รัฐบาลอาจมีเงินทุนอุดหนุนให้แก่ เทศบาลและท้องที่ต่างๆ เพื่อ
การนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเงินงบประมาณหรือเงินกู้ก็ได้
(4)
การขยายกิจการคมนาคมในท้องที่ใด จะคานึงถึงความสัมพันธ์กับบริการสาธารณูปโภค
ในท้องที่นั้นด้วย
7.

การปรับปรุงระบบการจ้าหน่าย

(1)
วางมาตรฐานและระบบการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า โดยเฉพาะสิ นค้าขาออก
ประเภทสาคัญๆ
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(2)
ช่วยรักษาระดับราคาของพืชผลและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญๆ เพื่อทาให้ผู้ผลิตมีกาลังใจที่จะ
ขยายหรือรักษาระดับของการผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และ
ความต้องการของตลาด
(3)
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อและการจาหน่าย
สิ่งของโดยอาศัยวิธีการสหกรณ์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคเป็นผู้ดาเนินงานเอง

8.

(4)

สนับสนุนให้คนไทยประกอบอาชีพในด้านพาณิชยกรรมมากยิ่งขึ้น

(5)

ดารงไว้ซึ่งระบบของการแข่งขันในการผลิต และการจาหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

(6)

ส่งเสริมการส่งสินค้าออกนอกประเทศ

การรักษาเสถียรภาพของเงิน

(1)
ประหยั ด รายจ่ า ยของรัฐ บาล ให้ ก ากัด อยู่ ในกิจ การอัน จะบั งเกิด ผลอย่ า งแท้จ ริง แก่
ประชาชนและการเศรษฐกิจ และให้อยู่ในขอบเขตของรายได้และเงินที่รัฐบาลจะได้มาโดยการกู้ยืม หาก
เป็นการกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศ จะต้องคานึงว่าผลของการกู้ยืมนั้นจะไม่เป็นเหตุให้ราคาสิ่งของและ
บริการแพงขึ้น
(2)
พยายามเพิ่มรายได้ของรัฐบาล เพื่อนามาใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการกวดขัน
การเก็บภาษีอากร
(3)
ปรั บ ปรุ ง ระบบภาษี อ ากร เพื่ อ ให้ ร ายได้ ข องรั ฐ บาลเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ
รายจ่าย เพื่อให้ความเป็นธรรมและความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากร และเพื่อให้สัมพันธ์กับนโยบายของ
รัฐบาลในด้านส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
(4)
ควบคุ ม ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในทางที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
มั่น ใจ และอานวยความสะดวกแก่ป ระชาชนมากที่สุ ด และปรับปรุงพระราชบัญญัติธ นาคารพาณิช ย์
เพื่อให้การดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงทั่วไป
(5)
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนออมทรั พ ย์ โดยการชี้ ช วนและแนะน าวิ ธี ก ารออมทรั พ ย์ ชี้
ช่องวิธีหาผลประโยชน์จากเงินออมนั้นให้ประชาชนทราบ และจะต้องพยายามหาทางชักเงินออมนั้น เข้า
มาสู่ ว งการธนาคารให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ทางการจะได้ มี โ อกาสควบคุ ม การใช้ เ งิ น ออมให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
9.

การสังคม
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(1) การสาธารณสุข ส่งเสริมการอนามัยในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งความเจริญ
โดยขยายและปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ที่มีอยู่ ให้เข้าระดับมาตรฐานสถานีอนามัยชั้น 1 ตามความ
เหมาะสมของท้องที่ ทั้งนี้เพื่อให้สถานีอนามัยมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้านอนามัย การป้องกันโรค
และการบาบัดโรคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้ดีขึ้น
ในด้านการแพทย์ ก็จะขยายโรงพยาบาลในภูมิภาคที่มีชุมนุมชนหนาแน่นให้มีบริการที่
ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการยิ่งขึ้น กับดาเนินงานคณะแพทยศาสตร์ที่เชียงใหม่ให้สมบูรณ์ตาม
โครงการ
ส าหรั บ การป้ อ งกัน โรคติ ดต่อ ต่างๆ ร่ ว มกั บสหประชาชาติ เช่น การปราบโรคเรื้อ น
คุดทะราด วัณโรค และการปราบโรคมาเลเรียนั้น จะถือว่ามีความสาคัญอันดับสูง
(2)

การสังคมสงเคราะห์

ก.
อาคารสงเคราะห์ หาทางสร้างบ้านอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มีรายได้ต่าให้มี
จานวนมากพอสมควร หากเอกชนจะสนใจลงทุนสร้างอาคารสงเคราะห์ให้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นด้วย ก็คงจะช่วย
แบ่งเบาภาระในด้านนี้จากรัฐได้อีกมาก
ข.
การประชาสงเคราะห์ จะสงเคราะห์ คนยากจน ผู้ มีรายได้ต่า เด็กซึ่งไร้ผู้
อุปการะ ตลอดจนคนชราซึ่งไร้ที่พึ่ง คนพิการ คนทุพพลภาพ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับการเลี้ยง
ดู บารุงรักษาและสงเคราะห์เท่าที่ควร
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บทที่ 3
วงเงินรายรับและรายจ่ายสาหรับงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้าน
รัฐบาลระหว่าง พ.ศ. 2504-2509
ความสามารถของรัฐบาลที่จะใช้จ่ายดาเนินงานต่างๆ ย่อมขึ้นอยู่กับรายได้จากภาษีอากร รายได้
ของรัฐวิสาหกิจ การกู้ยืมเงินภายในและภายนอกประเทศ และการช่วยเหลือของต่างประเทศ สาห รับ
ประเทศไทยในหกปีข้างหน้า รัฐบาลมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ อยู่เป็นอันมาก จนเกิน
กาลังรายได้จากภาษีอากร ฉะนั้น จึงจาต้องกะประมาณจานวนเงินที่รัฐบาลจะพึงได้ จากแหล่งต่างๆ ที่
ส าคั ญในอนาคต โดยถือ หลั ก การที่จ ะให้ มีร ายรั บมากที่สุ ดเท่าที่ จะพึ งกระท าได้ ภ ายในขอบเขตของ
เหตุการณ์แวดล้อม รวมทั้งนโยบายรั กษาเสถียรภาพของเงินตรา กับกะประมาณจานวยรายจ่ายโดย
ประหยัด เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจมากที่สุด
รายรับของรัฐบาล
1.

รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ

รายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ของรัฐบาล ใน พ.ศ. 2503 ประมาณไว้ 6,540 ล้านบาท
รายได้ของรัฐบาลจากด้านเหล่านี้ คาดว่าจะเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดังที่ป รากฏมาแล้ วในอดีต แต่เมื่อคานึงว่า ภาระการใช้จ่ายของรัฐ บาลมีอยู่เป็นอันมาก ประกอบกับ
ขอบเขตการกู้ ยื ม เงิ น และกา รช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ มี จ ากั ด จึ ง คาดว่ า รายได้ ข อ ง
รั ฐ บาลจากภาษี อ ากรและด้ า นอื่ น ๆ ในหกปี ข้ า งหน้ า จะไม่ พ อใช้ จ่ า ยเพื่ อ ท านุ บ ารุ ง ประเทศให้
ก้าวหน้าไปในระดับที่พึงประสงค์ และขณะเดียวกันก็ไม่พอดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจให้ลุล่วงไปตาม
จุดหมาย ฉะนั้น รัฐบาลอาจจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงภาษีอากร เพื่อให้มีรายได้จากภาษีอากรเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 505 ล้านบาท ในระยะ 3 ปีแรก ทั้งนี้นอกจากจะทาให้รัฐบาลมีรายได้สูงขึ้น สัมพันธ์กับรายจ่าย
ที่คาดไว้แล้ว ยั งเป็นการช่ว ยมิให้ รัฐ บาลต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาก จนเป็นผลให้
เงินตราขาดเสถียรภาพอีกด้วย การปรับปรุงภาษีอากรในกรณีเช่นว่านี้เชื่อว่าอยู่ในขอบเขตที่จะพึงกระทา
ได้ และเมื่อการปรับปรุงใช้ระยะเวลา 3 ปี ภาระของการเสียภาษี ก็จะไม่ตกหนักแก่ประชาชนในปีใดปี
เดียว ส่ วนรายได้ที่รัฐ บาลจะได้รั บ จากรัฐวิสาหกิจนั้น เชื่อว่าจะไม่มีจานวนเพิ่มขึ้นเพราะรัฐ วิส าหกิจ
สาคัญๆ ต่างก็มีภาระที่จะต้องขยายและปรับปรุงกิจการด้วยรายได้ของตนเองอยู่มาก หากรายได้จากภาษี
อากรเป็นไปดังที่คาด รายได้ของรัฐบาลจากภาษีอากรจะเพิ่มขึ้นปีละ 400-500 ล้านบาท
2.

การกู้เงินภายในประเทศ
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การกู้เงินภายในประเทศของรัฐบาลจะยึดหลักการที่จะกากัดการกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยลงให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดผลในทางที่จะทาให้เงินตราขาดเสถียรภาพ หรือเกิดสภาพ
เงินเฟ้ออันจะยังความเสียหายให้แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันจะพยายามกู้เงินจาก
ประชาชน โดยการออกพันธบัตรเงินกู้ ในหกปีข้างหน้ารัฐบาลคงจะสามารถขายพันธบัตรให้แก่ประชาชน
ร ว ม ทั ้ง ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ไ ด้ ม ี ป ริ ม า ณ เ พิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะ 50
ล้ า น บ า ท ส่ ว น ก า ร
กู้ เ งิ น เพิ่ ม ใหม่ จ ากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะค่ อ ยๆ ลดลงเป็ น ล าดั บ จึ ง คาดได้ ว่ า จ านวนเงิ น กู้
ภายในประเทศของรัฐบาล จะมีจานวนประมาณ 1,100 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2504 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมี
จานวน 1,300 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2509 ยอดเงินกู้จากแหล่งต่างๆ แสดงได้ดังนี้
(ล้านบาท)
1. กู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(ใช้หนี้เก่า)
2. กู้เพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3. กู้ด้วยการขายพันธบัตรและอื่นๆ
3.

2504

2505

2506

2507

2508

2509

700
150
250

700
150
300

700
150
350

700
200
370

700
200
400

700
200
400

การกู้เงินภายนอกประเทศ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502 รัฐบาลไทยได้กู้เงินจากต่างประเทศมาดาเนินงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจด้านต่างๆ เป็นจานวนประมาณ 3,600 ล้านบาท กิจการหลายประเภทที่กู้เงินจากต่างประเทศ
มาดาเนินงาน ยังคงอยู่ในระหว่างดาเนินงาน จนถึง พ.ศ. 2506 หรือหลังจากนั้น เช่น การก่อสร้างเขื่อน
ภูมิพล การไฟฟ้ายันฮี และการก่อสร้างระบบโทรคมนาคม เงินกู้ในกรณีนี้ยังต้องเบิกจ่ายต่อไปอีกใน
อนาคต เป็นจานวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท การกู้เงินจากต่างประเทศนี้ นอกจากจะช่วยให้
ดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจไปได้แล้ว ยังช่วยให้ประเทศไทยไม่ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย
ในระยะสามปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจาต้องกู้เงินจากต่างประเทศประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้
ดาเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่สาคัญและจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับโครงการที่ต้องใช้วัสดุและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ ทั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไม่
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย และในระยะสามปีต่อไป อาจจะต้องกู้เงินจาก
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงรวมเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ
สาหรับใช้ในพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะ 6 ปี ทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท
4.

การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502 ต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นจานวนประมาณ 2,000 ล้านบาท ประเทศ-ไทย
ยังจะคงต้องการความช่วยเหลือทานองนี้ต่อไปอีกในระยะหกปีข้างหน้า เพราะการดาเนินงานหลายด้านยัง
ขาดความรู้และความชานาญ ประมาณว่ามูลค่าของการช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ประเทศไทยต้องการ
ในด้านต่างๆ ในอนาคต จะเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 500 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย
จานวนรายรับของรัฐบาลดังที่ประมาณข้างต้นแสดงตามแหล่งที่มาได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทของรายรับ
รายได้จ ากภาษีอากรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ
ร า ย ไ ด้ จ า ก ภ า ษี อ า ก ร เ พิ่ ม
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง
เศรษฐกิจร้อยละ 5
รายได้จากการปรับปรุงภาษีอากร
รวมรายได้ (1+2+3)
เงินกู้ภายในประเทศ
รวมรายรับภายในประเทศ (4+5)
เงินกู้จากต่างประเทศ 2/
การช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2/

หมายเหตุ :

2501

2505

2506 25071/ 25081/ 25091/

6,510

7,100

7,600

325
235
7,100
1,100
8,200

350
150
7,600
1,150
8,750

380
430
470
500
120
8,100 8,530 9,000 9,500
1,200 1,270 1,300 1,300
9,300 9,800 10,300 10,800
4,000
3,000

8,100

8,530

9,000

1/ ยอดรายรับสาหรับ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 ถือว่าเป็นการกะประมาณขั้นต้น
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะเป็นการคาดคะเนในระยะยาว
2/ เงิน กู้ จ ากต่างประเทศและการช่ว ยเหลื อจากต่างประเทศแสดงเป็นจ านวนรวม
เพราะในความเป็นจริง จะมีจานวนเท่าใดในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่าง
ประเทศและการใช้เงิน

รายจ่ายของรัฐบาล
เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ของการด าเนิ น งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ในด้ า นต่ า งๆ และ
ผลประโยชน์ ที่ ป ระเทศจะพึ ง ได้ รั บ ในทางเศรษฐกิ จ กั บ ขอบเขตของรายรั บ ของรั ฐ บาลดั ง กล่ า วใน
ข้างต้นแล้ว การจัดสรรรายจ่ายของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นไปตามหลักการดังนี้
1.

รายจ่ายที่ไม่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ
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การใช้จ่ายของรัฐบาลที่ไม่ถือว่าเป็นพัฒนาการเศรษฐกิจโดยตรง ได้แก่ การใช้จ่ายในการบริหาร
ราชการของส่วนราชการต่างๆ (การป้องกันประเทศ การพิทักษ์สันติราษฎร์ การยุติธรรม และบริการใน
ด้านบริหารงานอื่นๆ ของประเทศ) และการชาระหนี้เงินกู้กับดอกเบี้ยเงินกู้ การดาเนินงานในด้านเหล่านี้
ย่อมมีผลสะท้อนถึงพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่จาต้องถือว่าไม่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ เพราะเป็นกิจการที่
รัฐบาลจะต้องดาเนินอยู่โดยปกติ ไม่ว่าจุดหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจจะเป็นประการใด มีกิจการบาง
กรณี ที่ วิ นิ จ ฉั ย ได้ ย ากว่ า เป็ น พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ หรื อ ไม่ กรณี เ ช่ น นี้ ก็ จ าต้ อ งอาศั ย การพิ จ ารณา
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง กิ จ ก า ร แ ล ะ ผ ล ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ว่ า ต ร ง กั บ
ความหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจเพียงใด การประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจใน 6 ปี
ข้างหน้า ได้พยายามประมาณยอดการชาระหนี้ไว้ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทาได้ งบบริหารทั่วไปของส่วน
ราชการต่ า งๆ ได้ ก ะประมาณเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งเพิ่ ม ร้ อ ยละ 5
ต่ อ ปี โดยอาศั ย
ประสบการณ์ ที่ เ ป็ น มาแล้ ว ในอดี ต เป็ น เกณฑ์ ยกเว้น เงิ น เดือ นและค่ าจ้ า งของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประมาณว่าจะเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีใน 3 ปีแรก
เพราะเป็นกระทรวงที่มีข้าราชการมาก ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปอื่นๆ ได้กาหนดไว้ใกล้เคียง
กับจานวนใน พ.ศ. 2503 แต่ก็ได้ประมาณเงินไว้ให้เพื่อการขยายงานต่างหากอีกจานวนหนึ่ง
2.

รายจ่ายที่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายจ่ า ยที่ เ ป็ น พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ รายจ่ า ยของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี
โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 รายจ่ายเหล่านี้ได้รวบรวมจากยอดการ
ใช้จ่ายตามโครงการเหล่านั้นเป็นปีๆ ไป โดยได้ปรับปรุงยอดของการใช้จ่ายตามความเหมาะสม กาลังเงิน
และจุดหมายกับนโยบายของพัฒนาการเศรษฐกิจ บางโครงการที่ไม่เร่งด่วนและยังมีความจาเป็นน้อยหรือ
ควรจะได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็ระงับไว้ก่อน หรือยกไปตั้งไว้เป็นโครงการสารองเมื่อการเงิ นอานวย
ใ ห้ ก็ จ ะ ไ ด้ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ใ ห้ ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ส น อ เ ห ตุ ผ ล ไ ว้ ใ น เ อ ก ส า ร
ที่ว่าด้วยแนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจแขนงต่างๆ รายจ่ายที่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจนี้
ได้ ร ว ม แ ละ แ ยก เ ป็ น ง บๆ ไป ตา ม แห ล่ งที่ ม า ขอ ง เงิ น คื อ ง บ พั ฒ น าก า รเ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ ใ ช้
งบประมาณแผ่นดิน งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศและงบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ ในระยะ 3
ปี แ รก งบพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ที่ ใ ช้ ง บประมาณ
แผ่นดินมีจานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,500 ล้านบาท ที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศมีจานวนรวมประมาณ
3,000 ล้านบาท และที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมีจานวนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท
สาหรับ 3 ปีหลังประมาณในขั้นต้นว่า งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจะมีจานวนรวม
ประมาณ 8,400 ล้านบาท ที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศจะมีจานวนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท และที่
ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศจะมีจานวนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท
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ดังที่ประมาณไว้นี้ รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลทั้งสิ้นจะเพิ่มปีละ 500 ล้านบาท
ส่ ว นงบพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ที่ ใ ช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น จะเพิ่ ม ปี ล ะ 300
ล้ า นบาท ส่ ว น
งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่เกินกาลังเงิน ก็แยกตั้งไว้เป็นงบพัฒนาการเศรษฐกิจสารอง
ตารางข้างท้ายเป็นการแสดงยอดรายจ่ายของรัฐบาลทั้งสิ้น จากงบประมาณแผ่นดิน และยอดงบ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ เป็ น รายกระทรวงตามแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น อย่ า งไรก็ ต ามจ านวนเงิ น ที่
กะประมาณไว้ ส าหรั บ ด าเนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ เป็ น รายปี นั้ น เป็ น การคาดคะเนการใช้ จ่ า ย ซึ่ งอาจ
เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขได้ ต ามความจ าเป็ น ตามสภาพของงบประมาณแผ่ น ดิ น และตามข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับการดาเนินงานอันจะพึงปรากฏขึ้น
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ตารางที่ 1 : การกะประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจากงบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง พ.ศ. 2504-2509
พ.ศ.
ประเภทรายจ่าย
1. งบกลาง2/
2. งบบริหารทั่วไปของส่วนราชการที่ไม่มีพัฒนาการเศรษฐกิจ
3. งบบริหารทั่วไปของส่วนราชการที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. งบพัฒนาการเศรษฐกิจ
5. รวมรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
6. อัตราส่วนงบพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นร้อยละของรายจ่ายทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1/
2/

25041/
1,583
1,970
3,047
1,600
8,200
19.5

2505
1,594
2,014
3,242
1,900
8,750
21.7

2506
1,606
2,060
3,434
2,200
9,300
23.7

2507
1,648
2,131
3,521
2,500
9,800
25.5

2508

(ล้านบาท)
2509

1,679
2,153
3,668
2,800
10,300
27.2

เฉพาะ พ.ศ. 2504 ปีงบประมาณมีเพียง 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน) ยอดรายจ่ายเหล่านี้จึงต้องลดลงตามส่วนจากจานวนที่แสดงไว้
รายจ่ายในงบกลางส่วนใหญ่เป็นการชาระหนี้

1,710
2,176
3,814
3,100
10,800
28.7
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ตารางที่ 2 : งบพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดินแยกตามสาขาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504-2509
(ล้านบาท)
พ.ศ.

ลาดับ

1.

หน่วยราชการ
งบพัฒนาการเศรษฐกิจ
งบพัฒนาการเกษตร
กระทรวงเกษตร
1. กรมกสิกรรม
2. กรมการข้าว
3. กรมประมง
4. กรมปศุสัตว์
5. กรมป่าไม้
6. กรมชลประทาน
7. งบสารอง
กระทรวงสหกรณ์
1. สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมสหกรณ์พาณิชย์
3. กรมสหกรณ์ที่ดิน

2503
1,344.98
413.20
365.42
20.93
17.27
7.80
20.12
17.01
282.29
15.62
1.85
1.53
10.86

3 ปีแรก
2504
1,387.97
438.12
374.37
24.02
17.28
4.17
17.10
23.10
288.70
22.93
2.80
10.18

2505
1,900.00
541.02
472.00
32.31
22.63
5.42
23.59
31.78
343.60
12.67
25.36
2.80
12.20

3 ปีหลัง
2506
2,200.00
572.11
500.00
38.72
24.30
5.84
24.48
34.84
345.70
26.12
25.27
2.80
13.30

2507
2,500.00
804.67
642.00
18.48
30.05
6.71
20.32
344.20
222.24
52.37
8.20
27.30

2508
2,800.00
833.52
700.00
18.80
35.13
7.33
22.29
346.00
270.45
56.68
6.70
33.00

2509
3,100.00
822.34
744.00
19.20
40.14
7.98
24.30
346.00
306.11
55.88
8.20
30.70
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4. กรมสหกรณ์ธนกิจ

1.38

9.95

10.36

9.17

16.87

16.98

16.98
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(ล้านบาท)
ลาดับ

2.

พ.ศ.
หน่วยราชการ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
2. กรมมหาดไทย
3. กรมประชาสงเคราะห์
ก. นิคมสร้างตนเอง
ข. นิคมสงเคราะห์ชาวเขา
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
2. องค์การสวนยางนาบอน
งบพัฒนาการอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมโลหกิจ
2. กรมวิทยาศาสตร์
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. งบสารอง

2503
25.94
1.15
11.37

2504
34.40
3.20
22.00

3 ปีแรก
2505
39.06
3.70
25.00

2506
43.84
3.20
30.00

13.42
3.50
3.50
419.32
9.98
2.27
6.56
1.15
-

7.20
2.00
6.42
5.00
1.42
422.05
18.13
17.13
1.00
-

8.16
2.20
4.60
3.00
1.60
267.63
23.61
22.61
1.00
-

8.14
2.50
3.00
3.00
205.01
21.23
21.23
-

2507
106.30
48.20
40.80

3 ปีหลัง
2508
76.84
14.72
44.02

2509
82.46
15.02
48.34

14.50
2.80
4.00
4.00
54.26
20.93
20.93
-

15.00
3.10
55.53
21.03
21.03
-

15.50
3.60
59.67
24.00
21.04
2.96
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(ล้านบาท)
ลาดับ

พ.ศ.
หน่วยราชการ
การพลังงานแห่งชาติ
1. โครงการแก่งเรียง
2. พัฒนาลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง
3. สารวจแหล่งพลังงานภาคใต้
4. สารองแหล่งพลังงานเบื้องต้น
5. งบสารอง
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาเทศบาล
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การอาหารสาเร็จรูป
2. บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจฯ
3. การไฟฟ้ายันฮี
4. องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. การไฟฟ้านครหลวง
6. โรงงานน้ามันบางจาก
7. โรงงานน้ามันฝาง
8. องค์การแก้ว

2503
1.98
0.89
1.09
56.06
56.06
351.30
2.70
200.00
52.00
65.00
17.50
13.30
0.80

2504
2.60
0.50
1.72
0.38
64.32
64.32
337.00
4.10
185.00
51.40
36.00
29.00
12.50
14.00
5.00

3 ปีแรก
2505
3.30
0.50
1.86
0.35
0.59
78.92
78.92
161.80
2.80
80.00
5.00
36.00
38.00
-

2506
4.00
0.50
1.76
0.25
1.49
72.98
72.98
106.80
2.80
65.00
6.00
33.00
-

2507
5.00
3.01
1.99
28.33
28.33
-

3 ปีหลัง
2508
6.00
2.56
3.44
28.50
28.50
-

2509
7.00
7.00
28.67
28.67
-
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(ล้านบาท)
ลาดับ
3.

พ.ศ.
หน่วยราชการ
งบพัฒนาการคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
1. สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมการขนส่ง
3. กรมทางหลวงแผ่นดิน
4. กรมไปรษณีย์โทรเลข
5. งบสารอง
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาเทศบาล
บูรณะและก่อสร้างทางหลวงจังหวัดและ
ชนบท
รัฐวิสาหกิจ
1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย

2503
326.59
237.42
19.15
195.25
23.02
24.50

2504
318.70
181.51
5.10
13.30
151.00
12.10
40.00

3 ปีแรก
2505
617.62
472.00
78.20
218.60
13.30
161.90
61.22

2506
750.23
570.00
55.44
240.30
14.10
260.16
62.73

24.50
64.67
30.87
33.80

40.00
97.20
85.70
11.50

61.22
84.40
31.70
52.70

62.73
117.50
26.70
90.80

2507
812.19
550.00
45.56
227.60
8.50
268.34
82.46

3 ปีหลัง
2508
908.53
670.00
40.67
216.60
9.10
403.63
96.03

2509
1,031.65
800.00
39.43
213.60
9.80
537.17
104.05

82.46
179.73
55.73
124.00

96.03
142.50
33.20
109.30

104.05
127.60
24.70
102.90
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(ล้านบาท)
ลาดับ

พ.ศ.

2503

หน่วยราชการ
2504
4. งบพัฒนาการสังคม
188.59
202.10
กระทรวงศึกษาธิการ
85.39
101.25
สภาการศึกษาแห่งชาติ
34.66
33.75
กระทรวงสาธารณสุข
52.43
48.96
1. กรมการแพทย์
17.82
20.70
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.68
0.38
3. กรมอนามัย
32.93
27.88
กระทรวงมหาดไทย
16.11
18.14
1. กรมประชาสงเคราะห์
16.11
18.14
5. งบพัฒนาการพาณิชย์
7.00
กระทรวงเศรษฐการ
7.00
1. กรมการค้าภายใน
7.00
2. กรมการค้าต่างประเทศ
3. กรมการสนเทศ
6. งบสารองกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
หมายเหตุ : ตัวเลขปี 2503 เป็นตัวเลขตามงบประมาณ
ตัวเลขปี 2504 เป็นการประมาณรายจ่ายสาหรับมกราคมถึงกันยายน

3 ปีแรก
2505
346.09
200.00
55.00
70.33
29.19
0.50
40.64
20.76
20.76
8.00
8.00
8.00
119.64

2506
447.25
275.00
67.00
83.07
35.07
0.50
47.50
22.18
22.18
2.00
2.00
2.00
223.40

2507
470.85
300.00
75.00
93.58
41.58
2.00
50.00
2.27
2.27
358.03

3 ปีหลัง
2508
535.21
325.00
85.00
125.21
52.11
2.00
71.10
467.21

2509
599.82
350.00
100.00
149.82
58.02
4.50
87.30
586.52
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ตารางที่ 3 : การประมาณเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504-2509
(ล้านบาท)
พ.ศ. แหล่ง
รายการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
ยอดกะประมาณเงินกู้
จากต่างประเทศ
ก. เงินที่ขอกู้ได้แล้ว

เงินกู้

3 ปีหลัง

3 ปีแรก
2504

2505

2506

รวม

904.3 1,239.5
573.0 547.0

937.2 3,081.0
380.0 1,500.0

ยอดเงิน

หมายเหตุ

2507

2508

2509

รวม

กู้ทั้งสิ้น

415.8
40.0

251.2
-

128.4
-

795.4
40.0

3,876.4
1,540.0 เป็นเงินกู้ซึ่งได้รับแล้ว แต่ยัง
ค้างการเบิกจ่าย
960.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 360 ล้านบาท
180.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 100 ล้านบาท
260.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 140 ล้านบาท
140.0 กู้ได้แล้ว แต่ยังมิได้เบิกจ่าย

1. เขื่อนภูมิพล (ยันฮี)

IBRD

320.0

320.0

320.0

960.0

-

-

-

-

2. การไฟฟ้ายันฮี (นนทบุร)ี

EXIM

120.0

60.0

-

180.0

-

-

-

-

3. การเปลี่ยนระบบไฟฟ้า
(การไฟฟ้านครหลวง)
4. โทรคมนาคม
(กระทรวงคมนาคม)

DLF

100.0

60.0

60.0

220.0

40.0

-

-

40.0

EXIM

33.0

107.0

-

140.0

-

-

-

-
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(ล้านบาท)
พ.ศ. แหล่ง
เงินกู้

รายการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
ข. เงินที่กาลังเจรจาขอกู้
การพลังงาน
1. ลาเพา (กรมชลประทาน)
2. ลาพระเพลิง
(กรมชลประทาน)
3. แม่แตง (กรมชลประทาน)
4. องค์การลิกไนท์ที่กระบี่
การเกษตร
5. องค์การลิกไนท์ที่แม่เมาะ
(โรงงานทาปุ๋ย)
การคมนาคม
6. สร้างถนนสายชุมพรนครศรีธรรมราช
7. สร้างทางสายกรุงเทพฯนครปฐม
8. สร้างทางรถไฟสาย
แก่งคอย-บัวใหญ่

2504

3 ปีแรก
2505
2506

331.3

692.5

126.2
46.0

19.7
29.1

10.4
16.4

156.3
91.5

12.7
4.0

-

-

12.7
4.0

169.0
95.5

12.6
-

24.0
200.0

31.2
50.0

67.8
250.0

55.2
-

96.0
-

96.0
-

247.2
-

315.0
250.0

-

100.0

100.0

200.0

60.0

-

-

60.0

260.0

35.2

96.0

96.0

227.2

48.0

44.8

-

92.8

320.0

35.0

35.0

-

70.0

-

-

-

-

70.0

51.3

133.5

123.8

308.6

86.3

9.8

9.8

105.9

414.5

รวม

557.2 1,581.0

2507

3 ปีหลัง
2508 2509

รวม

ยอดเงิน
กู้ทั้งสิ้น

375.8

251.2

128.4

755.4

2,336.4

หมายเหตุ
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9. ปรับปรุงการรถไฟ

25.0

55.2

129.4

209.6

109.6

109.6

22.6

232.8

442.4

ตารางที่ 4 : กะประมาณมูลค่าการช่วยเหลือจากต่างประเทศ พ.ศ. 2504-2509
(ล้านบาท)
พ.ศ.
แขนงเศรษฐกิจ
ยอดกะประมาณการช่วยเหลือ
1. การเกษตร
2. อุตสาหกรรม
3. การคมนาคม
4. การศึกษา
5. การสาธารณสุข
6. อื่นๆ

3 ปีแรก
2504
517.56
25.83
13.45
374.60
17.09
59.76
26.83

2505
518.78
27.23
10.51
385.12
16.04
64.93
14.95

3 ปีหลัง
2506
503.00
32.00
13.86
357.64
15.66
65.04
18.80

รวม
1,539.34
85.06
37.82
1,117.36
48.79
189.73
60.58

2507
504.60
31.50
13.60
352.00
10.50
76.30
20.70

2508
501.80
26.35
11.25
370.00
11.25
62.80
20.15

2509
500.00
24.40
11.70
380.80
11.70
51.70
19.70

รวม
1,506.40
82.25
36.55
1,102.80
33.45
190.80
60.55
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ตารางที่ 5 : งบลงทุนจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2504-2506-2509
(ล้านบาท)
เลข
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พ.ศ.

รวม

ชื่อโครงการ

2504

2505

2506

ยอดรวม
องค์การแก้ว
องค์การฟอกหนัง
องค์การสะพานปลา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โรงงานยาสูบ สร้างโรงงานยาสูบ 4 และ
โรงพยาบาล
องค์การโทรศัพท์ โครงการปรับปรุงและ
ขยายกิจการโทรศัพท์ 20,500 เลขหมาย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โรงงานกระสอบป่านบางกระสอ
โรงพิมพ์ตารวจ

139.2
5.0
1.6
0.4
3.0
43.0

122.0
3.6
0.4
28.5

78.4
2.3
0.4
0.1

3 ปี
แรก
339.6
5.0
7.5
1.2
3.0
71.6

26.9

31.3

21.5

14.4
39.3
5.4
0.2

18.7
39.3
0.2

10.4
34.5
0.2

2507

2508

2509

รวม

ยอดรวม

3 ปีหลัง

6 ปี

64.6
0.4
-

29.1
0.4
-

25.0
0.4
-

118.7
1.2
-

458.3
5.0
7.5
2.4
3.0
71.6

79.7

22.6

-

-

22.6

102.3

52.5
113.1
5.4
0.6

20.5
21.1
-

21.5
7.2
-

22.6
2.0
-

64.6
30.3
-

117.1
143.4
5.4
0.6

หมายเหตุ
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ตารางที่ 6 : งบพัฒนาการเศรษฐกิจจากแหล่งต่างๆ พ.ศ. 2504-2509
(ล้านบาท)
พ.ศ.
รายการ
ยอดรวมงบพัฒนาการเศรษฐกิจ
จากแหล่งต่างๆ
1. ยอดรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
2. ยอดกะประมาณเงินกู้จากต่างประเทศ
3. ยอดกะประมาณการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
4. ยอดกะประมาณการลงทุนจากรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ

3 ปีแรก

3 ปีหลัง

2504
2,949.03

2505
3,780.28

2506
รวม
3,718.60 10,447.91

2507
3,485.00

2508
3,582.10

ยอดรวม
2509
รวม
6 ปี
3,753.40 10,820.50 21,268.41

1,387.97
904.30
517.56

1,900.00
1,239.50
518.78

2,200.00
937.20
503.00

5,487.97
3,081.00
1,539.34

2,500.00
415.80
504.60

2,800.00
251.20
501.80

3,100.00
128.40
500.00

139.20

122.00

78.40

339.60

64.60

29.10

25.00

1. ยอดรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2504 เป็นการกะประมาณรายจ่ายสาหรับมกราคมถึงกันยายน
2. ยอดการกะประมาณสาหรับ 3 ปีหลังยังไม่แน่นอน

8,400.00 13,887.97
795.40 3,876.40
1,506.40 3,045.74
118.70

458.30
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การกะประมาณรายรับของรัฐบาล พ.ศ. 2504 – 2506

ยอดรายจ่ายพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดิน
แยกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ.2504 - 2506

บทที่ 4
แนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ
1.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม เป็นกิจการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งแก่การเศรษฐกิจของประเทศ การฟื้นฟูบูรณะ
กิจการต่างๆ ในด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และให้ผลิตผลสาคัญๆ ที่ผลิตได้มีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น ย่อมช่วยให้การเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปได้เร็ว และมีผลสะท้อนถึง
กิจการในด้านอื่นๆ ตลอดจนรายได้ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จุดหมายและนโยบายของพัฒนาการ
เศรษฐกิจในหกปีข้างหน้า จึงมุ่งไปในด้านฟื้นฟูและบูรณะกิจการเกษตรกรรมเป็นอันดับแรก
แนวทางดาเนินงานพัฒนาการด้านเกษตรกรรมในหกปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุผลตาม
จุดหมายและนโยบายที่วางไว้ มีหลักการทั่วไปสาคัญๆ ดังนี้
1.
เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตด้านเกษตรกรรมทั้งพืชและสัตว์ โดยปรับปรุงให้การผลิตมี
ปริมาณสูงขึ้น ให้พืชผลที่ผลิตได้ต่อเนื้อที่ 1 ไร่เพิ่มขึ้น ให้มีการเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้าเพิ่มมากขึ้น กับ
ทั้งพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลง ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีการอันเหมาะสม
2.
กิจการส่งเสริมเกษตรกรรมใดๆ ของรัฐบาลซึ่งกาลังดาเนินอยู่ในขณะนี้ที่มีเหตุผล
สนับสนุนว่าจะเป็นผลดีแก่เกษตรกรรม จะได้รับการสนับสนุนให้ขยายตัวออกไป เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปโดยได้ผลจริงจัง กิจการใดที่ยังไม่แน่ว่าจะได้ผลก็อาจระงับไว้หรือให้รักษาระดับของการ
ดาเนินงานไว้ในอัตราเดิม เพื่อรอดูผลงานก่อน ส่วนกิจการใหม่ อันเห็นว่าจะเป็นผลดีแก่เกษตรกรรม ก็จะ
ได้ริเริ่มขึ้นในเมื่อพร้อมที่จะดาเนินการได้
3.
ลาดับความสาคัญของกิจการที่จะดาเนินงานก่อนหรือหลังนั้นขึ้นอยู่กับความสาคัญของ
กิจการที่จะเร่งให้การผลิตขยายตัว และระงับการสูญเสียของทรัพยากรกับความเร่งด่วนของ
เหตุการณ์
4.
การดาเนินงานในกิจการต่างๆ จะให้ประสานกัน และให้มีอัตราส่วนของการ
ขยายตัวสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
แนวทางดาเนินงานพัฒนาการด้านเกษตรกรรม เมื่อแยกกล่าวเป็นสาขาสาคัญๆ มีดังนี้
(1)

การชลประทาน
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การดาเนินงานพัฒนาการด้านชลประทานในสามปีข้างหน้า มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง
ดาเนินงานตามโครงการที่มีอยู่แล้วให้เสร็จไปตามกาหนดเวลา โดยเฉพาะคือการดาเนินงานตามโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะต้องขุดคลองส่งน้าให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้จ่ายน้าให้แก่เกษตรกร กับก่อสร้าง
เขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การชลประทานและพลังงานไฟฟ้าตามที่คาดหมายไว้ ใน
ระยะสามปีหลังจะเริ่มดาเนินงานการชลประทานตามโครงการที่สาคัญใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรรมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการแม่แตง (เชียงใหม่)
โครงการทุ่งกาแพงเพชร (นครสวรรค์) การขยายและปรับปรุงโครงการทุ่งฝั่งตะวันตก (อยุธยา) โครงการ
แม่กลองใหญ่ (กาญจนบุรี) โครงการเสาธง (นครศรีธรรมราช) กับโครงการภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ ซึ่งมี
งานสาคัญๆ ได้แก่ โครงการลาปางและโครงการลาพระเพลิง นอกจากนั้นจะมีการดาเนินงานโครงการคัน
และคูน้า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้น้าจากโครงการชลประทานต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ โครงการคัน
และคูน้านี้ ควรเริ่มในเขตชลประทานเขื่อนเจ้าพระยา และในจังหวัดภาคกลางที่ได้ประโยชน์จากการ
ชลประทานก่อน
ใน พ.ศ. 2503 ประมาณว่ามีพื้นที่ที่ได้รับการชลประทาน 9 ล้านไร่ การดาเนินงานตาม
โครงการชลประทานในระยะหกปี จะช่วยให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานประมาณ 12
ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 20 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้นของประเทศในขณะนี้
อนึ่ง เมื่อการก่อสร้างตามโครงการชลประทานได้ผลบริบูรณ์ และสามารถจ่ายน้าให้แก่
เกษตรกรโดยทั่วถึงในท้องที่เขตของการชลประทานแล้ว ก็ควรจะได้มีการเก็บค่าน้าจากเกษตรกรในท้องที่
นั้นๆ เป็นค่าบารุงรักษาอุปกรณ์การชลประทานด้วย จะเป็นการแบ่งเบาค่า
ใช้จ่ายในการบารุงรักษาของรัฐบาลได้เป็นอันมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษานับวันจะเพิ่มมากขึ้น
ทุกที โดยวิธีนี้รัฐบาลจะสามารถเจียดจ่ายเงินไปก่อสร้างงานชลประทานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกได้
(2)

การค้นคว้า ทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูก

การค้นคว้า ทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชต่างๆ ซึ่งรัฐบาลดาเนินงานอยู่นั้น
จาต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และให้ขยายผลงานถึงเกษตรกรได้กว้างขวางในอนาคต จึงจะ
ช่วยให้การเพาะปลูกพืชผลดาเนินไปได้ตามวิชาการสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีต้นทุนใน
การผลิตต่าลง กิจการเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ดาเนินงานอยู่แล้ว โดยกรมกสิกรรมและกรมการข้าว อันได้แก่
งานค้นคว้าทดลอง และส่งเสริมการปลูกข้าว กาแฟ พริกไทย ข้าวโพด ปอ ฝ้าย กับพืชไร่ และผลไม้อื่นๆ
งานสารวจค้นคว้าดินและปุ๋ยกับงานสารวจค้นคว้าศัตรูพืชและพฤกษชาติ ในระยะหกปีข้างหน้ากิจการ
เหล่านี้จะได้รับงบประมาณดาเนินงานอย่างได้ผล สิ่งสาคัญประการแรกในการปรับปรุง คือ การสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่มีคุณวุฒิเหมาะสม มีจานวนเพิ่มขึ้นพอแก่การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก่อน
จะได้บรรจุเข้าเป็นเจ้าพนักงาน จะได้รับการอบรมและฝึกฝนในงานนั้นๆ ประมาณสองปี ส่วนเจ้าหน้าที่

42

ธุรการทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคนั้น เห็นว่ามีพอเพียงแล้ว จึงไม่ควรเพิ่มขึ้นอีก สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการปรับปรุง
ได้แก่ การวางรูปงานให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน และการขยายผลงานให้ถึงเกษตรกร การ
ดาเนินงาน ทั้งนี้เป็นเรื่องเทคนิค ซึ่งกรมและกระทรวงทราบอุปสรรคและวิธีแก้ไขเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในด้านการค้นคว้าทดลองขั้นพื้นฐานนั้น จะตั้งสถาบันเกษตรวิจัยแห่งชาติขึ้นในส่วนกลาง เพื่อเป็นศูนย์
รวมการค้นคว้าและทดลองด้านเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้งานวิจัยของกรมต่างๆ
ดาเนินไปได้โดยสะดวกและได้ผลดียิ่งขึ้น เพราะศูนย์จะเป็นแหล่งที่รวบรวม
นักวิชาการด้านต่างๆ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ไว้พร้อมมูล แต่การปฏิบัติงานของศูนย์จะให้
ได้ผลดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการประสานงานของกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
นอกจากนี้กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเศรษฐการจะได้มีการประสานงาน
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในอันที่จะศึกษาและประมาณการเคลื่อนไหวของตลาด
พืชผลที่สาคัญๆ กับกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของพืชผลต่างๆ ให้เหมาะแก่การความต้องการของ
ตลาด การประสานงานทานองนี้ได้ทาอยู่แล้วเกี่ยวกับข้าว จึงจะขยายขอบเขตถึงพืชผลสาคัญอื่นๆ ด้วย
แต่การประกันราคาขั้นต่าของพืชผลนั้น จะต้องได้รับการศึกษาพิจารณาให้รอบคอบ ในหลักการทั่วไป พืช
ใดที่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศโดยเฉพาะ ก็อาจมีการรักษาระดับราคาให้แก่
ผู้ผลิตได้ ด้วยการกาหนดให้องค์การของรัฐบาลหรือโรงงานรับซื้อในราคาที่เหมาะสม ส่วนพืชที่
จาต้องส่งไปจาหน่ายต่างประเทศมีปริมาณมากนั้น การประกันราคาขั้นต่าจะเป็นผลให้มีการผลิต
พืชผลมากเกินต้องการ และแข่งขันกับพืชผลของประเทศอื่นไม่ได้ จึงกลายเป็นผลเสียหายแก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้จะมีวิธีการกาหนดโควต้าปริมาณการผลิตประกอบไปด้วยก็ย่อมมีภาระทาง
วิธีการมากมาย ผลที่ได้รับจะไม่คุ้มกัน สาหรับพืชผลเหล่านี้ การรักษาระดับราคาที่ควรกระทา ได้แก่ การ
ป้องกันมิให้พ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผลของผู้ผลิต ให้ต่าลงจนเกินควร ดังที่รัฐบาลทาอยู่บ้างในเรื่องข้าว
เป็นต้น
อนึ่ง งานสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะได้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2504 คือ การปรับปรุงพันธุ์ยาง
ทั้งนี้จะได้ออกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และจะได้ลงมือเตรียมเจ้าหน้าที่และ
แผนงานละเอียดสาหรับดาเนินการปรับปรุงพันธุ์ยางให้เป็นพันธุ์ที่ผลิตน้ายางได้มากขึ้น การปรับปรุงพันธุ์
ยางกว่าจะปรากฏผลให้เห็นทั่วถึง ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 6 ปี
หากการปฏิบัติงานในด้านค้นคว้า ทดลองและส่งเสริมได้ดาเนินไปในรูปดังกล่าว ปริมาณ
การผลิตด้านเกษตรกรรม คงจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้ในจุดหมายส่วนรวม
(3)

การประมงและปศุสัตว์
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การดาเนินงานในด้านการประมงของรัฐบาลนั้น จะเน้นหนักไปในด้านการบารุงและ
รักษาพันธุ์สัตว์น้า ส่วนการส่งเสริมการประมง เช่น การให้ชาวประมงกู้ยืมเงิน เป็นสิ่งที่พึงกระทาใน
ขอบเขตจากัด หากการบารุงและรักษาพันธุ์สัตว์น้าได้ดาเนินไปโดยได้ผลและตลาดมีความต้องการสัตว์น้า
มีปริมาณเพิ่มขึ้น ชาวประมงจะสามารถจับสัตว์น้าได้เพิ่มขึ้นพอแก่ความต้องการ
การดาเนินงานในด้านการปศุสัตว์ของรัฐบาล จะเน้นหนักไปในด้านการบารุงพันธุ์สัตว์กับ
การป้องกันและกาจัดโรคระบาดสัตว์เป็นอันดับแรก งานเหล่านี้กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินงานอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ในระยะ 6 ปีข้างหน้า จะดาเนินงานที่ได้กระทาอยู่แล้วต่อไป โดยปรับปรุงกิจการเหล่านั้นให้
ปรากฏผลดียิ่งๆ ขึ้น
อนึ่ง การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจการที่อาจจะขยายตัวได้กว้างขวาง เพราะมีตลาดปรากฏอยู่
แล้ว และจะเป็นกิจการที่เพิ่มรายได้ของประชาชนที่สาคัญมากในอนาคต แต่วิธีการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ไทยยังไม่ได้รับการบารุงส่งเสริมเท่าที่ควรใน 6 ปีข้างหน้า จะได้พยายามส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์สาหรับบริโภคให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบัน เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งไปจาหน่าย
ต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้งานนี้ลุล่วงไปสมความมุ่งหมาย อาจจาต้องมีการวางรูปงานใหม่ ใน
อันที่จะส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลจริงจัง
(4)

การป่าไม้และการจัดสรรที่ดิน

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่เพาะปลูกในปัจจุบัน 60 ล้านไร่ และ
เนื้อที่ป่า 187 ล้านไร่ ในจานวนเนื้อที่เพาะปลูกนี้ มีเกษตรกรทามาหาเลี้ยงชีพอยู่เกือบ 20 ล้านคน ซึ่งใน
จานวนนี้ร้อยละ 13 ไม่มีที่ทาไร่นาของตนเอง และมีบางส่วนจานวนไม่ต่ากว่า 1 ล้านคนรวมทั้งชาวเขา
ด้วย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนที่ทาลายป่าไม้ของชาติอยู่เรื่อย ลักษณะของการเพาะปลูกในปัจจุบัน
ก็เป็นวิธีเพิ่มปริมาณการผลิต โดยการขยายเนื้อที่ออกไป ประกอบกับมีการ
บุกรุก ลักลอบตัดฟันไม้มีค่าเป็นจานวนมาก โดยเหตุนี้ป่าอันเป็นทรัพยากรสาคัญของชาติที่ให้ความอุดม
สมบูรณ์แก่ที่ดินเป็นแหล่งเกิดของน้า และเป็นแหล่งผลิตไม้ต้องถูกทาลายหมดไปในอัตราอันสูงเกินสมควร
และจะเป็นผลร้ายต่อการเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ความจาเป็นทางเศรษฐกิจของประเทศขั้นแรก จึง
ได้แก่การจาแนกประเภทที่ดินออกเป็นที่ทามาหากินและป่าสงวนทั่วประเทศ กับการจัดสรรที่ดินให้
ประชาชน ซึ่งไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จานวนไม่ต่ากว่า 1 ล้านคน
การดาเนินงานในด้านนี้ จึงมีวิธีการดังต่อไปนี้
1.
ให้กรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจาแนกที่ดินทั่ว
ประเทศ เพื่อให้มีเขตป่าสงวนในขั้นต้นนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ล้านไร่ เวลานี้มี
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เขตที่เป็นป่าอยู่ 187 ล้านไร่ ผลของการจาแนกประเภทที่ดิน จะทาให้มีเนื้อที่จัดสรรให้เกษตรกรได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 30 ล้านไร่ ในหกปีข้างหน้าควรจะดาเนินการจาแนกประเภทที่ดินให้สาเร็จบริบูรณ์ได้
2.
สงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติของชาติเป็นเนื้อที่ 156 ล้านไร่ หรือประมาณ 250,000
ตารางกิโลเมตร ต่อไปเมื่อมีผลเมืองเพิ่มขึ้นก็อาจลดลงได้เหลือ 125 ล้านไร่ หรือประมาณ 200,000
ตารางกิโลเมตร แยกเป็นป่าต้นน้าลาธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร และป่าไม้ผลิตผล 100,000 ตาราง
กิโลเมตร ในหกปีข้างหน้าได้กาหนดงบประมาณให้กรมป่าไม้ สาหรับบารุงรักษาป่า คุ้มครองสงวนป่า และ
ปลูกป่าเป็นจานวนที่พอเพียงแก่การปรับปรุงการดาเนินงานให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย
อนึ่ง การส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงอื่นแทนฟืน เช่น ลิกไนท์ฯ เป็นต้น ก็เป็นทางช่วยสงวนป่า
ไปในตัวได้อย่างดีวิธีหนึ่ง
3.
จัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ประสงค์จะทาการเพาะปลูก แต่ไม่มีที่ดินของ
ตนเอง เป็นเนื้อที่ 30 ล้านไร่ในอนาคต เมื่อประชาชนต้องการที่ดินทาการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก ก็ยังมีที่ดิน
สารองอยู่อีก 30 ล้านไร่
การจาแนกประเภทที่ดิน และการสงวนป่าไม้ เป็นงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่
เร่งด่วน อันมีความสาคัญเป็นอันดับแรก และจาต้องเร่งให้ดาเนินไปโดยได้ผลในระยะหกปีข้างหน้า แต่งาน
ด้านนี้จาต้องมีการร่วมมือและประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิด
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาพของเหตุการณ์เป็นต้นว่า แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยเพิ่มโทษ
ผู้ละเมิดให้หนักกว่าเดิม แก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวน เพื่อห้ามบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยถือว่าการสงวนป่า
ไม้มิใช่หน้าที่ของกรมป่าไม้ฝ่ายเดียว แต่ส่วนราชการอื่นย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบด้วย นอกจากนี้จะมี
กฎหมายว่าด้วยธรรมชาติอุทยานและสงวนพันธุ์สัตว์ป่า กับมีวิธีการจาแนกและจัดสรร
ที่ดินตามทางหลวงที่เปิดใหม่ ก่อนที่ประชาชนจะเข้าบุกเบิก อนึ่ง การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ดังกล่าวรวมทั้งการรักษากฎหมายต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จาต้องได้รับความเอาใจใส่จากเ
จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จึงจะบังเกิดผลสมความมุ่งหมาย โดยถือจุดหมายที่ได้กล่าวข้างต้นเป็น
หลัก เกี่ยวกับการสารวจและสงวนป่า การบารุงและปลูกสร้างป่า และการทดลองค้นคว้า
เกี่ยวกับป่าไม้นั้น ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินงานได้เต็มกาลัง เพื่อให้การสงวนและบารุงป่าไม้ได้ผลในระยะ
ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจหกปีข้างหน้า
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ยอดรายจ่ายพัฒนาการเกษตรจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2504 - 2506

2.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสหกรณ์
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การสหกรณ์ที่จัดในประเทศไทยนั้น มีลักษณะแตกต่างกับการสหกรณ์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
กล่าวคือ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การริเริ่ม การจัดตั้ง ตลอดจนการหาเงินมาลงทุน มาจากประชาชนแทบ
ทั้งสิ้น ส่วนรัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการตรากฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้
สหกรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้องและคอยระมัดระวังมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ ทุนที่ใช้ในการจัดตั้งสหกรณ์ สหกรณ์
เป็นผู้จัดหาเอง โดยติดต่อกับธนาคารในท้องที่ หรือธนาคารกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ในประเทศ
ที่พลเมืองได้รับการศึกษาเบื้องต้นสูงพอ และเข้าใจวิธีการสหกรณ์ ประกอบทั้งมีความขยันหมั่นเพียรใน
การทามาหากิน ความเจริญก้าวหน้าของงสหกรณ์ย่อมดาเนินไปได้ไกล และกระจายออกไปตามท้องที่
ต่างๆ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพให้เป็นปึกแผ่นโดยรวดเร็ว สหกรณ์เหล่านั้นจึงตั้งอยู่
บนรากฐานที่มั่นคง
ส่วนการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้น การริเริ่มมาจากรัฐบาล ซึ่งต้องจัดทาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง จนกว่า
จะเกิดเป็นรูปสหกรณ์ขึ้น และมีเจ้าพนักงานคอยควบคุมช่วยเหลือสหกรณ์ดาเนินกิจการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับการหาทุนมาให้สหกรณ์ใช้จ่ายตกเป็นภาระของง
รัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล รัฐบาลเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เงินทุนที่สหกรณ์ทุกรูปใช้อยู่ในเวลานี้มี
จานวนประมาณ 320 ล้านบาท ตามโครงการ 3-6 ปี จะใช้ทุนเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย แต่จะต้องเฝ้าดูผลของ
งานที่จะกระทาในระยะ 2 ปีแรกไปก่อนว่า จะรุดหน้าไปได้แค่ไหน และผลที่ได้นั้นจะมีความสาคัญในทาง
เศรษฐกิจ และจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพียงใด
ในการจัดตั้งสหกรณ์ในกาลต่อไป จะยึดหลักการช่วยตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น
ที่ประเทศอื่นๆ ใช้อยู่ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น และดาเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้
(1)
กระทรวงสหกรณ์จะอบรมเจ้าพนักงานสหกรณ์ ให้รู้หลักและวิธีการสหกรณ์ดีพอที่จะ
ออกไปทาการอบรมฝึกฝนบรรดาสมาชิกสหกรณ์ให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตน เพื่อให้สหกรณ์ดาเนิน
ธุรกิจได้ ทั้งนี้จะเป็นการปลดเปลื้องภาระของเจ้าพนักงานที่ควบคุมดูแลให้น้อยลง
เจ้าพนักงานที่รับภาระสาหรับการนี้จะเลือกเฟ้นจากผู้ที่มีความรู้ และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน
อย่างจริงจัง ถ้าเจ้าพนักงานมีคุณลักษณะเช่นว่านี้ งานอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้รู้หลักและวิธีการสหกรณ์
จะบรรลุความสาเร็จ ทั้งประชาชนจะเลื่อมใส และจะเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ถ้าดาเนินการถึงขึ้นนี้ได้
รัฐบาลก็ไม่มีความจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นจานวนมาก ซึ่งจะเป็นการประหยัดรายจ่ายของรัฐบาลด้วย
การศึกษาเบื้องต้นหรือการศึกษาประชาบาลเป็นเงื่อนไขสาคัญอย่างหนึ่งสาหรับ
พัฒนาการสหกรณ์ทุกรูป สมาชิกสหกรณ์แทบทุกคนล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ยังขาดการศึกษา
เบื้องต้นอยู่ การที่จะให้การสหกรณ์บังเกิดผลดียิ่งขึ้นนั้น จึงอยู่ที่การขยายการศึกษาในท้องที่ที่มีสหกรณ์
ถ้าสมาชิกได้รับการศึกษาดีพอที่จะอ่านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบทั้งได้รับการ
อบรมฝึกฝนจากเจ้าพนักงานสหกรณ์ให้เข้าใจกิจการสหกรณ์ คงจะสามารถทาบัญชีวินิจฉัยเรื่องราวและ
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ธุรกิจของสหกรณ์ได้ ในระยะ 3-4 ปีข้างหน้า เจ้าพนักงานสหกรณ์คงจะทาการอบรมฝึกฝนให้สมาชิก
ปฏิบัติกิจการได้เป็นส่วนมาก
(2)
งานระหว่างกรมในสังกัดกระทรวงสหกรณ์ก็ดี หรือเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมอื่นก็ดี
ต้องประสานกันเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด กรมที่เกี่ยวข้องควรจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีดาเนินการ โดยร่วมกัน
พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน แล้วจึงดาเนินการ
(3)
การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ อยู่กับการผลิตพืชผลแทบทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้
พืชผลที่ผลิตได้นั้น ควรจะมีตลาดจาหน่ายในราคาพอสมควร จึงจาต้องแก้ไขระบบการค้า
ช่วยเหลือผู้ผลิตให้ใช้พันธุ์พืชที่ดี และรักษาระดับราคาของพืชนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่สมควร รัฐบาลได้ใช้
จ่ายในการขยายการสหกรณ์ไปแล้วเป็นจานวนมาก แต่ยังมีปัญหาในด้านตลาดพืชผลอยู่ ฉะนั้นจะให้
สหกรณ์ที่มีอยู่ในท้องที่ต่างๆ รวบรวมพืชผลส่งมายังศูนย์กลางที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น เพื่อหาทางจาหน่าย
ต่อไป
กิจการที่เกี่ยวกับการค้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้การค้าตกมาอยู่ในมือของคนไทยบ้าง การนี้จะบรรลุความสาเร็จได้ ย่อมต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์ หน่วยราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ ถ้ามีข้อบกพร่อง
อย่างใดเกิดขึ้นก็ต้องร่วมกันแก้ไข รัฐบาลได้ลงทุนในงานด้านต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผล
อย่างกว้างขวาง การหาและขยายตลาดสาหรับพืชผล จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องดาเนินให้
บังเกิดผลดีแก่ผู้ผลิต มิฉะนั้น ผลต่างๆ ที่เกิดจากการลงทุนนั้น จะไปตกอยู่กับพ่อค้า ซึ่งมีพฤติการณ์ในบาง
กรณีไปในทางเอาเปรียบผู้ผลิต
(4)

สหกรณ์ที่มีอยู่ในเวลานี้ จะต้องปรับปรุงงานที่เกี่ยวกับการผลิตเสียใหม่ดังต่อไปนี้

ก.
สหกรณ์บารุงที่ดินที่อยู่ในเขตชลประทาน จะต้องร่วมกันขุดคลองส่งน้าให้ถึง
ที่ดินเพาะปลูกของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากการชลประทานอย่างเต็มที่
ข.
ในการใช้พันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชไร่ ตลอดจนในการใช้ปุ๋ย จะต้องร่วมมือและขอ
ความช่วยเหลือจากกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตร เพื่อใช้วิธีผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เทคนิค
อื่นๆ ในด้านเกษตร เพื่อเพิ่มพูนผลของการผลิตให้สูงขึ้น
ค.
สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีบทบาทสาคัญในโครงการพัฒนา การท้องถิ่นในเขตของ
ตน โดยร่วมมือร่วมแรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
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ง.
สหกรณ์พาณิชย์ที่มีอยู่ จะต้องดาเนินงานโดยประสานกับองค์การคลัง
สินค้าและหน่วยราชการที่มีส่วนสัมพันธ์กับการตลาดของผลิตผลเกษตร รวมทั้งการใช้สถานที่ อุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเท่าที่จะกระทาได้
3.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม
แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม แยกกล่าวได้ดังนี้
(1)

การสารวจแร่ นา และธรณีฟิสิกซ์

การสารวจเพื่อหาแหล่งและปริมาณของแร่ น้า และการสารวจธรณีฟิสิกซ์ เป็นสิ่ง
จาเป็นเบื้องแรกของพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอันจาเป็นต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติ อันจะเป็นพื้นฐานของการพิจารณาแนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจ และจัดทาโครงการพัฒนาการ
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ขณะนี้การสารวจทางธรณีฟิสิกซ์ และการสารวจแร่ในประเทศไทยยังได้ทาไปน้อย
มาก หากการสารวจเหล่านี้ได้ทากว้างขวางยิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้ทราบแหล่งและปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติสาคัญๆ อันจะเป็นการช่วยให้เกิดการผลิตในด้านต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น ในบรรดา
โครงการต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมจะถือว่าการสารวจแร่ น้า และธรณีฟิสิกซ์มีความสาคัญเป็นอันดับแรก และจะได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินงานไปจนเต็มกาลังของ
เจ้าหน้าที่ การสารวจแร่นั้น ในเมื่อมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่จานวนจากัด ก็จะทาการสารวจแร่ชนิดที่
เล็งเห็นว่าจะมีผลในการขยายกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น แร่ฟอสเฟต โปแต็ส เกลือธรรมชาติ บ๊อก
ไซด์ และทองแดง เป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น เอกชนก็จะมีส่วนช่วยทาการสารวจแร่
ให้กว้างขวางขึ้นยิ่งกว่าปัจจุบัน การสารวจน้าบาดาลก็เป็นกิจการที่เป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจอย่าง
มากเช่นกัน เพราะปรากฏว่าในท้องที่ชนบทหลายจังหวัดขาดแคลนน้าใช้และบริโภค โครงการสารวจน้า
บาดาลนี้ ขณะนี้ได้ดาเนินอยู่แล้วในภาคอิสาน โดยความช่วยเหลือของต่างประเทศในโอกาสต่อไป เมื่อ
ต่างประเทศเลิกการช่วยเหลือ (ประมาณ พ.ศ. 2505) รัฐบาลไทยจะดาเนินงานต่อไป และขยายขอบเขต
การดาเนินงานให้รวมถึงท้องที่กันดารน้าในภาคอื่นๆ ด้วย การดาเนินงานตามโครงการนี้จะช่วยให้เกิดผล
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจสาคัญๆ สามประการ คือ ได้มีการสารวจทางธรณีวิทยา มีการสารวจแหล่งน้า
บาดาล และได้น้าจากบ่อบาดาล สาหรับประชาชนใช้สอยและบริโภค โดยเหตุนี้กระทรวงอุตสาหกรรม
(กรมโลหกิจ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) และกระทรวงมหาดไทย (กรมมหาดไทย) จาต้องร่วมกัน
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ก็มีความประสงค์จะช่วยให้ประชาชนในท้องที่
ชนบทที่กันดารน้าได้มีบ่อน้าบาดาลใช้อยู่แล้ว
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ส่วนการสารวจธรณีฟิสิกซ์ทั่วประเทศนั้น ก็เป็นกิจการสาคัญและจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินงานขยายขอบเขตของการสารวจออกไป แต่การดาเนินงานนี้ควรขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ เพราะยังต้องการความรู้ความชานาญและอุปกรณ์จากต่างประเทศอยู่มาก
(2)

การวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์

งานวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจการที่จาเป็นเพื่อทดสอบมาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรม และค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมให้ได้ผลมากขึ้น กิจการนี้เป็นงานที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินไปตามโครงการ โครงการ
อีกโครงการหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ โครงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โครงการนี้จะได้รับการ
สนับสนุนให้ดาเนินไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการเช่นกัน ในปัจจุบันและตลอดระยะเวลาระหว่าง
พ.ศ. 2504-2506 กิจการที่จะทาตามโครงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จะมีลักษณะเป็นการวิจัยและฝึก
เจ้าหน้าที่ อันเป็นการเตรียมรากฐานไว้สาหรับการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวางใน
อนาคต
(3)

การส่งเสริมอุตสาหกรรม

งานส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นงานที่กว้างขวางและเป็นงานที่สาคัญอย่างยิ่ง ในเมื่อรัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หลายกระทรวงจะมีส่วนในการร่วม
ดาเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เอกชนจึงจะสามารถขยายการประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้กว้างขวาง
และรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมมีภาระรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบและวิชาการด้าน
อุตสาหกรรม เพื่อนาออกเผยแพร่ให้ทราบกันทั่วไป กระทรวงเกษตรมีภาระส่งเสริมปริมาณ คุณภาพ และ
มาตรฐานของพืชผล สัตว์และของป่า ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรม กระทรวง
เศรษฐการมีภาระในการช่วยให้ความคุ้มครองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยการกากัดสินค้าขาเข้าบาง
ประเภทมีระยะเวลาจากัด หรือโดยวิธีอื่นๆ กระทรวงคมนาคมมีภาระในการจัดบริการความสะดวกในการ
ขนส่ง กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลมีภาระในการจัดบริการสาธารณูปโภค เช่น พลังงานไฟฟ้า ประปา
และแหล่งอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลังมีภาระปรับปรุงประเภทและอัตราภาษีอากรให้เหมาะสมแก่การขยายตัว
ของอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุน* มีภาระพิจารณาให้ความช่วยเหลือและ
ความคุ้มครองแก่กิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่สาคัญๆ นอกจากนี้รัฐบาลอาจส่งเสริม

*

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤³Ð¹Õéä´éÂ¡àÅÔ¡ä»â´Â ¾.Ã.º. Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡Ô¨¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¾.È. 2503
µÒÁ ¾.Ã.º. ¹ÕéÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃãËÁè ª×èÍÇèÒ “¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
à¾×èÍ¡Ô¨¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ” á·¹
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กิจการอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่นๆ อีก เช่น การจัดให้มีแหล่งให้กู้ยืมเงิน (บรรษัทเงินทุนเพื่ออุตสาห-กรรม)
ศูนย์เผยแพร่และแนะนาทางวิชาการ และการให้ความคุ้มครองผู้ที่ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ เป็นต้น
ในขณะนี้รัฐบาลมีส่วนราชการต่างๆ ดาเนินงานเหล่านี้อยู่แล้วหากการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการเหล่านี้มีมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมช่วยให้พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมดาเนินไปได้โดยรวดเร็ว
ในบรรดาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น การสารวจวัตถุดิบและอุตสาหกรรมน่าจะ
ได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมมาเผยแพร่แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่ก่อนที่จะลงมือสารวจ จะได้ศึกษา
วิธีการให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันจะเกิดประโยชน์จริงจัง ส่วนการดาเนินงานศูนย์กลาง
ออกแบบจะได้ทาขึ้น โดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตราการที่รัฐบาลจะได้จัดทาเพื่อช่วยให้การ
อุตสาหกรรมก้าวหน้ากว้างขวางขึ้นในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ คือ
(1)
จัดให้มีศูนย์ที่เหมาะสมสาหรับเผยแพร่วิชาการด้านอุตสาหกรรม และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจทาได้โดยการปรับปรุงส่วน
ราชการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีหน้าที่ และมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การปฏิบัติงานนี้ และอาจขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมาร่วมวางรูปงานกับช่วยเหลือทางวิชาการได้ระยะเวลาหนึ่ง
(2)
แหล่งให้กู้ยืมสาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ในอัตราดอกเบี้ยต่า คือ บรรษัท
เงินทุนเพื่ออุตสาหกรรม แต่บรรษัทนี้ยังมีทุนน้อย ไม่พอแก่ความต้องการของอุตสาหกรรม เมื่อบรรษัทได้
ดาเนินงานไปเป็นที่มั่นคงแล้ว อาจพิจารณาช่วยให้บรรษัทได้มีเงินสาหรับให้กู้ยืมเพิ่มมากขึ้น
(3)
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ด้วยการจัดหาที่ตั้ง
โรงงาน อันมีบริการคมนาคมและสาธารณูปโภคพร้อมเพรียง
(4)
นโยบายพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เอกชน
ลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เพื่อให้การส่งเสริมดังกล่าวบรรลุผลสมความมุ่งหมาย รัฐบาลจะไม่ประกอบ
กิจการขึ้นใหม่หรือขยายกิจการอุตสาหกรรมที่รัฐอานวยการอยู่ในปัจจุบัน ในเมื่อการกระทานั้นๆ เป็นการ
แข่งขันกับกิจการที่เอกชนกระทาอยู่ นอกกว่านั้นกิจการอุตสาหกรรมใดที่
สมควรจะให้เอกชนร่วมทุนด้วยหรือขายให้กับเอกชน ก็จะได้พิจารณาจัดการไป เพื่อประโยชน์
แห่งการก้าวหน้าของกิจการนั้นๆ
4.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพลังงาน
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การดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาว ประกอบ
ไปด้วยการสารวจ การก่อสร้างเขื่อนและการติดตั้งเครื่องกังหันน้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทั้งพลังน้าและไอน้า
และการก่อสร้างระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีย่อย เมื่อการสารวจได้
หลักฐานประจักษ์ชัดทั้งด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจสมบูรณ์แล้ว การก่อสร้างจึงจะดาเนินต่อไป
ประกอบกับโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศ ฉะนั้น แนวทาง
ดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพลังงานเป็นส่วนรวมจึงยึดหลักการต่อไปนี้
(1)
ดาเนินงานตามโครงการไฟฟ้ายันฮีให้บรรลุผลตามเวลาและตามแผนการที่ได้กาหนดไว้
คือ ให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้น พ.ศ. 2506 เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณแล้วตั้งแต่ พ.ศ.
2499 จนถึง 2506 ต้องใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารโลก
(2)
วางรากฐานของกิจการต่างๆ ซึ่งจะใช้บริการไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้ายันฮี เช่น ระบบ
การจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดต่างๆ ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงที่สะพานพระราม 6 จัดระบบสายส่งของการไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค ในจังหวัดที่ต้องการมีสถานีย่อย เสา และสายส่ง หม้อแปลงไฟ อุปกรณ์
ความปลอดภัย และเครื่องวัดไฟฟ้าเพื่อให้จาหน่ายกระแสไฟฟ้าได้สมบูรณ์ เป็นการประสานกับการผลิต
ไฟฟ้าของโครงการยันฮี และดาเนินการก่อสร้างตามโครงการไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่
(3)
ดาเนินงานเกี่ยวกับการสารวจแหล่งพลังงานเบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวให้เสร็จ
ตามกาลังเงินที่มี เช่น โครงการสารวจเกี่ยวกับพัฒนาการลุ่มแม่น้าโขง โดยร่วมมือกับ
สหประชาชาติ โครงการแก่งเรียง โครงการปรับปรุงการจาหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศและโครงการสารวจ
แหล่งพลังงานภาคใต้
(4)
ดาเนินการก่อสร้างเพื่อให้ได้พลังงานในราคาถูกพอสมควรจากแหล่งพลังงานต่างๆ ที่ทา
การสารวจแล้วตามข้อ 3 ตามความต้องการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะนี้ประเทศมี
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 138,000 กิโลวัตต์ ประมาณว่าใน 6 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้า
เป็นจานวน 400,000 กิโลวัตต์
สาหรับการดาเนินงาน จะแยกลาดับความสาคัญได้ดังนี้
(1)
โครงการไฟฟ้ายันฮีได้ดาเนินงานมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2499 และใช้เงินทั้งสิ้น 2,000 ล้าน
บาท กะว่าเมื่อสิ้น พ.ศ. 2506 จะผลิตไฟฟ้าได้ 140,000 กิโลวัตต์ รวมทั้งการสร้างระบบสายส่ง
แรงสูง สถานีย่อย โครงการนี้จะให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามกาหนดเวลา
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(2)
โครงการไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ มีวัตถุประสงค์จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 40,000 กิโล-วัตต์
ใช้เวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2506 ใช้เงินทุนทั้งหมด 250.5 ล้านบาท โครงการนี้จาต้องเจรจากู้เงินจาก
ต่างประเทศ
(3)
โครงการไฟฟ้าในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์จะสร้างโรงไฟฟ้าอาเภอ กิ่งอาเภอ และ
สุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจานวน 225 แห่ง ใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 10-20 กิโลวัตต์ เมื่อพิจารณาใน
แง่เศรษฐกิจ การดาเนินงานตามโครงการนี้อาจขาดทุน เพราะเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก มี
ค่าใช้จ่ายสูง โดยเหตุนี้การดาเนินงานจึงพึงกระทาไปตามกาลังเงิน
(4)
โครงการแก่งเรียง ในขั้นนี้จนถึง พศ. 2504 เป็นการสารวจ ประมาณว่าจะผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 100,000 กิโลวัตต์ ส่งถึงผู้บริโภคได้ประมาณร้อยละ 40 ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 800
ล้านบาท
(5)
โครงการพัฒนาการลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง ในขั้นนี้เป็นการสารวจเช่นเดียวกับ
โครงการแก่งเรียง แต่โดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติเป็นจานวนมาก และจะมีประโยชน์ต่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคที่มีพลเมืองหนาแน่นและมีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้าง
ต่า จะระดมกาลังเจ้าหน้าที่มาดาเนินงานตามโครงการนี้ให้ได้ผลรวดเร็ว ทั้งนี้รวมทั้งการสารวจร่องแม่น้า
โขงเพื่อการคมนาคมด้วย
(6)
โครงการสารวจแหล่งพลังงานภาคใต้ โดยที่ภาคใต้มีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ยางพารา
และอื่นๆ อยู่แล้ว ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคนี้มีรายได้พอจะใช้ไฟฟ้าได้ และ
รัฐบาลก็ดาริจะทาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ จึงจะดาเนินงานสารวจแหล่งพลังงานต่างๆ
โดยเฉพาะแหล่งพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ไว้ให้พร้อมสาหรับการก่อสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นต่อไป
(7)
โครงการสารวจแหล่งพลังงานเบื้องต้นน้าแม่ขาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็น
โครงการริเริ่มใหม่ จะได้ดาเนินการในระยะ 3 ปีหลัง
5.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านคมนาคม

กิจการขนส่งและสื่อสารของประเทศไทยในปัจจุบันยังขยายตัวไม่ทันกับความต้องการ ขณะเดียวกันบริการขนส่งและสื่อสาร รวมทั้งถนนและยานพาหนะยังไม่ได้มาตรฐานเป็นเหตุให้มีการสึกหรอใน
อัตราสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมาก ระยะแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ.
2504-2509 เพ่งเล็งไปในด้านบูรณะกิจการขนส่งและสื่อสารที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานดีขึ้น ส่วนระยะที่
สองมีการก่อสร้างบริการขนส่งเพิ่มเติมขึ้นอีกพอสมควร แต่การ
ดาเนินงานพัฒนาการด้านคมนาคมในขอบเขตที่ประมาณไว้ จะกระทาด้วยงบประมาณของรัฐบาลอย่าง
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เดียวยังไม่พอ จึงต้องพึ่งการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและการช่วยเหลือจากต่างประเทศมีจานวนเกือบ
ใกล้เคียงกับรายจ่ายจากงบประมาณของรัฐบาล
แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 แยกกล่าวได้
ดังนี้
(1)

ทางหลวงแผ่นดิน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินที่เปิดใช้ในการจราจรประมาณ 8,000 กม. ใน
จานวนนี้เป็นทางลาดยาง 2,000 กม. เศษ การมีทางหลวงแผ่นดินที่ถาวรเชื่อมโยงภาคต่างๆ ย่อมเป็นผล
แก่การเศรษฐกิจของประเทศมาก โครงการสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. 2504-2509 มี
วัตถุประสงค์ที่จะบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้ถาวรยิ่งขึ้น และก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเชื่อมภาคต่างๆ ให้
ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้ถาวรนั้นมีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะรอ
ภาระการซ่อมแซมลงในอนาคต เส้นทางสายใดที่ได้ก่อสร้างและบูรณะตามโครงการ เป็นทางลาดยางใช้
จราจรได้ดีแล้ว ก็จะเก็บค่าผ่านทางเพื่อนาไปใช้บูรณะทางเส้นนั้นให้ดีอยู่ตลอดไป หรือเพื่อนาไปใช้บูรณะ
เส้นทางสายอื่นที่ยังมีคุณภาพไม่เข้ามาตรฐาน การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินตามโครงการประมาณว่าจะ
ทาให้ทางหลวงแผ่นดินของประเทศ มีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก 1,000 กม. รวมทั้งเส้นทางสายชุมพรนครศรีธรรมราช ที่ก่อสร้างโดยเงินกู้จากกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาการของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การ
สร้างทางหลวงแผ่นดินจากสระบุรีมากรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางถนนพหลโยธิน โดยความช่วยเหลือของ
สหรัฐอเมริกา ก็คงจะทาเสร็จใน พ.ศ. 2506 ส่วนการบูรณะทางหลวงในระยะหกปีคงจะบูรณะทางได้กว่า
1,090 กม. หากเป็นความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานของเส้นทางเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็อาจ
จาต้องลดระยะทางที่จะบูรณะลงมาตามสมควร
(2)

การรถไฟ

ประมาณว่าปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และบริการ
ขนส่งทางรถไฟในปัจจุบันจะไม่พอเพียงแก่ความต้องการ จึงจาต้องมีการลงทุนขยายอุปกรณ์
ต่างๆ ของการรถไฟเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้รถไฟสามารถขยายบริการขนส่งตามความขยายตัวของความ
ต้องการ นอกจากนั้นยังจาต้องแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินรถในปัจจุบันบางประการให้
ลุล่วงไปด้วย เช่น ขยายสะพานให้สามารถรับน้าหนักได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่วนการสร้างทางรถไฟ
สายใหม่นั้น จะได้ดาเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ต่อไป เมื่อการก่อสร้างทางสายนี้แล้ว
เสร็จ ก็มีทางระบายสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น การขยายบริการรถไฟในระยะ
เจ็ดปีข้างหน้า จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,509.6 ล้านบาท โดยเหตุนี้ นอกจากจะใช้
งบประมาณดาเนินการแล้วจาต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนในการขยายบริการรถไฟส่วนหนึ่ง
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และจาต้องใช้รายได้ของการรถไฟเองลงทุนในกิจการอีกบางส่วนด้วย ในกรณีนี้หากการรถไฟฯ ปรับปรุง
อัตราค่าโดยสารและค่าระวางขนสินค้าเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างตามสมควรใน พ.ศ. 2504 ก็จะช่วยให้
สามารถลงทุนขยายกิจการให้มีบริการเพิ่มขึ้นได้ใกล้เคียงกับความต้องการที่คาดคะเนไว้
(3)

การบินพลเรือน

โครงการพัฒนาการด้านขนส่งทางอากาศ ได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน
ดอนเมืองและโครงการปรับปรุงการเดินอากาศภายในประเทศ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เป็นโครงการที่มีความจาเป็นมาก เพราะในปัจจุบันมีทางวิ่งสาหรับเครื่องบินขึ้นและลงอยู่ทาง
เดียว อันเป็นการไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยจาต้องสร้างทางวิ่งสารองเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมทั้งสร้างทาง
ในลานจอดเครื่องบินและก่อสร้างสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันจะได้ขยายอาคาร
เกี่ยวกับการบินพลเรือนให้บรรเทาความแออัดลงไป และให้ความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากขึ้น โดยพยายาม
แยกผู้เดินทางออกนอกประเทศ ผู้เดินทางเข้าประเทศ และผู้เดินทางผ่านออก มิให้ปะปนกัน ส่วน
เครื่องบินพลเรือนที่ทาการบินภายในประเทศถ้าจะแยกให้มีสนามบินขึ้นลงต่างหากอีกแห่งหนึ่งในบริเวณ
ชานกรุงเทพฯ ก็จะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรทางอากาศที่สนามบิน
ดอนเมืองในอนาคตได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เร่งด่วนเป็นอันดับแรก คือ การขยายอาคาร
เกี่ยวกับการบินพลเรือน ส่วนการสร้างทางวิ่งสารองนั้นควรจะได้ลงมือใน พ.ศ. 2505 หลังจากที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดาเนินงานแล้ว
ส่วนการปรับปรุงการเดินอากาศภายในประเทศนั้น ได้แก่ ดาเนินการปรับปรุงวิทยุการ
เดินอากาศและบริการควบคุมจราจรทางอากาศให้สมบูรณ์ แต่การปรับปรุงสนามบินจังหวัดควรจะได้
กระทาปีละหนึ่งแห่ง เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลในพัฒนาการด้านคมนาคมลงบ้าง
(4)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการพัฒนาการท่าเรือระหว่าง พงศ. 2504-2509 คือ
โครงการบารุงรักษาร่องน้าสันดอนปากน้าเจ้าพระยา โครงการซื้อเรือขุดสันดอน โครงการสารวจการ
ตกตะกอนในแม่น้าเจ้าพระยา และโครงการปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ต โครงการแรกสามโครงการ
เป็นโครงการที่สัมพันธ์กันและกัน ในอันที่จะดาเนินการบารุงรักษาร่องน้าให้เรือเดินสมุทรขนาด 10,000
ตัน เข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อขนสินค้าได้ การปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อให้เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่เข้าเทียบท่ากรุงเทพฯ ได้นั้น ได้ดาเนินการมานานแล้ว และได้ลงทุนไปแล้วเป็นจานวนมาก จนบัดนี้
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถเข้ามาจอดเทียบท่ากรุงเทพฯ ได้ แต่การตกตะกอนของแม่น้าเข้าพระยามี
อัตราสูง จึงจาต้องขุดลอกสันดอนอยู่เป็นประจา รัฐบาลก็ได้เคยขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ
ดาเนินการสารวจการตกตะกอนในแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อหาวิธี
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แก้ไขการตกตะกอนและเพื่อลดค่าใช้จ่ายการขุดลอก โดยเหตุนี้โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการบารุงรักษาร่อง
น้าสันดอนปากน้าเจ้าพระยาจะได้ดาเนินงานต่อไป ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการนี้อาจมีจานวนปีละหลายสิบ
ล้านบาท แต่ผลที่ได้รับก็จะคุ้มค่าใช้จ่าย เพราะช่วยให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถเข้ามาถึงกรุงเทพฯ
อันเป็นศูนย์กลางการค้าได้ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าไปในตัว
โครงการปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ตเป็นโครงการที่มีความสาคัญในการขยายการ
ขนส่งทางทะเลในจังหวัดภาคใต้ การดาเนินงานตามโครงการนี้จะได้ลงมือในระยะ 3 ปีหลัง
(5)

การไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรเลข และโทรคมนาคม

โครงการปรับปรุงการไปรษณีย์โทรเลข ได้แก่ การขยายการไปรษณีย์โทรเลข
ท้องถิ่น การบูรณะและปลูกสร้างที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขและบ้านพัก และการขยายไปรษณีย์
โทรเลขพระนครและธนบุรี การดาเนิงานตามโครงการเหล่านี้จะช่วยให้บริการไปรษณีย์โทรเลขสะดวก
รวดเร็วขึ้น จึงนับว่าเป็นกิจการที่จาเป็นจะต้องกระทาในระยะเวลาหกปีข้างหน้า การขยายไปรษณีย์โทร
เลขท้องถิ่นจะได้กระทาโดยจัดตั้งที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปีละประมาณ 10 แห่ง และจัดตั้งศูนย์กลาง
การฝากและจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์และโทรเลขในจังหวัดพระนครและธนบุรีประมาณหกแห่งในระยะ 3 ปี
แรก
โครงการปรับปรุงโทรศัพท์หัวเมือง เป็นการขยายบริการโทรศัพท์ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดต่างๆ การดาเนินงานให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนควรดาเนินงานเป็นธุรกิจจริงจัง โดย
องค์การโทรศัพท์ฯ จึงจะดาเนินการโอนกิจการโทรศัพท์หัวเมืองและโทรศัพท์ทางไกลให้มาสังกัดอยู่กับ
องค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานและการประสานงาน ทั้งนี้หากการโอน
กิจการโทรศัพท์หัวเมืองและโทรศัพท์ทางไกลมาสังกัดองค์การโทรศัพท์ฯ สาเร็จแล้ว องค์การโทรศัพท์ฯ
จะได้เสนอโครงการขยายโทรศัพท์หัวเมืองต่อไป
การขยายกิจการโทรเลข เพื่อบริการแก่ประชาชนให้สะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการ
เป็นความจาเป็นอยู่มาก แต่ขณะนี้การสร้างระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้สื่อสารระยะทางไกลกาลังดาเนินอยู่
เมื่อการสร้างระบบโทรคมนาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว การใช้สายโทรเลขในการสื่อสารทางไกลบางส่วนอาจ
หมดความจาเป็นไปก็ได้ จึงยังจะไม่ลงทุนขยายกิจการโทรเลขในขณะนี้ แต่รอเอาไว้พิจารณาเมื่อการ
ก่อสร้างระบบโทรคมนาคมก้าวหน้าไปพอสมควรแล้ว ในระหว่างนั้นก็จะมีเพียงการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเสาสายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เท่านั้น
โครงการพัฒนาการด้านคมนาคมที่สาคัญมากอันหนึ่ง คือ โครงการก่อสร้างระบบ
โทรคมนาคม โดยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทาการตกลงเสร็จสิ้นไปแล้ว และจะใช้เงินเป็น
จานวนประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา 10 ล้านดอลลาร์ และเป็นเงินที่
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รัฐบาลไทยกู้มาสมทบประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลจะเร่งให้การดาเนินงานก่อสร้างระบบโทรคมนาคม
ตามโครงการฯ ลุล่วงไปตามกาหนด
อนึ่ง การดาเนินงานพัฒนาการด้านคมนาคมนี้ มีงานที่จะต้องปฏิบัติทางวิชาการ ซึ่ง
ประเทศไทยอาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จึงจาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์และทุนดูงาน ประกอบกับกิจการเหล่านี้มีการลงทุนเป็นจานวนมากในหกปีข้างหน้า
จึงจาต้องขอกู้เงินจากต่างประเทศและขอให้ต่างประเทศช่วยเหลือบางด้านอีกด้วย เช่น การสร้างทาง
หลวงแผ่นดิน เป็นต้น
เฉพาะการดาเนินงานตามโครงการที่ระบุไว้นี้ ในระยะหกปีประมาณว่าจะต้องใช้
งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศรวมกันเป็นจานวน 5,000 ล้านบาท โดยเหตุนี้
การดาเนินงานด้านนี้จึงจะกระทาเมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สนับสนุนต่างๆ โดยรอบคอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเศรษฐกิจโดยแท้จริง

6.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านมหาดไทย
แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านมหาดไทยมีกิจการสาคัญๆ ดังนี้
(1)

โครงการพัฒนาการท้องถิ่นแห่งชาติ
โครงการนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2 ประการ คือ

1.
เพื่อจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวชนบทส่วนใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครองตนเอง เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของชาวชนบทให้สูงขึ้น
2.
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของชาวชนบทเสียใหม่ให้รู้จักช่วยตนเองใน
การปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนและท้องถิ่น โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือแต่ในทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ หรือวัสดุ หรือทางการเงินเท่าที่จาเป็น หรือเฉพาะส่วนที่เกินกาลังของประชาชน
เท่านั้น
ตามวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2 ประการนี้ หลายกระทรวงมีหน้าที่ช่วยเหลือทาง
วิชาการและประสานงานพัฒนาการท้องถิ่นที่เริ่มดาเนินการแล้วให้บังเกิดผลแก่ชาวชนบทโดย
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมงาน
โครงการพัฒนาการท้องถิ่นมีหลักการสาคัญอยู่ 4 ประการ คือ
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1.
ให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง โดยจะใช้วิธีแนะนากระตุ้นเตือนให้ประชาชนเป็น
ฝ่ายริเริ่มก่อน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและในการสร้างสาธารณสมบัติ
อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมในท้องที่ ในการนี้จะให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสละแรงงานในการสร้างสิ่งที่
ยั่งยืนถาวร เพื่อจะได้ร่วมกันใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ
2.
อบรมผู้นาของท้องถิ่นให้ถูกทาง เพื่อให้เป็นหัวแรงสาคัญในการปรับปรุง
ท้องที่ และนาประชาชนให้ทางานร่วมมือกับพัฒนากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอื่นๆ
3.
รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ
หรือเงินเท่าที่จาเป็นมาสมทบแรงงานที่ประชาชนพร้อมจะร่วมกันสละ เพื่อให้งานที่จะสร้างขึ้นนั้น บรรลุ
ความสาเร็จ และเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน
4.
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องอาศัยความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค กับพัฒนากรซึ่งเป็นผู้
ดาเนินงานและเป็นหัวแรงสาคัญในการร่วมงานกับผู้นาของท้องถิ่น
หลักการสาคัญของโครงการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ที่การแนะนาให้ประชาชนรู้จักช่วย
ตนเอง โดยให้ร่วมแรงกันปรับปรุงตนเองและท้องถิ่น ใช้กาลังทรัพยากรและแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น
นั้นเอง ทาประโยชน์ให้มากที่สุดก่อน รัฐบาลจึงจะจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุหรือตั้งเงินสมทบให้พอเหมาะสม
แก่แรงงานที่ประชาชนร่วมกันสละ เพื่อสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมในท้องที่ เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงจาต้องสารวจความต้องการอันแท้จริงของท้องถิ่นแต่ละแห่งว่า ในปีหนึ่งๆ ประชาชนในท้องที่จะ
จัดทาอะไร แล้วจัดหาอุปกรณ์วัสดุหรือตั้งเงินสมทบเป็นท้องที่ๆ ไป
ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปีแรก รวมทั้ง
โครงการย่อย 5 โครงการด้วย เป็นจานวนเงิน 108.88 ล้านบาท และต้องการความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 12.50 ล้านบาท งบประมาณที่ขอตั้งมานี้เกินกว่ากาลังเงินที่จะจัดหามาให้ได้ จึงจาต้อง
ปรับปรุงรายการใช้เงินโดยโอนไปเพิ่มในงานที่ประชาชนพร้อมจะทา เช่น สร้างบ่อน้าที่ถาวร ส่วนเงินที่จะ
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้น ต่างประเทศอาจจะช่วยให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และให้
อุปกรณ์บ้าง แต่ขอบเขตของการช่วยเหลือยังไม่มีความแน่นอน ฉะนั้นจึงควรจัดสรร
งบประมาณสาหรับพัฒนาการท้องถิ่นสาหรับระยะ 3 ปีแรกไม่เกิน 77 ล้านบาท รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือทางวิชการพัฒนาการท้องถิ่นปีละหนึ่งแห่ง ทั้งนี้อาจจะดาเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นได้ใน 5,276
เขต
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อนึ่ง การบริหารงานท้องถิ่นควรจะถือความสาคัญของงาน 3 อย่าง คือ (1) สร้าง
บ่อน้าถาวร (2) สร้างถนนให้เชื่อมต่อกับทางหลวงจังหวัด (3) ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น
พัฒนาการท้องถิ่นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในแขนงต่างๆ เป็นผู้ดาเนินงานในด้าน
เทคนิค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ซึ่งจะเป็นผู้แนะนางานในด้านเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตใช้วิธีการที่ดี
กว่าเดิม (การใช้ดิน การใช้ปุ๋ย การเลือกพันธุ์ ฯลฯ) แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรยังมีจานวนจากัด อาศัยเหตุนี้
การขยายงานพัฒนาการท้องถิ่นจึงต้องดาเนินไปตามจานวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ที่กระทรวงเกษตรจะ
ฝึกหัดขึ้นมาเป็นปีๆ ถ้ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรประสานงานกันในการใช้เจ้าหน้าที่เทคนิค
ในด้านเกษตร งานพัฒนาการท้องถิ่นจะบรรลุความสาเร็จเป็นอย่างดี
อนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลได้จัดสร้างอ่างเก็บน้าไว้แล้ว 113 แห่ง สาหรับ
จ่ายน้ามาช่วยในการปลูกพืชไร่ กรมมหาดไทย กรมสหกรณ์ที่ดิน และกรมกสิกรรม จาต้องร่วมกัน
ดาเนินการให้ประชาชนขุดคูส่งน้ามายังที่เพาะปลูกของตน การปลูกพืชไร่ในท้องที่ต่างๆ คงจะได้ผลดีขึ้น
และใช้อ่างเก็บน้าที่ได้สร้างขึ้นแล้วนั้น ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

(2)

โครงการสารวจและจาแนกที่ดิน

การสารวจและจาแนกที่ดินทั่วประเทศ เพื่อสงวนคุ้มครองป่า จัดสรรที่ดิน
เกษตรกรรม และที่ดินสาหรับประโยชน์อื่นๆ เช่น การเหมืองแร่ และการชลประทาน มีความสาคัญเป็น
อันดับแรก เพราะเป็นรากฐานในพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ ผลของการสารวจป่าไม้ทั่ว
ราชอาณาจักร จะให้แนวสาหรับพิจารณาแบ่งป่าที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่างๆ กล่าวคือ กันไว้เป็น
ป่าสงวน เป็นที่ดินสาหรับเกษตรกรรม และที่ดินสาหรับประโยชน์อื่นๆ การขยายเนื้อที่ปลูกยาง ควรจะอยู่
ในเนื้อที่ที่ทางการแบ่งไว้ โดยพิจารณาลักษณะและคุณภาพของดินที่เหมาะแก่การปลูกยางประกอบไป
ด้วย ป่าที่จะสงวนและคุ้มครองนี้ ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอาหารและเกษตรได้
แนะนาให้กันไว้เป็นเนื้อที่ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและประชากรเพิ่มขึ้น รัฐบาลจะได้วินิจฉัยต่อไปว่า จะให้ใช้ป่าไม้ที่สงวนไว้แล้ว
บางส่วนเป็นที่ดินสาหรับเกษตรกรรมอีกเท่าใด โดยคานึงถึงจานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่
จะใช้ที่ดินสาหรับทาการเพาะปลูกประกอบไปด้วย ในที่สุดจะสงวนเนื้อที่ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ประมาณ
200,000 ตารางกิโลเมตร
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การสารวจและจาแนกที่ดิน จะดาเนินงานดังนี้
1.
ศึกษาและตรวจแผนที่ทางอากาศที่มีอยู่ในเวลานี้ สาหรับใช้ในการพิจารณาแบ่ง
ป่าไม้ที่มีอยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่ามาตราส่วนจะเล็กเกินไป
2.
ทาการสารวจบนพื้นดิน เพื่อตรวจสภาพและเขตของป่าว่าตรงกับแผนที่
ถ่ายภาพทางอากาศหรือไม่
การสารวจควรตั้งต้นในท้องที่ที่มีความสาคัญและจาเป็นดังต่อไปนี้ คือ
ก)

ป่าต้นน้าลาธาร

ข)

ป่าไม้ลึกในจังหวัดต่างๆ ภาคเหนือ

ค)

ป่าไม้กระยาเลยที่กาลังถูกบุกรุก (ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี)

ง)

ป่าไม้ในจังหวัดต่างๆ

ในการดาเนินงานนี้ กรมที่ดินแบ่งสายสารวจออกเป็น 30 สาย และกะว่าจะใช้เวลา
สารวจ 6 ปี ทาการสารวจปีละ 24,000 ตารางกิโลเมตร
เมื่อทาการสารวจ จะต้องจัดการสงวนและรังวัดเขตป่าเหล่านั้นทันที เพื่อป้องกันป่าทาง
ต้นน้าลาธารและป่าสักที่ยังเหลืออยู่ มิให้เกิดเสียหายต่อไป ทั้งจะต้องบารุงและปลูกไม้แทนในที่ที่ไม้สัก
หรือไม้อื่นๆ ถูกทาลายด้วย (โดยเฉพาะในเขตที่เป็นต้นน้าลาธาร) ถ้าหากป่าต้นน้าลาธารและป่าอื่นๆ ถูก
ทาลายมากมายอย่างที่เป็นมาแล้ว กิจการเกษตรจะได้รับความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวง เช่น เกิดอุทกภัยหรือเกิดแห้งแล้งและการชลประทานที่ได้ลงทุนไปแล้วมากมาย จะไม่อานวย
ประโยชน์แม้แต่น้อย
ในการสารวจและการจาแนกประเภทที่ดิน จาเป็นต้องมีกระทรวงต่างๆ ร่วมมือ
ดาเนินงานโดยใกล้ชิด คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงกลาโหม เมื่อทาการสารวจและประกาศเป็นป่าสงวนแล้ว กรมป่าไม้จะต้องป้องกันการ
บุกรุก และการจับจองที่ดินโดยพลการ โดยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย สั่งให้กรมมหาดไทยและ
กรมตารวจ กวดขันในการจับจองที่ดิน และในการตัดฟันไม้ และไม่อนุญาตให้จับจองที่ดินในเขตป่าสงวน
โดยเด็ดขาด
(3) โครงการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย และโครงการจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ให้
ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการทามาหาเลียงชีพ
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โครงการทั้งสองนี้ มีวัตถุประสงค์จะให้ประชาชนจับจองที่ดินสาหรับเป็นที่อยู่อาศัยและ
ทาการเพาะปลูกตามระเบียบที่กรมที่ดินจะจัดทาขึ้น กรมที่ดินได้ทาการสารวจจานวนประชาชนที่ไม่มีที่
อยู่เป็นหลักแหล่ง และเช่าที่ดินของคนอื่นทามาหาเลี้ยงชีพทั่วราชอาณาจักร ปรากฏว่าประชาชนที่ไม่มี
ที่ดินทามาหากินของตนเองมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านราย ตามโครงการดังกล่าว กรมที่ดินจะ
ดาเนินการจัดสรรที่ดิน 2 วิธี กล่าวคือ (1) จัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย เมื่อรวมกันแล้วมีเนื้อที่ต่ากว่า
1,000 ไร่ แล้วแบ่งให้ประชาชนแต่ละคนจับจอง (2) จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่มี
เนื้อที่ตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป เพื่อแบ่งให้ประชาชนเข้าจับจอง ในบริเวณที่ดินที่ให้จับจองนี้ กรมที่ดินจะตัด
ถนน เจาะน้าบาดาล เพื่อให้ผู้จับจองมีน้ากินน้าใช้
การจัดสรรที่ดิน เพื่อให้ประชาชนจับจองเป็นงานใหญ่ และมีความสาคัญในทาง
เศรษฐกิจอยู่มาก ถ้าระเบียบการและวิธีการจับจองที่ดินไม่รัดกุม และการควบคุมไม่ทั่วถึง จะเกิดความ
เสียหายอย่างมากมาย โดยเหตุนี้การจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ๆ จึงต้องรอไว้พลางก่อน จนกว่าการสารวจ
และจาแนกประเภทที่ดินในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในโอกาสนั้นจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ก็
จะดาเนินไปได้
ส่วนการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย จะดาเนินการไปตามปกติ ประมาณว่าในระยะ
3 ปีแรกอาจจัดสรรที่ดินได้ปีละหนึ่งแสนไร่
(4)

โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เป็นโครงการหนึ่งซึ่งต้องรีบดาเนินการ เพื่อ
ป้องกันการทาลายป่าทางต้นน้าลาธาร ป่าประเภทนี้ถูกชาวเขาแผ้วถางเพื่อทาไร่เลื่อนลอย
ชั่วครั้งคราว เมื่อดินจืดและหญ้าคาขึ้น ก็ละทิ้งไปแล้วตั้งต้นแผ้วถางที่อื่น เพื่อทาไร่ต่อไป
ในการที่จะป้องกันป่าต้นน้าลาธาร และป่าอื่นๆ ซึ่งสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า มิให้ถูกทาลาย
ต่อไปนั้นจะต้องดาเนินการดังนี้ คือ
1.
ชักชวนชาวเขาให้ตั้งหลักฐานทามาหากินเป็นที่เป็นทาง ช่วยเหลือส่งเสริมให้ทา
การเพาะปลูกเพื่อให้มีรายได้เป็นประจา และไม่ยอมให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น
2.
ที่ดินที่จะจัดแบ่งให้ชาวเขาใช้ทามาหากินนั้น ต้องไม่เป็นที่ดินต้นน้าลาธาร หรือ
ที่ดินในบริเวณป่าใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งตารวจตระเวนชายแดนได้ทาการสารวจใน พ.ศ. 2500 ที่อยู่ 25,724
คน จานวนชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้องคอยสอดส่องดูการเคลื่อนไหว
อย่างใกล้ชิด ถ้าชาวเขาอพยพเข้ามามากจะเป็นภาระหนักแก่รัฐบาลที่จะต้องจัดการให้มีที่ทามาหากินเป็น
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หลักแหล่ง ซึ่งชนพวกนี้ไม่คุ้นเคยมาก่อน ความสิ้นเปลืองสาหรับการนี้จะมีมากขึ้น กรมประชาสงเคราะห์
ได้ชักชวนให้ชาวเขาทาไร่ชาและกาแฟ ปลูกพืชผักต่างๆ สาหรับเก็บเมล็ดทาพันธุ์ เช่น ผักคะน้า ผักกาด
ชนิดต่างๆ และถั่วลันเตา เป็นต้น ตลอดจนเลี้ยงปศุสัตว์ (สุกรและไก่) โดยมุ่งจะให้ใช้พันธุ์ที่ดีกว่าเดิม กรม
ประชาสงเคราะห์ได้เริ่มงานไว้แล้ว 2 แห่ง คือ (1) ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (2) ดอยมูเซอร จังหวัด
ตาก ในกาลต่อไปจะเปิดนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาอีก 2 แห่ง คือ (ก) ท้องที่จังหวัดเลย (ข) ท้องที่
จังหวัดเชียงราย
(5)

โครงการก่อสร้างขยายการประปา

กรมโยธาเทศบาลมีโครงการก่อสร้างขยายการประปาสองโครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างขยายการประปากรุงเทพ และโครงการขยายประปาจังหวัด โครงการก่อสร้างขยายการประปา
กรุงเทพ มีวัตถุประสงค์จะผลิตน้าประปาให้ได้วันละ 308,896 ล.บ.ม. โดยแบ่งเป็นน้าประปาที่ผ่านเครื่อง
กรองวันละ 185,000 ล.บ.ม. (ใช้น้าจากแม่น้าเจ้าพระยา) และบ่อน้าบาดาลวันละ 123,800 ล.บ.ม. เมื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะติดตั้งเครื่องกรองชุด 8 และชุด 9 (เครื่องกรองชุด 9 จะสั่งซื้อ
ใน พ.ศ. 2504) ให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2505 และจะผลิตน้าประปาเพิ่มขึ้นอีกวันละ 80,000 ล.บ.ม. ทั้งนี้
เพื่อให้พอแก่ความต้องการของประชาชน ในการนี้จะมีการขุดลอกคลองประปายาว 26 กิโลเมตร ซึ่งตื้น
เขินให้ลึกพอที่จะส่งน้ามาในคลองได้สะดวก
ส่วนการขยายการประปาจังหวัดในเทศบาล 57 แห่งนั้น เนื่องจากกิจการเหล่านี้ยังมีหนี้
เก่าค้างชาระอยู่ 148 ล้านบาท อันเทศบาลไม่สามารถชาระได้เองจึงเป็นภาระที่รัฐบาลต้อง
ชดใช้หนี้ให้
นอกจากนี้ยังมีโครงการเจาะบ่อน้าบาดาลและจัดหาน้าอุปโภคบริโภค เพื่อ
ดาเนินงานจัดหาน้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตสุขาภิบาลและท้องที่ต่างๆ โครงการ
เกี่ยวกับการจัดหาน้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนมีอยู่หลายโครงการด้วยกัน คือ โครงการสารวจน้า
บาดาล ซึ่งดาเนินงานอยู่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เงินในระยะ 3 ปีแรก เป็นจานวน 60 ล้านบาท
โครงการอ่างเก็บน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เงินในระยะ 3 ปีแรก 28 ล้านบาท นอกจากนั้น
โครงการพัฒนาการท้องถิ่นเอง ก็มีหลักการที่จะจัดหาน้าอุปโภคบริโภคอยู่ด้วย
(6)

โครงการประชาสงเคราะห์

การดาเนินงานประชาสงเคราะห์มีหลายโครงการด้วยกัน ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในระยะ
3 ปีแรกเป็นจานวน 179.09 ล้านบาท ผลของการดาเนินงานประชาสงเคราะห์ในแง่ของการเศรษฐกิจ
เป็นสิ่งที่ประมาณได้ยาก แต่ในสภาพของสังคมปัจจุบัน มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินงานด้านเหล่านี้อยู่
เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้มีที่พึ่ง โครงการที่จะดาเนินไปได้ในขอบเขตพอสมควร คือ
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โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนิคมสร้างตนเอง และโครงการนิคม
สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สาหรับโครงการนิคมสร้างตนเองนั้น ควรขยายงานเฉพาะในบริเวณของ
นิคมสร้างตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลง และนิคมเหล่านี้ก็ยังมี
เนื้อที่พอจะขยายให้ประชาชนเข้าไปทามาหากินได้ สาหรับโครงการประชาสงเคราะห์อื่นๆ นั้น ควรให้
ดาเนินงานอยู่ในระดับเดิมไปก่อน กิจการใดที่เป็นงานใหม่ก็ควรให้รอไว้ เพราะความเร่งด่วนยังมีน้อยกว่า
โครงการในด้านอื่นๆ
นอกจากโครงการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ยังมีโครงการบูรณะและก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
และชนบท ซึ่งได้กะค่าใช้จ่ายไว้ให้แล้วตามระยะเวลาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
กิจการด้านมหาดไทยมีความสัมพันธ์กับกิจการด้านอื่นๆ มาก ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม จึงจาต้องดาเนินงานให้ประสานกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินงานได้ผลมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ กิจการที่น่าจะมีความสาคัญและเร่งด่วนมากกว่ากิจการอื่นๆ ได้แก่ การจาแนกประเภท
ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการสงวนป่า และการก่อสร้างและขยายการประปา ส่วนการจัดหาน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคในท้องที่ชนบทนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความจาเป็นมากเช่นกัน แต่ก็มีโครงการดาเนินงานด้านนี้อยู่หลาย
โครงการ ส่วนการขยายการไฟฟ้าในท้องที่ต่างๆ นั้น โดยที่ขณะนี้จาต้องรีบเร่งดาเนินงานตามโครงการ
ไฟฟ้ายันฮี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ให้ลุล่วงไปก่อน จึงยังไม่สมควรที่จะเพิ่มภาระด้วยการดาเนินงานตาม
โครงการอื่นๆ ไปพร้อมกัน
7.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพาณิชย์

ทุกวันนี้ สภาพการค้าของประเทศมีลักษณะเป็นการค้าเสรีทั้งในด้านส่งสินค้าออกนอกประเทศ
และในด้านสั่งสินค้าจากต่างประเทศ พ่อค้ามีเสรีภาพที่จะประกอบการค้าใดๆ ได้ตามความพอใจ การให้
เสรีภาพในทางการค้านั้น จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง เมื่อพ่อค้าประกอบอาชีพโดยสุจริต ตรวจตรา
คุณภาพของสินค้าที่ส่งไปจาหน่ายในต่างประเทศโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศมีความไว้วางใจ แต่ถ้ามีเสรีภาพจนเกินสมควร โดยไม่มีการควบคุมให้ปฏิบัติถูกต้องตามวิสัย
แห่งการค้าที่ดีแล้ว ย่อมมีข้อบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้น และทาให้การค้าของประเทศประสบความ
เสียหาย
สินค้าที่ส่งออกนอกประเทศหลายอย่างมีคุณภาพไม่ดีถึงขนาด หลายรายปรากฏว่ามีเจตนา
หลอกลวงผู้สั่งซื้อ โดยมีสิ่งอื่นเจือปนอยู่ด้วย จึงเป็นที่รังเกียจของผู้สั่งซื้อ ถ้าคุณภาพของสินค้า
ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป ผู้สั่งซื้อในต่างประเทศอาจจะไม่ซื้อสินค้าไทยก็ได้
ข้อบกพร่องอีกอย่างหนึ่งที่เคยมีมาแล้ว คือ ผู้ส่งสินค้าออกไม่สามารถจะส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งใน
ต่างประเทศตามจานวนและราคาที่ตกลงกันไว้ เพราะผู้ขายไม่มีสินค้าอยู่ในมือก่อนทาสัญญา
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ซื้อขาย เมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ ก็จาเป็นต้องออกหาซื้อสินค้าหลังจากทาสัญญาแล้ว เพื่อรวบรวมส่งให้แก่
ผู้สั่งซื้อ แต่ในระหว่างที่หาซื้อนั้น ราคาสินค้ากลับสูงกว่าราคาที่ตกลงไว้กับผู้สั่งซื้อ จึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ การค้าในลักษณะนี้เป็นการค้าที่ไม่ยั่งยืน และนาความเสียหายมาให้แก่ประเทศ
การแก้ไขระบบการค้าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ให้ดีขึ้น อาจจะกระทาได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
จัดตั้งสถาบันการค้าขึ้น มีหน้าที่ควบคุมการส่งสินค้าขาออกที่สาคัญให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและชั้นของคุณภาพที่กาหนด เลือกเฟ้นเฉพาะพ่อค้าที่สุจริตเท่านั้นให้ทาการค้ากับ
ต่างประเทศโดยวิธีจดทะเบียน พ่อค้าจะต้องมีสินค้าสารองไว้สาหรับส่งออกนอกประเทศ ในการส่ง
สินค้าออกประเภทสาคัญๆ ไปขายในต่างประเทศ ควรสนับสนุนให้ใช้วิธีรับช่วงซื้อลดกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ธนาคารพาณิชย์รับรอง ซึ่งจะให้ความสะดวกแก่พ่อค้าในการจัดหาซื้อสินค้ายิ่งขึ้น
สินค้าส่งออกนอกประเทศที่ควรได้รับการส่งเสริม คือ ข้าวโพด มันสาปะหลัง ปอ นุ่น
ระหุ่ง ถั่วชนิดต่างๆ ครั่งและใบยาสูบ ถ้าสถาบันการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าที่
ส่งออกได้ การค้ากับต่างประเทศจะเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น และจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ
(2)
ในการค้าควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการ องค์การคลังสินค้าควรทาหน้าที่คอยดู
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าที่พ่อค้ารับซื้อจากผู้ผลิต ถ้าปรากฏว่าพ่อค้าซื้อในราคาต่าเกินไป องค์การ
คลังสินค้าควรจะเข้าซื้อโดยวิธีพยุงราคาให้อยู่ในระดับที่สมควร เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตมิให้เกิดท้อถอย และ
เลิกการเพาะปลูกในการรับซื้อสินค้าองค์การคลังสินค้าอาจจะใช้บริษัทที่อยู่ในความ
ควบคุมเป็นผู้ซื้อและสะสมสินค้าไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งออกนอกประเทศ สาหรับสินค้าที่องค์การคลัง
สินค้าซื้อเพื่อส่งไปจาหน่ายในต่างประเทศนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานและชั้นของ
คุณภาพเช่นเดียวกับพ่อค้าอื่นๆ
(3)
เมื่อกระทรวงเศรษฐการรับภาระในการรักษาระดับราคาของสินค้าที่จะส่งออกนอก
ประเทศ และในการหาตลาดสาหรับสินค้าหลายชนิด ก็จาเป็นต้องตั้งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่องค์การ
คลังสินค้า หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุมสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แต่องค์การ
คลังสินค้าและบริษัทจะต้องดาเนินการตามหลักของการค้าโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ตรวจตราคุณภาพของ
สินค้าว่าสมกับราคาที่รับซื้อหรือไม่ ในการรักษาหรือพยุงราคานั้นต้องพิจารณาโดย
รอบคอบเสียก่อนว่า จะรับซื้อในราคาเท่าใด โดยคานึงถึงราคาตลาดโลก และค่าขนส่งจากแหล่งผลิตมายัง
ตลาดประกอบด้วย
(4)
การสร้างที่เก็บสินค้าขององค์การคลังสินค้าควรอนุมัติให้สร้างในแหล่งที่มีสินค้ามีปริมาณ
มากพอ (ในท้องที่) ส่วนในกรุงเทพฯ องค์การคลังสินค้ามีที่เก็บสินค้าอยู่แล้ว
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(5)
ผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดาเนินงานเกี่ยวกับการค้า (ขององค์การคลังสินค้า) ให้บัง
เกิดผลตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทา นอกจากนี้ยังต้องมีคุณวุฒิ และความชานาญในการที่จะวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการค้าอีกด้วย
(6)
งานส่งเสริมสินค้าขาออกที่กระทรวงเศรษฐการและสถาบันการค้าจะร่วมกันปฏิบัตินี้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากกรมบางกรมในสังกัดกระทรวงอื่นๆ คือ
1.
กรมกสิกรรม ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านการเกษตร และดาเนินการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเป็นท้องที่ๆ ตามโครงการ (พ.ศ. 2504-2509) จะประมาณได้ว่าพืชผลที่ส่งเสริมนั้น จะเพิ่มขึ้นปีละ
เท่าใด ทั้งจะต้องตรวจสอบสถิติของการปลูกพืชต่างๆ ของเอกชน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคว่า มีอยู่เท่าใด
2.
กรมประชาสงเคราะห์ มีนิคมสร้างตนเองอยู่หลายหน่วย อาจจะร่วมกัน
ปรึกษาหารือกับกระทรวงเศรษฐการ การกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพืชผล และขอความ
ร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐการ ในการหาตลาด
3.
กรมสหกรณ์ที่ดิน มีนิคมอยู่ในความควบคุมดูแลอยู่หลายหน่วย อาจจะขอความ
ร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐการในการหาตลาด และจากกรมกสิกรรมในด้านเทคนิคของการ
เพาะปลูก ฯลฯ
4.
กรมสหกรณ์ธนกิจ ตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อเกษตรกรรมสาหรับช่วยเหลือ
ผู้ผลิต ในการนี้กระทรวงเศรษฐการอาจจะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันกับกรมประชาสงเคราะห์
ดังกล่าวในข้อต้น และกรมกสิกรรมอาจจะช่วยเหลือในการจัดหาและเลือกสรรพันธุ์พืชให้แก่กสิกรรับไป
ปลูก
(7)
การขนสินค้าที่สะสมไว้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะอานวยความสาเร็จให้แก่องค์การค้าและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทางราชการควรช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกในเรื่องรถตู้ก่อนพ่อค้าอื่นๆ สาหรับขนส่ง
สินค้ามากรุงเทพฯ รถตู้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้นั้น องค์การหรือบริษัทจะโอนไปให้คนอื่นไม่ได้
(8)
ส่งเสริมร้านค้าย่อยตามโครงการด้วยการหาทุนมาให้ร้านค้าย่อยกู้ยืม และให้ผ่อนส่งใช้
ภายในเวลาที่กาหนด งานนี้เป็นการส่งเสริมให้คนไทยประกอบการค้า
(9)
ในเวลานี้การค้าข้าวระหว่างประเทศได้เปลี่ยนสภาพไป ตลาดข้าวเป็นตลาดของ
ผู้ซื้อ ราคาข้าวในตลาดต่างประเทศได้ลดลงในระยะเวลา 2-3 ปีที่แล้วมา
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อนึ่ง วิธีการค้าข้าวเปลือกในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไป โรงสีขนาดเล็กในชนบทได้ทวีจานวนขึ้น
มาก จนในเวลานี้มีประมาณ 6,000 แห่ง โรงสีเหล่านี้รับซื้อข้าวเปลือกจากผู้ผลิตที่ต้นทาง สีข้าวสารมา
ขายที่กรุงเทพฯ อาศัยเหตุนี้ จึงมีข้าวเปลือกลงมากรุงเทพฯ และธนบุรีน้อย โรงสีขนาดใหญ่ 50 กว่าแห่งที่
กรุงเทพฯ และธนบุรีต้องหยุดทาการสีข้าว เมื่อข้าวสารมาจากต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก ก็เกิดมีคนกลาง
ขึ้นอีกพวกหนึ่ง ทาหน้าที่เป็นสื่อในการซื้อขายระหว่างเจ้าของโรงสีต่างจังหวัดกับพ่อค้าข้าวสารและผู้ส่ง
สินค้าออกนอกประเทศในกรุงเทพฯ ตามวิธีการค้าข้าวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกเปลี่ยนแปลง
ผิดปกติ ในบางกรณีราคาข้าวเปลือกชั้นที่ 1 เมื่อคิดเป็นข้าวสารแล้วสูงกว่าราคาที่ส่งออกนอกประเทศ
(เช่น ในตอนต้น พ.ศ. 2503 ข้าวเปลือกมีราคาเกวียนละ 1,200 บาท) การที่พ่อค้าข้าวเปลือกตั้งราคาซื้อ
ไว้สูงนั้น เป็นผลดีแก่ผู้ผลิตเพียงชั่วคราวเท่านั้น ถ้าการส่งข้าวออกนอกประเทศหยุดชะงักขณะใดขณะหนึ่ง
หรือส่งออกได้น้อย เนื่องจากความต้องการของตลาดในต่างประเทศมีน้อย หรือผู้สั่งซื้อๆ ข้าวจากประเทศ
อื่นได้ถูกกว่า ราคาข้าวเปลือกจะ
ลดลง เพราะปริมาณข้าวที่มีอยู่เกินกว่าปริมาณที่ใช้บริโภคภายในประเทศ
เมื่อการค้าข้าวตกอยู่ในภาวะดังกล่าวข้างต้น ก็จาต้องปรับปรุงการค้าข้าวของประเทศ
ดังต่อไปนี้
1.
ข้าวสาหรับส่งออกนอกประเทศควรจะสารองไว้อย่างน้อย 120,000 ตัน ในเวลานี้มีข้าว
สารองในกรุงเทพฯ ธนบุรี เพียง 70,000-80,000 ตันเท่านั้น ซึ่งเป็นจานวนน้อยเกินไป ถ้ามีข้าวสารองไว้
พอและมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศทยอยกัน ผู้ส่งสินค้าออกจะสามารถส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อในต่างประเทศได้
ทันความต้องการ ความเคลื่อนไหวในการขึ้นลงของราคาข้าวจะมีน้อย แต่การจัดหาข้าวสารองนี้ ส่วนใหญ่
ควรปล่อยให้เอกชนทาจะได้ผลดีกว่า
2.
สาหรับข้าวที่ส่งออกนอกประเทศนั้น ควรจะทาการสีที่กรุงเทพฯ และธนบุรี เพราะทาง
ราชการสามารถควบคุมคุณภาพของข้าวได้ดีกว่า ประกอบทั้งการเก็บข้าวเปลือกตามชั้นของคุณภาพจะทา
ได้ดีกว่าด้วย อีกประการหนึ่งในบางท้องที่โรงสีที่มีอยู่แล้ว ยังเกินกว่าจานวนที่ต้องการอยู่มาก จึงไม่ควร
อนุญาตให้ตั้งโรงสีขึ้นใหม่ในท้องที่นั้นๆ
3.
โรงสีที่มีอยู่ในเวลานี้สีได้ข้าวสารเพียงร้อยละ 65 เท่านั้น โรงสีที่มีเครื่องสีข้าวที่
ทันสมัย สามารถทาการสีได้ข้าวสารมากกว่านี้ ฉะนั้นควรจะปรับปรุงเครื่องสีข้าวเสียใหม่
4.
ในการส่งข้าวไปจาหน่ายในต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการจะต้องเคร่งครัดในการ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงของข้าวไทยให้ดีอยู่ต่อไป
8.

แนวทางดาเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสาธารณสุข
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ประชากรของประเทศเป็นกาลังสาคัญอย่างหนึ่งในพัฒนาการเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจจะ
เจริญก้าวหน้าไปได้ ต้องอาศัยประชากรที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ โดยเหตุนี้พัฒนาการ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งส่งเสริมการสาธารณสุข โดยอาศัยหลักใหญ่ๆ 4 ประการ
ดังนี้
1.
ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยส่งเสริมอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และขยายบริการอนามัยแก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ดาเนินการปราบปรามและป้องกันโรค ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและชีวิตของประชาชน เช่น โรคระบาด และ
โรคติดต่ออื่นๆ
2.
ช่วยบาบัดและรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วย โดยจัดให้มีโรงพยาบาลในที่
ชุมนุมชนหนาแน่นตามจังหวัดและอาเภอ
3.
ช่วยให้การดาเนินงานทั้งสองข้อข้างต้น บรรลุผลโดยการอบรมแพทย์ พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่วิชาการอื่นๆ ให้มีความรู้ความชานาญ และให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของประเทศ
4.
มีการควบคุมและวิเคราะห์อาหารและยา ตลอดจนการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งการ
ค้นคว้าหาสมมุติฐานของโรคในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการดาเนินงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อนี้ กระทรวงสาธารณสุขจาเป็นต้อง
จัดวางโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจตามหน่วยต่างๆ ของกระทรวงให้ประสานกันโดยกาหนด
แนวทาง ดังนี้
(1)

การอนามัย

ด้านการอนามัยมีโครงการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัยในส่วนภูมิภาค โดยพยายาม
ยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ให้ครบทุกอาเภอ สถานีอนามัย
ชั้น 1 ควรประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 1 คน พนักงานสุขาภิบาล 1 คน เป็น
อย่างน้อย และมีเตียงคนไข้สาหรับกรณีฉุกเฉินประมาณ 10 เตียง ในปัจจุบันสถานีอนามัยชั้น 1 มีอยู่
ประมาณ 1 ใน 3 ของจานวนอาเภอทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 489 อาเภอ จึงควรพยายามหาทางปรับปรุง
สถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นสถานีชั้น 1 ได้ปีละไม่ต่ากว่า 5 อาเภอ แต่โดยเหตุที่งบประมาณมีจากัด จึงมี
โครงการที่จะปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นชั้น 1 ได้เพียงปีละ 2 อาเภอ ภายในระยะ 3 ปีแรก คือ
พ.ศ. 2504 ปรับปรุงสถานีอนามัยชั้นสองอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2505 อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. 2506
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นชั้น
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1 จะพิจารณาปรับปรุงในอาเภอที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับแรก และในอาเภอที่มีพลเมืองหนาแน่น
พอประมาณ แต่การคมนาคมระหว่างอาเภอถึงอาเภอไม่สะดวกเป็นอันดับที่สอง ส่วนอาเภอชายแดนหรือ
อาเภอใดที่กรมแพทย์จัดสร้างโรงพยาบาลแล้ว ก็ไม่จัดตั้งสถานีอนามัยชั้น 1 ให้เป็นการซ้ากัน
ในด้านการปราบปรามและป้องกันโรคติดต่อ ในระยะ 6 ปีนี้ กาหนดจะปราบปรามโรคไข้
มาลาเรียให้เบาบางลง จนถึงอยู่ในระยะที่ควบคุมได้ ส่วนวัณโรค โรคเรื้อน คุดทะราดและโรคติดต่อ
อื่นๆ อันเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมทั้งโรคระบาดและโรคติดต่ออันตรายต่างๆ ก็จาเป็นต้องรีบ
ดาเนินการปราบปรามให้ได้ผล เพราะยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในการปราบปรามโรคจาก
องค์การ สหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาอยู่
ยอดเงินพัฒนาการเศรษฐกิจที่จะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขนั้น ในด้านอนามัยจะสามารถ
ดาเนินงานปราบปรามและป้องกันโรคติดต่ออันตราย และโรคระบาดต่างๆ ให้อยู่ในข่ายที่ควบคุมได้ใน
ภาวะปกติ แต่หากเกิดการระบาดของโรคเป็นการฉุกเฉิน ก็จะต้องเพิ่มงบประมาณอีกตามความจาเป็น ใน
ขณะเดียวกันกรมอนามัยจะดาเนินงานพัฒนาการอนามัยชนบทให้ประสานงานกับโครงการพัฒนาการ
ท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งคาดว่าจะปฏิบัติการในจังหวัดต่างๆ ได้เกือบทั่วทุกภาคภายใน 6 ปี
นี้ ส่วนการปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เข้าระดับสถานีอนามัยชั้น 1 นั้น (ขณะนี้มีสถานีอนามัยชั้น 1
อยู่แล้ว 172 แห่ง) ในระยะ 3 ปีหลัง (2507-2509) อาจเพิ่ม
งบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นชั้น 1 ได้ปีละไม่ต่ากว่า 10 แห่ง อย่างไรก็ดี ความ
จาเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งของการอนามัยภูมิภาค คือ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และขาดอุปกรณ์และ
บ้านพักเจ้าหน้าที่ประจาสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 โดยทั่วไป ขณะนี้มีสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2
รวมทั้งสิ้นประมาณ 769 แห่ง ตามโครงการระยะ 6 ปีนี้ ได้กาหนดงบประมาณไว้เป็นค่าซ่อมแซมสถานี
อนามัยและก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติม รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ประจาสถานีอนามัยเดิมที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ได้
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ขึ้น ในระยะดังกล่าวสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 จะสามารถบรรจุเจ้าหน้าที่ที่ยังขาด
อยู่ได้จนเกือบครบ รวมทั้งก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติมให้ได้
พอเพียง

(2)

การแพทย์

ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลประจาอยู่แล้วทุกจังหวัด และมีโรงพยาบาลประจาอาเภอ 8
แห่ง คือ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี โรงพยาบาลอินทบุรี สิงห์บุรี โรงพยาบาลมุกดาหาร
นครพนม โรงพยาบาลพะเยา เชียงราย โรงพยาบาลแม่สอด ตาก โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
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โรงพยาบาลโพธารามและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ส่วน
โรงพยาบาลภาคมีอยู่แล้ว 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลเมือง
นครราชสีมา ตามโครงการ 6 ปี กาหนดจะขยายโรงพยาบาลภาคขึ้นอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลเมืองสงขลา ส่วนโรงพยาบาลอาเภอก็ดาริจะจัดตั้งโรงพยาบาลอาเภออีก 6
แห่ง คือ ที่อาเภอเชียงคา จังหวัดเชียงราย อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาเภอยโสธร จังหวัด
อุบลราชธานี อาเภอสุไหงโกล๊ก จังหวัดนราธิวาส อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอตะกั่ว
ป่า จังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังกาหนดจะขยายโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มเตียง
คนไข้ เพิ่มอาคารประกอบ เพิ่มแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สาหรับโรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัด ตามโครงการ
ระยะ 6 ปีนี้ บริการการแพทย์ในส่วนภูมิภาคจะได้ขยายตัวออกไปอีกตามสมควร
สาหรับโรงพยาบาลในส่วนกลางในระยะ 6 ปี จะขยายบริการออกไปตามสมควร คือ
โรงพยาบาลหญิง ก่อสร้างตึกสูติกรรมและปรับปรุงงานแผนกสูติกรรมเดิมให้ได้รับคนไข้เพิ่มขึ้นได้อีก 450
เตียง และคนไข้แผนกอื่นๆ ได้อีกประมาณ 100 เตียง โรงพยาบาลสงฆ์ เพิ่มเตียงคนไข้อีกประมาณ 200
เตียง โรงพยาบาลเลิศสิน ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเตียงคนไข้ได้อีก 300 เตียง
โรงพยาบาลโรคจิตกาหนดจะขยายอาคารเพื่อรับคนไข้เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 400 เตียง ใน
โรงพยาบาลโรคจิตส่วนกลาง และประมาณ 250 เตียง ในโรงพยาบาลโรคจิตส่วนภูมิภาค ส่วน
โรงพยาบาลอื่นๆ ในภูมิภาคกาหนดจะขยายเตียงคนไข้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,700 เตียง ใน 6 ปี
ข้างหน้าจะมีเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เพิ่มขึ้นประมาณ 3,500 เตียง ถ้าจะนับรวม
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดของกรมการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ด้วยแล้ว เข้าใจ
ว่าใน 6 ปีข้างหน้าคงจะขยายบริการรับคนไข้ภายในเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ากว่า 4,500 เตียง อันเป็นปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของจานวนเตียงที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เดิม
นอกจากการขยายอาคารเพื่อเพิ่มเตียงคนไข้ รวมทั้งการสร้างอาคารอุปกรณ์ให้ครบ
สมบูรณ์ตามแบบโรงพยาบาลชั้น 1 เช่น การสร้างอาคารผ่าตัดและอาคารเอ๊กซเรย์ตามโรงพยาบาล
ต่างจังหวัดเป็นต้น แล้วยังต้องมีการก่อสร้างบ้านพักแพทย์และพยาบาล ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มาก
อีกด้วย
อุปสรรคสาคัญของการพัฒนาในด้านสาธารณสุข อยู่ที่การขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
ตามสถิติปรากฏว่า ประเทศไทยยังต้องการบริการทางการแพทย์และการอนามัยเพิ่มขึ้นอีกมาก ในปัจจุบัน
ทั่วประเทศมีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 อยู่ 3,172 คนเป็นอัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 8,500 คน
(อัตราถัวเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเซีย แพทย์ 1 คนต่อประชากร 6,000 คน) ในจานวนแพทย์ทั้งหมดนี้
อยู่ในจังหวัดพระนครและธนบุรีประมาณ 2,300 คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 800 คน
สาหรับในส่วนภูมิภาคมีแพทย์ประจาอยู่เป็นส่วนน้อย คิดเฉลี่ยแล้วจะมีแพทย์ 1 คนต่อประชากร 32,000
คน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยต้องผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,700-1,800 คน ในระยะ 6 ปีนี้
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จึงจะได้อัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 6,000 คน ตามโครงการผลิตแพทย์ในระยะ 6 ปีข้างหน้า
กาหนดว่าจะผลิตแพทย์ได้ประมาณ 1,500 คน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากกาลังเงินและกาลังครูอาจารย์ที่
สามารถจะหาได้
บริการที่นับว่ายังขาดแคลนอยู่ คือ พยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียนผดุงครรภ์และ
อนามัยในปัจจุบันผลิตพยาบาลได้ปีละประมาณ 400 คน ขณะนี้มีพยาบาลที่สาเร็จจากโรงเรียนพยาบาล
ของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนอยู่ประมาณ 6,000 คน แต่เนื่องจากมีพยาบาลเป็นจานวนมาก
เลิกประกอบอาชีพพยาบาลด้วยเหตุผลต่างๆ กัน จึงมีพยาบาลที่ประกอบอาชีพอยู่เพียงประมาณ 5,000
คน คิดเป็นอัตราส่วนพยาบาล 1 คนต่อพลเมือง 4,900 คน ในจานวนพยาบาลที่มีอยู่นี้ ประมาณสองใน
สามส่วนประจาอยู่ในพระนคร อีกประมาณพันกว่าคนประจาอยู่ในภูมิภาค
ตามโครงการระยะ 6 ปี กระทรวงสาธารณสุขดาริจะผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้นได้ประมาณ
2,700 คน และผลิตนางผดุงครรภ์ชั้น 2 และผู้ช่วยพยาบาลได้อีกประมาณ 3,000 คน ในจานวนนี้จะได้
พยาบาลส่งไปประจาตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยภูมิภาคประมาณ 1,200 คน ได้ผดุงครรภ์ชั้น 2
และผู้ช่วยพยาบาลไปประจาภูมิภาคประมาณ 3,000 คน ภายใน พ.ศ. 2509 ประมาณว่าจะได้อัตราส่วน
พยาบาล 1 คนต่อพลเมือง 3,520 คน
การผลิตพยาบาลเพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับเพื่อประจา
สถานีอนามัยต่างๆ ยังมีจานวนต่ากว่าที่ควร หากเป็นไปได้จะหาทางบรรจุพยาบาลตาม
โรงพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อให้ได้อัตราส่วนแพทย์ต่อพยาบาลประจา
โรงพยาบาลเป็น 1 ต่อ 4 ในปัจจุบันอัตราส่วนของแพทย์ต่อพยาบาลประจาโรงพยาบาลมีอัตรา 1 ต่อ 2
(3)

การศึกษาค้นคว้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

การรักษาพยาบาลของกรมการแพทย์และการอนามัยของกรมอนามัยได้ปฏิบัติมา
โดยความร่วมมืออันใกล้ชิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดส่งยาให้แก่โรงพยาบาล และสถานี
อนามัยเป็นประจา นอกจากนี้ยังทาการควบคุมและวิเคราะห์อาหารและยา รวมทั้งค้นคว้าหาสมมุติฐาน
ของโรคในทางวิทยาศาสตร์ กับผลิตยาตาราหลวงจาหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก และทาการค้นคว้า
ผลิตยาจากสมุนไพรและวัตถุดิบที่มีในประเทศ
ปัญหาเฉพาะหน้าของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนี้ คือ การขาดอาคารและ
เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตยาให้พอ
จาหน่ายตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั่วประเทศ รวมทั้งการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางฝ่าย
โอสถศาลาที่จะใช้ปฏิบัติงานให้ทันท่วงที ทาให้การจัดส่งยาไปให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในส่วน
ภูมิภาค ยังล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการที่จะใช้บาบัดโรค
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ตามโครงการระยะ 6 ปี งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้แก่การปรับปรุงงาน
เดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่าการขยายงานออกไป เช่น เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้ทันท่วงที และหาทางจัดส่งยาไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เงินทุน
หมุนเวียนที่มีอยู่จัดซื้อยา

สารบัญแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่ ง
พ.ศ. 2504 – 2506 – 2509
ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507 – 2509)
_____________________
คำนำ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี ประธำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ
ส่วนที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

หน้ำ
ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
วัตถุประสงค์และนโยบำยพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
ควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ
ระยะแรก (พ.ศ. 2504 – 2506)
สำระสำคัญของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ
ระยะทีส่ อง (พ.ศ. 2507 – 2509)
กำรบริหำรงำนตำมแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ

1
12
17

กำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรสหกรณ์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและเหมืองแร่
กรพัฒนำพลังงำน
กำรพัฒนำกำรคมนำคมและขนส่ง
กำรพัฒนำชุมชนและสำธำรณูปกำร
กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
รัฐวิสำหกิจและพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

46
88
103
116
144
162
176
196

26
41

ส่วนที่ 2
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12
บทที่ 13

คำนำ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นำยกรัฐมนตรี
ประธำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิ จแห่งชำติ
____________________
นับตัง้ แต่คณะปฏิวตั ไิ ด้เข้าบริหารราชการแผ่นดินเป็ นต้นมา ได้ถอื การพัฒนาประเทศและ
ส่งเสริมความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนชาวไทยโดยรีบเร่งเท่าที่จะพึงกระทาได้ เป็ นนโยบาย
สาคัญทีส่ ุด รัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้พจิ ารณา
เห็นว่า ความเจริญรุ่งเรือ งและเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจของประเทศนัน้ นอกจากจะเป็ นการ
ส่งเสริมเพิม่ รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนแล้ว ยังเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนามาซึง่ ความมันคง
่
ในด้านการป้อ งกันประเทศ เสถียรภาพด้านการเมือ ง ความเสมอภาพในระบบสัง คม ตลอดจน
ส่งเสริมอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติด้วย ในการพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ จาเป็ นต้อ งอาศัยการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่ภายในประเทศ กาลังคนในสาขาวิชาการต่างๆ และเงินทุนเป็ น
สาคัญ นอกจากนัน้ จาเป็ นจะต้อ งวางนโยบาย แนวทาง และมาตรการให้เ หมาะสม ทัง้ จะต้อ งมี
หน่ วยงานระดับชาติเป็ นผู้ดาเนินการให้บรรลุถึงจุดหมาย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
ข้างต้น รัฐบาลจึงเห็นเป็ นการสมควรทีจ่ ะจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขน้ึ เพื่อใช้เป็ นหลักใน
การพัฒนา โดยก าหนดแนวทางเป้ าหมาย และจัด ทาโครงการที่แ น่ นอน เพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
ประเมินผลที่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ตรวจสอบผลงานของส่วนราชการที่มหี น้าที่พฒ
ั นา และ
เพื่อให้ต่างประเทศทราบถึงนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ตงั ้
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติข้นึ เมื่อเดือ นกรกฎาคม 2502 ประกอบด้วยผู้ทรงคุ ณวุฒใิ น
สาขาวิชาการต่างๆ เป็ นกรรมการ และได้ตงั ้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็ นหน่ วย
ปฏิบตั -ิ งานในความควบคุมของคณะกรรมการบริหารฯ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระหว่างระยะเวลา พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2507 ถึง
พ.ศ. 2509 การทีไ่ ด้แบ่งระยะเวลาของแผนพัฒนาออกเป็ น 2 ระยะนัน้ มีเหตุผลอยู่ว่าในการจัดทา
โครงการและวางแผนพัฒนาในระยะ 3 ปี แรก จาเป็ นต้องอาศัยเวลาศึกษาและพิจารณางานของ
สาขาต่างๆ และศึกษาปญั หานานาประการ ตลอดจนประสพการณ์ ท่เี กิดขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ สาหับระยะ 3 ปีหลัง

บัดนี้ การดาเนินงานในระยะแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้ส้นิ สุ ดลงแล้ว
ปรากฏว่าได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายส่ว นรวมที่ได้กาหนดไว้เป็ นส่ว นใหญ่ นับว่าเป็ นที่น่าชื่นชม
อย่า งยิ่ง ในระยะนี้ป ระเทศไทยต้อ งสูญ เสียก าลังที่ส าคัญ โดยมิได้ค าดหมาย เนื่ อ งจาก ฯพณฯ
จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัช ต์ นายกรัฐมนตรี ผู้ท่ีใ ฝ่ใ จในงานพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศได้ถึง
อสัญกรรม ท่านเป็ นผู้ท่ไี ด้สร้างความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยในเวลาอันสัน้ ตลอดเวลาที่
ฯพณฯ มีชีว ิต อยู่ ข้า พเจ้า สามารถยืน ยัน ได้ว่ า ท่ า นมีค วามปรารถนาอย่า งแน่ ว แน่ ท่ีจ ะให้ก าร
เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าให้ทนั เวลาและนาความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย
แต่เป็นทีน่ ่าเสียดายอย่างยิง่ นักทีท่ ่านมิได้อยูด่ ผู ลงานพัฒนาประเทศในระยะ 3 ปีหลัง
แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติร ะยะที่ส อง (พ.ศ. 2507-2509) นี้ สานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้จดั ทาขึน้ โดยยึดถือนโยบาย แนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนเดิม
แต่ได้ปรับปรุงโครงการ เป้าหมาย และข้อมูลสถิตติ ่างๆ ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ข้าพเจ้าถือว่าแผนพัฒนา
การเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น มรดกส าคั ญ ที่ ค ณะรั ฐ บาลของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัช ต์ ได้ม อบหมายให้ข้าพเจ้า และคณะรัฐมนตรีชุด ปจั จุ บนั เป็ น ผู้ด าเนิ นการสืบ เนื่ อ งต่ อ ไป
ข้าพเจ้า และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ขอให้ค าสัต ย์ป ฏิญ าณว่ า จะพยายามบริหารราชการแผ่ นดินจน
สุดความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยที่รกั ยิง่ ของเราได้เจริญก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจและบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
สาระส าคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง ชาติฉ บับนี้ ได้แ ก่ เป้าหมายส่ว นรวมที่จะเพิ่ม
รายได้ประชาชาติคดิ เฉลีย่ ต่อคนเพิม่ ขึน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี นโยบายหลักของการ
พัฒ นา ได้แ ก่ การดาเนิ นงานของรัฐ เพื่อ ส่ ง เสริมกิจ กรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนให้เ จริญ
ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ โดยฝา่ ยรัฐบาลจะได้เร่งรัดพัฒนาโครงการขัน้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การชลประทาน การ
คมนาคม การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน การศึกษา การสาธารณสุข และบริการสังคม
ต่างๆ ในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้จะได้เริม่ งานชลประทานซึง่ เป็ นโครงการใหญ่ 2 โครงการ คือ
โครงการแม่กลอง และโครงการแม่น้าน่าน เริม่ ก่อสร้างบูรณะทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด
ตามโครงการ 8 ปี และ 6 ปี เริม่ ส่งพลังงานไฟฟ้าจากโครงการยันฮี และโครงการไฟฟ้าลิกไนท์ท่ี
กระบี่ เปิ ด การศึก ษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ
ดาเนินการตามโครงการอื่นๆ ที่มคี วามสาคัญอีกหลายสิบโครงการ ในการนี้ได้กาหนดค่าใช้จ่ายไว้
ในงบพัฒ นาการเศรษฐกิจเป็ นเงินถึง 20,000 ล้านบาท โดยจะพยายามหาเงินมาลงทุนจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในเวลาเดียวกันนี้รฐั บาลจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการ
คลังไว้ให้มนคงดั
ั ่ งทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ผลดีมาแล้ว

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทีป่ รึกษาและคณะกรรมการบริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตลอดจนเจ้าหน้ าที่ทงั ้ ปวงที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างพร้อ มเพรียงในการจัดทา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องให้ขา้ ราชการและพนักงานของรัฐทุกคน
ทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องให้เสียสละตัง้ ใจทางานเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็ นส่วนรวม และขออ้อนวอน
ให้ประชาชนทัง้ มวลให้ความร่วมมือแก่ รฐั บาลในการประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเองและ
แก่ส่วนรวมของประเทศชาติ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
นายกรัฐมนตรี
ประธำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิ จแห่งชำติ
มกราคม 2507

บทที่ 1
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
______________
ภาวะเศรษฐกิ จในปัจจุบนั
1.
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 10 ปีทแ่ี ล้ว คือตัง้ แต่ พ.ศ. 2494
จนสิน้ พ.ศ. 2503 ก่อนเริม่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติแสดงว่า การเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้ขยายตัวออกไปในระดับดีพอควร กล่าวคือรายได้ของประชาชาติได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
และรายได้ของประชาชาติต่อประชากรหนึ่งคนเพิม่ ในอัตรากว่าร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนการสะสมทุนนัน้
ก็ได้เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ เป็ นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 18 ของรายได้ประชาชาติ การค้ากับ
ต่างประเทศอันเป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวพอสมควร ดังจะ
เห็นได้ว่าสินค้าขาออกมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี แต่ก็ยงั เพิม่ ขึน้ ในอัตราต่ ากว่ามูลค่า
สินค้าขาเข้าซึง่ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 6.6 ต่อปี ถึงแม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะขาดดุลเกือบทุกปี แต่
ประเทศไทยหาได้ประสบปญั หาหรือความยุ่งยากในการชาระเงินระหว่างประเทศอย่างใดไม่ เพราะ
เงินช่วยเหลือ เงินกู้ และเงินลงทุนจากต่างประเทศมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในระยะ 3 ปี ท่แี ล้วคือระยะแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ดุลชาระเงิน
ระหว่างประเทศไม่ขาดดุล
2.
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศและการค้าระหว่างประเทศในปจั จุบนั ได้
รุดหน้าไปพอควร รัฐบาลได้ดาเนินนโยบายการคลังทีส่ ุขุม ตลอดทัง้ มีสมรรถภาพดีขน้ึ ในการเก็บ
ภาษีอากรทาให้ฐานะการคลังของรัฐบาลมีเสถียรภาพมันคง
่
ซึ่งเป็ นผลดีแก่เศรษฐกิจเป็ นอย่างยิง่
รัฐบาลจึงสามารถกาหนดค่าเสมอภาคแห่งเงินตราในอัตรา 20.84 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2506
3.
ในระยะ 10 ปีทก่ี ล่าวนี้ มีบางปีทก่ี ารเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั ความกระทบกระเทือนมาก เช่น การตกต่ าของราคาสินค้าสาคัญๆ ทีส่ ่งออกนอกประเทศใน พ.ศ.2494 พ.ศ.2497
และ พ.ศ.2500 แต่การเศรษฐกิจของประเทศก็สามารถฟื้ นตัวกลับเข้าสู่สภาพปกติในระยะเวลา
อันรวดเร็วและยังขยายตัวออกไปอีกในระยะต่อมา โดยการผลิตได้เพิม่ มากขึน้ และมูลค่าสินค้าออกก็
ได้เพิม่ ขึน้ เช่นกัน ทัง้ ๆ ทีใ่ นระยะเวลาเดียวกันนี้ จานวนประชากรได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราค่อนข้างสูงมาก
ต่อปี ทัง้ นี้เป็ นด้วยในระยะหลังนี้ นอกจากข้าว ยาง ดีบุก และไม้สกั ซึง่ เคยเป็ นสินค้าออกทีส่ าคัญ
ตัง้ แต่ดงั ้ เดิมแล้ว ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ หลายประเภทได้มคี วามสาคัญเพิม่ ขึน้ ในการเศรษฐกิจของประเทศ
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ซึ่งเป็ นผลของนโยบายกระจายการผลิตหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตพืชผลเกษตรกรรม
หลายชนิดเป็นสินค้าขาออกเพิม่ เติม สภาพการณ์เช่นนี้ออกจะแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีพน้ื ฐาน
ทางเศรษฐกิจทีม่ นคงและจะสามารถขยายตั
ั่
วออกไปได้อกี เรือ่ ยไปในอนาคต
ปัญหาเศรษฐกิ จขัน้ พื้นฐาน
4.
ในขณะทีก่ ารเศรษฐกิจของประเทศกาลังขยายตัวนี้ ปรากฏว่ามีปรากฏการณ์หลาย
ประการแสดงว่า จะเกิดปญั หาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขัน้ พืน้ ฐาน สาเหตุทส่ี าคัญได้แก่
อัตราเพิม่ ของประชากร การว่างงาน สมรรถภาพในการผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
บริการต่างๆ ตลอดจนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.
อัตราเพิม่ ของประชากรได้เขยิบสูงขึ้นเป็ นลาดับ จนในปจั จุบนั เท่ากับประมาณ
ร้อยละ 3 ต่อปี หากประชากรยังคงเพิม่ ในอัตราทีส่ ูงนี้อยู่ต่อไปประมาณว่าใน พ.ศ. 2525 ประเทศ
ไทยจะมีประชากรเป็ นจานวน 50 ล้านคน เทียบกับจานวน 30 ล้านคนใน พ.ศ. 2506 ในจานวน
พลเมืองที่เพิม่ ขึน้ นี้ประมาณร้อยละ 46 จะเป็ นบุคคลในวัยต่ ากว่า 15 ปี การทีจ่ านวนประชากร
เพิม่ ขึ้นเช่นนี้ย่อมกระทบกระเทือนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และจะนามาซึ่งปญั หาในการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชากรและการเพิม่ รายได้ของประชาชาติในอนาคต ในกรณีทจ่ี านวน
ประชากรเพิม่ ในอัตราสูง รายได้และประสิทธิภาพในการผลิตของประชาชาติกจ็ าต้องเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
สูงยิง่ ขึน้ เช่นกัน การลงทุนอันเป็ นผลทีจ่ ะทาให้รายได้ของประชาชาติเพิม่ ขึน้ นัน้ ก็จาต้องเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราสูงขึ้นให้เป็ นส่วนสัมพันธ์ตามไปด้วย การลงทุนจะมีทางขยายตัวได้ ก็ต่อเมื่ออัตราการ
ออมทรัพย์เพิม่ มากขึน้ แต่การออมทรัพย์จะขยายออกไปอย่างกว้างขวางได้ยาก ในเมื่อรายได้
ถัวเฉลี่ยต่อประชากรหนึ่งคนอยู่ในระดับต่ า ดังเช่นในกรณีของประเทศไทย หากประเทศไทยจะ
พยายามทวีรายได้ของประชาชาติต่อประชากรหนึ่งคนในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปีแล้ว จาต้องมี
การออมทรัพย์ให้มากกว่ าที่เป็ นอยู่และควรพินิจพิเคราะห์ในปจั จุบนั ในการลงทุนอย่างรอบคอบ
เพื่อให้บงั เกิดประโยชน์ตอบแทนสมบูรณ์มากกว่าทีเ่ ป็นมาแล้ว
6.
ในปจั จุบนั การว่างงานในประเทศไทยยังไม่เป็ นปญั หาทีร่ ุนแรง เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชนบท และถึงแม้ว่าเกษตรกรอาจทางานน้อยกว่า ทีค่ วรอันเนื่องมาจากฤดู
การผลิตและเก็บเกีย่ วไม่ตอ้ งใช้เวลาทัง้ ปี จานวนประชากรเฉลีย่ ตามพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ทาการเพาะปลูก ก็ยงั
ไม่หนาแน่ นเกินไปจนเป็ นเหตุให้อาชีพเกษตรกรรมไร้ผลตอบแทน ประชากรส่วนใหญ่ทเ่ี พิม่ ขึน้ ใน
ปจั จุบนั ยังสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดว้ ยการขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกและเพิม่ ผลผลิตต่อไร่
แผนที่แสดงความหนาแน่ นของประชากรเป็ นรายอาเภอ พ.ศ. 2503
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อย่างไรก็ดี ถ้าอัตราเพิม่ ของจานวนประชากรไม่ลดลงกว่าอัต ราในปจั จุบนั ประมาณว่าในปี
พ.ศ.2525 บุคคลทีอ่ ยู่ในวัยประกอบอาชีพจะมีประมาณ 25 ล้านคน ในกรณีเช่นว่านี้ ปญั หาการ
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ว่างงานอาจจะเกิดขึน้ และจะเป็ นปญั หาสาคัญทีร่ ฐั บาลจะต้องกาหนดแนวทางสาหรับแก้ไขโดยขยาย
กิจการทัง้ ในด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการต่างๆ และอาชีพอื่นๆ ให้กว้างขวางออกไป ในการนี้
จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจานวนมาก ในสถานะการณ์เช่นนี้จะต้องกระจายและขยายการเศรษฐกิจของ
ประเทศออกไปหลายด้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ความสามารถและแรงงานของตนประกอบอาชีพใน
ด้านอื่นๆ นอกจากเกษตรกรรมให้มากขึน้
7.
ในปจั จุบนั การผลิตพืชผลและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตลอดจนบริการต่างๆ ยังมี
สมรรถภาพต่ าอยู่ ดังจะเห็นได้ว่าผลิตผลสาคัญเกือบทุกประเภทในด้านเกษตรทีไ่ ด้ใ นเนื้อทีไ่ ร่หนึ่ง
นัน้ อยู่ในระดับต่ ากว่าทีส่ มควร ส่วนการผลิตในด้านอุตสาหกรรมนัน้ กาลังเผชิญกับอุปสรรคหลาย
ประการ เป็ นเหตุให้กจิ การเหล่านี้ยงั ต้องได้รบั ความอุ้มชูคุม้ ครองต่อไปอีก ส่วนการขนส่งก็ยงั ไม่อยู่
ในระดับที่ดี เพราะค่าใช้จ่ายยังสูงอยู่และยังไม่สามารถให้ บริการได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้จะต้องใช้
มาตรการต่างๆ ทีจ่ ะนามาซึง่ สมรรถภาพสูงขึน้ ทัง้ ในด้านการผลิตและในด้านอานวยการ ส่วนกิจการ
และบริการซึง่ มีค่าผลิตต่ าหรือได้ลดลง ก็ควรจะขยายการผลิตให้มากยิง่ ขึน้ ผลของการปฏิบตั ติ าม
มาตรการเช่นนี้ย่อมจะส่งเสริมการบริโภคอุปโภคและตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยทัง้
ภายในประเทศและนอกประเทศ
8.
การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึง่
เกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการเพิม่ ของประชากรอยู่มาก เท่าที่เป็ น
มาแล้ว ได้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมดเปลืองในอัตราที่สูงเกินกว่าการสงวนไว้ การสารวจ
ทรัพยากรบางอย่างที่จะใช้เป็ นหลัก ในการสงวนได้ดาเนินไปอย่างล่าช้าไม่ทนั การ ทรัพยากร
ธรรมชาติทส่ี าคัญคือ ปา่ ไม้ และแร่ได้สน้ิ เปลืองอย่างรวดเร็ว ผลของการสารวจป่าไม้ปรากฏว่ามีน้อย
กว่าทีค่ าดไว้มาก การชักลากไม้ออกจากป่าจึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ เป็ นลาดับ ปริมาณไม้สกั ทีผ่ ลิตได้ม ี
แต่จะลดลง ในกาลข้างหน้าไม้สกั ซึง่ เคยเป็ นสินค้าส่งออกทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง จะมีความสาคัญน้อยลง
แหล่งแร่ทส่ี มบูรณ์จะค่อยๆ หมดไป การสารวจแร่อ่นื ๆ ได้ดาเนินการและพบแหล่งแร่หลายแห่ง แต่ก็
ยัง ไม่ อ ยู่ ใ นขัน้ ที่จ ะด าเนิ น การผลิต อย่ า งกว้ า งขวาง
เว้ น แต่ ย ิบ ซัม่ และลิก ไนท์
การ
สิน้ เปลืองทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างโดยรวดเร็วนัน้ อาจจะกระทบกระเทือนการผลิตบางประเภท
แต่ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทาลายป่าไม้ท่พี งึ ควรสงวนและ
คุ้มครองจะเป็ นอัตรายแก่อนาคตด้านการเกษตรของประเทศอย่างมหันต์ เพราะจะเป็ นเหตุใ ห้
ปริมาณน้าและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลง
9.
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาอื่นๆ ทีจ่ ะต้องหยิบยกขึน้ มาพิจารณาเป็ นต้นว่า บรรดาสินค้า
ขาออกทีส่ าคัญย่อมขึน้ อยูก่ บั อุปสงค์และราคาซือ้ ขายในตลาดต่างประเทศภาวะตลาดในต่ างประเทศ
จึงเป็นเรือ่ งทีจ่ ะสารวจศึกษาโดยละเอียด การออมทรัพย์ยงั อยู่ในระดับต่ า การขาดกาลังคนทีช่ านาญ
งาน และการปรับปรุงระบบบริห ารงานให้เ หมาะสมกับเหตุ การณ์ ทัง้ นี้ พอจะสรุปได้ว่ า
สิง่ เหล่านี้เป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งทีท่ าให้การผลิตและบริการอยู่ในระดับต่ า ค่าใช้จ่ายในการ

5

ผลิตต่อหน่วยสูงและมีการสิน้ เปลืองโดยไม่จาเป็ น เมื่อปรากฏแล้วว่าจานวนประชากรจะเพิม่ ขึน้ มาก
ก็จาเป็นจะต้องแก้อุปสรรคดังกล่าวนี้ให้หมดสิน้ ไป เพื่อให้การเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เจริญก้าวหน้า
โดยมิล่าช้า
ภาวะเศรษฐกิ จที่คาดหมายในระยะยาว
10. เมื่อได้คานึงถึงภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั และปญั หาเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
แล้ว พึงเห็นได้ว่าการยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึน้ ในขณะที่ประชากรกาลังเพิม่ ในอัตราที่สูง
มาก จะเป็นไปด้วยการเร่งพัฒนาการเศรษฐกิจและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดผลประโยชน์เต็มทีร่ วมทัง้
พยายามกระจายการผลิตให้มมี ากประเภทขึน้ ซึง่ จะทาให้แรงงานในด้านการเกษตรเปลีย่ นแปลงหัน
ไปสู่งานในด้านอุ ตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ การพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าวนี้เป็ นสิง่ ทีพ่ งึ กระทาได้ ในอนาคตโดยไม่ต้องสิน้ เปลืองมากมายเกินไป แนวทางทีจ่ ะพัฒนา
กิจกรรมและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อาจคาดได้ดงั ต่อไปนี้
การเกษตร
11. พืน้ ดินยังคงเป็ นทรัพยากรธรรมชาติท่สี าคัญทีส่ ุด ในปจั จุบนั ประเทศไทยใช้เนื้อที่
เพาะปลูกประมาณ 70 ล้านไร่ หรือร้อยละ 20 ของเนื้อทีท่ งั ้ หมด ในจานวนนี้มเี นื้อทีเ่ พาะปลูก
ประมาณ 10 ล้านไร่เท่านัน้ ที่จะได้รบั ประโยชน์จากการชลประทานตามโครงการที่เสร็จแล้วหรือ
ก าลัง อยู่ใ นระหว่ างก่ อ สร้างในปจั จุบ ัน ในอนาคตยังมีช่อ งทางที่จ ะพัฒนาการใช้ท่ดี ินให้เ กิด
ผลประโยชน์ยงิ่ ขึน้ ได้อกี มาก ด้วยการขยายเนื้อที่เพาะปลูก ขยายการชลประทาน การป้องกัน
อุทกภัย การใช้ป๋ ยุ การเพาะปลูกพืชผลหลายประเภททีเ่ หมาะสมกับเนื้อทีด่ นิ และการแก้ไขวิธกี าร
ผลิตให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ เกษตรกรจะมีรายได้จากการเพาะปลูกสูงกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในเวลานี้ อย่างไร
ก็ดี การเพิม่ ผลผลิตในอนาคตควรจะมุง่ ไปในทางใช้ป๋ ยมากขึ
ุ
น้ และปรับปรุงวิธกี ารผลิตให้ดขี น้ึ แทนที่
จะเพิม่ เนื้อทีเ่ พาะปลูก
12. ตามผลงานจาแนกประเภทที่ดนิ ขัน้ ต้นประมาณว่า ยังคงมีท่ดี นิ พอสาหรับขยาย
การเพาะปลูกในอนาคตได้อกี ประมาณ 50 ล้านไร่ รวมเป็ นเนื้อทีเ่ พาะปลูกทัง้ สิน้ ประมาณ 120 ล้าน
ไร่ แต่โดยที่ท่ดี นิ ซึ่งใช้ทาการเพาะปลูกอยู่แล้วยังให้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควร จึงจาเป็ นต้อง
พิจารณาหาทางแก้ไขด้วยวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์มากกว่าในปจั จุบนั ใน 20 ปีขา้ งหน้าคาดว่า
จะขยายเนื้อทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกประมาณ 30 ล้านไร่ รวมเนื้อทีเ่ พาะปลูกประมาณ 100 ล้านไร่ สาหรับ
ประชาชนประมาณร้อยละ 70 ซึง่ เป็นเกษตรกร
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13. ในปจั จุบนั การใช้น้ าและทีด่ นิ ในท้องทีท่ ่มี กี ารชลประทานยังไม่ได้ผลเต็มที่ เพราะ
การก่อสร้างบางโครงการยังไม่เสร็จบริบูรณ์ ในอนาคตยังมีโครงการชลประทานอีกหลายโครงการที่
กาลังก่อสร้างหรืออยู่ในขัน้ สารวจออกแบบ หากการชลประทานได้เสร็จเรียบร้อยและใช้เต็มที่ตาม
โครงการ เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทานจะเพิม่ ขึน้ อีกประมาณไม่ต่ ากว่า 10 ล้านไร่ ระบบ
การเพาะปลูกพืชปีละ 2 ครัง้ จะกว้างขวางขึน้ และการใช้ป๋ ยจะมี
ุ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ปริมาณพืชต่างๆ
ที่ผลิตได้ย่อมจะมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว ส่วนความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยหรือความแห้งแล้ง
ขาดแคลนน้าย่อมจะลดน้อยลง
14. การใช้ป๋ ยในป
ุ
จั จุบนั ยังไม่แพร่หลาย การทีผ่ ลผลิตข้าวต่อไร่ยงั คงต่ าอยู่กเ็ พราะเหตุ
ว่าชาวนาได้เพาะปลูกปี แล้วปี เล่า แต่มไิ ด้ทาการบารุงดินเลย ซึ่งเป็ นสาเหตุประการหนึ่งที่ได้รบั
ผลตอบแทนจานวนน้อย การใช้ป๋ ยของเกษตรกรจะกว้
ุ
างขวางยิง่ ขึน้ ถ้าหากมีการควบคุมการใช้น้ า
ให้ถูกต้อง ลดราคาปุ๋ยต่ าลงกว่าในปจั จุบนั และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้ใช้ป๋ ุยโดยถูกต้องตาม
หลักวิชาการแล้ว อาจประมาณได้ว่าผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 โดยคาดคะเนจากผลการทดลองที่
ได้กระทามาแล้วในปจั จุบนั นี้ทไ่ี ด้มกี ารใช้ป๋ ยเพื
ุ ่อการปลูกข้าวบ้างเล็กน้อยในบางท้องที่ ถ้าการณ์ได้
เป็ นไปดังกล่าวแล้วนี้ ในระยะ 20 ปีขา้ งหน้าการเพิม่ ผลผลิตของข้าวจะกระทาได้โดยมาตรการ 3
อย่าง คือ การควบคุมการใช้น้ า การใช้ป๋ ยุ และวิธกี ารเพาะปลูกที่ถูกต้องรวมทัง้ การใช้ขา้ งพันธุ์ดี
อันจะเป็นวิธที เ่ี หมาะสมกว่าการขยายเนื้อทีก่ ารทานาซึง่ จะทาได้อกี บ้างแต่ไม่มากนัก
15. การปลูก พืช หลายประเภทก าลัง เริ่ม ได้ร บั ความนิ ย มและจะขยายออกไปอย่า ง
กว้างขวาง การผลิตพืชไร่ เป็นต้นว่า ข้าวโพด มันสาปะหลัง ปอ และอ้อย ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว พืช
อื่นๆ เช่น ข้าว ถัว่ ยาสูบ และฝ้าย จะมีปริมาณมากขึน้ เมื่อการชลประทานขยายเขตออกไป
โดยเฉพาะปริมาณฝ้ายทีผ่ ลิตได้จะพอเพียงแก่ความต้องการภายในประเทศ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยังมีเนื้อที่ดอนเหลืออยู่มากยังไม่ได้ใช้ในการเพาะปลูก อาจจะปลูกข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างในทีด่ นิ ดังกล่าวสาหรับเลีย้ งสัตว์ การผลิตยางในอนาคตย่อมขึน้ อยู่กบั การปลูกแทนและการ
ใช้พนั ธุย์ างดีซง่ึ ให้ผลมากกว่าพันธุ์ทเ่ี คยใช้อยู่ ถ้าหากการปลูกแทนดาเนินไปได้เร็วและบังเกิดผล
ตามทีค่ าดคะเนไว้ ประเทศไทยก็สามารถผลิตยางได้มากขึน้ โดยไม่ต้องเพิม่ เนื้อทีเ่ พาะปลูกมากนัก
การปลูกชาและกาแฟคงจะขยับขยายออกไปได้อกี เพราะยังมีเนื้อทีเ่ พาะปลูกในทีส่ ูงซึง่ เหมาะแก่การ
ปลูกพืชเหล่านี้จนพอแก่ความต้องการภายในประเทศโดยไม่ตอ้ งสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศอีกต่อไป
16. การเลีย้ งสัตว์และการประมงมีทางจะขยายออกไปได้อกี และอัตราปริมาณทีเ่ พิม่ จะ
ไม่น้อยกว่าทีเ่ ป็ นมาแล้ว การขยายอาชีพในทางจับสัตว์น้ าจะหนักไปในทางประมงทะเล ในอนาคต
ปศุสตั ว์และสัตว์น้ าอาจจะเป็ นสินค้าออกทีส่ าคัญ ส่วนการผลิตไม้นนั ้ มีแนวโน้มลดลงในระยะยาว
เพราะไม้ท่มี คี ่าได้ถูกตัดฟนั จนจานวนมีเหลือได้ลดน้ อยลงอย่างมากและการสร้างสวนป่ายังไม่ได้
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ริเริม่ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมควรทีจ่ ะสร้างสวนป่าไม้เนื้ออ่อนเพื่อทากระดาษและไม้อ่นื ๆ
ทีม่ คี ่าเป็ นสินค้า ถ้าหากจะถือการสร้างสวนป่าเป็ นนโยบายสาคัญและดาเนินงานอย่างจริงจังแล้วก็
คงจะต้องลงทุนในระยะยาวสาหรับการปลูกและบารุงรักษาเป็ นจานวนมากและต้องกวดขันมิให้ป่า
ถูกทาลายด้วยจึงจะได้ผล
17. ในระยะ 10 ถึง 20 ปีขา้ งหน้า ป่าไม้ซง่ึ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติจะค่อยๆ หมดไป ถ้า
ไม่จดั การสงวนและบารุงป่าเหล่านัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ด ี ในที่สุดประเทศจะขาดแคลนไม้ซ่งึ เป็ น
ผลผลิตสาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ทัง้ นี้เป็ นด้วยมีการตัดฟนั ชักลากไม้ออกเป็ นจานวนเกินกว่า
กาลังของป่าซึง่ อาศัยการบารุงตามธรรมชาติเป็ นสาคัญ อาศัยเหตุดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องสงวนป่าที่
อยู่ต้นน้ าลาธาร ส่วนป่าที่อนุ ญาตให้ทาไม้นัน้ ต้องรักษาไม้เชื้อให้พอเพียง เพื่อให้ต้นไม้เล็กๆ
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ การจัดป่าไม้ให้เป็ นป่าสงวนจะต้องกาหนดจุดหมายให้แน่ นอนโดยทีใ่ น
ระยะหลังนี้ ป่าได้ถูกทาลายมาก จึงเป็ นการสมควรที่จะกาหนดจุดหมายในการสงวนป่าเป็ นเนื้อที่
ประมาณร้อยละ 50 ของเนื้อทีท่ วประเทศ
ั่
และอาจลดเหลือร้อยละ 40 ในอนาคตข้างหน้าเป็ นอย่างต่ า
ทีส่ ุด
อุตสาหกรรม
18. กิจการอุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึน้ โดยสม่าเสมอพอสมควรตลอดระยะ 10 ปีทแ่ี ล้ว
มา แต่ถงึ กระนัน้ ก็ดอี ตั ราส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 12 ของยอดรวม
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ มวลของชาติเท่านัน้ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่
ส่วนมากใช้แรงงานภายในครอบครัวและใช้วตั ถุดบิ อันเป็ นผลผลิตเกษตรกรรม เช่น การสีขา้ ว การ
เลื่อยไม้ การทาน้ าตาล เป็ นต้น เท่าทีเ่ ป็ นมาแล้วการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมีอุปสรรคใน
ด้านความจากัดของตลาด การด้อยสมรรถภาพในการบริหารและวิชาการ การขาดแคลนเงินทุน การ
ขาดวัตถุดบิ ที่จาเป็ นบางประเภท การขาดแคลนพลังงานในราคาต่ า ราคาค่าขนส่งสูงและแรงงาน
ทัวไปยั
่ งไม่เหมาะกับวินัยของงานอุตสาหกรรม อุปสรรคเหล่านี้หลายประการคงจะลดน้อยไปใน
อนาคตเมื่อรายได้หรืออีกนัยหนึ่งกาลังซื้อของประชากรเพิม่ ขึน้ ตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลายประเภทย่อมจะขยายกว้างขวางขึน้ เป็ นเงาตามตัว การอบรมเพื่อเพิม่ ผลผลิตการปรับปรุงการ
บริหารธุรกิจในด้านจัดการและวิชาการ การฝึกแรงงาน และการส่งเสริมการลงทุนด้วยวิธกี ารให้สทิ ธิ
พิเศษต่างๆ ทีก่ ระทาอยูใ่ นขณะนี้จะช่วยให้กจิ การอุตสาหกรรมก้าวหน้าและจูงใจให้บุคคลทัง้ ภายใน
และจากต่างประเทศลงทุนมากขึน้ เป็นลาดับ
19. ในอนาคต กิจการอุตสาหกรรมเบาที่มอี ยู่จะขยายตัวมากขึน้ และจะมีมากประเภท
ขึน้ การขยายตัวของเกษตรกรรมและกาลังซือ้ ของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ จะช่วยให้อุตสาหกรรมประเภท
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แปรรูปผลิตผลเกษตรกรรมขยายตัวออกไป เช่น อุตสาหกรรมอาหารสาเร็จรูป อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย ส่วนอุตสาหกรรมซีเมนต์และวัสดุสงิ่ ก่อสร้างอื่นๆ จะ
ขยายตัวออกไปตามความต้องการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและการก่อสร้างอื่นๆ ตามการขยายตัว
ของชุมนุ มชน นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมประเภทเคมีอาจจะเกิดขึน้ เพื่อสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้เคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมประเภทวิศวกรรม เช่น ผลิต
เครื่องยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ รวมทัง้ การผลิตเครื่องไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ จะขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง
20. แม้ว่าการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรมในระยะยาวจะมีขอบเขตกว้างขวางขึน้
ดังกล่ าวข้างต้นก็ดีเ มื่อ เทียบเป็ นส่ ว นของรายได้ประชาชาติแล้ว กิจการอุ ต สาหกรรมยังคงมี
ความสาคัญต่ากว่าเกษตรกรรม แต่จานวนประชากรทีป่ ระกอบอาชีพในกิจการอุตสาหกรรมเทียบกับ
จานวนประชากรทีป่ ระกอบอาชีพทัง้ หมดจะมีส่วนสูงขึน้ กว่าใน พ.ศ. 2503 ซึง่ มีเพียงร้อยละ 3.4
เท่านัน้
การพัฒนาสาขาอื่นๆ
21. ในระยะเวลาประมาณ 20 ปีขา้ งหน้า บริการสาธารณูปการซึง่ ได้แก่การไฟฟ้า การ
ประปา อาคารสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนจาต้องขยายออกไปให้ทนั จานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ การขยายตัวของบริการสาธารณูปโภคนี้จะช่วยให้
กิจการอื่นๆ ก้าวหน้าได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ในด้านพลังงานเขือ่ นพลังน้าหลายโครงการกาลังอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง และมีอกี หลายโครงการทีก่ าลังจะริเริม่ ขึน้ ใน 10 ปี ขา้ งหน้าพลังงานไฟฟ้าของประเทศจาก
แหล่ ง ต่ า งๆ คงจะเพิ่ม ขึ้น เป็ น ประมาณ 1 ล้า นกิโ ลวัต ต์ ซึ่ง คาดว่ า ความต้ อ งการ
พลังงานไฟฟ้าจะเพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงกัน
22. ความต้องการบริการขนส่งคมนาคม ในขณะนี้มรี ะดับสูงกว่าบริการทีม่ อี ยู่ ยิง่ กิจการ
ด้านต่างๆ ขยายตัวมากออกไปดังทีค่ าด ความขาดแคลนก็จะเพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ จนกลายเป็ น
อุปสรรคของพัฒนาการเศรษฐกิจ ในระยะสิบปี ขา้ งหน้ าภาระที่สาคัญยิง่ ได้แก่การพัฒนากิจการ
ขนส่งและคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย กิจการขนส่งและคมนาคมทีจ่ ะต้องได้รบั
การบูรณะปรับปรุงโดยเร่งด่วนได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด การท่าเรือ การรถไฟ
บริการขนส่ง การไปรษณีย์ และโทรคมนาคม การพัฒนากิจการเหล่านี้เป็ นงานทีจ่ ะกระทาสาเร็จได้
โดยต้องใช้เวลานานพอสมควร ในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะก่อสร้างและบูรณะทางหลวง
แผ่นดินได้ประมาณ 6,000 ก.ม. และทางหลวงจังหวัดได้ประมาณ 3,000 ก.ม. ซึง่ จะยังคงให้บริการ
แก่การขนส่งทางบกได้ต่ากว่าความต้องการอยูม่ าก
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23. การขยายตัวของกิจการต่างๆ ทีร่ ะบุขา้ งต้นในสิบปีขา้ งหน้าจะเป็ นผลให้ประชาชนมี
งานทาเพิม่ มากขึน้ ในส่วนทีเ่ ป็ นพัฒนาการกิจการนัน้ ๆ โดยตรง ได้แก่การก่อสร้างเขื่อนพลังน้ าเพื่อ
การชลประทานและการพลังงาน การก่อสร้างและบูรณะทาง การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันคาดได้ว่ากิจการอื่นจะขยายตัวขึน้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนา การ
ด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ได้แก่การให้บริการพาณิชย์กรรม การให้บริการด้านการเงิน และการ
ให้บริการประเภทอาชีพอิสระ ทัง้ นี้ จะช่วยให้การมีงานทาเพิม่ ขึน้ เรื่อย อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ของกิจกรรมต่างๆ และการใช้แรงงานประเภทฝีมอื เพิม่ ขึน้ ย่อมหมายความว่าประเทศจาต้องเร่งรัด
ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวางขึน้ โดยให้ได้ส่วนสัมพันธ์กบั ความต้องการ สามะโนประชากร
พ.ศ. 2503 ปีเป็ นผูอ้ ่านออกเขียนได้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มบุคคลอายุกว่า 40 ปี มีผอู้ ่านออกเขียนได้
จานวนน้อย ในยีส่ บิ ปีขา้ งหน้า จึงเชื่อได้ว่าเมื่อการศึกษาขยายตัวออกไป อัตราส่วนจานวนผูอ้ ่าน
ออกเขียนได้จะสูงกว่าปจั จุบนั มากบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่กจ็ ะได้ผ่านการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 7 ปี
และจะเป็นกาลังสาคัญในการดาเนินงานในกิจการต่างๆ ของประเทศในระยะนัน้ แต่พร้อมกัน ความ
ต้อ งการผู้ชานาญงานประเภทต่ างๆ จะมีจานวนมากขึ้นและมีอตั ราส่ว นในจานวนประชากรที่
ประกอบอาชีพสูงขึน้ อีกด้วย การลงทุนในการขยายอาชีวศึกษาจึงจัดเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญอยู่ใน
ลาดับสูงเพื่ออนาคตของประเทศ ส่วนการสาธารณสุขจะก้าวหน้าไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในส่วน
ภูมภิ าคเอเซียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านบริการการแพทย์ คาดว่าจะมีส ถาบันวิจยั
การแพทย์ท่สี าคัญมากขึ้น โรงพยาบาลภาคขนาดใหญ่และทันสมัยทุกภาค และมหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ 3 แห่ง ส่วนในเรื่องการอนามัยนัน้ จะปราบปรามโรคร้ายต่างๆ หมดสิ้นไปเป็ น
ส่ว นใหญ่ ตัง้ สถานีอ นามัยได้ทวทุ
ั ่ กเขตชุมชนที่หนาแน่ น และมีหน่ ว ยอนามัยเคลื่อนที่อ อก
ปฏิบตั กิ ารอย่างกว้างขวาง
24. ในด้านการค้ากับ ต่างประเทศ ในสิบปี ขา้ งหน้า จะมีการขยายทัง้ ในด้านสินค้า
ขาออกและสินค้าขาเข้า มูล ค่าสินค้าขาออกประเภทต่ างๆ จะเพิม่ ขึ้นได้อีกมาก พืชไร่จะมี
ความสาคัญในการเป็นสินค้าขาออกเพิม่ มากขึน้ เป็นลาดับ เพราะหลายประเภทยังจะมีความต้องการ
อยูใ่ นตลาดต่างประเทศอีกมาก ส่วนยาง ไม้สกั และดีบุกคงจะมีอตั ราเพิม่ ต่ า โดยเฉพาะไม้สกั อาจจะ
มีอตั ราส่งออกลดลง สินค้าขาเข้าในอนาคตจะได้แก่สนิ ค้าขาเข้าประเภทน้ ามันเชือ้ เพลิง เครื่องจักร
อุปกรณ์ลาเลียงขนส่ง วัตถุดบิ อุตสาหกรรมทีไ่ ม่มภี ายในประเทศ และเคมีภณ
ั ฑ์จะมีความสาคัญเพิม่
มากขึน้ ส่วนสินค้าขาเข้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ผา้ กระดาษ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ประเภทอุปโภคและบริโภคหลายประเภทอาจมีมลู ค่าลดลงเพราะผลิตในประเทศได้มากขึน้
25. พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว หากเป็นไปได้ในระดับที่
คาดไว้และไม่มปี ญั หาหรืออุปสรรคสาคัญๆ อันเป็ นเหตุให้ต้องชะงักแล้ว รายได้ประชาชาติ ของ
ประเทศควรจะเพิ่ มขึ้นได้ อีกประมาณเท่ าตัวภายในระยะ 15 ปี ในการที่จะเพิม่ รายได้ของ
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ประชาชาติให้ได้ระดับนี้ ทัง้ รัฐบาลและเอกชนจะต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะเสียสละและใช้ความพยายาม
จากวิถีทางในการเร่งรัดพัฒนาการเศรษฐกิจเพิม่ มากยิง่ ขึ้น ในการลงทุนและการออมทรัพย์ใน
ระดับสูงขึน้ รัฐบาลจะมีบทบาทสาคัญในด้านนโยบายกู้ยมื และภาษีอากร ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้อง
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางการคลังไว้ให้มนคง
ั ่ เพื่อช่วยให้กจิ การต่างๆ ดาเนินไปโดย
ราบรื่นและสม่ าเสมอ การดาเนินงานพัฒนาการต่ างๆ โดยเฉพาะในด้านรัฐบาล ย่อ มจะ
กระทบกระเทือนการเศรษฐกิจเป็ นส่วนรวม จาต้องพิจารณาถึงลาดับความสาคัญสมรรถภาพในการ
ล
ง
ทุ
น
แ
ล
ะ
ผลตอบแทนที่จะบังเกิดขึ้นโดยชัดแจ้ง เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการในด้านต่างๆ นัน้ ได้ผล
ตอบแทนสูงและแน่ นอนโดยเหตุน้ี การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระยะ 6 ปี ทัง้ 3 ปี
แรกและ 3 ปีหลัง จึงจาต้องคานึงถึงแนวนโยบายวิธกี ารและผลตอบแทนถาวรอันจะช่วยให้บรรลุผล
ตามจุดหมายของแผนพัฒนาและภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดไว้น้เี ป็นสาคัญ
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บทที่ 2
วัตถุประสงค์และนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ
_____________
1.
วัต ถุ ประสงค์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้แก่ การยกมาตรฐานการ
ครองชีพ ของประชาชนให้มรี ะดับสูงขึ้นกว่าเดิม ด้ว ย การระดม และใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ุดเพื่อขยายจการผลิตและเพิม่ พูนรายได้ประชาชาติให้รวดเร็วยิง่ ขึน้
หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็ นการเพิม่ ปริมาณสิง่ ของและให้บริการแก่ประชาชนแต่ละคนให้สูงมากขึน้
อันเป็ นทางช่วยให้ประชาชนสามารถดารงชีพอยู่ได้ด้วยความผาสุขทัง้ ในด้านวัตถุและด้านจิตใจ
ทัง้ นี้โดยถือว่าสิง่ ของและบริการที่เพิม่ ขึน้ นัน้ จะต้องไปถึงประชาชนโดยทัวถึ
่ งตามส่วนที่เป็ นธรรม
และประชาชนทุกคนจะต้องได้รบั ประโยชน์จากพัฒนาการเศรษฐกิจตามสมรรถภาพของตน อนึ่ง
แผน-พัฒนา การเศรษฐกิจแห่งชาติมไิ ด้เพ่งเล็งหรือมุ่งหมายจะดาเนินการเฉพาะระยะเวลาของแผน
เท่านัน้ ยังได้คานึงถึงการสร้างอนาคตของประเทศ เพื่อประโยชน์ของเยาวชนรุ่นหลังอีกด้วย เพื่อให้
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวบรรลุความสาเร็จ จึงกาหนดนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจดังนี้
(1) อุปถัมภ์และสนับสนุ นการเพิม่ ปริมาณสิง่ ของทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศและ
ให้บริการทีด่ ใี นกิจการทีเ่ กี่ยวกัน โดยอาศัยความพยายามและการดาเนินงานของประชาชนเองเป็ น
สาคัญ ผลทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินงานของเอกชนนัน้ ย่อมดีกว่าทีร่ ฐั บาลจะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตสิง่ ของ
และทาหน้าทีบ่ ริการทุกสิง่ ทุกอย่างเสียเอง อาศัยเหตุดงั กล่าวนโยบายสาคัญยิง่ ของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจจึงหนักไปในทางส่งเสริมการขยายตัวกิจกรรมและการลงทุนในด้านเอกชน ส่วนรัฐบาลจะ
เพ่งเล็งเฉพาะการดาเนินงานทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานเท่านัน้ เพื่อให้กจิ การของเอกชนขยายตัวได้โดยสะดวก
ในกาลข้างหน้ า นอกจากนัน้ รัฐบาลจะดาเนินกิจกรรมประเภทที่เป็ นประโยชน์ แก่ส่วนรวมและไม่
เหมาะทีจ่ ะให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั ทา เช่น การชลประทาน การสร้างและบูรณะทาง พลังงานไฟฟ้า การ
ค้นคว้าส่งเสริม การฝึ กอบรมวิชาการ การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุขและการศึกษา เป็ นต้น
กิจการดังกล่าวนี้จะเป็ นปจั จัยสาคัญที่จะส่งเสริมงานพัฒนาในด้านเอกชนให้ขยายตัวได้เอง เพื่อ
เพิม่ พูนการผลิตสิง่ ของให้ได้มากขึน้ สมความมุง่ หมายของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
(2) ส่งเสริมการผลิตในด้านการเกษตรทัง้ ปริมาณและคุณภาพ โดยทีป่ ระชากร
มีอาชีพ ในการเกษตรประมาณร้อ ยละ 80 ของจานวนประชากรทัง้ หมด รัฐบาลจึงถือ การพัฒนา
เกษตรกรรมเป็ นกิจการสาคัญที่สุดและมีนโยบายที่จะส่ งเสริมการผลิตพืชที่สาคัญ ให้ขยายตัวใน
อันดับแรก ในระยะทีแ่ ล้วมาการผลิตในด้านเกษตรกรรมได้ขยายตัวในอัตราประมาณร้อยละ 4 ต่อปี
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ในระยะหลังของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจอัตราเพิม่ อาจจะลดลงบ้าง แต่คาดว่าอัตราการขยายตัว
ของการผลิตด้านการเกษตรต่อไปในอนาคตจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในเมื่อการชลประทานขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง การขนส่งสะดวกขึน้ และมีการปลูกพืชหลายประเภทขึน้
(3) ส่ ง เสริม การออมทรัพ ย์แ ละลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมของเอกชน แม้ว่ า ใน
ปจั จุบนั การอุตสาหกรรมยังมีบทบาทเป็ นส่วนน้อยอยู่ในเศรษฐกิจของประเทศก็ด ี แต่วตั ถุประสงค์ท่ี
สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาก็เพื่อส่งเสริมให้กิจการอุ ตสาหกรรมขยายตัวเร็วขึ้น โดยการให้
ความช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมของเอกชนในทางทีจ่ ะไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชน และ
ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด สถานการณ์ ซ่ึง จะชัก จูง ให้บุ ค คลทัง้ ภายในและนอกประเทศมาลงทุ น ในกิจ การ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่ วนกิจการอุ ตสาหกรรมในความอ านวยการของรัฐบาลนัน้ จะจากัดเฉพาะ
กิจกรรมที่ดาเนินงานอยู่แล้ว ยกเว้นกิจการบางอย่างซึ่งจะให้ประโยชน์ แก่ส่วนรวมและเหมาะสม
สาหรับรัฐ จะกระทาได้ดกี ว่า อนึ่ง รัฐจะดาเนินการสารวจทรัพยากรธรรมชาติซง่ึ เป็ นงานสาคัญโดย
ทัวถึ
่ ง เพื่อ ส่ งเสริมกิจ การอุ ต สาหกรรมให้ก ว้างขวางออกไปในอนาคต และเพิ่ม พูน ผลิต ภัณ ฑ์
อุตสาหกรรมให้มอี ตั ราส่วนสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ของชาติทงั ้ มวล
(4) พัฒ นาก าลัง คน โดยวางแผนก าลัง คนให้ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ ในการทีจ่ ะให้การผลิตวัตถุทเ่ี ป็ นสินค้าและการบริการดาเนินไปโดยสม่าเสมอ และราบรื่น
นัน้ จาต้องอาศัยความก้าวหน้ าทางวิชาการ ฉะนัน้ การปรับปรุงการศึกษาและการฝึ กอบรมด้าน
วิชาการและการปรับปรุงอาชีวศึกษา เพื่อให้สมั พันธ์กบั ความต้องการของผูช้ านาญในด้านต่างๆ จึง
เป็ นสิง่ ที่พงึ ปรารถนาอย่างยิง่ และควรจะได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษ ในขณะเดียวกัน ยังจะต้องทา
การประเมินความต้องการผูช้ านัญงานประเภทต่างๆ สาหรับใช้เป็ นกาลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ด าเนิ น การผลิต บุ ค คลประเภทนี้ ใ ห้ม ีจ านวนเพีย งพอแก่ ค วามต้ อ งการในหลัก การปฏิบ ัติก าร
วางแผนกาลังคนและการพัฒนากาลังคนควรจะดาเนินคู่กนั ไปกับงานพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้าสามารถ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนี้ได้จะช่วยให้คนที่มคี วามชานาญงานที่ได้รบั การฝึ กเป็ นพื้นอยู่แล้วมีงานทา
มากขึน้ เป็ นการแก้ปญั หาการว่างงานไปในตัว
(5) ส่ ง เสริมสมรรถภาพของการทางานและมาตรฐานของงาน เพื่อ ที่จะยก
มาตรฐานการครองชีพและรายได้ของประชากรเพิม่ ขึ้นเสมอไป ในขณะที่จานวนประชากรกาลัง
เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีจานวนประมาณ 40 ล้านในระยะ 10 ปี ข้างหน้ า จาเป็ นที่รฐั จะต้อ ง
ส่งเสริมทุกวิถที างให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ทงั ้ ในตัวเมืองและในชนบทมีงานที่บงั เกิดประโยชน์ กระทา
ทัง้ นี้ย่อมหมายความว่า จะต้อ งทาการพัฒนาในด้านการใช้แรงงานด้ว ยอีกนัยหนึ่งการประสาน
สัม พัน ธ์ร ะหว่า งแผนพัฒ นาและในระยะต่ อ ไป จึง สมควรเน้ น ความสาคัญ ของการปรับปรุง และ
ย
ก
ร
ะ
ดั
บ
มาตรฐานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาการทุกประเภทให้สูงขึน้ จนสามารถบาบัดความต้องการ
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ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาการต่างๆ จากภายในประเทศเองและเป็ นรากฐานของความเจริญก้าวหน้า
ในด้านการใช้แรงงานต่อไป เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
(6) รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การลงทุนเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
ของประเทศจะต้องอยู่ใ นขอบเขตของเสถียรภาพทางการคลังและทางการเงินซึ่งรัฐบาลถือเป็ น
นโยบายทีส่ าคัญยิง่ นโยบายเช่นว่านี้จะช่วยให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจดาเนิน ไปโดยราบรื่น และ
จะช่วยให้การเพิม่ ปริมาณสิง่ ของที่ผลิตได้ และบริการแพร่ออกไปยังประชาชนโดยทัวถึ
่ ง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจนี้ ถ้าหากการใช้จ่ายอันเป็ นส่ว นของรัฐเกินกว่ากาลังที่จะรักษาเสถียรภาพทาง
การคลังไว้ได้จนเกิดเงินเฟ้อขึน้ และค่าของเงินบาทตกต่ า ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนี้จะตกอยู่
กับประชาชนทัวไป
่ เพราะสภาพเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะต้องเป็ นเหตุให้รายได้แท้จริงของแต่ละคนลด
น้ อยลง การอุปโภคและบริโภคของประชาชนจะอยู่ในวงจากัดและการลงทุนทุ่มเทในการพัฒนา
เศรษฐกิจจะไม่ให้ประโยชน์ตอบแทนเท่าทีค่ วร การรักษาไว้ซง่ึ เสถียรภาพแห่ง เงินตราก็เช่นเดียวกัน
ย่อมเป็ นปจั จัยอันสาคัญยิง่ ประการหนึ่งทีเ่ ป็ นหลักประกันให้ประชาชนได้รบั คุณประโยชน์ทวไปจาก
ั่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมิให้ประโยชน์ทไ่ี ด้บงั เกิดละลายสูญเสียไป
(7) ส่ ง เสริม การค้า โดยเสรี แต่ ใ ห้อ ยู่ใ นขอบเขตที่ส มควร การค้า โดยเสรี
ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านผลิตและในด้านอื่นๆ จะช่วยให้ราคาสินค้าทีน่ าออกจาหน่ ายอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม ป้องกันมิให้ใช้ระบบการค้าผูกขาดหรือการรวมกลุ่มเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้ผลิตหรือ
ผูบ้ ริโภค ในด้านการค้ากับต่างประเทศรัฐมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมการส่งสินค้าไปจาหน่ ายในประเทศ
ให้มปี ริมาณมากขึ้น แต่จะต้องระวังมิให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนได้รบั ความกระทบกระเทือ นจนเกินไปในด้านพาณิชย์จะดาเนินการตามมาตรฐานที่สาคัญ หลายประการซึ่งควรจะ
กระท าเป็ น ต้น ว่ า ก าหนดและควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของสิน ค้า ขาออกเพื่อ ให้ผู้ซ้ือ ใน
ต่างประเทศมีความไว้วางใจ ถ้ามีการแข่งขันกันจนเกินสมควรโดยไม่มกี ารควบคุมให้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง
ตามวินยั แห่งการค้าทีด่ แี ล้วเป็นต้นว่า การส่งสินค้าผิดคุณภาพหรือมีสงิ่ อื่นเจือปน ย่อมมีขอ้ เสียหาย
หลายประการเกิดขึน้ แก่การค้าขาออกของประเทศ โดยที่ประเทศใกล้เคียงผลิตและจาหน่ ายสินค้า
ประเภทเดียวกันเป็ นส่วนมาก รัฐจึงเห็นสมควรที่จะหาทางร่วมมือกับประเทศเหล่านี้ในการรักษา
ระดับราคาสินค้าขัน้ ปฐมในตลาดโลก นอกจากนี้รฐั จะดาเนินการส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลี่ยนสินค้า
สะดวกยิง่ ขึ้น โดยจะทาการส ารวจและวิจยั ความเป็ นไปของตลาดทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อ
ประโยชน์แก่ผูท้ ป่ี ระกอบการค้า มาตรการอีกอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมร้านค้าย่อยด้วยการจัดหาทุน
ให้รา้ นค้ากู้ยมื แม้ว่าการดาเนินงานนี้จะประสพความยุ่งยากและอุปสรรคหลายประการ แต่กไ็ ม่เกิน
ความสามารถทีจ่ ะแก้ไขได้ ถ้าได้มกี ารวางแผนงานทีเ่ หมาะสม
(8) ในการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ง ชาติได้คานึงถึงปญั หาทีป่ ระชากร
และกิจกรรมเศรษฐกิจได้หลังไหลเข้
่
ามารวมอยู่อย่างหนาแน่ นขึน้ ทุกวันในกรุงเทพมหานคร ซึ่งยิง่
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เน้นให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างสถานการณ์เศรษฐกิจของเมืองหลวงและในต่างจังหวัด ฉะนัน้
ั หา
รัฐ บาลจึง ได้ จ ัด ท าแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ ของแต่ ล ะภาคไว้ ด้ ว ย เป็ น พิเ ศษ เพื่อ แก้ ป ญ
ดังกล่ าวและเพื่อ สนองความต้อ งการในด้านต่ างๆ ของประชาชนในแต่ ล ะท้อ งที่เป็ นต้นว่า งาน
ก่อสร้างและบูรณะ การชลประทานทางหลวง การส่งเสริมเกษตรกรรมทางวิชาการ การพัฒนาชุมชน
การสาธารณสุข และการศึกษา งานเหล่านี้เป็ นกิจการที่นาประโยชน์มาให้แก่ประชาชนโดยตรงจึง
เป็ นการสมควรที่จะขยายให้กว้างขวางตามสภาพและความต้องการโครงการที่จะให้ประโยชน์แก่
ประชาชนในส่ วนภูมภิ าคและเพิ่งเริม่ ดาเนินการ ในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ คือ การ
พัฒนานครให้เ ป็ นศูนย์พฒ
ั นาของภาคต่างๆ โดยจัดให้มอี าชีวศึกษาชัน้ สูงและอุดมศึกษา นิคมอุตสาหกรรม การบริหารแรงงาน ปรับปรุงกิจการสาธารณูปโภคและจัดตัง้ สถาบันวิจยั ในด้านสังคม
มีโครงการสาหรับดาเนินงานอยูห่ ลายโครงการ คือ การจัดหาน้าอุปโภคบริโภคตามหมู่บา้ นในชนบท
ขยายงานสาธารณสุขและการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนในหมู่บา้ นทีต่ งั ้ อยู่ห่างไกลจากเส้นทาง
คมนาคมและชาวเขาในทางเศรษฐกิจและทางอนามัย สาหรับงานในด้านสังคมสงเคราะห์รฐั จะ
สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมมือมากขึน้
โครงการพัฒนาพืน้ ฐาน เช่น การชลประทาน การทางและการพลังงานทีจ่ ะได้จดั ให้
มีขน้ึ ในภาคต่างๆ โดยทัวถึ
่ งจะให้ประโยชน์อย่างมากในการกระจายคุณประโยชน์ของการพัฒนาให้
ตกถึงมือราษฎรในชนบท การพัฒนาการเกษตรตามแผนใหม่เป็นมาตรการสาคัญทีจ่ ะส่งเสริมรายได้
ของเกษตรกรผูน้ ้อย ซึง่ เป็นพลเมืองกลุ่มใหญ่ทส่ี ุดของประเทศ
2.
ในการด าเนิ น งานพัฒ นาการเศรษฐกิจ ให้เ จริญ รุ ด หน้ า อัน จะน าความสุ ข มาสู่
ประชาชนนัน้ รัฐบาลย่อมมีภาระอันหนัก ในด้านรายจ่าย ทัง้ จะต้องระมัดระวังมิให้รายจ่ายที่เพิม่ ขึน้
นัน้ ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ โดยความจาเป็ นดังกล่าวรัฐบาลจาต้องจัดหารายได้เพิม่ ขึน้ ให้พอแก่การใช้จ่าย
จะดาเนินการแก้ไขวิธกี ารเก็บภาษีอากรให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ริเริม่ ภาษีอากรบางประเภทโดยมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ เ ศรษฐกิจของประเทศและหาทางกู้ยมื เงินภายในประเทศมาลงทุน มาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยให้รฐั มีรายรับมากขึน้ เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ รายรับทีไ่ ด้จากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินกูภ้ ายในประเทศนัน้ ยังไม่พอแก่การใช้จา่ ยในการบริการและพัฒนาการเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะ 3 ปี ข้า งหน้ า จึง มีค วามจ าเป็ น จะต้ อ งกู้เ งิน จากต่ า งประเทศมาใช้จ่า ยในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีต่ ้องใช้วสั ดุและอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศนัน้ ยังคงต้องอาศัยเงินกู้จากต่างประเทศอยู่ ทัง้ นี้เป็ นการช่วยมิให้ประเทศขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศในกรณีฉุกเฉินในอนาคต
อนึ่ ง ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ประเทศไทยยัง คงต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ ทาง
เศรษฐกิจและวิชาการจากต่างประเทศอยู่ ซึ่งจะช่วยให้งานในด้านเทคนิค เจริญ รุดหน้ าไปด้วยดี
ความช่ว ยเหลือ จากต่ างประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและวิชาการนัน้ จะหนักไปในทางฝึ กอบรม
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คนไทยให้มคี วามรูค้ วามชานาญในงานด้านต่างๆ ซึง่ จะเป็ นกาลังสาคัญในการบริหารงานให้บงั เกิด
ผลในทางเศรษฐกิจ
3.
ในการที่จะให้งานพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นัน้
จาเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และให้ทนั กับเวลา ในการนี้รฐั บาล
ได้เริม่ จัดให้มกี ารฝึกอบรมข้าราชการในระดับต่างๆ ในวิชาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับงานในแขนงต่างๆ
และให้ตระหนักในหน้าที่ท่จี ะพึงปฏิบตั ใิ ห้เป็ นประโยชน์ แก่การบริหารการฝึ กอบรมเช่นว่านี้จะได้
กระทาอย่า งกว้า งขวางในกาลต่ อ ไป ในการบริหารงานตามโครงการต่ างๆ เจ้า หน้ า ที่ท างด้า น
วิชาการและทางด้านปกครองจะต้องประสานและดาเนินงานให้สอดคล้องต้องกัน เพื่อให้บงั เกิดผล
อย่างแท้จริงแก่ประชาชนในกรณีท่งี านใดเป็ นงานที่ซอ้ นกันก็ควรทาความเข้าใจซึง่ กันและกัน เพื่อ
หลีกเลีย่ งการทางานซ้อนกัน ถ้าหากเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องปฏิบตั เิ ช่นนี้ได้ กจ็ ะประหยัดค่าใช้จ่ายและ
แรงงานได้มาก
4.
โดยที่รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเป็ นรายจ่ายสาหรับกิจการที่เป็ น
พืน้ ฐานในอันทีจ่ ะให้กจิ กรรมของเอกชนเกิดขึน้ หรือขยายตัวออกไป ผลทีจ่ ะได้จากการนี้จงึ ขึน้ อยู่กบั
ประชาชนทีจ่ ะใช้บริการจากกิจการ ซึ่งรัฐได้ลงทุนลงแรงเป็ นจานวนมากให้บงั เกิดประโยชน์แก่การ
ประกอบอาชีพของตนมากทีส่ ุดประการหนึ่งและขึน้ อยู่กบั การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าขัน้ ปฐมใน
ตลาดโลกอีกประการหนึ่ง เพราะการเศรษฐกิจของประเทศต้องพึง่ ตลาดต่างประเทศในการส่งสินค้า
ทีส่ าคัญหลายชนิดออกไปจาหน่าย
ถ้าหากประชาชนนาบริการทีร่ ฐั บาลให้นนั ้ ไปใช้เป็ นประโยชน์แก่การประกอบสัมมา
อาชีพของตนมากพอสมควร และราคาสินค้าขาออกทีส่ าคัญไม่เปลีย่ นแปลงไปมากก็พอจะอนุ มานได้
ว่ า โครงการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในด้ า นต่ า งๆ อัน เป็ น ส่ ว นของรัฐ จะเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ข องชาติ
ทัง้ มวลหรือรายได้ประชาชาติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปีในระยะ 3 ปีขา้ งหน้า ผลิตภัณฑ์ของ
ชาติทงั ้ มวลหรือรายได้ประชาชาติคดิ เฉลีย่ ต่อประชากรคนหนึ่งจะเพิม่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ต่อปี โดยถืออัตราเพิม่ ของประชากรร้อยละ 3 ต่อปี เช่นกัน การเพิม่ รายได้ประชาชาติดงั กล่าวเป็ น
เป้าหมายส่วนรวมของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2507-2509

บทที่ 3
ความก้าวหน้ าของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระยะแรก
(พ.ศ. 2504-2506)
___________________
1.
ในระยะสามปี แรก (พ.ศ. 2504-2506) นัน้ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
เดิมได้กาหนดนโยบาย เป้าหมาย การเงิน และโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมต่ างๆ ไว้
แน่ นอนพอควร ส่วนในระยะสามปีหลังของแผนคือระหว่างปี งบประมาณ 2507 ถึง 2509 เป็ นเพียง
การวางแผนขัน้ ต้น โครงการและประมาณวงเงินรายจ่ายเพื่อ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมได้
ก าหนดไว้อ ย่างกว้างๆ เพราะในขณะที่จดั ทาแผนฉบับแรกนัน้ ยังขาดรายละเอียดข้อ มูล สถิติท่ี
จาเป็ นในการพิจารณาวางแผนอีก มาก การจัดทาโครงการต่างๆ จึงยังไม่สมบูรณ์และจาต้อ งตัง้
งบสารองจ่ายไว้จานวนมาก ซึ่งไม่อาจจะระบุได้แน่ นอนว่าได้จดั สรรเงินให้แก่โครงการต่างๆ เป็ น
จานวนเท่าใด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง
แต่การดาเนินงานตามแผนพัฒนาระยะแรกก็ได้เป็ นไปด้วยดีตามเป้าหมายส่วนรวมทีไ่ ด้กาหนดไว้
และเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาระยะทีส่ องให้ดแี ละสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
งบพัฒนาการเศรษฐกิ จ
2.
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกประมาณว่ารายจ่ายเพื่อการเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะเวลา 6 ปี จะมีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 21,300 ล้านบาท ซึง่ รวมเงินประมาณ 6,900
ล้านบาทหรือเกือบหนึ่งในสามทีค่ าดว่าจะจ่ายจากเงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศ ในจานวน
21,300 ล้านบาทนี้เ กือ บครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 10,400 ล้านบาท กาหนดไว้ว่าจะใช้จ่ายเพื่อ การ
พัฒ นาในระยะสามปี แ รกของแผน (พ.ศ. 2504-2506) ประมาณ 5,500 ล้ า นบาทจะใช้ จ าก
งบประมาณแผ่ นดิน ส่ ว นที่เ หลือ 4,900 ล้านบาท คาดว่า จะใช้จากเงินกู้และเงินช่ ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศ
3.
ยอดเงินงบประมาณเพื่อ พัฒนาการเศรษฐกิจในระยะสามปี แรกประมาณ 5,500
ล้านบาทนี้ แยกเป็ นอัตราส่วนตามสาขาได้ดงั นี้ คือ การคมนาคม การเกษตร และการชลประทาน
รวมร้อยละ 59 การพัฒนาสังคมอันได้แก่การสาธารณสุข การศึกษาและบริการสังคมรวมร้อยละ 18
การพลัง งานและการประปาร้อ ยละ 9 อุ ต สาหกรรมร้อ ยละ 8 และงบสารองร้อ ยละ 6 ส่ ว นเงิน
ช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศที่ได้กาหนดไว้ 4,900 ล้านบาทนัน้ มิได้แยกรายจ่ายออกเป็ น
สาขาต่างๆ แน่นอน
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4.
จากการศึกษาข้อเท็จจริงในปี 2504 และ 2505 และตามข้อมูลสถิตเิ ท่าทีร่ วบรวมได้
ส าหรับ ปี 2506 พอจะประมาณได้ ว่ า เงิน ที่ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว เพื่อ การพัฒ นารวมทัง้ ที่จ่ า ยจาก
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้รฐั วิสาหกิจ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในระยะ 3 ปีแรก
ของแผนนัน้ เป็ นจานวนทัง้ สิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณไว้ใ นแผนประมาณ
1,500 ล้านบาท ทัง้ นี้เป็ นด้วยงบพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเดิมนัน้ มิได้รวมงบประมาณเงิน
สมทบที่รฐั บาลไทยต้อ งจ่ายตามโครงการที่ได้รบั ความช่ว ยเหลือ จากต่ างประเทศ และมิได้รวม
จานวนเงินทีอ่ งค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ได้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาจากรายได้ของตนเองรวมประมาณ
1,000 ล้านบาท ถ้าหักสองรายการนี้ออกจากยอด 12,000 ล้านบาทแล้ว รายจ่ายเพื่อการพัฒนาใน
ส่วนของรัฐก็จะมีจานวนประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าที่กาหนดไว้ในแผนเพียงประมาณ
500 ล้านบาทเท่านัน้ และถ้าพิจารณาเฉพาะรายจ่ายพัฒนาที่จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินแต่อย่าง
เดียวแล้ว จะพึงเห็นได้ว่ารายจ่ายพัฒนาจากงบประมาณแผ่นดินต่ ากว่าทีก่ าหนดไว้ในแผนเดิมเพียง
เล็กน้อย
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบรายจ่ายจากงบประมาณเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิ จ
ที่คาดไว้และที่จ่ายจริ ง พ.ศ. 2504 – 2506

สาขา
การเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรม
การพลังงาน
การคมนาคมและขนส่ง
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
การสาธารณสุข
การศึกษา
งบสารอง
รวม

รายจ่ายที่คาดไว้
1,434
451
244
1,523
559
202
732
343
5,488

ล้านบาท
รายจ่ายจริ ง
1,395
821
510
1,599
346
222
560
5,454

5.
ในด้านความช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 นัน้
ปรากฏว่ า มีจ านวนประมาณ 4,000 ล้า นบาท ซึ่ง ต่ า กว่ า ที่ค าดไว้ใ นแผนว่ า รายจ่ า ยจากเงิน กู้
ต่ างประเทศจะมีจานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท และความช่ว ยเหลือ ต่ า งประเทศจะมีจานวน
ประมาณ 1,900 ล้านบาท ปรากฏว่า รายจ่า ยจริงจากเงินกู้มจี านวนเพียง 2,200 ล้านบาท ส่ ว น
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รายจ่ า ยจากความช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศและงบประมาณสมทบรวมกัน เป็ น จ านวนทัง้ สิ้น
ประมาณ 1,800 ล้านบาท
รายได้ประชาชาติ
6.
จากข้อ มูล สถิติเ ท่ า ที่ร วบรวมได้ นั ้น พอจะกล่ า วได้ว่ า ในระยะสามปี แ รกของ
แผนพัฒนา การลงทุนเพื่อ การพัฒนาในส่ ว นของรัฐจากรายรับทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี กล่าวคือ เพิม่ จาก 2,877 ล้านบาท ในปี 2504 เป็ น
3,924 ล้านบาทในปี 2505 และ 4,938 ล้านบาท ในปี 2506 การที่ร ายจ่ายเพื่อ การพัฒนาของรัฐ
เพิม่ ขึน้ มากประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ทาให้การผลิต
และรายได้ประชาชาติเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงกว่าทีค่ าดหมายไว้และประมาณว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2504–
2506 การผลิตอันแท้จริงได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราคิดเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี ในการจัดทาแผนพัฒนาเดิมได้
คาดไว้ว่าจะเพิม่ เพียงร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากในขณะนัน้ ยังไม่ทราบผลจากการสารวจสามะโน
ประชากรปี 2503 ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติในระยะสามปี แรกได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า
รายได้ประชาชาติต่อบุคคลจะเพิม่ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยคาดว่าประชากรของประเทศเพิม่ ขึน้
ใ
น
อั
ต
ร
า
เ
ฉ
ลี่
ย
ร้อยละ 2 ต่อปี แต่ถงึ แม้ผลของการสารวจสามะโนประชากร 2503 จะแสดงว่าจานวนประชากรของ
ประเทศเพิ่ม ขึ้น ในอัต ราสู ง กว่ า ที่ค าดไว้ก ล่ า วคือ เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราร้อ ยละ 3 ต่ อ ปี ก็ต าม รายได้
ประชาชาติทแ่ี ท้จริงได้เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ทาให้รายได้ต่อบุคคลเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ
3 ต่อปี ตรงกับทีค่ าดไว้เดิม
การเกษตร
7.
โดยทัว่ ไปการพัฒ นาการเกษตรในระหว่ า งปี 2504–2506 ได้ผ ลเป็ น ที่น่ า พอใจ
แม้ว่าบางโครงการจะประสบอุปสรรคอยู่บ้าง อุปสรรคที่สาคัญๆ ได้แก่ปญั หาทางด้านวิชาการและ
ความยุ่งยากในการเจรจาขอกู้เงินจากต่างประเทศ ในด้านการชลประทานการก่อสร้างเขื่อนภูมพิ ล
ได้แล้วเสร็จตามกาหนด ส่วนโครงการแก่งกระจาน ลาปาว ลาพระเพลิง แม่แตง และโครงการคันแล
คูน้ า อยู่ใ นระหว่ า งเริ่ม การก่ อ สร้า ง โครงการแม่ก ลองและท่ า ปลาอยู่ใ นขัน้ เตรีย มการ ผลิต ผล
การเกษตร พ.ศ. 2504 และ 2505 เพิม่ ขึน้ เกินกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผน โดยเฉพาะผลทีไ่ ด้
จากพืชไร่บางประเภทเพิม่ ขึ้นมาก เนื่องจากดินฟ้าอากาศอ านวยให้เป็ นอย่างดีและในระหว่างปี
2503-2505 ตลาดโลกยังมีความต้องการสินค้าทีว่ ่านี้อยูม่ าก
8.
ผลผลิต ข้า วในปี 2504 สู ง กว่ า ที่ค าดไว้ 800,000 ตัน ส าหรับ ปี 2506 นั น้ เดิม
ประมาณว่าจะผลิตข้าวได้รวมทัง้ สิ้น 8,100,000 ตัน ตามประมาณการที่ได้ทาตอนปลายปี พ.ศ.
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2506 ปรากฏว่าได้ผลผลิตจริงจะได้ถงึ 9,500,000 ตัน มากกว่าทีค่ าดไว้แต่เดิมประมาณ 1,400,000
ตัน ทัง้ นี้ เนื่องจากดินฟ้าอากาศอานวยให้และโครงการต่างๆ ของรัฐเริม่ ให้ผลตอบแทน
ในปี 2505 ผลผลิตข้าวโพดมีจานวนทัง้ สิ้น 665,000 ตัน หรือประมาณ 2 เท่าของ
ผลผลิต ในปี 2502 สาหรับปี 2506 ประมาณว่าจะผลิตข้าวโพดได้มากกว่าเป้าหมายเดิมประมาณ
40,000 ตัน
สาหรับมันสาปะหลังมี 2505 ผลิตได้ 2,077,000 ตัน ในปี 2506 คาดว่าจะผลิตได้
2,200,000 ตัน หรือ เกือ บ 2 เท่ า ของเป้า หมายที่ประมาณไว้ การที่ผ ลผลิต อยู่ใ นระดับ สูง เช่ น นี้
เนื่อ งมาจากอุปสงค์ในตลาดต่ างประเทศได้ทวีข้นึ และมีเ หตุ ผลอื่นบางประการทาให้ชาวไร่เป็ น
จานวนมากในบางท้องถิน่ ทีเ่ ลิกปลูกอ้อยและหันมาปลูกมันสาปะหลังแทน
ผลผลิตยางในปี 2505 รวมทัง้ สิน้ 195,000 ตัน สาหรับปี 2506 ประมาณว่าผลผลิต
จะมากกว่าปี 2505 ประมาณ 3,000 ตัน มากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา 10,000 ตัน
การปลูกยางพันธุด์ ขี องเอกชนเริม่ ให้ผลแม้ว่าการปลูกแทนโดยทัวไปยั
่ งล่าช้าอยูบ่ า้ ง
ส่วนการปา่ ไม้ ปรากฏว่าผลผลิตไม้สกั ในปี 2505 มีจานวน 123,300 ลูกบาศก์เมตร
ในปี 2506 ประมาณว่าผลผลิตไม้สกั จะลดลงเป็ น 100,000 ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าทีค่ าดไว้ในแผน
ร้อยละ 30 สาหรับไม้ยางนัน้ ปรากฏว่าผลิตได้ประมาณเท่าทีก่ าหนดไว้ในแผน ซึง่ พอจะทดแทนการ
ผลิตไม้สกั ทีล่ ดลงได้บา้ ง
อุตสาหกรรม
9.
เนื่องจากรัฐบาลได้ดาเนินการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ประกอบ
กับความต้อ งการสินค้าอุ ต สาหกรรมภายในประเทศสูงขึ้นทาให้ผ ลผลิต อุ ต สาหกรรมเพิ่มขึ้นใน
จานวนทีใ่ กล้เคียงหรือมากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผน แต่ส่วนมากปริมาณยังไม่พอกับความ
ต้อ งการภายในประเทศ เว้น แต่ อุ ต สาหกรรมน้ า ตาล ซึ่ง ปรากฏว่ า ผลิต เกิน กว่ า อุ ป สงค์ท่ีม ีอ ยู่
ภายในประเทศ
ในปี 2505 ปูนซีเมนต์ผลิตได้ 965,000 ตัน หรือมากกว่าในปี 2502 เกือบเท่าตัว
มากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนประมาณ 200,000 ตัน
สาหรับอุตสาหกรรมทอผ้าฝ้ายในปี 2504 ได้ทาการสารวจข้อมูลสถิตใิ หม่แทนสถิติ
เดิมซึ่งไม่สมบูรณ์ ผลการส ารวจใหม่ปรากฏว่าการผลิตผ้าฝ้ายในปี 2505 เพิม่ ขึ้นเป็ น 109 ล้าน
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ตารางหลา หรือประมาณร้อยละ 50 ของอุปสงค์ในประเทศ คาดว่าใน พ.ศ. 2506 จะผลิตได้ตรงกับ
เป้าหมาย
อุตสาหกรรมทอกระสอบก็ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2505 กระสอบทีผ่ ลิต
ได้มจี านวนเกือ บ 11 ล้านใบ หรือมากกว่าในปี 2502 เท่าตัว ในปี 2505 และ 2506 มีโรงงานทอ
กระสอบตัง้ ขึน้ ใหม่หลายแห่ง แผนเดิมกาหนดเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตกระสอบได้ในปี 2506 7.5 ล้าน
ใบ สูงกว่าในปี 2502 ร้อยละ 50
ในปี 2505 น้าตาลทีผ่ ลิตได้มจี านวนทัง้ สิน้ 150,000 ตัน หรือมากกว่าจานวนทีผ่ ลิต
ได้ ในปี 2502 ร้อ ยละ 86 ปริมาณผลิตที่เพิ่มนี้เป็ นผลมาจากการขยายโรงงานและเครื่องจักรใน
ระหว่างปี 2502-2505 อย่างไรก็ตามปรากฏว่าในระยะเดียวกันนี้การผลิตน้ าตาลมีจานวนมากกว่า
ความต้องการ ภายในประเทศประมาณ 40,000 ตัน สาหรับปี 2506 แม้การผลิตน้ าตาลอาจจะลดลง
เหลือ 130,000 ตัน แต่กย็ งั สูงกว่าทีป่ ระมาณไว้แต่เดิม 43,000 ตัน
กระดาษที่ผลิต ได้ในปี 2505 รวม 5,860 ตัน สูงกว่าปี 2502 กว่าเท่าตัว สาหรับ
ปี 2506 นัน้ คาดว่าจานวนผลิต จะเพิ่มขึ้นอีกและอาจผลิต ได้ตรงเป้าหมายทัง้ ที่โ รงงานกระดาษ
บางปะอินยังไม่สามารถจะผลิตได้อย่างเต็มที่
ส าหรับยาสูบ ปรากฏว่ าในปี 2505 ผลิต บุ หรี่ได้ 10.5 ล้านมวน หรือ มากกว่ า ปี
2502 ร้อ ยละ 25 คาดว่ า ปริม าณผลิต ในปี 2506 จะสู ง ขึ้น อีก และจะได้จ านวนที่ใ กล้ เ คีย งกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้
การผลิ ตแร่
10. ในปี 2505 การผลิตแร่ได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2503 พอสมควรมีปริมาณดังนี้ สินแร่ดบี ุก
14,000 ตัน และยิบซัม่ 21,000 ตัน ในปี 2506 คาดว่าสินแร่ดบี ุกจะเพิม่ ขึน้ อีก 1,000 ตัน และยิบซัม่
จะเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 3,000 ตัน ส่วนลิกไนท์ ในปี 2505 ผลิตได้ 195,000 ตัน สูงกว่าระดับในปี
2502 ร้อยละ 40 อย่างไรก็ตามลิกไนท์ท่ผี ลิตได้ในปี 2506 นัน้ จะไม่สูงถึงระดับ 420,000 ตัน ดังที่
ประมาณไว้เดิม ทัง้ นี้ เพราะการใช้ลกิ ไนท์เป็นเชือ้ เพลิงยังไม่แพร่หลายดังทีค่ าดไว้
การพลังงานไฟฟ้ า
11. การลงทุนของรัฐในด้านการพลังงานไฟฟ้าปรากฏว่าได้ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจ ประมาณ
ว่าภายในสิน้ ปี 2506 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถงึ 380,000 กิโลวัตต์ ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีก่ าหนด
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ไว้ในแผน ทัง้ นี้เพราะสามารถกู้เงินจากต่ างประเทศก่ อสร้างโรงไฟฟ้าไอน้ าที่บางกรวยได้ 2 โรง
ตามทีค่ าดไว้
การคมนาคมและขนส่ง
12. การก่อสร้างและบูรณะทางหลวงระหว่างปี 2504–2506 ได้ดาเนินการล่าช้ากว่าที่
กาหนดไว้ในแผน ในระยะสามปีน้ีได้ทาการก่อสร้างทางขึน้ ใหม่และปรับปรุงบูรณะทางเก่าทีม่ คี วาม
ยาวรวมทัง้ สิ้น เพีย ง 500 กิโ ลเมตร ทัง้ นี้เ พราะขาดแคลนพนัก งานและเจ้าหน้ าที่ว ิช าการ ขาด
อุปกรณ์ และความยุ่งยากในการเวนคืนทีด่ นิ อนึ่ง ความตกลงที่จะให้ขอความช่วยเหลือและการให้
กู้เงินจากต่างประเทศสาหรับพัฒนาทางหลวงได้เป็ นไปอย่างล่าช้าเกินกาหนดเวลาไปมาก งานที่
มอบให้บริษัทเอกชนรับเหมาก่ อสร้างก็ล่ าช้าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ใ นปี 2505 ได้เ ปลี่ยนแปลง
โครงการเดิมเป็ นโครงการทางหลวง 8 ปี ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2506 ตามโครงการนี้ได้ขยายการก่อสร้าง
และบูรณะเป็ นระยะทางเพิม่ ขึน้ ทัง้ จะได้ปรับปรุงมาตรฐานของทางหลวงให้เข้ามาตรฐานสากลด้วย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินช่วยเหลือและเงินกู้ต่างประเทศ ในปจั จุบนั เป็ นที่
ยอมรับกันว่าการคมนาคมขนส่งของประเทศยังล้าหลัง ทัง้ ในด้านระยะทางและมาตรฐานซึ่งยังไม่
สามารถจะสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ การก่อสร้าง
ทางหลวงจังหวัดเท่าที่เป็ นมาไม่ได้รุดหน้ าไปเท่าที่ควรจะเป็ นเพราะยังไม่มโี ครงการแน่ นอน คง
เพียงแต่ทาการบารุงรักษาเท่านัน้ ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กาลังศึกษาและสารวจเส้นทางหลวงจังหวัดทีม่ ี
อยู่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทาโครงการทางหลวงจังหวัดทัวประเทศ
่
13. สาหรับโครงการพัฒนากิจการรถไฟ ระหว่างปี 2504–2506 นัน้ ได้สงซื
ั ่ ้อรถสินค้า
และหัวรถจักรเพิม่ เติม เพื่อสนองความต้องการเพิม่ ขึน้ โดยจ่ายจากเงินกู้จากธนาคารโลกและเงิน
งบประมาณทางสายใหม่ สุพรรณบุร ี-หนองปลาดุก ซึ่งจ่ายจากรายได้ของการรถไฟเองได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในระยะนี้ ส่วนสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ซึ่งดาเนินการโดยอาศัยเงินกู้จากรัฐบาลสหพันธ์รฐั
เยอรมนีนนั ้ กาลังอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง การปรับปรุงกิจการรถไฟล่าช้ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้บา้ ง
14. โครงการปรับปรุงการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพระนคร-ธนบุร ี และส่ ว นภูมภิ าค
ดาเนินไปล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ในแผนอยูบ่ า้ ง โครงการโทรคมนาคมก็ล่าช้าเช่นเดียวกัน เนื่องจากมี
อุปสรรคในการสารวจและการเจรจาขอกู้เงินจากต่างประเทศเป็ นเหตุให้การก่อสร้ างและติดตัง้ ต้อง
ล่าช้าและเกินกาหนดเวลาไปมาก อย่างไรก็ตามในปี 2505 ก็ได้เริม่ ติดตัง้ โทรคมนาคมแล้วในเขต 1
เขต 2 และเขต 3 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึง่ จะเสร็จในต้นปี พ.ศ.
2507
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การสาธารณสุข
15. ในด้านการสาธารณสุขนัน้ ได้มกี ารปรับปรุงและขยายงานออกไปเกินกว่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ในแผน มีการสร้างโรงพยาบาลใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ หลายแห่ง ส่วนโรงพยาบาลทีม่ อี ยู่แล้วก็ได้
ขยายและปรับ ปรุง ให้มเี ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ท่ที ัน สมัย ซึ่งจะสามารถอ านวยความสะดวกและรับ
คนไข้ได้มากขึ้น สาหรับโครงการอนามัยการดาเนินงานได้ผลเป็ นที่พอใจ งานปราบและควบคุม
โรคติดต่ อ เช่น โรคคุ ดทะราด ไข้ทรพิษ และอหิว าตกโรค เป็ นต้น ได้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผน การปราบโรคมาลาเรียและการควบคุมวัณโรคได้ผลตามทีก่ าหนดไว้ในแผน ส่วน
โครงการอนามัยท้องถิน่ และชนบทนัน้ ได้ขยายงานออกไปพอควรแทบทุกจังหวัดโดยได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศส่วนหนึ่ง การตัง้ สถานีอนามัยในท้องที่ต่างๆ ล่าช้ากว่าที่กาหนดเพราะ
ขาดแพทย์และพยาบาล
การศึกษา
16. ถึงแม้ว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะมิได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาใน
ด้านศึกษาขึน้ โดยเฉพาะก็ตาม แต่กไ็ ด้รวมงบประมาณที่ได้จดั สรรเป็ นเงินประมาณ 550 ล้านบาท
ไว้ใ นแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ งชาติเ พื่อ พัฒ นาการศึก ษาและการวิจ ยั ในสาขาต่ า งๆ กล่ า ว
โดยทัวไปแล้
่
วการพัฒนาการศึกษาได้ผลดีพอควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอุดมศึกษา ส่วนการ
อาชีวศึกษาและการศึกษาภาคบังคับนัน้ ยังจะต้องปรับปรุงกันอีกมากเพื่อยกมาตรฐานของการสอน
ให้อยูใ่ นระดับทีส่ งู ขึน้
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ตารางที่ 2
เปรียบเทียบการผลิ ตด้านเกษตรกรรมที่คาดไว้ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ กับที่ ผลิ ตไว้ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506
ผลิ ตผลเกษตร
ข้าว (พันเมตริกตัน)

ข้าวโพด (พันเมตริกตัน)

มันสาปะหลัง (พันเมตริกตัน)

ยาง (พันเมตริกตัน)
3

ไม้สกั (ม. )

2502
6,770

317

1,083

174

163
3

ไม้อน่ื ๆ (ม. )

ปลาน้าจืดและปลาน้าเค็ม
(พันเมตริกตัน)

1,050

206

2503
7,834

544

1,222

171

154

1,112

209

2504

2505

8,247

598

1,726

186

106

1,177

306

หมายเหตุ 1. ตัวเลขในวงเล็บเป็ นตัวเลขทีค่ าดไว้เดิมในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
2. ตัวเลขปริมาณผลิต พ.ศ. 2506 เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้น

9,254

2506
9,500
(8,100)

665

675
(634)

2,077

2,200
(1,250)

189

198
(185)

123

100
(130)

1,220

1,286
(1,270)

312

335
(310)
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบการผลิ ตด้านอุตสาหกรรมที่คาดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จ
กับที่ผลิ ตไว้ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506
ผลิ ตผลอุตสาหกรรม
กระสอบ (พันใบ)

2502
5,060

2503
6,869

2504
8,835

2505
10,992

2506
(7,500)

80

102

120

151

(87)

กระดาษ (เมตริกตัน)

2,600

2,741

3,627

5,860

(6,400)

ยาสูบ (ล้านมวน)

8,439

8,875

9,783

20,500

(12,000)

482

440

810

965

(723)

-

-

87

109

(140)

ดีบุก (เมตริกตัน)

9,840

12,275

13,468

14,800

(14,000)

ยิบซัม่ (เมตริกตัน)

8,000

13,000

12,000

21,000

(15,000)

ลิกไนท์ (เมตริกตัน)

141,000

107,760

163,014

195,000

(420,000)

น้าตาล (พันเมตริกตัน)

ปูนซิเมนต์ (พันเมตริกตัน)
ผ้าฝ้าย (ล้านตารางหลา)

หมายเหตุ ตัว พ.ศ. 2506 ในวงเล็บเป็ นตัวเลขของปริมาณผลิตทีค่ าดไว้เดิมในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
ตัวเลขการผลิตทีแ่ ท้จริงยังรวบรวมไม่ได้

บทที่ 4
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะที่สอง
(พ.ศ. 2507-2509)
_____________
1.
รัฐบาลได้้แถลงเมือ่ เริม่ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 6 ปีแล้ว ว่าจะดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระยะทีส่ อง พ.ศ. 2507-2509 ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดย
จะได้จดั หาข้อมูลสถิตแิ ละรายละเอียดของโครงการต่างๆ เพิม่ เติม ทัง้ นี้ โดยอาศัยประสบการณ์ท่ี
แล้วมาและการวิเคราะห์ผลในทางปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติในระยะ 3 ปีแรก และ
โดยคานึงถึงภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ ได้เปลีย่ นแปลงไปนับตัง้ แต่วนั เริม่ ประกาศใช้
แผนพัฒนาเป็ นต้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
2.
ลักษณะสาคัญของแผนพัฒนาระยะทีส่ อง (พ.ศ. 2507-2509) ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ขน้ึ มีอยูห่ ลายประการด้วยกัน คือ
(1) นับตัง้ แต่ปี 2504 เป็นต้นมา สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้
ร่วมมือกับหน่ วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดหาและปรับปรุงข้อมูลสถิตติ ่างๆ อันจาเป็ นเกี่ยวกับ
การวางแผนเป็ นการช่วยให้การพิจารณาโครงการ วงเงินและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจละเอียด
ยิง่ ขึน้ และมีเหตุผลสาหรับยกขึน้ มาอ้างมากขึน้ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติมบี ทบาทสาคัญในงานนี้ซ่งึ
เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนเป็ นอันมาก เป็ นต้นว่า สามะโนประชากร เกษตร อุตสาหกรรมที่
ได้ทาการสารวจเสร็จและกาลังสารวจอยู่
(2) ในการวางแผน 6 ปี เ ดิมได้พิจารณาโครงการและวงเงิน รายได้รายจ่า ย
เฉพาะส่วนของรัฐเท่านัน้ ในการปรับปรุงแผนสาหรับระยะ 3 ปี หลัง ได้รวบรวมรายได้รายจ่ายงบ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐวิส าหกิจและราชการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นเข้าไว้ในงบพัฒนาของรัฐโดย
สมบูรณ์ดว้ ย
(3) ได้แถลงเป้าหมายและนโยบายที่สาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยชัดแจ้งและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ใช้เ ป็ นแนวทางกาหนดมาตรการและปฏิบตั ิงานตาม
โครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องต้องกัน
(4) ในการปรับ ปรุ ง แผนระยะที่ 2 นี้ ส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ
แห่ งชาติไ ด้คาดคะเนความเจริญ ก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจสาหรับอนาคตและแนววิวฒ
ั นาการของ
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โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 10-20 ปีขา้ งหน้าไว้ดว้ ย เพื่อแสดงให้เห็นโดยสังเขป
ว่าการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นคุณประโยชน์สาหรับอนาคตอย่างใดบ้าง
(5) นโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจย่อมต้องดาเนินคู่กนั ไปกับนโยบายทีจ่ ะรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนัน้ จึงได้พจิ ารณาภาวะการเงิน การคลัง ในระยะของ
แผนพัฒนานี้อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น พอจะกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะมีการเร่งรัดในการดาเนินงานต่างๆ ของ
รัฐก็ตามแต่จะไม่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซึง่ จะเป็ นภัยแก่พฒ
ั นาการเศรษฐกิจของประเทศ
(6) การค้าและการเงินระหว่างประเทศมีความสาคัญยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ฉะนั น้ ในการวางแผนระยะที่ 2 จึง ได้ ค าดคะเนฐานการค้ า และการเงิน กับ
ต่างประเทศเข้าไว้ในเป้าหมายส่วนรวมของแผนด้วย เพื่อมิให้ขาดแคลนเงินตราต่ างประเทศ ซึ่ง
อาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การดาเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
3.
ตัง้ แต่ ป ระกาศใช้ แ ผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉ บับ แรกมาจนถึ ง สิ้น ปี
งบประมาณ 2506 หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ พัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมได้เ ริ่มจัด ท า
โครงการขึ้นใหม่ห ลายโครงการซึ่ง ได้น ามาประกอบการพิจ ารณาในการจัด ท าแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจฉบับนี้ดว้ ย
4.
อย่ า งไรก็ดี ถึง แม้ว่ า แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ ฉบับ นี้ จ ะได้ร ับ การปรับ ปรุ ง ใน
สาระสาคัญ หลายประการให้ดีข้นึ ดังที่ได้กล่ าวไว้แ ล้ว แต่ ก็ยงั ไม่ส มบูรณ์ ทีเ ดียว สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะได้ดาเนินการปรับปรุงแผนให้ดแี ละสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เกีย่ วกับการจัดสร้างระบบการประเมินผล และการวิเคราะห์วจิ ยั ความก้าวหน้าของการปฏิบตั งิ าน
ต
า
ม
โครงการ การจัดวางแผนพัฒนากาลังคนให้ส อดคล้องและประสานกันกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
ของชาติ การขยายขอบเขตของการวางแผนให้คลุมไปถึงการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจในส่วนของเอกชน ตลอดจนการประสานความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายมาตรการ โครงการ
และเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละสาขาและส่วนรวม คือ รายได้ประชาชาติ การสะสมทุน การ
ออมทรัพย์และระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
การเงิ นและการคลัง
5.
รายจ่ายเพื่อ พัฒนาการเศรษฐกิจของรัฐ จากแหล่ งที่มาของเงินทัง้ หมด คือ งบ ประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ เงินรายได้รฐั วิสาหกิจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
ระหว่างปี 2507-2509 มีจานวนรวมทัง้ สิน้ 20,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากรายจ่ายระหว่างระยะเวลา

28

ครึง่ แรกของแผน พ.ศ. 2504-2506 ซึง่ มีจานวนรวมทัง้ สิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท ถึงร้อยละ 67
รายจ่ายเหล่านี้เป็ นรายจ่ายสาหรับโครงการต่างๆ กว่า 250 โครงการ ซึง่ มีความสาคัญในอันดับสูง
ต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทัง้ โครงการที่ได้รบั งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่
ใช้จา่ ยจากเงินกู้ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และโครงการทีใ่ ช้จ่ายจากรายได้ของตนเอง รายละเอียด
ของโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ในส่วนที่ 2 ยอดรายจ่ายพัฒนา
แยกตามสาขาสาหรับระยะที่ 2 ของแผน (พ.ศ. 2507-2509) ปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1
รายจ่ายเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิ จปี งบประมาณ 2507-2509
แยกตามแหล่งที่มาของเงิ น
ล้านบาท
สาขา
การเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การพลังงาน
การคมนาคมและขนส่ง
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
การสาธารณสุข
การศึกษา
เงินสมทบเงินช่วยเหลือ
รวม

งบประมาณ
2,022
455
566
3,902
1,688
646
1,169
500
10,949

เงินกู้และเงิน
เงินรายได้รฐั วิ สาหกิ จ
ช่วยเหลือ
และองค์การบริหาร
ต่างประเทศ
ส่วนท้องถิ่น
873
80
296
445
987
244
2,391
712
717
1,341
328
637
6,229
2,822

รวม
2,975
1,196
1,798
7,005
3,746
974
1,806
500
20,000

6.
ในระหว่างปี 2507-2509 รายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิ จเมื่อเที ยบกับประมาณการ
รายจ่ า ยทั ง้ สิ้ น ของรัฐ แล้ ว เท่ า กับ ร้ อ ยละ 33 หรื อ ร้ อ ยละ 9 ของประมาณการรายได้
ประชาชาติ สูงกว่าอัตราส่ วนในระหว่างปี 2504-2506 ซึ่ งคานวณได้ร้อยละ 29 หรือร้อยละ
6.5 ตามลาดับ ทัง้ นี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงเจตจานงอันแรงกล้าของรัฐบาลในอันที่จะเร่งรัด
พัฒนาการเศรษฐกิจของชาติ เพื่อความผาสุกและการอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนชาวไทย
7.
เพื่อ สนองนโยบายตามที่แ ถลงไว้ใ นบทที่ 2 รัฐ จะทุ่ ม เทก าลัง ส่ ว นใหญ่ ใ นการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุ นให้เอกชนขยายและปรับปรุงกิจกรรมของ
ตนในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการพาณิชย์และบริการต่างๆ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ ด้วยเหตุน้ีจงึ ได้
จัดสรรงบพัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2507-2509 ให้แก่โครงการพัฒนาที่เป็ นพื้นฐานเป็ นส่วนใหญ่
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ดังจะได้เห็นได้จากการจัดสรรรายจ่ายเพื่อการคมนาคมและขนส่งซึง่ เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว คือ เพิม่ ขึน้
จาก 3,200 ล้านบาท ในระยะ 3 ปีแรกเป็น 7,000 ล้านบาทในระยะ 3 ปีหลัง โครงการสาคัญในสาขา
งบพัฒนาการเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2507 - 2509
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การคมนาคมและขนส่งที่จะขยายออกไปมากคือ โครงการบูรณะและก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินซึ่ง
ได้รบั งบประมาณรวมทัง้ เงินกู้เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว ทัง้ นี้เมื่อได้ดาเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
ประเทศไทยจะมีทางหลวงตามมาตรฐานสากลและใช้ได้ทุกฤดูกาลเชื่อ มโยงระหว่างภาคต่ างๆ
นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตกับตลาดใน
ท้องที่จงั หวัดต่างๆ ก็จะขยายออกไปเช่นเดียวกัน โครงการอื่นๆ ในด้านคมนาคมและขนส่ง คือ
โครงการก่อสร้างและพัฒนากิจการรถไฟ โครงการจัดตัง้ โทรคมนาคมทัวทั
่ ง้ 5 ภาคของประเทศ และ
โครงการขุดลอกร่องน้ าเดินเรือภาคใต้ ถือว่าเป็ นโครงการทีม่ คี วามสาคัญในงบพัฒนาการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2507-2509
8.
นอกจากการเร่งรัดพัฒนาพืน้ ฐานของการเศรษฐกิจแล้ว รัฐเห็นสมควรทีจ่ ะส่งเสริม
สวัสดิการของประชาชนและให้บริการในด้านสังคมซึ่งได้แก่การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนและ
การศึกษา คาดว่าในระยะ 3 ปีหลังของแผน รัฐจะลงทุนเพื่อพัฒนาการสังคมเพิม่ ขึน้ จากอัตราร้อยละ
20 หรือ 1 ใน 5 ของยอดเงินงบพัฒนาทัง้ สิน้ ในระยะแรกของเป็ นร้อยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ในระยะ 3
ปีหลัง ส่วนในด้านการเกษตรนัน้ ยอดงบพัฒนาการเกษตรจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่
อัตราส่วนจะไม่เปลีย่ นแปลงไปมาก ทัง้ นี้ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการชลประทานเจ้าพระยา และ
เขื่อนภูมพิ ลได้แล้วเสร็จตามกาหนด ทาให้งบลงทุนเพื่อการชลประทานยังคงอยู่ในระดับเดิม แม้ว่า
จะมีโครงการใหม่เพิม่ ขึน้ อีกหลายโครงการก็ตาม
9.
สาหรับพลังงาน อัตราส่วนในงบพัฒนาจะลดลงบ้าง เนื่องจากการดาเนินงานตาม
โครงการไฟฟ้ายันฮีและโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ ายไฟฟ้านครหลวงได้รุดหน้ าไปเหลือให้มาก
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าไอน้ าขนาด 75 เมกาวัตต์ 2 โรงที่บางกรวยก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนัน้ งบ
พัฒนาของรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมจะลดลงมาก เนื่องจากการชาระหนี้เก่าเกือบจะเสร็จสิ้น
และรัฐก็ไม่มนี โยบายทีจ่ ะจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้เพิม่ ขึน้
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ตารางที่ 2
อัตราส่วนรายจ่ายเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิ จ
ปี งบประมาณ 2507-2509 แยกตามสาขา
สาขา
การเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรม
การพลังงาน
การคมนาคมและขนส่ง
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
การสาธารณสุข
การศึกษา
รวม

งบพัฒนา
(ล้านบาท)
2,975
1,196
1,798
7,005
3,746
974
1,806
19,500

อัตราส่วน
(%)
15.3
6.1
9.2
35.0
19.2
5.0
9.2
100.0

หมายเหตุ ไม่รวมเงินสมทบเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
10. ในด้านรายรับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ ภาษีอากรและรายได้อ่นื ๆ เป็ นรายการสาคัญ
ที่สุดซึ่งประมาณว่า จะสามารเพิม่ รายรับประเภทนี้เป็ นเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท สูงกว่าใน
ระยะแรกของแผนประมาณ 7,600 ล้านบาท ทัง้ นี้โดยถือว่า นอกจากรายรับที่คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ จาก
ผลของการพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว จะต้องดาเนินการปรับ ปรุงระบบการเก็บภาษีอากรให้รดั กุม
ยิง่ ขึน้ เงินรายรับดังกล่าวนี้เมื่อหักงบประมาณรายจ่ายประจาเพื่อบริหารและป้องกันประเทศซึง่ คาด
ว่าจะเพิม่ ในอัตราประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ออกแล้ว จะคงเหลืองบประมาณเกินดุลเพื่อพัฒนาการ
เศรษฐกิจในระยะ 3 ปีของแผนประมาณ 7,500 ล้านบาท
11. ในระยะที่ 2 ของแผน พ.ศ. 2507-2509 คาดว่ า รัฐ บาลจะขายตัว๋ เงิน คลัง และ
พันธบัต รรัฐบาลให้แ ก่ เ อกชนและสถาบันต่ างๆ ในประเทศ (ไม่รวมธนาคารแห่งประเทศไทย)
ประมาณ 2,550 ล้านบาท ธนาคารออมสินกาลังปรับปรุงวิธดี าเนินงานและระบบการบัญชีให้ดยี งิ่ ขึน้
เพื่อระดมเงินออมรายย่อยภายในประเทศในปี 2507 จึงคาดว่าจะอยู่ในฐานะทีจ่ ะซือ้ พันธบัตรรัฐบาล
เป็ น จ านวนกว่ า ที่เ คยซื้อ ในระยะแรกของแผนและในการที่เ งินฝากประเภทสะสมของธนาคาร
พาณิชย์ได้เพิม่ ขึ้นรวดเร็ว อันเป็ นผลเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตธิ นาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 นัน้ ย่อมเป็ นที่คาดได้ว่า ธนาคารพาณิชย์จะเพิม่ การลงทุนในตั ๋วเงินคลังและพันธบัตร
รัฐบาลมากขึน้ นอกจานี้พนั ธบัตรรัฐบาลมีอตั ราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 8 ทัง้ ยังได้รบั การยกเว้นภาษี
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รายได้อกี ด้วย ทาให้เกิดความนิยมและเป็ นที่รจู้ กั กันทัวไป
่ จึงคาดว่าเอกชนและสถาบันต่างๆ จะ
ลงทุนในการซือ้ ตั ๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลมากขึน้ เช่นเดียวกัน
12. ตามที่คาดว่างบพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะมีจานวนรวมทัง้ สิ้น 20,000 ล้าน
บาท ในระยะที่ 2 ของแผน (พ.ศ. 2507-2509) นัน้ จะมียอดงบประมาณขาดดุลประมาณ 3,700
ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีความจาเป็ นจะต้องจ่ายเงินคงคลังและกู้เงินบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อชดเชยยอดเงินที่ขาดดุลในระยะเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศกาลังขยายตัวกว้างขวาง
ดังเช่นทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นี้ ความต้องการเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมขยายตัว
ออกไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันถ้ารัฐบาลกูเ้ งินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเกินกว่ากาหนดทีใ่ ห้กู้ได้
ปริมาณเงินหมุนเวียนจะเพิม่ ขึน้ มากเกินขอบเขตของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ย่อมจะก่อให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจและการเงินของประเทศขาดเสถียรภาพอาศัยเหตุน้ี รัฐบาลจึง
จากัดจานวนเงินทีจ่ ะกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินทีเ่ กี่ยวข้องได้พจิ ารณาภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเงินของ
ประเทศโดยละเอีย ดถี่ถ้ว นแล้ว เห็น ว่า ถ้ารัฐบาลจ ากัด การกู้เ งิน จากธนาคารแห่ง ประเทศไทย
คงเหลือปีละ 1,000 ล้านบาทในระยะ 3 ปีน้ี ก็จะสามารถรักษาเสถียรภาพของการเงินไว้ได้
13. ยอดเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั จากต่างประเทศในระหว่างปีงบประมาณ 2507-2509 เป็ น
จานวนประมาณ 6,250 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ทงั ้ แบบพัฒนาและแบบการค้าธรรมดาประมาณ
5,000 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณ 1,250 ล้านบาท ยอดเงินกู้ทป่ี ระมาณไว้
นี้สูงกว่าที่คาดไว้ในแผนพัฒนาระยะแรกกว่าเท่าตัว ส่วนยอดเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศกลับ
ลดลงประมาณ 550 ล้านบาท ทัง้ นี้ค าดคะเนว่าสหรัฐอเมริกาจะตัดทอนจานวนเงินช่ว ยน้ อ ยลง
นอกจากนี้รฐั บาลมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาประเทศโดยวิธพี ง่ึ ตัวเองมากขึน้ ดังจะเห็นได้ว่าใน
ระยะแรกของแผนนัน้ รัฐบาลต้อ งพึ่งเงินช่ว ยเหลือ และเงินกู้จากต่ างประเทศเท่าที่ได้รบั จริงเป็ น
อัตราส่วนประมาณร้อยละ 35 ของยอดงบพัฒนาฯ ทัง้ สิน้ แต่ในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ รัฐคาด
ว่าจะใช้เงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศประมาณ 6,250 ล้านบาท ซึ่งเทียบเป็ นอัตราส่วน
แล้วจะเป็นเพียงร้อยละ 30 ของยอดงบพัฒนาทัง้ สิน้
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบรายรับเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิ จ
พ.ศ. 2504-2506 และ พ.ศ. 2507-2509
แหล่งที่มาของรายรับ
ในประเทศ
รายได้เกินรายจ่ายประจา
พัน ธบัต รรัฐ บาลและตัว๋ เงิน คลัง (ไม่ ร วม
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
บัญชีเงินยืม เงินฝาก และทุนหมุนเวียน
ยอดขาดดุล
รวม
นอกประเทศ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม
รวมทัง้ สิน้

2504-2506

2507-2509

6,573
2,496

7,500
2,550

611
-1,705
7,975

3,700
13,750

2,199
1,861
4,060
12,035

5,000
1,250
6,250
20,000

รายได้ประชาชาติ และการสะสมทุน
14. ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้นของชาติหรือ
รายได้ป ระชาชาติจ ะเพิ่ม ขึ้น ในอัต ราประมาณร้อ ยละ 6 ต่ อ ปี ใน พ.ศ.2509 คาดว่ า ผลิต ภัณ ฑ์
เบื้องต้นของชาติจะมีจานวนประมาณ 77,000 ล้านบาท เพิม่ จากจานวนใน พ.ศ. 2506 ประมาณ
ร้อ ยละ 18 ของรายได้ ป ระชาชาติค ิด เฉลี่ย ต่ อ ประชากรคนหนึ่ ง เพิ่ม ในอัต ราร้อ ยละ 3 ต่ อ ปี
โดยประมาณว่าอัตราเพิม่ ของประชากรจะเป็ นร้อยละ 3 ต่อปีเช่นกัน จึงคาดได้ว่ารายได้ประชาชาติ
คิดเฉลีย่ ต่อประชากรคนหนึ่งจะมีจานวนประมาณ 2,400 บาท ใน พ.ศ. 2509
15. อัตราเพิม่ ของรายได้ประชาชาติรอ้ ยละ 6 ต่อปีทค่ี าดไว้น้ี เป็นอัตราสูงกว่าอัตราเพิม่
ของรายได้ประชาชาติทป่ี รากฏมาแล้วในระยะยาวเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อคานึงว่าในระยะ 3 ปี
ข้างหน้าโครงการลงทุนสาคัญๆ หลายโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ และการปรับปรุงการผลิต และการ
ส่งเสริมด้านวิชาการในเวลานี้ได้ผลดีพอสมควร จึงคาดว่าการผลิตในด้านต่างๆ จะขยายตัวออกไป
มากจะเป็นผลให้รายได้ประชาชาติเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
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16. ในด้านการสะสมทุนในระยะ พ.ศ. 2504-2506 การสะสมทุนเบือ้ งต้นทัง้ ของรัฐบาล
และของเอกชนมีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 32,800 ล้านบาท หรือคิดเทียบเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 18
ของผลิต ภัณฑ์เ บื้องต้นของชาติ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 40,600 ล้านบาท หรือ
เท่ากับประมาณร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของชาติในระยะ พ.ศ. 2507-2509 การที่
สะสมทุนเบือ้ งต้นมีอตั ราส่วนในระดับค่ อนข้างสูงนี้ ก็เพราะวิธกี ารคานวณได้รวมเอามูลค่าของ
ก
า
ร
สึก หรอ การเสื่อ มราคา และการซ่อ มทดแทนอุปกรณ์ ท่สี ้นิ เปลือ งไว้ด้ว ย อนึ่ง ในระยะ 3 ปี
ข้างหน้ าคงจะมีการลงทุนในการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการคมนาคมและขนส่งทัง้ ด้านรัฐบาลและด้านเอกชนในระดับสูงกว่าในระยะห้าปี ท่แี ล้วมา
รวมทัง้ การลงทุนทีม่ าจากความช่วยเหลือและการกูย้ มื จากต่างประเทศด้วย
ตารางที่ 4
ผลผลิ ตเบื้องต้นของประชาชาติ
พ.ศ. 2504-2509 แยกตามสาขา
(ราคา พ.ศ. 2504)

สาขา
การเกษตร
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง
การไฟฟ้าและประปา
การคมนาคมและขนส่ง
การพาณิชย์
การธนาคารและประกันภัย
บริการ
รวม

2504
21,744
891
7,107
3,467
227
4,910
10,817
3,146
6,686
58,995

2505
22,445
978
7,553
3,501
267
5,224
11,346
3,235
6,861
61,410

2506
23,301
1,034
8,308
3,666
311
5,750
11,816
3,457
7,232
64,915

2507
24,062
1,064
9,139
3,840
362
6,326
12,511
3,678
7,715
68,697

2508
24,797
1,110
10,053
4,022
421
6,956
13,249
3,900
8,194
72,702

(ล้านบาท)
2509
25,576
1,148
11,058
4,212
489
7,649
14,044
4,121
8,714
77,011

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิ จ
17. ในระยะ 3 ปี แ รกของแผนพัฒ นา ได้ ม ีก ารเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่น่าสังเกต คือ ความสาคัญของการเกษตรตามอัต ราส่ วนรายได้
ประชาชาติได้ลดลงเล็กน้อยจากประมาณร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2504 มาเป็ นประมาณร้อยละ 36
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ในปี 2506 และในระยะเวลาเดียวกันผลผลิตทางอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การพลังงาน การ
คมนาคมและขนส่งจะมีความสาคัญมากขึน้ เมือ่ คิดเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้นของชาติ
ผลิ ตภัณฑ์เบื้องต้ น ในภาคพื้นอาณาจักร ตามราคาปี 2505
พ.ศ. 2500 - 2509

36

อัตราส่วนของผลผลิตดังกล่าวนี้ได้เพิม่ จากประมาณร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2504 เป็ นประมาณ
ร้อ ยละ 29 ในปี 2506 ส่ ว นการผลิต ในด้านการพาณิช ย์แ ละบริก ารอื่นๆ นัน้ อัต ราส่ ว นคง
เปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 5
อัตราส่วนมูลค่าผลิ ตภัณฑ์เบือ้ งต้ นของประชาชาติ
แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิ จ
สาขา
การเกษตร
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การก่อสร้าง
การพลังงานและประปา
การคมนาคมและขนส่ง
การพาณิชย์และบริการอื่นๆ
รวม

2504
21.74
8.00
3.47
0.23
4.91
20.65
59.00

พันล้านบาท
2506
23.30
9.34
3.67
0.31
5.75
22.54
64.91

2509
25.57
12.21
4.21
0.49
7.65
26.88
77.01

2504
37
13
6
1
8
35
100

อัตราร้อยละ
2506
2509
36
33
14
16
5
5
1
1
9
10
35
35
100
100

18. คาดว่าโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคงจะเปลีย่ นแปลงต่อไปในระยะ 3
ปี หลังของแผนพัฒนา ความสาคัญของผลิตผลของการเกษตร คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ
36 ของผลิตภัณฑ์ภณ
ั ฑ์เบื้องต้นของชาติในปี พ.ศ. 2506 เป็ นร้อยละ 33 โดยประมาณในปี พ.ศ.
2509 ส่วนผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างไฟฟ้า ประปา คมนาคมและขนส่งนัน้ คาดว่าจะ
ยังคงเพิม่ ความสาคัญขึน้ จากร้อยละ 29 ในปี พ.ศ. 2506 เป็ นร้อยละ 32 ในปี พ.ศ. 2509 อัตราส่วน
ของผลิตผลทางด้านการพาณิชย์และบริการอื่นๆ จะไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก แต่ทงั ้ นี้มไิ ด้หมายความ
ว่ า มู ล ค่ า ผลิต ผลทางเกษตรลดลง ดัง จะเห็น ได้ จ ากกตารางที่ 4 ซึ่ง แสดงว่ า ประมาณมู ล ค่ า
ผลผลิตการเกษตรเพิม่ ขึน้ จาก 21,500 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2504 เป็ น 25,600 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2509 ส่วนผลผลิตทางอุตสาหกรรมและอื่นๆ นัน้ เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่า อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์
ทางตัวเลขที่ได้นามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ความสาคัญของการเพิม่ ปริมาณผลิตและบริการนัน้ อยู่ท่กี ารเพิม่ ให้ทวทุ
ั่ ก
สาขา ในการพัฒนาเศรษฐกิจการขยายกาลังการผลิตย่อมเป็ น เป้าหมายทีส่ าคัญ แต่การขยายกาลัง
การผลิตโดยเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง จะไม่นาไปสู่สมดุลแห่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ฉะนัน้
การทีอ่ ุตสาหกรรมของประเทศไทยกาลังมีบทบาทสาคัญขึน้ นัน้ นอกจากจะแสดงให้เห็นความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีก
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ด้ว ย จึง ควรถือ ได้ว่ า ความก้ า วหน้ า ในด้า นอุ ต สาหกรรมเป็ น เป้ า หมายส าคัญ ประการหนึ่ ง ของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
19. นอกจากนโยบายเร่งรัดการพัฒนาประเทศเพื่อเพิม่ พูนรายได้ของประชาชาติเป็ น
ส่วนรวม พร้อมทัง้ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในฐานะทีม่ นคงแล้
ั่
ว รัฐมีเจตนา
ที่จะดาเนินนโยบายและปฏิบตั ิก ารต่ างๆ โดยมุ่งที่จะน าความเจริญ ก้า วหน้ าทางเศรษฐกิจมาสู่
ประชาชนในภาคต่ า งๆ ของประเทศโดยทัว่ กัน รัฐ บาลจึง ได้จ ัด ตัง้ คณะกรรมการ เพื่อ จัด ท า
แผนพัฒนาภาคต่างๆ ขึน้ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก สาหรับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับการครอง
ชีพของประชาชนชาวไทยในภาคนี้ซ่งึ มีอยู่ประมาณหนึ่งในสามของจานวนประชากรทัง้ ประเทศให้
เท่าเทียมกับภาคอื่นๆ ในราชอาณาจักร คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคเหนือ
และภาคใต้ ได้จดั ทาแผนพัฒนาภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว และถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ส่วนแผนพัฒนาภาคอื่นๆ นัน้ ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทาในภาคให้อกี ด้วย
เป้าหมายที่สาคัญได้แก่ การจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาของภาค และดาเนินงานตามโครงการพัฒนานี้เป็ น
พืน้ ฐาน เช่น ทางหลวงและการชลประทาน ซึง่ มีความสาคัญในอันดับแรก
ฐานะดุลการชาระเงิ นกับต่างประเทศ
20. ในระยะ 3 ปี แ รกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ปรากฏว่ามีมูลค่ าของสินค้าและ
บริการที่ส่งออกไปจาหน่ ายต่างประเทศเป็ นเงินรวมทัง้ สิ้นประมาณ 34,284 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 7.9 ต่อปี ส่วนสินค้าและบริการที่นาเข้า (รวมสินค้าและบริการที่นาเข้าด้วยเงินกู้
และเงินช่วยเหลือ) มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 37,334 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 7.6 ต่อปี ในจานวน
นี้ปรากฏว่ารายจ่ายสาหรับสินค้าและบริการประเภทมิใช่ทุนมีจานวน 24,048 ล้านบาท รายจ่าย
ดังกล่ าวนี้ไ ด้แ ก่ ก ารสังซื
่ ้อ สินค้าอุ ปโภคบริโภค ผลิต ภัณฑ์น้ ามันวัตถุ ดิบ การชาระหนี้เ งินกู้และ
ดอกเบี้ย ตลอดจนค่าบริการต่างๆ ฉะนัน้ ในระยะ 3 ปีแรก รายรับหักด้วยรายจ่ายที่มใิ ช่ประเภททุน
จึงมียอดเกินดุล 10,236 ล้านบาท ซึง่ อาจนาไปใช้จ่ายซือ้ สินค้าบริการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นทุนได้ ปรากฏ
ว่า ในระยะ 3 ปี 2504-2506 ได้ม ีก ารสัง่ ซื้อ สิน ค้า ประเภททุ นเป็ นจ านวนถึง 13,286 ล้า นบาท
อย่า งไรก็ต ามอาจกล่ า วได้ว่า ในเงิน จานวนนี้ไ ด้ม ีการสังสิ
่ น ค้า และบริการเข้า ประเทศด้ว ยเงิน
ช่วยเหลือ เงินกู้ และเงินลงทุนของเอกชนจากต่างประเทศประมาณ 7,609 ล้านบาท และต้องชาระ
จากรายได้ของประเทศเองเพียง 5,676 ล้านบาท ฉะนัน้ จึงเหลือส่วนที่เป็ นการเพิม่ พูนเงินสารอง
ระหว่างประเทศประมาณ 4,559 ล้านบาท ในระยะ 3 ปีแรกของแผน
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ตารางที่ 6
ดุลชาระเงิ นระหว่างประเทศ ปี งบประมาณ 2504-2506

รายการ
ก. สินค้าและบริการ
ข. เงินช่วยเหลือ เงินกู้ และเงินลงทุน
รวมรับ
ค. สินค้าและบริการทีม่ ใิ ช่ประเภททุน
ง. สินค้าและบริการประเภททุน
รวมจ่าย
จ. การเปลีย่ นแปลงเงินทุนสารองระหว่างประเทศ

2504
10,970
1,920
12,890
7,674
3,704
11,378
1,511

2505
11,661
2,600
14,261
7,932
4,613
12,545
1,716

2506
11,653
3,089
14,742
8,442
4,968
13,410
1,332

(ล้านบาท)
รวม
34,284
7,609
41,894
24,047
13,286
37,334
4,559

21. แผนพัฒนาระยะ 3 ปี แรกเพียงแต่คาดว่าฐานะการชาระงินระหว่างประเทศจะไม่
ขาดดุลและมิได้ประมาณตัวเลขดุลชาระเงินไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การทีฐ่ านะดุลชาระเงินในระยะ 3
ปีแรกของแผนอยูใ่ นเกณฑ์ดนี นั ้ อาจกล่าวได้ว่า ประการแรกเป็ นผลโดยตรงมาจากการเปลีย่ นแปลง
ในด้ า นของสิ น ค้ า ขาออกในระยะ 4-5 ปี ท่ี ล่ ว งมาแล้ ว กล่ า วคื อ เดิ ม ประเทศไทยเคยมี
สินค้าขาออกที่สาคัญเพียง 3-4 อย่าง ได้แก่ ข้าว ยาง ดีบุก และไม้สกั บัดนี้ สินค้าบางประเภทซึ่ง
แต่ เดิมมีค วามสาคัญ ไม่มาก อาทิเ ช่ น ข้าวโพด ปอ แป้ง มันส าปะหลัง ได้ก ลายเป็ นสินค้าที่เ พิ่ม
รายได้ให้แก่ประเทศอย่างรวดเร็วในระยะ 3 ปี แรกของแผน แสดงว่าประเทศไทยเริม่ ได้รบั ผลจาก
การพัฒนาประเทศโดยมีระบบการเศรษฐกิจที่มกี ารผลิตพืชผลมากประเภทขึ้นบ้างแล้ว ในขณะ
เดียวกันอุปสงค์สนิ ค้าสาคัญเดิมก็ได้เพิม่ ขึ้นในระยะนี้ด้วย อีกประการหนึ่ง จานวนเงินช่วยเหลือ
เงินกู้ และเงินลงทุนของเอกชนจากต่างประเทศที่ประเทศไทยได้รบั เพิม่ ขึ้นก็มสี ่ วนช่วยให้ฐานะ
การเงินของประเทศในระหว่างปี 2504-2506 อยูใ่ นสภาพทีม่ นคง
ั่
22. ในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนาฯ ได้ประมาณรายได้ทค่ี าดว่าประเทศไทยจะได้รบั
จากการขยายสินค้าและบริการไว้ 37,601 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ปีละ 12,534 ล้านบาท เทียบกับระยะ
3 ปี แรกของแผนซึ่งมีจานวน 34,284 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปี ละ 11,428 ล้านบาท สูงขึน้ เฉลี่ยปี ละ
1,106 ล้านบาท ในระยะ 3 ปี หลัง คาดว่าปริมาณของสินค้าขาออกทุกประเภท นอกจากปอและ
ไม้สกั จะมีจานวนสูงกว่าใน พ.ศ. 2506 ส่วนในด้านราคานัน้ คาดว่าราคาข้าวจะมีแนวโน้มต่ าลงบ้าง
แต่กไ็ ม่มากนัก ยางนัน้ คาดว่าจะมีราคาลดต่าลง เนื่องจากการแข่งขันกับยางเทียม สาหรับดีบุก ราคา
คงจะอยู่ในระดับทีม่ นคง
ั ่ ราคาไม้สกั จะสูงขึน้ เล็กน้อย ในการประมาณมูลค่าสินค้าอื่นๆ อาศัยราคา
ปจั จุบนั เป็ นหลัก ในระยะ 3 ปีหลังนี้ คาดว่ามูลค่าสินค้าและบริการส่งออกจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ
4.2 ต่อปี ต่ากว่าในระยะแรกของแผน ซึง่ ได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 7.9 ต่อปี
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ตารางที่ 7
ดุลชาระเงิ นระหว่างประเทศ ปี งบประมาณ 2507-2509

รายการ
ก. สินค้าและบริการ
ข. เงินช่วยเหลือ เงินกู้ และเงินลงทุน
รวมรับ
ค. สินค้าและบริการทีม่ ใิ ช่ประเภททุน
ง. สินค้าและบริการประเภททุน
รวมจ่าย
จ. การเปลีย่ นแปลงเงินทุนสารองระหว่างประเทศ

2507
11,932
3,565
15,497
9,157
5,994
15,151
346

2508
12,485
3,452
15,937
9,851
6,202
16,053
-116

2509
13,184
3,212
16,396
10,658
6,031
16,689
-293

(ล้านบาท)
รวม
37,601
10,229
47,830
29,666
18,227
47,893
-63

23. มูลค่าสินค้าและบริการทัง้ ที่นาเข้ามาโดยวิถี ทางการค้า และที่นาเข้ามาด้วยเงินกู้
และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณว่าจะมีจานวนทัง้ สิน้ 47,893 ล้านบาท ในระยะทีส่ องของ
แผน หรือจะเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.7 ต่อปี เทียบกับประมาณร้อยละ 7.6 ต่อปีในระยะแรก
ของแผน ในจานวนนี้ค าดว่ามูล ค่ าสินค้าขาเข้าประเภททุนจะมีจานวนทัง้ สิ้น 18,227 ล้านบาท
มากกว่าระยะแรกของแผน 4,941 ล้านบาท ในจานวนดังกล่ าวเป็ นสินค้าและบริการที่คาดว่าจะ
นาเข้ามาด้วยเงินลงทุนของเอกชน เงินกู้ และเงินช่วยเหลือประมาณ 10,229 ล้านบาท ที่เ หลือ
จานวนประมาณ 7,998 ล้านบาท เป็ นมูลค่ าสินค้าขาเข้าประเภททุ น อันเนื่อ งมาจากวิถีการค้า
ตามปกติซง่ึ ต้องชาระด้วยรายได้จากการขยายสินค้าและบริการของประเทศ ถ้าการคาดคะเนฐานะ
ดุลชาระเงินทัง้ ในด้านรายรับและรายจ่ายเป็ นไปดังกล่าวมาแล้วก็อาจประมาณได้ว่าเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศจะลดลงประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินทุนสารองระหว่างประเทศใน
ปจั จุบนั ที่มอี ยู่ประมาณ 11,000 ล้านบาทแล้ว เป็ นที่เชื่อมันว่
่ าจะไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่อ
เสถียรภาพและความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและการเงินของประเทศแต่ประการใด
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ดุลการชาระเงิ นระหว่างประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ.2504 - 2509

บทที่ 5
การบริหารงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
______________
1.
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติมใิ ช่เป็ นเอกสารตายตัวและจะแก้ไขอะไรมิได้ ทัง้
มิใช่เป็ นบทบัญญัตกิ ฎหมายมีผลบังคับให้ต้องปฏิบตั ิ เป็ นแต่หลักและแนวทางทีร่ ฐั บาลจะยึดถือใน
การบริห ารประเทศในด้านพัฒ นาการเศรษฐกิจ เพื่อ สนองนโยบายของรัฐบาลเอง และเป็ นแนว
กว้างๆ สาหรับส่วนเอกชนเพื่อให้ทราบนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยราชการกลางมีหน้าทีใ่ นการวางแผนพัฒนา การพิจารณาและ
วิเ คราะห์โ ครงการและการตรวจสอบผลงานในด้านการบริหาร การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็ นผู้รบั ผิดชอบ รัฐบาลได้จดั ตัง้ กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติข้นึ ใน พ.ศ. 2506 ก็เพราะเล็งเห็นความสาคัญว่า หน่ วยงานบริหารเพื่อ
พัฒนาการยังกระจัดกระจายกันอยู่ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาขัน้ พื้ นฐานอันเป็ นหลักสาคัญของ
การพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์ของการตัง้ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติข้นึ ก็เพื่อรวบรวมหน่ วย
ราชการและองค์การที่มหี น้ าที่ปฏิบตั ิงานตามโครงการพัฒนาที่สาคัญบางโครงการเข้าไว้ในแหล่ง
เดียวกัน ในด้านการตรวจสอบผลงานรัฐบาลได้ต งั ้ คณะผู้ต รวจสอบผลงานตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ข้ึน ในส านั ก นายกรัฐ มนตรี คณะผู้ ต รวจราชการนี้ จ ะร่ ว มกับ ส านั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สานักงบประมาณ และผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม
ในการตรวจสอบผลงานของโครงการพัฒนาการต่างๆ โดยใกล้ชดิ การตรวจสอบผลงานนี้จะต้องยึด
แนวทางดังต่อไปนี้
1)
ถือ เอกสารจุ ด หมายโครงการของส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติเป็นหลัก จุดหมายโครงการนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงทุกปีงบประมาณ
2)
จัดทาแบบรายงานผลการก้าวหน้าเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของตน
3)
จัดทาแบบตรวจสอบผลงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆ ตลอดจนสานักงบประมาณในแง่การดาเนินงานว่าบกพร่องเพียงใด
หรือไม่ ประสบอุปสรรคใดบ้าง และได้ใช้เงินพัฒนาประเภทต่างๆ ไปประการใด
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2.
ในระยะ 3 ปีแรก การตรวจสอบผลงานตามโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจยังได้ผลไม่
เต็ม ที่ ในระยะ 3 ปี ห ลังนี้จ ะสามารถปฏิบ ัติง านได้แน่ นอนและรวดเร็ว ขึ้น กว่ าเดิม มาก การ
ตรวจสอบผลงานนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ในการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ เพราะเป็ นมาตรการ
สาคัญที่จะช่วยให้ทราบได้ว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจที่วางไว้นัน้ ให้ผลเพียงใด และมีอุปสรรคที่
จะต้องแก้ไขอย่างใดบ้าง อนึ่ง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจนัน้ จะต้อ งมีการปรับปรุงอยู่ต ลอดเวลา
เพื่อให้เป็นเอกสารทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาของแผนนัน้ ทันกับการเปลีย่ นแปลงและ
การเคลื่อ นไหวต่ า งๆ ด้ว ยเหตุ ผ ลดังกล่ าวนี้ การประเมิน ผลและตรวจสอบความก้า วหน้ าของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึงมีความสาคัญยิง่ ซึง่ ในระยะ 3 ปี น้ี สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติจะได้ร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดวางระบบการตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า
ของผลงานให้มสี มรรถภาพดียงิ่ ขึน้ กว่าทีเ่ ป็นมาแล้ว
3.
ในระดับนโยบาย นอกจากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติอนั เป็ นหน่ วย
กลางแล้วส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่สานักงบประมาณ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ของกระทรวงการคลัง กรมวิเทศสหการของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและหน่ วยงานวางแผนของ
กระทรวงต่ า งๆ เป็ น การสมควรอย่า งยิง่ ที่ก ระทรวงต่ า งๆ ที่ม ีบ ทบาทส าคัญ ในการพัฒนาการ
เศรษฐกิจจะได้ตงั ้ หน่วยวางแผนของตนขึน้ ในลักษณะเดียวกันกับสานักงานวิชาการและวางแผนของ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลันกรองโครงการของตนเองเสี
่
ยก่อ นขัน้ หนึ่ง โดย
ตรวจสอบรายละเอียดและจัดอันดับความสาคัญภายในขอบเขตงานของหน่วยราชการของตน
4.
ในการกาหนดจุดหมายโครงการแต่ละปี สานักงบประมาณมีบทบาททีส่ าคัญอย่าง
ยิง่ กล่าวได้ว่าถ้าไม่มกี ารประสานงานระหว่างสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหล่งชาติและ
สานักงบประมาณแล้ว การบริหารงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติก็ไม่อาจจะดาเนินไป
ด้ว ยดีไ ด้ นอกจากนัน้ เนื่อ งจากงบพัฒนาได้รวมเงินกู้และเงินช่ว ยเหลือ จากต่ างประเทศไว้เ ป็ น
จานวนมาก การประสานงานระหว่างสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ กรมวิเทศสหการ
และกระทรวงการคลังก็มคี วามสาคัญมากเช่นกัน เฉพาะในเรื่องนี้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
จะเป็นประโยชน์ในการทีจ่ ะกูเ้ งินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้าหากประเทศไทย
มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมด้วยรายละเอียดมากพอควรจะเป็ นการสะดวกแก่การพิจารณาของ
ประเทศที่มเี งิน ให้กู้ห รือ ให้ค วามช่ว ยเหลือ ทางเศรษฐกิจและวิชาการว่ าสมควรจะให้กู้เ งิน หรือ
ช่วยเหลือโครงการใดบ้าง
5.
แม้ว่ าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ แห่ง ชาติจ ะเป็ นเอกสารที่ส าคัญ และมีประโยชน์
เพียงใดก็ตาม การบริห ารงานตามแผนเพื่อ ให้ได้ผ ลนัน้ ย่อ มขึ้นอยู่กบั หน่ ว ยราชการฝ่ายบริห าร
เท่าที่เ ป็ นมาแล้วหน่ ว ยราชการมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพไม่ทดั เทียมกัน มีหลายหน่ ว ยที่ม ี
ประสิทธิภาพไม่หย่อนกว่าหน่ วยงานประเภทเดียวกันในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว แต่กม็ หี น่ วยงานอีก
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หลายหน่วยทีย่ งั ล้าหลัง เพราะขาดการนาทีด่ แี ละขาดข้าราชการพนักงานทีม่ สี มรรถภาพ การพัฒนา
ประเทศย่อมขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ กาลังเงินและกาลังคนของประเทศ ในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรนัน้ มีโครงการต่างๆ พร้อมมูล ส่วนในด้านกาลังเงินรัฐก็ได้พยายามตัง้ งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาให้สงู เต็มกาลังอยูแ่ ล้ว และได้ดาเนินการกู้เงินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เท่าทีจ่ ะกระทาได้ ฉะนัน้ การเสียหาทีอ่ าจจะพึงบังเกิดขึน้ นัน้ มิได้อยู่ทจ่ี านวนเงินไม่เพียงพอสาหรับ
ใช้จ่ายในการดาเนินงาน แต่อาจอยู่ท่กี ารใช้เงินที่มอี ยู่ไม่ได้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ท่กี าหนดไว้
อาศัยเหตุผลนี้โครงการใดทีส่ น้ิ เปลืองเงินมากและให้ผลตอบแทนน้อยจึงควรระงับไว้ก่อน
การวางแผนกาลังคน
6.
ในด้านการพัฒนากาลังคนนัน้ นอกจากการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการ การฝึกอบรม
ข้า ราชการและการส่ ง ข้า ราชการไปศึก ษาดูงานต่ า งประเทศซึ่งได้ท ากัน อยู่แล้ว จ าเป็ นจะต้อ ง
พิจารณาปญั หากาลังคนเป็ นส่วนรวมของประเทศด้วย เป็ นที่ยอมรับกันทัวไปว่
่ าความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมย่อมขึน้ อยู่กบั กาลังคนซึ่งมีความรูค้ วามสามารถและได้รบั การ
ฝึกฝนในด้านต่างๆ ให้มจี านวนเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามโครงการเหล่านัน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สาหรับประเทศที่กาลังเร่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึน้ การวางแผน
กาลังคนนับว่าเป็ นงานทีส่ าคัญยิง่ และจะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา การขาดแคลนกาลังคนที่มไิ ด้รบั การฝึ กฝนจะเป็ นอุปสรรคแก่การพัฒนายิง่ กว่าการขาดแคลนเงินทุนหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติเสียอีก
7.
รัฐบาลได้ต ระหนัก ถึงความสาคัญ ในเรื่อ งกาลังคนเป็ นอย่างดีและได้เ อาใจใส่ ใ น
การศึกษาและค้นคว้าในด้านการวางแผนกาลังคนตลอดมา งานสาคัญอย่างหนึ่งซึ่งเพิง่ จะเสร็จลง
เ
มื่
อ
เร็วๆ นี้ ก็คอื การปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายไทยและต่างประเทศเพื่อศึกษาและทาการ
ประเมินขัน้ ต้นเพื่อคานวณอุปสงค์และอุปทานของกาลังคนในประเทศสาหรับ พ.ศ. 2509 และ พ.ศ.
2513 นับว่าเป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับกาลังคนในลักษณะนี้ในประเทศไทย ผลของงาน
นัน้ ได้แสดงถึงแนวโน้มบางอย่างให้เห็นเป็ นต้นว่า จานวนผูส้ าเร็จมัธยมศึกษาทัง้ สายสามัญและสาย
อาชีวะ ช่างฝีมอื และนักวิชาการสาขาสาคัญต่างๆ ใน พ.ศ. 2513 จะไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศในด้านกาลังคนเพื่อการพัฒนา ทัง้ นี้ จะต้องทาการค้นคว้าและปรับปรุงการประเมินนี้
ต่อไป
8.
เนื่ อ งจากการวางแผนก าลัง คนมีค วามส าคัญ และสัม พัน ธ์อ ย่ า งใกล้ชิด กับ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยู่มาก แผนกาลังคนจึงเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉะนัน้
ส านัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติจ ะต้ อ งด าเนิ น การเกี่ย วกับ การวางแผนก าลัง คน
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ระดับชาติ ในขณะเดียวกัน ทางหน่ วยราชการอื่นๆ ซึ่งมีงานเกี่ยวข้องกับกาลังคน เช่น กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็ นต้น ก็ได้ดาเนินการจัดตัง้
หน่ วยคนในส่วนที่อยู่ในขอบเขตของตน งานด้านกาลังคนในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านรัฐบาลหรือ
ด้านงานเพื่อปฏิบตั งิ านด้านกาลังเอกชนก็ตามจะได้ศกึ ษาและพิจารณาที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อจัดทาเป็นโครงการพัฒนากาลังคนเป็นส่วนรวมต่อไป
การประสานงานของส่วนราชการด้านการบริ หาร
9.
นอกจากการประสานงานของส่ ว นราชการระดับนโยบายที่ได้กล่ าวมาแล้ว การ
ประสานงานของส่วนราชการในด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ส่วน
ราชการแต่ละส่วนนอกจากจะต้องเร่งรัดปรับปรุงงานและสมรรถภาพของเจ้าหน้ าที่แล้วจะต้องให้
ความสนใจในการประสานงานกับส่ว นราชการอื่น ทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวงของตนโดย
ใกล้ ชิด ด้ ว ย การประสานงานที่เ ป็ น มาแล้ ว ในส่ ว นกลางอยู่ ใ นเกณฑ์ดีพ อควรเพราะใกล้ ชิด
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงสามารถชี้ขาดตัดสินได้ แต่ในส่วนภูมภิ าคเห็นว่ายังมีปญั หาอุปสรรคอยู่มาก
ตามหลักการบริหารประเทศควรถือว่าฝ่ายการปกครองอันได้แก่ผวู้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจปฏิบตั ิ
ห
น้
า
ที่
เ
ป็
น
หัวหน้ าคณะและเป็ นผู้ประสานงานสาขาต่างๆ ในเขตจังหวัดของตน ส่วนการดาเนินงานในทาง
วิชาการนัน้ เป็ นเรื่องของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งความมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครอง
ทราบ และสังการเกี
่
่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมของจังหวัดนัน้ ได้
การแบ่งส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม ไม่ได้แบ่งตามสาขางานเศรษฐกิจโดยตรงเพราะต้อง
คานึงในด้านการปกครองและในการอื่นๆ ด้วย การบริหารงานเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขลุกขลัก
อยูบ่ า้ งซึง่ จะต้องแก้ไขด้วยการประสานงานโดยใกล้ชดิ และความเข้าใจซึง่ กันและกัน โครงการต่างๆ
ที่
รวบรวมไว้ในแผนพัฒนามีการสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันอยู่แล้ว ถ้าหากได้มกี ารประสานงานในด้านการ
บริหารโดยแน่ นแฟ้นด้วย การดาเนินงานก็จะบรรลุถงึ เป้าหมายที่กาหนดไว้โดยแน่ นอนและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้
การบริ หารราชการเพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
10. ส่วนราชการอีกหลายหน่ วยที่มไิ ด้มโี ครงการพัฒนาโดยตรง แต่ก็ม ีความสาคัญใน
ด้านการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าส่วนราชการทีม่ หี น้าทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบตั งิ านตาม
โครงการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบในด้านการเงิน การคลัง
และธนาคารของประเทศ กระทรวงเศรษฐการในด้านการตลาดและการค้า กระทรวงมหาดไทยใ น
ด้านการปกครอง เป็ นต้น กิจการเหล่านี้ย่อมเกี่ยวพันกับการพัฒนาประเทศโดยตรงและถ้าหากการ
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ปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงดังกล่าวไม่บงั เกิดผลตามความมุ่งหมายแล้ว โครงการพัฒนาต่างๆ ก็จะ
ประสบความล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้รบั ความร่วมมือและไม่มกี ารประสานงานข้อมูลสถิตติ ่างๆ ก็เป็ น
ปจั จัยที่สาคัญยิง่ ในการจัดทาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจเช่นกัน สานักงานสถิติแห่ งชาติมบี ทบาท
สาคัญในการให้ขอ้ เท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการวางแผนโครงการและเพื่อการวินิจฉัยปญั หาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็มบี ทบาทสาคัญเช่นเดียวกัน มีหน้าที่ต้ อง
พิจารณาปรับปรุงให้กฎและระเบียบทีว่ างไว้ได้มสี ่วนช่วยในการบริหารงานพัฒนาโดยตรง
ตามทีไ่ ด้บรรยายมาแล้วนี้ พอจะสรุปได้ว่าการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศเป็ น
งานส่วนรวมไม่ใช่เป็ นของราชการส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ จาเป็ นจะต้องอาศัยการประสานงาน
และความร่วมมือกันจากหน่ วยราชการต่างๆ โดยใกล้ชดิ งานที่ใหญ่และสาคัญยิง่ ของประเทศจึงจะ
ประสบความสาเร็จ

บทที่ 6
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
_______________
1.
การพัฒ นาการเกษตรเป็ น หลัก ของการพัฒ นาการเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรและพลเมืองร้อยละ 80 มีอาชีพในทางเกษตรกรรม สินค้าขาออก
แทบทัง้ สิน้ เป็ นสินค้าผลิตผลการเกษตรและรายได้ประชาชาติมาจากการเกษตรกว่าหนึ่งในสาม จึง
อาจกล่ า วได้ว่ า อนาคตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยจะเป็ น ประการใดนั น้ ย่ อ มมขึ้น อยู่กับ
การเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ อาศัยเหตุผลดังกล่าวการวางแผนพัฒนาการเกษตรจึงมีความสาคัญและ
ความจาเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็ นการกาหนดความก้าวหน้าส่วนใหญ่ของประเทศว่าจะเป็ นไปในรูป ใด
และมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด เป็ นความจริงอยู่ว่าการวางแผนพัฒนาการเกษตรสามารถวางได้
เฉพาะในส่ ว นของรัฐเท่านัน้ เพราะระบบการปกครองของประเทศไม่นิยมให้มกี ารวางแผนและ
ก
ฎ
เ
ก
ณ
ฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ในด้านการผลิตอันเป็ นสิทธิของเอกชน อย่างไรก็ตามงานของรัฐในด้านการเกษตร
ย่อมมมีผลเกี่ยวข้องกับกิจการผลิตและการตลาดการเกษตรโดยตรง เพราะวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาการเกษตรในส่วนของรัฐก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้เอกชนได้ผลิตผลการเกษตรมากขึน้ มี
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้น และสามารถจ าหน่ า ยได้ผ ลตอบแทนสู ง ขึ้น นอกจากการส่ ง เสริม การผลิต และ
การตลาดแล้ว การพัฒนาการเกษตรของรัฐมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมของเกษตรกรทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมให้เป็นปึกแผ่นยิง่ ขึน้
2.

การพัฒนาการเกษตรแยกออกเป็นสาขางานทีส่ าคัญดังนี้

(1) การพัฒ นาทรัพ ยากรการเกษตรอัน ได้ แ ก่ ดิน ป่ า ไม้แ ละน้ า ตลอดจน
ทรัพย์ส ินธรรมชาติท่มี อี ยู่ใ นป่าและน้ า เช่ น สัต ว์ป่าและสัต ว์น้ า กิจการของรัฐที่เ กี่ยวกับสาขานี้
ได้แก่ การชลประทาน การปา่ ไม้ การประมงและการพัฒนาทีด่ นิ
(2) การวิจยั ค้นคว้าและทดลองการเกษตรแผนใหม่เพื่อพัฒนาระบบการผลิต
และคุณ ภาพของผลผลิต ตลอดจนริเ ริม่ การผลิตพืชพรรณและสัตว์ประเภทที่ยงั ไม่มกี ารผลิตใน
ประเทศไทยอย่ า งกว้า งขวางมาก่ อ น งานด้า นนี้ เ ป็ น งานระยะยาว และไม่แ สดงให้เ ห็น ผลใน
ทันทีทนั ใด แต่เป็นงานหลักของการเกษตรแผนใหม่เพื่อผลิตให้พอใช้ภายในประเทศ สาหรับจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อ การแข่งขันในตลาดโลกเป็ นการหารายได้มาสู่ประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตรได้รวมโครงการวิจยั และค้นคว้าทดลองเข้าไว้เป็นจานวนมาก
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(3) การส่งเสริมและเผยแพร่เป็ นการถ่ายทอดบริการของรัฐให้ถงึ มือเกษตรกร
โดยพนักงานการเกษตรของรัฐไปช่วยเหลือในท้องที่และการสาธิตแสดงผลงานค้นคว้าทดลองให้
เกษตรกรได้ทราบและปฏิบตั ติ าม ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดในด้านการลดมูลค่าการผลิตและ
ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งและอื่นๆ
(4) การส่งเสริมสวัสดิการของเกษตรกร ได้แก่ กิจการซึง่ ส่งเสริมสถาบันต่างๆ
ของเกษตรกร เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อการเกษตรและการครอบครองทีด่ นิ เกษตรกร
ไทยทุกคนควรมีท่อี ยู่ทามาหากินของตนเองเพียงพอทีจ่ ะให้รายได้พอกับความจาเป็ น นอกจากนัน้
บริก ารอื่น ๆ ของรัฐ แทบทัง้ หมด เช่ น การคมนาคม อุ ต สาหกรรม บริก ารสัง คมต่ า ง ย่ อ มให้
ผลประโยชน์แก่เกษตรกรด้วย
3.
ทีด่ นิ เป็ นทรัพยากรสาคัญที่สุดของประเทศไทย ในปจั จุบนั เนื้อทีป่ ระมาณ 1 ใน 4
ของเนื้อทีท่ งั ้ หมดใช้ทาการเพาะปลูก การพัฒนางานในด้านเกษตรเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิดทรัพย์สนิ และเงินทุนที่จะนามาใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจ ผลิตผลเกษตรกรรมส่วนหนึ่งใช้เป็ นวัตถุดบิ สาหรับ
ป้อนอุ ต สาหกรรมภายในประเทศซึ่ง กาลังจะเติบโต ส่ว นปริมาณผลิตผลที่เหลือใช้นัน้ ส่งออกไป
จาหน่ ายในต่างประเทศอันเป็ นแหล่งที่ได้มาซึ่งเงินตราต่ างประเทศ การนาที่ดินซึ่งอยู่นอกเขต
ปา่ สงวนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และการเพิม่ ผลิตผลต่อไร่ให้มากขึน้ นัน้ เป็ นหลัก
และเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาเกษตรของประเทศไทย นอกจากการผลิตแล้วยังจะต้องคานึงถึง
เรื่องตลาดซึ่งจะต้องคิดแก้ในกาลข้างหน้าอีกด้วย ผลิตผลทีส่ าคัญของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด
มันสาปะหลังและถัวต่
่ างๆ เป็ นสินค้าทีต่ ลาดโลกยังต้องการอยู่ พืชบางชนิดจะมีความสาคัญมากขึน้
เป็ นต้นว่าพืชที่ใช้ผลิตน้ ามัน ฝ้าย ผักและผลไม้ คาดว่าจะไม่มปี ญั หายุ่งยากในการหาตลาด ส่วน
ยางพารานัน้ คาดคะเนว่าราคาในอนาคตไม่สจู้ ะแน่นอน เนื่องจากปริมาณผลิตของยางสังเคราะห์จะมี
มากขึน้ เมือ่ ลักษณะการเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องหาทางตัดทอนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้น้อยลง
เพื่อให้สนิ ค้ายางพาราแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็ นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในกาลข้างหน้าการแข่งขัน
ของผลิตผลการเกษตรในตลาดโลกจะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องคิดแก้ปญั หาเรื่อง
ตลาดทัง้ ภายในและภายนอกประเทศให้บงั เกิดผลดี โดยร่วมมือกับประเทศที่กาลัง เผชิญ ปญั หา
เช่นเดียวกันอย่างใกล้ชดิ
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นโยบายและแนวทางดาเนินการ
นโยบาย
4.
(1) เพื่อ เพิ่มปริมาณการผลิต และการส่ งออก ปรับปรุงคุ ณภาพของผลิต ผล
การเกษตรที่ส าคัญ และขยายประเภทการผลิต การเกษตร โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะเพิ่ม รายได้
ประชาชาติส่วนรวมและรายได้ของเกษตรกร
(2) เพื่อปรับปรุงวิธกี ารผลิตตามแผนใหม่เพื่อเพิม่ ผลผลิตต่อไร่และรายได้จาก
การผลิตการดาเนินงานส่วนของรัฐจะต้องให้ได้ผลตกถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริงและให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมมือและช่วยตนเองให้มากทีส่ ุด
(3) เพื่อ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่เี ป็ นคุ ณค่ าในการเกษตร อันได้แก่ เ นื้อ
ทีด่ นิ ป่าไม้ น้ าและอื่นๆ เพื่อให้นามาใช้ให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยแท้จริงและถาวร โดย
คานึงถึงหลักอนุรกั ษ์กรรม
(4) เพื่อปรับปรุงระบบสังคมของเกษตรกรให้เกษตรกรมีฐานะการครองชีพและ
สวัสดิการดียงิ่ ขึน้ มีความสามัคคีขยันขันแข็งและร่วมมือกับรัฐยิง่ ขึน้
(5) เพื่อส่งเสริมสถาบันอันเกี่ยวกับการเกษตร อันได้แก่ ระบบการครอบครอง
ทีด่ นิ การตลาด การสหกรณ์ การจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกร และหน่ วยยุวกสิกร ระบบสินเชื่อการเกษตร
และอื่นๆ ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
(6) เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้เป็ นอาชีพได้รบั ความนิยมในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และส่งเสริมการเกษตรให้เป็นอาชีพทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง
(7) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รบั ผลตอบแทนจากการลงแรงลงทุนของตนโดย
ชอบธรรม ป้องกันมิให้เกษตรกรเสียเปรียบในเรือ่ งการตลาด การเช่าทีด่ นิ และการกูเ้ งินเอกชน
(8) เพื่ อ ขยายปริม าณงานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการแก่เกษตรกรให้บงั เกิดผลดียงิ่ ขึน้
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แนวทางดาเนิ นการ
5.
เพื่อ ให้นโยบาย 8
แนวทางดังต่อไปนี้

ประการได้บรรลุถึงความสาเร็จ ควรดาเนินการโดยอาศัย

(1) เร่งสร้างรากฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร ได้แก่ การชลประทาน พลังงาน
การขนส่ งและคมนาคม ส าหรับ การชลประทาน ได้แ ก่ การสร้า งเขื่อ นเก็บน้ า ขนาดใหญ่ ข้นึ ใน
ภาคเหนือ คือ เขือ่ นภูมพิ ลทีจ่ งั หวัดตาก และเขื่อนท่าปลาทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนระบายน้ าทีแ่ ม่น้ า
แม่กลองจังหวัดกาญจนบุร ี และเขื่อนอื่นๆ ตลอดจนอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาทรัพยากรทางน้ าจะให้ผลประโยชน์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและด้าน
อื่น ๆ ด้ว ย ส่ ว นการสร้า งทางหลวงแผ่ น ดิน ทางหลวงจัง หวัด และชนบท ก็จะให้ประโยชน์ แ ก่
การเกษตรเป็นอันมาก
(2) ปรับปรุงและขยายการค้นคว้าทดลองการเกษตรให้ทนั สมัยและมีประสิทธิ ภาพดียงิ่ ขึน้ ดาเนินการจัดตัง้ สถานีเกษตรกลางในส่วนภูมภิ าคโดยรวมกิจการต่างๆ ของการเกษตร
เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยเริม่ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก่อน ปรับปรุงสถานีต่างๆ ทีม่ อี ยู่
แล้วให้ปฏิบตั กิ ารให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ และจัดตัง้ สถานีใหม่ขน้ึ เฉพาะในกรณีทเ่ี หมาะสมและจาเป็ น จัดตัง้
สถาบันวิจยั ต่างๆ เช่น สถาบันโรคข้าว อนามัยสัตว์ ทดลองความอุดมสมบูรณ์ของดิน ค้นคว้าเรื่อง
ยาง ประมงน้าจืดและทะเล และอื่นๆ การวิจยั ส่วนใหญ่จะมุง่ ไปในการทดลองพืชและสัตว์พนั ธุด์ ี การ
ปราบโรคศัตรูพชื และสัตว์ การทดลองดินและปุ๋ย และการใช้น้ าทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
(3) ปรับปรุงและขยายการส่งเสริมและเผยแพร่ โดยมีสานักงานส่ งเสริมและ
เผยแพร่เป็ นศูนย์กลางจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ข้นึ ในภาคต่างๆ เพื่อประสานงานของกรม
ต่ า งๆ ทัง้ นี้ จาเป็ นต้อ งมีพ นัก งานและอุ ป กรณ์ เ พิ่ม ขึ้น การส่ ง เสริมและเผยแพร่จ ะกระท าโดย
คานึงถึงความเหมาะสมของท้องถิ่นและความต้องการของตลาด ในท้องที่ท่มี กี ารชลประทานจะ
สนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง รวมทัง้ การทานาสองครัง้ เฉพาะในแหล่งทีเ่ หมาะสม การขยายข้าว
พันธุด์ ใี ห้ทวถึ
ั ่ งเป็นวัตถุประสงค์สาคัญซึง่ จะต้องดาเนินการให้สาเร็จ
(4) ในด้านการปศุสตั ว์ จะส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อ โคนม กระบือ สุก ร และเป็ ด
ไก่ ใ ห้ไ ด้พ นั ธุ์ดีข้นึ และปริมาณเพิ่มขึ้นพอแก่ ค วามต้อ งการของตลาดทัง้ ภายในและต่ างประเทศ
เน้นหนักทางคุณภาพและขนาดสัตว์ ลดค่าของการผลิตเพื่อให้การเลีย้ งสัตว์เป็ นอาชีพทีม่ กี าไรมาก
ขึน้ ป้องกันและกาจัดโรคร้ายต่างๆ ของสัตว์ให้หมดไป ส่งเสริมการให้อาหารสัตว์ท่ใี ห้ผลตอบแทน
สูงคุม้ กับทุน และจัดตัง้ ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์สาธารณะโดยมีการควบคุมให้เห็นผล
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(5) ในด้านการประมง จะส่งเสริมการประมงน้ าจืด น้ ากร่อยและประมงทะเล
ดาเนิ นการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้ทวถึ
ั ่ ง ส่ งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อ และในนา โดยเฉพาะในเขต
ชลประทานทีม่ นี ้าตลอดปี ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์น้ากร่อย ส่งเสริมการประมงทะเลโดยใช้อุปกรณ์และ
วิธ ีก ารสมัยใหม่ ส ารวจและวิจยั ชลทรัพยากร และดาเนินการอนุ รกั ษ์พนั ธุ์สตั ว์น้ าตามแหล่ งน้ า
ธรรมชาติไม่ให้ร่อยหรอหมดสิ้นไปด้วยการบูรณะแหล่งสัตว์น้ าและควบคุมการจับสัตว์น้ าทัง้ น้ าจืด
และทะเล
(6) ในด้านการป่าไม้ ให้ดาเนินการรักษาป่าต้นน้ าลาธารและป่าสงวนคุม้ ครอง
อย่ างเข้ม แข็ง ทาการปราบปรามผู้ท าผิด กฎหมายป่า ไม้ โดยจัด ตัง้ หน่ ว ยป้ อ งกัน รัก ษาป่ าและ
สายตรวจเพิม่ ขึ้น บารุงและปลูกสวนป่าในเขตที่เหมาะสม จัดตัง้ และบารุงรักษาอุ ทยานแห่งชาติ
วนอุ ทยานและแหล่ ง สงวนพัน ธุ์ส ัต ว์ป่ า ค้น คว้า ทดลองผลิต ภัณ ฑ์จ ากไม้ และการใช้ไ ม้ใ ห้เ ป็ น
ประโยชน์ในเขตปา่ ต้นน้ าลาธารทีถ่ ูกทาลายให้หาวิธแี ก้ไขและปลูกปา่ ทดแทนโดยวิธปี ระหยัด
(7) ส่งเสริมพืชที่สาคัญและมีตลาดก่อน เช่น ข้าวโพด พืชน้ ามัน มะพร้าวและ
ฝ้าย เร่งรัดการปลูกยางแทนให้ได้ผลรวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยหาวิธสี งเคราะห์ชาวสวนยางให้มรี ายได้
ทดแทนในระยะของการปลูกแทน และช่วยเหลือชาวสวนยางขนาดเล็กเป็ นพิเศษ ค้นคว้าทดลอง
พันธุด์ แี ละพืชแซมยางทีป่ ลูกได้ดี ในภาคใต้ตามสถานีการยางต่างๆ
(8) ปรับปรุงระบบการครอบครองที่ดนิ เพื่อให้เนื้อที่ครอบครองต่อครอบครัว
เกษตรกรมีขนาดอย่างน้ อยเท่ากับในปจั จุบนั และให้เกษตรกรได้มที ่ดี นิ เป็ นของตนเอง ระงับการ
ทาไร่เลื่อนลอย ดาเนินการจัดสรรและบารุงทีด่ นิ โดยวิธกี ารสหกรณ์ ฝึกอบรมเกษตรกรในวิชาการจัด
ไร่นาให้ได้รายได้เพิม่ ขึน้ เร่งรัดการสารวจจาแนกประเภททีด่ นิ สารวจเนื้อทีแ่ ละความอุดม-สมบูรณ์
ของดิน และการทาแผนทีด่ นิ ในอนาคต เห็นควรขยายเนื้อที่เพาะปลูกให้มากยิง่ ขึน้ โดยให้อนุ โลม
ตามผลของการสารวจจาแนกประเภทที่ดนิ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ป๋ ุยเพิม่ ขึ้นและเข้าใจหลักการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้า
(9) ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รบั ความสะดวกในการจาหน่ ายผลผลิตเพิม่ ขึน้ โดย
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบการตลาดและการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่
ตลาด จัดตัง้ และรักษามาตรฐานของผลิตผลการเกษตร ประกาศราคารับซื้อให้เกษตรกรทราบโดย
ทัวถึ
่ ง ในกรณีท่จี าเป็ นให้ดาเนินการรักษาระดับราคาผลิต ผลและสงเคราะห์เ กษตรกรด้ว ยวิธ ีท่ี
เหมาะสม ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็ นหน้าที่ของเอกชน แต่รฐั จะต้องควบคุมและวางระเบียบที่ถูกต้อง
เพื่อให้เอกชนให้ความร่วมมือด้วยดี
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(10) ส่งเสริมให้เ กษตรกรได้ช่วยตนเองมากยิง่ ขึ้นด้ว ยวิธจี ดั ตัง้ และสนับสนุ น
กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ โดยถือหลักการว่าการรวมกลุ่ มของเกษตรกรจะต้องอาศัยหลักการช่วย
ตนเองและส่วนรวมเป็ นสาคัญ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็ นสื่อสาคัญที่เกษตรกรจะดาเนินการ
ร่วมกับรัฐ เพื่อให้บริการของรัฐเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรสมความมุง่ หมาย นอกจากนัน้ ควรส่งเสริม
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และกลุ่มชาวประมงโดยอาศัยหลักการเดียวกัน การจัดตัง้ จะต้องเป็ นไปด้วยความ
สมัครใจและความเรียกร้องของเกษตรกรโดยมีเกษตรกรเป็นสมาชิกและผูด้ าเนินงานเอง
(11) จัดตัง้ ระบบสินเชื่อการเกษตรทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม โดยค่อยๆ ขยายงาน
ออกตามกาลังที่จะกระทาได้ การให้สนิ เชื่อการเกษตรควรอาศัยกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็ นสื่อ
สาคัญ และจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในการผลิตโดยแท้จริง และมีการใช้หนี้คนื
โดยครบถ้ว นและตรงก าหนด ทัง้ นี้ ในระยะที่เ งิน ทุ น ยัง น้ อ ยจะต้ อ งด าเนิ น การเป็ น แห่ ง ๆ ไป
นอกจากนัน้ จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้ออมทรัพย์ เพื่อสะสมกองทุนสินเชื่อการเกษตรด้วย
(12) ปรับปรุงบริการอื่นๆ ซึง่ รัฐควรให้แก่เกษตรกร เช่น การศึกษา การพัฒนา
ชุมชนและอนามัย อุ ต สาหกรรมที่ใ ช้ผ ลิต ผลการเกษตรเป็ นวัต ถุ ดิบ การฝึ กอบรมเกษตรกรขัน้
หัวหน้า กิจการยุวกสิกร และอื่นๆ โดยร่วมกับส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้จะต้องเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกลไกในการบริหารของรัฐ อันได้แก่ ข้าราชการด้วย
(13) กิจ การพัฒนาสาขาอื่นๆ อันได้แ ก่ อุ ต สาหกรรม การพาณิชย์ และการ
บริการอื่นๆ อันเป็ นการพัฒนาอาชีพของราษฎรย่อมมมีผลให้อตั ราส่วนของเกษตรกรเมื่อเทียบกับ
จานวนประชากรทัง้ หมดลดลง ซึง่ เป็นการดีและควรสนับสนุน
(14) ในกิจการที่รฐั ยังมีกาลังเงินและเจ้าหน้าที่วชิ าการไม่เพียงพอ จะขอความ
ช่วยเหลือและกู้เงินจากต่างประเทศ เนื่องจากขอบเขตของความช่วยเหลือมีจากัด จึงควรเน้นหนัก
ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
(15) เพิม่ งบประมาณและกาลังคนให้ใกล้เ คียงกับปริมาณของงาน อันจะต้อ ง
พึงกระทา กาลังคนทีย่ งั ขาดอยูม่ าก ได้แก่ พนักงานส่งเสริมและเจ้าหน้าทีว่ ชิ าการ ซึง่ จะต้องเพิม่ ขึน้
และขยายการเตรียมงานเสียแต่บดั นี้ ทัง้ นี้จะต้องมีอุปกรณ์และค่าใช้สอยให้เพียงพอเห็นควรแบ่ง
ส่วนราชการกระทรวงเกษตรใหม่ให้ตรงกับลักษณะและปริมาณของงาน
(16) เนื่องจากการเกษตรเป็ นหลักประกันเศรษฐกิจของชาติ จึงควรคานึงในแง่
บริก ารที่ร ฐั ควรจะสนองความต้อ งการของเกษตรกรให้มากยิ่ง ขึ้น และก าหนดภาระการเงิน ที่
เป็นธรรมซึง่ เกษตรกรสมควรต้องให้แก่รฐั เป็นการตอบแทนบริการทีไ่ ด้รบั
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เป้ าหมายการผลิ ต
6.
การกาหนดเป้าหมายเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญยิง่ ในการพัฒนาการเศรษฐกิจ ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่า การลงทุนดาเนินการตามโครงการต่างๆ จะให้ผลตอบแทนเช่นใด และ
เพื่อเป็ นแนวในการตรวจสอบผลงานในแง่เศรษฐกิจ การลงทุนจะพึงกระทาก็ต่อเมื่อประโยชน์ท่จี ะ
ได้รบั คุม้ ค่าทุนทีจ่ ะต้องลงไป การทีร่ ฐั ทุ่มเทกาลังเงินจานวนมหาศาลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ เพราะคาดว่าจะได้ผลตอบแทนแก่รฐั และราษฎรคุม้ ค่าจานวนเงินทีต่ ้องเสียไป การกาหนด
เป้าหมายจึง เป็ นการแสดงให้เ ห็นว่ า ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ค าดว่ าจะได้นัน้ มีอ ะไรบ้าง และมี
ขอบเขตกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากการเกษตรมีความสาคัญ ยิง่ สาหรับประเทศไทย เป้าหมายใน
ด้านการเกษตรจึงเป็ นเรื่องสาคัญและจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบ อุปสรรคข้อสาคัญได้แก่การขาด
แคลนและความไม่แน่ นอนของสถิตผิ ลผลิตการเกษตร เนื่องจากการทาสามะโนเกษตรยังไม่เสร็จ
ต่อไปเมือ่ มีตวั เลขทีแ่ น่ นอนขึน้ แล้ว จึงอาจต้องปรับปรุงเป้าหมายการผลิตอีกครัง้ หนึ่ง
7.
อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้เน้นหนักเฉพาะในเรื่องกิจการ
ส่วนของรัฐ การผลิตผลการเกษตรเป็ นเรื่องของเอกชน ซึง่ รัฐไม่มนี โยบายจะเข้าไปกาหนดหรือวาง
ข้อบังคับแต่ประการใด หน้ าที่ของรัฐในเรื่องการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและสนั บสนุ นเอกชน
เท่านัน้ อย่างไรก็ด ี ผลงานส่วนของรัฐย่อมมีผลเกี่ยวข้องถึงการผลิตของเอกชนโดยตรง เป้าหมาย
ส่วนรวมทีไ่ ด้วางไว้จงึ ได้ให้ความคานึงถึงการผลิตทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากบทบาทของรัฐ
ด้วย ปจั จัยทีพ่ งึ สังวรณ์อกี ข้อหนึ่งได้แก่ขอ้ เท็จจริงว่า การผลิตผลการเกษตรย่อมอาศัยอยู่กบั ดินฟ้า
อากาศและธรรมชาติเป็ นใหญ่ ถ้าหากเป็ นคราวเคราะห์ท่ดี นิ ฟ้าอากาศไม่อานวยให้ เป้าหมายที่
กาหนดไว้ก็จะต้องผิดพลาดไป อีกประการหนึ่งการกาหนดเป้าหมายเป็ นปี ย่อมขาดความแน่ นอน
เพราะเป็ นเรื่องของดินฟ้าอากาศดังกล่าว เป้าหมายทีแ่ ท้จริงจึงได้แก่การเพิม่ ผลผลิตโดยเฉลีย่ ต่อปี
ในระยะ 3 ปีของแผนโดยถือแนวโน้มเอียงเป็นเกณฑ์
8.
ปริมาณผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้เพิม่ ขึน้ นี้ จะได้จากการขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกส่วนหนึ่ง
และการเพิ่ม ผลผลิต ต่ อ ไร่ โ ดยวิธ ีก ารใช้ท่ีดิน และน้ า ที่ถู ก ต้ อ งและใช้พ ัน ธุ์ดีอีก ส่ ว นหนึ่ ง การ
ชลประทานจะช่ ว ยได้เ ป็ นอย่างมากในการป้อ งกันน้ าท่ ว มและส่ ง เสริมการใช้ท่นี าเพาะปลูก พืช
หมุนเวียนฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามการวางเป้าหมายจะต้องคานึงถึงปญั หาการตลาดทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศด้ว ย การก าหนดเป้าหมายสาหรับพืชบางชนิด เช่ น ปอและมันสาปะหลังจึงได้
กาหนดไว้ต่ากว่าทีส่ ามารถจะผลิตได้แท้จริงโดยคานึงถึงความต้องการของตลาด
ในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ คาดว่าผลผลิตการเกษตรจะเพิม่ ขึน้
ดังต่อไปนี้
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เป้ าหมายการผลิ ตและการส่งออก
พ.ศ. 2509
ประเภท
พืชพรรณ (ตัน)
1.
2.
3.
4.
5.

ข้าว
ยาง
ข้าวโพด
ปอ
มันสาปะหลัง

6.
7.
8.
9.

ถัวเหลื
่ อง
ถัวเขี
่ ยว
ถัวลิ
่ สง
ฝ้าย

ปริ มาณการผลิ ต
9,500,000
210,000
750,000
200,000
2,200,000
28,100
66,300
167,000
70,000

10. ละหุง่

45,600

11. งา

22,500

12. ยาสูบ
13. อ้อย
14. มะพร้าว
15. นุ่น

55,000
4,00,000
1,600,000
270,000

ปริ มาณการส่งออก
1,000,000
200,000
710,000
150,000
660,000
(แป้ง มันเส้นละกาก)
5,000
30,000
15,000
7,000
(เมล็ด)
40,000
(เมล็ด)
4,500
(เมล็ด)
2,500
50,000
(น้าตาล)
6,000
(กากอัด)
18,000

ประมง (ตัน)
1. สัตว์น้าจืด
2. สัตว์น้าเค็ม

80,000
320,00

30,000

5,670,000
3,990,000
4,180,000
7,000,000
50,000,000

150,000
1,200
100,000

ปศุสตั ว์ (ตัว)
1.
2.
3.
4.
5.

กระบือ
โค
สุกร
เป็ ด
ไก่

1,000,000
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ประเภท
ป่ าไม้ (ลบ.ม.)
1.
2.
3.
4.
5.

ปริ มาณการผลิ ต

ไม้สกั
ไม้ยาง
ไม้อน่ื ๆ
ฟืน
ถ่าน

ปริ มาณการส่งออก

100,000
300,000
1,000,000
1,350,000
800,000

60,000
60,000
20,000
48,000

เป้ าหมายการเพิ่ มผลผลิ ต
พ.ศ. 2504-2509
ประเภท
พืชพรรณ (ตัน)
1. ข้าว
2. ยาง
3. ข้าวโพด
4. ปอ
5. มันสาปะหลัง
6. ถัวเหลื
่ อง
7. ถัวเขี
่ ยว
8. ถัวลิ
่ สง
9. ฝ้าย
10. ละหุง่
11. งา
12. ยาสูบ
13. อ้อย
14. มะพร้าว
15. นุ่น
รวม

ปริ มาณการผลิ ต
2504
2509
8,247,000
186,100
598,000
350,900
2,012,500
24,200
41,000
107,900
38,300
32,800
12,400
48,400
3,984,000
1,042,000
231,000
16,956,500

9,500,000
210,000
750,000
200,000
2,200,000
35,000
66,300
167,000
70,000
45,600
22,500
55,000
4,000,000
1,600,000
270,000
19,191,400

เฉลี่ยเพิ่ มขึน้
ต่อปี
250,600
4,780
30,400
-30,180
37,500
2,160
5,060
11,820
6,340
2,520
2,020
1,320
3,200
111,600
7,800
446,940

อัตราส่วน
(2504 = 100)
115.19
112.84
125.42
57.14
109.37
144.63
161.71
154.77
182.77
139.18
181.45
113.64
100.40
153.55
116.88
113.18
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ประเภท
ประมง (ตัน)
1. สัตว์น้าจืด
2. สัตว์น้าเค็ม
รวม
ปศุสตั ว์ (ตัว)
1. กระบือ
2. โค
3. สุกร
4. เป็ ด
5. ไก่
รวม
ป่ าไม้ (ลบ.ม.)
1. ไม้สกั
2. ไม้ยาง
3. ไม้อน่ื ๆ
4. ฟืน
5. ถ่าน
รวม

ปริ มาณการผลิ ต
2504
2509

เฉลี่ยเพิ่ มขึน้
ต่อปี

อัตราส่วน
(2504 = 100)

72,000
233,000
305,000

80,000
320,000
400,000

1,600
17,400
19,000

111.11
137.34
131.15

5,400,000
3,800,000
3,800,000
6,600,000
44,000,000
63,600,000

5,670,000
3,990,000
4,180,000
7,000,000
50,000,000
70,840,000

54,000
38,000
76,000
80,000
1,200,000
1,448,000

105.0
105.0
110.0
106.0
114.0
111.38

105,665
319,482
857,781
1,317,725
762,330
3,362,583

100,000
300,000
1,000,000
1,350,000
800,000
3,550,000

1,133
-3,896
28,444
6,535
7,534
37,483

94.64
93.90
116.58
102.48
104.94
105.57

เหตุผลประกอบในการกาหนดเป้ าหมาย
7.
ข้าว การกาหนดเป้าหมายการผลิตข้าวไว้ไม่ต่ ากว่า 9.5 ล้านตันในปี 2509 หรือ
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 250,600 ตันต่อปี ได้อาศัยเหตุผลประกอบคือคาดว่าจะมีเนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว 39 ล้านไร่ ใน
ด้านผลผลิตของข้าวต่อไร่ ตามรายงานเบื้องต้นของสามะโนเกษตร พ.ศ. 2506 เท่ากับ 246
กิโลกรัมต่อไร่ คาดว่าในระยะ 3 ปีขา้ งหน้า ผลผลิตต่อไร่จะเพิม่ ขึน้ ไร่ละ 10 กิโลกรัม อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาทีด่ นิ ชลประทาน ปรับปรุงพันธุข์ า้ วและการส่งเสริมการเกษตร รวมปริมาณการผลิตไม่ต่ า
กว่า 9.5 ล้านตัน ซึง่ จะใช้ในประเทศประมาณ 7.2 ล้านตัน คงเหลือส่งออกเป็นข้าวสาร 1.5 ล้านตัน
ยาง คาดว่าในปี 2509 จะมีเนื้อทีป่ ลูกยาง 3.5 ล้านไร่ เฉลี่ยผลผลิตไร่ละ 60
กก. รวมทัง้ ทีป่ ลูกยางพันธุด์ ดี ว้ ย เป็ นปริมาณการผลิต 210,000 ตัน ใช้ในประเทศประมาณ 10,000
ตัน คงเหลือส่งออก 200,000 ตัน ปริมาณใช้ในประเทศต่อไปจะเพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
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ข้าวโพด
การผลิตข้าวโพดจะค่อยๆ อิม่ ตัวลง เพราะตลาดมีจากัดและมีการ
แข่งขันมากขึน้ ทัง้ การผลิตในประเทศก็อาจได้ผลผลิตต่อไร่น้อยลง เนื่องจากขาดความระมัดระวังใน
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน คาดว่าจะผลิตได้ 750,000 ตัน และใช้ภายในประเทศ 40,000
ตันต่อไป จะต้องหวังพึ่งตลาดภายในประเทศให้มากยิง่ ขึน้ เช่น การใช้เป็ นอาหารสัตว์แปรรูปเป็ น
แป้ง
ปอ ถ้าตลาดต่างประเทศดีพอใช้ และสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ดขี ้นึ ก็อาจ
ผลิตได้ 200,000 ตัน และจะใช้สาหรับอุตสาหกรรมกระสอบภายในประเทศ 50,000 ตัน ถ้าปริมาณ
การผลิตกระสอบเพิม่ ขึน้ ก็จะมีใช้ภายในประเทศมากขึน้
มันสาปะหลัง ถ้าตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกายังดีอยู่และถ้าสามารถหาตลาด
เพิม่ ได้บา้ งคาดว่าจะเพิม่ การผลิตได้เป็ น 2.2 ล้านตัน ซึง่ จะทาเป็ นแป้ง มันสันและกากได้ 660,000
ได้ ทัง้ นี้จะต้องมีการขยายเนื้อทีป่ ลูกและใช้ป๋ ยให้
ุ มากขึน้
ฝ้ าย การผลิตมีตลาดกว้างขวางแต่ตดิ ขัดเรื่องพันธุ์ไม่ดแี ละมีโรคศัตรูมาก การ
ส่งเสริมจะช่วยให้การผลิตเพิม่ ขึน้ มากโดยใช้พนั ธุท์ ่คี ้นคว้าทดลองได้ใหม่ ลดการสังซื
่ ้อฝ่ายเข้าให้
น้อยลงไปจนพอแก่ความต้องการในประเทศในอนาคตอันไม่ไกลนัก
ยาสูบ ยาสูบส่วนมากเป็ นพันธุ์พ้นื เมืองที่ปลูกใช้สาหรับการทาบุหรี่ของโรงงาน
ยาสูบมีประมาณ 8,000 – 9,000 ตันเท่านัน้ คาดว่าจะมีอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ยาสูบเพิม่ ขึน้ และคาดว่า
จะสามารถผลิตใบยาเบอเล่ยไ์ ปขายต่างประเทศได้มากขึน้
อ้อย เนื่องจากมีอุ ปสรรคในการตลาดและค่าผลิตสูง การผลิตอ้อ ยจะไม่ขยาย
มากนัก การวิจ ยั เพื่อ เพิ่ม ผลผลิต ต่ อ ไร่จ ะช่ ว ยได้ม าก การส่ ง น้ า ตาลทรายไปต่ า งประเทศควร
พยายามทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการสงเคราะห์
ผลผลิ ต การเกษตรนี้ ถ้ า สามารถเพิ่ ม ได้ ต ามเป้ าหมายก็ จ ะเป็ น รายได้ ข อง
ประชาชาติเพิม่ ขึน้ หลายพันล้านบาท เป็นการคุม้ การลงทุนและเพิม่ รายได้ของรัฐและเกษตรกร
8.
เป้า หมายการเพิ่ม ผลิต ผลการเกษตรเฉพาะพืชผลที่ส าคัญ จะเพิ่ม ขึ้น โดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ เมื่อเทียบกับในระยะระหว่าง พ.ศ. 2502 ถึง 2505 จะลดลงบ้าง ทัง้ นี้
เพราะพืชไร่ท่สี าคัญ 3 ชนิด คือ ปอ มันสาปะหลังและข้าวโพด ในระยะ 4 ปี ดังกล่าวได้ขยาย
เพิม่ ขึน้ รวดเร็วมาก ในระยะของแผนพัฒนาการเกษตรนี้การผลิตจะไม่อาจเพิม่ ขึน้ ได้มากนัก เพราะ
ตลาดภายนอกประเทศเกือ บจะอิ่ ม ตัว แล้ว ส่ ว นเป้ าหมายทางปศุ ส ัต ว์นัน้ จะเน้ นหนัก ไปในทาง
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คุณภาพมากกว่าปริมาณโดยหวังที่จะขยายตลาดภายนอกประเทศเนื่อ งจากสถิติจานวนสัตว์ไม่
แน่ นอน การตัง้ เป้าหมายจึงได้ถอื สถิตจิ ากผลเบือ้ งต้นของสามะโนเกษตร พ.ศ. 2506 เป้าหมายใน
เรือ่ งปา่ ไม้กจ็ ะไม่เพิม่ ขึน้ มากนัก เพราะปริมาณการผลิตไม้สาคัญหลายชนิดได้ลดลงเป็นลาดับ
ตารางที่ 1
ปริ มาณการผลิ ตพืชผลเกษตรที่สาคัญ พ.ศ. 2502-2504
ประเภท
1. ข้าว
2. ข้าวโพด
3. ถัวเขี
่ ยว
4. มันสาปะหลัง
5. อ้อย
6. ละหุ่ง
7. ถัวลิ
่ สง
8. งา
9. ถัวเหลื
่ อง
้
10. ฝาย
11. ปอแก้วและปอกะเจา
12. ยาสูบ
13. ยาง

2502
1,000 ตัน
6,770
317
46
1,083
4,988
34
124
17
23
37
54
67
174
13,734

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2503
1,000 ตัน
7,834
544
60
1,222
5,382
43
152
19
26
53
188
74
171
15,768

%
116
172
130
113
108
126
123
112
113
143
348
110
98
114

2504
1,000 ตัน
8,247
597
41
1,726
3,984
33
108
12
24
38
351
48
186
15,396

%
122
189
89
159
80
97
87
71
104
103
650
72
107
112

2505
1,000 ตัน
9,254
665
51
2,077
3,155
43
111
16
30
42
200
48
195
15,887

%
137
210
111
192
63
126
89
94
130
113
370
72
112
115

งบพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
9.
เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการต่างๆ ได้เป็ นไปตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
จาเป็นต้องจัดสรรงบพัฒนาให้ตามความจาเป็น งบพัฒนานี้แยกตามแหล่งทีม่ าได้ดงั นี้ คือ
1.
2.
3.
4.

งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รายได้อ่นื ๆ

สาหรับเงินรายได้อ่นื ๆ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเงินรายได้รฐั วิสาหกิจได้ระบุไว้ในบททีว่ ่า
ด้วยรัฐวิสาหกิจแล้ว ส่วนงบอื่นๆ นัน้ ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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1.

งบประมาณ

ส่วนราชการ
2507
526.24
9.03
1.40
1.06
2.00
1.96
0.41
2.20

งบประมาณ
2508
684.11
11.80
1.75
2.50
1.50
3.00
0.75
2.30

2509
769.82
14.80
2.00
2.80
1.50
5.00
1.00
2.50

1,980.17
35.63
5.15
6.36
5.00
9.96
2.16
7.00

กรมกสิ กรรม
1. ค้นคว้าและส่งเสริมยาง
2. ค้นคว้าและส่งเสริมกาแฟ
3. ทดลองและส่งเสริมมะพร้าว
4. ค้นคว้าและส่งเสริมพริกไทย
5. สถานีกสิกรรม
6. สถานีขยายพันธุพ์ ชื
7. ปราบทีด่ นิ และไถไร่
8. หม่อนและไหม
9. ส่งเสริมการผลิตฝ้าย
10. ปราบโรคและศัตรูพชื
11. ส่งเสริมและปรับปรุงพืชหลัก
12. สารวจค้นคว้าดินและปุย่
13. สารวจค้นคว้าพันธุพ์ ฤกษชาติ
14. สารวจค้นคว้าศัตรูพชื และจุลนิ ทรีย์
15. พัฒนาลุ่มน้าเจ้าพระยา

38.95
8.96
0.67
0.65
0.37
7.04
2.31
1.44
1.00
4.44
2.29
3.56
3.28
0.35
1.20
0.85

43.31
9.00
0.68
0.65
0.38
8.00
2.50
1.30
1.20
3.00
3.00
5.00
6.00
0.38
1.22
1.00

46.03
9.10
0.70
0.70
0.40
8.50
3.00
1.00
1.30
3.50
3.50
5.20
6.30
0.40
1.23
1.20

128.29
27.06
2.05
2.00
1.15
23.54
7.81
3.74
3.50
10.94
8.79
13.76
16.12
1.13
3.65
3.05

กรมการข้าว
1. ทดลองพันธุ์
2. สถานีทดลองและขยายพันธุ์
3. ส่งเสริมและเผยแพร่
4. ปราบศัตรูขา้ ว
5. ค้นคว้าวิทยาการ

30.25
2.19
10.66
4.37
4.42
4.37

34.80
2.50
13.00
5.00
4.50
5.30

39.30
2.80
1.00
5.50
4.80
5.50

104.35
7.49
38.66
14.87
13.72
15.17

โครงการ
ส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
1. วิจยั เศรษฐกิจการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3. ฟาร์มสาธิตห้วยสีทน
4. สถานีเกษตรกลางขอนแก่น
5. พัฒนาไร่นาลุ่มน้าเจ้าพระยา
6. ศูนย์อากาศยาน

รวม
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ส่วนราชการ
โครงการ
6. วิจยั เครือ่ งมือและเครือ่ งจักรทุน่ แรง
7. เครือ่ งทุน่ แรงบริการทานา
8. พัฒนาลุ่มน้าเจ้าพระยา

งบประมาณ
2507
2508
1.14
1.50
1.20
1.00
1.90
2.00

รวม
2509
1.70
1.00
3.00

4.34
3.20
6.90

กรมประมง
1. ทดลองและส่งเสริมประมงน้าจืด
2. ทดลองและส่งเสริมประมงน้ากร่อย
3. ทดลองและส่งเสริมการประมงทะเล
4. ทดลองและส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์น้า
5. พัฒนาลุ่มน้าเจ้าพระยา

30.10
9.79
0.80
18.85
0.26
0.40

21.80
11.00
1.00
9.00
0.30
0.50

23.93
12.00
1.10
10.00
0.33
0.50

75.83
32.79
2.90
37.85
0.89
1.40

กรมปศุสตั ว์
1. สถานีบารุงพันธุส์ ตั ว์
2. ตอนสัตว์
3. ผสมเทียม
4. ศูนย์บารุงพันธุส์ กุ ร
5. ส่งเสริมการเลีย้ งเป็ ด
6. ทดลองส่งเสริมอาหารสัตว์
7. ส่งเสริมการเลีย้ งโคนม
8. ป้องกันกาจัดโรคและรักษาพยาบาลสัตว์
9. ผลิตชีวผลิตภัณฑ์
10. ค้นคว้าทางสัตวแพทย์

35.69
9.07
0.71
1.06
0.08
0.29
1.15
0.79
17.26
3.82
1.46

37.42
9.50
0.75
1.25
0.10
0.32
1.70
1.00
17.80
3.50
1.50

39.85
10.00
0.80
1.50
0.12
0.35
2.00
1.50
18.30
3.75
1.53

112.96
28.57
2.26
3.81
0.30
0.96
0.85
3.29
53.36
11.07
4.49

กรมป่ าไม้
1. ปราบปรามและป้องกันปา่
2. สารวจทรัพยากรปา่ ไม้
3. จัดปา่ สงวนและปา่ คุม้ ครอง
4. สวนพฤกษชาติและอุทยานแห่งชาติ
5. สงวนพันธุส์ ตั ว์ปา่
6. บารุงปา่ ธรรมชาติ
7. ปลูกสร้างสวนปา่
8. ค้นคว้าทางวนวัฒน์วทิ ยาและต้นน้าลาธาร
9. ค้นคว้าคุณสมบัตขิ องไม้และของปา่
10. ค้นคว้าและส่งเสริมครัง่

35.63
6.89
1.84
5.31
4.09
0.39
2.05
9.71
1.14
1.16
1.45

39.45
7.10
2.00
6.50
4.50
0.50
2.10
10.00
1.85
1.40
1.50

42.55
7.50
2.20
7.00
5.00
0.53
2.20
10.50
2.57
1.50
1.55

117.63
21.49
6.04
18.81
13.59
1.42
6.35
30.21
5.56
4.06
4.50
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ส่วนราชการ
โครงการ
11. สารวจเยือ่ ไม้ทากระดาษ
กรมชลประทาน
1. แม่ยม แพร่
2. กิว่ ลม ลาปาง
3. แม่แตง เชียงใหม่
4. ลาปาว กาฬสินธุ์
5. ลาพระเพลิง นครราชสีมา
6. ลาตะคอง นครราชสีมา
7. ลาชี ชัยภูม ิ
8. ลาอูน สกลนคร
9. แก่นกระจาน เพชรบุร ี
10. ท่าเชียด พัทลุง
11. คันและคูน้าเจ้าพระยา
12. ชลประทานเหมืองฝาย
13. ป้องกันอุทกภัย
14. อ่างเก็บน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15. เขือ่ นภูมพิ ล ตาก
16. เจ้าพระยา
17. เขือ่ นท่าปลา อุตรดิตถ์
18. แม่กลองใหญ่
19. ประหยัดน้าภาคเหนือ
20. ระบายน้าทุง่ เจ้าพระยา
21. อ่างเก็บน้ากระเสียว
22. แปรสภาพและรักษาลาน้า

งบประมาณ
2507
2508
1.60
2.00

รวม
2509
2.00

5.60

296.20
11.68
2.30
10.00
12.00
10.00
23.00
25.05
0.40
7.65
15.31
3.12
10.44
96.71
40.70
14.98
12.86
-

482.43
16.00
15.00
39.41
43.72
30.71
32.00
3.00
49.00
3.00
15.50
20.00
5.00
20.00
60.00
40.00
5.00
20.00
5.09
6.00

479.56
18.00
20.00
18.37
29.20
21.07
42.00
2.00
6.00
18.50
6.00
18.50
25.00
25.00
76.42
110.00
5.00
20.00
12.00
6.50

1,204.19
45.68
37.30
67.78
84.92
61.78
97.00
2.00
9.00
92.55
9.40
41.65
60.31
8.12
55.44
96.71
40.70
151.40
162.86
10.00
40.00
17.09
12.50

กรมพัฒนาที่ ดิน
1. สารวจจาแนกประเภททีด่ นิ
2. สารวจและบริรกั ษ์ทด่ี นิ

22.81
11.80
11.01

27.50
16.00
11.50

30.50
18.50
12.00

80.81
46.30
34.51

กรมสหกรณ์ ที่ดิน
1. จัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์บารุงทีด่ นิ
2. สหกรณ์นิคม
3. จัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์เช่าซือ้ และผูเ้ ช่า

23.49
14.86
7.31
1.32

24.90
16.00
7.50
1.40

27.95
18.00
8.50
1.45

76.34
48.86
23.31
4.17
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ส่วนราชการ
2507
4.09
1.53
0.59
0.17
0.78
0.52
0.50

งบประมาณ
2508
4.70
1.70
0.75
0.20
0.90
0.60
0.565

2509
5.35
1.85
0.90
0.25
1.00
0.75
0.60

14.14
5.08
2.24
0.62
2.68
1.87
1.65

-

10.00
10.00

20.00
20.00

30.00
30.00

12.58

16.59

13.09

42.26

องค์การสวนยาง
1. สวนยางนาบอน
2. สวนยางทุง่ สง

7.05
1.50
5.55

8.50
1.50
7.00

8.80
8.80

24.35
3.00
21.35

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
1. สร้างห้องเย็นทีช่ มุ พร

4.20
4.20

1.50
1.50

-

5.70
5.70

องค์การสะพานปลา
1. สร้างท่าเทียบเรือ

1.33
1.33

6.59
6.59

4.29
4.29

12.21
12.21

538.82

700.70

782.91

2,022.43

โครงการ
กรมสหกรณ์ พาณิ ชย์และธนกิ จ
1. สหกรณ์หาทุน
2. สหกรณ์เครดิตเพือ่ ผลิตกรรม
3. เงินกูค้ วบคุม
4. สหกรณ์ขายข้าว
5. สหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผล
6. สหกรณ์อตุ สาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. กองทุนสินเชือ่ การเกษตรแห่งชาติ
รัฐวิ สาหกิ จ

รวม

รวม

หมายเหตุ : อาจประมวลและเปลีย่ นแปลงชือ่ โครงการให้รดั กุมและเหมาะสมยิง่ ขึน้ สาหรับปี พ.ศ. 2508
2509
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2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
โครงการ
กรมชลประทาน
โครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ แล้ว
1. แม่แตง
2. ลาปาว
3. ลาพระเพลิง
4. คันคูน้าเจ้าพระยา
รวม
โครงการที่จะขอกู้
1. ท่าปลา
2. แม่กลองใหญ่
3. ลาชี
4. ลาอูน
รวม
รวม

2507

2508

2509

รวม

(ล้านบาท)
แหล่งที่มาขอกู้

17.94
23.56
19.59
29.73
98.10

10.24
16.47
13.71
2.23
46.28

1.38
5.10
3.64
1.61
14.49

29.56
45.13
36.94
33.57
158.87

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ธนาคารโลก
ธนาคารโลก

98.10

168.0
168.0
17.22
353.22
399.50

84.0
84.0
33.60
15.33
216.93
231.42

252.0
252.0
33.60
32.55
570.15
729.02

ธนาคารโลก
ธนาคารโลก
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
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3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ
ก. สหรัฐอเมริ กา
1. ส่งเสริมและเผยแพร่
2. เศรษฐกิจการเกษตร
3. การวิจยั และสถานีกลางขอนแก่น
4. การพัฒนาดินและน้า
5. การสารวจโครงการชลประทานภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

(ล้านบาท)
2507 2508 2509 รวม
17.0 13.0 11.5 41.0

ข. กองทุนพิ เศษสหประชาชาติ
1. ฟาร์มสาธิตห้วยสีทน
2. สารวจเยือ่ ไม้ทากระดาษ
3. ค้นคว้าทดลองยาง
4. สารวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5. สถาบันวิจยั โรคข้าว

6.4

11.3

13.9

31.6

ค. สหประชาชาติ (เอฟเอโอ)
1. สารวจดิน
2. การประมงน้าจืดและต่อเรือประมง
3. สถิตเิ กษตร
4. การบารุงต้นน้าลาธาร
5. การจัดการไร่นา
6. การปราบโรคและศัตรูพชื
7. การเกษตรชลประทาน

4.3

5.2

5.4

14.9

ฆ. แผนโคลอมโบ
1. สารวจดิน (ออสเตรเลีย)
2. พัฒนาการเกษตรลุ่มน้าเจ้าพระยา (ออสเตรเลีย)
3. ศูนย์เพิม่ ผลผลิตการเกษตร (อังกฤษ)
4. ส่งเสริมฝ้าย (อังกฤษ)
5. สารวจหอยมุกทะเล (ญีป่ นุ่ )

8.0

9.0

11.0

28.0
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โครงการ
6. สถาบันการประมงน้าจืด (แคนาดา)
อื่นๆ

2507

2508

2509

8.0

9.0

11.0

43.7

47.5

52.3 143.5

2509
782.91
231.42
52.30
1,066.63

(ล้านบาท)
รวม
2,022.43
729.02
143.50
2,894.95

ง. แหล่งอื่นๆ
1. ส่งเสริมฝ้ายเขตชลประทาน (ฝรังเศส)
่
2. วิศวกรรมการเกษตร (เยอรมนี)
3. ส่งเสริมการประมงทะเล (เยอรมนี)
4. ศูนย์โคนตมเชียงใหม่ (เยอรมนี)
5. ห้องทดลองผลิตภัณฑ์ปา่ ไม้ (เยอรมนี)
6. บารุงปา่ ภาคเหนือ (เยอรมนี)
7. การใช้น้าชลประทาน (อิสราเอล)
8. การพัฒนาสหกรณ์ (อิสราเอล ไต้หวัน)
9. ห้องทดลองโรคปากและเท้าเปื่อย (ฝรังเศส)
่
อื่นๆ
รวมเงินช่วยเหลือต่างประเทศ

รวม

28.0

รวมยอดงบพัฒนาการเกษตร

รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
538.82
98.10
43.70
680.62

2508
700.71
399.50
47.50
1,147.70

จะเห็นว่ายอดงบพัฒนาการเกษตรจะสูงขึน้ มากในระยะ 2 ปีหลัง เพราะรัฐบาลจะกู้
ธนาคารโลก เพื่อสร้างเขือ่ นใหญ่ 22 เขือ่ นทีท่ ่าปลาและแม่กลอง ใน พ.ศ. 2508 และดาเนินงานตาม
โครงการชลประทานสาคัญอีกหลายโครงการ
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โครงการพัฒนาการเกษตร
การชลประทานและป้ องกันอุทกภัย
10. ผลผลิตการเกษตรที่ค าดว่าจะได้เพิม่ ขึ้น นอกเหนือจากที่จะได้เพิม่ จากการขาย
เนื้อทีเ่ พาะปลูกแล้วจะได้จากการชลประทานและป้องกันอุทกภัยเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ผลิตข้าวและพืชหมุนเวียนในนา แผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึงได้กาหนดวงเงินพัฒนาสาหรับกรม
ชลประทานไว้เป็ นจานวนสูง ถึงแม้ว่าการชลประทานจะต้องอาศัยเงินลงทุนเป็ นจานวนมากก็ตาม
แต่ถา้ ได้เลือกโครงการทีเ่ หมาะสมและมีความสาคัญอันดับสูงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ ในแผนนี้แล้ว ผลตอบแทนอันจะพึงได้รบั จะได้สงู กว่าทุนทีล่ งไปเป็นอันมาก
11. ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เนื้อทีช่ ลประทานได้เพิม่ ขึน้
ประมาณ 400,0000 ไร่ ใน พ.ศ. 22506 มีเนื้อทีท่ ไ่ี ด้รบั การชลประทานได้ผลแน่ นอนแล้วประมาณ
10.8 ล้านไร่ โดยแยกตามประเภทการชลประทานดังนี้ คือ
ชลประทานหลวง (22 โครงการ)
ชลประทานทัวไป
่ (217 โครงการ)
อ่างเก็บน้า (121 อ่าง)
รวม

9,168,609
1,383,750
238,435
10,790,794

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
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ตารางที่ 2
โครงการชลประทานหลวง
กันยายน 2506

ที่

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

โครงการชลประทาน
ภาคเหนื อ
แม่แฝก
แม่ปิงเก่า
แม่กวง
แม่วงั
แม่สาว
แม่ยม
รวมภาคเหนือ 6 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ลาตะคอง
ทุง่ สัมฤทธิ ์
ห้วยเสนง
ทุง่ แซงบาดาล
บ้านตูม-บ้านติว้
ห้วยน้าหมาน
ห้วยหลวง
ลุ่มน้าโขง
ห้วยปลาหาง
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 โครงการ
ภาคกลาง
ลุ่มน้าสุพรรณ
พลเทพ
ท่าโบสถ์
สามชุก
สามชุกขยาย
โพธิ ์พระยา
ั ่ นตก
ทุง่ ฝงตะวั

จังหวัด

เนื้ อที่ ทงั ้ หมด
(ไร่)

เนื้ องที่ ชลประทาน
(ไร่)

เชียงใหม่
เชียงใหม่-ลาพูน
เชียงใหม่
ลาปาง
เชียงราย

74,200
50,300
62,200
90,700
222,900

แพร่

306,700
807,000

70,000
44,900
60,000
77,000
166,000
(224,000)
100,000
517,900

นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุรนิ ทร์
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
เลย
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร

111,000
197,200
47,400
191,000
29,300
5,800
53,900
108,400
53,900
797,900

100,000
153,000
46,200
180,000
29,000
5,500
40,000
64,000
40,000
657,700

2,165,296
103,000
151,136
325,560
148,000
347,000
906,000

1,956,000
103,000
151,000
2293,000
148,000
312,000
812,000

ชัยนาท-ราชบุร ี
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ที่

2

3

4

5
6
7

โครงการชลประทาน
บางยาง
ลุ่มน้าน้อย
บรมธาตุ
ชัณสูตร
ยางมณี
ผักไห่
คลองชัยนาท-ปา่ สัก
มโนรมย์
ช่องแค
โคกกระเทียม
เริงราง
มหาราช
ลุ่มน้าปา่ สัก
นครหลวง
ท่าหลวง
รังสิตเหนือ
รังสิตใต้
คลองด่าน
พระองค์ไชยาฯ
ลุ่มน้านครนายก
นครนายก
ลุ่มน้าแม่กลอง
แม่กลอง
ลุ่มน้าเพชร
ั่
เพชรบุร ี (ฝงขวา)
รวมภาคกลาง 7 โครงการ
รวมโครงการชลประทานหลวง

จังหวัด

ชัยนาท-อยุธยา

นครสวรรค์-อยุธยา

อยุธยา-ฉะเชิงเทรา

นครนายก
กาญจบุร-ี ราชบุร ี
เพชรบุร ี

หมายเหตุ : โครงการแม่ยมเพิง่ สร้างสาเร็จได้ผลเพียง 100,000 ไร่

เนื้ อที่ ทงั ้ หมด เนื้ องที่ ชลประทาน
(ไร่)
(ไร่)
184,600
137,000
1,354,557
1,354,000
405,516
405,000
509,040
509,000
134,000
234,000
206,000
206,000
1,327,260
1,326,000
213,3365
213,000
251,353
251,000
228,301
228,000
168,000
168,000
466,241
466,000
2,875,927
2,519,000
238,127
238,000
301,000
225,800
605,000
454,200
614,400
566,000
564,000
525,000
553,400
510,000
432,600

308,000

2,600,000

390,000

176,000
10,931,640
12,536,540

140,000
7,993,000
9,168,609
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12. ในระยะ 3 ปี ห ลังของแผน เนื้อ ที่การชลประทานฤดูฝนจะเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ
900,000 ไร่ ทัง้ นี้ไม่รวมเนื้อทีต่ ามโครงการเจ้าพระยา 5.4 ล้านไร่ ซึง่ ถือว่าได้เสร็จแล้วยกเว้นการ
ขุดคันคูน้ า และระบายน้ า ตลอดจนการส่ งน้ าสาหรับการปลูกพืชไร่ฤดูแล้งจากโครงการยันฮีอีก
ประมาณ 2 ล้านไร่ เพราะเป็นเนื้อทีใ่ นโครงการเจ้าพระยา เมือ่ สิน้ ระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติใน พ.ศ. 2509 เนื้อทีช่ ลประทานของประเทศไทยจะมีทงั ้ หมดประมาณ 11.7 ล้านไร่ หรือ
ประมาณ 1 ใน 5 ของเนื้อทีเ่ พาะปลูกพืชทีต่ ้องการใช้การชลประทานทัง้ หมดซึง่ มีประมาณ 55 ล้าน
ไร่
13. เนื้อทีช่ ลประทานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในระยะของแผนและเนื้อทีท่ จ่ี ะได้เพิม่ ขึน้ เมื่อโครงการ
ชลประทานทีไ่ ด้รเิ ริม่ ขึน้ ในระยะของแผนสุดสิน้ ลงปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3
เนื้ อที่ชลประทานตามโครงการชลประทานในแผนพัฒนา
โครงการ
ก. ชลประทานหลวง
ภาคเหนื อ
1. แม่ยม แพร่
2. กิว่ ลม ลาปาง
3. แม่แตง เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
4. ลาปาว กาฬสินธุ์
5. ลาพระเพลิง นครราชสีมา
6. ลาอูน สกลนคร
7. ลาชี ชัยภูม ิ
8. ลาตะคอง นครราชสีมา
ภาคกลาง
9. แก่งกระจาน เพชรบุร ี
ภาคใต้
10. ท่าเชียด พัทลุง
รวม

เนื้ อที่เพิ่ มขึ้น
พ.ศ. 2509

เนื้ อที่ชลประทาน กาหนดเสร็จ
ทัง้ หมด

150,000
50,000

224,000
45,000
150,000

2511
2510
2510

70,000
40,000
-

100,000
60,000
165,000
100,000
237,000

2510
2510
2512
2512
2510

-

330,000

2510

310,000

100,000
1,411,000

2513
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โครงการ
ข. ชลประทานทัวไป
่
1. คันคูน้าเจ้าพระยา
(เนื้อทีโ่ ครงการเจ้าพระยา)
2. เหมืองฝาย
3. ป้องกันอุทกภัย
4. อ่างเก็บน้าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
รวม
ค. ชลประทานเขื่อนใหญ่
1. แม่กลอง
2. ท่าปลา
(ป้องกันอุทกภัย 3 ล้านไร่ และ
เนื้อที่ในโครงการเจ้าพระยา 2.5
ล้านไร่)
3. ภูมพิ ล
(เนื้ อ ที่ โ ครงการเจ้ า พระยา 2
ล้านไร่)
รวม
ง. ชลประทานเอนกประสงค์
1. น้าพอง ขอนแก่น
2. น้าพุง สกลนคร
3. ปตั ตานี ยะลา
(อยูใ่ นขัน้ การสารวจ)
รวม
รวมทัง้ สิน้

เนื้ อที่เพิ่ มขึ้น
พ.ศ. 2509

เนื้ อที่ชลประทาน กาหนดเสร็จ
ทัง้ หมด

2510
215,800
312,500
64,000
592,300
-

2,450,000

-

2512
2512

2512
-

2,450,000

-

150,000
100,000
200,000
(ประมาณขัน้ ต้น)
45,000
4,311,000

902,000

2510
2510
2512

14. ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 3 ปี หลังนี้ จะดาเนินงานตามโครงการ
ชลประทานต่างๆ ซึง่ จะให้เนื้อทีช่ ลประทานรวมประมาณ 4.3 ล้านไร่เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็
ตาม ในระยะของแผนจะได้เนื้อที่เพียงประมาณ 9 แสนไร่ เพราะโครงการส่วนใหญ่จะยังสร้างไม่
สาเร็จ นอกจากนัน้ จะได้ทาการสารวจโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ รวมทัง้ โครงการอ่างเก็บน้ า
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ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง ตามแผนพัฒนาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
โครงการเขือ่ นผามองซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้าโขงด้วย
15. การพัฒนาการชลประทานในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
จะเพิม่ เนื้อทีช่ ลประทานดังนี้

ชลประทานหลวง
ชลประทานทัวไป
่
อ่างเก็บน้า
รวม

เนื้ อที่ชลประทาน 2506
9,168,609
1,383,750
238,435
10,790,794

เนื้ อที่ชลประทาน 2509
9,478,609
1,912,050
302,435
11,6922,794

16. การพัฒนาการชลประทานระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง 2506 นัน้ โดยทัวไปแล้
่
วปรากฏ
ั ่ นตกเสร็จ แต่
ว่าได้ผลเป็นทีน่ ่าพอใจ ในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมาได้ก่อสร้างโครงการแม่ลาวและทุ่งฝงตะวั
โครงการแม่ยมได้ดาเนินการล่าช้าอยู่ด้วยเหตุผลหลายประการ สาหรับโครงการเจ้าพระยาอันเป็ น
โครงการหลักของการชลประทานในประเทศไทย ปรากฏว่าการขุดคลองสายใหญ่และคันคูน้ าล่าช้า
อยู่บา้ ง แต่ได้กู้เงินจากธนาคารโลกใน พ.ศ. 2506 เพื่อซือ้ อุปกรณ์เพื่อเร่งให้การขุดคันคูน้ ารวดเร็ว
ขึน้ สาหรับโครงการแก่งกระจานก็เช่นเดียวกัน การสร้างอ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างสาเร็จ 8 อ่าง ยังคงค้างอยู่ 3 อ่าง โครงการเขื่อ นภูมพิ ลอันเป็ นโครงการชลประทาน
เอนกประสงค์ซ่งึ สาคัญยิง่ ในด้านการพลังงานและในด้านส่งน้ าให้โครงการเจ้าพระยาในฤดูแล้งจะ
เสร็จใน พ.ศ. 2507 ตรงตามจุดหมาย
17. การพัฒนาการชลประทานของประเทศไทยนัน้ ในแง่ข องการก่ อ สร้างเห็นว่ า มี
ประสิทธิภาพสูง ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของกรมชลประทานเป็ นผู้มสี มรรถภาพและได้รบั การ
ฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดียงิ่ อย่างไรก็ตามในแง่การเศรษฐกิจ การก่อสร้างเป็ นเพียงการเริม่ ต้นของ
งานเท่านัน้ โครงการชลประทานจะสาเร็จสมบูรณ์ได้กต็ ่อเมื่อเนื้อทีท่ ไ่ี ด้ร ับการชลประทานได้มรี ะบบ
การส่งน้าและระบายน้าทีส่ มบูรณ์ และมีการค้นคว้าทดลองและส่งเสริมการเกษตรโดยทัวถึ
่ งแล้ว
18.

โครงการทีส่ าคัญในด้านการชลประทานในระยะแผนพัฒนามีดงั ต่อไปนี้

1)
โครงการยันฮี การก่อสร้างเขื่อนภูมพิ ลจะเสร็จลงใน พ.ศ. 2507 ตรงตาม
จุดหมาย โครงการยันฮีเป็ นโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศไทย และเขื่อน
ภูมพิ ลเป็ นเขื่อนที่ใหญ่ ท่สี ุดในภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้มปี ริมาณ
560,000 กิโลวัตต์ และจะเริม่ ผลิต 140,000 กิโลวัตต์ใน พ.ศ. 2507 นี้ ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
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นอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้ว ได้แก่ การให้น้ าในเขตโครงการเจ้าพระยาในฤดูฝน 1.5 ล้านไร่ และฤดู
แล้ง 2 ล้านไร่ นอกจากนั น้ จะให้ป ระโยชน์ ใ นการป้ อ งกัน อุ ทกภัย ในเขตก าแพงเพชร ตาก
นครสวรรค์ และจะช่วยในด้านการประมงและการขนส่งทางน้ าด้วย มูล ค่าของโครงการทัง้ หมด
ประมาณ 3,500 ล้านบาท ในจานวนนี้ 1,500 ล้านบาท จะได้จากรายได้ของโครงการเอง
2)
โครงการท่ า ปลา เป็ น โครงการเอนกประสงค์ ส าคัญ ที่ส องรองจาก
โครงการยันฮีจะเริม่ การก่อสร้างเขื่อนใน พ.ศ. 2508 จากผลการสารวจประมาณว่าจะสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 250,000 กิโลวัตต์ และจะให้ประโยชน์แก่โครงการเจ้าพระยาในด้านการ
ชลประทานในฤดูฝน 1.5 ล้านไร่และฤดูแล้ง 2.5 ล้านไร่ นอกจากนัน้ จะทาการป้องกันอุทกภัยในทุ่ง
พิษณุโลกได้อกี ประมาณ 3 ล้านไร่ โครงการนี้จะขอกู้เงินจากธนาคารโลก มูลค่าก่อสร้างขัน้ แรกเป็ น
เงินประมาณ 1,200 ล้านบาท
3)
โครงการแม่กลองใหญ่ เป็ นโครงการชลประทานพัฒนาภาคกลางทีใ่ หญ่
ที่ส องรองจากโครงการเจ้า พระยา ตามแผนโครงการจะสร้า งเขื่อ นระบายน้ า ที่อ าเภอท่ า ม่ ว ง
กาญจนบุร ี ซึ่งจะได้เนื้อที่ชลประทานประมาณ 2,427,000 ไร่ ในบริเวณ 7 จังหวัด ต่อเนื่องกับ
โครงการลุ่มน้ าเจ้าพระยาทางตะวันออกและโครงการเพชรบุร ี ทางใต้เป็ นเนื้อทีช่ ลประทานผืนใหญ่
รวมกันแล้วประมาณ 8 ล้านไร่ โครงการนี้จะขอกู้ธนาคารโลกประมาณ 27 ล้านเหรียญ และใช้เงิน
บาท 840 ล้านบาท งานก่อสร้างแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ขัน้ 2 และ 3 จะสนร้างเขื่อนกักน้ าทีเ่ ขากวางและ
แก่งเรียงบนลาน้าแควน้อยและแควใหญ่ในระยะต่อไป
4)
โครงการเจ้าพระยา โครงการเจ้าพระยาเป็ นโครงการก่ อสร้างที่สาคัญ
ทีส่ ุดในด้านการเกษตร โครงการนี้ได้เริม่ ต้นด้วยการก่อสร้างเขือ่ นชัยนาท โดยกู้เงินจากธนาคารโลก
18 ล้านเหรียญเมือ่ พ.ศ. 2496 และได้ใช้งบประมาณแผ่นดินสมทบอีก 1,000 ล้านบาท ในระยะ 3 ปี
แรกได้ขุดคลองใหญ่ส่งน้ าในบริเวณโครงการ 11 เขต และได้เริม่ งานขุดคันคูน้ าใน พ.ศ. 2505 โดย
ใช้กู้เงินจากธนาคารโลก 3.4 ล้านเหรียญ ใน พ.ศ. 2506 งานขุดคันคูน้ านี้คาดว่าจะเสร็จสิน้ ลงใน
พ.ศ. 2510 ในเนื้อที่ 5 ล้านไร่ ในระยะ 3 ปีหลัง นี้จะเริม่ งานตามโครงการระบายน้ าและปรับปรุงการ
ส่งน้ าให้สมบูรณ์ เนื้อทีใ่ นบริเวณโครงการเจ้าพระยาเป็ นแหล่งปลูกข้าวสาคัญทีส่ ุดของประเทศไทย
เมือ่ ได้รบั ประโยชน์จากการชลประทานสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะสามารถผลิตข้าวได้ปีละไม่ต่ ากว่า 1.8
ล้านตัน โดยเฉลีย่ ผลผลิต 3 ไร่ต่อเกวียน
19. นอกจากการก่อสร้างโครงการชลประทานหลวง ชลประทานทัวไปและอ่
่
างเก็บภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว ในระยะ 3 ปี หลัง กรมชลประทานจะได้ทาการสารวจตามโครงการ
ชลประทานทีส่ าคัญอื่นๆ อีก คือ โครงการเขื่อนกืด เชียงใหม่ โครงการแก่งหลวง สุโขทัย โครงการ
ก าแพงเพชร โครงการล าชี ชัย ภูม ิ และโครงการอ่ า งเก็บ น้ า ขนาดใหญ่ ท วั ่ ทั ้ง ภาคตะวัน ออก-
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เฉียงเหนือเพื่อการก่อสร้างในโอกาสต่อไป สรุปได้ว่าในระยะของแผนพัฒนา 6 ปี น้ี กิจการการ
ชลประทานของประเทศไทยได้เ จริญ รุ่ง เรือ งอย่า งไม่เ คยปรากฏมาก่ อ น เป็ น การวางรากฐาน
พัฒนาการเกษตรทีม่ นคงส
ั ่ าหรับอนาคต
การค้นคว้าและวิ จยั พืชผล
20.
ดังต่อไปนี้

ใน พ.ศ. 2506 กรมกสิกรรมและกรมการข้าวมีสถานีคน้ คว้าทดลองและหน่ วยงาน

สถานีกสิกรรม
สถานีส่งเสริมการเลีย้ งไหม
สถานีขยายพันธ์พชื ไร่
สถานีการยาง
สถานีทดลองการข้าว
ศูนย์ปราบศัตรูพชื
ศูนย์ปราบศัตรูขา้ ว
สวนทดลองการยาง
แปลงเพาะพันธุย์ าง
รวม

22
5
8
10
18
5
4
4
10
86

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

21. สถานีและหน่ วยต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั นี้เห็นว่า ใกล้จะพอเพียงแล้ว แต่อาจจะต้อง
ั หาเฉพาะหน้ า ที่ต้อ งแก้ไ ข
ตัง้ เพิ่ม ขึ้น บ้า งเป็ น บางแห่ ง ให้ท ัน กับ การขยายเนื้ อ ที่เ พาะปลู ก ป ญ
ได้แก่ การปรับปรุงหน่ วยงานเหล่านี้ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพราะเท่าทีเ่ ป็ นอยู่ สถานีทดลองแทบ
ทุก แห่ งมีข นาดเล็ก และมีเ จ้า หน้ า ที่น้ อ ยคนไม่เ พียงพอแก่ ก ารปฏิบ ัติง าน กระทรวงเกษตรได้
ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และได้พยายามดาเนินการปรับปรุงตลอดมา ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรจะได้ดาเนินการตามนโยบายหลักทีจ่ ะจัดตัง้ สถานีเกษตรกรรม
ประจาภาคขึน้ ให้เป็ นสถาบันขนาดใหญ่ มีขอบเขตงานกว้างขวางและมีเจ้าหน้าทีว่ ชิ าการระดับสูง
เพีย งพอที่จ ะด าเนิ น การวิจ ยั ให้ไ ด้ผ ลจริง จัง นอกจากนัน้ จะได้ใ ช้ส ถานี ป ระจ าภาคเหล่ า นี้ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการบริหารงานภูมภิ าคของกระทรวงเกษตรและเป็ นทีฝ่ ึกหัดอบรมพนักงานส่งเสริมด้วย
ในการดาเนินงานกระทรวงเกษตรและจะเป็ นทีฝ่ ึกหัดอบรมพนักงานส่งเสริมด้วย ในการดาเนินงาน
กระทรวงเกษตรจะได้เลือกสถานีแห่งใดแห่งหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ หมาะสมขึน้ เป็ นสถานีภาคและ
เร่งรัดปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้าขึน้ โดยด่วน ส่วนสถานีอ่นื ๆ ในภาคเดียวกันก็จะถือเป็ นสถานีย่อย
ทาหน้าที่ค้นคว้าทดลองเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงและช่วยเผยแพร่ผลการวิจยั จากสถานีกลางให้
กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการขยายพันธุพ์ ชื
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22. ในระยะแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้ กระทรวงเกษตรจะได้จดั ตัง้ สถานี
เกษตรกรรมภาคขึน้ อย่างน้อย 2 แห่ง คือ ทีข่ อนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชัยนาทในเขต
โครงการเจ้าพระยา นอกจากนัน้ จะตัง้ ฟาร์มทดลองขึ้นที่กาฬสินธุ์ โดยอาศัยช่วยเหลือจากสห ประชาชาติภ ายใต้ โ ครงการพัฒ นาลุ่ ม น้ า โขง และถ้ า ฐานะการเงิน อ านวยให้ก็จ ะจัด ตัง้ สถานี
เกษตรกรรมกลางในบริเวณใกล้เคียงพระนคร เพื่อย้ายกิจกรรมบางอย่างจากสถานีเกษตรกลาง
บางเขนด้วย สาหรับสถานีเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดตัง้ ขึ้นเป็ นสถาบันทันสมัย
โดยอาศัย ความร่ ว มมือ จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐ อเมริก าและจะประสานงานใกล้ชิด กับ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีข่ อนแก่น
23. เนื่องจากการค้นคว้าทดลองของกระทรวงเกษตรในปจั จุบนั เป็ นการค้นคว้าทดลอง
ในด้านประยุกต์และในท้องที่เป็ นส่วนใหญ่ การวิจยั ในด้านวิชาการระดับสูงยังไม่อาจทาได้ เพราะ
ขาดกาลังเงินอุปสรรคในด้านแสวงหานักวิทยาศาสตร์ผทู้ รงคุณวุฒมิ าทางานวิจยั ได้เต็มเวลา คาดว่า
จะจัดตัง้ สถาบันเกษตรวิจยั แห่งชาติขน้ึ ในระยะต่อไป โดยอาจขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ
24. นอกจากการวิจยั ระดับสูงและการค้นคว้าทดลองแล้ว กระทรวงเกษตรจะได้จดั ตัง้
สถาบัน วิจยั ขึ้นส าหรับ งานเฉพาะเรื่อ งด้ว ย เช่ น สถาบันค้น คว้า เรื่อ งยาง สถาบันวิจ ยั โรคข้า ว
สถาบันวิจยั ประมงน้ าจืด ห้องทดลองประมงทะเล ห้องทดลองเกษตรเคมี และห้องทดลองป่าไม้ เป็ น
ต้น เมื่อ การด าเนินการดัง กล่ าวเสร็จสิ้น ลงประเทศไทยก็จะมีระบบการค้นคว้าทดลองและวิจ ยั
การเกษตรทีเ่ หมาะสมและสามารถคลุมไปถึงงานได้ทุกสาขา
การส่งเสริ มการเกษตร
25. ตามหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่นัน้ เมื่อได้มกี ารวิจยั ค้นคว้าทดลองปรากฏผลว่า
จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร แล้วก็จะต้องดาเนินการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้เกษตรกรทราบด้วย
การโฆษณา การฝึ กอบรม การสาธิต ตลอดจนการแพร่ขยายพันธุ์พชื ให้เกษตรกรได้รบั นาไปใช้
เท่าที่ได้เคยปฏิบตั มิ าในสมัยก่อนการส่งเสริมนี้ ได้กระทาโดยอาศัยพนักงานเกษตรประจาจังหวัด
และอาเภอ ในระยะของแผนพัฒนาได้เล็งเห็นว่า จาเป็นต้องปรับปรุงขยายระบบการส่งเสริมโดยให้ม ี
พนักงานส่งเสริมทัวพระราชอาณาจั
่
กรให้มจี านวนเพียงพอ นอกจากนัน้ กระทรวงเกษตรได้จดั ตัง้
สานักงานส่งเสริมการเกษตรภาคขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์จะตัง้ ขึน้ ให้ครบในภาคการเกษตร 5 ภาค
ขณะนี้กาลังตัง้ อยู่ 2 ภาค และจะต้องในระยะของแผนอีก 3 ภาค โดยจะพยายามเร่งรัดจัดตัง้ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ในระยะของแผนพัฒนานี้ สานักงานดังกล่าวนี้จะมีเจ้าหน้าที่วชิ าการประจาครบครันและมี
หน่วยเคลื่อนทีเ่ พื่อออกไปทางาน ส่งเสริมในท้องทีด่ ว้ ย งานส่งเสริมอีกวิธหี นึ่งได้แก่การทาแปลง
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แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานี ต่างๆ ของกระทรวงเกษตรทัวประเทศ
่
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ทดลองขยายพันธุ์และแปลงตัวอย่าง ซึ่งกรมการข้าวได้ปฏิบตั อิ ยู่ในการขยายข้าวพันธุ์ดแี ละการ
ทดลองการใช้ป๋ ยุ
26. เพื่อทีจ่ ะให้ผลงานส่งเสริมได้ถงึ เกษตรกรโดยแท้จริง กระทรวงเกษตรจึงได้ส่งเสริม
ให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่ มเกษตรกรและสมาคมยุวกสิกรขึ้นในเขตที่ประกาศเป็ นเขตพัฒนาชุมชน ก็จะ
ประสานงานกับพัฒนากรโดยใกล้ชดิ การส่งเสริมการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรนี้เป็ นเรื่อ งทีส่ าคัญยิง่ และ
จะทวีค วามส าคัญ ขึ้นเรื่อ ย เพราะเป็ นการส่ งเสริมให้เกษตรกรช่ว ยตนเองและพวกพ้อ ง โดยรับ
บริการต่างๆ ของรัฐในด้านการส่งเสริมได้โดยสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
27. นอกจากนัน้ กระทรวงเกษตรยัง ได้จ ดั ตัง้ วิท ยุก ารเกษตรขึ้น ซึ่ง จะได้ข ยายให้
กว้างขวางออกไปวิทยุการเกษตรนี้จะให้ประโยชน์อย่างยิง่ แก่เกษตรกรในด้านการส่งเสริมการผลิต
และการตลาด ในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติน้ี งานส่งเสริมจะได้เน้นหนัก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพิเศษ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการ
พัฒนาชนบท
การประมง
28. ในด้านการประมงน้ าจืด กรมประมงมีสถานีประมง 13 สถานี ในจานวนนี้ 7 สถานี
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สถานีในภาคเหนือ สาหรับภาคกลางมีเพียงแห่งเดียวทีช่ ยั นาท
ซึง่ จะได้ขยายปรับปรุงเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเกษตรกรรมภาคลุ่มน้าเจ้าพระยาต่อไปเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ.
2507 ภาคใต้มหี นึ่งสถานีเช่นกันคือที่ ควนกุฎ พัทลุง ซึง่ จะย้ายไปตัง้ ใหม่ทส่ี ุราษฎร์ธานี
29. ในระยะของแผนพัฒนา กรมประมงจะตัง้ สถานีใหม่ 1 แห่ง ที่จงั หวัดอุตรดิตถ์ใน
บริเวณโครงการเขือ่ นท่าปลา งานส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านการปรับปรุงสถานีทม่ี อี ยู่แล้ว และจะขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศจัดตัง้ สถาบันวิจยั การประมงน้ าจืดขึน้ ในด้านการส่งเสริมจะส่งเสริม
การขุดบ่อเลี้ยงปลาและการเลี้ยงปลาในนาเป็ นพิเศษ ซึ่งจาเป็ นจะต้องมีพนักงานเพิม่ ขึน้ และมีทุน
หมุนเวียนให้ราษฎรได้กเู้ พื่อการเพาะเลีย้ งปลา
ในด้านการประมงน้ ากร่อยมีสถานีประมงในปจั จุบนั 2 สถานี ทีป่ ระจวบคีรขี นั ธ์และ
จันทบุร ี การประมงน้ากร่อยได้เจริญก้าวหน้าไปมากในระยะของแผนพัฒนา 3 ปีแรก โดยเฉพาะการ
ทานากุ้งและนาปลาริมทะเล ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อทะเลที่ยดื ยาวและมีเนื้อทีเ่ หมาะสมแก่
การทานากุง้ และนาปลาหลายแห่ง จึงเห็นควรสนับสนุนให้ได้พฒ
ั นากว้างขวางยิง่ ขึน้ อีก
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30. การประมงทะเลเป็ นอาชีพสาคัญของประเทศมาเป็ นเวลาช้านาน แต่เพิง่ ได้รบั การ
พัฒนาฟื้ นฟูอย่างเต็มที่ในระยะเวลาไม่นานมานี้ ในระยะของแผนพัฒนา 3 ปี แรก กรมประมงได้
จัดตัง้ สถานีประมงทะเลขึน้ ใหม่ 2 แห่งที่สงขลาและภูเก็ตตามนโยบายพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาล
นอกจากนัน้ ได้จดั ซือ้ เรือสารวจทะเลลึก 2 ลา เพื่อทาการสารวจแหล่งการประมงในอ่าวไทยและฝงั ่
มหาสมุทรอินเดีย งานทีจ่ ะต้องเร่งรัดทาต่อไป ได้แก่ การขยายการประมงน้ าลึก ส่งเสริมการประมง
แผนใหม่ โดยคานึงถึงหลักอนุ รกั ษกรรมและการวิจยั การประมงทะเล โดยตัง้ ห้องทดลองชีววิทยา
การประมงขึน้ โดยอาศัยการช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี คาดว่าอุตสาหกรรมการประมงต่อไปจะ
เป็ นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในด้านการประมงมี 2 องค์การ คือ
องค์การสะพานปลาและองค์ก ารห้องเย็น ซึ่งควรรวมกันเสียและดาเนินการให้เป็ นประโยชน์ แก่
ชาวประมงยิง่ ขึ้น เช่น ในการตลาด การสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือ และสินเชื่อการประมง
เป็นต้น
การปศุสตั ว์
31. งานของกรมปศุสตั ว์แยกเป็ น 2 งานใหญ่ คือ งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการ
กาจัดโรคสัตว์ ในระยะ 3 ปีแรกงานด้านกาจัดโรคระบาดสัตว์ได้กา้ วหน้าไปมากพอควร ในระยะ 3 ปี
หลังจะเน้นหนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มากยิง่ ขึน้ ในปี 2506 กรมปศุสตั ว์มสี ถานีบารุงพันธุ์
สัตว์ 10 แห่ง สถานีผสมเทียม 9 แห่ง สถานีส่งเสริมการเลีย้ งเป็ ด 2 แห่ง และสถานอาหารสัตว์ 5
แห่ง นอกจากนัน้ ยังมีศูนย์ส่งเสริมการเลีย้ งโคนมไทย-เดนมาร์คทีม่ วกเหล็กอีก 1 แห่ง ในระยะ 3 ปี
หลังของแผนพัฒนานี้กรมปศุสตั ว์อาจตัง้ สถานีบารุงพันธุ์สตั ว์ใหม่อีก 1 แห่ง ที่ตากและตัง้ ศูนย์
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมขึ้นที่เชียงใหม่ นอกจากนัน้ จะปรับปรุงขยายสถานีท่าพระและชัยนาทเป็ น
ส่วนหนึ่งของสถานีเกษตรกรรมภาค
32. การส่ ง เสริม การเลี้ยงสัต ว์ จ ะเน้ น หนัก ไปในเรื่อ งคุ ณภาพมากกว่ า ปริม าณ โดย
จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้ งสัตว์พนั ธุ์ดี เช่น สุกร เป็ ด และไก่ให้มากขึน้ ส่วนโคและกระบือจะ
ส่งเสริมในด้านบารุงพันธุ์ด้วยวิธกี ารตอนสัตว์และผสมเทียม การเลี้ยงสัตว์ในรูปฟาร์มสัตว์ขนาด
ใหญ่ยงั มีน้อยมากในประเทศไทยและจะยังไม่อาจทาได้จนกว่าจะปรับปรุงในเรื่องอาหารสัตว์และใน
เรื่องการตลาด การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยจึงต้องเป็ นไปในรูปไร่นาผสมไปก่อน ถ้าหากตลาดทัง้
ภายในและภายนอกประเทศดีขน้ึ การขยายเลีย้ งสัตว์ในประเทศก็จะทาได้รวดเร็วกว่าในเวลานี้อกี
มาก
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การป่ าไม้
33. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้กาหนดนโยบายการป่าไม้ไว้ว่าจะสงวนเนื้อที่
ไว้เป็ นป่าไม้ประมาณครึง่ หนึ่งของเนื้อทีป่ ระเทศทัง้ หมดหรือประมาณ 160 ล้านไร่ เนื้อทีท่ จ่ี ะสงวน
ไว้น้ีเป็ นเนื้อทีป่ ่าต้นน้ าลาธารประมาณ 60 ล้านไร่ นอกนัน้ เป็ นเนื้อที่ป่าดงดิบและป่าไม้มคี ่าต่อไป
เมื่อจานวนประชากรได้ทวีขน้ึ มากแล้วก็อาจจะต้องลดเนื้อทีป่ ่าลงในเขตที่ไม่ใช่ต้นน้ าลาธารและป่า
ไม้ทม่ี คี ่าสูง
34. โครงการของกรมป่าไม้สามารถแยกเป็ นสาขาใหญ่ๆ ได้ 3 สาขา คือ การป้องกัน
รักษาป่า การบารุงป่าและการค้นคว้าวิจยั เรื่องป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า ในด้านการป้องกันรักษา
ป่ า นั น้ ในระยะ 3 ปี แ รกได้จ ดั ตัง้ หน่ ว ยรัก ษาป่ า และกองต ารวจป่ า ไม้ข้นึ กับ ได้ม ีก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ ทาให้การลักลอบตัดไม้ทาลายปา่ ได้ลดลงไปมาก ในระยะ 3 ปีหลังจะตัง้ หน่ วย
แ
ล
ะ
สายตรวจเพิม่ ขึน้ ให้พอกับความจาเป็ นและจะเร่งรัดการรังวัดและวางเขตป่าไม้คุม้ ครองและป่าสงวน
เพื่อให้รบั กับโครงการสารวจจาแนกประเภทที่ดนิ ในด้านการบารุงป่าจะเร่งรัดการปลูกสวนป่าใน
เขตต้นน้าลาธาร โดยหวังประโยชน์ในด้านการอนุ รกั ษ์ทด่ี นิ และน้ ามากกว่าผลประโยชน์จากไม้ปลูก
โดยจะเริม่ ในบริเวณต้นน้ าแม่ปิงก่อน นอกจาการบารุงป่าธรรมชาติและปลูกสวนป่าแล้ว กรมป่าไม้
ได้จดั ตัง้ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานขึน้ ในระยะ 3 ปีแรกได้จดั ตัง้ อุทยานแห่งชาติทเ่ี ขาสลอบ เขา
ใหญ่และทุ่งแสลงหลวง ในระยะ 3 ปี หลังจะตัง้ เพิม่ ขึน้ ที่ลานสาง จังหวัดตากและขุนตาล จังหวัด
ลาพูน กับจะให้ความสนใจในการสงวนพันธุ์สตั ว์ป่าให้มากขึ้น โดยตัง้ เขตสงวนพันธุ์สตั ว์ป่าเป็ น
แห่งๆ ไป ในด้านการค้นคว้าวิจยั ได้จดั ตัง้ ห้องทดลองผลิตภัณฑ์จากไม้เสร็จแล้ว และกาลังขยายโดย
อาศัยการช่วยเหลือจากเยอรมนีกบั จะได้ทาการสารวจเรือ่ งไม้อ่อนเพื่อทาเป็นเยือ่ ไม้ทากระดาษด้วย
35. แนวทางพัฒนาอีกประการหนึ่งทีค่ วรพิจารณา ได้แก่ การส่งเสริมของรัฐให้เอกชน
ปลูกปา่ รูปปา่ โครงการสัมปทานโดยเริม่ จากการปลูกไม้เนื้ออ่อนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อน เพราะจะ
ได้ประโยชน์ทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจและการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า ด้วยกับเป็ นการประหยัดเงินของรัฐใน
การปลูกสวนปา่
การพัฒนาที่ดิน
36. มาตรการส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ได้แก่ การพัฒนา
ที่ดนิ ในระยะ 3 ปี แรก ปญั หาเรื่องนี้ได้รบั ความสนใจอย่างจริงจัง โดยเริม่ จากโครงการสารวจ
จาแนกประเภททีด่ นิ นี้ได้ทาโครงการสาเร็จไปแล้วเป็ นบางแห่งในภาคตะวันออก ทัวภาคตะวั
่
นออกเฉียงเหนือและส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนทีเ่ หลือคาดว่าจะทาสาเร็จทัวประเทศในระยะ
่
3 ปีหลังนี้
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ตรงตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็ นเพียงการริเริม่ เท่านัน้ การพัฒนาทีด่ นิ จะต้องกระทา
ต่อไปด้วยการวางนโยบายและปรับปรุงระบบการถือครองที่ดนิ โดยยึดหลักว่าเกษตรกรไทยทุก
ครอบครัว ควรมีทด่ี นิ เป็นของตนเอง เป็นเนื้อทีเ่ พียงพอทีจ่ ะทามาหาเลีย้ งชีพได้โดยปรกติสุข ระบบ
การเกษตรของประเทศจะต้องเปลีย่ นเป็ นการเกษตรพาณิชย์แทนการเกษตรเฉพาะเลีย้ งครอบครัว
เมื่อพิจารณาถึงจานวนพลเมืองที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อทีต่ ้องพิจารณาอย่าง
ใกล้ชดิ ใน พ.ศ. 2506 มีเนื้อทีถ่ อื ครอง 71.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22.2 ของเนื้อทีป่ ระเทศทัง้ หมด
คาดว่าจะสามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกออกได้อกี ประมาณ 30 ล้านไร่ ในอนาคต สาหรับปญั หา
เฉพาะหน้ า ได้แ ก่ การปรับปรุงที่ดินที่มอี ยู่แล้ว ให้ได้ผ ลมากขึ้นด้ว ย และการส่ งเสริมความอุ ดม
สมบูรณ์ของดินโดยเริม่ การสารวจและทดลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
37. นอกจากเรื่องระบบการถือครองที่ดนิ แล้ว งานสาคัญของการพัฒนาที่ดนิ ของกรม
พัฒนาทีด่ นิ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและกรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การจัดสรรทีด่ นิ
การโอนโฉนดทีด่ นิ การบริรกั ษ์ทด่ี นิ และการสารวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในระยะ 3 ปีหลัง จะ
เริม่ การจัดสรรที่ดนิ แปลงใหญ่ให้เกษตรกรได้เข้าอยู่อาศัย ขยายโครงการบริรกั ษ์ท่ดี นิ ให้ได้อย่าง
น้ อยปี ละ 2 จังหวัด และเริม่ การสารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยอาศัยการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
การสหกรณ์
38. การสหกรณ์ได้เริม่ ขึน้ ในประเทศไทยเป็ นเวลาหลายสิบปีมาแล้วในรูประบบสหกรณ์
หาทุนไม่จากัดสินใช้ขนาดเล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้เกษตรกรได้กู้เงินในอัตราดอกเบีย้ ถูก เพื่อ
ป้องกันมิให้ต้องสูญเสียที่ดนิ ให้แก่นายทุน จากผลงานที่เป็ นมาปรากฏว่าได้ให้ประโยชน์ ในแง่การ
รักษาทีด่ นิ ให้อยู่ในมือเกษตรกร แต่เนื่องจากกาลังเงินทุนมีจากัดขบวนการสหกรณ์จงึ ให้ประโยชน์
แก่เกษตรกรเพียงประมาณร้อยละ 8 เท่านัน้ นอกจากสหกรณ์หาทุนแล้วได้มกี ารดาเนินการในเรื่อง
สหกรณ์พาณิชย์และสหกรณ์ทด่ี นิ สาหรับสหกรณ์พาณิชย์นัน้ ปรากฏว่าไม่เหมาะกับความต้องการ
ของเกษตรกรไทยนักและได้ดาเนินการผิดพลาดในแง่การค้าต้องขาดทุนไปเป็ นจานวนมาก ในระยะ
3
ปี แ รกของแผนพัฒ นาจึง ได้เ น้ น หนั ก ไปในด้า นปรับ ปรุ ง ระบบการสหกรณ์ ใ ห้ดีข้นึ โดย
ส่งเสริมการให้กู้แบบควบคุมในรูปสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมและชาระบัญชีสหกรณ์ทอ่ี ่อนแอเสีย
ส่งเสริมเผยแพร่หลักการสหกรณ์ให้เ กษตรกรเข้าใจว่าเป็ นเรื่องการร่วมมือกันในกลุ่มพวกเขาเอง
มิใช่บริการถาวรของรัฐ ในด้านสหกรณ์ทด่ี นิ ได้ส่งเสริมการสหกรณ์บารุงทีด่ นิ ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา
และปรับปรุงสหกรณ์นิคมทีม่ อี ยู่ ในระยะ 3 ปี หลังนี้ จะดาเนินการตามนโยบายเช่นเดียวกันแต่จะ
เร่งรัดงานขึน้ คาดว่าจะจัดตัง้ สหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมขึน้ อีกไม่ต่ ากว่า 5 แห่ง รวบรวมสหกรณ์
หาทุนขนาดเล็กเข้าเป็ นชุมนุ มสหกรณ์และดาเนินการตามโครงการสหกรณ์บารุงทีด่ นิ ในเขตลุ่มน้ า
เจ้าพระยาให้ได้เนื้อทีป่ ระมาณร้อยละ 10 ของเนื้อทีช่ ลประทานทัง้ หมด งานปรับปรุงสาคัญอีกงาน
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หนึ่ง ได้แก่ การปรับปรุงขยายธนาคารเพื่อการสหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เป็ นสถาบันการเงิน
สินเชื่อการเกษตรทีม่ นคง
ั่
เศรษฐกิ จการเกษตร
39. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 3 ปี แรก มิได้นับงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็ น
งานพัฒนา เพราะเป็ นงานด้านสถิติและวิจยั ในด้านวิชาการเป็ นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากได้เล็งเห็น
ความสาคัญในด้านนี้เป็ นอย่างดีจงึ ได้สนับสนุ นให้กระทรวงเกษตรได้ปรับปรุงขยายงานในด้านนี้
ตามแผนงานใหม่กระทรวงเกษตรจะดาเนินงานเศรษฐกิจการเกษตรแยกเป็ นสาขางาน 4 สาขา คือ
การวิจยั และวางแผนการเกษตร การจัดการไร่นา การตลาดและสินเชื่อการเกษตร ในด้านการจัดการ
ไร่นาจะดาเนินงานตามโครงการพัฒนาฟาร์มในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาและขอนแก่น ในด้านการตลาด
เห็นควรส่ งเสริมการประกาศราคาผลิต ผลเกษตรให้กว้า งขวาง จัดตัง้ ตลาดเกษตรขึ้นในแห่ง ที่
เหมาะสมและสืบหามูลค่าการผลิต และการจาหน่ ายของผลิตผลของการเกษตรต่างๆ ส่วนในเรื่อ ง
สินเชื่อการเกษตรนัน้ จะจัดตัง้ ระบบสินเชื่อการเกษตรขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย
สินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ โดยมีความมุง่ หมายจะรวมงานในด้านนี้เข้าไว้ในแหล่งเดียวกัน
การปลูกยางแทน
40. การปลูกยางแทนตามพระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ การทาสวนยางได้เริม่ ปฏิบตั งิ าน
ใน พ.ศ. 2504 ในระยะ 2 ปีแรกได้ทาการปลูกแทนไปแล้วประมาณ 80,000 ไร่ และจะปลูกทดแทน
ส่วนยางที่เสียหายเพราะวาตภัยอีกประมาณ 100,000 ไร่ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ต้องการปลูกแทน
ทัง้ หมดประมาณไม่ต่ ากว่า 2 ล้านไร่แล้ว เห็นได้ว่าจะต้องเร่งรัดงานขึน้ เพื่อทาการปลูกแทนให้ ได้
เสร็จสิ้นในเนื้อที่ดงั กล่าวโดยเร่งด่วนที่ได้ดาเนินการแล้วปรากฏว่ามีอุปสรรคต่างๆ หลายประการ
ซึง่ จะต้องพิจารณาแก้ไขเป็นกรณีไปเช่นในเรือ่ งบริหารการเงิน กฎหมายและระบบการถือครองทีด่ นิ
สวนยางของประเทศไทย ตามผลการสารวจปรากฏว่าสวนยางไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีขนาดเล็กกว่า
25 ไร่ การปลูกยางแทนจึงไม่สะดวกเพราะเจ้าของสวนยางเกรงว่าจะมีรายได้ทดแทนไม่เพียงพอ
วิธกี ารแก้ไขทีส่ าคัญซึง่ กาลังพิจารณาอยู่ ได้แก่ การตัง้ หน่ วยเครื่องจักรเพื่อใช้ในการล้มโค่นต้นยาง
เก่าช่วยเหลือชาวสวนยางขนาดเล็ก ส่งเสริมการตัง้ กลุ่มชาวสวนยางขนาดเล็กให้ สนิ เชื่อการเกษตร
แบบควบคุมแก่ชาวสวนยาง ตลอดจนส่งเสริมการปลูกพืชแซมยางและพืชประเภทอื่นแทนยาง อนึ่ง
สวนยางขององค์ก ารสวนยางที่น าบอนและทุ่ ง สง และสถานี ย างที่ค อหงส์ ซึ่ง ก าลัง ขยายเป็ น
สถาบันวิจยั การยางนัน้ ควรให้ดาเนินการสัมพันธ์กบั การปลูกยางแทนโดยใกล้ชดิ ในด้านการผลิต
เมล็ดและกล้ายางให้ทนั กับความต้องการโดยไม่ต้องสังจากต่
่
างประเทศ และในด้านการวิจยั โดยให้
สอดคล้องกับโครงการวิจยั การยางของกองทุนพิเศษสหประชาชาติ
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แผนที่แสดงโครงการและแผนงานสารวจจาแนกประเภทที่ดิน
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ผลงานและความคาดหมายสาหรับอนาคต
41. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร พลเมืองสีใ่ นห้าเป็ นเกษตรกรและต่อไปถึงแม้ว่าจะ
มีการพัฒนาในด้านอื่นๆ มากขึ้น แต่การเกษตรก็จะยังคงเป็ นหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปอีก
เป็ นเวลายาวนาน ความเจริญของประเทศตลอดจนความอยู่ดกี นิ ดีของประชาชนจึงย่อมขึน้ อยู่กบั
อนาคตการเกษตรของประเทศเป็ นสาคัญ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจงึ ได้ถอื การพัฒนาการ
เกษตรเป็ นหลักสาคัญ ทัง้ นี้มไิ ด้หมายความเฉพาะงานของกระทรวงเกษตรเท่านัน้ เพราะงานอื่นๆ
เช่น การชลประทาน การคมนาคม การพัฒนาชุมชนและอื่นๆ ก็มจี ุดหมายทีจ่ ะส่งเสริมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตผลการเกษตรทัง้ สิน้
42. ผลงานที่ผ่านมาแล้วในระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนา ปรากฏว่าโดยทัวไปแล้
่
วได้
ผลดีตรงตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ โดยเฉพาะในด้านการผลิตพืชผลทีส่ าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และ
มันสาปะหลัง สาหรับเรือ่ งข้าวนี้สามะโนเกษตร พ.ศ. 2506 ได้ให้ตวั เลขเบือ้ งต้นไว้ ถ้าหากสถิตนิ ้ีถอื
ได้แน่ นอนก็แสดงว่าการผลิตข้าวใน พ.ศ. 2505 ได้รุดหน้าไปเร็วกว่าที่เคยคาดหมายไว้ ในด้าน
ปศุสตั ว์ปรากฏจากผลการสามะโนว่ามีจานวนสัตว์น้อยกว่าทีล่ งทะเบียนไว้มาก แต่กไ็ ม่เป็ นทีน่ ่ าวิตก
เพราะแผนพัฒนาการเกษตรได้เน้นหนักในเรือ่ งคุณภาพมากกว่าปริมาณ ในส่วนการประมงได้มกี าร
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการประมงทะเลอย่างกว้างขวางเป็ นที่น่าพอใจ โครงการพัฒนา
เกษตรสาขาทีส่ าคัญๆ เช่น การชลประทาน การค้นคว้าทดลองและการส่งเสริมโดยทัวไปได้
่
ผลอยู่ใน
เกณฑ์ดี
43.

สาหรับอุปสรรคทีส่ าคัญพอสรุปได้ดงั นี้

1)
การวิ จยั และค้ นคว้าทดลองการเกษตร กระทรวงเกษตรมีสถานีทดลอง
ของกรมต่างๆ อยูม่ ากพอควร ตัง้ อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทัวไป
่ เท่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ปรากฏว่า สถานี
เหล่านี้ยงั ไม่ให้ผลเท่าที่ควร อุปสรรคข้อใหญ่ปรากฏว่าขาดแคลนเจ้าหน้าทีว่ ชิ าการและอุปกรณ์ซ่งึ
จาเป็นจะต้องเพิม่ เติมให้ การวิจยั ทางวิชาการชัน้ สูงยังทาไม่ได้เพราะเหตุน้ี การประสานงานระหว่าง
สถานีต่ างๆ ของกระทรวงเกษตรเองยังไม่ดีพอ เพราะอยู่ห่างไกลกันและขาดการบังคับบัญ ชา
ร่วมกัน นักการเกษตรระดับสูงต้องไปพัวพันกับหน้าทีบ่ ริหารแทบทัง้ หมดทาให้ต้องทอดทิง้ งานวิจยั
ยิง่ กว่านัน้ ระเบียบและเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในปจั จุบนั ไม่ดพี อทีจ่ ะชักจูงให้เกิดนักวิจยั ชัน้
ดีทร่ี กั งานสามารทางานโดยอิสระและได้รบั การสนับสนุนเท่าทีค่ วร
การแก้ ไ ขอุ ป สรรคเท่ า ที่ จ ะพึ ง กระท าได้ ใ นระยะนี้ ได้ แ ก่ การจัด ตั ง้ สถานี
เกษตรกรรมกลางขึ้น โดยรวมสถานีของกรมต่ างๆ เข้าด้ว ยกันเป็ นสถานีขนาดใหญ่ภายใต้การ
บังคับบัญชาจากส่วนกลาง ส่งนักวิทยาศาสตร์ชนั ้ ดีไปประจาเพิม่ อุปกรณ์และสิง่ ก่อสร้างให้พอกับ
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ปริมาณของงานวางแผนให้เหมาะสมและแน่นอน สิง่ ทีส่ าคัญยิง่ อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การวางสายงาน
เชื่อ มระหว่างงานวิจยั ค้นคว้าทดลองและส่ งเสริมเผยแพร่ นอกจากนัน้ สาหรับงานเฉพาะและมี
ความสาคัญพิเศษก็จะจัดตัง้ สถาบันวิจยั เฉพาะเรือ่ งขึน้ โดยมีสาขาในภาคต่างๆ และจะจัดตัง้ สถาบัน
เกษตรวิจยั แห่งชาติข้นึ เพื่อ ทาการค้นคว้าวิจยั ระดับสูง ในแง่ว ิทยาการเนื่อ งจากงานพัฒนาการ
เกษตรได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงกระทรวงอื่นด้วย เช่น การชลประทาน การพัฒนาที่ดนิ การ
สหกรณ์ และสินเชื่อการเกษตร จึงจาเป็ นต้องวางหลักการในการประสานงานกับส่วนราชการอื่นให้
เหมาะสม รวมทัง้ การพิจารณาจัดแบ่งส่วนราชการใหม่ดว้ ย
2)
การส่ งเสริ มการเกษตร งานของกระทรวงที่มหี น้าที่ทพ่ี ฒ
ั นาการเกษตร
จะตกไปถึงมือเกษตรกรเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั การรับช่วงผลงานวิจยั และค้นคว้าทดลองไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและเผยแพร่จงึ เป็ นลูกโซ่ทส่ี าคัญยิง่ ในการพัฒนาการเกษตร เนื่องด้วย
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีงานบริหารอื่นมาแทรกแซง ผลงานทีเ่ ป็ นมาแล้วจึงได้น้อยกว่าควร การ
แก้ไขได้แก่การจัดตัง้ สานักงานเกษตรภาคขึน้ มีหน่วยประจาทาหน้าทีป่ ระสานโดยใกล้ชดิ กับสถานที่
ต่างๆ มีหน่ วยเคลื่อนทีป่ ระสานโดยใกล้ชดิ กับสถานทีต่ ่างๆ มีหน่ วยเคลื่อนทีอ่ อกไปปฏิบตั งิ านโดย
ไม่ตอ้ งเกีย่ วข้องกับงานบริหารของจังหวัดโดยมีพนักงานเกษตรประจาท้องทีเ่ พื่อทางานต่อเนื่องเป็ น
ประจาทุกอาเภอ ในประเทศไทยควรมีพนักงานเกษตรประจาอย่างน้อยอาเภอละ 1 เกษตรกรไทยมี
จานวนมาก ส่วนใหญ่ยากจนและมีการศึกษาต่ า เป็ นการสุดวิสยั ทีร่ ฐั บาลจะเข้าไปช่วยโดยทัวถึ
่ งได้
การพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยจึงเป็ นประโยชน์มาก โดยรับช่วงงานของพนักงานส่งเสริม
เกษตรไปสู่ราษฎรอีกทอดหนึ่ง นอกจากนัน้ การจัดตัง้ กลุ่ มเกษตรกรขึน้ ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
เพราะเป็ นการสนับสนุ นให้เกษตรกรช่ว ยตนเอง มีความสามัค คีช่วยเหลือ กันและเปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรชัน้ นาได้เป็ นตัวอย่างแก่เกษตรกรอื่นๆ นาบริการของรัฐไปเผยแพร่ให้ในกลุ่มของตนเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้รฐั บาลได้ช่ว ยเหลือ โดยสะดวกยิง่ ขึ้น เช่ น ในเรื่อ งสินเชื่อ การเกษตรและการ
ส่งเสริม เป็นต้น
3)
การสงเคราะห์การทาสวนยาง ผลงานจากการปลูกยางพันธุ์ดแี ทนพันธุ์
พื้นเมืองยังล่าช้าอยู่มาก ผู้เชี่ยวชาญการยางจากหลายประเทศได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า ประเทศ
ไทยควรปลูกยางพันธุ์ดแี ทนพันธุ์พ้นื เมืองให้หมดในอนาคตอันไม่ไกลนัก ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
เร่งรัดงานให้เร็วกว่าในปจั จุบนั ถึงแม้ว่าจะเป็ นความจริงที่สานักงานสงเคราะห์การทาสวนยางจะ
เพิม่ เริม่ ดาเนินงาน แต่ตามรูปการณ์ท่อี าจคาดคะเนได้ ปรากฏว่ามีอุปสรรคใหญ่ๆ อยู่มาก ซึ่งยัง
ไม่ได้คดิ แก้ไขจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาเรื่องชาวสวนยางขนาดเล็กซึง่ มีอยู่กว่า 3 ใน 4 ไม่
ต้องการหรือไม่สามารถปลูกแทนได้ เพราะเงินสงเคราะห์ไม่พอกับการเลีย้ งชีพในระยะทีร่ อคอยต้น
ยางให้โตพอกรีดได้ การแก้ไขเรือ่ งนี้ควรมีการศึกษาวิธกี ารโดยละเอียดถี่ถ้วน ทีค่ วรสนใจเป็ นพิเศษ
ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก พืชอื่นหรือเลีย้ งสัตว์อ่นื ในระยะการปลูกแทน ส่งเสริมให้ตงั ้ กลุ่ม
ชาวสวนยางขนาดเล็ก ให้เงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยถูก เพิม่ ไปจากเงินสงเคราะห์ในกรณีท่ตี ้องการ
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ลงทุนเพาะปลูกพืชอย่างอื่น จัดสรรทีด่ นิ ใหม่ให้ชาวสวนยางขนาดเล็กโดยให้ขายสวนเดิมเสีย และ
ตัง้ หน่วยเครือ่ งจักรกลช่วยปลูกแทนและปราบทีใ่ ห้โดยคิดค่าบริการเล็กน้อย การส่งเสริมการทาสวน
ยางขนาดใหญ่ โดยให้บ ริษัท ต่ า งประเทศมาลงทุ น เช่ น ในสหพันธรัฐมาเลเซีย เห็นว่ า อาจไม่
เหมาะสมกับประเทศไทยนัก แต่กค็ วรอนุ โลมให้มบี า้ ง และจาต้องเร่งรัดการวิจยั ให้ประเทศไทยได้ม ี
สถาบันวิจยั เรือ่ งยางทีท่ นั สมัยด้วย
4)
การส่ งเสริ มพืชสาคัญ นอกจากอุปสรรคในการวิจยั และส่งเสริมเผยแพร่
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การส่งเสริมพืชสาคัญต่างๆ เช่น ถัวต่
่ างๆ ละหุ่ง ปอ และมันสาปะหลัง ยังมี
อุปสรรคอยู่มาก เช่น ต้นทุนการผลิตยังสูง การขนส่งไม่ดพี อ และตลาดไม่แน่ นอน สาหรับปอมี
ปญั หาเรื่องไม่มนี ้ าฟอก ทาให้คุ ณภาพต่ า อ้อยก็มปี ญั หาเรื่องต้นทุนการผลิตน้ าตาลสูง และการ
สงเคราะห์ตามกฎหมายน้าตาลก็ไม่ได้ปรากฏผลว่าเป็ นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่อย่างใด ยาสูบก็
ผลิตได้มากเกินกว่าที่ตลาดภายในประเทศต้องการ เหล่านี้เป็ นต้น มาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั ได้ รเิ ริม่ ขึน้
ในระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เช่น การส่งเสริมสินค้าขาออก การรักษา
ระดับราคาผลผลิตบางประเภท และการรักษามาตรฐานสินค้าช่วยได้บ้าง แต่ก็มอี ุปสรรคอีกหลาย
ประการซึง่ กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องควรร่วมกันแก้ไข เช่น ในด้านการขนส่งและการตลาด
5)
การขยายข้าวพันธุด์ ี โครงการนี้ได้ดาเนินมานานแล้วและถ้าทาได้ทวถึ
ั ่ งก็
จะเป็ นประโยชน์มาก แต่ปรากฏว่าผลงานยังจากัดอยู่ อุปสรรคมีอยู่หลายข้อด้วยกัน เช่น ราคาข้าว
พันธุด์ ไี ม่สูงกว่าข้าวธรรมดา การขยายพันธุย์ ุ่งยากและการทดลองพันธุย์ งั ไม่ทวถึ
ั ่ งทุกท้องทีเ่ หล่านี้
เป็ นต้น การเพิม่ พนัก งานส่ ง เสริมและการจัด ตัง้ กลุ่ มชาวนาจะแก้ปญั หาได้ส่ ว นหนึ่ ง อีก วิธ ีห นึ่ ง
ได้แก่ การควบคุมคุณภาพข้าวของโรงสี เพื่อให้ขา้ วคุณภาพดีได้ราคาสูงกว่าธรรมดา และอีกวิธหี นึ่ง
ได้แก่ การเพิม่ แปลงทดลองในภาคต่างๆ ให้ได้พนั ธุด์ เี หมาะสมกับพืน้ ทีจ่ ริงๆ
6)
การส่ ง เสริ มการระมง ปญั หาที่ส าคัญ ยิง่ ได้แ ก่ พันธุ์ปลาตามแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติจะสูญสิ้นไป เพราะแหล่งเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติได้ต้นื เขินและถูกบุกรุก ราษฎรจับปลา
มากเกินกาลังทีธ่ รรมชาติจะผลิตได้ วิธแี ก้ไขโดยห้ามปรามไม่ให้ราษฎรจับสัตว์น้ าในบางฤดูเห็นว่า
จะไม่ได้ผลเต็มที่จงึ ควรดาเนินการอย่างอื่นประกอบด้วย เช่น บูรณะแหล่งจับสัตว์น้ า ดาเนินการ
สงวนพันธุ์ปลาที่แหล่งน้ าใหญ่ๆ เช่น บึงบรเพ็ด และขยายพันธุ์ปลาในเขตอ่างเก็บน้ าและบริเวณ
หลังเขือ่ นกักเก็บน้ าของกรมชลประทาน ประเทศไทยมีภูมปิ ระเทศเหมาะแก่การเลีย้ งปลาเป็ นอย่าง
ยิง่ เห็นควรส่งเสริมปลาในบ่อและในนาให้มากยิง่ ขึ้น ในด้านการประมงทะเลเห็นควรส่งเสริมให้
ชาวประมงไทยได้ออกจับสัตว์น้ าในทะเลลึกมากขึน้ เพราะการจับปลาในปจั จุบนั เป็ นการประมงผิว
ั่
น้ าชายฝงแทบทั
ง้ สิน้
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7)
การส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยได้
ก้าวหน้าไปมาก สาหรับสัตว์บางประเภท เช่น สุกรและไก่ แต่สาหรับสัตว์ใหญ่ คือ โค และกระบือ
อาจกล่าวได้ว่าได้มกี ารพัฒนาในเรือ่ งพันธุแ์ ละอาหารสัตว์ไปแล้วน้อยกว่าควร เกษตรกรไทยเลีย้ งโค
และกระบือเพื่อทางานไม่ใช่เพื่อเป็ นอาหารโดยตรง และโดยสภาพของการเกษตรในปจั จุบนั ก็ถอื ได้
ว่าเป็ นการถูกต้องแล้วถ้ากล่าวโดยทัวไป
่ อย่างไรก็ตามการเลีย้ งโคเนื้อเพื่อเป็ นอาหารโดยตรงเห็น
ว่า มีทางพอทีจ่ ะส่งเสริมได้บา้ ง เพราะมีตลาดอยูแ่ ล้ว เช่น ในกรุงเทพฯ ส่วนโคงานทีเ่ ลีย้ งโดยทัวไป
่
ควรส่งเสริมให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ โดยการผสมพันธุแ์ ละการตอนสัตว์ เพื่อให้ผลิ ตเนื้อสูงกว่าในปจั จุบนั
อุปสรรคสาคัญได้แก่เรือ่ งอาหารสัตว์ ซึง่ ยังเป็ นเรื่องใหม่มากสาหรับเกษตรกรไทย ดังจะเห็นได้จาก
ข้าวโพด ซึ่ง ประเทศไทยผลิต ได้ส่ ง ไปจาหน่ ายเป็ นอาหารสัต ว์ต่ า งประเทศได้มาก แต่ ม ีการใช้
ภายในประเทศเพียงเล็กน้อย นอกจากนัน้ งานของกรมปศุสตั ว์หนักไปในด้านสัตวแพทย์ พนักงาน
ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ทแ่ี ท้จริงยังมีน้อยและขาดการสนับสนุน
8)
การสงวนและคุ้มครองป่ า อนาคตการเกษตรของประเทศไทยขึน้ อยู่กบั
การรักษาไว้ซง่ึ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า การรักษาปา่ ต้นน้ าลาธารจึงมีความสาคัญยิง่ ป่าต้น
น้ าลาธารมีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเนื้อที่ประเทศทัง้ หมด นอกจากนัน้ ยังมีไม้ท่มี คี ่าและป่า
ดงดิบซึ่งต้องรักษาไว้บ้างเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินและเพื่อสงวนเนื้อที่ทามาหากินไว้สาหรับ
อนุ ชนรุ่นหลัง การรัก ษาเนื้อ ที่ป่าดัง กล่ าวยังได้ผลไม่สมบูรณ์ เพราะไม่อาจป้องกันไม่ให้ราษฎร
ทาลายป่าโดยเฉพาะการลักไม้มคี ่าของนายทุน และการทาลายป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอยของชาวเขา
และราษฎรทัวไป
่ การตัง้ หน่ วยป้องกันป่าขึน้ เป็ นหน่ วยเคลื่อนทีแ่ ละการแก้ไขพระราชบัญญัตปิ ่าไม้
โดยมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น ได้ช่วยให้ส ถานการณ์ ดีข้นึ มาก อย่างไรก็ตาม เห็นควรเสริมกาลัง
ปราบปรามให้เข้มแข็งกว่านี้ในด้านการสงวนป่าไม้ทวๆ
ั ่ ไปนัน้ จะต้องอาศัยผลการสารวจจาแนก
ประเภททีด่ นิ เพื่อให้ทราบป่าทีค่ วรสงวนโดยแน่ นอน ผลของการสารวจเนื้อทีป่ ่าบางแห่ง เช่น ภาค
ตะวัน ออกและภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ปรากฏว่ า เนื้ อ ที่ป่ า ไม้ ไ ด้ ล ดลงมากเป็ น ที่น่ า วิต ก
นอกจากนัน้ ปญั หาเรื่องชาวเขาก็ยงั แก้ไม่ตก เห็นควรที่จะได้วนิ ิจฉัยเรื่องนี้ให้แน่ นอน โดยใช้วธิ ี
เด็ดขาดกว่าในปจั จุบนั อนึ่ง ควรแก้ไขพระราชบัญญัตปิ ่าไม้ให้รดั กุ มยิง่ ขึน้ เพื่อป้องกันการเลี่ยง
กฎหมาย เนื่องจากกรมปา่ ไม้ได้รบั งบประมาณไม่พอเพียงกับปริมาณงาน จึงควรเพิม่ งบประมาณให้
และเห็นควรทีอ่ งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะช่วยสนับสนุ นงานบางประเภทในด้านการเงิน เช่น การ
บ
า
รุ
ง
ป่
า
แ
ล
ะ
ค้นคว้าเรือ่ งไม้ให้มากขึน้
9)
การพัฒนาลุ่มน้ า โครงการชลประทานต่างๆ ที่มอี ยู่ เห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงในด้านการก่อสร้าง แต่ปญั หาเรือ่ งการใช้น้ าโดยประหยัดและถูกต้องหลักวิชาการยังบกพร่อง
อยู่ โดยเฉพาะในบริเวณอ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องนี้เป็ นงานคาบเกี่ยวระหว่าง
กรมชลประทาน กรมสหกรณ์ท่ดี ิน และกรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตร การพัฒนาลุ่ มน้ าจึงเป็ น
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งานทึต่ ้องกระทาร่วมกันและประสานกันโดยใกล้ชดิ ในระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่ งชาติไ ด้รเิ ริม่ งานไปแล้ว ตามหลักการนี้ ในระยะ 3 ปี หลัง จะระดมกาลังเพื่อ พัฒนาลุ่ มน้ า
เจ้าพระยา เพื่อ ให้เ ห็นผลจากการสร้างเขื่อ นชัยนาทและภูม ิพลอย่างจริงจัง ทัง้ นี้ จะต้อ งมีการ
ปรับปรุง ขยายสถานี เ กษตรต่ า งๆ เพิ่ม พนักงานส่ งเสริม และขยายงานสหกรณ์ บารุง รักษาแล้ว
สาหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นควรสร้างอ่างเฉพาะขนาดใหญ่ และเพิม่ เครื่องมือขุดคลอง
และคันคูน้ า ปญั หาสาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ทด่ี นิ ในบริเวณอ่างให้ได้ผลดีขน้ึ
10) การสหกรณ์ อาจสรุ ป ได้ ว่ า อุ ป สรรคข้ อ ที่ส าคัญ ที่สุ ด ในการพัฒ นา
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ได้แก่ การขาดการปรับปรุงพัฒนาการให้ทนั กับเหตุการณ์และ
ความเป็ น จริง ในป จั จุ บ ัน การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยได้ เ ริ่ม ขึ้น เมื่อ หลายสิบ ปี ม าแล้ ว โดยมี
วัตถุประสงค์จะป้องกันไม่ให้เกษตรกรเจ้าของทีด่ นิ ขนาดเล็กต้องสูญเสียทีด่ นิ ไปเนื่องมาจากหนี้สนิ
ท่วมตัว ในระยะนัน้ ถือ ได้ว่าการสหกรณ์ ได้บรรลุค วามส าเร็จตามนโยบายพอควร แต่ ในปจั จุบนั
สถานการณ์ได้เปลีย่ นแปลงไป ความต้องการของเกษตรกรได้ขยายกว้างขวางขึน้ เงินทุนสหกรณ์ม ี
น้อย ผลทีไ่ ด้กถ็ อื ว่าเป็ นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รบั เงินกู้ดอกเบีย้ พูกไปช่วยปลดเปลื้องหนี้สนิ
ซึง่ เกิดจากการอุปโภคบริโภคเพียงส่วนหนึ่ง ผลผลิตต่างๆ มิได้งอกเงยขึน้ และเกิดหนี้ใหม่ขน้ึ มาอีก
ต่ อ เนื่อ งกัน ไป เกษตรกรไม่เ ข้าใจหลักการสหกรณ์ แ ละขาดความจงรักภักดี สหกรณ์ ใ ดเงินทุ น
ร่อยหรอเหลือน้อย สมาชิกก็ลาออก ขบวนการสหกรณ์หาทุนจึงได้เพียงรักษางานเดิม ถึงแม้จะไม่
ขาดทุน แต่กไ็ ม่ได้ส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร ส่วนทุนทีม่ อี ยู่กจ็ ากัดช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียง
ร้อยละ 8 เท่านัน้ นอกจากการสหกรณ์ธนกิจแล้ว สหกรณ์พาณิชย์ซ่งึ ได้จดั ตัง้ ขึ้นในสมัยต่อมา
ปรากฏว่าไม่ได้รบั ผลสาเร็จและขาดทุนเป็ นจานวนมาก เห็นได้ชดั ว่ามิได้สนองความต้องการของ
เกษตรกรในเรื่องการตลาด ตามเจตนาของรัฐ สาหรับสหกรณ์ท่ดี นิ นัน้ ปรากฏว่าดาเนินงานได้ผลดี
พอควร แต่เนื่องจากสหกรณ์ทด่ี นิ มีกาลังน้อย จึงดูแลไม่ทวถึ
ั ่ งและในบางแห่งก็ต้องประสพอุปสรรค
ต่างๆ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้การดาเนินการต้องชะงักอยู่กบั ที่ไม่ได้ก้ าวหน้าไป
วิธ ีแก้ไขปรับปรุงการสหกรณ์ เป็ นเรื่อ งระยะยาวจะหวังผลทันทีไม่ได้ อย่างไรก็ต ามในระยะของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติก็ได้เริม่ ดาเนินงานไปในแนวใหม่ท่ดี ขี น้ึ อันได้แก่ การส่งเสริม
สหกรณ์แผนใหม่ คือ สหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม การรวบรวมสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กเข้ าด้วยกัน
เ
พื่
อ
ปรับปรุงให้เป็ นแบบสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม การริเริม่ สหกรณ์เอนกประสงค์โดยวิธกี ารเงินกู้
ควบคุม และการขยายสหกรณ์บารุงดินในเขตชลประทานภาคกลาง ดังนี้เป็นต้น
44. นอกจากในเรื่องโครงการโดยตรงแล้ว อุปสรรคสาคัญอีก 2 ประการ อันเป็ นเรื่อง
เกีย่ วกับการบริการ ได้แก่ การแบ่งส่วนงานของกระทรวงเกษตรยังไม่เหมาะสม จาเป็ นจะต้องจัดทา
ใหม่ โดยจัดตัง้ กรมใหม่ขน้ึ เพื่อรับการขยายงานทีส่ าคัญ เช่น งานเศรษฐกิจการเกษตร ปญั หาเรื่อง
การประสานงานกับกระทรวงอื่นยังขลุกขลักอยูบ่ า้ ง ซึง่ จะต้องหาทางแก้ไขเป็นเรือ่ งๆ ให้หมดไป
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45. ตามที่ได้ระบุไว้แล้ว อนาคตการเกษตรในระยะใกล้ของประเทศไทย เห็นว่าแจ่มใส
และจะก้าวหน้าได้อกี มาก ประมาณว่าอัตราการผลิตจะขยายขึน้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ทุกปี เป็ นส่วน
สาคัญในการเพิม่ รายได้ประชาชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจย่อมไม่คานึงถึงแต่เพียงระยะเวลาของ
แผนเท่า นัน้ แต่ ย่อ มพิจารณาถึงอนาคตข้า งหน้ าเท่าที่อ าจจะมองเห็นได้ ทัง้ นี้ เ พื่อ วางรากฐาน
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทีด่ าริไว้ โดยคานึงถึงเหตุผลต่างๆ สิง่ แวดล้อมและความเป็ นไปได้
เท่ าที่จะอนุ มานได้ การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในกาลข้างหน้ าจะอาศัย ปจั จัย ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้
1)
จานวนพลเมืองจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราค่อนข้างสูง อัตราการอุปโภคและบริโภค
ผลิตผลการเกษตรภายในประเทศจะสูงขึน้ โดยเฉพาะพืชทีเ่ ป็ นอาหาร เช่น ข้าว ทัง้ นี้ ย่อมหมายถึง
ตลาดภายในประเทศจะกว้างขวางขึน้ ซึง่ ไม่เป็นการเสียหาย แต่เนื่องจากความต้องการสินค้าขาเข้า
จะทวีเพิม่ ขึน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องส่งสินค้าขาออกเพิม่ ขึน้ เช่นกัน สินค้าขาออกส่วนมากก็ยงั จะ
เป็ นผลิตผลการเกษตรอยู่ จึงเห็นได้ว่าการผลิตการเกษตรจะต้องเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราการ
เพิม่ ของพลเมือง นโยบายในด้านการขยายจานวนพลเมืองของรัฐจึงควรสังวรณ์ถงึ ปญั หาข้อนี้ดว้ ย
2)
การเพิม่ การผลิตเกษตรย่อมทาได้ 2 วิธ ี คือ ขยายเนื้อทีก่ ารเพาะปลูกและ
เพิ่มผลผลิตต่ อ ไร่ การขยายเนื้อ ที่เ พาะปลูกนัน้ ยังพอทาได้อีก แต่ จะมีขอบเขตจากัด คาดว่าจะ
สามารถขยายได้จนถึงประมาณ 120 ล้านไร่ หรือร้อยละ 37.5 ของเนื้อทีป่ ระเทศทัง้ หมด อย่างไรก็ดี
ย่อมหมายความว่าเนื้อทีท่ ่ขี ยายออกนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงเป็ นลาดับ การเพิม่ ผลผลิต
ต่อ ไร่จงึ มีค วามจาเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นหัว ใจของการพัฒนาการเกษตร การเพิ่มผลผลิต ต่ อ ไร่น้ี
เกษตรกรจะสามารถทาได้กโ็ ดยอาศัยการนาของรัฐเท่านัน้ บริการต่างของรัฐตามโครงการต่างๆ จึง
ได้ถอื วัตถุประสงค์ขอ้ นี้เป็ นสาคัญ การชลประทานการใช้ป๋ ยและน
ุ
้ าให้ถูกต้อง การขยายพืชและสัตว์
พันธุ์ดี และวิชาการเกษตรแผนใหม่จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึ้น ถ้าโครงการพัฒนาการเกษตร
ต่างๆ ได้ผลสาเร็จตามจุดหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ตลอดไป การเพิม่ ผลผลิตต่อไร่กจ็ ะทาได้ในอัตราทั น
กับการขยายจานวนประชากรภายในอนาคตทีม่ องเห็นได้
3)
พืชทีเ่ ป็ นหลักของเกษตรมาแต่ดงั ้ เดิม เช่น ข้าวและยาง จะลดความสาคัญ
ลงเมือ่ เทียบกับพืชอื่นๆ สาหรับข้าวนัน้ จะต้องผลิตให้พอกับปริมาณการบริโภคภายในประเทศ และ
จะต้องมีเหลือส่งออกต่างประเทศได้จานวนหนึ่ง เนื่องจากประชากรของโลกโดยเฉพาะในทวีปเอเซีย
มีจานวนสูงขึ้นโดยรวดเร็ว ตลาดข้าวจะขยายตัวออกเรื่อย ข้าวจึงยังคงเป็ นพืชหลักของประเทศ
ต่อไปอีกนาน ประเทศไทยอาจผลิตข้าได้เต็มทีใ่ นเนื้อที่ประมาณ 50 ล้านไร่ เป็ นเนื้อที่ชลประทาน
ประมาณ 15 ล้านไร่ ควรได้ขา้ วไม่ต่ ากว่า 12 ล้านตัน ส่วนยางนัน้ จะต้องปลูกยางพันธุด์ แี ทนและ
ปลูกในเนื้อทีใ่ หม่ ในระยะ 20 ปีขา้ งหน้าคาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูกยางพันธุด์ ี 4 ล้านไร่ ผลิตยางได้ 5
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แสนตัน โดยต้นทุนการผลิตจะลดลงประมาณครึง่ หนึ่ง เพื่อแข่งขันกับยางสังเคราะห์ พืชไร่และผลไม้
ต่างๆ จะเพิม่ ความสาคัญขึน้ แต่ท งั ้ นี้จะต้องมีการเพิม่ ประเภทการผลิต ยาสูบ อ้อย ฝ้าย ผลไม้และ
พืชน้ ามัน จะมีทางขยายออกได้มาก คาดว่าเนื้อทีเ่ พาะปลูกพืชไร่ต่างๆ จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 25 ล้านไร่
และเนื้อทีป่ ลูกไม้ผลจะเพิม่ ขึน้ เป็น 15 ล้านไร่
4)
การเลี้ยงสัตว์จะเปลี่ยนสภาพไป โดยหนักไปในการเลี้ยงสั ตว์พนั ธุ์ดี เพื่อ
เอาเนื้อและผลิตผลอย่างอื่น จานวนสัตว์ใหญ่ทใ่ี ช้งานจะลดน้อยลงบ้าง ฟาร์มเลีย้ งสัตว์จะต้องเกิดขึน้
ตลอดต่างประเทศสาหรับสุกรเป็ ดไก่และไข่จะขยายกว้างขวางขึน้ ในด้านการประมง การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าจืดและน้ากร่อยจะเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยหนึ่งเท่าตัว การประมงจะหนักไปในด้านการประมงทะเล
ลึก โดยมีเรือและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย การปา่ ไม้จะไม่มกี ารขยายออกมากนัก แต่ไม่ว่าในกรณีใดจาต้อง
รักษาป่าต้นน้ าลาธารและป่าไม้มคี ่าไว้ การปลูก ป่าเพื่อกิจการอุ ตสาหกรรมจะเริม่ เป็ นรูปร่างขึ้น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกระดาษและเครือ่ งใช้ต่างๆ
5)
มาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรโดยทัวไปแล้
่
วจะดีขน้ึ แต่เมื่อเทียบกับ
ผูป้ ระกอบอาชีพอย่างอื่นบางอาชีพ เช่น การค้าขายแล้วก็จะยังคงเป็ นรองอยู่ เกษตรกรจะรวมกัน
เป็ นกลุ่มและสหกรณ์มากขึน้ และสามารถพึง่ ตัวเองได้มากขึน้ เกษตรกรในทีห่ ลายแห่งจะสามารถ
ทางานได้ตลอดปี และจะมีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงและพลังงานไฟฟ้ามากยิง่ ขึ้นเป็ นลาดับ คาดว่า
ครอบครัวเกษตรกรจะมีขนาดเล็กลง บริการสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น การศึกษา
และสาธารณสุขจะดีขน้ึ กว่าในปจั จุบนั
46. สรุปแล้ว ประเทศไทยและเกษตรกรไทยจะมีอนาคตทีแ่ จ่มใสพอควร แต่ท ัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับการพัฒนาต่างๆ ในส่วนของรัฐจะบรรลุถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้หรือไม่ และขึน้ อยู่กบั วิวฒ
ั นาการใน
ด้านสังคมของเกษตรกรเอง ความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสัง คมจึงเป็ นของที่คู่กัน ไปจะละเลย
อย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้

บทที่ 7
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
_______________
1.
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในขณะนี้ นับว่ามีความสาคัญเป็ นรองการเกษตรอยู่
มาก ตามสถิตมิ วลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ของการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ประมาณได้รอ้ ยละ 12 ของมวลรวมทัง้ หมด และการประกอบอาชีพในกิจการอุตสาหกรรมก็ม ี
เพียงร้อยละ 3.5 ของประชากรที่ประกอบกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ จานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ สิ้นประมาณว่ า 28,000 แห่ ง แต่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็กเสียแทบทัง้ หมด ที่จ ดั ว่าเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทม่ี คี นงานเกิน 50 คน มีเพียงร้อยละ 3 ของจานวนโรงงานทัง้ หมดเท่านัน้
และโดยมากตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุร ี อุตสาหกรรมที่มอี ยู่ทวไปเป็
ั่
นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิตในทางการเกษตรและป่าไม้เป็ นส่วนมาก เช่น โรงสีข้าว โรงเลื่อย โรงงานทา
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ส่วนมากอยู่ในภาคใต้และภาคเหนือของ
ประเทศไทย

นโยบายและแนวทางดาเนินการ
2.
ในการวางแผนพัฒนาของประเทศในด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่นัน้ มีความ
มุง่ หมายทีจ่ ะดาเนินการไปในทางส่งเสริมให้การอุตสาหกรรมขยายตัวเติบโฏตขึน้ ด้วยการริเริม่ และ
การลงทุนของเอกชนเป็นสาคัญ เพื่อรักษานโยบายนี้รฐั จะยึดถือแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ คือ
(1) ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมให้มากขึ้น รวมทัง้
การลงทุนจากต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 รัฐจะไม่ตงั ้ กิจการอุตสาหกรรมขึน้ ใหม่แข่งขันกับเอกชน แต่จะรักษา
และปรับปรุงรัฐวิสาหกิจซี่งมีอยู่แล้วในขณะนี้ให้มสี มรรถภาพดีขน้ึ และเพียงแต่จะควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิ ต ผลเท่ า นั ้น นอกจากนี้ ร ัฐ จะพยายามช่ ว ยเหลือ โดยให้ บ ริก ารด้ า น
สาธารณูปการ ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่ง การจัดหาตลาด การวิจยั เทคโนโลยี และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดให้มปี ริมาณการผลิตเพียงพอในราคาต่า
(2) ช่ ว ยเหลือ โดยด าเนิ น การส ารวจ ศึก ษา วิจ ัย และค้น แหล่ ง ทรัพ ยากร
ธรรมชาติ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรมและการผลิตแร่ทวไป
ั ่ และเป็ นแนวทางใน
การจัดตัง้ อุตสาหกรรมหนักขึน้ ภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมถลุงแร่ เป็ นต้น
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และศึกษาหาวิธกี ารที่จะส่งเสริมให้กจิ กรรมทาเหมืองแร่ทเ่ี ป็ นปึกแผ่นอยู่แล้ว ให้มสี มรรถภาพตาม
หลักวิชาการและสามารถทีจ่ ะขยายการผลิตมากขึน้ ตามความต้องการของตลาด
(3) ส่ ง เสริม และช่ ว ยเหลือ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มและในครอบครัว โดย
ให้บริการในด้านวิชาการและงานส่งเสริม ให้การช่วยเหลือในด้านการเงินและการหาตลาดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้เจริญขึน้ เป็ นหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต

เป้ าหมายการผลิ ต
4.
เป้าหมายปริมาณผลิต ผลในด้านอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย ในระยะ 3
ข้างหน้านี้ ประมาณการผลิตต่อปีไว้ดงั นี้ คือ
อุตสาหกรรม
น้าตาล
แก้ว
กระดาษ
ซีเมนต์
ปุ๋ย
การประกอบรถยนต์
ยางรถยนต์
กระสอบ
ผ้าฝ้าย
ยาสูบ
กลันน
่ ้ามัน

หน่ วย
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
คัน
เส้น
ใบ
หลา
ล้านมวน
ถัง

ปี

2505

2509

150,000
14,800
5,800
965,000
2,100
11,000,000
110,000,000
10,500
-

150,000
32,000
15,000
1,500,000
90,000
3,000
140,000
35,000,000
190,000,000
14,000
13,000,000
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เป้าหมายการผลิตแร่ในระยะของแผนพัฒนามีดงั นี้
(เมตริกตัน)
แร่
2505
2509
ดีบุก
14,800
20,700
ลิกไนท์
195,000
450,000
ยิบซัม่
21,000
33,000
เหล็ก
45,000
25,000
ตะกัว่
5,500
10,000
วูลแฟรม
200
200
หมายเหตุ : การผลิตเหล็กปริมาณจะลดลง เนื่องจากการขุดแร่เหล็กทีเ่ กาะสมุยยุตใิ น พ.ศ. 2506

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
การพัฒนาเหมืองแร่
5.
แร่ต่างๆ ในประเทศไทยนอกจากดีบุกแล้วยังมีการพัฒนาน้ อยมาก แต่อย่างไรก็
ตามรัฐบาลมิได้นิ่งนอนใจ และกาลังดาเนินการสารวจค้นแหล่งแร่ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ประเทศอย่างรีบเร่ง เป็นต้นว่า ได้มกี ารขุดถ่านลิกไนท์ในภาคเหนือและภาคใต้เพื่อประโยชน์แก่การ
ผลิต ก าลัง ไฟฟ้ า ขณะนี้ ร ัฐ บาลได้ ร่ ว มกับ เอกชนจัด ตัง้ โรงงานท าปุ๋ ยเคมีท่ีแ ม่ เ มาะขึ้น เพื่ อ
วัต ถุ ประสงค์ท่จี ะนาลิก ไนท์มาประกอบกรรมวิธ ีเคมีเ พื่อ ทาปุ๋ยจาหน่ ายแก่ ประชาชนในราคาถู ก
โรงงานที่จดั ตัง้ ขึน้ นี้ประมาณว่าจะทาปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตได้ประมาณปี ละ 60,000 ตัน และปุ๋ยยูเรียได้ประมาณ 30,000 ตัน ส่วนแร่เหล็กซึง่ เป็ นทรัพยากรสาคัญในการก่อตัง้ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
นัน้ ได้มกี ารสารวจพบบ้างแล้วในบางจังหวัด เช่น ทีอ่ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แต่ส่วนมากยังไม่
อาจนามาใช้เ พื่อ ประโยชน์ ใ นการค้า รัฐบาลมีโครงการจัดตัง้ โรงถลุ งแร่เหล็กขึ้น โดยชักชวนให้
เอกชนมาลงทุน ส าหรับโรงถลุงแร่ดบี ุกก็มนี โยบายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีแหล่งแร่่สงั กะสี
ตะกัว่ ฟลูออไรท์ แมงกานีส และทองแดง ซึง่ จะต้องหาทางพัฒนาแหล่งแร่่เหล่านี้ให้เป็ นประโยชน์
ต่อไป การผลิต ซีเ มนต์กระทาได้เ พียงพอ สาหรับความต้องการภายในประเทศ และยังสามารถ
ส่งออกไปจาหน่ายนอกประเทศได้บา้ ง
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แผนที่แสดงแหล่งแร่่
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6.
เกลือสินเธาว์มอี ยู่ทวไปในภาคตะวั
ั่
นออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อได้กระทาการสารวจ
ค้นพบแหล่งเกลือแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะชักชวนผูใ้ ดมาลงทุนให้เป็ นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
หรือเพื่อส่งออกนอกประเทศ เนื่องจากการขนส่งลาบาก ซึง่ ทาให้ค่าขนส่งสูงและห่างไกลจากท่าเรือ
ั่
มาก ดังนัน้ เมื่อเทียบกับเกลือทะเลซึ่งทาได้ทวไปตามชายฝ
ั่
งของอ่
าวไทยแล้ว เกลือสินเธาว์มรี าคา
สูงมากกว่าจึงไม่มผี ู้สนใจลงทุนในปจั จุบนั แต่ต่อไปอาจมีเอกชนมาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเคมีก็
เป็นได้
7.
การส ารวจแร่ต่ างๆ นัน้ นโยบายของรัฐบาลต้อ งการจะขุดค้นและนาทรัพยากร
เหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังนัน้ การสารวจทรัพยากรธรณีจงึ จัดเป็ นโครงการทีอ่ ยู่ในลาดับสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ในระยะของแผนพัฒนาปี 2507-2509 นี้ โครงการสารวจธรณีวทิ ยาเป็ นโครงการสาคัญ
โครงการหนึ่ ง นอกจากนัน้ ยัง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจะตัง้ ศู นย์พ ัฒ นาเหมือ งแร่ท่ีย ะลาและเชีย งใหม่
เพื่อทีจ่ ะส่งเสริมแนะนาวิชาการพัฒนาแร่ให้แก่ผทู้ ม่ี อี าชีพในด้านนี้ ศูนย์น้ีมอี ยู่แล้ว 1 ศูนย์ในจังหวัด
ภูเก็ต ซึง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในระยะเริม่ ต้นของแผนพัฒนา และปฏิบตั กิ ารมาได้ผลดีในการช่วยแนะนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เพิม่ ผลผลิตมากขึน้ นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วยังมีโครงการ
ดังต่อไปนี้คอื
(1) โครงการส ารวจแร่ท างชายแดนภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จังหวัดเลย ซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติ
(2)

โครงการสารวจแหล่งแร่ภาคเหนือกาลังดาเนินการขอความช่วยเหลือจาก

ประเทศเยอรมนี
(3) โครงการสารวจแหล่งแร่ภาคใต้โครงการนี้ ได้ดาเนินการขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศเช่นเดียวกัน
(4) โครงการสารวจแหล่งแร่เหล็กซึ่งได้กระทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความ
ช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญของประเทศเยอรมนีทเ่ี ขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุร ี ขณะนี้กาลังขอความ
ช่วยเหลือให้มกี ารสารวจเพิม่ เติมในแหล่งอื่น
(5) โครงการจัดตัง้ โรงเรียนเหมืองแร่ โรงเรียนนี้ได้เสนอขอผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศเยอรมนีมาทาการสารวจ และวางหลักเกณฑ์การจัดตัง้ โรงเรียนขึน้ เพื่อให้การศึกษาและการ
อบรมแก่ผทู้ ส่ี นใจในอาชีพทาเหมือง อาจตัง้ เป็ นโรงเรียนอาชีวะเหมืองแร่ชนั ้ สูงทีจ่ งั หวัดสงขลา โดย
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิค
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การขุดบ่อน้าบาดาล
8.
กรมทรัพยากรธรณีจะได้ขยายการดาเนินการสารวจขุดพืน้ ที่ และชัน้ ของแร่ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยวิธ ีก ารขุด น้ า บาดาลและวิเ คราะห์เ ชื้อ แร่ใ นน้ า เพิ่ม ขึ้น โครงการนี้ ม ี
วัตถุประสงค์ทงั ้ ในการสารวจค้นหาแร่และการค้นหาน้ าบาดาลเพื่อบริโภคให้แก่ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็ นแหล่งที่ขาดแคลนน้ าบริโภคอีกด้วย จึงนับว่าเป็ นโครงการซึ่งทางาน
ได้ผลประโยชน์ถงึ สองทาง โดยประสานงานกับกรมโยธาเทศบาลและกรมอนามัย
การผลิ ตน้ามัน
9.
รัฐบาลได้ดาเนินการขุดค้นหาแหล่งน้ ามันทีอ่ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณ
ใกล้เคียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่จานวนน้ามันทีค่ น้ พบแล้วนัน้ ยังน้อยมาก นอกจากนัน้ รัฐบาลได้
ให้สมั ปทานแก่บริษทั เอกชนต่างประเทศทาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออีกด้วย
แต่ยงั ไม่อาจมันใจได้
่
ว่าในระยะของแผนพัฒนาจะได้มกี ารค้นพบแหล่งที่มนี ้ ามันมากเพียงพอเป็ น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการสารวจแหล่งน้ ามันแล้วรัฐบาลได้สร้างโรงงานกลัน่
น้ ามันขนาดวันละ 5,000 ถัง ขึน้ ที่บางจากและได้อนุ ญาตให้บริษทั เอกชนตัง้ โรงกลันน
่ ้ ามันขนาด
วันละ 28,000 ถัง ใกล้ศรีราชาจังหวัดชลบุรอี กี ด้วย ซึง่ จะก่อสร้างเสร็จปลายปี 2507
การทาแร่ดีบกุ
10. ในระยะ 3 ปี ท่แี ล้วมานี้การผลิตแร่ดบี ุกได้เพิม่ ขึ้นเป็ นลาดับ ภายในระยะของ
แผนพัฒนานี้ คาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 20,700 ตัน ปริมาณการใช้ดบี ุกในตลาดโลกยัง
แสดงท่าทีจะสูงขึ้นอีก ถ้ารัฐบาลอเมริกามิได้ดาเนินการจาหน่ ายดีบุกที่สะสมไว้ออกสู่ตลาดเป็ น
ระยะๆ ไปแล้ว ราคาจะต้องขึ้นสูงกว่าระดับราคาสูงสุดของมูลภัณฑ์กนั ชนระหว่างประเทศอย่าง
แน่ นอน การจัดตัง้ โรงถลุงดีบุกขึน้ ในจังหวัดภาคใต้จะเป็ นสัญญลักษณ์ทแ่ี สดงว่าการพัฒนาแร่ดบี ุก
ของประเทศได้กา้ วหน้าไปอีก
การส่งเสริ มอุตสาหกรรม
11. สถาบันที่มหี น้าที่ช่วยส่งเสริมการอุตสาหกรรมของเอกชนอีก 3 แห่งด้วยกัน คือ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
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(1)

กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม

วิธกี ารส่งเสริมอุตสาหกรรมทีก่ รมดาเนินอยูข่ ณะนี้ อาจแบ่งได้เป็น 3 ทาง คือ
(1) ค้นคว้าและทดลองหาวัตถุดบิ และอุตสาหกรรมภายในประเทศว่ามีอย่างไร
และปริมาณเท่าใดแล้วนามาทดลองเป็ นสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น รวมทัง้ ค้นคว้าหาวิธกี ารประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และดัดแปลงเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือทุ่นแรงให้เป็นประโยชน์ดว้ ย
(2) ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นภายในประเทศ ช่วยเหลือให้คาแนะนาใน
ด้านวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวบรวมสถิตวิ ตั ถุ ดบิ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ตลอดจนอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมบางอย่างแก่ราษฎร
(3) เผยแพร่แ ละโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรมที่ท าขึ้น ในประเทศโดยวิธ ี
ต่างๆ เช่น รับรองคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมให้คาแนะนาแก่เจ้าของโรงงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และช่วยหาตลาดจาหน่ายให้ตามสมควร
นอกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรมที่
มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือแก่การอุตสาหกรรม เช่น กรมวิทยาศาสตร์ได้ให้ความช่วยเหลือใน
เรื่อ งการศึก ษาวิเ คราะห์ว ิจยั เกี่ยวกับวัต ถุ ดิบ การควบคุ มคุ ณ ภาพ และการรับรองคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกด้วย
(2)

บรรษัทเงิ นทุนเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บรรษัทนี้ได้ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2503 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็ นหุน้ ทีจ่ าหน่ าย
และชาระแล้ว 17.4 ล้านบาท บรรษัทได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ให้กู้ในระยะยาวและไม่ม ี
ดอกเบี้ยเป็ นเงิน 15 ล้านบาท ซึง่ รัฐบาลได้มาจากเงินบาทค่าซื้อผลิตผลเกษตรเหลือใช้ของสหรัฐ อเมริกา แต่อย่างไรก็ตามบรรษัทไม่สามารถดาเนินให้ได้ผลเต็มตามทีค่ าดไว้ในระยะแรกเริม่ เพราะ
ในระยะเวลาปีเศษบรรษัทได้ให้กู้เงินไปเพียง 8 ราย ในวงเงิน 11.3 ล้านบาท ทัง้ ทีบ่ รรษัทมีเงินทุน
หมุนเวียนอยูถ่ งึ 30 ล้านบาท ต่อมาในปี 2505 บรรษัทได้ปรับปรุงกิจการใหม่ให้ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ เป็ น
ผลให้การให้กเู้ งินของบรรษัทเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนถึง 45 ล้านบาท ในปี 2506 บรรษัทจาเป็ นต้อง
หาทุนมาเพิม่ ขึน้ โดยกู้เงินจากรัฐบาลได้อกี 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ า และขอกู้เงินรวม 5
ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารโลกและประเทศเยอรมนี และได้ขายหุน้ ให้แก่บรรษัทการเงินระหว่าง
ประเทศอีก 6 แสนเหรียญ จึงเป็ นทีค่ าดหวังได้ว่าการดาเนินงานของบรรษัทจะสามารถช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมขนาดปานกลางมากขึน้ ในอนาคต
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(3)

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อกิ จการอุตสาหกรรม

ก.
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของเอกชน รัฐ บาลได้ จ ัด ตั ้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อปฏิบตั ิงานภายใต้พระราชบัญ ญัติส่ งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 อุตสาหกรรมใดซึ่งรัฐประกาศส่งเสริมแล้ว รัฐจะไม่เข้าทาการแข่งขันใน
กิจการอุตสาหกรรมประเภทนัน้ นอกจากนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จากเมื่อเริม่ กิจการยัง
ยกเว้นหรือลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าสาหรับเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องอะไหล่และวัตถุดบิ ตาม
ความสาคัญ ของอุ ต สาหกรรมที่ไ ด้รบั การส่ งเสริมยกเว้นหรือ ลดภาษีเ งินได้ ยอมให้ผู้เ ชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศและผู้ชานัญการเข้ามาได้เกินอัตราจานวนคนเข้าเมือง อนุ ญาตให้ส่งผลกาไรของ
การลงทุนนัน้ คืนกลับประเทศของผู้ลงทุนนัน้ ได้ และยังให้คามันสั
่ ญญาที่จะไม่เวนคืนกิจการนัน้ มา
เป็ นของรัฐ จึงเห็นได้ชดั ว่าสิทธิและคุณประโยชน์ซ่งึ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนเพื่อ กิจการ
อุตสาหกรรม กาหนดไว้นนั ้ สูงกว่าทีม่ อี ยูโ่ ดยทัวไปในประเทศอื
่
่น
ข.
จานวนผู้ท่ขี อรับและได้ร บั การส่ งเสริม ตามพระราชบัญ ญัติด ังกล่ าว ใน
ระยะเวลา 3 ปี (2504-2506) มีดงั ต่อไปนี้คอื

จานวนผูท้ ย่ี น่ ื ขอรับการส่งเสริม
จานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การส่งเสริม

2504
103
41

2505
102
49

2506
91
49

ค.
อย่างไรก็ต ามผู้ท่ไี ด้รบั การส่ งเสริมทัง้ หมดนัน้ มิใ ช่จะทาการผลิต ได้ผ ล
ส าเร็จ มากเสมอไป มีจ านวนไม่น้ อ ยที่ต้อ งประสพอุ ป สรรคในการแข่ง ขัน ดัง นัน้ จึง ควรมีก าร
ปรับ ปรุง ส านัก งานแห่ ง นี้ ใ ห้ม ีส มรรถภาพในทางวิชาการมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่า ง ยิ่ง ในการ
ประเมินและวิเ คราะห์แ ละประสานงานในการวิจยั เรื่องตลาด ภาวะของอุ ต สาหกรรมต่ างๆ และ
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลยังได้จดั ตัง้ คณะกรรมการในระดับสูงขึน้
เ
พื่
อ
ช่วยเหลือขจัดปญั หาข้อขัดข้องต่างๆ ทีผ่ ลู้ งทุนไปแล้วได้ประสพขึน้ อีกด้วย
12. ในปี 2505 รัฐบาลได้จา้ งบริษทั ทีป่ รึกษาด้านอุตสาหกรรมให้ทาการสารวจอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อชี้ช่องสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะนามาซึ่งคุณประโยชน์ สูงสุดแก่
ผูล้ งทุน ตลอดจนศึกษาและแนะนาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมทีจ่ ะดาเนินการ
ส่งเสริมให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุ ต สาหกรรมเคมี (โซดาแอชและคอสติค โซดา) อุ ต สาหกรรมเครื่อ งสูบ น้ า และเครื่อ งมือ กล
นอกจากนี้ทางสหรัฐอเมริกายังจะให้ความช่วยเหลือเพื่อทีจ่ ะสารวจอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อีก
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นิ คมอุตสาหกรรม
13. อุปสรรคที่สาคัญที่อุ ต สาหกรรมต้อ งเผชิญ อยู่ใ นขณะนี้ คือ ราคาที่ดนิ ในจังหวัด
พระนครและธนบุรสี ูงมาก ฉะนัน้ เพื่อแก้ไขปญั หานี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ ะจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
ขึน้ ในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดพระนครและธนบุร ี และในต่างจังหวัดบางแห่งนิคมดังกล่าวจะมีถนน
ไฟฟ้า น้ าประปา และบริการอื่นๆ พร้อมเพรียง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมมือกับบริษทั ต่างประเทศในการสารวจย่านอุตสาหกรรมและ
การจัดตัง้ นิคม ซึง่ บริษทั นี้ได้เริม่ ทาการสารวจแล้ว นอกจากนัน้ กระทรวงอุตสาหกรรมกาลังพิจารณา
การพัฒนาทีด่ นิ ทีร่ งั สิตเนื้อที่ 2,500 ไร่ ให้เป็นย่านอุตสาหกรรมอีกแห่งหนึ่ง
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครอบครัว
14. อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครอบครัวมีอยู่ทวไป
ั ่ เป็ นที่ยอมรับกัน
แล้วว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวนี้ เป็ นทางที่จะนามาซึ่งอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ใน
ภายหน้ า แต่ ยงั มีปญั หาเงินทุนเพื่อขยายหรือบูรณะธุรกิจ วิธผี ลิตและเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นต้อง
ปรับปรุง และแก้ไ ขอีก มาก และยัง ต้อ งแก้ไ ขปญั หาเรื่อ งตลาดและการจาหน่ ายด้ว ย วงเงินกู้ซ่ึง
อุตสาหกรรมขนาดดังกล่าวต้องการนัน้ เป็ นจานวนน้อยเกินไปสาหรับการดาเนินงานตามหลักของ
บรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรม ดังนัน้ รัฐบาลจึงให้การช่วยเหลือโดยตัง้ เงินทุนไว้ปีละ 10 ล้าน
บาท ในระยะของแผนพัฒนาเพื่อให้กโู้ ดยผ่านธนาคารพาณิชย์
15. ส าหรับการช่ว ยเหลือ ในด้านบริการทางวิชาการนัน้ รัฐ บาลขอให้ก องทุน พิเ ศษ
สหประชาชาติช่ว ยเหลือ ในการจัดตัง้ สถาบันบริการอุ ต สาหกรรมขนาดย่อ มขึ้น ตามโครงการนี้
สถาบันจะมีศูนย์กลางทีพ่ ระนครและธนบุร ี ต่อไปจะมีการขยายสาขาบริการไปตามภาคต่างๆ อีก 5
ภาค โดยเริม่ ในภาคเหนือก่อน สถาบันนี้จะให้บริการในทางวิชาการทุกประการ ตลอดทัง้ การแนะนา
วิจยั และวิเคราะห์วสั ดุต่างๆ ทีอ่ าจใช้ในการผลิตและวิธกี ารผลิตทัง้ การสารวจตลาดด้วย นอกจากนัน้
กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้จดั ตัง้ ศูนย์ออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ให้เป็นไปตามความนิยมแห่งยุคเพื่อให้สามารถหาตลาดได้กว้างขวางขึน้
รัฐวิ สาหกิ จในด้านอุตสาหกรรม
16.
ดังนี้ คือ

กิจการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในด้านอุตสาหกรรมนัน้ ขณะนี้มอี ยู่มากที่สาคัญมีอยู่
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ั ่ าย
องค์การทอผ้า มีโรงงานที่ดาเนินการอยู่ 2 แห่ง ที่พระนคร มีเครื่องปนด้
10,000 เครื่อง และเครื่องทออีก 314 เครื่อง และทีพ่ ษิ ณุโลกซึง่ กาลังก่อสร้างด้วยเงินทุนประมาณ
150 ล้านบาท และจะสร้างเสร็จภายในปี 2508 โรงงานใหม่น้ีจะผลิตผ้าได้ประมาณปี ละกว่า
6,000,000 ตารางเมตร ซึง่ ส่วนใหญ่เพื่อใช้ในราชการทหาร
โรงงานน้าตาลทรายขาว รัฐบาลมีโรงงานน้ าตาลอยู่ 4 โรง ที่ชลบุร ี สุพรรณบุร ี
ลาปาง และอุตรดิตถ์มกี าลังการผลิตน้ าตาลได้ประมาณร้ อยละ 30 ของโรงงานน้ าตาลทัง้ สิ้นใน
ประเทศ โรงงานเหล่านี้มไิ ด้มโี ครงการขยายการผลิต ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนานี้
องค์การแก้ว มีโครงการที่จะขยายโรงงานผลิตแก้วธรรมดาให้เพิม่ จาก 40 เป็ น
60 ตันต่อวัน ใน พ.ศ. 2508 ประมาณว่าจะผลิตแก้วเสทินในอัตราวันละ 5 ตัน
โรงงานกระดาษ มีอยู่ 2 แห่ง ที่จงั หวัดกาญจบุร ี ผลิตกระดาษได้ในอัตราวันละ
10 ตัน และอีกแห่งหนึ่งทีบ่ างปะอินได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 600 ล้านบาท มีประมาณการผลิตวัน
ละ 40 ตัน โดยใช้เยื่อกระดาษผสมกับฟางข้าว แต่การผลิตกระดาษไม่ได้ผลเต็มทีแ่ ละยังอยู่ในขัน้
ปรับปรุงแก้ไข
องค์การอาหารสาเร็จรูป มีโรงงานผลิตอาหารกระป๋องทีบ่ า้ นโป่ง จังหวัดราชบุร ี
ใช้เงินลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท มีกาลังผลิตประมาณ 20 ตันต่อวัน ซึ่งการก่อสร้างกาลังจะ
แล้วเสร็จและสามารถผลิตได้ในเร็ววันนี้
โรงงานกระสอบ มี 2 โรง คือ ทีน่ ครราชสีมาและทีน่ นทบุร ี รวมกาลังการผลิตใน
ปจั จุบนั ประมาณปีละ 9,000,000 ใบ และคาดว่าจะเพิม่ กาลังการผลิตเป็น 15 ล้านใบ ใน พ.ศ. 2509
โรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบได้ทาการขยายกาลังการผลิตตลอดมา ในปจั จุบนั ผลิต
ได้ประมาณ 10,000 ล้านมวน ในระยะของแผน จะส่งเสริมการวิจยั ยาสูบ ขยายกาลังการผลิ ต และ
ส่งเสริมการส่งยาสูบออกนอกประเทศ เพื่อเพิม่ เงินส่งคลังให้มากยิง่ ขึน้
การวิ จยั และวิ เคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม
17. การวิจยั และวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม ในปจั จุบนั นี้ยงั
ดาเนินการอยู่ใ นขอบเขตจากัดอยู่มาก และประสพอุปสรรคในการจัดหาเจ้าหน้ าที่ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ปฏิบตั ิงาน กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุต สาหกรรม ดาเนินงานเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห์
ควบคุ ม และรับ รองคุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น ส่ ว นมาก ส่ ว นการวิจ ยั นัน้ กระท าได้เ พีย งส่ ว นน้ อ ย
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เนื่องจากขาดกาลังเงินและเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒ ิ อย่างไรก็ดเี ป็ นทีป่ ระจักษ์ กนั อยู่แล้วว่า กิจการอุต
สาห-กรรมจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ต่อไป จึงเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่จะต้องส่งเสริมกิจกรรมวินัย และ
บริการทัง้ ในด้านอุ ตสาหกรรม และด้านวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ปจั จุบนั
และทีพ่ งึ คาดหมายได้ในอนาคต ในขณะนี้ได้มศี ูนย์เพิม่ ผลผลิตตัง้ ขึน้ และดาเนินการแล้วทีก่ ระทรวง
อุ ต สาห-กรรม เพื่อ ประโยชน์ ใ นการอบรมเอกชนผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ มีก าร
ปรึกษาหารือและอภิปรายปญั หาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชย์ นอกจากนี้
รั
ฐ
บ
า
ล
ยั
ง
มี
โครงการจัด ตัง้ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเ ป็ นส่ ว นหนึ่งของบรรษัทวิจยั วิท ยาศาสตร์ป ระยุก ต์ และ
โครงการสถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โครงการทัง้ สองนี้อาจจะ
ได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การกองทุนพิเศษสหประชาชาติในการจัดตัง้ ในปี 2507
สถิ ติอตุ สาหกรรม
18. ปจั จุบนั สถิตขิ องการอุตสาหกรรมยังขาดแคลนอยู่เป็ นอันมาก ไม่อาจจะแสดงได้ว่า
ข้อเท็จจริงในด้านการผลิตมีอยู่อย่างไร จึงเป็ นการยากทีจ่ ะพยากรณ์อตั ราความเจริญของการผลิต
ได้ อย่างไรก็ตามในปี 2507 รัฐบาลจะได้ทาการสารวจสามะโนอุตสาหกรรมทัวประเทศไทยขึ
่
น้ ใน
เขตพระนครธนบุร ี ซึ่งเมื่อทาการสารวจจนได้ผลอย่างจริงจังแล้ว จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ในการ
วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลงานและความคาดหมายในอนาคต
19. ผลของการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเท่ า ที่เ ป็ น มาแล้ ว ในระยะของแผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจนัน้ ในด้านการสารวจทรัพยากรได้ผลก้าวหน้าไปเป็ นอันมาก มีการสารวจแหล่งแร่ต่างๆ
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคใต้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ทาการสารวจและขุด
บ่อน้ าบาดลประมาณปีละ 200-300 บ่อ เพื่อน้ าบริโภคและข้อมูลเกี่ยวกับชัน้ หินและเกลือสินเธาว์
เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป การสารวจแหล่งน้ ามันก็ยงั ดาเนินต่อไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. นอกจากงานในด้านสารวจแล้ว การส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปมาก ตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ปรากฏว่ามีอุตสาหกรรมที่
ขอรับการส่งเสริมมากกว่า 200 ราย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504 เป็ นต้นมา และคาดว่าจะเริม่ ขึน้ เรื่อยๆ ส่วน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครอบครัวจะขยายมากขึน้ ในต่างจังหวัด
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21. ในด้านรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมได้ก่อสร้างโรงงานกลันน
่ ้ ามันบางจากขนาด 5,000
ถังต่อวันเสร็จแล้ว แต่ยงั อยู่ในขัน้ ทดลองผลิต โรงงานกระดาษบางปะอินก็ได้เปิ ดทาการแล้วเมื่อ
พ.ศ. 2505 นอกจากโครงการก่อสร้างโรงงานทอผ้าพิษณุโลกแล้ว ในระยะ 3 ปีหลังของแผนก็จะมี
เพียงแต่การปรับปรุงสมรรถภาพของการดาเนินงาน และการขยายงานบางแห่งเพื่อสนองความ
ต้องการทีเ่ พิม่ ในตลาดเท่านัน้
22. อุปสรรคสาคัญทีไ่ ด้ประสพมาแล้วคือ ตลาดภายในประเทศยังแคบอยู่ อุตสาหกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศส่วนใหญ่จงึ เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรมขนาดย่อมและปานกลาง
และต้น ทุน การผลิต ยัง สูงอยู่ การอุ ต สาหกรรมจะเจริญ ก้า วหน้ ารวดเร็ว ขึ้นก็ต่ อ เมื่อ รายได้ข อง
ประชาชนในส่วนภูมภิ าคสูงขึน้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับประเทศไทยนัน้ นับว่ามี
ทางจะพัฒนาให้กา้ วหน้าได้อกี เป็นอันมาก รายงานการสารวจอุตสาหกรรมแสดงว่าประเภทอุตสาหั ่ าย การทา
กรรมที่ส ามารถจะพัฒนาขึ้นได้นัน้ มีห ลายประเภท เช่น อุ ตสาหกรรมทอผ้าและปนด้
กระดาษแข็ง การสกัดน้ามันจากพืช และการทาอาหารสัตว์
23. อุตสาหกรรมทีอ่ าจจะเพิม่ ผลผลิตเพื่อส่งไปจาหน่ ายต่างประเทศได้ ในราคาทีอ่ าจจะ
แข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่นๆ ได้ก็มอี ยู่บ้าง อุ ตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ประเภทที่อ าศัย
วัตถุดบิ จากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ รถจักรยานและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยพืช
และเยือ่ ไม้เหล่านี้ เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
ควรจะได้รบั การสนับสนุ นให้มขี ้นึ ได้ใ นโอกาสต่อ ไป ส่ ว นอุ ต สาหกรรมประเภทที่ผ ลิต เครื่อ งมือ
เครือ่ งใช้ประจาบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรม เป็ น
ต้นว่าระหัดสูบน้ า เครื่องทุ่นแรงขนาดย่อม ก็เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ แี นวทางทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ได้ในอนาคต
อันใกล้น้ี
24. สรุปได้ว่าอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากยิง่ ขึน้
เป็นลาดับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดปานกลางและขนาดย่อม ซึง่ ผลิตสินค้าซึง่ ขณะนี้ต้องสังซื
่ อ้
จากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมหนักอาจเกิดขึน้ บ้า งบางประเภท แต่ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะยังต้องสังซื
่ ้อจากต่างประเทศต่อไปอีกนาน ความ
เจริญในด้านอุตสาหกรรมจะเป็ นปจั จัยสาคัญในอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าหากประเทศ
ไทยสามารถขยายกิจกรรมอุตสาหกรรมได้มากพอประมาณแล้ว กิจกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร การ
พาณิชย์ และบริการต่างๆ ก็จะขยายเพิม่ ขึน้ เป็ นเงาตามตัว กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็ นเรื่องของเอกชน
บทบาทของเอกชนในการพัฒนาประเทศจึงจะสาคัญขึน้ เป็นลาดับ
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งบพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
1. งบประมาณแผ่นดิ น
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
2507
55.45
35.90
23.30
5.10
7.50

งบประมาณ
2508
84.47
44.60
30.00
4.60
10.00

2509
81.02
45.70
30.00
5.70
10.00

220.94
126.20
83.30
15.40
27.50

14.95
4.05

20.87
9.87

26.21
15.21

62.30
29.13

0.90
10.00

1.00
10.00

1.00
10.00

2.90
30.00

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. ศูนย์เพิม่ ผลผลิต
2. นิคมอุตสาหกรรม
3. การสารวจเยือ่ ไม้เพือ่ ทากระดาษ

1.60
0.30
1.30

11.60
0.30
10.00
1.30

0.30
0.30
-

13.50
0.90
10.00
2.60

กรมวิ ทยาศาสตร์
1. วิจยั วิทยาศาสตร์

0.80
0.80

0.90
0.90

1.00
1.00

2.70
2.70

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
เพื่อกิ จการอุตสาหกรรม
1. สารวจนิคมอุตสาหกรรม

2.20
2.20

-

-

2.20
2.20

-

6.50
6.50

7.81
7.81

14.31
14.31

โครงการ
ส่วนราชการ
กรมทรัพยากรธรณี
1. สารวจและพัฒนาน้าบาดาล
2. สารวจแร่ วัตถุดบิ และศูนย์พฒ
ั นาเหมืองแร่
3. สารวจธรณีวทิ ยา
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
1. สถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อม
2. ขยายบริการด้านตลาดสาหรับ หัตถกรรม
ไทย
3. ทุนให้กเู้ พือ่ การอุตสาหกรรมขนาดย่อม

สภาวิ จยั แห่งชาติ
1. สถาบันวิจยั เทคโนโลยี

รวม
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ส่วนราชการ
โครงการ
รัฐวิ สาหกิ จ
1. องค์การแบตเตอรี่
2. องค์การอาหารสาเร็จรูป
3. องค์การฟอกหนัง
4. องค์การทอผ้า
5. โรงงานกระดาษไทย
6. โรงงานน้ามันฝาง
7. บริษทั ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ
8. บริษทั ปุ๋ยเคมี
9. โรงงานเภสัชกรรม
10. องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
รวม

2507
91.21
0.23
9.66
0.30
11.00
0.50
13.97
27.02
20.00
1.53
7.00
146.66

งบประมาณ
2508
98.09
5.50
0.81
37.56
0.50
15.00
15.22
15.00
1.50
7.00
182.56

รวม
2509
45.21
2.50
15.71
0.50
15.00
4.00
7.50
126.23

234.51
0.23
17.66
1.11
64.27
1.50
43.97
46.24
35.00
3.03
21.50
455.45

2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ
บรรษัทเงินทุนเพือ่ การอุตสาหกรรม

2507
52.50

2508
52.50

โรงงานทอผ้าพิษณุโลก
รวม

98.50
151.00

26.00
78.50

2509
-

-

รวม
แหล่งที่ มาขอกู้
105.00 เป็ น เงิน กู้เ ยอรมนี 55
ล้ า น บ า ท เ งิ น กู้ จ า ก
ธนาคารโลก 50 ล้าน
124.50 บาทบริษทั ญีป่ นุ่
229.50

3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ
ก. สหรัฐอเมริ กา
1. พัฒนาอุตสาหกรรม
ข. กองทุนพิ เศษสหประชาชาติ
1. สถาบันวิจยั เทคโนโลยี

2507
2.0

2508
3.0

9.5

8.6

(ล้านบาท)
2509
รวม
3.0
8.0

8.6

26.7
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โครงการ
2. สถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อม

2507

2508

2509

รวม

ค. สหประชาชาติ (ไอแอลโอ)
1. อุตสาหกรรมในครอบครัว
2. สารวจแรงงานอุตสาหกรรม

1.7

1.7

1.7

5.1

ฆ. แผนโคลัมโบ
1. ศูนย์ออกแบบอุตสาหกรรม (ญีป่ นุ่ )
อื่นๆ

4.0

4.0

4.0

12.0

ง. แหล่งอื่นๆ
1. การสารวจแร่ภาคเหนือ (เยอรมนี)
2. โรงเรียนอาชีวะเหมืองแร่ (เยอรมนี)
อื่นๆ
รวม

5.0

5.0

5.0

15.0

22.2

22.3

22.3

66.8

2509
126.23
22.30
148.53

(ล้านบาท)
รวม
455.45
229.50
66.80
751.75

รวมงบพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
146.66
151.00
22.20
319.86

2508
182.56
78.50
22.30
283.36

รวมงบพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ทงั ้ สิน้ 751.75 ล้านบาท ในจานวนนี้เกือบ
ครึง่ หนึ่งเป็ นงบประมาณอุดหนุ นรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในสาขาอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นจานวนสูงมาก และ
ควรจะลดลงในเมือ่ การพัฒนารัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้บรรลุผล มีสมรรถภาพในการบริหาร
และการผลิตดีขน้ึ กว่าในปจั จุบนั

บทที่ 8
การพัฒนาพลังงาน
_______________
1.
พลังงานไฟฟ้าเป็ นปจั จัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในปจั จุบนั นี้เป็ นอันมาก อาจ
กล่ า วได้ว่ า ดรรชนี ก ารใช้ไ ฟฟ้ า โดยเฉลี่ยของประชากรเป็ นเครื่อ งแสดงระดับ ความก้ าวหน้ า ที่
แน่นอนในทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนหลังที่สงครามโลกครัง้ ทีส่ องประเทศไทยขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างมากเป็ น
เวลาหลายปี การขยายการผลิตและระบบจาหน่ ายไฟฟ้าเป็ นไปอย่างล่าช้า กิจการไฟฟ้าเท่าทีบ่ ูรณะ
และก่อสร้างเพิม่ เติมนัน้ เดิมใช้เครื่องจักรไอน้ าและเครื่องยนต์ดเี ซล ซึ่งทาให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูง
เป็ นเหตุให้เอกชนต้องติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าใช้เอง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการที่
ขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยไม่มเี ชือ้ เพลิง เช่น น้ ามันหรือถ่านหินทีจ่ ะนามาผลิตไฟฟ้าใน
ราคาถูกได้ แต่มพี ลังน้ าและถ่านลิกไนท์มากมายซึ่งอาจนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า ฉะนัน้ การพัฒนาพลัง งานของประเทศจึง ได้ว างไว้ โดยอาศัยพลัง น้ าเป็ นหลัก และได้เ ริม่
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าทีเ่ ขื่อนภูมพิ ลเป็ นโครงการแรกในปี 2501 และมีโครงการผลิตไฟฟ้า
จากลิกไนท์ทม่ี อี ยู่มากในภาคเหนือและภาคใต้ ด้วย นับตัง้ แต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเริม่
ใช้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเปลีย่ นระบบการผลิตไฟฟ้าเฉพาะ
ท้องถิ่น ซึ่งใช้เครื่องจักรดีเซลขนาดเล็กมาเป็ นระบบการผลิต จากแหล่ งพลังน้ า และจากโรงงาน
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่ มีระบบสายส่งและระบบจาหน่ ายในเขตอันกว้างขวางนัน้ ในระยะ 3 ปีแรกการ
ดาเนินการส่วนใหญ่จงึ เป็ นงานก่อสร้างแทบทัง้ สิ้นใน พ.ศ. 2507 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เขื่อน
ภูมพิ ลและโรงไฟฟ้าลิกไนท์ภาคใต้จะเสร็จและเริม่ จาหน่ ายกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนในระยะของแผน 3
ปี หลังนี้กไ็ ด้คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าจากโครงการน้ าพองและน้ าพุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
อีก ทัง้ จะได้เริม่ การก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ทท่ี ่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อันเป็ นแหล่งพลังไฟฟ้า
จากน้ าที่สาคัญเป็ นที่สองของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามระบบการส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตขนาด
ใหญ่เหล่านี้ ยังไม่อาจสนองความต้องการได้ทวประเทศ
ั่
โดยเฉพาะในเขตชายแดน ดังนัน้ ในเขต
เหล่านี้ซง่ึ จาเป็ นต้องอาศัยเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะท้องถิน่ ไปพลางก่อน คาดว่าในอนาคต
อันใกล้น้ีประเทศไทยจะได้ช่อื ว่าเป็ นประเทศที่มพี ลังงานสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง แต่ในขณะนี้การใช้
ไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อประชากรคนหนึ่งยังต่าอยูม่ าก และการบริหารและประสานงานยังจะต้องปรับปรุงให้ม ี
สมรรถภาพดีย ิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ก ารพลัง งานไฟฟ้ าที่ไ ด้ล งทุ น เป็ น อัน มากนั น้ เป็ น ประโยชน์ ใ นทาง
เศรษฐกิจและแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
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นโยบายและแนวทางดาเนินการ
2.

แยกเป็นนโยบายหลัก 3 ประการ คือ

(1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบผลิต โดยเฉพาะจากพลัง น้ าให้มพี ลังงานไฟฟ้ า
เพียงพอทัวทุ
่ กภาค และให้มรี ะบบสายส่งและระบบจาหน่ ายรับช่วงกระแสไฟโดยกว้างขวางที่สุด
เพื่อให้จานวนประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิม่ ขึน้ อย่างเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเร็วได้
(2) ปรับ ปรุ ง อัต ราจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ าเพื่อ ส่ ง เสริม การใช้ ไ ฟฟ้ าเพื่อ การ
อุตสาหกรรมและการสาธารณูปโภค ตลอดจนอัตราค่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
(3) ส่งเสริมการไฟฟ้าจังหวัด อาเภอ และสุขาภิบาล ร่วมกับเอกชนในเขตนอก
โครงการพลังงานไฟฟ้าของรัฐในเขตที่อยู่ห่างไกลและเขตชายแดน รัฐจะช่วยเหลือให้ราษฎรได้ม ี
ไฟฟ้าใช้ในราคาถูกพอสมควร
3.

สาหรับแนวทางในการพัฒนานัน้ รัฐจะดาเนินการดังต่อไปนี้

(1) สารวจแหล่งน้ าที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบกาลังการผลิตที่แน่ นอน ตลอดจน
ประมาณค่ า ของการผลิต ทัง้ นี้ โดยถือ หลัก ว่า จะลงมือ ก่ อ สร้า งก็เ ฉพาะในกรณีท่ีเ ห็นว่ ามีค วาม
ต้องการและสามารถจาหน่ ายไฟฟ้าในราคาต่ าได้ ในระยะของแผนพัฒนาจะไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึน้
ใหม่ในเขตของการไฟฟ้ายันฮี ซึง่ ยังมีความสามารถทีจ่ ะเพิม่ เติมกาลังผลิตพลังไฟฟ้าได้เพียงพอแก่
ความต้องการภายในระยะ 10 ปี
(2) เชื่อมระบบการไฟฟ้าในภาคต่างๆ เข้าเป็ นระบบเดียวกัน ในระยะของแผน
จะเชื่อมโครงการยันฮีกบั โครงการน้ าพองทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ต่อไปจะพยายามเชื่อมระบบไฟฟ้า
ภาคใต้ของโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการปตั ตานีเข้าด้วยกัน แล้วเชื่อมกับระบบการไฟฟ้ายันฮีท่ี
จังหวัดชุมพร
(3) ในเขตจังหวัด อาเภอ และสุขาภิบาล ซึ่งอยู่นอกโครงการ รัฐจะสนับสนุ น
เอกชนให้ตงั ้ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กขึน้ โดยควบคุมอัตราจาหน่ ายกระแสไฟฟ้า ขณะนี้อตั ราการจาหน่ าย
ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคยังมีอตั ราถึงหน่ วยละ 1.80 บาท และอัตราจาหน่ ายของ
เอกชนซึ่งมีอ ัต ราการจาหน่ า ยสูงสุ ด ถึง หน่ ว ยละ 3.00 บาท นับ ว่า สูงเกิน ไป ดัง นัน้ ในเขตที่
เอกชนไม่สนใจจะตัง้ โรงไฟฟ้าขึน้ รัฐก็จะจัดตัง้ ขึน้ แต่ทงั ้ นี้จะคานวณภาระการลงทุนให้คมุ้ กันด้วย
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(4) การบริหารไฟฟ้าในปจั จุบนั มีอยูม่ ากมายหลายองค์การ ทาให้สน้ิ เปลืองและ
ขาดสมรรถภาพในการปฏิบตั ิและการประสานงาน ในระยะของแผนรัฐมีนโยบายจัดตัง้ การไฟฟ้า
แห่งชาติขน้ึ โดยรวมองค์การต่างๆ เข้าเป็นองค์การเดียวกัน

เป้ าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
4.
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี 2506 มีประมาณ 193,350 กิโลวัตต์ ซึง่ ประมาณ
ร้อยละ 65 จาหน่ ายในเขตนครหลวง คือ พระนคร ธนบุร ี และบริเวณใกล้เคียง คาดว่าในปีสุดท้าย
ของแผน คือ พ.ศ. 2509 ความต้องการทัวประเทศจะสู
่
งขึน้ เป็ น 273,950 กิโลวัตต์ โดยอัตราส่วนที่
จาหน่ายในนครหลวงจะลดลงเล็กน้อย ส่วนกาลังการผลิตคาดว่าจะสูงขึน้ เป็ น 568,000 กิโลวัตต์ ใน
จานวนนี้ 241,000 กิโลวัตต์ หรือประมาณร้อยละ 42 จะได้จากพลังน้ า คือ จากโครงการยันฮี
210,000 กิโลวัตต์ โครงการน้ าพอง 25,000 กิโลวัตต์ และโครงการน้ าพุง 6,300 กิโลวัตต์ แม้ว่า
กาลังการผลิตจะสูงกว่าความต้องการทีป่ ระมาณไว้ขา้ งต้นบ้างก็จริง แต่เมื่อหักกาลังผลิตสารองแล้ว
ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนัก
เป้ าหมายกาลังการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า

พ.ศ.
2506
2507
2508
2509

ไฟฟ้ าพลังน้า
140.0
235.0
241.3

ไฟฟ้ าไอน้า
203.8
243.8
243.8
243.8

เครื่องดีเซล
130.0
60.0
79.0
83.0

(พันกิโลวัตต์)
รวม
333.8
443.8
557.8
568.1
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ตารางที่ 1
ความต้องการไฟฟ้ า ปี 2504-2509
รายละเอียด

ความต้องการจริง
2504
2505

กะประมาณความต้องการ
2506
2507
2508
2509

ก. กระแสไฟฟ้ าที่จาหน่ ายได้
(พันกิโลวัตต์ชวโมง)
ั่
พระนครและธนบุรี
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

343,840
45,700
45,300
14,900
16,800
466,540

403,990
53,700
53,230
17,510
19,750
548,180

497,300
63,100
62,550
20,570
23,210
648,730

557,750
74,140
73,500
24,170
27,270
756,830

ข. กระแสไฟฟ้ าผลิ ตขึน้ จาหน่ าย
(พันกิโลวัตต์ชวโมง)
ั่
พระนครและธนบุรี
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

450,960
59,940
59,410
19,540
22,030
611,880

529,860
70,430
69,810
22,960
25,890
718,950

622,850
82,750
82,030
26,980
30,420
844,760

725,300 844,960 984,380
96,410 112,320 130,850
95,560 111,330 129,700
31,430
36,620
42,660
35,440
41,290
48,100
984,140 1,146,520 1,335,690

ค. ยอดสู ง สุ ดความต้ องการใช้
พลังงานไฟฟ้ า (พันกิโลวัตต์)
พระนครและธนบุรี
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

95.30
19.37
19.21
6.02
7.08
146.98

107.00
22.28
22.09
6.92
8.14
166.43

125.00
25.62
25.41
7.96
9.36
193.35

141.00
29.46
29.22
9.16
10.77
219.61

655,360 770,050
87,110 102,350
86,360 101,470
28,400
33,370
32,040
57,650
889,270 1,044,890

155.10
33.88
33.60
10.53
12.38
245.49

170.00
38.96
38.64
12.11
14.24
273.95

ความต้องการทีป่ ระมาณไว้น้ี ถือตัวเลขของการพลังงานแห่งชาติ ซึง่ แสดงว่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในระยะของแผนจะต่ ากว่ากาลังการผลิตอยู่มาก อย่างไรก็ด ี กาลังการผลิตที่
มีเ หลือ จะต้อ งกันไว้เ ป็ นส ารองส่ ว นหนึ่ ง และถ้าสามารถลดราคาไฟฟ้ าลงได้มากพอควร ความ
ต้องการจะสูงกว่าทีป่ ระมาณไว้น้อี ย่างแน่นอน
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การผลิ ตและอุปสงค์ พลังไฟฟ้ า พ.ศ. 2504 - 2509
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งบพัฒนาการพลังงาน
1. งบประมาณ
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
โครงการ
การพลังงานแห่งชาติ
1. น้าพอง
2. น้าพุง
3. สารวจเขือ่ นผามอง
4. ปตั ตานี
5. สารวจลุ่มแม่น้าโขง
6. สารวจแหล่งพลังน้า
7. สารวจวางแผนใช้ไฟฟ้า
รัฐวิ สาหกิ จ
1. การไฟฟ้ายันฮี
2. การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
4. การลิกไนท์
รวม

2507
70.20
10.92
42.62
2.52
11.57
1.38
0.24
0.95

งบประมาณ
2508
134.30
34.00
52.00
2.00
40.00
1.70
2.50
2.10

รวม
2509
66.00
4.00
2.20
50.00
1.80
5.00
3.00

270.50
48.92
94.62
6.72
101.57
4.88
7.74
6.05

128.16
28.0
46.46
44.50
9.20
198.36

130.15
78.65
48.5
3.0
264.45

37.25
13.0
21.15
3.0
103.25

295.56
28.0
138.21
114.15
15.20
566.06

หมายเหตุ : สาหรับโครงการปตั ตานีได้ตงั ้ ไว้เป็ นเงินสารอง เพราะจาเป็ นจะต้องพิจารณารายงาน
การสารวจของโครงการทัง้ ในด้านการชลประทาน และพลังงานให้แน่ชดั เสียก่อนว่ามี
ความจาเป็ นจะต้องก่อสร้างหรือไม่ในระยะนี้ และจะให้ประโยชน์คมุ้ เงินลงทุนหรือไม่
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2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ

2507

2508
60.00
35.70
88.26

2509
50.00
23.18

ปตั ตานี
ระบบไฟฟ้ายันฮี
197.59
ระบบจาหน่ายไฟฟ้านครหลวง
82.77
น้าพอง
89.31
ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ าในเขต
ยันฮี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
97.23 113.62 36.96
6. โรงไฟฟ้าลิกไนท์ กระบี่
85.09
2.80
รวม
551.99 300.38 110.14
1.
2.
3.
4.
5.

รวม
แหล่งที่ มาขอกู้
110.00*
233.29 ธนาคารโลก
82.77 สหรัฐอเมริกา
200.75 เยอรมนี

247.81 เยอรมนีและแหล่งอืน่
87.89 สถาบันการเงินออสเตรีย
962.51

หมายเหตุ : โครงการปตั ตานีตงั ้ เป็ นงบสารองรอการสารวจ

3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ

(ล้านบาท)
2509
รวม
2.0
6.0

2507
2.0

2508
2.0

ข. กองทุนพิ เศษสหประชาชาติ
1. สารวจลุ่มแม่น้าโขง

2.6

3.2

3.9

9.7

ค. แผนโคลัมโบ
1. สารวจแหล่งพลังน้าอื่นๆ

1.0

1.0

2.0

4.0

ฆ. แหล่งอื่น

1.0
6.6

2.0
8.2

2.0
9.9

5.0
24.7

ก. สหรัฐอเมริ กา
1. ฝึกอบรมการพลังงาน

รวม
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แผนที่แสดงการพัฒนาพลังงาน
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รวมงบพัฒนาพลังงาน
รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
198.36
551.99
6.60
756.95

2508
264.45
300.38
8.20
573.03

2509
รวม
103.25
566.06
110.14
962.51
9.90
24.70
223.29 1,553.23

เหตุทง่ี บพัฒนาการพลังงานลดน้อยลงเป็ นลาดับ ก็เพราะการกู้เงินจากต่างประเทศ
ค่อยๆ ลดลงและจะใช้หนี้มากในระยะ 2 ปีแรกของแผน
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โครงการพัฒนาพลังงาน
การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังน้า
4.
เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่ งพลังน้ าที่สามารถนามาใช้ก่ อให้เกิดพลังงานไฟฟ้ า
โดยมีต้ น ทุ น การผลิต ต่ า หลายแหล่ ง โครงการพลัง งานไฟฟ้ าจากพลัง น้ า ที่ส าคัญ ที่สุ ด ได้ แ ก่
โครงการยันฮี เมื่อการก่อสร้างเขื่อนภูมพิ ลสาเร็จลงใน พ.ศ. 2507 จะติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 2
เครื่อง มีพลังงาน 140,000 กิโลวัตต์ และต่อไปจะทยอยติดตัง้ ให้ครบ 8 เครื่อง รวมพลังงาน
ทัง้ หมด 560,000 กิโลวัตต์ เมื่อรวมโครงการท่าปลา แม่น้ าน่ านเข้าด้วยแล้ว ในประมาณ 10 ปี
ข้างหน้า ภาคเหนือของประเทศไทยจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ าได้ประมาณ 800,000 กิโลวัตต์
5.
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการน้ าพองจะก่อสร้างเสร็จในระยะของแผน และ
จะสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ 250,000 กิโลวัตต์ ต่อไปเมื่อโครงการน้ าพุงทีส่ กลนครเสร็จลง จะได้
พลังงานอีก 6,300 กิโลวัตต์ รวมเป็ น 31,300 กิโลวัตต์ เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่จะ
เพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาของแผน ส่วนภาคใต้นัน้ ในระยะของแผนมีโครงการแม่น้ าปตั ตานี ทีอ่ าเภอ
บันนังสตาร์ จังหวัดยะลา ซึง่ ได้ทาการสารวจเบือ้ งต้นแล้วและคาดว่าจะให้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ
30,000 กิโลวัตต์ แต่โครงการนี้จะควรเริม่ ดาเนินงานแน่นอนเมื่อใดนัน้ จาเป็ นจะต้องพิจารณาผลการ
สารวจทัง้ ในด้านพลังงานและการเกษตรให้แน่ ชดั เสียก่อนต่อไปในกาลข้างหน้าเมื่อความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ามีเพิม่ ขึน้ มาก ก็จะต้องพิจารณาสร้างเขือ่ นอเนกประสงค์ทแ่ี ก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุร ี
อี ก แ ห่ ง ห นึ่ ง ส่ ว น โ ค ร ง ก า ร เ ขื่ อ น ผ า ม อ ง ที่ แ ม่ น้ า โ ข ง นั ้ น ใ น ร ะ ย ะ ข อ ง แ ผ น จ ะ
ดาเนินการสารวจต่อไป คาดว่าจะเสร็จสิ้นการสารวจในระยะ 6-8 ปี ขา้ งหน้า ส่วนการก่อสร้างนัน้
เป็นเรือ่ งระยะยาวในอนาคต
การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากไอน้า
6.
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าไอน้ าขนาดใหญ่และปานกลาง คือ ที่บางกรวย
พระนครเหนือของการไฟฟ้ายันฮี 2 โรง ซึง่ เปิดทาการในระยะ 3 ปี แรกของแผนให้พลังงานไฟฟ้า
150,000 กิโลวัตต์ และโรงไฟฟ้าอีก 2 โรงทีม่ อี ยูเ่ ดิมทีส่ ามเสนและวัดเลียบ รวมกันอีก 41,300 กิโลวัตต์ เป็ นพลังงานไฟฟ้าไอน้ าสาหรับกรุงเทพฯ ธนบุร ี และจังหวัดใกล้เคียง 191,300 กิโลวัตต์ ส่วน
ภูมภิ าคนัน้ มีโรงงานไฟฟ้าใช้ถ่านลิกไนท์ในภาคเหนือทีแ่ ม่เมาะ ลาปาง ขนาด 12,500 กิโลวัตต์ ซึง่
จาหน่ ายกระแสไฟให้แก่จงั หวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และสาหรับใช้ในการก่อสร้างเขื่อนภูมพิ ล
และสาหรับโรงงานปุ๋ยทีจ่ ะสร้างขึน้ ทีแ่ ม่เมาะ ในภาคใต้มโี รงไฟฟ้าถ่านลิกไนท์ กระบี่ ขนาด 40,000
กิโลวัตต์ สามารถส่งไฟฟ้าให้ได้ใน 8 จังหวัด และอาจขยายกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ได้อกี
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การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากเครื่องดีเซล
7.

ในเขตนครหลวงมีเครื่องดีเซลขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 34 เครื่อง รวมกาลังผลิต
34,000 กิโลวัตต์ เมื่อการส่งไฟฟ้าจากโครงการยันฮีได้เริม่ แล้วจะสามารถโยกย้ายเครื่องดีเซล
เหล่านี้ไปยังส่วนภูมภิ าคที่อยู่นอกเขตโครงการพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยงั มีพลังงานไฟฟ้าจาก
เครื่องดีเซลของเอกชน 246 แห่ง และของการไฟฟ้าภูมภิ าค 284 แห่ง รวมประมาณ 130,000
กิโลวัตต์
ตารางที่ 2
ประมาณกาลังผลิ ตไฟฟ้ าของเครื่องดีเซลซึ่งยังคงมีอยู่ใน พ.ศ. 2506-2509

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
กาลังผลิตของเครือ่ งดีเซล (ต้นปี)
กาลังผลิตของเครื่องดีเซล ซึง่ คาดว่าจะถอนย้ายในเมื่อมี
ไฟฟ้าจากโครงการเข้าใช้แทนที่
กาลังผลิตของเครือ่ งดีเซลทีจ่ ะคงอยู่
เครือ่ งดีเซลทีอ่ าจจะทาการถอนย้ายออกนอกเขตการจ่าย
กระแสไฟฟ้าจากยันฮี
กาลังผลิตของเครือ่ งดีเซลแต่ละปี

(พันกิโลวัตต์)
2506 2507 2508 2509
130
130
60
79
130

70
60

11
49

26
53

130

60

30
79

30
83

การไฟฟ้ าจังหวัดและอาเภอ
8.
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มกี ารใช้ไฟฟ้าทัวถึ
่ งราชอาณาจักรจะย้าย
เครือ่ งดีเซลออกไปจากเขตนครหลวงไปตัง้ ในส่วนภูมภิ าคและจะติดตัง้ เครือ่ งขนาดเล็กใหม่บา้ งให้ได้
ประมาณปี ละ 30 แห่ง ในเขตที่มผี ู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 150 รายขึ้นไป ทัง้ นี้ รัฐจะต้องให้เงินอุดหนุ น
ประมาณปีละ 4 ล้านบาท นอกจากนัน้ จะดาเนินการตามโครงการพัฒนาไฟฟ้าชนบท คือ ติดเครื่อง
ดีเ ซลขนาดเล็ก ประมาณ 25 กิโลวัต ต์ใ นบริเ วณจังหวัดชายแดน โดยเริ่มในเขตพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัดก่อน
ระบบการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
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9.
เนื่ อ งจากภาวะของระบบจ าหน่ า ยที่ม ีอ ยู่ใ นขณะนี้ ส่ ว นใหญ่ ม ีก าลัง จ่า ยได้ไ ม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึน้ โดยรวดเร็ว อันเป็ นผลให้การ
ไฟฟ้านครหลวงต้องกู้เงินมาลงทุนปรับปรุงระบบจาหน่ ายในบริเวณพระนคร – ธนบุร ี เป็ นจานวน
เงิน 5,500 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรับกระแสไฟฟ้าที่จะผลิตจากระบบการไฟฟ้ายันฮี โดยมีการ
สูญ เสีย ในสายน้ อ ยที่สุ ด ในส่ ว นภูม ิภ าคก็เ ช่ น เดีย วกัน จ าเป็ น จะต้อ งมีโ ครงการปรับ ปรุง ระบบ
จาหน่ ายให้ประสานงานกับแบบแผนของระบบไฟฟ้าในเขตนัน้ ๆ และให้สามารถลดการสูญเสียใน
สายจาหน่ ายของระบบปจั จุบนั จึงจะสามารถจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการทีด่ แี ละในราคาต่ า
ถูกพอสมควรตามเจตนารมดังกล่าวข้างต้น บริเวณทีจ่ ะจาหน่ายได้มดี งั นี้
บริเวณระบบไฟฟ้ายันฮี รวมทัง้ หมด 36 จังหวัด (ภาคเหนือและภาคกลาง)
บริเวณระบบไฟฟ้าลิกไนท์ทก่ี ระบี่ 8 จังหวัด ในภาคใต้
บริเวณระบบไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแรก 10 จังหวัด
10. การจัดตัง้ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้าดังกล่าวอาจจะล่าช้าไปบ้างไม่พร้อมทีจ่ ะรับจาหน่ าย
ไฟฟ้าได้เมื่อการก่อสร้างเสร็จและสามารถส่งพลังไฟฟ้า การล่าช้านี้อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในทาง
การเงินแก่ระบบการผลิตและผลเสียแก่เศรษฐกิจส่วนรวมได้ ฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องเร่งรัดการดาเนิน งานก่อสร้างและการเจรจากูเ้ งินจากต่างประเทศตามทีด่ าริไว้โดยด่วน ส่วนในเขตนครหลวงนัน้ การ
ไฟฟ้านครหลวงกาลังดาเนินงานขยายระบบจาหน่ ายและเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก 110 เป็ น 220
โวลต์ โดยใช้เงินของการไฟฟ้านครหลวงเอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันการที่จะรับกระแสไฟจาก
เขือ่ นยันฮีมาจาหน่ายได้ตามโครงการ
การสารวจพลังงานไฟฟ้ า
11. การส ารวจแหล่ งพลังน้ าได้ด าเนิ นการอยู่โ ดยกรมชลประทานและการพลังงาน
แห่งชาติโครงการทีน่ ่ าสนใจ ได้แก่ โครงการปตั ตานีทย่ี ะลาและแก่งเรียงทีก่ าญจนบุร ี อย่างไรก็ตาม
ในระยะของแผน 3 ปี หลังนี้ คาดว่ายังไม่มคี วามจาเป็ นต้องเริม่ การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
เพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว้ ส่วนโครงการผามองทีห่ นองคายนัน้ สหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชีย่ วชาญมาทา
การสารวจเพื่อเตรียมไว้สาหรับการก่ อสร้างในอนาคตข้างหน้ า โครงการนี้คาดว่าจะให้พลังงาน
ไฟฟ้าถึง 1 ล้านกิโลวัตต์

ผลงานและความคาดหมายสาหรับอนาคต
12. ผลงานที่เ ป็ นมาแล้ว ในระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนานับได้ว่าเป็ นที่น่าพอใจ
พลังงานไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2503 ถึงประมาณ 200,000 กิโลวัตต์ และได้มกี ารสารวจความ
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ต้องการพลังงานไฟฟ้าทัวประเทศ
่
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและวางสายส่งศักย์สูงของโครงการยันฮี
เสร็จเร็วกว่าทีค่ าดไว้และมีการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าทัง้ ในเขตนครหลวงและส่วนภูมภิ าค อย่างไร
ก็ตามมีอุปสรรคต้องแก้ไขสาคัญอีก 2 ประการ คือ
(1) การปรับปรุงระบบจาหน่ าย อุปสรรคใน 3 ปี แรกของแผน ได้แก่ การ
ก่ อ สร้า งระบบจ าหน่ า ยล่ า ช้า ไม่เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากการเจรจาขอเงิน กู้ จ าก
ต่างประเทศเพื่อซือ้ อุปกรณ์ได้ดาเนินไปอย่างล่าช้าด้วยเหตุหลายประการ และการประสานงานยังมี
อุปสรรคนานาประการซึ่งจาเป็ นต้องหาทางแก้ไขโดยด่วน มิฉะนัน้ จะไม่สามารถจาหน่ ายกระแส
ไฟฟ้ าในส่ ว นภู ม ิภ าคภาคได้ ต ามก าหนดการ ในด้ า นค่ า อัต รากระแสไฟฟ้ านั น้ รัฐ บาลได้ ต ัง้
คณะกรรมการกาหนดนโยบายค่ากระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งได้พจิ ารณาลดค่าไฟฟ้าทัง้ ในเขตนครหลวง
และเขตภูมภิ าค เพราะเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ปรากฏว่าอัตรากระแสไฟฟ้าในประเทศ
ไทยยังสูงมาก ทาให้โรงงานและเหมืองแร่ต่างๆ ต้องติดตัง้ เครื่องดีเซลของตนเอง ถ้าสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าจาหน่ ายแก่ กิจการอุ ตสาหกรรมและเหมือ งแร่ไ ด้ใ นอัตราต่ าพอสมควรแล้ว คาดว่ า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะสูงขึน้ อีกมาก
(2) การปฏิ รปู ด้านบริ หารพลังงานไฟฟ้ า ในปจั จุบนั มีองค์การเกี่ยวกับไฟฟ้า
หลายแห่ง ต่างดาเนินการอย่างอิสระในด้านวางแผน การสารวจ การผลิตและการจาหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้า การทีม่ อี งค์การหลายแห่งเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะทาให้เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เท่านัน้ ยังก่อให้เกิดการ
กระทบกระเทือนในแง่ความร่วมมือประสานงานกันระหว่างองค์การอีกด้วย ทาให้งานไม่ดาเนินไป
ตามโครงการเท่าทีค่ วรทัง้ ด้านมาตรฐาน ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ และความชานาญในด้านวิชาการ ดังนัน้
รัฐบาลจึงได้พจิ ารณาทีจ่ ะรวมองค์การไฟฟ้าทัง้ หมดเป็ นองค์การเดียวกันโดยจะจัดตัง้ เป็ นการไฟฟ้า
แห่งชาติขน้ึ รับผิดชอบในระบบการผลิตและการจาหน่ ายทัง้ ประเทศต่อไป นอกจากนัน้ ในด้านการ
สารวจสาหรับโคตรงการอเนกประสงค์กจ็ ะให้มกี ารประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ดียงิ่ ขึน้

12. สาหรับอนาคตการพลังงานของประเทศนัน้ คาดว่าในระยะ 15 ถึง 20 ปี
ข้างหน้า ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศจะมีไม่น้อยกว่า 1 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อ
ประมาณกาลังการผลิตที่อาจก่อสร้างขึน้ แล้วเห็นว่าจะสามารถสนองความต้องการนี้ได้
ในจานวนนี้กาลังการผลิตร้อยละ 80 จะมาจากการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังน้ า ซึ่งจะช่วยให้
อัตราค่ากระแสไฟลดต่ าลงกว่าในปจั จุบนั ได้อกี มาก จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ในด้าน
อุตสาหกรรมและสวัสดิการของประชาชนอย่างใหญ่หลวง คาดว่าปริมาณไฟฟ้าจะมีเพียง
พอทีจ่ ะส่งให้ทอ้ งทีช่ นบทโดยทัวไปเป็
่
นประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรด้วย

บทที่ 9
การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
________________
1.
การคมนาคมและขนส่ ง มีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ เศรษฐกิจ ของประเทศ หาก
ปราศจากการคมนาคมและการขนส่งที่ดแี ล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ก็ไม่อาจดาเนินไปได้
โดยสมบูรณ์ ฉะนัน้ เพื่อ ที่จะให้ก ารพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิท ธิภ าพสมความมุ่ง หมายของรัฐ บาล การพัฒ นาด้า นคมนาคมและการขนส่ ง จึง มีอ ัน ดับ
ความสาคัญสูงมากในแผนพัฒนา
2.
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 6 ปี ได้กาหนดโครงการพัฒนาการคมนาคมและขนส่งไว้
หลายโครงการ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 3 ปี แรกนัน้ ได้มุ่งหนักไปในด้าน
บูรณะและปรับปรุงบริการที่มอี ยู่เดิมให้มมี าตรฐานสูงขึน้ ส่วนการสร้างและขยายบริการใหม่นัน้ ได้
ทาไปไม่มากนักในระยะที่ 2 นี้ จะดาเนินงานตามโครงการเดิมซึ่งยังไม่เสร็จบริบูรณ์ และจะขยาย
และปรับปรุงการขนส่งและคมนาคมทุกประเภทให้มมี าตรฐานและสมรรถภาพยิง่ ขึน้

นโยบายและแนวทางดาเนิ นการ
การขนส่ง
3.
การขนส่งทางบก การขนส่งทางบกแบ่งออกเป็ นการขนส่งทางถนนและการขนส่ง
ทางรถไฟ การพัฒนาทางถนนนัน้ ได้แบ่งออกเป็นการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด
อาจกล่ า วได้ว่ า สภาพของถนนหนทางทัว่ พระราชอาณาจัก ร ส่ ว นมากยั ง มีม าตรฐานต่ า ทัง้ นี้
เนื่องจากในอดีตกาลนโยบายการสร้างทางมุ่งหมายจะเร่งรีบก่อสร้างทางหลวงติดต่อทัวถึ
่ งกันทุก
จังหวัดให้เร็วที่สุดเป็ นสาคัญ และมิได้คานึงถึงคุณภาพหรือปญั หาการบารุงรักษาเท่าที่ควร ฉะนัน้
ต่อมาเมื่อยานพาหนะได้เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายทัง้ จานวนและน้ าหนักที่บรรทุก
ประกอบกับการขาดแคลนทัง้ กาลังเงิน เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เพื่อการบูรณะรักษา ทางสายต่างๆ
ส่วนมากจึงชารุดขาดการซ่อมแซมเท่าทีค่ วร
(1) ทางหลวงแผ่นดิ น มีประมาณ 9,000 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นทางคอนกรีตหรือ
ลาดยางบ้างแล้ว 2,500 กิโลเมตร นอกจากนัน้ เป็ นทางลงหินหรือลูกรัง แต่ส่วนมากมีผวิ จราจรแคบ
รับน้าหนักบรรทุกได้น้อย และใช้การได้เฉพาะในฤดูแล้ง ท้องทีเ่ ป็ นจานวนมากจึงถูกตัดขาดจากกัน
หรือ ติดต่ อกันด้ว ย ความล าบากในฤดูฝ นโครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินตามแผนพัฒนาการ
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เศรษฐกิจแห่งชาติ 6 ปี เดิมดาริจะบูรณะทางที่มมี าตรฐานต่ า 6,100 กิโลเมตร และก่อสร้างสายใหม่
720 กิโลเมตร ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็ นส่วนใหญ่และเงินกู้ต่างประเทศสาหรับ 3 สาย แต่
ปรากฏว่าเงินลงทุนที่ประมาณว่าจะต้อ งจ่ายตามโครงการเป็ นจานวนสูงเกินความสามารถที่จะ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินภายในระยะ 6 ปี และอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้ าที่ก็มไี ม่เพียง
พอที่จะดาเนินการตามแผนการ ฉะนัน้ ในปี พ.ศ. 2505 กรมทางหลวงแผ่นดินจึงได้จดั โครงการ
พั
ฒ
น
า
ทางหลวงแผ่นดินขึน้ ใหม่เป็นโครงการ 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) มีแผนทีจ่ ะบูรณะทางทีย่ งั มีมาตรฐาน
ต่าและก่อสร้างใหม่ รวมทัง้ สิน้ 5,440 กิโลเมตร
ในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจนี้จะได้ทาการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการดัง กล่ า ว เพื่อ ปรับ ปรุ ง ล าดับ ความส าคัญ มาตรฐานการก่ อ สร้า งและก าหนดเวลาให้
สอดคล้องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ส่วนรวมของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ส่วนการดาเนินงานนัน้ จะ
มุ่งหนัก ไปในทางปรับปรุงบู รณะทางหลวงให้มมี าตรฐานสูงขึ้นมีผ ิว จราจรกว้างขึ้น สามารถรับ
น้ าหนักบรรทุกสูงขึน้ และใช้ได้สดวกทุกฤดูกาล ซึง่ จะเป็ นการประหยัดค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ด้วย และจะก่อสร้างหรือต่อเติมทางหลวงสายต่างๆ ให้สามารถติดต่อกันได้สะดวกทุกจังหวัดและทุก
ภาค
(2) ทางหลวงจังหวัด ในปจั จุบนั ทางหลวงจังหวัดมีระยะทางประมาณ 5,800
กิโลเมตร ซึ่งเดิมความรับผิดชอบในการก่อสร้างและบารุงรักษาเป็ นหน้ าที่ของแต่ ละจังหวัดและ
กรมโยธาเทศบาลเป็ นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ ระยะทางดังกล่าวอยู่ในระหว่างก่อสร้าง
3,660 กิโลเมตร และสร้างแล้ว 2,140 กิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือให้เงินอุดหนุ นค่าบารุงทาง
ประจาปี ส่วนมากเป็ นทางที่มมี าตรฐานต่ าชารุดทรุดโทรมและใช้การไม่ได้สะดวกหรือใช้ไม่ได้เลย
ระหว่างฤดูฝน ทัง้ นี้นอกจากไม่ได้รบั เงินจัดสรรและเงินอุดหนุ นสาหรับการบูรณะบารุงรักษาและ
ก่อ สร้างแล้ว ยังขาดแคลนเจ้าหน้ าที่อุ ปกรณ์และเครื่อ งมือประการหนึ่ง และมิได้มแี ผนการหรือ
จัดลาดับความสาคัญ ทาโครงการระยะยาวไว้เป็ นหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานและการประมาณ
ค่าใช้จ่ายอีกประการหนึ่ง ในกลางปี 2506 รัฐบาลได้โอนงานและเจ้าหน้าที่ไปสังกัดกรมทางหลวง
โดยมีวตั ถุประสงค์จะให้การดาเนินงานมีสมรรถภาพดีขน้ึ และเป็ นการประหยัดรายจ่ายการใช้กาลัง
เจ้าหน้าทีอ่ ุปกรณ์และเครือ่ งมือก่อสร้าง
การดาเนินงานในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี้ กรมทางหลวง
จะได้จดั ทาโครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัด 6 ปี (พ.ศ. 2508-2513) ขึน้ สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาทางหลวงแผ่นดิน 8 ปี ในระยะแรกของการดาเนินงานจะเน้ นหนักไปในการสารวจด้าน
วิชาการและคุณประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจสังคมและการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดลาดับ
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ความสาคัญและกาหนดมาตรฐานการก่อสร้างทีเ่ หมาะสมแก่สภาพของท้องที่ ส่วนทางสายสาคัญทีม่ ี
อยูแ่ ล้วก็จะได้บรู ณะและก่อสร้างให้ใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล
4.

การขนส่งทางน้า

(1) การขนส่งทางน้ าในประเทศได้มบี ทบาทอันสาคัญยิง่ ต่อเศรษฐกิจของชาติ
ประมาณร้อยละ 80 ของการขนส่งข้าวในภาคกลางของประเทศต้องอาศัยแม่น้ าลาคลอง การขนส่ง
ั ่ มบี ทบาทอันสาคัญเช่ นกันสาหรับราษฎรที่อยู่อาศัยตามแถบชายฝงของภาคใต้
ั่
โดยเรือชายฝ งก็
ประมาณร้อ ยละ 75 ของสิน ค้าที่ส่ ง ไปยัง ภาคใต้อ าศัย การขนส่ ง ด้ว ยเรือ ชายฝ งั ่ ฉะนัน้ การ
ั ่ งเป็ นนโยบายสาคัญประการ
พัฒนาการขนส่งทางน้ าภายในประเทศและการพัฒนาท่าเรือชายฝงจึ
หนึ่งทีจ่ ะต้องดาเนินการในระยะทีส่ องของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจนี้
(2) การพัฒนาการขนส่งทางทะเลได้มุ่งหนักไปในการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯ
ให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกด้วยการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ าให้
ลึกอยู่เสมอ และพยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาร่องน้ าให้ต่ าลง นอกจากนี้ เนื่องจาก
การค้าของประเทศไทยกับต่างประเทศได้ขยายตัวทุกปีและจะขยายตัวต่อไปท่าเรือกรุงเทพฯ กาลัง
ประสพกับความหนาแน่ นจึงจาเป็ นที่จะต้องขยายท่าเทียบเรือ และทาการสารวจด้านวิชาการและ
เศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจาเป็นทีจ่ ะต้องสร้างท่าเรือแห่งทีส่ อง
5.
การขนส่งทางอากาศ นโยบายพัฒนาการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ได้แก่ การ
ดาเนินการบูรณะและก่อสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศให้ทนั สมัยและปรับปรุงบริการ
สื่อสารและการควบคุ มการจราจรทางอากาศให้มสี มรรถภาพสูงยิง่ ขึ้น ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็ น
ศูนย์กลางของสายการบินในภาคตะวันออกไกล ส่วนทีเ่ กี่ยวกับการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ
เป็นการดาเนินงานปรับปรุงบริการและท่าอากาศยานพาณิชย์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสามารถใช้การได้
ดีทุกฤดูกาล
การคมนาคม
6.
นโยบายพัฒนาด้านสื่อสารในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับปรุง
บริการสื่อสารที่มอี ยู่เดิมให้มสี มรรถภาพดียงิ่ ขึน้ และเสริมสร้างระบบการคมนาคมของประเทศให้
สมบูรณ์และทันสมัยตามความต้องการของการค้าและประชาชน
(1) งานพัฒ นากิ จการไปรษณี ย์ เพื่อให้บริการไปรษณีย์ใ นพระนครและ
ธนบุรมี สี มรรถภาพและความรวดเร็วยิง่ ขึ้นจะได้ปรับปรุงขยายงานรับส่งไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์และพัสดุ
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ออกเป็ น 12 เขต และมีศูนย์กลางนาจ่ายประจาเขต ส่วนการไปรษณียท์ อ้ งถิน่ นัน้ ขณะนี้มที ท่ี าการ
ไปรษณีย์รวม 1,039 แห่ ง แต่ใ นจานวนนี้มเี พียง 184 แห่งเท่านัน้ ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข
ดาเนินการเองทีเ่ หลือจากนี้เป็ นบริการฝากไว้กบั อาเภอเอกชนและสถานีรถไฟ ฉะนัน้ เพื่อให้บริการ
ก้าวหน้าและมีสมรรถภาพสูงขึ้น กรมไปรษณียโ์ ทรเลขจะขยายจานวนที่ทาการและรับโอนบริการ
ฝากดังกล่าวมาดาเนินการเองให้มากและรวดเร็วทีส่ ุดทีจ่ ะกระทาได้
(2) งานพัฒ นากิ จ การโทรเลข โทรศัพ ท์ และโทรคมนาคม ได้แ ก่ การ
ปรับปรุงงานและขยายบริการตามความต้องการทีก่ าลังเพิม่ ขึน้ เป้นลาดับ ทัง้ ในพระนครและธนบุร ี
และในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ตลอดจนการติดต่อกับต่างประเทศ รวมทัง้ บริการเทเล็กซ์และเครื่อง
โทรพิมพ์ดว้ ย นอกจากนี้จะดาเนินการก่อสร้างระบบไมโครเวฟตามเส้นทางสายใหญ่ 5 สายทัวถึ
่ ง
ส่วนภูมภิ าค จึงอาจคาดได้ว่าภายในระยะที่สองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 6 ปี น้ี ประเทศไทยจะ
สามารถให้บริการในด้านการโทรศัพท์และการโทรคมนาคมทัง้ ภายในและระหว่างประเทศได้เป็ น
อย่างดี

เป้ าหมายการพัฒนา
การขนส่งทางบก
7.
(1) ทางหลวงแผ่ น ดิ น และทางหลวงจัง หวัด ตามโครงการบู ร ณะและ
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) ภายใน 2509 จะสารวจทางให้แล้วเสร็จจานวน
3,700 กม. และบูรณะและก่อสร้างให้แล้วเสร็จจานวน 1,830 กม. ส่วนทางหลวงจังหวัดนัน้ ตาม
โครงการทางหลวงจังหวัด 6 ปี (พ.ศ. 2508-2513) จะดาเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางหลวงแผ่นดินตามโครงการ 8 ปี ภายในปี 2509 จะสารวจทางให้แล้วเสร็จจานวน 1,000 กม.
และบูรณะและก่อสร้างทางให้ได้จานวน 700-1,000 กม. ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน
ช่วยเหลือและเงินกู้ต่างประเทศในการดาเนินงานนอกจากการสร้างและบูรณะทางดังกล่าวแล้ว จะ
จัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือกลเพื่อบูรณะซ่อมแซมและก่อสร้างทางหลวงจังหวัดในภาคต่างๆ อีกภาคละ 1
แห่งด้วย
(2) การรถไฟ งานพัฒนากิจการรถไฟตามแผนพัฒนาฯ 3 ปีหลังนี้ ภายในปี
2509 จะสร้างทางสายแก่งคอย-บัวใหญ่ให้แล้วเสร็จ ซึง่ จะเพิม่ ทางรถไฟทัวประเทศเป็
่
นระยะทาง
3,760 กม. ซือ้ รถสินค้าเพิม่ อีก 1,004 หลัง รวมกับทีม่ อี ยู่แล้วเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 8,185 หลัง ซื้อ
รถจักรดีเซล 10 ชุด รวมเป็ นทัง้ หมด 20 ชุด ผลิตหมอนคอนกรีต จานวน 317,300 ท่อน เพื่อใช้
แทนหมอนไม้เปลีย่ นสะพานให้เป็ นสะพานเหล็กหรือคอนกรีตรวม 183 แห่ง และก่อสร้างย่านสินค้า
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พหลโยธินให้แล้วเสร็จ ทัง้ นี้คาดว่าจานวนผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตรจะเพิม่ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ
จานวนสินค้าบรรทุก ตัน-กิโลเมตร จะเพิม่ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
การขนส่งทางน้า
8.
จะดาเนินการสารวจการตกตะกอนทีป่ ากแม่น้ าเจ้าพระยาและการขยายท่าเทียบเรือ
ทีก่ รุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จและเริม่ สารวจทางวิศวกรรมของโครงการสร้างท่าเรือที่ 2 ทีศ่ รีราชา ส่วน
ท่าเรือทางภาคใต้นัน้ คาดว่าจะทาการขุดลอกท่าเทียบเรือปตั ตานีเสร็จในปี 2508 และขุดลอก
ท่าเทียบเรือสงขลา ภูเก็ต กันตังและนราธิวาสเสร็จในปี 2509 นอกจากนี้จะปรับปรุงการขนส่งทาง
ทะเล โดยซือ้ เรือสินค้าใหม่ 2 ลา ส่วนการขนส่งทางแม่น้ าลาคลองนัน้ ได้เริม่ ทาการสารวจเบือ้ งต้น
ในปี 2506 และพยายามจะให้เสร็จภายในปี 2508
การขนส่งทางอากาศ
9.
คาดว่ าการปรับ ปรุง ทางวิ่งสายตะวันออกที่ส นามบินดอนเมือ งจะแล้ว เสร็จในปี
2507 ส่วนงานพัฒนาสนามบินในต่างจังหวัดจะก่อสร้างทางวิง่ เพิม่ ขึน้ อีก 3 แห่ง และก่อสร้าง
สนามบินใหม่แทนสนามบินเก่าที่จงั หวัดสงขลา โครงการปรับปรุงซ่อมเครื่องบินซึ่งเริม่ มาตัง้ แต่ปี
2505 นัน้ จะได้ปรับปรุงการดาเนินงานให้มแี รงงานผลิตเพิม่ ขึน้ 3 เท่า ภายในปี 2509 บริษทั
เดินอากาศไทยจะซือ้ เครือ่ งบินแบบแอรโร 748 ขนาด 40 ทีน่ งั ่ จานวน 3 เครื่อง ส่วนการสารวจทีต่ งั ้
ท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งทีส่ องคงจะแล้วเสร็จในปี 2507
คาดว่าจานวนกิโลเมตรผูโ้ ดยสารจะเพิม่ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 พัสดุ บรรทุกตัน
กิโลเมตรจะเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2509 อัตราดังกล่าวจะเพิม่ ถึงปีละร้อยละ 20
และร้อยละ 7 ตามลาดับ
การคมนาคม
10. กิ จการไปรษณี ยแ์ ละโทรเลข งานพัฒนากิจการไปรษณีย์ในจังหวัดพระนครธนบุรจี ะเปลี่ยนมาเป็ นแบบงานกระจาย โดยการสร้างศูนย์กลางผ่าน 3 แห่ง และกรมไปรษณีย์
โทรเลขจะรับโอนทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขทีฝ่ ากไว้กบั สถานีรถไฟ อาเภอ และเอกชนมาดาเนินการ
เองรวมจานวน 80 แห่ง แต่ยงั ต้องมีท่ที าการไปรษณียท์ ่ฝี ากไว้เหลืออยู่ 805 แห่ง ส่วนกิจการ
โทรเลขนัน้ จะจัดตัง้ เสาและพาดสายโทรเลขในจังหวัดต่างๆ รวม 68 แห่ง
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11. กิ จการโทรศัพท์ ตามโครงการขยายชุมทางโทรศัพท์ 5 ปี (พ.ศ. 2503-2508) ใน
จังหวัดพระนคร ธนบุร ี องค์การโทรศัพท์ฯ จะเพิม่ ชุมสายโทรศัพท์อกี 25,500 เลขหมาย และในปี
2509 จะเพิม่ อีกจานวน 7,000 เลขหมาย รวมจานวนเลขหมายในเขตนครหลวงทัง้ สิ้น 62,000
เลขหมาย ส่วนการโทรศัพท์ในต่างจังหวัดนัน้ จะทาการติดตัง้ ปรับปรุงและขยายชุมสายโทรศัพท์
รวม 43 จังหวัด กับ 8 อาเภอ ฉะนัน้ ภายในปี 2509 จะมีโทรศัพท์ในต่างจังหวัดรวมทัง้ สิ้น 54
จังหวัด กับ 16 อาเภอ และมีหมายเลขทัง้ สิน้ 30,000 เลขหมาย ซึ่ง 17 จังหวัด กับ 3 อาเภอ ใน
จานวนนี้จะมีระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
12. กิ จการวิ ท ยุ จัดตัง้ สถานีว ิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท์ในต่างจังหวัดรวม 11
จังหวัด และเปิ ดบริการวิทยุโทรศัพท์กบั ต่างประเทศโดยตรง ระหว่างกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ และ
จัดตัง้ วิทยุทางไกลติดต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
13. กิ จการเทเล็กซ์ เปิ ดชุมสายเทเล็กซ์ในประเทศรวม 3 จังหวัด คือ พระนคร
หาดใหญ่ และลาปาง และเปิ ดเทเล็กซ์สาขาขึ้น รวม 13 จังหวัด และจะเปิ ดบริการเทเล็กซ์กบั
ต่างประเทศ กรุงเทพฯ กับฮ่องกง สิงคโปร์ และสวิสเซอร์แลนด์
14. กิ จการโทรคมนาคม ติดตัง้ เส้นหลักโทรคมนาคมผ่านจังหวัดสาคัญๆ ให้ครบ 5
สาย โดยให้มจี านวนช่องส่งได้เต็มทีถ่ งึ 600 ช่อง

งบพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
15. การจัดสรรการลงทุนเพื่อการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง ในปี 2507-2509 รวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 6,300 ล้านบาท แบ่งจ่ายจากงบประมาณ 3,900 ล้านบาท จากเงินกู้ 2,013 ล้าน
บาท และเงินช่วยเหลือ 377 ล้านบาท ทัง้ นี้ได้จาแนกไว้ดงั รายการในตารางต่อไปนี้
1. งบประมาณ
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
โครงการ
ส่วนราชการ
กรมทางหลวง
1. จัดหาเครือ่ งจักรการทาง
2. สารวจทาง
3. บูรณะและก่อสร้างทาง

งบประมาณ
2507
2508
716.57
987.13
503.86
738.23
24.95
25.00
71.90
257.67
518.00

รวม
2509
1,391.00
1,200.62
25.00

3,094.70
2,442.71
74.95

948.00

1,813.57
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ส่วนราชการ
4. ก่อสร้างสะพาน
5. ทางหลวงจังหวัด
6. ศูนย์ฝึกอบรมทางหลวง
7. ทางนอกโครงการ
กรมชลประทาน
1. ชัยนาท-สิงห์บุร-ี อ่างทอง 1/
2. ทางในเขตโครงการเจ้าพระยา
3. รังสิต-นครนายก 1/
4. ทางในเขตโครงการแก่งกระจาน

2507
18.30
78.04
35.00
16.39
4.17
5.59
4.86
1.77

งบประมาณ
2508
20.00
130.00
5.23
40.00
61.80
6.80
10.00
9.00
6.00

2509
20.00
165.00
2.62
40.00
36.50
10.00
12.00
8.50
6.00

58.30
373.04
7.85
115.00
84.69
20.97
27.59
22.36
13.77

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. ขยายกิจการโรงซ่อมเครือ่ งบิน

3.70
3.70

2.60
2.60

1.60
1.60

7.90
7.90

กรมการบินพาณิ ชย์
1. พัฒนาสนามบินต่างจังหวัด
2. งานวิทยุเดินอากาศ
3. ปรับปรุงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
4. ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ท่ี 2

106.77
20.00
17.92
23.58
45.27

104.10
23.00
8.10
23.00
50.00

66.20
15.00
1.20
50.00

277.07
58.00
27.22
46.58
145.27

79.75
18.46
29.68
12.40
17.18
2.03

75.20
10.70
35.00
18.60
8.80
2.10

78.10
3.60
41.70
18.60
8.90
5.30

233.05
32.76
106.38
49.60
34.88
9.43

6.10
3.60
2.50

35.20
3.00
32.20

7.98
3.00
4.98

49.28
9.60
39.68

264.42

375.60

167.30

807.32

18.73
18.73

100.00
100.00

-

118.73
118.73

โครงการ

กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
1. ขยายไปรษณียใ์ นพระนครและธนบุร ี
2. พัฒนากิจการโทรเลข
3. ขยายไปรษณียท์ อ้ งถิน่
4. บริการเทเล็กซ์
5. พัฒนากิจการวิทยุ
กรมเจ้าท่า
1. สารวจการขนส่งทางน้าในประเทศ
2. ขุดลอกร่องน้าทางเข้าท่าเรือกันตัง
รัฐวิ สาหกิ จ
ส านั ก งานด าเนิ นการตามโครงการการ
คมนาคม
1. ระบบไมโครเวฟ

รวม

123

ส่วนราชการ
โครงการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
1. พัฒนาโทรศัพท์หวั เมือง
2. ประสานงานโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1. ขุดลุอกและบารุงรักษาร่องน้าเจ้าพระยา
2. ขุดลอกร่องน้าปตั ตานี
3. สารวจเพือ่ สร้างท่าเรือศรีราชา
4. ขุดลอกร่องน้าสงขลา
5. ขุดลอกร่องน้าทางเข้าท่าเรือภูเก็ต

2507

งบประมาณ
2508

รวม
2509

31.42
23.42
8.00
44.20
31.23
12.97
-

64.70
23.80
1.10
25.00
14.80
-

81.00
23.80
1.10
40.00
1.80
14.30

34.42
23.42
8.00
189.09
78.83
15.17
65.00
16.60
14.30

5.70
5.70

3.90
3.90

3.90
3.90

13.50
13.50

134.79
3.00
86.79
45.00

204.00
50.30
153.70

79.40
33.40
46.00

418.19
3.00
170.47
244.70

บริ ษทั เดิ นอากาศไทย
1. ชาระหุน้
2. เงินอุดหนุน

27.58
25.28
2.30

3.0
3.0

3.0
3.0

33.58
25.28
8.30

อู่กรุงเทพฯ
1. ซือ้ เครือ่ งมือทุน่ แรง

2.00
2.00

-

-

2.00
20.00

รวม
980.90
1,362.73 1,558.30
หมายเหตุ : 1/ จะโอนไปกรมทางหลวงปี 2507
2/ เป็ นเงินสารองไว้ใช้เพือ่ การโยกย้าย การสารวจ และการออกแบบเบือ้ งต้น

3,902.02

องค์การ ร.ส.พ.
1. ทดแทนรถบรรทุก
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1. ก่อสร้างย่านพหลโยธิน
2. ก่อสร้างทางสายแก่งคอย-บัวใหญ่
3. พัฒนากิจการรถไฟ
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2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ
กรมทางหลวง
1. งานส ารวจบูร ณะและก่อสร้า ง
ทาง
2. ทางหลวงจังหวัด
องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ
1. ระบบไมโคเวฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1. ก่อ สร้า งทางสายแก่ งคอย-บัว
ใหญ่
2. พัฒนากิจการรถไฟ
บริ ษทั ไทยเดิ นเรือทะเล
1. เรือเดินทะเล 2 ลา
รวม

2507
157.7

2508
351.4

2509
688.5

157.7
-

251.4
100.0

538.5
150.0

รวม
แหล่งที่ มาขอกู้
1,197.6 ธนาคารโลก และ
สหรัฐอเมริกา
947.6
25.00

84.0
84.0

57.5
57.5

57.5
57.5

199.0 เยอรมนี (เฉพาะปี
199.0 2508-2509)

231.7

190.2

117.1

539.0

195.6
36.1

24.3
165.9

12.5
104.6

232.4 เยอรมนี
306.6 ธนาคารโลก

-

78.0
78.0

-

476.4

677.1

863.1

78.0 บริษทั เอกชนญีป่ นุ่
78.0
2,013.6
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3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ
ก. สหรัฐอเมริ กา
1. เงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
(1) การสารวจทางหลวงจังหวัด
(2) บริการสนามบิน
(3) การสารวจสนามบินพาณิชย์ท่ี 2
2. เงินช่วยเหลือความมันคงของประเทศ
่
(1) ทางหลวงจังหวัด
ข. กองทุนพิ เศษสหประชาชาติ
1. ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
2. ศูนย์ฝึกอบรมทางหลวง
3. สารวจท่าเรือศรีราชา
4. สารวจการตกตระกอนปากน้าเจ้าพระยา
ค. สหประชาชาติ
ฆ. แผนโคลัมโบ
1. ศูนย์เครือ่ งมือกลภาคใต้ (ญีป่ นุ่ )
2. ศูนย์เครือ่ งมือกลภาคเหนือ
3. สารวจทางหลวง
อื่นๆ
ง. แหล่งอื่นๆ
1. การสารวจแร่ภาคเหนือ (เยอรมนี)
2. โรงเรียนอาชีวะเหมืองแร่ (เยอรมนี)
อื่นๆ
รวม

(ล้านบาท)
2509
รวม
78.0
270.0

2507
113.0

2508
79.0

16.5

23.8

9.4

49.7

1.5

1.5

1.5

4.5

11.0

12.0

11.0

36.0

5.0

6.0

6.0

17.0

147.0

122.3

107.0

777.2
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รวมงบพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
980.99
473.40
147.00
1,601.39

2508
2509
1,362.73 1,558.30
677.10 863.10
122.30 107.90
2,162.13 2,529.30

(ล้านบาท)
รวม
3,902.02
2,013.60
377.20
6,292.82

เมื่อรวบงบรายได้ของรัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมอีกประมาณ 700 ล้านบาทแล้ว จะ
ได้งบยอดพัฒนาการคมนาคมและขนส่งทัง้ หมดประมาณ 7,000 ล้านบาท
โครงการพัฒนาการคมนาคม
การขนส่งทางบก
16. (1) โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิ น เป็ นโครงการที่มวี ตั ถุประสงค์ในการ
บูรณะทางหลวงแผ่นดินที่มอี ยู่แล้ว ให้มมี าตรฐานสูง มีผวิ จราจรกว้างขึน้ รับน้ าหนักบรรทุกได้มาก
ขึ้น สามารถใช้การได้ทุกฤดูก าล และมีวตั ถุประสงค์ใ นการก่อ สร้างทางขึ้นใหม่เ ชื่อ มต่ อระหว่าง
ท้องถิ่นต่างๆ ที่เห็นว่ามีความจาเป็ นรีบด่วนในด้านการเศรษฐกิจ การบริหารและการสังคมของ
ประเทศ ตามโครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) จะทาการบูรณะทางเป็ น
จานวนประมาณ 3,980 กม. และก่อสร้างทางใหม่อกี ประมาณ 1,460 กม. โดยใช้เงินกู้และเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศและงบประมาณแผ่นดิน
ก.

1.
2.
3.
4.

โครงการบูรณะสร้างทางหลวงแผ่นดิ น
เส้นทาง
ภาคเหนื อ
เชียงใหม่ – ฮอด
สระบุร ี – นครสวรรค์
ลาปาง – เชียงใหม่
นครสวรรค์ – เชียงราย
รวมภาคเหนือ

ระยะทาง (กิโลเมตร)
103
235
105
596
1,039
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เส้นทาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
บ้านไผ่ – อุบล
อุดร – นครพนม
เลย – ชุมแพ – ขอนแก่น
นครราชสีมา – หนองคาย
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
นครปฐม – ชุมพร
กรุงเทพฯ – ตราด
กรุงเทพฯ – นครปฐม
กรุงเทพฯ – สระบุร ี
รวมภาคกลาง
ภาคใต้
ชุมพร – ระนอง
ตะกัวป
่ า่ – พังงา
กระบี่ – ตรัง
ตรัง – พัทลุง
คลองแงะ – คลองพรวน
นครศรีธรรมราช – กันตัง
สงขลา – นราธิวาส
รวมภาคใต้
รวมเส้นทางบูรณะทัง้ สิน้

ระยะทาง (กิโลเมตร)
279
244
215
363
1,098

444
388
52
102
986

115
126
108
60
31
162
257
859
3,982

128

ข.

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิ น

เส้นทาง
ภาคเหนื อ
1. ตาก - แม่สอด
2. ฮอด - แม่สะเรียง
รวมภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. สระบุร ี – หล่มสัก
2. นครราชสีมา – อุบล
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
4. บางแค – ดาเนินสะดวก –
สมุทรสงคราม
รวมภาคกลาง

1.
2.
3.
4.

ระยะทาง (กิโลเมตร)
101
120
221

272
416
686

42
42

ภาคใต้
ระนอง – ตะกัวป
่ า่
174
กระบี่ – พังงา
87
สุราษฎร์ – ตะกัวป
่ า่
150
พัทลุง – รัตนภูม ิ – หาดใหญ่
99
รวมภาคใต้
501
รวมเส้นทางบูรณะทัง้ สิน้
1,459
หมายเหตุ : โครงการข้างต้นนี้ กาลังปรับปรุงใหม่

ระหว่างปี 2507-2509 นี้ เป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2506 ประมาณว่าจะ
สามารถสารวจทางได้ 3,700 กม. และทาการบูรณะและก่อสร้างทางได้ 2,100 กม. ภายในปี 2509
หากสามารถจัดหาเงินมาดาเนินการได้เต็มทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ นอกจากนัน้ จะดาเนินการก่อสร้างทาง
นอกโครงการทีจ่ าเป็ นเร่งด่วน เช่น สายแม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน และปราจีนบุร ี – ปกั ธงไชย เป็ น
ต้น ตามโครงการ 8 ปีน้ี จะทะยอยกันสร้างโดยเริม่ จากสายทีก่ ู้เงินจากธนาคารโลกได้แล้ว 4 สาย
คือ อุ ด ร – นครพนม ล าปาง – เชีย งใหม่ นครปฐม – ชุ ม พร และสงขลา – นราธิว าส และที่
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แผนที่แสดงทางหลวงภาคเหนื อ

แผนที่แสดงทางหลวงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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แผนที่แสดงทางหลวงภาคกลาง
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แผนที่แสดงทางหลวงภาคใต้
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กู้เงินธนาคารเอ๊กซปอร์ตอิมปอร์ตของสหรัฐอเมริกาได้แล้ว สาหรับสายกรุงเทพฯ – ศรีราชา ซึ่งจะ
ได้พจิ ารณาสร้างตนถึงตราดต่อไป
(2) โครงการทางหลวงจังหวัด งานพัฒนาทางหลวงจังหวัดในปจั จุบนั กาลัง
อยู่ในระหว่างการร่างโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2508 – 2513) ซึง่ เป็ นโครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
ทางหลวงจังหวัดทัวประเทศ
่
ให้มมี าตรฐานดีใช้ได้ทุกฤดูกาล โครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัดนี้ม ี
จุดประสงค์ทจ่ี ะให้มสี ่วนสัมพันธ์กบั โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน 8 ปี คือ ให้แล้วเสร็จพร้อมๆ
กัน สาหรับปี 2507 จะถือเป็ นปีเตรียมงาน โดยดาเนินการก่อสร้างทางหลวงจังหวัดบางสายต่อจาก
งานที่ได้เริม่ ไว้แล้วในปี ก่อนๆ เช่น ในภาคเหนือจะได้ก่อสร้างทางสายไชยวิบูลย์ – วิเชียรบุร ี (7
กม.) และสายพิษณุโลก – บางระกา (17 กม.) โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ทางสายเชียงราย –
เชียงของ (136 กม.) ซึง่ เป็ นทางสายยุทธศาสตร์ทร่ี ฐั บาลไทยออกเงินสมทบก่อสร้างร่วมกับสหรัฐฯ
ในอัตราครึง่ ต่อครึง่ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้ก่อสร้างทางสายขอนแก่น – ยางตลาด
(59 กม.) ซึง่ เป็ นทางที่รฐั บาลออสเตรเลียช่วยก่อสร้างตามโครงการจัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือกลทีจ่ งั หวัด
ขอนแก่น – ยางตลาด (59 กม.) ซึง่ เป็ นทางที่รฐั บาลออสเตรเลียช่วยก่อสร้างตามโครงการจัดตัง้
ศูนย์เครื่องมือกลที่จงั หวัดขอนแก่นและทางสายพังโคน – บึงกาฬ (148 กม. ซึ่งเป็ นทางสาย
ยุทธศาสตร์ท่รี ฐั บาลไทยร่วมดาเนินการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2507 จะ
ทาการสารวจและก่อสร้างทางหลวงจังหวัดในภาคต่างๆ ต่อจากงานทีไ่ ด้เริม่ ไว้แล้วในปีก่อนๆ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการร่างโครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัด 6 ปี ทีไ่ ด้อ้างถึง
ข้างต้นก็จะได้มกี ารสารวจและศึกษาหาความต้องการเกีย่ วกับทางหลวงจังหวัดของจังหวัดต่างๆ ทัว่
ราชอาณาจัก ร ทัง้ นี้ เ พื่อ พิจ ารณาจัด ล าดับ ความส าคัญ ของทางหลวงจัง หวัด แต่ ล ะสายภายใน
แต่ละภาค เลือกเส้นทางทีจ่ ะพัฒนาทางแต่ละสายภายในแต่ละปี และวางมาตรฐานการก่อสร้างอัน
เหมาะสมแก่สภาพและความต้องการของท้องที่ ตลอดจนกาลังเงินที่จะใช้ในการพัฒนาและเป็ นที่
คาดหมายว่าการจัดทาโครงการทางหลวงจังหวัด 6 ปี จะแล้วเสร็จและเริม่ ดาเนินการได้ใน พ.ศ.
2508 ระหว่าง พ.ศ. 2508-2510 จะทาการสารวจทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร บารุงและก่อสร้าง
ทางประมาณ 700-1,000 กม. โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ แต่
โดยทีใ่ นปจั จุบนั โครงการดังกล่าวยังอยูใ่ นขัน้ เตรียมงาน จึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น
นอกจากการสารวจการปรับปรุงและก่อสร้างทางแล้ว งานพัฒนาทางหลวง
จังหวัดยังรวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือกล ดังที่รฐั บาลออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือที่จงั หวัดขอนแก่นในภาคอื่นอีกด้ว ย การจัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือ กลดังกล่ าวมี
จุดประสงค์ทจ่ี ะฝึกวิศวกรไทยให้มคี วามรูค้ วามชานาญในการก่อสร้างและบารุงทาง ตลอดจนการใช้
และซ่อมแซมเครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างและบารุงรักษาทางด้วย คาดว่าจะได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในการตัง้ ศูนย์เครือ่ งมือกลในภาคเหนือและภาคใต้ในอนาคตอันใกล้น้ี
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3
โครงการพัฒนาการรถไฟ เป็ นการดาเนินงานตามโครงการ 6 ปี (พ.ศ.
2504-2509) โดยใช้เงินรายได้และเงินสารองของการรถไฟฯ เงินกู้และเงินสมทบจากงบประมาณ
แผ่นดินแบ่งงานออกได้เป็นประเภทใหญ่ 3 ประเภท คือ
ก.
การปรับปรุงบริ การให้ มีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยน
รถจักรไอน้ าเป็ นรถจักรดีเซล การซื้อรถสินค้าเพื่อใช้แทนรถเก่าที่หมดอายุใช้งานและเพิม่ จานวน
รถสินค้าให้เพียงพอแก่ความต้องการ การเปลีย่ นแปลงรางจาก 50 ปอนด์เป็ น 70 ปอนด์ การเปลีย่ น
สะพานให้รบั น้ าหนักเพลาได้ 15 ตัน การซื้อรถโดยสารเพิม่ เติม การซื้อแทนของเก่าที่หมดอายุ
ใช้งาน การเปลี่ยนหมอนรองรางเป็ นหมอนคอนกรีต การขยายและปรับปรุงย่านสับเปลี่ยนต่างๆ
การปรับปรุงเครือ่ งสัญญาณการโทรคมนาคมศูนย์ฝึกการรถไฟและอื่นๆ นอกจากนี้เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร จะจัดการเดินรถดีเซลรางแทนรถธรรมดาในรัศมี 200 กิโลเมตร จากพระนคร
รถชนิดนี้มคี วามเร็วกว่ารถโดยสารธรรมดา และการนารถโดยสารปรับอากาศมาใช้
ข.
งานก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ เพื่ อ ขยายเส้ น ทางรถไฟสายใหม่ ท่ี ม ี
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการดาเนินงานเพื่อบรรเทาความคับคังของการจราจรในเขตนคร
่
หลวง เช่น การก่อสร้างทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุร ี การสร้างทางสายแก่งคอย – บัวใหญ่ และ
ก
า
ร
ก่อสร้างย่านสินค้าพหลโยธิน
(4) โครงการทดแทนรถบรรทุ ก สิ น ค้ าขององค์ก าร ร.ส.พ. เป็ น การซื้อ
รถบรรทุกสินค้ามาใช้แทนรถเก่าทีห่ มดอายุใช้งานปีละ 30-40 คัน เพื่อให้องค์การฯ มีบริการขนส่งที่
มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เงินสมทบจากงบประมาณแผ่นดิน เพราะในระหว่างนี้องค์การฯ ยังคงมี
ภาระทีจ่ ะต้องชาระหนี้สนิ เดิมอยูเ่ ป็นจานวนมาก
การขนส่งทางน้า
17. (1) โครงการสารวจและพัฒนาการขนส่งทางน้าภายในประเทศ ตามความ
มุง่ หมายของโครงการนี้ คือ เพื่อจะทาการสารวจสถิตสิ นิ ค้า ผูโ้ ดยสาร เส้นทาง และอุปสรรคของการ
ขนส่งทางน้าภายในประเทศเมือ่ การสารวจนี้เสร็จสิน้ แล้ว ก็จะใช้รายงานผลจากการสารวจครัง้ นี้เป็ น
เครือ่ งประกอบการวางโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ าขึน้ ต่อไป โครงการนี้เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ปี 2506
และจะดาเนินการต่อเนื่องกันไปถึงปี 2508
(2) โครงการสารวจการตกตะกอนที่ปากน้าเจ้าพระยา เป็ นงานสารวจทาง
แผนทีแ่ ละสมุทรศาสตร์ต่างๆ เพื่อหาขอบเขตและสาเหตุของการตกตะกอน ประกอบกับการหาวิธ ี
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ขจัดการตกตะกอนเหล่านัน้ โครงการนี้ได้ดาเนินมาตัง้ แต่ปี 2503 ประมาณว่าจะแล้วเสร็จในปี 2508
โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาติ
(3) โครงการขุด ลอกร่ อ งน้ าทางเข้ าท่ าเรื อ ภาคใต้ เนื่อ งจากการขนถ่ าย
สินค้าตามท่าเรือ ต่างๆ ในภาคใต้ไ ด้ดาเนินไปด้ว ยความลาบาก เพราะร่องน้ าตื้นเขิน ทาให้เ รือ
ั ่ าเทียบท่าไม่สะดวกเป็ นเหตุ ให้เสียเวลาขนถ่ ายและเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
ลาเลียงและเรือชายฝงเข้
เป็ นอันมาก การดาเนินโครงการขุดลอกร่องน้ าทางเข้าท่าเรือภาคใต้จงึ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะแก้ปญั หา
ข้างต้น โดยกาหนดให้มกี ารสารวจและขุดลอกท่าเรือต่างๆ ในภาคใต้ คือ ที่ปตั ตานี สงขลา ภูเก็ต
นราธิวาส และกันตัง
อนึ่ง ตามโครงการนี้จะจัดให้มอี ุปกรณ์ในการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้ า
ั่
ทัง้ สองฝงทะเลของประเทศไทย
เพื่อใช้ในการบารุงรักษาร่อ งน้ า ณ ท่าเรือต่ างๆ ในอนาคตการ
ดาเนินงานตามโครงการนี้จะกระทาโดยการท่าเรือฯ และกรมเจ้าท่า เริม่ แต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นไป
นอกจากการขุดลอกร่องน้ าแล้ว จะได้พจิ ารณาการก่อสร้างท่าเรือภาคใต้
ขึน้ เป็นบางแห่ง ซึง่ อาจเป็นทีส่ งขลาในอนาคตอันไม่ไกลนัก ส่วนการขุดคอคอดกระนัน้ เป็ นเรื่องของ
เอกชน ซึง่ จะต้องพิจารณาหลักการให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประเทศอย่างแท้จริง
(4) โครงการขยายท่ าเรื อกรุงเทพฯ คือ การก่ อสร้างท่าเทียบเรือเพิม่ เติม
และการสร้างหลักผูกเรือกลางน้ าตอนใกล้กบั ท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถ
จอดกลางน้ าได้โดยไม่ต้องจอดเทียบท่า ซึง่ เป็ นการบรรเทาความคับคังที
่ ่ท่าเทียบเรือและเป็ นการ
เพิม่ สมรรถภาพการทางานอีกด้วย การดาเนินงานตามโครงการนี้ประมาณว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ใน
ปี 2508 และแล้วเสร็จในปี 2509 เงินทุนทีใ่ ช้ในการดาเนินงานตามโครงการนี้มาจากรายได้ของการ
ท่าเรือฯ
(5) โครงการส ารวจท่ า เรื อ ศรี ราชา เป็ นการสารวจทางวิศ วกรรมและ
ออกแบบงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมทัง้ ประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่าเรือทะเลลึกทีแ่ หลมกระบัง
อาเภอศรีราชาเพื่อบรรเทาความคับคังของท่
่
าเรือกรุงเทพฯ และเพื่อให้เป็ นท่าเรือสาหรับสินค้าออก
และสินค้าเข้าของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ว ย งานสารวจทาง
วิศวกรรมทีท่ ่าเรือแห่งนี้ประมาณว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี
ท่าเรือใหม่น้กี าหนดจะให้มเี ขื่อนเทียบเรือใหญ่ได้ 7 ลา มีเขื่อนเทียบเรือค้า
ั่
ชายฝงยาว
550 เมตร มีท่ผี ูกเรือกลางน้ า 6 ลา มีกงั เก็บสินค้าและอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าที่
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ทันสมัยครบถ้วน ท่าเรือแห่งนี้ประมาณว่าจะมีความสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2 ล้านตัน
ต่อปี
การขนส่งทางอากาศ
18. (1) โครงการปรับปรุงวิ ทยุเดิ นอากาศ เป็ นโครงการที่มวี ตั ถุประสงค์ในการ
ปรับ ปรุง ระบบสื่อ สารการเดิน อากาศและระบบการควบคุ ม จราจรทางอากาศของประเทศให้ม ี
ประสิท ธิภ าพสู ง การด าเนิ น งานตามโครงการนี้ ประกอบด้ว ยการจัด ตัง้ สถานี ว ิท ยุ ช่ ว ยการ
เดินอากาศ การจัดตัง้ ศูนย์กลางสื่อสารสาหรับภายในและต่างประเทศ การเปิดระบบสื่อสารโทรพิมพ์
ระหว่างพระนครและสถานีศูนย์กลางสื่อสารต่างจังหวัด การจัดตัง้ สถานีวทิ ยุการบิน ณ สนามบิน
พาณิชย์ในประเทศต่างๆ และการจัดตัง้ หน่วยทดสอบเครือ่ งช่วยการเดินอากาศ
(2) โครงการสารวจและก่ อสร้างสนามบิ นพาณิ ชย์ แห่ งที่ สอง เนื่องจาก
ท่ า อากาศยานพาณิ ช ย์ร ะหว่ า งประเทศที่ด อนเมือ งในป จั จุ บ ัน ก าลัง เริ่ม ประสพความคับ คัง่ มี
เครือ่ งบินพาณิชย์ขน้ึ ลงเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก และยังใช้เป็ นสนามบินทหารอีกด้วย นอกจากปญั หา
ต่ า งๆ เกี่ย วกับ การใช้ส นามบิน เดีย วกัน แล้ว ในระยะเวลาอัน ใกล้ใ นอนาคต ดอนเมือ งอาจไม่
เหมาะสมสาหรับเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศ และต้องสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์ขน้ึ
ใหม่เ พื่อ เป็ น ศู น ย์ก ลางของสายการบิน ทางเอเซีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ต่ อ ไป ฉะนัน้ ในระยะของ
แผนพัฒนาจะทาการสารวจที่ตงั ้ สนามบินพาณิชย์แห่งทีส่ อง ต่อจากทีไ่ ด้ดาเนินการไปบ้างแล้วในปี
2506 รวมทัง้ ฐานะของท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคต
(3) โครงการปรับ ปรุง ทางวิ่ ง สายตะวัน ออก โครงการนี้ ด าเนิ น ไปเพื่อ
ปรับปรุงทางวิง่ สายตะวันออกซึ่งในปจั จุบนั ชารุดใช้การไม่ได้ ให้มผี วิ คอนกรีตและให้สามารถรับ
น้ าหนักบรรทุกได้ 75,000 ปอนด์ต่อหนึ่งล้อ เพื่อบรรเทาความคับคังของการจราจรทางอากาศที
่
่
สนามบินดอนเมืองเป็นการชัวคราว
่
คาดว่าจะเสร็จในปี 2508
(4) โครงการพัฒ นาสนามบิ น ต่ า งจัง หวัด วัต ถุ ป ระสงค์ของโครงการคือ
เพื่อที่จะปรับปรุงทางวิง่ ของสนามบินพาณิชย์ต่างจังหวัด ให้มพี ้นื ผิวราดยางหรือคอนกรีต สามารถ
รั
บ
น้ าหนักบรรทุกของเครื่องบินพาณิชย์ในประเทศได้เป็ นอย่างดี และสามารถใช้การได้ตลอดทุกๆ
ฤดูกาล ในระหว่างปี 2507-2509 นี้ จะเป็นการก่อสร้างสนามบินต่อจากทีไ่ ด้ดาเนินไปแล้วในปี 2506
3 แห่ง และทาการก่อสร้างทางวิง่ สนามบินในจังหวัดต่างๆ เพิม่ ขึน้ 3 แห่ง ทีแ่ ม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
และแม่สอด
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การคมนาคม
19. (1) โครงการพัฒนากิ จการไปรษณี ย์โทรเลขในพระนครและธนบุรี เป็ น
การจัดสร้างทีท่ าการไปรษณียใ์ นท้องถิน่ ต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุร ี และเปิดดาเนินการ
โดยใช้เป็ นที่ทาการศูนย์กลางนาจ่ายรวม 12 แห่ง และศูนย์กลางผ่านรวม 3 แห่ง เพื่อเปลี่ยน
ระบบงานไปรษณียใ์ นพระนครและธนบุร ี
(2) โครงการขยายไปรษณี ยโ์ ทรเลขท้ องถิ่ น วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คอื
เพื่อดาเนินการรับโอนทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขทีฝ่ ากไว้กบั หน่ วยราชการอื่นหรือเอกชนในท้องถิน่
ต่างๆ มาดาเนินการเองให้มากทีส่ ุด ตามกาลังเงินและกาลังเจ้าหน้าทีจ่ ะอานวยในระหว่างปี 25072509 นี้ คาดว่าจะสามารถรับโอนทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลขมาดาเนินการเองได้ปีละ 20-30 แห่ง
(3) โครงการพัฒ นากิ จการโทรเลข คือ โครงการที่ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการ
ปรับปรุงกิจการด้านโทรเลขด้วยการตัง้ เสาและพาดสายโทรเลขในท้องถิน่ ต่างๆ ทัวประเทศ
่
เพื่อ
เปลี่ยนสายและเสาที่หมดอายุใช้งาน เพื่อวางสายไปยังท้องถิ่นที่มคี วามต้องการ ใช้บริการชนิดนี้
และวางสายให้สอดคล้องกับบริการโทรคมนาคมทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต การดาเนินงานระหว่างปี 25072509 นี้ เป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินไปแล้วในปี 2506 ซึง่ ประมาณว่าจะพาดสาย
โทรเลขได้ทงั ้ สิน้ 68 แห่งทัวประเทศ
่
(4) โครงการบริ การเทเล็กซ์ เป็ นโครงการที่มวี ตั ถุประสงค์ในการเปิดบริการ
โทรพิมพ์ตดิ ต่อระหว่างจังหวัดใหญ่ๆ ในประเทศเพื่อส่งเสริมการคมนาคมภายในประเทศอีกด้าน
หนึ่ง ในระหว่างปี 2507-2509 นี้ จะมีการเปิดบริการเทเล็กซ์ตดิ ต่อระหว่างพระนครกับต่างจังหวัด
รวม 15 จังหวัด และเปิ ดบริการเทเล็กซ์ตดิ ต่อกับประเทศญี่ปุ่นที่มธี ุรกิจติดต่อกับกรุงเทพฯ มาก
และมีความต้องการใช้บริการชนิดนี้อยู่สูงเพื่อเป็ นการสนองความต้องการทางด้านนี้ และเป็ นการหา
รายได้ด้วย ในระหว่างปี 2507-2509 จะจัดให้มบี ริการเทเล็กซ์ตดิ ต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับฮ่องกง
สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์
(5) โครงการพัฒนากิ จการวิ ทยุ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะจัดตัง้ สถานีวทิ ยุ โทรเลข
โทรศัพท์ ขึน้ ในจังหวัดต่างๆ ที่ยงั ไม่มสี ถานีวทิ ยุอยู่ แต่มปี ริมาณงานโทรเลขและโทรศัพท์อยู่มาก
เพื่อช่วยงานด้านโทรเลข โทรศัพท์ ในเมื่อเกิดความหนาแน่ นของสาย ในระหว่างปี 2507-2509 นี้
จะมีการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุโทรเลข โทรศัพท์ขน้ึ รวม 11 จังหวัด และจัดตัง้ ระบบวิทยุทางไกล ระหว่าง
ไทยกับมาเลเซียโดยได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้สามารถส่งโทรเลข
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โทรศัพท์ เทเล็กซ์ และจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรคมนาคมของมาเลเซียได้ การติดตัง้ คาดว่า
จะเริม่ ได้ในปี 2507 และจะเสร็จสิน้ ในปีเดียวกัน
(6) โครงการพัฒนาโทรศัพท์ คือ โครงการขยายชุมสายโทรศัพท์ในจังหวัด
พระนครและธนบุร ี 5 ปี (พ.ศ. 2503-2508) เป็นจานวน 25,500 หมายเลข และเมื่อเสร็จสิน้ โครงการ
นี้ในปี 2508 แล้ว จะได้มกี ารขยายชุมสายโทรศัพท์เพิม่ ขึน้ อีก 7,000 เลขหมายในปี 2509 เพื่อเพิม่
ชุมสายและขยายสายโทรศัพท์ในพระนครและธนบุร ี ให้กว้างขวางขึน้ และรับโอนงานโทรศัพท์จาก
กรมไปรษณี ย์ โ ทรเลขมาให้ อ งค์ ก ารโทรศัพ ท์ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ท าการปรับ ปรุ ง และขยาย
ชุมสายโทรศัพท์ทม่ี อี ยู่ในจังหวัดต่างๆ ให้มากขึน้ การจัดตัง้ ชุมสายโทรศัพท์ในจังหวัดหรือท้องถิน่
ใหญ่ๆ ทีย่ งั ไม่มบี ริการชนิดนี้อยู่ การติดตัง้ โทรศัพท์อตั โนมัตใิ นจังหวัดหรือท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าและธุรกิจประมาณว่าจะแล้วเสร็จในปี 2509
(7) โครงการติ ด ตัง้ ระบบโทรคมนาคม จะสร้า งระบบโทรคมนาคมทัว่
ประเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์และเทเล็กซ์ การดาเนินงานตาม
โครงการจะมีการติดตัง้ ระบบโทรคมนาคมตามทางสายใหญ่ทวทุ
ั ่ กภาคดังนี้คอื
ภาคกลาง
1.
กรุงเทพฯ – อยุธยา – สระบุร ี
2.
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – ชลบุร ี – ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุร ี –
อรัญประเทศ
3.
ชลบุร ี – ระยอง –จันทบุร ี
4.
กรุงเทพฯ – นครปฐม – ราชบุร ี – เพชรบุร ี
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1.
สระบุร ี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดร – หนองคาย
2.
นครราชสีมา – สุรนิ ทร์ – อุบล
ภาคเหนื อ
1.
สระบุร ี – ลพบุร ี – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – ลาปาง –
เชียงใหม่
ภาคใต้
1.
เพชรบุร ี – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – พัทลุง – หาดใหญ่ – ปตั ตานี
– ยะลา
2.
พัทลุง – นครศรีธรรมราช
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3.
4.
5.

พัทลุง – ตรัง
หาดใหญ่ – สะเดา
สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต

การดาเนินงานระหว่างปี 2507-2509 จะเป็ นงานติดตัง้ ระบบโทรคมนาคม
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากที่ได้ดาเนินไปแล้วในปี 2506 ให้แล้วเสร็จ ในปี
2507 คาดว่าจะกู้เงินจากเยอรมนีสาหรับการก่อสร้างระบบที่ 4 และ 5 ได้ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้าง
ระบบโทรคมนาคมทัวประเทศให้
่
เสร็จในระยะของแผนพัฒนา
ผลงานและความคาดหมายสาหรับอนาคต
ผลงานที่เป็ นมาแล้ว
การขนส่งทางบก
20.

ทางหลวงแผ่นดิ น

ในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาทางหลวง 6 ปี เดิมนัน้ ได้ปรากฏตัง้ แต่
เริม่ แรกแล้วว่า จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามแผนการที่กาหนดไว้ได้ เพราะกาลังเงิน กาลังเจ้าหน้ าที่
และอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ การกู้เงินจากต่างประเทศล่าช้า จึงได้ปรับปรุงโครงการใหม่เป็ น
โครงการ 8 ปี (2506-2513) อย่างไรก็ดี ในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาได้ทาการสารวจและเริม่ การ
ก่อสร้างบูรณะทางสาคัญๆ หลายสาย เช่น กรุงเทพฯ – สระบุร ี นครราชสีมา – หนองคาย ระนอง –
ตะกัวป
่ ่า สุราษฎร์ – ตะกัวป
่ ่า ฮอด – แม่สะเรียง บ้านไผ่ - อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ – นครปฐม
แต่ ง านก่ อ สร้า งส่ ว นมากล่ า ช้า กว่ า ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง เส้น ทางสายที่ไ ด้ม อบให้
บริษทั เอกชนรับเหมาไปก่อสร้าง แต่คาดว่างานสารวจ บูรณะและก่อสร้างคงจะเป็ นตามแผนการที่
กาหนดไว้ตามโครงการ 8 ปี กล่าวคือ ในสิน้ ปี 2513 จะมีทางทีป่ รับปรุงได้มาตรฐานประมาณ 4,260
กม. และทางทีส่ ร้างใหม่ประมาณ 1,460 กม.
21.

ทางหลวงจังหวัด

การร่างโครงการพัฒนาทางหลวงจังหวัด 6 ปี คาดว่าจะเสร็จในปลายปี 2507 และ
เริม่ ดาเนินการตามแผนการได้ในปี 2508 แต่ทงั ้ นี้ยงั มีอุปสรรคในเรื่องกาลังเจ้าหน้าที่วชิ าการ ช่าง
ฝี มอื ช่างกล และอุ ปกรณ์ การโอนงานทางหลวงจังหวัดจากกรมโยธาเทศบาลไปขึ้นอยู่กับกรม
ทางหลวง การอบรมพนักงานและช่างกลที่ศูนย์อบรมการบารุงทางที่ขอนแก่นด้วยความช่วยเหลือ
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จากรัฐบาลออสเตรเลียและทีด่ าริจะตัง้ ขึน้ เป็นศูนย์ฝึกทีก่ รุงเทพฯ โดยขอความช่วยเหลือจากกองทุน
พิเศษเหล่านี้ อาจจะช่วยแก้ไขปญั หาการขาดแคลนเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานช่างกลได้บา้ ง
22.

การรถไฟ

ในระยะแรกของแผนพัฒนาดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงบริการทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ เช่น การเปลีย่ นสะพาน การเปลีย่ นราง การ
ซือ้ รถสินค้าเพื่อใช้แทนของเดิมซึง่ หมดอายุใช้งาน และการขยายย่านสถานี เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้
มีการก่อสร้างทางสายหนองปลาดุก – สุพรรณบุร ี ขึน้ ใหม่อกี สายหนึ่ง และเปิดใช้บริการได้แล้ว
ในปี 2506 ได้ทาการก่อสร้างย่านสินค้าพหลโยธินเสร็จแล้วเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนการ
ก่อสร้างทางสายแก่งคอย – บัวใหญ่ จะสร้างเสร็จในระยะทีส่ องของแผนพัฒนานี้
งานก่อสร้างต่างๆ ของการรถไฟเท่าที่ได้ดาเนินมาแล้วนัน้ ล่า ช้ากว่ากาหนดเป็ น
ส่ ว นมาก ท าให้เ งิน งบประมาณแผ่ น ดิน เป็ น จ านวนมากที่จ ัด สรรไว้เ พื่อ การลงทุ น มิไ ด้ใ ช้เ ป็ น
ประโยชน์เต็มทีต่ ามโครงการ ทัง้ นี้เนื่องมาจากการวางแผนงาน และการดาเนินงานไม่รดั กุมพอ ซึ่ง
เป็ นผลเสียแก่การพัฒนาโครงการของการรถไฟเอง และการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม นอกจากนี้
การคานวณงบประมาณค่าใช้จา่ ยก็ไม่รดั กุมพอ ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการจัดสรรงบประมาณ การ
รถไฟกาลังแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการปรับปรุงการบริหารและการดาเนินงานให้มสี มรรถภาพ
ยิง่ ขึน้
23.

โครงการ ร.ส.พ.

องค์ก าร ร.ส.พ. ปจั จุบนั ด าเนิ นการขนส่ ง ซึ่ง แยกออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ 3
ประเภท คือ การเดินรถประจาทางในพระนครและธนบุร ี การจัดบริการรถบรรทุกในเขตจังหวัดต่างๆ
บางจังหวัด รวมทัง้ พระนครและธนบุร ี และการดาเนินงานแผนกขนส่งทางน้ า ร.ส.พ. ได้รบั สิทธิ
ผูกขาดบางประการ เช่น การผูกขาดรับส่งสินค้าเขตสถานีรถไฟบางจังหวัด การผูกขาดสินค้าในเขต
ท่าเรือคลองเตย เป็ นต้น ในด้านการเดินรถประจาทางในเขตพระนคร-ธนบุร ี ได้รบั สัมปทานเดินรถ
รวม 3 สาย ส่วนด้านการขนส่งทางน้านัน้ ได้สมั ปทานการดาเนินงานทีท่ ่าเรือสวัสดีในพระนครด้วย
ผลงานเท่าทีผ่ ่านมาแล้วปรากฏว่า การเดินรถบรรทุกในเขตพระนคร-ธนบุร ี มีกาไร
ดี และการขนส่งทางน้ าพอเลีย้ งตัวได้ แต่ในส่วนรวมได้ประสพกับการขาดทุนเสมอมา ด้วยเหตุผล
ข้อบกพร่องหลายประการ ซึง่ องค์การได้ปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้ว จึงปรากฏว่าในปี 2504 เป็ นครัง้ แรก
ทีม่ กี าไรจากการดาเนินกิจการส่วนรวม เหตุผลสาคัญๆ ทีท่ าให้ขาดทุนในอดีต คือ
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ก.
องค์การฯ มีหนี้สนิ ผูกพันเป็ นจานวนมากมาแต่อดีต จึงมีรายจ่ายค่าชาระ
หนี้และค่าดอกเบีย้ สูง
ข.

ความบกพร่องของการทาบัญชีในอดีต ซึ่งไม่สามารถควบคุมการจ่ายเงิน

โดยเคร่งครัด
ค.
มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างอยู่เป็ นจานวนมากเกินความต้องการ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานในปจั จุบนั จึงมีรายจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างสูง
ง.
รายจ่ายค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาสูงมาก เพราะมิได้วางแผนการระยะ
ยาวสาหรับการสับเปลีย่ นรถบรรทุกทีห่ มดอายุดว้ ยรถใหม่ และการดาเนินงานขาดสมรรถภาพ
24. องค์ก ารอาจต้องเลิกกิจการรถโดยสารในพระนครและธนบุร ี หรืออาจะถือหุ้ นใน
บริษทั เดินรถนครหลวง ซึ่งรัฐบาลดาริจะให้มผี ู้ประกอบการเดินรถประจาทางแต่ผู้เดียว งานที่จะ
เหลืออยู่ก็คอื งานของแผนกขนส่งทางน้ า และงานเดินรถบรรทุกในเขตจังหวัดต่างๆ ซึ่งองค์การฯ
ดาริจะขยายบริการให้ทวถึ
ั ่ งทุกจังหวัดในราชอาณาจักรต่อไป
การขนส่งทางน้า
25. การดาเนิ นงานตามโครงการพัฒนาการขนส่ งทางน้ าเท่าที่ไ ด้ดาเนินมาแล้ว ได้
เป็นไปตามแผนการ โครงการสารวจการตกตะกอนปากน้าเจ้าพระยา และการศึกษาฐานะของท่าเรือ
กรุงเทพฯ กับปญั หาความจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างท่าเรือที่ 2 ใกล้ศรีราชา ได้สาเร็จไปแล้ว เว้นไว้ยงั
ต้องรอผลของการทดลองและวิจยั ปญั หาการตกตะกอนและวิธกี ารแก้ไขผลของการสารวจแสดงให้
เห็นแน่ชดั ว่า ท่าเรือกรุงเทพฯ อาจขยายได้ภายในขอบเขตจากัด และจะไม่สามารถให้บริการแก่เรือ
เดินสมุทรทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตอันใกล้ ฉะนัน้ ในระหว่างที่ทาการก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือและที่
จอดเรือ จะต้องทาการสารวจท่าเรือแห่งที่ 2 ในด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรมเพิม่ เติมเพื่อก่อสร้างให้
แล้ว เสร็จก่ อ นที่ท่าเรือ กรุงเทพฯ จะคับคังจนเกิ
่
นไป งานดังกล่ าวนี้จะดาเนินในระยะที่ส องของ
แผนพัฒนา ส่วนการขุดลอกทางเข้าและปรับปรุงท่าเรือทีส่ งขลา ปตั ตานี นราธิวาส กันตัง และภูเก็ต
ประกอบกับ โครงการทางหลวงแผ่ น ดิน และทางหลวงจัง หวัด นัน้ ย่อ มจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการ
พัฒนาการขนส่งของภาคใต้อย่างมากในอนาคต
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การขนส่งทางอากาศ
26. งานที่ได้ดาเนินไปสาเร็จแล้วส่วนมากในระยะแรกของแผนพัฒนา คือ การสารวจ
และก่อสร้างสนามบินและติดตัง้ วิทยุการเดินอากาศ เช่น การสารวจและก่อสร้างสนามบินทีเ่ ชียงใหม่
นครราชสีม า อุ ด ร อุ บล ภูเ ก็ต พิษ ณุ โ ลก ล าปาง เชีย งราย และนครพนม และการสารวจและ
ออกแบบสนามบินสงขลา แม่สะเรียง และแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ได้ทาการสารวจทาการเวณคืนซื้อ
ที่ดนิ เพื่อเตรียมงานสาร้างท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศใหม่ ส่วนงานพัฒนาวิทยุการ
เดินอากาศนัน้ การจัดตัง้ สถานีวทิ ยุ ประภาคาร สถานี วีโออาร์ สถานีวทิ ยุช่วยการเดินอากาศ และ
ศูนย์กลางสื่อสารซึ่งสาเร็จแล้วเป็ นส่วนมาก ตามแผนของการดาเนินงานที่ล่าช้าก็มอี ยู่บ้าง แต่เป็ น
ผลเนื่ อ งมาจากการขาดแคลนงบประมาณเป็ น ส่ ว นใหญ่ จึง เป็ น ที่ค าดได้ ว่ า ภายในระยะของ
แผนพัฒนานี้ ประเทศไทยจะมีระบบการสื่อสารและการควบคุมจราจรสาหรับการบินพาณิชย์ใ น
ประเทศและระหว่างประเทศทีม่ สี มรรถภาพและทันสมัย
การคมนาคม
27. ในระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายงานและปรับปรุงแก้ไขงาน การ
ไปรษณีย์ การโทรเลข การโทรศัพท์ การวิท ยุโทรเลข ในเขตนครหลวงและในต่างจังหวัดได้ดาเนิน
ไปล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามการอยู่บา้ ง แต่การก่อสร้างระบบไมโครเวฟทัวประเทศรวม
่
5 ภาคนัน้ จะ
สาเร็จตามกาหนดเวลา 3 ภาคใต้ต้นปี 2507 และอีก 2 ภาคในปี 2509 นอกจากนี้กรมไปรษณีย์
โทรเลขได้เปิดบริการเทเล็กซ์ระหว่างกรุงเทพฯ – ญีป่ นุ่ และกรุงเทพฯ – มะนิลา ในปี 2506
28. การขาดแคลนเจ้าหน้าทีแ่ ละช่างผูช้ านาญงานในด้านต่างๆ เป็ นอุปสรรคสาคัญทีส่ ุด
ในการดาเนินงานพัฒนาการคมนาคมและมีปญั หาเกี่ยวกับการบริหารงานทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่
ไม่น้อย คาดว่าจะเป็ นเวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถบรรจุ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามความต้องการ
ทัง้ ที่ในปจั จุบนั ได้เร่งรัดดาเนินการตามแผนการฝึ กอบรมอย่างเต็มที่ เช่น กรมไปรษณียโ์ ทรเลขยัง
ไม่สามารถจัดหาเจ้าหน้าทีต่ ามความต้องการสาหรับการตัง้ สถานีไปรษณียใ์ นต่างจังหวัดเพื่อรับโอน
งานไปรษณีย์อ นุ ญ าตมาทาเอง ฉะนัน้ ในปี 2509 คาดว่า จะมีไ ปรษณีย์อ นุ ญ าตเหลือ อีกไม่
ต่ ากว่า 800 แห่ ง ที่ดาริไ ว้ว่าจะรับงานมาด าเนินการเอง การโทรคมนาคมก็จะประสพปญั หา
เช่นเดียวกัน แต่ได้เตรียมการป้องกันไว้บ้างแล้ว โดยจัดตัง้ สถานฝึ กอบรมตลอดจนสาหรับกิจการ
โทรเลข โทรศัพท์ และเทเล็กซ์
29. การดาเนินงานโครงการโทรคมนาคมบางโครงการได้ประสพอุปสรรคเกี่ยวกับการ
บริห ารงาน ซึ่ง งานที่ม ีล ัก ษณะเดีย วกัน แต่ ส ัง กัด อยู่ กับ หน่ ว ยงานหลายหน่ ว ย หรือ งานที่ม ี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน แต่ในการดาเนินงานไม่ประสานกัน ทัง้ นี้ย่อมเป็ นเหตุให้การดาเนินงาน
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พัฒนาล่าช้ากว่าโครงการอื่นๆ ตามแผนพัฒนา อาจนามาซึ่งผลเสียหายแก่กจิ การนัน้ เอง และแก่
ส่วนรวม เพื่อแก้ไขปญั หาและอุปสรรคในด้านนี้ รัฐบาลจึงดาริจะจัดตัง้ องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขึ้
น
รับผิดชอบดาเนินการกิจการโทรคมนาคมต่างๆ แต่แห่งเดียว

บทที่ 10
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
_________________
นโยบายและแนวทางดาเนินการ
1.
(1) การประชาสงเคราะห์ ในด้านการประชาสงเคราะห์นโยบายที่สาคัญทีส่ ุด
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ม่สามารถช่วยตนเองเท่าทีจ่ ะกระทาได้ เป็ นการแบ่งเบาภาระสังคม
เช่น คนชรา เด็ก ก าพร้า บุค คลที่ส งั คมรังเกียจ ผู้ประสบภัยพิบตั ิและเกษตรกรและกรรมการที่
ยากจนในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนานี้จะริเริม่ ระบบประกันสังคมเพื่อประโยชน์แก่กรรมการผู้ม ี
รายได้น้อย ในด้านการสงเคราะห์ผยู้ ากจนโดยวิธนี ิคมสร้างตนเองนัน้ จะยึดนโยบายใช้ทด่ี นิ ในนิคมที่
มีอยูแ่ ล้วให้ได้ผลเต็มทีก่ ่อน
(2) การพัฒนาชุมชน นโยบาย ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
จากความเจริญได้มโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาตนเองขึน้ มีทอ้ งที่อกี เป็ นจานวนมากสามารถพัฒนาให้เจริญ
ขึ้นมาได้ถ้ามีผู้นาที่ดี มีค วามริเ ริม่ ในการงานต่ างๆ พัฒ นากรที่ไปประจาตามหมู่บ้ านต่ างๆ จะ
พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะทาความเจริญให้แก่หมู่บา้ นนัน้ มิใช่เฉพาะแต่เพียงเรื่องการเพิม่ ผลผลิตและ
เพิม่ รายได้เท่านัน้ แต่จะต้องส่งเสริมการกินดีอยูด่ ี ตลอดจนสุขภาพอนามัยดีขน้ึ
(3) การสาธารณู ป การ งานทางด้า นสาธารณู ป การที่ม ีค วามส าคัญ มาก
แยกออกได้เ ป็ น งานประปาและการจัด หาน้ า ทัง้ เพื่อ การบริโ ภค อุ ป โภค รัฐ มีน โยบายที่จ ะให้
ประชาชนทุกท้องถิ่นได้มนี ้ ากินน้ าใช้สะอาดอย่างพอเพียง เรื่องที่สอง ได้แก่ การวางผังเมืองและ
พัฒนานคร เรื่องนี้มคี วามสาคัญมาก มิใช่แต่เฉพาะเมืองหลวงเท่านัน้ ต่างจังหวัดที่จะขยายใหญ่
ออกไปในอนาคตจะต้องมีการวางแผนผังให้ถูกต้องตามหลักวิชา งานวางผังเมืองนี้เป็ นเรื่องใหญ่
มาก รวมถึง งานถนน ไฟฟ้า ประปา ระบายน้ า และการจัด แบ่ง เมือ งออกให้เป็ นย่านต่ างๆ ด้ว ย
นโยบายสาคัญของรัฐ ได้แก่ การส่งเสริมให้เมืองต่างๆ ได้ขยายเพื่อรับพลเมืองเพิม่ ขึน้ เพื่อส่งเสริม
กิจการอาชีพอื่นทีไ่ ม่ใช่การเกษตร นอกจากพระนครธนบุรแี ล้ว จังหวัดซึง่ มีทางขยายออกมาก ได้แก่
เชียงใหม่ ขอนแก่ น ตาก สกลนคร ปตั ตานี สงขลา ชลบุ ร ี และจันทบุร ี ซึ่ง เป็ นศูนย์พ ฒ
ั นาตาม
แผนพัฒ นาภาคต่ า งๆ จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารวางผัง เมือ งให้ถู ก หลัก วิช าตามที่ส านัก ผัง เมือ งก าลัง
ดาเนินการอยู่
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(4) งานพัฒนาอาชี พ ระบบการปกครองท้องถิน่ ในปจั จุบนั นี้มไิ ด้จากัดวงอยู่
เฉพาะการบริหารงานทัวไปและการรั
่
กษาความสงบเรียบร้อยเท่านัน้ แต่จะต้องส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจด้วย เป็ นหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งจะให้ความ
สนใจแก่เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยประสานงานกับส่วนราชการส่วนกลาง เงินพัฒนาส่วนใหญ่ควรจะ
ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเอง ในด้านของรัฐบาลกลางนัน้ งบประมาณ
สมทบที่จ ะตัง้ ให้แ ก่ จ งั หวัดต่ างๆ จะตัง้ ให้เ พื่อ การพัฒนาด้านส าคัญ ก่ อ น เช่น การพัฒ นาเมือ ง
ชลประทานราษฎร์แ ละทางหลวงชนบท โดยอาศัย นโยบายหลัก ที่จ ะพัฒ นาจัง หวัด ต่ า งๆ ให้
เจริญก้าวหน้าออกไปโดยด่วน เพื่อรับจานวนพลเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ และขยายพลังทางเศรษฐกิจของชาติ

เป้ าหมายการพัฒนา
2.
(1) การประชาสงเคราะห์ ในป จั จุ บ ัน นี้ ม ีนิ ค มสร้า งตนเองอยู่ ท วั ่ ประเทศ
จานวนประมาณ 40 แห่ง ในระยะหลังของแผน คือ ปี 2507-2509 นี้ไม่มแี ผนการจะเปิดใหม่ แต่จะ
พยายามดาเนินงานในนิคมทีท่ าการเปิดแล้วให้สามารถดาเนินกิจการได้เตาที่ โดยรับสมาชิกเพิม่ ขึน้
ไม่ต่ ากว่า 6,500 ครอบครัว นิคมประเภทที่สอง คือนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ในเรื่อง
เกี่ยวกับชาวเขานี้ นอกจากการตัง้ นิค มที่มอี ยู่ต อนเหนือ อยู่ 4 แห่งแล้ว จะได้ต งั ้ ศูนย์พฒ
ั นา
สงเคราะห์ชาวเขาศูนย์วจิ ยั ชาวเขา และหน่วยสงเคราะห์ชาวเขาขึน้ เพื่อช่วยเหลือชาวเขาประมาณ 2
แสนคน นิคมประเภททีส่ ามทีจ่ ะต้องตัง้ ขึน้ ใหม่ คือ นิคมทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการเมือง เช่น ตาม
จังหวัดชายแดนหรือในท้องที่ทม่ี กี ารแทรกซึมจากภัยอันมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคใต้จะเปิดนิคมใหม่ทวั ่
อาเภอแว้งและธารโต ในท้องทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล เป็ นทีด่ นิ ประมาณ 7
แสนไร่
ในเรื่องแรงงานเป้าหมายสาคัญได้แก่เรื่องประกันสังคม ในระยะ 3 ปี หลัง
ของแผนแรกนี้จะมีการใช้วธิ กี ารประกันสังคมขึน้ โดยคาดหมายว่า ในระยะเริม่ นี้จะใช้บงั คับเฉพาะ
ในพระนครและธนบุร ี และใช้บงั คับสาหรับสถาบันทีม่ คี นงานตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไปเท่านัน้ รวมจานวน
ประมาณ 2 แสนคน ถ้าประสบความสาเร็จก็จะขยายขอบเขตการบริการต่อไปตามความเหมาะสม
(2) การพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนนี้จะเริม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน แต่ทงั ้ นี้ มิได้หมายความว่าจะไม่รวมจังหวัดในภาคอื่นๆ เลย แต่
ความส าคัญ ส่ ว นใหญ่ จะหนัก ไปในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ และจังหวัดชายแดนภาคใต้โ ดยมี
เป้าหมายไว้ว่า ในระยะหลังของแผนนี้จะเปิ ดเขตพัฒนาอาเภอในอาเภอต่างๆ ให้ได้อย่างน้ อยร้อย
ละ 60 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะต้องให้ได้ทวทั
ั ่ ง้ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธดี าเนินงาน
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จะได้อบรมพัฒนากรและส่งเข้าปฏิบตั งิ านตามหมู่บา้ นต่างๆ ราวปีละ 200 คน ทัง้ นี้จะเน้นหนักใน
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรับช่วงงานหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่
(3) การสาธารณูปการ งานสาธารณูปการเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการประปาและ
การทาผังเมืองเป็ นส่วนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับประปาในระยะ 3 ปี หลังของแผนนี้ในพระนครและ
ธนบุรจี ะมีการประปาและโรงกรองที่ทนั สมัยมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการขยายตัวของพลเมือง
การติดตัง้ ท่อ ประปา จะได้แ บ่งพระนครออกเป็ นเขต ให้แต่ ล ะเขตทาการติดตัง้ ท่อ ประปาซึ่งจะ
สามารถทาได้ปีละ 1-2 เขต ส่วนทีเ่ กี่ยวกับประปาจังหวัด พยายามทีจ่ ะติดตัง้ การประปาในจังหวัดที่
ยังไม่มนี ้ าสะอาดใช้เพียงพอ และจะได้ขยายบริการในจังหวัดที่มกี ารประปาแล้ว แต่ยงั ไม่พอเพียง
กับความต้องการของประชาชนปีละประมาณ 30 แห่ง
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการวางผังเมืองพระนครและธนบุร ี แต่กม็ กี ารวางผังเมือง
อื่นๆ ด้วย เช่น ขอนแก่น ตาก สกลนคร ชลบุรแี ละจันทบุร ี ในระยะหลังของแผนนี้ จะได้ทาการวาง
ผังเมืองในจังหวัดต่างๆ ทีก่ าลังขยายตัว งานอาจแบ่งออกได้เป็นเรือ่ งใหญ่ๆ 3 เรือ่ ง คือ
ก.
การกาจัดแหล่งเสื่อมโทรมในพระนครและการป้องกันมิให้ผู้ท่ใี ห้
ย้ายออกจากทีห่ นึ่งไปก่อตัง้ เสื่อมแหล่งโทรมทีอ่ ่นื อีก ในระยะ 3 ปีหลังของแผนนี้ จะสามารถกาจัด
แหล่งเสื่อมโทรมและสร้างอาคารสงเคราะห์สาหรับผูม้ รี ายได้น้อยประมาณ 5,000 ครอบครัว และใน
ระยะต่อจะสร้างให้ได้อย่างน้อยปีละ 1,500 ครอบครัว
ข.
การจราจร ในระยะหลังของแผนนี้จะทาการขยายถนนและก่อสร้าง
สายใหม่ๆ ในพระนครและธนบุร ี เพื่อแบ่งเบาความอัดแอของการจราจรซึง่ จาเป็ นต้องรีบดาเนินการ
ด่วน เพราะยิง่ รอไปนานเท่าไรก็จะแก้ไขได้ยากยิง่ ขึน้ เท่านัน้
ค.
การระบายน้ า ในระยะหลังของแผนนี้ จะได้เริม่ ต้นงานที่เกี่ยวกับ
การระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่ วม ซึ่งจะมีผลในเรื่องการกาจัด ยุง ด้ว ย งานที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันน้ าท่ว มนัน้ จะเป็ นเรื่องเสริมถนนรอบพระนครให้สูงกว่าระดับน้ าสูงสุ ด กับให้มกี ารติดตัง้
สูบน้าตามบริเวณรอบพระนคร เพื่อทาการสูบน้ าให้ท่อระบายน้ าต่างๆ ในพระนครไม่มนี ้ าขังเน่ า ซึง่
เป็นสถานทีเ่ พาะพันธุย์ งุ ทีส่ าคัญยิง่ โดยจะได้เริม่ ต้นการดาเนินงานในระยะนี้
(4) งานที่ ดิน งานที่เป็ นหน้าที่ของกรมที่ดนิ ได้แก่ การเร่งรัดการออกโฉนด
จะได้ทาการออกโฉนดที่ดนิ ในเขตจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน แล้วจะได้ขยาย
ออกไปในภาคต่างๆ รวม 1 ล้านไร่ ในการออกโฉนดทีด่ นิ เหล่านี้ จะได้รบั ความช่วยเหลือจากการทา
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แผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยเริม่ ต้นในปี 25807 ในด้านจัดสรรที่ดนิ จะเริม่ การจัดสรรที่ดนิ
แปลงใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นเนื้อทีป่ ระมาณ 280,000 ไร่

งบพัฒนาชุมชนและการสาธารณูปโภค
1. งบประมาณ
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
โครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. พัฒนาชนบท (ตัง้ งบกลาง)

งบประมาณ
2507
2508
50.0
50.0

รวม
2509
50.0
50.0

100.0
100.0

กรมประชาสงเคราะห์
1. นิคมสร้างตนเอง
2. ศูนย์พฒ
ั นาสงเคราะห์ชาวเขา
3. นิคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. อาคารสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อย
และกาจัดแหล่งเสือ่ มโทรม
5. สงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
6. ส่งเสริมอาชีพคุม้ ครองแรงงาน
7. ประกันสังคม
8. สงเคราะห์บุคคลบางประเภท
9. สงเคราะห์คนชรา พิการ และทุพพลภาพ
10. สงเคราะห์ผปู้ ระสพภัย
11. ศูนย์เยาชนห้วยขวาง
12. บริการสังคม

121.44
20.62
0.51
18.96
49.00

194.05
21.50
1.00
23.00
65.00

194.05
23.00
20.00
25.00
72.00

509.99
65.12
3.51
66.96
186.00

13.73
3.55
8.90
3.41
2.13
0.18
0.45

16.00
5.00
45.00
11.00
3.70
2.50
0.20
0.60

17.00
6.00
28.00
13.00
4.00
3.00
0.25
0.80

46.73
14.55
73.00
32.90
11.11
8.13
0.63
1.85

กรมการปกครอง
1. พัฒนาอาชีพ
ชลประทานราษฎร์
ทางหลวงชนบท
2. ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การพัฒนาจังหวัด
ผังเมืองนครหลวง

125.15
9.15
6.15
3.00
116.00
74.70
41.30

182.00
14.00
8.00
6.00
168.00
100.0
68.00

215.00
21.00
9.00
12.00
194.00
120.0
74.00

522.15
44.15
23.15
21.00
478.00
294.70
183.30
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ส่วนราชการ
โครงการ
กรมที่ ดิน
1. จัดสรรทีด่ นิ แปลงเล็ก
2. จัดสรรทีด่ นิ แปลงใหญ่
3. ทาแผนทีจ่ ากภาพถ่ายทางอากาศ
กรมพัฒนาชุมชน
1. พัฒนาชุมชน
กรมโยธาเทศบาล
1. ประปาจังหวัด
2. เจาะบ่อน้าบาดาล
3. ประปากรุงเทพฯ และธนบุร ี
รวม

งบประมาณ
2508

2507

รวม
2509

5.57
2.24
3.33
37.69
37.69

13.70
3.90
4.30
5.50
50.00
50.00

17.70
4.90
5.20
8.00
60.00
60.00

36.97
10.64
9.50
16.83
147.69
147.69

108.46
61.27
4.21
42.98

125.20
60.20
5.00
60.00

137.10
51.10
6.00
80.00

370.76
172.57
15.21
182.98

398.31

615.40

673.85

1,687.56

2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ
2507
1. ปรั บ ป รุ ง ข ยายการ ป ระป า 407.25
กรุงเทพฯ

2508
68.00

2509
-

รวม
แหล่งที่ มาขอกู้
375.25 บริษทั เอกชนฝรังเศส
่

3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ
ก. สหรัฐอเมริ กา
1. เงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
(1) พัฒนาชุมชน
(2) การปกครองท้องถิน่
(3) เร่งรัดพัฒนาชนบท

2507
75.0

2508
70.0

(ล้านบาท)
2509
รวม
70.0
215.0
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โครงการ
2. เงินช่วยเหลือความมันคงของประเทศ
่
(1) การพัฒนาชนบท

2507

2508

2509

รวม

ข. สหประชาชาติ (ไอแอลโอ)
1. การส่งเสริมแรงงาน
2. การพัฒนาชุมชน

1.5

1.5

1.5

4.5

ค. แผนโคลัมโบ

2.0

2.0

2.8

6.8

ง. แหล่งอื่นๆ
1. ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา (มูลนิธเิ อกชน)
2. แผนทีท่ างอากาศ (เยอรมนี)
3. พัฒนาชุมชน (ซีโต้)
อื่นๆ
รวม

5.0

5.0

5.0

15.0

73.5

78.5

79.3

241.3

2508
2509
615.40 673.830
68.00
78.50
79.30
761.90 753.13

(ล้านบาท)
รวม
1,687.54
475.25
241.30
2,404.09

รวมงบพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค

รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
398.31
407.25
83.50
889.06

รวบงบพัฒนาชุมชนและการสาธารณูปโภคเท่ากับ 2,404 ล้านบาท ในระยะของ
แผน นอกจากนัน้ ถ้าฐานะการเงินอานวยให้และสามารถหาแหล่งกู้แบบพัฒนาโดยเสียดอกเบีย้ ต่ า
ได้ ก็จะพยายามกูเ้ งินมาเพื่อการพัฒนานครกรุงเทพฯ ธนบุรดี ว้ ยจานวนหนึ่ง

โครงการพัฒนาชุมชนและการสาธารณูปโภค
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การพัฒนาชุมชน
3.
เพื่อสนองนโยบายเร่งรัดพัฒนาเขตชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อคุณประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมือง รัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ
วางแผนปฏิบตั งิ านพัฒนาชนบทขึน้ เพื่อจัดทาแผนและโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดน 7 จังหวัด
โดยถือ เป็ นส่ ว นหนึ่งของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แผนพัฒนาชนบทชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะได้รวมกิจการสาคัญๆ ต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงของ
่
ประเทศ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการสร้างพื้นฐานการเศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ระยะเวลาอัน สัน้ เช่ น ทางหลวงจัง หวัด และชนบท การชลประทานราษฎร์ และหน่ ว ยอนามัย
เคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนัน้ จะได้ปรับปรุงศูนย์วชิ าการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ กับจะได้
จัดตัง้ หน่ วยก่อสร้างประจาจังหวัดขึน้ โดยมีวสั ดุอุปกรณ์ครบครัน งบพัฒนาสาหรับโครงการนี้จะตัง้
ไว้ทางส่ วนกลาง แต่จ ะโอนเบิก จ่ายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ล ะจังหวัด วัตถุ ประสงค์อีก
ประการหนึ่ง ได้แก่ การรับช่วงงานของศูนย์พฒ
ั นาเคลื่อนทีข่ องกระทรวงกลาโหมมาดาเนินการ
การประชาสงเคราะห์
4.
(1) โครงการนิ คมสร้ างตนเอง โครงการนี้มจี ุดหมายที่จะให้ราษฎรที่ไม่ม ี
ที่ดนิ เป็ นกรรมสิทธิของตนเอง หรือมีท่ดี นิ ไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้มที ่ที ามาหากินและที่อยู่
อาศัยเป็ นของตนเอง มีอาชีพเป็ นหลักฐาน มีความขยันหมันเพี
่ ยร เป็ นพลเมืองดีของชาติ และมี
ร
า
ย
ไ
ด้
พอเพียงแก่อตั ถภาพโดยความช่วยเหลือของรัฐบาล เป็ นการนาทีด่ นิ ทีร่ กค้างว่างเปล่ามาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในการผลิต กับทัง้ ยังเป็ นการสร้างความเจริญแก่ทอ้ งถิน่ เพราะทางการต้องจัดสร้างถนนหนทาง โรงเรียน ตลาด สุขศาลา และสาธารณู ปการต่างๆ เพื่อความสะดวกและความผาสุกของ
ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพ และดารงชีพอยู่ในนิคมสร้างตนเอง โครงการนี้เท่าที่จะทาในระยะเวลา
พ.ศ. 2507-2509 แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก.
นิ คมสร้างตนเองทัวไป
่ ในระยะเวลาของแผน 3 ปีน้ี จะไม่มกี าร
ตัง้ นิคมประเภททัวไปขึ
่ น้ ใหม่ แต่จะเร่งดาเนินการใช้ประโยชน์จากนิคมทีม่ อี ยู่แล้วให้ได้ผลสมบูรณ์
ด้วยการสารวจรังวัด จัดสรรที่ดนิ ในนิคมที่เปิ ดแล้วให้ประชาชนเข้าทากิ นเพิม่ ขึ้นประมาณ 6,500
ครอบครัว จัดสร้างและปรับปรุงถนนในนิคมให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้ได้ทุกฤดูกาล ส่งเสริมการปลูกพืชไร่
และไม้ยนื ต้นด้วยการจัดให้มไี ร่สาธิต แสดงวิธกี ารปลูกแผนใหม่ในนิคมสาคัญๆ ตามภาคต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกใหม่ จัดบริการเครือ่ งทุ่นแรงแก่สมาชิกใหม่ เพื่อทาการบุกเบิก
ที่ดนิ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในครอบครัวที่ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิ่น ตลอดจนเสนอบริการที่จาเป็ น
ต่างๆ เช่น จัดสร้างโรงเรียน ดาเนินการขุดบ่อน้าบาดาลเพื่อจัดหาน้าบริโภคภายในนิคม
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ข.
นิ คมสร้ างตนเองสงเคราะห์ช าวเขา ชาวเขาส่ ว นมากยัง ขาด
ความส านึ ก ที่ว่ า ตนเป็ น คนไทย การประกอบเกษตรกรรมของชาวเขาเหล่ า นี้ เ ป็ น ไปในรูป ไร่
เลื่อนลอยเป็นส่วนมาก ซึง่ นับว่าเป็นอันตราย กระทบกระเทือนทรัพยากรของประเทศ จึงจาเป็ นต้อง
จัดการให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มที ท่ี ากินเป็นหลักแหล่ง รูจ้ กั วิธกี ารเพาะปลูกทีถ่ ูกต้อง และมีความสานึก
ในความเป็ นคนไทยอย่างแน่ นแฟ้น สิง่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามโครงการนี้ในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า ได้แก่ การ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ นบริเวณนิคมดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเลย ในการปลูกชากาแฟและพืชเมืองหนาว ตลอดจนเพื่อรับสมาชิกใหม่ รวมทัง้ สิ้นราว
1,000 ครอบครัว ส่งเสริมอาชีพโดยแจกจ่ายพันธุพ์ ชื และจัดหาพันธุส์ ตั ว์ให้ชาวเขาเลีย้ ง ตลอดจัดหา
บริการทีจ่ าเป็น เช่น โรงเรียนและสุขศาลา
(2) โครงการศู น ย์ พ ัฒ นาสงเคราะห์ ช าวเขา ทางราชการได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาโดยทัวไปดั
่ ง กล่าวแล้ว แต่เนื่องจากจะจัดสร้างนิคม
ให้ชาวเขาทัง้ หมดไม่ได้ เพราะจะต้องใช้เงินและเจ้าหน้าทีต่ ลอดจนอุปกรณ์อ่นื ๆ เป็ นจานวนมากเกิน
กาลังทีจ่ ะหามาได้ จึงจะจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาสงเคราะห์ชาวเขาขึน้ โดยจะจัดขึน้ เป็ นการทดลองในนิคม
สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก เป็ นแห่งแรกในปี 2507 และจะเพิม่ ขึน้ อีก 3
แห่งที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย ในปี 2508 ส่วนในปี 2509 นัน้ ก็จะจัดตัง้
เพิม่ ขึน้ อีกในจังหวัดทีม่ ชี าวเขาอยูม่ ากและยังไม่มนี ิคม เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาดังกล่ าวแล้ ว กรมประชาสงเคราะห์จะตัง้
ศูนย์ว ิจยั ชาวเขา และจะจัดให้มหี น่ ว ยพัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาเคลื่อ นที่อ อกไปปฏิบตั ิงานตาม
หมูบ่ า้ นชาวเขาให้ครบทุกแห่ง โดยจะจัดตัง้ ขึน้ 4 หน่ วย ในจังหวัดตากและใกล้เคียง ใน พ.ศ. 2507
ปีต่อไปจะจัดเพิม่ ขึน้ 12 แห่ง เพื่อปฏิบตั งิ านในหมู่บา้ นชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เลย และ
จังหวัดใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2509 นัน้ จะจัดเพิม่ ขึ้นอีก 40 หน่ วย เพื่อปฏิบตั ิงานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กาแพงเพชร และกาญจนบุร ี รวม 3 ปี จะ
จั
ด
ตั ้
ง
หน่วยเคลื่อนที่ ประมาณ 56 หน่วย สงเคราะห์ชาวเขาได้ราว 140,000 – 210,000 คน
(3) โครงการอพยพราษฎรจากภาคอื่นไปทากิ นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยทีป่ รากฏว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีทด่ี นิ รกร้างว่างเปล่า และอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่อกี ทีจ่ ะใช้
เป็นทีป่ ระกอบอาชีพราษฎร โดยอพยพราษฎรจากภาคอื่นไปทากินเป็ นจานวนเพิม่ มากขึน้ เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าจะอพยพราษฎรจาก
ภาคอื่นไปทากินเป็ นจานวนประมาณ 80,000 ครอบครัว หรือ 400,000 คน การดาเนินงานอพยพ
ราษฎรไปทากินในจัหงวัดชายแดนภาคใต้ได้กาหนดพื้นที่ไว้รวม 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส
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จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล โดยจัดเป็ นรูปนิคมสร้างตนเอง คือ นิคมสร้างตนเองแว้ง จังหวัด
นราธิวาส นิคมสร้างตนเองควนกาหลง จังหวัดสตูล และนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา ซึง่ ได้
เริม่ ดาเนินการตามโครงการอพยพตัง้ แต่ปี 2506 สาหรับการดาเนินงานตามโครงการ 3 ปี หลังนี้
กาหนดอพยพราษฎรประมาณ 7,000 ครอบครัว
(4) โครงการอาคารสงเคราะห์ผ้มู ีรายได้น้อย เนื่องจากประชาชนในจังหวัด
พระนครกาลังเพิม่ ทวีขน้ึ มาก ที่พกั อาศัยบางแห่งในปจั จุบนั ไม่ถูกสุขลักษณะ มีผคู้ นอาศัยยัดเยียด
จนเกินไป และก่อให้เกิดความสกปรกจนกลายเป็ นแหล่งเสื่อมโทรมเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
แก่ ผู้อยู่อาศัย การอยู่อาศัยโดยปราศจากระเบียบนัน้ ก่ อให้เกิดปญั หายุ่งยากทางสังคมต่ างๆ อีก
ประการหนึ่งในปจั จุบนั มีการเวนคืนทีด่ นิ และรือ้ ถอนทีพ่ กั อาศัยอยู่บ่อยๆ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ทีจ่ ะปรบปรุงนครหลวงให้สะอาดและทันสมัย ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยเป็ นจานวนมากจึงต้องขนย้าย
ทีพ่ กั อาศัยอยู่ใหม่ ผูม้ รี ายได้น้อยไม่สามารถทีจ่ ะปลูกบ้านของตนได้เอง อาคารที่เอกชนปลูกสร้าง
ขึน้ นัน้ ก็มรี าคาสูงเกินรายได้ท่จี ะอานวยให้ รัฐจึงต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ม ี
รายได้น้อย และป้องกันมิให้มกี ารสร้างแหล่งเสื่อมโทรมขึน้ ใหม่ กรมประชาสงเคราะห์จงึ มีโครงการ
สร้างอาคารสงเคราะห์ให้มผี มู้ รี ายได้น้อยอยู่อาศัยใน 3 ปีขา้ งหน้าให้ได้ปีละ 1,500 ครอบครัวเป็ น
อย่างต่ า การนี้จะให้มกี ารประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับการกาจัดแหล่งเสื่อมโทรม อนึ่ง เนื่องจาก
กิจการอาคารสงเคราะห์ มหี น่ ว ยงานปฏิบ ัติอ ยู่หลายแห่ง เห็น ควรให้ร วมเป็ น แห่ง เดีย วกัน เพื่อ
สมรรถภาพในการปฏิบตั แิ ละประสานงาน
(5) โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์จะให้
ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคลวัยรุ่นทีบ่ กพร่องและมีขอ้ เสียเปรียบในทางสังคม โดยจะสงเคราะห์
เด็กอนาถาทีข่ าดผูป้ กครองในสถานสงเคราะห์ต่างๆ 3 ปี รวมประมาณ 6,000 คน ฝึกอบรมเด็กที่
กระทาผิดกฎหมายรวม 720 คน ทีส่ ถานเยาวชนห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ให้ความช่วยเหลือในด้าน
การศึกษาแก่บุตรผู้มรี ายได้น้อยที่วทิ ยาลัยพิบูลประชาสงเคราะห์ รวม 6,000 คน สงเคราะห์เด็ก
ภายนอกตามครอบครัว ต่ า งๆ ตลอดจนหาผู้อุ ปการะให้แ ก่ เ ด็กก าพร้าอนาถาที่ข าดผู้ป กครอง
สงเคราะห์ครอบครัวในจังหวัดภาคใต้ รวม 10,000 ครอบครัว จัดตัง้ สถานสงเคราะห์เด็กทีป่ ระสพ
วาตภัยภาคใต้ในปี 2507 ในปี 2508 และ 209 จะเริม่ งานสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่นใน
ภาคเหนือที่จงั หวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัดขอนแก่น หรืออุบลราชธานี
ตามลาดับ
(6) โครงการส่ ง เสริ มอาชี พ และคุ้มครองแรงงาน รัฐบาลมีนโยบายที่จ ะ
ส่งเสริมให้คนไทยได้ประกอบอาชีพเป็นอิสระ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของกรรมการ ต้องการให้ม ี
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยตัง้ อยู่บนรากฐานแห่งความยุตธิ รรม กรมประชาสงเคราะห์จงึ จัดตัง้ โครงการส่งเสริมอาชีพและคุม้ ครองแรงงานขึน้ ในด้านการฝึกอาชีพ จะได้จดั การ
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ฝึกอาชีพและสร้างแรงงานฝีมอื ขยายการจัดหางานให้คาปรึกษาและแนะนาแนวอาชีพให้แก่คนงาน
และเยาวชน ส่งเสริมอาชีพของคนไทย และให้คนไทยมีอาชีพ
ในด้านการคุ้มครองแรงงานและการสัมพันธ์นัน้ ก็จะทาการตรวจแรงงาน
จัดการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลขึน้ และในปี 2507 ก็จะได้จดั ฝึ กอบรมแรงงานอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท และจะปรับปรุงสถิติตามโครงการสถิติแรงงาน ทัง้ นี้ จะเริม่ ทาในเขตพระนครและ
ธนบุรกี ่อน แล้วจึงจะขยายงานออกไปในส่วนภูมภิ าคเพื่อครอบคลุมทัวประเทศ
่
(7) โครงการประกันสังคม ในปจั จุบนั เป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ า รัฐมีหน้าทีใ่ น
การให้ความคุม้ ครองและหลักประกันในการดารงชีพแก่ราษฎร การประกันสังคมนัน้ เป็ นวิธกี ารอย่าง
หนึ่งที่จะให้หลักประกันชีว ิตที่มนคงแก่
ั่
ผู้ประกอบอาชีพทัง้ หลาย แต่เนื่องจากการประกันสังคมยัง
เป็ นของใหม่สาหรับประเทศไทย และเป็ นงานที่กว้างขวาง รัฐบาลจึงต้องตระเตรียมทุกสิง่ ทุกอย่าง
ให้พร้อมมูล ทัง้ ในด้านกาลังเจ้าหน้าที่ผู้จะดาเนินงาน ระบบการบริหารงานและบริการที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ติ ามโครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2507 กรมประชาสงเคราะห์จะได้ดาเนินการตระเตรียมงาน
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมต่อจากที่ได้กระทามาแล้ว และเห็นควรรีบดาเนินการบังคับใช้ในเขต
พระนครและธนบุรเี พื่อคุ้มครองลูกจ้างประมาณ 200,000 คนที่ทางานในธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีลูกจ้าง
ตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
(8) โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท โครงการนี้มุ่งให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลบางประเภททีม่ อี าชีพเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม หรือติดยาเสพย์ตดิ ให้โทษเป็ นภาระแก่สงั คม
ให้พ้นจากสภาพที่น่ารังเกียจ และสามารถกลับตัว ประกอบอาชีพได้เ หมือ นบุค คลธรรมดาอื่นๆ
ทัวไป
่ และขยายการสงเคราะห์ โดยจะปรับปรุงการดาเนิ นงานและสถานสงเคราะห์ท่มี อี ยู่แล้ว
ตลอดจนการแนะน าการศึ ก ษาอบรม และการจัด หาอาชี พ และเปิ ด สถานสงเคราะห์ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือขึน้ ทีน่ ครราชสีมา
(9)

โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิ การและทุพพลภาพ

ก.
การสงเคราะห์คนชรา จะขยายกิจการสถานสงเคราะห์คนชราทีม่ ี
อยู่เดิมทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ให้สามารถรับคนชราที่ไร้ญาติขาดมิตรเพิม่ ขึน้ ตามความ
จาเป็น นอกจากนัน้ จะได้ปรับปรุงงานเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้สมบูรณ์เต็มรูปตามหลักวิชาการ
ข.
การสงเคราะห์คนพิ การและทุพพลภาพ ปจั จุบนั การสงเคราะห์
คนพิการและทุพพลภาพจัดในรูปสถานสงเคราะห์ เพื่ออุปการะเลีย้ งดูบุคคลพิการและทุพพลภาพไว้
เท่านัน้ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ คือ การอาชีวบาบัด และการพัฒนาความสามารถของคนพิการอยู่ใน
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ระยะเริม่ ดาเนินการ ฉะนัน้ กรมประชาสงเคราะห์จงึ พยายามจะหาอุปกรณ์ในการบาบัดและพัฒนา
ฝึ ก อาชีพ ตามความสามารถของคนพิการ ตลอดจนปรับปรุงกิจการภายในตามหลักวิชาการให้
สมบูรณ์ และในขณะเดียวกันก็จะได้ขยายสถานสงเคราะห์ให้สามารถรับคนพิการเพิม่ ขึน้ อีก เพราะ
ปรากฏว่าขณะนี้สถานสงเคราะห์จาต้องรับคนพิการเพิม่ ขึน้ เกินจานวนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั งิ บประมาณไว้
ถึง 50 คนเศษแล้ว
(10) โครงการสงเคราะห์ผ้ปู ระสบภัย โครงการนี้มจี ุดมุ่งหมายทีจ่ ะสงเคราะห์
ชาวนาเมื่อประสบภัยธรรมชาติ ราษฎรทัวไปที
่
่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อากาศ
หนาวจัดผิดปกติ สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภยั สงเคราะห์คนไทยซึ่งเป็ นผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างถิ่น
ทัง้ ในและนอกประเทศให้กลับภูมลิ าเนาด้วย และสงเคราะห์ในกรณีอ่นื ๆ ทีส่ มควร
(11) ศูนย์เยาวชนห้ วยขวาง เนื่อ งจากปญั หาเยาวชนเป็ นปญั หาสาคัญ ของ
ประเทศ สมควรทีจ่ ะได้รบั การป้องกันและแก้ไขโดยรีบด่วน เรื่องนี้ได้มสี ่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับ
การใช้เวลาว่างและการฝึกอบรมเยาวชน โครงการนี้ มจี ุดหมายทีจ่ ะส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เ พลิดเพลินและเป็ นประโยชน์ ภายใต้การแนะนาและดูแลของผู้นากลุ่ม เพื่อ ให้การพัฒนาการ
บุคคลิกลักษณะและนิสยั ใจคอให้สามารถเข้ากับผูอ้ ่นื ด้วยดี ในระยะ 3 ปีหลังนี้ศูนย์เยาวชนจะขยาย
การรับสมาชิกเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 400 คน
การที่ดิน
5.
(1) โครงการจัดสรรที่ ดินแปลงใหญ่ โครงการนี้มจี ุดมุ่งหมายจัดสรรทีด่ นิ ซึ่ง
ปรากฏผลตามการสารวจแยกประเภททีด่ นิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วว่า เป็ นทีซ่ ง่ึ อยู่นอกเขต
ป่าสงวนและเหมาะสมในการให้ประชาชนเข้าทาประโยชน์ ในระยะ 3 ปี ข้างหน้านี้จะได้ทาการ
คัดเลือกทีด่ นิ ผืนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผืนใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่
41,000 ไร่ จังหวัดเลยเนื้อที่ 156,250 ไร่ และจังหวัดสกลนครเนื้อที่ 81,875 ไร่ รวมเนื้อที่ 279,025
ไร่ เพื่อจัดสรรให้ประชาชนทาประโยชน์ได้ 6,500 ครอบครัว นอกจากจะทาการจัดสรรทีด่ นิ แล้วก็จะ
จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภค คือ สร้างถนนและกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในบริเวณทีจ่ ดั สรรด้วย
(2) โครงการจัด สรรที่ ดิ นแปลงเล็กแปลงน้ อ ย โครงการนี้มุ่งจัดสรรที่ดิน
แปลงเล็กแปลงน้อยซึง่ มิได้อยู่ในเขตป่าสงวนและเหมาะสมในการเพาะปลูก ให้ประชาชนได้เข้าทา
ประโยชน์ โดยจะสารวจคัดเลือกที่ดนิ ในจังหวัดต่างๆ ทัง้ 4 ภาค เป็ นจานวน 100,000 ไร่ วาง
แผนผังแบ่งทีด่ นิ จานวนนี้ออกเป็ นแปลงย่อยๆ 8,000 แปลง ตลอดจนออกใบจับจองให้ประชาชนได้
เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ แปลงย่อยจานวนนี้
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(3) โครงการทาแผนที่โดยภาพถ่ายทางอากาศ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
ก็เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทางภูมศิ าสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกโฉนดที่ดนิ
และเพื่อประโยชน์ ในการวางแผนงานของการชลประทาน การพลังงาน การป่าไม้ การประมง และ
อื่นๆ อีกมาก ทัง้ นี้โดยจะเริม่ ทาการถ่ายภาพในจัง หวัดอุบลราชธานีและนครพนมในปี 2507 เพื่อ
เตรียมออกโฉนดในปี ต่อไป ในปี 2508 ก็จะถ่ายภาพที่จงั หวัดอุดรและหนองคายเพื่อออกโฉนดปี
2509 ในปี 2509 นัน้ จะทาการถ่ายภาพในจังหวัดปตั ตานีและนราธิวาสเพื่อออกโฉนดในปี 2510
ทัง้ นี้ประมาณว่าจะออกโฉนดได้ในปี 2510 เป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 1,000,000 ไร่ ในการออกโฉนดนี้ก็
จะได้ทาการเดินสารวจเขตทุกปีในเนื้อทีท่ ไ่ี ด้ทาการถ่ายภาพไว้แล้วในปีก่อน
การพัฒนาชุมชน
6.
โครงการพัฒนาชุมชน ในระยะ 3 ปีขา้ งหน้านี้ จะได้ทาการเปิ ดเขตพัฒนาแบบ
ครอบคลุมทัง้ อาเภอให้ได้เนื้อทีร่ อ้ ยละ 60 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทัวทั
่ ง้ 4 จังหวัดภาคใต้
นอกจากจะเปิดเขตพัฒนาการธรรมดาแล้ว กรมพัฒนาชุมชนจะได้ดาเนินการพัฒนาต่อจากทีห่ น่ วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ได้รเิ ริม่ ไว้ในเขตจังหวัดชายแดนตามแผนการปฏิบตั ิพฒ
ั นาชนบท โครงการ
พัฒนาชุมชนนี้ถอื เป็ นสิง่ สาคัญพิเศษ ทีจ่ ะทาการฝึกอบรมพัฒนาการทัง้ ก่อนและระหว่างประจาการ
นอกจากนัน้ ก็จะปรับปรุงและขยายงานของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนที่ตงั ้ ขึน้ แล้วที่
จังหวัดอุบลราชธานีและยะลา ทัง้ นี้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือของหน่วยราชการต่างๆ จากหน่ วยบริการ
พิเศษในเรื่องการทาถนน วิเคราะห์ดนิ และส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมพัฒนากรประจาการ สารวจ
วางแผนและเผยแพร่งานพัฒนากรด้านอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาด้วย
การสาธารณูปการ
7.
(1) โครงการประปาจังหวัด งานตามโครงการนี้ ได้แก่ การก่อสร้างและขยาย
การประปาตามอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทีจ่ ะก่อสร้างขึน้ ใหม่ใน 3 ปี รวมทัง้ สิน้ 19 แห่ง และขยายการ
ประปาทีม่ อี ยู่แล้ว 32 แห่งทัวทั
่ ง้ 4 ภาค โครงการประปาจังหวัดนี้จะโอนไปเป็ นงานของการประปา
แห่งชาติ เมือ่ ได้ตงั ้ ขึน้ แล้ว
(2) โครงการเจาะน้ า บาดาล ท าการเจาะบ่ อ น้ าบาดาลในจัง หวั ด ที่
กรมทรัพยากรธรณีและอนามัยมิได้ดาเนินการเจาะบ่อ คือ บางจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหาน้ากินน้าใช้ทส่ี ะอาดให้แก่ประชาชนทัวพระราชอาณาจั
่
กร
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(3) โครงการประปากรุงเทพฯ งานประปากรุงเทพฯ นี้ คาดว่าเมื่อ ตัง้ การ
ประปาแห่งชาติ แล้วก็จะโอนไปเป็นขององค์การใหม่น้ีในระยะข้างหน้าจะมีโครงการปรับปรุงเส้นท่อ
ตามตรอกซอย โครงการประปาเพื่อ อุต สาหกรรมตามชานพระนครและโครงการสร้างทะเลสาบ
เก็บน้า เพื่อการประปาโดยทาเป็นขัน้ ๆ ตามกาลังเงินและโดยประหยัด

แผนที่แสดงเขตพัฒนาชุมชน
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(4) โครงการพัฒ นาอาชี พ ตามโครงการนี้ กรมการปกครองจะได้ใ ห้ก าร
ส่ งเสริม ตลอดจนหาบริก ารอันจะอ านวยความสะดวกต่ อ การประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่ง
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ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ตามทีเ่ ป็นทีท่ ราบกันแน่นอนแล้วว่า ความต้องการของราษฎรในชนบทนัน้ ที่
สาคัญทีส่ ุดคือทางกับน้า กรมการปกครองจึงมีโครงการดังนี้
ก.
โครงการชลประทานราษฎร์ เนื่องจากการก่อสร้างชลประทานหลวงเป็นเรือ่ งใหญ่ทต่ี อ้ งการเงินทุนและเจ้าหน้าทีเ่ ป็นจานวนมาก และไม่อาจสนองความต้องการน้ า
เพื่อ บริโภค และการเพาะปลูก ขนาดย่อ มที่มอี ยู่ทวไปในชนบทได้
ั่
กรมการปกครองจึงพยายาม
ส่งเสริมให้ราษฎรได้ช่วยตัวเองในการซ่อมสร้างทานบ เหมืองฝาย ประตูระบายน้ า และอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็ก โดยรัฐจะออกเงินงบประมาณเข้าสมทบกับเงินที่ราษฎรออกเอง เป็ นการให้ราษฎรได้
ขวนขวายพึง่ ตนเองบ้าง ทัง้ นี้ จะจัดทาขึน้ เป็ นโครงการชลประทานราษฎร์ 6 ปี (พ.ศ. 2508-2513)
เพื่อเร่งรัดงานให้เร็วขึน้ โครงการนี้ใกล้ชดิ กันกับความเป็ นอยู่ของราษฎรในชนบทมาก และราษฎร
ในแต่ละท้องที่ซ่งึ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมงานโดยตรง ฉะนัน้ ถ้าได้รบั ผลสาเร็จตามความมุ่งหมายก็
สมควรได้รบั ความสนับสนุนเต็มที่
ข.
โครงการสร้ า งทางหลวงชนบท ตามโครงการนี้ จ ะให้ เ งิน
ช่วยเหลือแก่สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลสมทบกับกาลังเงินและกาลังแรงของราษฎรใน
ตาบลนัน้ ๆ เพื่อ บูรณะก่ อ สร้างทางชนบทและสะพาน จุดประสงค์โครงการนี่ก็เ พื่อ ให้ราษฎรได้
ช่วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวกในการดารงชีพและประกอบอาชีพของตน โครงการนี้ม ี
ความสาคัญเป็ นอย่างสูง และจะต้องได้รบั ความสนับสนุ นให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะการซือ้ เครื่องมือ
ทุ่นแรงในจังหวัดต่างๆ โดยเริม่ จากจังหวัดทีเ่ ป็นศูนย์การพัฒนาการก่อน
(5) โครงการส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้แ ก่ การช่ว ยเหลือ ให้
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบล ซึง่ เป็ นการปกครอง
ท้องถิน่ รูปต่างๆ ในการดาเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิน่ นั ้นๆ และยังเป็ นการ
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอีกด้ว ย เฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนจะสนับสนุ นให้ม ี
เครือ่ งมืออุปกรณ์การก่อสร้างของจังหวัดเอง
(6) โครงการผังเมืองนครหลวง โครงการนี้มจี ุดมุ่งหมายในการปรับปรุงเขต
นครหลวง (พระนครและธนบุร)ี ให้เป็นเมืองทีท่ นั สมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และให้บริการทางทีอ่ ยู่
อาศัยแก่ผมู้ รี ายได้น้อย งานตามโครงการนี้ ได้แก่ การจัดวางระบบการระบายน้าฝน น้ าโสโครก การ
ปราบยุง การสร้างอาคารสงเคราะห์ การวางผังเมือง โดยแบ่งเป็ นเขต การวางเขตเทศบาลใหม่ และ
การก่อสร้างถนนในเขตนครหลวง

ผลงานและความคาดหมายสาหรับอนาคต
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ผลงานที่เป็ นมาแล้ว
8.
โครงการต่างๆ ของสาขาการมหาดไทยนี้ ส่วนใหญ่ได้เป็ นไปตามทีแ่ ผนกาหนดไว้
และมีอยูห่ ลายโครงการทีไ่ ด้ผลสูงกว่าทีก่ าหนดไว้ เท่าทีไ่ ด้รบั รายงานมา ผลการปฏิบตั ขิ องโครงการ
ต่างๆ มีดงั นี้คอื
(1) โครงการนิ คมสร้างตนเอง นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2504-2506 ได้จดั ตัง้ นิคม
เพิม่ ขึน้ ใหม่ 3 นิคม มีทด่ี นิ ซึง่ สงวนไว้สาหรับจัดสรรให้สมาชิกเพิม่ ขึน้ 782,050 ไร่ รับสมาชิกเข้าอยู่
อาศัยและประกอบอาชีพเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในนิคมทีม่ อี ยู่เดิม 37 นิคม และนิคมใหม่ รวม 7,261 ครอบครัว
ในเนื้อทีจ่ ดั สรรให้ทงั ้ หมด 196,916 ไร่ มีทด่ี นิ ทีท่ าประโยชน์แล้วเพิม่ ขึน้ 258,736 ไร่ กรมประชาสงเคราะห์ได้จดั สร้างถนน และจัดหาน้ าบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร ตลอดจนจัดให้มบี ริการอัน
จาเป็ นสาหรับชุมชน เช่น โรงเรียน สุขศาลา วัด สถานีตารวจ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ได้ช่วยเหลือใน
เรื่องการเพาะปลูกและจาหน่ ายผลิตผล ประชาชนส่วนมากมีอาชีพในทางการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัวปีละ 10,485 บาท 11,218 บาท และ 12,125 บาท ในปี 2504, 2505 และ 2506
ตามลาดับ
ในด้านสงเคราะห์ชาวเขา ซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ประมาณ 200,000
คนนัน้ นอกจากได้จดั ตัง้ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาเพิม่ ขึน้ อีก 2 แห่ง รวมกับของเดิมเป็ น 4
แห่ง เพื่อจัดสรรที่ดนิ และช่วยเหลือให้ชาวเขาประกอบอาชีพสร้างตนเองอยู่เป็ นที่ เลิกการอพยพ
เคลื่อนย้ายทาไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ทาลายป่าอันเป็ นต้นน้ าลาธาร เพื่อปลูกฝิ่ น แล้วยังได้จดั ตัง้ ศูนย์
พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาขึน้ ใหม่ 1 แห่ง และทาการฝึกฝนอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรูใ้ นด้านต่างๆ
จัดเป็ นหน่ วยเคลื่อนที่ส่งออกไปพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตามหมู่บา้ นต่างๆ อีกด้วย อย่างไรก็
ตามการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านัน้ การแก้ไขระยะยาวจะต้องพิจารณาต่อไป
(2) โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท งานสงเคราะห์คนไร้ท่พี ง่ึ งานนี้
เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2503 ในปีแรกทีต่ งั ้ ต้นดาเนินการมีสถานทีส่ าหรับคนขอทานได้ 800
คน ในปจั จุบนั นี้รบั อยู่ 880 คน เป็ นจานวนผูไ้ ด้รบั การสงเคราะห์ตงั ้ แต่เริม่ ดาเนินการ 1,680 คน
โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ในปจั จุบนั นี้กรมประชาสงเคราะห์สามารถรับ
คนชราเข้าไว้ในอุปการะ 565 คน อยู่ทบ่ี า้ นคนชราบางแค 365 คน นครราชสีมา 100 คน เป็ นการ
แน่นอนว่า ยังมีราษฎรอีกเป็นจานวนมาก ทีอ่ ยากเข้ารับการอุปการะจากรัฐบาล แต่เป็ นเรื่องสุดวิสยั
เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงและยังมีงานอื่นอีกเป็ นอันมากที่มคี วามเร่งด่วนมากกว่างานนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับคนพิการและทุพพลภาพนัน้ ปจั จุบนั มีผู้อยู่ใ นความอุ ปการะ 508 คน ข้อควรปรับปรุง
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งขาดแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญต่างๆ
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(3) โครงการที่ ดิ น เรื่อ งส าคัญ คือ เรื่อ งการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดิน
โครงการนี้เริม่ ดาเนินงานในปี 2504 ในระหว่างปี 2504 และ 2505 ได้ทาไปแล้วประมาณหนึ่งในสาม
ของทัง้ หมด เป็ นเนื้อที่ทาการสารวจประมาณ 122,000 ตาราง กม. ในปี 2504 ได้ทาการสารวจ
จ าแนกประเภทที่ดิน ในจัง หวัด ระยอง อุ บ ลราชธานี นครพนม กาฬสิน ธุ์ สกลนคร ร้อ ยเ อ็ ด
หนองคาย มหาสารคาม นครสวรรค์ ลพบุร ี ส่วนในปี 2505 ได้ทาการสารวจจาแนกประเภททีด่ นิ ใน
จังหวัดขอนแก่น ชัยภูม ิ นครราชสีมา นราธิวาส บุรรี มั ย์ พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ ยะลา เลย สระบุร ี
สุรนิ ทร์ อุดร อุตรดิตถ์ ศรีษะเกษ โครงการนี้จะโอนไปกรมพัฒนาทีด่ นิ ใน พ.ศ. 2507 เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาการเกษตรโครงการของกรมทีด่ นิ อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการจัดสรรทีด่ นิ แปลงเล็ก
แปลงน้อย โครงการนี้ได้เริม่ เมื่อปี 2504 เช่นเดียวกัน ในปี 2504 จัดสรรทีด่ นิ แปลงเล็กแปลงน้อย
ตามหัวไร่ปลายนา เป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 380,000 ไร่ หรือเป็ นของผูถ้ อื ครองยาว 23,000 ราย ส่วนปี
2504 ได้ 27,000 ราย หรือ 441,000 ไร่ ผลทีไ่ ด้น้ีสูงกว่าทีค่ าดหมายไว้ในระยะแรกของแผนเรื่อง
การจัดสรรทีด่ นิ นี้ ควรมีการประสานงานระหว่างกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
(4) โครงการประปา โครงการที่ค วรได้ร บั การปรับ ปรุงเป็ นอัน ดับแรก คือ
โครงการประปาจังหวัด ปจั จุบนั นี้งานประปาจังหวัด ไม่สามารถดาเนินไปได้รวดเร็วเท่าทีค่ วร ทัง้ นี้
เพราะการบริห ารงานยัง เป็ นปญั หาที่จะต้อ งแก้ไ ขอยู่อีกมาก ส่ว นใหญ่ ของประปาจังหวัดต่ างๆ
ปรากฏว่าประชาชนผูใ้ ช้น้ าประปายังมีน้อยราย และสาหรับหน่ วยราชการต่างๆ ทางการประปาไม่
สามารถเก็บเงินค่าน้าประปาได้ครบถ้วน เพราะราชการท้องถิน่ ได้รบั จัดสรรงบประมาณประเภทนี้ไม่
เพียงพอ มีห นี้ส ินเพิม่ พูนขึ้นทุก ปี ถ้าสามารถเก็บได้เท่าที่ควรแล้วจะทาให้การประปาส่ วนใหญ่
สามารถเลีย้ งตัวเองได้ อาจมีทุนเพียงพอขยายกิจการออกไปอีกก็ได้ แต่วธิ ดี าเนินงานในปจั จุบนั นี้
ยังไม่สามารถให้เป็ นเช่นนัน้ ข้อบกพร่องทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการนี้ คือ มีการประปาใน
หลายจังหวัดที่ทาการก่ อสร้าง เพื่อแก้ไขความขาดแคลนน้ าสะอาดเฉพาะหน้ ามิได้มกี ารสารวจ
ละเอียดถีถ่ ว้ นเพียงพอ เกีย่ วกับแหล่งน้ าหรือปริมาณน้ าทีจ่ ะนามาใช้เป็ นน้ าประปาก่อนการก่อสร้าง
ซึง่ มีผลทาให้เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิน้ ไปแล้วในฤดูทแ่ี ห้งแล้ง จะไม่มนี ้ าเพียงพอ ทาให้ประชาชนลด
ความเลื่อมใสไปได้ หรืออาจจะต้องตัง้ งบประมาณแก้ไขหรือขยายอีก ส่วนการประปากรุงเทพฯ นัน้
ได้ทาไปตามแผนงานทีว่ างไว้ ซึง่ ได้กาหนดวงเงินไว้เป็นจานวนสูง
(5) โครงการพัฒนาการชุมชน ในปจั จุบนั นี้ได้เปลี่ยนระบบใหม่มาใช้วธิ กี าร
พัฒนาแบบเปิ ดเขตพัฒนาอาเภอ หมายความว่า แทนที่จะตัง้ พัฒนากรอาเภอระคนไปทัวประเทศ
่
ดังทีท่ ากันมาในระยะต้น ในระยะหลังนี้งานทีจ่ ะทาจะเป็ นการเลือกเฉพาะบางอาเภอ แต่ให้มพี ฒ
ั นา
กรประจาอยู่เ ป็ นจานวนมาก พัฒนากรแต่ล ะคนแทนที่จะมีความรับผิดชอบทัง้ อาเภอ จะมีความ
รับผิดชอบเพียงประมาณ 5-10 หมูบ่ า้ น วิธกี ารใหม่น้ีเพิง่ เริม่ ดาเนินการ จึงไม่สามารถรายงานผลใน
ขณะนี้ได้ อุปสรรคสาคัญในการดาเนินงานพัฒนาการชุมชน คือ การทีจ่ ะหาพัฒนากรมาทางานให้ม ี
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ความสามารถตามที่จาเป็ น วิธกี ารนี้ได้แก้ไขไปบ้าง โดยมีการอบรมพัฒนากรก่อนประจาการและ
ระหว่างประจาการด้วย
ความคาดหมายสาหรับอนาคต
9.
ทางด้า นงานประชาสงเคราะห์ ในเรื่อ งนิ ค มสร้า งตนเอง ส าหรับ นิ ค มทัว่ ไปคง
พยายามที่จะให้นิค มต่ างๆ ได้ใ ช้ท่ดี ินเพาะปลูกให้เ ป็ นประโยชน์ ให้มากที่สุ ดเท่าที่จ ะทาได้ และ
ด าเนิ น กิจ การอื่น ๆ เป็ น ย่ า นชุ ม ชนอิส ระในตนเอง การตัง้ นิ ค มใหม่ ค งจะเป็ น เรื่อ งเฉพาะที่ม ี
ความส าคัญ เฉพาะการเมือ งเท่า นัน้ เช่ น นิ ค มตามชายแดนและในแหล่ ง ที่ม ีก ารแทรกซึม จาก
ภายนอกมาก เป็ นต้น ความสนใจส่วนใหญ่คงจะให้ไปในเรื่องนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
และเรื่องศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา เพราะผลงานทีจ่ ะได้จะมีประโยชน์ ทางด้านการป้องกันการทาลายป่า
ต้นน้าลาธาร ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย โดยให้บรรดาชาวเขาเลิกจากการปลูกฝิ่น
ม
า
ทามาหากินในการทาไร่ และอาชีพอันเหมาะสมอื่นๆ ให้มรี ายได้เพียงพอแก่การดารงชีพ มีท่อี ยู่
อาศัยและประกอบอาชีพเป็ นหลักแหล่งแน่ นอน เป็ นพลเมืองดีของประเทศต่อไป ซึ่งจะมีผลให้เกิด
ความสะดวกในการปกครอง และมีกาลังสาคัญ ในการรักษาความสงบเรียบร้อ ยและความมันคง
่
ปลอดภัยทางชายแดนของประเทศด้วย โครงการเกี่ยวกับบริหารแรงงานจะได้รบั การสนับสนุ นมาก
ขึน้ โดยการขยายงานส่ง เสริมอาชีพและบริการจัดหางาน และจัดให้มกี ารประกันสังคม เพื่อให้ม ี
ความมันคงในการท
่
างาน ในชัน้ แรกอาจจัดสาหรับพระนครและธนบุรกี ่ อ น แต่ ต่ อ ไปก็จะขยาย
กิจการออกไปเรื่อยๆ จนให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
คาดว่าฐานะกรรมกรไทยจะมันคงขึ
่
น้ เป็ นลาดับ
สาหรับในเรือ่ งนี้เห็นควรจัดตัง้ กรมแรงงานขึน้ ให้ดาเนินงานโดยเฉพาะ
10. ความคาดหมายสาหรับอนาคตระยะยาวของโครงการพัฒนาการชุมชน คือ ให้มกี าร
เปิ ดเขตพัฒนาอาเภอทัวประเทศ
่
งานนี้อาจต้องใช้เวลากว่า 10 ปี เพราะเป็ นงานที่มขี อบเขต
กว้างขวางมากนอกจากการขยายเนื้อที่แล้วจะต้องพิจารณาในเรื่องคุณภาพของพัฒนากรด้วย ควร
ให้ม ี การอบรมให้ได้พฒ
ั นากรที่มคี วามสามารถขึ้นเรื่อยๆ และให้มกี ารปรับเขตพัฒนาต่างๆ ให้ม ี
การปกครองตนเองโดยสนับสนุนวิธกี ารปกครองแบบประชาธิปไตยให้ทุกคนรูจ้ กั สิทธิและหน้าทีข่ อง
ตนเอง
11. ในส่วนที่เกี่ยวกับกรมที่ดนิ การจัดสรรที่ดนิ จะต้องอาศัยผลงานของการทาแผนที่
จากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเริม่ ต้นในปี 2506 และควรจะสามารถทาแผนที่เพื่อออกโฉนดได้ทวั ่
ประเทศในระยะเวลา 20 ปีเป็นอย่างช้า ส่วนแผนทีข่ นาดมาตรส่วนต่ า คือ อาจเป็ นขนาดมาตราส่วน
1/50,000 หรือ 1/20,000 นัน้ ควรทาได้สาเร็จออกเผยแพร่แก่ประชาชนได้ในระยะ 10 ปีน้ี ทัง้ นี้โดย
ความร่วมมือของกรมแผนทีท่ หารบก
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12. งานเรื่องแรกของกรมโยธาเทศบาล คือ เรื่องประปาจังหวัด ภายในระยะ 10 ปี
ข้างหน้ านี้ จะได้พยายามจัดให้มปี ระปาใช้ในทุกชุมชนใหญ่ๆ เพื่อให้ความสะดวกและเป็ นการน้ า
สะอาดให้บริโภค และเป็ นการลดโรคภัยไข้เจ็บด้วย งานสาคัญอีกเรื่องหนึ่งของสานักผังเมืองและ
เทศบาล คือ เรือ่ งการวางผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานผังเมืองพระนครและธนบุรซี ง่ึ มีเรื่องสาคัญ
ในเรื่องสร้างอาคารสงเคราะห์เรื่องถนนและเรื่องท่อระบายน้ า ซึง่ เป็ นส่วนย่อยของเรื่องการแบ่งเขต
เมืองออกเป็นแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งการค้า ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสถานทีร่ าชการ เป็ น
ต้น งานอาคารสงเคราะห์จะต้องทาควบคู่กนั ไปกับงานกาจัดแหล่งเสื่อมโทรม จะต้องพยายามจัด
อาคารสงเคราะห์โดยเฉลีย่ อย่างน้อยปีละ 3,000 ครอบครัว สาหรับ 20 ปีขา้ งหน้าในเรื่องท่อระบาย
น้าก็เช่นเดียวกัน จะได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างในราวปี 2507 และคงใช้เวลาราว 6 หรือ 7 ปี สาหรับ
งานนี้ นอกจากนัน้ ในเมื่อเมืองขยายออกไปงานนี้ก็จะต้อ งขยายตัวตามออกไปด้วย ถ้าหากการ
ดาเนินงานได้เป็ นไปตามแผนแล้ว ในเวลา 20 ปี ข้างหน้ าประเทศไทยจะมีนครหลวงที่ใหญ่โต
กว้างขวางทันสมัยและสง่างามไม่แพ้ประเทศใดในเอเซีย สาหรับประชากรประมาณ 3 ล้านคน และ
จะมีเมืองใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิ าคหลายเมืองแทนเมืองเล็กๆ มีพลเมืองไม่ก่หี มื่นในเขตเทศบาลดังเช่น
ปจั จุบนั

บทที่ 11
การพัฒนาการสาธารณสุข
___________________
นโยบายและแนวทางดาเนินการ
นโยบาย
1.
ประชากรเป็นกาลังอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ความสมบูรณ์ทาง
สุขภาพอนามัยเป็นเครือ่ งช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของบุคคล
ในวัยต่างๆ อันเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่ประเทศชาติเป็ นส่วนรวม โดยเหตุน้ีการ
พัฒนาการสาธารณสุขจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะต้องเร่งรีบปฏิบตั ิพร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
อื่นๆ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขควรมุง่ ดาเนินการโดยอาศัยนโยบาย ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้ประชากรของประเทศมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง โดยส่งเสริม
การสุขาภิบาลและอนามัย เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และขยายบริการอนามัยแก่ประชาชนทัวไป
่ ทัง้
ในส่ ว นกลางและส่ ว นภูมภิ าค รวมทัง้ ปราบปรามและป้อ งกันโรคติด ต่ อ และโรคระบาดอื่นๆ ซึ่ง
บันทอนสุ
่
ขภาพและชีวติ ประชาชน
(2) ให้การบาบัดและรักษาพยาบาลประชาชนทีเ่ จ็บปว่ ยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือ
อุปทั วเหตุต่างๆ โดยจัดให้มโี รงพยาบาลในทีช่ ุมนุ มชนหนาแน่ น และสถานีอนามัยทัวราชอาณาจั
่
กร
(3) อบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้า หน้ า ที่ว ิช าการอื่น ๆ ให้ม ีค วามรู้ ความ
ชานาญในวิทยาการแผนใหม่อยู่เป็ นประจา และขยายการผลิตจานวนแพทย์ และเจ้าหน้ าที่ฝ่าย
รักษาพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
(4) ให้มกี ารวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์ รวมทัง้ การศึกษาค้นคว้า และชันสูตร
วินิจฉัยสาเหตุของโรคต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทัง้ การควบคุมและวิเคราะห์อาหาร
และยา และการผลิตยาปฏิชวี นะต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานในด้านการแพทย์และการ
อนามัย
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แนวทางดาเนิ นการ
2.
ดาเนินงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ทงั ้ 4 ข้อนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะยึดถือ
แนวทางต่อไปนี้
ก.
การแพทย์ ด าเนิ น งานด้า นพัฒ นาการแพทย์ โดยจัด ตัง้ และปรับ ปรุ ง
โรงพยาบาลทัง้ ส่วนกลางและส่ว นภูมภิ าค ปรับปรุงและขยายการดาเนินงานของโรงพยาบาลใน
จังหวัดทีม่ ปี ระชากรหนาแน่ น จัดตัง้ โรงพยาบาลในอาเภอทีม่ คี วามสาคัญและมีความจาเป็ นเร่งด่วน
ปรับปรุงและยกฐานะโรงพยาบาลประจาภาคให้เข้าระดับมาตรฐานเป็ นศูนย์กลางของโรงพยาบาล
จังหวัดใกล้เคียง จัดตัง้ และขยายโรงพยาบาลเฉพาะโรค เช่น โรงพยาบาลประสาทและโรคติดต่อ
เป็ น ต้ น และท าการฝึ ก อบรมแพทย์ พยาบาลในด้า นวิช าการแผนใหม่ ใ ห้ม ีส มรรถภาพสู ง ขึ้น
นอกจากนัน้ จะต้องหาวิธกี ารสนับสนุ นให้แพทย์และพยาบาลได้ไปประจาปฏิบตั งิ านในส่วนภูมภิ าค
มากขึน้
ข.

การอนามัย

(1) ดาเนินงานพัฒนาด้านอนามัย โดยขยายงานป้องกันควบคุมและ
ปราบปรามโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเป็ นโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออื่นๆ เช่น ไข้มาลาเรีย โรค
เท้าช้าง วัณ โรค โรคเรื้อ น โรคคุ ด ทะราด ให้อ ยู่ใ นข่า ยที่ค วบคุ มได้ การปฏิบ ัติง านดัง กล่ าวจะ
ปฏิบตั งิ านเคลื่อนที่ โดยจะสนับสนุนหน่วยอนามัยเคลื่อนทีใ่ นท้องทีช่ ายแดนและห่างไกลเป็นพิเศษ
(2) ด าเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริม อนามัย เพื่อ เพิ่ม สุ ข ภาพ พลามัย แก่
ประชาชน โดยงานพัฒนาอนามัยท้องถิน่ การอนามัยโรงเรียน การสงเคราะห์แม่และเด็ก และงาน
โภชนาการชนบท เป็ นต้น การดาเนินงานดังกล่าวควรจะให้สอดคล้องกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น
การพัฒนาชุมชน
(3) ปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย โดยกาหนดจะสร้างสถานีอนามัย
ชัน้ 1 ในอาเภอต่างๆ ที่สาคัญให้ได้จานวนมากพอ และจะสร้างสถานีอนามัยชัน้ 2 เพิม่ ขึน้ สถานี
อนามัยชัน้ 1 จะช่วยให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลขัน้ ต้น และส่งเสริม สุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลได้เป็ นส่วนใหญ่ และในโอกาสต่อ ไปสถานีอนามัยจะต้องเป็ น
ศูนย์กลางในการดาเนินงานปราบปรามโรคติดต่อต่างๆ
(4) ผลิตพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย ตลอดจนผูช้ ่วยพยาบาลและ
พนักงานอนามัยจัตวา เพื่อใช้ในงานด้านอนามัยทุกแขนงให้พอเพียง
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ค.
วิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการจัดส่งยาให้แก่โรงพยาบาลและสถานี
อนามัยตามส่ ว นภูมภิ าคโดยดาเนินงานร่ว มกับโรงงานเภสัชกรรม จัดตัง้ หน่ ว ยชันสูต รโรคโดย
ร่วมมือกับกรมอนามัย และสถานวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ ซึง่ จัดตัง้ แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2507
จะเป็นศูนย์กลางให้การวิเคราะห์วจิ ยั ทางการแพทย์

เป้ าหมายการพัฒนา
3.
แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะปฏิบตั งิ านให้บรรลุถงึ
เป้าหมายต่อไปนี้คอื
(1) การแพทย์ ปรับ ปรุ ง และขยายบริก ารรัก ษาพยาบาลผู้ เ จ็บ ป่ ว ย ทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในส่วนภูมภิ าค จะขยายจานวนเตียง และเพิม่ แพทย์และพยาบาล โดยให้
อัตราส่วนจานวนเตียงคนไข้ต่อประชากรลดจาก 1 : 3,700 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็ น 1 : 2,800 คน
ใน พ.ศ. 2509 และในส่วนกลางจะขยายบริการให้จานวนเตียงคนไข้ต่อประชากรลดจากอัตรา 1 :
290 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 270 คน ใน พ.ศ. 2509
(2) การอนามัย ส่ ง เสริม การอนามัย ของประชาชน โดยท าการก าจัด และ
ป้องกันโรคติดต่อให้อยู่ในข่ายควบคุมได้ และส่งเสริมการสุขาภิบาลท้องถิน่ โดยการจัดหาน้ ากินน้าใช้ในชนบทให้ทวถึ
ั ่ ง ส่งเสริมการสงเคราะห์แม่และเด็ก ปรับปรุงและสร้างสถานีอนามัยชัน้ 1 ปีละ
10-15 แห่ง
(3) การวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินงานด้านวิเคราะห์ วิจยั ทางการแพทย์
ได้หลายแขนงยิง่ ขึ้น เช่น การวิจยั ไวรัส เพิม่ งานวิจยั ทางพยาธิวทิ ยา ทางบัคเตรีวทิ ยา ปาราสิต
วิทยา เภสัชวิทยา และผลิตยาปฏิชวี นะ
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งบพัฒนาการสาธารณสุข
1. งบประมาณ
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
โครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย
2. ควบคุมโรคเท้าช้าง

งบประมาณ
2507
2508
20.31
21.00
20.00
20.00
0.31
1.00

รวม
2509
21.00
20.00
1.00

62.31
60.00
2.31

กรมการแพทย์
1. โรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค
2. โรงพยาบาลโรคจิต
3. โรงพยาบาลหญิงและเด็ก
4. โรงพยาบาลเลิดสิน
5. โรงพยาบาลสงฆ์
6. วิทยาลัยครูพยาบาล
7. สถาบันมะเร็ง

78.54
42.67
10.90
7.03
10.75
0.61
6.58
-

83.01
53.83
12.61
6.58
4.88
0.61
4.50
-

94.36
61.91
11.68
4.07
6.00
0.61
4.09
6.00

255.91
158.41
35.19
17.68
21.63
1.83
15.17
6.00

กรมอนามัย
1. ควบคุมโรคติดต่อ
2. ควบคุมคุดทะราด
3. ควบคุมวัณโรค
4. ศัลยกรรมทรวงอก
5. ปราบปรามโรคเรือ้ น
6. สงเคราะห์แม่และเด็ก
7. ผลิตพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
8. โภชนาการชนบท
9. ปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย
10. อนามัยโรงเรียน
11. ป้องกันไข้ทรพิษ
12. พัฒนาการอนามัยท้องถิน่
13.จัดหาน้าสะอาดในชนบท

81.07
5.14
7.15
11.83
2.87
18.72
7.21
1.34
1.53
18.42
3.61
0.94
2.31
-

107.75
5.14
7.16
11.70
4.44
19.47
8.54
1.81
1.53
27.54
4.55
1.03
4.84
10.00

123.95
5.71
7.16
11.83
5.59
20.91
10.42
2.30
1.72
34.15
5.95
1.06
7.15
10.00

312.77
15.99
21.47
35.36
12.90
59.10
26.17
5.45
4.78
80.11
14.11
3.03
14.30
20.00

6.24
6.24
186.16

4.18
4.18
215.94

5.27
5.27
244.58

15.69
15.69
646.68

กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
1. สถานวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ
รวม
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2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ

2507
เงิ น
บาท

2509
2504
รวม
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
ต่างประ บาท ต่างประ บาท ต่างประ บาท ต่างประ
เทศ
เทศ
เทศ
เทศ

สานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
1. กาจัดกวาดล้าง
- 45.82
23.82 45.78
29.64 91.60
53.46
ไข้มาลาเรีย
รวม
69.64
75.42
145.06
หมายเหตุ : ยอดเงินกู้ รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินบาทไว้ดว้ ย

3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ

(ล้านบาท)
2509
รวม
46.00
121.00

2507
33.00

2508
42.00

ข. สหประชาชาติ
1. วิทยาลัยครูพยาบาล
2. ควบคุมคุดทะราด
3. ปราบปรามวัณโรค
4. โภชนาการชนบท
5. สงเคราะห์แม่และเด็ก
อื่นๆ

3.60

3.60

3.60

10.80

ค. แผนโคลัมโบ
1. โรงพยาบาลส่วนภูมภิ าค
2. โรงพยาบาลเลิดเสิน
3. โรงพยาบาลหญิงและเด็ก

8.00

8.00

10.00

26.00

ก. สหรัฐอเมริ กา
1. กาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย
2. พัฒนาการอนามัยท้องถิน่
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โครงการ

2507

อื่นๆ
ง. แหล่งอื่นๆ
1. วิจยั ประสาท (เยอรมนี)
2. ศัลยกรรมทรวงอก (มูลนิธเิ อกชน)
3. สถานวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ
เยอรมนี)
อื่นๆ
รวม

2508

2509

รวม

8.00

8.00

9.00

25.00

52.60

61.60

68.60

182.80

2509
244.58
75.42
68.60
388.60

(ล้านบาท)
รวม
646.68
145.06
182.80
974.54

รวมงบพัฒนาการสาธารณสุข

รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
186.16
52.60
238.76

2508
215.94
69.64
61.60
347.18

โครงการพัฒนาการสาธารณสุข
การแพทย์
4.
(1) โครงการโรงพยาบาลส่ วนภูมิภาค ในระยะดาเนินงานตามแผนพัฒนา
พ.ศ. 2507-2509 จะมีการปรับปรุงโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าคซึ่งในขณะนี้มอี ยู่ 83 แห่ง เป็ น
โรงพยาบาลประจาจังหวัด 68 แห่ง และโรงพยาบาลอาเภอ 15 แห่ง โดยจะมุ่งหนักไปในการขยาย
และปรับปรุงบริการให้เ หมาะสมขึ้น จะเพิม่ อัตราเจ้าหน้ าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์ท่ี
จาเป็ นให้เพียงพอ และจะปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลจังหวัดให้มมี าตรฐานสูงเป็ นโรงพยาบาล
ภาค 3 แห่ง เป็ นอย่างน้อย คือ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก เป็ นโรงพยาบาลภาคเหนือ
โรงพยาบาลนครราชสีมา เป็ นโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลสงขลา เป็ น
โรงพยาบาลภาคใต้ โรงพบาบาลภาคทัง้ 3 แห่งนี้ แต่ละแห่งจะมีการขยายอาคาร เพิม่ เตียงคนไข้
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จาก 300 เตียงเป็ น 450-500 เตียง ประกอบด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขาการแพทย์ต่างๆ พร้อม
ทัง้ เครือ่ งมือเครื่องใช้ทท่ี นั สมัย เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลและฝึกอบรมวิชาการแพทย์
แผนใหม่แก่โรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง
ในด้านการก่อสร้างอื่นๆ ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะจัดสร้างโรงพยาบาล
อาเภออีกเพียง 1 แห่ ง ที่อ าเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จะปรับปรุงโรงพยาบาลจังหวัด
ขอนแก่นให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น และเพิม่ เตียงคนไข้อีกประมาณ 200 เตียง นอกจากนี้จะสร้างตึก
สูตกิ รรม และตึกเด็กเพิม่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวม 30 แห่ง สร้างตึกผ่าตัดและตึกรังษีวทิ ยา รวม
25 แห่ง สร้างอาคารเพิม่ เติมจุเตียงคนไข้ 25 เตียง และ 50 เตียง อีกประมาณ 35 แห่ง รวมเป็ น
จานวนเตียงคนไข้เพิม่ ขึ้นประมาณ 800-1,000 เตียงต่อปี เป็ นผลให้จานวนเตียงคนไข้เพิม่ จาก
7,190 ใน พ.ศ. 2506 เป็ นประมาณ 10,200 เตียง ใน พ.ศ. 2509 อัตราส่วนของจานวนเตียงคนไข้
ต่อประชากรจะลดลงจาก 1 : 3,700 ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 2,800 ใน พ.ศ. 2509 จานวนแพทย์และ
พยาบาลจะเพิม่ จากจานวน 538 คน และ 1,267 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็ นจานวน 778 คน และ 1,867
คน ใน พ.ศ. 2509 ตามลาดับ อัตราส่วนระหว่างแพทย์ พยาบาล และเตียงคนไข้จะเท่ากับ 1 : 2.4 :
13 ซึง่ ใกล้เคียงกับมาตราส่วนตามมาตรฐานสากล คือ 1 : 4 : 10
(2) โครงการปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลส่ วนกลาง ใน พ.ศ. 25072509 จะมีการปรับปรุงและขยายโรงพยาบาลส่วนกลางในสังกัดกรมแพทย์ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาล
เลิดสิน โรงพยาบาลหญิง และเด็ก และโรงพยาบาลสงฆ์ โดยจะขยายเตียงคนไข้ เพิม่ จากจานวน
1,960 เตียง ใน พ.ศ. 2506 เป็ น 2,210 เตียง ใน พ.ศ. 2509 และจะเพิม่ แพทย์และพยาบาลจาก
จานวน 126 คน และ 381 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็ น 148 คน และ 554 คน ใน พ.ศ. 2509 นอกจากนี้
แล้วจะได้ปรับปรุงขยายสถาบันมะเร็ง ซึง่ เวลานี้อยูก่ บั โรงพยาบาลหญิง เป็ นสถาบันเอกเทศใน พ.ศ.
2509
นอกจากโรงพยาบาลในสัง กัด กรมการแพทย์แ ล้ว ยัง มี โ รงพยาบาลใน
ส่วนกลางทีส่ งั กัดหน่วยราชการต่างๆ อีก โรงพยาบาลเหล่านี้มจี านวนเตียงประมาณ 7,000 เตียง มี
แพทย์ 650 คน และพยาบาล 1,700 คน รวมโรงพยาบาลของรัฐบาลในกรุงเทพฯ ทัง้ สิน้ มีจานวน
เตียงประมาณ 8,960 เตียง ประกอบด้วยแพทย์ 776 คน พยาบาล 2,080 คน คาดว่าใน พ.ศ. 2509
จานวนเตียงคนไข้จะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 10,100 เตียง ประกอบด้วยแพทย์ 923 คน และพยาบาล
2,704 คน อัตราส่วนของแพทย์ พยาบาล และเตียง คนไข้จะลดลงจาก 1 : 2.7 : 11.5 ใน พ.ศ.
2506 เป็ น 1 : 2.9 : 10.9 ใน พ.ศ. 2509 อัตราส่วนเตียงคนไข้ต่อประชากรทัง้ สิน้ จะลดลงจาก 1 :
290 ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 270 ใน พ.ศ. 2509
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(3)

โครงการโรงพยาบาลโรคจิ ตและโรคประสาท

ก.
โรงพยาบาลโรคจิ ต ในปจั จุบนั มีโรงพยาบาลโรคจิตอยู่ 6 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (ธนบุร)ี โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา (นนทบุร)ี โรงพยาบาลสวนปรุง
(เชียงใหม่) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (สุราษฎร์ธานี) โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ (อุบลราชธานี) และ
โรงพยาบาล นครราชสีมา โรงพยาบาลเหล่านี้รบั คนไข้ได้ทงั ้ สิ้นประมาณ 5,000 เตียง ใน พ.ศ.
2509 จะขยายเตียงรับคนไข้ได้ทงั ้ สิน้ ประมาณ 5,350 เตียง ส่วนจานวนแพทย์และพยาบาลเดิมมี
แพทย์ 76 คน พยาบาล 111 คน ใน พ.ศ. 2509 จะเพิม่ แพทย์เป็ น 108 คน และเพิม่ พยาบาลเป็ น
141 คน ตามลาดับ
ข.
โรงพยาบาลโรคประสาท ปจั จุบนั โรงพยาบาลประสาท พญาไท
มีเตียงรับคนไข้ประมาณ 150 เตียง ประกอบด้วยแพทย์ 16 คน และพยาบาล 26 คน ใน พ.ศ.
2507-2509 จะสร้างตึกคนไข้ภายในขนาด 50 เตียง 1 หลัง และตึกพักฟื้นขนาด 50 เตียง 1 หลัง
และจะสร้างตึกอาชีว ะบาบัดอย่างละ 1 หลัง พร้อ มทัง้ จะส่งเสริมงานค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับ
โรคประสาทให้กว้างขวางขึน้ นอกจากนี้จะสร้างโรงพยาบาลประสาทขนาด 100 เตียง เพิม่ ขึน้ อีก
แห่งหนึ่งทีจ่ งั หวัดสงขลา และจะสร้างโรงพยาบาลโรคจิตและโรคประสาทสาหรับเด็กขนาด 50 เตียง
ขึน้ ทีช่ านพระนคร เมือ่ รวมกับจานวนเตียงคนไข้ทม่ี อี ยู่เดิม จะเป็ นจานวนเตียงคนไข้รวมทัง้ สิน้ 400
เตียงใน พ.ศ. 2509 ส่วนจานวนคนไข้นอกจะขยายบริการตรวจคนไข้เพิม่ จากวันละ 150 คน เป็ น
วันละประมาณ 250 คน โดยมีจานวนแพทย์ พยาบาลเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงาน
ค.
โรงพยาบาลเด็กปั ญญาอ่ อน ได้จดั สร้างและเริม่ ดาเนินงานได้
เมือ่ พ.ศ. 2503 ปจั จุบนั มีเตียงคนไข้ 150 เตียง ในระหว่าง พ.ศ. 2507-2509 จะสร้างตึกคนไข้ขนาด
50 เตียง 2 หลัง สาหรับเด็กหญิงและชาย
การอนามัย
5.
(1) โครงการควบคุมและกาจัดโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ และ
ไทฟอยด์ มิให้เกิดระบาดได้ในประเทศไทย ได้มกี ารสร้างโรงพยาบาลโรคติดต่ออันตรายที่จงั หวัด
นนทบุร ี และในระยะนี้ไ ด้ดาเนินการควบคุมไข้ทรพิษ โดยการปลูกฝี ให้แก่ประชาชนทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะเด็กเกิดใหม่ประมาณปีละ 900,000 คน
(2) โครงการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย นับตัง้ แต่ได้เริม่ ดาเนินงานควบคุม
และกาจัดไข้มาลาเรียตัง้ แต่ปี 2492 โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกในระยะเริม่ ต้น
และจากสหรัฐอเมริกา ในระยะต่อมาปรากฏว่า การตายด้วยไข้มาลาเรียได้ลดต่ าลงเป็ นอย่างมาก
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แต่ยงั ไม่สามารถจะทาการกาจัดกวาดล้างได้โดยสิน้ เชิง ใน พ.ศ. 2507 จึงจะเริม่ ดาเนินงานในระยะ
ทีส่ องเป็ นโครงการ 8 ปี โดยคาดว่าจะทาการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรียให้หมดสิน้ ได้ภายใน พ.ศ.
2514
ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ตามแผนงานเดิม จะทาการพ่นเคมีเพื่อตัดวงจร
การแพร่ของโรคในท้องทีๆ่ ยังมีไข้มาลาเรียสูง (อัตราผูป้ ่วยเกิน 500 ราย ต่อประชากร 1,000,000
คน ในรอบ 1 ปี ) ในท้องที่ 18 จังหวัด รวม 80 อาเภอ ซึง่ มีประชากรประมาณ 6.2 ล้านคน การ
พ่นเคมีน้จี ะต้องทาติดต่อกันในระยะ 3 ปี เพื่อป้องกันมิให้เชือ้ มาลาเรียกลับลุกลามขึน้ ได้อกี อันเป็ น
การกาจัดไข้มาลาเรียขัน้ สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันต้องทาการค้นหาผู้ป่วย พร้อมกับการพ่นเคมีใน
ท้องที่ท่ยี งั พ่นเคมีตดิ ต่อกันไม่ถงึ 3 ปี และมีภาวะไข้มาลาเรียต่ า (มีอตั ราเชื้อไข้มาลาเรียไม่เกิน
ร้อยละ 1) ในท้องที่ 40 จังหวัด รวม 163 อาเภอ ซึง่ มีประชากรประมาณ 11.3 ล้านคน และทาการ
ค้นหาผูป้ ว่ ยและให้การบาบัดรักษาจนหายขาดในท้องทีท่ ท่ี าการพ่นเคมีตดิ ต่อกันมาอย่างน้อย 3 ปี
ในท้องที่ 52 จังหวัด รวม 280 อาเภอ ซึง่ มีประชากรประมาณ 14.0 ล้านคน ทัง้ นี้คาดว่าอัตราตาย
ด้วยไข้มาลาเรียจะลดลงจาก 250 คนในประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2493 เหลือเพียงอัตราตาย 7 คน
ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2509
(3) โครงการควบคุมโรคเท้าช้ าง เริม่ ดาเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2504 ใน พ.ศ.
2507-2509 จะทาการสารวจผูม้ เี ชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
และปตั ตานี ซึง่ มีประชากรรวมทัง้ สิ้นประมาณ 1.5 ล้านคน จะจัดตัง้ สานักงานควบคุมโรคเท้าช้าง
พร้อมทัง้ ศูนย์วจิ ยั โรคเท้าช้างที่จงั หวัดนครศรีธ รรมราช และจัดตัง้ หน่ ว ยประมวลผลเคลื่อ นที่ 2
หน่วย ประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบผลของการควบคุมโรค
(4) โครงการควบคุมวัณโรค ได้ดาเนินการฉีดวัคซีน บี ซี จี ให้แก่ประชาชน
ทัวไปตั
่ ง้ แต่ พ.ศ. 2496 ในระหว่าง พ.ศ. 2507-2509 จะขยายเขตปฏิบตั งิ านควบคุมของหน่ วย
สารวจวัณโรคเคลื่อนทีท่ งั ้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ประมาณว่าจะมีประชาชนได้รบั การทดสอบ
ทูเบอร์คูลนิ ประมาณ 3.6 ล้านคน และได้รบั การฉีควัคซีน บี ซี จี ประมาณ 1.5 ล้านคน จะจัดตัง้
หน่วยสารวจวัณโรคเคลื่อนทีร่ วม 6 หน่ วยในพระนครและธนบุร ี 4 หน่ วย และส่วนภูมภิ าค 2 หน่ วย
และจะสร้างสถานตรวจโรคปอดที่จงั หวัดยะลา และปรับปรุงงานของสถานตรวจโรคปอดที่ยศเส
เชียงใหม่ และขอนแก่น
ในด้านเกี่ยวกับการศัลยกรรมทรวงอก จะจัดตัง้ โรงพยาบาลโรคปอดขึน้ ที่
จังหวัดขอนแก่น รับผูป้ ว่ ยได้ประมาณ 100 เตียงในระยะแรก และจะปรับปรุงโรงพยาบาลโรคปอดที่
จังหวัดนนทบุร ี รวมเป็ นจานวนเตียงคนไข้ทงั ้ สิ้น 500 เตียง ใน พ.ศ. 2509 ทัง้ นี้คาดว่าอัตรา
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ประชากรตายด้วยวัณโรคจะลดจาก 31.2 ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2504 เป็ นประมาณ 20 ต่อ
ประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2509
(5) โครงการควบคุ ม คุ ด ทะราด โครงการควบคุ ม คุ ด ทะราดราดเริ่ม
ดาเนินงานมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2493 โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ใน
พ.ศ. 2507-2509 เป็ นระยะดาเนินงานขัน้ สุดท้ายของโครงการในรูปของการเฝ้าคอยระวัง โดยการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิน่ และหน่ วยควบคุมคุดทะราดเคลื่อนที่ 8 หน่ วย ใน
การตรวจและบ าบัด ประชากรในเขตที่ส งสัย ว่ า จะมีโ รคคุ ด ทะราดชุ ก ชุ ม คือ ภาคตะวัน ออก เฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด รวม
ประชากรในท้องทีๆ่ จะได้รบั การตรวจและบาบัดประมาณปีละ 6 ล้านคน
(6) โครงการปราบปรามโรคเรื้อน โครงการนี้เริม่ ดาเนินงานมาตัง้ แต่ พ.ศ.
2498 โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ การดาเนินงานเริม่ ที่จงั หวัด
ขอนแก่น โดยจัดส่งหน่ วยเคลื่อนทีอ่ อกไปปฏิบตั งิ านสารวจ และบาบัดรักษาผู้ป่วย การปฏิบตั งิ าน
ได้รบั ผลเป็ นที่น่าพอใจ ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จึงกาหนดจะขยายการดาเนินงานของ
หน่วยเคลื่อนทีอ่ อกไปเป็น 14 จังหวัด
สาหรับสถานพยาบาลโรคเรือ้ น ในปจั จุบนั มีสถานพยาบาลโรคเรือ้ น 2 แห่ง
นิคมผูป้ ่วยโรคเรือ้ น 13 แห่ง และหน่ วยควบคุมโรคเรือ้ น 12 แห่ง ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะ
จัดตัง้ หน่ วยควบคุมโรคเรือ้ นในจังหวัดภาคใต้อกี 3 แห่ง และจะติดตามผลการจัดตัง้ สถานพักฟื้ น
และปรับปรุงการดาเนินงานของนิคมโรคเรือ้ น
การส่งเสริ มการอนามัยและการสุขาภิ บาล
6.
(1) โครงการปรับปรุงและขยายสถานี อนามัย ใน พ.ศ. 2507-2509 จะ
ปรับปรุงและขยายสถานีอนามัยชัน้ สองเป็ นชัน้ หนึ่งปี ละ 10-15 แห่ง และจะจัดสร้างสถานีอนามัย
ชัน้ สองในท้องทีท่ ป่ี ระชากรให้เงินสมทบ และในตาบลทีม่ ปี ระชากรหนาแน่ นปีละประมาณ 15 แห่ง
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในท้องทีก่ นั ดารได้มากขึน้
(2) โครงการพัฒนาอนามัยท้องถิ่ น ดาเนินการมาแล้ว 10 ปี โดยมุ่งหมายจะ
ปรับปรุงการสุขาภิบาลในครัวเรือน และการจัดหาน้ ากินน้ าใช้ให้ทวถึ
ั ่ งในเขตพัฒนาอนามัย ใน พ.ศ.
2507-2509 จะทาการปรับปรุงการสุขาภิบาลเพิม่ ขึน้ อีก 2,000 หมู่บา้ น ซึง่ มีประชากรในเขตทีจ่ ะทา
การปรับปรุงทัง้ สิ้นประมาณ 2 ล้านคน และจะขยายเขตการปฏิบตั งิ านติดตามผลให้ทวถึ
ั ่ งใน 71
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จังหวัด เป็ นจานวนหมู่บ้านในเขตติดตามผลรวมทัง้ สิ้น 8,500 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรประมาณ 8
ล้านคน
(3) โครงการจัดหาน้าสะอาดในชนบท การจัดหาน้ ากินน้ าใช้ในหมู่บา้ นตาม
ชนบทจะเริม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีการปรับปรุ งบ่อน้ าที่มอี ยู่ให้สะอาด
ถู ก สุ ข ลัก ษณะ ค้น หาแหล่ ง น้ า กิน น้ า ใช้โ ดยการขุ ด บ่ อ เพิ่ม เติม หรือ สร้า งที่ข ัง น้ า และเจาะหา
น้ าบาดาลในท้องที่ๆ กันดารน้ า โดยประสานงานใกล้ชดิ กับกรมการปกครองและกรมทรัพยากรธรณีในการสารวจแหล่งน้าและความต้องการของราษฎร
(4) โครงการสงเคราะห์แม่และเด็ก ในปจั จุบนั มีสถานสงเคราะห์แม่และเด็ก
อยู่ 3 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์แม่และเด็กกรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์แม่และเด็กเชียงใหม่ และ
สถานอนามัยเด็กกลางนนทบุร ี และมีหน่วยสงเคราะห์แม่และเด็กเคลื่อนทีอ่ ยู่ 3 หน่วย ประจาอยู่ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 1 หน่ วย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิน่ กันดารทีอ่ ยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย ในระหว่าง พ.ศ. 2507-2509 จะขยายการให้บริการ
สงเคราะห์แม่และเด็กทีส่ ถานสงเคราะห์แม่และเด็กกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และนนทบุร ี และจะจัดหน่ วย
บริการสงเคราะห์แม่และเด็กเคลื่อนที่แก่ ประชาชนในท้องที่กนั ดารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางจังหวัดในภาคกลาง และ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึง่ ประมาณว่าจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้
เพิม่ จากเดิมอีกหนึ่งเท่าตัว
(5) โครงการอนามัยโรงเรียน ในขณะนี้กองอนามัยโรงเรียนได้ดาเนินอนามัย
โรงเรียนในส่วนกลางจานวน 185 โรงเรียน มีหน่ วยอนามัยโรงเรียนในส่วนกลาง 8 หน่ วย ใน พ.ศ.
2507-2509 จะจัดตัง้ หน่วยอนามัยเคลื่อนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวม 13 หน่วย คือ ในพระนครและธนบุร ี 4 หน่ วย
และส่วนภูมภิ าค 9 หน่วย
(6) โครงการโภชนาการชนบท เพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนในท้องถิน่ ชนบทมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการสงวนคุณค่าอาหารที่เป็ นประโยชน์ เพื่อแก้ปญั หาการ
ขาดแคลนธาตุ อ าหาร ตลอดจนการส่ งเสริมสุ ขภาพของมารดาและทารกในวัยเยาว์ ช่ว ยบาบัด
โรคภัยต่างๆ ทีม่ อี ตั ราการตายสูง เช่น โรคในเด็กอ่อน และโรคกะเพาะอาหารและพยาธิลาไส้ เป็ น
ต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2507-2509 การดาเนินงานโภชนาการชนบทจะมีการขยายงาน
ออกไปตามสมควร โดยขยายเขตทดลองการโภชนาการอีก 10 หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
ขยายการผลิตน้ ามันตับปลาเพิม่ ขึน้ เป็ นปี ละ 15 ล้านแคปซูล เพื่อแจกจ่ายแก่มารดา ทารก และ
ประชาชนทัวไป
่ และขยายงานผสมเกลือกับโปแตสเซียมไอโอเดททีส่ ถานีผสมเกลือทีเ่ ด่นชัย จังหวัด
แพร่ เป็นปีละประมาณ 600 ตัน เพื่อจาหน่ายแก่ประชาชนทีเ่ ป็นโรคคอพอก
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ผลงานและความคาดหมายในอนาคต
7.
เมื่อพิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านสาธารณสุขในระยะ 3 ปี
แรก (พ.ศ. 2504-2506) จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่ได้ใช้จ่ายไปในด้านการรักษาพยาบาล
มากกว่ า ด้า นอนามัย ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากมีค วามจ าเป็ น ต้อ งปรับ ปรุง และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
รักษาพยาบาลดังกล่าวแล้ว ในระยะปรับปรุงตามแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขใน 3 ปี หลัง (25072509) พอจะเปรียบเทียบความส าคัญ ของงานด้านอนามัยและการแพทย์ได้ว่าทั ้งสองด้านมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัดเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณ
เฉลีย่ ในระหว่างปี 2507-2509
8.
อย่างไรก็ด ี อาจกล่าวได้ว่า การดาเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขยังประสบปญั หา
อุ ป สรรคอยู่ห ลายประการ เป็ น ต้น ว่ า การขาดแคลนแพทย์ช านาญเฉพาะโรค ซึ่ง ควรมีป ระจ า
โรงพยาบาลภาคทุกภาค การขาดแคลนแพทย์ประจาสถานีอนามัยอันเป็ นอุปสรรคสาคัญทาให้ไม่
สามารถจัดตัง้ สถานีอนามัยชัน้ หนึ่งได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนการขาดการประสานงาน
โดยใกล้ชดิ ระหว่างโรงพยาบาลตามส่วนภูมภิ าค สถานีอนามัย และอนามัยจังหวัด อันเนื่องมาจาก
การคมนาคมไม่ส ะดวกประการหนึ่ง และเนื่อ งจากลักษณะการแบ่งแยกงานระหว่างกรม ทาให้
เจ้าหน้ าที่ทงั ้ 3 ฝ่ายปฏิบตั ิงานโดยอิสระขาดการติดต่ อกันโดยใกล้ชดิ ทาให้การดาเนินงานไม่
ก้าวหน้าเท่าทีค่ วร
9.
ในระยะ 10 ปี ข้างหน้ า (2510-2519) การพิจารณาวางโครงการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขในระยะยาวควรจะได้เน้ นหนักไปในด้านการอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ
ปรับ ปรุง สุ ข าภิบ าลและความเป็ น อยู่ข องประชากรซึ่ง เป็ น รากฐานส าคัญ ยิ่ง ในการพัฒ นาด้า น
สาธารณสุข รวมทัง้ การอนามัยโรงเรียน การสงเคราะห์แม่และเด็ก การพัฒนาอนามัยท้องถิน่ และ
โภชนาการชนบท ทัง้ นี้ โดยกาหนดว่าโครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จะต้องดาเนินงานติดต่อกัน
ไปโดยไม่หยุดยัง้ จนกว่าจะประสบผลสาเร็จขัน้ สุดท้าย ภายใน พ.ศ. 2519 เป็ นอย่างช้า โครงการ
ดังกล่าว ได้แก่ โครงการกาจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย โครงการควบคุมวัณโรค โรคเรือ้ น คุดทะราด
โรคพยาธิลาไส้ และโรคเท้าช้าง เป็นต้น
10. ในด้านการแพทย์ ความเจริญก้าวหน้าในด้านการรักษาพยาบาลแผนใหม่ ตลอดจน
ก้าวหน้ าในด้านวิเ คราะห์ว ิจยั และวินิจฉัยโรค จะช่ว ยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพดีข้นึ
จานวนคนป่ว ยด้ว ยโรคเรื้อ รัง จะลดน้ อ ยลง ท าให้ม ีก ารหมุ นเวีย นคนไข้ใ นโรงพยาบาลมากขึ้น
ประมาณว่าในระยะ 10 ปีขา้ งหน้าอัตราส่วนของแพทย์ต่อจานวนประชากรในส่วนกลางจะเพิม่ ขึน้
เป็น 1 ต่อ 1,000 คน และในส่วนภูมภิ าคแพทย์ต่อประชากรจะเป็น 1 ต่อ 10,000 คน
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11. สาหรับบริก ารในด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลในส่ ว นกลางจะขยายการ
ดาเนินงานสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ส่ว นโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคจะมีโรงพยาบาลประจาภาคขนาด 400500 เตียง ภาคละ 1 แห่ง ซึง่ มีเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์การแพทย์ทท่ี นั สมัย และโรงพยาบาลจังหวัดทุก
จังหวัดจะได้รบั การปรับปรุงเป็ นโรงพยาบาลขนาด 150-300 เตียง โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าใน
ปจั จุบนั ทัง้ นี้โดยพิจารณาจากความเจริญของแต่ละจังหวัด และความสะดวกในการคมนาคม และ
โดยถือว่าโรงพยาบาลของเทศบาลและเอกชนก็จะมีการขยายงานอีกด้านหนึ่งด้วย
12. ในด้านการอนามัย ภายใน พ.ศ. 2509 การปราบปรามโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค
ไข้ทรพิษ จะไม่เป็ นปญั หาอีกต่ อไป คงถือปฏิบตั ิเป็ นงานประจา ส่วนการปราบปรามและควบคุม
โรคติดต่ออื่นๆ ก็จะอยู่ในขัน้ ควบคุมได้ และอยู่ในขัน้ มอบงานให้สถานีอนามัยรับควบคุมงานต่อไป
สาหรับโครงการวัณโรคภายใน 10 ปีขา้ งหน้า จะขยายงานของสถานตรวจโรคปอดตามส่วนภูมภิ าค
ให้ส ามารถปฏิบ ัติง านได้ท วั ่ ถึง และควรมีห น่ ว ยเคลื่อ นที่อ อกไปปฏิบ ัติง านใ นทุ ก จัง หวัด ส่ ว น
โรงพยาบาลวัณโรค นอกจากโรงพยาบาลทีจ่ งั หวัดนนทบุรแี ละขอนแก่นแล้วจะมีโรงพยาบาลวัณโรค
เพื่อทาศัลยกรรมทรวงอกอีก 1 แห่ง
13. การให้บริการด้านอนามัย ภายในระยะ 10 ปี ข้างหน้ า ควรมีสถานีอนามัยชัน้ 1
ประจาอาเภอ รวม 400 แห่ง (ขณะนี้ม ี 162 แห่ง ในจานวน 508 อาเภอ) และควรมีสถานีอนามัยชัน้
2 รวม 1,000 แห่ง (ขณะนี้ม ี 704 แห่ง ในจานวน 4,812 ตาบล) สถานีอนามัยชัน้ 1 จะทาการติดต่อ
กับโรงพยาบาลจังหวัด และกับสถานีอนามัยประจาตาบลได้สะดวกรวดเร็วขึน้
14. งานด้านอนามัยโรงเรียน สงเคราะห์แม่และเด็ก จะขยายงานออกไปทัวประเทศ
่
ภายใน 10 ปีขา้ งหน้า ควรมีหน่วยอนามัยโรงเรียนเคลื่อนทีค่ รบทุกจังหวัด สาหรับงานสงเคราะห์แม่
และเด็กขณะนี้มสี ถานสงเคราะห์แม่และเด็กในจังหวัดพระนคร นนทบุร ี และเชียงใหม่ ในระยะ 10 ปี
ข้างหน้าควรจัดตัง้ สถานสงเคราะห์แม่และเด็กให้ครบทุกภาคๆ ละ 2 แห่ง และเพิม่ หน่ วยเคลื่อนทีใ่ ห้
เพียงพอ การอนามัยท้องถิน่ รวมทัง้ การจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค และการโภชนาการชนบทจะได้รบั
งบประมาณเพื่อดาเนินงานนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ กะประมาณว่าภายใน พ.ศ. 2519 โครงการจัดหาน้ า
อุปโภคและบริโภคจะขยายงานไปยังท้องถิน่ ชนบททีข่ าดแคลนน้าทัวประเทศ
่
15. กล่ า วโดยส่ ว นรวม การพัฒ นาอนามัย ในด้ า นต่ า งๆ จะช่ ว ยให้ อ ัต ราตายของ
ประชากรในวัยเด็กลดต่ าลงอีกมาก ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีจานวนเด็กตายอายุต่ ากว่า 15 ปี
ประมาณร้อยละ 45 ของจานวนคนตายทัง้ สิ้น ในระยะ 10 ปี ขา้ งหน้าจานวนคนตายของเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ควรลดลงให้ได้ประมาณร้อยละ 15-20 ของจานวนคนตายทัง้ สิน้
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16. ในด้านการอบรมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อใช้ปฏิบตั งิ านตามโครงการ ในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า
แผนการผลิตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่างๆ ควรเป็นดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แพทย์ ควรผลิตได้ปีละ 400 คน (ปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 250 คน)
พยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย ควรผลิตได้ปีละ 1,200 คน (ปจั จุบนั ผลิต
ได้ปีละ 600 คน)
ผูช้ ่วยพยาบาล ควรผลิตปีละ 500 คน (ปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 230 คน)
ผดุงครรภ์ ชัน้ 2 ควรผลิตได้ปีละ 300 คน (ปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 140 คน)
พนักงานอนามัยจัตวา ควรผลิตได้ปีละ 300 คน (ปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 160
คน)
เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคการแพทย์ ควรผลิตปีละ 100 คน (ปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 30
คน ใช้เฉพาะโรงพยาบาลศิรริ าช)

ทัง้ นี้ รวมโรงพยาบาลของเทศบาลและโรงพยาบาลเอกชนซึ่งผลิต พยาบาลและ
เจ้าหน้ าที่ต่ างๆ ด้วย การขยายจานวนแพทย์พยาบาลมีความจาเป็ นอย่างยิง่ แต่ อย่ างไรก็ต าม
จะต้องรักษามาตรฐานในด้านวุฒไิ ว้ให้คงอยูใ่ นระดับสูงตลอดไป

บทที่ 12
การพัฒนาการศึกษา
_____________
1.
การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมจะไม่บรรลุผลสาเร็จด้วยดี ถ้าหาก
ประชากรของชาติขาดการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับต่ า การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาเศรษฐกิจจึงจาเป็ นต้องประสานกันและมีส่วนสนับสนุ นซึง่ กันและกัน กล่าวโดยทัวๆ
่ ไป การ
ให้การศึกษาเบื้องต้นแก่ประชาชนนับว่าเป็ นความจาเป็ นอันดับแรกในการพัฒนาการศึกษา และใน
ขณะเดียวกัน การจัดแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในด้านกาลังคน ก็
นับว่าเป็นสิง่ สาคัญมิได้ยงิ่ หย่อนกว่ากัน ในระยะของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึง
ได้กาหนดไว้ว่า ประเทศจะต้องผลิตกาลังคนในระดับต่างๆ ทีจ่ ะใช้ในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแต่ละแขนงอย่างเพียงพอ
2.
โดยเหตุทไ่ี ด้คานึงถึงความจาเป็ นดังกล่าวข้างต้น ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 การ
วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา จึงมุ่งยึดหลักปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้ องกับผลการสารวจความต้องการใน
ด้านกาลังคน เท่าที่ได้ศกึ ษาและสารวจความจาเป็ นในการวางแผนกาลังคนเพื่อใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศมาแล้ว สรุปข้อแนะนาดังนี้
(1) ความต้องการในด้านกาลังคนที่จะใช้ในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระยะ 15 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2509-2524) จะเน้นหนักไปในด้านความต้องการนักเรียนสาเร็จขัน้ มัธยมศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึง่ จาเป็นจะต้องปรับปรุงทัง้ คุณภาพและปริมาณ
(2) สาหรับการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา ความต้องการจะเน้ นหนักไปในด้านการ
ผลิตนักศึกษาในแขนงวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพสาคัญๆ แขนงต่างๆ เป็ นจานวนมากขึน้
เมื่อได้พจิ ารณาจากข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญการวางแผนกาลังคน และ
ข้อเท็จจริงประกอบอื่นๆ แล้ว จะเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาในปจั จุบนั ให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้ เพื่อสนองรับความต้องการในด้านกาลังคนของประเทศในระยะ 10-15 ปีขา้ งหน้า
สาหรับในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ควรปรับปรุงแผนพัฒนาด้านการศึกษา โดยอาศัยนโยบายและ
แนวทางดังนี้
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นโยบายและแนวทางดาเนินการ
นโยบาย
4.

นโยบายของการพัฒนาการศึกษาจาแนกออกเป็นหลักใหญ่ๆ 4 ประการ คือ

(1) เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รบั การศึกษาโดยทัวถึ
่ งกัน และให้มมี าตรฐาน
การศึกษาสูงขึน้ โดยรัฐจะพยายามปรับปรุงและขยายการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.4)
ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และเพิม่ ระดับการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็ น 7 ปี ให้ทวประเทศภายใน
ั่
ระยะเวลาอันเหมาะสม
(2) เพื่อขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลาง ทัง้ ในด้านสามัญและอาชี วศึกษาให้เป็ นรากฐานในการสร้างกาลังแรงงานในแขนงอาชีพต่างๆ ให้ทนั ความต้องการอันรีบด่วน
ของประเทศ ในด้านการศึกษาสามัญ จะปรับปรุงมาตรฐานชัน้ มัธ ยมศึกษาให้เ ข้มแข็ง เพื่อ เป็ น
พื้น ฐานที่ม นคงของการศึ
ั่
ก ษาชัน้ อุ ด มศึก ษา อัน เป็ น ชัน้ สูง สุ ด ในด้า นอาชีว ศึก ษา จะปรับ ปรุง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สูงขึน้ พร้อมทัง้ ขยายการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และจะส่งเสริมโรงเรียนเอกชนให้มมี าตรฐานสูงขึน้
(3) เพื่อผลิตอาจารย์และครูให้เพียงพอกับความต้องการ และส่งเสริมครูให้ครูม ี
คุณวุฒเิ ข้าระดับมาตรฐาน เป็ นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการศึกษาโดยทัวๆ
่ ไป โดยเฉพาะครู
อาชีวศึกษา จะส่งเสริมการผลิตครูท่มี คี ุณวุฒใิ ห้เพียงพอทันกับการขยายตัวด้านอาชีวศึกษา เพื่อ
เป็ นรากฐานส่งเสริมให้มกี ารผลิตกาลังคนใช้ในการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศให้มากพอกับ
ความต้องการ
(4) เพื่อส่งเสริมอุดมศึกษาให้สามารถผลิตนักศึกษาในอาชีพแขนงต่างๆ ให้
เพียงพอกับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นี้ โดยถือว่าการศึกษาขัน้ อุ ดมศึกษาเป็ น
แหล่งผลิตกาลังคนในระดับสูง ซึง่ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ ตามนโยบายพัฒนาการศึกายังดาริจะขยายการศึกษาระดับสูงไปยังส่วนภูมภิ าคต่างๆ
โดยการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยในภาคต่างๆ ขึน้ โดยตัง้ แผนกวิชาและวางหลักสูตรให้เหมาะกับความ
ต้องการในส่วนภูมภิ าคนัน้ ๆ สาหรับในพระนครธนบุรกี ารรวบรวมมหาวิทยาลัยทีม่ อี ยู่เข้าด้วยกันให้
มีจานวนน้อยลงอาจช่วยส่งเสริมให้มสี มรรถภาพในการสอนและปรับปรุงมาตรฐานดีขน้ึ
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แนวทางดาเนิ นการ
5.
เพื่อ ให้น โยบายการพัฒ นาการศึก ษาได้ผ ลสอดคล้อ งกับ นโยบายพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ ควรดาเนินการปรับปรุงการศึกษาตามแนวทางต่อไปนี้
(1) กาหนดแผนการศึกษาให้สมั พันธ์กบั จานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ละปี การ
เพิม่ ของประชากรในอัตราสูง ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ดังทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั จะก่อให้เกิดปญั หาการ
ว่างงานและปญั หาในด้านการศึก ษามากยิง่ ขึ้นทุก ปี การวางแผนการศึก ษาต้อ งค านึง ถึง ปญั หา
ดังกล่าว โดยในขัน้ ต้นจะเร่งปรับปรุงการศึกษาภาคบังคับตอนต้น (ป.1 – ป.4) ให้ได้ผลทัวถึ
่ ง ให้
ประชาชนในวัยการศึกษาภาคบังคับสามารถอ่ านออกเขียนได้โดยแท้จริง และให้อตั ราส่ วนของ
ประชากรทีอ่ ่านออกเขียนได้สงู ขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
(2) ปรับปรุงการผลิตนักเรียนระดับต่างๆ และนักศึกษาให้มปี ริมาณและแขนง
การศึกษาสัมพันธ์กบั ความต้องการในด้านกาลังคนของประเทศ ทัง้ นี้ โดยร่วมมือโดยใกล้ชดิ กับการ
วางแผนกาลังคน และติดตามผลการสารวจความต้องการทัง้ ส่วนของรัฐและเอกชนในด้านกาลังคนที่
จะปฏิบตั ิงานแขนงต่างๆ ทัง้ ระดับงาน ชัน้ สูง ชัน้ กลาง และชัน้ ต่ า รวมทัง้ งานที่ต้องใช้ฝีมอื และ
ไม่ใช้ฝีมอื แล้ววางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านกาลังคนของประเทศในระยะ
หนึ่งๆ
(3) โดยเหตุทใ่ี นปจั จุบนั โรงเรียนราษฎร์ได้ช่วยรับภาระในการให้การศึกษาแก่
เยาวชนของประเทศเป็ นอย่างมาก ฉะนัน้ แนวทางพัฒนาการศึกษาจึงจะเพ่งเล็งเน้นหนักไปในการ
ช่วยปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนราษฎร์เพื่อให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้ ส่งเสริมด้านคุณวุฒ ิ
ครู อาคารเรียน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตัง้ แต่ ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุ ดมศึก ษา ให้ได้มาตรฐานสูง กว่าในปจั จุบนั ในขัน้ มัธ ยมศึกษาจะปรับปรุงให้ม ี
มาตรฐานสูงขึน้ และเพ่ งเล็งการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมที่มมี าตรฐานสูงให้มากขึน้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการสนองความต้ อ งการของนัก เรีย น ทัง้ ในด้า นการเตรีย มตัว เพื่อ อาชีพ และเพื่อ
การศึก ษาต่ อ ส าหรับชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายนัน้ จะสนับ สนุ นอาชีว ศึก ษาให้เ ป็ น ที่นิย มของ
ประชาชนยิง่ ขึ้น ส่ ว นการจัด อาชี ว ศึก ษาสาหรับ ในชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้นนัน้ ก็จ ะได้ว ิจยั และ
พิจารณาว่าจะเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ และจะพิจารณาโอกาสผ่อนให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาสาย
อ
า
ชี
พ
ไ
ด้
หลายๆ ช่วง
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(5) กาหนดลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการผลิต
กาลังคนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขัน้ มหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการทางพัฒนาการเศรษฐกิจและการฝึ กอบรมครูให้มคี ุณวุฒสิ ูงขึน้ เพื่อเป็ นการยกมาตรฐาน
การศึกษาโดยทัวๆ
่ ไป
(6) ก าหนดจะท ารายละเอีย ดโครงการที่ม ีค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ โดยจัดสรรเงินงบประมาณ เงินกู้ เงิน ช่ว ยเหลือ จากต่ างประเทศ และเงินสมทบอื่นๆ
เพื่อให้โครงการเหล่านัน้ ดาเนินไปได้ผลสมบูรณ์ในระยะของแผนพัฒนา โครงการดังกล่าว ได้แก่
โครงการปรับ ปรุ ง มัธ ยมศึก ษาและขยายวิท ยาลัย เทคนิ ค ต่ า งๆ โครงการปรับ ปรุ ง วิท ยาลัย
เกษตรกรรม โครงการปรับปรุงโรงเรียนฝึกหัดครูดา้ นอาชีวะและครูสามัญ และโครงการปรับปรุงและ
ขยายการศึกษาขัน้ มหาวิทยาลัยแขนงวิศวกรรม เกษตรกรรม และแพทย์ศาสตร์ เป็ นต้น รวมทัง้
โครงการปรับปรุงและขยายแขนงวิทยาศาสตร์เพื่อเป็ นรากฐานของการศึกษามหาวิทยาลัยแขนง
อื่
น
ๆ
ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ ลาดับก่อนหลังและการเน้ นหนักในแต่ละโครงการ จะได้พจิ ารณาตามความ
จาเป็นและความเหมาะสมเป็นภาคๆ ไป

เป้ าหมายการพัฒนาการศึกษา
6.

ในระยะของแผนพัฒนา รัฐจะดาเนินการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุถงึ เป้าหมาย ดังนี้

(1) ให้เยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้มที ่เี รียนโดยทัวถึ
่ งและมีมาตรฐาน
การศึกษาภาคบังคับสูงขึน้
(2)

ขยายการศึกษา ป.5 ถึง ป.7 รับนักเรียนประมาณปี ละ 150,000 –

200,000 คน
(3) เปิ ดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอใหญ่ และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดต่างๆ ทัวพระราชอาณาจั
่
กร
(4) ส่ ง เสริม การอาชีว ศึก ษาเป็ น พิเ ศษ โดยปรับ ปรุ ง วิท ยาลัย เทคนิ ค และ
วิทยาลัยเกษตรกรรมให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน และจัดตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาขึน้
(5)

ผลิตครูปีละไม่น้อยกว่า 7,500 คน
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(6) จัดตัง้ มหาวิทยาลัยประจาส่วนภูมภิ าคขึน้ และส่งเสริมการผลิตนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เป็นพิเศษ
งบพัฒนาการศึกษา
7.
ในการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้นัน้ จาเป็ น
จะต้องใช้จา่ ยเงินเป็นจานวนมาก ซึง่ จะจาแนกแหล่งทีม่ าของเงินทีใ่ ช้จา่ ยได้ ดังนี้
(1)
(2)
(3)

งบประมาณแผ่นดิน
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

อนึ่ ง โดยเหตุ ท่ีก ระทรวงศึก ษาธิก ารก าลัง ด าเนิ น การปรับ ปรุง โครงการต่ า งๆ
เกี่ย วกับ งบพัฒ นาการศึก ษา ในระยะนี้ ยัง ไม่ อ าจจะจ าแนกโครงการพัฒ นาการศึก ษาด้ า น
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นรายโครงการได้ ในยอดงบประมาณจึงกาหนดยอดเงินไว้ตามลักษณะของ
งานด้านพัฒนาเฉพาะการลงทุนเพื่อการศึกษา ตามรายการในตารางต่อไปนี้
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1. งบประมาณ
(ล้านบาท)
ส่วนราชการ
โครงการ
1. มหาวิ ทยาลัย
ก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฆ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ. มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
ฉ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช. สถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ
2. กระทรวงศึกษาธิ การ
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมสามัญศึกษา
ค. กรมวิสามัญศึกษา
ฆ. กรมอาชีวศึกษา
ง. กรมการฝึกหัดครู
รวม

2507
130.80
25.62
15.00
8.43
28.98
10.70
39.32
2.75
-

งบประมาณ
2508
146.83
32.63
15.00
9.27
31.88
11.77
43.25
3.03
-

รวม
2509
172.38
36.25
12.00
10.20
35.07
12.95
47.58
3.33
15.00

450.01
94.50
42.00
27.90
94.93
35.42
130.15
9.11
15.00

210.03
3.07
127.68
19.38
39.94
22.96

240.27
3.87
140.45
21.32
49.37
25.26

268.93
4.86
154.50
23.45
58.33
27.79

719.23
11.80
422.63
63.15
144.64
76.01

340.83

387.10

441.31

1,691.24

2. เงิ นกู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
โครงการ

2507
เงิ น
บาท

2508
2509
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
เงิ น
ต่างประ บาท ต่างประ บาท ต่างประ
เทศ
เทศ
เทศ

รวม
เงิ น
บาท

เงิ น
ต่างประ
เทศ

1. พัฒนาการศึกษา
ก. อุดมศึกษา
- 41.50
24.00 40.50
24.00 82.00
48.00
ข. อาชีวศึกษา
- 20.00
37.00 93.40 152.20 113.40 189.20
รวม
122.50
310.10
432.60
หมายเหตุ : โครงการนี้คาดว่าจะขอกูเ้ ป็ นเงินบาทด้วย โดยทาเป็ นโครงการระยะยาว แหล่งทีค่ วรกูท้ ่สี ดุ ได้แก่
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สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (ไอ ดี เอ)

3. เงิ นช่วยเหลือต่ างประเทศ

โครงการ

(ล้านบาท)
2509
รวม
40.0
114.0

2507
33.0

2508
41.0

ข. กองทุนพิ เศษ สหประชาชาติ
1. วิทยาลัยเทคนิคธนบุร ี

3.6

3.4

2.5

9.5

ค. สหประชาชาติ

3.0

3.0

3.0

9.0

ฆ. แผนโคลัมโบ
1. มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นิวซีแลนด์และแคนาดา)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
หาวิทยาลัย (อังกฤษ)
อื่นๆ

14.0

14.0

14.0

42.0

ง. แหล่งอื่นๆ
1. โรงเรียนช่างกลขอนแก่น (เยอรมนี)
2. ปรับปรุงวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
(เยอรมนี)
3. วิทยาลัยเทคนิคตาก (สวีเดน)
4. สถาบันพัฒนาการบริหารแห่งชาติ
(มูลนิธฟิ อร์ด)
5. ปรับปรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มูลนิธริ อคกีเ้ ฟลเลอร์)
อื่นๆ

6.6

9.9

13.2

29.7

ก. สหรัฐอเมริ กา
1. พัฒนาการศึกษาชนบท
2. อาชีวศึกษา
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่
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โครงการ
รวม

รายการ
งบประมาณ
เงินกูต้ ่างประเทศ
เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม

2507
2508
60.2
71.3
รวมงบพัฒนาการสาธารณสุข

2507
340.83
60.20
401.03

2508
387.10
122.50
71.30
580.90

2509
72.7

รวม
204.2

2509
441.31
310.10
72.70
824.11

(ล้านบาท)
รวม
1,169.24
432.60
204.20
1,806.04

รวมงบพัฒนาการศึกษาในระยะ 3 ปี 1,806 ล้านบาท รวมเงินกู้จากต่างประเทศ
โดยเสียดอกเบีย้ ต่ าทีส่ ุดหรือไม่เสียเลย เช่น จากสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ คาดว่าวงเงิน กู้
จะอยู่ในประมาณ 240 ล้านบาท ใน 3 ปี เฉพาะส่วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศสาหรับส่วนทีเ่ ป็ น
เงินบาทก็พยายามกูห้ รือจัดหามาจากแหล่งอื่น

โครงการพัฒนาการศึกษา
การประถมศึกษา
8.
ก.
การปรับปรุงและขยายประถมศึกษาภาคบังคับ (ป.1 – ป.4) มีนโยบาย
สาคัญเพื่อให้ประชากรอ่ านออกเขียนได้ และเข้าใจสิทธิและหน้าทีข่ องตนในการเป็ นพลเมืองดีของ
ชาติ ตลอดจนสามารถใช้กาลังปญั หาประกอบอาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสม การประถมศึกษา
ภาคบังคับ (ป.1 – ป.4) นี้ ได้ดาเนินมาแล้วโดยกว้างขวาง โดยมีจานวนนักเรียนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ
3.98 ล้านคน ใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่า ใน พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 จานวนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาภาคบังคับจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 4.12 ล้านคน 4.27 ล้านคน และ 4.41 ล้านคน ตามลาดับ ฉะนัน้ ใน
ระยะ พ.ศ. 2507-2509 ควรมีการขยายอาคารเรียนและก่อสร้างโรงเรียนใหม่ เพื่อให้เพียงพอทีจ่ ะรับ
นักเรียนที่เพิม่ ขึ้นแต่ละปี ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสารองห้องเรียนไว้สาหรับนักเรียนตกซ้าชัน้ ซึ่ง
ปรากฏว่าชัน้ ป.1 – ป.4 มีจานวนเด็กนักเรียกตกซ้าชัน้ เฉลีย่ ปีละไม่ต่ ากว่า 600,000 คน เฉพาะ
ประถม 1 ตามสถิตปิ รากฏว่าจานวนเด็กเรียนตกซ้าชัน้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของนักเรียนทีเ่ ข้าเรียน
ทัง้ สิน้ แต่ละปี
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9.
โดยเหตุท่กี ารตกซ้าชัน้ ของนักเรียนเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ กัน เป็ นต้นว่า การ
ขาดครูท่มี คี ุณวุฒ ิ การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และการขาดเรียน การวางเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาจึงควรคานึงถึงปญั หาเหล่านี้เป็ นประการแรก ในท้องถิน่ ทีก่ นั ดารจริงๆ รัฐบาลควรจัดหา
อุ ป กรณ์ ก ารสอนให้แ ก่ ค รู และจัด หาหนังสือ เรียนให้แ ก่ นัก เรีย นชัน้ ประถม ในเรื่อ งนี้ แม้ว่ า จะ
สิ้นเปลือ งค่ าใช้จ่ายมาก ก็ถือ ว่าเป็ นการจาเป็ น เพื่อ ประโยชน์ ใ นการพัฒนาการศึกษาของชาติ
นอกจากนัน้ ควรเพิม่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจตราในเรื่องเด็กขาดเรีย นโดยใกล้
โดยเฉพาะสาหรับชัน้ ประถม 1 และประถม 2 ซึง่ ปรากฏว่ามีอตั ราการสอบตกสูงกว่าในชัน้ อื่น ควร
จะมีการตรวจตราโดยใกล้ชดิ
10.

โครงการขอกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ควรเร่งรัดปรับปรุงเป็นพิเศษในด้านนี้ ได้แก่

(1) โครงการส่ ง เสริ มการประถมศึ กษา (ป.1 – ป.4) โดยกาหนดจัดตัง้
โรงเรียนประชาบาลขึน้ ในท้องถิน่ ทีไ่ ม่มโี รงเรียน ปีละประมาณ 200 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2507-2509
เพื่อให้พลเมืองทุกคนได้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา โครงการนี้จะสนับสนุ นในด้าน
การจัดหาครู อุปกรณ์การสอน และแบบเรียนสาหรับเด็กนักเรียนเป็ นส่วนสาคัญ สาหรับโรงเรียนทีม่ ี
อยูแ่ ล้ว แต่จานวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ ก็จะได้พจิ ารณาสนับสนุนเช่นเดียวกัน
(2) โครงการพัฒ นาการศึ ก ษาในส่ ว นภูมิ ภ าค โดยมุ่ง หมายจะยกระดับ
การศึกษาส่วนภูมภิ าคทัวไป
่ เช่น การจัดตัง้ ศูนย์อบรมครู การวิจยั ปญั หาการศึกษา การส่งเสริม
การศึกษาชายแดน รวมทัง้ การประสานงานกับศูนย์วชิ าการพัฒนาท้องถิน่ โดยใกล้ชดิ
(3) โครงการจัด ตัง้ โรงเรีย นศึ กษาสงเคราะห์ ดาริจะสร้างโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ตามภาคต่างๆ ขึน้ ปีละประมาณ 2-3 แห่ง ในระยะ 3 ปี เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กทีอ่ ยู่ตาม
ปา่ ตามเขาและตามเกาะทีไ่ ม่มโี รงเรียน
11. ข.
การขยายการประถมศึกษาภาคบังคับเป็ น 7 ปี (ป.5 – ป.7) การขยาย
การศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็ น 7 ปีน้ีเป็ นโครงการใหญ่ ซึง่ ต้องลงทุนปีละมากๆ ดังจะเห็นได้ว่า
ใน พ.ศ. 2508 อาจจะมีนักเรียนจบชัน้ ประถม 4 ถึงประมาณ 800,000 คน หากจะวางโครงการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในชัน้ ประถม 5 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2509 เพียงประมาณร้อยละ 40 ก็จะเป็ น
นักเรียนที่จะต้องรับเพิม่ ขึน้ ประมาณ 320,000 คน เฉพาะชัน้ ป.5 และถ้าจะขยายการศึกษาภาค
บังคับให้ทวถึ
ั ่ งภายใน 18 ปี ใน พ.ศ. 2507-2509 จะต้องขยายชัน้ รับนักเรียน ป.5 – ป.7 เป็ น
จานวนประมาณ 524,900 คน (2507) 659,400 คน (2508) และ 797,900 คน (2509) ตามลาดับ ซึง่
กะประมาณงบประมาณที่จะต้องใช้เพิม่ ขึน้ ไม่ต่ ากว่าปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็ นภาระในด้าน
การเงินแก่รฐั บาลมาก เพราะขณะนี้ รัฐบาลก็รบั ภาระหนักอยู่แล้ว ในด้านการปรับปรุงและขยาย
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ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.4) โครงการขยายการประถมศึกษาภาคบังคับ (ป.5 – ป.7) จึงต้อง
ดาเนินการตามกาลังเงิน โดยกาหนดการปฏิบตั งิ านดังนี้
(1) โครงการจัดตัง้ โรงเรียนประถมศึ กษาตอนปลาย โดยจัดการ
สร้างโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึน้ ใหม่ หรือขยายจากโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเดิม ใน
ท้องทีๆ่ ได้ประกาศการประถมศึกษาภาคบังคับเป็ น 7 ปี กาหนดจะให้รบั นักเรียนเข้าศึกษาต่อชัน้
ประถม 5 ได้ ปีละประมาณ 200,000 คน ในระยะ พ.ศ. 2507-2509
(2) โครงการจัดเพิ่ มครูแก่โรงเรียนประถมศึกษาภาคบังคับ (ป.5 –
ป.7) โดยการจัดเพิ่มครูให้เ พียงพอสาหรับโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเดิม ซึ่งมีอ ยู่ 934
โรงเรียน และยังขาดแคลนครู รวมทัง้ การจัดหาครูสาหรับโรงเรียนทีข่ ยายหรือจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ คิดเฉลีย่
จานวนครูทจ่ี ดั หาใหม่เพิม่ ขึน้ ประมาณปีละ 1,500 คน ทัง้ ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์
การมัธยมศึกษา
12. ก.
การมัธยมศึกษาสายสามัญ (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 5) การปรับปรุงมัธยมศึกษา
สายสามัญใน พ.ศ. 2507 – 2509 จะมีการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญตอนต้นและตอน
ปลาย โดยการเพิม่ ครูทม่ี คี ุณวุฒใิ ห้มากขึน้ ปรับปรุงหลักสูตรการสอน เพื่อให้การศึกษาสายสามัญมี
มาตรฐานสูงขึน้ และปรับจานวนการรับนักเรียนให้ได้ตามความต้ องการในด้านกาลังคน นอกจากนี้
จะมีการขยายการมัธยมศึกษาในส่วนภูมภิ าคโดยจะเปิ ดโรงเรียนศึกษามัธยมตอนต้นสายสามัญ
(ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) ตามอาเภอใหญ่ ซึง่ ยังขาดโรงเรียนมัธยมศึกษา และจัดให้มกี ารศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5) ตามจังหวัดใหญ่ๆ ทีย่ งั ไม่มโี รงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทวถึ
ั ่ ง โดยพยายาม
กาหนดจานวนนักเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับต่างๆ สาหรับแนวการ
จัดโรงเรียนนัน้ จะได้เพ่ งเส็งให้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนมัธ ยมแบบประสมที่มมี าตรฐานสูงตามส่ ว น
ภูมภิ าค อนึ่ง เพื่อปรับปรุงการสอนของโรงเรียนให้เข้มแข็งขึน้ จะได้เพิม่ เจ้าหน้าทีศ่ กึ ษานิเทศก์ใน
ส่วนภูมภิ าค เพื่อ ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานสอนของครูในโรงเรียนส่วนภูมภิ าคให้
ได้ผลยิง่ ขึน้ ในระยะของแผนฯ คาดว่าจะมีนักเรียนจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
ทัง้ ประเทศปีละ 15,000-19,000 คน ประมาณ 5,000-6,000 คน จะเข้าเรียนต่อขัน้ อุดมศึกษา
ข.
การมัธยมศึกษาสายอาชี พ (อาชีวศึกษา) ในปจั จุบนั จานวนนักเรียนที่
สมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพ มีอตั ราส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 ของจานวนนักเรียนที่
เรียนต่อในชัน้ มัธยมศึกษา แม้กระนัน้ ยังปรากฏว่าจานวนนักเรียนอาชีวศึกษาได้ ลดน้ อยลงเป็ น
ลาดับ ดังนี้ จานวนนักเรียนอาชีวศึกษาขัน้ ต้น (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) ได้ลดน้อยลงเป็ นลาดับ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2501 เป็ นต้นมา จากจานวนนักเรียน 23,257 คน ใน พ.ศ. 2501 เหลือ 17,561 คน ใน พ.ศ.
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2504 และ 10,481 คน ใน พ.ศ. 2505 ตามลาดับ ส่วนจานวนนักเรียนอาชีวศึกษาขัน้ ปลาย (ม.ศ. 4
– ม.ศ. 5) ก็มที ที ่าว่าจะลดลงเช่นเดียวกัน โดยจานวนนักเรียนลดจาก 29,633 คน ใน พ.ศ. 2504
เป็ นจานวสนนักเรียน 27,011 คน ใน พ.ศ. 2505 สาหรับนักเรียนอาชีวะชัน้ เทคนิคยังคงมีปริมาณ
ใกล้เคียงกับปีก่อนๆ คือ มีจานวนนักเรียน 4,900 ใน พ.ศ. 2504 และใน พ.ศ. 2505 มีนักเรียน
4,761 คน
13. การที่จ านวนนัก เรียนอาชีว ศึกษาลดลงเรื่อ ยๆ เช่ น นี้ แสดงว่ าการอาชีว ศึก ษา
บางประเภทและบางระดับยังไม่เป็ นที่นิยมของนักเรียนทัวๆ
่ ไป อันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ ประการสาคัญคือโรงเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ยงั ขาดครูท่มี คี ุณวุฒแิ ละขาดความชานาญ
ในการสอน อาคารเรียนและโรงฝึกงาน รวมทัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการสอน ก็มไี ม่เพียงพอ จึงทาให้
นัก เรียนที่ส าเร็จอาชีวศึก ษาทุก ระดับได้รบั การฝึ กอบรมไม่ถึงขนาดที่ต ลาดแรงงานระดับต่ างๆ
ต้องการ สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คอื การผลิตนักเรียนออกมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงาน ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากขาดข้อ มูล จากผลการส ารวจแรงงานทาให้เ กิด ปญั หาว่ างงานขึ้นในกลุ่ ม
นักเรียนอาชีวศึกษาทีส่ าเร็จออกมาเพื่อหางานทา
14. โดยเหตุ ท่ผี ู้เ รียนจบอาชีว ศึกษา จะมีบทบาทสาคัญต่ อ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในโอกาสต่อไป และถ้าได้วางแผนดาเนินงานโดยสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษาที่
จบการศึกษาแขนงต่างๆ จะมีส่วนเป็นกาลังแรงงานทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่แผนงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็ นอย่างยิง่ และจะช่วยขจัดปญั หาการว่างงาน อันเนื่องจากการเพิม่ ของอัตราการเกิด
ั หาด้ า นอาชีว ศึ ก ษา จึง ควรเริ่ม ด าเนิ น การ
ของประชากรในอนาคตอี ก ด้ ว ย การแก้ ไ ขป ญ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2507-2509 ดังนี้
(1) พิจารณาปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาชัน้ ต้น ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของประเทศ และให้บงั เกิดผลดีทส่ี ุด ทัง้ ในด้านตัวนักเรียนและแก่สงั คม
(2) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นการเงิน แก่ โ ครงการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น พิเ ศษ
โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาแขนงทีป่ ระเทศมีความต้องการมาก และขณะนี้ยงั ผลิตไม่ได้ปริมาณและ
คุณภาพสูงพอ เช่น อาชีวเกษตรชัน้ สูง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างกล ช่างสื่อสาร ช่างไฟฟ้า และ
ช่างสารวจรังวัด เป็นต้น
(3) จัดหาอุปกรณ์ใ นการสอนและการฝึ กอาชีว ศึกษาทุกระดับให้เพียงพอแก่
ความต้องการ และผลิตครูอาชีวศึกษาซึง่ มีความรูค้ วามชานาญในการสอนวิชาอาชีวะแขนงต่างๆ ให้
เพีย งพอ ในระยะที่ย ัง ผลิต ครู ท่ีม ีคุ ณ วุ ฒ ิไ ม่ ไ ด้ เ พีย งพอ ก็ ค วรจะใช้ ค รู แ ละผู้ เ ชี่ย วชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือก่อนในระยะต้นๆ
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4)
ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รการสอนให้ เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น โดยถื อ ภาคปฏิบ ัติ ม ี
ความสาคัญสูงสุดในหลักสูตรการสอน และเพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสหางานได้โดยกว้างขวาง ควร
จะได้มกี ารติดต่อประสานงานกับหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ บริษทั โรงงาน และรั ฐวิสาหกิจ
ต่างๆ โดยใกล้ชดิ เพื่อนาข้อคิดเห็นจากวงการต่างๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอนให้ดี
ขึน้ เป็นลาดับ
(5) ในด้านการอาชีวะทางเกษตรกรรม เพื่อให้นักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียน
เกษตรกรรมสามารถออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่เ ป็ นพนักงานเกษตร หรือ ประกอบอาชีพกสิกรรมของ
ตัวเองโดยอิสสระ จะดาเนินการให้มกี ารร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างโรงเรียนเกษตรกรรมและ
กระทรวงเกษตร เช่น ในเรือ่ งการกาหนดหลักสูตรและฝึกปฏิบตั งิ านตามสถานีทดลองต่างๆ เป็นต้น
15.

โครงการปรับปรุงอาชีวศึกษาทีส่ าคัญในระยะ พ.ศ. 2507-2509 มีดงั นี้

(1) โครงการโรงเรียนเกษตรกรรม ได้แก่ โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์
และโรงเรีย นเกษตรกรรมทัว่ ไป เป็ นโรงเรีย นสอนเฉพาะวิชาทางเกษตร ประเภทแรกสอนใน
เขตนิคมกรมประชาสงเคราะห์ ประเภทหลังสอนทัวๆ
่ ไป จะมีการปรับปรุงและขยายการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาเกษตรกรรมตามภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เน้นในการสอน
วิชาพืชไร่และเลีย้ งสัตว์เป็นสาคัญ ส่วนภาคอื่นๆ ก็จะจัดหลักสูตรการสอนตามความเหมาะสมกับภูม ิ
ประเทศ ใน พ.ศ. 2507-2509 จะเปิดโรงเรียนอาชีวะชีน้ สูงด้านเกษตรกรรมขัน้ มาตรฐานขึน้ 3 แห่ง
ในภาคต่างๆ ในจังหวัดทีเ่ ป็นศูนย์คมนาคมเพื่อให้รบั นักเรียนในจังหวัดใกล้เคียงได้ ในขณะเดียวกัน
จะยกฐานะโรงเรี ย นเกษตรกรรมบางแห่ ง ขึ้ น เป็ นวิ ท ยาลั ย เกษตรกรรม เช่ น ที่ จ ัง หวั ด
นครศรีธรรมราช สุรนิ ทร์ พระนครศรีอยุธยา และกาฬสินธุ์ เป็ นต้น สาหรับวิทยาลัยเกษตรกรรม
เชีย งใหม่ซ่ึง ได้ด าเนิ น งานมาเป็ น เวลานาน ก็จ ะมีก ารปรับ ปรุง ให้ส อ ดคล้อ งกับ โครงการของ
เกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาด้านเกษตรกรรมยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่ ซึ่งให้การอบรมหลักสูต ร
ระยะสัน้ เวลา 5 เดือนแก่ผมู้ ที ด่ี นิ ของตนเอง และต้องการเรียนรูห้ ลักวิชาแผนใหม่เพิม่ ขึน้ ใน พ.ศ.
2507-2509 ดาริจะขยายการจัดตัง้ โรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่ไปยังจังหวัดที่ไม่มโี รงเรียน
เกษตรกรรมทัง้ สองประเภททีก่ ล่าวมาแล้ว
(2) โครงการวิ ท ยาลัย เทคนิ ค ใน พ.ศ. 2507-2509 จะมีการปรับปรุง
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ และธนบุร ี วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคในส่วนภูมภิ าค
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คือ ที่ส งขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ดาริจะขยายการจัดตัง้
วิทยาลัยเทคนิคเพิม่ ขึน้ ที่อุดรธานีและตากอีก 2 แห่ง แขนงวิชาสาคัญที่ควรจัดสอน คือ ช่างกล
ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจรังวัด และพาณิชยการ อุปสรรคสาคัญของการจัดตัง้ วิทยาลัยเทคนิค
ไ
ด้
แ
ก่
ก
า
ร
ขาดแคลนครูท่ีม ีคุ ณ วุ ฒ ิท่ีเ หมาะสม โดยเฉพาะครูช่ า งทางวิศ วกรรม การขยายงานด้า นนี้ จ ึง
จาเป็นต้องขึน้ อยูก่ บั ความสามารถทีจ่ ะผลิตครูทม่ี คี ุณวุฒไิ ด้เพียงพอกับความต้องการ
(3) โครงการปรับปรุงและจัดตัง้ โรงเรียนอาชี วะชัน้ สูง และโรงเรียนการ
ช่ างแบบ สปอ. ใน พ.ศ. 2507-2509 จะมีการจัดตัง้ โรงเรียนอาชีวะมัธยมปลาย (จบ ม.ศ. 5) 4
โรงเรียน และปรับปรุงโรงเรียนการช่าง สปอ. (จบ ม.ศ. 3) ทีม่ อี ยู่ทงั ้ 17 แห่ง ให้เข้าระดับมาตรฐาน
และขายโรงเรียนการช่าง สปอ. ระดับมาตรฐาน ภาคละ 3 แห่ง แขนงวิชาทีจ่ ะเปิดสอนในโรงเรียน
การช่าง สปอ. ได้แก่ วิชาช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และ
คมนาคม เป็นต้น นอกจากนัน้ จะจัดตัง้ โรงเรียนเทคนิคขอนแก่น โดยขอความช่วยเหลือจากเยอรมนี
เช่นเดียวกับโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ และโครงการอาชีวะหลักสูตรระยะสัน้ โครงการนี้มุ่ง
ส่
ง
เ
ส
ริ
ม
ประชาชนผู้มเี วลาน้ อ ย ซึ่งจัดเป็ นหน่ ว ยฝึ กฝนอาชีพเคลื่อ นที่ ปฏิบตั ิงานตามภาคต่ างๆ และมี
นโยบายจะหมุนเวียนปฏิบตั งิ านไปทัวประเทศ
่
ก.
เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น อ า ชี ว ะ ศึ ก ษ า แ ล ะ
วิทยาลัยเทคนิค สิง่ สาคัญประการแรกซึ่งจะต้องเร่งรีบดาเนินการ คือ การผลิตครูอาชีวศึกษาทุก
ระดับ ให้มจี านวนเพียงพอกับความต้องการในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จึงควรสนับสนุ นให้มกี าร
ก่
อ
ส
ร้
า
ง
โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวะทีเ่ ข้าระดับมาตรฐานก่อน เพื่อผลิตครูอาชีวะทีม่ คี ุณวุฒแิ ละมีความชานาญ
งานเหมาะสม เพื่อจะไปทาการสอนในโรงเรียนอาชีวะให้ม ีคุณภาพสูงขึน้ ควรพยายามจัดตัง้ ขึน้ ให้
ได้ส่วนภูมภิ าคละหนึ่งแห่ง
ข.
โครงการผลิตครูอาชีวะตามแนวทีป่ รับปรุงใหม่ อาจจาแนกได้เป็ น
โครงการระยะสัน้ และโครงการระยะยาว โครงการระยะสัน้ เป็ นโครงการ 4 ปี เริม่ แต่ พ.ศ. 2508
โดยกาหนดว่า จะกาหนดผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาชัน้ สู ง และวิชาชีพชัน้ สูงปีละประมาณ 50 คน เพื่อเข้า
ทาการฝึ กวิชาช่างในโรงเรียนที่ดาริจะตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยมีหลักสูตรอบรมผู้ท่สี าเร็จวิชาชีพชัน้ สูงเป็ น
ระยะเวลาเรียน 4 ปี และอบรมผูท้ ส่ี าเร็จอาชีวะชัน้ สูงเป็ นระยะเวลาเรียน 2 ปี ครูอาชีวะทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกขัน้ ต้นนี้ จะไปสอนในโรงเรียนอาชีวะต่อไป โครงการระยะยาวจะรับนักเรียนทีจ่ บ ม.ศ. 3 (มัธยม
6) เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 5 ปี ซึง่ กะประมาณว่าในระยะเวลาต่อไปจะผลิตรูอาชีวะที่ม ี
คุณวุฒไิ ด้ประมาณปีละ 460 คน จากโรงเรียนฝึกหัดครูทงั ้ สอนโรงเรียนทีจ่ ะปรับปรุงหรือตัง้ ขึน้ ใหม่
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ค.
สาหรับครูอาชีวะเกษตรนัน้ โรงเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมปลาย
ยัง ขาดครูอีก เป็ น จ านวนมาก เพื่อ จะขยายจ านวนนั ก เรีย นเกษตรกรรมระดับ มัธ ยมปลาย จึง
จาเป็ นต้อ งผลิต ครูทางเกษตรกรรมให้มากขึ้น การผลิต ครูอ าจจะทาได้โดยการอบรมผู้ท่สี าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเกษตรกรรมระดับอาชีวศึกษาชัน้ สูงเพิม่ ขึน้ อีก 2 ปี และผูส้ าเร็จ ป.ม.ก. จาก
วิทยาลัยเกษตรกรรม และผูท้ จ่ี บปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึ กหัดครู
16. ในปจั จุบนั นี้ มีโ รงเรียนฝึ ก หัด ครูต ามจัง หวัด ต่ างๆ รวม 26 โรงเรียน มีครูทา
การสอนประมาณ 1,200 คน และผลิตนักเรียนสาเร็จออกมาปี ละประมาณ 6,000 คน (หลักสูตร
ตัง้ แต่ 2 ปีขน้ึ ไป) เฉพาะทีว่ ทิ ยาลัยครูประสานมิตร ปทุมวัน บางแสน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลิตครูชนั ้ ปริญญาตรีทจ่ี ะไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ทุกระดับได้ปีละประมาณ 600 คน แต่จานวน
ครูดงั กล่าว ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการขยายการศึกษาตามจานวนพลเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ประกอบ
ทัง้ ยังจาเป็ นต้องหาครูใหม่ท่มี คี ุณวุฒแิ ทนครูเก่าที่ลาออกหรือตายไป โครงการขยายและปรับปรุง
การฝึกหัดครูใหม่ทม่ี คี ุณวุฒแิ ทนครูเก่าทีล่ าออกหรือตายไป โครงการขายและปรับปรุงการฝึกหัดครู
เป็ นสิง่ สาคัญที่ควรปฏิบตั เิ ป็ นสิง่ แรก เช่นเดียวกับ การผลิตครูอาชีวศึกษา ปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไขใน
ระยะแรกเริม่ คือ การปรับปรุงคุณภาพในทางวิชาการให้สูงขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ครูมคี วามรูใ้ นวิชาแขนง
ต่างๆ โดยกว้างขวาง สามารถสอนนักเรียนให้มคี วามรูใ้ นระดับทีต่ อ้ งการได้
17. สาหรับการผลิตครูในชนบท ในส่วนภูมภิ าคจะทาการผลิตครูประกาศนียบัตรให้ม ี
จานวนเพิม่ ขึน้ และจะปรับปรุงคุณภาพของครูทม่ี อี ยู่แล้ว โดยการอบรมครูประจาการและครูในเขต
ชนบทซี่งอยู่ห่างไกลความเจริญให้มวี ุฒสิ ูงขึ้น งานผลิตครูชนบทเพื่อให้ครูมคี ุณวุฒทิ างครูถึงขัน้
ประกาศนียบัตรนี้ เป็ นงานที่ต้องทาติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เพราะปจั จุบนั มีครูในระดับต่างๆ
อีกประมาณ 60,449 คน ทีไ่ ม่มวี ุฒทิ างวิชาครู โดยเหตุน้ี จึงทาให้มาตรฐานการศึกษาเบือ้ งต้นของ
ประเทศไทยยังไม่ถงึ ระดับทีต่ อ้ งการ
การสนับสนุนโรงเรียนราษฎร์
18. โดยเหตุทจ่ี านวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงทุกๆ ปี โรงเรียนราษฎร์ จงึ นับว่ามีส่วน
ช่วยในการศึกษาของประเทศมากขึน้ เป็ นลาดับ ดังจะเห็นได้ว่า ใน พ.ศ. 2488 โรงเรียนราษฎร์รบั
นักเรียนได้เพียงร้อยละ 4.5 ของจานวนนักเรียนทัวประเทศ
่
ใน พ.ศ. 2494 โรงเรียนราษฎร์สามารถ
รับนักเรียนได้ประมาณร้อยละ 12.2 ของจานวนนักเรียนทัวประเทศ
่
และ ใน พ.ศ. 2503 โรงเรียน
ราษฎร์สามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 15.6 ของจานวนนักเรียนทัวประเทศ
่
อัตราการเพิม่ ของ
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โรงเรียนราษฎร์จะทวีสูงขึ้นทุก ปี และจานวนนักเรียนที่เ พิ่มในโรงเรียนราษฎร์น้ี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักเรียนมัธยมศึกษา จึงเป็ นปญั หาเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ให้
ได้เท่าระดับมาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาลเป็ นอย่างต่ า ใน พ.ศ. 2507-2509 ควรจะเริม่ มีการสนใจ
ดูแลกิจการโรงเรียนราษฎร์โดยใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ประการสาคัญควรหาทางให้โรงเรียนราษฎร์รบั ครูท่มี ี
คุ ณ วุ ฒ ิใ ห้ม ากขึ้น และควรมีก ารอบรมครูโ รงเรีย นที่ข าดคุ ณ วุ ฒ ิใ ห้ม ีค วามรู้ค วามสามารถสู ง
เช่นเดียวกับการอบรมครูในโรงเรียนรัฐบาล
การอุดมศึกษา
19. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในปจั จุบนั ได้เ น้ นหนัก ไปในการต้อ งการใช้
กาลังคนในวิชาการเฉพาะด้านในระดับสูงอีกเป็ นจานวนมาก การผลิตนักศึกษาในขัน้ อุดมศึกษาให้
ได้ปริมาณและคุณภาพพอเพียงกับความต้องการในแขนงงานต่างๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นที่นโยบายของรัฐในระยะของการดาเนินการพัฒนาการเศรษฐกิจ จะมุ่งไปในการผลิต
บัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีม่ คี วามต้องการเร่งด่วน เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์
20. ในปจั จุบนั นี้ เนื่องจากสถานทีเ่ รียนจากัด จานวนอาจารย์ทม่ี คี ุณวุฒ ิ รวมทัง้ อุปกรณ์
การสอนก็ยงั ขาดแคลน ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ มัธยมยังไม่สูงพอที่จะให้นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในขัน้ วิทยาลัยให้ได้ผลเต็มที่ มหาวิทยาลัยทุกแห่งจึงรับนักศึกษาเข้าใหม่ได้ร วมทัง้ สิน้ ปีละ
3,800-4,000 คน ทัง้ นี้กาหนดใน พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2508 และ พ.ศ. 2509 จะรับนักศึกษาได้ประมาณ
4,600 คน 5,000 คน และ 5,400 คน ตามลาดับ เฉพาะปี การศึกษา 2507 จานวนนักศึกษาจะ
เพิ่มขึ้น มากกว่ าปี ท่ีแ ล้ว เนื่อ งจากรัฐ บาลได้จดั ตัง้ สถาบันอุ ด มศึก ษาขึ้น ใหม่อีก 3 แห่ ง คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น และสถาบันพัฒนาการ
บริหารแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2506 สถาบันอุดมศึกษาทัง้ สิน้ ผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ได้ประมาณ 2,550
คน และคาดว่าในระยะ 6 ปีขา้ งหน้า สถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จะผลิตบัณฑิตเพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั อีก
ปีละประมาณ 400 คน
21. ในจานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแขนง ปรากฏว่าสาขาทีเ่ ป็ นทีต่ ้องการมากใน
ระยะนี้ คือ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในปี การศึกษา 2506 มีผู้สาเร็จ
การศึกษาทางวิศวกรรมประมาณ 250 คน และเกษตรศาสตร์ประมาณ 110 คน ในระยะ พ.ศ. 25072509 ประมาณว่า จะผลิตเพิม่ ได้อกี ประมาณปีละ 50 คน จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่
สาหรับ การศึก ษาในด้า นวิศ วกรรม แพทย์ และเกษตรนี้ ถ้า เริ่ม ด าเนิน การปรับ ปรุง และขยาย
การศึกษาทัง้ 3 ด้านดังกล่าว โดยอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศประกอบด้วยส่วนหนึ่ง อาจ
ประมาณได้ว่าภายใน พ.ศ. 2512 จะผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ได้เพิม่ ขึน้ จากที่ผู้ผลิตได้
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เพิม่ ขึน้ จากที่ผลิตได้ในปจั จุบนั อีก 200 คน บัณฑิตทางเกษตรศาสตร์เพิม่ ขึน้ อีก 100 คน และใน
พ.ศ. 2514 จะผลิตแพทย์เพิม่ ได้อกี ประมาณ 100 คน ทัง้ นี้ โดยกาหนดว่าจะสามารถหาเงินได้เพียง
พอทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการได้ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นไป
22. โครงการสาคัญในการปรับปรุง และขยายงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระยะ พ.ศ.
2507-2509 มีดงั นี้
(1) โครงการปรับ ปรุง มหาวิ ท ยาลัย แพทย์ศ าสตร์ จะท าการปรับ ปรุ ง
คณะแพทย์ศาสตร์ทม่ี อี ยู่แล้ว 3 แห่ง คือ คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าช คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
และคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ ซึ่งผลิตแพทย์ได้รวมทัง้ สิ้นประมาณปี ละ 250 คน รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ กับจะเพิม่ การผลิตแพทย์ขน้ึ อีกปี ละ 50 คน โดยใช้
อ
า
ค
า
ร
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การฝึกสอนแพทย์ทม่ี อี ยู่แล้วในบริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูม ิ จังหวัดพระนคร
(2) โครงการจัดตัง้ มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ ได้เริม่ การก่อสร้างใน พ.ศ. 2506
และจะเปิดทาการสอนได้ในปีการศึกษา 2507 ในระยะเริม่ แรกคาดว่าจะสอนเพียง 3 คณะก่อนคือ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และจะได้โอนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
นครเชียงใหม่เข้าไว้เป็ นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนี้ดว้ ย ในระยะแรกทีเ่ ปิ ดการสอน จะรับนักศึกษา
ปี ละประมาณ 300 คน นักศึกษาเหล่านี้กาหนดจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปี การศึกษา
2510-2511 ซึง่ จะเป็นการเพิม่ จานวนบัณฑิตสาหรับใช้ในแขนงงานต่างๆ ได้มากขึน้
(3) โครงการมหาวิ ทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะเริม่ ดาเนินการสอน
ใน พ.ศ. 2507 โดยในขัน้ แรก จะเปิดการสอนเพียง 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และคณะวิทยาศาสตร์ใน พ.ศ. 2507 จะรับนักศึกษาเป็ นปีแรกจานวนประมาณ 120 คน และจะให้
นักศึกษาอยู่ท่คี ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนหนึ่งปี ใน พ.ศ. 2508 จะย้ายนักศึกษาไปอยู่คณะ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัดขอนแก่น และจะเริม่ ดาเนินการสอนเป็ นการถาวร
ต่อไป การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนี้ นอกจากจะใช้เ งินงบประมาณเป็ นส่วนใหญ่แล้ว จะได้
ขอความช่วยเหลือจาประเทศนิวซีแลนด์สาหรับเกษตรศาสตร์ และคานาดาสาหรับวิศวกรรมศาสตร์
อีกด้วย
(4) โครงการสถาบันพัฒ นาการบริ ห ารแห่ ง ชาติ ซึ่ง มีว ตั ถุ ประสงค์จะให้
การศึกษา อบรม และทาการวิจยั ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาประเทศในระดับบัณฑิตขัน้ ปริญญาโท
ในระยะแรกเริม่ จะทาการสอน 4 สาขา คือ
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ก)
ข)
ค)
ง)

รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
การสถิตปิ ระยุกต์
เศรษฐศาสตร์พฒ
ั นาการ

(5) โครงการปรับ ปรุง และขยายคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ที่ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย ใน พ.ศ. 2508-2509 จะปรับปรุงการสอนและการฝึกงาน โดยการจัดหาอาจารย์ท่มี ี
คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ และจัดหาอุปกรณ์การสอนและฝึกงานให้เพียงพอกับความจาเป็น อนึ่ง โดยเหตุทด่ี าริ
จะขยายการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพิม่ ขึน้ อีก 200 คน ในระยะ 5
ปี ขา้ งหน้า ใน พ.ศ. 2508 จะเร่งปรับปรุงอาคาร ก่อสร้างห้องเรียน ห้องทดลองปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ ก งาน และอาคารประกอบอื่น ๆ ตลอดจนการจัด หาอาจารย์ ท่ีม ีคุ ณ วุ ฒ ิ ประเทศสหราช อาณาจักรจะให้ความช่วยเหลือแก่โครงการนี้ได้ส่วนหนึ่ง
(6) โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ข ย า ย ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที่
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นโครงการ 5 ปี เริม่ แต่ พ.ศ. 2508 โดยกาหนดจะขยายการผลิต
บัณฑิตเพิม่ ขึน้ อีก 100 คน ภายใน พ.ศ. 2513 และจาเป็ นต้องมีการก่อสร้างอาคารเรียน จัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการสอนและการฝึ ก งานของนักเรียน และจัดหาครู อาจารย์ท่มี คี ุ ณวุฒเิ พิ่มขึ้น ให้
เ
พี
ย
ง
พ
อ
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จ
า
น
ว
น
นักศึกษาที่จะรับเพิม่ ขึน้ และเน้นหนักในด้านการวิจยั การเกษตร คาดว่าอาจได้รบั ความช่วยเหลือ
จากมูลนิธริ อ้ คกีเฟลเล่อร์
(7) โครงการปรับปรุงและขยายคณะวิ ทยาศาสตร์ โดยเหตุท่กี ารศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์เ ป็ นรากฐานขัน้ แรกในการศึก ษาทางวิศ วกรรมและการแพทย์ จึงจาเป็ นต้อ ง
ปรับปรุงกิจการของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีค่ ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิท ยาลัย แพทย์ศ าสตร์ใ ห้เ ข้ม แข็ง และผลิต นั ก เรีย นให้ม ากขึ้น เพื่อ จะได้ไ ปศึก ษาต่ อ ใน
คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามโครงการทีข่ ยายใหม่ต่อไป
(8) โครงการปรับปรุงวิ ทยาลัยวิ ชาการศึ กษา ในปจั จุบนั วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาที่มอี ยู่คอื วิทยาลัยครูประสานมิตร ปทุมวัน บางแสน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตครู
ขัน้ ปริญญาตรีได้ปีละ 600 คน และได้จดั ไปสอนตามโรงเรียนฝึกหัดครูต่างๆ และยังไม่สามารถผลิต
ครูเพื่อใช้ในการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมและโรงเรียนสามัญขัน้ ปลายได้โดยทัวถึ
่ งในระยะ พ.ศ.
2507-2509 จึงกาหนดจะผลิตครูท่มี คี ุณภาพให้ได้มากขึน้ โดยการปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้
เหมาะสมขึน้ โดยเน้นหนักในการอบรมในด้านวิชาที่จะสอนให้มากขึน้ ส่วนวิชาครูก็คงถือเป็ นวิชา
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ประกอบที่มคี วามสาคัญอยู่มาก ส่วนการขยายการผลิตจานวนครูจะค่อยๆ ดาเนินงานไปพร้อมๆ
กับการปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารสอนโดยเหมาะสมแล้ว
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ผลงานและความคาดหมายสาหรับอนาคต
23. การทีจ่ ะปรับปรุงและขยายงานขัน้ อุดมศึกษาในระยะเวลาดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วงไป
ได้ จาเป็ นจะต้องมีการแก้ไขปญั หาและข้ออุปสรรคทีม่ อี ยู่เดิมให้หมดสิน้ ไปพร้อมกันด้วย เป็ นต้นว่า
ปญั หาการขาดแคลนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒใิ นมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้มหาวิทยาลัยต้องใช้อาจารย์
พิเศษมากเกินไป จนทาให้มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่ าลง นอกจากนี้ ยังมีการสอนวิชา
ซ้ากันหลายคณะและหลายมหาวิทยาลัย การจัดหลักสูตรบางคณะยังไม่เหมาะสม และการเปิดสอน
วิชาที่มอี นั ดับความสาคัญไม่สูงสาหรับความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการขาด
การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย ถ้าได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขข้ออุปสรรคดังกล่าวโดยถี่ถ้วนแล้ว
การขยายการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและปริมาณเพิม่ ขึน้ ย่อมกระทาได้ง่ายยิง่ ขึน้ อันจะช่วยให้การ
ดาเนินงานในกิจกรรมแขนงต่างๆ ของประเทศ สาเร็จลุล่วงไปได้โดยรวดเร็ว
24. ในด้านการศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษานัน้ ผลงานในระยะ 3 ปีแรกเห็นว่ารุดหน้า
ไปพอควร แต่ยงั ประสบอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนครูผทู้ รงคุณวุฒ ิ อุปกรณ์ และห้องเรียน ทาให้
มาตรฐานต่ ากว่าที่ควร รัฐได้สงั วรณ์ถึงเรื่องนี้และได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการศึกษาของชาติ มี
อัตราส่วนสูงขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 ปี ท่แี ล้วมา ได้มกี ารพัฒนาการศึกษามาก
พอควร โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา ได้มกี ารเตรียมการตัง้ มหาวิทยาลัยภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ทาการก่อสร้างไปมากแล้ว ส่วนการศึกษาแขนงอื่น นัน้ เป็ นการขยาย
งานตามปกติ โดยมีผลสาเร็จหลายประการ เช่น การตัง้ โรงเรียนอาชีวศึกษาแบบ สปอ. เพิม่ ขึน้ เริม่
โรงเรียนศึก ษาสงเคราะห์แ ละเกษตรกรรมแผนใหม่ ผลงานสาคัญ อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเริ่ม
การศึกษาประถม 5 ถึงประถม 7 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติซง่ึ จะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
25. คาดว่าในเวลา 20 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะมีระบบการศึกษาทีก่ ้าวหน้าไม่หย่อน
กว่าประเทศอื่น ระบบการศึก ษาภาคบังคับ 7 ปี คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทวพระราชั่
อาณาจักร การศึกษาจะเน้นหนักในการปูพน้ื ฐานด้านอาชีวะชัน้ สู ง ซึง่ มีส่วนสาคัญกับการเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชดิ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชได้
ทรงมีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ใ ช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระหว่างระยะเวลา
2504 ถึง 2506 ถึง 2509 นับว่าเป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในประวัตศิ าสตร์ของ
ประเทศไทย แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แห่ ง ชาติฉ บับ ใหม่น้ี ซ่ึง เป็ น แผนส าหรับ ระยะที่ส อง คือ
ระหว่างปี 2507 ถึงสิ้น 2509 ได้เท้าความถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนดาเนินการตาม
แผนพัฒนาฉบับเดิม ได้กล่าวโดยทัวไปถึ
่ งผลของการปฏิบตั ใิ นระยะ 3 ปี ท่ลี ่วงแล้ว และได้แสดง

197

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้านี้ เป้าหมายและรายจ่ายทีก่ าหนดไว้
ตลอดทัง้ โครงการแผนการต่างๆ ทีจ่ ะดาเนินงานโดยละเอียด นอกจากนี้ยงั ได้พจิ ารณาความสัมพันธ์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้กบั ปญั หาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 10 ถึง 20 ปี
ข้างหน้า
จากการประมวลผลของงานที่ได้ปฏิบตั ไิ ปแล้วในระยะ 3 ปี แรกของแผนพัฒนา
จนถึงปจั จุบนั อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจรวดเร็วตามทีไ่ ด้คาดหมายไว้
ทัง้ นี้ เนื่องมาจากการบริหารประเทศโดยอาศัยหลักวิชาการที่สุขุมและความอุตสาหะของประชาชน
ตลอดจนภาวะการณ์ของดินฟ้าอากาศและตลาดโลกได้อานวยให้ประโยชน์ แก่การพัฒนาดังกล่าว
สาหรับระยะ 3 ปี ขา้ งหน้านี้ หากจะยังคงไว้ซ่งึ อัตราการพัฒนาในระดับไม่ต่ ากว่าที่เป็ นมาแล้ว ก็
จาเป็ นที่จะต้องใช้ความมานะพยายามและทุ่มเทกาลังคนและการลงทุนสูงกว่าที่ได้กระทามาแล้ว
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตให้บงั เกิดผลสูงสุดอันเป็ นเจตนารมณ์ของคณะรัฐบาล
ปจั จุบนั และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้อนุ มตั แิ ผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2506 และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2507 ให้ใช้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระยะทีส่ อง (พ.ศ. 2507-2509) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2507
เป็นต้นไป

บทที่ 13
รัฐวิสาหกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจ
_____________
1.
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทสาคัญอยูม่ ากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 3 ปี
ตามแผนพัฒนานี้ คาดว่าจะมีการลงทุนพัฒนากิจกรรมรัฐวิสาหกิจด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณ 3,000 ล้านบาท และเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองเป็ นเงิน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมทัง้ สิ้นเป็ นเงินถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนไม่น้อ ยเมื่อ
เปรียบเทียบตามส่วนของเงินลงทุนเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจทัง้ สิน้
2.
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจหมายถึงบริษั ท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่รฐั บาลมีทุนรวมอยู่ดว้ ยเกินกว่าร้อยละ 50 ตามความหมายดังกล่าวนี้
รัฐวิสาหกิจทัง้ สิน้ มีจานวน 108 แห่ง สาหรับรัฐวิสาหกิจทีร่ ฐั บาลทีถ่ อื หุน้ ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีอยู่ 19
แห่ง รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น การสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การพาณิชย์และ
การธนาคาร ส่ ว นมาได้ร ับ การช่ ว ยเหลือ จากรัฐ บาลเป็ น เงิน อุ ด หนุ น หรือ เงิน กู้ รัฐ บาลได้ร ับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินภาษีอากรและจากบางรายเป็ นเงินปนั ผลและรายได้ส่งคลัง
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจนี้จะได้กล่ าวถึงเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 44 ราย ที่เ ป็ น
องค์การขนาดใหญ่ และมีส่ วนสาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ วนที่เ กี่ยวกับกิจการธนาคารหรือ
กิจการพาณิชย์ และที่มเี งินลงทุนน้ อยหรือไม่เกี่ยวกับกิจการเศรษฐกิจโดยตรงนัน้ มิได้รวมไว้ใน
แผนพัฒนานี้

นโยบายและแนวทางดาเนินการ
นโยบาย
1.
ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนานัน้ รัฐบาลได้ลงทุนในด้านรัฐวิสาหกิจเป็ นจานวน
มากกว่าทีแ่ ล้วๆ มา ฉะนัน้ เพื่อให้การลงทุนเกิดผลประโยชน์สูงสุดส่วนรวมแก่เศรษฐกิจของประเทศ
และเพื่อ ควบคุ มการใช้จ่ายเงินลงทุนของรัฐวิส าหกิจทัง้ ที่ได้มาจากเงินรายได้ของตนเอง เงินกู้
ต่างประเทศ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินอื่นๆ รัฐ บาลจึงได้วางระเบียบว่าด้วยการเงินและการ
บัญชีของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2504 ให้รฐั วิสาหกิจทุกแห่งถือเป็ นหลักปฏิบตั ทิ งั ้ ในด้านการบัญชีและ
การลงทุนให้มมี าตรฐานเดียวกัน ตามระเบียบนี้รฐั วิสาหกิจจะต้องส่งงบลงทุนตามโครงการไปยัง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพจิ ารณาก่อน ปรากฏว่ารัฐบาลได้อนุ มตั ใิ ห้รฐั วิสาหกิจ 44 แห่ง
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ดังกล่าวลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลให้รฐั วิสาหกิจดังกล่าวนี้สามารถเพิม่
ผลผลิตสูงขึน้ เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
4.
ในระยะ 3 ปีหลังของแผนพัฒนานี้ การดาเนินงานจะเน้นหนักไปในด้านปรับปรุงให้
รัฐวิสาหกิจมีสมรรถภาพสูงขึ้น และขยายกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจที่มบี ทบาทสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยพยายามทีจ่ ะปรับปรุงการผลิตและการวิจยั ตลาด รวมตลอดทัง้ การบริหารงาน และ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การลงทุนเกิดคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศจริงๆ
ทัง้ นี้ มไิ ด้มจี ุดมุ่งหมายในด้านผลกาไรเป็ นเกณฑ์แต่อ ย่างเดียว หากแต่ จะพิจารณาถึงประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจแก่ ส่ ว นรวมและความจาเป็ นของบริการที่ประชาชนอาจได้รบั อีกด้ว ย รัฐบาลมี
นโยบายทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนอย่างเสรีของเอกชนและเร่งรัดให้เอกชนทาการลงทุนมากขึน้ ฉะนัน้
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รัฐบาลจะไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็ นของรัฐหรือประกอบกิจการ
แข่งขันกับเอกชนเสียเอง และพร้อมทีจ่ ะพิจารณาโอนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมให้แก่เอกชนรับซือ้ ไป
ในกรณีทเ่ี หมาะสม ส่วนมากรัฐบาลจะประกอบกิจการประเภทสาธารณูปโภค ซึง่ ในบางกรณีรฐั บาล
อาจจะต้องขาดทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน รัฐบาลจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมอื่นๆ เฉพาะที่มคี วามส าคัญ อย่างยิ่งเกี่ย วกับสาธารณประโยชน์ เ ท่ านัน้ เช่น กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
ก.
กิจกรรมีร่ ฐั จาเป็ นจะต้องกระทาเพื่อประโยชน์ใสนทางยุทธศาสตร์เพื่อผลิต
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้และอุปกรณ์อนั จาเป็ นแก่การป้องกันประเทศ
ข.
การสาธารณูปโภคที่มลี กั ษณะเป็ นบริการสาธารณะ เช่น การผลิตและการ
จาหน่ ายกระแสไฟฟ้า การรถไฟ การท่าเรือ การไปรษณียโ์ ทรเลข การสื่อสารโทรคมนาคม เป็ นต้น
ค.
อุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนมากหรือยังไม่เป็ นทีส่ นใจของเอกชนจะลงทุนแต่
เป็นประโยชน์ในการทีจ่ ะให้รฐั เข้าจัดทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม
ง.
กิจ กรรมี่จ ะส่ ง เสริม เพิ่ม รายได้ เ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศและที่จ ะช่ ว ย
ส่ ง เสริม กิจกรรมอื่น ๆ ของเอกชน เช่น การส่ งเสริม การท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยและกิจ กรรม
โรงแรม เป็นต้น
จ.
กิจกรรมที่รฐั จะต้องจัดทาเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร อันจะทาให้
รายได้ทางภาษีอากรลดน้อยลง เช่น การผลิตและการจาหน่ายยาสูบ การทาไพ่ เป็นต้น
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์
ฉ.
กิจ กรรมที่ต ัง้ ขึ้น เพื่อ รัก ษาวัฒ นธรรม ศิล ป์ กรรมและขนบธรรมเนี
ยม
ประเพณีของชาติ หรือส่งเสริมให้มผี รู้ จู้ กั ประเทศมากขึน้ เช่น การดุรยิ างค์ นาฎศิลป์ เป็ นต้น
แนวทางดาเนิ นการ
5.
ในปจั จุบ ันนี้ หน่ ว ยราชการที่เ กี่ยวข้อ งโดยตรงหรือ โดยทางอ้อ มกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน นอกจากกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วยังมีหน่ วยราชการอื่นๆ ที่มสี ่วน
เกีย่ วข้องในการพิจารณาและการควบคุมการดาเนินงานอีกด้วย เช่น คณะทีป่ รึกษาส่วนองค์การของ
รัฐ กระทรวงการคลัง ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิน และ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ งชาติ เป็ นต้น ฉะนัน้ ในการปฏิบตั ิใ ห้เ ป็ นไปตามนโยบายดังกล่ าว
ข้างต้น จาเป็ นจะต้องมีการร่วมและประสานงานกันระหว่างหน่ วยราชการดังกล่าวและองค์การอื่นที่
เกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ แนวทางดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์น้ี คือ
(1) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็ นหน่ วยกลางประสานงานที่
เกีย่ วกับแผนการลงทุนและนโยบายการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(2) สนับสนุ นให้รฐั วิสาหกิจจัดทาโครงการพัฒนาระยะยาวเกี่ยวกับการลงทุน
รวม ตลอดทัง้ แผนการผลิตและแผนการจัดหาตลาด เพื่อยึดถือเป็นแนวทางดาเนินการ
(3) ศึกษาและประเมินผลของการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เปรียบเทียบกับ
เป้ าหมายที่ไ ด้ก าหนดไว้ ความสามารถลดต้ นทุ นการผลิต และเพิ่มรายได้ด าเนิ น การ และการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ทดั เทียมกับมาตรฐานสากล
(4) สารวจและวิเคราะห์โดยละเอียดรอบคอบในเรื่องกิจการของรัฐวิสาหกิจที่
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และประเภทที่จะต้องอาศัยงบประมาณประจาปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานแล้วแต่กรณี ในกรณีท่สี มควรล้มเลิกรัฐวิสาหกิจ ใดจะต้องศึกษาวิธกี ารที่ดที ่สี ุด
เช่น ให้เช่าหรือขายให้เอกชน หรือให้รวมเข้ากับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เป็ นต้น ส่วนรัฐวิสาหกิจทีป่ ระกอบ
กิจการสาธารณู ปโภคอย่างเดียวกัน หรือ มีล กั ษณะคล้ายคลึง กัน ซึ่งขณะนี้แยกออกเป็ นหลาย
องค์ก ารก็ค วรได้รบั การพิจารณาอย่างละเอียดว่าสมควรรวมตัง้ ขึ้นเป็ นองค์การเดียวกัน เพียงใด
หรือไม่
(5) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่ใช้ควบคุมการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในขณะนี้ รวมตลอดทัง้ การบริหารงาน วิธกี ารดาเนินงาน ระบบการบัญชี
การควบคุ มรายได้รายจ่าย การควบคุมวัส ดุค งเหลือ และวิธ ีรายงาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจเป็นไปโดยสะดวก มีสมรรถภาพสูงขึน้ และมีอสิ ระมากขึน้ ตามความเหมาะสม
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(6) การจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจขึน้ ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะลงทุนเป็ นจานวนมาก
นัน้ จะต้องทาการสารวจในด้านวิชาการและการหาวัสดุ พลังงาน ตลาด การขนส่งและปจั จัยอื่นๆ ให้
เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อทราบถึงความเหมาะสมและระยะเวลาทีส่ มควรในการที่จะจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนสถานทีจ่ ะจัดตัง้ ทัง้ นี้ สมควรปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าทีต่ ่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ
ขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมของรัฐบาลและอุตสาหกรรมของเอกชน
(7) เพื่อ ให้ ร ัฐ วิส าหกิจ มีส มรรถภาพในการด าเนิ น งานจริง ๆ การแต่ ง ตัง้
ผูบ้ ริหารงานชัน้ ผูค้ วบคุมนโยบายและผูบ้ ริหารงาน ควรจะต้องพิจารณาเลือกผู้ทม่ี คี วามสามารถใน
ด้านการจัดการและมีความชานาญในงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะเข้าปฏิบตั งิ าน และสมควรมีการ
ฝึ ก อบรมเจ้า หน้ า ที่ต าแหน่ ง ส าคัญ ในการบริห ารและด าเนิน กิจการให้ท ราบซึ้งถึง นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนา
ดังกล่าว

เป้ าหมายการผลิตสินค้าและบริการของรัฐวิสาหกิจ
6.
จากประมาณการผลิตสินค้าและบริการของรัฐวิสาหกิจบางแห่งในระยะ 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และตามรายละเอียดของตารางที่ 3 เกีย่ วกับประมาณการผลิต อาจสรุปผล
การผลิตและจาหน่ายของรัฐวิสาหกิจทีส่ าคัญในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) ได้ดงั นี้ไป
ก.
สาขาเกษตร องค์ก ารสวนยางและองค์ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ไ ด้เ พิ่ม
ปริมาณการจาหน่ายขึน้ ร้อยละ 59 และตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมห้องเย็นและองค์การสะพานปลา ปริมาณการจาหน่ายอยูใ่ นระดับเดิม
ข.
สาขาคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และบริษทั เดินอากาศไทยมีจานวนผูโ้ ดยสารและปริมาณสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ผู้โ ดยสาร
และสินค้า เฉลี่ย แล้ว ประมาณร้อ ยละ 10 องค์การโทรศัพท์แ ห่งประเทศไทยได้เ พิ่ม บริการทาง
โทรศัพท์สาหรับพระนครและธนบุรสี งู ขึน้ ร้อยละ 58 และในส่วนภูมภิ าคร้อยละ 26
ค.
สาขาพลัง งาน รัฐวิส าหกิจจ านวน 4 แห่ง ซึ่งทาการผลิต และจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าสามารถผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 264,000 กิโลวัตต์ ในปี 2504 เป็ น 334,000 กิโลวัตต์ ในปี
2506 หรือร้อยละ 26
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ง.
สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของรัฐวิสาหกิจในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 ถึง 194 และปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจจานวน 10 แห่ง ได้เพิม่ ผลผลิตขึน้ กว่าร้อยละ
50
7.
ในระยะหลังของแผนพัฒนา (พ.ศ. 2507-2509) อาจคาดได้ว่าผลิตผลและบริการ
ของรัฐวิส าหกิจสาขาต่างๆ จะเพิม่ มากขึ้นกว่าเดิม และอัต ราเพิ่มสาหรับบางรายจะสูงมากกว่า
รายอื่น ทัง้ นี้ ค าดว่ า โครงการพัฒ นาระยะยาวของรัฐ วิส าหกิจ บางรายจะส าเร็จ และเริ่ม เกิ ด
ผลประโยชน์ในระยะนี้ และการผลิตของรัฐวิสาหกิจบางรายทีส่ ร้างเสร็จแล้วระหว่างปี 2504-2506
จะเพิม่ สูงขึน้ ส่วนรายอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้มสี มรรถภาพดีขน้ึ หรือได้ขยายกิจกรรม การผลิต
ย่อมจะเพิม่ ขึน้ ไปด้วย ตารางที่ 3 แสดงประมาณการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจในปี 2509 เทียบกับปี
2504 และ 2506 สรุปได้ดงั นี้
ก.
สาขาเกษตร มวลรวมรายได้ข องรัฐ วิส าหกิจ สาขาเกษตรในปี 2509
คาดว่าจะสูงกว่าปี 2506 เนื่อ งจากในระยะ 3 ปี น้ีอ งค์ก ารอุ ต สาหกรรมห้อ งเย็นอาจเพิ่มรายได้
ประมาณร้อ ยละ 43 องค์ก ารสะพานปลาร้อ ยละ 33 องค์ก ารสวนยางร้อ ยละ 14 และองค์ก าร
อุตสาหกรรมปา่ ไม้รอ้ ยละ 8
ข.
สาขาคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าผู้โดยสารและสินค้า
พัสดุภณ
ั ฑ์จะเพิม่ จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2509 ธุรกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ
บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ก็คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน และคาดว่าองค์การโทรศัพท์จะสามารถ
ขยายบริการโทรศัพท์ขน้ึ อีกร้อยละ 58 ในเขตพระนครและธนบุร ี และร้อยละ 26 ในส่วนภูมภิ าค
ค.
สาขาพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่ติดตัง้ เสร็จภายในปี 2509 จะมีกาลังสูง
กว่า 568,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าปริมาณทีต่ ดิ ตัง้ ใน พ.ศ. 2506 ร้อยละ 70
ง.
สาขาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมในระยะหลัง
ของแผนพัฒนาส่วนมากจะสามารถเพิม่ ผลผลิตได้มากกว่าในระยะ 3 ปี แรก และคาดว่าองค์การ
ทอผ้า บริษทั ไม้อดั ไทยและองค์การแบตเตอรี่จะขยายการผลิตมากที่สุด ส่วนรัฐวิสาหกิจรายที่ได้
สาเร็จแผนการขยายงานแล้วจะสามารถเพิม่ การผลิตในอัตราทีต่ ่ากว่าปี 2506
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งบลงทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ
8.
นอกจากอาศัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้ว
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้กาหนดจะลงทุนพัฒนาด้วยเงินรายได้ของตัวเองประมาณ 1,500 ล้านบาท ในปี
2507-2509 ใกล้เคียงกับทีไ่ ด้ลงทุนในปี 2504-2506 และเทียบเท่ากับร้อยละ 31 ของงบพัฒนาของ
รัฐวิส าหกิจทัง้ สิ้นประมาณ 4,800 ล้านบาท ส่ ว นเงินลงทุนที่จะจ่ายจากงบประมาณแผ่ นดินนัน้
ประมาณเท่ า กับ ร้อ ยละ 30 ส่ ว นที่เ หลือ อีก ประมาณร้อ ยละ 40 จะใช้จ ากเงิน กู้แ ละสิน เชื่อ ซึ่ง
ผ่อนชาระและเงินอื่นๆ ทัง้ นี้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 และที่ 2 ส่วนโครงการพัฒนาของ
รัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามสาคัญในการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ได้สรุปไว้โดยแยกตามสาขา
รัฐวิสาหกิจต่อไปนี้
9.
สาขาเกษตร ใช้ ง บลงทุ น ของรัฐ วิส าหกิ จ เองประมาณ 80 ล้ า นบาท และ
งบประมาณแผ่นดินประมาณ 42 ล้านบาท เทียบกับ 114 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ตามลาดับในปี
2504-2506
ก.
องค์การสะพานปลา ในปี 2504-2506 ได้ทาการปรับปรุงสะพานปลา
กรุงเทพฯ โดยการก่อสร้างและขยายสถานทีท่ าการประมูลจานวนปลา ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และสร้าง
ท่าเทียบเรือประมงที่ท่าศาลา จังหวัดสมุทรสาครและที่จงั หวัดระยอง ในปี 2507-2509 จะขยาย
ท่าเรือประมงทีส่ ะพานปลากรุงเทพฯ ออกไปอีก 1,000 ตารางเมตรเพื่อให้เรือประมงน้ าลึกสามารถ
เข้าจอดเทียบเท่าได้มากขึน้ ทัง้ นี้ คาดว่าสินค้าสัตว์น้ าจะเพิม่ ขึน้ ปีละ 1,300 ตัน เป็ นมูลค่าประมาณ
36 ล้านบาท
นอกจากนัน้ จะทาการสร้างท่าเรือประมงสาธารณะที่สงขลา ระนอง ตราด
หัวหิน ขลุง สัตหีบ ปราณบุร ี และสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่ชาวประมงในการจาหน่ าย
สัตว์น้ าและป้องกันการถูกบีบบังคับให้ขยายปลาในราคาต่ า การก่อสร้างท่าเรือประมงที่กรุงเทพฯ
สงขลา ระนอง และตราดนัน้ จะใช้เงินงบประมาณ ส่วนที่เหลืออีก 5 แห่งนัน้ จะใช้เงินองค์การเอง
ส่วนสินค้าสัตว์น้าทีจ่ ะนาเข้าเทียบเท่าเรือเหล่านี้นนั ้ ประมาณว่าจะเป็ นจานวนปีละ 90,000 ตัน เป็ น
มูลค่าประมาณ 160 ล้านบาท
ข.
องค์ก ารสวนยาง คาดว่าจะใช้เ งิน จากรายได้ข องตัว เองประมาณปี ล ะ
350,000 บาท และอาศัยงบประมาณแผ่ นดินปี ล ะ 1.5 ล้านบาทจนถึงปี 2508 สาหรับโครงการ
บารุงรักษาสวนยางและสวนกาแฟในเนื้อที่ 4,950 ไร่ท่นี าบอน และจะทาการติดตาต้นยางพันธุ์
พืน้ เมือง 165,000 ต้นด้วย หลังจากปี 2508 ต้นยางทีเ่ พาะไว้เดิมจะมีอายุมากพอจะผลิตยางได้บา้ ง
แล้ว และมีรายได้ทจ่ี ะนามาใช้สาหรับการติดตามขยายพันธุ์ การปลูกซ่อมและการบารุงรักษาต้นยาง
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ต่อไป ส่วนแผนการเพาะปลูกยางพันธุด์ ปี ีละ 3,200 ไร่ทท่ี ุ่งสงซึง่ ได้ดาเนินการในปี 2505 และ 2506
นัน้ คาดว่าจะปรับทีเ่ สร็จในปี 2509
ค.
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เนื่องจากองค์การอุ ตสาหกรรมป่าไม้ได้รบั
สัมปทานตัดไม้สกั ทัวประเทศไทยแต่
่
ผู้เดีย ว ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงกิจการโดยจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายงาน และจะได้สร้างสานักงานตามเขต
ต่างๆ 5 เขต คือ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก แพร่ สุราษฎร์ธานี เพื่อดาเนินการและควบคุม
การตัดไม้ต่อไป ซึง่ คาดว่าจะต้องลงทุนประมาณ 72 ล้านบาท ในปี 2507-2509 นอกจากนี้องค์การ
อุ ต สาหกรรมป่า ไม้ยงั มีค วามรับผิด ชอบในการคุ้มครองทดลองค้น คว้าและบูร ณะป่า ไม้อีก ด้ว ย
ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตร
10. สาขาคมนาคมและขนส่ง ใช้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองประมาณ 710 ล้านบาท
และจากงบประมาณและเงินกู้ต่างประเทศอีกประมาณ 1,300 ล้านบาท ในปี 2507-2509 เทียบกับ
661 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2504-2506
ก.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปี 2504-2506 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ได้ทาการปรับปรุงอานวยความสะดวกในด้านการสินค้าและบริการเรือสินค้าต่างประเทศ โดยการ
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพิม่ เติม และขุดลอกร่องน้าตลอดถึงบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ และบริเวณหน้าท่า
เทียบเรือ เพื่อให้เรือ สินค้าขนาดใหญ่ กินน้ าลึก 28 ฟุ ต หรือ ขนาด 10,000 ตันเข้ามาจอดเทียบ
ท่าเรือและกลับลาได้สะดวกทุกเวลา
ในระยะ 2507-2509 การท่าเรือแห่งประเทศไทยยังคงดาเนินการขยายและ
ปรับปรุงบริการในด้านการขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษาสินค้าและการให้บริการแก่เรือต่างประเทศ
กล่าวคือ การสร้างพืน้ วางสินค้ากลาง และขยายบริเวณจัดเก็บสินค้าให้มากกว่าเดิม นอกจากนัน้ ใน
ระยะ 3 ปีน้ีจะได้พจิ ารณาลงทุนประมาณ 110 ล้านบาทในการปรับปรุงขยายท่าเรือและกิจการอื่นๆ
เช่น การสร้างหลักผูกเรือด้วย
ข.
การรถไฟแห่ งประเทศไทย ในปี 2504-2506 การรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิม่ ปริมาณกาลังลากจูง โดยจัดหารถจักรมาเพิม่ เติมอีก 25 คัน และรถจักรสับเปลีย่ น 5 คัน เพื่อให้
เพียงพอกับจานวนขบวนรถที่เพิม่ ขึน้ ดาเนินการสร้างขยายย่านใหม่และขยายย่านบางส่วน สร้าง
และขยายทางหลีกเพิม่ ขึน้ 27 แห่ง และ 14 สถานี เปลีย่ นรางและประแจขนาด 50 ปอนด์ เป็ นขนาด
70 ปอนด์ ทาการเปลี่ยนสะพานไม้เป็ นสะพานเหล็กหรือคอนกรีตถาวรให้รบั น้ าหนักเพลา 15 ตัน
งานดังกล่าวนี้ได้ดาเนินเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 47 สาหรับทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้
และตะวันออก ในระยะ 2507-2509 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รถสินค้าเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ
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1,000 คัน รถจักรดีเซล 35 คัน รถโดยสาร 35 คัน และรถดีเซลราง 10 ชุด ทาการก่อสร้างและขยาย
ย่านสถานีขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สาคัญๆ อีก 11 แห่ง เปลี่ยนรางและประแจเป็ นขนาด 70
ปอนด์ท่จี งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ นครศรีธรรมราช และสงขลา รวมเป็ นระยะทาง 651 ก.ม. และ
เปลีย่ นสะพานให้รบั น้าหนักเพลา 15 ตันต่อจากปี 2506 ให้เสร็จสิน้ จากโครงการคาดว่าจะลงทุนจาก
รายได้ของการรถไฟฯ เองประมาณ 340 ล้านบาท
ค.
องค์การโทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์จะทาการขยายบริการต่างๆ ออกไป
ให้ก ว้างขวางยิง่ ขึ้น คาดว่าจะสามารถทาการติดตัง้ โทรศัพท์ใ ห้แก่ ผู้ขอได้ 11,300 เลขหมายใน
พระนครและธนบุร ี นอกจากนัน้ จะได้เริม่ ดาเนินกิจการโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์ โดยคาดว่าจะเริม่
ดาเนินการได้ใน 3 เขตแรก คือ จากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือถึงสระบุร ี ทางตะวันออกถึงอรัญประเทศ
และจันทบุร ี จากสระบุร ีถึงหนองคาย และจากโคราชถึงอุ บลราชธานี ภายในปี 2507-2509 จะ
ดาเนินการต่อไปอีก 2 เขต คือ จากสระบุรถี งึ เชียงใหม่และจากกรุงเทพฯ ถึงเพชรบุร ี สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่ และภูเ ก็ต และยัง ท าการติด ตัง้ เครื่อ งวิท ยุโ ทรศัพ ท์เ พื่อ ใช้ติด ต่ อ ในเขตที่อ ยู่น อกจุด
โทรคมนาคม คือระหว่างปตั ตานี ยะลา นราธิวาส สุไหงโกลก และเชื่อมเข้าหาดใหญ่ กรุงเทพฯ และ
ั่
มาเลเซีย และนอกจากนัน้ ได้ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสายเคเบิลของเก่าที่ฝงใน
ถนน และอุปกรณ์ข่ายทางสายตอนนอกให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย และให้ประสานงานกับโครงการ
ขยายถนนของเทศบาลนครกรุงเทพฯ – ธนบุร ี และการสร้างงานใหม่ของส่วนราชการต่างๆ ด้วย
ฆ.
องค์การ ร.ส.พ. ในปี 2504-2506 องค์การได้ใช้เงินรายได้ขององค์การ ทา
การซือ้ รถแทรกเตอร์เซมิเทรเล่อ 75 ชุด และโดยสาร 50 คัน เพื่อทดแทนของเก่า ในปี 2507-2509
เนื่องจาก ร.ส.พ. จะต้องโอนกิจการรถโดยสารไปให้บริษทั เดินรถโดยสารซึ่งจะได้ตงั ้ ขึ้นใหม่ตาม
นโยบายของรัฐบาล ร.ส.พ. จะลงทุนส่วนใหญ่ในการซือ้ รถบันทุกเพื่อทดแทนเก่า โดยใช้เงินรายได้
ของตัวเองส่วนหนึ่งประมาณ 6.8 ล้านบาท และอีกส่ว นหนึ่งใช้จากงบประมาณแผ่นดินประมาณ
13.5 ล้านบาท
11. สาขาพลังงาน ในปี 2504-2506 ในปี 2504-2506 สาขาพลังงานได้ลงทุนปรับปรุง
ขยายงานและก่อสร้างประมาณ 344 ล้านบาท และประมารณ 1,800 ล้านบาท จากงบประมาณและ
เงินกูต้ ่างประเทศ ส่วนในปี 2507-2509 คาดว่าจะใช้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองประมาณ 244 ล้าน
บาท และจากเงินกูแ้ ละงบประมาณ 1,148 ล้านบาท
ก.
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าคในปี 2504-2506 ทาการ
จาหน่ ายไฟในเขตจังหวัดต่างๆ ที่อยู่นอกเขตของการไฟฟ้านครหลวง โดยใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ดีเซล การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ทาการขยายเขตการจาหน่ ายไฟฟ้าไปยังท้องทีอ่ าเภอ กิง่ อาเภอ และ
สุขาภิบาลทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ เพื่อให้ประชาชนได้มไี ฟฟ้าใช้โดยทัวถึ
่ งกัน ในระยะปี 2507-2509 จะได้
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ทาการก่อสร้างการไฟฟ้าใหม่อกี ไม่ต่ ากว่า 90 แห่ง นอกจากนี้ยงั ทาการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
จ าหน่ า ยไฟฟ้ าตามโครงการผลิต ไฟฟ้ าจากลิก ไนท์ ใ นจัง หวัด ภาคใต้ ร วม 8 จัง หวัด ท าการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจาหน่ ายไฟฟ้าเขตยันฮีระยะแรกอีก 12 จังหวัด ระยะที่สองอีก 13 จังหวัด
และจัดทาการก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ ายไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 10 จังหวัด
รวมทัง้ สิ้น 43 จังหวัด โดยจะให้ม ีกระแสไฟฟ้ าใช้โดยทัวถึ
่ ง กันอย่างเพียงพอ และมีราคาถู กพอ
สมควรทุกจังหวัดและอาเภอในเขตทีก่ ล่าวแล้ว
ข.
การไฟฟ้ านครหลวง ทาการจาหน่ ายไฟฟ้าในเขตนครหลวง คือ พระนคร
ธนบุร ี นนทบุร ี และสมุทรปราการ โดยรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้ายันฮี ในปี 2504-2506
ได้ข ยายบริก ารติด ตัง้ ไฟฟ้ าให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ใ หม่ เ พิ่ม ขึ้น ประมาณปี ล ะ 9,600 ราย และติด ตัง้ ไฟฟ้ า
สาธารณะประมาณปีละ 1,500 เสา การเปลีย่ นระบบแรงดันจาก 110 โวล์ท เป็ น 220 โวล์ท แก่ผใู้ ช้
ไฟในเขตขององค์การไฟฟ้านครหลวงจะเสร็จในปี 2510
ค.
การไฟฟ้ ายันฮี ดาเนินงานตามโครงการยันฮีระยะที่ 2 โดยใช้เงินกู้จาก
ธนาคารโลก เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของการไฟฟ้ายันฮี รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 213.4
ล้านบาท ซึง่ เป็ นเงินรายได้ของการไฟฟ้ายันฮีเอง 34.4 ล้านบาท เพื่อดาเนินการติดตัง้ สายส่งศักย์
สูง 230 กิโลโวลต์ สายที่ 2 ทัง้ นี้เพื่อประดยชน์ในการเพิม่ สมรรถภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบสายส่งให้ดขี น้ึ เป็ นการลดความสูญเสียกระแสไฟในสาย และเพื่อให้ความแน่ นอนของกระแสไฟมีมากขึน้ นอกจากนัน้ การไฟฟ้ายันฮีจะสร้างสายส่งศักย์สูงของขนาด 69 กิโลโวลต์ และ 115
กิโลโวลต์ รวม 4 สาย พร้อมทัง้ ตัง้ สถานีรบั ในเขตจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุ โลก พิจติ ร อุตรดิตถ์
นครปฐม ราชบุร ี เพชรบุร ี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ชลบุร ี ระยอง อาเภอสัตหีบ และ
อาเภอแม่สอดเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครับไปจาหน่ ายแก่ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตดังกล่าว
ฆ.
การไฟฟ้ าตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
จัดตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2506 เพื่อรับผิดชอบก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ า โครงการน้ าพองและโครงการน้ าพุง
เพื่อส่งไฟฟ้าในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 จังหวัด โครงการน้ าพองมีกาลังไฟฟ้า
ติดตัง้ 2,500 กิโลวัตต์สาหรับจ่ายในเขต 8 จังหวัด โครงการน้ าพุงมีกาลังติดตัง้ 6,300 กิโลวัตต์
สาหรับจ่ายในเขต 2 จังหวัด การก่อสร้างโครงการน้ าพองได้เริม่ แล้วในปี 2506 ส่วนโครงการน้ าพุง
จะเริม่ ในปี 2507
ง.
การลิ กไนท์ ในระยะปี 2504-2506 ได้ทาการจาหน่ ายแก่ประชาชนในเขต
จัง หวัดเชียงใหม่ ลาปาง ล าพูน และจัด ทาโรงผลิตไฟฟ้ าที่จงั หวัดกระบี่ มีกาลังผลิต ได้ 40,000
กิโลวัตต์ จะเริม่ จาหน่ ายได้ในปลายปี 2507 คาดว่าจะลงทุนจากรายได้ขององค์การเองประมาณ
10.5 ล้านบาท เกีย่ วกับการผลิตไฟฟ้าระหว่างปี 2507-2509
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12. สาขาอุตสาหกรรม คาดว่ารัฐวิสาหกิจอุ ต สาหกรรมจะใช้เงินรายได้ของตัว เอง
ประมาณ 169 ล้านบาทในการลงทุนพัฒนาและขยายกิจการในปี 2507-2509 และคาดว่าจะใช้เงิน
งบประมาณแผ่ น ดิน และเงิน กู้ หรือ สิน เชื่อ ต่ า งประเทศอีก 235 ล้า นบาท และ 230 ล้า นบาท
ตามลาดับ
ก.
องค์ก ารทอผ้ า ใช้เ งิน รายได้ข ององค์ก ารทอผ้า เองในปี 2507-2509
ประมาณ 8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกิจการต่อจากทีท่ าอยู่เดิม และใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสาหรับ
ก่อสร้างโรงงานใหม่ทจ่ี งั หวัดพิษณุโลก สามารถผลิตผ้าได้ 6.2 ล้านตารางเมตรต่อปี
ข.
องค์การแก้ว โครงการนี้ใช้เงินจากเงินรายได้ขององค์การแก้วประมาณ
4.5 ล้า นบาท เพื่อ ผลิต แก้ว เสทิน 5 ตัน ต่ อ วัน เพื่อ ผลิต เครื่อ งแก้ว ส าหรับ ใช้ใ นกิจ การศาสตร์
วิชาการและกิจการแพทย์ เช่น ขวดยา แก้วไฟฉาย แก้วใช้ในการช่างและโป๊ะไฟทนความร้อนสูง
เป็นต้น นอกจากนี้จะลงทุนเพิม่ เติมอีกประมารณ 15 ล้านบาทเพื่อขยายการผลิตแก้วประเภทอื่นๆ
ค.
บริ ษัทกระสอบอี สาน จากัด บริษัทนี้ได้ดาเนินการตามโครงการขยาย
กิจการตัง้ แต่ปี 2505 โดยใช้เงินรายได้ของบริษทั เองประมาณ 19.4 ล้านบาทในการติดตัง้ เครื่องจักร
และอุปกรณ์เพิม่ เติมเพื่อขยายปริมาณการผลิตกระสอบจากวันละ 30,000 ใบ เป็ นวันละ 50,000 ใบ
ในปี 2507-2509 คาดว่าจะลงทุนอีก 38 ล้านบาท ในการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว
ง.
โรงงานกระสอบป่ านบางกระสอ โรงงานี้ได้ดาเนิน งานตามโครงการ
ขยายกิจการระหว่างปี 2504-2506 โดยใช้เงินรายได้ของโรงงานเองประมาณ 14 ล้านบาท และจะ
ลงทุนเพิม่ เติมอีกประมาณ 28 ล้านบาท ในปี 2507-2509 เพื่อขยายปริมาณการผลิตกระสอบจาก
ปีละ 6 ล้านเป็นปีละ 10 ล้านใบ
จ.
โรงงานยาสูบ จากการดาเนินงานในระยะปี 2504-2506 ปรากฏว่าโรงงาน
ยาสูบสามารถทาการผลิตและจาหน่ายเพิม่ ขึน้ ปีละ 1,000 ล้านมวน ในปี 2507-2509 จะทาการสร้าง
โรงงานใหม่อกี แห่งหนึ่งแทนโรงงานเก่าทีจ่ ะหยุดดาเนินการเพราะสถานทีแ่ ละเครื่องหมดอายุงานมา
นานแล้ว นอกจากนัน้ ทาการปรับปรุงกิจการทางฝ่ายไร่ ฝ่ายจาหน่ าย และด้านอื่นๆ ทัง้ นี้จะลงทุน
จากรายได้ของโรงงานเองทัง้ สิน้ รวม 182 ล้านบาท
ฉ.
อุตสาหกรรมอื่นๆ นอจากนี้ยงั มีอุตสาหกรรมอื่นอีก ซึง่ ใช้เงินรายได้ของ
ตัวเองในการพัฒนากิจการให้เจริญขึน้ เช่น องค์การฟอกหนัง องค์การแบตเตอรี่ องค์การอาหาร
สาเร็จ รูป บริษัท ส่ ง เสริมเศรษฐกิจแห่ง ชาติ บริษัทไม้อ ัดไทย และองค์ก ารน้ า ตาลไทย เป็ นต้น
โดยเฉพาะบริษทั ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติจะชาระหนี้ให้หมดและดาเนินงานให้ได้กาไรด้วยการ
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ปรับปรุงงานทีโ่ รงงานน้ าตาลสุพรรณบุรแี ละโรงงานกระดาษบางปะอิน ส่วนโรงงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนัน้ ยังจะต้องปรับปรุงงานกันอีกมาก
13. สาขาพาณิ ชย์ รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับค้ามี 3 แห่งด้วยกันที่ใช้เงินรายได้
ของตนเองประมาณ 76 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการจาหน่ าย การขยายตลาดการค้า และตาม
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ กล่าวคือ องค์การเชื้อเพลิง องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาด
14. การส่งเสริ มกิ จการท่ องเที่ ยว เพื่อที่จะส่งเสริมกิจการท่องเทีย่ วให้ก้าวหน้ายิง่ ขึน้
ในระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐดาริจะจัดสรรเงินให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็ นจานวนเงินประมาณ 21.5 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 50
ของระยะแรกของแผนพัฒนา (2504-2506)
ในอดีตการส่งเสริมการท่องเที่ยวมิได้เป็ นที่สนใจมากนักที่จะส่งเสริมให้เป็ นแหล่ง
เพิม่ พูนเงินตราต่างประเทศหรือในด้านคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ แต่ ในระยะเวลาสามปี ท่แี ล้วมาได้เพิม่ ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมากขึน้ จะ
เห็นได้ว่ามีการก่อตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว บริษทั การบิน และบริษทั การเดินทางท่องเทีย่ ว
ขึน้ และเป็ นผลทาให้กรุงเทพฯ เป็ นศูนย์กลางสาคัญของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
ไกล จานวนชาวต่างประเทศทีม่ าท่องเทีย่ วในประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 62,000 คน ในปี
2502 เป็ นประมาณ 150,000 คน ในปี 2506 ในระยะเวลาเดียวกันนี้ โรงแรมชัน้ หนึ่งได้เพิม่ จานวน
ขึน้ จาก 858 ห้อง เป็ น 1,687 ห้อง และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้
อนุ ญ าตให้ส ร้า งโรงแรมชัน้ หนึ่ ง อีก ประมาณ 1,500 ห้อ ง เพื่อ สนองความต้อ งการของกิจ การ
ท่องเทีย่ วซึง่ กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว รายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศจากการท่องเทีย่ วได้เพิม่ ขึน้
จากจานวน 155 ล้านบาท ในปี 2502 เป็นประมาณ 420 ล้านบาทในปี 2506
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการท่องเทีย่ วยังเป็ นกิจการที่เพิม่ จะได้เริม่ พัฒนาใน
ประเทศไทยและอาจขยายได้อกี มาก นอกจากจะส่งเสริมกิจการโรงแรมและบริการเกี่ยวกับกิจการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มปี ริมาณและระดับมาตรฐานสูงขึน้ เหมาะแก่นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศแล้ว
ยังสมควรทีจ่ ะส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศให้ทาการท่องเทีย่ วไปชมท้องทีแ่ ละสถานทีง่ ดงามตาม
ธรรมชาติและในด้านศิลป์ โดยส่งเสริมการจัดตัง้ โรงแรมทีพ่ กั อาศัยและบริการอื่นๆ ในราคาต่ าให้ม ี
ขึ้น ทัว่ ไปในท้ อ งที่ท่ี เ หมาะสม ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการเพิ่ม ความรู้แ ละความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี
งามของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศอีกด้วย กิจการท่องเที่ยวที่ได้รบั การส่งเสริมและ
พัฒนาตามแนวทางนี้ย่อมหมายถึงการฝึ กฝนและการศึกษาในวิชาชีพต่างๆ ในกิจการท่องเที่ยว
อาทิเช่น การโรงแรม การบริการเดินทางและการท่องเทีย่ ว เป็นต้น
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งบพัฒนารัฐวิ สาหกิ จ
ตารางที่ 1
รวมงบพัฒนารัฐวิ สาหกิ จ
พ.ศ. 2504 – 2506 และ 2507 – 2509
(ล้านบาท)
ปี

ใช้จาก
รายได้
31.59
32.71
50.15
114.45

ได้จาก
งบ
ประมาณ
6.24
5.50
14.75
26.49

ใช้จาก
เงิ นกู้ต่าง
ประเทศ
-

รวม
(ประมาณ)
37.83
38.21
64.90
140.94

ปี

ใช้จาก
เงิ นกู้ต่าง
ประเทศ
-

รวม
(ประมาณ)
44.56
40.51
37.20
122.27

เกษตร

04
05
06

คมนาคมและขนส่ง

04
05
06

138.21
219.94
302.38
660.53

64.90
42.60
87.10
194.60

34.51
36.99
3.90
75.40

237.61
299.53
393.38
930.52

07
08
09

379.99
177.11
155.29
712.39

264.13
375.60
167.40
807.13

315.70
325.70
174.60
816.0

959.82
878.41
497.29
2,335.52

พลังงาน

04
05
06

130.79
91.62
121.71
344.12

93.90
48.30
126.80
269.00

330.97
581.74
602.80
1,515.51

555.66
712.66
851.31
2,128.63

07
08
09

113.46
69.00
61.90
244.36

128.20
130.20
37.30
395.70

551.99
240.38
60.14
852.51

793.65
439.58
159.34
1,392.57

อุตสาหกรรม

04
05
06

100.98
11.96
106.31
319.24

77.00
98.30
131.00
306.30

10.00
10.0

177.98
210.26
247.31
635.55

07
08
09

132.17
115.75
120.80
368.72

91.30
98.10
45.20
234.60

151.00
78.50
229.50

274.47
392.35
166.00
832.82

พาณิชย์

04
05
06

20.49
13.48
20.87
54.84
1,493.18

5.00
1.00
6.00
802.39

1,600.93

25.49
14.48
20.87
60.84
3,896.48

07
08
09

28.93
28.29
18.50
75.72
1,481.20

1,379.69

1,898.01

28.93
28.29
18.50
75.72
4,758.90

รวมทุกสาขา

07
08
09

ใช้จาก
รายได้
31.98
23.92
24.11
80.01

ได้จาก
งบ
ประมาณ
12.58
16.57
13.09
42.26

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีใ่ ห้เพือ่ ชาระหนี้ทงั ้ ภายในและภายนอกประเทศ และไม่รวมค่าภาษีศุลกากรและสรรพากร
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ตารางที่ 2
ประมาณการลงทุนพัฒนาจากเงิ นรายได้ของรัฐวิ สาหกิ จ

รัฐวิ สาหกิ จ
สาขาเกษตร
1. องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
2. องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
3. องค์การสะพานปลา
ก. โครงการสร้างท่าเทียบเรือ
ข. โครงการปรับปรุงขยายงาน
4. องค์การสวนยาง
รวมสาขาเกษตร
สาขาคมนาคมและขนส่ง
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทก่อให้เกิด
สินทรัพย์ถาวรของชาติ
ข. โครงการลงทุนอื่นๆ
2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย1/
3. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
4. องค์การ ร.ส.พ.
5. บริษทั เดินอากาศไทย จากัด
รวมสาขาคมนาคมและขนส่ง
สาขาพลังงาน
1. การไฟฟ้ายันฮี
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การลิกไนท์
4. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
รวมสาขาพลังงาน
สาขาอุตสาหกรรม
1. องค์การทอผ้า
ก. โครงการปรับปรุงโรงงานทอผ้ากรุงเทพฯ
2. องค์การฟอกหนัง

2507

2508

2509

(ล้านบาท)
รวม

0.20
30.00

2.20
20.00

2.20
20.00

4.60
70.00

0.69
0.70
0.39
31.98

0.72
0.70
0.30
23.92

0.81
0.70
0.40
24.11

2.22
2.10
1.09
80.01

231.68

59.18

50.09

340.95

56.57
72.17
4.52
15.05
379.99

26.00
69.28
2.26
20.39
177.11

29.00
56.57
0.04
19.59
155.29

111.57
198.02
6.82
55.03
712.39

20.00
78.46
3.00
12.00
113.46

21.5
30.00
3.5
14.00
69.00

11.9
30.00
4.00
16.00
61.9

53.40
138.46
10.5
42.00
244.36

2.66
0.83

2.87
0.45

2.67
0.20

5.20
1.48
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รัฐวิ สาหกิ จ
3. องค์การแก้ว
ก. โครงการผลิตแก้วเสทิน
ข. โครงการปรับปรุงขยายงาน
4. องค์กาแบตเตอรี่
5. องค์การผลิตอาหารสาเร็จรูป
6. บริษทั กระสอบไทย จากัด
7. บริษทั ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ
8. บริษทั กระสอบอีสาน จากัด
9. โรงงานยาสูบ
10. โรงงานไพ่
11. โรงงานอยุธยา
12. บริษทั ไม้อดั ไทย จากัด
ก. โครงการผลิตไยไม้อดั
ข. โครงการปรับปรุงขยายงาน
13. องค์การน้าตาลไทย
14. โรงงานกระสอบปา่ น
รวมสาขาอุตสาหกรรม
สาขาพาณิ ชย์
1. องค์การตลาด
2. องค์การคลังสินค้า
3. องค์การเชือ้ เพลิง
รวมสาขาพาณิชย์
รวมทุกสาขา

2507

2508

2509

รวม

1.50
5.18
2.65
2.00
2.50
11.00
10.00
67.00
0.21
0.94

1.50
5.20
3.00
2.00
2.50
12.00
11.00
59.74
0.29
0.70

1.50
5.20
3.30
3.00
2.50
13.00
16.9
55.52
0.21
1.00

4.50
15.58
8.95
7.00
7.50
36.00
37.9
182.26
0.71
2.64

15.00
1.05
9.65
132.17

4.00
1.50
9.00
115.75

5.00
1.8
9.00
120.80

15.00
9.00
4.35
27.65
368.72

0.55
2.00
26.43
28.93
686.53

0.50
2.00
25.79
28.29
414.07

0.50
1.50
2.00
6.00
16.00
69.22
18.50
75.72
380.60 1,483.20

หมายเหตุ : 1/ ตัวเลขการลงทุนการท่าเรือฯ ยังไม่รวมบางรายการทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
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ตารางที่ 3
การเพิ่ มการผลิ ตของรัฐวิ สาหกิ จบางราย
ระหว่าง พ.ศ. 2504 – 2506 – 2509

รัฐวิ สาหกิ จ
สาขาเกษตร
1. องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
2. องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
3. องค์การสะพานปลา
4. องค์การสวนยาง
สาขาคมนาคม
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย

2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สินค้าเข้า (ไม่รวมน้ ามัน
สินค้าออก
3. องค์การโทรศัพท์
พระนคร-ธนบุรี
หัวเมือง
4. บริษทั เดินอากาศไทย จากัด

สาขาพลังงาน
การไฟฟ้า (4 แห่ง)
สาขาอุตสาหกรรม
1. โรงกลั ่นน้ ามันฝาง
2. องค์การทอผ้า ผ้าดิบ
ผ้าอื่นๆ
3. องค์การฟอกหนัง หนังสาเร็จรูป
หนังอื่นๆ
4. องค์การแก้ว
5. องค์การแบตเตอรี่
6. โรงงานกระดาษบางปะอิน
โรงงานกระดาษไทย
7. บริษทั กระสอบอีสาน จากัด
บริษทั กระสอบไทย จากัด

การผลิ ต
2506
(ประมาณ)

อัตราเพิ่มร้อยละ
2509
2504- 2507(ประมาณ) 2506 2509
1/

หน่ วย

2504

พันบาท
“
“
“

10,170
221,770
2,620
3,560

10,500
236,270
2,620
5,670

15,000
255,000
3,500
6,500

3
7
59

43
3
33
14

ผูโ้ ดยสาร กม.
(ล้าน)
ตัน กม. (ล้าน)

2,329

2,568

2,827

11

10

1,376

1,498

1,686

9

13

พันตัน
พันตัน

993
3,376

2,707
3,600

1,320
3,964

21
7

10
10

เลขหมาย
“
ผูโ้ ดยสาร
กม. (พัน)
ตัน กม. (พัน)

29,500
20,552
28,612

46,500
25,902
29,962

62,000
30,000
31,331

58
26
5

33
16
5

306

365

435

19

19

กิโลวัตต์

264,470

333,800

568,100

26

70

บาเรล
พันเมตร
“
พันตารางฟุต
พันกิโลกรัม
ตัน
ชุด
ตัน

13,000
1,464
420
814
95
8,6311/
8,8691/
3,600

16,000
1,830
1,390
1,023
160
19,800
16,950
9,669

21,000
9,400

23
71

25
192

1,200
170
22,000
29,000
15,000

25
68
130
90
168

17
9
11
72
55

พันใบ

8,835

15,000

23,000

72

51
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รัฐวิ สาหกิ จ
8. โรงงานน้ าตาลสุพรรณบุรี
บริษทั น้ าตาลอุตสาหกรรม
ชลบุรี จากัด
องค์การน้ าตาลไทย
9. โรงงานยาสูบ
10. โรงงานไพ่
11. โรงงานสุราอยุธยา สุรา
แอลกอฮอล์
12. บริษทั ไม้อดั ไทย จากัด
13. การลิกไนท์

หน่ วย

2504

การผลิ ต
2506
(ประมาณ)

อัตราเพิ่มร้อยละ
2509 1/
2504- 2507(ประมาณ) 2506 2509

ตัน

26,201

41,200

45,000

57

9

ล้านมวน
พันชุด
พันเท
พันลิตร
พันแผ่น
พันตัน

9,753
409
1571/
7581/
913
163

11,000
500
462
860
1,450
268

14,000
500
500
900
2,600
440

12
22
194
13
59
64

27
8
5
79
64

หมายเหตุ : 1/ เดือนมกราคม-กันยายน เป็ นตัวเลขทีแ่ ท้จริง เดือนตุลาคม-ธันวาคมเป็ นตัวเลขประมาณ

