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เอกสารแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ กล่าวถึงจุดหมาย นโยบาย 
การประมาณก าลังเงิน และการใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจกับแนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการ
เศรษฐกิจในแต่ละแขนง โดยเฉพาะแนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจในแต่ละแขนงนั้น มี
มาตราการอันจ าเป็นที่ควรจัดให้มีขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ ในแขนงนั้นๆ ไว้
ด้วย เช่น การแก้ไขกฎหมายหรือการออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น 

ลักษณะท่ัวไปของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

 ลักษณะโดยทั่วไปของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจเฉพาะการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาล ถึงแม้
จุดหมายที่ก าหนดไว้เป็นส่วนรวม จะได้กะประมาณผลที่จะเกิดในด้านเอกชนไว้ด้วยก็ตาม การกะประมาณ
นั้นๆ ได้อาศัยการคาดผลอันจะเกิดจากการด าเนินงานของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ 

 2. ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีก าหนดหกปี 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 ถือว่าใช้ได้ส าหรับระยะ 3 ปีแรก แต่ส าหรับระยะ 3 ปีหลัง ถือ
เป็นการกะประมาณในขั้นต้น ซึ่งจ าต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ประมาณ พ .ศ. 2505 ทั้งนี้ เพราะปัญหา
เกี่ยวกับสถิติและข้อมูลต่างๆ ท าให้ไม่อาจคาดคะเนเหตุการณ์ในระยะยาวกว่า 3 ปีได ้

 3. โครงการด าเนินงานส่วนใหญ่ในระยะ 3 ปีแรก เป็นกิจการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งกระทรวง
ทบวงกรมได้ด าเนินงานอยู่แล้ว เพราะกิจการเหล่านี้มีข้อผูกพันอยู่แต่เดิม เช่น ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ เป็นต้น 
หรือเพราะกิจการเหล่านี้มีสถานที่ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้ว บางกรณีอาจเพียงแก้ไขปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงาน ก็อาจเกิดผลดี ทั้งนี้ประกอบกับในปีแรกๆ ของแผนการเงินมีจ ากัด จึงไม่อาจริเริ่มกิจการใหม่ๆ 
ได้กว้างขวาง ในระยะ 3 ปีหลังของแผน อาจมีทางริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้มากขึ้น หากได้มีการพิจารณาและ
ส ารวจโครงการนั้นๆ โดยรอบคอบเสียก่อนในระหว่าง พ.ศ. 2504-2506 
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 4. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้ อาจท าการแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่างๆ จึงจ าต้องมีการส ารวจและประเมินผลของการด าเนินงาน กับการ
ติดตามการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแผนเป็นการประจ า 

 5. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจได้คลุมแขนงต่างๆ ของพัฒนาการเศรษฐกิจไว้ทุกด้าน รวมทั้งการ
สาธารณสุข เฉพาะการศึกษานั้น การก าหนดนโยบายและโครงการด าเนินงานเป็นอ านาจและหน้าที่ของสภา
การศึกษาแห่งชาติ จึงเพียงแต่ประมาณวงเงินส าหรับการศึกษาไว้เท่านั้น 

 6. โครงการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ 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 อันจะช่วยให้โครงการมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและอยู่ในสภาพที่จะน าไป
ปฏิบัติได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ย่อมทราบข้อผูกพันต่างๆ และทราบก าลังงานของตนได้ดี 

สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

 สาระส าคัญของเรื่องต่างๆ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 ฉบับนี้ สรุป
ได้ดังนี ้

 1. จุดหมายและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 มุ่งหนักไปในด้านเพ่ิม
ประสิทธิภาพและปริมาณของการผลิตพืชผลเกษตรกรรม รวมทั้งการสงวนป่ากับการปรับปรุงการขนส่งและ
สื่ อสารให้สะดวกรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น  ส่ ว นการขยายตั วของ อุตสาหกรรมนั้ นอาศัยการส่ ง เสริมการ 
ลงทุนเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เอกชนด าเนินการ กิจการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ จะขยายออกไป
ได้ตามสมควร โดยพยายามด าเนินงานตามโครงการที่มีอยู่แล้วให้ลุล่วงไปตามก าหนดเวลา เพราะโครงการ
เหล่านี้ล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ก าลังเงินและก าลังคนเป็นจ านวนมาก 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 
สถานการณ ์

  หากพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นไปดังที่คาดไว้ ประมาณว่าในระยะหกปีข้างหน้ารายได้
ประชาชาติจะเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเป็นอย่างน้อย การผลิตข้าวจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 7.6 ล้านตัน 
ใน พ.ศ. 2506 จากจ านวน 7.2 ล้านตัน ใน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น หากโครงการชลประทานส าคัญๆ ส าเร็จ
บริบูรณ์ การผลิตข้าวก็จะมีอัตราเพิ่มสูงมากข้ึนอีก การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมอ่ืนๆ 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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อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ส าคัญๆ ได้แก่ ซีเมนต์ ผ้า น้ าตาล กระดาษ และดีบุก ก็คาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
จนใกล้เคียงกับความต้องการ 

 2. การกะประมาณวงเงิน ส าหรับใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาลได้คาดคะเนให้อยู่ใน
ระดับที่ ค ว รจะ เป็ น ไป ได้ภ าย ในขอบเขตของร ายรั บของรั ฐบาล  โดยค านึ งถึ งความมั่ นคง ใน  
เสถียรภาพของเงินตราและผลในด้านพัฒนาการเศรษฐกิจตามจุดหมายและนโยบาย ค่า ใช้จ่ายในพัฒนาการ
เศรษฐกิจระยะหกปีมีจ านวนประมาณ 22,000 ล้านบาท ในจ านวนนี้ประมาณว่าร้อยละ 70 จะมาจาก
งบประมาณแผ่นดิน อีกร้อยละ 30 จะมาจากการกู้ยืมเงินและการช่วยเหลือจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
จ านวนเงินที่กะประมาณไว้ส าหรับด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นรายปีนั้น เป็นการคาดคะเนการใช้จ่ายซึ่งอาจ
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 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานอันจะพึงปรากฏขึ้น 

  การช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีทั้งการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการ ประมาณว่าร้อยละ 90 ของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นการช่วยเหลือในกิจการด้านคมนาคม 
กิจการที่ส าคัญของการช่วยเหลือประเภทนี้ได้แก่ 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
ทางวิชาการท้ังสิ้นใน 6 ปีข้างหน้า 

  โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศเป็นโครงการด้านคมนาคม พลังงาน และชลประทาน 

  เนื่องด้วยก าลังเงินและก าลังคนมีจ ากัด การด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจในบางด้าน จึง
อาจยังไม่สามารถขยายตัวให้ทันกับความต้องการในอนาคตได้ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจต่ ากว่ าปริมาณ
ของความต้องการที่ขยายตัวออกไป และการบูรณะทางหลวงเพ่ือให้มีทางได้มาตรฐานสูงกว่าเดิม อาจไม่ทันกับ
การขยายตัวของกิจการอ่ืนๆ กิจการสองประเภทนี้ มีค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ และเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 ของงบพัฒนาการเศรษฐกิจทั้งหมด ฉะนั้นในโอกาสอันใกล้นี้ 
จึงจ าต้องพิจารณาการด าเนินงานในด้านเหล่านี้อีก หากก าลังคนและวิธีการด าเนินงานอ านวยให้ กับมีเหตุผล
สนับสนุนที่เหมาะสม ก็จะพิจารณาหาทางให้กิจการเหล่านี้ได้ขยายกว้างขวางขึ้นกว่าที่กะประมาณไว้ 

 3. โครงการการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่อนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและกระทรวงเสนอ มีจ านวนมากด้วยกัน คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ โดยแบ่งพิจารณาเป็นแขนงๆ ไป และเสนอ
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แนวทางด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นแขนงๆ โดยค านึงถึงจุดหมายและนโยบายที่วางไว้ กับค านึงถึงผลที่
จะได้รับจากโครงการนั้นๆ รวมทั้งข้อผูกพันและความจ าเป็นต่างๆ เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
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
ฉบับนี้ด าเนินงานได้ ดังเอกสารซึ่งสรุปไว้ในบทต่อๆ ไป 

 4. โครงการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจในด้านเกษตรกรรม ได้แก่ 
โครงการชลประทาน โดยเฉพาะการด าเนินการก่อสร้างตามโครงการเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนภูมิพลให้เสร็จ
ไปตามก าหนดเวลา โครงการสงวนป่าไม้กับโครงการปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตพืชผล รวมทั้งโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ยาง 

  พัฒนาการด้านอุตสาหกรรม มีโครงการส าคัญๆ คือ การส ารวจแร่ การส ารวจน้ าบาดาล และ
กา รส า ร วจทา ง ธ รณี ฟิ สิ กซ์  ซึ่ ง ต้ อ ง อ าศั ย คว ามช่ ว ย เหลื อขอ งต่ า งป ร ะ เทศ  ส า หรั บ กิ จ ก า ร 
อุตสาหกรรม อันอยู่ในความอ านวยการของรัฐที่จ าต้องเร่งปรับปรุง คือ บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ ใน
ระยะ 3 ปีข้างหน้าจะหาทางตั้งงบประมาณให้บริษัทนี้ช าระหนี้ต่างประเทศให้หมด กับให้มีทุน  
หมุนเวียนพอแก่การด าเนินงานโรงงานน้ าตาลสุพรรณบุรี กับโรงงานกระดาษที่บางปะอิน หากกระท า  
ดังนี้ได้ บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จะสามารถด าเนินงานเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นไปได้โดยการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ฉะนั้นส่วนราชการต่างๆ 
จ าต้องร่วมมือกันเร่งส่งเสริมการลงทุน 

  โครงการพัฒนาการด้านพลังงานที่ส าคัญ คือ โครงการไฟฟ้ายันฮี ซึ่งก าหนดจะเสร็จใน พ.ศ. 
2506 นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นงานส ารวจ 

  ด้านคมนาคม มีโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ การก่อสร้างทางหลวง 
แผ่นดินประมาณ 1,000 กม. การบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้มีมาตรฐานดีกว่าเดิม การปรับปรุงกิจการรถไฟ ให้
สามารถเพ่ิมบริการขนส่งได้ทันกับความต้องการ ซึ่งจะต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศด้วย การขุดลอกสันดอน
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา การส ารวจแม่น้ าเจ้าพระยา การปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ต การปรับปรุงท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ และการก่อสร้างระบบโทรคมนาคม ซึ่งใช้เงินกู้จากต่างประเทศส่วนหนึ่ง และได้รับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง 

  โครงการพัฒนาการด้านมหาดไทยที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาการท้องถิ่น โครงการส ารวจ
และจ าแนกประเภทที่ดิน ซึ่งเป็นกิจการอันจ าเป็นขั้นแรกในการด าเนินงานสงวนป่า โครงการนิคมสร้างตนเอง 
และโครงการก่อสร้างขยายการประปากรุงเทพฯ ส่วนกิจการไฟฟ้าในภูมิภาค และการประปาในภูมิภาค ยังมี
หนี้สินค้างอยู่ จึงต้องตั้งงบประมาณช าระหนี้สินก่อน 
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  โครงการพัฒนาการด้านการพาณิชย์ที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาระดับราคาพืชผลของ 
องค์การคลังสินค้า แต่ยังมีมาตรการส าคัญๆ หลายประการในด้านการพาณิชย์ที่ควรจะได้กระท า คือ การ
ส่งเสริมสินค้าขาออก และการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าขาออก หากการด าเนินงานตาม
มาตราการเหล่านี้ได้ผลสมความมุ่งหมาย ประเทศจะสามารถส่งพืชผลไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ มีปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นในอนาคต อันจะเป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจอย่างยิ่ง 

  โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจด้านสหกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงสหกรณ์หาทุน และ
การจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

  โครงการ พัฒนาการ เศรษฐกิจด้ านสาธารณสุขที่ ส าคัญ ได้ แก่  การป้องกันและ 
ปราบปรามโรคติดต่อ กับการขยายโรงพยาบาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 



บทท่ี 1 

จุดหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2504-2506-2509 

 

1. รายได้ประชาชาติ 

 ถ้าใช้รายได้ประชาชาติ ซึ่งค านวณจากมูลค่าทั้งสิ้นของสิ่งของและบริการต่างๆ ที่ประชาชนผลิตขึ้นได้
ใน พ.ศ. 2495 เป็นบรรทัดฐาน รายได้ประชาชาติในระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2499 
ได้เพ่ิมข้ึนคิดเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2502 ถ้าใช้วิธีค านวณอย่างเดียวกันจะเพ่ิมใน
อัตราร้อยละ 4 เช่นกัน ส่วนรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ได้เพ่ิม
ร้อยละ 2 ต่อปี เมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 2 ต่อปีแล้ว จึงพึงเห็นได้ว่า จ านวนรายได้
ประชาชาติที่เพ่ิมนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

 ในการที่จะให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น และมีสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าที่เป็นมาแล้ว จ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งมุ่งเพ่ิมการผลิตโดยทั่วไป และบูรณะทางขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้
สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่และจะพึงใช้ในพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว โดย
ส่วนรวมรายได้ประชาชาติในระยะ 6 ปีข้างหน้า คือตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะเพ่ิมได้ในอัตราร้อย
ละ 5 ต่อปี และรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่งควรจะเพ่ิมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเป็นอย่าง
น้อย 

2. การสะสมทุน 

 พัฒนาการเศรษฐกิจจะด าเนินไปเร็วหรือช้า ย่อมขึ้นอยู่กับอัตราเพิ่มหรือลดของการสะสมทุน
ภายในประเทศ การสะสมทุนในที่นี้ มิได้หมายถึงการลงทุนที่เป็นตัวเงินโดยเฉพาะเท่านั้น หากแต่คลุมไปถึง
การลงทุนในการซื้อหรือผลิตสิ่งของประเภททุนที่ใช้ในการผลิตวัตถุต่างๆ ด้วย เป็นต้นว่า 
เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ถ้าสิ่งของประเภททุนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงว่า จะ
สามารถผลิตสิ่งของและบริการอื่นๆ เพ่ิมข้ึนได้ อาศัยเหตุนี้ การสะสมทุนซึ่งเพ่ิมข้ึนแต่ละปี จึงเป็นเงื่อนไข
ส าคัญอย่างหนึ่งในพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อภาวะเศรษฐกิจขยายตัวและมี
ประสิทธิภาพดีก็ย่อมมีความต้องการแรงงานประเภทต่างๆ กว้างขวางออกไป เป็นการยกระดับรายได้ของ
ประชาชนไปในตัวในเมื่อคนมีงานท ามากข้ึน 

 ในระยะเวลา 8 ปีที่แล้วมา คือตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2502 การสะสมทุนของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ต่อปี และมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14 ถึงร้อยละ 15 ของรายได้ประชา-ชาติ 
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 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้เกิดขึ้น สิ่งของประเภททุน เช่น 
เครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ ในการขยายอุตสาหกรรมก็มีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น โดยเหตุนี้ในระยะเวลา 6 ปี
ข้างหน้า คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 การสะสมทุนของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึน และมีอัตราส่วนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของรายได้ประชาชาติในแต่ละปี 

3. เกษตรกรรม 

 โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากกว่ากิจการด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ และอาชีพ
ของประชาชน ธุรกิจที่ส าคัญ ภาวะการค้ากับต่างประเทศก็ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตในด้านเกษตรกรรมแทบ
ทั้งสิ้น ทั้งยังมีทางท่ีจะขยายการผลิตด้านเกษตรกรรมให้กว้างขวางออกไปได้อีกมาก กล่าวคือ มีที่ดินแรงงาน
และงานในด้านวิชาการท่ีอาจจะปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ฉะนั้น การด าเนินงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจ เพื่อรักษาระดับรายได้ประชาชาติต่อประชากรคนหนึ่งให้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อปี จึงมีจุดหมายมุ่งไปในด้านเพิ่มการผลิตพืชที่ส าคัญๆ อันมีความต้องการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และขยายงานเพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกรรมให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการขยายตลาดส าหรับพืชผล
เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ อันมีส่วนส่งเสริมสินค้าขาออกท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้
จุดหมายที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งในด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การสงวนและบ ารุง 
ป่าไม้ เพ่ือให้มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 ของเนื้อที่ของประเทศไทย 

 ในการผลิตด้านเกษตรกรรมโดยส่วนรวม กะประมาณว่า จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี และ
เฉพาะกิจการที่ส าคัญ มีจุดหมายในการผลิตดังนี้ 

 (1) การผลิตข้าว จะเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1.3 ต่อปี และใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่าปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ จะเพ่ิมจากจ านวนใน พ.ศ. 2502 ประมาณ 400,000 ตัน ฉะนั้น ข้าวเปลือกท่ีผลิตได้
ทั้งหมดใน พ.ศ. 2506 จะมีปริมาณ 7.6 ล้านตัน ถ้าเนื้อที่ท านาเสียหายเพียงร้อยละ 7 ของ 
เนื้อท่ีเพาะปลูก ซึ่งเป็นอัตราปกติอาจจะผลิตข้าวเปลือกได้ 8.1 ล้านตัน ถ้าการก่อสร้างโครงการ 
ชลประทาน (เขื่อนเจ้าพระยา) และโครงการเขื่อนภูมิพลแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 ในปีต่อๆ ไป ปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ จะมีอัตราเพ่ิมสูงกว่าที่ประมาณไว้นี้ 

 (2) การผลิตยางในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) แห่งพัฒนาการเศรษฐกิจ จะเพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 6 ของปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 (170,000 ตัน) ทั้งนี้โดยค านึงถึงสวนยางในจังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้น้ ายางมากกว่าของเดิมมาก่อนแล้ว กับสวนในภาคใต้ซึ่งจะ
ครบอายุการตัดยางเพ่ือปลูกต้นยางพันธุ์ดีแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
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  การผลิตยางจะเพ่ิมขึ้นมากหรือน้อยอยู่ที่ความต้องการของตลาดโลก ถ้ายางราคาดีด้วย 
จ านวนยางส่งออกจะเพ่ิมมากขึ้น ใน พ.ศ. 2502 ราคายางได้เขยิบจากกิโลกรัมละ 9.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 
14.00 บาท ปริมาณท่ีส่งออกนอกประเทศได้เพ่ิมขึ้น 30,000 กว่าตัน 

 (3) การผลิตข้าวโพด ใน พ.ศ. 2506 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว จากจ านวนที่ผลิตได้ใน 
พ.ศ. 2502 ในระยะ 3 ปีที่แล้ว ปริมาณข้าวโพดที่ส่งออกนอกประเทศได้เพ่ิมขึ้นมาก อันเป็นการแสดงว่าตลาด
ต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่ 

 (4) การตัดฟันชักลากไม้สัก ส าหรับใช้ภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 
จนถึง พ.ศ. 2506 จะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี เพราะจะต้องควบคุมการตัดไม้สักอย่าง 
เคร่งครัด เพ่ือมิให้สูญเสียทรัพยากรประเภทนี้ เพราะการลักลอบตัดฟันอีกต่อไป ในขณะเดียวกันจะได้สร้าง
สวนสักและจัดการบ ารุงสวนสัก ถ้าการสงวนและบ ารุงป่าด าเนินไปถูกต้องตามวิธีการของการป่าไม้ เชื่อว่า
หลังจาก พ.ศ. 2509 บรรดาป่าคุ้มครองและป่าสงวน โดยเฉพาะป่าที่อยู่ต้นน้ าล าธาร จะเป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้น 

  ส่วนการผลิตไม้อ่ืนๆ จะเพ่ิมข้ึนพอชดเชยกับปริมาณไม้สักที่ลดลง 

 (5) การผลิตมันส าปะหลัง ใน พ.ศ. 2506 คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณท่ี
ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 

 (6) ครั่ง เคยเป็นสินค้าขาออกท่ีส าคัญ ใน พ.ศ. 2497 ประเทศไทยส่งครั่งดิบ ครั่งเม็ด และ
เชลแลค รวมกันปริมาณ 15,900 ตัน เป็นมูลค่า 157 ล้านบาท ไปขายในต่างประเทศเม่ือ 3 ปีมาแล้ว  
ตัวครั่งเป็นจ านวนมากได้ตายแทบทุกแห่งที่มีการเลี้ยงครั่ง ในปีต่อๆ มาจ านวนครั่งที่ผลิตได้จึงลดลงมาก 
ปริมาณครั่งที่ส่งออกนอกประเทศใน พ.ศ. 2501 จ านวน 3,672 ตัน และใน พ.ศ. 2502 จ านวน 4,802 ตัน 
คาดว่าการเพาะเลี้ยงครั่งในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าหากมีการปรับปรุง
วิธีการผลิตให้ดีขึ้น 

 (7) ปริมาณสัตว์ที่ผลิตในระยะ 3-6 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็น
อย่างต่ า เฉพาะเป็ดและไก่มีทางจะเพ่ิมปริมาณการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ส่วนการจับ 
สัตว์น้ าจะพยายามให้เพ่ิมข้ึนให้ได้ร้อยละ 50 ใน พ.ศ. 2506 โดยคิดเทียบกับปริมาณที่จับได้ใน พ.ศ. 2502 

4. อุตสาหกรรม 

 ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขยายการ
ผลิตในด้านอุตสาหกรรมตามก าลังทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ประเทศยังขาดบริการขั้นรากฐานของ 
อุตสาหกรรมอยู่เป็นต้นว่า พลังงาน ความช านาญงานในการจัดการ ความรู้ความช านาญในด้านเทคนิค 
ช่างฝีมือ และการส ารวจแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ การทนุบ ารุงในด้านอุตสาหกรรมจะหนักไป
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ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเอกชนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะพึงกระท าได้ โดยเพ่งเล็งเอากิจการที่ใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศเป็นส าคัญ 

 สถิติที่รวบรวมได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึง พ.ศ. 2502 แสดงให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติในด้าน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อมีการส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทมีท่าทีจะขยายออกไป จึงประมาณว่ารายได้ประชาชาติทางด้านอุตสาหกรรมระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง 
พ.ศ. 2506 จะเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญในระยะ 3 ปีแรก จะ
เพ่ิมข้ึนดังนี้ 

 การผลิตปูนซีเมนต์จะเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2506 ร้อยละ 50 จากปริมาณที่ผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 

 การผลิตผ้า จะเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่า จากปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 

 การผลิตน้ าตาล จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 จากปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 

 การผลิตกระดาษ จะเพ่ิมขึ้นอีกสี่เท่าตัว จากปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 เพราะใน  
พ.ศ. 2506 โรงงานกระดาษท่ีสร้างใหม่อาจจะสามารถผลิตได้เต็มที่ 

 การผลิตกระสอบใน พ.ศ. 2506 จะเพ่ิมร้อยละ 50 

 การผลิตยาสูบใน พ.ศ. 2506 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 

 การผลิตแร่โลหะ ในปีหนึ่งๆ มีจ านวนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก โดยเฉพาะการผลิต
แร่ดีบุก ใน พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2502 มีปริมาณต่ ากว่าจ านวนที่ผลิตได้ในปีก่อนๆ มาก เนื่องจากมีการ
ควบคุมการผลิตแร่ดีบุกระหว่างประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2506 ถ้าการควบคุมดีบุกระหว่าง
ประเทศคลายลง และสามารถรักษาระดับราคาท่ีต้องการไว้ได้ ประเทศไทยจะสามารถผลิตแร่ดีบุกได้ไม่น้อย
กว่า 14,000 ตันต่อปี การส่งดีบุกในปริมาณดังกล่าวไปจ าหน่ายในต่างประเทศ จะเป็นผลดีแก่ประเทศไทย
มาก 

 การผลิตลิกไนท์ ใน พ.ศ. 2506 จะผลิตเพิ่มขึ้นได้เป็นสามเท่าของปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 
(140,000 ตัน) 

 การผลิตยิบซั่ม ใน พ.ศ. 2506 อาจจะเพ่ิมขึ้นอีกสามเท่าตัวจากปริมาณท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2502 

5. พลังงาน 
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 จุดหมายในด้านพลังงาน คือ ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 เพ่ือผลิตไฟฟ้า
โดยใช้พลังน้ าในขั้นแรก 140,000 กิโลวัตต์ และปรับปรุงระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน 
พระนครและธนบุรี กับในจังหวัดอ่ืนๆ ที่ต้องการ ให้เสร็จก่อนที่จะใช้กระแสไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล 

 ใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่าพลังงานไฟฟ้าของประเทศจะเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 138,000 กิโลวัตต์ ที่มีอยู่
เวลานี้ เป็น 370,000 กิโลวัตต์ 

6. คมนาคม 

 การคมนาคมมีความส าคัญคู่กันไปกับเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม จึงมีความจ าเป็นต้องบูรณะทาง
หลวงและแม่น้ าล าคลอง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งได้สะดวกและรวดเร็ว กิจการใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก็จะด าเนินการให้เป็นกิจการที่เลี้ยงตัวเองได้ เพื่อแบ่งเบาภาระในการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 งานพัฒนาการด้านคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะมีการสร้างทางหลวง 
แผ่นดินสายส าคัญที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จประมาณ 1,000 กิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางสายชุมพร -นครศรีธรรมราช 
เป็นระยะทาง 295 กิโลเมตร การสร้างทางสายนี้อาจจะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ อนึ่ง การบูรณะทางหลวงที่ได้
สร้างไว้แล้ว เพื่อให้เป็นทางท่ีถาวรและใช้ได้ทุกฤดูเป็นงานพัฒนาการส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ฉะนั้นในระยะ 6 ปี
ข้างหน้า จึงมีจุดหมายที่จะบูรณะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 1,000 กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานดีกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 การรถไฟ ในปัจจุบันมีทางรถไฟที่เปิดเดินรถแล้ว 3,000 กิโลเมตรเศษ จุดหมายในด้านนี้คือ จะ
ก่อสร้างย่านสถานีบางซื่อให้แล้วเสร็จ และการสร้างทางใหม่สายแก่งคอย - บัวใหญ่ ยาว 272 กิโลเมตร ส่วน
ในด้านบ ารุงรักษาจะเปลี่ยนรางสายใต้ และสะพานหลายแห่งที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้รับ 
น้ าหนักของขบวนลากจูงได้มากข้ึน กับเพ่ิมอุปกรณ์ของการรถไฟให้ทันกับความต้องการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่การขนส่ง ทั้งนี้โดยจะกู้เงินจากต่างประเทศส าหรับซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 

 ส่วนกิจการไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ และโทรศัพท์นั้น จะปรับปรุงให้มีสมรรถภาพดีขึ้น โดยที่การ
โทรคมนาคมเป็นงานสื่อสารที่ส าคัญในปัจจุบัน ประกอบทั้งการส ารวจเบื้องต้นก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงจะ 
ลงมือก่อสร้างในไม่ช้า การสื่อสารทางโทรคมนาคมต้องประสานกันกับการวิทยุ การโทรศัพท์และการ 
โทรเลข เมื่องานก่อสร้างเสร็จแล้วอาจจะรวมงานดังกล่าวให้มาอยู่ในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน หรือจัดตั้งเป็นบริษัท
จ ากัดข้ึน เพ่ือด าเนินการโดยอิสระ และให้บริการแก่รัฐและประชาชนอย่างเต็มที่ ฉะนั้นการขยายงานสื่อสาร
อย่างใดที่ควรจะรอได้จนกว่างานโทรคมนาคมจะแล้วเสร็จ เช่น การโทรเลข เป็นต้น ควรระงับไว้พลางก่อน 
และควรท าเฉพาะงานบ ารุงรักษาเท่านั้น 

7. การศึกษาและสาธารณสุข 
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 ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข จะขยายกิจการให้ประสานกับพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษานั้น จะส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ เพ่ือฝึกฝนผู้ที่จะประกอบอาชีพให้มีความช านาญ ในทาง
ปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 

 

 

 

8. การค้าระหว่างประเทศ 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา โดยทั่วไปประเทศไทยมีดุลการค้าเสียเปรียบตลอดมา จุดหมายของ
พัฒนาการเศรษฐกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงอยู่ท่ีการรักษาดุลการค้าให้อยู่ในระดับที่อ านวย
เสถียรภาพแก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

 ตามสถิติสินค้าขาออกและขาเข้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2502 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของสินค้า
ขาออกเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนมูลค่าของสินค้าขาเข้านั้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี ถ้าสภาพการค้า
ระหว่างประเทศทรงตัวอยู่เช่นนี้ และถ้าพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศด าเนินไปในระดับที่คาดไว้ มูลค่า
สินค้าขาออกและมูลค่าสินค้าขาเข้าในอนาคตควรจะเพ่ิมในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี เช่นนี้ใน พ.ศ. 2506 การค้า
ระหว่างประเทศคงจะขาดดุลประมาณ 1,500 ล้านบาท ในยอดดุลการค้าท่ีขาดอยู่นี้ เป็นที่เข้าใจว่า
ต่างประเทศคงจะช่วยเหลือประเทศไทยในทางเศรษฐกิจเช่นในปีก่อนๆ กล่าวคือส่งอุปกรณ์หลายอย่างมาให้
โดยไม่คิดมูลค่าและมีสินค้าขาเข้าเป็นจ านวนไม่น้อยที่ประเทศไทยได้มา โดยการช่วยเหลือและการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ สินค้าท่ีประเทศไทยได้รับโดยวิธีการเช่นว่านี้ ใน พ.ศ. 2502 มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท 
โดยเหตุนี้ดุลแห่งการช าระหนี้ของประเทศไทยในอนาคต ยังคงจะมีสภาพมั่นคงดังระยะ 3 ปีที่แล้วมา ซึ่งไม่
ปรากฏว่าขาดแคลนเงินตราต่างประเทศส าหรับช าระหนี้และ 
ใช้จ่ายในการต่างๆ อย่างไรก็ตามจ าต้องคอยสังเกตและศึกษาความเคลื่อนไหวของการค้าและหาทางแก้ไข
ดุลการค้าให้ดีขึ้น โดยหาตลาดส าหรับสินค้าส าคัญเพ่ิมเติมในต่างประเทศ ในเมื่อมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตพืช
และสินค้าทีส่ าคัญบางอย่าง (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ครั่ง และยาง) หลังจาก พ.ศ. 2506 เมื่องานก่อสร้าง
ชลประทานในภาคกลางเสร็จบริบูรณ์ และเป็นประโยชน์แก่การเพาะปลูกอย่างเต็มที่ ปริมาณข้าวและพืชอ่ืนๆ 
อันเป็นสินค้าขาออกที่ส าคัญก็จะเพ่ิมข้ึนเป็นการช่วยรักษา 
เสถียรภาพของการค้าให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย 

9. การเงินและการคลัง 
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 จุดหมายส าคัญในด้านการเงินและการคลัง คือ การรักษาเสถียรภาพของเงินตราให้มีค่ามั่นคงตลอดไป 
อันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์ และมีผลให้เกิดการลงทุนใน 
กิจการต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคลัง ถ้ามีความจ าเป็นอาจจะปรับปรุงภาษีอากรเพื่อประโยชน์แก่
พัฒนาการเศรษฐกิจ และด าเนินการให้ส่วนรายจ่ายที่เกินรายรับอยู่ในระดับที่เหมาะสม อันเป็นทางป้องกันมิ
ให้เกิดเงินเฟ้อ กะประมาณว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลจะ
เพ่ิมข้ึนปีละ 500 ล้านบาท เริ่มต้นด้วยรายจ่าย 7,700 ล้านบาท ใน 
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2503 งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีอัตรา-ส่วนเป็น
ร้อยละ 19.5 ของรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2504 อัตราส่วนนี้จะค่อยๆ เพิ่มข้ึน จนในที่สุดจะเป็นร้อยละ 28.7 
เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2509 

 อนึ่ง การลงทุนในงานพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดินแต่ทางเดียว ยังไม่พอแก่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามอัตราที่ได้ระบุไว้ในตอนต้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นจะต้องกู้เงินจาก 
ต่างประเทศมาใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะ 3 ปีแรก ประมาณ 3,000 ล้านบาท (จ านวนนี้รวมเงินกู้
ตามโครงการที่ต่างประเทศให้กู้เงินมาแล้ว แต่ยังคงต้องเบิกจ่ายต่อไป ระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 ประมาณ 
1,500 ล้านบาท) และคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจและวิชาการประมาณ 
1,500 ล้านบาท 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างแนวโน้มของรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2495 – 2501 
และรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2502 – 2509 
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การกะประมาณจ านวนผลิตผลทางเกษตรบางประเภท พ.ศ. 2504 - 2509 
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กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างสินค้าน าเข้า และสินค้าส่งออก 
พ.ศ. 2495 – 2509 
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ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ที่ส าคัญๆ บางประเภท ใน พ.ศ. 2502 

 หน่วย พ.ศ. 2502 

บุหรี่ ล้านมวน 17,920 
ซิการ์ ล้านมวน 9 
ซีเมนต์ พันเมตริกตัน 482 
เหล็กและเหล็กกล้า พันเมตริกตัน 6 
กระดาษ พันรีม 78 
น้ าตาล พันเมตริกตัน 100 
ผ้า ล้านเมตร 13 
กระสอบป่าน ล้านใบ 6 
ดีบุก พันเมตริกตัน 10 
ยิบซั่ม พันเมตริกตัน 5 
ลิกไนท์ พันเมตริกตัน 140 

 



บทท่ี 2 

นโยบายของพัฒนาการเศรษฐกิจ 

1 เกษตรกรรม 

 (1) เพ่ิมปริมาณการผลิตด้านเกษตรกรรม โดยขยายการชลประทาน ความส าคัญอันดับแรก
ได้แก่  การด าเนินงานตามโครงการชลประทานเขื่อนเ จ้าพระยาและเขื่อนภูมิพลให้ เสร็จและ 
ได้ผลแก่การเกษตรสมบูรณ์ตามโครงการ นอกจากนี้ก็ด า เนินงานต ามโครงการชลประทาน 
แก่งกระจาน และโครงการชลประทานส าคัญอ่ืนๆ ให้บังเกิดผลแก่เกษตรกรรม 

 (2) ส่งเสริมการปรับปรุงวิธีการผลิต โดยการด าเนินงานเผยแพร่วิชาการเกษตรกรรแก ่
กสิกรโดยการแสดงตัวอย่าง โดยเพ่งเล็งในด้านชักจูงให้กสิกรผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากประเภท กับท า
นาผสมและปรับปรุงคุณภาพของพืชผล โดยเฉพาะคือ การขยายพันธุ์ข้าวชนิดดี การปรับปรุงพันธุ์ยาง 
และการปรับปรุงการเพาะปลูกพืชไร่ที่ส าคัญๆ รวมทั้ งการทดลองและส่งเสริมการใช้ปุ๋ย กับ 
การด าเนินงานปราบศัตรูพืช 

 (3) ปรับปรุงและเร่งรัดการสงวนป่าไม้ เพ่ือท าให้การสงวนป่าและการใช้ไม้ไ ด้ผลถาวร
เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น กับบ ารุงและปลูกสร้างป่าไม้ โดยเฉพาะป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธาร ทั้งนี้มีความจ าเป็นที่
จะต้องแก้ไข พ.ร.บ. สงวนป่าไม้ ให้เหมาะสมและควรด าเนินการสงวนป่าไม้ให้ได้เนื้อที่ร้อยละประมาณ 
50 ของเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 

 (4) ปรับปรุง บ ารุง รักษา และสร้างแหล่งผลิตและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าเค็ม 
รวมทั้งศึกษา ค้นคว้าและส่งเสริมทางวิชาการในด้านนี้ เพ่ือรักษาพันธุ์และเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า กับให้ความ
ช่วยเหลือและความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ชาวประมง 

 (5) เผยแพร่และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการก าจัดโรคสัตว์ 

 (6) ด าเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นในชนบท ให้หนักไปในด้านปรับปรุงเกษตรกรรม และมุ่งท า
ให้เห็นผลจริงจังเป็นภาคๆ ไป หลังจากที่ได้ทดลองวิธีการอันเหมาะสมแล้ว ภาคแรกที่จะด าเนินงานให้
เห็นผลคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 (7) ด าเนินงานตามโครงการจัดสรรที่ดิน ด้วยการส ารวจและจ าแนกประเภทที่ดิน เพ่ือ
จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร และป้องกันการท าลายป่าไปพร้อมกันด้วย 
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 (8) ด าเนินงานปรับปรุงนิคมสร้างตนเองที่มีอยู่แล้ว ให้ได้ผลสมบูรณ์ และใช้ที่ดิน 
ว่างเปล่าในนิคมเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์พร้อมกับจัดตั้งนิคมชาวเขา 

2. การสหกรณ์ 

 (1) ด าเนินการปรับปรุงและจัดตั้งสหกรณ์บางประเภท โดยยึดหลักว่าสมาชิกของ 
สหกรณ์มีความเข้าใจหลักการสหกรณ์ สามารถด าเนินงานตามหลักการของสหกรณ์ได้ในเวลา  
พอสมควร และกิจการของสหกรณ์จะประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสมควร 

 (2) ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระยะเวลาพอสมควร การด าเนินงานในด้าน
การส่งเสริมของรัฐบาล จะหนักไปในด้านวิชาการและอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานของสหกรณ์
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

  ส่วนสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องเป็นผู้จัดหาทุนเพ่ือการด าเนินงานของสหกรณ์ หาก
รัฐบาลจ าต้องช่วยเหลือในการให้กู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า สหกรณ์จะต้องสามารถส่งใช้คืนได้ภายใน
ก าหนดพอสมควร 

 (3) การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องประสานกับการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการด้านการเกษตร 

 (4) ท าการทดลองจัดตั้งสหกรณ์รูปใหม่ๆ ในขอบเขตจ ากัด เมื่อได้พิจารณาแล้วว่า กิจการ
นั้นๆ อาจก่อตั้ งขึ้นได้ ในประเทศไทย แต่จะไม่มีการขยายสหกรณ์จนกว่าประชาชนจะเข้าใจ  
วิธีการ และสามารถด าเนินงานได้ 

3. อุตสาหกรรม 

 (1) ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกิจการที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ กิจการที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในประเทศมาก ทั้งนี้โดยค านึงว่ากิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมนั้นสามารถผลิตสิ่งของได้มีปริมาณมาก มีคุณภาพดีเท่าเทียมกับของต่างประเทศ ใช้วิธีการ
ผลิตอันมีประสิทธิภาพและให้สามารถตั้งตัวได้ภายในระยะเวลาพอสมควร 

 (2) รัฐไม่ประกอบกิจการขึ้น ใหม่  อันเป็นการแข่งขั นกับเอกชน ส่ วนกิจการที่ รั ฐ 
อ านวยการอยู่แล้วก็จะจัดการให้บังเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

 (3) ส่งเสริมการค้นหาและส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์แก่การอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะคือ การส ารวจแหล่งแร่ และการส ารวจธรณีวิทยา 
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 (4) จัดให้มีการฝึกและอบรม เพ่ือให้มีผู้ช านาญงานและช่างฝีมือ ตามความต้องการของ 
กิจการอุตสาหกรรม 

 (5) ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ และ
ช่วยหาตลาดจ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ 

4. การพลังงาน 

 (1) ด าเนินงานตามโครงการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ให้บรรลุผลตามก าหนดเวลาและตามแผนการ
ที่ก าหนดไว้ 

 (2) วางรากฐานของกิจการต่างๆ ซึ่งจะใช้บริการไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล เช่น ระบบการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในท้องที่นั้นๆ ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้า 

 (3) ด าเนินงานส ารวจเกี่ยวกับพัฒนาการลุ่มแม่น้ าโขง โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ 

 (4) ด าเนินงานให้ได้พลังงานในราคาถูกพอสมควร จากแหล่งพลังงานต่างๆ ตามความ
ต้องการของประเทศ 

5. การคมนาคม 

 (1) ปรับปรุงกิจการขนส่งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ ให้มีบริการสะดวกรวดเร็ว และให้
ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการขนส่งถูกลง เพ่ือให้บริการแก่กิจการต่างๆ ที่จะได้พัฒนาการขึ้นตามจุดหมาย 
โดยเฉพาะในกิจการต่อไปนี้ 

  ก. การรถไฟ ด าเนินการก่อสร้างย่านขนถ่ายสินค้าพหลโยธินให้เสร็จ เพ่ิม 
รถตู้และรถจักรตามความขยายตัวของความต้องการการขนส่งทางรถไฟ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารและค่า
ระวางขนสินค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ข. ทางหลวง ปรับปรุงการบูรณะเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เปิดใช้แล้ว ให้มีสภาพ
ถาวรมั่นคงมากยิ่งขึ้น จัดตั้งหน่วยจักรกลก่อสร้างทางหลวง มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมมูล เพ่ือโยกย้ายไป
ด าเนินงานบูรณะและก่อสร้างเป็นหน่วยๆ การก่อสร้างทางสายใหม่ควรด าเนินไปภายในขอบเขตของก าลัง 
กรมทางหลวงแผ่นดินบูรณะและก่อสร้างทางหลวงในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-สระบุรี-โคราช-
หนองคาย กรุงเทพฯ-ชุมพร-จดชายแดนมลายู โดยชิดชายฝั่งด้านตะวันออก ชุมพร-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-ตราด 
โคราช-อุบล และกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ส่วนทางหลวงจังหวัด ก็จะบูรณะและก่อสร้างให้มีขึ้นตามความ
จ าเป็นของท้องที ่
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  ค. การขนส่งทางน ้า บ ารุงรักษาและปรับปรุงร่องน้ าให้เรือเดินได้โดยสะดวก 
ท าการศึกษาเรื่องทางเดินของกระแสน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือหาทางลดการตกตะกอนที่ปากแม่น้ า 
ปรับปรุงท่าเรือในภาคใต้ที่สงขลาและภูเก็ต 

  ง. การขนส่งทางอากาศ ปรับปรุงบริการการบินภายในประเทศให้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย กบัปรับปรุงท่าอากาศยานพลเรือนที่ดอนเมือง เพ่ือให้บริการแก่เครื่องบินโดยสารที่ทันสมัย
และปรับปรุงสนามบินต่างจังหวัดบางจังหวัดให้เหมาะแก่การใช้เป็นสนามบินพาณิชย์ 

 (2) ปรับปรุงกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้มีบริการสะดวกและรวดเร็ว โดยการเพ่ิม
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ และบูรณะที่ท าการไปรษณีย์ รวมทั้งการแบ่งเขตไปรษณีย์ในท้องที่ต่างๆ ที่มี
พลเมืองหนาแน่น เร่งสร้างระบบโทรคมนาคมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและ
ขยายโทรศัพท์ด้วยรายได้ขององค์การโทรศัพท์ฯ เอง 

 (3) การด าเนินงานกิจการให้บริการสื่อสารและการขนส่ง ซึ่ งรัฐเป็นผู้อ านวยการเองนั้น 
จะต้องพยายามให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ 

6. การสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน ้า สุขาภิบาลอื่นๆ) 

 (1) กิจการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล จะพยายามมอบให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือ
องค์การสาธารณูปโภคด าเนินงาน ส่วนการสาธารณูปโภคในจังหวัด ควรเป็นหน้าที่ของจังหวัดหรือชุมนุม
ชนในท้องที่นั้นๆ 

 (2) การด าเนินงานสาธารณูปโภคจะยึดหลักว่า ให้ เลี้ยงตัวเองได้ให้มากที่สุด และ 
เทศบาลต่างๆ ควรจะน ารายได้มาใช้จ่ายในการสาธารณูปโภคให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 

 (3) หากการเงินอ านวยให้ รัฐบาลอาจมีเงินทุนอุดหนุนให้แก่ เทศบาลและท้องที่ต่างๆ เพ่ือ
การนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเงินงบประมาณหรือเงินกู้ก็ได้ 

 (4) การขยายกิจการคมนาคมในท้องที่ใด จะค านึงถึงความสัมพันธ์กับบริการสาธารณูปโภค
ในท้องที่นั้นด้วย 

7. การปรับปรุงระบบการจ้าหน่าย 

 (1) วางมาตรฐานและระบบการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าขาออก
ประเภทส าคัญๆ 
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 (2) ช่วยรักษาระดับราคาของพืชผลและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญๆ เพ่ือท าให้ผู้ผลิตมีก าลังใจที่จะ
ขยายหรือรักษาระดับของการผลิต แต่ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และ
ความต้องการของตลาด 

 (3) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อและการจ าหน่าย
สิ่งของโดยอาศัยวิธีการสหกรณ์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคเป็นผู้ด าเนินงานเอง 

 (4) สนับสนุนให้คนไทยประกอบอาชีพในด้านพาณิชยกรรมมากยิ่งข้ึน 

 (5) ด ารงไว้ซึ่งระบบของการแข่งขันในการผลิต และการจ าหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

 (6) ส่งเสริมการส่งสินค้าออกนอกประเทศ 

8. การรักษาเสถียรภาพของเงิน 

 (1) ประหยัดรายจ่ายของรัฐบาล ให้ก ากัดอยู่ในกิจการอันจะบังเกิดผลอย่างแท้จริงแก่
ประชาชนและการเศรษฐกิจ และให้อยู่ในขอบเขตของรายได้และเงินที่รัฐบาลจะได้มาโดยการกู้ยืม หาก
เป็นการกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศ จะต้องค านึงว่าผลของการกู้ยืมนั้นจะไม่เป็นเหตุให้ราคาสิ่งของและ
บริการแพงขึ้น 

 (2) พยายามเพ่ิมรายได้ของรัฐบาล เพ่ือน ามาใช้จ่ายในพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการกวดขัน
การเก็บภาษีอากร 

 (3) ปรับปรุงระบบภาษีอากร เพ่ือให้รายได้ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น โดยมีส่ วนสัมพันธ์กับ 
รายจ่าย เพ่ือให้ความเป็นธรรมและความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากร และเพ่ือให้สัมพันธ์กับนโยบายของ
รัฐบาลในด้านส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 (4) ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่างๆ ให้ประกอบธุรกิจในทางที่จะก่อให้ เกิดความ 
มั่นใจ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด และปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงท่ัวไป 

 (5) ส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์ โดยการชี้ชวนและแนะน าวิธีการออมทรัพย์ ชี้ 
ช่องวิธีหาผลประโยชน์จากเงินออมนั้นให้ประชาชนทราบ และจะต้องพยายามหาทางชักเงินออมนั้น เข้า
มาสู่ ว งการธนาคารให้มากที่ สุ ด  เ พ่ื อทางการจะได้มี โ อกาสควบคุมการ ใช้ เ งิ นออมให้ เกิ ด  
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 

9. การสังคม 
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 (1) การสาธารณสุข ส่งเสริมการอนามัยในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งความเจริญ 
โดยขยายและปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ที่มีอยู่ ให้เข้าระดับมาตรฐานสถานีอนามัยชั้น 1 ตามความ
เหมาะสมของท้องที่ ทั้งนี้เพ่ือให้สถานีอนามัยมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้านอนามัย การป้องกันโรค 
และการบ าบัดโรคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้ดีขึ้น 

  ในด้านการแพทย์ ก็จะขยายโรงพยาบาลในภูมิภาคที่มีชุมนุมชนหนาแน่นให้มีบริการที่
ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการยิ่งขึ้น กับด าเนินงานคณะแพทยศาสตร์ที่เชียงใหม่ให้สมบูรณ์ตาม
โครงการ 

  ส าหรับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ร่วมกับสหประชาชาติ เช่น การปราบโรคเรื้อน 
คุดทะราด วัณโรค และการปราบโรคมาเลเรียนั้น จะถือว่ามีความส าคัญอันดับสูง 

 (2) การสังคมสงเคราะห์ 

  ก. อาคารสงเคราะห์ หาทางสร้างบ้านอาคารสงเคราะห์ส าหรับผู้มีรายได้ต่ าให้มี
จ านวนมากพอสมควร หากเอกชนจะสนใจลงทุนสร้างอาคารสงเคราะห์ให้เช่าซื้อเพ่ิมขึ้นด้วย ก็คงจะช่วย
แบ่งเบาภาระในด้านนี้จากรัฐได้อีกมาก 

  ข. การประชาสงเคราะห์ จะสงเคราะห์คนยากจน ผู้มีรายได้ต่ า เด็กซึ่งไร้ผู้
อุปการะ ตลอดจนคนชราซึ่งไร้ที่พ่ึง คนพิการ คนทุพพลภาพ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับการเลี้ยง
ดู บ ารุงรักษาและสงเคราะห์เท่าที่ควร 
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บทท่ี 3 
วงเงินรายรับและรายจา่ยส าหรับงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้าน 

รัฐบาลระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 

 ความสามารถของรัฐบาลที่จะใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ ย่อมขึ้นอยู่กับรายได้จากภาษีอากร รายได้
ของรัฐวิสาหกิจ การกู้ยืมเงินภายในและภายนอกประเทศ และการช่วยเหลือของต่างประเทศ ส าห รับ
ประเทศไทยในหกปีข้างหน้า รัฐบาลมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ อยู่เป็นอันมาก จนเกิน
ก าลังรายได้จากภาษีอากร ฉะนั้น จึงจ าต้องกะประมาณจ านวนเงินที่รัฐบาลจะพึงได้ จากแหล่งต่างๆ ที่
ส าคัญในอนาคต โดยถือหลักการที่จะให้มีรายรับมากที่สุดเท่าที่จะพึงกระท าได้ ภายในขอบเขตของ
เหตุการณ์แวดล้อม รวมทั้งนโยบายรักษาเสถียรภาพของเงินตรา กับกะประมาณจ านวยรายจ่ายโดย
ประหยัด เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจมากที่สุด 

รายรับของรัฐบาล 

1. รายได้จากภาษีอากรและอ่ืนๆ 

 รายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ ของรัฐบาล ใน พ.ศ. 2503 ประมาณไว้ 6,540 ล้านบาท 
รายได้ของรัฐบาลจากด้านเหล่านี้ คาดว่าจะเพ่ิมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ดังที่ปรากฏมาแล้วในอดีต แต่เมื่อค านึงว่า ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลมีอยู่เป็นอันมาก ประกอบกับ
ขอบ เขตการกู้ ยื ม เ งิ น และกา รช่ ว ย เหลื อจ ากต่ า งประ เทศมี จ า กั ด  จึ ง ค าดว่ า ร าย ได้ ขอ ง 
รัฐบาลจากภาษีอากรและด้านอ่ืนๆ ในหกปีข้างหน้า จะไม่พอใช้จ่ายเพ่ือท านุบ ารุงประเทศให้  
ก้าวหน้าไปในระดับที่พึงประสงค์ และขณะเดียวกันก็ไม่พอด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจให้ลุล่วงไปตาม
จุดหมาย ฉะนั้น รัฐบาลอาจจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงภาษีอากร เพ่ือให้มีรายได้จากภาษีอากรเพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณ 505 ล้านบาท ในระยะ 3 ปีแรก ทั้งนี้นอกจากจะท าให้รัฐบาลมีรายได้สูงขึ้น สัมพันธ์กับรายจ่าย
ที่คาดไว้แล้ว ยังเป็นการช่วยมิให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาก จนเป็นผลให้
เงินตราขาดเสถียรภาพอีกด้วย การปรับปรุงภาษีอากรในกรณีเช่นว่านี้เชื่อว่าอยู่ในขอบเขตที่จะพึงกระท า
ได้ และเมื่อการปรับปรุงใช้ระยะเวลา 3 ปี ภาระของการเสียภาษี ก็จะไม่ตกหนักแก่ประชาชนในปีใดปี
เดียว ส่วนรายได้ที่รัฐบาลจะได้รับจากรัฐวิสาหกิจนั้น เชื่อว่าจะไม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเพราะรัฐวิสาหกิจ
ส าคัญๆ ต่างก็มีภาระที่จะต้องขยายและปรับปรุงกิจการด้วยรายได้ของตนเองอยู่มาก หากรายได้จากภาษี
อากรเป็นไปดังที่คาด รายได้ของรัฐบาลจากภาษีอากรจะเพ่ิมข้ึนปีละ 400-500 ล้านบาท 

2. การกู้เงินภายในประเทศ 
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 การกู้เงินภายในประเทศของรัฐบาลจะยึดหลักการที่จะก ากัดการกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยลงให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดผลในทางที่จะท าให้เงินตราขาดเสถียรภาพ หรือเกิดสภาพ
เงินเฟ้ออันจะยังความเสียหายให้แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันจะพยายามกู้เงินจาก
ประชาชน โดยการออกพันธบัตรเงินกู้ ในหกปีข้างหน้ารัฐบาลคงจะสามารถขายพันธบัตรให้แก่ประชาชน 
รว มทั ้ง ธ น าค า รอ อ มสิน ไ ด้ มีป ริม าณ เ พิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะ  50 ล้ า นบ าท  ส่ ว นก า ร 
กู้เงินเพ่ิมใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยจะค่อยๆ ลดลงเป็นล าดับ จึงคาดได้ว่าจ านวนเงินกู้  
ภายในประเทศของรัฐบาล จะมีจ านวนประมาณ 1,100 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2504 และค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจนมี
จ านวน 1,300 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2509 ยอดเงินกู้จากแหล่งต่างๆ แสดงได้ดังนี้ 

(ล้านบาท) 

 2504 2505 2506 2507 2508 2509 

1. กู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ใช้หนี้เก่า) 

 
700 

 
700 

 
700 

 
700 

 
700 

 
700 

2. กู้เพ่ิมเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 150 150 150 200 200 200 
3. กู้ด้วยการขายพันธบัตรและอ่ืนๆ 250 300 350 370 400 400 

3. การกู้เงินภายนอกประเทศ 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502 รัฐบาลไทยได้กู้เงินจากต่างประเทศมาด าเนินงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจด้านต่างๆ เป็นจ านวนประมาณ 3,600 ล้านบาท กิจการหลายประเภทที่กู้เงินจากต่างประเทศ
มาด าเนินงาน ยังคงอยู่ในระหว่างด าเนินงาน จนถึง พ.ศ. 2506 หรือหลังจากนั้น เช่น การก่อสร้างเขื่อน
ภูมิพล การไฟฟ้ายันฮี และการก่อสร้างระบบโทรคมนาคม เงินกู้ในกรณีนี้ยังต้องเบิกจ่ายต่อไปอีกใน
อนาคต เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท การกู้เงินจากต่างประเทศนี้ นอกจากจะช่วยให้
ด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจไปได้แล้ว ยังช่วยให้ประเทศไทยไม่ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย 
ในระยะสามปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจ าต้องกู้เงินจากต่างประเทศประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้
ด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่ส าคัญและจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับโครงการที่ต้องใช้วัสดุและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ ทั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไม่ 
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย และในระยะสามปีต่อไป อาจจะต้องกู้เงินจาก 
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการเศรษฐกิจอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงรวมเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ
ส าหรับใช้ในพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะ 6 ปี ทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท 

4. การช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
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 ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2502 ต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยทาง 
วิชาการและเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นจ านวนประมาณ 2,000 ล้านบาท ประเทศ-ไทย
ยังจะคงต้องการความช่วยเหลือท านองนี้ต่อไปอีกในระยะหกปีข้างหน้า เพราะการด าเนินงานหลายด้านยัง
ขาดความรู้และความช านาญ ประมาณว่ามูลค่าของการช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ประเทศไทยต้องการ
ในด้านต่างๆ ในอนาคต จะเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 500 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย 

 จ านวนรายรับของรัฐบาลดังที่ประมาณข้างต้นแสดงตามแหล่งที่มาได้ ดังนี้ 

(ล้านบาท) 

ประเภทของรายรับ 2501 2505 2506 25071/ 25081/ 25091/ 

1. รายได้จากภาษีอากรและรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ 

 
6,510 

 
7,100 

 
7,600 

 
8,100 

 
8,530 

 
9,000 

2. ร า ย ไ ด้ จ า ก ภ า ษี อ า ก ร เ พ่ิ ม
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง
เศรษฐกิจร้อยละ 5 

 
 

325 

 
 

350 

 
 

380 

 
 

430 

 
 

470 

 
 

500 
3. รายได้จากการปรับปรุงภาษีอากร 235 150 120 - - - 

4. รวมรายได้ (1+2+3) 7,100 7,600 8,100 8,530 9,000 9,500 
5. เงินกู้ภายในประเทศ 1,100 1,150 1,200 1,270 1,300 1,300 

6. รวมรายรับภายในประเทศ (4+5) 8,200 8,750 9,300 9,800 10,300 10,800 

7. เงินกู้จากต่างประเทศ 2/ 4,000 
8. การช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2/ 3,000 

หมายเหตุ : 1/   ยอดรายรับส าหรับ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 ถือว่าเป็นการกะประมาณข้ันต้น  

ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะเป็นการคาดคะเนในระยะยาว 
2/ เงินกู้จากต่างประเทศและการช่วยเหลือจากต่างประเทศแสดงเป็นจ านวนรวม 

เพราะในความเป็นจริง จะมีจ านวนเท่าใดในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่าง
ประเทศและการใช้เงิน  

รายจ่ายของรัฐบาล 

 เมื่อค านึ งถึงความจ าเป็นของการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และ 
ผลประโยชน์ที่ประเทศจะพึงได้รับในทางเศรษฐกิจ กับขอบเขตของรายรับของรัฐบาลดังกล่าวใน 
ข้างต้นแล้ว การจัดสรรรายจ่ายของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นไปตามหลักการดังนี้ 

1. รายจ่ายท่ีไม่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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 การใช้จ่ายของรัฐบาลที่ไม่ถือว่าเป็นพัฒนาการเศรษฐกิจโดยตรง ได้แก่ การใช้จ่ายในการบริหาร
ราชการของส่วนราชการต่างๆ (การป้องกันประเทศ การพิทักษ์สันติราษฎร์ การยุติธรรม และบริการใน
ด้านบริหารงานอ่ืนๆ ของประเทศ) และการช าระหนี้เงินกู้กับดอกเบี้ยเงินกู้ การด าเนินงานในด้านเหล่านี้ 
ย่อมมีผลสะท้อนถึงพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่จ าต้องถือว่าไม่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ เพราะเป็นกิจการที่
รัฐบาลจะต้องด าเนินอยู่โดยปกติ ไม่ว่าจุดหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจจะเป็นประการใด มีกิจการบาง
กรณีที่วินิจฉัยได้ยากว่าเป็นพัฒนาการเศรษฐกิจหรือไม่ กรณีเช่นนี้  ก็จ าต้องอาศัยการพิจารณา
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 ได้พยายามประมาณยอดการช าระหนี้ไว้ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท าได้ งบบริหารทั่วไปของส่วน
ราชการต่ างๆ ได้ กะประมาณเงิน เดื อนและค่ าจ้ า ง เ พ่ิมร้ อยละ 5 ต่อปี  โดยอาศั ย 
ประสบการณ์ที่เป็นมาแล้วในอดีตเป็นเกณฑ์ ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประมาณว่าจะเพ่ิมในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีใน 3 ปีแรก 
เพราะเป็นกระทรวงที่มีข้าราชการมาก ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปอ่ืนๆ ได้ก าหนดไว้ใกล้เคียง
กับจ านวนใน พ.ศ. 2503 แต่ก็ได้ประมาณเงินไว้ให้เพ่ือการขยายงานต่างหากอีกจ านวนหนึ่ง 

2. รายจ่ายท่ีเป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 รายจ่ายที่ เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มี 
โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่าง พ .ศ. 2504-2509 รายจ่ายเหล่านี้ได้รวบรวมจากยอดการ 
ใช้จ่ายตามโครงการเหล่านั้นเป็นปีๆ ไป โดยได้ปรับปรุงยอดของการใช้จ่ายตามความเหมาะสม ก าลังเงิน
และจุดหมายกับนโยบายของพัฒนาการเศรษฐกิจ บางโครงการที่ไม่เร่งด่วนและยังมีความจ าเป็นน้อยหรือ
ควรจะได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็ระงับไว้ก่อน หรือยกไปตั้งไว้เป็นโครงการส ารองเมื่อการเงินอ านวย
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 
ที่ว่าด้วยแนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจแขนงต่างๆ รายจ่ายที่เป็นพัฒนาการเศรษฐกิจนี้
ไ ด้ ร วมและแยก เป็ น งบๆ  ไป  ตามแหล่ งที่ ม า ขอ ง เ งิ น  คื อ  งบ พัฒนากา ร เ ศ รษฐกิ จที่ ใ ช้  
งบประมาณแผ่นดิน งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศและงบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในระยะ 3 ปีแรก งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้งบประมาณ 
แผ่นดินมีจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,500 ล้านบาท ที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศมีจ านวนรวมประมาณ 
3,000 ล้านบาท และที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมีจ านวนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท 
ส าหรับ 3 ปีหลังประมาณในขั้นต้นว่า งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ใช้งบประมาณแผ่นดินจะมีจ านวนรวม
ประมาณ 8,400 ล้านบาท ที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศจะมีจ านวนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท และที่
ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศจะมีจ านวนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท 
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 ดังที่ประมาณไว้นี้ รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลทั้งสิ้นจะเพ่ิมปีละ 500 ล้านบาท 
ส่วนงบพัฒนาการเศรษฐกิจที่ ใช้ งบประมาณแผ่นดิน จะเ พ่ิมปีละ 300 ล้านบาท ส่วน 
งบพัฒนาการเศรษฐกิจที่เกินก าลังเงิน ก็แยกตั้งไว้เป็นงบพัฒนาการเศรษฐกิจส ารอง 

 ตารางข้างท้ายเป็นการแสดงยอดรายจ่ายของรัฐบาลทั้งสิ้น จากงบประมาณแผ่นดิน และยอดงบ
พัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นรายกระทรวงตามแหล่ งที่ มาของ เงิน  อย่ า งไรก็ตามจ านวนเงินที่  
กะประมาณไว้ส าหรับด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นรายปีนั้น เป็นการคาดคะเนการใช้จ่าย ซึ่ งอาจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความจ าเป็น ตามสภาพของงบประมาณแผ่นดินและตามข้อเท็จจริง  
เกี่ยวกับการด าเนินงานอันจะพึงปรากฏขึ้น 
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ตารางที่ 1  : การกะประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจากงบประมาณแผ่นดิน ระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 25041/ 2505 2506 2507 2508 2509 
ประเภทรายจ่าย       

1. งบกลาง2/ 1,583 1,594 1,606 1,648 1,679 1,710 
2. งบบริหารทั่วไปของส่วนราชการที่ไม่มีพัฒนาการเศรษฐกิจ 1,970 2,014 2,060 2,131 2,153 2,176 
3. งบบริหารทั่วไปของส่วนราชการที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจ 3,047 3,242 3,434 3,521 3,668 3,814 
4. งบพัฒนาการเศรษฐกิจ 1,600 1,900 2,200 2,500 2,800 3,100 

5. รวมรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 8,200 8,750 9,300 9,800 10,300 10,800 

6. อัตราส่วนงบพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นร้อยละของรายจ่ายทั้งสิ้น 19.5 21.7 23.7 25.5 27.2 28.7 

 
หมายเหต ุ 1/ เฉพาะ พ.ศ. 2504 ปีงบประมาณมีเพียง 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน) ยอดรายจ่ายเหล่านี้จึงต้องลดลงตามส่วนจากจ านวนที่แสดงไว้ 
  2/ รายจ่ายในงบกลางส่วนใหญ่เป็นการช าระหนี้ 
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ตารางที่ 2 : งบพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดินแยกตามสาขาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504-2509 
(ล้านบาท) 

ล าดับ พ.ศ. 2503 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

 หน่วยราชการ  2504 2505 2506 2507 2508 2509 

 งบพัฒนาการเศรษฐกิจ 1,344.98 1,387.97 1,900.00 2,200.00 2,500.00 2,800.00 3,100.00 
1. งบพัฒนาการเกษตร 413.20 438.12 541.02 572.11 804.67 833.52 822.34 
 กระทรวงเกษตร 365.42 374.37 472.00 500.00 642.00 700.00 744.00 
 1. กรมกสิกรรม 20.93 24.02 32.31 38.72 18.48 18.80 19.20 
 2. กรมการข้าว 17.27 17.28 22.63 24.30 30.05 35.13 40.14 
 3. กรมประมง 7.80 4.17 5.42 5.84 6.71 7.33 7.98 
 4. กรมปศุสัตว์ 20.12 17.10 23.59 24.48 - - - 
 5. กรมป่าไม ้ 17.01 23.10 31.78 34.84 20.32 22.29 24.30 
 6. กรมชลประทาน 282.29 288.70 343.60 345.70 344.20 346.00 346.00 
 7. งบส ารอง - - 12.67 26.12 222.24 270.45 306.11 
 กระทรวงสหกรณ์ 15.62 22.93 25.36 25.27 52.37 56.68 55.88 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวง 1.85 - - - - - - 
 2. กรมสหกรณ์พาณิชย์ 1.53 2.80 2.80 2.80 8.20 6.70 8.20 
 3. กรมสหกรณ์ท่ีดิน 10.86 10.18 12.20 13.30 27.30 33.00 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) 

ล าดับ พ.ศ. 2503 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

 หน่วยราชการ  2504 2505 2506 2507 2508 2509 

 กระทรวงมหาดไทย 25.94 34.40 39.06 43.84 106.30 76.84 82.46 
 1. กรมท่ีดิน 1.15 3.20 3.70 3.20 48.20 14.72 15.02 
 2. กรมมหาดไทย 11.37 22.00 25.00 30.00 40.80 44.02 48.34 
 3. กรมประชาสงเคราะห์        
 ก. นิคมสร้างตนเอง 13.42 7.20 8.16 8.14 14.50 15.00 15.50 
 ข. นิคมสงเคราะห์ชาวเขา - 2.00 2.20 2.50 2.80 3.10 3.60 
 รัฐวิสาหกิจ 3.50 6.42 4.60 3.00 4.00 - - 
 1. องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น - 5.00 3.00 3.00 4.00 - - 
 2. องค์การสวนยางนาบอน 3.50 1.42 1.60 - - - - 

2. งบพัฒนาการอุตสาหกรรม 419.32 422.05 267.63 205.01 54.26 55.53 59.67 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 9.98 18.13 23.61 21.23 20.93 21.03 24.00 
 1. กรมโลหกิจ 2.27 17.13 22.61 21.23 20.93 21.03 21.04 
 2. กรมวิทยาศาสตร์ 6.56 - - - - - - 
 3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1.15 1.00 1.00 - - - - 
 4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  - - - - - - - 
 5. งบส ารอง - - - - - - 2.96 
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(ล้านบาท) 

ล าดับ พ.ศ. 2503 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

 หน่วยราชการ  2504 2505 2506 2507 2508 2509 

 การพลังงานแห่งชาติ 1.98 2.60 3.30 4.00 5.00 6.00 7.00 
 1. โครงการแก่งเรียง - 0.50 0.50 0.50 - - - 
 2. พัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง 0.89 1.72 1.86 1.76 - - - 
 3. ส ารวจแหล่งพลังงานภาคใต้ - 0.38 0.35 0.25 - - - 
 4. ส ารองแหล่งพลังงานเบื้องต้น 1.09 - - - 3.01 2.56 - 
 5. งบส ารอง - - 0.59 1.49 1.99 3.44 7.00 
 กระทรวงมหาดไทย 56.06 64.32 78.92 72.98 28.33 28.50 28.67 
 1. กรมโยธาเทศบาล 56.06 64.32 78.92 72.98 28.33 28.50 28.67 
 รัฐวิสาหกิจ 351.30 337.00 161.80 106.80 - - - 
 1. องค์การอาหารส าเร็จรูป 2.70 4.10 2.80 2.80 - - - 
 2. บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจฯ 200.00 185.00 80.00 65.00 - - - 
 3. การไฟฟ้ายันฮี 52.00 51.40 5.00 - - - - 
 4. องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 65.00 36.00 36.00 6.00 - - - 
 5. การไฟฟ้านครหลวง 17.50 29.00 38.00 33.00 - - - 
 6. โรงงานน้ ามันบางจาก - 12.50 - - - - - 
 7. โรงงานน้ ามันฝาง 13.30 14.00 - - - - - 
 8. องค์การแก้ว 0.80 5.00 - - - - - 
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(ล้านบาท) 

ล าดับ พ.ศ. 2503 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

 หน่วยราชการ  2504 2505 2506 2507 2508 2509 

3. งบพัฒนาการคมนาคม 326.59 318.70 617.62 750.23 812.19 908.53 1,031.65 
 กระทรวงคมนาคม 237.42 181.51 472.00 570.00 550.00 670.00 800.00 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวง - 5.10 - - - - - 
 2. กรมการขนส่ง 19.15 13.30 78.20 55.44 45.56 40.67 39.43 
 3. กรมทางหลวงแผ่นดิน 195.25 151.00 218.60 240.30 227.60 216.60 213.60 
 4. กรมไปรษณีย์โทรเลข 23.02 12.10 13.30 14.10 8.50 9.10 9.80 
 5. งบส ารอง - - 161.90 260.16 268.34 403.63 537.17 
 กระทรวงมหาดไทย 24.50 40.00 61.22 62.73 82.46 96.03 104.05 
 1. กรมโยธาเทศบาล         
  บูรณะและก่อสร้างทางหลวงจังหวัดและ

ชนบท 
 

24.50 
 

40.00 
 

61.22 
 

62.73 
 

82.46 
 

96.03 
 

104.05 
 รัฐวิสาหกิจ 64.67 97.20 84.40 117.50 179.73 142.50 127.60 
 1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 30.87 85.70 31.70 26.70 55.73 33.20 24.70 
 2. การรถไฟแห่งประเทศไทย 33.80 11.50 52.70 90.80 124.00 109.30 102.90 
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(ล้านบาท) 

ล าดับ พ.ศ. 2503 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

 หน่วยราชการ  2504 2505 2506 2507 2508 2509 

4. งบพัฒนาการสังคม 188.59 202.10 346.09 447.25 470.85 535.21 599.82 
 กระทรวงศึกษาธิการ 85.39 101.25 200.00 275.00 300.00 325.00 350.00 
 สภาการศึกษาแห่งชาติ 34.66 33.75 55.00 67.00 75.00 85.00 100.00 
 กระทรวงสาธารณสุข 52.43 48.96 70.33 83.07 93.58 125.21 149.82 
 1. กรมการแพทย์ 17.82 20.70 29.19 35.07 41.58 52.11 58.02 
 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.68 0.38 0.50 0.50 2.00 2.00 4.50 
 3. กรมอนามัย 32.93 27.88 40.64 47.50 50.00 71.10 87.30 
 กระทรวงมหาดไทย 16.11 18.14 20.76 22.18 2.27 - - 
 1. กรมประชาสงเคราะห์ 16.11 18.14 20.76 22.18 2.27 - - 

5. งบพฒันาการพาณิชย์ - 7.00 8.00 2.00 - - - 
 กระทรวงเศรษฐการ - 7.00 8.00 2.00 - - - 
 1. กรมการค้าภายใน - 7.00 8.00 2.00 - - - 
 2. กรมการค้าต่างประเทศ - - - - - - - 
 3. กรมการสนเทศ - - - - - - - 

6. งบส ารองกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  - - 119.64 223.40 358.03 467.21 586.52 

หมายเหตุ  :  ตัวเลขปี 2503 เป็นตัวเลขตามงบประมาณ 
       ตัวเลขปี 2504 เป็นการประมาณรายจ่ายส าหรับมกราคมถึงกันยายน 
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ตารางที่ 3  :  การประมาณเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504-2509  
 (ล้านบาท) 

พ.ศ. แหล่ง 3 ปีแรก 3 ปีหลัง ยอดเงิน หมายเหตุ 

รายการเงินกู้จาก 
ต่างประเทศ 

เงินกู้ 2504 2505 2506 รวม 2507 2508 2509 รวม กู้ทั้งสิ้น  

ยอดกะประมาณเงินกู ้
จากต่างประเทศ 

  
904.3 

 
1,239.5 

 
937.2 

 
3,081.0 

 
415.8 

 
251.2 

 
128.4 

 
795.4 

 
3,876.4 

 

ก. เงินที่ขอกู้ได้แล้ว  573.0 547.0 380.0 1,500.0 40.0 - - 40.0 1,540.0 เป็นเงินกู้ซึ่งได้รับแล้ว แต่ยัง
ค้างการเบิกจ่าย 

1. เข่ือนภูมิพล (ยันฮ)ี IBRD 320.0 320.0 320.0 960.0 - - - - 960.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 360 ล้านบาท 

2. การไฟฟ้ายนัฮี (นนทบุร)ี EXIM 120.0 60.0 - 180.0 - - - - 180.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 100 ล้านบาท 

3. การเปลี่ยนระบบไฟฟ้า 
 (การไฟฟ้านครหลวง) 

DLF 100.0 60.0 60.0 220.0 40.0 - - 40.0 260.0 เบิกจ่ายจนถึง 2503 เป็น
เงิน 140 ล้านบาท 

4. โทรคมนาคม 
 (กระทรวงคมนาคม) 

EXIM 33.0 107.0 - 140.0 - - - - 140.0 กู้ได้แล้ว แต่ยังมไิด้เบิกจ่าย 
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(ล้านบาท) 
พ.ศ. แหล่ง 3 ปีแรก 3 ปีหลัง ยอดเงิน หมายเหตุ 

รายการเงินกู้จาก 
ต่างประเทศ 

เงินกู้ 2504 2505 2506 รวม 2507 2508 2509 รวม กู้ทั้งสิ้น  

ข. เงินที่ก าลังเจรจาขอกู ้  331.3 692.5 557.2 1,581.0 375.8 251.2 128.4 755.4 2,336.4  
การพลังงาน            
1. ล าเพา (กรมชลประทาน)  126.2 19.7 10.4 156.3 12.7 - - 12.7 169.0  
2. ล าพระเพลิง  
 (กรมชลประทาน) 

 46.0 29.1 16.4 91.5 4.0 - - 4.0 95.5  

3. แม่แตง (กรมชลประทาน)  12.6 24.0 31.2 67.8 55.2 96.0 96.0 247.2 315.0  
4. องค์การลิกไนท์ที่กระบี ่  - 200.0 50.0 250.0 - - - - 250.0  
การเกษตร            
5. องค์การลิกไนท์ที่แม่เมาะ 
 (โรงงานท าปุ๋ย) 

 - 100.0 100.0 200.0 60.0 - - 60.0 260.0  

การคมนาคม            
6. สร้างถนนสายชุมพร- 
 นครศรีธรรมราช 

 35.2 96.0 96.0 227.2 48.0 44.8 - 92.8 320.0  

7. สร้างทางสายกรุงเทพฯ- 
 นครปฐม 

 35.0 35.0 - 70.0 - - - - 70.0  

8. สร้างทางรถไฟสาย 
 แก่งคอย-บัวใหญ ่

 51.3 133.5 123.8 308.6 86.3 9.8 9.8 105.9 414.5  
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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. 3 ปีแรก 3 ปีหลัง 

แขนงเศรษฐกิจ 2504 2505 2506 รวม 2507 2508 2509 รวม 

ยอดกะประมาณการช่วยเหลือ 517.56 518.78 503.00 1,539.34 504.60 501.80 500.00 1,506.40 
1. การเกษตร 25.83 27.23 32.00 85.06 31.50 26.35 24.40 82.25 
2. อุตสาหกรรม 13.45 10.51 13.86 37.82 13.60 11.25 11.70 36.55 
3. การคมนาคม 374.60 385.12 357.64 1,117.36 352.00 370.00 380.80 1,102.80 
4. การศึกษา 17.09 16.04 15.66 48.79 10.50 11.25 11.70 33.45 
5. การสาธารณสุข 59.76 64.93 65.04 189.73 76.30 62.80 51.70 190.80 
6. อ่ืนๆ 26.83 14.95 18.80 60.58 20.70 20.15 19.70 60.55 
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ตารางที่ 5  :  งบลงทุนจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2504-2506-2509 
 

(ล้านบาท) 
เลข
ที่ 

พ.ศ.    รวม    รวม ยอดรวม  

 ชื่อโครงการ 2504 2505 2506 3 ปี
แรก 

2507 2508 2509 3 ปีหลัง 6 ป ี หมายเหตุ 

 ยอดรวม 139.2 122.0 78.4 339.6 64.6 29.1 25.0 118.7 458.3  
1. องค์การแก้ว 5.0 - - 5.0 - - - - 5.0  
2. องค์การฟอกหนัง 1.6 3.6 2.3 7.5 - - - - 7.5  
3. องค์การสะพานปลา 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 1.2 2.4  
4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ 3.0 - - 3.0 - - - - 3.0  
5. โรงงานยาสูบ สร้างโรงงานยาสูบ 4 และ

โรงพยาบาล 
43.0 28.5 0.1 71.6 - - - - 71.6  

6. องค์การโทรศัพท์ โครงการปรับปรุงและ
ขยายกิจการโทรศัพท์ 20,500 เลขหมาย 

26.9 31.3 21.5 79.7 22.6 - - 22.6 102.3  

7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 14.4 18.7 10.4 52.5 20.5 21.5 22.6 64.6 117.1  
8. การรถไฟแห่งประเทศไทย 39.3 39.3 34.5 113.1 21.1 7.2 2.0 30.3 143.4  
9. โรงงานกระสอบปา่นบางกระสอ 5.4 - - 5.4 - - - - 5.4  
10. โรงพิมพ์ต ารวจ 0.2 0.2 0.2 0.6 - - - - 0.6  
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ตารางที่ 6  :  งบพัฒนาการเศรษฐกิจจากแหล่งต่างๆ พ.ศ. 2504-2509 
 

(ล้านบาท) 
พ.ศ. 3 ปีแรก 3 ปีหลัง ยอดรวม 

รายการ 2504 2505 2506 รวม 2507 2508 2509 รวม 6 ป ี

ยอดรวมงบพัฒนาการเศรษฐกิจ 
จากแหล่งต่างๆ 

2,949.03 3,780.28 3,718.60 10,447.91 3,485.00 3,582.10 3,753.40 10,820.50 21,268.41 

1. ยอดรายจ่ายจากงบประมาณแผน่ดิน 1,387.97 1,900.00 2,200.00 5,487.97 2,500.00 2,800.00 3,100.00 8,400.00 13,887.97 
2. ยอดกะประมาณเงนิกู้จากต่างประเทศ 904.30 1,239.50 937.20 3,081.00 415.80 251.20 128.40 795.40 3,876.40 
3. ยอดกะประมาณการช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ 
517.56 518.78 503.00 1,539.34 504.60 501.80 500.00 1,506.40 3,045.74 

4. ยอดกะประมาณการลงทนุจากรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ 

139.20 122.00 78.40 339.60 64.60 29.10 25.00 118.70 458.30 

 
หมายเหตุ 1.  ยอดรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2504 เป็นการกะประมาณรายจ่ายส าหรับมกราคมถึงกันยายน 
  2.  ยอดการกะประมาณส าหรับ 3 ปีหลังยังไม่แน่นอน 
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การกะประมาณรายรับของรัฐบาล พ.ศ. 2504 – 2506 

 
ยอดรายจ่ายพัฒนาการเศรษฐกิจจากงบประมาณแผ่นดิน 

แยกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ.2504 - 2506 



บทท่ี 4 

แนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ 

1. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเกษตรกรรม 

 เกษตรกรรม เป็นกิจการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งแก่การเศรษฐกิจของประเทศ การฟื้นฟูบูรณะ
กิจการต่างๆ ในด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และให้ผลิตผลส าคัญๆ ที่ผลิตได้มีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น ย่อมช่วยให้การเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปได้เร็ว และมีผลสะท้อนถึง 
กิจการในด้านอ่ืนๆ ตลอดจนรายได้ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จุดหมายและนโยบายของพัฒนาการ
เศรษฐกิจในหกปีข้างหน้า จึงมุ่งไปในด้านฟื้นฟูและบูรณะกิจการเกษตรกรรมเป็นอันดับแรก 

 แนวทางด าเนนิงานพัฒนาการด้านเกษตรกรรมในหกปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุผลตาม 
จุดหมายและนโยบายที่วางไว้ มีหลักการทั่วไปส าคัญๆ ดังนี้ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตด้านเกษตรกรรมทั้งพืชและสัตว์ โดยปรับปรุงให้การผลิตมี
ปริมาณสูงขึ้น ให้พืชผลที่ผลิตได้ต่อเนื้อที่ 1 ไร่เพิ่มข้ึน ให้มีการเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้ าเพิ่มมากข้ึน กับ
ทั้งพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีการอันเหมาะสม 

 2. กิจการส่งเสริมเกษตรกรรมใดๆ ของรัฐบาลซึ่งก าลังด าเนินอยู่ในขณะนี้ที่มีเหตุผล
สนับสนุนว่าจะเป็นผลดีแก่เกษตรกรรม จะได้รับการสนับสนุนให้ขยายตัวออกไป เพื่อให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปโดยได้ผลจริงจัง กิจการใดที่ยังไม่แน่ว่าจะได้ผลก็อาจระงับไว้หรือให้รักษาระดับของการ
ด าเนินงานไว้ในอัตราเดิม เพื่อรอดูผลงานก่อน ส่วนกิจการใหม่ อันเห็นว่าจะเป็นผลดีแก่เกษตรกรรม ก็จะ
ได้ริเริ่มขึ้นในเมื่อพร้อมที่จะด าเนินการได้ 

 3. ล าดับความส าคัญของกิจการที่จะด าเนินงานก่อนหรือหลังนั้นขึ้นอยู่กับความส าคัญของ
กิจการที่จะเร่งให้การผลิตขยายตัว และระงับการสูญเสียของทรัพยากรกับความเร่งด่วนของ 
เหตุการณ์ 

 4. การด าเนินงานในกิจการต่างๆ จะให้ประสานกัน และให้มีอัตราส่วนของการ 
ขยายตัวสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 แนวทางด าเนินงานพัฒนาการด้านเกษตรกรรม เมื่อแยกกล่าวเป็นสาขาส าคัญๆ มีดังนี้ 

 (1) การชลประทาน 
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  การด าเนินงานพัฒนาการด้านชลประทานในสามปีข้างหน้า มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง
ด าเนินงานตามโครงการที่มีอยู่แล้วให้เสร็จไปตามก าหนดเวลา โดยเฉพาะคือการด าเนินงานตามโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะต้องขุดคลองส่งน้ าให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้จ่ายน้ าให้แก่เกษตรกร กับก่อสร้าง
เขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การชลประทานและพลังงานไฟฟ้าตามที่คาดหมายไว้ ใน
ระยะสามปีหลังจะเริ่มด าเนินงานการชลประทานตามโครงการที่ส าคัญใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรรมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการแม่แตง (เชียงใหม่)  
โครงการทุ่งก าแพงเพชร (นครสวรรค์) การขยายและปรับปรุงโครงการทุ่งฝั่งตะวันตก (อยุธยา) โครงการ
แม่กลองใหญ่ (กาญจนบุรี) โครงการเสาธง (นครศรีธรรมราช) กับโครงการภาคตะวันออก-เฉยีงเหนือ ซึ่งมี
งานส าคัญๆ ได้แก่ โครงการล าปางและโครงการล าพระเพลิง นอกจากนั้นจะมีการด าเนินงานโครงการคัน
และคูน้ า เพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้น้ าจากโครงการชลประทานต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ โครงการคัน
และคูน้ านี้ ควรเริ่มในเขตชลประทานเขื่อนเจ้าพระยา และในจังหวัดภาคกลางที่ได้ประโยชน์จากการ
ชลประทานก่อน 

  ใน พ.ศ. 2503 ประมาณว่ามีพ้ืนที่ที่ได้รับการชลประทาน 9 ล้านไร่ การด าเนินงานตาม
โครงการชลประทานในระยะหกปี จะช่วยให้มีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานประมาณ 12 
ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 20 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้นของประเทศในขณะนี้ 

  อนึ่ง เมื่อการก่อสร้างตามโครงการชลประทานได้ผลบริบูรณ์ และสามารถจ่ายน้ าให้แก่
เกษตรกรโดยทั่วถึงในท้องที่เขตของการชลประทานแล้ว ก็ควรจะได้มีการเก็บค่าน้ าจากเกษตรกรในท้องที่
นั้นๆ เป็นค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์การชลประทานด้วย จะเป็นการแบ่งเบาค่า 
ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาของรัฐบาลได้เป็นอันมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษานับวันจะเพ่ิมมากขึ้น
ทุกที โดยวิธีนี้รัฐบาลจะสามารถเจียดจ่ายเงินไปก่อสร้างงานชลประทานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกได้ 

 (2) การค้นคว้า ทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูก 

  การค้นคว้า ทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชต่างๆ ซึ่งรัฐบาลด าเนินงานอยู่นั้น
จ าต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และให้ขยายผลงานถึงเกษตรกรได้กว้างขวางในอนาคต จึงจะ
ช่วยให้การเพาะปลูกพืชผลด าเนินไปได้ตามวิชาการสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีต้นทุนใน
การผลิตต่ าลง กิจการเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ด าเนินงานอยู่แล้ว โดยกรมกสิกรรมและกรมการข้าว อันได้แก่ 
งานค้นคว้าทดลอง และส่งเสริมการปลูกข้าว กาแฟ พริกไทย ข้าวโพด ปอ ฝ้าย กับพืชไร่ และผลไม้อ่ืนๆ 
งานส ารวจค้นคว้าดินและปุ๋ยกับงานส ารวจค้นคว้าศัตรูพืชและพฤกษชาติ ในระยะหกปีข้างหน้ากิจการ
เหล่านี้จะได้รับงบประมาณด าเนินงานอย่างได้ผล สิ่งส าคัญประการแรกในการปรับปรุง คือ การสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสม มีจ านวนเพ่ิมขึ้นพอแก่การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก่อน
จะได้บรรจุเข้าเป็นเจ้าพนักงาน จะได้รับการอบรมและฝึกฝนในงานนั้นๆ ประมาณสองปี ส่วนเจ้าหน้าที่
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ธุรการทั้งในส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาคนั้น เห็นว่ามีพอเพียงแล้ว จึงไม่ควรเพิ่มขึ้นอีก สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในการปรับปรุง  
ได้แก่ การวางรูปงานให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน และการขยายผลงานให้ถึงเกษตรกร การ 
ด าเนินงาน ทั้งนี้เป็นเรื่องเทคนิค ซึ่งกรมและกระทรวงทราบอุปสรรคและวิธีแก้ไขเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในด้านการค้นคว้าทดลองขั้นพ้ืนฐานนั้น จะตั้งสถาบันเกษตรวิจัยแห่งชาติขึ้นในส่วนกลาง เพื่อเป็นศูนย์
รวมการค้นคว้าและทดลองด้านเกษตรกรรมข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้งานวิจัยของกรมต่างๆ 
ด าเนินไปได้โดยสะดวกและได้ผลดียิ่งขึ้น เพราะศูนย์จะเป็นแหล่งที่รวบรวม 
นักวิชาการด้านต่างๆ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ไว้พร้อมมูล แต่การปฏิบัติงานของศูนย์จะให้
ได้ผลดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการประสานงานของกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
นอกจากนี้กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเศรษฐการจะได้มีการประสานงาน 
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในอันที่จะศึกษาและประมาณการเคลื่อนไหวของตลาด 
พืชผลที่ส าคัญๆ กับก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพืชผลต่างๆ ให้เหมาะแก่การความต้องการของ
ตลาด การประสานงานท านองนี้ได้ท าอยู่แล้วเกี่ยวกับข้าว จึงจะขยายขอบเขตถึงพืชผลส าคัญอ่ืนๆ ด้วย 
แต่การประกันราคาข้ันต่ าของพืชผลนั้น จะต้องได้รับการศึกษาพิจารณาให้รอบคอบ ในหลักการทั่วไป พืช
ใดที่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศโดยเฉพาะ ก็อาจมีการรักษาระดับราคาให้แก่ 
ผู้ผลิตได้ ด้วยการก าหนดให้องค์การของรัฐบาลหรือโรงงานรับซื้อในราคาท่ีเหมาะสม ส่วนพืชที่ 
จ าต้องส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศมีปริมาณมากนั้น การประกันราคาข้ันต่ าจะเป็นผลให้มีการผลิต 
พืชผลมากเกินต้องการ และแข่งขันกับพืชผลของประเทศอ่ืนไม่ได้ จึงกลายเป็นผลเสียหายแก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้จะมีวิธีการก าหนดโควต้าปริมาณการผลิตประกอบไปด้วยก็ย่อมมีภาระทาง
วิธีการมากมาย ผลที่ได้รับจะไม่คุ้มกัน ส าหรับพืชผลเหล่านี้ การรักษาระดับราคาท่ีควรกระท า ได้แก่ การ
ป้องกันมิให้พ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผลของผู้ผลิต ให้ต่ าลงจนเกินควร ดังที่รัฐบาลท าอยู่บ้างในเรื่องข้าว 
เป็นต้น 

  อนึ่ง งานส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะได้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2504 คือ การปรับปรุงพันธุ์ยาง 
ทั้งนี้จะได้ออกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และจะได้ลงมือเตรียมเจ้าหน้าที่และ
แผนงานละเอียดส าหรับด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ยางให้เป็นพันธุ์ที่ผลิตน้ ายางได้มากขึ้น การปรับปรุงพันธุ์
ยางกว่าจะปรากฏผลให้เห็นทั่วถึง ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 6 ปี 

  หากการปฏิบัติงานในด้านค้นคว้า ทดลองและส่งเสริมได้ด าเนินไปในรูปดังกล่าว ปริมาณ
การผลิตด้านเกษตรกรรม คงจะเพ่ิมข้ึนสูงกว่าที่คาดไว้ในจุดหมายส่วนรวม 

 (3) การประมงและปศุสัตว์ 



 43 

  การด าเนินงานในด้านการประมงของรัฐบาลนั้น จะเน้นหนักไปในด้านการบ ารุงและ
รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ส่วนการส่งเสริมการประมง เช่น การให้ชาวประมงกู้ยืมเงิน เป็นสิ่งที่พึงกระท าใน
ขอบเขตจ ากัด หากการบ ารุงและรักษาพันธุ์สัตว์น้ าได้ด าเนินไปโดยได้ผลและตลาดมีความต้องการสัตว์น้ า
มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ชาวประมงจะสามารถจับสัตว์น้ าได้เพ่ิมข้ึนพอแก่ความต้องการ 

  การด าเนินงานในด้านการปศุสัตว์ของรัฐบาล จะเน้นหนักไปในด้านการบ ารุงพันธุ์สัตว์กับ
การป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์เป็นอันดับแรก งานเหล่านี้กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินงานอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ในระยะ 6 ปีข้างหน้า จะด าเนินงานที่ได้กระท าอยู่แล้วต่อไป โดยปรับปรุงกิจการเหล่านั้นให้
ปรากฏผลดียิ่งๆ ขึ้น 

  อนึ่ง การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจการที่อาจจะขยายตัวได้กว้างขวาง เพราะมีตลาดปรากฏอยู่
แล้ว และจะเป็นกิจการที่เพ่ิมรายได้ของประชาชนที่ส าคัญมากในอนาคต แต่วิธีการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ไทยยังไม่ได้รับการบ ารุงส่งเสริมเท่าท่ีควรใน 6 ปีข้างหน้า จะได้พยายามส่งเสริมการ 
เลี้ยงสัตว์ส าหรับบริโภคให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้งานนี้ลุล่วงไปสมความมุ่งหมาย อาจจ าต้องมีการวางรูปงานใหม่ ใน
อันที่จะส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลจริงจัง 

 (4) การป่าไม้และการจัดสรรที่ดิน 

  ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่เพาะปลูกในปัจจุบัน 60 ล้านไร่ และ
เนื้อท่ีป่า 187 ล้านไร่ ในจ านวนเนื้อที่เพาะปลูกนี้ มีเกษตรกรท ามาหาเลี้ยงชีพอยู่เกือบ 20 ล้านคน ซึ่งใน
จ านวนนี้ร้อยละ 13 ไม่มีที่ท าไร่นาของตนเอง และมีบางส่วนจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคนรวมทั้งชาวเขา
ด้วย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนที่ท าลายป่าไม้ของชาติอยู่เรื่อย ลักษณะของการเพาะปลูกในปัจจุบัน 
ก็เป็นวิธีเพ่ิมปริมาณการผลิต โดยการขยายเนื้อที่ออกไป ประกอบกับมีการ 
บุกรุก ลักลอบตัดฟันไม้มีค่าเป็นจ านวนมาก โดยเหตุนี้ป่าอันเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติที่ให้ความอุดม
สมบูรณ์แก่ที่ดินเป็นแหล่งเกิดของน้ า และเป็นแหล่งผลิตไม้ต้องถูกท าลายหมดไปในอัตราอันสูงเกินสมควร 
และจะเป็นผลร้ายต่อการเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของประเทศขั้นแรก จึง
ได้แก่การจ าแนกประเภทที่ดินออกเป็นที่ท ามาหากินและป่าสงวนทั่วประเทศ กับการจัดสรรที่ดินให้
ประชาชน ซึ่งไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน 

  การด าเนินงานในด้านนี้ จึงมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

  1. ให้กรมท่ีดิน กรมป่าไม้ และกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจ าแนกที่ดินทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้มีเขตป่าสงวนในขั้นต้นนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ล้านไร่ เวลานี้มี
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เขตท่ีเป็นป่าอยู่ 187 ล้านไร่ ผลของการจ าแนกประเภทที่ดิน จะท าให้มีเนื้อที่จัดสรรให้เกษตรกรได้เพ่ิมข้ึน
ประมาณ 30 ล้านไร่ ในหกปีข้างหน้าควรจะด าเนินการจ าแนกประเภทที่ดินให้ส าเร็จบริบูรณ์ได้ 

  2. สงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติของชาติเป็นเนื้อที่ 156 ล้านไร่ หรือประมาณ 250,000 
ตารางกิโลเมตร ต่อไปเมื่อมีผลเมืองเพ่ิมข้ึนก็อาจลดลงได้เหลือ 125 ล้านไร่ หรือประมาณ 200,000 
ตารางกิโลเมตร แยกเป็นป่าต้นน้ าล าธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร และป่าไม้ผลิตผล 100,000 ตาราง
กิโลเมตร ในหกปีข้างหน้าได้ก าหนดงบประมาณให้กรมป่าไม้ ส าหรับบ ารุงรักษาป่า คุ้มครองสงวนป่า และ
ปลูกป่าเป็นจ านวนที่พอเพียงแก่การปรับปรุงการด าเนินงานให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย 

  อนึ่ง การส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงอ่ืนแทนฟืน เช่น ลิกไนท์ฯ เป็นต้น ก็เป็นทางช่วยสงวนป่า
ไปในตัวได้อย่างดีวิธีหนึ่ง 

  3. จัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่ประสงค์จะท าการเพาะปลูก แต่ไม่มีที่ดินของ 
ตนเอง เป็นเนื้อที่ 30 ล้านไร่ในอนาคต เมื่อประชาชนต้องการที่ดินท าการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นอีก ก็ยังมีท่ีดิน
ส ารองอยู่อีก 30 ล้านไร่ 

  การจ าแนกประเภทที่ดิน และการสงวนป่าไม้ เป็นงานพัฒนาการเศรษฐกิจที่ 
เร่งด่วน อันมีความส าคัญเป็นอันดับแรก และจ าต้องเร่งให้ด าเนินไปโดยได้ผลในระยะหกปีข้างหน้า แต่งาน
ด้านนี้จ าต้องมีการร่วมมือและประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิด 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมายเก่ียวกับท่ีดินและป่าไม้ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาพของเหตุการณ์เป็นต้นว่า แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยเพิ่มโทษ 
ผู้ละเมิดให้หนักกว่าเดิม แก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวน เพ่ือห้ามบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยถือว่าการสงวนป่า
ไม้มิใช่หน้าที่ของกรมป่าไม้ฝ่ายเดียว แต่ส่วนราชการอ่ืนย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบด้วย นอกจากนี้จะมี
กฎหมายว่าด้วยธรรมชาติอุทยานและสงวนพันธุ์สัตว์ป่า กับมีวิธีการจ าแนกและจัดสรร 
ที่ดินตามทางหลวงที่เปิดใหม่ ก่อนที่ประชาชนจะเข้าบุกเบิก อนึ่ง การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
ดังกล่าวรวมทั้งการรักษากฎหมายต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ าต้องได้รับความเอาใจใส่จากเ 
จ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จึงจะบังเกิดผลสมความมุ่งหมาย โดยถือจุดหมายที่ได้กล่าวข้างต้นเป็น
หลัก เก่ียวกับการส ารวจและสงวนป่า การบ ารุงและปลูกสร้างป่า และการทดลองค้นคว้า 
เกี่ยวกับป่าไม้นั้น ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินงานได้เต็มก าลัง เพ่ือให้การสงวนและบ ารุงป่าไม้ได้ผลในระยะ
ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจหกปีข้างหน้า 
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ยอดรายจ่ายพัฒนาการเกษตรจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2504 - 2506 

2. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสหกรณ์ 
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 การสหกรณ์ที่จัดในประเทศไทยนั้น มีลักษณะแตกต่างกับการสหกรณ์ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
กล่าวคือ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การริเริ่ม การจัดตั้ง ตลอดจนการหาเงินมาลงทุน มาจากประชาชนแทบ
ทั้งสิ้น ส่วนรัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการตรากฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ขึ้น เพ่ือให้ 
สหกรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้องและคอยระมัดระวังมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ ทุนที่ใช้ในการจัดตั้งสหกรณ์ สหกรณ์
เป็นผู้จัดหาเอง โดยติดต่อกับธนาคารในท้องที่ หรือธนาคารกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ในประเทศ
ที่พลเมืองได้รับการศึกษาเบื้องต้นสูงพอ และเข้าใจวิธีการสหกรณ์ ประกอบทั้งมีความขยันหมั่นเพียรใน
การท ามาหากิน ความเจริญก้าวหน้าของงสหกรณ์ย่อมด าเนินไปได้ไกล และกระจายออกไปตามท้องที่
ต่างๆ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพให้เป็นปึกแผ่นโดยรวดเร็ว สหกรณ์เหล่านั้นจึงตั้งอยู่
บนรากฐานที่มั่นคง 

 ส่วนการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้น การริเริ่มมาจากรัฐบาล ซึ่งต้องจัดท าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง จนกว่า
จะเกิดเป็นรูปสหกรณ์ข้ึน และมีเจ้าพนักงานคอยควบคุมช่วยเหลือสหกรณ์ด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับการหาทุนมาให้สหกรณ์ใช้จ่ายตกเป็นภาระของง 
รัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล รัฐบาลเป็นผู้ออกทั้งสิ้น เงินทุนที่สหกรณ์ทุกรูปใช้อยู่ในเวลานี้มี
จ านวนประมาณ 320 ล้านบาท ตามโครงการ 3-6 ปี จะใช้ทุนเพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อย แต่จะต้องเฝ้าดูผลของ
งานที่จะกระท าในระยะ 2 ปีแรกไปก่อนว่า จะรุดหน้าไปได้แค่ไหน และผลที่ได้นั้นจะมีความส าคัญในทาง
เศรษฐกิจ และจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพียงใด 

 ในการจัดตั้งสหกรณ์ในกาลต่อไป จะยึดหลักการช่วยตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น 
ที่ประเทศอ่ืนๆ ใช้อยู่ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น และด าเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 (1) กระทรวงสหกรณ์จะอบรมเจ้าพนักงานสหกรณ์ ให้รู้หลักและวิธีการสหกรณ์ดีพอที่จะ
ออกไปท าการอบรมฝึกฝนบรรดาสมาชิกสหกรณ์ให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตน เพื่อให้สหกรณ์ด าเนิน
ธุรกิจได้ ทั้งนี้จะเป็นการปลดเปลื้องภาระของเจ้าพนักงานที่ควบคุมดูแลให้น้อยลง  
เจ้าพนักงานที่รับภาระส าหรับการนี้จะเลือกเฟ้นจากผู้ที่มีความรู้ และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน
อย่างจริงจัง ถ้าเจ้าพนักงานมีคุณลักษณะเช่นว่านี้ งานอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้รู้หลักและวิธีการสหกรณ์
จะบรรลุความส าเร็จ ทั้งประชาชนจะเลื่อมใส และจะเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ถ้าด าเนินการถึงขึ้นนี้ได้ 
รัฐบาลก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นการประหยัดรายจ่ายของรัฐบาลด้วย 

  การศึกษาเบื้องต้นหรือการศึกษาประชาบาลเป็นเงื่อนไขส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับ
พัฒนาการสหกรณ์ทุกรูป สมาชิกสหกรณ์แทบทุกคนล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ยังขาดการศึกษา
เบื้องต้นอยู่ การที่จะให้การสหกรณ์บังเกิดผลดียิ่งขึ้นนั้น จึงอยู่ที่การขยายการศึกษาในท้องที่ท่ีมีสหกรณ์ 
ถ้าสมาชิกได้รับการศึกษาดีพอที่จะอ่านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบทั้งได้รับการ
อบรมฝึกฝนจากเจ้าพนักงานสหกรณ์ให้เข้าใจกิจการสหกรณ์ คงจะสามารถท าบัญชีวินิจฉัยเรื่องราวและ
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ธุรกิจของสหกรณ์ได้ ในระยะ 3-4 ปีข้างหน้า เจ้าพนักงานสหกรณ์คงจะท าการอบรมฝึกฝนให้สมาชิก
ปฏิบัติกิจการได้เป็นส่วนมาก 

 (2) งานระหว่างกรมในสังกัดกระทรวงสหกรณ์ก็ดี หรือเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมอ่ืนก็ดี 
ต้องประสานกันเพ่ือให้ได้ผลดีที่สุด กรมท่ีเกี่ยวข้องควรจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีด าเนินการ โดยร่วมกัน
พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน แล้วจึงด าเนินการ 

 (3) การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ อยู่กับการผลิตพืชผลแทบทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้
พืชผลที่ผลิตได้นั้น ควรจะมีตลาดจ าหน่ายในราคาพอสมควร จึงจ าต้องแก้ไขระบบการค้า  
ช่วยเหลือผู้ผลิตให้ใช้พันธุ์พืชที่ดี และรักษาระดับราคาของพืชนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่สมควร รัฐบาลได้ใช้
จ่ายในการขยายการสหกรณ์ไปแล้วเป็นจ านวนมาก แต่ยังมีปัญหาในด้านตลาดพืชผลอยู่ ฉะนั้นจะให้
สหกรณท์ี่มีอยู่ในท้องที่ต่างๆ รวบรวมพืชผลส่งมายังศูนย์กลางที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือหาทางจ าหน่าย
ต่อไป 

  กิจการที่เกี่ยวกับการค้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้การค้าตกมาอยู่ในมือของคนไทยบ้าง การนี้จะบรรลุความส าเร็จได้ ย่อมต้อง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์ หน่วยราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ ถ้ามีข้อบกพร่อง
อย่างใดเกิดข้ึนก็ต้องร่วมกันแก้ไข รัฐบาลได้ลงทุนในงานด้านต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผล
อย่างกว้างขวาง การหาและขยายตลาดส าหรับพืชผล จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องด าเนินให้
บังเกิดผลดีแก่ผู้ผลิต มิฉะนั้น ผลต่างๆ ที่เกิดจากการลงทุนนั้น จะไปตกอยู่กับพ่อค้า ซึ่งมีพฤติการณ์ในบาง
กรณีไปในทางเอาเปรียบผู้ผลิต 

 (4) สหกรณ์ท่ีมีอยู่ในเวลานี้ จะต้องปรับปรุงงานที่เก่ียวกับการผลิตเสียใหม่ดังต่อไปนี้ 

  ก. สหกรณ์บ ารุงท่ีดินที่อยู่ในเขตชลประทาน จะต้องร่วมกันขุดคลองส่งน้ าให้ถึง
ที่ดินเพาะปลูกของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากการชลประทานอย่างเต็มท่ี 

  ข. ในการใช้พันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชไร่ ตลอดจนในการใช้ปุ๋ย จะต้องร่วมมือและขอ
ความช่วยเหลือจากกรมที่เก่ียวข้องของกระทรวงเกษตร เพ่ือใช้วิธีผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เทคนิค
อ่ืนๆ ในด้านเกษตร เพ่ือเพ่ิมพูนผลของการผลิตให้สูงขึ้น 

  ค. สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีบทบาทส าคัญในโครงการพัฒนา การท้องถิ่นในเขตของ
ตน โดยร่วมมือร่วมแรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
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  ง. สหกรณ์พาณิชย์ที่มีอยู่ จะต้องด าเนินงานโดยประสานกับองค์การคลัง 
สินค้าและหน่วยราชการที่มีส่วนสัมพันธ์กับการตลาดของผลิตผลเกษตร รวมทั้งการใช้สถานที่ อุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเท่าที่จะกระท าได้ 

3. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม 

 แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม แยกกล่าวได้ดังนี้ 

 (1) การส ารวจแร่ น  า และธรณฟีิสิกซ์ 

  การส ารวจเพื่อหาแหล่งและปริมาณของแร่ น้ า และการส ารวจธรณีฟิสิกซ์ เป็นสิ่ง 
จ าเป็นเบื้องแรกของพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอันจ าเป็นต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ อันจะเป็นพ้ืนฐานของการพิจารณาแนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจ และจัดท าโครงการพัฒนาการ
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ขณะนี้การส ารวจทางธรณีฟิสิกซ์ และการส ารวจแร่ในประเทศไทยยังได้ท าไปน้อย
มาก หากการส ารวจเหล่านี้ได้ท ากว้างขวางยิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้ทราบแหล่งและปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญๆ อันจะเป็นการช่วยให้เกิดการผลิตในด้านต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น ในบรรดา
โครงการต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมจะถือว่าการส ารวจแร่ น้ า และธรณี- 
ฟิสิกซ์มีความส าคัญเป็นอันดับแรก และจะได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินงานไปจนเต็มก าลังของ 
เจ้าหน้าที่ การส ารวจแร่นั้น ในเมื่อมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่จ านวนจ ากัด ก็จะท าการส ารวจแร่ชนิดที่
เล็งเห็นว่าจะมีผลในการขยายกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น แร่ฟอสเฟต โปแต็ส เกลือธรรมชาติ บ๊อก
ไซด์ และทองแดง เป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อการคมนาคมสะดวกข้ึน เอกชนก็จะมีส่วนช่วยท าการส ารวจแร่
ให้กว้างขวางขึ้นยิ่งกว่าปัจจุบัน การส ารวจน้ าบาดาลก็เป็นกิจการที่เป็นผลดีแก่พัฒนาการเศรษฐกิจอย่าง
มากเช่นกัน เพราะปรากฏว่าในท้องที่ชนบทหลายจังหวัดขาดแคลนน้ าใช้และบริโภค โครงการส ารวจน้ า
บาดาลนี้ ขณะนี้ได้ด าเนินอยู่แล้วในภาคอิสาน โดยความช่วยเหลือของต่างประเทศในโอกาสต่อไป เมื่อ
ต่างประเทศเลิกการช่วยเหลือ (ประมาณ พ.ศ. 2505) รัฐบาลไทยจะด าเนินงานต่อไป และขยายขอบเขต
การด าเนินงานให้รวมถึงท้องที่กันดารน้ าในภาคอ่ืนๆ ด้วย การด าเนินงานตามโครงการนี้จะช่วยให้เกิดผล
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจส าคัญๆ สามประการ คือ ได้มีการส ารวจทางธรณีวิทยา มีการส ารวจแหล่งน้ า
บาดาล และได้น้ าจากบ่อบาดาล ส าหรับประชาชนใช้สอยและบริโภค โดยเหตุนี้กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโลหกิจ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) และกระทรวงมหาดไทย (กรมมหาดไทย) จ าต้องร่วมกัน
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ก็มีความประสงค์จะช่วยให้ประชาชนในท้องที่
ชนบทที่กันดารน้ าได้มีบ่อน้ าบาดาลใช้อยู่แล้ว 
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  ส่วนการส ารวจธรณีฟิสิกซ์ทั่วประเทศนั้น ก็เป็นกิจการส าคัญและจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินงานขยายขอบเขตของการส ารวจออกไป แต่การด าเนินงานนี้ควรขอความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ เพราะยังต้องการความรู้ความช านาญและอุปกรณ์จากต่างประเทศอยู่มาก 

 (2) การวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

  งานวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจการที่จ าเป็นเพ่ือทดสอบมาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรม และค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ทาง 
อุตสาหกรรมให้ได้ผลมากข้ึน กิจการนี้เป็นงานที่จะได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินไปตามโครงการ โครงการ
อีกโครงการหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ โครงการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ โครงการนี้จะได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการเช่นกัน ในปัจจุบันและตลอดระยะเวลาระหว่าง 
พ.ศ. 2504-2506 กิจการที่จะท าตามโครงการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะมีลักษณะเป็นการวิจัยและฝึก
เจ้าหน้าที่ อันเป็นการเตรียมรากฐานไว้ส าหรับการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวางใน
อนาคต 

 (3) การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  งานส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นงานที่กว้างขวางและเป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในเมื่อรัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หลายกระทรวงจะมีส่วนในการร่วม
ด าเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เอกชนจึงจะสามารถขยายการประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้กว้างขวาง
และรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมมีภาระรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบและวิชาการด้าน
อุตสาหกรรม เพ่ือน าออกเผยแพร่ให้ทราบกันทั่วไป กระทรวงเกษตรมีภาระส่งเสริมปริมาณ คุณภาพ และ
มาตรฐานของพืชผล สัตว์และของป่า ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของกิจการอุตสาหกรรม กระทรวง
เศรษฐการมีภาระในการช่วยให้ความคุ้มครองสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ โดยการก ากัดสินค้าขาเข้าบาง
ประเภทมีระยะเวลาจ ากัด หรือโดยวิธีอ่ืนๆ กระทรวงคมนาคมมีภาระในการจัดบริการความสะดวกในการ
ขนส่ง กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลมีภาระในการจัดบริการสาธารณูปโภค เช่น พลังงานไฟฟ้า ประปา 
และแหล่งอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลังมีภาระปรับปรุงประเภทและอัตราภาษีอากรให้เหมาะสมแก่การขยายตัว
ของอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุน* มีภาระพิจารณาให้ความช่วยเหลือและ
ความคุ้มครองแก่กิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่ส าคัญๆ 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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กิจการอุตสาหกรรมโดยวิธีอ่ืนๆ อีก เช่น การจัดให้มีแหล่งให้กู้ยืมเงิน (บรรษัทเงินทุนเพ่ืออุตสาห-กรรม) 
ศูนย์เผยแพร่และแนะน าทางวิชาการ และการให้ความคุ้มครองผู้ที่ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ เป็นต้น 

  ในขณะนี้รัฐบาลมีส่วนราชการต่างๆ ด าเนินงานเหล่านี้อยู่แล้วหากการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการเหล่านี้มีมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมช่วยให้พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมด าเนินไปได้โดยรวดเร็ว 

  ในบรรดาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น การส ารวจวัตถุดิบและอุตสาหกรรมน่าจะ
ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมมาเผยแพร่แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่ก่อนที่จะลงมือส ารวจ จะได้ศึกษา
วิธีการให้ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงอันจะเกิดประโยชน์จริงจัง ส่วนการด าเนินงานศูนย์กลาง
ออกแบบจะได้ท าข้ึน โดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ 

  นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตราการที่รัฐบาลจะได้จัดท าเพ่ือช่วยให้การ
อุตสาหกรรมก้าวหน้ากว้างขวางขึ้นในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ คือ 

  (1) จัดให้มีศูนย์ที่เหมาะสมส าหรับเผยแพร่วิชาการด้านอุตสาหกรรม และ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจท าได้โดยการปรับปรุงส่วน
ราชการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีหน้าที่ และมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การปฏิบัติงานนี้ และอาจขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมาร่วมวางรูปงานกับช่วยเหลือทางวิชาการได้ระยะเวลาหนึ่ง 

  (2) แหล่งให้กู้ยืมส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ในอัตราดอกเบี้ยต่ า คือ บรรษัท
เงินทุนเพ่ืออุตสาหกรรม แต่บรรษัทนี้ยังมีทุนน้อย ไม่พอแก่ความต้องการของอุตสาหกรรม เมื่อบรรษัทได้
ด าเนินงานไปเป็นที่มั่นคงแล้ว อาจพิจารณาช่วยให้บรรษัทได้มีเงินส าหรับให้กู้ยืมเพ่ิมมากขึ้น 

  (3) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ด้วยการจัดหาที่ตั้ง 
โรงงาน อันมีบริการคมนาคมและสาธารณูปโภคพร้อมเพรียง 

  (4) นโยบายพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เอกชน 
ลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เพ่ือให้การส่งเสริมดังกล่าวบรรลุผลสมความมุ่งหมาย รัฐบาลจะไม่ประกอบ
กิจการขึ้นใหม่หรือขยายกิจการอุตสาหกรรมที่รัฐอ านวยการอยู่ในปัจจุบัน ในเมื่อการกระท านั้นๆ เป็นการ
แข่งขันกับกิจการที่เอกชนกระท าอยู่ นอกกว่านั้นกิจการอุตสาหกรรมใดท่ี 
สมควรจะให้เอกชนร่วมทุนด้วยหรือขายให้กับเอกชน ก็จะได้พิจารณาจัดการไป เพื่อประโยชน์ 
แห่งการก้าวหน้าของกิจการนั้นๆ 

4. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพลังงาน 
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 การด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาว ประกอบ
ไปด้วยการส ารวจ การก่อสร้างเขื่อนและการติดตั้งเครื่องกังหันน้ า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทั้งพลังน้ าและไอน้ า
และการก่อสร้างระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีย่อย เมื่อการส ารวจได้ 
หลักฐานประจักษ์ชัดทั้งด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจสมบูรณ์แล้ว การก่อสร้างจึงจะด าเนินต่อไป 
ประกอบกับโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินจ านวนมากซ่ึงส่วนใหญ่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศ ฉะนั้น แนวทาง
ด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพลังงานเป็นส่วนรวมจึงยึดหลักการต่อไปนี้ 

 (1) ด าเนินงานตามโครงการไฟฟ้ายันฮีให้บรรลุผลตามเวลาและตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ 
คือ ให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้น พ.ศ. 2506 เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 
2499 จนถึง 2506 ต้องใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารโลก 

 (2) วางรากฐานของกิจการต่างๆ ซึ่งจะใช้บริการไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้ายันฮี เช่น ระบบ
การจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดต่างๆ ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506  
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงที่สะพานพระราม 6 จัดระบบสายส่งของการไฟฟ้า 
นครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค ในจังหวัดที่ต้องการมีสถานีย่อย เสา และสายส่ง หม้อแปลงไฟ อุปกรณ์
ความปลอดภัย และเครื่องวัดไฟฟ้าเพ่ือให้จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้สมบูรณ์ เป็นการประสานกับการผลิต
ไฟฟ้าของโครงการยันฮี และด าเนินการก่อสร้างตามโครงการไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ 

 (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับการส ารวจแหล่งพลังงานเบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวให้เสร็จ
ตามก าลังเงินที่มี เช่น โครงการส ารวจเกี่ยวกับพัฒนาการลุ่มแม่น้ าโขง โดยร่วมมือกับ 
สหประชาชาติ โครงการแก่งเรียง โครงการปรับปรุงการจ าหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศและโครงการส ารวจ
แหล่งพลังงานภาคใต้ 

 (4) ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้ได้พลังงานในราคาถูกพอสมควรจากแหล่งพลังงานต่างๆ ที่ท า
การส ารวจแล้วตามข้อ 3 ตามความต้องการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเพ่ิมข้ึนต่อไป ขณะนี้ประเทศมี
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 138,000 กิโลวัตต์ ประมาณว่าใน 6 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
เป็นจ านวน 400,000 กิโลวัตต์ 

 ส าหรับการด าเนินงาน จะแยกล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

 (1) โครงการไฟฟ้ายันฮีได้ด าเนินงานมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2499 และใช้เงินทั้งสิ้น 2,000 ล้าน
บาท กะว่าเมื่อสิ้น พ.ศ. 2506 จะผลิตไฟฟ้าได้ 140,000 กิโลวัตต์ รวมทั้งการสร้างระบบสายส่ง 
แรงสูง สถานีย่อย โครงการนี้จะให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามก าหนดเวลา 
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 (2) โครงการไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ มีวัตถุประสงค์จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 40,000 กิโล-วัตต์ 
ใช้เวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2506 ใช้เงินทุนทั้งหมด 250.5 ล้านบาท โครงการนี้จ าต้องเจรจากู้เงินจาก
ต่างประเทศ 

 (3) โครงการไฟฟ้าในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์จะสร้างโรงไฟฟ้าอ าเภอ กิ่งอ าเภอ และ
สุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจ านวน 225 แห่ง ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10-20 กิโลวัตต์ เมื่อพิจารณาใน
แง่เศรษฐกิจ การด าเนินงานตามโครงการนี้อาจขาดทุน เพราะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก มี
ค่าใช้จ่ายสูง โดยเหตุนี้การด าเนินงานจึงพึงกระท าไปตามก าลังเงิน 

 (4) โครงการแก่งเรียง ในขั้นนี้จนถึง พศ. 2504 เป็นการส ารวจ ประมาณว่าจะผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 100,000 กิโลวัตต์ ส่งถึงผู้บริโภคได้ประมาณร้อยละ 40 ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 800 
ล้านบาท 

 (5) โครงการพัฒนาการลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง ในขั้นนี้เป็นการส ารวจเช่นเดียวกับ 
โครงการแก่งเรียง แต่โดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติเป็นจ านวนมาก และจะมีประโยชน์ต่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคท่ีมีพลเมืองหนาแน่นและมีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้าง
ต่ า จะระดมก าลังเจ้าหน้าที่มาด าเนินงานตามโครงการนี้ให้ได้ผลรวดเร็ว ทั้งนี้รวมทั้งการส ารวจร่องแม่น้ า
โขงเพ่ือการคมนาคมด้วย 

 (6) โครงการส ารวจแหล่งพลังงานภาคใต้ โดยที่ภาคใต้มีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ยางพารา
และอ่ืนๆ อยู่แล้ว ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคนี้มีรายได้พอจะใช้ไฟฟ้าได้ และ
รัฐบาลก็ด าริจะท าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ จึงจะด าเนินงานส ารวจแหล่งพลังงานต่างๆ 
โดยเฉพาะแหล่งพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ไว้ให้พร้อมส าหรับการก่อสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นต่อไป 

 (7) โครงการส ารวจแหล่งพลังงานเบื้องต้นน้ าแม่ขาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็น
โครงการริเริ่มใหม่ จะได้ด าเนินการในระยะ 3 ปีหลัง 

5. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านคมนาคม 

 กิจการขนส่งและสื่อสารของประเทศไทยในปัจจุบันยังขยายตัวไม่ทันกับความต้องการ ขณะ-
เดียวกันบริการขนส่งและสื่อสาร รวมทั้งถนนและยานพาหนะยังไม่ได้มาตรฐานเป็นเหตุให้มีการสึกหรอใน
อัตราสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมาก ระยะแรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 
2504-2509 เพ่งเล็งไปในด้านบูรณะกิจการขนส่งและสื่อสารที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานดีขึ้น ส่วนระยะที่
สองมีการก่อสร้างบริการขนส่งเพิ่มเติมข้ึนอีกพอสมควร แต่การ 
ด าเนินงานพัฒนาการด้านคมนาคมในขอบเขตท่ีประมาณไว้ จะกระท าด้วยงบประมาณของรัฐบาลอย่าง
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เดียวยังไม่พอ จึงต้องพ่ึงการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและการช่วยเหลือจากต่างประเทศมีจ านวนเกือบ
ใกล้เคียงกับรายจ่ายจากงบประมาณของรัฐบาล 

 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2504-2509 แยกกล่าวได้
ดังนี้ 

 (1) ทางหลวงแผ่นดิน 

  ในปัจจุบันประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินที่เปิดใช้ในการจราจรประมาณ 8,000 กม. ใน
จ านวนนี้เป็นทางลาดยาง 2,000 กม. เศษ การมีทางหลวงแผ่นดินที่ถาวรเชื่อมโยงภาคต่างๆ ย่อมเป็นผล
แก่การเศรษฐกิจของประเทศมาก โครงการสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. 2504-2509 มี
วัตถุประสงค์ที่จะบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้ถาวรยิ่งขึ้น และก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเชื่อมภาคต่างๆ ให้
ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการบูรณะทางหลวงแผ่นดินให้ถาวรนั้นมีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะรอ
ภาระการซ่อมแซมลงในอนาคต เส้นทางสายใดที่ได้ก่อสร้างและบูรณะตามโครงการ เป็นทางลาดยางใช้
จราจรได้ดีแล้ว ก็จะเก็บค่าผ่านทางเพ่ือน าไปใช้บูรณะทางเส้นนั้นให้ดีอยู่ตลอดไป หรือเพ่ือน าไปใช้บูรณะ
เส้นทางสายอื่นท่ียังมีคุณภาพไม่เข้ามาตรฐาน การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินตามโครงการประมาณว่าจะ
ท าให้ทางหลวงแผ่นดินของประเทศ มีระยะทางเพ่ิมขึ้นอีก 1,000 กม. รวมทั้งเส้นทางสายชุมพร-
นครศรีธรรมราช ที่ก่อสร้างโดยเงินกู้จากกองทุนเงินกู้เพ่ือพัฒนาการของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การ
สร้างทางหลวงแผ่นดินจากสระบุรีมากรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางถนนพหลโยธิน โดยความช่วยเหลือของ
สหรัฐอเมริกา ก็คงจะท าเสร็จใน พ.ศ. 2506 ส่วนการบูรณะทางหลวงในระยะหกปีคงจะบูรณะทางได้กว่า 
1,090 กม. หากเป็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานของเส้นทางเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็อาจ
จ าต้องลดระยะทางที่จะบูรณะลงมาตามสมควร 

 (2) การรถไฟ 

  ประมาณว่าปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟจะเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และบริการ
ขนส่งทางรถไฟในปัจจุบันจะไม่พอเพียงแก่ความต้องการ จึงจ าต้องมีการลงทุนขยายอุปกรณ์ 
ต่างๆ ของการรถไฟเพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือให้รถไฟสามารถขยายบริการขนส่งตามความขยายตัวของความ
ต้องการ นอกจากนั้นยังจ าต้องแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินรถในปัจจุบันบางประการให้ 
ลุล่วงไปด้วย เช่น ขยายสะพานให้สามารถรับน้ าหนักได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ส่วนการสร้างทางรถไฟ 
สายใหม่นั้น จะได้ด าเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ต่อไป เมื่อการก่อสร้างทางสายนี้แล้ว
เสร็จ กม็ีทางระบายสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน การขยายบริการรถไฟในระยะ
เจ็ดปีข้างหน้า จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,509.6 ล้านบาท โดยเหตุนี้ นอกจากจะใช้ 
งบประมาณด าเนินการแล้วจ าต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนในการขยายบริการรถไฟส่วนหนึ่ง 
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และจ าต้องใช้รายได้ของการรถไฟเองลงทุนในกิจการอีกบางส่วนด้วย ในกรณีนี้หากการรถไฟฯ ปรับปรุง
อัตราค่าโดยสารและค่าระวางขนสินค้าเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นบ้างตามสมควรใน พ.ศ. 2504 ก็จะช่วยให้
สามารถลงทุนขยายกิจการให้มีบริการเพ่ิมข้ึนได้ใกล้เคียงกับความต้องการที่คาดคะเนไว้ 

 (3) การบินพลเรือน 

  โครงการพัฒนาการด้านขนส่งทางอากาศ ได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 
ดอนเมืองและโครงการปรับปรุงการเดินอากาศภายในประเทศ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นมาก เพราะในปัจจุบันมีทางวิ่งส าหรับเครื่องบินขึ้นและลงอยู่ทาง
เดียว อันเป็นการไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยจ าต้องสร้างทางวิ่งส ารองเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง รวมทั้งสร้างทาง
ในลานจอดเครื่องบินและก่อสร้างสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันจะได้ขยายอาคาร 
เกี่ยวกับการบินพลเรือนให้บรรเทาความแออัดลงไป และให้ความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากขึ้น โดยพยายาม
แยกผู้เดินทางออกนอกประเทศ ผู้เดินทางเข้าประเทศ และผู้เดินทางผ่านออก มิให้ปะปนกัน ส่วน
เครื่องบินพลเรือนที่ท าการบินภายในประเทศถ้าจะแยกให้มีสนามบินขึ้นลงต่างหากอีกแห่งหนึ่งในบริเวณ
ชานกรุงเทพฯ ก็จะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรทางอากาศที่สนามบิน 
ดอนเมืองในอนาคตได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เร่งด่วนเป็นอันดับแรก คือ การขยายอาคาร 
เกี่ยวกับการบินพลเรือน ส่วนการสร้างทางวิ่งส ารองนั้นควรจะได้ลงมือใน พ.ศ. 2505 หลังจากท่ีมี
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานแล้ว 

  ส่วนการปรับปรุงการเดินอากาศภายในประเทศนั้น ได้แก่ ด าเนินการปรับปรุงวิทยุการ
เดินอากาศและบริการควบคุมจราจรทางอากาศให้สมบูรณ์ แต่การปรับปรุงสนามบินจังหวัดควรจะได้
กระท าปีละหนึ่งแห่ง เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลในพัฒนาการด้านคมนาคมลงบ้าง 

 (4) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีโครงการพัฒนาการท่าเรือระหว่าง พงศ. 2504-2509 คือ 
โครงการบ ารุงรักษาร่องน้ าสันดอนปากน้ าเจ้าพระยา โครงการซื้อเรือขุดสันดอน โครงการส ารวจการ
ตกตะกอนในแม่น้ าเจ้าพระยา และโครงการปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ต โครงการแรกสามโครงการ
เป็นโครงการที่สัมพันธ์กันและกัน ในอันที่จะด าเนินการบ ารุงรักษาร่องน้ าให้เรือเดินสมุทรขนาด 10,000 
ตัน เข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อขนสินค้าได้ การปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อให้เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่เข้าเทียบท่ากรุงเทพฯ ได้นั้น ได้ด าเนินการมานานแล้ว และได้ลงทุนไปแล้วเป็นจ านวนมาก จนบัดนี้
เรือเดินสมทุรขนาดใหญ่สามารถเข้ามาจอดเทียบท่ากรุงเทพฯ ได้ แต่การตกตะกอนของแม่น้ าเข้าพระยามี
อัตราสูง จึงจ าต้องขุดลอกสันดอนอยู่เป็นประจ า รัฐบาลก็ได้เคยขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ
ด าเนินการส ารวจการตกตะกอนในแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือหาวิธี 
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แก้ไขการตกตะกอนและเพ่ือลดค่าใช้จ่ายการขุดลอก โดยเหตุนี้โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาร่อง
น้ าสันดอนปากน้ าเจ้าพระยาจะได้ด าเนินงานต่อไป ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการนี้อาจมีจ านวนปีละหลายสิบ
ล้านบาท แต่ผลที่ได้รับก็จะคุ้มค่าใช้จ่าย เพราะช่วยให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถเข้ามาถึงกรุงเทพฯ 
อันเป็นศูนย์กลางการค้าได้ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าไปในตัว 

  โครงการปรับปรุงท่าเรือสงขลาและภูเก็ตเป็นโครงการที่มีความส าคัญในการขยายการ
ขนส่งทางทะเลในจังหวัดภาคใต้ การด าเนินงานตามโครงการนี้จะได้ลงมือในระยะ 3 ปีหลัง 

 (5) การไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรเลข และโทรคมนาคม 

  โครงการปรับปรุงการไปรษณีย์โทรเลข ได้แก่ การขยายการไปรษณีย์โทรเลข 
ท้องถิ่น การบูรณะและปลูกสร้างที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขและบ้านพัก และการขยายไปรษณีย์ 
โทรเลขพระนครและธนบุรี การด าเนิงานตามโครงการเหล่านี้จะช่วยให้บริการไปรษณีย์โทรเลขสะดวก
รวดเร็วขึ้น จึงนับว่าเป็นกิจการที่จ าเป็นจะต้องกระท าในระยะเวลาหกปีข้างหน้า การขยายไปรษณีย์โทร
เลขท้องถิ่นจะได้กระท าโดยจัดตั้งที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขปีละประมาณ 10 แห่ง และจัดตั้งศูนย์กลาง
การฝากและจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์และโทรเลขในจังหวัดพระนครและธนบุรีประมาณหกแห่งในระยะ 3 ปี
แรก 

  โครงการปรับปรุงโทรศัพท์หัวเมือง เป็นการขยายบริการโทรศัพท์ให้แก่ประชาชนใน
จังหวัดต่างๆ การด าเนินงานให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนควรด าเนินงานเป็นธุรกิจจริงจัง โดย 
องค์การโทรศัพท์ฯ จึงจะด าเนินการโอนกิจการโทรศัพท์หัวเมืองและโทรศัพท์ทางไกลให้มาสังกัดอยู่กับ
องค์การโทรศัพท์ฯ เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานและการประสานงาน ทั้งนี้หากการโอน 
กิจการโทรศัพท์หัวเมืองและโทรศัพท์ทางไกลมาสังกัดองค์การโทรศัพท์ฯ ส าเร็จแล้ว องค์การโทรศัพท์ฯ 
จะได้เสนอโครงการขยายโทรศัพท์หัวเมืองต่อไป 

  การขยายกิจการโทรเลข เพ่ือบริการแก่ประชาชนให้สะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการ
เป็นความจ าเป็นอยู่มาก แต่ขณะนี้การสร้างระบบโทรคมนาคมเพ่ือใช้สื่อสารระยะทางไกลก าลังด าเนินอยู่ 
เมื่อการสร้างระบบโทรคมนาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว การใช้สายโทรเลขในการสื่อสารทางไกลบางส่วนอาจ
หมดความจ าเป็นไปก็ได้ จึงยังจะไม่ลงทุนขยายกิจการโทรเลขในขณะนี้ แต่รอเอาไว้พิจารณาเมื่อการ
ก่อสร้างระบบโทรคมนาคมก้าวหน้าไปพอสมควรแล้ว ในระหว่างนั้นก็จะมีเพียงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเสาสายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เท่านั้น 

  โครงการพัฒนาการด้านคมนาคมที่ส าคัญมากอันหนึ่ง คือ โครงการก่อสร้างระบบ 
โทรคมนาคม โดยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ท าการตกลงเสร็จสิ้นไปแล้ว และจะใช้เงินเป็น
จ านวนประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา 10 ล้านดอลลาร์ และเป็นเงินที่
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รัฐบาลไทยกู้มาสมทบประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ รัฐบาลจะเร่งให้การด าเนินงานก่อสร้างระบบโทรคมนาคม
ตามโครงการฯ ลุล่วงไปตามก าหนด 

  อนึ่ง การด าเนินงานพัฒนาการด้านคมนาคมนี้ มีงานที่จะต้องปฏิบัติทางวิชาการ ซึ่ง
ประเทศไทยอาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์และทุนดูงาน ประกอบกับกิจการเหล่านี้มีการลงทุนเป็นจ านวนมากในหกปีข้างหน้า 
จึงจ าต้องขอกู้เงินจากต่างประเทศและขอให้ต่างประเทศช่วยเหลือบางด้านอีกด้วย เช่น การสร้างทาง
หลวงแผ่นดิน เป็นต้น 

  เฉพาะการด าเนินงานตามโครงการที่ระบุไว้นี้ ในระยะหกปีประมาณว่าจะต้องใช้ 
งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศรวมกันเป็นจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยเหตุนี้
การด าเนินงานด้านนี้จึงจะกระท าเม่ือได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สนับสนุนต่างๆ โดยรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การเศรษฐกิจโดยแท้จริง 

 

6. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านมหาดไทย 

 แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านมหาดไทยมีกิจการส าคัญๆ ดังนี้ 

 (1) โครงการพัฒนาการท้องถิ่นแห่งชาติ 

  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2 ประการ คือ 

  1. เพ่ือจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวชนบทส่วนใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครองตนเอง เพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของชาวชนบทให้สูงขึ้น 

  2. เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของชาวชนบทเสียใหม่ให้รู้จักช่วยตนเองใน
การปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนและท้องถิ่น โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือแต่ในทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ หรือวัสดุ หรือทางการเงินเท่าที่จ าเป็น หรือเฉพาะส่วนที่เกินก าลังของประชาชน 
เท่านั้น 

  ตามวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2 ประการนี้ หลายกระทรวงมีหน้าที่ช่วยเหลือทาง 
วิชาการและประสานงานพัฒนาการท้องถิ่นที่เริ่มด าเนินการแล้วให้บังเกิดผลแก่ชาวชนบทโดย
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมงาน 

  โครงการพัฒนาการท้องถิ่นมีหลักการส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ 
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  1. ให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง โดยจะใช้วิธีแนะน ากระตุ้นเตือนให้ประชาชนเป็น
ฝ่ายริเริ่มก่อน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและในการสร้างสาธารณสมบัติ  
อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมในท้องที่ ในการนี้จะให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสละแรงงานในการสร้างสิ่งที่
ยั่งยืนถาวร เพ่ือจะได้ร่วมกันใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ 

  2. อบรมผู้น าของท้องถิ่นให้ถูกทาง เพื่อให้เป็นหัวแรงส าคัญในการปรับปรุง 
ท้องที่ และน าประชาชนให้ท างานร่วมมือกับพัฒนากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอ่ืนๆ 

  3. รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ
หรือเงินเท่าที่จ าเป็นมาสมทบแรงงานที่ประชาชนพร้อมจะร่วมกันสละ เพื่อให้งานที่จะสร้างข้ึนนั้น บรรลุ
ความส าเร็จ และเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 

  4. การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องอาศัยความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค กับพัฒนากรซึ่งเป็นผู้ 
ด าเนินงานและเป็นหัวแรงส าคัญในการร่วมงานกับผู้น าของท้องถิ่น 

  หลักการส าคัญของโครงการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ที่การแนะน าให้ประชาชนรู้จักช่วย 
ตนเอง โดยให้ร่วมแรงกันปรับปรุงตนเองและท้องถิ่น ใช้ก าลังทรัพยากรและแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น
นั้นเอง ท าประโยชน์ให้มากที่สุดก่อน รัฐบาลจึงจะจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุหรือตั้งเงินสมทบให้พอเหมาะสม
แก่แรงงานที่ประชาชนร่วมกันสละ เพื่อสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมในท้องที่ เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงจ าต้องส ารวจความต้องการอันแท้จริงของท้องถิ่นแต่ละแห่งว่า ในปีหนึ่งๆ ประชาชนในท้องที่จะ
จัดท าอะไร แล้วจัดหาอุปกรณ์วัสดุหรือตั้งเงินสมทบเป็นท้องที่ๆ ไป 

  ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปีแรก รวมทั้ง
โครงการย่อย 5 โครงการด้วย เป็นจ านวนเงิน 108.88 ล้านบาท และต้องการความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 12.50 ล้านบาท งบประมาณท่ีขอตั้งมานี้เกินกว่าก าลังเงินที่จะจัดหามาให้ได้ จึงจ าต้อง
ปรับปรุงรายการใช้เงินโดยโอนไปเพ่ิมในงานที่ประชาชนพร้อมจะท า เช่น สร้างบ่อน้ าที่ถาวร ส่วนเงินที่จะ
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้น ต่างประเทศอาจจะช่วยให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และให้
อุปกรณ์บ้าง แต่ขอบเขตของการช่วยเหลือยังไม่มีความแน่นอน ฉะนั้นจึงควรจัดสรร 
งบประมาณส าหรับพัฒนาการท้องถิ่นส าหรับระยะ 3 ปีแรกไม่เกิน 77 ล้านบาท รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือทางวิชการพัฒนาการท้องถิ่นปีละหนึ่งแห่ง ทั้งนี้อาจจะด าเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นได้ใน 5,276 
เขต 
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  อนึ่ง การบริหารงานท้องถิ่นควรจะถือความส าคัญของงาน 3 อย่าง คือ (1) สร้าง 
บ่อน้ าถาวร (2) สร้างถนนให้เชื่อมต่อกับทางหลวงจังหวัด (3) ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น 

  พัฒนาการท้องถิ่นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในแขนงต่างๆ เป็นผู้ด าเนินงานในด้าน
เทคนิค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ซึ่งจะเป็นผู้แนะน างานในด้านเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตใช้วิธีการที่ดี
กว่าเดิม (การใช้ดิน การใช้ปุ๋ย การเลือกพันธุ์ ฯลฯ) แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรยังมีจ านวนจ ากัด อาศัยเหตุนี้ 
การขยายงานพัฒนาการท้องถิ่นจึงต้องด าเนินไปตามจ านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร ที่กระทรวงเกษตรจะ
ฝึกหัดขึ้นมาเป็นปีๆ ถ้ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรประสานงานกันในการใช้เจ้าหน้าที่เทคนิค
ในด้านเกษตร งานพัฒนาการท้องถิ่นจะบรรลุความส าเร็จเป็นอย่างดี 

  อนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ าไว้แล้ว 113 แห่ง ส าหรับ
จ่ายน้ ามาช่วยในการปลูกพืชไร่ กรมมหาดไทย กรมสหกรณ์ที่ดิน และกรมกสิกรรม จ าต้องร่วมกัน
ด าเนินการให้ประชาชนขุดคูส่งน้ ามายังที่เพาะปลูกของตน การปลูกพืชไร่ในท้องที่ต่างๆ คงจะได้ผลดีขึ้น 
และใช้อ่างเก็บน้ าที่ได้สร้างขึ้นแล้วนั้น ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 (2) โครงการส ารวจและจ าแนกที่ดิน 

  การส ารวจและจ าแนกท่ีดินทั่วประเทศ เพ่ือสงวนคุ้มครองป่า จัดสรรที่ดิน 
เกษตรกรรม และที่ดินส าหรับประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การเหมืองแร่ และการชลประทาน มีความส าคัญเป็น
อันดับแรก เพราะเป็นรากฐานในพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ ผลของการส ารวจป่าไม้ทั่ว
ราชอาณาจักร จะให้แนวส าหรับพิจารณาแบ่งป่าที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่างๆ กล่าวคือ กันไว้เป็น 
ป่าสงวน เป็นที่ดินส าหรับเกษตรกรรม และที่ดินส าหรับประโยชน์อื่นๆ การขยายเนื้อที่ปลูกยาง ควรจะอยู่
ในเนื้อท่ีที่ทางการแบ่งไว้ โดยพิจารณาลักษณะและคุณภาพของดินที่เหมาะแก่การปลูกยางประกอบไป
ด้วย ป่าที่จะสงวนและคุ้มครองนี้ ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอาหารและเกษตรได้ 
แนะน าให้กันไว้เป็นเนื้อที่ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ 
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและประชากรเพ่ิมข้ึน รัฐบาลจะได้วินิจฉัยต่อไปว่า จะให้ใช้ป่าไม้ที่สงวนไว้แล้ว
บางส่วนเป็นที่ดินส าหรับเกษตรกรรมอีกเท่าใด โดยค านึงถึงจ านวนพลเมืองที่เพ่ิมข้ึน และความต้องการที่
จะใช้ที่ดินส าหรับท าการเพาะปลูกประกอบไปด้วย ในที่สุดจะสงวนเนื้อท่ีให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 
200,000 ตารางกิโลเมตร 
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  การส ารวจและจ าแนกท่ีดิน จะด าเนินงานดังนี้ 

  1. ศึกษาและตรวจแผนที่ทางอากาศที่มีอยู่ในเวลานี้ ส าหรับใช้ในการพิจารณาแบ่ง
ป่าไม้ที่มีอยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่ามาตราส่วนจะเล็กเกินไป 

  2. ท าการส ารวจบนพ้ืนดิน เพ่ือตรวจสภาพและเขตของป่าว่าตรงกับแผนที่
ถ่ายภาพทางอากาศหรือไม่ 

  การส ารวจควรตั้งต้นในท้องที่ที่มีความส าคัญและจ าเป็นดังต่อไปนี้ คือ 

  ก) ป่าต้นน้ าล าธาร 

  ข) ป่าไม้ลึกในจังหวัดต่างๆ ภาคเหนือ 

  ค) ป่าไม้กระยาเลยที่ก าลังถูกบุกรุก (ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี) 

  ง) ป่าไม้ในจังหวัดต่างๆ  

  ในการด าเนินงานนี้ กรมท่ีดินแบ่งสายส ารวจออกเป็น 30 สาย และกะว่าจะใช้เวลา
ส ารวจ 6 ปี ท าการส ารวจปีละ 24,000 ตารางกิโลเมตร 

  เมื่อท าการส ารวจ จะต้องจัดการสงวนและรังวัดเขตป่าเหล่านั้นทันที เพื่อป้องกันป่าทาง
ต้นน้ าล าธารและป่าสักที่ยังเหลืออยู่ มิให้เกิดเสียหายต่อไป ทั้งจะต้องบ ารุงและปลูกไม้แทนในที่ที่ไม้สัก
หรือไม้อ่ืนๆ ถูกท าลายด้วย (โดยเฉพาะในเขตท่ีเป็นต้นน้ าล าธาร) ถ้าหากป่าต้นน้ าล าธารและป่าอ่ืนๆ ถูก
ท าลายมากมายอย่างที่เป็นมาแล้ว กิจการเกษตรจะได้รับความเสียหายอย่าง 
ใหญ่หลวง เช่น เกิดอุทกภัยหรือเกิดแห้งแล้งและการชลประทานที่ได้ลงทุนไปแล้วมากมาย จะไม่อ านวย
ประโยชน์แม้แต่น้อย 

  ในการส ารวจและการจ าแนกประเภทที่ดิน จ าเป็นต้องมีกระทรวงต่างๆ ร่วมมือ
ด าเนินงานโดยใกล้ชิด คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงกลาโหม เมื่อท าการส ารวจและประกาศเป็นป่าสงวนแล้ว กรมป่าไม้จะต้องป้องกันการ 
บุกรุก และการจับจองที่ดินโดยพลการ โดยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย สั่งให้กรมมหาดไทยและ
กรมต ารวจ กวดขันในการจับจองท่ีดิน และในการตัดฟันไม้ และไม่อนุญาตให้จับจองที่ดินในเขตป่าสงวน
โดยเด็ดขาด 

 (3) โครงการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย และโครงการจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ให้
ประชาชนได้มีท่ีดินเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเลี ยงชีพ 
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  โครงการทั้งสองนี้ มีวัตถุประสงค์จะให้ประชาชนจับจองที่ดินส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท าการเพาะปลูกตามระเบียบที่กรมที่ดินจะจัดท าข้ึน กรมที่ดินได้ท าการส ารวจจ านวนประชาชนที่ไม่มีที่
อยู่เป็นหลักแหล่ง และเช่าที่ดินของคนอ่ืนท ามาหาเลี้ยงชีพทั่วราชอาณาจักร ปรากฏว่าประชาชนที่ไม่มี
ที่ดินท ามาหากินของตนเองมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านราย ตามโครงการดังกล่าว กรมที่ดินจะ
ด าเนินการจัดสรรที่ดิน 2 วิธี กล่าวคือ (1) จัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย เมื่อรวมกันแล้วมีเนื้อที่ต่ ากว่า 
1,000 ไร่ แล้วแบ่งให้ประชาชนแต่ละคนจับจอง (2) จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่มี 
เนื้อท่ีตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป เพื่อแบ่งให้ประชาชนเข้าจับจอง ในบริเวณท่ีดินที่ให้จับจองนี้ กรมที่ดินจะตัด
ถนน เจาะน้ าบาดาล เพ่ือให้ผู้จับจองมีน้ ากินน้ าใช้ 

  การจัดสรรที่ดิน เพื่อให้ประชาชนจับจองเป็นงานใหญ่ และมีความส าคัญในทาง
เศรษฐกิจอยู่มาก ถ้าระเบียบการและวิธีการจับจองที่ดินไม่รัดกุม และการควบคุมไม่ทั่วถึง จะเกิดความ
เสียหายอย่างมากมาย โดยเหตุนี้การจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ๆ จึงต้องรอไว้พลางก่อน จนกว่าการส ารวจ
และจ าแนกประเภทที่ดินในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในโอกาสนั้นจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ก็
จะด าเนินไปได้ 

  ส่วนการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย จะด าเนินการไปตามปกติ ประมาณว่าในระยะ 
3 ปีแรกอาจจัดสรรที่ดินได้ปีละหนึ่งแสนไร่ 

 (4) โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 

  โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เป็นโครงการหนึ่งซึ่งต้องรีบด าเนินการ เพ่ือ
ป้องกันการท าลายป่าทางต้นน้ าล าธาร ป่าประเภทนี้ถูกชาวเขาแผ้วถางเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย 
ชั่วครั้งคราว เมื่อดินจืดและหญ้าคาข้ึน ก็ละทิ้งไปแล้วตั้งต้นแผ้วถางที่อ่ืน เพ่ือท าไร่ต่อไป 

  ในการที่จะป้องกันป่าต้นน้ าล าธาร และป่าอ่ืนๆ ซึ่งสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า มิให้ถูกท าลาย
ต่อไปนั้นจะต้องด าเนินการดังนี้ คือ 

  1. ชักชวนชาวเขาให้ตั้งหลักฐานท ามาหากินเป็นที่เป็นทาง ช่วยเหลือส่งเสริมให้ท า
การเพาะปลูกเพ่ือให้มีรายได้เป็นประจ า และไม่ยอมให้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน  

  2. ที่ดินที่จะจัดแบ่งให้ชาวเขาใช้ท ามาหากินนั้น ต้องไม่เป็นที่ดินต้นน้ าล าธาร หรือ
ที่ดินในบริเวณป่าใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า 

  ชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งต ารวจตระเวนชายแดนได้ท าการส ารวจใน พ.ศ. 2500 ที่อยู่ 25,724 
คน จ านวนชาวเขาท่ีอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้องคอยสอดส่องดูการเคลื่อนไหว
อย่างใกล้ชิด ถ้าชาวเขาอพยพเข้ามามากจะเป็นภาระหนักแก่รัฐบาลที่จะต้องจัดการให้มีที่ท ามาหากินเป็น
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หลักแหล่ง ซึ่งชนพวกนี้ไม่คุ้นเคยมาก่อน ความสิ้นเปลืองส าหรับการนี้จะมีมากขึ้น กรมประชาสงเคราะห์
ได้ชักชวนให้ชาวเขาท าไร่ชาและกาแฟ ปลูกพืชผักต่างๆ ส าหรับเก็บเมล็ดท าพันธุ์ 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 มีวัตถุประสงค์จะผลิตน้ าประปาให้ได้วันละ 308,896 ล.บ.ม. โดยแบ่งเป็นน้ าประปาที่ผ่านเครื่อง
กรองวันละ 185,000 ล.บ.ม. (ใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา) และบ่อน้ าบาดาลวันละ 123,800 ล.บ.ม. เมื่อ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะติดตั้งเครื่องกรองชุด 8 และชุด 9 (เครื่องกรองชุด 9 จะสั่งซื้อ
ใน พ.ศ. 2504) ให้แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2505 และจะผลิตน้ าประปาเพ่ิมข้ึนอีกวันละ 80,000 ล.บ.ม. ทั้งนี้
เพ่ือให้พอแก่ความต้องการของประชาชน ในการนี้จะมีการขุดลอกคลองประปายาว 26 กิโลเมตร ซึ่งตื้น
เขินให้ลึกพอที่จะส่งน้ ามาในคลองได้สะดวก 

  ส่วนการขยายการประปาจังหวัดในเทศบาล 57 แห่งนั้น เนื่องจากกิจการเหล่านี้ยังมีหนี้
เก่าค้างช าระอยู่ 148 ล้านบาท อันเทศบาลไม่สามารถช าระได้เองจึงเป็นภาระที่รัฐบาลต้อง 
ชดใช้หนี้ให้ 

  นอกจากนี้ยังมีโครงการเจาะบ่อน้ าบาดาลและจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค เพ่ือ 
ด าเนินงานจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตสุขาภิบาลและท้องที่ต่างๆ โครงการ 
เกี่ยวกบัการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนมีอยู่หลายโครงการด้วยกัน คือ โครงการส ารวจน้ า
บาดาล ซึ่งด าเนินงานอยู่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เงินในระยะ 3 ปีแรก เป็นจ านวน 60 ล้านบาท 
โครงการอ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เงินในระยะ 3 ปีแรก 28 ล้านบาท นอกจากนั้น
โครงการพัฒนาการท้องถิ่นเอง ก็มีหลักการที่จะจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคอยู่ด้วย 

 (6) โครงการประชาสงเคราะห์ 

  การด าเนินงานประชาสงเคราะห์มีหลายโครงการด้วยกัน ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในระยะ 
3 ปีแรกเป็นจ านวน 179.09 ล้านบาท ผลของการด าเนินงานประชาสงเคราะห์ในแง่ของการเศรษฐกิจ 
เป็นสิ่งที่ประมาณได้ยาก แต่ในสภาพของสังคมปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานด้านเหล่านี้อยู่ 
เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้มีที่พ่ึง โครงการที่จะด าเนินไปได้ในขอบเขตพอสมควร คือ 
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โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนิคมสร้างตนเอง และโครงการนิคม
สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ส าหรับโครงการนิคมสร้างตนเองนั้น ควรขยายงานเฉพาะในบริเวณของ
นิคมสร้างตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลง และนิคมเหล่านี้ก็ยังมี
เนื้อท่ีพอจะขยายให้ประชาชนเข้าไปท ามาหากินได้ ส าหรับโครงการประชาสงเคราะห์อ่ืนๆ นั้น ควรให้
ด าเนินงานอยู่ในระดับเดิมไปก่อน กิจการใดที่เป็นงานใหม่ก็ควรให้รอไว้ เพราะความเร่งด่วนยังมีน้อยกว่า
โครงการในด้านอ่ืนๆ  

  นอกจากโครงการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ยังมีโครงการบูรณะและก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
และชนบท ซึ่งได้กะค่าใช้จ่ายไว้ให้แล้วตามระยะเวลาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  กิจการด้านมหาดไทยมีความสัมพันธ์กับกิจการด้านอ่ืนๆ มาก ทั้งโดยตรงและ 
โดยอ้อม จึงจ าต้องด าเนินงานให้ประสานกับโครงการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานได้ผลมากท่ีสุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ กิจการที่น่าจะมีความส าคัญและเร่งด่วนมากกว่ากิจการอ่ืนๆ ได้แก่ การจ าแนกประเภท
ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการสงวนป่า และการก่อสร้างและขยายการประปา ส่วนการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคในท้องที่ชนบทนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความจ าเป็นมากเช่นกัน แต่ก็มีโครงการด าเนินงานด้านนี้อยู่หลาย
โครงการ ส่วนการขยายการไฟฟ้าในท้องที่ต่างๆ นั้น โดยที่ขณะนี้จ าต้องรีบเร่งด าเนินงานตามโครงการ
ไฟฟ้ายันฮี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ให้ลุล่วงไปก่อน จึงยังไม่สมควรที่จะเพ่ิมภาระด้วยการด าเนินงานตาม
โครงการอื่นๆ ไปพร้อมกัน 

7. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพาณิชย์ 

 ทุกวันนี้ สภาพการค้าของประเทศมีลักษณะเป็นการค้าเสรีทั้งในด้านส่งสินค้าออกนอกประเทศ
และในด้านสั่งสินค้าจากต่างประเทศ พ่อค้ามีเสรีภาพที่จะประกอบการค้าใดๆ ได้ตามความพอใจ การให้
เสรีภาพในทางการค้านั้น จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง เมื่อพ่อค้าประกอบอาชีพโดยสุจริต ตรวจตรา
คุณภาพของสินค้าท่ีส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศโดยเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้ซื้อใน 
ต่างประเทศมีความไว้วางใจ แต่ถ้ามีเสรีภาพจนเกินสมควร โดยไม่มีการควบคุมให้ปฏิบัติถูกต้องตามวิสัย
แห่งการค้าที่ดีแล้ว ย่อมมีข้อบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้น และท าให้การค้าของประเทศประสบความ
เสียหาย 

 สินค้าท่ีส่งออกนอกประเทศหลายอย่างมีคุณภาพไม่ดีถึงขนาด หลายรายปรากฏว่ามีเจตนา
หลอกลวงผู้สั่งซื้อ โดยมีสิ่งอ่ืนเจือปนอยู่ด้วย จึงเป็นที่รังเกียจของผู้สั่งซื้อ ถ้าคุณภาพของสินค้า 
ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป ผู้สั่งซื้อในต่างประเทศอาจจะไม่ซื้อสินค้าไทยก็ได้ 

 ข้อบกพร่องอีกอย่างหนึ่งที่เคยมีมาแล้ว คือ ผู้ส่งสินค้าออกไม่สามารถจะส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งใน
ต่างประเทศตามจ านวนและราคาท่ีตกลงกันไว้ เพราะผู้ขายไม่มีสินค้าอยู่ในมือก่อนท าสัญญา 
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ซื้อขาย เมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ ก็จ าเป็นต้องออกหาซื้อสินค้าหลังจากท าสัญญาแล้ว เพื่อรวบรวมส่งให้แก่
ผู้สั่งซื้อ แต่ในระหว่างที่หาซื้อนั้น ราคาสินค้ากลับสูงกว่าราคาที่ตกลงไว้กับผู้สั่งซื้อ จึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ การค้าในลักษณะนี้เป็นการค้าที่ไม่ยั่งยืน และน าความเสียหายมาให้แก่ประเทศ 

 การแก้ไขระบบการค้าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ให้ดีขึ้น อาจจะกระท าได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดตั้งสถาบันการค้าข้ึน มีหน้าที่ควบคุมการส่งสินค้าขาออกท่ีส าคัญให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและชั้นของคุณภาพที่ก าหนด เลือกเฟ้นเฉพาะพ่อค้าท่ีสุจริตเท่านั้นให้ท าการค้ากับ 
ต่างประเทศโดยวิธีจดทะเบียน พ่อค้าจะต้องมีสินค้าส ารองไว้ส าหรับส่งออกนอกประเทศ ในการส่ง
สินค้าออกประเภทส าคัญๆ ไปขายในต่างประเทศ ควรสนับสนุนให้ใช้วิธีรับช่วงซื้อลดกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ธนาคารพาณิชย์รับรอง ซึ่งจะให้ความสะดวกแก่พ่อค้าในการจัดหาซื้อสินค้ายิ่งขึ้น 

  สินค้าส่งออกนอกประเทศท่ีควรได้รับการส่งเสริม คือ ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอ นุ่น 
ระหุ่ง ถั่วชนิดต่างๆ ครั่งและใบยาสูบ ถ้าสถาบันการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ 
ส่งออกได้ การค้ากับต่างประเทศจะเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น และจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อใน 
ต่างประเทศ 

 (2) ในการค้าควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ องค์การคลังสินค้าควรท าหน้าที่คอยดู
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าท่ีพ่อค้ารับซื้อจากผู้ผลิต ถ้าปรากฏว่าพ่อค้าซื้อในราคาต่ าเกินไป องค์การ
คลังสินค้าควรจะเข้าซื้อโดยวิธีพยุงราคาให้อยู่ในระดับที่สมควร เพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตมิให้เกิดท้อถอย และ
เลิกการเพาะปลูกในการรับซื้อสินค้าองค์การคลังสินค้าอาจจะใช้บริษัทที่อยู่ในความ 
ควบคุมเป็นผู้ซื้อและสะสมสินค้าไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งออกนอกประเทศ ส าหรับสินค้าที่องค์การคลัง 
สินค้าซื้อเพ่ือส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานและชั้นของ
คุณภาพเช่นเดียวกับพ่อค้าอ่ืนๆ  

 (3) เมื่อกระทรวงเศรษฐการรับภาระในการรักษาระดับราคาของสินค้าที่จะส่งออกนอก
ประเทศ และในการหาตลาดส าหรับสินค้าหลายชนิด ก็จ าเป็นต้องตั้งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่องค์การ
คลังสินค้า หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุมส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แต่องค์การ
คลังสินค้าและบริษัทจะต้องด าเนินการตามหลักของการค้าโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ตรวจตราคุณภาพของ
สินค้าว่าสมกับราคาที่รับซื้อหรือไม่ ในการรักษาหรือพยุงราคานั้นต้องพิจารณาโดย 
รอบคอบเสียก่อนว่า จะรับซื้อในราคาเท่าใด โดยค านึงถึงราคาตลาดโลก และค่าขนส่งจากแหล่งผลิตมายัง
ตลาดประกอบด้วย 

 (4) การสร้างที่เก็บสินค้าขององค์การคลังสินค้าควรอนุมัติให้สร้างในแหล่งที่มีสินค้ามีปริมาณ
มากพอ (ในท้องที่) ส่วนในกรุงเทพฯ องค์การคลังสินค้ามีที่เก็บสินค้าอยู่แล้ว 
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 (5) ผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและด าเนินงานเกี่ยวกับการค้า (ขององค์การคลังสินค้า) ให้บัง
เกดิผลตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ในการงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท า นอกจากนี้ยังต้องมีคุณวุฒิ และความช านาญในการที่จะวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการค้าอีกด้วย 

 (6) งานส่งเสริมสินค้าขาออกท่ีกระทรวงเศรษฐการและสถาบันการค้าจะร่วมกันปฏิบัตินี้ 
จะต้องได้รับความร่วมมือจากกรมบางกรมในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ คือ 

  1. กรมกสิกรรม ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านการเกษตร และด าเนินการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเป็นท้องที่ๆ ตามโครงการ (พ.ศ. 2504-2509) จะประมาณได้ว่าพืชผลที่ส่งเสริมนั้น จะเพ่ิมขึ้นปีละ
เท่าใด ทั้งจะต้องตรวจสอบสถิติของการปลูกพืชต่างๆ ของเอกชน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคว่า มีอยู่เท่าใด 

  2. กรมประชาสงเคราะห์ มีนิคมสร้างตนเองอยู่หลายหน่วย อาจจะร่วมกัน
ปรึกษาหารือกับกระทรวงเศรษฐการ การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพืชผล และขอความ 
ร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐการ ในการหาตลาด 

  3. กรมสหกรณ์ที่ดิน มีนิคมอยู่ในความควบคุมดูแลอยู่หลายหน่วย อาจจะขอความ
ร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐการในการหาตลาด และจากกรมกสิกรรมในด้านเทคนิคของการ 
เพาะปลูก ฯลฯ 

  4. กรมสหกรณ์ธนกิจ ตั้งสหกรณ์เครดิตเพ่ือเกษตรกรรมส าหรับช่วยเหลือ 
ผู้ผลิต ในการนี้กระทรวงเศรษฐการอาจจะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันกับกรมประชาสงเคราะห์ 
ดังกล่าวในข้อต้น และกรมกสิกรรมอาจจะช่วยเหลือในการจัดหาและเลือกสรรพันธุ์พืชให้แก่กสิกรรับไป
ปลูก 

 (7) การขนสินค้าที่สะสมไว้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะอ านวยความส าเร็จให้แก่องค์การค้าและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทางราชการควรช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกในเรื่องรถตู้ก่อนพ่อค้าอ่ืนๆ ส าหรับขนส่ง
สินค้ามากรุงเทพฯ รถตู้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้นั้น องค์การหรือบริษัทจะโอนไปให้คนอ่ืนไม่ได้ 

 (8) ส่งเสริมร้านค้าย่อยตามโครงการด้วยการหาทุนมาให้ร้านค้าย่อยกู้ยืม และให้ผ่อนส่งใช้
ภายในเวลาที่ก าหนด งานนี้เป็นการส่งเสริมให้คนไทยประกอบการค้า 

 (9) ในเวลานี้การค้าข้าวระหว่างประเทศได้เปลี่ยนสภาพไป ตลาดข้าวเป็นตลาดของ 
ผู้ซื้อ ราคาข้าวในตลาดต่างประเทศได้ลดลงในระยะเวลา 2-3 ปีที่แล้วมา 
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 อนึ่ง วิธีการค้าข้าวเปลือกในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไป โรงสีขนาดเล็กในชนบทได้ทวีจ านวนขึ้น
มาก จนในเวลานี้มีประมาณ 6,000 แห่ง โรงสีเหล่านี้รับซื้อข้าวเปลือกจากผู้ผลิตที่ต้นทาง สีข้าวสารมา
ขายที่กรุงเทพฯ อาศัยเหตุนี้ จึงมีข้าวเปลือกลงมากรุงเทพฯ และธนบุรีน้อย โรงสีขนาดใหญ่ 50 กว่าแห่งที่
กรุงเทพฯ และธนบุรีต้องหยุดท าการสีข้าว เมื่อข้าวสารมาจากต่างจังหวัดเป็นจ านวนมาก ก็เกิดมีคนกลาง
ขึ้นอีกพวกหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นสื่อในการซื้อขายระหว่างเจ้าของโรงสีต่างจังหวัดกับพ่อค้าข้าวสารและผู้ส่ง
สินค้าออกนอกประเทศในกรุงเทพฯ ตามวิธีการค้าข้าวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกเปลี่ยนแปลง
ผิดปกติ ในบางกรณีราคาข้าวเปลือกชั้นที่ 1 เมื่อคิดเป็นข้าวสารแล้วสูงกว่าราคาท่ีส่งออกนอกประเทศ 
(เช่น ในตอนต้น พ.ศ. 2503 ข้าวเปลือกมีราคาเกวียนละ 1,200 บาท) การที่พ่อค้าข้าวเปลือกตั้งราคาซื้อ
ไว้สูงนั้น เป็นผลดีแก่ผู้ผลิตเพียงชั่วคราวเท่านั้น ถ้าการส่งข้าวออกนอกประเทศหยุดชะงักขณะใดขณะหนึ่ง
หรือส่งออกได้น้อย เนื่องจากความต้องการของตลาดในต่างประเทศมีน้อย หรือผู้สั่งซื้อๆ ข้าวจากประเทศ
อ่ืนได้ถูกกว่า ราคาข้าวเปลือกจะ 
ลดลง เพราะปริมาณข้าวที่มีอยู่เกินกว่าปริมาณท่ีใช้บริโภคภายในประเทศ 

 เมื่อการค้าข้าวตกอยู่ในภาวะดังกล่าวข้างต้น ก็จ าต้องปรับปรุงการค้าข้าวของประเทศ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้าวส าหรับส่งออกนอกประเทศควรจะส ารองไว้อย่างน้อย 120,000 ตัน ในเวลานี้มีข้าว
ส ารองในกรุงเทพฯ ธนบุรี เพียง 70,000-80,000 ตันเท่านั้น ซึ่งเป็นจ านวนน้อยเกินไป ถ้ามีข้าวส ารองไว้
พอและมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศทยอยกัน ผู้ส่งสินค้าออกจะสามารถส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อในต่างประเทศได้
ทันความต้องการ ความเคลื่อนไหวในการขึ้นลงของราคาข้าวจะมีน้อย แต่การจัดหาข้าวส ารองนี้ ส่วนใหญ่
ควรปล่อยให้เอกชนท าจะได้ผลดีกว่า 

 2. ส าหรับข้าวที่ส่งออกนอกประเทศนั้น ควรจะท าการสีที่กรุงเทพฯ และธนบุรี เพราะทาง
ราชการสามารถควบคุมคุณภาพของข้าวได้ดีกว่า ประกอบทั้งการเก็บข้าวเปลือกตามชั้นของคุณภาพจะท า
ได้ดีกว่าด้วย อีกประการหนึ่งในบางท้องที่โรงสีที่มีอยู่แล้ว ยังเกินกว่าจ านวนที่ต้องการอยู่มาก จึงไม่ควร
อนุญาตให้ตั้งโรงสีขึ้นใหม่ในท้องที่นั้นๆ  

 3. โรงสีที่มีอยู่ในเวลานี้สีได้ข้าวสารเพียงร้อยละ 65 เท่านั้น โรงสีที่มีเครื่องสีข้าวที่ 
ทันสมัย สามารถท าการสีได้ข้าวสารมากกว่านี้ ฉะนั้นควรจะปรับปรุงเครื่องสีข้าวเสียใหม่ 

 4. ในการส่งข้าวไปจ าหน่ายในต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการจะต้องเคร่งครัดในการ
ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือรักษาชื่อเสียงของข้าวไทยให้ดีอยู่ต่อไป 

8. แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสาธารณสุข 
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 ประชากรของประเทศเป็นก าลังส าคัญอย่างหนึ่งในพัฒนาการเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจจะ
เจริญก้าวหน้าไปได้ ต้องอาศัยประชากรที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ โดยเหตุนี้พัฒนาการ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งส่งเสริมการสาธารณสุข โดยอาศัยหลักใหญ่ๆ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยส่งเสริมอนามัยเพ่ือ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และขยายบริการอนามัยแก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ด าเนินการปราบปรามและป้องกันโรค ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและชีวิตของประชาชน เช่น โรคระบาด และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

 2. ช่วยบ าบัดและรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วย โดยจัดให้มีโรงพยาบาลในที่ 
ชุมนุมชนหนาแน่นตามจังหวัดและอ าเภอ 

 3. ช่วยให้การด าเนินงานทั้งสองข้อข้างต้น บรรลุผลโดยการอบรมแพทย์ พยาบาลและ 
เจ้าหน้าที่วิชาการอ่ืนๆ ให้มีความรู้ความช านาญ และให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของประเทศ 

 4. มีการควบคุมและวิเคราะห์อาหารและยา ตลอดจนการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งการ
ค้นคว้าหาสมมุติฐานของโรคในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ในการด าเนินงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อนี้ กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้อง 
จัดวางโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจตามหน่วยต่างๆ ของกระทรวงให้ประสานกันโดยก าหนด 
แนวทาง ดังนี้ 

 (1) การอนามัย 

  ด้านการอนามัยมีโครงการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัยในส่วนภูมิภาค โดยพยายาม
ยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ให้ครบทุกอ าเภอ สถานีอนามัย
ชั้น 1 ควรประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 1 คน พนักงานสุขาภิบาล 1 คน เป็น
อย่างน้อย และมีเตียงคนไข้ส าหรับกรณีฉุกเฉินประมาณ 10 เตียง ในปัจจุบันสถานีอนามัยชั้น 1 มีอยู่
ประมาณ 1 ใน 3 ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด ซึ่งมีประมาณ 489 อ าเภอ จึงควรพยายามหาทางปรับปรุง
สถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นสถานีชั้น 1 ได้ปีละไม่ต่ ากว่า 5 อ าเภอ แต่โดยเหตุที่งบประมาณมีจ ากัด จึงมี
โครงการที่จะปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นชั้น 1 ได้เพียงปีละ 2 อ าเภอ ภายในระยะ 3 ปีแรก คือ 
พ.ศ. 2504 ปรับปรุงสถานีอนามัยชั้นสองอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2505 อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. 2506 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 เป็นชั้น 
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1 จะพิจารณาปรับปรุงในอ าเภอที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับแรก และในอ าเภอที่มีพลเมืองหนาแน่น
พอประมาณ แต่การคมนาคมระหว่างอ าเภอถึงอ าเภอไม่สะดวกเป็นอันดับที่สอง ส่วนอ าเภอชายแดนหรือ
อ าเภอใดที่กรมแพทย์จัดสร้างโรงพยาบาลแล้ว ก็ไม่จัดตั้งสถานีอนามัยชั้น 1 ให้เป็นการซ้ ากัน 

 ในด้านการปราบปรามและป้องกันโรคติดต่อ ในระยะ 6 ปีนี้ ก าหนดจะปราบปรามโรคไข้ 
มาลาเรียให้เบาบางลง จนถึงอยู่ในระยะที่ควบคุมได้ ส่วนวัณโรค โรคเรื้อน คุดทะราดและโรคติดต่อ 
อ่ืนๆ อันเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมทั้งโรคระบาดและโรคติดต่ออันตรายต่างๆ ก็จ าเป็นต้องรีบ
ด าเนินการปราบปรามให้ได้ผล เพราะยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในการปราบปรามโรคจาก 
องค์การ สหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาอยู่ 

 ยอดเงินพัฒนาการเศรษฐกิจที่จะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขนั้น ในด้านอนามัยจะสามารถ
ด าเนินงานปราบปรามและป้องกันโรคติดต่ออันตราย และโรคระบาดต่างๆ ให้อยู่ในข่ายที่ควบคุมได้ใน
ภาวะปกติ แต่หากเกิดการระบาดของโรคเป็นการฉุกเฉิน ก็จะต้องเพ่ิมงบประมาณอีกตามความจ าเป็น ใน
ขณะเดียวกันกรมอนามัยจะด าเนินงานพัฒนาการอนามัยชนบทให้ประสานงานกับโครงการพัฒนาการ
ท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งคาดว่าจะปฏิบัติการในจังหวัดต่างๆ ได้เกือบทั่วทุกภาคภายใน 6 ปี
นี้ ส่วนการปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เข้าระดับสถานีอนามัยชั้น 1 นั้น (ขณะนี้มีสถานีอนามัยชั้น 1 
อยู่แล้ว 172 แห่ง) ในระยะ 3 ปีหลัง (2507-2509) อาจเพิ่ม 
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงสถานีอนามัยชั้น 2 ให้เป็นชั้น 1 ได้ปีละไม่ต่ ากว่า 10 แห่ง อย่างไรก็ดี ความ
จ าเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งของการอนามัยภูมิภาค คือ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และขาดอุปกรณ์และ
บ้านพักเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 โดยทั่วไป ขณะนี้มีสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 769 แห่ง ตามโครงการระยะ 6 ปีนี้ ได้ก าหนดงบประมาณไว้เป็นค่าซ่อมแซมสถานี
อนามัยและก่อสร้างบ้านพักเพ่ิมเติม รวมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัยเดิมที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ได้
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ข้ึน ในระยะดังกล่าวสถานีอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 จะสามารถบรรจุเจ้าหน้าที่ท่ียังขาด
อยู่ได้จนเกือบครบ รวมทั้งก่อสร้างบ้านพักเพ่ิมเติมให้ได้ 
พอเพียง 

 

 

 (2) การแพทย์ 

  ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลประจ าอยู่แล้วทุกจังหวัด และมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 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 ก าหนดจะขยายโรงพยาบาลภาคข้ึนอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลเมืองสงขลา ส่วนโรงพยาบาลอ าเภอก็ด าริจะจัดตั้งโรงพยาบาลอ าเภออีก 6 
แห่ง คือ ที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดเชียงราย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอยโสธร จังหวัด
อุบลราชธานี อ าเภอสุไหงโกล๊ก จังหวัดนราธิวาส อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอตะกั่ว
ป่า จังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังก าหนดจะขยายโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มเตียง 
คนไข้ เพ่ิมอาคารประกอบ เพ่ิมแพทย์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ส าหรับโรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัด ตามโครงการ
ระยะ 6 ปีนี้ บริการการแพทย์ในส่วนภูมิภาคจะได้ขยายตัวออกไปอีกตามสมควร 

  ส าหรับโรงพยาบาลในส่วนกลางในระยะ 6 ปี จะขยายบริการออกไปตามสมควร คือ 
โรงพยาบาลหญิง ก่อสร้างตึกสูติกรรมและปรับปรุงงานแผนกสูติกรรมเดิมให้ได้รับคนไข้เพ่ิมข้ึนได้อีก 450 
เตียง และคนไข้แผนกอ่ืนๆ ได้อีกประมาณ 100 เตียง โรงพยาบาลสงฆ์ เพิ่มเตียงคนไข้อีกประมาณ 200 
เตียง โรงพยาบาลเลิศสิน ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมเตียงคนไข้ได้อีก 300 เตียง  
โรงพยาบาลโรคจิตก าหนดจะขยายอาคารเพ่ือรับคนไข้เพ่ิมขึ้นได้อีกประมาณ 400 เตียง ใน 
โรงพยาบาลโรคจิตส่วนกลาง และประมาณ 250 เตียง ในโรงพยาบาลโรคจิตส่วนภูมิภาค ส่วน 
โรงพยาบาลอื่นๆ ในภูมิภาคก าหนดจะขยายเตียงคนไข้เพ่ิมขึ้นประมาณ 1,700 เตียง ใน 6 ปี 
ข้างหน้าจะมีเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เพ่ิมขึ้นประมาณ 3,500 เตียง ถ้าจะนับรวม
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดของกรมการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ด้วยแล้ว เข้าใจ
ว่าใน 6 ปีข้างหน้าคงจะขยายบริการรับคนไข้ภายในเพ่ิมข้ึนอีกไม่ต่ ากว่า 4,500 เตียง อันเป็นปริมาณที่
เพ่ิมข้ึน 1 ใน 3 ของจ านวนเตียงที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เดิม 

  นอกจากการขยายอาคารเพ่ือเพ่ิมเตียงคนไข้ รวมทั้งการสร้างอาคารอุปกรณ์ให้ครบ
สมบูรณ์ตามแบบโรงพยาบาลชั้น 1 เช่น การสร้างอาคารผ่าตัดและอาคารเอ๊กซเรย์ตามโรงพยาบาล 
ต่างจังหวัดเป็นต้น แล้วยังต้องมีการก่อสร้างบ้านพักแพทย์และพยาบาล ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มาก 
อีกด้วย 

  อุปสรรคส าคัญของการพัฒนาในด้านสาธารณสุข อยู่ที่การขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
ตามสถิติปรากฏว่า ประเทศไทยยังต้องการบริการทางการแพทย์และการอนามัยเพ่ิมข้ึนอีกมาก ในปัจจุบัน
ทั่วประเทศมีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 อยู่ 3,172 คนเป็นอัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 8,500 คน 
(อัตราถัวเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเซีย แพทย์ 1 คนต่อประชากร 6,000 คน) ในจ านวนแพทย์ทั้งหมดนี้
อยู่ในจังหวัดพระนครและธนบุรีประมาณ 2,300 คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 800 คน 
ส าหรับในส่วนภูมิภาคมีแพทย์ประจ าอยู่เป็นส่วนน้อย คิดเฉลี่ยแล้วจะมีแพทย์ 1 คนต่อประชากร 32,000 
คน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยต้องผลิตแพทย์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1,700-1,800 คน ในระยะ 6 ปีนี้ 



 69 

จึงจะได้อัตราเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อประชากร 6,000 คน ตามโครงการผลิตแพทย์ในระยะ 6 ปีข้างหน้า 
ก าหนดว่าจะผลิตแพทย์ได้ประมาณ 1,500 คน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากก าลังเงินและก าลังครูอาจารย์ที่
สามารถจะหาได้ 

  บริการที่นับว่ายังขาดแคลนอยู่ คือ พยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียนผดุงครรภ์และ
อนามัยในปัจจุบันผลิตพยาบาลได้ปีละประมาณ 400 คน ขณะนี้มีพยาบาลที่ส าเร็จจากโรงเรียนพยาบาล
ของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนอยู่ประมาณ 6,000 คน แต่เนื่องจากมีพยาบาลเป็นจ านวนมาก
เลิกประกอบอาชีพพยาบาลด้วยเหตุผลต่างๆ กัน จึงมีพยาบาลที่ประกอบอาชีพอยู่เพียงประมาณ 5,000 
คน คิดเป็นอัตราส่วนพยาบาล 1 คนต่อพลเมือง 4,900 คน ในจ านวนพยาบาลที่มีอยู่นี้ ประมาณสองใน
สามส่วนประจ าอยู่ในพระนคร อีกประมาณพันกว่าคนประจ าอยู่ในภูมิภาค 

  ตามโครงการระยะ 6 ปี กระทรวงสาธารณสุขด าริจะผลิตพยาบาลเพิ่มข้ึนได้ประมาณ 
2,700 คน และผลิตนางผดุงครรภ์ชั้น 2 และผู้ช่วยพยาบาลได้อีกประมาณ 3,000 คน ในจ านวนนี้จะได้
พยาบาลส่งไปประจ าตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยภูมิภาคประมาณ 1,200 คน ได้ผดุงครรภ์ชั้น 2 
และผู้ช่วยพยาบาลไปประจ าภูมิภาคประมาณ 3,000 คน ภายใน พ.ศ. 2509 ประมาณว่าจะได้อัตราส่วน
พยาบาล 1 คนต่อพลเมือง 3,520 คน 

  การผลิตพยาบาลเพ่ือใช้ในโรงพยาบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับเพ่ือประจ า
สถานีอนามัยต่างๆ ยังมีจ านวนต่ ากว่าที่ควร หากเป็นไปได้จะหาทางบรรจุพยาบาลตาม 
โรงพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อให้ได้อัตราส่วนแพทย์ต่อพยาบาลประจ า 
โรงพยาบาลเป็น 1 ต่อ 4 ในปัจจุบันอัตราส่วนของแพทย์ต่อพยาบาลประจ าโรงพยาบาลมีอัตรา 1 ต่อ 2 

 (3) การศึกษาค้นคว้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  การรักษาพยาบาลของกรมการแพทย์และการอนามัยของกรมอนามัยได้ปฏิบัติมา 
โดยความร่วมมืออันใกล้ชิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดส่งยาให้แก่โรงพยาบาล และสถานี
อนามัยเป็นประจ า นอกจากนี้ยังท าการควบคุมและวิเคราะห์อาหารและยา รวมทั้งค้นคว้าหาสมมุติฐาน
ของโรคในทางวิทยาศาสตร์ กับผลิตยาต าราหลวงจ าหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก และท าการค้นคว้า
ผลิตยาจากสมุนไพรและวัตถุดิบที่มีในประเทศ 

  ปัญหาเฉพาะหน้าของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนี้ คือ การขาดอาคารและ
เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตยาให้พอ
จ าหน่ายตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั่วประเทศ รวมทั้งการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางฝ่าย 
โอสถศาลาที่จะใช้ปฏิบัติงานให้ทันท่วงที ท าให้การจัดส่งยาไปให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในส่วน
ภูมิภาค ยังล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการที่จะใช้บ าบัดโรค 
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  ตามโครงการระยะ 6 ปี งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้แก่การปรับปรุงงาน
เดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่าการขยายงานออกไป เช่น เพ่ิมเติมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้ทันท่วงที และหาทางจัดส่งยาไปยังส่วนภูมิภาคให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เงินทุน 
หมุนเวียนที่มีอยู่จัดซื้อยา 

 



สารบญัแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ีหน่ึง 
พ.ศ. 2504 – 2506 – 2509 
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 ค ำน ำ ฯพณฯ นำยกรฐัมนตร ีประธำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิแห่งชำต ิ
 
ส่วนท่ี 1          หน้ำ 
 

บทที ่1 ภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทย        1 
บทที ่2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบำยพฒันำกำรเศรษฐกจิ    12 
บทที ่3 ควำมกำ้วหน้ำของแผนพฒันำกำรเศรษฐกจิแห่งชำต ิ    17 
 ระยะแรก (พ.ศ. 2504 – 2506) 
บทที ่4 สำระส ำคญัของแผนพฒันำกำรเศรษฐกจิแห่งชำต ิ    26 
 ระยะทีส่อง (พ.ศ. 2507 – 2509) 
บทที ่5 กำรบรหิำรงำนตำมแผนพฒันำกำรเศรษฐกจิแห่งชำต ิ   41 
 

ส่วนท่ี 2 
 
บทที ่6 กำรพฒันำกำรเกษตรและกำรสหกรณ์     46 
บทที ่7 กำรพฒันำอุตสำหกรรมและเหมอืงแร่     88 
บทที ่8 กรพฒันำพลงังำน       103 
บทที ่9 กำรพฒันำกำรคมนำคมและขนส่ง     116 
บทที ่10 กำรพฒันำชุมชนและสำธำรณูปกำร     144 
บทที ่11 กำรพฒันำกำรสำธำรณสุข      162 
บทที ่12 กำรพฒันำกำรศกึษำ      176 
บทที ่13 รฐัวสิำหกจิและพฒันำกำรเศรษฐกจิ     196 
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 นับตัง้แต่คณะปฏวิตัไิด้เขา้บรหิารราชการแผ่นดนิเป็นต้นมา ได้ถอืการพฒันาประเทศและ
ส่งเสรมิความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนชาวไทยโดยรบีเร่งเท่าที่จะพงึกระท าได้ เป็นนโยบาย
ส าคญัทีสุ่ด รฐับาลชุดที่แลว้ ซึ่งม ีฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็นนายกรฐัมนตร ีได้พจิารณา
เห็นว่า ความเจรญิรุ่งเรอืงและเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจของประเทศนัน้ นอกจากจะเป็นการ  
ส่งเสรมิเพิม่รายไดแ้ละมาตรฐานการครองชพีของประชาชนแลว้ ยงัเป็นสิง่ทีจ่ะน ามาซึง่ความมัน่คง
ในด้านการป้องกันประเทศ เสถียรภาพด้านการเมอืง ความเสมอภาพในระบบสงัคม ตลอดจน 
ส่งเสรมิอารยธรรมและวฒันธรรมของชาติด้วย ในการพฒันาเศรษฐกิจนัน้จ าเป็นต้องอาศัยการ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่ภายในประเทศ ก าลงัคนในสาขาวชิาการต่างๆ และเงนิทุนเป็น
ส าคญั นอกจากนัน้จ าเป็นจะต้องวางนโยบาย แนวทาง และมาตรการให้เหมาะสม ทัง้จะต้องมี 
หน่วยงานระดบัชาตเิป็นผู้ด าเนินการให้บรรลุถึงจุดหมาย เพื่อสนองนโยบายของรฐับาลดงักล่าว  
ขา้งตน้ รฐับาลจงึเหน็เป็นการสมควรทีจ่ะจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตขิึน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัใน
การพัฒนา โดยก าหนดแนวทางเป้าหมาย และจดัท าโครงการที่แน่นอน เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมนิผลที่ได้จากการพฒันาเศรษฐกจิ ตรวจสอบผลงานของส่วนราชการที่มหีน้าที่พฒันา และ
เพื่อใหต่้างประเทศทราบถงึนโยบายและมาตรการของรฐับาลในการพฒันาประเทศ รฐับาลจงึไดต้ัง้  
สภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2502 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒใิน
สาขาวชิาการต่างๆ เป็นกรรมการ และไดต้ัง้ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตเิป็นหน่วย
ปฏบิตั-ิงานในความควบคุมของคณะกรรมการบรหิารฯ 

 เมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ 
แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตริะหว่างระยะเวลา พ.ศ. 2504 ถงึ พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2507 ถงึ 
พ.ศ. 2509 การทีไ่ดแ้บ่งระยะเวลาของแผนพฒันาออกเป็น 2 ระยะนัน้ มเีหตุผลอยู่ว่าในการจดัท า
โครงการและวางแผนพฒันาในระยะ 3 ปีแรก จ าเป็นต้องอาศยัเวลาศกึษาและพจิารณางานของ
สาขาต่างๆ และศึกษาปญัหานานาประการ ตลอดจนประสพการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปรบัปรงุแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตใิหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ส าหบัระยะ 3 ปีหลงั 

 



 บดันี้ การด าเนินงานในระยะแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
ปรากฏว่าได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายส่วนรวมที่ได้ก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ นับว่าเป็นที่น่าชื่นชม 
อย่างยิ่ง ในระยะนี้ประเทศไทยต้องสูญเสียก าลังที่ส าคัญโดยมิได้คาดหมาย เนื่องจาก ฯพณฯ  
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตรี ผู้ที่ใฝ่ใจในงานพฒันาการเศรษฐกิจของประเทศได้ถึง 
อสญักรรม ท่านเป็นผู้ที่ได้สรา้งความเจรญิก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยในเวลาอนัสัน้ ตลอดเวลาที ่
ฯพณฯ มีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าสามารถยนืยนัได้ว่า ท่านมีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะให้การ
เศรษฐกจิของประเทศเจรญิก้าวหน้าใหท้นัเวลาและน าความสมบูรณ์พูนสุขใหแ้ก่ประชาชนชาวไทย 
แต่เป็นทีน่่าเสยีดายอยา่งยิง่นกัทีท่่านมไิดอ้ยูด่ผูลงานพฒันาประเทศในระยะ 3 ปีหลงั 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระยะที่สอง (พ.ศ. 2507-2509) นี้  ส านักงาน- 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิดจ้ดัท าขึน้ โดยยดึถอืนโยบาย แนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนเดมิ 
แต่ไดป้รบัปรุงโครงการ เป้าหมาย และขอ้มลูสถติต่ิางๆ ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ ขา้พเจา้ถอืว่าแผนพฒันา
การเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับน้ีเ ป็นมรดกส าคัญที่คณะรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรชัต์ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าและคณะรฐัมนตรีชุดปจัจุบนัเป็นผู้ด าเนินการสืบเน่ืองต่อไป 
ข้าพเจ้าและคณะรฐัมนตรีชุดนี้ขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณว่า จะพยายามบริหารราชการแผ่นดินจน 
สุดความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยที่รกัยิง่ของเราได้เจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 สาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัน้ี ได้แก่ เป้าหมายส่วนรวมที่จะเพิ่ม 
รายไดป้ระชาชาตคิดิเฉลีย่ต่อคนเพิม่ขึน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ต่อปี นโยบายหลกัของการ
พฒันา ได้แก่ การด าเนินงานของรฐัเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนให้เจริญ  
กา้วหน้ายิง่ขึน้ โดยฝา่ยรฐับาลจะไดเ้รง่รดัพฒันาโครงการขัน้พืน้ฐาน อนัไดแ้ก่ การชลประทาน การ
คมนาคม การส่งเสรมิการเกษตร การพฒันาชุมชน การศึกษา การสาธารณสุข และบรกิารสงัคม
ต่างๆ ในระยะของแผนพฒันาฉบบันี้จะไดเ้ริม่งานชลประทานซึง่เป็นโครงการใหญ่ 2 โครงการ คอื 
โครงการแมก่ลอง และโครงการแมน่ ้าน่าน เริม่ก่อสรา้งบูรณะทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดั
ตามโครงการ 8 ปี และ 6 ปี เริม่ส่งพลงังานไฟฟ้าจากโครงการยนัฮ ีและโครงการไฟฟ้าลกิไนท์ที่
กระบี่ เปิดการศึกษาที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  
ด าเนินการตามโครงการอื่นๆ ที่มคีวามส าคญัอกีหลายสบิโครงการ ในการนี้ไดก้ าหนดค่าใช้จ่ายไว้
ในงบพฒันาการเศรษฐกิจเป็นเงนิถึง 20,000 ล้านบาท โดยจะพยายามหาเงนิมาลงทุนจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในเวลาเดยีวกนันี้รฐับาลจะรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิและการ
คลงัไวใ้หม้ัน่คงดงัทีป่ฏบิตัไิดผ้ลดมีาแลว้ 

 



 ขา้พเจา้ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทีป่รกึษาและคณะกรรมการบรหิาร สภาพฒันาการ-
เศรษฐกิจแห่งชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทัง้ปวงที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างพร้อมเพรยีงในการจดัท า
แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัน้ี ขา้พเจา้ใคร่ขอรอ้งใหข้า้ราชการและพนักงานของรฐัทุกคน
ทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้สยีสละตัง้ใจท างานเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และขออ้อนวอน
ใหป้ระชาชนทัง้มวลใหค้วามร่วมมอืแก่รฐับาลในการประกอบอาชพีเพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเองและ
แก่ส่วนรวมของประเทศชาต ิ
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บทท่ี 1 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

______________ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
 
 1. การศกึษาภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในระยะ 10 ปีทีแ่ลว้ คอืตัง้แต่ พ.ศ. 2494 
จนสิน้ พ.ศ. 2503 ก่อนเริม่แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตแิสดงว่า การเศรษฐกจิของประเทศไทย
ไดข้ยายตวัออกไปในระดบัดพีอควร กล่าวคอืรายไดข้องประชาชาตไิดเ้พิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี 
และรายไดข้องประชาชาตต่ิอประชากรหนึ่งคนเพิม่ในอตัรากว่ารอ้ยละ  2 ต่อปี ส่วนการสะสมทุนนัน้
ก็ได้เพิม่ขึน้เป็นล าดบั เป็นอตัราส่วนประมาณร้อยละ 18 ของรายได้ประชาชาติ การค้ากบั 
ต่างประเทศอนัเป็นเรื่องส าคญัยิง่ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้ขยายตวัพอสมควร  ดงัจะ
เหน็ได้ว่าสนิค้าขาออกมมีูลค่าเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ต่อปี แต่ก็ยงัเพิม่ขึน้ในอตัราต ่ากว่ามูลค่า
สนิคา้ขาเขา้ซึง่เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 6.6 ต่อปี ถงึแมว้่าการคา้ระหว่างประเทศจะขาดดุลเกอืบทุกปี แต่
ประเทศไทยหาไดป้ระสบปญัหาหรอืความยุ่งยากในการช าระเงนิระหว่างประเทศอย่างใดไม่ เพราะ
เงนิช่วยเหลอื เงนิกู้ และเงนิลงทุนจากต่างประเทศมสี่วนช่วยแบ่งเบาภาระการใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิตรา
ต่างประเทศในระยะ 3 ปีที่แล้วคอืระยะแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ ดุลช าระเงนิ
ระหว่างประเทศไมข่าดดุล 
 
 2. การขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศและการค้าระหว่างประเทศในปจัจุบนัได ้
รุดหน้าไปพอควร รฐับาลไดด้ าเนินนโยบายการคลงัทีสุ่ขุม ตลอดทัง้มสีมรรถภาพดขีึน้ในการเก็บ
ภาษอีากรท าใหฐ้านะการคลงัของรฐับาลมเีสถยีรภาพมัน่คง  ซึ่งเป็นผลดแีก่เศรษฐกจิเป็นอย่างยิง่  
รฐับาลจงึสามารถก าหนดค่าเสมอภาคแห่งเงนิตราในอตัรา 20.84 บาท ต่อ 1 ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา
ในวนัที ่20 ตุลาคม 2506 
 
 3. ในระยะ 10 ปีทีก่ล่าวนี้ มบีางปีทีก่ารเศรษฐกจิของประเทศไทยไดร้บัความกระทบ-
กระเทอืนมาก เช่น การตกต ่าของราคาสนิคา้ส าคญัๆ ทีส่่งออกนอกประเทศใน พ.ศ.2494 พ.ศ.2497 
และ พ.ศ.2500 แต่การเศรษฐกจิของประเทศก็สามารถฟ้ืนตวักลบัเขา้สู่สภาพปกตใินระยะเวลา  
อนัรวดเรว็และยงัขยายตวัออกไปอกีในระยะต่อมา โดยการผลติไดเ้พิม่มากขึน้และมลูค่าสนิคา้ออกก็
ไดเ้พิม่ขึน้เช่นกนั ทัง้ๆ ทีใ่นระยะเวลาเดยีวกนันี้ จ านวนประชากรไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราค่อนขา้งสูงมาก
ต่อปี ทัง้นี้เป็นดว้ยในระยะหลงันี้ นอกจากขา้ว ยาง ดบีุก และไมส้กั ซึง่เคยเป็นสนิคา้ออกทีส่ าคญั
ตัง้แต่ดัง้เดมิแลว้ ผลติภณัฑอ์ื่นๆ หลายประเภทไดม้คีวามส าคญัเพิม่ขึน้ในการเศรษฐกจิของประเทศ 
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ซึ่งเป็นผลของนโยบายกระจายการผลติหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติพชืผลเกษตรกรรม
หลายชนิดเป็นสนิคา้ขาออกเพิม่เตมิ สภาพการณ์เช่นนี้ออกจะแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยมพีืน้ฐาน
ทางเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงและจะสามารถขยายตวัออกไปไดอ้กีเรือ่ยไปในอนาคต 
 
ปัญหาเศรษฐกิจขัน้พื้นฐาน 
 
 4. ในขณะทีก่ารเศรษฐกจิของประเทศก าลงัขยายตวันี้ ปรากฏว่ามปีรากฏการณ์หลาย
ประการแสดงว่า จะเกดิปญัหาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิขัน้พืน้ฐาน สาเหตุทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
อตัราเพิม่ของประชากร การว่างงาน สมรรถภาพในการผลติดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
บรกิารต่างๆ ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
 5. อตัราเพิม่ของประชากรได้เขยบิสูงขึ้นเป็นล าดบั  จนในปจัจุบนัเท่ากบัประมาณ 
รอ้ยละ 3 ต่อปี หากประชากรยงัคงเพิม่ในอตัราทีสู่งนี้อยู่ต่อไปประมาณว่าใน พ.ศ. 2525 ประเทศ
ไทยจะมปีระชากรเป็นจ านวน 50 ลา้นคน เทยีบกบัจ านวน 30 ลา้นคนใน พ.ศ. 2506 ในจ านวน 
พลเมอืงที่เพิม่ขึน้นี้ประมาณรอ้ยละ 46 จะเป็นบุคคลในวยัต ่ากว่า 15 ปี การทีจ่ านวนประชากร 
เพิม่ขึ้นเช่นนี้ย่อมกระทบกระเทอืนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  และจะน ามาซึ่งปญัหาในการยกระดบั 
มาตรฐานการครองชพีของประชากรและการเพิม่รายไดข้องประชาชาตใินอนาคต  ในกรณีทีจ่ านวน
ประชากรเพิม่ในอตัราสงู รายไดแ้ละประสทิธภิาพในการผลติของประชาชาตกิจ็ าต้องเพิม่ขึน้ในอตัรา
สูงยิง่ขึน้เช่นกนั การลงทุนอนัเป็นผลทีจ่ะท าใหร้ายไดข้องประชาชาตเิพิม่ขึน้นัน้ กจ็ าต้องเพิม่ขึน้ใน
อตัราสูงขึ้นให้เป็นส่วนสมัพนัธ์ตามไปด้วย การลงทุนจะมทีางขยายตวัได้ ก็ต่อเมื่ออตัราการ 
ออมทรพัยเ์พิม่มากขึน้ แต่การออมทรพัย์จะขยายออกไปอย่างกว้างขวางได้ยาก  ในเมื่อรายได ้
ถวัเฉลี่ยต่อประชากรหนึ่งคนอยู่ในระดบัต ่า ดงัเช่นในกรณีของประเทศไทย หากประเทศไทยจะ
พยายามทวรีายไดข้องประชาชาตต่ิอประชากรหน่ึงคนในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 3 ต่อปีแลว้ จ าต้องมี
การออมทรพัยใ์ห้มากกว่าที่เป็นอยู่และควรพนิิจพเิคราะห์ในปจัจุบนั ในการลงทุนอย่างรอบคอบ
เพื่อใหบ้งัเกดิประโยชน์ตอบแทนสมบรูณ์มากกว่าทีเ่ป็นมาแลว้ 
 
 6. ในปจัจุบนั การว่างงานในประเทศไทยยงัไม่เป็นปญัหาทีรุ่นแรง เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชนบท และถงึแมว้่าเกษตรกรอาจท างานน้อยกว่าทีค่วรอนัเนื่องมาจากฤดู
การผลติและเกบ็เกีย่วไมต่อ้งใชเ้วลาทัง้ปี จ านวนประชากรเฉลีย่ตามพืน้ทีท่ีใ่ชท้ าการเพาะปลูก กย็งั
ไม่หนาแน่นเกนิไปจนเป็นเหตุใหอ้าชพีเกษตรกรรมไรผ้ลตอบแทน ประชากรส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้ใน
ปจัจบุนัยงัสามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมไดด้ว้ยการขยายเน้ือทีเ่พาะปลกูและเพิม่ผลผลติต่อไร่  

แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของประชากรเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2503  
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อย่างไรก็ดี ถ้าอัตราเพิม่ของจ านวนประชากรไม่ลดลงกว่าอตัราในปจัจุบนั ประมาณว่าในปี 
พ.ศ.2525 บุคคลทีอ่ยู่ในวยัประกอบอาชพีจะมปีระมาณ 25 ลา้นคน ในกรณีเช่นว่านี้ ปญัหาการ 
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ว่างงานอาจจะเกดิขึน้และจะเป็นปญัหาส าคญัทีร่ฐับาลจะตอ้งก าหนดแนวทางส าหรบัแก้ไขโดยขยาย
กจิการทัง้ในดา้นเกษตร อุตสาหกรรม บรกิารต่างๆ และอาชพีอื่นๆ ใหก้วา้งขวางออกไป ในการนี้
จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมาก ในสถานะการณ์เช่นนี้จะต้องกระจายและขยายการเศรษฐกจิของ
ประเทศออกไปหลายดา้นเพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชค้วามสามารถและแรงงานของตนประกอบอาชพีใน
ดา้นอื่นๆ นอกจากเกษตรกรรมใหม้ากขึน้ 
 
 7. ในปจัจุบนัการผลติพชืผลและผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมตลอดจนบรกิารต่างๆ ยงัมี
สมรรถภาพต ่าอยู่ ดงัจะเหน็ไดว้่าผลติผลส าคญัเกอืบทุกประเภทในด้านเกษตรทีไ่ด้ในเนื้อทีไ่ร่หนึ่ง
นัน้ อยู่ในระดบัต ่ากว่าทีส่มควร ส่วนการผลติในดา้นอุตสาหกรรมนัน้ ก าลงัเผชญิกบัอุปสรรคหลาย
ประการ เป็นเหตุใหก้จิการเหล่านี้ยงัต้องไดร้บัความอุ้มชูคุม้ครองต่อไปอกี  ส่วนการขนส่งกย็งัไม่อยู่
ในระดบัที่ดี เพราะค่าใช้จ่ายยงัสูงอยู่และยงัไม่สามารถให้บรกิารได้เป็นอย่างดี ทัง้นี้จะต้องใช ้
มาตรการต่างๆ ทีจ่ะน ามาซึง่สมรรถภาพสูงขึน้ทัง้ในดา้นการผลติและในดา้นอ านวยการ ส่วนกจิการ
และบรกิารซึง่มคี่าผลติต ่าหรอืไดล้ดลง กค็วรจะขยายการผลติใหม้ากยิง่ขึน้ ผลของการปฏบิตัติาม
มาตรการเช่นนี้ย่อมจะส่งเสรมิการบรโิภคอุปโภคและตลาดการค้าผลติภณัฑ์ของประเทศไทยทัง้ 
ภายในประเทศและนอกประเทศ 
 
 8. การเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัอกีอย่างหนึ่ง ซึง่
เกี่ยวเนื่องกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศและการเพิม่ของประชากรอยู่มาก  เท่าที่เป็น
มาแล้ว ได้มกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาตหิมดเปลอืงในอตัราที่สูงเกนิกว่าการสงวนไว้ การส ารวจ
ทรพัยากรบางอย่างที่จะใช้เป็นหลกัในการสงวนได้ด าเนินไปอย่างล่าช้าไม่ทนัการ  ทรพัยากร  
ธรรมชาตทิีส่ าคญัคอื ปา่ไม ้และแรไ่ดส้ิน้เปลอืงอยา่งรวดเรว็ ผลของการส ารวจป่าไมป้รากฏว่ามน้ีอย
กว่าทีค่าดไวม้าก การชกัลากไมอ้อกจากป่าจงึมคี่าใชจ้่ายสูงขึน้เป็นล าดบั ปรมิาณไมส้กัทีผ่ลติไดม้ี
แต่จะลดลง ในกาลขา้งหน้าไมส้กัซึง่เคยเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัอย่างหนึ่ง จะมคีวามส าคญัน้อยลง 
แหล่งแรท่ีส่มบรูณ์จะค่อยๆ หมดไป การส ารวจแรอ่ื่นๆ ไดด้ าเนินการและพบแหล่งแร่หลายแห่ง แต่ก็
ยังไม่อยู่ ในขัน้ที่จะด าเนินการผลิตอย่างกว้างขวาง  เว้นแต่ยิบซัม่และลิกไนท์  การ 
สิน้เปลอืงทรพัยากรธรรมชาตบิางอย่างโดยรวดเรว็นัน้อาจจะกระทบกระเทอืนการผลติบางประเภท  
แต่ก่อให้เกดิความเสยีหายในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าลายป่าไม้ที่พงึควรสงวนและ 
คุ้มครองจะเป็นอตัรายแก่อนาคตด้านการเกษตรของประเทศอย่างมหนัต์ เพราะจะเป็นเหตุให้
ปรมิาณน ้าและความอุดมสมบรูณ์ของดนิลดน้อยลง 
 9. นอกจากน้ียงัมปีญัหาอื่นๆ ทีจ่ะต้องหยบิยกขึน้มาพจิารณาเป็นต้นว่า บรรดาสนิคา้
ขาออกทีส่ าคญัยอ่มขึน้อยูก่บัอุปสงคแ์ละราคาซือ้ขายในตลาดต่างประเทศภาวะตลาดในต่างประเทศ
จงึเป็นเรือ่งทีจ่ะส ารวจศกึษาโดยละเอยีด การออมทรพัยย์งัอยู่ในระดบัต ่า การขาดก าลงัคนทีช่ านาญ
งาน และการปรบัปรุงระบบบรหิารงานให้เหมาะสมกับเหตุการณ์  ทัง้นี้ พอจะสรุปได้ว่า 
สิง่เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหก้ารผลติและบรกิารอยู่ในระดบัต ่า  ค่าใช้จ่ายในการ



 5 

ผลติต่อหน่วยสงูและมกีารสิน้เปลอืงโดยไม่จ าเป็น เมื่อปรากฏแลว้ว่าจ านวนประชากรจะเพิม่ขึน้มาก 
กจ็ าเป็นจะตอ้งแก้อุปสรรคดงักล่าวนี้ใหห้มดสิน้ไป เพื่อใหก้ารเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ เจรญิก้าวหน้า
โดยมลิ่าชา้ 
 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดหมายในระยะยาว 
 
 10. เมื่อได้ค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัและปญัหาเศรษฐกจิต่างๆ ของประเทศ
แล้ว พงึเหน็ไดว้่าการยกมาตรฐานการครองชพีให้สูงขึน้ในขณะที่ประชากรก าลงัเพิม่ในอตัราที่สูง
มาก จะเป็นไปดว้ยการเรง่พฒันาการเศรษฐกจิและทรพัยากรต่างๆ ใหเ้กดิผลประโยชน์เตม็ทีร่วมทัง้
พยายามกระจายการผลติใหม้มีากประเภทขึน้ ซึง่จะท าใหแ้รงงานในดา้นการเกษตรเปลีย่นแปลงหนั
ไปสู่งานในด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ  ที่เพิ่มขึ้นเป็นล าดบั การพฒันาตามแนวทาง 
ดงักล่าวนี้เป็นสิง่ทีพ่งึกระท าได้ ในอนาคตโดยไม่ต้องสิน้เปลอืงมากมายเกนิไป แนวทางทีจ่ะพฒันา
กจิกรรมและทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ อาจคาดไดด้งัต่อไปนี้ 
 
การเกษตร 
 
 11. พืน้ดนิยงัคงเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี่ส าคญัทีสุ่ด ในปจัจุบนัประเทศไทยใชเ้น้ือที่
เพาะปลูกประมาณ 70 ล้านไร่ หรอืรอ้ยละ 20 ของเนื้อทีท่ ัง้หมด ในจ านวนนี้มเีนื้อทีเ่พาะปลูก
ประมาณ 10 ล้านไร่เท่านัน้ที่จะไดร้บัประโยชน์จากการชลประทานตามโครงการที่เสรจ็แล้วหรอื
ก าลงัอยู่ในระหว่างก่อสร้างในปจัจุบัน ในอนาคตยงัมีช่องทางที่จะพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิด 
ผลประโยชน์ยิง่ขึน้ได้อกีมาก ด้วยการขยายเนื้อที่เพาะปลูก ขยายการชลประทาน การป้องกนั 
อุทกภยั การใชปุ้๋ ย การเพาะปลูกพชืผลหลายประเภททีเ่หมาะสมกบัเนื้อทีด่นิ และการแก้ไขวธิกีาร
ผลติใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ เกษตรกรจะมรีายไดจ้ากการเพาะปลูกสูงกว่าทีเ่ป็นอยู่ในเวลานี้  อย่างไร
กด็ ีการเพิม่ผลผลติในอนาคตควรจะมุง่ไปในทางใชปุ้๋ ยมากขึน้และปรบัปรุงวธิกีารผลติใหด้ขีึน้แทนที่
จะเพิม่เนื้อทีเ่พาะปลกู 
 
 12. ตามผลงานจ าแนกประเภทที่ดนิขัน้ต้นประมาณว่า  ยงัคงมทีี่ดนิพอส าหรบัขยาย 
การเพาะปลูกในอนาคตไดอ้กีประมาณ 50 ลา้นไร่ รวมเป็นเนื้อทีเ่พาะปลูกทัง้สิน้ประมาณ 120 ลา้น
ไร่ แต่โดยที่ที่ดนิซึ่งใช้ท าการเพาะปลูกอยู่แล้วยงัให้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควร  จงึจ าเป็นต้อง
พจิารณาหาทางแกไ้ขดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อใหป้ระโยชน์มากกว่าในปจัจุบนั ใน 20 ปีขา้งหน้าคาดว่า
จะขยายเนื้อทีเ่พิม่ขึน้อกีประมาณ 30 ลา้นไร่ รวมเนื้อทีเ่พาะปลูกประมาณ 100 ลา้นไร่ ส าหรบั
ประชาชนประมาณรอ้ยละ 70 ซึง่เป็นเกษตรกร 
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 13. ในปจัจุบนัการใช้น ้าและทีด่นิในท้องทีท่ี่มกีารชลประทานยงัไม่ได้ผลเต็มที่ เพราะ
การก่อสรา้งบางโครงการยงัไม่เสรจ็บรบิูรณ์ ในอนาคตยงัมโีครงการชลประทานอกีหลายโครงการที่
ก าลงัก่อสรา้งหรอือยู่ในขัน้ส ารวจออกแบบ หากการชลประทานไดเ้สรจ็เรยีบรอ้ยและใชเ้ตม็ที่ตาม
โครงการ เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทานจะเพิม่ขึน้อกีประมาณไม่ต ่ากว่า 10 ล้านไร่ ระบบ 
การเพาะปลกูพชืปีละ 2 ครัง้จะกวา้งขวางขึน้และการใชปุ้๋ ยจะมปีระสทิธภิาพสูงขึน้ ปรมิาณพชืต่างๆ 
ที่ผลติได้ย่อมจะมากขึ้นเป็นเงาตามตวั  ส่วนความเสยีหายเนื่องจากอุทกภยัหรอืความแห้งแล้ง 
ขาดแคลนน ้ายอ่มจะลดน้อยลง 
 
 14. การใชปุ้๋ ยในปจัจุบนัยงัไม่แพร่หลาย การทีผ่ลผลติขา้วต่อไร่ยงัคงต ่าอยู่กเ็พราะเหตุ
ว่าชาวนาได้เพาะปลูกปีแล้วปีเล่า แต่มไิด้ท าการบ ารุงดนิเลย ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ได้รบั 
ผลตอบแทนจ านวนน้อย การใชปุ้๋ ยของเกษตรกรจะกวา้งขวางยิง่ขึน้ ถ้าหากมกีารควบคุมการใชน้ ้า
ให้ถูกต้อง ลดราคาปุ๋ ยต ่าลงกว่าในปจัจุบนัและส่งเสรมิให้เกษตรกรไทยได้ใช้ปุ๋ ยโดยถูกต้องตาม 
หลกัวชิาการแลว้ อาจประมาณไดว้่าผลผลติจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 โดยคาดคะเนจากผลการทดลองที่
ไดก้ระท ามาแลว้ในปจัจุบนัน้ีทีไ่ดม้กีารใชปุ้๋ ยเพื่อการปลูกขา้วบา้งเลก็น้อยในบางทอ้งที ่ถ้าการณ์ได้
เป็นไปดงักล่าวแล้วนี้ ในระยะ 20 ปีขา้งหน้าการเพิม่ผลผลติของขา้วจะกระท าไดโ้ดยมาตรการ  3 
อย่าง คอื การควบคุมการใชน้ ้า การใช้ปุ๋ ย และวธิกีารเพาะปลูกที่ถูกต้องรวมทัง้การใชข้า้งพนัธุ์ดี  
อนัจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกว่าการขยายเนื้อทีก่ารท านาซึง่จะท าไดอ้กีบา้งแต่ไมม่ากนกั 
 
 15. การปลูกพืชหลายประเภทก าลังเริ่มได้รบัความนิยมและจะขยายออกไปอย่าง  
กวา้งขวาง การผลติพชืไร ่เป็นตน้ว่า ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ปอ และออ้ย ไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ พชื
อื่นๆ เช่น ขา้ว ถัว่ ยาสูบ และฝ้าย จะมปีรมิาณมากขึน้เมื่อการชลประทานขยายเขตออกไป 
โดยเฉพาะปรมิาณฝ้ายทีผ่ลติไดจ้ะพอเพยีงแก่ความต้องการภายในประเทศ ส่วนในภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ ซึ่งยงัมเีนื้อที่ดอนเหลอือยู่มากยงัไม่ได้ใช้ในการเพาะปลูก  อาจจะปลูกขา้วโพดและ 
ขา้วฟ่างในทีด่นิดงักล่าวส าหรบัเลีย้งสตัว ์การผลติยางในอนาคตย่อมขึน้อยู่กบัการปลูกแทนและการ
ใชพ้นัธุย์างดซีึง่ให้ผลมากกว่าพนัธุ์ทีเ่คยใชอ้ยู่ ถ้าหากการปลูกแทนด าเนินไปไดเ้รว็และบงัเกดิผล
ตามทีค่าดคะเนไว้ ประเทศไทยกส็ามารถผลติยางไดม้ากขึน้โดยไม่ต้องเพิม่เนื้อทีเ่พาะปลูกมากนัก  
การปลกูชาและกาแฟคงจะขยบัขยายออกไปไดอ้กีเพราะยงัมเีนื้อทีเ่พาะปลูกในทีสู่งซึง่เหมาะแก่การ
ปลกูพชืเหล่านี้จนพอแก่ความตอ้งการภายในประเทศโดยไมต่อ้งสัง่ซือ้จากต่างประเทศอกีต่อไป 
 
 16. การเลีย้งสตัวแ์ละการประมงมทีางจะขยายออกไปได้อกีและอตัราปรมิาณทีเ่พิม่จะ
ไม่น้อยกว่าทีเ่ป็นมาแลว้ การขยายอาชพีในทางจบัสตัวน์ ้าจะหนักไปในทางประมงทะเล  ในอนาคต
ปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้าอาจจะเป็นสนิค้าออกทีส่ าคญั ส่วนการผลติไมน้ัน้ มแีนวโน้มลดลงในระยะยาว 
เพราะไม้ที่มคี่าได้ถูกตดัฟนัจนจ านวนมเีหลอืได้ลดน้อยลงอย่างมากและการสรา้งสวนป่ายงัไม่ได ้



 7 

รเิริม่อย่างจรงิจงั โดยเฉพาะอย่างยิง่สมควรทีจ่ะสรา้งสวนป่าไมเ้น้ืออ่อนเพื่อท ากระดาษและไมอ้ื่นๆ 
ทีม่คี่าเป็นสนิคา้ ถ้าหากจะถอืการสรา้งสวนป่าเป็นนโยบายส าคญัและด าเนินงานอย่างจรงิจงัแลว้ก็
คงจะต้องลงทุนในระยะยาวส าหรบัการปลูกและบ ารุงรกัษาเป็นจ านวนมากและต้องกวดขนัมใิห้ป่า
ถูกท าลายดว้ยจงึจะไดผ้ล 
 
 17. ในระยะ 10 ถงึ 20 ปีขา้งหน้า ป่าไมซ้ึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตจิะค่อยๆ หมดไป ถ้า
ไม่จดัการสงวนและบ ารุงป่าเหล่านัน้ให้อยู่ในสภาพที่ด ี ในที่สุดประเทศจะขาดแคลนไม้ซึ่งเป็น 
ผลผลติส าคญัอย่างหนึ่งของประเทศ ทัง้น้ีเป็นด้วยมกีารตดัฟนัชกัลากไมอ้อกเป็นจ านวนเกนิกว่า
ก าลงัของป่าซึง่อาศยัการบ ารุงตามธรรมชาตเิป็นส าคญั อาศยัเหตุดงักล่าว จงึจ าเป็นต้องสงวนป่าที่
อยู่ต้นน ้าล าธาร ส่วนป่าที่อนุญาตให้ท าไม้นัน้ต้องรกัษาไมเ้ชื้อให้พอเพยีง เพื่อให้ต้นไม้เล็กๆ 
เจรญิเตบิโตตามธรรมชาติ การจดัป่าไมใ้ห้เป็นป่าสงวนจะต้องก าหนดจุดหมายให้แน่นอนโดยทีใ่น
ระยะหลงันี้ ป่าไดถู้กท าลายมาก จงึเป็นการสมควรที่จะก าหนดจุดหมายในการสงวนป่าเป็นเน้ือที่
ประมาณรอ้ยละ 50 ของเนื้อทีท่ ัว่ประเทศ และอาจลดเหลอืรอ้ยละ 40 ในอนาคตขา้งหน้าเป็นอย่างต ่า
ทีสุ่ด 
 
อตุสาหกรรม 
 
 18. กจิการอุตสาหกรรมไดข้ยายตวัขึน้โดยสม ่าเสมอพอสมควรตลอดระยะ  10 ปีทีแ่ลว้
มา แต่ถงึกระนัน้ก็ดอีตัราส่วนของมูลค่าผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมมเีพยีงรอ้ยละ 12 ของยอดรวม 
ผลติภณัฑท์ัง้มวลของชาตเิท่านัน้ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึง่
ส่วนมากใชแ้รงงานภายในครอบครวัและใชว้ตัถุดบิอนัเป็นผลผลติเกษตรกรรม  เช่น การสขีา้ว การ
เลื่อยไม ้ การท าน ้าตาล เป็นต้น เท่าทีเ่ป็นมาแลว้การขยายตวัของกจิการอุตสาหกรรมอุีปสรรคใน
ดา้นความจ ากดัของตลาด การดอ้ยสมรรถภาพในการบรหิารและวชิาการ การขาดแคลนเงนิทุน การ
ขาดวตัถุดบิที่จ าเป็นบางประเภท การขาดแคลนพลงังานในราคาต ่า ราคาค่าขนส่งสูงและแรงงาน
ทัว่ไปยงัไม่เหมาะกบัวนิัยของงานอุตสาหกรรม อุปสรรคเหล่านี้หลายประการคงจะลดน้อยไปใน
อนาคตเมื่อรายไดห้รอือกีนัยหนึ่งก าลงัซื้อของประชากรเพิม่ขึน้  ตลาดของผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม
หลายประเภทย่อมจะขยายกวา้งขวางขึน้เป็นเงาตามตวั การอบรมเพื่อเพิม่ผลผลติการปรบัปรุงการ
บรหิารธุรกจิในดา้นจดัการและวชิาการ การฝึกแรงงาน และการส่งเสรมิการลงทุนดว้ยวธิกีารใหส้ทิธิ
พเิศษต่างๆ ทีก่ระท าอยูใ่นขณะน้ีจะช่วยใหก้จิการอุตสาหกรรมก้าวหน้าและจงูใจใหบุ้คคลทัง้ภายใน
และจากต่างประเทศลงทุนมากขึน้เป็นล าดบั 
 
 19. ในอนาคต กจิการอุตสาหกรรมเบาที่มอียู่จะขยายตวัมากขึน้และจะมมีากประเภท
ขึน้ การขยายตวัของเกษตรกรรมและก าลงัซือ้ของประชากรทีเ่พิม่ขึน้จะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมประเภท
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แปรรปูผลติผลเกษตรกรรมขยายตวัออกไป เช่น อุตสาหกรรมอาหารส าเรจ็รปู อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมผลติปุ๋ ย ส่วนอุตสาหกรรมซเีมนต์และวสัดุสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ จะ
ขยายตวัออกไปตามความต้องการก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืนและการก่อสรา้งอื่นๆ ตามการขยายตวั
ของชุมนุมชน นอกจากนัน้อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมประเภทเคมอีาจจะเกดิขึน้เพื่อสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้เคมภีณัฑ์ อุตสาหกรรมประเภทวศิวกรรม เช่น ผลติ
เครื่องยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ รวมทัง้การผลติเครื่องไฟฟ้าและผลติภณัฑโ์ลหะต่างๆ จะขยายตวั
ออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
 
 20. แมว้่าการขยายตวัของกจิการอุตสาหกรรมในระยะยาวจะมขีอบเขตกว้างขวางขึน้  
ดงักล่าวข้างต้นก็ดีเมื่อเทียบเป็นส่วนของรายได้ประชาชาติแล้ว  กิจการอุตสาหกรรมยงัคงมี
ความส าคญัต ่ากว่าเกษตรกรรม แต่จ านวนประชากรทีป่ระกอบอาชพีในกจิการอุตสาหกรรมเทยีบกบั
จ านวนประชากรทีป่ระกอบอาชพีทัง้หมดจะมสี่วนสูงขึน้กว่าใน พ.ศ. 2503 ซึง่มเีพยีงรอ้ยละ 3.4 
เท่านัน้ 
 
การพฒันาสาขาอ่ืนๆ 
 
 21.  ในระยะเวลาประมาณ 20 ปีขา้งหน้า บรกิารสาธารณูปการซึง่ไดแ้ก่การไฟฟ้า การ
ประปา อาคารสงเคราะห์ การพฒันาชุมชนจ าต้องขยายออกไปใหท้นัจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้  และ
การขยายตวัของอุตสาหกรรมและกจิการอื่นๆ การขยายตวัของบรกิารสาธารณูปโภคนี้จะช่วยให้ 
กจิการอื่นๆ กา้วหน้าไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ ในดา้นพลงังานเขือ่นพลงัน ้าหลายโครงการก าลงัอยู่ในระหว่าง
ก่อสรา้ง และมอีกีหลายโครงการทีก่ าลงัจะรเิริม่ขึน้ ใน 10 ปีขา้งหน้าพลงังานไฟฟ้าของประเทศจาก
แหล่งต่างๆ คงจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ  1 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งคาดว่าความต้องการ 
พลงังานไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกนั 
 
 22. ความตอ้งการบรกิารขนส่งคมนาคม ในขณะนี้มรีะดบัสูงกว่าบรกิารทีม่อียู่ ยิง่กจิการ
ดา้นต่างๆ ขยายตวัมากออกไปดงัทีค่าด ความขาดแคลนก็จะเพิม่สูงขึน้เป็นล าดบั จนกลายเป็น
อุปสรรคของพฒันาการเศรษฐกิจ ในระยะสบิปีขา้งหน้าภาระที่ส าคญัยิง่ได้แก่การพฒันากิจการ 
ขนส่งและคมนาคมใหส้ะดวกรวดเรว็และประหยดัค่าใชจ้่าย กจิการขนส่งและคมนาคมทีจ่ะต้องไดร้บั
การบูรณะปรบัปรุงโดยเร่งด่วนได้แก่ทางหลวงแผ่นดนิ ทางหลวงจงัหวดั การท่าเรอื การรถไฟ 
บรกิารขนส่ง การไปรษณีย ์และโทรคมนาคม การพฒันากจิการเหล่านี้เป็นงานทีจ่ะกระท าส าเรจ็ได้
โดยต้องใชเ้วลานานพอสมควร ในระยะ 10 ปีขา้งหน้า ประเทศไทยจะก่อสรา้งและบูรณะทางหลวง
แผ่นดนิไดป้ระมาณ 6,000 ก.ม. และทางหลวงจงัหวดัไดป้ระมาณ 3,000 ก.ม. ซึง่จะยงัคงใหบ้รกิาร
แก่การขนส่งทางบกไดต้ ่ากว่าความตอ้งการอยูม่าก 



 9 

 
 23. การขยายตวัของกจิการต่างๆ ทีร่ะบุขา้งต้นในสบิปีขา้งหน้าจะเป็นผลใหป้ระชาชนมี
งานท าเพิม่มากขึน้ในส่วนทีเ่ป็นพฒันาการกจิการนัน้ๆ โดยตรง ไดแ้ก่การก่อสรา้งเขื่อนพลงัน ้าเพื่อ
การชลประทานและการพลงังาน การก่อสรา้งและบรูณะทาง การประกอบอาชพีทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ขณะเดยีวกนัคาดไดว้่ากจิการอื่นจะขยายตวัขึน้อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากพฒันา  การ
ดา้นต่างๆ ดงักล่าวแล้ว ไดแ้ก่การให้บรกิารพาณิชยก์รรม การให้บรกิารดา้นการเงนิ และการ
ใหบ้รกิารประเภทอาชพีอสิระ ทัง้นี้ จะช่วยใหก้ารมงีานท าเพิม่ขึน้เรื่อย อย่างไรกต็าม การขยายตวั
ของกจิกรรมต่างๆ และการใชแ้รงงานประเภทฝีมอืเพิม่ขึน้ ย่อมหมายความว่าประเทศจ าต้องเร่งรดั
ขยายการอาชวีศกึษาให้กวา้งขวางขึน้ โดยให้ไดส้่วนสมัพนัธ์กบัความต้องการ ส ามะโนประชากร 
พ.ศ. 2503 ปีเป็นผูอ่้านออกเขยีนได้ อย่างไรกต็ามในกลุ่มบุคคลอายุกว่า 40 ปี มผีูอ่้านออกเขยีนได้
จ านวนน้อย ในยีส่บิปีขา้งหน้า จงึเชื่อไดว้่าเมื่อการศกึษาขยายตวัออกไป อตัราส่วนจ านวนผูอ่้าน
ออกเขยีนไดจ้ะสงูกว่าปจัจบุนัมากบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่กจ็ะไดผ้่านการศกึษามาแลว้อย่างน้อย  7 ปี 
และจะเป็นก าลงัส าคญัในการด าเนินงานในกจิการต่างๆ ของประเทศในระยะนัน้ แต่พรอ้มกนั ความ
ต้องการผู้ช านาญงานประเภทต่างๆ  จะมจี านวนมากขึ้นและมอีตัราส่วนในจ านวนประชากรที่
ประกอบอาชพีสูงขึน้อกีดว้ย การลงทุนในการขยายอาชวีศกึษาจงึจดัเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัอยู่ใน
ล าดบัสูงเพื่ออนาคตของประเทศ ส่วนการสาธารณสุขจะก้าวหน้าไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในส่วน 
ภูมภิาคเอเซียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านบรกิารการแพทย์ คาดว่าจะมสีถาบนัวจิยั 
การแพทยท์ี่ส าคญัมากขึ้น โรงพยาบาลภาคขนาดใหญ่และทนัสมยัทุกภาค และมหาวทิยาลยั 
แพทย์ศาสตร์ 3 แห่ง ส่วนในเรื่องการอนามยันัน้จะปราบปรามโรครา้ยต่างๆ หมดสิ้นไปเป็น 
ส่วนใหญ่ ตัง้สถานีอนามยัได้ทัว่ทุกเขตชุมชนที่หนาแน่น  และมหีน่วยอนามยัเคลื่อนที่ออก 
ปฏบิตักิารอยา่งกวา้งขวาง 
 
 24. ในด้านการค้ากบัต่างประเทศ ในสบิปีขา้งหน้า จะมกีารขยายทัง้ในด้านสนิค้า 
ขาออกและสนิค้าขาเข้า มูลค่าสนิค้าขาออกประเภทต่างๆ จะเพิม่ขึ้นได้อีกมาก พชืไร่จะมี
ความส าคญัในการเป็นสนิคา้ขาออกเพิม่มากขึน้เป็นล าดบั เพราะหลายประเภทยงัจะมคีวามต้องการ
อยูใ่นตลาดต่างประเทศอกีมาก ส่วนยาง ไมส้กั และดบีุกคงจะมอีตัราเพิม่ต ่า โดยเฉพาะไมส้กัอาจจะ
มอีตัราส่งออกลดลง สนิคา้ขาเขา้ในอนาคตจะไดแ้ก่สนิคา้ขาเขา้ประเภทน ้ามนัเชือ้เพลงิ  เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ล าเลยีงขนส่ง วตัถุดบิอุตสาหกรรมทีไ่ม่มภีายในประเทศ และเคมภีณัฑจ์ะมคีวามส าคญัเพิม่
มากขึน้ ส่วนสนิคา้ขาเขา้ประเภทเครื่องอุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ผา้ กระดาษ และผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู
ประเภทอุปโภคและบรโิภคหลายประเภทอาจมมีลูค่าลดลงเพราะผลติในประเทศไดม้ากขึน้  
 25. พฒันาการเศรษฐกจิของประเทศในดา้นต่างๆ ดงักล่าวแลว้ หากเป็นไปไดใ้นระดบัที่
คาดไวแ้ละไม่มปีญัหาหรอือุปสรรคส าคญัๆ อนัเป็นเหตุให้ต้องชะงกัแล้ว รายได้ประชาชาติของ
ประเทศควรจะเพ่ิมขึ้นได้อีกประมาณเท่าตวัภายในระยะ 15 ปี ในการที่จะเพิม่รายไดข้อง
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ประชาชาตใิหไ้ดร้ะดบันี้ ทัง้รฐับาลและเอกชนจะต้องเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเสยีสละและใชค้วามพยายาม
จากวถิีทางในการเร่งรดัพฒันาการเศรษฐกิจเพิม่มากยิง่ขึ้น ในการลงทุนและการออมทรพัย์ใน
ระดบัสูงขึน้ รฐับาลจะมบีทบาทส าคญัในดา้นนโยบายกู้ยมืและภาษอีากร ขณะเดยีวกนัรฐับาลกต็้อง
รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและทางการคลงัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อช่วยใหก้จิการต่างๆ ด าเนินไปโดย
ราบรื่นและสม ่าเสมอ การด าเนินงานพฒันาการต่างๆ  โดยเฉพาะในด้านรฐับาล ย่อมจะ
กระทบกระเทอืนการเศรษฐกจิเป็นส่วนรวม จ าต้องพจิารณาถงึล าดบัความส าคญัสมรรถภาพในการ
ล ง ทุ น แ ล ะ 
ผลตอบแทนที่จะบงัเกดิขึ้นโดยชดัแจ้ง เพื่อให้การด าเนินงานพฒันาการในด้านต่างๆ นัน้ได้ผล 
ตอบแทนสูงและแน่นอนโดยเหตุนี้ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการเศรษฐกจิระยะ 6 ปี ทัง้ 3 ปี
แรกและ 3 ปีหลงั จงึจ าต้องค านึงถงึแนวนโยบายวธิกีารและผลตอบแทนถาวรอนัจะช่วยใหบ้รรลุผล
ตามจดุหมายของแผนพฒันาและภาวะเศรษฐกจิทีค่าดไวน้ี้เป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physigraphic Regions of Thailand 
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บทท่ี 2 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายพฒันาการเศรษฐกิจ 

_____________ 
  
 

1. วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้แก่การยกมาตรฐานการ 
ครองชีพของประชาชนให้มรีะดับสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย การระดม และใช้ทรพัยากรเศรษฐกิจของ
ประเทศใหเ้ป็นประโยชน์มากทีสุ่ดเพื่อขยายจการผลติและเพิม่พูนรายไดป้ระชาชาตใิหร้วดเรว็ยิง่ขึน้
หรอืจะกล่าวอกีนัยหนึ่งเป็นการเพิม่ปรมิาณสิง่ของและใหบ้รกิารแก่ประชาชนแต่ละคนใหสู้งมากขึน้ 
อนัเป็นทางช่วยให้ประชาชนสามารถด ารงชพีอยู่ได้ด้วยความผาสุขทัง้ในด้านวตัถุและด้านจติใจ 
ทัง้นี้โดยถอืว่าสิง่ของและบรกิารที่เพิม่ขึน้นัน้จะต้องไปถงึประชาชนโดยทัว่ถงึตามส่วนที่เป็นธรรม
และประชาชนทุกคนจะต้องได้รบัประโยชน์จากพฒันาการเศรษฐกิจตามสมรรถภาพของตน อนึ่ง 
แผน-พฒันา การเศรษฐกจิแห่งชาตมิไิดเ้พ่งเลง็หรอืมุ่งหมายจะด าเนินการเฉพาะระยะเวลาของแผน 
เท่านัน้ ยงัไดค้ านึงถงึการสรา้งอนาคตของประเทศ เพื่อประโยชน์ของเยาวชนรุ่นหลงัอกีดว้ย เพื่อให้
วตัถุประสงคด์งักล่าวบรรลุความส าเรจ็ จงึก าหนดนโยบายพฒันาการเศรษฐกจิดงันี้ 
 
  (1) อุปถมัภ์และสนับสนุนการเพิม่ปรมิาณสิง่ของทีผ่ลติได้ภายในประเทศและ
ใหบ้รกิารทีด่ใีนกจิการทีเ่กี่ยวกนั โดยอาศยัความพยายามและการด าเนินงานของประชาชนเองเป็น
ส าคญั ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานของเอกชนนัน้ย่อมดกีว่าทีร่ฐับาลจะท าหน้าทีเ่ป็นผูผ้ลติสิง่ของ
และท าหน้าทีบ่รกิารทุกสิง่ทุกอย่างเสยีเอง อาศยัเหตุดงักล่าวนโยบายส าคญัยิง่ของแผนพฒันาการ
เศรษฐกจิจงึหนักไปในทางส่งเสรมิการขยายตวักจิกรรมและการลงทุนในดา้นเอกชน ส่วนรฐับาลจะ
เพ่งเลง็เฉพาะการด าเนินงานทีเ่ป็นพืน้ฐานเท่านัน้ เพื่อใหก้จิการของเอกชนขยายตวัไดโ้ดยสะดวก
ในกาลข้างหน้า นอกจากนัน้รฐับาลจะด าเนินกิจกรรมประเภทที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่
เหมาะทีจ่ะใหเ้อกชนเป็นผูจ้ดัท า เช่น การชลประทาน การสรา้งและบูรณะทาง พลงังานไฟฟ้า การ
คน้คว้าส่งเสรมิ การฝึกอบรมวชิาการ การสงัคมสงเคราะห ์การสาธารณสุขและการศกึษา เป็นต้น 
กจิการดงักล่าวน้ีจะเป็นปจัจยัส าคญัที่จะส่งเสรมิงานพฒันาในด้านเอกชนให้ขยายตวัได้เอง เพื่อ 
เพิม่พนูการผลติสิง่ของใหไ้ดม้ากขึน้สมความมุง่หมายของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
 
  (2) ส่งเสรมิการผลติในดา้นการเกษตรทัง้ปรมิาณและคุณภาพ โดยทีป่ระชากร
มอีาชพีในการเกษตรประมาณร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทัง้หมด รฐับาลจงึถือการพฒันา
เกษตรกรรมเป็นกิจการส าคญัที่สุดและมนีโยบายที่จะส่งเสรมิการผลติพชืที่ส าคญัให้ขยายตวัใน
อนัดบัแรก ในระยะทีแ่ลว้มาการผลติในดา้นเกษตรกรรมไดข้ยายตวัในอตัราประมาณรอ้ยละ 4 ต่อปี 



 13 

ในระยะหลงัของแผนพฒันาการเศรษฐกจิอตัราเพิม่อาจจะลดลงบ้าง แต่คาดว่าอตัราการขยายตวั
ของการผลติดา้นการเกษตรต่อไปในอนาคตจะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 ในเมื่อการชลประทานขยายตวั
ออกไปอยา่งกวา้งขวาง การขนส่งสะดวกขึน้และมกีารปลกูพชืหลายประเภทขึน้ 
 

(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์และลงทุนในอุตสาหกรรมของเอกชน แม้ว่าใน
ปจัจบุนัการอุตสาหกรรมยงัมบีทบาทเป็นส่วนน้อยอยู่ในเศรษฐกจิของประเทศกด็ ีแต่วตัถุประสงคท์ี่
ส าคญัประการหนึ่งในการพฒันาก็เพื่อส่งเสรมิให้กิจการอุตสาหกรรมขยายตวัเรว็ขึ้น โดยการให้
ความช่วยเหลอืสนับสนุนกจิกรรมของเอกชนในทางทีจ่ะไม่เสยีประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชน และ
ที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ซึ่งจะชักจูงให้บุคคลทัง้ภายในและนอกประเทศมาลงทุนในกิจการ  
อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนกิจการอุตสาหกรรมในความอ านวยการของรฐับาลนัน้จะจ ากดัเฉพาะ 
กจิกรรมที่ด าเนินงานอยู่แล้ว ยกเว้นกิจการบางอย่างซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมและเหมาะสม
ส าหรบัรฐั จะกระท าไดด้กีว่า อนึ่ง รฐัจะด าเนินการส ารวจทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เป็นงานส าคญัโดย
ทัว่ถึง เพื่อส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมให้กว้างขวางออกไปในอนาคต และเพิ่มพูนผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมใหม้อีตัราส่วนสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑข์องชาตทิัง้มวล 

 
(4) พัฒนาก าลังคน โดยวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

เศรษฐกจิ ในการทีจ่ะใหก้ารผลติวตัถุทีเ่ป็นสนิคา้และการบรกิารด าเนินไปโดยสม ่าเสมอ และราบรื่น
นัน้จ าต้องอาศยัความก้าวหน้าทางวชิาการ ฉะนัน้ การปรบัปรุงการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน 
วชิาการและการปรบัปรุงอาชวีศกึษา เพื่อใหส้มัพนัธก์บัความต้องการของผูช้ านาญในดา้นต่างๆ จงึ
เป็นสิง่ที่พงึปรารถนาอย่างยิง่และควรจะไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษ ในขณะเดยีวกนั ยงัจะต้องท า
การประเมนิความตอ้งการผูช้ านญังานประเภทต่างๆ ส าหรบัใชเ้ป็นก าลงัในการพฒันาเศรษฐกจิและ
ด าเนินการผลิตบุคคลประเภทนี้ให้มีจ านวนเพียงพอแก่ความต้องการในหลักการปฏิบัติการ  
วางแผนก าลงัคนและการพฒันาก าลงัคนควรจะด าเนินคู่กนัไปกบังานพฒันาเศรษฐกจิ ถ้าสามารถ
ปฏบิตัิให้เป็นไปตามนี้ได้จะช่วยให้คนที่มคีวามช านาญงานที่ได้รบัการฝึกเป็นพื้นอยู่แล้วมงีานท า
มากขึน้เป็นการแกป้ญัหาการว่างงานไปในตวั 

 
(5) ส่งเสริมสมรรถภาพของการท างานและมาตรฐานของงาน เพื่อที่จะยก 

มาตรฐานการครองชพีและรายได้ของประชากรเพิม่ขึ้นเสมอไป ในขณะที่จ านวนประชากรก าลงั
เพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมจี านวนประมาณ 40 ล้านในระยะ 10 ปีข้างหน้า จ าเป็นที่รฐัจะต้อง
ส่งเสรมิทุกวถิทีางให้ราษฎรที่อาศยัอยู่ทัง้ในตวัเมอืงและในชนบทมงีานที่บงัเกดิประโยชน์ กระท า
ทัง้นี้ย่อมหมายความว่า จะต้องท าการพฒันาในด้านการใช้แรงงานด้วยอีกนัยหนึ่งการประสาน
สมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาและในระยะต่อไป จงึสมควรเน้นความส าคญัของการปรบัปรุงและ
ย ก ร ะ ดั บ 
มาตรฐานอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาการทุกประเภทใหสู้งขึน้จนสามารถบ าบดัความต้องการ  
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ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาการต่างๆ จากภายในประเทศเองและเป็นรากฐานของความเจรญิก้าวหน้า
ในดา้นการใชแ้รงงานต่อไป เพื่อประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคต 

 
(6) รกัษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ การลงทุนเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจ

ของประเทศจะต้องอยู่ในขอบเขตของเสถียรภาพทางการคลงัและทางการเงนิซึ่งรฐับาลถือเป็น
นโยบายทีส่ าคญัยิง่ นโยบายเช่นว่านี้จะช่วยใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิด าเนินไปโดยราบรื่น และ
จะช่วยให้การเพิม่ปรมิาณสิง่ของที่ผลติได้ และบรกิารแพร่ออกไปยงัประชาชนโดยทัว่ถงึ ในการ
พฒันาเศรษฐกิจนี้ ถ้าหากการใช้จ่ายอนัเป็นส่วนของรฐัเกินกว่าก าลงัที่จะรกัษาเสถียรภาพทาง  
การคลงัไว้ได้จนเกดิเงนิเฟ้อขึน้และค่าของเงนิบาทตกต ่า ความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงนี้จะตกอยู่
กบัประชาชนทัว่ไป เพราะสภาพเงนิเฟ้อทีเ่กดิขึน้นัน้จะตอ้งเป็นเหตุใหร้ายไดแ้ทจ้รงิของแต่ละคนลด
น้อยลง การอุปโภคและบรโิภคของประชาชนจะอยู่ในวงจ ากดัและการลงทุนทุ่มเทในการพฒันา
เศรษฐกจิจะไมใ่หป้ระโยชน์ตอบแทนเท่าทีค่วร การรกัษาไวซ้ึง่เสถยีรภาพแห่งเงนิตรากเ็ช่นเดยีวกนั
ยอ่มเป็นปจัจยัอนัส าคญัยิง่ประการหน่ึงทีเ่ป็นหลกัประกนัใหป้ระชาชนไดร้บัคุณประโยชน์ทัว่ไปจาก
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและมใิหป้ระโยชน์ทีไ่ดบ้งัเกดิละลายสญูเสยีไป 

 
(7) ส่งเสริมการค้าโดยเสรี แต่ให้อยู่ในขอบเขตที่สมควร การค้าโดยเสรี

ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัในดา้นผลติและในดา้นอื่นๆ จะช่วยใหร้าคาสนิคา้ทีน่ าออกจ าหน่ายอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม ป้องกนัมใิห้ใช้ระบบการค้าผูกขาดหรอืการรวมกลุ่มเพื่อเอารดัเอาเปรยีบผู้ผลติหรอื
ผูบ้รโิภค ในดา้นการคา้กบัต่างประเทศรฐัมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการส่งสนิคา้ไปจ าหน่ายในประเทศ
ให้มปีรมิาณมากขึ้น แต่จะต้องระวงัมใิห้มาตรฐานการครองชพีของประชาชนได้รบัความกระทบ -
กระเทือนจนเกินไปในด้านพาณิชย์จะด าเนินการตามมาตรฐานที่ส าคญัหลายประการซึ่งควรจะ
กระท าเป็นต้นว่า ก าหนดและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าขาออกเพื่อให้ผู้ซื้อใน  
ต่างประเทศมคีวามไวว้างใจ ถ้ามกีารแข่งขนักนัจนเกนิสมควรโดยไม่มกีารควบคุมใหป้ฏบิตัถิูกต้อง
ตามวนิยัแห่งการคา้ทีด่แีลว้เป็นตน้ว่า การส่งสนิคา้ผดิคุณภาพหรอืมสีิง่อื่นเจอืปน ย่อมมขีอ้เสยีหาย
หลายประการเกดิขึน้แก่การค้าขาออกของประเทศ โดยที่ประเทศใกลเ้คยีงผลติและจ าหน่ายสนิค้า
ประเภทเดยีวกนัเป็นส่วนมาก รฐัจงึเหน็สมควรที่จะหาทางร่วมมอืกบัประเทศเหล่านี้ในการรกัษา
ระดบัราคาสนิคา้ขัน้ปฐมในตลาดโลก นอกจากนี้รฐัจะด าเนินการส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนสนิค้า
สะดวกยิง่ขึ้น โดยจะท าการส ารวจและวิจยัความเป็นไปของตลาดทัง้ภายในและภายนอก เพื่อ
ประโยชน์แก่ผูท้ีป่ระกอบการคา้ มาตรการอกีอย่างหนึ่งคอืการส่งเสรมิรา้นคา้ย่อยดว้ยการจดัหาทุน
ใหร้า้นคา้กู้ยมื แมว้่าการด าเนินงานนี้จะประสพความยุ่งยากและอุปสรรคหลายประการ แต่กไ็ม่เกนิ
ความสามารถทีจ่ะแกไ้ขได ้ถา้ไดม้กีารวางแผนงานทีเ่หมาะสม 

 
(8) ในการวางแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิด้ค านึงถงึปญัหาทีป่ระชากร

และกจิกรรมเศรษฐกจิได้หลัง่ไหลเขา้มารวมอยู่อย่างหนาแน่นขึน้ทุกวนัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งยิง่
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เน้นใหเ้หน็ความแตกต่างกนัระหว่างสถานการณ์เศรษฐกจิของเมอืงหลวงและในต่างจงัหวดั ฉะนัน้
ร ัฐบาลจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของแต่ละภาคไว้ด้วย เป็นพิเศษ เพื่อแก้ปญัหา 
ดงักล่าวและเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของประชาชนในแต่ละท้องที่เป็นต้นว่า งาน  
ก่อสรา้งและบรูณะ การชลประทานทางหลวง การส่งเสรมิเกษตรกรรมทางวชิาการ การพฒันาชุมชน 
การสาธารณสุข และการศกึษา งานเหล่านี้เป็นกจิการที่น าประโยชน์มาให้แก่ประชาชนโดยตรงจงึ
เป็นการสมควรที่จะขยายให้กว้างขวางตามสภาพและความต้องการโครงการที่จะให้ประโยชน์แก่
ประชาชนในส่วนภูมภิาคและเพิ่งเริม่ด าเนินการ ในระยะของแผนพฒันาการเศรษฐกิจ คือ การ
พฒันานครให้เป็นศูนย์พฒันาของภาคต่างๆ โดยจดัให้มอีาชวีศึกษาชัน้สูงและอุดมศึกษา นิคม - 
อุตสาหกรรม การบรหิารแรงงาน ปรบัปรุงกจิการสาธารณูปโภคและจดัตัง้สถาบนัวจิยั ในดา้นสงัคม
มโีครงการส าหรบัด าเนินงานอยูห่ลายโครงการ คอื การจดัหาน ้าอุปโภคบรโิภคตามหมู่บา้นในชนบท 
ขยายงานสาธารณสุขและการแพทยแ์ละช่วยเหลอืประชาชนในหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่ห่างไกลจากเสน้ทาง
คมนาคมและชาวเขาในทางเศรษฐกิจและทางอนามยั ส าหรบังานในด้านสงัคมสงเคราะห์รฐัจะ
สนบัสนุนใหเ้อกชนมสี่วนรว่มมอืมากขึน้ 

 
  โครงการพฒันาพืน้ฐาน เช่น การชลประทาน การทางและการพลงังานทีจ่ะไดจ้ดัให้
มขีึน้ในภาคต่างๆ โดยทัว่ถงึจะใหป้ระโยชน์อย่างมากในการกระจายคุณประโยชน์ของการพฒันาให้
ตกถงึมอืราษฎรในชนบท การพฒันาการเกษตรตามแผนใหมเ่ป็นมาตรการส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิรายได้
ของเกษตรกรผูน้้อย ซึง่เป็นพลเมอืงกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ 
 
 2. ในการด าเนินงานพัฒนาการเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้า อันจะน าความสุขมาสู่ 
ประชาชนนัน้รฐับาลย่อมมภีาระอนัหนักในด้านรายจ่าย ทัง้จะต้องระมดัระวงัมใิห้รายจ่ายที่เพิม่ขึน้
นัน้ก่อใหเ้กดิเงนิเฟ้อ โดยความจ าเป็นดงักล่าวรฐับาลจ าต้องจดัหารายไดเ้พิม่ขึน้ใหพ้อแก่การใชจ้่าย
จะด าเนินการแก้ไขวธิกีารเก็บภาษีอากรให้รดักุมยิง่ขึน้ รเิริม่ภาษีอากรบางประเภทโดยมใิห้เกิด
ความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศและหาทางกู้ยมืเงินภายในประเทศมาลงทุน มาตรการ 
ดงักล่าวจะช่วยใหร้ฐัมรีายรบัมากขึน้เพื่อใชจ้่ายในการพฒันาเศรษฐกจิ รายรบัทีไ่ดจ้ากงบประมาณ
แผ่นดนิและเงนิกูภ้ายในประเทศนัน้ยงัไมพ่อแก่การใชจ้า่ยในการบรกิารและพฒันาการเศรษฐกจิของ
ประเทศในระยะ 3 ปีข้างหน้า จึงมีความจ าเป็นจะต้องกู้เง ินจากต่างประเทศมาใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการทีต่้องใชว้สัดุและอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศนัน้ยงัคงต้องอาศยัเงนิกู้จากต่างประเทศอยู่ ทัง้นี้เป็นการช่วยมใิห้ประเทศขาดแคลน  
เงนิตราต่างประเทศในกรณฉุีกเฉินในอนาคต 
 
  อนึ่ ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงต้องการความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการจากต่างประเทศอยู่ ซึ่งจะช่วยให้งานในด้านเทคนิคเจรญิรุดหน้าไปด้วยด ี
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจและวิชาการนัน้จะหนักไปในทางฝึกอบรม  
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คนไทยให้มคีวามรูค้วามช านาญในงานด้านต่างๆ ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัในการบรหิารงานใหบ้งัเกดิ
ผลในทางเศรษฐกจิ 
 
 3. ในการที่จะให้งานพฒันาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะท าได้นัน้ 
จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุการบรหิารงานทุกดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และใหท้นักบัเวลา ในการนี้รฐับาล
ได้เริม่จดัให้มกีารฝึกอบรมขา้ราชการในระดบัต่างๆ ในวชิาเศรษฐกจิที่เกี่ยวกบังานในแขนงต่างๆ 
และให้ตระหนักในหน้าที่ที่จะพงึปฏบิตัใิห้เป็นประโยชน์แก่การบรหิารการฝึกอบรมเช่นว่านี้จะได้
กระท าอย่างกว้างขวางในกาลต่อไป ในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ เจ้าหน้าที่ทางด้าน 
วชิาการและทางด้านปกครองจะต้องประสานและด าเนินงานให้สอดคลอ้งต้องกนั เพื่อให้บงัเกดิผล  
อย่างแท้จรงิแก่ประชาชนในกรณีที่งานใดเป็นงานที่ซอ้นกนัก็ควรท าความเขา้ใจซึง่กนัและกนั เพื่อ
หลกีเลีย่งการท างานซอ้นกนั ถ้าหากเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัเิช่นนี้ได้กจ็ะประหยดัค่าใชจ้่ายและ 
แรงงานไดม้าก 
 
 4. โดยที่รายจ่ายเพื่อพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมเป็นรายจ่ายส าหรบักจิการที่เป็น
พืน้ฐานในอนัทีจ่ะใหก้จิกรรมของเอกชนเกดิขึน้หรอืขยายตวัออกไป ผลทีจ่ะไดจ้ากการนี้จงึขึน้อยู่กบั
ประชาชนทีจ่ะใชบ้รกิารจากกจิการ ซึ่งรฐัไดล้งทุนลงแรงเป็นจ านวนมากให้บงัเกดิประโยชน์แก่การ
ประกอบอาชพีของตนมากทีสุ่ดประการหนึ่งและขึน้อยู่กบัการเคลื่อนไหวของราคาสนิคา้ขัน้ปฐมใน
ตลาดโลกอกีประการหน่ึง เพราะการเศรษฐกจิของประเทศต้องพึง่ตลาดต่างประเทศในการส่งสนิคา้
ทีส่ าคญัหลายชนิดออกไปจ าหน่าย 
 
  ถา้หากประชาชนน าบรกิารทีร่ฐับาลใหน้ัน้ไปใชเ้ป็นประโยชน์แก่การประกอบสมัมา
อาชพีของตนมากพอสมควร และราคาสนิคา้ขาออกทีส่ าคญัไมเ่ปลีย่นแปลงไปมากกพ็อจะอนุมานได้
ว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนของรัฐจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชาติ 
ทัง้มวลหรอืรายไดป้ระชาชาตใินอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 6 ต่อปีในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ผลติภณัฑข์อง
ชาตทิัง้มวลหรอืรายไดป้ระชาชาตคิดิเฉลีย่ต่อประชากรคนหนึ่งจะเพิม่ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 
ต่อปี โดยถอือตัราเพิม่ของประชากรรอ้ยละ 3 ต่อปีเช่นกนั การเพิม่รายได้ประชาชาตดิงักล่าวเป็น
เป้าหมายส่วนรวมของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ พ.ศ. 2507-2509 
 

 



บทท่ี 3 
ความก้าวหน้าของแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติระยะแรก 

(พ.ศ. 2504-2506) 
___________________ 

 
 1. ในระยะสามปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) นัน้ แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบั
เดมิได้ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การเงนิ และโครงการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมต่างๆ ไว ้
แน่นอนพอควร ส่วนในระยะสามปีหลงัของแผนคอืระหว่างปีงบประมาณ 2507 ถงึ 2509 เป็นเพยีง
การวางแผนขัน้ต้น โครงการและประมาณวงเงนิรายจ่ายเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมได้
ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ เพราะในขณะที่จดัท าแผนฉบบัแรกนัน้ยงัขาดรายละเอียดข้อมูลสถิติที่ 
จ าเป็นในการพจิารณาวางแผนอีกมาก การจดัท าโครงการต่างๆ จงึยงัไม่สมบูรณ์และจ าต้องตัง้ 
งบส ารองจ่ายไว้จ านวนมาก ซึ่งไม่อาจจะระบุได้แน่นอนว่าได้จดัสรรเงนิให้แก่โครงการต่างๆ เป็น
จ านวนเท่าใด อย่างไรก็ตามถงึแมว้่าแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัแรกไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง 
แต่การด าเนินงานตามแผนพฒันาระยะแรกก็ได้เป็นไปด้วยดตีามเป้าหมายส่วนรวมทีไ่ดก้ าหนดไว้
และเป็นรากฐานในการวางแผนพฒันาระยะทีส่องใหด้แีละสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
งบพฒันาการเศรษฐกิจ 
 
 2. แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติฉบบัแรกประมาณว่ารายจ่ายเพื่อการเศรษฐกิจ
และสงัคมในระยะเวลา 6 ปี จะมจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 21,300 ลา้นบาท ซึง่รวมเงนิประมาณ 6,900 
ลา้นบาทหรอืเกอืบหนึ่งในสามทีค่าดว่าจะจา่ยจากเงนิช่วยเหลอืและเงนิกู้จากต่างประเทศ ในจ านวน 
21,300 ล้านบาทนี้เกือบครึ่งหนึ่งหรอืประมาณ 10,400 ล้านบาท ก าหนดไว้ว่าจะใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาในระยะสามปีแรกของแผน (พ.ศ. 2504-2506) ประมาณ 5,500 ล้านบาทจะใช้จาก 
งบประมาณแผ่นดิน ส่วนที่เหลือ 4,900 ล้านบาท คาดว่าจะใช้จากเงินกู้และเงนิช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ 
 
 3. ยอดเงนิงบประมาณเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจในระยะสามปีแรกประมาณ 5,500 
ลา้นบาทนี้ แยกเป็นอตัราส่วนตามสาขาไดด้งันี้ คอื การคมนาคม การเกษตร และการชลประทาน 
รวมรอ้ยละ 59 การพฒันาสงัคมอนัไดแ้ก่การสาธารณสุข การศกึษาและบรกิารสงัคมรวมรอ้ยละ 18 
การพลังงานและการประปาร้อยละ 9 อุตสาหกรรมร้อยละ 8 และงบส ารองร้อยละ 6 ส่วนเงิน 
ช่วยเหลอืและเงนิกู้จากต่างประเทศที่ได้ก าหนดไว้ 4,900 ล้านบาทนัน้ มไิด้แยกรายจ่ายออกเป็น
สาขาต่างๆ แน่นอน 
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 4. จากการศกึษาขอ้เทจ็จรงิในปี 2504 และ 2505 และตามขอ้มลูสถติเิท่าทีร่วบรวมได้
ส าหรับปี 2506 พอจะประมาณได้ว่า เงินที่ได้จ่ายไปแล้วเพื่อการพัฒนารวมทัง้ที่จ่ายจาก  
งบประมาณแผ่นดนิ เงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิ เงนิกู ้และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศในระยะ 3 ปีแรก
ของแผนนัน้ เป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณไว้ในแผนประมาณ 
1,500 ล้านบาท ทัง้นี้เป็นด้วยงบพฒันาที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาเดมินัน้ มไิด้รวมงบประมาณเงนิ
สมทบที่รฐับาลไทยต้องจ่ายตามโครงการที่ได้รบัความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และมไิด้รวม
จ านวนเงนิทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ไดใ้ชจ้่ายเพื่อการพฒันาจากรายไดข้องตนเองรวมประมาณ 
1,000 ลา้นบาท ถ้าหกัสองรายการนี้ออกจากยอด 12,000 ล้านบาทแลว้ รายจ่ายเพื่อการพฒันาใน
ส่วนของรฐัก็จะมจี านวนประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเกนิกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนเพยีงประมาณ 
500 ล้านบาทเท่านัน้ และถ้าพจิารณาเฉพาะรายจ่ายพฒันาที่จ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิแต่อย่าง
เดยีวแลว้ จะพงึเหน็ไดว้่ารายจา่ยพฒันาจากงบประมาณแผ่นดนิต ่ากว่าทีก่ าหนดไวใ้นแผนเดมิเพยีง
เลก็น้อย 
 

ตารางท่ี 1 
เปรียบเทียบรายจ่ายจากงบประมาณเพ่ือพฒันาการเศรษฐกิจ 

ท่ีคาดไว้และท่ีจ่ายจริง พ.ศ. 2504 – 2506  
 

ลา้นบาท 
สาขา รายจ่ายท่ีคาดไว้ รายจ่ายจริง 

การเกษตรและสหกรณ์ 1,434 1,395 
อุตสาหกรรม 451 821 
การพลงังาน 244 510 
การคมนาคมและขนส่ง 1,523 1,599 
การพฒันาชุมชนและสาธารณูปการ 559 346 
การสาธารณสุข 202 222 
การศกึษา 732 560 
งบส ารอง 343 - 

รวม 5,488 5,454 
 
 5. ในด้านความช่วยเหลอืและเงนิกู้จากต่างประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 นัน้ 
ปรากฏว่ามีจ านวนประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งต ่ ากว่าที่คาดไว้ในแผนว่ารายจ่ายจากเงินกู้ 
ต่างประเทศจะมจี านวนประมาณ 3,000 ล้านบาท และความช่วยเหลือต่างประเทศจะมีจ านวน
ประมาณ 1,900 ล้านบาท ปรากฏว่ารายจ่ายจรงิจากเงนิกู้มจี านวนเพียง 2,200 ล้านบาท ส่วน 
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รายจ่ายจากความช่วยเหลือจากต่างประเทศและงบประมาณสมทบรวมกันเป็นจ านวนทัง้สิ้น
ประมาณ 1,800 ลา้นบาท 
 
รายได้ประชาชาติ 
 
 6. จากข้อมูลสถิติเท่าที่รวบรวมได้นั ้นพอจะกล่าวได้ว่า ในระยะสามปีแรกของ
แผนพฒันา การลงทุนเพื่อการพฒันาในส่วนของรฐัจากรายรบัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี กล่าวคอื เพิม่จาก 2,877 ล้านบาท ในปี 2504 เป็น 
3,924 ล้านบาทในปี 2505 และ 4,938 ล้านบาท ในปี 2506 การที่รายจ่ายเพื่อการพฒันาของรฐั
เพิม่ขึน้มากประกอบกบัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การขยายตวัทางเศรษฐกจิได้ท าให้การผลติ
และรายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึน้ในอตัราสงูกว่าทีค่าดหมายไวแ้ละประมาณว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2504–
2506 การผลติอนัแท้จรงิไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราคดิเฉลี่ยรอ้ยละ 6 ต่อปี ในการจดัท าแผนพฒันาเดมิได้
คาดไว้ว่าจะเพิม่เพียงร้อยละ 5 ต่อปี เนื่องจากในขณะนัน้ยงัไม่ทราบผลจากการส ารวจส ามะโน
ประชากรปี 2503 ตามแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตใินระยะสามปีแรกไดก้ าหนดเป้าหมายไวว้่า
รายได้ประชาชาตต่ิอบุคคลจะเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี โดยคาดว่าประชากรของประเทศเพิม่ขึน้
ใ น อั ต ร า เ ฉ ลี่ ย 
รอ้ยละ 2 ต่อปี แต่ถงึแมผ้ลของการส ารวจส ามะโนประชากร 2503 จะแสดงว่าจ านวนประชากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าที่คาดไว้กล่าวคือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีก็ตาม รายได้ 
ประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิไดเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 6 ต่อปี ท าใหร้ายไดต่้อบุคคลเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 
3 ต่อปี ตรงกบัทีค่าดไวเ้ดมิ 
 
การเกษตร 
 
 7. โดยทัว่ไปการพัฒนาการเกษตรในระหว่างปี 2504–2506 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
แมว้่าบางโครงการจะประสบอุปสรรคอยู่บ้าง อุปสรรคที่ส าคญัๆ ได้แก่ปญัหาทางด้านวชิาการและ
ความยุ่งยากในการเจรจาขอกู้เงนิจากต่างประเทศ ในด้านการชลประทานการก่อสรา้งเขื่อนภูมพิล
ไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด ส่วนโครงการแก่งกระจาน ล าปาว ล าพระเพลงิ แม่แตง และโครงการคนัแล
คูน ้ าอยู่ในระหว่างเริ่มการก่อสร้าง โครงการแม่กลองและท่าปลาอยู่ในขัน้เตรียมการ ผลิตผล  
การเกษตร พ.ศ. 2504 และ 2505 เพิม่ขึน้เกนิกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผน โดยเฉพาะผลทีไ่ด้
จากพชืไร่บางประเภทเพิม่ขึ้นมาก เน่ืองจากดนิฟ้าอากาศอ านวยให้เป็นอย่างดแีละในระหว่างปี 
2503-2505 ตลาดโลกยงัมคีวามตอ้งการสนิคา้ทีว่่านี้อยูม่าก 
 
 8. ผลผลิตข้าวในปี 2504 สูงกว่าที่คาดไว้ 800,000 ตัน ส าหรับปี 2506 นัน้ เดิม
ประมาณว่าจะผลิตข้าวได้รวมทัง้สิ้น 8,100,000 ตัน ตามประมาณการที่ได้ท าตอนปลายปี พ.ศ. 
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2506 ปรากฏว่าไดผ้ลผลติจรงิจะไดถ้งึ 9,500,000 ตนั มากกว่าทีค่าดไวแ้ต่เดมิประมาณ 1,400,000 
ตนั ทัง้น้ี เน่ืองจากดนิฟ้าอากาศอ านวยใหแ้ละโครงการต่างๆ ของรฐัเริม่ใหผ้ลตอบแทน 
 
  ในปี 2505 ผลผลติขา้วโพดมจี านวนทัง้สิ้น 665,000 ตนั หรอืประมาณ 2 เท่าของ
ผลผลติ ในปี 2502 ส าหรบัปี 2506 ประมาณว่าจะผลติขา้วโพดได้มากกว่าเป้าหมายเดมิประมาณ 
40,000 ตนั 
 
  ส าหรบัมนัส าปะหลงัม ี2505 ผลติได้ 2,077,000 ตนั ในปี 2506 คาดว่าจะผลิตได ้
2,200,000 ตัน หรือเกือบ 2 เท่าของเป้าหมายที่ประมาณไว้ การที่ผลผลิตอยู่ในระดบัสูงเช่นน้ี 
เนื่องมาจากอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศได้ทวขีึ้น และมเีหตุผลอื่นบางประการท าให้ชาวไร่เป็น
จ านวนมากในบางทอ้งถิน่ทีเ่ลกิปลกูออ้ยและหนัมาปลกูมนัส าปะหลงัแทน 
 
  ผลผลติยางในปี 2505 รวมทัง้สิน้ 195,000 ตนั ส าหรบัปี 2506 ประมาณว่าผลผลติ 
จะมากกว่าปี 2505 ประมาณ 3,000 ตนั มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันา 10,000 ตนั 
การปลกูยางพนัธุด์ขีองเอกชนเริม่ใหผ้ลแมว้่าการปลกูแทนโดยทัว่ไปยงัล่าชา้อยูบ่า้ง 
 
  ส่วนการปา่ไม ้ปรากฏว่าผลผลติไมส้กัในปี 2505 มจี านวน 123,300 ลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2506 ประมาณว่าผลผลติไมส้กัจะลดลงเป็น 100,000 ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าทีค่าดไวใ้นแผน
รอ้ยละ 30 ส าหรบัไมย้างนัน้ปรากฏว่าผลติไดป้ระมาณเท่าทีก่ าหนดไวใ้นแผน ซึง่พอจะทดแทนการ
ผลติไมส้กัทีล่ดลงไดบ้า้ง 
 
อตุสาหกรรม  
 
 9. เนื่องจากรฐับาลไดด้ าเนินการส่งเสรมิกจิการอุตสาหกรรมอย่างกวา้งขวาง ประกอบ
กับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศสูงขึ้นท าให้ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใน
จ านวนทีใ่กลเ้คยีงหรอืมากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผน แต่ส่วนมากปรมิาณยงัไม่พอกบัความ
ต้องการภายในประเทศ เว้นแต่อุตสาหกรรมน ้ าตาล ซึ่งปรากฏว่าผลิตเกินกว่าอุปสงค์ที่มีอยู่
ภายในประเทศ 
 
  ในปี 2505 ปูนซเีมนต์ผลติได้ 965,000 ตนั หรอืมากกว่าในปี 2502 เกอืบเท่าตวั 
มากกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนประมาณ 200,000 ตนั 
 
  ส าหรบัอุตสาหกรรมทอผา้ฝ้ายในปี 2504 ไดท้ าการส ารวจขอ้มลูสถติใิหม่แทนสถติิ
เดมิซึ่งไม่สมบูรณ์ ผลการส ารวจใหม่ปรากฏว่าการผลติผ้าฝ้ายในปี 2505 เพิม่ขึ้นเป็น 109 ล้าน  
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ตารางหลา หรอืประมาณรอ้ยละ 50 ของอุปสงคใ์นประเทศ คาดว่าใน พ.ศ. 2506 จะผลติไดต้รงกบั
เป้าหมาย 
 
  อุตสาหกรรมทอกระสอบก็ขยายตวัออกไปอย่างรวดเรว็ ในปี 2505 กระสอบทีผ่ลติ
ได้มจี านวนเกือบ 11 ล้านใบ หรอืมากกว่าในปี 2502 เท่าตวัในปี 2505 และ 2506 มโีรงงานทอ
กระสอบตัง้ขึน้ใหมห่ลายแห่ง แผนเดมิก าหนดเป้าหมายไวว้่าจะผลติกระสอบไดใ้นปี 2506 7.5 ลา้น
ใบ สงูกว่าในปี 2502 รอ้ยละ 50 
 
  ในปี 2505 น ้าตาลทีผ่ลติไดม้จี านวนทัง้สิน้ 150,000 ตนั หรอืมากกว่าจ านวนทีผ่ลติ
ได้ ในปี 2502 ร้อยละ 86 ปรมิาณผลติที่เพิ่มนี้เป็นผลมาจากการขยายโรงงานและเครื่องจกัรใน
ระหว่างปี 2502-2505 อย่างไรก็ตามปรากฏว่าในระยะเดยีวกนันี้การผลติน ้าตาลมจี านวนมากกว่า
ความตอ้งการ ภายในประเทศประมาณ 40,000 ตนั ส าหรบัปี 2506 แมก้ารผลติน ้าตาลอาจจะลดลง
เหลอื 130,000 ตนั แต่กย็งัสงูกว่าทีป่ระมาณไวแ้ต่เดมิ 43,000 ตนั 
 
  กระดาษที่ผลิตได้ในปี 2505 รวม 5,860 ตัน สูงกว่าปี 2502 กว่าเท่าตัว ส าหรบั 
ปี 2506 นัน้ คาดว่าจ านวนผลติจะเพิ่มขึ้นอีกและอาจผลติได้ตรงเป้าหมายทัง้ที่โรงงานกระดาษ 
บางปะอนิยงัไมส่ามารถจะผลติไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 
 
  ส าหรบัยาสูบ ปรากฏว่าในปี 2505 ผลิตบุหรี่ได้ 10.5 ล้านมวน หรอืมากกว่าปี 
2502 ร้อยละ 25 คาดว่าปริมาณผลิตในปี 2506 จะสูงขึ้นอีก และจะได้จ านวนที่ใกล้เคียงกับ 
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 
การผลิตแร่ 
 
 10. ในปี 2505 การผลติแร่ได้เพิม่ขึน้จากปี 2503 พอสมควรมปีรมิาณดงันี้ สนิแร่ดบีุก 
14,000 ตนั และยบิซัม่ 21,000 ตนั ในปี 2506 คาดว่าสนิแร่ดบีุกจะเพิม่ขึน้อกี 1,000 ตนั และยบิซัม่
จะเพิม่ขึ้นอีกประมาณ 3,000 ตนั ส่วนลกิไนท์ ในปี 2505 ผลติได้ 195,000 ตนั สูงกว่าระดบัในปี 
2502 รอ้ยละ 40 อย่างไรกต็ามลกิไนทท์ี่ผลติไดใ้นปี 2506 นัน้ จะไม่สูงถงึระดบั 420,000 ตนั ดงัที่
ประมาณไวเ้ดมิ ทัง้นี้ เพราะการใชล้กิไนทเ์ป็นเชือ้เพลงิยงัไมแ่พรห่ลายดงัทีค่าดไว้ 
 
การพลงังานไฟฟ้า 
 
 11. การลงทุนของรฐัในดา้นการพลงังานไฟฟ้าปรากฏว่าไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ประมาณ
ว่าภายในสิน้ปี 2506 จะสามารถผลติไฟฟ้าไดถ้งึ 380,000 กโิลวตัต์ ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีก่ าหนด
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ไว้ในแผน ทัง้น้ีเพราะสามารถกู้เงนิจากต่างประเทศก่อสรา้งโรงไฟฟ้าไอน ้าที่บางกรวยได้ 2 โรง
ตามทีค่าดไว ้
 
การคมนาคมและขนส่ง 
 
 12. การก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงระหว่างปี 2504–2506 ได้ด าเนินการล่าชา้กว่าที่
ก าหนดไวใ้นแผน ในระยะสามปีนี้ไดท้ าการก่อสรา้งทางขึน้ใหม่และปรบัปรุงบูรณะทางเก่าทีม่คีวาม
ยาวรวมทัง้สิ้นเพียง 500 กิโลเมตร ทัง้นี้เพราะขาดแคลนพนักงานและเจ้าหน้าที่วิชาการ ขาด
อุปกรณ์ และความยุ่งยากในการเวนคนืทีด่นิ อนึ่ง ความตกลงที่จะใหข้อความช่วยเหลอืและการให้ 
กู้เงนิจากต่างประเทศส าหรบัพฒันาทางหลวงได้เป็นไปอย่างล่าช้าเกนิก าหนดเวลาไปมาก งานที่
มอบให้บรษิัทเอกชนรบัเหมาก่อสร้างก็ล่าช้าเช่นเดยีวกัน นอกจากนี้ในปี 2505 ได้เปลี่ยนแปลง 
โครงการเดมิเป็นโครงการทางหลวง 8 ปี ซึง่เริม่ตัง้แต่ปี 2506 ตามโครงการนี้ได้ขยายการก่อสรา้ง
และบูรณะเป็นระยะทางเพิม่ขึน้ทัง้จะได้ปรบัปรุงมาตรฐานของทางหลวงให้เขา้มาตรฐานสากลดว้ย 
ค่าใชจ้่ายตามโครงการน้ีส่วนใหญ่จะไดม้าจากเงนิช่วยเหลอืและเงนิกู้ต่างประเทศ ในปจัจุบนัเป็นที่
ยอมรบักนัว่าการคมนาคมขนส่งของประเทศยงัล้าหลงัทัง้ในด้านระยะทางและมาตรฐานซึ่งยงัไม่
สามารถจะสนองความต้องการทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศได ้การก่อสรา้ง
ทางหลวงจงัหวดัเท่าที่เป็นมาไม่ได้รุดหน้าไปเท่าที่ควรจะเป็นเพราะยงัไม่มโีครงการแน่นอน คง
เพยีงแต่ท าการบ ารุงรกัษาเท่านัน้ในขณะนี้เจา้หน้าที่ก าลงัศกึษาและส ารวจเสน้ทางหลวงจงัหวดัทีม่ ี
อยู ่เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการจดัท าโครงการทางหลวงจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 
 13. ส าหรบัโครงการพฒันากจิการรถไฟ ระหว่างปี 2504–2506 นัน้ ได้สัง่ซื้อรถสนิค้า
และหวัรถจกัรเพิม่เตมิ เพื่อสนองความต้องการเพิม่ขึน้โดยจ่ายจากเงนิกู้จากธนาคารโลกและเงนิ
งบประมาณทางสายใหม่ สุพรรณบุรี-หนองปลาดุก ซึ่งจ่ายจากรายได้ของการรถไฟเองได้ก่อสรา้ง
แล้วเสรจ็ในระยะนี้ ส่วนสายแก่งคอย-บวัใหญ่ ซึ่งด าเนินการโดยอาศยัเงนิกู้จากรฐับาลสหพนัธ์รฐั 
เยอรมนีนัน้ก าลงัอยูใ่นระหว่างก่อสรา้ง การปรบัปรงุกจิการรถไฟล่าชา้กว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวบ้า้ง 
 
 14. โครงการปรบัปรุงการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพระนคร -ธนบุร ีและส่วนภูมภิาค
ด าเนินไปล่าชา้กว่าทีก่ าหนดไวใ้นแผนอยูบ่า้ง โครงการโทรคมนาคมกล็่าชา้เช่นเดยีวกนั เนื่องจากมี
อุปสรรคในการส ารวจและการเจรจาขอกู้เงนิจากต่างประเทศเป็นเหตุให้การก่อสร้างและตดิตัง้ต้อง
ล่าชา้และเกนิก าหนดเวลาไปมาก อย่างไรกต็ามในปี 2505 กไ็ดเ้ริม่ตดิตัง้โทรคมนาคมแลว้ในเขต 1 
เขต 2 และเขต 3 (ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ซึง่จะเสรจ็ในต้นปี พ.ศ.
2507 
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การสาธารณสขุ 
 
 15. ในดา้นการสาธารณสุขนัน้ ไดม้กีารปรบัปรุงและขยายงานออกไปเกนิกว่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไวใ้นแผน มกีารสรา้งโรงพยาบาลใหม่ๆ  เพิม่ขึน้หลายแห่ง ส่วนโรงพยาบาลทีม่อียู่แลว้กไ็ด้
ขยายและปรบัปรุงให้มเีครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมยั ซึ่งจะสามารถอ านวยความสะดวกและรบั  
คนไข้ได้มากขึ้น ส าหรบัโครงการอนามยัการด าเนินงานได้ผลเป็นที่พอใจ งานปราบและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น โรคคุดทะราด ไข้ทรพิษ และอหวิาตกโรค เป็นต้น ได้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวใ้นแผน การปราบโรคมาลาเรยีและการควบคุมวณัโรคไดผ้ลตามทีก่ าหนดไวใ้นแผน ส่วน
โครงการอนามยัท้องถิน่และชนบทนัน้ได้ขยายงานออกไปพอควรแทบทุกจงัหวดัโดยได้รบัความ
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศส่วนหนึ่ง การตัง้สถานีอนามยัในท้องที่ต่างๆ ล่าช้ากว่าที่ก าหนดเพราะ
ขาดแพทยแ์ละพยาบาล 
 
การศึกษา 
 
 16. ถงึแมว้่าแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะมไิด้ก าหนดเป้าหมายการพฒันาใน
ดา้นศกึษาขึน้โดยเฉพาะก็ตาม แต่กไ็ด้รวมงบประมาณที่ไดจ้ดัสรรเป็นเงนิประมาณ 550 ลา้นบาท 
ไว้ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อพฒันาการศึกษาและการวิจยัในสาขาต่างๆ กล่าว
โดยทัว่ไปแล้วการพฒันาการศกึษาได้ผลดพีอควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านอุดมศกึษา ส่วนการ  
อาชวีศกึษาและการศกึษาภาคบงัคบันัน้ยงัจะต้องปรบัปรุงกนัอกีมากเพื่อยกมาตรฐานของการสอน
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูขึน้ 
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ตารางท่ี 2 
เปรียบเทียบการผลิตด้านเกษตรกรรมท่ีคาดไว้ในแผนพฒันาการ 

เศรษฐกิจ กบัท่ีผลิตไว้ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 
 

ผลิตผลเกษตร 2502 2503 2504 2505 2506 
     9,500 
ขา้ว (พนัเมตรกิตนั) 6,770 7,834 8,247 9,254 (8,100) 
      
     675 
ขา้วโพด (พนัเมตรกิตนั) 317 544 598 665 (634) 
      
     2,200 
มนัส าปะหลงั (พนัเมตรกิตนั) 1,083 1,222 1,726 2,077 (1,250) 
      
     198 
ยาง (พนัเมตรกิตนั) 174 171 186 189 (185) 
      
     100 
ไมส้กั (ม.3) 163 154 106 123 (130) 
      
     1,286 
ไมอ้ืน่ๆ (ม.3) 1,050 1,112 1,177 1,220 (1,270) 
      
     335 
ปลาน ้าจดืและปลาน ้าเคม็  206 209 306 312 (310) 
(พนัเมตรกิตนั)      
      
 
หมายเหต ุ    1.  ตวัเลขในวงเลบ็เป็นตวัเลขทีค่าดไวเ้ดมิในแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
          2.  ตวัเลขปรมิาณผลติ พ.ศ. 2506 เป็นตวัเลขเบือ้งตน้ 
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ตารางท่ี 3 
เปรียบเทียบการผลิตด้านอตุสาหกรรมท่ีคาดไว้ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจ  

กบัท่ีผลิตไว้ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 
 

ผลิตผลอตุสาหกรรม 2502 2503 2504 2505 2506 
กระสอบ (พนัใบ) 5,060 6,869 8,835 10,992 (7,500) 
      
น ้าตาล (พนัเมตรกิตนั) 80 102 120 151 (87) 
      
กระดาษ (เมตรกิตนั) 2,600 2,741 3,627 5,860 (6,400) 
      
ยาสบู (ลา้นมวน) 8,439 8,875 9,783 20,500 (12,000) 
      
ปนูซเิมนต ์(พนัเมตรกิตนั) 482 440 810 965 (723) 
      
ผา้ฝ้าย (ลา้นตารางหลา) - - 87 109 (140) 
      
ดบีุก (เมตรกิตนั) 9,840 12,275 13,468 14,800 (14,000) 
      
ยบิซัม่ (เมตรกิตนั) 8,000 13,000 12,000 21,000 (15,000) 
      
ลกิไนท ์(เมตรกิตนั) 141,000 107,760 163,014 195,000 (420,000) 
      
 
หมายเหต ุ    ตวั พ.ศ. 2506 ในวงเลบ็เป็นตวัเลขของปรมิาณผลติทีค่าดไวเ้ดมิในแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
        ตวัเลขการผลติทีแ่ทจ้รงิยงัรวบรวมไมไ่ด ้

 



บทท่ี 4 
สาระส าคญัของแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะท่ีสอง 

(พ.ศ. 2507-2509) 
_____________ 

 
1. รฐับาลได้้แถลงเมือ่เริม่ประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิ 6 ปีแลว้ ว่าจะด าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตริะยะทีส่อง พ.ศ. 2507-2509 ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ โดย
จะไดจ้ดัหาขอ้มลูสถติแิละรายละเอยีดของโครงการต่างๆ เพิม่เตมิ ทัง้นี้ โดยอาศยัประสบการณ์ที่
แลว้มาและการวเิคราะหผ์ลในทางปฏบิตัติามแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตใินระยะ 3 ปีแรก และ
โดยค านึงถงึภาวะการณ์เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปนบัตัง้แต่วนัเริม่ประกาศใช้

แผนพฒันาเป็นตน้มาประกอบการพจิารณาดว้ย 
 
 2. ลกัษณะส าคญัของแผนพฒันาระยะทีส่อง (พ.ศ. 2507-2509) ทีไ่ด้รบัการปรบัปรุง
ใหส้มบรูณ์ขึน้มอียูห่ลายประการดว้ยกนั คอื 
 
  (1) นบัตัง้แต่ปี 2504 เป็นตน้มา ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิด้
ร่วมมอืกบัหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจดัหาและปรบัปรุงขอ้มูลสถติต่ิางๆ อนัจ าเป็นเกี่ยวกบั
การวางแผนเป็นการช่วยใหก้ารพจิารณาโครงการ วงเงนิและนโยบายพฒันาการเศรษฐกจิละเอยีด
ยิง่ขึน้และมเีหตุผลส าหรบัยกขึน้มาอ้างมากขึน้ ส านักงานสถติแิห่งชาตมิบีทบาทส าคญัในงานนี้ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงแผนเป็นอนัมาก เป็นต้นว่า ส ามะโนประชากร เกษตร อุตสาหกรรมที่
ไดท้ าการส ารวจเสรจ็และก าลงัส ารวจอยู่ 
 
  (2) ในการวางแผน 6 ปีเดิมได้พิจารณาโครงการและวงเงนิรายได้รายจ่าย
เฉพาะส่วนของรฐัเท่านัน้ ในการปรบัปรุงแผนส าหรบัระยะ 3 ปีหลงั ได้รวบรวมรายได้รายจ่ายงบ
พฒันาเศรษฐกิจของรฐัวิสาหกิจและราชการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไว้ในงบพฒันาของรฐัโดย
สมบรูณ์ดว้ย 
 
  (3) ได้แถลงเป้าหมายและนโยบายที่ส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันาการเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยชดัแจ้งและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ใช้เป็นแนวทางก าหนดมาตรการและปฏบิตัิงานตาม  
โครงการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งตอ้งกนั 
 
  (4) ในการปรับปรุงแผนระยะที่ 2 นี้  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาติได้คาดคะเนความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส าหรบัอนาคตและแนววิวฒันาการของ  
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โครงสรา้งระบบเศรษฐกจิของประเทศในระยะ 10-20 ปีขา้งหน้าไวด้ว้ย เพื่อแสดงใหเ้หน็โดยสงัเขป
ว่าการปฏบิตัติามแผนพฒันาฉบบัน้ีจะเป็นคุณประโยชน์ส าหรบัอนาคตอยา่งใดบา้ง 
 
  (5) นโยบายพฒันาการเศรษฐกจิย่อมต้องด าเนินคู่กนัไปกบันโยบายทีจ่ะรกัษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนัน้ จงึได้พจิารณาภาวะการเงนิ การคลงั ในระยะของ
แผนพฒันานี้อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น พอจะกล่าวไดว้่า แม้ว่าจะมกีารเร่งรดัในการด าเนินงานต่างๆ ของ
รฐักต็ามแต่จะไมก่่อใหเ้กดิภาวะเงนิเฟ้อซึง่จะเป็นภยัแก่พฒันาการเศรษฐกจิของประเทศ 
 
  (6) การคา้และการเงนิระหว่างประเทศมคีวามส าคญัยิง่ในการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย ฉะนัน้ในการวางแผนระยะที่ 2 จึงได้คาดคะเนฐานการค้าและการเงินกับ 
ต่างประเทศเข้าไว้ในเป้าหมายส่วนรวมของแผนด้วย เพื่อมใิห้ขาดแคลนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่ง
อาจจะเป็นอุปสรรคแก่การด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 
 3. ตัง้แต่ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกมาจนถึงสิ้นปี 
งบประมาณ 2506 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมได้เริ่มจดัท า 
โครงการขึ้นใหม่หลายโครงการซึ่งได้น ามาประกอบการพิจารณาในการจดัท าแผนพัฒนาการ
เศรษฐกจิฉบบัน้ีดว้ย 
 
 4. อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้จะได้ร ับการปรับปรุงใน
สาระส าคญัหลายประการให้ดีขึ้นดงัที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์ทีเดียว ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตจิะไดด้ าเนินการปรบัปรุงแผนใหด้แีละสมบูรณ์ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เกีย่วกบัการจดัสรา้งระบบการประเมนิผล และการวเิคราะหว์จิยัความก้าวหน้าของการปฏบิตังิาน
ต า ม 
โครงการ การจดัวางแผนพฒันาก าลงัคนให้สอดคลอ้งและประสานกนักบัแผนพฒันาการเศรษฐกจิ
ของชาต ิการขยายขอบเขตของการวางแผนใหค้ลุมไปถงึการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและการพฒันา
เศรษฐกจิในส่วนของเอกชน ตลอดจนการประสานความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายมาตรการ โครงการ 
และเป้าหมายพฒันาเศรษฐกจิของแต่ละสาขาและส่วนรวม คอื รายไดป้ระชาชาต ิการสะสมทุน การ
ออมทรพัยแ์ละระดบัมาตรฐานการครองชพีของประชาชน 
 
การเงินและการคลงั 
 
 5. รายจ่ายเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจของรฐัจากแหล่งที่มาของเงนิทัง้หมด คือ งบ -
ประมาณ เงนิกู้ เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ เงนิรายได้รฐัวสิาหกจิ และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ระหว่างปี 2507-2509 มจี านวนรวมทัง้สิน้ 20,000 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากรายจ่ายระหว่างระยะเวลา
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ครึง่แรกของแผน พ.ศ. 2504-2506 ซึง่มจี านวนรวมทัง้สิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท ถงึรอ้ยละ 67 
รายจ่ายเหล่านี้เป็นรายจ่ายส าหรบัโครงการต่างๆ กว่า 250 โครงการ ซึง่มคีวามส าคญัในอนัดบัสูง
ต่อการพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมทัง้โครงการที่ไดร้บังบประมาณแผ่นดนิ โครงการที่
ใชจ้า่ยจากเงนิกู ้เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ และโครงการทีใ่ชจ้่ายจากรายไดข้องตนเอง รายละเอยีด
ของโครงการดงักล่าวปรากฏอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิสาขาต่างๆ ในส่วนที ่2 ยอดรายจ่ายพฒันา
แยกตามสาขาส าหรบัระยะที ่2 ของแผน (พ.ศ. 2507-2509) ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 
รายจ่ายเพ่ือพฒันาการเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2507-2509 

แยกตามแหล่งท่ีมาของเงิน 
 

ลา้นบาท 
 

สาขา 
 

งบประมาณ 
 

เงินกู้และเงิน
ช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

เงินรายได้รฐัวิสาหกิจ
และองคก์ารบริหาร

ส่วนท้องถ่ิน 

 
รวม 

การเกษตรและสหกรณ์ 2,022 873 80 2,975 
อุตสาหกรรมและเหมอืงแร ่ 455 296 445 1,196 
การพลงังาน 566 987 244 1,798 
การคมนาคมและขนสง่ 3,902 2,391 712 7,005 
การพฒันาชุมชนและสาธารณูปการ 1,688 717 1,341 3,746 
การสาธารณสขุ 646 328 - 974 
การศกึษา  1,169 637 - 1,806 
เงนิสมทบเงนิช่วยเหลอื 500 - - 500 

รวม 10,949 6,229 2,822 20,000 

 
 6. ในระหว่างปี 2507-2509 รายจ่ายพฒันาเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัประมาณการ
รายจ่ายทัง้ ส้ินของรัฐแล้วเท่ากับร้อยละ 33 หรือร้อยละ 9 ของประมาณการรายได้ 
ประชาชาติ สูงกว่าอตัราส่วนในระหว่างปี 2504-2506 ซ่ึงค านวณได้ร้อยละ 29 หรือร้อยละ 
6.5 ตามล าดบั ทัง้นี้ แสดงใหเ้หน็อย่างชดัแจง้ถงึเจตจ านงอนัแรงกล้าของรฐับาลในอนัที่จะเร่งรดั
พฒันาการเศรษฐกจิของชาต ิเพื่อความผาสุกและการอยูด่กีนิดขีองประชาชนชาวไทย 
 
 7. เพื่อสนองนโยบายตามที่แถลงไว้ในบทที่  2 รฐัจะทุ่มเทก าลังส่วนใหญ่ในการ 
ก่อสรา้งปรบัปรุงขยายพืน้ฐานทางเศรษฐกจิเพื่อสนับสนุนใหเ้อกชนขยายและปรบัปรุงกจิกรรมของ
ตนในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการพาณิชยแ์ละบรกิารต่างๆ ให้ได้ผลดยีิง่ขึน้ ด้วยเหตุนี้จงึได้
จดัสรรงบพฒันาการเศรษฐกจิ พ.ศ. 2507-2509 ให้แก่โครงการพฒันาที่เป็นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
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ดงัจะได้เหน็ได้จากการจดัสรรรายจ่ายเพื่อการคมนาคมและขนส่งซึง่เพิม่ขึน้กว่าเท่าตวั คอื เพิม่ขึน้
จาก 3,200 ลา้นบาท ในระยะ 3 ปีแรกเป็น 7,000 ลา้นบาทในระยะ 3 ปีหลงั โครงการส าคญัในสาขา 

งบพฒันาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2507 - 2509 
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การคมนาคมและขนส่งที่จะขยายออกไปมากคอื โครงการบูรณะและก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิซึ่ง
ได้รบังบประมาณรวมทัง้เงนิกู้เพิม่ขึน้กว่าเท่าตวั ทัง้นี้เมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการเสรจ็สิ้นแล้ว
ประเทศไทยจะมทีางหลวงตามมาตรฐานสากลและใช้ได้ทุกฤดูกาลเชื่อมโยงระหว่างภาคต่างๆ 
นอกจากนี้ โครงการก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงจงัหวดัเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลติกบัตลาดใน 
ท้องที่จงัหวดัต่างๆ ก็จะขยายออกไปเช่นเดยีวกนั โครงการอื่นๆ ในด้านคมนาคมและขนส่ง คอื 
โครงการก่อสรา้งและพฒันากจิการรถไฟ โครงการจดัตัง้โทรคมนาคมทัว่ทัง้ 5 ภาคของประเทศ และ
โครงการขุดลอกร่องน ้าเดนิเรอืภาคใต้ ถอืว่าเป็นโครงการทีม่คีวามส าคญัในงบพฒันาการเศรษฐกจิ 
พ.ศ. 2507-2509 
 
 8. นอกจากการเร่งรดัพฒันาพืน้ฐานของการเศรษฐกจิแลว้ รฐัเหน็สมควรทีจ่ะส่งเสรมิ 
สวสัดกิารของประชาชนและให้บรกิารในด้านสงัคมซึ่งได้แก่การสาธารณสุข การพฒันาชุมชนและ
การศกึษา คาดว่าในระยะ 3 ปีหลงัของแผน รฐัจะลงทุนเพื่อพฒันาการสงัคมเพิม่ขึน้จากอตัรารอ้ยละ 
20 หรอื 1 ใน 5 ของยอดเงนิงบพฒันาทัง้สิน้ในระยะแรกของเป็นรอ้ยละ 33 หรอื 1 ใน 3 ในระยะ 3 
ปีหลงั ส่วนในด้านการเกษตรนัน้ยอดงบพฒันาการเกษตรจะเพิม่ขึน้ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่
อตัราส่วนจะไม่เปลีย่นแปลงไปมาก ทัง้นี้ เนื่องจากการก่อสรา้งโครงการชลประทานเจา้พระยา และ
เขื่อนภูมพิลไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด ท าให้งบลงทุนเพื่อการชลประทานยงัคงอยู่ในระดบัเดมิ แมว้่า
จะมโีครงการใหมเ่พิม่ขึน้อกีหลายโครงการกต็าม 
 
 9. ส าหรบัพลงังาน อตัราส่วนในงบพฒันาจะลดลงบ้าง เนื่องจากการด าเนินงานตาม
โครงการไฟฟ้ายนัฮแีละโครงการปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้านครหลวงได้รุดหน้าไปเหลอืให้มาก 
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าไอน ้าขนาด 75 เมกาวตัต์ 2 โรงที่บางกรวยก็ไดเ้สรจ็สิ้นแลว้ นอกจากนัน้งบ
พฒันาของรฐัวสิาหกจิประเภทอุตสาหกรรมจะลดลงมาก เนื่องจากการช าระหนี้เก่าเกอืบจะเสรจ็สิ้น
และรฐักไ็มม่นีโยบายทีจ่ะจดัตัง้รฐัวสิาหกจิประเภทนี้เพิม่ขึน้ 
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ตารางท่ี 2 
อตัราส่วนรายจ่ายเพ่ือพฒันาการเศรษฐกิจ 
ปีงบประมาณ 2507-2509 แยกตามสาขา 

 
สาขา งบพฒันา 

(ล้านบาท) 
อตัราส่วน  

(%) 
การเกษตรและสหกรณ์ 2,975 15.3 
อุตสาหกรรม 1,196 6.1 
การพลงังาน 1,798 9.2 
การคมนาคมและขนส่ง 7,005 35.0 
การพฒันาชุมชนและสาธารณูปการ 3,746 19.2 
การสาธารณสุข 974 5.0 
การศกึษา 1,806 9.2 

รวม 19,500 100.0 
 
หมายเหต ุ  ไมร่วมเงนิสมทบเงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 
 

10. ในดา้นรายรบัเพื่อพฒันาเศรษฐกจินัน้ ภาษอีากรและรายไดอ้ื่นๆ เป็นรายการส าคญั
ที่สุดซึ่งประมาณว่า จะสามารเพิม่รายรบัประเภทนี้เป็นเงนิประมาณ 30,000 ล้านบาท สูงกว่าใน
ระยะแรกของแผนประมาณ 7,600 ลา้นบาท ทัง้นี้โดยถอืว่า นอกจากรายรบัที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้จาก
ผลของการพฒันาการเศรษฐกจิแล้ว จะต้องด าเนินการปรบัปรุงระบบการเก็บภาษีอากรให้รดักุม
ยิง่ขึน้ เงนิรายรบัดงักล่าวน้ีเมื่อหกังบประมาณรายจ่ายประจ าเพื่อบรหิารและป้องกนัประเทศซึง่คาด
ว่าจะเพิม่ในอตัราประมาณรอ้ยละ 6 ต่อปี ออกแล้ว จะคงเหลอืงบประมาณเกินดุลเพื่อพฒันาการ
เศรษฐกจิในระยะ 3 ปีของแผนประมาณ 7,500 ลา้นบาท 
 
 11. ในระยะที่ 2 ของแผน พ.ศ. 2507-2509 คาดว่ารัฐบาลจะขายตัว๋เงินคลังและ 
พนัธบตัรรฐับาลให้แก่เอกชนและสถาบันต่างๆ ในประเทศ (ไม่รวมธนาคารแห่งประเทศไทย) 
ประมาณ 2,550 ลา้นบาท ธนาคารออมสนิก าลงัปรบัปรุงวธิดี าเนินงานและระบบการบญัชใีหด้ยีิง่ขึน้ 
เพื่อระดมเงนิออมรายยอ่ยภายในประเทศในปี 2507 จงึคาดว่าจะอยู่ในฐานะทีจ่ะซือ้พนัธบตัรรฐับาล
เป็นจ านวนกว่าที่เคยซื้อในระยะแรกของแผนและในการที่เง ินฝากประเภทสะสมของธนาคาร
พาณิชยไ์ด้เพิม่ขึ้นรวดเรว็ อนัเป็นผลเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบญัญตัธินาคารพาณิชย ์
พ.ศ. 2505 นัน้ ย่อมเป็นที่คาดได้ว่า ธนาคารพาณิชยจ์ะเพิม่การลงทุนในตัว๋เงนิคลงัและพนัธบตัร 
รฐับาลมากขึน้ นอกจานี้พนัธบตัรรฐับาลมอีตัราดอกเบี้ยสูงถงึรอ้ยละ 8 ทัง้ยงัได้รบัการยกเว้นภาษี
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รายได้อกีด้วย ท าให้เกดิความนิยมและเป็นที่รูจ้กักนัทัว่ไป จงึคาดว่าเอกชนและสถาบนัต่างๆ จะ  
ลงทุนในการซือ้ตัว๋เงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลมากขึน้เช่นเดยีวกนั 
 
 12. ตามที่คาดว่างบพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาตจิะมจี านวนรวมทัง้สิ้น 20,000 ล้าน
บาท ในระยะที่ 2 ของแผน (พ.ศ. 2507-2509) นัน้ จะมยีอดงบประมาณขาดดุลประมาณ 3,700 
ลา้นบาท ซึ่งรฐับาลมคีวามจ าเป็นจะต้องจ่ายเงนิคงคลงัและกู้เงนิบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อชดเชยยอดเงนิที่ขาดดุลในระยะเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศก าลงัขยายตวักว้างขวาง
ดงัเช่นทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัน้ี ความตอ้งการเงนิหมนุเวยีนในการประกอบกจิกรรมต่างๆ ย่อมขยายตวั
ออกไปดว้ย แต่ในขณะเดยีวกนัถา้รฐับาลกูเ้งนิจากธนาคารแห่งประเทศไทยเกนิกว่าก าหนดทีใ่หกู้้ได้
ปรมิาณเงนิหมุนเวยีนจะเพิม่ขึน้มากเกนิขอบเขตของการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ย่อมจะก่อให้เกดิ
ภาวะเงนิเฟ้อ ซึ่งจะท าให้เศรษฐกจิและการเงนิของประเทศขาดเสถยีรภาพอาศยัเหตุน้ี รฐับาลจงึ
จ ากดัจ านวนเงนิทีจ่ะกู้เงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิ
ของประเทศ ทัง้นี้ เจา้หน้าทีก่ารเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งไดพ้จิารณาภาวะเศรษฐกจิการคลงัและการเงนิของ
ประเทศโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าถ้ารฐับาลจ ากัดการกู้เงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
คงเหลอืปีละ 1,000 ลา้นบาทในระยะ 3 ปีนี้ กจ็ะสามารถรกัษาเสถยีรภาพของการเงนิไวไ้ด ้
 
 13. ยอดเงนิทีค่าดว่าจะไดร้บัจากต่างประเทศในระหว่างปีงบประมาณ 2507-2509 เป็น
จ านวนประมาณ 6,250 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงนิกู้ทัง้แบบพฒันาและแบบการคา้ธรรมดาประมาณ 
5,000 ลา้นบาท และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศประมาณ 1,250 ลา้นบาท ยอดเงนิกู้ทีป่ระมาณไว้
นี้สูงกว่าที่คาดไว้ในแผนพฒันาระยะแรกกว่าเท่าตวั ส่วนยอดเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศกลบั
ลดลงประมาณ 550 ล้านบาท ทัง้นี้คาดคะเนว่าสหรฐัอเมรกิาจะตัดทอนจ านวนเงนิช่วยน้อยลง 
นอกจากนี้รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะด าเนินการพฒันาประเทศโดยวธิพีึง่ตวัเองมากขึน้ดงัจะเหน็ไดว้่าใน
ระยะแรกของแผนนัน้รฐับาลต้องพึ่งเงนิช่วยเหลือและเงนิกู้จากต่างประเทศเท่าที่ได้รบัจรงิเป็น
อตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 35 ของยอดงบพฒันาฯ ทัง้สิน้  แต่ในระยะที ่2 ของแผนพฒันาฯ รฐัคาด
ว่าจะใช้เงนิช่วยเหลอืและเงนิกู้จากต่างประเทศประมาณ 6,250 ล้านบาท ซึ่งเทยีบเป็นอตัราส่วน
แลว้จะเป็นเพยีงรอ้ยละ 30 ของยอดงบพฒันาทัง้สิน้ 
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ตารางท่ี 3 
เปรียบเทียบรายรบัเพ่ือพฒันาการเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2504-2506 และ พ.ศ. 2507-2509 
 

แหล่งท่ีมาของรายรบั 2504-2506 2507-2509 
ในประเทศ   

รายไดเ้กนิรายจา่ยประจ า 6,573 7,500 
พันธบัตรรัฐบาลและตัว๋ เงินคลัง (ไม่รวม
ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

2,496 2,550 

บญัชเีงนิยมื เงนิฝาก และทุนหมนุเวยีน 611 - 
ยอดขาดดุล -1,705 3,700 

รวม 7,975 13,750 
นอกประเทศ   

เงนิกูต่้างประเทศ 2,199 5,000 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 1,861 1,250 

รวม 4,060 6,250 
รวมทัง้สิน้ 12,035 20,000 

 
รายได้ประชาชาติและการสะสมทุน 
 
 14. ตามเป้าหมายของแผนพฒันาการเศรษฐกจิฉบบัน้ี ผลติภณัฑเ์บือ้งต้นของชาตหิรอื
รายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ใน พ.ศ.2509 คาดว่าผลิตภัณฑ ์
เบื้องต้นของชาติจะมจี านวนประมาณ 77,000 ล้านบาท เพิม่จากจ านวนใน พ.ศ. 2506 ประมาณ
ร้อยละ 18 ของรายได้ประชาชาติคิดเฉลี่ยต่อประชากรคนหนึ่ งเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยประมาณว่าอตัราเพิม่ของประชากรจะเป็นรอ้ยละ 3 ต่อปีเช่นกนั จงึคาดไดว้่ารายไดป้ระชาชาติ
คดิเฉลีย่ต่อประชากรคนหน่ึงจะมจี านวนประมาณ 2,400 บาท ใน พ.ศ. 2509 
 
 15. อตัราเพิม่ของรายไดป้ระชาชาตริอ้ยละ 6 ต่อปีทีค่าดไวน้ี้ เป็นอตัราสูงกว่าอตัราเพิม่
ของรายได้ประชาชาตทิีป่รากฏมาแลว้ในระยะยาวเลก็น้อย อย่างไรก็ตามเมื่อค านึงว่าในระยะ 3 ปี
ขา้งหน้าโครงการลงทุนส าคญัๆ หลายโครงการจะเสรจ็สมบูรณ์ และการปรบัปรุงการผลติและการ
ส่งเสรมิดา้นวชิาการในเวลานี้ได้ผลดพีอสมควร จงึคาดว่าการผลติในดา้นต่างๆ จะขยายตวัออกไป
มากจะเป็นผลใหร้ายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึน้อยา่งน้อยในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี 
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 16. ในด้านการสะสมทุนในระยะ พ.ศ. 2504-2506 การสะสมทุนเบือ้งต้นทัง้ของรฐับาล
และของเอกชนมจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 32,800 ลา้นบาท หรอืคดิเทยีบเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 18 
ของผลิตภณัฑ์เบื้องต้นของชาติ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40,600 ล้านบาท หรอื
เท่ากบัประมาณร้อยละ 19 ของผลติภณัฑ์เบื้องต้นของชาติในระยะ พ.ศ. 2507-2509 การที่
สะสมทุนเบือ้งต้นมอีตัราส่วนในระดบัค่อนขา้งสูงนี้ ก็เพราะวธิกีารค านวณไดร้วมเอามลูค่าของ
ก า ร 
สกึหรอ การเสื่อมราคา และการซ่อมทดแทนอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองไว้ด้วย อนึ่ง ในระยะ 3 ปี
ขา้งหน้าคงจะมกีารลงทุนในการก่อสร้างและจดัหาอุปกรณ์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการคมนาคมและขนส่งทัง้ดา้นรฐับาลและด้านเอกชนในระดบัสูงกว่าในระยะหา้ปีที่แล้วมา 
รวมทัง้การลงทุนทีม่าจากความช่วยเหลอืและการกูย้มืจากต่างประเทศดว้ย 

 
ตารางท่ี 4 

ผลผลิตเบื้องต้นของประชาชาติ 
พ.ศ. 2504-2509 แยกตามสาขา 

(ราคา พ.ศ. 2504) 
 

(ลา้นบาท) 
สาขา 2504 2505 2506 2507 2508 2509 

การเกษตร 21,744 22,445 23,301 24,062 24,797 25,576 
เหมอืงแร่ 891 978 1,034 1,064 1,110 1,148 
อุตสาหกรรม 7,107 7,553 8,308 9,139 10,053 11,058 
การก่อสรา้ง 3,467 3,501 3,666 3,840 4,022 4,212 
การไฟฟ้าและประปา 227 267 311 362 421 489 
การคมนาคมและขนสง่ 4,910 5,224 5,750 6,326 6,956 7,649 
การพาณิชย ์ 10,817 11,346 11,816 12,511 13,249 14,044 
การธนาคารและประกนัภยั 3,146 3,235 3,457 3,678 3,900 4,121 
บรกิาร 6,686 6,861 7,232 7,715 8,194 8,714 
รวม 58,995 61,410 64,915 68,697 72,702 77,011 
 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
 
 17. ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนา ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่น่าสงัเกต คอื ความส าคญัของการเกษตรตามอตัราส่วนรายได้
ประชาชาตไิดล้ดลงเลก็น้อยจากประมาณรอ้ยละ 37 ในปี พ.ศ. 2504 มาเป็นประมาณรอ้ยละ 36 
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ในปี 2506 และในระยะเวลาเดยีวกนัผลผลิตทางอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การพลงังาน การ
คมนาคมและขนส่งจะมคีวามส าคญัมากขึน้ เมือ่คดิเป็นส่วนของผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ของชาติ 

ผลิตภณัฑเ์บื้องต้น ในภาคพื้นอาณาจกัร ตามราคาปี 2505 
พ.ศ. 2500 - 2509 
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อตัราส่วนของผลผลติดงักล่าวนี้ได้เพิม่จากประมาณรอ้ยละ 28 ในปี พ.ศ. 2504 เป็นประมาณ
ร้อยละ 29 ในปี 2506 ส่วนการผลิตในด้านการพาณิชย์และบรกิารอื่นๆ นัน้ อัตราส่วนคง
เปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 
 

ตารางท่ี 5 
อตัราส่วนมลูค่าผลิตภณัฑเ์บือ้งต้นของประชาชาติ 

แสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
 

สาขา พนัล้านบาท อตัรารอ้ยละ 
 2504 2506 2509 2504 2506 2509 

การเกษตร 21.74 23.30 25.57 37 36 33 
อุตสาหกรรมและเหมอืงแร่ 8.00 9.34 12.21 13 14 16 
การก่อสรา้ง 3.47 3.67 4.21 6 5 5 
การพลงังานและประปา 0.23 0.31 0.49 1 1 1 
การคมนาคมและขนสง่ 4.91 5.75 7.65 8 9 10 
การพาณิชยแ์ละบรกิารอื่นๆ  20.65 22.54 26.88 35 35 35 
รวม 59.00 64.91 77.01 100 100 100 
 

 18. คาดว่าโครงสรา้งระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยคงจะเปลีย่นแปลงต่อไปในระยะ 3 
ปี หลงัของแผนพฒันา ความส าคญัของผลติผลของการเกษตร คาดว่าจะมแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 
36 ของผลติภณัฑภ์ณัฑเ์บื้องต้นของชาตใินปี พ.ศ. 2506 เป็นร้อยละ 33 โดยประมาณในปี พ.ศ. 
2509 ส่วนผลผลติทางดา้นอุตสาหกรรมการก่อสรา้งไฟฟ้า ประปา คมนาคมและขนส่งนัน้ คาดว่าจะ
ยงัคงเพิม่ความส าคญัขึน้จากรอ้ยละ 29 ในปี พ.ศ. 2506 เป็นรอ้ยละ 32 ในปี พ.ศ. 2509 อตัราส่วน
ของผลติผลทางดา้นการพาณชิยแ์ละบรกิารอื่นๆ จะไม่เปลีย่นแปลงมากนัก แต่ทัง้นี้มไิดห้มายความ
ว่ามูลค่าผลิตผลทางเกษตรลดลง ดังจะเห็นได้จากกตารางที่ 4 ซึ่งแสดงว่าประมาณมูลค่า 
ผลผลติการเกษตรเพิม่ขึน้จาก 21,500 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2504 เป็น 25,600 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2509 ส่วนผลผลติทางอุตสาหกรรมและอื่นๆ นัน้ เพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่งกว่า อย่างไรกด็ ีปรากฏการณ์
ทางตวัเลขที่ได้น ามาเปรยีบเทยีบนัน้ ย่อมแสดงให้เหน็ว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้งระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ความส าคญัของการเพิม่ปรมิาณผลติและบรกิารนัน้อยู่ที่การเพิม่ให้ทัว่ทุก
สาขา ในการพฒันาเศรษฐกจิการขยายก าลงัการผลติย่อมเป็นเป้าหมายทีส่ าคญั แต่การขยายก าลงั
การผลติโดยเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง จะไมน่ าไปสู่สมดุลแห่งการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิ ฉะนัน้ 
การทีอุ่ตสาหกรรมของประเทศไทยก าลงัมบีทบาทส าคญัขึน้นัน้ นอกจากจะแสดงใหเ้หน็ความส าเรจ็
ของโครงการพฒันาอุตสาหกรรมแลว้ ยงัจะเป็นการส่งเสรมิเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศอกี
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ด้วย จึงควรถือได้ว่าความก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของ
แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ
 19. นอกจากนโยบายเร่งรดัการพฒันาประเทศเพื่อเพิม่พูนรายได้ของประชาชาตเิป็น
ส่วนรวม พรอ้มทัง้รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศใหอ้ยู่ในฐานะทีม่ ัน่คงแลว้ รฐัมเีจตนา
ที่จะด าเนินนโยบายและปฏิบตัิการต่างๆ โดยมุ่งที่จะน าความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาสู่
ประชาชนในภาคต่างๆ ของประเทศโดยทัว่กัน รัฐบาลจึงได้จัดตัง้คณะกรรมการ เพื่อจัดท า
แผนพฒันาภาคต่างๆ ขึน้ คอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัตก ส าหรบัการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ รฐับาลมนีโยบายที่จะยกระดบัการครอง
ชพีของประชาชนชาวไทยในภาคนี้ซึ่งมอียู่ประมาณหนึ่งในสามของจ านวนประชากรทัง้ประเทศให้
เท่าเทยีมกบัภาคอื่นๆ ในราชอาณาจกัร คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
และภาคใต้ ได้จดัท าแผนพฒันาภาคเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาต ิส่วนแผนพฒันาภาคอื่นๆ นัน้ ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการจดัท าในภาคใหอ้กีดว้ย 
เป้าหมายที่ส าคญัได้แก่การจดัตัง้ศูนย์พฒันาของภาค และด าเนินงานตามโครงการพฒันานี้เป็น
พืน้ฐาน เช่น ทางหลวงและการชลประทาน ซึง่มคีวามส าคญัในอนัดบัแรก 
 
ฐานะดลุการช าระเงินกบัต่างประเทศ 
 
 20. ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกิจ ปรากฏว่ามมีูลค่าของสินค้าและ
บรกิารที่ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศเป็นเงนิรวมทัง้สิ้นประมาณ 34,284 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้
ประมาณร้อยละ 7.9 ต่อปี ส่วนสนิค้าและบรกิารที่น าเขา้ (รวมสนิค้าและบรกิารที่น าเขา้ด้วยเงนิกู้
และเงนิช่วยเหลอื) มมีลูค่าทัง้สิน้ 37,334 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7.6 ต่อปี ในจ านวน
นี้ปรากฏว่ารายจ่ายส าหรบัสนิค้าและบรกิารประเภทมใิช่ทุนมจี านวน 24,048 ล้านบาท รายจ่าย 
ดงักล่าวนี้ได้แก่การสัง่ซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค ผลิตภณัฑ์น ้ามนัวตัถุดิบ การช าระหนี้เงนิกู้และ  
ดอกเบี้ย ตลอดจนค่าบรกิารต่างๆ ฉะนัน้ในระยะ 3 ปีแรก รายรบัหกัดว้ยรายจ่ายที่มใิช่ประเภททุน
จงึมยีอดเกนิดุล 10,236 ลา้นบาท ซึง่อาจน าไปใชจ้่ายซือ้สนิคา้บรกิารทีม่ลีกัษณะเป็นทุนได ้ปรากฏ
ว่าในระยะ 3 ปี 2504-2506 ได้มีการสัง่ซื้อสินค้าประเภททุนเป็นจ านวนถึง 13,286 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ในเงนิจ านวนนี้ได้มีการสัง่สินค้าและบริการเข้าประเทศด้วยเงิน  
ช่วยเหลอื เงนิกู้ และเงนิลงทุนของเอกชนจากต่างประเทศประมาณ 7,609 ลา้นบาท และต้องช าระ
จากรายได้ของประเทศเองเพยีง 5,676 ล้านบาท ฉะนัน้ จงึเหลอืส่วนที่เป็นการเพิม่พูนเงนิส ารอง
ระหว่างประเทศประมาณ 4,559 ลา้นบาท ในระยะ 3 ปีแรกของแผน 
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ตารางท่ี 6 
ดลุช าระเงินระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2504-2506 

 
(ลา้นบาท) 

รายการ 2504 2505 2506 รวม 
ก. สนิคา้และบรกิาร 10,970 11,661 11,653 34,284 
ข. เงนิช่วยเหลอื เงนิกู ้และเงนิลงทุน 1,920 2,600 3,089 7,609 

รวมรบั 12,890 14,261 14,742 41,894 
ค. สนิคา้และบรกิารทีม่ใิช่ประเภททุน 7,674 7,932 8,442 24,047 
ง. สนิคา้และบรกิารประเภททุน 3,704 4,613 4,968 13,286 

รวมจ่าย 11,378 12,545 13,410 37,334 
จ. การเปลีย่นแปลงเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 1,511 1,716 1,332 4,559 
 
 21. แผนพฒันาระยะ 3 ปีแรกเพยีงแต่คาดว่าฐานะการช าระงนิระหว่างประเทศจะไม่
ขาดดุลและมไิดป้ระมาณตวัเลขดุลช าระเงนิไวล้่วงหน้า อยา่งไรกด็ ีการทีฐ่านะดุลช าระเงนิในระยะ 3 
ปีแรกของแผนอยูใ่นเกณฑด์นีัน้ อาจกล่าวไดว้่า ประการแรกเป็นผลโดยตรงมาจากการเปลีย่นแปลง
ในด้านของสินค้าขาออกในระยะ 4 -5 ปีที่ล่ วงมาแล้ว  กล่าวคือ  เดิมประเทศไทยเคยมี 
สนิคา้ขาออกที่ส าคญัเพยีง 3-4 อย่าง ไดแ้ก่ ขา้ว ยาง ดบีุก และไมส้กั บดันี้ สนิคา้บางประเภทซึ่ง
แต่เดิมมคีวามส าคญัไม่มาก อาทเิช่น ข้าวโพด ปอ แป้งมนัส าปะหลงั ได้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่ม 
รายได้ให้แก่ประเทศอย่างรวดเรว็ในระยะ 3 ปีแรกของแผน แสดงว่าประเทศไทยเริม่ได้รบัผลจาก
การพฒันาประเทศโดยมรีะบบการเศรษฐกิจที่มกีารผลิตพชืผลมากประเภทขึ้นบ้างแล้ว ในขณะ 
เดยีวกนัอุปสงค์สนิค้าส าคญัเดมิก็ได้เพิม่ขึ้นในระยะนี้ด้วย อีกประการหนึ่ง จ านวนเงนิช่วยเหลอื  
เงนิกู้ และเงนิลงทุนของเอกชนจากต่างประเทศที่ประเทศไทยได้รบัเพิม่ขึ้นก็มสี่วนช่วยให้ฐานะ  
การเงนิของประเทศในระหว่างปี 2504-2506 อยูใ่นสภาพทีม่ ัน่คง 
 
 22. ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันาฯ ไดป้ระมาณรายไดท้ีค่าดว่าประเทศไทยจะไดร้บั
จากการขยายสนิคา้และบรกิารไว ้37,601 ลา้นบาท หรอืเฉลีย่ปีละ 12,534 ลา้นบาท เทยีบกบัระยะ 
3 ปีแรกของแผนซึ่งมจี านวน 34,284 ล้านบาท หรอืเฉลี่ยปีละ 11,428 ล้านบาท สูงขึน้เฉลี่ยปีละ 
1,106 ล้านบาท ในระยะ 3 ปีหลงั คาดว่าปรมิาณของสนิค้าขาออกทุกประเภท นอกจากปอและ 
ไมส้กัจะมจี านวนสูงกว่าใน พ.ศ. 2506 ส่วนในดา้นราคานัน้ คาดว่าราคาขา้วจะมแีนวโน้มต ่าลงบา้ง
แต่กไ็มม่ากนกั ยางนัน้คาดว่าจะมรีาคาลดต ่าลง เนื่องจากการแขง่ขนักบัยางเทยีม ส าหรบัดบีุกราคา
คงจะอยู่ในระดบัทีม่ ัน่คง ราคาไมส้กัจะสูงขึน้เลก็น้อย ในการประมาณมลูค่าสนิคา้อื่นๆ อาศยัราคา
ปจัจุบนัเป็นหลกั ในระยะ 3 ปีหลงันี้ คาดว่ามลูค่าสนิคา้และบรกิารส่งออกจะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 
4.2 ต่อปี ต ่ากว่าในระยะแรกของแผน ซึง่ไดเ้พิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 7.9 ต่อปี 
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ตารางท่ี 7 
ดลุช าระเงินระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2507-2509 

 
(ลา้นบาท) 

รายการ 2507 2508 2509 รวม 
ก. สนิคา้และบรกิาร 11,932 12,485 13,184 37,601 
ข. เงนิช่วยเหลอื เงนิกู ้และเงนิลงทุน 3,565 3,452 3,212 10,229 

รวมรบั 15,497 15,937 16,396 47,830 
ค. สนิคา้และบรกิารทีม่ใิช่ประเภททุน 9,157 9,851 10,658 29,666 
ง. สนิคา้และบรกิารประเภททุน 5,994 6,202 6,031 18,227 

รวมจ่าย 15,151 16,053 16,689 47,893 
จ. การเปลีย่นแปลงเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ 346 -116 -293 -63 
 

23. มูลค่าสนิค้าและบรกิารทัง้ที่น าเขา้มาโดยวถิีทางการค้า และที่น าเขา้มาด้วยเงนิกู ้
และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศประมาณว่าจะมจี านวนทัง้สิน้ 47,893 ลา้นบาท ในระยะทีส่องของ
แผน หรอืจะเพิม่ขึน้เฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 7.7 ต่อปี เทยีบกบัประมาณรอ้ยละ 7.6 ต่อปีในระยะแรก
ของแผน ในจ านวนนี้คาดว่ามูลค่าสินค้าขาเข้าประเภททุนจะมีจ านวนทัง้สิ้น 18,227 ล้านบาท
มากกว่าระยะแรกของแผน 4,941 ล้านบาท ในจ านวนดงักล่าวเป็นสนิค้าและบรกิารที่คาดว่าจะ
น าเข้ามาด้วยเงนิลงทุนของเอกชน เงนิกู้ และเงนิช่วยเหลือประมาณ 10,229 ล้านบาท ที่เหลือ
จ านวนประมาณ 7,998 ล้านบาท เป็นมูลค่าสินค้าขาเข้าประเภททุน อันเนื่องมาจากวิถีการค้า
ตามปกตซิึง่ต้องช าระดว้ยรายไดจ้ากการขยายสนิคา้และบรกิารของประเทศ ถ้าการคาดคะเนฐานะ
ดุลช าระเงนิทัง้ในด้านรายรบัและรายจ่ายเป็นไปดงักล่าวมาแล้วก็อาจประมาณได้ว่าเงนิทุนส ารอง
ระหว่างประเทศจะลดลงประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทยีบกบัเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศใน
ปจัจุบนัที่มอียู่ประมาณ 11,000 ล้านบาทแล้ว เป็นที่เชื่อมัน่ว่าจะไม่เป็นการกระทบกระเทอืนต่อ
เสถยีรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศแต่ประการใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

ดลุการช าระเงินระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2504 - 2509 
 



 

บทท่ี 5 
การบริหารงานตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

______________ 
 

 1. แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตมิใิช่เป็นเอกสารตายตวัและจะแก้ไขอะไรมไิด ้ทัง้
มใิช่เป็นบทบญัญตักิฎหมายมผีลบงัคบัให้ต้องปฏบิตั ิเป็นแต่หลกัและแนวทางทีร่ฐับาลจะยดึถอืใน
การบรหิารประเทศในด้านพฒันาการเศรษฐกิจเพื่อสนองนโยบายของรฐับาลเอง และเป็นแนว 
กวา้งๆ ส าหรบัส่วนเอกชนเพื่อใหท้ราบนโยบายและเป้าหมายของรฐับาล ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาตใินฐานะทีเ่ป็นหน่วยราชการกลางมหีน้าทีใ่นการวางแผนพฒันา การพจิารณาและ
วิเคราะห์โครงการและการตรวจสอบผลงานในด้านการบรหิาร การด าเนินงานตามแผนพฒันา
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาเป็นผู้รบัผดิชอบ รฐับาลได้จดัตัง้กระทรวง
พฒันาการแห่งชาติขึ้นใน พ.ศ. 2506 ก็เพราะเล็งเห็นความส าคญัว่า หน่วยงานบรหิารเพื่อ
พฒันาการยงักระจดักระจายกนัอยู่ โดยเฉพาะในด้านการพฒันาขัน้พื้นฐานอนัเป็นหลกัส าคญัของ
การพฒันาประเทศ วตัถุประสงค์ของการตัง้กระทรวงพฒันาการแห่งชาตขิึ้นก็เพื่อรวบรวมหน่วย  
ราชการและองค์การที่มหีน้าที่ปฏบิตัิงานตามโครงการพฒันาที่ส าคญับางโครงการเข้าไว้ในแหล่ง
เดียวกัน ในด้านการตรวจสอบผลงานรฐับาลได้ตัง้คณะผู้ตรวจสอบผลงานตามแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในส านักนายกรัฐมนตรี คณะผู้ตรวจราชการนี้ จะร่วมกับส านักงาน  
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิส านักงบประมาณ และผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม 
ในการตรวจสอบผลงานของโครงการพฒันาการต่างๆ โดยใกลช้ดิ การตรวจสอบผลงานนี้จะต้องยดึ
แนวทางดงัต่อไปนี้ 
 
  1) ถือเอกสารจุดหมายโครงการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แห่งชาตเิป็นหลกั จดุหมายโครงการน้ีจะมกีารแกไ้ขปรบัปรงุทุกปีงบประมาณ 
 
  2) จดัท าแบบรายงานผลการก้าวหน้าเพื่อใหส้่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งใชใ้นการ
รายงานผลการปฏบิตังิานของตน 
 
  3) จดัท าแบบตรวจสอบผลงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ตรวจราชการส านักนายก- 
รฐัมนตรแีละกระทรวงต่างๆ ตลอดจนส านักงบประมาณในแง่การด าเนินงานว่าบกพร่องเพยีงใด
หรอืไม ่ประสบอุปสรรคใดบา้ง และไดใ้ชเ้งนิพฒันาประเภทต่างๆ ไปประการใด 
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 2. ในระยะ 3 ปีแรก การตรวจสอบผลงานตามโครงการพฒันาการเศรษฐกจิยงัได้ผลไม่
เต็มที่ ในระยะ 3 ปีหลังนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้แน่นอนและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก การ 
ตรวจสอบผลงานนี้เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ในการวางแผนพฒันาการเศรษฐกจิ เพราะเป็นมาตรการ
ส าคญัที่จะช่วยให้ทราบได้ว่าแผนพฒันาการเศรษฐกจิที่วางไว้นัน้ให้ผลเพยีงใด และมอุีปสรรคที่
จะต้องแก้ไขอย่างใดบ้าง อนึ่ง แผนพฒันาการเศรษฐกิจนัน้จะต้องมกีารปรบัปรุงอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อใหเ้ป็นเอกสารทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดระยะเวลาของแผนนัน้ทนักบัการเปลีย่นแปลงและ
การเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  การประเมนิผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของ
แผนพฒันาการเศรษฐกจิจงึมคีวามส าคญัยิง่ ซึง่ในระยะ 3 ปีนี้ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
แห่งชาตจิะไดร้่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัวางระบบการตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า
ของผลงานใหม้สีมรรถภาพดยีิง่ขึน้กว่าทีเ่ป็นมาแลว้ 
 
 3. ในระดบันโยบาย นอกจากส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตอินัเป็นหน่วย
กลางแล้วส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงได้แก่ส านักงบประมาณ ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั
ของกระทรวงการคลงั กรมวเิทศสหการของกระทรวงพฒันาการแห่งชาตแิละหน่วยงานวางแผนของ
กระทรวงต่างๆ เป็นการสมควรอย่างยิง่ที่กระทรวงต่างๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการ
เศรษฐกจิจะไดต้ัง้หน่วยวางแผนของตนขึน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัส านกังานวชิาการและวางแผนของ
กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลัน่กรองโครงการของตนเองเสียก่อนขัน้หนึ่ง โดย
ตรวจสอบรายละเอยีดและจดัอนัดบัความส าคญัภายในขอบเขตงานของหน่วยราชการของตน 
 
 4. ในการก าหนดจุดหมายโครงการแต่ละปี ส านักงบประมาณมบีทบาททีส่ าคญัอย่าง
ยิง่ กล่าวได้ว่าถ้าไม่มกีารประสานงานระหว่างส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแหล่งชาติและ
ส านักงบประมาณแล้ว การบรหิารงานตามแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตกิ็ไม่อาจจะด าเนินไป
ด้วยดีได้ นอกจากนัน้เนื่องจากงบพฒันาได้รวมเงนิกู้และเงนิช่วยเหลือจากต่างประเทศไว้เป็น
จ านวนมาก การประสานงานระหว่างส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิกรมวเิทศสหการ 
และกระทรวงการคลงักม็คีวามส าคญัมากเช่นกนั เฉพาะในเรื่องนี้แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ
จะเป็นประโยชน์ในการทีจ่ะกูเ้งนิและขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้าหากประเทศไทย
มโีครงการพฒันาเศรษฐกจิพรอ้มดว้ยรายละเอยีดมากพอควรจะเป็นการสะดวกแก่การพจิารณาของ
ประเทศที่มเีงนิให้กู้หรอืให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการว่าสมควรจะให้กู้เงนิหรือ  
ช่วยเหลอืโครงการใดบา้ง 
 
 5. แม้ว่าแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะเป็นเอกสารที่ส าคัญและมีประโยชน์
เพียงใดก็ตาม การบรหิารงานตามแผนเพื่อให้ได้ผลนัน้ย่อมขึ้นอยู่กบัหน่วยราชการฝ่ายบรหิาร 
เท่าที่เป็นมาแล้วหน่วยราชการมสีมรรถภาพและประสิทธิภาพไม่ทดัเทยีมกัน มหีลายหน่วยที่มี
ประสทิธภิาพไม่หย่อนกว่าหน่วยงานประเภทเดยีวกันในประเทศที่พฒันาแล้ว แต่กม็หีน่วยงานอกี
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หลายหน่วยทีย่งัลา้หลงั เพราะขาดการน าทีด่แีละขาดขา้ราชการพนักงานทีม่สีมรรถภาพ การพฒันา
ประเทศยอ่มขึน้อยูก่บัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิก าลงัเงนิและก าลงัคนของประเทศ ในดา้นการ
พฒันาทรพัยากรนัน้ มโีครงการต่างๆ พรอ้มมลู ส่วนในดา้นก าลงัเงนิรฐักไ็ดพ้ยายามตัง้งบประมาณ
เพื่อการพฒันาใหส้งูเตม็ก าลงัอยูแ่ลว้ และไดด้ าเนินการกู้เงนิและขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ
เท่าทีจ่ะกระท าได ้ฉะนัน้การเสยีหาทีอ่าจจะพงึบงัเกดิขึน้นัน้มไิดอ้ยู่ทีจ่ านวนเงนิไม่เพยีงพอส าหรบั
ใช้จ่ายในการด าเนินงาน แต่อาจอยู่ที่การใช้เงนิที่มอียู่ไม่ได้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว ้
อาศยัเหตุผลนี้โครงการใดทีส่ ิน้เปลอืงเงนิมากและใหผ้ลตอบแทนน้อยจงึควรระงบัไวก่้อน 
 
การวางแผนก าลงัคน 
 
 6. ในดา้นการพฒันาก าลงัคนนัน้ นอกจากการปรบัปรุงแบ่งส่วนราชการ การฝึกอบรม
ข้าราชการและการส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งได้ท ากันอยู่แล้ว จ าเป็นจะต้อง
พจิารณาปญัหาก าลงัคนเป็นส่วนรวมของประเทศด้วย เป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปว่าความส าเรจ็ของ
โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมย่อมขึน้อยู่กบัก าลงัคนซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถและได้รบัการ  
ฝึกฝนในดา้นต่างๆ ใหม้จี านวนเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิานตามโครงการเหล่านัน้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส าหรบัประเทศที่ก าลงัเร่งการพฒันาเพื่อให้ประชาชนมมีาตรฐานการครองชพีสูงขึน้ การวางแผน
ก าลงัคนนับว่าเป็นงานทีส่ าคญัยิง่และจะน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของการพฒันา การขาด-
แคลนก าลงัคนที่มไิด้รบัการฝึกฝนจะเป็นอุปสรรคแก่การพฒันายิง่กว่าการขาดแคลนเงนิทุนหรอื
ทรพัยากรธรรมชาตเิสยีอกี 
 
 7. รฐับาลได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องก าลงัคนเป็นอย่างดแีละได้เอาใจใส่ใน
การศกึษาและค้นคว้าในด้านการวางแผนก าลงัคนตลอดมา งานส าคญัอย่างหนึ่งซึ่งเพิง่จะเสรจ็ลง
เ มื่ อ 
เรว็ๆ นี้ กค็อืการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าทีฝ่่ายไทยและต่างประเทศเพื่อศกึษาและท าการ
ประเมนิขัน้ต้นเพื่อค านวณอุปสงคแ์ละอุปทานของก าลงัคนในประเทศส าหรบั พ .ศ. 2509 และ พ.ศ. 
2513 นบัว่าเป็นครัง้แรกทีม่กีารปฏบิตังิานเกี่ยวกบัก าลงัคนในลกัษณะนี้ในประเทศไทย ผลของงาน
นัน้ไดแ้สดงถงึแนวโน้มบางอยา่งใหเ้หน็เป็นต้นว่า จ านวนผูส้ าเรจ็มธัยมศกึษาทัง้สายสามญัและสาย
อาชวีะ ช่างฝีมอื และนักวชิาการสาขาส าคญัต่างๆ ใน พ .ศ. 2513 จะไม่เพยีงพอกบัความต้องการ
ของประเทศในด้านก าลงัคนเพื่อการพฒันา ทัง้นี้ จะต้องท าการค้นคว้าและปรบัปรุงการประเมนินี้  
ต่อไป 
 
 8. เนื่ องจากการวางแผนก าลังคนมีความส าคัญและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการ 
วางแผนพฒันาเศรษฐกจิอยู่มาก แผนก าลงัคนจงึเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ ฉะนัน้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน
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ระดบัชาติ ในขณะเดยีวกนัทางหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งมงีานเกี่ยวข้องกบัก าลงัคน เช่น กระทรวง
พฒันาการแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร และส านักงานสถติแิห่งชาต ิเป็นต้น กไ็ดด้ าเนินการจดัตัง้
หน่วยคนในส่วนที่อยู่ในขอบเขตของตน งานด้านก าลงัคนในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านรฐับาลหรอื
ดา้นงานเพื่อปฏบิตังิานด้านก าลงัเอกชนกต็ามจะได้ศกึษาและพจิารณาที่ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาตเิพื่อจดัท าเป็นโครงการพฒันาก าลงัคนเป็นส่วนรวมต่อไป 
 
การประสานงานของส่วนราชการด้านการบริหาร 
 
 9. นอกจากการประสานงานของส่วนราชการระดบันโยบายที่ได้กล่าวมาแล้ว การ
ประสานงานของส่วนราชการในดา้นการบรหิารเพื่อการพฒันาเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ ส่วน
ราชการแต่ละส่วนนอกจากจะต้องเร่งรดัปรบัปรุงงานและสมรรถภาพของเจา้หน้าที่แล้วจะต้องให้
ความสนใจในการประสานงานกบัส่วนราชการอื่น ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงของตนโดย
ใกล้ชิดด้วย การประสานงานที่เป็นมาแล้วในส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์ดีพอควรเพราะใกล้ชิด
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสามารถชี้ขาดตดัสนิได ้แต่ในส่วนภูมภิาคเหน็ว่ายงัมปีญัหาอุปสรรคอยู่มาก 
ตามหลกัการบรหิารประเทศควรถอืว่าฝ่ายการปกครองอนัไดแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดัมอี านาจปฏบิตัิ
ห น้ า ที่ เ ป็ น 
หวัหน้าคณะและเป็นผู้ประสานงานสาขาต่างๆ ในเขตจงัหวดัของตน ส่วนการด าเนินงานในทาง
วชิาการนัน้เป็นเรื่องของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งความมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครอง
ทราบ และสัง่การเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามโครงการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของจงัหวดันัน้ได ้
การแบ่งส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม ไม่ได้แบ่งตามสาขางานเศรษฐกิจโดยตรงเพราะต้อง
ค านึงในด้านการปกครองและในการอื่นๆ ดว้ย การบรหิารงานเพื่อพฒันาการเศรษฐกจิจงึขลุกขลกั
อยูบ่า้งซึง่จะตอ้งแกไ้ขดว้ยการประสานงานโดยใกลช้ดิและความเขา้ใจซึง่กนัและกนั โครงการต่างๆ 
ที ่
รวบรวมไวใ้นแผนพฒันามกีารสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอยู่แลว้ ถ้าหากไดม้กีารประสานงานในดา้นการ
บรหิารโดยแน่นแฟ้นดว้ย การด าเนินงานกจ็ะบรรลุถงึเป้าหมายที่ก าหนดไวโ้ดยแน่นอนและรวดเรว็
ยิง่ขึน้ 
 
การบริหารราชการเพ่ือส่งเสริมการพฒันา 
 
 10. ส่วนราชการอกีหลายหน่วยที่มไิด้มโีครงการพฒันาโดยตรง แต่ก็มีความส าคญัใน
ดา้นการพฒันาประเทศไม่น้อยไปกว่าส่วนราชการทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงในการปฏบิตังิานตาม
โครงการพฒันา ยกตวัอย่างเช่น กระทรวงการคลงั ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบในด้านการเงนิ การคลงั
และธนาคารของประเทศ กระทรวงเศรษฐการในด้านการตลาดและการค้า กระทรวงมหาดไทยใน
ดา้นการปกครอง เป็นต้น กจิการเหล่านี้ย่อมเกี่ยวพนักบัการพฒันาประเทศโดยตรงและถ้าหากการ
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ปฏบิตัริาชการของกระทรวงดงักล่าวไมบ่งัเกดิผลตามความมุ่งหมายแลว้ โครงการพฒันาต่างๆ กจ็ะ
ประสบความลม้เหลวเนื่องจากไมไ่ดร้บัความรว่มมอืและไม่มกีารประสานงานขอ้มลูสถติต่ิางๆ กเ็ป็น
ปจัจยัที่ส าคญัยิง่ในการจดัท าแผนพฒันาการเศรษฐกิจเช่นกนั ส านักงานสถิติแห่งชาติมบีทบาท
ส าคญัในการใหข้อ้เทจ็จรงิเพื่อประโยชน์ในการวางแผนโครงการและเพื่อการวนิิจฉัยปญัหาต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนก็มบีทบาทส าคญัเช่นเดยีวกนั มหีน้าที่ต้ อง
พจิารณาปรบัปรงุใหก้ฎและระเบยีบทีว่างไวไ้ดม้สี่วนช่วยในการบรหิารงานพฒันาโดยตรง 
 
  ตามทีไ่ดบ้รรยายมาแลว้นี้ พอจะสรปุไดว้่าการพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศเป็น
งานส่วนรวมไม่ใช่เป็นของราชการส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ จ าเป็นจะต้องอาศยัการประสานงาน
และความร่วมมอืกนัจากหน่วยราชการต่างๆ โดยใกลช้ดิ งานที่ใหญ่และส าคญัยิง่ของประเทศจงึจะ
ประสบความส าเรจ็ 

 



บทท่ี 6 
การพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ 

_______________ 
 
 1. การพัฒนาการเกษตรเป็นหลักของการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรและพลเมอืงรอ้ยละ 80 มอีาชพีในทางเกษตรกรรม สนิค้าขาออก
แทบทัง้สิน้เป็นสนิค้าผลติผลการเกษตรและรายไดป้ระชาชาตมิาจากการเกษตรกว่าหนึ่งในสาม จงึ
อาจกล่าวได้ว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นประการใดนัน้ ย่อมมขึ้นอยู่กับ
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ อาศยัเหตุผลดงักล่าวการวางแผนพฒันาการเกษตรจงึมคีวามส าคญัและ
ความจ าเป็นอย่างยิง่เพราะเป็นการก าหนดความก้าวหน้าส่วนใหญ่ของประเทศว่าจะเป็นไปในรปูใด
และมขีอบเขตกวา้งขวางเพยีงใด เป็นความจรงิอยู่ว่าการวางแผนพฒันาการเกษตรสามารถวางได้
เฉพาะในส่วนของรฐัเท่านัน้ เพราะระบบการปกครองของประเทศไม่นิยมให้มกีารวางแผนและ
ก ฎ เ ก ณ ฑ ์
ขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นการผลติอนัเป็นสทิธขิองเอกชน อย่างไรกต็ามงานของรฐัในดา้นการเกษตร 
ย่อมมมผีลเกี่ยวขอ้งกบักจิการผลติและการตลาดการเกษตรโดยตรง เพราะวตัถุประสงค์ของการ
พฒันาการเกษตรในส่วนของรฐักเ็พื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้อกชนไดผ้ลติผลการเกษตรมากขึน้ มี
คุณภาพสูงขึ้นและสามารถจ าหน่ายได้ผลตอบแทนสูงขึ้น นอกจากการส่งเสริมการผลิตและ  
การตลาดแล้ว การพฒันาการเกษตรของรฐัมคีวามมุ่งหมายที่จะส่งเสรมิของเกษตรกรทัง้ทางตรง
และทางออ้มใหเ้ป็นปึกแผ่นยิง่ขึน้ 
 
 2. การพฒันาการเกษตรแยกออกเป็นสาขางานทีส่ าคญัดงันี้ 
 
  (1) การพัฒนาทรพัยากรการเกษตรอันได้แก่ ดิน ป่าไม้และน ้ า ตลอดจน 
ทรพัย์สินธรรมชาติที่มอียู่ในป่าและน ้า เช่น สตัว์ป่าและสตัว์น ้า กิจการของรฐัที่เกี่ยวกบัสาขาน้ี  
ไดแ้ก่ การชลประทาน การปา่ไม ้การประมงและการพฒันาทีด่นิ 
 
  (2) การวจิยั ค้นคว้าและทดลองการเกษตรแผนใหม่เพื่อพฒันาระบบการผลติ
และคุณภาพของผลผลติ ตลอดจนรเิริม่การผลติพืชพรรณและสตัว์ประเภทที่ยงัไม่มกีารผลิตใน
ประเทศไทยอย่างกว้างขวางมาก่อน งานด้านนี้ เป็นงานระยะยาว และไม่แสดงให้เห็นผลใน
ทนัททีนัใด แต่เป็นงานหลกัของการเกษตรแผนใหมเ่พื่อผลติใหพ้อใชภ้ายในประเทศ ส าหรบัจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อการแข่งขนัในตลาดโลกเป็นการหารายได้มาสู่ประเทศ 
แผนพฒันาการเกษตรไดร้วมโครงการวจิยัและคน้ควา้ทดลองเขา้ไวเ้ป็นจ านวนมาก 
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  (3) การส่งเสรมิและเผยแพร่เป็นการถ่ายทอดบรกิารของรฐัให้ถงึมอืเกษตรกร 
โดยพนักงานการเกษตรของรฐัไปช่วยเหลอืในท้องที่และการสาธติแสดงผลงานค้นคว้าทดลองให้
เกษตรกรได้ทราบและปฏบิตัติาม ตลอดจนการส่งเสรมิการตลาดในดา้นการลดมูลค่าการผลติและ 
ค่าใชจ้า่ยในการขนส่งและอื่นๆ 
 
  (4) การส่งเสรมิสวสัดกิารของเกษตรกร ไดแ้ก่ กจิการซึง่ส่งเสรมิสถาบนัต่างๆ 
ของเกษตรกร เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สนิเชื่อการเกษตรและการครอบครองทีด่นิ เกษตรกร
ไทยทุกคนควรมทีี่อยู่ท ามาหากนิของตนเองเพยีงพอทีจ่ะให้รายไดพ้อกบัความจ าเป็น นอกจากนัน้
บริการอื่นๆ ของรัฐแทบทัง้หมด เช่น การคมนาคม อุตสาหกรรม บริการสังคมต่าง ย่อมให้ 
ผลประโยชน์แก่เกษตรกรดว้ย 
 
 3. ทีด่นิเป็นทรพัยากรส าคญัที่สุดของประเทศไทย ในปจัจุบนัเน้ือทีป่ระมาณ 1 ใน 4 
ของเนื้อทีท่ ัง้หมดใชท้ าการเพาะปลูก การพฒันางานในดา้นเกษตรเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศ เพราะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกดิทรพัยส์นิและเงนิทุนที่จะน ามาใช้ในการพฒันา  
อุตสาหกรรมและกจิการอื่นๆ ในทางเศรษฐกจิ ผลติผลเกษตรกรรมส่วนหนึ่งใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบั
ป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งก าลงัจะเติบโต ส่วนปรมิาณผลติผลที่เหลอืใช้นัน้ส่งออกไป
จ าหน่ายในต่างประเทศอันเป็นแหล่งที่ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ การน าที่ดินซึ่งอยู่นอกเขต  
ปา่สงวนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และการเพิม่ผลติผลต่อไร่ใหม้ากขึน้นัน้ เป็นหลกั
และเงื่อนไขส าคญัในการพฒันาเกษตรของประเทศไทย นอกจากการผลติแล้วยงัจะต้องค านึงถึง
เรื่องตลาดซึ่งจะต้องคดิแก้ในกาลขา้งหน้าอกีดว้ย ผลติผลทีส่ าคญัของประเทศ เช่น ขา้ว ขา้วโพด 
มนัส าปะหลงัและถัว่ต่างๆ เป็นสนิคา้ทีต่ลาดโลกยงัต้องการอยู่ พชืบางชนิดจะมคีวามส าคญัมากขึน้
เป็นต้นว่าพชืที่ใช้ผลติน ้ามนั ฝ้าย ผกัและผลไม ้คาดว่าจะไม่มปีญัหายุ่งยากในการหาตลาด ส่วน
ยางพารานัน้คาดคะเนว่าราคาในอนาคตไมสู่จ้ะแน่นอน เนื่องจากปรมิาณผลติของยางสงัเคราะหจ์ะมี
มากขึน้ เมือ่ลกัษณะการเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องหาทางตดัทอนค่าใชจ้่ายในการผลติใหน้้อยลง 
เพื่อให้สนิค้ายางพาราแข่งขนัได้ในตลาดโลก เป็นที่ทราบกนัอยู่แล้วว่าในกาลขา้งหน้าการแข่งขนั
ของผลติผลการเกษตรในตลาดโลกจะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ ฉะนัน้จงึจ าเป็นต้องคดิแก้ปญัหาเรื่อง
ตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้บงัเกิดผลด ีโดยร่วมมอืกับประเทศที่ก าลงัเผชญิปญัหา
เช่นเดยีวกนัอยา่งใกลช้ดิ 
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นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

นโยบาย 
 4.  (1) เพื่อเพิ่มปรมิาณการผลิตและการส่งออก ปรบัปรุงคุณภาพของผลิตผล
การเกษตรที่ส าคัญและขยายประเภทการผลิตการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้
ประชาชาตสิ่วนรวมและรายไดข้องเกษตรกร 
 
  (2) เพื่อปรบัปรุงวธิกีารผลติตามแผนใหม่เพื่อเพิม่ผลผลติต่อไร่และรายไดจ้าก
การผลติการด าเนินงานส่วนของรฐัจะต้องใหไ้ดผ้ลตกถงึมอืเกษตรกรอย่างแทจ้รงิและใหเ้กษตรกรมี
ส่วนรว่มมอืและช่วยตนเองใหม้ากทีสุ่ด 
 
  (3) เพื่อพฒันาทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นคุณค่าในการเกษตร อันได้แก่เนื้อ
ทีด่นิ ป่าไม ้น ้าและอื่นๆ เพื่อให้น ามาใชใ้ห้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยแทจ้รงิและถาวร โดย
ค านึงถงึหลกัอนุรกัษ์กรรม 
 
  (4) เพื่อปรบัปรงุระบบสงัคมของเกษตรกรใหเ้กษตรกรมฐีานะการครองชพีและ
สวสัดกิารดยีิง่ขึน้ มคีวามสามคัคขียนัขนัแขง็และรว่มมอืกบัรฐัยิง่ขึน้ 
 
  (5) เพื่อส่งเสรมิสถาบนัอนัเกี่ยวกบัการเกษตร อนัไดแ้ก่ ระบบการครอบครอง
ทีด่นิ การตลาด การสหกรณ์ การจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร และหน่วยยุวกสกิร ระบบสนิเชื่อการเกษตร
และอื่นๆ ใหเ้ป็นปึกแผ่นแน่นหนา 
 
  (6) เพื่อส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรให้เป็นอาชพีไดร้บัความนิยมในดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคม และส่งเสรมิการเกษตรใหเ้ป็นอาชพีทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู 
 
  (7) เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรไดร้บัผลตอบแทนจากการลงแรงลงทุนของตนโดย
ชอบธรรม ป้องกนัมใิหเ้กษตรกรเสยีเปรยีบในเรือ่งการตลาด การเช่าทีด่นิ และการกูเ้งนิเอกชน 
 
  (8) เพื่อขยายปริมาณงานและเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและ 
รฐัวสิาหกจิทีม่หีน้าทีใ่หบ้รกิารแก่เกษตรกรใหบ้งัเกดิผลดยีิง่ขึน้ 
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แนวทางด าเนินการ 
 
 5. เพื่อให้นโยบาย 8 ประการได้บรรลุถึงความส าเร็จ ควรด าเนินการโดยอาศัย 
แนวทางดงัต่อไปนี้ 
 
  (1) เร่งสร้างรากฐานเพื่อพฒันาการเกษตร ได้แก่ การชลประทาน พลงังาน 
การขนส่งและคมนาคม ส าหรบัการชลประทาน ได้แก่ การสร้างเขื่อนเก็บน ้ าขนาดใหญ่ขึ้นใน
ภาคเหนือ คอื เขือ่นภมูพิลทีจ่งัหวดัตาก และเขื่อนท่าปลาทีจ่งัหวดัอุตรดติถ์ เขื่อนระบายน ้าทีแ่ม่น ้า 
แม่กลองจงัหวดักาญจนบุร ีและเขื่อนอื่นๆ ตลอดจนอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การพฒันาทรพัยากรทางน ้าจะให้ผลประโยชน์ในดา้นพลงังานไฟฟ้าและดา้น
อื่นๆ ด้วย ส่วนการสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจงัหวัด และชนบท ก็จะให้ประโยชน์แก่
การเกษตรเป็นอนัมาก 
 
  (2) ปรบัปรุงและขยายการค้นควา้ทดลองการเกษตรใหท้นัสมยัและมปีระสทิธิ-
ภาพดยีิง่ขึน้ ด าเนินการจดัตัง้สถานีเกษตรกลางในส่วนภมูภิาคโดยรวมกจิการต่างๆ ของการเกษตร
เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยเริม่จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางก่อน ปรบัปรุงสถานีต่างๆ ทีม่อียู่
แลว้ใหป้ฏบิตักิารใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้และจดัตัง้สถานีใหม่ขึน้เฉพาะในกรณีทีเ่หมาะสมและจ าเป็น จดัตัง้
สถาบนัวจิยัต่างๆ เช่น สถาบนัโรคขา้ว อนามยัสตัว ์ทดลองความอุดมสมบูรณ์ของดนิ คน้ควา้เรื่อง
ยาง ประมงน ้าจดืและทะเล และอื่นๆ การวจิยัส่วนใหญ่จะมุง่ไปในการทดลองพชืและสตัวพ์นัธุด์ ีการ
ปราบโรคศตัรพูชืและสตัว ์การทดลองดนิและปุ๋ ย และการใชน้ ้าทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 
  (3) ปรบัปรุงและขยายการส่งเสรมิและเผยแพร่ โดยมสี านักงานส่งเสรมิและ 
เผยแพร่เป็นศูนย์กลางจดัตัง้ศูนย์ส่งเสรมิและเผยแพร่ขึ้นในภาคต่างๆ เพื่อประสานงานของกรม
ต่างๆ ทัง้นี้  จ าเป็นต้องมีพนักงานและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น การส่งเสริมและเผยแพร่จะกระท าโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของท้องถิ่นและความต้องการของตลาด ในท้องที่ที่มกีารชลประทานจะ
สนบัสนุนการเพาะปลกูในฤดแูลง้ รวมทัง้การท านาสองครัง้เฉพาะในแหล่งทีเ่หมาะสม การขยายขา้ว
พนัธุด์ใีหท้ัว่ถงึเป็นวตัถุประสงคส์ าคญัซึง่จะตอ้งด าเนินการใหส้ าเรจ็ 
 
  (4) ในดา้นการปศุสตัว ์จะส่งเสรมิการเลีย้งโคเนื้อ โคนม กระบอื สุกร และเป็ด
ไก่ให้ได้พนัธุ์ดีขึ้นและปรมิาณเพิ่มขึ้นพอแก่ความต้องการของตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ 
เน้นหนกัทางคุณภาพและขนาดสตัว ์ลดค่าของการผลติเพื่อใหก้ารเลีย้งสตัวเ์ป็นอาชพีทีม่กี าไรมาก
ขึน้ ป้องกนัและก าจดัโรครา้ยต่างๆ ของสตัว์ใหห้มดไป ส่งเสรมิการให้อาหารสตัวท์ี่ใหผ้ลตอบแทน
สงูคุม้กบัทุน และจดัตัง้ทุ่งหญา้เลีย้งสตัวส์าธารณะโดยมกีารควบคุมใหเ้หน็ผล 
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  (5) ในด้านการประมง จะส่งเสรมิการประมงน ้าจดื น ้ากร่อยและประมงทะเล 
ด าเนินการแจกจ่ายพนัธุ์ปลาให้ทัว่ถึง ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาในบ่อและในนา โดยเฉพาะในเขต  
ชลประทานทีม่นี ้าตลอดปี ส่งเสรมิการเลีย้งสตัวน์ ้ากร่อย ส่งเสรมิการประมงทะเลโดยใชอุ้ปกรณ์และ
วิธีการสมยัใหม่ ส ารวจและวิจยัชลทรพัยากร และด าเนินการอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น ้าตามแหล่งน ้ า  
ธรรมชาตไิม่ให้ร่อยหรอหมดสิ้นไปด้วยการบูรณะแหล่งสตัว์น ้าและควบคุมการจบัสตัว์น ้าทัง้น ้าจดื
และทะเล 
 
  (6) ในดา้นการป่าไม ้ใหด้ าเนินการรกัษาป่าต้นน ้าล าธารและป่าสงวนคุม้ครอง
อย่างเข้มแข็ง ท าการปราบปรามผู้ท าผิดกฎหมายป่าไม้ โดยจดัตัง้หน่วยป้องกันรกัษาป่าและ 
สายตรวจเพิม่ขึ้น บ ารุงและปลูกสวนป่าในเขตที่เหมาะสม จดัตัง้และบ ารุงรกัษาอุทยานแห่งชาต ิ 
วนอุทยานและแหล่งสงวนพนัธุ์ส ัตว์ป่า ค้นคว้าทดลองผลิตภณัฑ์จากไม้ และการใช้ไม้ให้เป็น
ประโยชน์ในเขตปา่ตน้น ้าล าธารทีถู่กท าลายใหห้าวธิแีกไ้ขและปลกูปา่ทดแทนโดยวธิปีระหยดั 
 
  (7) ส่งเสรมิพชืที่ส าคญัและมตีลาดก่อน เช่น ขา้วโพด พชืน ้ามนั มะพรา้วและ
ฝ้าย เร่งรดัการปลูกยางแทนให้ได้ผลรวดเรว็ยิง่ขึ้น โดยหาวธิสีงเคราะห์ชาวสวนยางให้มรีายได้ 
ทดแทนในระยะของการปลูกแทน และช่วยเหลอืชาวสวนยางขนาดเลก็เป็นพเิศษ ค้นคว้าทดลอง
พนัธุด์แีละพชืแซมยางทีป่ลกูไดด้ ีในภาคใตต้ามสถานีการยางต่างๆ 
 
  (8) ปรบัปรุงระบบการครอบครองที่ดนิ เพื่อให้เนื้อที่ครอบครองต่อครอบครวั
เกษตรกรมขีนาดอย่างน้อยเท่ากบัในปจัจุบนั และให้เกษตรกรได้มทีี่ดนิเป็นของตนเอง ระงบัการ 
ท าไรเ่ลื่อนลอย ด าเนินการจดัสรรและบ ารงุทีด่นิโดยวธิกีารสหกรณ์ ฝึกอบรมเกษตรกรในวชิาการจดั
ไรน่าใหไ้ดร้ายไดเ้พิม่ขึน้ เร่งรดัการส ารวจจ าแนกประเภททีด่นิ ส ารวจเนื้อทีแ่ละความอุดม-สมบูรณ์
ของดนิ และการท าแผนทีด่นิในอนาคต เหน็ควรขยายเนื้อที่เพาะปลูกให้มากยิง่ขึน้ โดยให้อนุโลม
ตามผลของการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดนิ ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเพิม่ขึ้นและเข้าใจหลกัการ
อนุรกัษ์ดนิและน ้า 
 
  (9) ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรไดร้บัความสะดวกในการจ าหน่ายผลผลติเพิม่ขึน้ โดย
ร่วมมอืกบัส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง ปรบัปรุงระบบการตลาดและการขนส่งสนิคา้จากแหล่งผลติไปสู่
ตลาด จดัตัง้และรกัษามาตรฐานของผลติผลการเกษตร ประกาศราคารบัซื้อใหเ้กษตรกรทราบโดย
ทัว่ถึง ในกรณีที่จ าเป็นให้ด าเนินการรกัษาระดบัราคาผลิตผลและสงเคราะห์เกษตรกรด้วยวิธีที่
เหมาะสม ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของเอกชน แต่รฐัจะต้องควบคุมและวางระเบยีบที่ถูกต้อง
เพื่อใหเ้อกชนใหค้วามรว่มมอืดว้ยด ี
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  (10) ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้ช่วยตนเองมากยิง่ขึ้นด้วยวิธจีดัตัง้และสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ โดยถอืหลกัการว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะต้องอาศยัหลกัการช่วย
ตนเองและส่วนรวมเป็นส าคญั กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็นสื่อส าคญัที่เกษตรกรจะด าเนินการ
รว่มกบัรฐั เพื่อใหบ้รกิารของรฐัเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรสมความมุง่หมาย นอกจากนัน้ควรส่งเสรมิ
กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว์และกลุ่มชาวประมงโดยอาศยัหลกัการเดียวกนั การจดัตัง้จะต้องเป็นไปด้วยความ
สมคัรใจและความเรยีกรอ้งของเกษตรกรโดยมเีกษตรกรเป็นสมาชกิและผูด้ าเนินงานเอง 
 
  (11) จดัตัง้ระบบสนิเชื่อการเกษตรทีถู่กต้องและเหมาะสม โดยค่อยๆ ขยายงาน
ออกตามก าลงัที่จะกระท าได ้การให้สนิเชื่อการเกษตรควรอาศยักลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็นสื่อ
ส าคญั และจะต้องมกีารควบคุมเพื่อให้เกดิผลประโยชน์ในการผลติโดยแท้จรงิ และมกีารใช้หนี้คนื
โดยครบถ้วนและตรงก าหนด ทัง้นี้  ในระยะที่เง ินทุนยังน้อยจะต้องด าเนินการเป็นแห่งๆ ไป 
นอกจากนัน้จะตอ้งส่งเสรมิใหเ้กษตรกรไดอ้อมทรพัย ์เพื่อสะสมกองทุนสนิเชื่อการเกษตรดว้ย 
 
  (12) ปรบัปรุงบรกิารอื่นๆ ซึง่รฐัควรให้แก่เกษตรกร เช่น การศกึษา การพฒันา
ชุมชนและอนามยั อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลการเกษตรเป็นวตัถุดิบ การฝึกอบรมเกษตรกรขัน้ 
หวัหน้า กจิการยวุกสกิร และอื่นๆ โดยรว่มกบัส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้จะต้องเพิม่ประสทิธภิาพ
ของกลไกในการบรหิารของรฐั อนัไดแ้ก่ ขา้ราชการดว้ย 
 
  (13) กิจการพัฒนาสาขาอื่นๆ อันได้แก่ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการ
บรกิารอื่นๆ อนัเป็นการพฒันาอาชพีของราษฎรย่อมมมผีลให้อตัราส่วนของเกษตรกรเมื่อเทยีบกบั
จ านวนประชากรทัง้หมดลดลง ซึง่เป็นการดแีละควรสนบัสนุน 
 
  (14) ในกจิการที่รฐัยงัมกี าลงัเงนิและเจา้หน้าที่วชิาการไม่เพยีงพอ จะขอความ
ช่วยเหลอืและกู้เงนิจากต่างประเทศ เนื่องจากขอบเขตของความช่วยเหลอืมจี ากดั จงึควรเน้นหนัก
ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน 
 
  (15) เพิม่งบประมาณและก าลงัคนให้ใกล้เคยีงกบัปรมิาณของงาน อนัจะต้อง 
พงึกระท า ก าลงัคนทีย่งัขาดอยูม่าก ไดแ้ก่ พนกังานส่งเสรมิและเจา้หน้าทีว่ชิาการ ซึง่จะต้องเพิม่ขึน้ 
และขยายการเตรยีมงานเสยีแต่บดันี้ ทัง้นี้จะต้องมอุีปกรณ์และค่าใช้สอยให้เพยีงพอเห็นควรแบ่ง
ส่วนราชการกระทรวงเกษตรใหมใ่หต้รงกบัลกัษณะและปรมิาณของงาน 
 
  (16) เนื่องจากการเกษตรเป็นหลกัประกนัเศรษฐกจิของชาต ิจงึควรค านึงในแง่
บริการที่รฐัควรจะสนองความต้องการของเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น และก าหนดภาระการเงินที่ 
เป็นธรรมซึง่เกษตรกรสมควรตอ้งใหแ้ก่รฐัเป็นการตอบแทนบรกิารทีไ่ดร้บั 
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เป้าหมายการผลิต 
 
 6. การก าหนดเป้าหมายเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัยิง่ในการพฒันาการเศรษฐกจิ ทัง้นี้
เพื่อเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า การลงทุนด าเนินการตามโครงการต่างๆ จะใหผ้ลตอบแทนเช่นใด และ
เพื่อเป็นแนวในการตรวจสอบผลงานในแง่เศรษฐกจิ การลงทุนจะพงึกระท าก็ต่อเมื่อประโยชน์ที่จะ
ไดร้บัคุม้ค่าทุนทีจ่ะต้องลงไป การทีร่ฐัทุ่มเทก าลงัเงนิจ านวนมหาศาลตามแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
แห่งชาต ิเพราะคาดว่าจะไดผ้ลตอบแทนแก่รฐัและราษฎรคุม้ค่าจ านวนเงนิทีต่้องเสยีไป การก าหนด
เป้าหมายจงึเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผลประโยชน์ตอบแทนที่คาดว่าจะได้นัน้มอีะไรบ้าง และมี
ขอบเขตกว้างขวางเพยีงใด เนื่องจากการเกษตรมคีวามส าคญัยิง่ส าหรบัประเทศไทย เป้าหมายใน
ดา้นการเกษตรจงึเป็นเรื่องส าคญัและจะต้องพจิารณาโดยรอบคอบ อุปสรรคขอ้ส าคญัไดแ้ก่การขาด
แคลนและความไม่แน่นอนของสถติผิลผลติการเกษตร เนื่องจากการท าส ามะโนเกษตรยงัไม่เสรจ็
ต่อไปเมือ่มตีวัเลขทีแ่น่นอนขึน้แลว้ จงึอาจตอ้งปรบัปรงุเป้าหมายการผลติอกีครัง้หนึ่ง 
 
 7. อนึ่ง เนื่องจากแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิด้เน้นหนักเฉพาะในเรื่องกจิการ
ส่วนของรฐั การผลติผลการเกษตรเป็นเรื่องของเอกชน ซึง่รฐัไม่มนีโยบายจะเขา้ไปก าหนดหรอืวาง
ข้อบงัคบัแต่ประการใด หน้าที่ของรฐัในเรื่องการเกษตร ได้แก่ การส่งเสรมิและสนับสนุนเอกชน 
เท่านัน้ อย่างไรกด็ ีผลงานส่วนของรฐัย่อมมผีลเกี่ยวขอ้งถงึการผลติของเอกชนโดยตรง เป้าหมาย
ส่วนรวมทีไ่ดว้างไวจ้งึไดใ้หค้วามค านึงถงึการผลติทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากบทบาทของรฐั
ดว้ย ปจัจยัทีพ่งึสงัวรณ์อกีขอ้หน่ึงไดแ้ก่ขอ้เทจ็จรงิว่า การผลติผลการเกษตรย่อมอาศยัอยู่กบัดนิฟ้า
อากาศและธรรมชาติเป็นใหญ่ ถ้าหากเป็นคราวเคราะห์ที่ดนิฟ้าอากาศไม่อ านวยให้ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ก็จะต้องผดิพลาดไป อกีประการหน่ึงการก าหนดเป้าหมายเป็นปีย่อมขาดความแน่นอน 
เพราะเป็นเรื่องของดนิฟ้าอากาศดงักล่าว เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิจงึไดแ้ก่การเพิม่ผลผลติโดยเฉลีย่ต่อปี
ในระยะ 3 ปีของแผนโดยถอืแนวโน้มเอยีงเป็นเกณฑ ์
 
 8. ปรมิาณผลผลติทีค่าดว่าจะไดเ้พิม่ขึน้นี้ จะไดจ้ากการขยายเนื้อทีเ่พาะปลูกส่วนหนึ่ง 
และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการใช้ที่ดินและน ้ าที่ถูกต้องและใช้พันธุ์ดีอีกส่วนหนึ่ง การ
ชลประทานจะช่วยได้เป็นอย่างมากในการป้องกันน ้าท่วมและส่งเสรมิการใช้ที่นาเพาะปลูกพืช
หมุนเวยีนฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามการวางเป้าหมายจะต้องค านึงถึงปญัหาการตลาดทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศด้วย การก าหนดเป้าหมายส าหรบัพชืบางชนิด เช่น ปอและมนัส าปะหลงัจงึได้
ก าหนดไวต้ ่ากว่าทีส่ามารถจะผลติไดแ้ทจ้รงิโดยค านึงถงึความตอ้งการของตลาด 
 
  ในระยะของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิคาดว่าผลผลติการเกษตรจะเพิม่ขึน้
ดงัต่อไปนี้ 
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เป้าหมายการผลิตและการส่งออก 
พ.ศ. 2509 

 
ประเภท ปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก 

พืชพรรณ (ตนั)   
1. ขา้ว 9,500,000 1,000,000 
2. ยาง 210,000 200,000 
3. ขา้วโพด 750,000 710,000 
4. ปอ 200,000 150,000 
5. มนัส าปะหลงั 2,200,000 660,000 
  (แป้ง มนัเสน้ละกาก) 
6. ถัว่เหลอืง 28,100 5,000 
7. ถัว่เขยีว 66,300 30,000 
8. ถัว่ลสิง 167,000 15,000 
9. ฝ้าย 70,000 7,000 
  (เมลด็) 
10. ละหุง่ 45,600 40,000 
  (เมลด็) 
11. งา 22,500 4,500 
  (เมลด็) 
12. ยาสบู 55,000 2,500 
13. ออ้ย 4,00,000 50,000 
  (น ้าตาล) 
14. มะพรา้ว 1,600,000 6,000 
  (กากอดั) 
15. นุ่น 270,000 18,000 

ประมง (ตนั)   
1. สตัวน์ ้าจดื 80,000 - 
2. สตัวน์ ้าเคม็ 320,00 30,000 

ปศสุตัว ์(ตวั)   
1. กระบอื 5,670,000 150,000 
2. โค 3,990,000 1,200 
3. สกุร 4,180,000 100,000 
4. เป็ด 7,000,000  
5. ไก ่ 50,000,000 1,000,000 
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ประเภท ปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก 
ป่าไม้ (ลบ.ม.)   

1. ไมส้กั 100,000 60,000 
2. ไมย้าง 300,000 60,000 
3. ไมอ้ืน่ๆ 1,000,000 20,000 
4. ฟืน 1,350,000 - 
5. ถ่าน 800,000 48,000 

 
 

เป้าหมายการเพ่ิมผลผลิต 
พ.ศ. 2504-2509 

 
ประเภท ปริมาณการผลิต เฉล่ียเพ่ิมขึน้ อตัราส่วน 

 2504 2509 ต่อปี (2504 = 100) 
พืชพรรณ (ตนั)     

1. ขา้ว 8,247,000 9,500,000 250,600 115.19 
2. ยาง 186,100 210,000 4,780 112.84 
3. ขา้วโพด 598,000 750,000 30,400 125.42 
4. ปอ 350,900 200,000 -30,180 57.14 
5. มนัส าปะหลงั 2,012,500 2,200,000 37,500 109.37 
6. ถัว่เหลอืง 24,200 35,000 2,160 144.63 
7. ถัว่เขยีว 41,000 66,300 5,060 161.71 
8. ถัว่ลสิง 107,900 167,000 11,820 154.77 
9. ฝ้าย 38,300 70,000 6,340 182.77 
10. ละหุง่ 32,800 45,600 2,520 139.18 
11. งา 12,400 22,500 2,020 181.45 
12. ยาสบู 48,400 55,000 1,320 113.64 
13. ออ้ย 3,984,000 4,000,000 3,200 100.40 
14. มะพรา้ว 1,042,000 1,600,000 111,600 153.55 
15. นุ่น 231,000 270,000 7,800 116.88 

รวม 16,956,500 19,191,400 446,940 113.18 
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ประเภท ปริมาณการผลิต เฉล่ียเพ่ิมขึน้ อตัราส่วน 

 2504 2509 ต่อปี (2504 = 100) 
ประมง (ตนั)     

1. สตัวน์ ้าจดื 72,000 80,000 1,600 111.11 
2. สตัวน์ ้าเคม็ 233,000 320,000 17,400 137.34 
รวม 305,000 400,000 19,000 131.15 

ปศสุตัว ์(ตวั)     
1. กระบอื 5,400,000 5,670,000 54,000 105.0 
2. โค 3,800,000 3,990,000 38,000 105.0 
3. สกุร 3,800,000 4,180,000 76,000 110.0 
4. เป็ด 6,600,000 7,000,000 80,000 106.0 
5. ไก ่ 44,000,000 50,000,000 1,200,000 114.0 
รวม 63,600,000 70,840,000 1,448,000 111.38 

ป่าไม้ (ลบ.ม.)     
1. ไมส้กั 105,665 100,000 1,133 94.64 
2. ไมย้าง 319,482 300,000 -3,896 93.90 
3. ไมอ้ืน่ๆ 857,781 1,000,000 28,444 116.58 
4. ฟืน 1,317,725 1,350,000 6,535 102.48 
5. ถ่าน 762,330 800,000 7,534 104.94 
รวม 3,362,583 3,550,000 37,483 105.57 

 
เหตผุลประกอบในการก าหนดเป้าหมาย 
 
 7. ข้าว การก าหนดเป้าหมายการผลติขา้วไวไ้ม่ต ่ากว่า 9.5 ลา้นตนัในปี 2509 หรอื
เฉลีย่เพิม่ขึน้ 250,600 ตนัต่อปี ไดอ้าศยัเหตุผลประกอบคอืคาดว่าจะมเีนื้อทีเ่กบ็เกี่ยว 39 ลา้นไร่ ใน
ด้านผลผลติของข้าวต่อไร่ ตามรายงานเบื้องต้นของส ามะโนเกษตร พ .ศ. 2506 เท่ากบั 246 
กโิลกรมัต่อไร ่คาดว่าในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ผลผลติต่อไรจ่ะเพิม่ขึน้ไรล่ะ 10 กโิลกรมั อนัเนื่องมาจาก
การพฒันาทีด่นิชลประทาน ปรบัปรงุพนัธุข์า้วและการส่งเสรมิการเกษตร รวมปรมิาณการผลติไม่ต ่า
กว่า 9.5 ลา้นตนั ซึง่จะใชใ้นประเทศประมาณ 7.2 ลา้นตนั คงเหลอืส่งออกเป็นขา้วสาร 1.5 ลา้นตนั 
 
  ยาง คาดว่าในปี 2509 จะมเีนื้อทีป่ลูกยาง 3.5 ล้านไร่ เฉลี่ยผลผลติไร่ละ 60 
กก. รวมทัง้ทีป่ลกูยางพนัธุด์ดีว้ย เป็นปรมิาณการผลติ 210,000 ตนั ใชใ้นประเทศประมาณ 10,000 
ตนั คงเหลอืส่งออก 200,000 ตนั ปรมิาณใชใ้นประเทศต่อไปจะเพิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์างในประเทศ 
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  ข้าวโพด การผลติขา้วโพดจะค่อยๆ อิม่ตวัลง เพราะตลาดมจี ากดัและมกีาร
แขง่ขนัมากขึน้ทัง้การผลติในประเทศกอ็าจไดผ้ลผลติต่อไร่น้อยลง เนื่องจากขาดความระมดัระวงัใน
การรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของดนิ คาดว่าจะผลติได ้750,000 ตนั และใชภ้ายในประเทศ 40,000 
ตนัต่อไป จะต้องหวงัพึ่งตลาดภายในประเทศให้มากยิง่ขึน้ เช่น การใช้เป็นอาหารสตัว์แปรรูปเป็น
แป้ง 
 
  ปอ ถ้าตลาดต่างประเทศดพีอใช้ และสามารถปรบัปรุงคุณภาพได้ดขีึ้น ก็อาจ
ผลติได ้200,000 ตนั และจะใชส้ าหรบัอุตสาหกรรมกระสอบภายในประเทศ 50,000 ตนั ถ้าปรมิาณ
การผลติกระสอบเพิม่ขึน้กจ็ะมใีชภ้ายในประเทศมากขึน้ 
 
  มนัส าปะหลงั ถ้าตลาดในยุโรปและสหรฐัอเมรกิายงัดอียู่และถ้าสามารถหาตลาด
เพิม่ไดบ้า้งคาดว่าจะเพิม่การผลติไดเ้ป็น 2.2 ลา้นตนั ซึง่จะท าเป็นแป้ง มนัสนัและกากได ้660,000 
ได ้ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารขยายเน้ือทีป่ลกูและใชปุ้๋ ยใหม้ากขึน้ 
 
  ฝ้าย การผลติมตีลาดกวา้งขวางแต่ตดิขดัเรื่องพนัธุ์ไม่ดแีละมโีรคศตัรูมาก การ
ส่งเสรมิจะช่วยให้การผลติเพิม่ขึน้มากโดยใช้พนัธุท์ี่ค้นคว้าทดลองได้ใหม่ ลดการสัง่ซื้อฝ่ายเขา้ให้
น้อยลงไปจนพอแก่ความตอ้งการในประเทศในอนาคตอนัไมไ่กลนกั 
 
  ยาสบู ยาสูบส่วนมากเป็นพนัธุ์พื้นเมอืงที่ปลูกใช้ส าหรบัการท าบุหรี่ของโรงงาน
ยาสูบมปีระมาณ 8,000 – 9,000 ตนัเท่านัน้ คาดว่าจะมอุีตสาหกรรมทีใ่ช้ยาสูบเพิม่ขึน้ และคาดว่า
จะสามารถผลติใบยาเบอเล่ยไ์ปขายต่างประเทศไดม้ากขึน้ 
 
  อ้อย เนื่องจากมอุีปสรรคในการตลาดและค่าผลิตสูง การผลติอ้อยจะไม่ขยาย
มากนัก การวิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่จะช่วยได้มาก การส่งน ้ าตาลทรายไปต่างประเทศควร
พยายามท าไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารสงเคราะห ์
 
  ผลผลิตการเกษตรน้ี ถ้าสามารถเพิ่มได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นรายได้ของ 
ประชาชาตเิพิม่ขึน้หลายพนัลา้นบาท เป็นการคุม้การลงทุนและเพิม่รายไดข้องรฐัและเกษตรกร 
 
 8. เป้าหมายการเพิ่มผลิตผลการเกษตรเฉพาะพืชผลที่ส าคัญจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 3 ต่อปี ซึง่เมื่อเทยีบกบัในระยะระหว่าง พ.ศ. 2502 ถงึ 2505 จะลดลงบา้ง ทัง้นี้
เพราะพชืไร่ที่ส าคญั 3 ชนิด คอื ปอ มนัส าปะหลงัและขา้วโพด ในระยะ 4 ปี ดงักล่าวได้ขยาย 
เพิม่ขึน้รวดเรว็มาก ในระยะของแผนพฒันาการเกษตรนี้การผลติจะไม่อาจเพิม่ขึน้ไดม้ากนัก เพราะ
ตลาดภายนอกประเทศเกือบจะอิ่มตัวแล้ว ส่วนเป้าหมายทางปศุสัตว์นัน้จะเน้นหนักไปในทาง 
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คุณภาพมากกว่าปรมิาณโดยหวงัที่จะขยายตลาดภายนอกประเทศเนื่องจากสถิติจ านวนสตัว์ไม่ 
แน่นอน การตัง้เป้าหมายจงึไดถ้อืสถติจิากผลเบือ้งต้นของส ามะโนเกษตร พ.ศ. 2506 เป้าหมายใน
เรือ่งปา่ไมก้จ็ะไมเ่พิม่ขึน้มากนกั เพราะปรมิาณการผลติไมส้ าคญัหลายชนิดไดล้ดลงเป็นล าดบั 
 

ตารางท่ี 1 
ปริมาณการผลิตพืชผลเกษตรท่ีส าคญั พ.ศ. 2502-2504 

 
ประเภท 2502  2503  2504  2505  

 1,000 ตนั % 1,000 ตนั % 1,000 ตนั % 1,000 ตนั % 
1. ขา้ว 6,770 100 7,834 116 8,247 122 9,254 137 
2. ขา้วโพด 317 100 544 172 597 189 665 210 
3. ถัว่เขยีว 46 100 60 130 41 89 51 111 
4. มนัส าปะหลงั 1,083 100 1,222 113 1,726 159 2,077 192 
5. ออ้ย 4,988 100 5,382 108 3,984 80 3,155 63 
6. ละหุ่ง 34 100 43 126 33 97 43 126 
7. ถัว่ลสิง 124 100 152 123 108 87 111 89 
8. งา 17 100 19 112 12 71 16 94 
9. ถัว่เหลอืง 23 100 26 113 24 104 30 130 
10. ฝ้าย 37 100 53 143 38 103 42 113 
11. ปอแกว้และปอกะเจา 54 100 188 348 351 650 200 370 
12. ยาสบู 67 100 74 110 48 72 48 72 
13. ยาง 174 100 171 98 186 107 195 112 
 13,734 100 15,768 114 15,396 112 15,887 115 

 
งบพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ 
 
 9. เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้เป็นไปตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
จ าเป็นตอ้งจดัสรรงบพฒันาใหต้ามความจ าเป็น งบพฒันานี้แยกตามแหล่งทีม่าไดด้งันี้ คอื 
 
  1. งบประมาณแผ่นดนิ 
  2. เงนิกูต่้างประเทศ 
  3. เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 
  4. รายไดอ้ื่นๆ 
 
  ส าหรบัเงนิรายได้อื่นๆ นัน้ ส่วนใหญ่เป็นเงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิไดร้ะบุไวใ้นบททีว่่า
ดว้ยรฐัวสิาหกจิแลว้ ส่วนงบอื่นๆ นัน้ ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
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1. งบประมาณ 
 
ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 

โครงการ 2507 2508 2509  
ส่วนราชการ 526.24 684.11 769.82 1,980.17 

ส านักงานปลดักระทรวงเกษตร 9.03 11.80 14.80 35.63 
1. วจิยัเศรษฐกจิการเกษตร 1.40 1.75 2.00 5.15 
2. สง่เสรมิการเกษตร 1.06 2.50 2.80 6.36 
3. ฟารม์สาธติหว้ยสทีน 2.00 1.50 1.50 5.00 
4. สถานีเกษตรกลางขอนแกน่ 1.96 3.00 5.00 9.96 
5. พฒันาไรน่าลุ่มน ้าเจา้พระยา 0.41 0.75 1.00 2.16 
6. ศนูยอ์ากาศยาน 2.20 2.30 2.50 7.00 
     
กรมกสิกรรม 38.95 43.31 46.03 128.29 
1. คน้ควา้และสง่เสรมิยาง 8.96 9.00 9.10 27.06 
2. คน้ควา้และสง่เสรมิกาแฟ 0.67 0.68 0.70 2.05 
3. ทดลองและสง่เสรมิมะพรา้ว 0.65 0.65 0.70 2.00 
4. คน้ควา้และสง่เสรมิพรกิไทย 0.37 0.38 0.40 1.15 
5. สถานีกสกิรรม 7.04 8.00 8.50 23.54 
6. สถานีขยายพนัธุพ์ชื 2.31 2.50 3.00 7.81 
7. ปราบทีด่นิและไถไร ่ 1.44 1.30 1.00 3.74 
8. หมอ่นและไหม 1.00 1.20 1.30 3.50 
9. สง่เสรมิการผลติฝ้าย 4.44 3.00 3.50 10.94 
10. ปราบโรคและศตัรพูชื 2.29 3.00 3.50 8.79 
11. สง่เสรมิและปรบัปรงุพชืหลกั 3.56 5.00 5.20 13.76 
12. ส ารวจคน้ควา้ดนิและปุย่ 3.28 6.00 6.30 16.12 
13. ส ารวจคน้ควา้พนัธุพ์ฤกษชาต ิ 0.35 0.38 0.40 1.13 
14. ส ารวจคน้ควา้ศตัรพูชืและจุลนิทรยี ์ 1.20 1.22 1.23 3.65 
15. พฒันาลุ่มน ้าเจา้พระยา 0.85 1.00 1.20 3.05 
     
กรมการข้าว 30.25 34.80 39.30 104.35 
1. ทดลองพนัธุ ์ 2.19 2.50 2.80 7.49 
2. สถานีทดลองและขยายพนัธุ์ 10.66 13.00 1.00 38.66 
3. สง่เสรมิและเผยแพร ่ 4.37 5.00 5.50 14.87 
4. ปราบศตัรขูา้ว 4.42 4.50 4.80 13.72 
5. คน้ควา้วทิยาการ 4.37 5.30 5.50 15.17 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

6. วจิยัเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรทุน่แรง 1.14 1.50 1.70 4.34 
7. เครือ่งทุน่แรงบรกิารท านา 1.20 1.00 1.00 3.20 
8. พฒันาลุ่มน ้าเจา้พระยา 1.90 2.00 3.00 6.90 
     
กรมประมง 30.10 21.80 23.93 75.83 
1. ทดลองและสง่เสรมิประมงน ้าจดื 9.79 11.00 12.00 32.79 
2. ทดลองและสง่เสรมิประมงน ้ากรอ่ย 0.80 1.00 1.10 2.90 
3. ทดลองและสง่เสรมิการประมงทะเล 18.85 9.00 10.00 37.85 
4. ทดลองและสง่เสรมิอตุสาหกรรมสตัวน์ ้า 0.26 0.30 0.33 0.89 
5. พฒันาลุ่มน ้าเจา้พระยา 0.40 0.50 0.50 1.40 
     
กรมปศสุตัว ์ 35.69 37.42 39.85 112.96 
1. สถานีบ ารงุพนัธุส์ตัว ์ 9.07 9.50 10.00 28.57 
2. ตอนสตัว ์ 0.71 0.75 0.80 2.26 
3. ผสมเทยีม 1.06 1.25 1.50 3.81 
4. ศนูยบ์ ารงุพนัธุส์กุร 0.08 0.10 0.12 0.30 
5. สง่เสรมิการเลีย้งเป็ด 0.29 0.32 0.35 0.96 
6. ทดลองสง่เสรมิอาหารสตัว ์ 1.15 1.70 2.00 0.85 
7. สง่เสรมิการเลีย้งโคนม 0.79 1.00 1.50 3.29 
8. ป้องกนัก าจดัโรคและรกัษาพยาบาลสตัว์ 17.26 17.80 18.30 53.36 
9. ผลติชวีผลติภณัฑ ์ 3.82 3.50 3.75 11.07 
10. คน้ควา้ทางสตัวแพทย ์ 1.46 1.50 1.53 4.49 
     
กรมป่าไม้ 35.63 39.45 42.55 117.63 
1. ปราบปรามและป้องกนัปา่ 6.89 7.10 7.50 21.49 
2. ส ารวจทรพัยากรปา่ไม ้ 1.84 2.00 2.20 6.04 
3. จดัปา่สงวนและปา่คุม้ครอง 5.31 6.50 7.00 18.81 
4. สวนพฤกษชาตแิละอทุยานแหง่ชาต ิ 4.09 4.50 5.00 13.59 
5. สงวนพนัธุส์ตัวป์า่ 0.39 0.50 0.53 1.42 
6. บ ารงุปา่ธรรมชาต ิ 2.05 2.10 2.20 6.35 
7. ปลกูสรา้งสวนปา่ 9.71 10.00 10.50 30.21 
8. คน้ควา้ทางวนวฒัน์วทิยาและตน้น ้าล าธาร 1.14 1.85 2.57 5.56 
9. คน้ควา้คณุสมบตัขิองไมแ้ละของปา่ 1.16 1.40 1.50 4.06 
10. คน้ควา้และสง่เสรมิครัง่ 1.45 1.50 1.55 4.50 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

11. ส ารวจเยือ่ไมท้ ากระดาษ 1.60 2.00 2.00 5.60 
     
กรมชลประทาน 296.20 482.43 479.56 1,204.19 
1. แมย่ม แพร ่ 11.68 16.00 18.00 45.68 
2. กิว่ลม ล าปาง 2.30 15.00 20.00 37.30 
3. แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 10.00 39.41 18.37 67.78 
4. ล าปาว กาฬสนิธุ ์ 12.00 43.72 29.20 84.92 
5. ล าพระเพลงิ นครราชสมีา 10.00 30.71 21.07 61.78 
6. ล าตะคอง นครราชสมีา 23.00 32.00 42.00 97.00 
7. ล าช ีชยัภมู ิ - - 2.00 2.00 
8. ล าอนู สกลนคร - 3.00 6.00 9.00 
9. แกน่กระจาน เพชรบุร ี 25.05 49.00 18.50 92.55 
10. ทา่เชยีด พทัลุง 0.40 3.00 6.00 9.40 
11. คนัและคนู ้าเจา้พระยา 7.65 15.50 18.50 41.65 
12. ชลประทานเหมอืงฝาย 15.31 20.00 25.00 60.31 
13. ป้องกนัอทุกภยั 3.12 5.00 - 8.12 
14. อา่งเกบ็น ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10.44 20.00 25.00 55.44 
15. เขือ่นภมูพิล ตาก 96.71 - - 96.71 
16. เจา้พระยา 40.70 - - 40.70 
17. เขือ่นทา่ปลา อตุรดติถ ์ 14.98 60.00 76.42 151.40 
18. แมก่ลองใหญ่ 12.86 40.00 110.00 162.86 
19. ประหยดัน ้าภาคเหนือ - 5.00 5.00 10.00 
20. ระบายน ้าทุง่เจา้พระยา - 20.00 20.00 40.00 
21. อา่งเกบ็น ้ากระเสยีว - 5.09 12.00 17.09 
22. แปรสภาพและรกัษาล าน ้า - 6.00 6.50 12.50 
     
กรมพฒันาท่ีดิน 22.81 27.50 30.50 80.81 
1. ส ารวจจ าแนกประเภททีด่นิ 11.80 16.00 18.50 46.30 
2. ส ารวจและบรริกัษ์ทีด่นิ 11.01 11.50 12.00 34.51 
     
กรมสหกรณ์ท่ีดิน 23.49 24.90 27.95 76.34 
1. จดัตัง้และสง่เสรมิสหกรณ์บ ารงุทีด่นิ 14.86 16.00 18.00 48.86 
2. สหกรณ์นิคม 7.31 7.50 8.50 23.31 
3. จดัตัง้และสง่เสรมิสหกรณ์เชา่ซือ้และผูเ้ชา่ 1.32 1.40 1.45 4.17 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

กรมสหกรณ์พาณิชยแ์ละธนกิจ 4.09 4.70 5.35 14.14 
1. สหกรณ์หาทนุ 1.53 1.70 1.85 5.08 
2. สหกรณ์เครดติเพือ่ผลติกรรม 0.59 0.75 0.90 2.24 
3. เงนิกูค้วบคมุ 0.17 0.20 0.25 0.62 
4. สหกรณ์ขายขา้ว 0.78 0.90 1.00 2.68 
5. สหกรณ์ขายพชืผลและผลติผล 0.52 0.60 0.75 1.87 
6. สหกรณ์อตุสาหกรรม 0.50 0.565 0.60 1.65 
     
ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั - 10.00 20.00 30.00 
1. กองทนุสนิเชือ่การเกษตรแหง่ชาต ิ - 10.00 20.00 30.00 
     
รฐัวิสาหกิจ 12.58 16.59 13.09 42.26 
     
องคก์ารสวนยาง 7.05 8.50 8.80 24.35 
1. สวนยางนาบอน 1.50 1.50 - 3.00 
2. สวนยางทุง่สง 5.55 7.00 8.80 21.35 
     
องคก์ารอตุสาหกรรมห้องเยน็ 4.20 1.50 - 5.70 
1. สรา้งหอ้งเยน็ทีช่มุพร 4.20 1.50 - 5.70 
     
องคก์ารสะพานปลา 1.33 6.59 4.29 12.21 
1. สรา้งทา่เทยีบเรอื 1.33 6.59 4.29 12.21 
     

รวม 538.82 700.70 782.91 2,022.43 
 
หมายเหตุ  : อาจประมวลและเปลีย่นแปลงชือ่โครงการใหร้ดักมุและเหมาะสมยิง่ขึน้ส าหรบัปี พ.ศ. 2508 
      2509 
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2.  เงินกู้ต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม แหล่งท่ีมาขอกู้ 

กรมชลประทาน      
โครงการท่ีได้รบัอนุมติัแล้ว      
1. แม่แตง 17.94 10.24 1.38 29.56 สหรฐัอเมรกิา 
2. ล าปาว 23.56 16.47 5.10 45.13 สหรฐัอเมรกิา 
3. ล าพระเพลงิ 19.59 13.71 3.64 36.94 สหรฐัอเมรกิา 
4. คนัคนู ้าเจา้พระยา 29.73 2.23 1.61 33.57 ธนาคารโลก 

รวม 98.10 46.28 14.49 158.87 ธนาคารโลก 
โครงการท่ีจะขอกู้      
1. ท่าปลา - 168.0 84.0 252.0 ธนาคารโลก 
2. แม่กลองใหญ่ - 168.0 84.0 252.0 ธนาคารโลก 
3. ล าช ี - - 33.60 33.60 สหรฐัอเมรกิา 
4. ล าอนู - 17.22 15.33 32.55 สหรฐัอเมรกิา 

รวม - 353.22 216.93 570.15  
รวม 98.10 399.50 231.42 729.02  
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3.  เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 17.0 13.0 11.5 41.0 
1. ส่งเสรมิและเผยแพร ่     
2. เศรษฐกจิการเกษตร     
3. การวจิยัและสถานีกลางขอนแก่น     
4. การพฒันาดนิและน ้า     
5. การส ารวจโครงการชลประทานภาคตะวนัออก - 
 เฉียงเหนือ 

    

     
ข. กองทุนพิเศษสหประชาชาติ 6.4 11.3 13.9 31.6 

1. ฟารม์สาธติหว้ยสทีน     
2. ส ารวจเยือ่ไมท้ ากระดาษ     
3. คน้ควา้ทดลองยาง     
4. ส ารวจความอุดมสมบรูณ์ของดนิ     
5. สถาบนัวจิยัโรคขา้ว     
     

ค. สหประชาชาติ (เอฟเอโอ) 4.3 5.2 5.4 14.9 
1. ส ารวจดนิ     
2. การประมงน ้าจดืและต่อเรอืประมง     
3. สถติเิกษตร     
4. การบ ารงุตน้น ้าล าธาร     
5. การจดัการไรน่า     
6. การปราบโรคและศตัรพูชื     
7. การเกษตรชลประทาน     
     

ฆ. แผนโคลอมโบ 8.0 9.0 11.0 28.0 
1. ส ารวจดนิ (ออสเตรเลยี)     
2. พฒันาการเกษตรลุ่มน ้าเจา้พระยา (ออสเตรเลยี)     
3. ศูนยเ์พิม่ผลผลติการเกษตร (องักฤษ)     
4. ส่งเสรมิฝ้าย (องักฤษ)     
5. ส ารวจหอยมกุทะเล (ญีปุ่น่)     
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โครงการ 2507 2508 2509 รวม 
6. สถาบนัการประมงน ้าจดื (แคนาดา)     
อื่นๆ     
     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 8.0 9.0 11.0 28.0 
1. ส่งเสรมิฝ้ายเขตชลประทาน (ฝรัง่เศส)     
2. วศิวกรรมการเกษตร (เยอรมน)ี     
3. ส่งเสรมิการประมงทะเล (เยอรมน)ี     
4. ศูนยโ์คนตมเชยีงใหม ่(เยอรมน)ี     
5. หอ้งทดลองผลติภณัฑป์า่ไม ้(เยอรมน)ี     
6. บ ารงุปา่ภาคเหนือ (เยอรมน)ี     
7. การใชน้ ้าชลประทาน (อสิราเอล)     
8. การพฒันาสหกรณ์ (อสิราเอล ไตห้วนั)     
9. หอ้งทดลองโรคปากและเทา้เป่ือย (ฝรัง่เศส)     
อื่นๆ     

รวมเงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 43.7 47.5 52.3 143.5 
 
 

รวมยอดงบพฒันาการเกษตร 
 

(ลา้นบาท) 
รายการ 2507 2508 2509 รวม 

งบประมาณแผ่นดนิ 538.82 700.71 782.91 2,022.43 
เงนิกูต่้างประเทศ 98.10 399.50 231.42 729.02 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 43.70 47.50 52.30 143.50 

รวม 680.62 1,147.70 1,066.63 2,894.95 
 
  จะเหน็ว่ายอดงบพฒันาการเกษตรจะสูงขึน้มากในระยะ 2 ปีหลงั เพราะรฐับาลจะกู้
ธนาคารโลก เพื่อสรา้งเขือ่นใหญ่ 22 เขือ่นทีท่่าปลาและแม่กลอง ใน พ.ศ. 2508 และด าเนินงานตาม
โครงการชลประทานส าคญัอกีหลายโครงการ 
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โครงการพฒันาการเกษตร 
 

การชลประทานและป้องกนัอทุกภยั 
 
 10. ผลผลิตการเกษตรที่คาดว่าจะได้เพิม่ขึ้น นอกเหนือจากที่จะได้เพิม่จากการขาย 
เน้ือทีเ่พาะปลูกแลว้จะได้จากการชลประทานและป้องกนัอุทกภยัเป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ผลติข้าวและพชืหมุนเวยีนในนา แผนพฒันาการเศรษฐกิจจงึได้ก าหนดวงเงนิพฒันาส าหรบักรม 
ชลประทานไว้เป็นจ านวนสูง ถงึแมว้่าการชลประทานจะต้องอาศยัเงนิลงทุนเป็นจ านวนมากก็ตาม 
แต่ถา้ไดเ้ลอืกโครงการทีเ่หมาะสมและมคีวามส าคญัอนัดบัสงูตามทีไ่ดร้ะบุไว ้ในแผนนี้แลว้ ผลตอบ-
แทนอนัจะพงึไดร้บัจะไดส้งูกว่าทุนทีล่งไปเป็นอนัมาก 
 
 11. ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิเนื้อทีช่ลประทานไดเ้พิม่ขึน้
ประมาณ 400,0000 ไร่ ใน พ.ศ. 22506 มเีนื้อทีท่ีไ่ดร้บัการชลประทานไดผ้ลแน่นอนแลว้ประมาณ 
10.8 ลา้นไร ่โดยแยกตามประเภทการชลประทานดงันี้ คอื 
 
  ชลประทานหลวง (22 โครงการ)   9,168,609 ไร ่
  ชลประทานทัว่ไป (217 โครงการ)  1,383,750 ไร ่
  อ่างเกบ็น ้า (121 อ่าง)       238,435 ไร ่
    รวม            10,790,794 ไร ่
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ตารางท่ี 2 
โครงการชลประทานหลวง 

กนัยายน 2506 
 
 
ท่ี โครงการชลประทาน 

 
จงัหวดั เน้ือท่ีทัง้หมด 

(ไร่) 
เน้ืองท่ีชลประทาน 

(ไร่) 
 ภาคเหนือ    
1 แมแ่ฝก เชยีงใหม ่ 74,200 70,000 
2 แมปิ่งเกา่ เชยีงใหม-่ล าพนู 50,300 44,900 
3 แมก่วง เชยีงใหม ่ 62,200 60,000 
4 แมว่งั ล าปาง 90,700 77,000 
5 แมส่าว เชยีงราย 222,900 166,000 
    (224,000) 
6 แมย่ม แพร ่ 306,700 100,000 
 รวมภาคเหนือ 6 โครงการ  807,000 517,900 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
1 ล าตะคอง นครราชสมีา 111,000 100,000 
2 ทุง่สมัฤทธิ ์ นครราชสมีา 197,200 153,000 
3 หว้ยเสนง สรุนิทร ์ 47,400 46,200 
4 ทุง่แซงบาดาล รอ้ยเอด็ 191,000 180,000 
5 บา้นตมู-บา้นติว้ มหาสารคาม 29,300 29,000 
6 หว้ยน ้าหมาน เลย 5,800 5,500 
7 หว้ยหลวง อดุรธานี 53,900 40,000 
8 ลุ่มน ้าโขง หนองคาย 108,400 64,000 
9 หว้ยปลาหาง สกลนคร 53,900 40,000 
 รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  797,900 657,700 
 9 โครงการ    
 ภาคกลาง    
1 ลุ่มน ้าสพุรรณ ชยันาท-ราชบุร ี 2,165,296 1,956,000 
 พลเทพ  103,000 103,000 
 ทา่โบสถ ์  151,136 151,000 
 สามชกุ  325,560 2293,000 
 สามชกุขยาย  148,000 148,000 
 โพธิพ์ระยา  347,000 312,000 
 ทุง่ฝ ัง่ตะวนัตก  906,000 812,000 
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ท่ี โครงการชลประทาน 
 

จงัหวดั เน้ือท่ีทัง้หมด 
(ไร่) 

เน้ืองท่ีชลประทาน 
(ไร่) 

 บางยาง  184,600 137,000 
2 ลุ่มน ้าน้อย ชยันาท-อยธุยา 1,354,557 1,354,000 
 บรมธาตุ  405,516 405,000 
 ชณัสตูร  509,040 509,000 
 ยางมณ ี  134,000 234,000 
 ผกัไห ่  206,000 206,000 
3 คลองชยันาท-ปา่สกั นครสวรรค-์อยธุยา 1,327,260 1,326,000 
 มโนรมย ์  213,3365 213,000 
 ชอ่งแค  251,353 251,000 
 โคกกระเทยีม  228,301 228,000 
 เรงิราง  168,000 168,000 
 มหาราช  466,241 466,000 
4 ลุ่มน ้าปา่สกั อยธุยา-ฉะเชงิเทรา 2,875,927 2,519,000 
 นครหลวง  238,127 238,000 
 ทา่หลวง  301,000 225,800 
 รงัสติเหนือ  605,000 454,200 
 รงัสติใต ้  614,400 566,000 
 คลองด่าน  564,000 525,000 
 พระองคไ์ชยาฯ  553,400 510,000 
5 ลุ่มน ้านครนายก    
 นครนายก นครนายก 432,600 308,000 
6 ลุ่มน ้าแมก่ลอง    
 แมก่ลอง กาญจบุร-ีราชบุร ี 2,600,000 390,000 
7 ลุ่มน ้าเพชร    
 เพชรบุร ี(ฝ ัง่ขวา) เพชรบุร ี 176,000 140,000 
 รวมภาคกลาง 7 โครงการ  10,931,640 7,993,000 
 รวมโครงการชลประทานหลวง  12,536,540 9,168,609 

  
หมายเหตุ : โครงการแมย่มเพิง่สรา้งส าเรจ็ไดผ้ลเพยีง 100,000 ไร ่
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 12. ในระยะ 3 ปีหลงัของแผน เนื้อที่การชลประทานฤดูฝนจะเพิม่ขึ้นอีกประมาณ 
900,000 ไร่ ทัง้นี้ไม่รวมเนื้อทีต่ามโครงการเจา้พระยา 5.4 ลา้นไร่ ซึง่ถอืว่าไดเ้สรจ็แลว้ยกเวน้การ
ขุดคนัคูน ้า และระบายน ้า ตลอดจนการส่งน ้าส าหรบัการปลูกพืชไร่ฤดูแล้งจากโครงการยนัฮอีีก
ประมาณ 2 ลา้นไร ่เพราะเป็นเน้ือทีใ่นโครงการเจา้พระยา เมือ่สิน้ระยะของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ
แห่งชาตใิน พ.ศ. 2509 เนื้อทีช่ลประทานของประเทศไทยจะมทีัง้หมดประมาณ 11.7 ลา้นไร่ หรอื
ประมาณ 1 ใน 5 ของเนื้อทีเ่พาะปลูกพชืทีต่้องการใชก้ารชลประทานทัง้หมดซึง่มปีระมาณ 55 ลา้น
ไร ่
 
 13. เนื้อทีช่ลประทานทีจ่ะเพิม่ขึน้ในระยะของแผนและเนื้อทีท่ีจ่ะไดเ้พิม่ขึน้เมื่อโครงการ
ชลประทานทีไ่ดร้เิริม่ขึน้ในระยะของแผนสุดสิน้ลงปรากฏตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 
เน้ือท่ีชลประทานตามโครงการชลประทานในแผนพฒันา 

 
โครงการ เน้ือท่ีเพ่ิมขึ้น 

พ.ศ. 2509 
เน้ือท่ีชลประทาน 

ทัง้หมด 
ก าหนดเสรจ็ 

ก. ชลประทานหลวง    
ภาคเหนือ    
1. แมย่ม แพร ่ 150,000 224,000 2511 
2. กิว่ลม ล าปาง - 45,000 2510 
3. แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 50,000 150,000 2510 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
4. ล าปาว กาฬสนิธุ ์ 70,000 100,000 2510 
5. ล าพระเพลงิ นครราชสมีา 40,000 60,000 2510 
6. ล าอูน สกลนคร - 165,000 2512 
7. ล าช ีชยัภมู ิ - 100,000 2512 
8. ล าตะคอง นครราชสมีา - 237,000 2510 
ภาคกลาง    
9. แก่งกระจาน เพชรบุร ี - 330,000 2510 
ภาคใต้    
10. ท่าเชยีด พทัลุง - 100,000 2513 

รวม 310,000 1,411,000  
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โครงการ เน้ือท่ีเพ่ิมขึ้น 
พ.ศ. 2509 

เน้ือท่ีชลประทาน 
ทัง้หมด 

ก าหนดเสรจ็ 

ข. ชลประทานทัว่ไป    
1. คนัคนู ้าเจา้พระยา    
 (เนื้อทีโ่ครงการเจา้พระยา)   2510 
2. เหมอืงฝาย 215,800   
3. ป้องกนัอุทกภยั 312,500   
4. อ่างเกบ็น ้าภาคตะวนัออก    
 เฉียงเหนือ 64,000   

รวม 592,300   
ค. ชลประทานเข่ือนใหญ่    

1. แมก่ลอง - 2,450,000 2512 
2. ท่าปลา  
 (ป้องกนัอุทกภยั 3 ล้านไร่ และ

เนื้อที่ในโครงการเจา้พระยา 2.5 
ลา้นไร)่ 

 
- 

  
2512 

3. ภมูพิล  
 (เนื้ อที่โครงการเจ้าพระยา 2 

ลา้นไร)่ 

 
 

  
2512 

รวม - 2,450,000  
ง. ชลประทานเอนกประสงค ์    

1. น ้าพอง ขอนแก่น - 150,000 2510 
2. น ้าพุง สกลนคร - 100,000 2510 
3. ปตัตานี ยะลา - 200,000 2512 
 (อยูใ่นขัน้การส ารวจ)  (ประมาณขัน้ตน้)  

รวม - 45,000  
รวมทัง้สิน้ 902,000 4,311,000  

    
 
 14. ตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 3 ปีหลงันี้ จะด าเนินงานตามโครงการ 
ชลประทานต่างๆ ซึง่จะใหเ้นื้อทีช่ลประทานรวมประมาณ 4.3 ลา้นไร่เมื่อเสรจ็สมบูรณ์แลว้ อย่างไรก็
ตาม ในระยะของแผนจะไดเ้นื้อที่เพยีงประมาณ 9 แสนไร่ เพราะโครงการส่วนใหญ่จะยงัสร้างไม่
ส าเรจ็ นอกจากนัน้จะไดท้ าการส ารวจโครงการต่างๆ อกีหลายโครงการ รวมทัง้โครงการอ่างเกบ็น ้า
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ขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง ตามแผนพฒันาการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
โครงการเขือ่นผามองซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพฒันาลุ่มน ้าโขงดว้ย 
 
 15. การพฒันาการชลประทานในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ
จะเพิม่เนื้อทีช่ลประทานดงันี้ 
 

 เน้ือท่ีชลประทาน 2506 เน้ือท่ีชลประทาน 2509 
 ชลประทานหลวง 9,168,609 9,478,609 
 ชลประทานทัว่ไป 1,383,750 1,912,050 
 อ่างเกบ็น ้า 238,435 302,435 
  รวม 10,790,794 11,6922,794 
 
 16. การพฒันาการชลประทานระหว่าง พ.ศ. 2504 ถงึ 2506 นัน้ โดยทัว่ไปแลว้ปรากฏ
ว่าไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมาไดก่้อสรา้งโครงการแม่ลาวและทุ่งฝ ัง่ตะวนัตกเสรจ็ แต่
โครงการแม่ยมได้ด าเนินการล่าชา้อยู่ด้วยเหตุผลหลายประการ ส าหรบัโครงการเจา้พระยาอนัเป็น
โครงการหลกัของการชลประทานในประเทศไทย ปรากฏว่าการขุดคลองสายใหญ่และคนัคูน ้าล่าช้า
อยู่บา้ง แต่ไดกู้้เงนิจากธนาคารโลกใน พ.ศ. 2506 เพื่อซือ้อุปกรณ์เพื่อเร่งใหก้ารขุดคนัคูน ้ารวดเรว็
ขึน้ ส าหรบัโครงการแก่งกระจานก็เช่นเดยีวกนั การสรา้งอ่างเก็บน ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
สร้างส าเร็จ 8 อ่าง ยงัคงค้างอยู่ 3 อ่าง โครงการเขื่อนภูมพิลอันเป็นโครงการชลประทาน 
เอนกประสงค์ซึ่งส าคญัยิง่ในด้านการพลงังานและในด้านส่งน ้าให้โครงการเจา้พระยาในฤดูแล้งจะ
เสรจ็ใน พ.ศ. 2507 ตรงตามจดุหมาย 
 
 17. การพัฒนาการชลประทานของประเทศไทยนัน้ ในแง่ของการก่อสร้างเห็นว่าม ี
ประสทิธิภาพสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้มสีมรรถภาพและได้รบัการ
ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดยีิง่ อย่างไรก็ตามในแง่การเศรษฐกจิ การก่อสรา้งเป็นเพยีงการเริม่ต้นของ
งานเท่านัน้ โครงการชลประทานจะส าเรจ็สมบูรณ์ไดก้ต่็อเมื่อเนื้อทีท่ีไ่ดร้ ับการชลประทานไดม้รีะบบ
การส่งน ้าและระบายน ้าทีส่มบรูณ์ และมกีารคน้ควา้ทดลองและส่งเสรมิการเกษตรโดยทัว่ถงึแลว้ 

 
18. โครงการทีส่ าคญัในดา้นการชลประทานในระยะแผนพฒันามดีงัต่อไปนี้ 

 
  1) โครงการยนัฮี  การก่อสรา้งเขื่อนภูมพิลจะเสรจ็ลงใน พ.ศ. 2507 ตรงตาม
จุดหมาย โครงการยนัฮเีป็นโครงการพฒันาการเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเขื่อน 
ภูมพิลเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ พลงังานไฟฟ้าที่จะผลติได้มปีรมิาณ 
560,000 กโิลวตัต์ และจะเริม่ผลติ 140,000 กโิลวตัต์ใน พ.ศ. 2507 นี้ ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
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นอกจากพลงังานไฟฟ้าแลว้ ไดแ้ก่ การใหน้ ้าในเขตโครงการเจา้พระยาในฤดูฝน 1.5 ลา้นไร่ และฤดู
แล้ง 2 ล้านไร่ นอกจากนัน้จะให้ประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัยในเขตก าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ และจะช่วยในด้านการประมงและการขนส่งทางน ้าด้วย มูลค่าของโครงการทัง้หมด
ประมาณ 3,500 ลา้นบาท ในจ านวนน้ี 1,500 ลา้นบาท จะไดจ้ากรายไดข้องโครงการเอง 
 
  2) โครงการท่าปลา  เป็นโครงการเอนกประสงค์ส าคัญที่สองรองจาก 
โครงการยนัฮจีะเริม่การก่อสรา้งเขื่อนใน พ.ศ. 2508 จากผลการส ารวจประมาณว่าจะสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 250,000 กโิลวตัต์ และจะใหป้ระโยชน์แก่โครงการเจา้พระยาในดา้นการ
ชลประทานในฤดูฝน 1.5 ลา้นไร่และฤดูแลง้ 2.5 ลา้นไร่ นอกจากนัน้จะท าการป้องกนัอุทกภยัในทุ่ง
พษิณุโลกไดอ้กีประมาณ 3 ลา้นไร ่โครงการนี้จะขอกู้เงนิจากธนาคารโลก มลูค่าก่อสรา้งขัน้แรกเป็น
เงนิประมาณ 1,200 ลา้นบาท 
 
  3) โครงการแม่กลองใหญ่  เป็นโครงการชลประทานพฒันาภาคกลางทีใ่หญ่
ที่สองรองจากโครงการเจ้าพระยา ตามแผนโครงการจะสร้างเขื่อนระบายน ้ าที่อ าเภอท่าม่วง 
กาญจนบุร ีซึ่งจะได้เนื้อที่ชลประทานประมาณ 2,427,000 ไร่ ในบรเิวณ 7 จงัหวดั ต่อเนื่องกบั 
โครงการลุ่มน ้าเจา้พระยาทางตะวนัออกและโครงการเพชรบุร ีทางใต้เป็นเนื้อทีช่ลประทานผนืใหญ่
รวมกนัแลว้ประมาณ 8 ลา้นไร่ โครงการนี้จะขอกู้ธนาคารโลกประมาณ 27 ลา้นเหรยีญ และใชเ้งนิ
บาท 840 ลา้นบาท งานก่อสรา้งแบ่งเป็น 3 ขัน้ ขัน้ 2 และ 3 จะสนรา้งเขื่อนกกัน ้าทีเ่ขากวางและ
แก่งเรยีงบนล าน ้าแควน้อยและแควใหญ่ในระยะต่อไป 
 
  4) โครงการเจ้าพระยา โครงการเจ้าพระยาเป็นโครงการก่อสร้างที่ส าคญั 
ทีสุ่ดในดา้นการเกษตร โครงการน้ีไดเ้ริม่ตน้ดว้ยการก่อสรา้งเขือ่นชยันาท โดยกู้เงนิจากธนาคารโลก 
18 ลา้นเหรยีญเมือ่ พ.ศ. 2496 และไดใ้ชง้บประมาณแผ่นดนิสมทบอกี 1,000 ลา้นบาท ในระยะ 3 ปี
แรกไดขุ้ดคลองใหญ่ส่งน ้าในบรเิวณโครงการ 11 เขต และไดเ้ริม่งานขุดคนัคูน ้าใน พ.ศ. 2505 โดย
ใชกู้้เงนิจากธนาคารโลก 3.4 ลา้นเหรยีญ ใน พ.ศ. 2506 งานขุดคนัคูน ้านี้คาดว่าจะเสรจ็สิน้ลงใน 
พ.ศ. 2510 ในเนื้อที ่5 ลา้นไร ่ในระยะ 3 ปีหลงั นี้จะเริม่งานตามโครงการระบายน ้าและปรบัปรุงการ
ส่งน ้าใหส้มบูรณ์ เนื้อทีใ่นบรเิวณโครงการเจา้พระยาเป็นแหล่งปลูกขา้วส าคญัทีสุ่ดของประเทศไทย 
เมือ่ไดร้บัประโยชน์จากการชลประทานสมบรูณ์แลว้ คาดว่าจะสามารถผลติขา้วไดปี้ละไม่ต ่ากว่า 1.8 
ลา้นตนั โดยเฉลีย่ผลผลติ 3 ไรต่่อเกวยีน 
 
 19. นอกจากการก่อสรา้งโครงการชลประทานหลวง ชลประทานทัว่ไปและอ่างเกบ็ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแล้ว ในระยะ 3 ปีหลงั กรมชลประทานจะได้ท าการส ารวจตามโครงการ 
ชลประทานทีส่ าคญัอื่นๆ อกี คอื โครงการเขื่อนกดื เชยีงใหม่ โครงการแก่งหลวง สุโขทยั โครงการ
ก าแพงเพชร โครงการล าชี ชัยภูมิ และโครงการอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ทัว่ทั ้งภาคตะวันออก- 
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เฉียงเหนือเพื่อการก่อสร้างในโอกาสต่อไป สรุปได้ว่าในระยะของแผนพฒันา 6 ปีนี้ กจิการการ 
ชลประทานของประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นการวางรากฐาน
พฒันาการเกษตรทีม่ ัน่คงส าหรบัอนาคต 
 
การค้นคว้าและวิจยัพืชผล 
 
 20. ใน พ.ศ. 2506 กรมกสกิรรมและกรมการขา้วมสีถานีคน้ควา้ทดลองและหน่วยงาน
ดงัต่อไปนี้ 
 
   สถานีกสกิรรม   22 แห่ง 
   สถานีส่งเสรมิการเลีย้งไหม   5 แห่ง 
   สถานีขยายพนัธพ์ชืไร ่    8 แห่ง 
   สถานีการยาง   10 แห่ง 
   สถานีทดลองการขา้ว  18 แห่ง 
   ศูนยป์ราบศตัรพูชื    5 แห่ง 
   ศูนยป์ราบศตัรขูา้ว    4 แห่ง 
   สวนทดลองการยาง    4 แห่ง 
   แปลงเพาะพนัธุย์าง  10 แห่ง 
    รวม   86 แห่ง 
 
 21. สถานีและหน่วยต่างๆ ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัน้ีเหน็ว่า ใกลจ้ะพอเพยีงแลว้ แต่อาจจะต้อง
ตัง้เพิ่มขึ้นบ้างเป็นบางแห่งให้ทันกับการขยายเน้ือที่เพาะปลูก ปญัหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไข  
ไดแ้ก่ การปรบัปรุงหน่วยงานเหล่านี้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพราะเท่าทีเ่ป็นอยู่ สถานีทดลองแทบ
ทุกแห่งมีขนาดเล็ก และมีเจ้าหน้าที่น้อยคนไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรได้
ตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องนี้ และไดพ้ยายามด าเนินการปรบัปรุงตลอดมา ตามแผนพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรจะไดด้ าเนินการตามนโยบายหลกัทีจ่ะจดัตัง้สถานีเกษตรกรรม
ประจ าภาคขึน้ ให้เป็นสถาบนัขนาดใหญ่ มขีอบเขตงานกว้างขวางและมเีจา้หน้าทีว่ชิาการระดบัสูง
เพียงพอที่จะด าเนินการวิจยัให้ได้ผลจริงจงั นอกจากนัน้จะได้ใช้สถานีประจ าภาคเหล่านี้ เป็น
ศูนยก์ลางในการบรหิารงานภมูภิาคของกระทรวงเกษตรและเป็นทีฝึ่กหดัอบรมพนักงานส่งเสรมิดว้ย 
ในการด าเนินงานกระทรวงเกษตรและจะเป็นทีฝึ่กหดัอบรมพนักงานส่งเสรมิดว้ย ในการด าเนินงาน
กระทรวงเกษตรจะไดเ้ลอืกสถานีแห่งใดแห่งหนึ่งซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่หมาะสมขึน้เป็นสถานีภาคและ
เร่งรดัปรบัปรุงให้เจรญิก้าวหน้าขึน้โดยด่วน ส่วนสถานีอื่นๆ ในภาคเดยีวกนัก็จะถอืเป็นสถานีย่อย
ท าหน้าที่ค้นคว้าทดลองเฉพาะในบรเิวณใกล้เคยีงและช่วยเผยแพร่ผลการวจิยัจากสถานีกลางให้
กวา้งขวางออกไปโดยเฉพาะในดา้นการขยายพนัธุพ์ชื 
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 22. ในระยะแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบันี้ กระทรวงเกษตรจะไดจ้ดัตัง้สถานี
เกษตรกรรมภาคขึน้อยา่งน้อย 2 แห่ง คอื ทีข่อนแก่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและชยันาทในเขต
โครงการเจ้าพระยา นอกจากนัน้จะตัง้ฟาร์มทดลองขึ้นที่กาฬสินธุ์ โดยอาศัยช่วยเหลือจากสห - 
ประชาชาติภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน ้ าโขง และถ้าฐานะการเงินอ านวยให้ก็จะจัดตัง้สถานี 
เกษตรกรรมกลางในบรเิวณใกล้เคยีงพระนคร เพื่อย้ายกิจกรรมบางอย่างจากสถานีเกษตรกลาง  
บางเขนด้วย ส าหรบัสถานีเกษตรกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะจดัตัง้ขึ้นเป็นสถาบนัทนัสมยั 
โดยอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาและจะประสานงานใกล้ชิดกับ
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีข่อนแก่น 
 
 23. เน่ืองจากการค้นคว้าทดลองของกระทรวงเกษตรในปจัจุบนัเป็นการคน้ควา้ทดลอง
ในด้านประยุกต์และในท้องที่เป็นส่วนใหญ่ การวจิยัในด้านวชิาการระดบัสูงยงัไม่อาจท าได้ เพราะ
ขาดก าลงัเงนิอุปสรรคในดา้นแสวงหานกัวทิยาศาสตรผ์ูท้รงคุณวุฒมิาท างานวจิยัไดเ้ตม็เวลา คาดว่า
จะจดัตัง้สถาบนัเกษตรวจิยัแห่งชาตขิึน้ในระยะต่อไป โดยอาจขอความช่วยเหลอืจากสหประชาชาติ 
 
 24. นอกจากการวจิยัระดบัสูงและการค้นคว้าทดลองแล้ว กระทรวงเกษตรจะได้จดัตัง้
สถาบนัวิจยัขึ้นส าหรบังานเฉพาะเรื่องด้วย เช่น สถาบันค้นคว้าเรื่องยาง สถาบันวิจยัโรคข้าว 
สถาบนัวจิยัประมงน ้าจดื หอ้งทดลองประมงทะเล หอ้งทดลองเกษตรเคม ีและหอ้งทดลองป่าไม ้เป็น
ต้น เมื่อการด าเนินการดงักล่าวเสร็จสิ้นลงประเทศไทยก็จะมรีะบบการค้นคว้าทดลองและวิจยั
การเกษตรทีเ่หมาะสมและสามารถคลุมไปถงึงานไดทุ้กสาขา 
 
การส่งเสริมการเกษตร 
 
 25. ตามหลกัวชิาการเกษตรแผนใหม่นัน้ เมื่อไดม้กีารวจิยัคน้คว้าทดลองปรากฏผลว่า
จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร แลว้กจ็ะตอ้งด าเนินการเผยแพรผ่ลงานดงักล่าวใหเ้กษตรกรทราบดว้ย
การโฆษณา การฝึกอบรม การสาธติ ตลอดจนการแพร่ขยายพนัธุ์พชืให้เกษตรกรได้รบัน าไปใช้
เท่าที่ได้เคยปฏบิตัมิาในสมยัก่อนการส่งเสรมินี้ ได้กระท าโดยอาศยัพนักงานเกษตรประจ าจงัหวดั
และอ าเภอ ในระยะของแผนพฒันาไดเ้ลง็เหน็ว่า จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุขยายระบบการส่งเสรมิโดยใหม้ี
พนักงานส่งเสรมิทัว่พระราชอาณาจกัรให้มจี านวนเพยีงพอ นอกจากนัน้กระทรวงเกษตรได้จดัตัง้
ส านักงานส่งเสรมิการเกษตรภาคขึน้ โดยมวีตัถุประสงคจ์ะตัง้ขึน้ให้ครบในภาคการเกษตร 5 ภาค 
ขณะน้ีก าลงัตัง้อยู ่2 ภาค และจะตอ้งในระยะของแผนอกี 3 ภาค โดยจะพยายามเร่งรดัจดัตัง้ใหเ้สรจ็
สมบูรณ์ในระยะของแผนพฒันานี้ ส านักงานดงักล่าวนี้จะมเีจา้หน้าที่วชิาการประจ าครบครนัและมี
หน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อออกไปท างาน ส่งเสรมิในทอ้งทีด่ว้ย งานส่งเสรมิอกีวธิหีนึ่งไดแ้ก่การท าแปลง 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานีต่างๆ ของกระทรวงเกษตรทัว่ประเทศ 
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ทดลองขยายพนัธุ์และแปลงตวัอย่าง ซึ่งกรมการขา้วได้ปฏบิตัอิยู่ในการขยายขา้วพนัธุ์ดแีละการ
ทดลองการใชปุ้๋ ย 
 
 26. เพื่อทีจ่ะใหผ้ลงานส่งเสรมิไดถ้งึเกษตรกรโดยแทจ้รงิ กระทรวงเกษตรจงึไดส้่งเสรมิ
ให้มกีารจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรและสมาคมยุวกสกิรขึ้นในเขตที่ประกาศเป็นเขตพฒันาชุมชน ก็จะ
ประสานงานกบัพฒันากรโดยใกลช้ดิ การส่งเสรมิการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรนี้เป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ และ
จะทวคีวามส าคญัขึ้นเรื่อย เพราะเป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกรช่วยตนเองและพวกพ้อง โดยรบั
บรกิารต่างๆ ของรฐัในดา้นการส่งเสรมิไดโ้ดยสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
 27. นอกจากนัน้กระทรวงเกษตรยังได้จดัตัง้วิทยุการเกษตรขึ้น ซึ่งจะได้ขยายให้
กวา้งขวางออกไปวทิยุการเกษตรนี้จะใหป้ระโยชน์อย่างยิง่แก่เกษตรกรในดา้นการส่งเสรมิการผลติ
และการตลาด ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตนิี้ งานส่งเสรมิจะไดเ้น้นหนัก
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพเิศษ โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากสหรฐัอเมรกิาภายใต้โครงการ
พฒันาชนบท 
 
การประมง 
 
 28. ในดา้นการประมงน ้าจดื กรมประมงมสีถานีประมง 13 สถานี ในจ านวนนี้ 7 สถานี
อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 สถานีในภาคเหนือ ส าหรบัภาคกลางมเีพยีงแห่งเดยีวทีช่ยันาท 
ซึง่จะไดข้ยายปรบัปรงุเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเกษตรกรรมภาคลุ่มน ้าเจา้พระยาต่อไปเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 
2507 ภาคใตม้หีนึ่งสถานีเช่นกนัคอืที ่ควนกุฎ พทัลุง ซึง่จะยา้ยไปตัง้ใหมท่ีสุ่ราษฎรธ์านี 
 
 29. ในระยะของแผนพฒันา กรมประมงจะตัง้สถานีใหม่ 1 แห่ง ที่จงัหวดัอุตรดติถ์ใน
บรเิวณโครงการเขือ่นท่าปลา งานส่วนใหญ่จะเน้นไปในดา้นการปรบัปรุงสถานีทีม่อียู่แลว้ และจะขอ
ความช่วยเหลอืจากต่างประเทศจดัตัง้สถาบนัวจิยัการประมงน ้าจดืขึน้ ในดา้นการส่งเสรมิจะส่งเสรมิ
การขุดบ่อเลี้ยงปลาและการเลี้ยงปลาในนาเป็นพเิศษ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมพีนักงานเพิม่ขึน้และมทีุน
หมนุเวยีนใหร้าษฎรไดกู้เ้พื่อการเพาะเลีย้งปลา 
 
  ในดา้นการประมงน ้ากร่อยมสีถานีประมงในปจัจุบนั 2 สถานี ทีป่ระจวบครีขีนัธแ์ละ
จนัทบุร ีการประมงน ้ากรอ่ยไดเ้จรญิกา้วหน้าไปมากในระยะของแผนพฒันา 3 ปีแรก โดยเฉพาะการ
ท านากุ้งและนาปลารมิทะเล ประเทศไทยมอีาณาเขตตดิต่อทะเลที่ยดืยาวและมเีนื้อทีเ่หมาะสมแก่
การท านากุง้และนาปลาหลายแห่ง จงึเหน็ควรสนบัสนุนใหไ้ดพ้ฒันากวา้งขวางยิง่ขึน้อกี 
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 30. การประมงทะเลเป็นอาชพีส าคญัของประเทศมาเป็นเวลาชา้นาน แต่เพิง่ไดร้บัการ
พฒันาฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ในระยะเวลาไม่นานมานี้ ในระยะของแผนพฒันา 3 ปีแรก กรมประมงได้
จดัตัง้สถานีประมงทะเลขึน้ใหม่ 2 แห่งที่สงขลาและภูเก็ตตามนโยบายพฒันาภาคใต้ของรฐับาล 
นอกจากนัน้ไดจ้ดัซือ้เรอืส ารวจทะเลลกึ 2 ล า เพื่อท าการส ารวจแหล่งการประมงในอ่าวไทยและฝ ัง่
มหาสมทุรอนิเดยี งานทีจ่ะต้องเร่งรดัท าต่อไป ไดแ้ก่ การขยายการประมงน ้าลกึ ส่งเสรมิการประมง
แผนใหม่ โดยค านึงถงึหลกัอนุรกัษกรรมและการวจิยัการประมงทะเล โดยตัง้ห้องทดลองชวีวทิยา
การประมงขึน้โดยอาศยัการช่วยเหลอืจากประเทศเยอรมนี คาดว่าอุตสาหกรรมการประมงต่อไปจะ
เป็นอุตสาหกรรมหลกัอย่างหนึ่งของประเทศไทย รฐัวสิาหกจิในด้านการประมงม ี2 องค์การ คอื 
องค์การสะพานปลาและองค์การห้องเย็น ซึ่งควรรวมกนัเสียและด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่  
ชาวประมงยิง่ขึ้น เช่น ในการตลาด การสรา้งสะพานปลาและท่าเทยีบเรอื และสนิเชื่อการประมง 
เป็นตน้ 
 
การปศสุตัว ์
 
 31. งานของกรมปศุสตัว์แยกเป็น 2 งานใหญ่ คอื งานส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์และการ
ก าจดัโรคสตัว ์ในระยะ 3 ปีแรกงานดา้นก าจดัโรคระบาดสตัวไ์ดก้า้วหน้าไปมากพอควร ในระยะ 3 ปี
หลงัจะเน้นหนักงานส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์ใหม้ากยิง่ขึน้ ในปี 2506 กรมปศุสตัว์มสีถานีบ ารุงพนัธุ์
สตัว ์10 แห่ง สถานีผสมเทยีม 9 แห่ง สถานีส่งเสรมิการเลีย้งเป็ด 2 แห่ง และสถานอาหารสตัว ์5 
แห่ง นอกจากนัน้ยงัมศีูนยส์่งเสรมิการเลีย้งโคนมไทย-เดนมารค์ทีม่วกเหลก็อกี 1 แห่ง ในระยะ 3 ปี
หลงัของแผนพฒันานี้กรมปศุสตัว์อาจตัง้สถานีบ ารุงพนัธุ์สตัว์ใหม่อีก 1 แห่ง ที่ตากและตัง้ศูนย ์
ส่งเสรมิการเลี้ยงโคนมขึ้นที่เชยีงใหม่ นอกจากนัน้จะปรบัปรุงขยายสถานีท่าพระและชยันาทเป็น  
ส่วนหน่ึงของสถานีเกษตรกรรมภาค 
 
 32. การส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์จะเน้นหนักไปในเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดย
จะต้องส่งเสรมิให้เกษตรกรเลีย้งสตัว์พนัธุ์ด ีเช่น สุกร เป็ด และไก่ให้มากขึน้ ส่วนโคและกระบอืจะ  
ส่งเสรมิในด้านบ ารุงพนัธุ์ด้วยวธิกีารตอนสตัว์และผสมเทยีม การเลี้ยงสตัว์ในรูปฟาร์มสตัว์ขนาด
ใหญ่ยงัมน้ีอยมากในประเทศไทยและจะยงัไม่อาจท าไดจ้นกว่าจะปรบัปรุงในเรื่องอาหารสตัวแ์ละใน
เรื่องการตลาด การเลี้ยงสตัว์ในประเทศไทยจงึต้องเป็นไปในรูปไร่นาผสมไปก่อน ถ้าหากตลาดทัง้
ภายในและภายนอกประเทศดขีึน้ การขยายเลีย้งสตัวใ์นประเทศกจ็ะท าได้รวดเรว็กว่าในเวลานี้อกี
มาก 
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การป่าไม ้
 
 33. แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิด้ก าหนดนโยบายการป่าไมไ้วว้่าจะสงวนเน้ือที่
ไวเ้ป็นป่าไมป้ระมาณครึง่หน่ึงของเน้ือทีป่ระเทศทัง้หมดหรอืประมาณ 160 ลา้นไร่ เนื้อทีท่ีจ่ะสงวน
ไวน้ี้เป็นเน้ือทีป่่าต้นน ้าล าธารประมาณ 60 ล้านไร่ นอกนัน้เป็นเน้ือที่ป่าดงดบิและป่าไมม้คี่าต่อไป 
เมื่อจ านวนประชากรไดท้วขีึน้มากแล้วกอ็าจจะต้องลดเน้ือทีป่่าลงในเขตที่ไม่ใช่ต้นน ้าล าธารและป่า
ไมท้ีม่คี่าสงู 
  
 34. โครงการของกรมป่าไมส้ามารถแยกเป็นสาขาใหญ่ๆ ได้ 3 สาขา คอื การป้องกนั
รกัษาป่า การบ ารุงป่าและการค้นควา้วจิยัเรื่องป่าไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากป่า ในดา้นการป้องกนัรกัษา
ป่านัน้ ในระยะ 3 ปีแรกได้จดัตัง้หน่วยรกัษาป่าและกองต ารวจป่าไม้ขึ้นกับได้มีการแก้ไข
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้ท าใหก้ารลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ไดล้ดลงไปมาก ในระยะ 3 ปีหลงัจะตัง้หน่วย
แ ล ะ 
สายตรวจเพิม่ขึน้ใหพ้อกบัความจ าเป็นและจะเร่งรดัการรงัวดัและวางเขตป่าไมคุ้ม้ครองและป่าสงวน 
เพื่อให้รบักบัโครงการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดนิ ในด้านการบ ารุงป่าจะเร่งรดัการปลูกสวนป่าใน
เขตตน้น ้าล าธาร โดยหวงัประโยชน์ในดา้นการอนุรกัษ์ทีด่นิและน ้ามากกว่าผลประโยชน์จากไมป้ลูก 
โดยจะเริม่ในบรเิวณต้นน ้าแม่ปิงก่อน นอกจาการบ ารุงป่าธรรมชาตแิละปลูกสวนป่าแลว้ กรมป่าไม้
ไดจ้ดัตัง้อุทยานแห่งชาตแิละวนอุทยานขึน้ ในระยะ 3 ปีแรกไดจ้ดัตัง้อุทยานแห่งชาตทิีเ่ขาสลอบ เขา
ใหญ่และทุ่งแสลงหลวง ในระยะ 3 ปีหลงัจะตัง้เพิม่ขึน้ที่ลานสาง จงัหวดัตากและขุนตาล จงัหวดั
ล าพูน กบัจะให้ความสนใจในการสงวนพนัธุ์สตัว์ป่าให้มากขึ้น โดยตัง้เขตสงวนพนัธุ์สตัว์ป่าเป็น
แห่งๆ ไป ในดา้นการคน้ควา้วจิยัไดจ้ดัตัง้หอ้งทดลองผลติภณัฑจ์ากไมเ้สรจ็แลว้ และก าลงัขยายโดย
อาศยัการช่วยเหลอืจากเยอรมนีกบัจะไดท้ าการส ารวจเรือ่งไมอ่้อนเพื่อท าเป็นเยือ่ไมท้ ากระดาษดว้ย 
 
 35. แนวทางพฒันาอกีประการหนึ่งทีค่วรพจิารณา ไดแ้ก่ การส่งเสรมิของรฐัใหเ้อกชน
ปลกูปา่รปูปา่โครงการสมัปทานโดยเริม่จากการปลูกไมเ้น้ืออ่อนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อน เพราะจะ
ได้ประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกจิและการอนุรกัษ์ดนิและน ้า ด้วยกบัเป็นการประหยดัเงนิของรฐัใน
การปลกูสวนปา่ 
 
การพฒันาท่ีดิน 
 
 36. มาตรการส าคญัที่สุดอีกประการหนึ่งในการพฒันาการเกษตร ได้แก่ การพฒันา 
ที่ดนิ ในระยะ 3 ปีแรก ปญัหาเรื่องน้ีได้รบัความสนใจอย่างจรงิจงั โดยเริม่จากโครงการส ารวจ
จ าแนกประเภททีด่นิน้ีไดท้ าโครงการส าเรจ็ไปแลว้เป็นบางแห่งในภาคตะวนัออก ทัว่ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือและส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนทีเ่หลอืคาดว่าจะท าส าเรจ็ทัว่ประเทศในระยะ 3 ปีหลงันี้ 
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ตรงตามเป้าหมาย อย่างไรกต็ามโครงการน้ีเป็นเพยีงการรเิริม่เท่านัน้ การพฒันาทีด่นิจะต้องกระท า
ต่อไปด้วยการวางนโยบายและปรบัปรุงระบบการถือครองที่ดนิ โดยยดึหลกัว่าเกษตรกรไทยทุก
ครอบครวั ควรมทีีด่นิเป็นของตนเอง เป็นเน้ือทีเ่พยีงพอทีจ่ะท ามาหาเลีย้งชพีไดโ้ดยปรกตสิุข ระบบ
การเกษตรของประเทศจะต้องเปลีย่นเป็นการเกษตรพาณิชยแ์ทนการเกษตรเฉพาะเลีย้งครอบครวั 
เมื่อพจิารณาถงึจ านวนพลเมอืงที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และขอ้เทจ็จรงิที่ว่าเนื้อทีต่้องพจิารณาอย่าง
ใกลช้ดิ ใน พ.ศ. 2506 มเีนื้อทีถ่อืครอง 71.4 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 22.2 ของเนื้อทีป่ระเทศทัง้หมด 
คาดว่าจะสามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกออกได้อกีประมาณ 30 ล้านไร่ ในอนาคต ส าหรบัปญัหา
เฉพาะหน้า ได้แก่ การปรบัปรุงที่ดินที่มอียู่แล้วให้ได้ผลมากขึ้นด้วย และการส่งเสรมิความอุดม
สมบรูณ์ของดนิโดยเริม่การส ารวจและทดลองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน 
 
 37. นอกจากเรื่องระบบการถอืครองที่ดนิแล้ว งานส าคญัของการพฒันาที่ดนิของกรม
พฒันาทีด่นิ กระทรวงพฒันาการแห่งชาตแิละกรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ การจดัสรรทีด่นิ 
การโอนโฉนดทีด่นิ การบรริกัษ์ทีด่นิและการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดนิ ในระยะ 3 ปีหลงั จะ
เริม่การจดัสรรที่ดนิแปลงใหญ่ให้เกษตรกรได้เขา้อยู่อาศยั ขยายโครงการบรริกัษ์ที่ดนิให้ได้อย่าง
น้อยปีละ 2 จงัหวดั และเริม่การส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดนิโดยอาศัยการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 
 
การสหกรณ์ 
 
 38. การสหกรณ์ไดเ้ริม่ขึน้ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสบิปีมาแลว้ในรปูระบบสหกรณ์
หาทุนไมจ่ ากดัสนิใชข้นาดเลก็ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหเ้กษตรกรไดกู้้เงนิในอตัราดอกเบีย้ถูก เพื่อ
ป้องกนัมใิห้ต้องสูญเสยีที่ดนิให้แก่นายทุน จากผลงานที่เป็นมาปรากฏว่าได้ให้ประโยชน์ในแง่การ
รกัษาทีด่นิให้อยู่ในมอืเกษตรกร แต่เนื่องจากก าลงัเงนิทุนมจี ากดัขบวนการสหกรณ์จงึใหป้ระโยชน์
แก่เกษตรกรเพยีงประมาณรอ้ยละ 8 เท่านัน้ นอกจากสหกรณ์หาทุนแลว้ไดม้กีารด าเนินการในเรื่อง
สหกรณ์พาณิชยแ์ละสหกรณ์ทีด่นิ ส าหรบัสหกรณ์พาณิชยน์ัน้ปรากฏว่าไม่เหมาะกบัความต้องการ
ของเกษตรกรไทยนกัและไดด้ าเนินการผดิพลาดในแง่การคา้ต้องขาดทุนไปเป็นจ านวนมาก ในระยะ 
3 ปีแรกของแผนพัฒนาจึงได้เน้นหนักไปในด้านปรับปรุงระบบการสหกรณ์ให้ดีขึ้น โดย  
ส่งเสรมิการใหกู้้แบบควบคุมในรปูสหกรณ์เครดติเพื่อผลติกรรมและช าระบญัชสีหกรณ์ทีอ่่อนแอเสยี 
ส่งเสรมิเผยแพร่หลกัการสหกรณ์ให้เกษตรกรเขา้ใจว่าเป็นเรื่องการร่วมมอืกนัในกลุ่มพวกเขาเอง 
มใิช่บรกิารถาวรของรฐั ในดา้นสหกรณ์ทีด่นิไดส้่งเสรมิการสหกรณ์บ ารุงทีด่นิในเขตลุ่มน ้าเจา้พระยา
และปรบัปรุงสหกรณ์นิคมทีม่อียู่ ในระยะ 3 ปีหลงันี้ จะด าเนินการตามนโยบายเช่นเดยีวกนัแต่จะ 
เรง่รดังานขึน้ คาดว่าจะจดัตัง้สหกรณ์เครดติเพื่อผลติกรรมขึน้อกีไม่ต ่ากว่า 5 แห่ง รวบรวมสหกรณ์
หาทุนขนาดเลก็เขา้เป็นชุมนุมสหกรณ์และด าเนินการตามโครงการสหกรณ์บ ารุงทีด่นิในเขตลุ่มน ้า
เจา้พระยาใหไ้ดเ้นื้อทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 ของเนื้อทีช่ลประทานทัง้หมด งานปรบัปรุงส าคญัอกีงาน
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หนึ่ง ได้แก่ การปรบัปรุงขยายธนาคารเพื่อการสหกรณ์ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้เป็นสถาบนัการเงนิ
สนิเชื่อการเกษตรทีม่ ัน่คง 
 
เศรษฐกิจการเกษตร 
 
 39. แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ3 ปีแรก มไิด้นับงานเศรษฐกจิการเกษตรเป็น
งานพฒันา เพราะเป็นงานด้านสถิติและวจิยัในด้านวชิาการเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากได้เล็งเห็น
ความส าคญัในด้านนี้เป็นอย่างดจีงึได้สนับสนุนให้กระทรวงเกษตรได้ปรบัปรุงขยายงานในด้านนี้ 
ตามแผนงานใหม่กระทรวงเกษตรจะด าเนินงานเศรษฐกจิการเกษตรแยกเป็นสาขางาน 4 สาขา คอื 
การวจิยัและวางแผนการเกษตร การจดัการไรน่า การตลาดและสนิเชื่อการเกษตร ในดา้นการจดัการ
ไร่นาจะด าเนินงานตามโครงการพฒันาฟารม์ในเขตลุ่มน ้าเจา้พระยาและขอนแก่น ในดา้นการตลาด
เห็นควรส่งเสรมิการประกาศราคาผลิตผลเกษตรให้กว้างขวาง จดัตัง้ตลาดเกษตรขึ้นในแห่งที่ 
เหมาะสมและสบืหามูลค่าการผลติ และการจ าหน่ายของผลติผลของการเกษตรต่างๆ ส่วนในเรื่อ ง
สนิเชื่อการเกษตรนัน้ จะจดัตัง้ระบบสนิเชื่อการเกษตรขึ้นโดยเฉพาะเพื่อด าเนินงานตามนโยบาย  
สนิเชื่อการเกษตรแห่งชาต ิโดยมคีวามมุง่หมายจะรวมงานในดา้นน้ีเขา้ไวใ้นแหล่งเดยีวกนั 
 
การปลกูยางแทน 
 
 40. การปลูกยางแทนตามพระราชบญัญตัสิงเคราะห ์การท าสวนยางได้เริม่ปฏบิตังิาน
ใน พ.ศ. 2504 ในระยะ 2 ปีแรกไดท้ าการปลูกแทนไปแลว้ประมาณ 80,000 ไร่ และจะปลูกทดแทน
ส่วนยางที่เสยีหายเพราะวาตภยัอีกประมาณ 100,000 ไร่ เมื่อเทยีบกบัเนื้อที่ต้องการปลูกแทน 
ทัง้หมดประมาณไม่ต ่ากว่า 2 ล้านไร่แลว้ เหน็ไดว้่าจะต้องเร่งรดังานขึน้เพื่อท าการปลูกแทนให้ได้
เสรจ็สิ้นในเนื้อที่ดงักล่าวโดยเร่งด่วนที่ได้ด าเนินการแล้วปรากฏว่ามอุีปสรรคต่างๆ หลายประการ 
ซึง่จะตอ้งพจิารณาแกไ้ขเป็นกรณไีปเช่นในเรือ่งบรหิารการเงนิ กฎหมายและระบบการถอืครองทีด่นิ
สวนยางของประเทศไทย ตามผลการส ารวจปรากฏว่าสวนยางไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 มขีนาดเลก็กว่า 
25 ไร่ การปลูกยางแทนจงึไม่สะดวกเพราะเจา้ของสวนยางเกรงว่าจะมรีายไดท้ดแทนไม่เพยีงพอ 
วธิกีารแกไ้ขทีส่ าคญัซึง่ก าลงัพจิารณาอยู่ ไดแ้ก่ การตัง้หน่วยเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการลม้โค่นต้นยาง
เก่าช่วยเหลอืชาวสวนยางขนาดเลก็ ส่งเสรมิการตัง้กลุ่มชาวสวนยางขนาดเลก็ให้สนิเชื่อการเกษตร
แบบควบคุมแก่ชาวสวนยาง ตลอดจนส่งเสรมิการปลูกพชืแซมยางและพชืประเภทอื่นแทนยาง อนึ่ง  
สวนยางขององค์การสวนยางที่นาบอนและทุ่งสง และสถานียางที่คอหงส์ ซึ่งก าลังขยายเป็น
สถาบนัวจิยัการยางนัน้ ควรใหด้ าเนินการสมัพนัธก์บัการปลูกยางแทนโดยใกลช้ดิ ในดา้นการผลติ
เมลด็และกล้ายางให้ทนักบัความต้องการโดยไม่ต้องสัง่จากต่างประเทศ และในดา้นการวจิยัโดยให้
สอดคลอ้งกบัโครงการวจิยัการยางของกองทุนพเิศษสหประชาชาต ิ
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แผนท่ีแสดงโครงการและแผนงานส ารวจจ าแนกประเภทท่ีดิน 



81 

  

ผลงานและความคาดหมายส าหรบัอนาคต 
 
 41. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร พลเมอืงสีใ่นหา้เป็นเกษตรกรและต่อไปถงึแมว้่าจะ
มกีารพฒันาในด้านอื่นๆ มากขึ้น แต่การเกษตรก็จะยงัคงเป็นหลกัในการพฒันาประเทศต่อไปอีก
เป็นเวลายาวนาน ความเจรญิของประเทศตลอดจนความอยู่ดกีนิดขีองประชาชนจงึย่อมขึน้อยู่กบั
อนาคตการเกษตรของประเทศเป็นส าคญั แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตจิงึไดถ้อืการพฒันาการ
เกษตรเป็นหลกัส าคญั ทัง้นี้มไิดห้มายความเฉพาะงานของกระทรวงเกษตรเท่านัน้ เพราะงานอื่นๆ 
เช่น การชลประทาน การคมนาคม การพฒันาชุมชนและอื่นๆ กม็จีุดหมายทีจ่ะส่งเสรมิการผลติและ
จ าหน่ายผลติผลการเกษตรทัง้สิน้ 
 
 42. ผลงานที่ผ่านมาแล้วในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันา ปรากฏว่าโดยทัว่ไปแลว้ได้ 
ผลดตีรงตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้โดยเฉพาะในดา้นการผลติพชืผลทีส่ าคญั เช่น ขา้ว ขา้วโพด และ
มนัส าปะหลงั ส าหรบัเรือ่งขา้วนี้ส ามะโนเกษตร พ.ศ. 2506 ไดใ้หต้วัเลขเบือ้งต้นไว ้ถ้าหากสถตินิี้ถอื
ได้แน่นอนก็แสดงว่าการผลติขา้วใน พ.ศ. 2505 ได้รุดหน้าไปเรว็กว่าที่เคยคาดหมายไว ้ในด้าน 
ปศุสตัวป์รากฏจากผลการส ามะโนว่ามจี านวนสตัวน้์อยกว่าทีล่งทะเบยีนไวม้าก แต่กไ็ม่เป็นทีน่่าวติก
เพราะแผนพฒันาการเกษตรไดเ้น้นหนกัในเรือ่งคุณภาพมากกว่าปรมิาณ ในส่วนการประมงไดม้กีาร
พฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า และการประมงทะเลอย่างกว้างขวางเป็นที่น่าพอใจ โครงการพฒันา
เกษตรสาขาทีส่ าคญัๆ เช่น การชลประทาน การคน้ควา้ทดลองและการส่งเสรมิโดยทัว่ไปไดผ้ลอยู่ใน
เกณฑด์ ี
 
 43. ส าหรบัอุปสรรคทีส่ าคญัพอสรปุไดด้งันี้ 
 
  1) การวิจยัและค้นคว้าทดลองการเกษตร กระทรวงเกษตรมสีถานีทดลอง
ของกรมต่างๆ อยูม่ากพอควร ตัง้อยู่ในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ไป เท่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัปรากฏว่า สถานี
เหล่านี้ยงัไม่ใหผ้ลเท่าที่ควร อุปสรรคขอ้ใหญ่ปรากฏว่าขาดแคลนเจา้หน้าทีว่ชิาการและอุปกรณ์ซึ่ง
จ าเป็นจะตอ้งเพิม่เตมิให ้การวจิยัทางวชิาการชัน้สงูยงัท าไมไ่ดเ้พราะเหตุนี้ การประสานงานระหว่าง
สถานีต่างๆ ของกระทรวงเกษตรเองยงัไม่ดีพอ เพราะอยู่ห่างไกลกันและขาดการบงัคบับญัชา
รว่มกนั นกัการเกษตรระดบัสงูต้องไปพวัพนักบัหน้าทีบ่รหิารแทบทัง้หมดท าใหต้้องทอดทิง้งานวจิยั 
ยิง่กว่านัน้ระเบยีบและเงนิเดอืนของขา้ราชการพลเรอืนในปจัจบุนัไม่ดพีอทีจ่ะชกัจงูใหเ้กดินักวจิยัชัน้
ดทีีร่กังานสามารท างานโดยอสิระและไดร้บัการสนบัสนุนเท่าทีค่วร 
 
  การแก้ไขอุปสรรคเท่าที่จะพึงกระท าได้ในระยะนี้  ได้แก่ การจัดตัง้สถานี 
เกษตรกรรมกลางขึ้น โดยรวมสถานีของกรมต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นสถานีขนาดใหญ่ภายใต้การ
บงัคบับญัชาจากส่วนกลาง ส่งนักวทิยาศาสตรช์ัน้ดไีปประจ าเพิม่อุปกรณ์และสิง่ก่อสรา้งให้พอกบั
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ปรมิาณของงานวางแผนใหเ้หมาะสมและแน่นอน สิง่ทีส่ าคญัยิง่อกีอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ การวางสายงาน
เชื่อมระหว่างงานวิจยัค้นคว้าทดลองและส่งเสรมิเผยแพร่ นอกจากนัน้ส าหรบังานเฉพาะและมี
ความส าคญัพเิศษกจ็ะจดัตัง้สถาบนัวจิยัเฉพาะเรือ่งขึน้ โดยมสีาขาในภาคต่างๆ และจะจดัตัง้สถาบนั
เกษตรวิจยัแห่งชาติขึ้นเพื่อท าการค้นคว้าวจิยัระดบัสูง ในแง่วิทยาการเนื่องจากงานพฒันาการ
เกษตรได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงกระทรวงอื่นด้วย เช่น การชลประทาน การพฒันาที่ดนิ การ  
สหกรณ์ และสนิเชื่อการเกษตร จงึจ าเป็นต้องวางหลกัการในการประสานงานกบัส่วนราชการอื่นให้
เหมาะสม รวมทัง้การพจิารณาจดัแบ่งส่วนราชการใหมด่ว้ย 
 
  2) การส่งเสริมการเกษตร  งานของกระทรวงที่มหีน้าที่ทีพ่ฒันาการเกษตร
จะตกไปถงึมอืเกษตรกรเพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัการรบัช่วงผลงานวจิยัและคน้ควา้ทดลองไปถ่ายทอด
ใหแ้ก่เกษตรกร การส่งเสรมิและเผยแพร่จงึเป็นลูกโซ่ทีส่ าคญัยิง่ในการพฒันาการเกษตร เนื่องดว้ย
เจา้หน้าที่ไม่เพยีงพอและมงีานบรหิารอื่นมาแทรกแซง ผลงานทีเ่ป็นมาแลว้จงึไดน้้อยกว่าควร การ
แกไ้ขไดแ้ก่การจดัตัง้ส านกังานเกษตรภาคขึน้มหีน่วยประจ าท าหน้าทีป่ระสานโดยใกลช้ดิกบัสถานที่
ต่างๆ มหีน่วยเคลื่อนทีป่ระสานโดยใกลช้ดิกบัสถานทีต่่างๆ มหีน่วยเคลื่อนทีอ่อกไปปฏบิตังิานโดย
ไมต่อ้งเกีย่วขอ้งกบังานบรหิารของจงัหวดัโดยมพีนกังานเกษตรประจ าทอ้งทีเ่พื่อท างานต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกอ าเภอ ในประเทศไทยควรมพีนักงานเกษตรประจ าอย่างน้อยอ าเภอละ 1 เกษตรกรไทยมี
จ านวนมาก ส่วนใหญ่ยากจนและมกีารศกึษาต ่า เป็นการสุดวสิยัทีร่ฐับาลจะเขา้ไปช่วยโดยทัว่ถงึได ้
การพฒันาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยจงึเป็นประโยชน์มาก โดยรบัช่วงงานของพนักงานส่งเสรมิ
เกษตรไปสู่ราษฎรอกีทอดหนึ่ง นอกจากนัน้การจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรขึน้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
เพราะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรช่วยตนเอง มคีวามสามคัคีช่วยเหลือกนัและเปิดโอกาสให้
เกษตรกรชัน้น าไดเ้ป็นตวัอย่างแก่เกษตรกรอื่นๆ น าบรกิารของรฐัไปเผยแพร่ใหใ้นกลุ่มของตนเป็น
การเปิดโอกาสให้รฐับาลได้ช่วยเหลือโดยสะดวกยิง่ขึ้น เช่น ในเรื่องสินเชื่อการเกษตรและการ 
ส่งเสรมิ เป็นตน้ 
 
  3) การสงเคราะห์การท าสวนยาง ผลงานจากการปลูกยางพนัธุ์ดแีทนพนัธุ์
พื้นเมอืงยงัล่าช้าอยู่มาก ผู้เชี่ยวชาญการยางจากหลายประเทศได้เคยให้ความเหน็ไว้ว่า ประเทศ
ไทยควรปลูกยางพนัธุ์ดแีทนพนัธุ์พื้นเมอืงให้หมดในอนาคตอันไม่ไกลนัก ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
เร่งรดังานให้เรว็กว่าในปจัจุบนั ถงึแมว้่าจะเป็นความจรงิที่ส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางจะ
เพิม่เริม่ด าเนินงาน แต่ตามรูปการณ์ที่อาจคาดคะเนได้ ปรากฏว่ามอุีปสรรคใหญ่ๆ อยู่มาก ซึ่งยงั
ไม่ได้คดิแก้ไขจรงิจงัโดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาเรื่องชาวสวนยางขนาดเลก็ซึง่มอียู่กว่า 3 ใน 4 ไม่
ต้องการหรอืไม่สามารถปลูกแทนได ้เพราะเงนิสงเคราะห์ไม่พอกบัการเลีย้งชพีในระยะทีร่อคอยต้น
ยางใหโ้ตพอกรดีได ้การแกไ้ขเรือ่งนี้ควรมกีารศกึษาวธิกีารโดยละเอยีดถี่ถ้วน ทีค่วรสนใจเป็นพเิศษ 
ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกพชือื่นหรอืเลีย้งสตัวอ์ื่นในระยะการปลูกแทน ส่งเสรมิใหต้ัง้กลุ่ม
ชาวสวนยางขนาดเลก็ ให้เงนิกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยถูก เพิม่ไปจากเงนิสงเคราะห์ในกรณีที่ต้องการ  



83 

  

ลงทุนเพาะปลูกพชือย่างอื่น จดัสรรทีด่นิใหม่ให้ชาวสวนยางขนาดเลก็โดยให้ขายสวนเดมิเสยี และ
ตัง้หน่วยเครือ่งจกัรกลช่วยปลกูแทนและปราบทีใ่หโ้ดยคดิค่าบรกิารเลก็น้อย การส่งเสรมิการท าสวน
ยางขนาดใหญ่ โดยให้บรษิัทต่างประเทศมาลงทุน เช่น ในสหพันธรฐัมาเลเซีย เห็นว่าอาจไม่  
เหมาะสมกบัประเทศไทยนกั แต่กค็วรอนุโลมใหม้บีา้ง และจ าต้องเร่งรดัการวจิยัใหป้ระเทศไทยไดม้ี
สถาบนัวจิยัเรือ่งยางทีท่นัสมยัดว้ย 
 
  4) การส่งเสริมพืชส าคญั นอกจากอุปสรรคในการวจิยัและส่งเสรมิเผยแพร่
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การส่งเสรมิพชืส าคญัต่างๆ เช่น ถัว่ต่างๆ ละหุ่ง ปอ และมนัส าปะหลงั ยงัมี
อุปสรรคอยู่มาก เช่น ต้นทุนการผลติยงัสูง การขนส่งไม่ดพีอ และตลาดไม่แน่นอน ส าหรบัปอมี
ปญัหาเรื่องไม่มนี ้าฟอก ท าให้คุณภาพต ่า อ้อยก็มปีญัหาเรื่องต้นทุนการผลติน ้าตาลสูง และการ
สงเคราะหต์ามกฎหมายน ้าตาลกไ็มไ่ดป้รากฏผลว่าเป็นการช่วยเหลอืชาวไร่อ้อยแต่อย่างใด ยาสูบก็
ผลติได้มากเกนิกว่าที่ตลาดภายในประเทศต้องการ เหล่านี้เป็นต้น มาตรการต่างๆ ทีร่ฐัได้รเิริม่ขึน้
ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิเช่น การส่งเสรมิสนิค้าขาออก การรกัษา
ระดบัราคาผลผลติบางประเภท และการรกัษามาตรฐานสนิคา้ช่วยได้บ้าง แต่ก็มอุีปสรรคอกีหลาย
ประการซึง่กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งควรรว่มกนัแกไ้ข เช่น ในดา้นการขนส่งและการตลาด 
 
  5) การขยายข้าวพนัธุดี์ โครงการนี้ไดด้ าเนินมานานแลว้และถ้าท าไดท้ัว่ถงึก็
จะเป็นประโยชน์มาก แต่ปรากฏว่าผลงานยงัจ ากดัอยู่ อุปสรรคมอียู่หลายขอ้ดว้ยกนั เช่น ราคาขา้ว
พนัธุด์ไีม่สูงกว่าขา้วธรรมดา การขยายพนัธุย์ุ่งยากและการทดลองพนัธุย์งัไม่ทัว่ถงึทุกทอ้งทีเ่หล่านี้ 
เป็นต้น การเพิม่พนักงานส่งเสรมิและการจดัตัง้กลุ่มชาวนาจะแก้ปญัหาได้ส่วนหน่ึง อีกวธิีหน่ึง  
ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพขา้วของโรงส ีเพื่อใหข้า้วคุณภาพดไีดร้าคาสงูกว่าธรรมดา และอกีวธิหีนึ่ง
ไดแ้ก่ การเพิม่แปลงทดลองในภาคต่างๆ ใหไ้ดพ้นัธุด์เีหมาะสมกบัพืน้ทีจ่รงิๆ 
 
  6) การส่งเสริมการระมง ปญัหาที่ส าคญัยิง่ได้แก่ พนัธุ์ปลาตามแหล่งน ้ า
ธรรมชาตจิะสูญสิ้นไป เพราะแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาธรรมชาตไิด้ตื้นเขนิและถูกบุกรุก ราษฎรจบัปลา
มากเกนิก าลงัทีธ่รรมชาตจิะผลติได้ วธิแีก้ไขโดยหา้มปรามไม่ใหร้าษฎรจบัสตัวน์ ้าในบางฤดูเหน็ว่า
จะไม่ได้ผลเต็มที่จงึควรด าเนินการอย่างอื่นประกอบด้วย เช่น บูรณะแหล่งจบัสตัว์น ้า ด าเนินการ
สงวนพนัธุ์ปลาที่แหล่งน ้าใหญ่ๆ เช่น บงึบรเพ็ด และขยายพนัธุ์ปลาในเขตอ่างเก็บน ้าและบรเิวณ
หลงัเขือ่นกกัเกบ็น ้าของกรมชลประทาน ประเทศไทยมภีูมปิระเทศเหมาะแก่การเลีย้งปลาเป็นอย่าง
ยิง่ เห็นควรส่งเสรมิปลาในบ่อและในนาให้มากยิง่ขึ้น ในด้านการประมงทะเลเห็นควรส่งเสรมิให้
ชาวประมงไทยไดอ้อกจบัสตัวน์ ้าในทะเลลกึมากขึน้ เพราะการจบัปลาในปจัจุบนัเป็นการประมงผวิ
น ้าชายฝ ัง่แทบทัง้สิน้ 
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  7) การส่งเสริมการเล้ียงสตัว์ การส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์ในประเทศไทยได้
ก้าวหน้าไปมาก ส าหรบัสตัว์บางประเภท เช่น สุกรและไก่ แต่ส าหรบัสตัวใ์หญ่ คอื โค และกระบอื 
อาจกล่าวไดว้่าไดม้กีารพฒันาในเรือ่งพนัธุแ์ละอาหารสตัวไ์ปแลว้น้อยกว่าควร เกษตรกรไทยเลีย้งโค
และกระบอืเพื่อท างานไม่ใช่เพื่อเป็นอาหารโดยตรง และโดยสภาพของการเกษตรในปจัจุบนักถ็อืได้
ว่าเป็นการถูกต้องแลว้ถ้ากล่าวโดยทัว่ไป อย่างไรกต็ามการเลีย้งโคเนื้อเพื่อเป็นอาหารโดยตรงเหน็
ว่า มทีางพอทีจ่ะส่งเสรมิไดบ้า้ง เพราะมตีลาดอยูแ่ลว้ เช่น ในกรุงเทพฯ ส่วนโคงานทีเ่ลีย้งโดยทัว่ไป
ควรส่งเสรมิใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้โดยการผสมพนัธุแ์ละการตอนสตัว ์เพื่อใหผ้ลิตเน้ือสูงกว่าในปจัจุบนั 
อุปสรรคส าคญัไดแ้ก่เรือ่งอาหารสตัว ์ซึง่ยงัเป็นเรื่องใหม่มากส าหรบัเกษตรกรไทย ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ข้าวโพด ซึ่งประเทศไทยผลิตได้ส่งไปจ าหน่ายเป็นอาหารสัตว์ต่างประเทศได้มาก แต่มีการใช้
ภายในประเทศเพยีงเลก็น้อย นอกจากนัน้งานของกรมปศุสตัว์หนักไปในดา้นสตัวแพทย ์พนักงาน
ส่งเสรมิการเลีย้งสตัวท์ีแ่ทจ้รงิยงัมน้ีอยและขาดการสนบัสนุน 
 
  8) การสงวนและคุ้มครองป่า อนาคตการเกษตรของประเทศไทยขึน้อยู่กบั
การรกัษาไวซ้ึง่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิและน ้า การรกัษาปา่ตน้น ้าล าธารจงึมคีวามส าคญัยิง่ ป่าต้น
น ้าล าธารมเีนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเน้ือที่ประเทศทัง้หมด นอกจากนัน้ยงัมไีมท้ี่มคี่าและป่า 
ดงดบิซึ่งต้องรกัษาไว้บ้างเพื่อรกัษาความชุ่มชื้นของดนิและเพื่อสงวนเนื้อที่ท ามาหากนิไว้ส าหรบั
อนุชนรุ่นหลงั การรกัษาเน้ือที่ป่าดงักล่าวยงัได้ผลไม่สมบูรณ์ เพราะไม่อาจป้องกันไม่ให้ราษฎร
ท าลายป่าโดยเฉพาะการลกัไมม้คี่าของนายทุน และการท าลายป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยของชาวเขา
และราษฎรทัว่ไป การตัง้หน่วยป้องกนัป่าขึน้เป็นหน่วยเคลื่อนทีแ่ละการแก้ไขพระราชบญัญตัปิ่าไม้
โดยมบีทลงโทษที่รุนแรงขึ้น ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม เห็นควรเสรมิก าลงั  
ปราบปรามให้เขม้แขง็กว่าน้ีในด้านการสงวนป่าไมท้ัว่ๆ ไปนัน้ จะต้องอาศยัผลการส ารวจจ าแนก
ประเภททีด่นิ เพื่อใหท้ราบป่าทีค่วรสงวนโดยแน่นอน ผลของการส ารวจเน้ือทีป่่าบางแห่ง เช่น ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่าเน้ือที่ป่าไม้ได้ลดลงมากเป็นที่น่าวิตก 
นอกจากนัน้ปญัหาเรื่องชาวเขาก็ยงัแก้ไม่ตก เห็นควรที่จะได้วนิิจฉัยเรื่องน้ีให้แน่นอน โดยใช้วธิี
เด็ดขาดกว่าในปจัจุบนั อน่ึง ควรแก้ไขพระราชบญัญตัปิ่าไม้ให้รดักุมยิง่ขึน้ เพื่อป้องกนัการเลี่ยง
กฎหมาย เน่ืองจากกรมปา่ไมไ้ดร้บังบประมาณไมพ่อเพยีงกบัปรมิาณงาน จงึควรเพิม่งบประมาณให ้
และเหน็ควรทีอ่งค์การอุตสาหกรรมป่าไมจ้ะช่วยสนับสนุนงานบางประเภทในดา้นการเงนิ เช่น การ
บ า รุ ง ป่ า แ ล ะ 
คน้ควา้เรือ่งไมใ้หม้ากขึน้ 
 
  9) การพฒันาลุ่มน ้า โครงการชลประทานต่างๆ ที่มอียู่ เห็นว่ามปีระสทิธิ-
ภาพสงูในดา้นการก่อสรา้ง แต่ปญัหาเรือ่งการใชน้ ้าโดยประหยดัและถูกตอ้งหลกัวชิาการยงับกพร่อง
อยู่ โดยเฉพาะในบรเิวณอ่างเก็บน ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เรื่องนี้เป็นงานคาบเกี่ยวระหว่าง
กรมชลประทาน กรมสหกรณ์ที่ดิน และกรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตร การพฒันาลุ่มน ้าจงึเป็น
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งานทึต่้องกระท าร่วมกนัและประสานกนัโดยใกลช้ดิ ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ 
แห่งชาติได้รเิริม่งานไปแล้วตามหลกัการนี้ ในระยะ 3 ปีหลงั จะระดมก าลงัเพื่อพฒันาลุ่มน ้า
เจ้าพระยา เพื่อให้เห็นผลจากการสร้างเขื่อนชยันาทและภูมิพลอย่างจรงิจงั ทัง้นี้ จะต้องมกีาร  
ปรบัปรุงขยายสถานีเกษตรต่างๆ เพิ่มพนักงานส่งเสริมและขยายงานสหกรณ์บ ารุงรกัษาแล้ว 
ส าหรบัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเหน็ควรสรา้งอ่างเฉพาะขนาดใหญ่ และเพิม่เครื่องมอืขุดคลอง
และคนัคนู ้า ปญัหาส าคญัอกีอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ การใชท้ีด่นิในบรเิวณอ่างใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
 
  10) การสหกรณ์  อาจสรุปได้ว่า อุปสรรคข้อที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ได้แก่ การขาดการปรบัปรุงพฒันาการให้ทนักบัเหตุการณ์และ
ความเป็นจริงในปจัจุบัน การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โดยม ี
วตัถุประสงคจ์ะป้องกนัไม่ใหเ้กษตรกรเจา้ของทีด่นิขนาดเลก็ต้องสูญเสยีทีด่นิไปเน่ืองมาจากหน้ีสนิ
ท่วมตัว ในระยะนัน้ถือได้ว่าการสหกรณ์ได้บรรลุความส าเรจ็ตามนโยบายพอควร แต่ในปจัจุบนั
สถานการณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ความต้องการของเกษตรกรไดข้ยายกวา้งขวางขึน้ เงนิทุนสหกรณ์มี
น้อย ผลทีไ่ดก้ถ็อืว่าเป็นการช่วยเหลอืใหเ้กษตรกรไดร้บัเงนิกู้ดอกเบีย้พูกไปช่วยปลดเปลื้องหนี้สนิ 
ซึง่เกดิจากการอุปโภคบรโิภคเพยีงส่วนหน่ึง ผลผลติต่างๆ มไิดง้อกเงยขึน้ และเกดิหนี้ใหม่ขึน้มาอกี
ต่อเนื่องกันไป เกษตรกรไม่เข้าใจหลกัการสหกรณ์และขาดความจงรกัภักดี สหกรณ์ใดเงนิทุน  
ร่อยหรอเหลอืน้อย สมาชกิก็ลาออก ขบวนการสหกรณ์หาทุนจงึได้เพยีงรกัษางานเดมิ ถงึแมจ้ะไม่
ขาดทุน แต่กไ็ม่ไดส้่งเสรมิการผลติของเกษตรกร ส่วนทุนทีม่อียู่กจ็ ากดัช่วยเหลอืเกษตรกรไดเ้พยีง
รอ้ยละ 8 เท่านัน้ นอกจากการสหกรณ์ธนกิจแล้ว สหกรณ์พาณิชย์ซึ่งได้จดัตัง้ขึ้นในสมยัต่อมา
ปรากฏว่าไม่ได้รบัผลส าเรจ็และขาดทุนเป็นจ านวนมาก เหน็ได้ชดัว่ามไิด้สนองความต้องการของ
เกษตรกรในเรื่องการตลาด ตามเจตนาของรฐั ส าหรบัสหกรณ์ที่ดนินัน้ปรากฏว่าด าเนินงานไดผ้ลดี
พอควร แต่เนื่องจากสหกรณ์ทีด่นิมกี าลงัน้อย จงึดูแลไม่ทัว่ถงึและในบางแห่งกต็้องประสพอุปสรรค
ต่างๆ เช่น ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้การด าเนินการต้องชะงกัอยู่กบัที่ไม่ได้ก้ าวหน้าไป 
วธิีแก้ไขปรบัปรุงการสหกรณ์เป็นเรื่องระยะยาวจะหวงัผลทนัทีไม่ได้ อย่างไรก็ตามในระยะของ
แผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาตกิ็ได้เริม่ด าเนินงานไปในแนวใหม่ที่ดขี ึน้ อนัได้แก่ การส่งเสรมิ
สหกรณ์แผนใหม ่คอื สหกรณ์เครดติเพื่อผลติกรรม การรวบรวมสหกรณ์หาทุนขนาดเลก็เข้าดว้ยกนั
เ พื่ อ 
ปรบัปรุงให้เป็นแบบสหกรณ์เครดติเพื่อผลติกรรม การรเิริม่สหกรณ์เอนกประสงค์โดยวธิกีารเงนิกู้
ควบคุม และการขยายสหกรณ์บ ารงุดนิในเขตชลประทานภาคกลาง ดงันี้เป็นตน้ 
 
 44. นอกจากในเรื่องโครงการโดยตรงแลว้ อุปสรรคส าคญัอกี 2 ประการ อนัเป็นเรื่อง
เกีย่วกบัการบรกิาร ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนงานของกระทรวงเกษตรยงัไม่เหมาะสม จ าเป็นจะต้องจดัท า
ใหม่ โดยจดัตัง้กรมใหม่ขึน้เพื่อรบัการขยายงานทีส่ าคญั เช่น งานเศรษฐกจิการเกษตร ปญัหาเรื่อง
การประสานงานกบักระทรวงอื่นยงัขลุกขลกัอยูบ่า้ง ซึง่จะตอ้งหาทางแกไ้ขเป็นเรือ่งๆ ใหห้มดไป  
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 45. ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ อนาคตการเกษตรในระยะใกล้ของประเทศไทย เหน็ว่าแจ่มใส
และจะก้าวหน้าได้อกีมาก ประมาณว่าอตัราการผลติจะขยายขึน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 3 ทุกปี เป็นส่วน
ส าคญัในการเพิม่รายไดป้ระชาชาต ิแผนพฒันาการเศรษฐกจิย่อมไม่ค านึงถงึแต่เพยีงระยะเวลาของ
แผนเท่านัน้ แต่ย่อมพิจารณาถึงอนาคตข้างหน้าเท่าที่อาจจะมองเห็นได้ ทัง้นี้ เพื่อวางรากฐาน 
โครงการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแนวทีด่ ารไิว ้โดยค านึงถงึเหตุผลต่างๆ สิง่แวดลอ้มและความเป็นไปได้
เท่าที่จะอนุมานได้ การพฒันาการเกษตรของประเทศไทยในกาลข้างหน้าจะอาศัยปจัจยัต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
 
  1) จ านวนพลเมอืงจะเพิม่ขึน้ในอตัราค่อนขา้งสูง อตัราการอุปโภคและบรโิภค
ผลติผลการเกษตรภายในประเทศจะสูงขึน้ โดยเฉพาะพชืทีเ่ป็นอาหาร เช่น ขา้ว ทัง้นี้ ย่อมหมายถงึ
ตลาดภายในประเทศจะกวา้งขวางขึน้ ซึง่ไมเ่ป็นการเสยีหาย แต่เนื่องจากความต้องการสนิคา้ขาเขา้
จะทวเีพิม่ขึน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องส่งสนิคา้ขาออกเพิม่ขึน้เช่นกนั สนิคา้ขาออกส่วนมากกย็งัจะ
เป็นผลติผลการเกษตรอยู่ จงึเหน็ไดว้่าการผลติการเกษตรจะต้องเพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่งกว่าอตัราการ
เพิม่ของพลเมอืง นโยบายในดา้นการขยายจ านวนพลเมอืงของรฐัจงึควรสงัวรณ์ถงึปญัหาขอ้น้ีดว้ย 
 
  2) การเพิม่การผลติเกษตรย่อมท าได ้2 วธิ ีคอื ขยายเนื้อทีก่ารเพาะปลูกและ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การขยายเนื้อที่เพาะปลูกนัน้ยงัพอท าได้อีก แต่จะมขีอบเขตจ ากัด คาดว่าจะ
สามารถขยายไดจ้นถงึประมาณ 120 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 37.5 ของเนื้อทีป่ระเทศทัง้หมด อย่างไรกด็ ี
ย่อมหมายความว่าเนื้อทีท่ี่ขยายออกนี้จะมคีวามอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงเป็นล าดบั การเพิม่ผลผลติ
ต่อไร่จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่และเป็นหวัใจของการพฒันาการเกษตร การเพิ่มผลผลิตต่อไร่นี้
เกษตรกรจะสามารถท าไดก้โ็ดยอาศยัการน าของรฐัเท่านัน้ บรกิารต่างของรฐัตามโครงการต่างๆ จงึ
ไดถ้อืวตัถุประสงคข์อ้น้ีเป็นส าคญั การชลประทานการใชปุ้๋ ยและน ้าใหถู้กต้อง การขยายพชืและสตัว์
พนัธุ์ด ีและวชิาการเกษตรแผนใหม่จะช่วยให้ผลผลติต่อไร่เพิม่ขึ้น ถ้าโครงการพฒันาการเกษตร
ต่างๆ ไดผ้ลส าเรจ็ตามจุดหมายทีไ่ดก้ าหนดไวต้ลอดไป การเพิม่ผลผลติต่อไร่กจ็ะท าไดใ้นอตัราทัน
กบัการขยายจ านวนประชากรภายในอนาคตทีม่องเหน็ได ้
 
  3) พชืทีเ่ป็นหลกัของเกษตรมาแต่ดัง้เดมิ เช่น ขา้วและยาง จะลดความส าคญั
ลงเมือ่เทยีบกบัพชือื่นๆ ส าหรบัขา้วนัน้จะต้องผลติใหพ้อกบัปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศ และ
จะตอ้งมเีหลอืส่งออกต่างประเทศไดจ้ านวนหน่ึง เนื่องจากประชากรของโลกโดยเฉพาะในทวปีเอเซยี
มจี านวนสูงขึ้นโดยรวดเรว็ ตลาดข้าวจะขยายตวัออกเรื่อย ข้าวจงึยงัคงเป็นพชืหลกัของประเทศ  
ต่อไปอกีนาน ประเทศไทยอาจผลติขา้ไดเ้ต็มทีใ่นเนื้อที่ประมาณ 50 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ชลประทาน
ประมาณ 15 ลา้นไร่ ควรไดข้า้วไม่ต ่ากว่า 12 ลา้นตนั ส่วนยางนัน้จะต้องปลูกยางพนัธุด์แีทนและ
ปลูกในเนื้อทีใ่หม่ ในระยะ 20 ปีขา้งหน้าคาดว่าจะมเีนื้อที่ปลูกยางพนัธุด์ ี4 ลา้นไร่ ผลติยางได ้5 
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แสนตนั โดยตน้ทุนการผลติจะลดลงประมาณครึง่หนึ่ง เพื่อแขง่ขนักบัยางสงัเคราะห ์พชืไร่และผลไม้
ต่างๆ จะเพิม่ความส าคญัขึน้ แต่ทัง้น้ีจะต้องมกีารเพิม่ประเภทการผลติ ยาสูบ อ้อย ฝ้าย ผลไมแ้ละ
พชืน ้ามนั จะมทีางขยายออกได้มาก คาดว่าเนื้อทีเ่พาะปลูกพชืไร่ต่างๆ จะเพิม่ขึน้เป็น 25 ล้านไร ่
และเนื้อทีป่ลกูไมผ้ลจะเพิม่ขึน้เป็น 15 ลา้นไร ่
 
  4) การเลี้ยงสตัว์จะเปลี่ยนสภาพไป โดยหนักไปในการเลี้ยงสัตว์พนัธุ์ด ีเพื่อ
เอาเนื้อและผลติผลอยา่งอื่น จ านวนสตัวใ์หญ่ทีใ่ชง้านจะลดน้อยลงบา้ง ฟารม์เลีย้งสตัวจ์ะต้องเกดิขึน้ 
ตลอดต่างประเทศส าหรบัสุกรเป็ดไก่และไข่จะขยายกวา้งขวางขึน้ ในดา้นการประมง การเพาะเลีย้ง
สตัวน์ ้าจดืและน ้ากรอ่ยจะเพิม่ขึน้อย่างน้อยหนึ่งเท่าตวั การประมงจะหนักไปในดา้นการประมงทะเล
ลกึ โดยมเีรอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั การปา่ไมจ้ะไมม่กีารขยายออกมากนกั แต่ไม่ว่าในกรณีใดจ าต้อง
รกัษาป่าต้นน ้าล าธารและป่าไม้มคี่าไว้ การปลูกป่าเพื่อกิจการอุตสาหกรรมจะเริม่เป็นรูปร่างขึ้น 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกระดาษและเครือ่งใชต่้างๆ 
 
  5) มาตรฐานการครองชพีของเกษตรกรโดยทัว่ไปแลว้จะดขีึน้ แต่เมื่อเทยีบกบั
ผูป้ระกอบอาชพีอย่างอื่นบางอาชพี เช่น การคา้ขายแล้วก็จะยงัคงเป็นรองอยู่ เกษตรกรจะรวมกนั
เป็นกลุ่มและสหกรณ์มากขึน้ และสามารถพึง่ตวัเองได้มากขึน้ เกษตรกรในทีห่ลายแห่งจะสามารถ
ท างานได้ตลอดปีและจะมกีารใช้เครื่องมอืทุ่นแรงและพลงังานไฟฟ้ามากยิง่ขึ้นเป็นล าดบั คาดว่า
ครอบครวัเกษตรกรจะมขีนาดเล็กลง บรกิารสงัคมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกร เช่น การศกึษา
และสาธารณสุขจะดขีึน้กว่าในปจัจบุนั 
 
 46. สรปุแลว้ ประเทศไทยและเกษตรกรไทยจะมอีนาคตทีแ่จ่มใสพอควร แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัการพฒันาต่างๆ ในส่วนของรฐัจะบรรลุถงึเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่ และขึน้อยู่กบัววิฒันาการใน
ด้านสงัคมของเกษตรกรเอง ความเจรญิทางเศรษฐกิจและสงัคมจงึเป็นของที่คู่กันไปจะละเลย  
อยา่งใดอยา่งหนึ่งเสยีมไิด ้
 
 
 
  



บทท่ี 7 
การพฒันาอตุสาหกรรมและเหมืองแร ่

_______________ 
 

 1. อุตสาหกรรมของประเทศไทยในขณะนี้ นับว่ามคีวามส าคญัเป็นรองการเกษตรอยู่
มาก ตามสถติมิวลรวมผลติภณัฑป์ระชาชาต ิปรากฏว่าผลติภณัฑข์องการอุตสาหกรรมและเหมอืง -
แร่ประมาณได้รอ้ยละ 12 ของมวลรวมทัง้หมด และการประกอบอาชพีในกจิการอุตสาหกรรมก็มี
เพยีงรอ้ยละ 3.5 ของประชากรที่ประกอบกจิกรรมในด้านเศรษฐกจิ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
ทัง้สิ้นประมาณว่า 28,000 แห่ง แต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเสียแทบทัง้หมด ที่จดัว่าเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่คีนงานเกนิ 50 คน มเีพยีงรอ้ยละ 3 ของจ านวนโรงงานทัง้หมดเท่านัน้ 
และโดยมากตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัพระนครและธนบุร ีอุตสาหกรรมที่มอียู่ทัว่ไปเป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัผลผลติในทางการเกษตรและป่าไม้เป็นส่วนมาก เช่น โรงสขี้าว โรงเลื่อย โรงงานท า
ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั เป็นตน้ ส่วนอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ส่วนมากอยู่ในภาคใต้และภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
 

นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 
 2. ในการวางแผนพฒันาของประเทศในด้านอุตสาหกรรมและเหมอืงแร่นัน้ มคีวาม 
มุง่หมายทีจ่ะด าเนินการไปในทางส่งเสรมิใหก้ารอุตสาหกรรมขยายตวัเตบิโฏตขึน้ดว้ยการรเิริม่ และ
การลงทุนของเอกชนเป็นส าคญั เพื่อรกัษานโยบายน้ีรฐัจะยดึถอืแนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ คอื 
 
  (1) ส่งเสรมิให้เอกชนลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมให้มากขึ้น รวมทัง้
การลงทุนจากต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนเพื่อ
กจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 รฐัจะไมต่ัง้กจิการอุตสาหกรรมขึน้ใหมแ่ขง่ขนักบัเอกชน แต่จะรกัษา
และปรบัปรุงรฐัวสิาหกจิซี่งมอียู่แล้วในขณะนี้ให้มสีมรรถภาพดขีึน้ และเพยีงแต่จะควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตผลเท่านั ้น นอกจากนี้ ร ัฐจะพยายามช่วยเหลือโดยให้บริการด้าน
สาธารณูปการ ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่ง การจดัหาตลาด การวจิยัเทคโนโลย ีและ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัใหม้ปีรมิาณการผลติเพยีงพอในราคาต ่า 
 
  (2) ช่วยเหลือโดยด าเนินการส ารวจ ศึกษา วิจ ัยและค้นแหล่งทรัพยากร  
ธรรมชาต ิเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรมและการผลติแร่ทัว่ไป และเป็นแนวทางใน
การจดัตัง้อุตสาหกรรมหนักขึน้ภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเคม ีอุตสาหกรรมถลุงแร่ เป็นต้น 
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และศกึษาหาวธิกีารที่จะส่งเสรมิให้กจิกรรมท าเหมอืงแร่ทีเ่ป็นปึกแผ่นอยู่แลว้ ใหม้สีมรรถภาพตาม
หลกัวชิาการและสามารถทีจ่ะขยายการผลติมากขึน้ ตามความตอ้งการของตลาด 
  (3) ส่งเสริมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมและในครอบครัว โดย
ใหบ้รกิารในดา้นวชิาการและงานส่งเสรมิ ใหก้ารช่วยเหลอืในด้านการเงนิและการหาตลาดจ าหน่าย  
ผลติภณัฑใ์หก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหเ้จรญิขึน้เป็นหลกัในการพฒันาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต 
 

เป้าหมายการผลิต 
 
 4. เป้าหมายปรมิาณผลิตผลในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในระยะ 3 ปี 
ขา้งหน้านี้ ประมาณการผลติต่อปีไวด้งันี้ คอื 
 

อตุสาหกรรม หน่วย 2505 2509 
น ้าตาล ตนั 150,000 150,000 
แกว้ ตนั 14,800 32,000 
กระดาษ ตนั 5,800 15,000 
ซเีมนต ์ ตนั 965,000 1,500,000 
ปุ๋ ย ตนั - 90,000 
การประกอบรถยนต ์ คนั 2,100 3,000 
ยางรถยนต ์ เสน้ - 140,000 
กระสอบ ใบ 11,000,000 35,000,000 
ผา้ฝ้าย หลา 110,000,000 190,000,000 
ยาสบู ลา้นมวน 10,500 14,000 
กลัน่น ้ามนั ถงั - 13,000,000 
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เป้าหมายการผลติแรใ่นระยะของแผนพฒันามดีงัน้ี 
(เมตรกิตนั) 

แร่ 2505 2509 
ดบีุก 14,800 20,700 
ลกิไนท ์ 195,000 450,000 
ยบิซัม่ 21,000 33,000 
เหลก็ 45,000 25,000 
ตะกัว่ 5,500 10,000 
วลูแฟรม 200 200 
หมายเหต ุ: การผลติเหลก็ปรมิาณจะลดลง เนื่องจากการขดุแรเ่หลก็ทีเ่กาะสมยุยตุใิน พ.ศ. 2506 

 
โครงการพฒันาอตุสาหกรรมและเหมืองแร่ 

 
การพฒันาเหมืองแร่ 
 
 5. แร่ต่างๆ ในประเทศไทยนอกจากดบีุกแล้วยงัมกีารพฒันาน้อยมาก แต่อย่างไรก็
ตามรฐับาลมไิดน้ิ่งนอนใจ และก าลงัด าเนินการส ารวจคน้แหล่งแร่ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การพฒันา
ประเทศอยา่งรบีเรง่ เป็นตน้ว่า ไดม้กีารขดุถ่านลกิไนทใ์นภาคเหนือและภาคใต้เพื่อประโยชน์แก่การ
ผลิตก าลังไฟฟ้า ขณะน้ีรัฐบาลได้ร่วมกับเอกชนจัดตัง้โรงงานท าปุ๋ ยเคมีที่แม่เมาะขึ้น เพื่อ 
วตัถุประสงค์ที่จะน าลกิไนท์มาประกอบกรรมวธิีเคมเีพื่อท าปุ๋ ยจ าหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก  
โรงงานที่จดัตัง้ขึน้น้ีประมาณว่าจะท าปุ๋ ยแอมโมเนียซลัเฟตได้ประมาณปีละ 60,000 ตนั และปุ๋ ย- 
ยเูรยีไดป้ระมาณ 30,000 ตนั ส่วนแร่เหลก็ซึง่เป็นทรพัยากรส าคญัในการก่อตัง้อุตสาหกรรมพืน้ฐาน
นัน้ ไดม้กีารส ารวจพบบา้งแลว้ในบางจงัหวดั เช่น ทีอ่ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แต่ส่วนมากยงัไม่
อาจน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการค้า รฐับาลมโีครงการจดัตัง้โรงถลุงแร่เหล็กขึ้น โดยชกัชวนให้ 
เอกชนมาลงทุน ส าหรบัโรงถลุงแร่ดบีุกก็มนีโยบายเช่นเดยีวกัน นอกจากนี้ยงัมแีหล่งแร่่สงักะส ี
ตะกัว่ ฟลูออไรท์ แมงกานีส และทองแดง ซึง่จะต้องหาทางพฒันาแหล่งแร่่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
ต่อไป การผลติซเีมนต์กระท าได้เพยีงพอ ส าหรบัความต้องการภายในประเทศ และยงัสามารถ 
ส่งออกไปจ าหน่ายนอกประเทศไดบ้า้ง 
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แผนท่ีแสดงแหล่งแร่่ 
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 6. เกลอืสนิเธาว์มอียู่ทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อได้กระท าการส ารวจ 
คน้พบแหล่งเกลอืแลว้ กย็งัไมส่ามารถทีจ่ะชกัชวนผูใ้ดมาลงทุนใหเ้ป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
หรอืเพื่อส่งออกนอกประเทศ เนื่องจากการขนส่งล าบาก ซึง่ท าใหค้่าขนส่งสูงและห่างไกลจากท่าเรอื
มาก ดงันัน้เมื่อเทยีบกบัเกลอืทะเลซึ่งท าไดท้ัว่ไปตามชายฝ ัง่ของอ่าวไทยแลว้ เกลอืสนิเธาวม์รีาคา
สูงมากกว่าจงึไม่มผีู้สนใจลงทุนในปจัจุบนั แต่ต่อไปอาจมเีอกชนมาลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมเคมกี็
เป็นได ้
 
 7. การส ารวจแร่ต่างๆ นัน้ นโยบายของรฐับาลต้องการจะขุดค้นและน าทรพัยากร
เหล่านี้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ดงันัน้การส ารวจทรพัยากรธรณีจงึจดัเป็นโครงการทีอ่ยู่ในล าดบัส าคญั
เป็นอย่างยิง่ในระยะของแผนพฒันาปี 2507-2509 นี้ โครงการส ารวจธรณีวทิยาเป็นโครงการส าคัญ
โครงการหนึ่ง นอกจากนัน้ยงัมวี ัตถุประสงค์ที่จะตัง้ศูนย์พัฒนาเหมืองแร่ที่ยะลาและเชียงใหม ่
เพื่อทีจ่ะส่งเสรมิแนะน าวชิาการพฒันาแรใ่หแ้ก่ผูท้ีม่อีาชพีในดา้นนี้ ศูนยน์ี้มอียู่แลว้ 1 ศูนยใ์นจงัหวดั
ภเูกต็ ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ในระยะเริม่ต้นของแผนพฒันา และปฏบิตักิารมาไดผ้ลดใีนการช่วยแนะน าและ 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ใหเ้พิม่ผลผลติมากขึน้ นอกจากโครงการดงักล่าวแล้วยงัมโีครงการ  
ดงัต่อไปนี้คอื 
 
  (1) โครงการส ารวจแร่ทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่จงัหวดัเลย ซึง่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากกองทุนพเิศษสหประชาชาต ิ
 
  (2) โครงการส ารวจแหล่งแร่ภาคเหนือก าลงัด าเนินการขอความช่วยเหลอืจาก
ประเทศเยอรมน ี
 
  (3) โครงการส ารวจแหล่งแรภ่าคใตโ้ครงการนี้ ไดด้ าเนินการขอความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศเช่นเดยีวกนั 
 
  (4) โครงการส ารวจแหล่งแร่เหล็กซึ่งได้กระท าเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยความ
ช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญของประเทศเยอรมนีทีเ่ขาอมึครมึ จงัหวดักาญจนบุร ีขณะนี้ก าลงัขอความ
ช่วยเหลอืใหม้กีารส ารวจเพิม่เตมิในแหล่งอื่น 
 
  (5) โครงการจดัตัง้โรงเรยีนเหมอืงแร่ โรงเรยีนนี้ได้เสนอขอผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศเยอรมนีมาท าการส ารวจ และวางหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้โรงเรยีนขึน้ เพื่อใหก้ารศกึษาและการ 
อบรมแก่ผูท้ีส่นใจในอาชพีท าเหมอืง อาจตัง้เป็นโรงเรยีนอาชวีะเหมอืงแร่ชัน้สูงทีจ่งัหวดัสงขลา โดย
เป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเทคนิค 
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การขดุบ่อน ้าบาดาล 
 
 8. กรมทรพัยากรธรณีจะไดข้ยายการด าเนินการส ารวจขุดพืน้ที ่และชัน้ของแร่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการขุดน ้ าบาดาลและวิเคราะห์เชื้อแร่ในน ้ าเพิ่มขึ้น โครงการนี้มี 
วตัถุประสงค์ทัง้ในการส ารวจค้นหาแร่และการค้นหาน ้าบาดาลเพื่อบรโิภคให้แก่ประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งที่ขาดแคลนน ้าบรโิภคอกีด้วย จงึนับว่าเป็นโครงการซึ่งท างาน
ไดผ้ลประโยชน์ถงึสองทาง โดยประสานงานกบักรมโยธาเทศบาลและกรมอนามยั 
 
การผลิตน ้ามนั 
 
 9. รฐับาลไดด้ าเนินการขดุคน้หาแหล่งน ้ามนัทีอ่ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่และบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ แต่จ านวนน ้ามนัทีค่น้พบแลว้นัน้ยงัน้อยมาก นอกจากนัน้รฐับาลได้
ให้สมัปทานแก่บรษิทัเอกชนต่างประเทศท าการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออกีด้วย 
แต่ยงัไม่อาจมัน่ใจได้ว่าในระยะของแผนพฒันาจะได้มกีารค้นพบแหล่งที่มนี ้ามนัมากเพยีงพอเป็น
ประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศ นอกจากการส ารวจแหล่งน ้ามนัแล้วรฐับาลไดส้รา้งโรงงานกลัน่
น ้ามนัขนาดวนัละ 5,000 ถงั ขึน้ที่บางจากและได้อนุญาตให้บรษิทัเอกชนตัง้โรงกลัน่น ้ามนัขนาด 
วนัละ 28,000 ถงั ใกลศ้รรีาชาจงัหวดัชลบุรอีกีดว้ย ซึง่จะก่อสรา้งเสรจ็ปลายปี 2507 
 
การท าแร่ดีบกุ 
 
 10. ในระยะ 3 ปีที่แล้วมานี้การผลิตแร่ดบีุกได้เพิม่ขึ้นเป็นล าดบั ภายในระยะของ 
แผนพฒันานี้ คาดว่าปรมิาณการผลติจะเพิม่ขึน้เป็น 20,700 ตนั ปรมิาณการใชด้บีุกในตลาดโลกยงั
แสดงท่าทจีะสูงขึ้นอีก ถ้ารฐับาลอเมรกิามไิด้ด าเนินการจ าหน่ายดบีุกที่สะสมไว้ออกสู่ตลาดเป็น
ระยะๆ ไปแล้ว ราคาจะต้องขึ้นสูงกว่าระดบัราคาสูงสุดของมูลภณัฑ์กนัชนระหว่างประเทศอย่าง  
แน่นอน การจดัตัง้โรงถลุงดบีุกขึน้ในจงัหวดัภาคใต้จะเป็นสญัญลกัษณ์ทีแ่สดงว่าการพฒันาแร่ดบีุก
ของประเทศไดก้า้วหน้าไปอกี 
 
การส่งเสริมอตุสาหกรรม 
 
 11. สถาบนัที่มหีน้าที่ช่วยส่งเสรมิการอุตสาหกรรมของเอกชนอกี 3 แห่งด้วยกนั คอื 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม บรรษทัเงนิทุนเพื่อการอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม 
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(1) กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
 

 วธิกีารส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีก่รมด าเนินอยูข่ณะน้ี อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ทาง คอื 
 
  (1) คน้ควา้และทดลองหาวตัถุดบิและอุตสาหกรรมภายในประเทศว่ามอีย่างไร 
และปรมิาณเท่าใดแล้วน ามาทดลองเป็นสนิค้าอุตสาหกรรมขึ้น รวมทัง้ค้นคว้าหาวธิกีารประดษิฐ์ 
ผลติภณัฑต่์างๆ และดดัแปลงเครือ่งจกัรและเครือ่งมอืทุ่นแรงใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ย 
 
  (2) ส่งเสรมิให้เกดิอุตสาหกรรมขึ้นภายในประเทศ ช่วยเหลอืให้ค าแนะน าใน
ดา้นวชิาการเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม รวบรวมสถติวิตัถุดบิ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ตลอดจนอบรมวชิาชพีอุตสาหกรรมบางอยา่งแก่ราษฎร 
 
  (3) เผยแพร่และโฆษณาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ท าขึ้นในประเทศโดยวิธี 
ต่างๆ  เช่น รบัรองคุณภาพสนิค้าอุตสาหกรรมให้ค าแนะน าแก่เจา้ของโรงงานเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ
และช่วยหาตลาดจ าหน่ายใหต้ามสมควร 
 

 นอกจากกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมแลว้ ยงัมหีน่วยงานอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรมที่
มสี่วนในการให้ความช่วยเหลอืแก่การอุตสาหกรรม เช่น กรมวทิยาศาสตรไ์ดใ้ห้ความช่วยเหลอืใน
เรื่องการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเกี่ยวกับวัตถุดิบการควบคุมคุณภาพ และการรบัรองคุณภาพของ  
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมอกีดว้ย 
 

(2) บรรษทัเงินทุนเพ่ือการอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
  บรรษทันี้ไดก่้อตัง้ขึน้ในปี 2503 มทีุนจดทะเบยีน 20 ลา้นบาท เป็นหุน้ทีจ่ าหน่าย
และช าระแลว้ 17.4 ลา้นบาท บรรษทัไดร้บัการช่วยเหลอืจากรฐับาล เช่น ใหกู้้ในระยะยาวและไม่มี
ดอกเบี้ยเป็นเงนิ 15 ลา้นบาท ซึง่รฐับาลได้มาจากเงนิบาทค่าซื้อผลติผลเกษตรเหลอืใชข้องสหรฐั -
อเมรกิา แต่อยา่งไรกต็ามบรรษทัไม่สามารถด าเนินใหไ้ดผ้ลเตม็ตามทีค่าดไวใ้นระยะแรกเริม่ เพราะ
ในระยะเวลาปีเศษบรรษทัไดใ้หกู้้เงนิไปเพยีง 8 ราย ในวงเงนิ 11.3 ลา้นบาท ทัง้ทีบ่รรษทัมเีงนิทุน
หมนุเวยีนอยูถ่งึ 30 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2505 บรรษทัไดป้รบัปรุงกจิการใหม่ใหก้้าวหน้ายิง่ขึน้ เป็น
ผลใหก้ารใหกู้เ้งนิของบรรษทัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จนถงึ 45 ลา้นบาท ในปี 2506 บรรษทัจ าเป็นต้อง
หาทุนมาเพิม่ขึน้โดยกู้เงนิจากรฐับาลไดอ้กี 20 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่า และขอกู้เงนิรวม 5 
ลา้นเหรยีญสหรฐัจากธนาคารโลกและประเทศเยอรมนี และได้ขายหุน้ใหแ้ก่บรรษทัการเงนิระหว่าง
ประเทศอกี 6 แสนเหรยีญ จงึเป็นทีค่าดหวงัได้ว่าการด าเนินงานของบรรษทัจะสามารถช่วยเหลอื 
อุตสาหกรรมขนาดปานกลางมากขึน้ในอนาคต 
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(3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอตุสาหกรรม 
 

 ก. เพื่ อส่ ง เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของเอกชน รัฐบาลได้จัดตั ้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อปฏบิตัิงานภายใต้พระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกิจการ  
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 อุตสาหกรรมใดซึ่งรฐัประกาศส่งเสรมิแล้ว รฐัจะไม่เขา้ท าการแข่งขนัใน 
กจิการอุตสาหกรรมประเภทนัน้ นอกจากนี้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี จากเมื่อเริม่กิจการยงั 
ยกเวน้หรอืลดอากรขาเขา้และภาษกีารคา้ส าหรบัเครื่องจกัรอุปกรณ์เครื่องอะไหล่และวตัถุดบิ ตาม
ความส าคญัของอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิยกเว้นหรอืลดภาษีเงนิได้ ยอมให้ผู้เชี่ยวชาญ  
ชาวต่างประเทศและผู้ช านัญการเขา้มาได้เกนิอตัราจ านวนคนเขา้เมอืง อนุญาตให้ส่งผลก าไรของ
การลงทุนนัน้คนืกลบัประเทศของผู้ลงทุนนัน้ได้ และยงัให้ค ามัน่สญัญาที่จะไม่เวนคนืกจิการนัน้มา
เป็นของรฐั จงึเห็นได้ชดัว่าสทิธแิละคุณประโยชน์ซึ่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนเพื่อกิจการ 
อุตสาหกรรม ก าหนดไวน้ัน้สงูกว่าทีม่อียูโ่ดยทัว่ไปในประเทศอื่น 
 
  ข. จ านวนผู้ที่ขอรบัและได้รบัการส่งเสรมิตามพระราชบญัญัติดังกล่าว ใน
ระยะเวลา 3 ปี (2504-2506) มดีงัต่อไปนี้คอื 
 
 2504 2505 2506 
จ านวนผูท้ีย่ ืน่ขอรบัการส่งเสรมิ 103 102 91 
จ านวนผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ  41  49 49 
  

 ค. อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รบัการส่งเสรมิทัง้หมดนัน้ มใิช่จะท าการผลิตได้ผล
ส าเร็จมากเสมอไป มีจ านวนไม่น้อยที่ต้องประสพอุปสรรคในการแข่งขนั ดังนัน้ จึงควรมีการ  
ปรบัปรุงส านักงานแห่งนี้ให้มีสมรรถภาพในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมนิและวิเคราะห์และประสานงานในการวิจยัเรื่องตลาด ภาวะของอุตสาหกรรมต่างๆ และ
ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ รฐับาลยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการในระดบัสูงขึน้
เ พื่ อ 
ช่วยเหลอืขจดัปญัหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ทีผู่ล้งทุนไปแลว้ไดป้ระสพขึน้อกีดว้ย 
 
 12. ในปี 2505 รฐับาลไดจ้า้งบรษิทัทีป่รกึษาดา้นอุตสาหกรรมใหท้ าการส ารวจอุตสาห-
กรรมของประเทศ เพื่อชี้ช่องส าหรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะน ามาซึ่งคุณประโยชน์สูงสุดแก่  
ผูล้งทุน ตลอดจนศกึษาและแนะน าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเหน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะด าเนินการ
ส่งเสรมิใหเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมเคมี (โซดาแอชและคอสติคโซดา) อุตสาหกรรมเครื่องสูบน ้าและเครื่องมอืกล 
นอกจากนี้ทางสหรฐัอเมรกิายงัจะใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อทีจ่ะส ารวจอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อกี 
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นิคมอตุสาหกรรม 
 
 13. อุปสรรคที่ส าคญัที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ ราคาที่ดนิในจงัหวดั 
พระนครและธนบุรสีูงมาก ฉะนัน้เพื่อแก้ไขปญัหาน้ี รฐับาลจงึมนีโยบายทีจ่ะจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม
ขึน้ในบรเิวณใกล้เคยีงจงัหวดัพระนครและธนบุร ีและในต่างจงัหวดับางแห่งนิคมดงักล่าวจะมถีนน  
ไฟฟ้า น ้าประปา และบรกิารอื่นๆ พรอ้มเพรยีง คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาห-
กรรมไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลใหร้่วมมอืกบับรษิทัต่างประเทศในการส ารวจย่านอุตสาหกรรมและ
การจดัตัง้นิคม ซึง่บรษิทัน้ีไดเ้ริม่ท าการส ารวจแลว้ นอกจากนัน้กระทรวงอุตสาหกรรมก าลงัพจิารณา
การพฒันาทีด่นิทีร่งัสติเนื้อที ่2,500 ไร ่ใหเ้ป็นยา่นอุตสาหกรรมอกีแห่งหนึ่ง 
 
อตุสาหกรรมขนาดย่อมและอตุสาหกรรมในครอบครวั 
 
 14. อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครอบครวัมอียู่ทัว่ไป เป็นที่ยอมรบักนั
แล้วว่าการพฒันาอุตสาหกรรมประเภทดงักล่าวนี้ เป็นทางที่จะน ามาซึ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
ภายหน้า แต่ยงัมปีญัหาเงนิทุนเพื่อขยายหรอืบูรณะธุรกิจ วธิผีลติและเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
ปรบัปรุงและแก้ไขอีกมาก และยงัต้องแก้ไขปญัหาเรื่องตลาดและการจ าหน่ายด้วย วงเงนิกู้ซึ่ง 
อุตสาหกรรมขนาดดงักล่าวต้องการนัน้ เป็นจ านวนน้อยเกนิไปส าหรบัการด าเนินงานตามหลกัของ
บรรษทัเงนิทุนเพื่อการอุตสาหกรรม ดงันัน้ รฐับาลจงึใหก้ารช่วยเหลอืโดยตัง้เงนิทุนไวปี้ละ 10 ลา้น
บาท ในระยะของแผนพฒันาเพื่อใหกู้โ้ดยผ่านธนาคารพาณชิย ์
 
 15. ส าหรบัการช่วยเหลือในด้านบรกิารทางวิชาการนัน้ รฐับาลขอให้กองทุนพิเศษ  
สหประชาชาติช่วยเหลือในการจดัตัง้สถาบนับรกิารอุตสาหกรรมขนาดย่อมขึ้น ตามโครงการนี้
สถาบนัจะมศีูนยก์ลางทีพ่ระนครและธนบุร ีต่อไปจะมกีารขยายสาขาบรกิารไปตามภาคต่างๆ อกี 5 
ภาค โดยเริม่ในภาคเหนือก่อน สถาบนัน้ีจะใหบ้รกิารในทางวชิาการทุกประการ ตลอดทัง้การแนะน า 
วจิยัและวเิคราะหว์สัดุต่างๆ ทีอ่าจใชใ้นการผลติและวธิกีารผลติทัง้การส ารวจตลาดดว้ย นอกจากนัน้
กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้จดัตัง้ศูนย์ออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง และแปรรูปผลติภณัฑ์
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความนิยมแห่งยคุเพื่อใหส้ามารถหาตลาดไดก้วา้งขวางขึน้ 
 
รฐัวิสาหกิจในด้านอตุสาหกรรม 
 
 16. กจิการลงทุนของรฐัวสิาหกจิในด้านอุตสาหกรรมนัน้ ขณะนี้มอียู่มากที่ส าคญัมอียู่ 
ดงันี้ คอื 
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  องค์การทอผ้า  มโีรงงานที่ด าเนินการอยู่ 2 แห่ง ที่พระนคร มเีครื่องป ัน่ด้าย 
10,000 เครื่อง และเครื่องทออกี 314 เครื่อง และทีพ่ษิณุโลกซึง่ก าลงัก่อสรา้งดว้ยเงนิทุนประมาณ 
150 ล้านบาท และจะสร้างเสรจ็ภายในปี 2508 โรงงานใหม่นี้จะผลิตผ้าได้ประมาณปีละกว่า 
6,000,000 ตารางเมตร ซึง่ส่วนใหญ่เพื่อใชใ้นราชการทหาร 
 
  โรงงานน ้าตาลทรายขาว  รฐับาลมโีรงงานน ้าตาลอยู่ 4 โรง ที่ชลบุร ีสุพรรณบุร ี
ล าปาง และอุตรดติถ์มกี าลงัการผลติน ้าตาลได้ประมาณร้อยละ 30 ของโรงงานน ้าตาลทัง้สิ้นใน
ประเทศ โรงงานเหล่านี้มไิดม้โีครงการขยายการผลติ ตลอดระยะเวลาของแผนพฒันานี้ 
 
  องคก์ารแก้ว  มโีครงการที่จะขยายโรงงานผลติแก้วธรรมดาใหเ้พิม่จาก 40 เป็น 
60 ตนัต่อวนั ใน พ.ศ. 2508 ประมาณว่าจะผลติแกว้เสทนิในอตัราวนัละ 5 ตนั 
 
  โรงงานกระดาษ  มอียู่ 2 แห่ง ที่จงัหวดักาญจบุร ีผลติกระดาษได้ในอตัราวนัละ 
10 ตนั และอกีแห่งหนึ่งทีบ่างปะอนิไดล้งทุนไปแลว้ประมาณ 600 ลา้นบาท มปีระมาณการผลติวนั
ละ 40 ตนั โดยใช้เยื่อกระดาษผสมกบัฟางขา้ว แต่การผลติกระดาษไม่ไดผ้ลเตม็ทีแ่ละยงัอยู่ในขัน้
ปรบัปรงุแกไ้ข 
 
  องคก์ารอาหารส าเรจ็รปู  มโีรงงานผลติอาหารกระป๋องทีบ่า้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ี
ใช้เงนิลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท มกี าลงัผลติประมาณ 20 ตนัต่อวนั ซึ่งการก่อสรา้งก าลงัจะ 
แลว้เสรจ็และสามารถผลติไดใ้นเรว็วนัน้ี 
 
  โรงงานกระสอบ  ม ี2 โรง คอื ทีน่ครราชสมีาและทีน่นทบุร ีรวมก าลงัการผลติใน
ปจัจบุนัประมาณปีละ 9,000,000 ใบ และคาดว่าจะเพิม่ก าลงัการผลติเป็น 15 ลา้นใบ ใน พ.ศ. 2509 
 
  โรงงานยาสบู  โรงงานยาสบูไดท้ าการขยายก าลงัการผลติตลอดมา ในปจัจุบนัผลติ
ไดป้ระมาณ 10,000 ลา้นมวน ในระยะของแผน จะส่งเสรมิการวจิยัยาสูบ ขยายก าลงัการผลิต และ
ส่งเสรมิการส่งยาสบูออกนอกประเทศ เพื่อเพิม่เงนิส่งคลงัใหม้ากยิง่ขึน้ 
 
การวิจยัและวิเคราะหใ์นด้านอตุสาหกรรม 
 
 17. การวจิยัและวเิคราะห์ในทางวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบัการอุตสาหกรรม ในปจัจุบนัน้ียงั
ด าเนินการอยู่ในขอบเขตจ ากัดอยู่มาก และประสพอุปสรรคในการจดัหาเจ้าห น้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบตัิงาน กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินงานเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห ์  
ควบคุมและรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นส่วนมาก ส่วนการวิจยันัน้กระท าได้เพียงส่วนน้อย  
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เนื่องจากขาดก าลงัเงนิและเจา้หน้าทีผู่ท้รงคุณวุฒ ิอย่างไรกด็เีป็นทีป่ระจกัษ์กนัอยู่แลว้ว่า กจิการอุต
สาห-กรรมจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ต่อไป จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ที่จะต้องส่งเสรมิกิจกรรมวนิัย และ
บรกิารทัง้ในด้านอุตสาหกรรม และด้านวทิยาศาสตร์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปจัจุบนั 
และทีพ่งึคาดหมายไดใ้นอนาคต ในขณะนี้ไดม้ศีูนยเ์พิม่ผลผลิตตัง้ขึน้และด าเนินการแลว้ทีก่ระทรวง
อุตสาห-กรรม เพื่อประโยชน์ในการอบรมเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีการ
ปรกึษาหารอืและอภปิรายปญัหาต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชย ์นอกจากน้ี
รั ฐ บ า ล ยั ง ม ี
โครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทวิจยัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ 
โครงการสถาบนับรกิารอุตสาหกรรมขนาดย่อมดงัไดก้ล่าวมาแล้วขา้งต้น โครงการทัง้สองนี้อาจจะ
ไดร้บัความช่วยเหลอืจากองคก์ารกองทุนพเิศษสหประชาชาตใินการจดัตัง้ในปี 2507 
 
สถิติอตุสาหกรรม 
 
 18. ปจัจบุนัสถติขิองการอุตสาหกรรมยงัขาดแคลนอยู่เป็นอนัมาก ไม่อาจจะแสดงไดว้่า
ขอ้เทจ็จรงิในดา้นการผลติมอียู่อย่างไร จงึเป็นการยากทีจ่ะพยากรณ์อตัราความเจรญิของการผลติ
ได ้อย่างไรกต็ามในปี 2507 รฐับาลจะไดท้ าการส ารวจส ามะโนอุตสาหกรรมทัว่ประเทศไทยขึน้ใน
เขตพระนครธนบุร ีซึ่งเมื่อท าการส ารวจจนได้ผลอย่างจรงิจงัแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ
วางแผนพฒันาอุตสาหกรรม 
 

ผลงานและความคาดหมายในอนาคต 
 
 19. ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมเท่าที่เป็นมาแล้วในระยะของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกจินัน้ ในด้านการส ารวจทรพัยากรไดผ้ลก้าวหน้าไปเป็นอนัมาก มกีารส ารวจแหล่งแร่ต่างๆ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะได้ท าการส ารวจและขุด 
บ่อน ้าบาดลประมาณปีละ 200-300 บ่อ เพื่อน ้าบรโิภคและขอ้มูลเกี่ยวกบัชัน้หนิและเกลอืสนิเธาว์
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมต่อไป การส ารวจแหล่งน ้ามนักย็งัด าเนินต่อไปใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 20. นอกจากงานในด้านส ารวจแล้ว การส่งเสรมิอุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปมาก ตาม
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ปรากฏว่ามอุีตสาหกรรมที่ 
ขอรบัการส่งเสรมิมากกว่า 200 ราย ตัง้แต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา และคาดว่าจะเริม่ขึน้เรื่อยๆ ส่วน
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและอุตสาหกรรมในครอบครวัจะขยายมากขึน้ในต่างจงัหวดั 
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 21. ในด้านรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมได้ก่อสรา้งโรงงานกลัน่น ้ามนับางจากขนาด 5,000 
ถงัต่อวนัเสรจ็แล้ว แต่ยงัอยู่ในขัน้ทดลองผลติ โรงงานกระดาษบางปะอนิก็ได้เปิดท าการแล้วเมื่อ 
พ.ศ. 2505 นอกจากโครงการก่อสรา้งโรงงานทอผา้พษิณุโลกแลว้ ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนกจ็ะมี
เพยีงแต่การปรบัปรุงสมรรถภาพของการด าเนินงาน และการขยายงานบางแห่งเพื่อสนองความ
ตอ้งการทีเ่พิม่ในตลาดเท่านัน้ 
 
 22. อุปสรรคส าคญัทีไ่ดป้ระสพมาแลว้คอื ตลาดภายในประเทศยงัแคบอยู่ อุตสาหกรรม
ทีเ่กดิขึน้ในประเทศส่วนใหญ่จงึเป็นอุตสาหกรรมในครอบครวั อุตสาหกรรมขนาดย่อมและปานกลาง 
และต้นทุนการผลิตยงัสูงอยู่ การอุตสาหกรรมจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อรายได้ของ  
ประชาชนในส่วนภูมภิาคสูงขึน้ อย่างไรกด็ ีการพฒันาอุตสาหกรรมส าหรบัประเทศไทยนัน้ นับว่ามี
ทางจะพฒันาใหก้า้วหน้าไดอ้กีเป็นอนัมาก รายงานการส ารวจอุตสาหกรรมแสดงว่าประเภทอุตสาห-
กรรมที่สามารถจะพฒันาขึ้นได้นัน้ มหีลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมทอผ้าและป ัน่ด้าย การท า
กระดาษแขง็ การสกดัน ้ามนัจากพชื และการท าอาหารสตัว์ 
 
 23. อุตสาหกรรมทีอ่าจจะเพิม่ผลผลติเพื่อส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ในราคาทีอ่าจจะ
แข่งขนักับสินค้าของประเทศอื่นๆ ได้ก็มอียู่บ้าง อุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ ประเภทที่อาศัย  
วตัถุดบิจากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ รถจกัรยานและอุตสาหกรรมผลติภณัฑใ์ยพชื
และเยือ่ไมเ้หล่านี้ เป็นตน้ อุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมเคมแีละอุตสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะ 
ควรจะได้รบัการสนับสนุนให้มขีึ้นได้ในโอกาสต่อไป ส่วนอุตสาหกรรมประเภทที่ผลิตเครื่องมอื
เครือ่งใชป้ระจ าบา้น เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการเกษตรกรรม เป็น
ต้นว่าระหดัสูบน ้า เครื่องทุ่นแรงขนาดย่อม กเ็ป็นอุตสาหกรรมทีม่แีนวทางทีจ่ะเพิม่ขึน้ไดใ้นอนาคต 
อนัใกลน้ี้ 
 
 24. สรุปได้ว่าอุตสาหกรรมจะมบีทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกจิของประเทศมากยิง่ขึน้
เป็นล าดบั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดปานกลางและขนาดย่อม ซึง่ผลติสนิคา้ซึง่ขณะนี้ต้องสัง่ซือ้
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมหนักอาจเกดิขึน้บา้งบางประเภท แต่ผลติภณัฑป์ระเภท
เครื่องจกัร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะยงัต้องสัง่ซื้อจากต่างประเทศต่อไปอกีนาน ความ
เจรญิในด้านอุตสาหกรรมจะเป็นปจัจยัส าคญัในอนาคตทางเศรษฐกจิของประเทศ ถ้าหากประเทศ
ไทยสามารถขยายกจิกรรมอุตสาหกรรมไดม้ากพอประมาณแลว้ กจิกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร การ
พาณิชย ์และบรกิารต่างๆ กจ็ะขยายเพิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั กจิกรรมดงักล่าวนี้เป็นเรื่องของเอกชน 
บทบาทของเอกชนในการพฒันาประเทศจงึจะส าคญัขึน้เป็นล าดบั 
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งบพฒันาอตุสาหกรรมและเหมืองแร่ 
1.  งบประมาณแผน่ดิน 

 
(ลา้นบาท) 

ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

ส่วนราชการ 55.45 84.47 81.02 220.94 

กรมทรพัยากรธรณี 35.90 44.60 45.70 126.20 
1. ส ารวจและพฒันาน ้าบาดาล 23.30 30.00 30.00 83.30 
2. ส ารวจแร ่วตัถุดบิและศนูยพ์ฒันาเหมอืงแร ่ 5.10 4.60 5.70 15.40 
3. ส ารวจธรณีวทิยา 7.50 10.00 10.00 27.50 
     
กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 14.95 20.87 26.21 62.30 
1. สถาบนับรกิารอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 4.05 9.87 15.21 29.13 
2. ขยายบรกิารด้านตลาดส าหรบัหตัถกรรม

ไทย 
 

0.90 
 

1.00 
 

1.00 
 

2.90 
3. ทนุใหกู้เ้พือ่การอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 10.00 10.00 10.00 30.00 
     
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 1.60 11.60 0.30 13.50 
1. ศนูยเ์พิม่ผลผลติ 0.30 0.30 0.30 0.90 
2. นิคมอตุสาหกรรม - 10.00 - 10.00 
3. การส ารวจเยือ่ไมเ้พือ่ท ากระดาษ 1.30 1.30 - 2.60 
     
กรมวิทยาศาสตร ์ 0.80 0.90 1.00 2.70 
1. วจิยัวทิยาศาสตร ์ 0.80 0.90 1.00 2.70 
     
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือกิจการอตุสาหกรรม 

 
2.20 

 
- 

 
- 

 
2.20 

1. ส ารวจนิคมอตุสาหกรรม 2.20 - - 2.20 
     
สภาวิจยัแห่งชาติ - 6.50 7.81 14.31 
1. สถาบนัวจิยัเทคโนโลย ี - 6.50 7.81 14.31 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

รฐัวิสาหกิจ 91.21 98.09 45.21 234.51 
1. องคก์ารแบตเตอรี ่ 0.23 - - 0.23 
2. องคก์ารอาหารส าเรจ็รปู 9.66 5.50 2.50 17.66 
3. องคก์ารฟอกหนงั 0.30 0.81 - 1.11 
4. องคก์ารทอผา้ 11.00 37.56 15.71 64.27 
5. โรงงานกระดาษไทย 0.50 0.50 0.50 1.50 
6. โรงงานน ้ามนัฝาง 13.97 15.00 15.00 43.97 
7. บรษิทัสง่เสรมิเศรษฐกจิแหง่ชาต ิ 27.02 15.22 4.00 46.24 
8. บรษิทัปุ๋ ยเคม ี 20.00 15.00 - 35.00 
9. โรงงานเภสชักรรม 1.53 1.50 - 3.03 
10. องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 7.00 7.00 7.50 21.50 

รวม 146.66 182.56 126.23 455.45 
 

 
2.  เงินกู้ต่างประเทศ 

 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม แหล่งท่ีมาขอกู้ 

บรรษทัเงนิทนุเพือ่การอตุสาหกรรม 
 
 
โรงงานทอผา้พษิณุโลก 

52.50 
 
 

98.50 

52.50 
 
 

26.00 

- 
 
 
- 

105.00 
 
 

124.50 

เป็นเงินกู้เยอรมนี 55 
ล้ า นบ าท เ งิน กู้ จ า ก
ธนาคารโลก 50 ล้าน
บาทบรษิทัญีปุ่น่ 

รวม 151.00 78.50 - 229.50  
 

3.  เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 2.0 3.0 3.0 8.0 
1. พฒันาอุตสาหกรรม     
     

ข. กองทุนพิเศษสหประชาชาติ 9.5 8.6 8.6 26.7 
1. สถาบนัวจิยัเทคโนโลย ี     
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โครงการ 2507 2508 2509 รวม 
2. สถาบนับรกิารอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม     
     

ค. สหประชาชาติ (ไอแอลโอ) 1.7 1.7 1.7 5.1 
1. อุตสาหกรรมในครอบครวั     
2. ส ารวจแรงงานอุตสาหกรรม     
     

ฆ. แผนโคลมัโบ 4.0 4.0 4.0 12.0 
1. ศูนยอ์อกแบบอุตสาหกรรม (ญีปุ่น่)     
 อื่นๆ     
     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 5.0 5.0 5.0 15.0 
1. การส ารวจแรภ่าคเหนือ (เยอรมน)ี     
2. โรงเรยีนอาชวีะเหมอืงแร ่(เยอรมน)ี     
 อื่นๆ     

รวม 22.2 22.3 22.3 66.8 
 
 

รวมงบพฒันาอตุสาหกรรมและเหมืองแร่ 
 

(ลา้นบาท) 
รายการ 2507 2508 2509 รวม 

งบประมาณ 146.66 182.56 126.23 455.45 
เงนิกูต่้างประเทศ 151.00 78.50 - 229.50 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 22.20 22.30 22.30 66.80 

รวม 319.86 283.36 148.53 751.75 
 
  รวมงบพฒันาอุตสาหกรรมและเหมอืงแร่ทัง้สิน้ 751.75 ลา้นบาท ในจ านวนนี้เกอืบ
ครึง่หนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรฐัวสิาหกจิต่างๆ ในสาขาอุตสาหกรรม ซึง่เป็นจ านวนสูงมาก และ
ควรจะลดลงในเมือ่การพฒันารฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมต่างๆ ไดบ้รรลุผล มสีมรรถภาพในการบรหิาร
และการผลติดขีึน้กว่าในปจัจบุนั 
 
 



บทท่ี 8 
การพฒันาพลงังาน 

_______________ 
 

 1. พลงังานไฟฟ้าเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิในปจัจุบนัน้ีเป็นอนัมาก อาจ
กล่าวได้ว่า ดรรชนีการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของประชากรเป็นเครื่องแสดงระดบัความก้าวหน้าที ่
แน่นอนในทางเศรษฐกจิอยา่งหนึ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพฒันาอุตสาหกรรม และส่งเสรมิสวสัดิ-
การของประชาชนหลงัที่สงครามโลกครัง้ทีส่องประเทศไทยขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าอย่างมากเป็น
เวลาหลายปี การขยายการผลติและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างล่าชา้ กจิการไฟฟ้าเท่าทีบู่รณะ
และก่อสรา้งเพิม่เตมินัน้ เดมิใช้เครื่องจกัรไอน ้าและเครื่องยนต์ดเีซล ซึ่งท าให้ต้นทุนผลติไฟฟ้าสูง
เป็นเหตุให้เอกชนต้องติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าใช้เอง แต่ก็ไม่เพยีงพอที่จะสนองความต้องการที่
ขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็ ประเทศไทยไม่มเีชือ้เพลงิ เช่น น ้ามนัหรอืถ่านหนิทีจ่ะน ามาผลติไฟฟ้าใน
ราคาถูกได้ แต่มพีลงัน ้าและถ่านลกิไนท์มากมายซึ่งอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า ฉะนัน้การพฒันาพลงังานของประเทศจงึได้วางไว้ โดยอาศัยพลงัน ้าเป็นหลกัและได้เริม่ 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัน ้าทีเ่ขื่อนภูมพิลเป็นโครงการแรกในปี 2501 และมโีครงการผลติไฟฟ้า
จากลกิไนท์ทีม่อียู่มากในภาคเหนือและภาคใต้ด้วย นับตัง้แต่แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตเิริม่
ใชก้ารพฒันาพลงังานไฟฟ้าของประเทศไดก้้าวหน้าไปมาก โดยเปลีย่นระบบการผลติไฟฟ้าเฉพาะ
ท้องถิ่น ซึ่งใช้เครื่องจกัรดีเซลขนาดเล็กมาเป็นระบบการผลติจากแหล่งพลงัน ้า และจากโรงงาน
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึง่มรีะบบสายส่งและระบบจ าหน่ายในเขตอนักวา้งขวางนัน้ ในระยะ 3 ปีแรกการ
ด าเนินการส่วนใหญ่จงึเป็นงานก่อสรา้งแทบทัง้สิ้นใน พ .ศ. 2507 การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่เขื่อน 
ภูมพิลและโรงไฟฟ้าลกิไนท์ภาคใต้จะเสรจ็และเริม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได ้ส่วนในระยะของแผน 3 
ปี หลงัน้ีกไ็ดค้าดว่าจะมกีารผลติไฟฟ้าจากโครงการน ้าพองและน ้าพุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้
อกี ทัง้จะไดเ้ริม่การก่อสรา้งเขื่อนอเนกประสงคท์ีท่่าปลา จงัหวดัอุตรดติถ์  อนัเป็นแหล่งพลงัไฟฟ้า
จากน ้าที่ส าคญัเป็นที่สองของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามระบบการส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลติขนาด
ใหญ่เหล่านี้ ยงัไม่อาจสนองความต้องการได้ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเขตชายแดน ดงันัน้ในเขต
เหล่าน้ีซึง่จ าเป็นต้องอาศยัเครื่องผลติไฟฟ้าขนาดเลก็เฉพาะทอ้งถิน่ไปพลางก่อน คาดว่าในอนาคต
อนัใกล้นี้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มพีลงังานสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง แต่ในขณะนี้การใช้ 
ไฟฟ้าเฉลีย่ต่อประชากรคนหน่ึงยงัต ่าอยูม่าก และการบรหิารและประสานงานยงัจะต้องปรบัปรุงใหม้ี
สมรรถภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้การพลังงานไฟฟ้าที่ได้ลงทุนเป็นอันมากนัน้เป็นประโยชน์ในทาง
เศรษฐกจิและแก่ประชาชนตามวตัถุประสงคข์องรฐับาล 
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นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

 2. แยกเป็นนโยบายหลกั 3 ประการ คอื 
 
  (1) ส่งเสรมิการพฒันาระบบผลิต โดยเฉพาะจากพลงัน ้าให้มพีลงังานไฟฟ้า
เพยีงพอทัว่ทุกภาค และให้มรีะบบสายส่งและระบบจ าหน่ายรบัช่วงกระแสไฟโดยกว้างขวางที่สุด 
เพื่อใหจ้ านวนประชาชนมไีฟฟ้าใชเ้พิม่ขึน้อยา่งเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเรว็ได ้
 
  (2) ปรบัปรุงอัตราจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าเพื่อการ 
อุตสาหกรรมและการสาธารณูปโภค ตลอดจนอตัราค่าไฟฟ้าตามบา้นเรอืนใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
 
  (3) ส่งเสรมิการไฟฟ้าจงัหวดั อ าเภอ และสุขาภบิาล ร่วมกบัเอกชนในเขตนอก
โครงการพลงังานไฟฟ้าของรฐัในเขตที่อยู่ห่างไกลและเขตชายแดน รฐัจะช่วยเหลอืให้ราษฎรได้ม ี
ไฟฟ้าใชใ้นราคาถูกพอสมควร 
 
 3. ส าหรบัแนวทางในการพฒันานัน้ รฐัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 
  (1) ส ารวจแหล่งน ้าที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบก าลงัการผลติที่แน่นอน ตลอดจน
ประมาณค่าของการผลิต ทัง้นี้โดยถือหลกัว่าจะลงมือก่อสร้างก็เฉพาะในกรณีที่เห็นว่ามีความ
ตอ้งการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าในราคาต ่าได ้ในระยะของแผนพฒันาจะไม่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขึน้
ใหมใ่นเขตของการไฟฟ้ายนัฮ ีซึง่ยงัมคีวามสามารถทีจ่ะเพิม่เตมิก าลงัผลติพลงัไฟฟ้าไดเ้พยีงพอแก่
ความตอ้งการภายในระยะ 10 ปี 
 
  (2) เชื่อมระบบการไฟฟ้าในภาคต่างๆ เขา้เป็นระบบเดยีวกนั ในระยะของแผน
จะเชื่อมโครงการยนัฮกีบัโครงการน ้าพองทีจ่งัหวดันครราชสมีา ต่อไปจะพยายามเชื่อมระบบไฟฟ้า
ภาคใต้ของโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการปตัตานีเข้าด้วยกนั แล้วเชื่อมกบัระบบการไฟฟ้ายนัฮทีี่
จงัหวดัชุมพร 
 
  (3) ในเขตจงัหวดั อ าเภอ และสุขาภบิาล ซึ่งอยู่นอกโครงการ รฐัจะสนับสนุน
เอกชนใหต้ัง้โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ขึน้ โดยควบคุมอตัราจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขณะน้ีอตัราการจ าหน่าย
ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัมอีตัราถึงหน่วยละ 1.80 บาท และอตัราจ าหน่ายของ
เอกชนซึ่งมีอัตราการจ าหน่ายสูงสุดถึงหน่วยละ 3.00 บาท นับว่าสูงเกินไป ดังนัน้ในเขตที่ 
เอกชนไมส่นใจจะตัง้โรงไฟฟ้าขึน้รฐักจ็ะจดัตัง้ขึน้ แต่ทัง้น้ีจะค านวณภาระการลงทุนใหคุ้ม้กนัดว้ย 
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  (4) การบรหิารไฟฟ้าในปจัจบุนัมอียูม่ากมายหลายองคก์าร ท าใหส้ิน้เปลอืงและ
ขาดสมรรถภาพในการปฏบิตัิและการประสานงาน ในระยะของแผนรฐัมนีโยบายจดัตัง้การไฟฟ้า 
แห่งชาตขิึน้ โดยรวมองคก์ารต่างๆ เขา้เป็นองคก์ารเดยีวกนั 
 

เป้าหมายการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
 
 4. ความต้องการพลงังานไฟฟ้าในปี 2506 มปีระมาณ 193,350 กโิลวตัต์ ซึง่ประมาณ
รอ้ยละ 65 จ าหน่ายในเขตนครหลวง คอื พระนคร ธนบุร ีและบรเิวณใกลเ้คยีง คาดว่าในปีสุดทา้ย
ของแผน คอื พ.ศ. 2509 ความต้องการทัว่ประเทศจะสูงขึน้เป็น 273,950 กโิลวตัต์ โดยอตัราส่วนที่
จ าหน่ายในนครหลวงจะลดลงเลก็น้อย ส่วนก าลงัการผลติคาดว่าจะสูงขึน้เป็น 568,000 กโิลวตัต์ ใน
จ านวนนี้ 241,000 กิโลวตัต์ หรอืประมาณรอ้ยละ 42 จะได้จากพลงัน ้า คอื จากโครงการยนัฮ ี
210,000 กโิลวตัต์ โครงการน ้าพอง 25,000 กโิลวตัต์ และโครงการน ้าพุง 6,300 กโิลวตัต์ แมว้่า
ก าลงัการผลติจะสงูกว่าความต้องการทีป่ระมาณไวข้า้งต้นบา้งกจ็รงิ แต่เมื่อหกัก าลงัผลติส ารองแลว้
กค็งจะไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 
 

เป้าหมายก าลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
 

(พนักโิลวตัต)์ 
พ.ศ. ไฟฟ้าพลงัน ้า ไฟฟ้าไอน ้า เครื่องดีเซล รวม 
2506 - 203.8 130.0 333.8 
2507 140.0 243.8   60.0 443.8 
2508 235.0 243.8   79.0 557.8 
2509 241.3 243.8   83.0 568.1 
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ตารางท่ี 1 
ความต้องการไฟฟ้า ปี 2504-2509 

 
รายละเอียด ความต้องการจริง กะประมาณความต้องการ 

 2504 2505 2506 2507 2508 2509 
ก. กระแสไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายได้       
 (พนักโิลวตัตช์ัว่โมง)       

พระนครและธนบุร ี 343,840 403,990 497,300 557,750 655,360 770,050 
ภาคกลาง 45,700 53,700 63,100 74,140 87,110 102,350 
ภาคเหนือ 45,300 53,230 62,550 73,500 86,360 101,470 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 14,900 17,510 20,570 24,170 28,400 33,370 
ภาคใต ้ 16,800 19,750 23,210 27,270 32,040 57,650 

รวม 466,540 548,180 648,730 756,830 889,270 1,044,890 
       
ข. กระแสไฟฟ้าผลิตขึน้จ าหน่าย       
 (พนักโิลวตัตช์ัว่โมง)       

พระนครและธนบุร ี 450,960 529,860 622,850 725,300 844,960 984,380 
ภาคกลาง 59,940 70,430 82,750 96,410 112,320 130,850 
ภาคเหนือ 59,410 69,810 82,030 95,560 111,330 129,700 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19,540 22,960 26,980 31,430 36,620 42,660 
ภาคใต ้ 22,030 25,890 30,420 35,440 41,290 48,100 

รวม 611,880 718,950 844,760 984,140 1,146,520 1,335,690 
       
ค. ยอดสูงสุดความต้องการใช้

พลงังานไฟฟ้า (พนักโิลวตัต)์ 
      

พระนครและธนบุร ี 95.30 107.00 125.00 141.00 155.10 170.00 
ภาคกลาง 19.37 22.28 25.62 29.46 33.88 38.96 
ภาคเหนือ 19.21 22.09 25.41 29.22 33.60 38.64 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6.02 6.92 7.96 9.16 10.53 12.11 
ภาคใต ้ 7.08 8.14 9.36 10.77 12.38 14.24 

รวม 146.98 166.43 193.35 219.61 245.49 273.95 
 
  ความตอ้งการทีป่ระมาณไวน้ี้ ถอืตวัเลขของการพลงังานแห่งชาต ิซึง่แสดงว่าความ
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในระยะของแผนจะต ่ากว่าก าลงัการผลติอยู่มาก อย่างไรกด็ ี ก าลงัการผลติที่
มเีหลือจะต้องกันไว้เป็นส ารองส่วนหน่ึง และถ้าสามารถลดราคาไฟฟ้าลงได้มากพอควร ความ
ตอ้งการจะสงูกว่าทีป่ระมาณไวน้ี้อยา่งแน่นอน 
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การผลิตและอปุสงค ์พลงัไฟฟ้า พ.ศ. 2504 - 2509 
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งบพฒันาการพลงังาน 
1.  งบประมาณ 

 
(ลา้นบาท) 

ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

การพลงังานแห่งชาติ 70.20 134.30 66.00 270.50 
1. น ้าพอง 10.92 34.00 4.00 48.92 
2. น ้าพงุ 42.62 52.00 - 94.62 
3. ส ารวจเขือ่นผามอง 2.52 2.00 2.20 6.72 
4. ปตัตานี 11.57 40.00 50.00 101.57 
5. ส ารวจลุ่มแมน่ ้าโขง 1.38 1.70 1.80 4.88 
6. ส ารวจแหล่งพลงัน ้า 0.24 2.50 5.00 7.74 
7. ส ารวจวางแผนใชไ้ฟฟ้า 0.95 2.10 3.00 6.05 
     
รฐัวิสาหกิจ 128.16 130.15 37.25 295.56 
1. การไฟฟ้ายนัฮ ี 28.0 - - 28.0 
2. การไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือ 46.46 78.65 13.0 138.21 
3. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 44.50 48.5 21.15 114.15 
4. การลกิไนท ์ 9.20 3.0 3.0 15.20 

รวม 198.36 264.45 103.25 566.06 
 
หมายเหต ุ: ส าหรบัโครงการปตัตานีไดต้ัง้ไวเ้ป็นเงนิส ารอง เพราะจ าเป็นจะตอ้งพจิารณารายงาน 

     การส ารวจของโครงการทัง้ในดา้นการชลประทาน และพลงังานใหแ้น่ชดัเสยีกอ่นว่าม ี
     ความจ าเป็นจะตอ้งกอ่สรา้งหรอืไมใ่นระยะนี้ และจะใหป้ระโยชน์คุม้เงนิลงทนุหรอืไม่ 
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2.  เงินกู้ต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม แหล่งท่ีมาขอกู้ 

1. ปตัตานี - 60.00 50.00 110.00*  
2. ระบบไฟฟ้ายนัฮ ี 197.59 35.70 - 233.29 ธนาคารโลก 
3. ระบบจ าหน่ายไฟฟ้านครหลวง 82.77 - - 82.77 สหรฐัอเมรกิา 
4. น ้าพอง 89.31 88.26 23.18 200.75 เยอรมนี 
5. ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขต 

ยนัฮ ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้

 
 

97.23 

 
 

113.62 

 
 

36.96 

 
 

247.81 

 
 
เยอรมนีและแหล่งอืน่ 

6. โรงไฟฟ้าลกิไนท ์กระบี ่ 85.09 2.80 - 87.89 สถาบนัการเงนิออสเตรยี 
รวม 551.99 300.38 110.14 962.51  

 
หมายเหต ุ: โครงการปตัตานีตัง้เป็นงบส ารองรอการส ารวจ 

 
 

3.  เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 2.0 2.0 2.0 6.0 
1. ฝึกอบรมการพลงังาน     
     

ข. กองทุนพิเศษสหประชาชาติ 2.6 3.2 3.9 9.7 
1. ส ารวจลุ่มแมน่ ้าโขง     
     

ค. แผนโคลมัโบ 1.0 1.0 2.0 4.0 
1. ส ารวจแหล่งพลงัน ้าอื่นๆ     
     

ฆ. แหล่งอ่ืน 1.0 2.0 2.0 5.0 
รวม 6.6 8.2 9.9 24.7 
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แผนท่ีแสดงการพฒันาพลงังาน 
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รวมงบพฒันาพลงังาน 
 

รายการ 2507 2508 2509 รวม 
งบประมาณ 198.36 264.45 103.25 566.06 
เงนิกูต่้างประเทศ 551.99 300.38 110.14 962.51 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 6.60 8.20 9.90 24.70 

รวม 756.95 573.03 223.29 1,553.23 
 
  เหตุทีง่บพฒันาการพลงังานลดน้อยลงเป็นล าดบั กเ็พราะการกู้เงนิจากต่างประเทศ
ค่อยๆ ลดลงและจะใชห้นี้มากในระยะ 2 ปีแรกของแผน 
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โครงการพฒันาพลงังาน 
 

การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้า 
 
 4. เน่ืองจากประเทศไทยมแีหล่งพลงัน ้าที่สามารถน ามาใช้ก่อให้เกิดพลงังานไฟฟ้า 
โดยมีต้นทุนการผลิตต ่ าหลายแหล่ง โครงการพลังงานไฟฟ้าจากพลังน ้ าที่ส าคัญที่สุด ได้แก่  
โครงการยนัฮ ีเมื่อการก่อสรา้งเขื่อนภูมพิลส าเรจ็ลงใน พ.ศ. 2507 จะตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 
เครื่อง มพีลงังาน 140,000 กิโลวตัต์ และต่อไปจะทยอยติดตัง้ให้ครบ 8 เครื่อง รวมพลงังาน 
ทัง้หมด 560,000 กโิลวตัต์ เมื่อรวมโครงการท่าปลา แม่น ้าน่านเขา้ด้วยแล้ว ในประมาณ 10 ปี 
ขา้งหน้า ภาคเหนือของประเทศไทยจะผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้าไดป้ระมาณ 800,000 กโิลวตัต ์
 
 5. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการน ้าพองจะก่อสรา้งเสรจ็ในระยะของแผน และ
จะสามารถใหพ้ลงังานไฟฟ้าได ้250,000 กโิลวตัต์ ต่อไปเมื่อโครงการน ้าพุงทีส่กลนครเสรจ็ลง จะได้
พลงังานอีก 6,300 กโิลวตัต์ รวมเป็น 31,300 กิโลวตัต์ เพยีงพอกบัความต้องการไฟฟ้าที่จะ 
เพิม่ขึน้ตามระยะเวลาของแผน ส่วนภาคใต้นัน้ ในระยะของแผนมโีครงการแม่น ้าปตัตานี ทีอ่ าเภอ
บนันงัสตาร ์จงัหวดัยะลา ซึง่ไดท้ าการส ารวจเบือ้งตน้แลว้และคาดว่าจะใหพ้ลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 
30,000 กโิลวตัต ์แต่โครงการนี้จะควรเริม่ด าเนินงานแน่นอนเมื่อใดนัน้จ าเป็นจะต้องพจิารณาผลการ
ส ารวจทัง้ในด้านพลงังานและการเกษตรให้แน่ชดัเสยีก่อนต่อไปในกาลขา้งหน้าเมื่อความต้องการ
พลงังานไฟฟ้ามเีพิม่ขึน้มาก กจ็ะตอ้งพจิารณาสรา้งเขือ่นอเนกประสงคท์ีแ่ก่งเรยีง จงัหวดักาญจนบุรี
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 น ้ า โ ข ง นั ้ น  ใ น ร ะ ย ะ ข อ ง แ ผ น จ ะ  
ด าเนินการส ารวจต่อไป คาดว่าจะเสรจ็สิ้นการส ารวจในระยะ 6-8 ปีขา้งหน้า ส่วนการก่อสรา้งนัน้
เป็นเรือ่งระยะยาวในอนาคต 
 
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากไอน ้า 
 
 6. ในปจัจุบนั ประเทศไทยมโีรงไฟฟ้าไอน ้าขนาดใหญ่และปานกลาง คอื ที่บางกรวย
พระนครเหนือของการไฟฟ้ายนัฮ ี2 โรง ซึง่เปิดท าการในระยะ 3 ปีแรกของแผนใหพ้ลงังานไฟฟ้า 
150,000 กโิลวตัต ์และโรงไฟฟ้าอกี 2 โรงทีม่อียูเ่ดมิทีส่ามเสนและวดัเลยีบ รวมกนัอกี 41,300 กโิล-
วตัต์ เป็นพลงังานไฟฟ้าไอน ้าส าหรบักรุงเทพฯ ธนบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีง 191,300 กโิลวตัต์ ส่วน
ภูมภิาคนัน้มโีรงงานไฟฟ้าใชถ่้านลกิไนทใ์นภาคเหนือทีแ่ม่เมาะ ล าปาง ขนาด 12,500 กโิลวตัต์ ซึง่
จ าหน่ายกระแสไฟให้แก่จงัหวดัเชยีงใหม่ ล าปาง ล าพูน และส าหรบัใช้ในการก่อสรา้งเขื่อนภูมพิล
และส าหรบัโรงงานปุ๋ ยทีจ่ะสรา้งขึน้ทีแ่ม่เมาะ ในภาคใต้มโีรงไฟฟ้าถ่านลกิไนท ์กระบี ่ขนาด 40,000 
กโิลวตัต ์สามารถส่งไฟฟ้าใหไ้ดใ้น 8 จงัหวดั และอาจขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ไดอ้ก ี
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การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองดีเซล 
 
 7. ในเขตนครหลวงมเีครื่องดเีซลขนาด 1,000 กโิลวตัต์ 34 เครื่อง รวมก าลงัผลติ 
34,000 กโิลวตัต์ เมื่อการส่งไฟฟ้าจากโครงการยนัฮไีด้เริม่แล้วจะสามารถโยกย้ายเครื่องดเีซล
เหล่าน้ีไปยงัส่วนภูมภิาคที่อยู่นอกเขตโครงการพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ียงัมพีลงังานไฟฟ้าจาก
เครื่องดเีซลของเอกชน 246 แห่ง และของการไฟฟ้าภูมภิาค 284 แห่ง รวมประมาณ 130,000 
กโิลวตัต ์
 

ตารางท่ี 2 
ประมาณก าลงัผลิตไฟฟ้าของเคร่ืองดีเซลซ่ึงยงัคงมีอยู่ใน พ.ศ. 2506-2509 

 
(พนักโิลวตัต)์ 

รายการ 2506 2507 2508 2509 
1. ก าลงัผลติของเครือ่งดเีซล (ตน้ปี) 130 130 60 79 
2. ก าลงัผลติของเครื่องดเีซล ซึง่คาดว่าจะถอนยา้ยในเมื่อมี

ไฟฟ้าจากโครงการเขา้ใชแ้ทนที ่
 
- 

 
70 

 
11 

 
26 

3. ก าลงัผลติของเครือ่งดเีซลทีจ่ะคงอยู่ 130 60 49 53 
4. เครือ่งดเีซลทีอ่าจจะท าการถอนยา้ยออกนอกเขตการจ่าย

กระแสไฟฟ้าจากยนัฮ ี
 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

5. ก าลงัผลติของเครือ่งดเีซลแต่ละปี 130 60 79 83 
 
การไฟฟ้าจงัหวดัและอ าเภอ 
 
 8. ตามนโยบายของรฐับาลที่จะส่งเสรมิให้มกีารใช้ไฟฟ้าทัว่ถึงราชอาณาจกัรจะย้าย
เครือ่งดเีซลออกไปจากเขตนครหลวงไปตัง้ในส่วนภมูภิาคและจะตดิตัง้เครือ่งขนาดเลก็ใหม่บา้งใหไ้ด้
ประมาณปีละ 30 แห่ง ในเขตที่มผีู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 150 รายขึ้นไป ทัง้นี้ รฐัจะต้องให้เงนิอุดหนุน
ประมาณปีละ 4 ลา้นบาท นอกจากนัน้จะด าเนินการตามโครงการพฒันาไฟฟ้าชนบท คอื ตดิเครื่อง
ดีเซลขนาดเล็กประมาณ 25 กิโลวัตต์ในบรเิวณจงัหวัดชายแดน โดยเริ่มในเขตพัฒนาภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 จงัหวดัก่อน 
 
ระบบการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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 9. เนื่ องจากภาวะของระบบจ าหน่ายที่มีอยู่ในขณะนี้  ส่วนใหญ่มีก าลังจ่ายได้ไม่ 
เพยีงพอกบัความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมซึ่งเกดิขึน้โดยรวดเรว็ อนัเป็นผลให้การ  
ไฟฟ้านครหลวงต้องกู้เงนิมาลงทุนปรบัปรุงระบบจ าหน่ายในบรเิวณพระนคร – ธนบุร ีเป็นจ านวน
เงนิ 5,500 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรบักระแสไฟฟ้าที่จะผลติจากระบบการไฟฟ้ายนัฮ ีโดยมกีาร 
สูญเสียในสายน้อยที่สุด ในส่วนภูมิภาคก็เช่นเดียวกันจ าเป็นจะต้องมีโครงการปรบัปรุงระบบ
จ าหน่ายให้ประสานงานกบัแบบแผนของระบบไฟฟ้าในเขตนัน้ๆ และให้สามารถลดการสูญเสยีใน
สายจ าหน่ายของระบบปจัจบุนั จงึจะสามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยมมีาตรการทีด่แีละในราคาต ่า
ถูกพอสมควรตามเจตนารมดงักล่าวขา้งตน้ บรเิวณทีจ่ะจ าหน่ายไดม้ดีงันี้ 
 
  บรเิวณระบบไฟฟ้ายนัฮ ีรวมทัง้หมด 36 จงัหวดั (ภาคเหนือและภาคกลาง) 
  บรเิวณระบบไฟฟ้าลกิไนทท์ีก่ระบี ่8 จงัหวดั ในภาคใต ้
  บรเิวณระบบไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือในระยะแรก 10 จงัหวดั 
 
 10. การจดัตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าดงักล่าวอาจจะล่าชา้ไปบา้งไม่พรอ้มทีจ่ะรบัจ าหน่าย
ไฟฟ้าได้เมื่อการก่อสรา้งเสรจ็และสามารถส่งพลงัไฟฟ้า การล่าช้าน้ีอาจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีในทาง
การเงนิแก่ระบบการผลติและผลเสยีแก่เศรษฐกจิส่วนรวมได ้ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องเร่งรดัการด าเนิน-
งานก่อสรา้งและการเจรจากูเ้งนิจากต่างประเทศตามทีด่ ารไิวโ้ดยด่วน ส่วนในเขตนครหลวงนัน้ การ
ไฟฟ้านครหลวงก าลงัด าเนินงานขยายระบบจ าหน่ายและเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก 110 เป็น 220 
โวลต์ โดยใช้เงนิของการไฟฟ้านครหลวงเอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ทนัการที่จะรบักระแสไฟจาก
เขือ่นยนัฮมีาจ าหน่ายไดต้ามโครงการ 
 
การส ารวจพลงังานไฟฟ้า 
 
 11. การส ารวจแหล่งพลังน ้ าได้ด าเนินการอยู่โดยกรมชลประทานและการพลังงาน 
แห่งชาตโิครงการทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ โครงการปตัตานีทีย่ะลาและแก่งเรยีงทีก่าญจนบุร ีอย่างไรกต็าม 
ในระยะของแผน 3 ปีหลงันี้ คาดว่ายงัไม่มคีวามจ าเป็นต้องเริม่การก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ 
เพิม่เตมิจากทีก่ าหนดไว ้ส่วนโครงการผามองทีห่นองคายนัน้ สหรฐัอเมรกิาไดส้่งผู้เชีย่วชาญมาท า
การส ารวจเพื่อเตรยีมไว้ส าหรบัการก่อสร้างในอนาคตข้างหน้า โครงการนี้คาดว่าจะให้พลงังาน  
ไฟฟ้าถงึ 1 ลา้นกโิลวตัต ์
 

ผลงานและความคาดหมายส าหรบัอนาคต 
 
 12. ผลงานที่เป็นมาแล้วในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันานับได้ว่าเป็นที่น่าพอใจ  
พลงังานไฟฟ้าได้เพิม่ขึน้จากปี 2503 ถงึประมาณ 200,000 กิโลวตัต์ และได้มกีารส ารวจความ
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ต้องการพลงังานไฟฟ้าทัว่ประเทศ การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและวางสายส่งศกัยส์ูงของโครงการยนัฮี
เสรจ็เรว็กว่าทีค่าดไวแ้ละมกีารลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าทัง้ในเขตนครหลวงและส่วนภูมภิาค อย่างไร
กต็ามมอุีปสรรคตอ้งแกไ้ขส าคญัอกี 2 ประการ คอื 
  (1) การปรบัปรงุระบบจ าหน่าย  อุปสรรคใน 3 ปีแรกของแผน ได้แก่ การ 
ก่อสร้างระบบจ าหน่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการเจรจาขอเงินกู้จาก 
ต่างประเทศเพื่อซือ้อุปกรณ์ไดด้ าเนินไปอย่างล่าชา้ดว้ยเหตุหลายประการ และการประสานงานยงัมี
อุปสรรคนานาประการซึ่งจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขโดยด่วน มฉิะนัน้จะไม่สามารถจ าหน่ายกระแส  
ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคภาคได้ตามก าหนดการ ในด้านค่าอัตรากระแสไฟฟ้านัน้ ร ัฐบาลได้ตัง้ 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายค่ากระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งได้พจิารณาลดค่าไฟฟ้าทัง้ในเขตนครหลวง
และเขตภูมภิาค เพราะเมื่อเทยีบกบัประเทศที่พฒันาแล้ว ปรากฏว่าอตัรากระแสไฟฟ้าในประเทศ
ไทยยงัสูงมาก ท าใหโ้รงงานและเหมอืงแร่ต่างๆ ต้องตดิตัง้เครื่องดเีซลของตนเอง ถ้าสามารถผลติ
กระแสไฟฟ้าจ าหน่ายแก่กิจการอุตสาหกรรมและเหมอืงแร่ได้ในอัตราต ่าพอสมควรแล้ว คาดว่า
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจะสงูขึน้อกีมาก 
 
  (2) การปฏิรปูด้านบริหารพลงังานไฟฟ้า ในปจัจุบนัมอีงคก์ารเกี่ยวกบัไฟฟ้า
หลายแห่ง ต่างด าเนินการอย่างอสิระในด้านวางแผน การส ารวจ การผลติและการจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า การทีม่อีงคก์ารหลายแห่งเช่นน้ี ไมเ่พยีงแต่จะท าใหเ้สยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เท่านัน้ ยงัก่อใหเ้กดิการ
กระทบกระเทอืนในแง่ความร่วมมอืประสานงานกนัระหว่างองค์การอกีด้วย ท าให้งานไม่ด าเนินไป
ตามโครงการเท่าทีค่วรทัง้ดา้นมาตรฐาน ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิและความช านาญในดา้นวชิาการ ดงันัน้
รฐับาลจงึไดพ้จิารณาทีจ่ะรวมองคก์ารไฟฟ้าทัง้หมดเป็นองคก์ารเดยีวกนัโดยจะจดัตัง้เป็นการไฟฟ้า
แห่งชาตขิึน้ รบัผดิชอบในระบบการผลติและการจ าหน่ายทัง้ประเทศต่อไป นอกจากนัน้ในดา้นการ
ส ารวจส าหรบัโคตรงการอเนกประสงคก์จ็ะใหม้กีารประสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิดยีิง่ขึน้ 
 
 12. ส าหรบัอนาคตการพลงังานของประเทศนัน้ คาดว่าในระยะ 15 ถงึ 20 ปี
ขา้งหน้า ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในประเทศจะมไีม่น้อยกว่า 1 ลา้นกโิลวตัต์ ซึ่งเมื่อ
ประมาณก าลงัการผลติที่อาจก่อสรา้งขึน้แลว้เหน็ว่าจะสามารถสนองความต้องการน้ีได ้
ในจ านวนน้ีก าลงัการผลติรอ้ยละ 80 จะมาจากการพฒันาไฟฟ้าจากพลงัน ้า ซึ่งจะช่วยให้
อตัราค่ากระแสไฟลดต ่าลงกว่าในปจัจุบนัได้อกีมาก จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้าน
อุตสาหกรรมและสวสัดกิารของประชาชนอยา่งใหญ่หลวง คาดว่าปรมิาณไฟฟ้าจะมเีพยีง
พอทีจ่ะสง่ใหท้อ้งทีช่นบทโดยทัว่ไปเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเกษตรดว้ย 



บทท่ี 9 
การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 

________________ 
 

 1. การคมนาคมและขนส่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ หาก
ปราศจากการคมนาคมและการขนส่งที่ดแีล้ว การพฒันาเศรษฐกจิด้านอื่นๆ ก็ไม่อาจด าเนินไปได้
โดยสมบูรณ์ ฉะนัน้ เพื่อที่จะให้การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศด า เนินไปอย่างรวดเร็ว และม ี
ประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของรฐับาล การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่งจึงมีอันดับ
ความส าคญัสงูมากในแผนพฒันา 
 
 2. แผนพฒันาการเศรษฐกจิ 6 ปี ไดก้ าหนดโครงการพฒันาการคมนาคมและขนส่งไว้
หลายโครงการ การด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิในระยะ 3 ปีแรกนัน้ ไดมุ้่งหนักไปในดา้น
บูรณะและปรบัปรุงบรกิารที่มอียู่เดมิให้มมีาตรฐานสูงขึน้ ส่วนการสรา้งและขยายบรกิารใหม่นัน้ได้
ท าไปไม่มากนักในระยะที่ 2 นี้ จะด าเนินงานตามโครงการเดมิซึ่งยงัไม่เสรจ็บรบิูรณ์ และจะขยาย
และปรบัปรงุการขนส่งและคมนาคมทุกประเภทใหม้มีาตรฐานและสมรรถภาพยิง่ขึน้ 
 

นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

การขนส่ง 
 
 3. การขนส่งทางบก การขนส่งทางบกแบ่งออกเป็นการขนส่งทางถนนและการขนส่ง
ทางรถไฟ การพฒันาทางถนนนัน้ ไดแ้บ่งออกเป็นการพฒันาทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดั 
อาจกล่าวได้ว่าสภาพของถนนหนทางทัว่พระราชอาณาจักร ส่วนมากยังมีมาตรฐานต ่ า ทัง้นี้
เนื่องจากในอดตีกาลนโยบายการสรา้งทางมุ่งหมายจะเร่งรบีก่อสรา้งทางหลวงตดิต่อทัว่ถงึกนัทุก
จงัหวดัให้เรว็ที่สุดเป็นส าคญั และมไิด้ค านึงถงึคุณภาพหรอืปญัหาการบ ารุงรกัษาเท่าที่ควร ฉะนัน้
ต่อมาเมื่อยานพาหนะได้เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็เกินความคาดหมายทัง้จ านวนและน ้าหนักที่บรรทุก
ประกอบกบัการขาดแคลนทัง้ก าลงัเงนิ เจา้หน้าที่ และอุปกรณ์ เพื่อการบูรณะรกัษา ทางสายต่างๆ 
ส่วนมากจงึช ารดุขาดการซ่อมแซมเท่าทีค่วร 
 
  (1) ทางหลวงแผ่นดิน มปีระมาณ 9,000 กโิลเมตร ซึง่เป็นทางคอนกรตีหรอื
ลาดยางบา้งแลว้ 2,500 กโิลเมตร นอกจากนัน้เป็นทางลงหนิหรอืลูกรงั แต่ส่วนมากมผีวิจราจรแคบ
รบัน ้าหนกับรรทุกไดน้้อย และใชก้ารไดเ้ฉพาะในฤดูแลง้ ทอ้งทีเ่ป็นจ านวนมากจงึถูกตดัขาดจากกนั
หรอืติดต่อกันด้วย ความล าบากในฤดูฝนโครงการพฒันาทางหลวงแผ่นดินตามแผนพฒันาการ
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เศรษฐกจิแห่งชาต ิ6 ปี เดมิด ารจิะบูรณะทางที่มมีาตรฐานต ่า 6,100 กโิลเมตร และก่อสรา้งสายใหม ่
720 กโิลเมตร ด้วยเงนิงบประมาณแผ่นดนิเป็นส่วนใหญ่และเงนิกู้ต่างประเทศส าหรบั 3 สาย แต่
ปรากฏว่าเงนิลงทุนที่ประมาณว่าจะต้องจ่ายตามโครงการเป็นจ านวนสูงเกินความสามารถที่จะ
จดัสรรจากงบประมาณแผ่นดนิภายในระยะ 6 ปี และอุปกรณ์เครื่องมอืและเจา้หน้าที่ก็มไีม่เพยีง
พอที่จะด าเนินการตามแผนการ ฉะนัน้ในปี พ.ศ. 2505 กรมทางหลวงแผ่นดนิจงึได้จดัโครงการ
พั ฒ น า 
ทางหลวงแผ่นดนิขึน้ใหมเ่ป็นโครงการ 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) มแีผนทีจ่ะบูรณะทางทีย่งัมมีาตรฐาน
ต ่าและก่อสรา้งใหม ่รวมทัง้สิน้ 5,440 กโิลเมตร 
 

  ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันาการเศรษฐกจินี้จะไดท้ าการแก้ไขเพิม่เตมิ
โครงการดังกล่าว เพื่อปรับปรุงล าดับความส าคัญมาตรฐานการก่อสร้างและก าหนดเวลาให้ 
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคส์่วนรวมของแผนพฒันาการเศรษฐกจิ ส่วนการด าเนินงานนัน้จะ
มุ่งหนักไปในทางปรบัปรุงบูรณะทางหลวงให้มมีาตรฐานสูงขึ้นมีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถรบั 
น ้าหนักบรรทุกสูงขึน้ และใชไ้ดส้ดวกทุกฤดูกาล ซึง่จะเป็นการประหยดัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
ดว้ย และจะก่อสรา้งหรอืต่อเตมิทางหลวงสายต่างๆ ใหส้ามารถตดิต่อกนัไดส้ะดวกทุกจงัหวดัและทุก
ภาค 
 
  (2) ทางหลวงจงัหวดั ในปจัจุบนัทางหลวงจงัหวดัมรีะยะทางประมาณ 5,800 
กิโลเมตร ซึ่งเดมิความรบัผิดชอบในการก่อสร้างและบ ารุงรกัษาเป็นหน้าที่ของแต่ละจงัหวดัและ  
กรมโยธาเทศบาลเป็นผู้ใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นวชิาการ ระยะทางดงักล่าวอยู่ในระหว่างก่อสรา้ง 
3,660 กิโลเมตร และสร้างแล้ว 2,140 กโิลเมตร ซึ่งรฐับาลช่วยเหลอืให้เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงทาง 
ประจ าปี ส่วนมากเป็นทางที่มมีาตรฐานต ่าช ารุดทรุดโทรมและใช้การไม่ได้สะดวกหรอืใช้ไม่ได้เลย
ระหว่างฤดูฝน ทัง้นี้นอกจากไม่ได้รบัเงนิจดัสรรและเงนิอุดหนุนส าหรบัการบูรณะบ ารุงรกัษาและ  
ก่อสร้างแล้ว ยงัขาดแคลนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมอืประการหนึ่ง และมไิด้มแีผนการหรอื 
จดัล าดบัความส าคญัท าโครงการระยะยาวไว้เป็นหลกัเกณฑ์ในการด าเนินงานและการประมาณ  
ค่าใชจ้่ายอกีประการหนึ่ง ในกลางปี 2506 รฐับาลไดโ้อนงานและเจา้หน้าที่ไปสงักดักรมทางหลวง
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะใหก้ารด าเนินงานมสีมรรถภาพดขีึน้ และเป็นการประหยดัรายจ่ายการใชก้ าลงั
เจา้หน้าทีอุ่ปกรณ์และเครือ่งมอืก่อสรา้ง 
 
   การด าเนินงานในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันาเศรษฐกจินี้ กรมทางหลวง
จะได้จดัท าโครงการพฒันาทางหลวงจงัหวดั 6 ปี (พ.ศ. 2508-2513) ขึน้สอดคล้องกบัโครงการ
พฒันาทางหลวงแผ่นดนิ 8 ปี ในระยะแรกของการด าเนินงานจะเน้นหนักไปในการส ารวจด้าน 
วชิาการและคุณประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสงัคมและการปกครองท้องถิ่น เพื่อพจิารณาจดัล าดบั
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ความส าคญัและก าหนดมาตรฐานการก่อสรา้งทีเ่หมาะสมแก่สภาพของทอ้งที ่ส่วนทางสายส าคญัทีม่ ี
อยูแ่ลว้กจ็ะไดบ้รูณะและก่อสรา้งใหใ้ช้การไดต้ลอดทุกฤดกูาล 
 
 4. การขนส่งทางน ้า 
 
  (1) การขนส่งทางน ้าในประเทศได้มบีทบาทอนัส าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิของชาต ิ
ประมาณรอ้ยละ 80 ของการขนส่งขา้วในภาคกลางของประเทศต้องอาศยัแม่น ้าล าคลอง การขนส่ง
โดยเรอืชายฝ ัง่ก็มบีทบาทอนัส าคญัเช่นกนัส าหรบัราษฎรที่อยู่อาศัยตามแถบชายฝ ัง่ของภาคใต้
ประมาณร้อยละ 75 ของสินค้าที่ส่งไปยงัภาคใต้อาศัยการขนส่งด้วยเรือชายฝ ัง่ ฉะนัน้ การ
พฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศและการพฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่จงึเป็นนโยบายส าคญัประการ
หนึ่งทีจ่ะตอ้งด าเนินการในระยะทีส่องของแผนพฒันาการเศรษฐกจินี้ 
 
  (2) การพฒันาการขนส่งทางทะเลได้มุ่งหนักไปในการพฒันาท่าเรอืกรุงเทพฯ 
ใหเ้รอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่สามารถเขา้เทยีบท่าไดส้ะดวกดว้ยการขุดลอกและบ ารุงรกัษาร่องน ้าให้
ลกึอยู่เสมอ และพยายามหาทางลดค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาร่องน ้าใหต้ ่าลง นอกจากนี้ เนื่องจาก
การคา้ของประเทศไทยกบัต่างประเทศไดข้ยายตวัทุกปีและจะขยายตวัต่อไปท่าเรอืกรุงเทพฯ ก าลงั
ประสพกบัความหนาแน่นจงึจ าเป็นที่จะต้องขยายท่าเทยีบเรอื และท าการส ารวจด้านวชิาการและ
เศรษฐกจิเพื่อประกอบการพจิารณาตามความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งท่าเรอืแห่งทีส่อง 
 
 5. การขนส่งทางอากาศ นโยบายพฒันาการบนิพาณิชยร์ะหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การ
ด าเนินการบูรณะและก่อสรา้งท่าอากาศยานพาณิชยร์ะหว่างประเทศให้ทนัสมยัและปรบัปรุงบรกิาร
สื่อสารและการควบคุมการจราจรทางอากาศให้มสีมรรถภาพสูงยิง่ขึ้น ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็น
ศูนยก์ลางของสายการบนิในภาคตะวนัออกไกล ส่วนทีเ่กี่ยวกบัการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ
เป็นการด าเนินงานปรบัปรงุบรกิารและท่าอากาศยานพาณิชยใ์นจงัหวดัต่างๆ เพื่อสามารถใชก้ารได้
ดทีุกฤดกูาล 
 
การคมนาคม 
 
 6. นโยบายพฒันาด้านสื่อสารในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรบัปรุง
บรกิารสื่อสารที่มอียู่เดมิให้มสีมรรถภาพดยีิง่ขึน้ และเสรมิสรา้งระบบการคมนาคมของประเทศให้
สมบรูณ์และทนัสมยัตามความตอ้งการของการคา้และประชาชน 
 
  (1) งานพฒันากิจการไปรษณีย์ เพื่อให้บรกิารไปรษณีย์ในพระนครและ 
ธนบุรมีสีมรรถภาพและความรวดเรว็ยิง่ขึ้นจะได้ปรบัปรุงขยายงานรบัส่งไปรษณีย์ภณัฑแ์ละพสัดุ
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ออกเป็น 12 เขต และมศีูนยก์ลางน าจ่ายประจ าเขต ส่วนการไปรษณียท์อ้งถิน่นัน้ขณะนี้มทีีท่ าการ
ไปรษณีย์รวม 1,039 แห่ง แต่ในจ านวนนี้มเีพียง 184 แห่งเท่านัน้ ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข 
ด าเนินการเองทีเ่หลอืจากนี้เป็นบรกิารฝากไวก้บัอ าเภอเอกชนและสถานีรถไฟ ฉะนัน้เพื่อใหบ้รกิาร
ก้าวหน้าและมสีมรรถภาพสูงขึ้น กรมไปรษณียโ์ทรเลขจะขยายจ านวนที่ท าการและรบัโอนบรกิาร
ฝากดงักล่าวมาด าเนินการเองใหม้ากและรวดเรว็ทีสุ่ดทีจ่ะกระท าได้ 
 
  (2) งานพฒันากิจการโทรเลข โทรศัพท์ และโทรคมนาคม ได้แก่ การ 
ปรบัปรุงงานและขยายบรกิารตามความต้องการทีก่ าลงัเพิม่ขึน้เป้นล าดบั ทัง้ในพระนครและธนบุร ี
และในท้องถิ่นจงัหวดัต่างๆ ตลอดจนการตดิต่อกบัต่างประเทศ รวมทัง้บรกิารเทเลก็ซ์และเครื่อง  
โทรพมิพด์ว้ย นอกจากนี้จะด าเนินการก่อสรา้งระบบไมโครเวฟตามเสน้ทางสายใหญ่ 5 สายทัว่ถงึ
ส่วนภูมภิาค จงึอาจคาดได้ว่าภายในระยะที่สองของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 6 ปีนี้ ประเทศไทยจะ
สามารถให้บรกิารในด้านการโทรศพัท์และการโทรคมนาคมทัง้ภายในและระหว่างประเทศได้เป็น
อยา่งด ี
 

เป้าหมายการพฒันา 
 

การขนส่งทางบก 
 
 7. (1) ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ตามโครงการบูรณะและ 
ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) ภายใน 2509 จะส ารวจทางใหแ้ลว้เสรจ็จ านวน 
3,700 กม. และบูรณะและก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็จ านวน 1,830 กม. ส่วนทางหลวงจงัหวดันัน้ตาม 
โครงการทางหลวงจงัหวดั 6 ปี (พ.ศ. 2508-2513) จะด าเนินงานให้สอดคล้องกบัการพฒันา 
ทางหลวงแผ่นดนิตามโครงการ 8 ปี ภายในปี 2509 จะส ารวจทางใหแ้ลว้เสรจ็จ านวน 1,000 กม. 
และบูรณะและก่อสร้างทางให้ได้จ านวน 700-1,000 กม. ซึ่งจะใช้เงนิงบประมาณแผ่นดนิ เงนิ
ช่วยเหลอืและเงนิกู้ต่างประเทศในการด าเนินงานนอกจากการสรา้งและบูรณะทางดงักล่าวแลว้ จะ
จดัตัง้ศูนยเ์ครื่องมอืกลเพื่อบูรณะซ่อมแซมและก่อสรา้งทางหลวงจงัหวดัในภาคต่างๆ อกีภาคละ 1 
แห่งดว้ย 
 
  (2) การรถไฟ งานพฒันากจิการรถไฟตามแผนพฒันาฯ 3 ปีหลงันี้ ภายในปี 
2509 จะสรา้งทางสายแก่งคอย-บวัใหญ่ให้แล้วเสรจ็ ซึง่จะเพิม่ทางรถไฟทัว่ประเทศเป็นระยะทาง 
3,760 กม. ซือ้รถสนิคา้เพิม่อกี 1,004 หลงั รวมกบัทีม่อียู่แลว้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 8,185 หลงั ซื้อ 
รถจกัรดเีซล 10 ชุด รวมเป็นทัง้หมด 20 ชุด ผลติหมอนคอนกรตี จ านวน 317,300 ท่อน เพื่อใช้
แทนหมอนไมเ้ปลีย่นสะพานใหเ้ป็นสะพานเหลก็หรอืคอนกรตีรวม 183 แห่ง และก่อสรา้งย่านสนิคา้
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พหลโยธนิใหแ้ลว้เสรจ็ ทัง้นี้คาดว่าจ านวนผูโ้ดยสารต่อกโิลเมตรจะเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี และ
จ านวนสนิคา้บรรทุก ตนั-กโิลเมตร จะเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี 
 
การขนส่งทางน ้า 
 
 8. จะด าเนินการส ารวจการตกตะกอนทีป่ากแมน่ ้าเจา้พระยาและการขยายท่าเทยีบเรอื
ทีก่รุงเทพฯ ให้แลว้เสรจ็และเริม่ส ารวจทางวศิวกรรมของโครงการสรา้งท่าเรอืที ่2 ทีศ่รรีาชา ส่วน 
ท่าเรอืทางภาคใต้นัน้ คาดว่าจะท าการขุดลอกท่าเทยีบเรอืปตัตานีเสรจ็ในปี 2508 และขุดลอก 
ท่าเทยีบเรอืสงขลา ภูเกต็ กนัตงัและนราธวิาสเสรจ็ในปี 2509 นอกจากนี้จะปรบัปรุงการขนส่งทาง
ทะเล โดยซือ้เรอืสนิคา้ใหม่ 2 ล า ส่วนการขนส่งทางแม่น ้าล าคลองนัน้ ไดเ้ริม่ท าการส ารวจเบือ้งต้น
ในปี 2506 และพยายามจะใหเ้สรจ็ภายในปี 2508 
 
การขนส่งทางอากาศ 
 
 9. คาดว่าการปรบัปรุงทางวิ่งสายตะวนัออกที่สนามบินดอนเมืองจะแล้วเสร็จในปี 
2507 ส่วนงานพฒันาสนามบนิในต่างจงัหวดัจะก่อสรา้งทางวิง่เพิม่ขึน้อีก 3 แห่ง และก่อสรา้ง
สนามบนิใหม่แทนสนามบนิเก่าที่จงัหวดัสงขลา โครงการปรบัปรุงซ่อมเครื่องบนิซึ่งเริม่มาตัง้แต่ปี 
2505 นัน้ จะได้ปรบัปรุงการด าเนินงานให้มแีรงงานผลติเพิม่ขึน้ 3 เท่า ภายในปี 2509 บรษิทั
เดนิอากาศไทยจะซือ้เครือ่งบนิแบบแอรโร 748 ขนาด 40 ทีน่ัง่ จ านวน 3 เครื่อง ส่วนการส ารวจทีต่ ัง้
ท่าอากาศยานพาณชิยแ์ห่งทีส่องคงจะแลว้เสรจ็ในปี 2507 
 
  คาดว่าจ านวนกโิลเมตรผูโ้ดยสารจะเพิม่ในอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 15 พสัดุ บรรทุกตนั
กโิลเมตรจะเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2509 อตัราดงักล่าวจะเพิม่ถงึปีละรอ้ยละ 20 
และรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 
 
การคมนาคม 
 
 10. กิจการไปรษณียแ์ละโทรเลข งานพฒันากิจการไปรษณีย์ในจงัหวดัพระนคร- 
ธนบุรจีะเปลี่ยนมาเป็นแบบงานกระจาย โดยการสรา้งศูนยก์ลางผ่าน 3 แห่ง และกรมไปรษณีย ์
โทรเลขจะรบัโอนทีท่ าการไปรษณยีโ์ทรเลขทีฝ่ากไวก้บัสถานีรถไฟ อ าเภอ และเอกชนมาด าเนินการ
เองรวมจ านวน 80 แห่ง แต่ยงัต้องมทีี่ท าการไปรษณียท์ี่ฝากไว้เหลอือยู่ 805 แห่ง ส่วนกจิการ 
โทรเลขนัน้ จะจดัตัง้เสาและพาดสายโทรเลขในจงัหวดัต่างๆ รวม 68 แห่ง 
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 11. กิจการโทรศพัท์ ตามโครงการขยายชุมทางโทรศพัท ์5 ปี (พ.ศ. 2503-2508) ใน
จงัหวดัพระนคร ธนบุร ีองคก์ารโทรศพัทฯ์ จะเพิม่ชุมสายโทรศพัท์อกี 25,500 เลขหมาย และในปี 
2509 จะเพิม่อกีจ านวน 7,000 เลขหมาย รวมจ านวนเลขหมายในเขตนครหลวงทัง้สิ้น 62,000  
เลขหมาย ส่วนการโทรศพัท์ในต่างจงัหวดันัน้ จะท าการตดิตัง้ปรบัปรุงและขยายชุมสายโทรศพัท์
รวม 43 จงัหวดั กบั 8 อ าเภอ ฉะนัน้ภายในปี 2509 จะมโีทรศพัทใ์นต่างจงัหวดัรวมทัง้สิ้น 54 
จงัหวดั กบั 16 อ าเภอ และมหีมายเลขทัง้สิน้ 30,000 เลขหมาย ซึ่ง 17 จงัหวดั กบั 3 อ าเภอ ใน
จ านวนน้ีจะมรีะบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ
 
 12. กิจการวิทยุ จดัตัง้สถานีวิทยุโทรเลขและวทิยุโทรศพัท์ในต่างจงัหวดัรวม 11 
จงัหวดั และเปิดบรกิารวทิยุโทรศพัท์กบัต่างประเทศโดยตรง ระหว่างกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ และ
จดัตัง้วทิยทุางไกลตดิต่อระหว่างประเทศไทยกบัมาเลเซยี 
 
 13. กิจการเทเลก็ซ์ เปิดชุมสายเทเล็กซ์ในประเทศรวม 3 จงัหวดั คอื พระนคร  
หาดใหญ่ และล าปาง และเปิดเทเล็กซ์สาขาขึ้น รวม 13 จงัหวดั และจะเปิดบรกิารเทเล็กซ์กบั 
ต่างประเทศ กรงุเทพฯ กบัฮ่องกง สงิคโปร ์และสวสิเซอรแ์ลนด ์
 
 14. กิจการโทรคมนาคม ตดิตัง้เส้นหลกัโทรคมนาคมผ่านจงัหวดัส าคญัๆ ใหค้รบ 5 
สาย โดยใหม้จี านวนช่องส่งไดเ้ตม็ทีถ่งึ 600 ช่อง 
 

งบพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 
 
 15. การจดัสรรการลงทุนเพื่อการพฒันาการคมนาคมและขนส่ง ในปี 2507-2509 รวม
ทัง้สิน้ประมาณ 6,300 ลา้นบาท แบ่งจ่ายจากงบประมาณ 3,900 ลา้นบาท จากเงนิกู้ 2,013 ลา้น
บาท และเงนิช่วยเหลอื 377 ลา้นบาท ทัง้นี้ไดจ้ าแนกไวด้งัรายการในตารางต่อไปนี้ 
 

1. งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

ส่วนราชการ 716.57 987.13 1,391.00 3,094.70 
กรมทางหลวง 503.86 738.23 1,200.62 2,442.71 
1. จดัหาเครือ่งจกัรการทาง 24.95 25.00 25.00 74.95 
2. ส ารวจทาง 71.90    
3. บรูณะและกอ่สรา้งทาง 257.67 518.00 948.00 1,813.57 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

4. กอ่สรา้งสะพาน 18.30 20.00 20.00 58.30 
5. ทางหลวงจงัหวดั 78.04 130.00 165.00 373.04 
6. ศนูยฝึ์กอบรมทางหลวง - 5.23 2.62 7.85 
7. ทางนอกโครงการ 35.00 40.00 40.00 115.00 
กรมชลประทาน 16.39 61.80 36.50 84.69 
1. ชยันาท-สงิหบ์ุร-ีอา่งทอง 1/ 4.17 6.80 10.00 20.97 
2. ทางในเขตโครงการเจา้พระยา 5.59 10.00 12.00 27.59 
3. รงัสติ-นครนายก 1/ 4.86 9.00 8.50 22.36 
4. ทางในเขตโครงการแกง่กระจาน 1.77 6.00 6.00 13.77 
     
ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 3.70 2.60 1.60 7.90 
1. ขยายกจิการโรงซ่อมเครือ่งบนิ 3.70 2.60 1.60 7.90 
     
กรมการบินพาณิชย ์ 106.77 104.10 66.20 277.07 
1. พฒันาสนามบนิต่างจงัหวดั 20.00 23.00 15.00 58.00 
2. งานวทิยเุดนิอากาศ 17.92 8.10 1.20 27.22 
3. ปรบัปรงุทา่อากาศยานกรงุเทพฯ 23.58 23.00 - 46.58 
4. กอ่สรา้งสนามบนิพาณิชยท์ี ่2 45.27 50.00 50.00 145.27 
     
กรมไปรษณียโ์ทรเลข 79.75 75.20 78.10 233.05 
1. ขยายไปรษณียใ์นพระนครและธนบุร ี 18.46 10.70 3.60 32.76 
2. พฒันากจิการโทรเลข 29.68 35.00 41.70 106.38 
3. ขยายไปรษณียท์อ้งถิน่ 12.40 18.60 18.60 49.60 
4. บรกิารเทเลก็ซ ์ 17.18 8.80 8.90 34.88 
5. พฒันากจิการวทิย ุ 2.03 2.10 5.30 9.43 
     
กรมเจ้าท่า 6.10 35.20 7.98 49.28 
1. ส ารวจการขนสง่ทางน ้าในประเทศ 3.60 3.00 3.00 9.60 
2. ขดุลอกรอ่งน ้าทางเขา้ทา่เรอืกนัตงั 2.50 32.20 4.98 39.68 
     
รฐัวิสาหกิจ 264.42 375.60 167.30 807.32 

ส านักงานด าเนินการตามโครงการการ
คมนาคม 

 
18.73 

 
100.00 

 
- 

 
118.73 

1. ระบบไมโครเวฟ 18.73 100.00 - 118.73 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

     
องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 31.42 - - 34.42 
1. พฒันาโทรศพัทห์วัเมอืง 23.42 - - 23.42 
2. ประสานงานโทรคมนาคมดา้นโทรศพัท ์ 8.00 - - 8.00 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 44.20 64.70 81.00 189.09 
1. ขดุลุอกและบ ารงุรกัษารอ่งน ้าเจา้พระยา 31.23 23.80 23.80 78.83 
2. ขดุลอกรอ่งน ้าปตัตานี 12.97 1.10 1.10 15.17 
3. ส ารวจเพือ่สรา้งทา่เรอืศรรีาชา - 25.00 40.00 65.00 
4. ขดุลอกรอ่งน ้าสงขลา - 14.80 1.80 16.60 
5. ขดุลอกรอ่งน ้าทางเขา้ทา่เรอืภเูกต็ - - 14.30 14.30 
     
องคก์าร ร.ส.พ. 5.70 3.90 3.90 13.50 
1. ทดแทนรถบรรทกุ 5.70 3.90 3.90 13.50 
     
การรถไฟแห่งประเทศไทย 134.79 204.00 79.40 418.19 
1. กอ่สรา้งยา่นพหลโยธนิ  3.00 - - 3.00 
2. กอ่สรา้งทางสายแกง่คอย-บวัใหญ่ 86.79 50.30 33.40 170.47 
3. พฒันากจิการรถไฟ 45.00 153.70 46.00 244.70 
     
บริษทัเดินอากาศไทย 27.58 3.0 3.0 33.58 
1. ช าระหุน้ 25.28 - - 25.28 
2. เงนิอดุหนุน 2.30 3.0 3.0 8.30 
     
อู่กรงุเทพฯ 2.00 - - 2.00 
1. ซือ้เครือ่งมอืทุน่แรง 2.00 - - 20.00 
     

รวม 980.90 1,362.73 1,558.30 3,902.02 
หมายเหต ุ: 1/ จะโอนไปกรมทางหลวงปี 2507 
                 2/ เป็นเงนิส ารองไวใ้ชเ้พือ่การโยกยา้ย การส ารวจ และการออกแบบเบือ้งตน้ 
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2. เงินกู้ต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม แหล่งท่ีมาขอกู้ 

กรมทางหลวง 157.7 351.4 688.5 1,197.6 ธนาคารโลก และ 
1. งานส ารวจบูรณะและก่อสร้าง

ทาง  
 

157.7 
 

251.4 
 

538.5 
 

947.6 
สหรฐัอเมรกิา 

2. ทางหลวงจงัหวดั - 100.0 150.0 25.00  
      
องคก์ารโทรคมนาคมแห่งชาติ 84.0 57.5 57.5 199.0 เยอรมนี (เฉพาะปี 
1. ระบบไมโคเวฟ 84.0 57.5 57.5 199.0 2508-2509) 
      
การรถไฟแห่งประเทศไทย 231.7 190.2 117.1 539.0  
1. ก่อสร้างทางสายแก่งคอย-บัว

ใหญ ่
 

195.6 
 

24.3 
 

12.5 
 

232.4 
 
เยอรมนี 

2. พฒันากจิการรถไฟ 36.1 165.9 104.6 306.6 ธนาคารโลก 
      
บริษทัไทยเดินเรือทะเล - 78.0 - 78.0 บรษิทัเอกชนญีปุ่น่ 
1. เรอืเดนิทะเล 2 ล า - 78.0 - 78.0  
      

รวม 476.4 677.1 863.1 2,013.6  
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3. เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 113.0 79.0 78.0 270.0 
1. เงนิช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ     

(1) การส ารวจทางหลวงจงัหวดั     
(2) บรกิารสนามบนิ     
(3) การส ารวจสนามบนิพาณชิยท์ี ่2     

2. เงนิช่วยเหลอืความมัน่คงของประเทศ     
(1) ทางหลวงจงัหวดั     

     
ข. กองทุนพิเศษสหประชาชาติ 16.5 23.8 9.4 49.7 

1. ศูนยฝึ์กโทรคมนาคม     
2. ศูนยฝึ์กอบรมทางหลวง     
3. ส ารวจท่าเรอืศรรีาชา     
4. ส ารวจการตกตระกอนปากน ้าเจา้พระยา     
     

ค. สหประชาชาติ  1.5 1.5 1.5 4.5 
     

ฆ. แผนโคลมัโบ 11.0 12.0 11.0 36.0 
1. ศูนยเ์ครือ่งมอืกลภาคใต ้(ญีปุ่น่)     
2. ศูนยเ์ครือ่งมอืกลภาคเหนือ     
3. ส ารวจทางหลวง     
 อื่นๆ     
     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 5.0 6.0 6.0 17.0 
1. การส ารวจแรภ่าคเหนือ (เยอรมน)ี     
2. โรงเรยีนอาชวีะเหมอืงแร ่(เยอรมน)ี     
 อื่นๆ     

รวม 147.0 122.3 107.0 777.2 
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รวมงบพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 
 

(ลา้นบาท) 
รายการ 2507 2508 2509 รวม 

งบประมาณ 980.99 1,362.73 1,558.30 3,902.02 
เงนิกูต่้างประเทศ 473.40 677.10 863.10 2,013.60 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 147.00 122.30 107.90 377.20 

รวม 1,601.39 2,162.13 2,529.30 6,292.82 
 
  เมื่อรวบงบรายไดข้องรฐัวสิาหกจิสาขาคมนาคมอกีประมาณ 700 ลา้นบาทแลว้ จะ
ไดง้บยอดพฒันาการคมนาคมและขนส่งทัง้หมดประมาณ 7,000 ลา้นบาท 
 

โครงการพฒันาการคมนาคม 
 
การขนส่งทางบก 
 
 16. (1) โครงการพฒันาทางหลวงแผ่นดิน เป็นโครงการที่มวีตัถุประสงคใ์นการ
บูรณะทางหลวงแผ่นดนิที่มอียู่แลว้ ใหม้มีาตรฐานสูง มผีวิจราจรกวา้งขึน้ รบัน ้าหนักบรรทุกไดม้าก
ขึ้น สามารถใช้การได้ทุกฤดูกาล และมวีตัถุประสงค์ในการก่อสร้างทางขึ้นใหม่เชื่อมต่อระหว่าง  
ท้องถิ่นต่างๆ ที่เห็นว่ามคีวามจ าเป็นรบีด่วนในด้านการเศรษฐกิจ การบรหิารและการสงัคมของ
ประเทศ ตามโครงการพฒันาทางหลวงแผ่นดนิ 8 ปี (พ.ศ. 2506-2513) จะท าการบูรณะทางเป็น
จ านวนประมาณ 3,980 กม. และก่อสรา้งทางใหม่อกีประมาณ 1,460 กม. โดยใชเ้งนิกู้และเงนิ 
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศและงบประมาณแผ่นดนิ 
 

ก. โครงการบรูณะสร้างทางหลวงแผ่นดิน 
 

 เส้นทาง ระยะทาง (กโิลเมตร) 
ภาคเหนือ  

1. เชยีงใหม ่– ฮอด 103 
2. สระบุร ี– นครสวรรค ์ 235 
3. ล าปาง – เชยีงใหม ่ 105 
4. นครสวรรค ์– เชยีงราย 596 

รวมภาคเหนือ 1,039 
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 เส้นทาง ระยะทาง (กโิลเมตร) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

1. บา้นไผ่ – อุบล  279 
2. อุดร – นครพนม  244 
3. เลย – ชุมแพ – ขอนแก่น  215 
4. นครราชสมีา – หนองคาย  363 

รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,098 
  

ภาคกลาง  
1. นครปฐม – ชุมพร 444 
2. กรงุเทพฯ – ตราด  388 
3. กรงุเทพฯ – นครปฐม  52 
4. กรงุเทพฯ – สระบุร ี 102 

รวมภาคกลาง 986 
  

ภาคใต้  
1. ชุมพร – ระนอง  115 
2. ตะกัว่ปา่ – พงังา 126 
3. กระบี ่– ตรงั 108 
4. ตรงั – พทัลุง 60 
5. คลองแงะ – คลองพรวน  31 
6. นครศรธีรรมราช – กนัตงั 162 
7.  สงขลา – นราธวิาส  257 

รวมภาคใต ้ 859 
รวมเสน้ทางบูรณะทัง้สิน้ 3,982 
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   ข. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผน่ดิน 
 

 เส้นทาง ระยะทาง (กโิลเมตร) 
ภาคเหนือ  

1. ตาก - แมส่อด 101 
2. ฮอด - แมส่ะเรยีง 120 

รวมภาคเหนือ 221 
  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
1. สระบุร ี– หล่มสกั 272 
2. นครราชสมีา – อุบล  416 

รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 686 
  

ภาคกลาง  
4. บางแค – ด าเนินสะดวก – 
 สมทุรสงคราม 

 
42 

รวมภาคกลาง 42 
  

ภาคใต้  
1. ระนอง – ตะกัว่ปา่  174 
2. กระบี ่– พงังา   87 
3. สุราษฎร ์– ตะกัว่ปา่  150 
4.  พทัลุง – รตันภมู ิ– หาดใหญ่   99 

รวมภาคใต ้ 501 
รวมเสน้ทางบูรณะทัง้สิน้ 1,459 
หมายเหตุ : โครงการขา้งตน้น้ี ก าลงัปรบัปรงุใหม่ 

 
  ระหว่างปี 2507-2509 นี้ เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2506 ประมาณว่าจะ
สามารถส ารวจทางได ้3,700 กม. และท าการบูรณะและก่อสรา้งทางได ้2,100 กม. ภายในปี 2509 
หากสามารถจดัหาเงนิมาด าเนินการไดเ้ตม็ทีต่ามทีก่ าหนดไว ้นอกจากนัน้จะด าเนินการก่อสรา้งทาง
นอกโครงการทีจ่ าเป็นเร่งด่วน เช่น สายแม่สะเรยีง – แม่ฮ่องสอน และปราจนีบุร ี– ปกัธงไชย เป็น
ต้น ตามโครงการ 8 ปีนี้ จะทะยอยกนัสรา้งโดยเริม่จากสายทีกู่้เงนิจากธนาคารโลกไดแ้ล้ว 4 สาย 
คือ อุดร – นครพนม ล าปาง – เชียงใหม่ นครปฐม – ชุมพร และสงขลา – นราธิวาส และที ่
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แผนท่ีแสดงทางหลวงภาคเหนือ 
 

 
แผนท่ีแสดงทางหลวงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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แผนท่ีแสดงทางหลวงภาคกลาง 
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แผนท่ีแสดงทางหลวงภาคใต้ 
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กู้เงนิธนาคารเอ๊กซปอรต์อมิปอรต์ของสหรฐัอเมรกิาได้แลว้ ส าหรบัสายกรุงเทพฯ – ศรรีาชา ซึ่งจะ
ไดพ้จิารณาสรา้งตนถงึตราดต่อไป 
 
  (2) โครงการทางหลวงจงัหวดั งานพฒันาทางหลวงจงัหวดัในปจัจุบนั ก าลงั
อยู่ในระหว่างการร่างโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2508 – 2513) ซึง่เป็นโครงการปรบัปรุงและก่อสรา้ง 
ทางหลวงจงัหวดัทัว่ประเทศ ใหม้มีาตรฐานดใีช้ได้ทุกฤดูกาล โครงการพฒันาทางหลวงจงัหวดันี้มี 
จุดประสงคท์ีจ่ะใหม้สี่วนสมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทางหลวงแผ่นดนิ 8 ปี คอื ใหแ้ลว้เสรจ็พรอ้มๆ 
กนั ส าหรบัปี 2507 จะถอืเป็นปีเตรยีมงาน โดยด าเนินการก่อสรา้งทางหลวงจงัหวดับางสายต่อจาก
งานที่ได้เริม่ไว้แล้วในปีก่อนๆ เช่น ในภาคเหนือจะได้ก่อสร้างทางสายไชยวบิูลย์ – วเิชยีรบุร ี(7 
กม.) และสายพษิณุโลก – บางระก า (17 กม.) โดยใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิ ทางสายเชยีงราย – 
เชยีงของ (136 กม.) ซึง่เป็นทางสายยุทธศาสตรท์ีร่ฐับาลไทยออกเงนิสมทบก่อสรา้งร่วมกบัสหรฐัฯ 
ในอตัราครึง่ต่อครึง่ ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกจ็ะได้ก่อสรา้งทางสายขอนแก่น – ยางตลาด 
(59 กม.) ซึง่เป็นทางที่รฐับาลออสเตรเลยีช่วยก่อสรา้งตามโครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครื่องมอืกลทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น – ยางตลาด (59 กม.) ซึง่เป็นทางที่รฐับาลออสเตรเลยีช่วยก่อสรา้งตามโครงการจดัตัง้
ศูนยเ์ครื่องมอืกลที่จงัหวดัขอนแก่นและทางสายพงัโคน – บงึกาฬ (148 กม. ซึ่งเป็นทางสาย 
ยุทธศาสตรท์ี่รฐับาลไทยร่วมด าเนินการกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ในปี พ .ศ. 2507 จะ 
ท าการส ารวจและก่อสรา้งทางหลวงจงัหวดัในภาคต่างๆ ต่อจากงานทีไ่ดเ้ริม่ไวแ้ลว้ในปีก่อนๆ  
 
   ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการร่างโครงการพฒันาทางหลวงจงัหวดั 6 ปี ทีไ่ดอ้้างถงึ
ขา้งตน้กจ็ะไดม้กีารส ารวจและศกึษาหาความตอ้งการเกีย่วกบัทางหลวงจงัหวดัของจงัหวดัต่างๆ ทัว่
ราชอาณาจกัร ทัง้นี้ เพื่อพิจารณาจดัล าดับความส าคัญของทางหลวงจงัหวัดแต่ละสายภายใน  
แต่ละภาค เลอืกเสน้ทางทีจ่ะพฒันาทางแต่ละสายภายในแต่ละปี และวางมาตรฐานการก่อสรา้งอนั
เหมาะสมแก่สภาพและความต้องการของท้องที่ ตลอดจนก าลงัเงนิที่จะใช้ในการพฒันาและเป็นที่
คาดหมายว่าการจดัท าโครงการทางหลวงจงัหวดั 6 ปี จะแล้วเสรจ็และเริม่ด าเนินการได้ใน พ.ศ. 
2508 ระหว่าง พ.ศ. 2508-2510 จะท าการส ารวจทางประมาณ 1,000 กโิลเมตร บ ารุงและก่อสรา้ง
ทางประมาณ 700-1,000 กม. โดยใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ แต่
โดยทีใ่นปจัจบุนัโครงการดงักล่าวยงัอยูใ่นขัน้เตรยีมงาน จงึอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  
 
   นอกจากการส ารวจการปรบัปรุงและก่อสรา้งทางแลว้ งานพฒันาทางหลวง
จงัหวดัยงัรวมถงึการจดัตัง้ศูนย์เครื่องมอืกล ดงัที่รฐับาลออสเตรเลยีได้ให้ความช่วยเหลอืในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่นในภาคอื่นอีกด้วย การจดัตัง้ศูนย์เครื่องมอืกลดงักล่าวมี 
จดุประสงคท์ีจ่ะฝึกวศิวกรไทยใหม้คีวามรูค้วามช านาญในการก่อสรา้งและบ ารุงทาง ตลอดจนการใช้
และซ่อมแซมเครือ่งจกัรเครือ่งยนต์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาทางดว้ย คาดว่าจะไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศในการตัง้ศูนยเ์ครือ่งมอืกลในภาคเหนือและภาคใตใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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 3 โครงการพฒันาการรถไฟ เป็นการด าเนินงานตามโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 
2504-2509) โดยใช้เงนิรายได้และเงนิส ารองของการรถไฟฯ เงนิกู้และเงนิสมทบจากงบประมาณ
แผ่นดนิแบ่งงานออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ 3 ประเภท คอื 
 
   ก. การปรบัปรงุบริการให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น เช่น การเปลี่ยน
รถจกัรไอน ้าเป็นรถจกัรดเีซล การซื้อรถสนิค้าเพื่อใช้แทนรถเก่าที่หมดอายุใช้งานและเพิม่จ านวน 
รถสนิคา้ใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการ การเปลีย่นแปลงรางจาก 50 ปอนดเ์ป็น 70 ปอนด ์การเปลีย่น
สะพานให้รบัน ้าหนักเพลาได้ 15 ตนั การซื้อรถโดยสารเพิม่เตมิ การซื้อแทนของเก่าที่หมดอายุ 
ใช้งาน การเปลี่ยนหมอนรองรางเป็นหมอนคอนกรตี การขยายและปรบัปรุงย่านสบัเปลี่ยนต่างๆ 
การปรบัปรงุเครือ่งสญัญาณการโทรคมนาคมศูนยฝึ์กการรถไฟและอื่นๆ นอกจากนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร จะจดัการเดนิรถดเีซลรางแทนรถธรรมดาในรศัม ี200 กโิลเมตร จากพระนคร 
รถชนิดนี้มคีวามเรว็กว่ารถโดยสารธรรมดา และการน ารถโดยสารปรบัอากาศมาใช้ 
 
   ข. งานก่อสร้าง อ่ืนๆ  เพื่ อขยายเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่มี
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และการด าเนินงานเพื่อบรรเทาความคบัคัง่ของการจราจรในเขตนคร
หลวง เช่น การก่อสรา้งทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุร ีการสรา้งทางสายแก่งคอย – บวัใหญ่ และ
ก า ร 
ก่อสรา้งยา่นสนิคา้พหลโยธนิ 
 
  (4) โครงการทดแทนรถบรรทุกสินค้าขององค์การ ร.ส.พ. เป็นการซื้อ
รถบรรทุกสนิคา้มาใชแ้ทนรถเก่าทีห่มดอายุใชง้านปีละ 30-40 คนั เพื่อใหอ้งคก์ารฯ มบีรกิารขนส่งที่
มปีระสทิธภิาพสูงโดยใช้เงนิสมทบจากงบประมาณแผ่นดนิ เพราะในระหว่างนี้องค์การฯ ยงัคงมี
ภาระทีจ่ะตอ้งช าระหนี้สนิเดมิอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 
การขนส่งทางน ้า 
 
 17. (1) โครงการส ารวจและพฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ ตามความ
มุง่หมายของโครงการน้ี คอื เพื่อจะท าการส ารวจสถติสินิคา้ ผูโ้ดยสาร เสน้ทาง และอุปสรรคของการ
ขนส่งทางน ้าภายในประเทศเมือ่การส ารวจน้ีเสรจ็สิน้แลว้ กจ็ะใชร้ายงานผลจากการส ารวจครัง้นี้เป็น
เครือ่งประกอบการวางโครงการพฒันาการขนส่งทางน ้าขึน้ต่อไป โครงการนี้เริม่ต้นมาตัง้แต่ปี 2506 
และจะด าเนินการต่อเนื่องกนัไปถงึปี 2508 
 
  (2) โครงการส ารวจการตกตะกอนท่ีปากน ้าเจ้าพระยา เป็นงานส ารวจทาง
แผนทีแ่ละสมุทรศาสตรต่์างๆ เพื่อหาขอบเขตและสาเหตุของการตกตะกอน ประกอบกบัการหาวธิี



 

 

135 

ขจดัการตกตะกอนเหล่านัน้ โครงการน้ีไดด้ าเนินมาตัง้แต่ปี 2503 ประมาณว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2508 
โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากกองทุนพเิศษสหประชาต ิ
 
  (3) โครงการขุดลอกร่องน ้าทางเข้าท่าเรือภาคใต้ เนื่องจากการขนถ่าย 
สนิค้าตามท่าเรอืต่างๆ ในภาคใต้ได้ด าเนินไปด้วยความล าบาก เพราะร่องน ้าตื้นเขนิ ท าให้เรอื
ล าเลยีงและเรอืชายฝ ัง่เขา้เทยีบท่าไม่สะดวกเป็นเหตุให้เสยีเวลาขนถ่ายและเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น
เป็นอนัมาก การด าเนินโครงการขุดลอกร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอืภาคใต้จงึมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะแก้ปญัหา
ขา้งต้น โดยก าหนดให้มกีารส ารวจและขุดลอกท่าเรอืต่างๆ ในภาคใต้ คอื ที่ปตัตานี สงขลา ภูเก็ต 
นราธวิาส และกนัตงั 
 
   อนึ่ง ตามโครงการนี้จะจดัใหม้อุีปกรณ์ในการขุดลอกและบ ารุงรกัษาร่องน ้า
ทัง้สองฝ ัง่ทะเลของประเทศไทย เพื่อใช้ในการบ ารุงรกัษาร่องน ้า ณ ท่าเรอืต่างๆ ในอนาคตการ
ด าเนินงานตามโครงการนี้จะกระท าโดยการท่าเรอืฯ และกรมเจา้ท่า เริม่แต่ พ.ศ. 2507 เป็นตน้ไป 
 
   นอกจากการขุดลอกร่องน ้าแล้ว จะได้พจิารณาการก่อสรา้งท่าเรอืภาคใต้
ขึน้เป็นบางแห่ง ซึง่อาจเป็นทีส่งขลาในอนาคตอนัไมไ่กลนกั ส่วนการขุดคอคอดกระนัน้เป็นเรื่องของ
เอกชน ซึง่จะตอ้งพจิารณาหลกัการใหเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประเทศอยา่งแทจ้รงิ 
 
  (4) โครงการขยายท่าเรือกรุงเทพฯ คอื การก่อสร้างท่าเทยีบเรอืเพิม่เติม 
และการสรา้งหลกัผูกเรอืกลางน ้าตอนใกล้กบัท่าเรอืกรุงเทพฯ เพื่อให้เรอืสนิคา้ขนาดใหญ่สามารถ
จอดกลางน ้าได้โดยไม่ต้องจอดเทยีบท่า ซึง่เป็นการบรรเทาความคบัคัง่ที่ท่าเทยีบเรอืและเป็นการ
เพิม่สมรรถภาพการท างานอกีดว้ย การด าเนินงานตามโครงการนี้ประมาณว่าจะเริม่ด าเนินการไดใ้น
ปี 2508 และแลว้เสรจ็ในปี 2509 เงนิทุนทีใ่ชใ้นการด าเนินงานตามโครงการนี้มาจากรายไดข้องการ
ท่าเรอืฯ  
 
  (5) โครงการส ารวจท่าเรือศรีราชา เป็นการส ารวจทางวิศวกรรมและ
ออกแบบงานก่อสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้ประมาณค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งท่าเรอืทะเลลกึทีแ่หลมกระบงั 
อ าเภอศรรีาชาเพื่อบรรเทาความคบัคัง่ของท่าเรอืกรุงเทพฯ และเพื่อใหเ้ป็นท่าเรอืส าหรบัสนิคา้ออก
และสนิค้าเข้าของจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือด้วย งานส ารวจทาง
วศิวกรรมทีท่่าเรอืแห่งนี้ประมาณว่าจะใชเ้วลาประมาณ 3 ปี 
 
   ท่าเรอืใหมน่ี้ก าหนดจะใหม้เีขื่อนเทยีบเรอืใหญ่ได ้7 ล า มเีขื่อนเทยีบเรอืคา้
ชายฝ ัง่ยาว 550 เมตร มทีี่ผูกเรอืกลางน ้า 6 ล า มกีงัเก็บสนิค้าและอุปกรณ์การขนถ่ายสนิค้าที่ 
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ทนัสมยัครบถ้วน ท่าเรอืแห่งนี้ประมาณว่าจะมคีวามสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2 ล้านตนั 
ต่อปี 
การขนส่งทางอากาศ 
 
 18. (1) โครงการปรบัปรงุวิทยุเดินอากาศ เป็นโครงการที่มวีตัถุประสงค์ในการ
ปรบัปรุงระบบสื่อสารการเดินอากาศและระบบการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศให้มี 
ประสิทธิภาพสูง การด าเนินงานตามโครงการนี้  ประกอบด้วยการจัดตัง้ สถานีวิทยุช่วยการ
เดนิอากาศ การจดัตัง้ศูนยก์ลางสื่อสารส าหรบัภายในและต่างประเทศ การเปิดระบบสื่อสารโทรพมิพ์
ระหว่างพระนครและสถานีศูนย์กลางสื่อสารต่างจงัหวดั การจดัตัง้สถานีวทิยุการบนิ ณ สนามบนิ
พาณชิยใ์นประเทศต่างๆ และการจดัตัง้หน่วยทดสอบเครือ่งช่วยการเดนิอากาศ 
 
  (2) โครงการส ารวจและก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ แห่งท่ีสอง เนื่องจาก 
ท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ดอนเมืองในปจัจุบันก าลังเริ่มประสพความคับคัง่ ม ี
เครือ่งบนิพาณชิยข์ึน้ลงเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก และยงัใชเ้ป็นสนามบนิทหารอกีดว้ย นอกจากปญัหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สนามบินเดียวกันแล้วในระยะเวลาอันใกล้ในอนาคต ดอนเมืองอาจไม่ 
เหมาะสมส าหรบัเป็นท่าอากาศยานพาณชิยร์ะหว่างประเทศ และต้องสรา้งท่าอากาศยานพาณิชยข์ึน้
ใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางของสายการบินทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ฉะนัน้ในระยะของ
แผนพฒันาจะท าการส ารวจที่ตัง้สนามบนิพาณิชยแ์ห่งทีส่อง ต่อจากทีไ่ดด้ าเนินการไปบา้งแลว้ในปี 
2506 รวมทัง้ฐานะของท่าอากาศยานดอนเมอืงในอนาคต 
 
  (3) โครงการปรบัปรุงทางว่ิงสายตะวันออก โครงการนี้ด าเนินไปเพื่อ 
ปรบัปรุงทางวิง่สายตะวนัออกซึ่งในปจัจุบนัช ารุดใช้การไม่ได้ ให้มผีวิคอนกรตีและให้สามารถรบั 
น ้าหนักบรรทุกได้ 75,000 ปอนด์ต่อหนึ่งล้อ เพื่อบรรเทาความคบัคัง่ของการจราจรทางอากาศที่
สนามบนิดอนเมอืงเป็นการชัว่คราว คาดว่าจะเสรจ็ในปี 2508 
 
  (4) โครงการพฒันาสนามบินต่างจงัหวดั วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
เพื่อที่จะปรบัปรุงทางวิง่ของสนามบนิพาณิชยต่์างจงัหวดัให้มพีื้นผวิราดยางหรอืคอนกรตี สามารถ
รั บ 
น ้าหนักบรรทุกของเครื่องบนิพาณิชย์ในประเทศได้เป็นอย่างด ีและสามารถใช้การได้ตลอดทุกๆ  
ฤดกูาล ในระหว่างปี 2507-2509 นี้ จะเป็นการก่อสรา้งสนามบนิต่อจากทีไ่ดด้ าเนินไปแลว้ในปี 2506 
3 แห่ง และท าการก่อสรา้งทางวิง่สนามบนิในจงัหวดัต่างๆ เพิม่ขึน้ 3 แห่ง ทีแ่ม่สะเรยีง แม่ฮ่องสอน 
และแมส่อด 
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การคมนาคม 
 
 19. (1) โครงการพฒันากิจการไปรษณีย์โทรเลขในพระนครและธนบุรี เป็น
การจดัสรา้งทีท่ าการไปรษณยีใ์นทอ้งถิน่ต่างๆ ในเขตจงัหวดัพระนครและธนบุร ีและเปิดด าเนินการ
โดยใช้เป็นที่ท าการศูนยก์ลางน าจ่ายรวม 12 แห่ง และศูนยก์ลางผ่านรวม 3 แห่ง เพื่อเปลี่ยน 
ระบบงานไปรษณยีใ์นพระนครและธนบุร ี
 
  (2) โครงการขยายไปรษณียโ์ทรเลขท้องถ่ิน วตัถุประสงคข์องโครงการนี้คอื
เพื่อด าเนินการรบัโอนทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขทีฝ่ากไวก้บัหน่วยราชการอื่นหรอืเอกชนในทอ้งถิน่
ต่างๆ มาด าเนินการเองใหม้ากทีสุ่ด ตามก าลงัเงนิและก าลงัเจา้หน้าทีจ่ะอ านวยในระหว่างปี 2507-
2509 นี้ คาดว่าจะสามารถรบัโอนทีท่ าการไปรษณยีโ์ทรเลขมาด าเนินการเองไดปี้ละ 20-30 แห่ง 
 
  (3) โครงการพฒันากิจการโทรเลข คือ โครงการที่มีวตัถุประสงค์ในการ 
ปรบัปรุงกจิการด้านโทรเลขด้วยการตัง้เสาและพาดสายโทรเลขในท้องถิน่ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อ
เปลี่ยนสายและเสาที่หมดอายุใช้งาน เพื่อวางสายไปยงัท้องถิ่นที่มคีวามต้องการ ใช้บรกิารชนิดนี้
และวางสายใหส้อดคลอ้งกบับรกิารโทรคมนาคมทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต การด าเนินงานระหว่างปี 2507-
2509 นี้ เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินไปแลว้ในปี 2506 ซึง่ประมาณว่าจะพาดสาย 
โทรเลขไดท้ัง้สิน้ 68 แห่งทัว่ประเทศ 
 
  (4) โครงการบริการเทเลก็ซ์ เป็นโครงการที่มวีตัถุประสงค์ในการเปิดบรกิาร
โทรพมิพ์ตดิต่อระหว่างจงัหวดัใหญ่ๆ ในประเทศเพื่อส่งเสรมิการคมนาคมภายในประเทศอีกด้าน
หนึ่ง ในระหว่างปี 2507-2509 นี้ จะมกีารเปิดบรกิารเทเลก็ซต์ดิต่อระหว่างพระนครกบัต่างจงัหวดั
รวม 15 จงัหวดั และเปิดบรกิารเทเลก็ซต์ดิต่อกบัประเทศญี่ปุ่นที่มธีุรกจิตดิต่อกบักรุงเทพฯ มาก 
และมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารชนิดนี้อยู่สูงเพื่อเป็นการสนองความต้องการทางดา้นนี้ และเป็นการหา
รายไดด้้วย ในระหว่างปี 2507-2509 จะจดัให้มบีรกิารเทเลก็ซ์ตดิต่อระหว่างกรุงเทพฯ กบัฮ่องกง 
สงิคโปร ์และสวติเซอรแ์ลนด ์
 
  (5) โครงการพฒันากิจการวิทยุ มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะจดัตัง้สถานีวทิยุ โทรเลข 
โทรศพัท ์ขึน้ในจงัหวดัต่างๆ ที่ยงัไม่มสีถานีวทิยุอยู่ แต่มปีรมิาณงานโทรเลขและโทรศพัท์อยู่มาก 
เพื่อช่วยงานดา้นโทรเลข โทรศพัท ์ในเมื่อเกดิความหนาแน่นของสาย ในระหว่างปี 2507-2509 นี้ 
จะมกีารจดัตัง้สถานีวทิยุโทรเลข โทรศพัทข์ึน้รวม 11 จงัหวดั และจดัตัง้ระบบวทิยุทางไกล ระหว่าง
ไทยกบัมาเลเซยีโดยได้รบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาลออสเตรเลยี ซึ่งจะท าให้สามารถส่งโทรเลข 
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โทรศพัท ์เทเลก็ซ์ และจะสามารถเชื่อมต่อกบัระบบโทรคมนาคมของมาเลเซยีได้ การตดิตัง้คาดว่า
จะเริม่ไดใ้นปี 2507 และจะเสรจ็สิน้ในปีเดยีวกนั 
  (6) โครงการพฒันาโทรศพัท์ คอื โครงการขยายชุมสายโทรศพัท์ในจงัหวดั
พระนครและธนบุร ี5 ปี (พ.ศ. 2503-2508) เป็นจ านวน 25,500 หมายเลข และเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ
นี้ในปี 2508 แลว้ จะไดม้กีารขยายชุมสายโทรศพัทเ์พิม่ขึน้อกี 7,000 เลขหมายในปี 2509 เพื่อเพิม่
ชุมสายและขยายสายโทรศพัทใ์นพระนครและธนบุร ีให้กวา้งขวางขึน้และรบัโอนงานโทรศพัท์จาก
กรมไปรษณีย์โทรเลขมาให้องค์การโทรศัพท์เป็นผู้ด าเนินการ ท าการปรับปรุงและขยาย
ชุมสายโทรศพัท์ทีม่อียู่ในจงัหวดัต่างๆ ให้มากขึน้ การจดัตัง้ชุมสายโทรศพัทใ์นจงัหวดัหรอืทอ้งถิน่
ใหญ่ๆ ทีย่งัไม่มบีรกิารชนิดนี้อยู่ การตดิตัง้โทรศพัทอ์ตัโนมตัใินจงัหวดัหรอืทอ้งถิน่ทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และธุรกจิประมาณว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2509 
 
  (7) โครงการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม จะสร้างระบบโทรคมนาคมทัว่
ประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งวทิยุ โทรเลข โทรศพัท์และเทเลก็ซ์ การด าเนินงานตาม
โครงการจะมกีารตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมตามทางสายใหญ่ทัว่ทุกภาคดงันี้คอื 
    
   ภาคกลาง 

1. กรงุเทพฯ – อยธุยา – สระบุร ี 
2. กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – ชลบุร ี– ฉะเชงิเทรา – ปราจนีบุร ี– 

อรญัประเทศ 
3. ชลบุร ี– ระยอง –จนัทบุร ี
4. กรงุเทพฯ – นครปฐม – ราชบุร ี– เพชรบุร ี
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1. สระบุร ี– นครราชสมีา – ขอนแก่น – อุดร – หนองคาย 
2. นครราชสมีา – สุรนิทร ์– อุบล 
 
ภาคเหนือ 
1. สระบุร ี– ลพบุร ี– นครสวรรค ์– พษิณุโลก – อุตรดติถ ์– ล าปาง – 

เชยีงใหม ่
 
ภาคใต้ 
1. เพชรบุร ี– ชุมพร – สุราษฎรธ์านี – พทัลุง – หาดใหญ่ – ปตัตานี 

– ยะลา 
2. พทัลุง – นครศรธีรรมราช 
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3. พทัลุง – ตรงั 
4. หาดใหญ่ – สะเดา 
5. สุราษฎรธ์านี – ภเูกต็ 
 
การด าเนินงานระหว่างปี 2507-2509 จะเป็นงานตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม

ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต่อจากที่ไดด้ าเนินไปแล้วในปี 2506 ให้แลว้เสรจ็ ในปี 
2507 คาดว่าจะกู้เงนิจากเยอรมนีส าหรบัการก่อสรา้งระบบที ่4 และ 5 ได ้เพื่อเร่งรดัการก่อสรา้ง
ระบบโทรคมนาคมทัว่ประเทศใหเ้สรจ็ในระยะของแผนพฒันา 
 

ผลงานและความคาดหมายส าหรบัอนาคต 

 
ผลงานท่ีเป็นมาแล้ว 
การขนส่งทางบก 
 
 20. ทางหลวงแผน่ดิน 
 
  ในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาทางหลวง 6 ปี เดมินัน้ได้ปรากฏตัง้แต่
เริม่แรกแล้วว่า จะไม่สามารถปฏบิตัิตามแผนการที่ก าหนดไว้ได้ เพราะก าลงัเงนิ ก าลงัเจ้าหน้าที ่
และอุปกรณ์เครื่องมอืไม่เพยีงพอ การกู้เงนิจากต่างประเทศล่าช้า จงึได้ปรบัปรุงโครงการใหม่เป็น  
โครงการ 8 ปี (2506-2513) อย่างไรกด็ ีในระยะ 3 ปีของแผนพฒันาได้ท าการส ารวจและเริม่การ 
ก่อสรา้งบรูณะทางส าคญัๆ หลายสาย เช่น กรุงเทพฯ – สระบุร ีนครราชสมีา – หนองคาย ระนอง – 
ตะกัว่ป่า สุราษฎร ์– ตะกัว่ป่า ฮอด – แม่สะเรยีง บา้นไผ่ - อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ – นครปฐม 
แต่งานก่อสร้างส่วนมากล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางสายที่ได้มอบให้
บรษิทัเอกชนรบัเหมาไปก่อสรา้ง แต่คาดว่างานส ารวจ บูรณะและก่อสรา้งคงจะเป็นตามแผนการที่
ก าหนดไวต้ามโครงการ 8 ปี กล่าวคอื ในสิน้ปี 2513 จะมทีางทีป่รบัปรุงไดม้าตรฐานประมาณ 4,260 
กม. และทางทีส่รา้งใหมป่ระมาณ 1,460 กม. 
 
 21. ทางหลวงจงัหวดั 
 
  การร่างโครงการพฒันาทางหลวงจงัหวดั 6 ปี คาดว่าจะเสรจ็ในปลายปี 2507 และ
เริม่ด าเนินการตามแผนการไดใ้นปี 2508 แต่ทัง้นี้ยงัมอุีปสรรคในเรื่องก าลงัเจา้หน้าที่วชิาการ ช่าง 
ฝีมอื ช่างกล และอุปกรณ์ การโอนงานทางหลวงจงัหวดัจากกรมโยธาเทศบาลไปขึ้นอยู่กับกรม  
ทางหลวง การอบรมพนักงานและช่างกลที่ศูนยอ์บรมการบ ารุงทางที่ขอนแก่นดว้ยความช่วยเหลอื
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จากรฐับาลออสเตรเลยีและทีด่ ารจิะตัง้ขึน้เป็นศูนยฝึ์กทีก่รงุเทพฯ โดยขอความช่วยเหลอืจากกองทุน
พเิศษเหล่าน้ี อาจจะช่วยแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานช่างกลไดบ้า้ง 
 
 22. การรถไฟ 
 
  ในระยะแรกของแผนพฒันาดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงาน
เพื่อปรบัปรงุบรกิารทีม่อียูแ่ลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ เช่น การเปลีย่นสะพาน การเปลีย่นราง การ
ซือ้รถสนิคา้เพื่อใชแ้ทนของเดมิซึง่หมดอายใุชง้าน และการขยายย่านสถานี เป็นต้น นอกจากนี้ยงัได้
มกีารก่อสรา้งทางสายหนองปลาดุก – สุพรรณบุร ีขึน้ใหมอ่กีสายหน่ึง และเปิดใชบ้รกิารไดแ้ลว้ 
 
  ในปี 2506 ไดท้ าการก่อสรา้งย่านสนิคา้พหลโยธนิเสรจ็แลว้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการ
ก่อสรา้งทางสายแก่งคอย – บวัใหญ่ จะสรา้งเสรจ็ในระยะทีส่องของแผนพฒันานี้ 
 
  งานก่อสรา้งต่างๆ ของการรถไฟเท่าที่ได้ด าเนินมาแล้วนัน้ ล่าช้ากว่าก าหนดเป็น
ส่วนมาก ท าให้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนมากที่จ ัดสรรไว้เพื่อการลงทุนมิได้ใช้เป็น
ประโยชน์เตม็ทีต่ามโครงการ ทัง้นี้เนื่องมาจากการวางแผนงาน และการด าเนินงานไม่รดักุมพอ ซึ่ง
เป็นผลเสยีแก่การพฒันาโครงการของการรถไฟเอง และการพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม นอกจากนี้
การค านวณงบประมาณค่าใชจ้า่ยกไ็มร่ดักุมพอ ท าใหเ้กดิความยุง่ยากในการจดัสรรงบประมาณ การ
รถไฟก าลงัแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการปรบัปรุงการบรหิารและการด าเนินงานให้มสีมรรถภาพ
ยิง่ขึน้ 
 
 23. โครงการ ร.ส.พ. 
 
  องค์การ ร.ส.พ. ปจัจุบนัด าเนินการขนส่ง ซึ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 3 
ประเภท คอื การเดนิรถประจ าทางในพระนครและธนบุร ีการจดับรกิารรถบรรทุกในเขตจงัหวดัต่างๆ 
บางจงัหวดั รวมทัง้พระนครและธนบุร ีและการด าเนินงานแผนกขนส่งทางน ้า ร .ส.พ. ได้รบัสทิธ ิ
ผกูขาดบางประการ เช่น การผกูขาดรบัส่งสนิคา้เขตสถานีรถไฟบางจงัหวดั การผูกขาดสนิคา้ในเขต
ท่าเรอืคลองเตย เป็นต้น ในดา้นการเดนิรถประจ าทางในเขตพระนคร -ธนบุร ีไดร้บัสมัปทานเดนิรถ
รวม 3 สาย ส่วนดา้นการขนส่งทางน ้านัน้ ไดส้มัปทานการด าเนินงานทีท่่าเรอืสวสัดใีนพระนครดว้ย 
 
  ผลงานเท่าทีผ่่านมาแลว้ปรากฏว่า การเดนิรถบรรทุกในเขตพระนคร-ธนบุร ีมกี าไร
ด ีและการขนส่งทางน ้าพอเลีย้งตวัได ้แต่ในส่วนรวมได้ประสพกบัการขาดทุนเสมอมา ดว้ยเหตุผล  
ขอ้บกพรอ่งหลายประการ ซึง่องคก์ารไดป้รบัปรงุแกไ้ขบา้งแลว้ จงึปรากฏว่าในปี 2504 เป็นครัง้แรก
ทีม่กี าไรจากการด าเนินกจิการส่วนรวม เหตุผลส าคญัๆ ทีท่ าใหข้าดทุนในอดตี คอื 
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  ก. องค์การฯ มหีนี้สนิผูกพนัเป็นจ านวนมากมาแต่อดตี จงึมรีายจ่ายค่าช าระ
หนี้และค่าดอกเบีย้สงู 
 
  ข. ความบกพร่องของการท าบญัชใีนอดตี ซึ่งไม่สามารถควบคุมการจ่ายเงนิ
โดยเครง่ครดั 
 
  ค. มเีจา้หน้าที่และลูกจา้งอยู่เป็นจ านวนมากเกนิความต้องการ เมื่อเทยีบกบั
ปรมิาณงานในปจัจบุนั จงึมรีายจา่ยเป็นเงนิเดอืนและค่าจา้งสงู 
 
  ง. รายจ่ายค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสูงมาก เพราะมไิด้วางแผนการระยะ
ยาวส าหรบัการสบัเปลีย่นรถบรรทุกทีห่มดอายดุว้ยรถใหม ่และการด าเนินงานขาดสมรรถภาพ 
 
 24. องค์การอาจต้องเลกิกิจการรถโดยสารในพระนครและธนบุร ีหรอือาจะถือหุ้นใน
บรษิทัเดนิรถนครหลวง ซึ่งรฐับาลด ารจิะให้มผีู้ประกอบการเดนิรถประจ าทางแต่ผู้เดยีว งานที่จะ
เหลอือยู่ก็คอืงานของแผนกขนส่งทางน ้า และงานเดนิรถบรรทุกในเขตจงัหวดัต่างๆ ซึ่งองค์การฯ 
ด ารจิะขยายบรกิารใหท้ัว่ถงึทุกจงัหวดัในราชอาณาจกัรต่อไป 
 
การขนส่งทางน ้า 
 
 25. การด าเนินงานตามโครงการพฒันาการขนส่งทางน ้าเท่าที่ได้ด าเนินมาแล้ว ได้
เป็นไปตามแผนการ โครงการส ารวจการตกตะกอนปากน ้าเจา้พระยา และการศกึษาฐานะของท่าเรอื
กรุงเทพฯ กบัปญัหาความจ าเป็นทีจ่ะต้องสรา้งท่าเรอืที่ 2 ใกล้ศรรีาชา ได้ส าเรจ็ไปแล้ว เวน้ไว้ยงั
ต้องรอผลของการทดลองและวจิยัปญัหาการตกตะกอนและวธิกีารแก้ไขผลของการส ารวจแสดงให้
เหน็แน่ชดัว่า ท่าเรอืกรงุเทพฯ อาจขยายไดภ้ายในขอบเขตจ ากดั และจะไม่สามารถใหบ้รกิารแก่เรอื
เดนิสมุทรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตอนัใกล ้ฉะนัน้ ในระหว่างที่ท าการก่อสรา้งขยายท่าเทยีบเรอืและที่
จอดเรอื จะตอ้งท าการส ารวจท่าเรอืแห่งที ่2 ในดา้นเศรษฐกจิ และวศิวกรรมเพิม่เตมิเพื่อก่อสรา้งให้
แล้วเสร็จก่อนที่ท่าเรอืกรุงเทพฯ จะคบัคัง่จนเกินไป งานดงักล่าวนี้จะด าเนินในระยะที่สองของ
แผนพฒันา ส่วนการขดุลอกทางเขา้และปรบัปรงุท่าเรอืทีส่งขลา ปตัตานี นราธวิาส กนัตงั และภูเกต็ 
ประกอบกับโครงการทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดนัน้ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการขนส่งของภาคใตอ้ยา่งมากในอนาคต 
 
 
 



 

 

142 

การขนส่งทางอากาศ 
 
 26. งานที่ได้ด าเนินไปส าเรจ็แล้วส่วนมากในระยะแรกของแผนพฒันา คอื การส ารวจ
และก่อสรา้งสนามบนิและตดิตัง้วทิยกุารเดนิอากาศ เช่น การส ารวจและก่อสรา้งสนามบนิทีเ่ชยีงใหม ่
นครราชสีมา อุดร อุบล ภูเก็ต พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย และนครพนม และการส ารวจและ  
ออกแบบสนามบนิสงขลา แม่สะเรยีง และแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ไดท้ าการส ารวจท าการเวณคนืซื้อ
ที่ดนิ เพื่อเตรยีมงานสาร้างท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศใหม่ ส่วนงานพฒันาวทิยุการ
เดนิอากาศนัน้ การจดัตัง้สถานีวทิยุ ประภาคาร สถานี วโีออาร ์สถานีวทิยุช่วยการเดนิอากาศ และ  
ศูนยก์ลางสื่อสารซึ่งส าเรจ็แลว้เป็นส่วนมาก ตามแผนของการด าเนินงานที่ล่าชา้กม็อียู่บ้าง แต่เป็น
ผลเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นที่คาดได้ ว่า ภายในระยะของ 
แผนพฒันานี้ ประเทศไทยจะมรีะบบการสื่อสารและการควบคุมจราจรส าหรบัการบนิพาณิชย์ใน
ประเทศและระหว่างประเทศทีม่สีมรรถภาพและทนัสมยั 
 
การคมนาคม 
 
 27. ในระยะแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจ การขยายงานและปรบัปรุงแก้ไขงาน การ
ไปรษณีย ์การโทรเลข การโทรศพัท์ การวทิยุโทรเลข ในเขตนครหลวงและในต่างจงัหวดัไดด้ าเนิน
ไปล่าชา้กว่าทีก่ าหนดตามการอยู่บา้ง แต่การก่อสรา้งระบบไมโครเวฟทัว่ประเทศรวม 5 ภาคนัน้ จะ
ส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 3 ภาคใต้ต้นปี 2507 และอกี 2 ภาคในปี 2509 นอกจากนี้กรมไปรษณีย ์
โทรเลขไดเ้ปิดบรกิารเทเลก็ซร์ะหว่างกรงุเทพฯ – ญีปุ่น่ และกรงุเทพฯ – มะนิลา ในปี 2506 
 
 28. การขาดแคลนเจา้หน้าทีแ่ละช่างผูช้ านาญงานในดา้นต่างๆ เป็นอุปสรรคส าคญัทีสุ่ด
ในการด าเนินงานพฒันาการคมนาคมและมปีญัหาเกี่ยวกบัการบรหิารงานทีจ่ะต้องปรบัปรุงแก้ไขอยู่
ไม่น้อย คาดว่าจะเป็นเวลาอกีหลายปีกว่าจะสามารถบรรจุพนักงานเจา้หน้าที่ได้ตามความต้องการ
ทัง้ที่ในปจัจุบนัไดเ้ร่งรดัด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมอย่างเตม็ที ่เช่น กรมไปรษณียโ์ทรเลขยงั
ไมส่ามารถจดัหาเจา้หน้าทีต่ามความตอ้งการส าหรบัการตัง้สถานีไปรษณียใ์นต่างจงัหวดัเพื่อรบัโอน
งานไปรษณีย์อนุญาตมาท าเอง ฉะนัน้ ในปี 2509 คาดว่าจะมไีปรษณีย์อนุญาตเหลืออีกไม่ 
ต ่ากว่า 800 แห่ง ที่ด ารไิว้ว่าจะรบังานมาด าเนินการเอง การโทรคมนาคมก็จะประสพปญัหา
เช่นเดยีวกนั แต่ได้เตรยีมการป้องกนัไว้บ้างแล้ว โดยจดัตัง้สถานฝึกอบรมตลอดจนส าหรบักจิการ 
โทรเลข โทรศพัท ์และเทเลก็ซ ์
 
 29. การด าเนินงานโครงการโทรคมนาคมบางโครงการได้ประสพอุปสรรคเกี่ยวกบัการ
บริหารงาน ซึ่งงานที่มีล ักษณะเดียวกันแต่สังกัดอยู่กับหน่วยงานหลายหน่วย หรืองานที่มี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั แต่ในการด าเนินงานไม่ประสานกนั ทัง้นี้ย่อมเป็นเหตุใหก้ารด าเนินงาน
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พฒันาล่าช้ากว่าโครงการอื่นๆ ตามแผนพฒันา อาจน ามาซึ่งผลเสยีหายแก่กจิการนัน้เอง และแก่
ส่วนรวม เพื่อแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคในดา้นน้ี รฐับาลจงึด ารจิะจดัตัง้องคก์ารโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขึ้ น  
รบัผดิชอบด าเนินการกจิการโทรคมนาคมต่างๆ แต่แห่งเดยีว 
 



บทท่ี 10 
การพฒันาชุมชนและสาธารณูปการ 

_________________ 
 

นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

 1. (1) การประชาสงเคราะห์ ในด้านการประชาสงเคราะหน์โยบายที่ส าคญัทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ การใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ีไ่มส่ามารถช่วยตนเองเท่าทีจ่ะกระท าได ้เป็นการแบ่งเบาภาระสงัคม 
เช่น คนชรา เด็กก าพร้า บุคคลที่สงัคมรงัเกียจ ผู้ประสบภยัพิบตัิและเกษตรกรและกรรมการที่ 
ยากจนในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันานี้จะรเิริม่ระบบประกนัสงัคมเพื่อประโยชน์แก่กรรมการผู้มี
รายไดน้้อย ในดา้นการสงเคราะหผ์ูย้ากจนโดยวธินีิคมสรา้งตนเองนัน้จะยดึนโยบายใชท้ีด่นิในนิคมที่
มอียูแ่ลว้ใหไ้ดผ้ลเตม็ทีก่่อน 
 
  (2) การพฒันาชุมชน นโยบาย ได้แก่ การส่งเสรมิให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
จากความเจรญิได้มโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองขึน้ มทีอ้งที่อกีเป็นจ านวนมากสามารถพฒันาใหเ้จรญิ
ขึ้นมาได้ถ้ามผีู้น าที่ดี มคีวามรเิริม่ในการงานต่างๆ พฒันากรที่ไปประจ าตามหมู่บ้ านต่างๆ จะ
พยายามทุกวถิทีางทีจ่ะท าความเจรญิใหแ้ก่หมู่บา้นนัน้ มใิช่เฉพาะแต่เพยีงเรื่องการเพิม่ผลผลติและ
เพิม่รายไดเ้ท่านัน้ แต่จะตอ้งส่งเสรมิการกนิดอียูด่ ีตลอดจนสุขภาพอนามยัดขีึน้ 
 
  (3) การสาธารณูปการ งานทางด้านสาธารณูปการที่มีความส าคัญมาก 
แยกออกได้เป็นงานประปาและการจัดหาน ้ าทัง้เพื่อการบริโภค อุปโภค รัฐมีนโยบายที่จะให้ 
ประชาชนทุกท้องถิ่นได้มนี ้ากนิน ้าใช้สะอาดอย่างพอเพยีง เรื่องที่สอง ได้แก่ การวางผงัเมอืงและ
พฒันานคร เรื่องนี้มคีวามส าคญัมาก มใิช่แต่เฉพาะเมอืงหลวงเท่านัน้ ต่างจงัหวดัที่จะขยายใหญ่
ออกไปในอนาคตจะต้องมกีารวางแผนผงัให้ถูกต้องตามหลกัวชิา งานวางผงัเมอืงนี้เป็นเรื่องใหญ่
มาก รวมถึงงานถนน ไฟฟ้า ประปา ระบายน ้า และการจดัแบ่งเมอืงออกให้เป็นย่านต่างๆ ด้วย
นโยบายส าคญัของรฐั ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหเ้มอืงต่างๆ ไดข้ยายเพื่อรบัพลเมอืงเพิม่ขึน้ เพื่อส่งเสรมิ
กจิการอาชพีอื่นทีไ่มใ่ช่การเกษตร นอกจากพระนครธนบุรแีลว้ จงัหวดัซึง่มทีางขยายออกมาก ไดแ้ก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น ตาก สกลนคร ปตัตานี สงขลา ชลบุร ีและจนัทบุร ีซึ่งเป็นศูนย์พฒันาตาม
แผนพัฒนาภาคต่างๆ จ าเป็นต้องมีการวางผังเมืองให้ถูกหลักวิชาตามที่ส านักผังเมืองก าลัง
ด าเนินการอยู ่
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  (4) งานพฒันาอาชีพ ระบบการปกครองท้องถิน่ในปจัจุบนัน้ีมไิด้จ ากดัวงอยู่
เฉพาะการบรหิารงานทัว่ไปและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเท่านัน้ แต่จะต้องส่งเสรมิอาชพีของ
ประชาชนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิด้วย เป็นหน้าที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกแห่งจะให้ความ  
สนใจแก่เรื่องนี้อย่างจรงิจงั โดยประสานงานกบัส่วนราชการส่วนกลาง เงนิพฒันาส่วนใหญ่ควรจะ
ได้มาจากเงนิรายได้ขององค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นเอง ในด้านของรฐับาลกลางนัน้งบประมาณ
สมทบที่จะตัง้ให้แก่จงัหวดัต่างๆ จะตัง้ให้เพื่อการพฒันาด้านส าคญัก่อน เช่น การพฒันาเมอืง 
ชลประทานราษฎร์และทางหลวงชนบท โดยอาศัยนโยบายหลักที่จะพัฒนาจังหวัดต่างๆ ให้
เจรญิกา้วหน้าออกไปโดยด่วน เพื่อรบัจ านวนพลเมอืงทีเ่พิม่ขึน้และขยายพลงัทางเศรษฐกจิของชาติ 
 

เป้าหมายการพฒันา 
 

 2. (1) การประชาสงเคราะห์ ในปจัจุบันน้ีมีนิคมสร้างตนเองอยู่ทัว่ประเทศ
จ านวนประมาณ 40 แห่ง ในระยะหลงัของแผน คอื ปี 2507-2509 นี้ไม่มแีผนการจะเปิดใหม่ แต่จะ
พยายามด าเนินงานในนิคมทีท่ าการเปิดแลว้ใหส้ามารถด าเนินกจิการไดเ้ตาที ่โดยรบัสมาชกิเพิม่ขึน้
ไม่ต ่ากว่า 6,500 ครอบครวั นิคมประเภทที่สอง คอืนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ในเรื่อง 
เกี่ยวกับชาวเขานี้  นอกจากการตัง้นิคมที่มอียู่ตอนเหนืออยู่ 4 แห่งแล้ว จะได้ตัง้ศูนย์พฒันา
สงเคราะหช์าวเขาศูนยว์จิยัชาวเขา และหน่วยสงเคราะหช์าวเขาขึน้เพื่อช่วยเหลอืชาวเขาประมาณ 2 
แสนคน นิคมประเภททีส่ามทีจ่ะต้องตัง้ขึน้ใหม่ คอื นิคมทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการเมอืง เช่น ตาม
จงัหวดัชายแดนหรอืในท้องที่ทีม่กีารแทรกซมึจากภยัอนัมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้และจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาคใต้จะเปิดนิคมใหม่ทัว่
อ าเภอแวง้และธารโต ในทอ้งทีจ่งัหวดันราธวิาส จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสตูล เป็นทีด่นิประมาณ 7 
แสนไร ่
 
   ในเรื่องแรงงานเป้าหมายส าคญัไดแ้ก่เรื่องประกนัสงัคม ในระยะ 3 ปีหลงั
ของแผนแรกนี้จะมกีารใชว้ธิกีารประกนัสงัคมขึน้ โดยคาดหมายว่า ในระยะเริม่นี้จะใชบ้งัคบัเฉพาะ
ในพระนครและธนบุร ีและใชบ้งัคบัส าหรบัสถาบนัทีม่คีนงานตัง้แต่ 10 คนขึน้ไปเท่านัน้ รวมจ านวน
ประมาณ 2 แสนคน ถา้ประสบความส าเรจ็กจ็ะขยายขอบเขตการบรกิารต่อไปตามความเหมาะสม 
 
  (2) การพฒันาชุมชน งานพฒันาชุมชนนี้จะเริม่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และจงัหวดัชายแดนภาคใต้ก่อน แต่ทัง้นี้ มไิด้หมายความว่าจะไม่รวมจงัหวดัในภาคอื่นๆ เลย แต่
ความส าคัญส่วนใหญ่จะหนักไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจงัหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี 
เป้าหมายไวว้่า ในระยะหลงัของแผนน้ีจะเปิดเขตพฒันาอ าเภอในอ าเภอต่างๆ ให้ได้อย่างน้อยรอ้ย
ละ 60 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจะตอ้งใหไ้ดท้ัว่ทัง้ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ วธิดี าเนินงาน
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จะไดอ้บรมพฒันากรและส่งเขา้ปฏบิตังิานตามหมู่บา้นต่างๆ ราวปีละ 200 คน ทัง้นี้จะเน้นหนักใน
จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อรบัช่วงงานหน่วยพฒันาเคลื่อนที่ 
 
  (3) การสาธารณูปการ งานสาธารณูปการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการประปาและ
การท าผงัเมอืงเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกบัประปาในระยะ 3 ปีหลงัของแผนนี้ในพระนครและ 
ธนบุรจีะมกีารประปาและโรงกรองที่ทนัสมยัมปีระสทิธภิาพเพยีงพอต่อการขยายตวัของพลเมอืง 
การติดตัง้ท่อประปา จะได้แบ่งพระนครออกเป็นเขต ให้แต่ละเขตท าการติดตัง้ท่อประปาซึ่งจะ
สามารถท าไดปี้ละ 1-2 เขต ส่วนทีเ่กี่ยวกบัประปาจงัหวดั พยายามทีจ่ะตดิตัง้การประปาในจงัหวดัที่
ยงัไม่มนี ้าสะอาดใช้เพยีงพอ และจะได้ขยายบรกิารในจงัหวดัที่มกีารประปาแล้ว แต่ยงัไม่พอเพยีง
กบัความตอ้งการของประชาชนปีละประมาณ 30 แห่ง  
 
   ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการวางผงัเมอืงพระนครและธนบุร ีแต่กม็กีารวางผงัเมอืง
อื่นๆ ดว้ย เช่น ขอนแก่น ตาก สกลนคร ชลบุรแีละจนัทบุร ีในระยะหลงัของแผนนี้ จะไดท้ าการวาง
ผงัเมอืงในจงัหวดัต่างๆ ทีก่ าลงัขยายตวั งานอาจแบ่งออกไดเ้ป็นเรือ่งใหญ่ๆ 3 เรือ่ง คอื 
 
   ก. การก าจดัแหล่งเสื่อมโทรมในพระนครและการป้องกนัมใิห้ผู้ที่ให้
ยา้ยออกจากทีห่นึ่งไปก่อตัง้เสื่อมแหล่งโทรมทีอ่ื่นอกี ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนนี้ จะสามารถก าจดั
แหล่งเสื่อมโทรมและสรา้งอาคารสงเคราะหส์ าหรบัผูม้รีายไดน้้อยประมาณ 5,000 ครอบครวั และใน
ระยะต่อจะสรา้งใหไ้ดอ้ยา่งน้อยปีละ 1,500 ครอบครวั 
 
   ข. การจราจร ในระยะหลงัของแผนนี้จะท าการขยายถนนและก่อสรา้ง
สายใหม่ๆ  ในพระนครและธนบุร ีเพื่อแบ่งเบาความอดัแอของการจราจรซึง่จ าเป็นต้องรบีด าเนินการ
ด่วน เพราะยิง่รอไปนานเท่าไรกจ็ะแกไ้ขไดย้ากยิง่ขึน้เท่านัน้ 
 
   ค. การระบายน ้า ในระยะหลงัของแผนนี้ จะได้เริม่ต้นงานที่เกี่ยวกบั
การระบายน ้าฝนและการป้องกนัน ้าท่วม ซึ่งจะมผีลในเรื่องการก าจดัยุงด้วย งานที่เกี่ยวกบัการ 
ป้องกนัน ้าท่วมนัน้จะเป็นเรื่องเสรมิถนนรอบพระนครให้สูงกว่าระดบัน ้าสูงสุด กบัให้มกีารติดตัง้ 
สบูน ้าตามบรเิวณรอบพระนคร เพื่อท าการสูบน ้าใหท้่อระบายน ้าต่างๆ ในพระนครไม่มนี ้าขงัเน่า ซึง่
เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุย์งุทีส่ าคญัยิง่ โดยจะไดเ้ริม่ตน้การด าเนินงานในระยะน้ี 
 
  (4) งานท่ีดิน งานที่เป็นหน้าที่ของกรมที่ดนิ ได้แก่ การเร่งรดัการออกโฉนด 
จะได้ท าการออกโฉนดที่ดนิในเขตจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน แล้วจะได้ขยาย
ออกไปในภาคต่างๆ รวม 1 ลา้นไร ่ในการออกโฉนดทีด่นิเหล่านี้ จะไดร้บัความช่วยเหลอืจากการท า
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แผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยเริม่ต้นในปี 25807 ในด้านจดัสรรที่ดนิจะเริม่การจดัสรรที่ดนิ
แปลงใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นเน้ือทีป่ระมาณ 280,000 ไร ่

 
 

งบพฒันาชุมชนและการสาธารณูปโภค 
1. งบประมาณ 

 
(ลา้นบาท) 

ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย - 50.0 50.0 100.0 
1. พฒันาชนบท (ตัง้งบกลาง)  - 50.0 50.0 100.0 
     
กรมประชาสงเคราะห ์ 121.44 194.05 194.05 509.99 
1. นิคมสรา้งตนเอง 20.62 21.50 23.00 65.12 
2. ศนูยพ์ฒันาสงเคราะหช์าวเขา 0.51 1.00 20.00 3.51 
3. นิคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18.96 23.00 25.00 66.96 
4. อาคารสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย 
 และก าจดัแหล่งเสือ่มโทรม 

49.00 
 

65.00 72.00 186.00 

5. สงเคราะหเ์ดก็และบุคคลวยัรุ่น 13.73 16.00 17.00 46.73 
6. สง่เสรมิอาชพีคุม้ครองแรงงาน 3.55 5.00 6.00 14.55 
7. ประกนัสงัคม - 45.00 28.00 73.00 
8. สงเคราะหบ์ุคคลบางประเภท 8.90 11.00 13.00 32.90 
9. สงเคราะหค์นชรา พกิาร และทพุพลภาพ 3.41 3.70 4.00 11.11 
10. สงเคราะหผ์ูป้ระสพภยั 2.13 2.50 3.00 8.13 
11. ศนูยเ์ยาชนหว้ยขวาง 0.18 0.20 0.25 0.63 
12. บรกิารสงัคม 0.45 0.60 0.80 1.85 
     
กรมการปกครอง 125.15 182.00 215.00 522.15 
1. พฒันาอาชพี 9.15 14.00 21.00 44.15 
     ชลประทานราษฎร ์ 6.15 8.00 9.00 23.15 
     ทางหลวงชนบท 3.00 6.00 12.00 21.00 
2. สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 116.00 168.00 194.00 478.00 
     การพฒันาจงัหวดั 74.70 100.0 120.0 294.70 
     ผงัเมอืงนครหลวง 41.30 68.00 74.00 183.30 
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ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

     
กรมท่ีดิน 5.57 13.70 17.70 36.97 
1. จดัสรรทีด่นิแปลงเลก็ 2.24 3.90 4.90 10.64 
2. จดัสรรทีด่นิแปลงใหญ่ - 4.30 5.20 9.50 
3. ท าแผนทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศ 3.33 5.50 8.00 16.83 
กรมพฒันาชุมชน 37.69 50.00 60.00 147.69 
1. พฒันาชมุชน 37.69 50.00 60.00 147.69 
     
กรมโยธาเทศบาล 108.46 125.20 137.10 370.76 
1. ประปาจงัหวดั 61.27 60.20 51.10 172.57 
2. เจาะบ่อน ้าบาดาล 4.21 5.00 6.00 15.21 
3. ประปากรงุเทพฯ และธนบุร ี 42.98 60.00 80.00 182.98 
     

รวม 398.31 615.40 673.85 1,687.56 
 

 
2. เงินกู้ต่างประเทศ 

 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม แหล่งท่ีมาขอกู้ 

1. ปรับปรุ งข ยายการประปา
กรงุเทพฯ 

407.25 68.00 - 375.25 บรษิทัเอกชนฝรัง่เศส 
 

 
 

3. เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 75.0 70.0 70.0 215.0 
1. เงนิช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ     

(1) พฒันาชุมชน     
(2) การปกครองทอ้งถิน่     
(3) เรง่รดัพฒันาชนบท     
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โครงการ 2507 2508 2509 รวม 
2. เงนิช่วยเหลอืความมัน่คงของประเทศ     

(1) การพฒันาชนบท     
     

ข. สหประชาชาติ (ไอแอลโอ) 1.5 1.5 1.5 4.5 
1. การส่งเสรมิแรงงาน     
2. การพฒันาชุมชน     
     

ค. แผนโคลมัโบ  2.0 2.0 2.8 6.8 
     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 5.0 5.0 5.0 15.0 
1. ศูนยพ์ฒันาชาวเขา (มลูนิธเิอกชน)     
2. แผนทีท่างอากาศ (เยอรมน)ี     
3. พฒันาชุมชน (ซโีต)้     
 อื่นๆ     

รวม 73.5 78.5 79.3 241.3 
 

 
รวมงบพฒันาชุมชนและสาธารณูปโภค 

 
(ลา้นบาท) 

รายการ 2507 2508 2509 รวม 
งบประมาณ 398.31 615.40 673.830 1,687.54 
เงนิกูต่้างประเทศ 407.25 68.00 - 475.25 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 83.50 78.50 79.30 241.30 

รวม 889.06 761.90 753.13 2,404.09 
 
  รวบงบพฒันาชุมชนและการสาธารณูปโภคเท่ากบั 2,404 ล้านบาท ในระยะของ
แผน นอกจากนัน้ ถ้าฐานะการเงนิอ านวยให้และสามารถหาแหล่งกู้แบบพฒันาโดยเสยีดอกเบีย้ต ่า
ได ้กจ็ะพยายามกูเ้งนิมาเพื่อการพฒันานครกรงุเทพฯ ธนบุรดีว้ยจ านวนหน่ึง 
 

โครงการพฒันาชุมชนและการสาธารณูปโภค 
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การพฒันาชุมชน 
 
 3. เพื่อสนองนโยบายเร่งรดัพฒันาเขตชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียง -
เหนือของประเทศ เพื่อคุณประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง รฐับาลไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
วางแผนปฏบิตังิานพฒันาชนบทขึน้ เพื่อจดัท าแผนและโครงการพฒันาจงัหวดัชายแดน 7 จงัหวดั 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แผนพฒันาชนบทชายแดนภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือนี้จะไดร้วมกจิการส าคญัๆ ต่างๆ ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของ
ประเทศ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการสรา้งพื้นฐานการเศรษฐกจิ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ระยะเวลาอันสัน้ เช่น ทางหลวงจงัหวัดและชนบท การชลประทานราษฎร์ และหน่วยอนามยั
เคลื่อนที ่เป็นตน้ นอกจากนัน้จะไดป้รบัปรงุศูนยว์ชิาการเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ กบัจะได้
จดัตัง้หน่วยก่อสรา้งประจ าจงัหวดัขึน้ โดยมวีสัดุอุปกรณ์ครบครนั งบพฒันาส าหรบัโครงการนี้จะตัง้
ไว้ทางส่วนกลาง แต่จะโอนเบิกจ่ายให้แก่ผู้ว่าราชการจงัหวดัของแต่ละจงัหวดั วตัถุประสงค์อีก
ประการหน่ึง ไดแ้ก่ การรบัช่วงงานของศูนยพ์ฒันาเคลื่อนทีข่องกระทรวงกลาโหมมาด าเนินการ 
 
การประชาสงเคราะห ์
 
 4. (1) โครงการนิคมสร้างตนเอง โครงการนี้มจีุดหมายที่จะให้ราษฎรที่ไม่มี
ที่ดนิเป็นกรรมสิทธขิองตนเอง หรอืมทีี่ดนิไม่เพยีงพอแก่การครองชพีได้มทีี่ท ามาหากินและที่อยู่
อาศยัเป็นของตนเอง มอีาชพีเป็นหลกัฐาน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิและมี
ร า ย ไ ด ้
พอเพยีงแก่อตัถภาพโดยความช่วยเหลอืของรฐับาล เป็นการน าทีด่นิทีร่กคา้งว่างเปล่ามาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ในการผลติ กบัทัง้ยงัเป็นการสรา้งความเจรญิแก่ทอ้งถิน่ เพราะทางการต้องจดัสรา้งถนน -
หนทาง โรงเรยีน ตลาด สุขศาลา และสาธารณูปการต่างๆ เพื่อความสะดวกและความผาสุกของ
ประชาชนทีป่ระกอบอาชพี และด ารงชพีอยู่ในนิคมสรา้งตนเอง โครงการนี้เท่าที่จะท าในระยะเวลา 
พ.ศ. 2507-2509 แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
 
   ก. นิคมสร้างตนเองทัว่ไป ในระยะเวลาของแผน 3 ปีนี้ จะไม่มกีาร
ตัง้นิคมประเภททัว่ไปขึน้ใหม่ แต่จะเร่งด าเนินการใชป้ระโยชน์จากนิคมทีม่อียู่แล้วให้ไดผ้ลสมบูรณ์
ด้วยการส ารวจรงัวดั จดัสรรที่ดนิในนิคมที่เปิดแล้วให้ประชาชนเข้าท ากินเพิม่ขึ้นประมาณ 6,500 
ครอบครวั จดัสรา้งและปรบัปรุงถนนในนิคมใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชไ้ดทุ้กฤดูกาล ส่งเสรมิการปลูกพชืไร่
และไมย้นืต้นดว้ยการจดัใหม้ไีร่สาธติ แสดงวธิกีารปลูกแผนใหม่ในนิคมส าคญัๆ ตามภาคต่างๆ ให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สมาชกิใหม ่จดับรกิารเครือ่งทุ่นแรงแก่สมาชกิใหม่ เพื่อท าการบุกเบกิ
ที่ดนิ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภายในครอบครวัที่ใช้วตัถุดบิในท้องถิ่น ตลอดจนเสนอบรกิารที่จ าเป็น
ต่างๆ เช่น จดัสรา้งโรงเรยีน ด าเนินการขดุบ่อน ้าบาดาลเพื่อจดัหาน ้าบรโิภคภายในนิคม 
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   ข. นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชาวเขาส่วนมากยงัขาด
ความส านึกที่ว่าตนเป็นคนไทย การประกอบเกษตรกรรมของชาวเขาเหล่านี้ เป็นไปในรูปไร่ 
เลื่อนลอยเป็นส่วนมาก ซึง่นบัว่าเป็นอนัตราย กระทบกระเทอืนทรพัยากรของประเทศ จงึจ าเป็นต้อง
จดัการใหช้าวเขาเหล่านี้ไดม้ทีีท่ ากนิเป็นหลกัแหล่ง รูจ้กัวธิกีารเพาะปลูกทีถู่กต้อง และมคีวามส านึก
ในความเป็นคนไทยอย่างแน่นแฟ้น สิง่ทีจ่ะปฏบิตัติามโครงการน้ีในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ไดแ้ก่ การ 
จดัสรรพืน้ทีใ่นบรเิวณนิคมดอยมเูซอร ์จงัหวดัตาก ดอยเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงราย 
และจงัหวดัเลย ในการปลูกชากาแฟและพชืเมอืงหนาว ตลอดจนเพื่อรบัสมาชกิใหม่รวมทัง้สิ้นราว 
1,000 ครอบครวั ส่งเสรมิอาชพีโดยแจกจา่ยพนัธุพ์ชืและจดัหาพนัธุส์ตัวใ์หช้าวเขาเลีย้ง ตลอดจดัหา
บรกิารทีจ่ าเป็น เช่น โรงเรยีนและสุขศาลา 
 
  (2) โครงการศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา  ทางราชการได้เล็งเห็น
ความส าคญัทางเศรษฐกจิและสงัคมของชาวเขาโดยทัว่ไปดงักล่าวแลว้ แต่เนื่องจากจะจดัสรา้งนิคม
ใหช้าวเขาทัง้หมดไมไ่ด ้เพราะจะตอ้งใชเ้งนิและเจา้หน้าทีต่ลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ เป็นจ านวนมากเกนิ
ก าลงัทีจ่ะหามาได ้จงึจะจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาสงเคราะหช์าวเขาขึน้โดยจะจดัขึน้เป็นการทดลองในนิคม  
สรา้งตนเองสงเคราะหช์าวเขาดอยมเูซอร ์จงัหวดัตาก เป็นแห่งแรกในปี 2507 และจะเพิม่ขึน้อกี 3 
แห่งที่ดอยเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัเลย ในปี 2508 ส่วนในปี 2509 นัน้ ก็จะจดัตัง้
เพิม่ขึน้อกีในจงัหวดัทีม่ชีาวเขาอยูม่ากและยงัไมม่นีิคม เช่น จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
   นอกจากการจดัตัง้ศูนย์พฒันาดงักล่าวแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะตัง้
ศูนย์วิจยัชาวเขา และจะจดัให้มหีน่วยพฒันาสงเคราะห์ชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปปฏิบตัิงานตาม
หมูบ่า้นชาวเขาใหค้รบทุกแห่ง โดยจะจดัตัง้ขึน้ 4 หน่วย ในจงัหวดัตากและใกลเ้คยีง ใน พ.ศ. 2507 
ปีต่อไปจะจดัเพิม่ขึน้ 12 แห่ง เพื่อปฏบิตังิานในหมู่บา้นชาวเขาจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย เลย และ
จงัหวดัใกล้เคยีง ในปี พ.ศ. 2509 นัน้ จะจดัเพิม่ขึ้นอีก 40 หน่วย เพื่อปฏบิตัิงานในจงัหวดั
แมฮ่่องสอน ล าพนู ล าปาง น่าน แพร ่อุตรดติถ ์พษิณุโลก ก าแพงเพชร และกาญจนบุร ีรวม 3 ปี จะ
จั ด ตั ้ ง 
หน่วยเคลื่อนที ่ประมาณ 56 หน่วย สงเคราะหช์าวเขาไดร้าว 140,000 – 210,000 คน 
 
  (3) โครงการอพยพราษฎรจากภาคอ่ืนไปท ากินในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
โดยทีป่รากฏว่าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัมทีีด่นิรกรา้งว่างเปล่า และอุดมสมบรูณ์เหลอือยู่อกีทีจ่ะใช้
เป็นทีป่ระกอบอาชพีราษฎร โดยอพยพราษฎรจากภาคอื่นไปท ากนิเป็นจ านวนเพิม่มากขึน้ เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการปกครองของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คาดว่าจะอพยพราษฎรจาก
ภาคอื่นไปท ากนิเป็นจ านวนประมาณ 80,000 ครอบครวั หรอื 400,000 คน การด าเนินงานอพยพ
ราษฎรไปท ากนิในจหังวดัชายแดนภาคใต้ได้ก าหนดพื้นที่ไวร้วม 3 จงัหวดั คอื จงัหวดันราธิวาส 
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จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสตูล โดยจดัเป็นรูปนิคมสร้างตนเอง คอื นิคมสร้างตนเองแว้ง จงัหวดั
นราธวิาส นิคมสรา้งตนเองควนกาหลง จงัหวดัสตูล และนิคมสรา้งตนเองธารโต จงัหวดัยะลา ซึง่ได้
เริม่ด าเนินการตามโครงการอพยพตัง้แต่ปี 2506 ส าหรบัการด าเนินงานตามโครงการ 3 ปีหลงันี้ 
ก าหนดอพยพราษฎรประมาณ 7,000 ครอบครวั 
 
  (4) โครงการอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากประชาชนในจงัหวดั
พระนครก าลงัเพิม่ทวขีึน้มาก ที่พกัอาศยับางแห่งในปจัจุบนัไม่ถูกสุขลกัษณะ มผีูค้นอาศยัยดัเยยีด
จนเกนิไป และก่อใหเ้กดิความสกปรกจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
แก่ผู้อยู่อาศยั การอยู่อาศยัโดยปราศจากระเบยีบนัน้ก่อให้เกิดปญัหายุ่งยากทางสงัคมต่างๆ อีก
ประการหน่ึงในปจัจบุนัมกีารเวนคนืทีด่นิและรือ้ถอนทีพ่กัอาศยัอยู่บ่อยๆ เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบาย
ทีจ่ะปรบปรงุนครหลวงใหส้ะอาดและทนัสมยั ประชาชนผูม้รีายไดน้้อยเป็นจ านวนมากจงึต้องขนยา้ย
ทีพ่กัอาศยัอยู่ใหม่ ผูม้รีายได้น้อยไม่สามารถทีจ่ะปลูกบ้านของตนได้เอง อาคารที่เอกชนปลูกสรา้ง
ขึน้นัน้ก็มรีาคาสูงเกนิรายได้ที่จะอ านวยให้ รฐัจงึต้องยื่นมอืเขา้ช่วยเหลอืเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้มี
รายไดน้้อย และป้องกนัมใิหม้กีารสรา้งแหล่งเสื่อมโทรมขึน้ใหม่ กรมประชาสงเคราะหจ์งึมโีครงการ
สรา้งอาคารสงเคราะหใ์หม้ผีูม้รีายไดน้้อยอยู่อาศยัใน 3 ปีขา้งหน้าใหไ้ดปี้ละ 1,500 ครอบครวัเป็น
อย่างต ่า การนี้จะให้มกีารประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัการก าจดัแหล่งเสื่อมโทรม อนึ่ง เนื่องจาก  
กิจการอาคารสงเคราะห์มหีน่วยงานปฏิบัติอยู่หลายแห่ง เห็นควรให้รวมเป็นแห่งเดียวกัน เพื่อ 
สมรรถภาพในการปฏบิตัแิละประสานงาน 
 
  (5) โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวยัรุ่น กรมประชาสงเคราะห์จะให้
ความช่วยเหลอืแก่เดก็และบุคคลวยัรุ่นทีบ่กพร่องและมขีอ้เสยีเปรยีบในทางสงัคม โดยจะสงเคราะห์
เดก็อนาถาทีข่าดผูป้กครองในสถานสงเคราะหต่์างๆ 3 ปี รวมประมาณ 6,000 คน ฝึกอบรมเดก็ที่
กระท าผดิกฎหมายรวม 720 คน ทีส่ถานเยาวชนหว้ยโป่ง จงัหวดัระยอง ใหค้วามช่วยเหลอืในดา้น
การศกึษาแก่บุตรผู้มรีายไดน้้อยที่วทิยาลยัพบิูลประชาสงเคราะห์ รวม 6,000 คน สงเคราะห์เดก็ 
ภายนอกตามครอบครวัต่างๆ ตลอดจนหาผู้อุปการะให้แก่เด็กก าพร้าอนาถาที่ขาดผู้ปกครอง 
สงเคราะหค์รอบครวัในจงัหวดัภาคใต้ รวม 10,000 ครอบครวั จดัตัง้สถานสงเคราะหเ์ดก็ทีป่ระสพ
วาตภยัภาคใต้ในปี 2507 ในปี 2508 และ 209 จะเริม่งานสงเคราะห์เดก็และบุคคลวยัรุ่นใน
ภาคเหนือที่จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น หรอือุบลราชธานี 
ตามล าดบั 
 
  (6) โครงการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองแรงงาน รฐับาลมนีโยบายที่จะ 
ส่งเสรมิใหค้นไทยไดป้ระกอบอาชพีเป็นอสิระ มคีวามห่วงใยในสวสัดภิาพของกรรมการ ต้องการใหม้ี
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนายจา้งและลูกจา้ง โดยตัง้อยู่บนรากฐานแห่งความยุตธิรรม กรมประชา-
สงเคราะหจ์งึจดัตัง้โครงการส่งเสรมิอาชพีและคุม้ครองแรงงานขึน้ ในดา้นการฝึกอาชพี จะไดจ้ดัการ
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ฝึกอาชพีและสรา้งแรงงานฝีมอื ขยายการจดัหางานใหค้ าปรกึษาและแนะน าแนวอาชพีใหแ้ก่คนงาน
และเยาวชน ส่งเสรมิอาชพีของคนไทย และใหค้นไทยมอีาชพี 
 
   ในด้านการคุ้มครองแรงงานและการสมัพนัธ์นัน้ ก็จะท าการตรวจแรงงาน 
จดัการฝึกอบรมการบรหิารงานบุคคลขึน้ และในปี 2507 กจ็ะได้จดัฝึกอบรมแรงงานอุตสาหกรรม 
แต่ละประเภท และจะปรบัปรุงสถิติตามโครงการสถิติแรงงาน ทัง้นี้ จะเริม่ท าในเขตพระนครและ  
ธนบุรก่ีอน แลว้จงึจะขยายงานออกไปในส่วนภมูภิาคเพื่อครอบคลุมทัว่ประเทศ 
 
  (7) โครงการประกนัสงัคม ในปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปว่า รฐัมหีน้าทีใ่น
การใหค้วามคุม้ครองและหลกัประกนัในการด ารงชพีแก่ราษฎร การประกนัสงัคมนัน้เป็นวธิกีารอย่าง
หนึ่งที่จะให้หลกัประกนัชวีิตที่ม ัน่คงแก่ผู้ประกอบอาชพีทัง้หลาย แต่เนื่องจากการประกนัสงัคมยงั
เป็นของใหม่ส าหรบัประเทศไทย และเป็นงานที่กวา้งขวาง รฐับาลจงึต้องตระเตรยีมทุกสิง่ทุกอย่าง
ให้พรอ้มมูล ทัง้ในด้านก าลงัเจา้หน้าที่ผู้จะด าเนินงาน ระบบการบรหิารงานและบรกิารที่จ าเป็นใน
การปฏบิตัติามโครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2507 กรมประชาสงเคราะห์จะไดด้ าเนินการตระเตรยีมงาน
ตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคมต่อจากที่ได้กระท ามาแล้ว และเห็นควรรบีด าเนินการบงัคบัใช้ในเขต  
พระนครและธนบุรเีพื่อคุ้มครองลูกจา้งประมาณ 200,000 คนที่ท างานในธุรกจิต่างๆ ซึ่งมลีูกจา้ง 
ตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป 
 
  (8) โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท โครงการนี้มุ่งใหค้วามช่วยเหลอื
แก่บุคคลบางประเภททีม่อีาชพีเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม หรอืตดิยาเสพยต์ดิใหโ้ทษเป็นภาระแก่สงัคม
ให้พ้นจากสภาพที่น่ารงัเกียจ และสามารถกลบัตัวประกอบอาชีพได้เหมอืนบุคคลธรรมดาอื่นๆ 
ทัว่ไป และขยายการสงเคราะห์ โดยจะปรบัปรุงการด าเนินงานและสถานสงเคราะห์ที่มอียู่แล้ว 
ตลอดจนการแนะน าการศึกษาอบรม และการจัดหาอาชีพและเปิดสถานสงเคราะห์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือขึน้ทีน่ครราชสมีา 
 
  (9) โครงการสงเคราะหค์นชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
 
   ก. การสงเคราะหค์นชรา จะขยายกจิการสถานสงเคราะหค์นชราทีม่ ี
อยู่เดมิทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ให้สามารถรบัคนชราที่ไร้ญาติขาดมติรเพิม่ขึน้ตามความ  
จ าเป็น นอกจากนัน้จะไดป้รบัปรงุงานเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหส้มบรูณ์เตม็รปูตามหลกัวชิาการ 
 
   ข. การสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ ปจัจุบนัการสงเคราะห์
คนพกิารและทุพพลภาพจดัในรปูสถานสงเคราะห ์เพื่ออุปการะเลีย้งดูบุคคลพกิารและทุพพลภาพไว้
เท่านัน้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คอื การอาชวีบ าบดั และการพฒันาความสามารถของคนพกิารอยู่ใน
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ระยะเริม่ด าเนินการ ฉะนัน้ กรมประชาสงเคราะหจ์งึพยายามจะหาอุปกรณ์ในการบ าบดัและพฒันา
ฝึกอาชีพตามความสามารถของคนพิการ ตลอดจนปรบัปรุงกิจการภายในตามหลักวิชาการให้
สมบูรณ์ และในขณะเดยีวกนักจ็ะไดข้ยายสถานสงเคราะหใ์หส้ามารถรบัคนพกิารเพิม่ขึน้อกี เพราะ
ปรากฏว่าขณะนี้สถานสงเคราะห์จ าต้องรบัคนพกิารเพิม่ขึน้เกนิจ านวนทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณไว้
ถงึ 50 คนเศษแลว้ 
 
  (10) โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภยั โครงการนี้มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะสงเคราะห์
ชาวนาเมื่อประสบภยัธรรมชาต ิราษฎรทัว่ไปที่ประสบภยัธรรมชาต ิเช่น อุทกภยั วาตภยั อากาศ
หนาวจดัผดิปกต ิสงเคราะห์ผู้ประสบอคัคภียั สงเคราะห์คนไทยซึ่งเป็นผู้ตกทุกขไ์ด้ยากในต่างถิ่น  
ทัง้ในและนอกประเทศใหก้ลบัภมูลิ าเนาดว้ย และสงเคราะหใ์นกรณอีื่นๆ ทีส่มควร 
 
  (11) ศูนย์เยาวชนห้วยขวาง เน่ืองจากปญัหาเยาวชนเป็นปญัหาส าคญัของ
ประเทศ สมควรทีจ่ะไดร้บัการป้องกนัและแก้ไขโดยรบีด่วน เรื่องน้ีไดม้สี่วนสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบั
การใชเ้วลาว่างและการฝึกอบรมเยาวชน โครงการนี้มจีุดหมายทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่าง
ให้เพลดิเพลินและเป็นประโยชน์ภายใต้การแนะน าและดูแลของผู้น ากลุ่ม เพื่อให้การพฒันาการ  
บุคคลกิลกัษณะและนิสยัใจคอใหส้ามารถเขา้กบัผูอ้ื่นดว้ยด ีในระยะ 3 ปีหลงันี้ศูนยเ์ยาวชนจะขยาย
การรบัสมาชกิเพิม่ขึน้อกีประมาณ 400 คน 
 
การท่ีดิน 
  
 5. (1) โครงการจดัสรรท่ีดินแปลงใหญ่ โครงการนี้มจีุดมุ่งหมายจดัสรรทีด่นิซึ่ง
ปรากฏผลตามการส ารวจแยกประเภททีด่นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแลว้ว่า เป็นทีซ่ึง่อยู่นอกเขต
ป่าสงวนและเหมาะสมในการให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ ในระยะ 3 ปีข้างหน้านี้จะได้ท าการ 
คดัเลอืกทีด่นิผนืใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 ผนืใน 3 จงัหวดั คอื จงัหวดัขอนแก่น เนื้อที ่
41,000 ไร่ จงัหวดัเลยเนื้อที ่156,250 ไร่ และจงัหวดัสกลนครเนื้อที ่81,875 ไร่ รวมเนื้อที ่279,025 
ไร ่เพื่อจดัสรรใหป้ระชาชนท าประโยชน์ได ้6,500 ครอบครวั นอกจากจะท าการจดัสรรทีด่นิแลว้กจ็ะ
จดัหาบรกิารดา้นสาธารณูปโภค คอื สรา้งถนนและกกัเกบ็น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร-
กรรมในบรเิวณทีจ่ดัสรรดว้ย 
 
  (2) โครงการจดัสรรท่ีดินแปลงเล็กแปลงน้อย โครงการนี้มุ่งจดัสรรที่ดิน
แปลงเลก็แปลงน้อยซึง่มไิด้อยู่ในเขตป่าสงวนและเหมาะสมในการเพาะปลูก ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ท า
ประโยชน์ โดยจะส ารวจคดัเลอืกที่ดนิในจงัหวดัต่างๆ ทัง้ 4 ภาค เป็นจ านวน 100,000 ไร่ วาง
แผนผงัแบ่งทีด่นิจ านวนนี้ออกเป็นแปลงย่อยๆ 8,000 แปลง ตลอดจนออกใบจบัจองใหป้ระชาชนได้ 
เขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิแปลงยอ่ยจ านวนน้ี 
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  (3) โครงการท าแผนท่ีโดยภาพถ่ายทางอากาศ วตัถุประสงคข์องโครงการนี้
ก็เพื่อให้ได้ข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัสภาพทางภูมศิาสตร ์เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาออกโฉนดที่ดนิ 
และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานของการชลประทาน การพลงังาน การป่าไม ้การประมง และ
อื่นๆ อกีมาก ทัง้นี้โดยจะเริม่ท าการถ่ายภาพในจงัหวดัอุบลราชธานีและนครพนมในปี 2507 เพื่อ
เตรยีมออกโฉนดในปีต่อไป ในปี 2508 ก็จะถ่ายภาพที่จงัหวดัอุดรและหนองคายเพื่อออกโฉนดปี 
2509 ในปี 2509 นัน้จะท าการถ่ายภาพในจงัหวดัปตัตานีและนราธวิาสเพื่อออกโฉนดในปี 2510 
ทัง้นี้ประมาณว่าจะออกโฉนดไดใ้นปี 2510 เป็นเนื้อทีป่ระมาณ 1,000,000 ไร่ ในการออกโฉนดนี้ก็
จะไดท้ าการเดนิส ารวจเขตทุกปีในเนื้อทีท่ีไ่ดท้ าการถ่ายภาพไวแ้ลว้ในปีก่อน 
 
การพฒันาชุมชน 
 
 6. โครงการพฒันาชุมชน ในระยะ 3 ปีขา้งหน้านี้ จะได้ท าการเปิดเขตพฒันาแบบ
ครอบคลุมทัง้อ าเภอใหไ้ดเ้นื้อทีร่อ้ยละ 60 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและทัว่ทัง้ 4 จงัหวดัภาคใต ้
นอกจากจะเปิดเขตพฒันาการธรรมดาแลว้ กรมพฒันาชุมชนจะไดด้ าเนินการพฒันาต่อจากทีห่น่วย
พฒันาการเคลื่อนที่ได้รเิริม่ไว้ในเขตจงัหวดัชายแดนตามแผนการปฏบิตัิพฒันาชนบท โครงการ
พฒันาชุมชนนี้ถอืเป็นสิง่ส าคญัพเิศษ ทีจ่ะท าการฝึกอบรมพฒันาการทัง้ก่อนและระหว่างประจ าการ 
นอกจากนัน้ก็จะปรบัปรุงและขยายงานของศูนยช์่วยเหลอืทางวชิาการพฒันาชุมชนที่ตัง้ขึน้แล้วที่
จงัหวดัอุบลราชธานีและยะลา ทัง้นี้ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของหน่วยราชการต่างๆ จากหน่วยบรกิาร
พเิศษในเรื่องการท าถนน วเิคราะหด์นิและส่งเสรมิการเกษตร ฝึกอบรมพฒันากรประจ าการ ส ารวจ
วางแผนและเผยแพรง่านพฒันากรดา้นอุปกรณ์โสตทศันศกึษาดว้ย 
 
การสาธารณูปการ 
 
 7. (1) โครงการประปาจงัหวดั งานตามโครงการนี้ ไดแ้ก่ การก่อสรา้งและขยาย
การประปาตามอ าเภอในจงัหวดัต่างๆ ทีจ่ะก่อสรา้งขึน้ใหมใ่น 3 ปี รวมทัง้สิน้ 19 แห่ง และขยายการ
ประปาทีม่อียู่แลว้ 32 แห่งทัว่ทัง้ 4 ภาค โครงการประปาจงัหวดันี้จะโอนไปเป็นงานของการประปา
แห่งชาต ิเมือ่ไดต้ัง้ขึน้แลว้ 
 
  (2) โครงการเจาะน ้ าบาดาล  ท าการเจาะบ่อน ้ าบาดาลในจังหวัดที่ 
กรมทรพัยากรธรณีและอนามยัมไิด้ด าเนินการเจาะบ่อ คอื บางจงัหวดัในภาคกลางและภาคเหนือ 
โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหาน ้ากนิน ้าใชท้ีส่ะอาดใหแ้ก่ประชาชนทัว่พระราชอาณาจกัร 
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  (3) โครงการประปากรุงเทพฯ งานประปากรุงเทพฯ นี้ คาดว่าเมื่อตัง้การ
ประปาแห่งชาต ิแลว้กจ็ะโอนไปเป็นขององคก์ารใหม่นี้ในระยะขา้งหน้าจะมโีครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ
ตามตรอกซอย โครงการประปาเพื่ออุตสาหกรรมตามชานพระนครและโครงการสร้างทะเลสาบ 
เกบ็น ้า เพื่อการประปาโดยท าเป็นขัน้ๆ ตามก าลงัเงนิและโดยประหยดั 
 
 
 

แผนท่ีแสดงเขตพฒันาชุมชน 
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  (4) โครงการพฒันาอาชีพ ตามโครงการนี้  กรมการปกครองจะได้ให้การ 
ส่งเสริม ตลอดจนหาบรกิารอันจะอ านวยความสะดวกต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่ง 
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ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ตามทีเ่ป็นทีท่ราบกนัแน่นอนแลว้ว่า ความต้องการของราษฎรในชนบทนัน้ที่
ส าคญัทีสุ่ดคอืทางกบัน ้า กรมการปกครองจงึมโีครงการดงันี้ 
 
   ก. โครงการชลประทานราษฎร์ เนื่องจากการก่อสรา้งชลประทาน-
หลวงเป็นเรือ่งใหญ่ทีต่อ้งการเงนิทุนและเจา้หน้าทีเ่ป็นจ านวนมาก และไมอ่าจสนองความต้องการน ้า
เพื่อบรโิภค และการเพาะปลูกขนาดย่อมที่มอียู่ทัว่ไปในชนบทได้ กรมการปกครองจงึพยายาม  
ส่งเสรมิใหร้าษฎรได้ช่วยตวัเองในการซ่อมสรา้งท านบ เหมอืงฝาย ประตูระบายน ้า และอ่างเก็บน ้า
ขนาดเล็ก โดยรฐัจะออกเงนิงบประมาณเข้าสมทบกบัเงนิที่ราษฎรออกเอง เป็นการให้ราษฎรได้
ขวนขวายพึง่ตนเองบา้ง ทัง้นี้ จะจดัท าขึน้เป็นโครงการชลประทานราษฎร ์6 ปี (พ.ศ. 2508-2513) 
เพื่อเร่งรดังานใหเ้รว็ขึน้ โครงการนี้ใกลช้ดิกนักบัความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทมาก และราษฎร
ในแต่ละท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมงานโดยตรง ฉะนัน้ ถ้าได้รบัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมายก็ 
สมควรไดร้บัความสนบัสนุนเตม็ที ่
 
   ข. โครงการสร้างทางหลวงชนบท  ตามโครงการนี้ จะให้เงิน 
ช่วยเหลอืแก่สภาต าบล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสมทบกบัก าลงัเงนิและก าลงัแรงของราษฎรใน
ต าบลนัน้ๆ เพื่อบูรณะก่อสร้างทางชนบทและสะพาน จุดประสงค์โครงการนี่ก็เพื่อให้ราษฎรได้ 
ช่วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวกในการด ารงชพีและประกอบอาชพีของตน โครงการนี้มี
ความส าคญัเป็นอย่างสูง และจะต้องได้รบัความสนับสนุนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะการซือ้เครื่องมอื
ทุ่นแรงในจงัหวดัต่างๆ โดยเริม่จากจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยก์ารพฒันาการก่อน 
 
  (5) โครงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การช่วยเหลือให้ 
เทศบาล สุขาภบิาล องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ซึง่เป็นการปกครอง
ทอ้งถิน่รปูต่างๆ ในการด าเนินการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของท้องถิน่นั ้นๆ และยงัเป็นการ
ส่งเสรมิการปกครองระบบประชาธปิไตยอีกด้วย เฉพาะในเขตจงัหวดัชายแดนจะสนับสนุนให้มี 
เครือ่งมอือุปกรณ์การก่อสรา้งของจงัหวดัเอง 
 
  (6) โครงการผงัเมอืงนครหลวง โครงการนี้มจีุดมุ่งหมายในการปรบัปรุงเขต
นครหลวง (พระนครและธนบุร)ี ใหเ้ป็นเมอืงทีท่นัสมยั สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และใหบ้รกิารทางทีอ่ยู่
อาศยัแก่ผูม้รีายไดน้้อย งานตามโครงการนี้ ไดแ้ก่ การจดัวางระบบการระบายน ้าฝน น ้าโสโครก การ
ปราบยงุ การสรา้งอาคารสงเคราะห ์การวางผงัเมอืง โดยแบ่งเป็นเขต การวางเขตเทศบาลใหม่ และ
การก่อสรา้งถนนในเขตนครหลวง 
 

ผลงานและความคาดหมายส าหรบัอนาคต 
 



 159 

ผลงานท่ีเป็นมาแล้ว 
 
 8. โครงการต่างๆ ของสาขาการมหาดไทยนี้ ส่วนใหญ่ไดเ้ป็นไปตามทีแ่ผนก าหนดไว ้
และมอียูห่ลายโครงการทีไ่ดผ้ลสงูกว่าทีก่ าหนดไว ้เท่าทีไ่ดร้บัรายงานมา ผลการปฏบิตัขิองโครงการ
ต่างๆ มดีงันี้คอื 
 
  (1) โครงการนิคมสร้างตนเอง นับตัง้แต่ พ.ศ. 2504-2506 ได้จดัตัง้นิคม
เพิม่ขึน้ใหม ่3 นิคม มทีีด่นิซึง่สงวนไวส้ าหรบัจดัสรรใหส้มาชกิเพิม่ขึน้ 782,050 ไร่ รบัสมาชกิเขา้อยู่
อาศยัและประกอบอาชพีเพิม่ขึน้ทัง้ในนิคมทีม่อียู่เดมิ 37 นิคม และนิคมใหม่ รวม 7,261 ครอบครวั 
ในเนื้อทีจ่ดัสรรใหท้ัง้หมด 196,916 ไร่ มทีีด่นิทีท่ าประโยชน์แลว้เพิม่ขึน้ 258,736 ไร่ กรมประชา-
สงเคราะห์ได้จดัสร้างถนน และจดัหาน ้าบรโิภคและน ้าเพื่อการเกษตร ตลอดจนจดัให้มบีรกิารอนั 
จ าเป็นส าหรบัชุมชน เช่น โรงเรยีน สุขศาลา วดั สถานีต ารวจ เป็นต้น นอกจากนัน้ได้ช่วยเหลอืใน
เรื่องการเพาะปลูกและจ าหน่ายผลติผล ประชาชนส่วนมากมอีาชพีในทางการเกษตร มรีายไดเ้ฉลี่ย
ต่อครอบครวัปีละ 10,485 บาท 11,218 บาท และ 12,125 บาท ในปี 2504, 2505 และ 2506 
ตามล าดบั 
 
   ในดา้นสงเคราะหช์าวเขา ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ประมาณ 200,000 
คนนัน้ นอกจากไดจ้ดัตัง้นิคมสรา้งตนเองสงเคราะหช์าวเขาเพิม่ขึน้อกี 2 แห่ง รวมกบัของเดมิเป็น 4 
แห่ง เพื่อจดัสรรที่ดนิและช่วยเหลอืให้ชาวเขาประกอบอาชพีสร้างตนเองอยู่เป็นที่ เลกิการอพยพ
เคลื่อนยา้ยท าไร่เลื่อนลอย ตดัไมท้ าลายป่าอนัเป็นต้นน ้าล าธาร เพื่อปลูกฝ่ิน แล้วยงัได้จดัตัง้ศูนย์
พฒันาสงเคราะห์ชาวเขาขึน้ใหม่ 1 แห่ง และท าการฝึกฝนอบรมเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามรูใ้นด้านต่างๆ 
จดัเป็นหน่วยเคลื่อนที่ส่งออกไปพฒันาและสงเคราะหช์าวเขาตามหมู่บา้นต่างๆ อกีด้วย อย่างไรก็
ตามการแกไ้ขดงักล่าวเป็นการแกไ้ขเฉพาะหน้าเท่านัน้ การแกไ้ขระยะยาวจะตอ้งพจิารณาต่อไป 
 
  (2) โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท งานสงเคราะห์คนไรท้ี่พึง่ งานนี้
เริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 ในปีแรกทีต่ ัง้ต้นด าเนินการมสีถานทีส่ าหรบัคนขอทานได ้800 
คน ในปจัจุบนัน้ีรบัอยู่ 880 คน เป็นจ านวนผูไ้ดร้บัการสงเคราะหต์ัง้แต่เริม่ด าเนินการ 1,680 คน 
โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพกิารและทุพพลภาพ ในปจัจุบนัน้ีกรมประชาสงเคราะห์สามารถรบั
คนชราเขา้ไวใ้นอุปการะ 565 คน อยู่ทีบ่า้นคนชราบางแค 365 คน นครราชสมีา 100 คน เป็นการ
แน่นอนว่า ยงัมรีาษฎรอกีเป็นจ านวนมาก ทีอ่ยากเขา้รบัการอุปการะจากรฐับาล แต่เป็นเรื่องสุดวสิยั 
เพราะจะต้องมคี่าใชจ้่ายสูงและยงัมงีานอื่นอกีเป็นอนัมากที่มคีวามเร่งด่วนมากกว่างานนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกบัคนพกิารและทุพพลภาพนัน้ปจัจุบนัมผีู้อยู่ในความอุปการะ 508 คน ข้อควรปรบัปรุง 
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งขาดแพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญต่างๆ 
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  (3) โครงการท่ีดิน เรื่องส าคัญคือ เรื่องการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดิน  
โครงการนี้เริม่ด าเนินงานในปี 2504 ในระหว่างปี 2504 และ 2505 ไดท้ าไปแลว้ประมาณหนึ่งในสาม
ของทัง้หมด เป็นเนื้อที่ท าการส ารวจประมาณ 122,000 ตาราง กม. ในปี 2504 ไดท้ าการส ารวจ
จ าแนกประเภทที่ดินในจังหวัดระยอง อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเ อ็ด 
หนองคาย มหาสารคาม นครสวรรค ์ลพบุร ีส่วนในปี 2505 ไดท้ าการส ารวจจ าแนกประเภททีด่นิใน
จงัหวดัขอนแก่น ชยัภูม ินครราชสมีา นราธวิาส บุรรีมัย์ พษิณุโลก เพชรบูรณ์ ยะลา เลย สระบุร ี
สุรนิทร ์อุดร อุตรดติถ์ ศรษีะเกษ โครงการนี้จะโอนไปกรมพฒันาทีด่นิใน พ .ศ. 2507 เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพฒันาการเกษตรโครงการของกรมทีด่นิอกีโครงการหนึ่ง คอื โครงการจดัสรรทีด่นิแปลงเลก็
แปลงน้อย โครงการนี้ไดเ้ริม่เมื่อปี 2504 เช่นเดยีวกนั ในปี 2504 จดัสรรทีด่นิแปลงเลก็แปลงน้อย
ตามหวัไร่ปลายนา เป็นเนื้อทีป่ระมาณ 380,000 ไร่ หรอืเป็นของผูถ้อืครองยาว 23,000 ราย ส่วนปี 
2504 ได ้27,000 ราย หรอื 441,000 ไร่ ผลทีไ่ดน้ี้สูงกว่าทีค่าดหมายไวใ้นระยะแรกของแผนเรื่อง
การจดัสรรทีด่นิน้ี ควรมกีารประสานงานระหว่างกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ 
 
  (4) โครงการประปา โครงการที่ควรได้รบัการปรบัปรุงเป็นอันดบัแรก คือ 
โครงการประปาจงัหวดั ปจัจุบนัน้ีงานประปาจงัหวดั ไม่สามารถด าเนินไปไดร้วดเรว็เท่าทีค่วร ทัง้น้ี
เพราะการบรหิารงานยงัเป็นปญัหาที่จะต้องแก้ไขอยู่อีกมาก ส่วนใหญ่ของประปาจงัหวดัต่างๆ 
ปรากฏว่าประชาชนผูใ้ช้น ้าประปายงัมน้ีอยราย และส าหรบัหน่วยราชการต่างๆ ทางการประปาไม่
สามารถเกบ็เงนิค่าน ้าประปาไดค้รบถว้น เพราะราชการทอ้งถิน่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณประเภทนี้ไม่
เพยีงพอ มหีนี้สินเพิม่พูนขึ้นทุกปี ถ้าสามารถเก็บได้เท่าที่ควรแล้วจะท าให้การประปาส่วนใหญ่
สามารถเลีย้งตวัเองได ้อาจมทีุนเพยีงพอขยายกจิการออกไปอกีก็ได้ แต่วธิดี าเนินงานในปจัจุบนัน้ี
ยงัไมส่ามารถใหเ้ป็นเช่นนัน้ ขอ้บกพร่องทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของโครงการนี้ คอื มกีารประปาใน
หลายจงัหวดัที่ท าการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขความขาดแคลนน ้าสะอาดเฉพาะหน้ามไิด้มกีารส ารวจ
ละเอยีดถีถ่ว้นเพยีงพอ เกีย่วกบัแหล่งน ้าหรอืปรมิาณน ้าทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นน ้าประปาก่อนการก่อสรา้ง 
ซึง่มผีลท าใหเ้มื่อการก่อสรา้งเสรจ็สิน้ไปแลว้ในฤดูทีแ่หง้แลง้ จะไม่มนี ้าเพยีงพอ ท าใหป้ระชาชนลด
ความเลื่อมใสไปได ้หรอือาจจะต้องตัง้งบประมาณแก้ไขหรอืขยายอกี ส่วนการประปากรุงเทพฯ นัน้ 
ไดท้ าไปตามแผนงานทีว่างไว ้ซึง่ไดก้ าหนดวงเงนิไวเ้ป็นจ านวนสงู 
 
  (5) โครงการพฒันาการชุมชน ในปจัจุบนัน้ีได้เปลี่ยนระบบใหม่มาใช้วธิกีาร
พฒันาแบบเปิดเขตพฒันาอ าเภอ หมายความว่า แทนที่จะตัง้พฒันากรอ าเภอระคนไปทัว่ประเทศ 
ดงัทีท่ ากนัมาในระยะต้น ในระยะหลงันี้งานทีจ่ะท าจะเป็นการเลอืกเฉพาะบางอ าเภอ แต่ใหม้พีฒันา
กรประจ าอยู่เป็นจ านวนมาก พฒันากรแต่ละคนแทนที่จะมคีวามรบัผดิชอบทัง้อ าเภอ จะมคีวาม 
รบัผดิชอบเพยีงประมาณ 5-10 หมูบ่า้น วธิกีารใหม่นี้เพิง่เริม่ด าเนินการ จงึไม่สามารถรายงานผลใน
ขณะน้ีได ้อุปสรรคส าคญัในการด าเนินงานพฒันาการชุมชน คอื การทีจ่ะหาพฒันากรมาท างานใหม้ี
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ความสามารถตามที่จ าเป็น วธิกีารนี้ได้แก้ไขไปบ้าง โดยมกีารอบรมพฒันากรก่อนประจ าการและ
ระหว่างประจ าการดว้ย 
 
ความคาดหมายส าหรบัอนาคต 
 
 9. ทางด้านงานประชาสงเคราะห์ ในเรื่องนิคมสร้างตนเอง ส าหรบันิคมทัว่ไปคง
พยายามที่จะให้นิคมต่างๆ ได้ใช้ที่ดินเพาะปลูกให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จ ะท าได้ และ
ด าเนินกิจการอื่นๆ เป็นย่านชุมชนอิสระในตนเอง การตัง้นิคมใหม่คงจะเป็นเรื่องเฉพาะที่มี
ความส าคัญเฉพาะการเมืองเท่านัน้ เช่น นิคมตามชายแดนและในแหล่งที่มีการแทรกซึมจาก
ภายนอกมาก เป็นต้น ความสนใจส่วนใหญ่คงจะให้ไปในเรื่องนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 
และเรื่องศูนยพ์ฒันาชาวเขา เพราะผลงานทีจ่ะได้จะมปีระโยชน์ทางด้านการป้องกนัการท าลายป่า
ตน้น ้าล าธาร ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมดว้ย โดยใหบ้รรดาชาวเขาเลกิจากการปลูกฝ่ิน
ม า 
ท ามาหากินในการท าไร่ และอาชพีอนัเหมาะสมอื่นๆ ให้มรีายได้เพยีงพอแก่การด ารงชพี มทีี่อยู่
อาศยัและประกอบอาชพีเป็นหลกัแหล่งแน่นอน เป็นพลเมอืงดขีองประเทศต่อไป ซึ่งจะมผีลให้เกดิ
ความสะดวกในการปกครอง และมกี าลงัส าคญัในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง
ปลอดภยัทางชายแดนของประเทศดว้ย โครงการเกี่ยวกบับรหิารแรงงานจะไดร้บัการสนับสนุนมาก
ขึน้ โดยการขยายงานส่งเสรมิอาชพีและบรกิารจดัหางาน และจดัให้มกีารประกนัสงัคม เพื่อให้มี
ความมัน่คงในการท างาน ในชัน้แรกอาจจดัส าหรบัพระนครและธนบุรก่ีอน แต่ต่อไปก็จะขยาย  
กจิการออกไปเรื่อยๆ จนให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ คาดว่าฐานะกรรมกรไทยจะมัน่คงขึน้เป็นล าดบั 
ส าหรบัในเรือ่งนี้เหน็ควรจดัตัง้กรมแรงงานขึน้ใหด้ าเนินงานโดยเฉพาะ 
 
 10. ความคาดหมายส าหรบัอนาคตระยะยาวของโครงการพฒันาการชุมชน คอื ใหม้กีาร
เปิดเขตพฒันาอ าเภอทัว่ประเทศ งานนี้อาจต้องใช้เวลากว่า 10 ปี เพราะเป็นงานที่มขีอบเขต 
กวา้งขวางมากนอกจากการขยายเนื้อที่แลว้จะต้องพจิารณาในเรื่องคุณภาพของพฒันากรดว้ย ควร
ให้ม ีการอบรมให้ได้พฒันากรที่มคีวามสามารถขึ้นเรื่อยๆ และให้มกีารปรบัเขตพฒันาต่างๆ ให้มี
การปกครองตนเองโดยสนบัสนุนวธิกีารปกครองแบบประชาธปิไตยใหทุ้กคนรูจ้กัสทิธแิละหน้าทีข่อง
ตนเอง 
 
 11. ในส่วนที่เกี่ยวกบักรมที่ดนิ การจดัสรรที่ดนิจะต้องอาศยัผลงานของการท าแผนที่
จากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเริม่ต้นในปี 2506 และควรจะสามารถท าแผนที่เพื่อออกโฉนดได้ทัว่
ประเทศในระยะเวลา 20 ปีเป็นอยา่งชา้ ส่วนแผนทีข่นาดมาตรส่วนต ่า คอื อาจเป็นขนาดมาตราส่วน 
1/50,000 หรอื 1/20,000 นัน้ ควรท าไดส้ าเรจ็ออกเผยแพร่แก่ประชาชนไดใ้นระยะ 10 ปีนี้ ทัง้นี้โดย
ความรว่มมอืของกรมแผนทีท่หารบก 
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 12. งานเรื่องแรกของกรมโยธาเทศบาล คอื เรื่องประปาจงัหวดั ภายในระยะ 10 ปี 
ขา้งหน้านี้ จะได้พยายามจดัให้มปีระปาใช้ในทุกชุมชนใหญ่ๆ เพื่อให้ความสะดวกและเป็นการน ้า
สะอาดให้บรโิภค และเป็นการลดโรคภยัไขเ้จบ็ด้วย งานส าคญัอีกเรื่องหนึ่งของส านักผงัเมอืงและ
เทศบาล คอื เรือ่งการวางผงัเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่งานผงัเมอืงพระนครและธนบุรซีึง่มเีรื่องส าคญั
ในเรื่องสรา้งอาคารสงเคราะหเ์รื่องถนนและเรื่องท่อระบายน ้า ซึง่เป็นส่วนย่อยของเรื่องการแบ่งเขต
เมอืงออกเป็นแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งการคา้ ทีอ่ยูอ่าศยั และสถานทีร่าชการ เป็น
ต้น งานอาคารสงเคราะห์จะต้องท าควบคู่กนัไปกบังานก าจดัแหล่งเสื่อมโทรม จะต้องพยายามจดั
อาคารสงเคราะหโ์ดยเฉลีย่อย่างน้อยปีละ 3,000 ครอบครวั ส าหรบั 20 ปีขา้งหน้าในเรื่องท่อระบาย
น ้ากเ็ช่นเดยีวกนั จะไดเ้ริม่ด าเนินการก่อสรา้งในราวปี 2507 และคงใชเ้วลาราว 6 หรอื 7 ปี ส าหรบั
งานนี้ นอกจากนัน้ในเมื่อเมอืงขยายออกไปงานนี้ก็จะต้องขยายตวัตามออกไปด้วย ถ้าหากการ
ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนแล้ว ในเวลา 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมนีครหลวงที่ใหญ่โต 
กวา้งขวางทนัสมยัและสง่างามไม่แพป้ระเทศใดในเอเซยี ส าหรบัประชากรประมาณ 3 ลา้นคน และ
จะมเีมอืงใหญ่ๆ ในส่วนภมูภิาคหลายเมอืงแทนเมอืงเลก็ๆ มพีลเมอืงไม่กี่หมื่นในเขตเทศบาลดงัเช่น
ปจัจบุนั 



บทท่ี 11 
การพฒันาการสาธารณสขุ 

___________________ 
 

นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

นโยบาย 
 
 1. ประชากรเป็นก าลงัอยา่งหนึ่งในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ความสมบูรณ์ทาง
สุขภาพอนามยัเป็นเครือ่งช่วยส่งเสรมิสมรรถภาพในดา้นการศกึษาและการประกอบอาชพีของบุคคล
ในวยัต่างๆ อนัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหแ้ก่ประเทศชาตเิป็นส่วนรวม โดยเหตุนี้การ
พฒันาการสาธารณสุขจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่จะต้องเร่งรบีปฏบิตัิพรอ้มไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิด้าน  
อื่นๆ การพฒันาเศรษฐกจิดา้นสาธารณสุขควรมุง่ด าเนินการโดยอาศยันโยบาย ดงันี้ 
 
  (1) ส่งเสรมิให้ประชากรของประเทศมรี่างกายสมบูรณ์ แขง็แรง โดยส่งเสรมิ
การสุขาภบิาลและอนามยั เพื่อป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ และขยายบรกิารอนามยัแก่ประชาชนทัว่ไป ทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค รวมทัง้ปราบปรามและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ ซึ่ง 
บัน่ทอนสุขภาพและชวีติประชาชน 
 
  (2) ใหก้ารบ าบดัและรกัษาพยาบาลประชาชนทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ หรอื
อุปทัวเหตุต่างๆ โดยจดัใหม้โีรงพยาบาลในทีชุ่มนุมชนหนาแน่น และสถานีอนามยัทัว่ราชอาณาจกัร 
 
  (3) อบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่วิชาการอื่นๆ ให้มีความรู้ ความ
ช านาญในวทิยาการแผนใหม่อยู่เป็นประจ า และขยายการผลติจ านวนแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
รกัษาพยาบาลใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ 
 
  (4) ใหม้กีารวเิคราะหว์จิยัทางการแพทย ์รวมทัง้การศกึษาคน้ควา้ และชนัสูตร
วนิิจฉยัสาเหตุของโรคต่างๆ ในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์รวมทัง้การควบคุมและวเิคราะหอ์าหาร
และยา และการผลติยาปฏชิวีนะต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การปฏบิตัิงานในด้านการแพทยแ์ละการ
อนามยั 
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แนวทางด าเนินการ 
 
 2. ด าเนินงานให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์ทัง้ 4 ข้อนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะยดึถือ
แนวทางต่อไปนี้ 
 
  ก. การแพทย์ ด าเนินงานด้านพัฒนาการแพทย์ โดยจัดตัง้และปรับปรุง 
โรงพยาบาลทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ปรบัปรุงและขยายการด าเนินงานของโรงพยาบาลใน
จงัหวดัทีม่ปีระชากรหนาแน่น จดัตัง้โรงพยาบาลในอ าเภอทีม่คีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
ปรบัปรุงและยกฐานะโรงพยาบาลประจ าภาคให้เขา้ระดบัมาตรฐานเป็นศูนยก์ลางของโรงพยาบาล
จงัหวดัใกล้เคยีง จดัตัง้และขยายโรงพยาบาลเฉพาะโรค เช่น โรงพยาบาลประสาทและโรคตดิต่อ 
เป็นต้น และท าการฝึกอบรมแพทย์ พยาบาลในด้านวิชาการแผนใหม่ให้มีสมรรถภาพสูงขึ้น 
นอกจากนัน้จะต้องหาวธิกีารสนับสนุนให้แพทยแ์ละพยาบาลไดไ้ปประจ าปฏบิตังิานในส่วนภูมภิาค  
มากขึน้ 
 
  ข. การอนามยั 
 
   (1) ด าเนินงานพฒันาด้านอนามยั โดยขยายงานป้องกนัควบคุมและ
ปราบปรามโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ อนัเป็นโรคตดิต่ออนัตราย และโรคตดิต่ออื่นๆ เช่น ไขม้าลาเรยี โรค
เท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน โรคคุดทะราด ให้อยู่ในข่ายที่ควบคุมได้ การปฏิบัติงานดงักล่าวจะ
ปฏบิตังิานเคลื่อนที ่โดยจะสนบัสนุนหน่วยอนามยัเคลื่อนทีใ่นทอ้งทีช่ายแดนและห่างไกลเป็นพเิศษ 
 
   (2) ด าเนินงานด้านส่งเสริมอนามัย เพื่อเพิ่มสุขภาพ พลามัยแก่ 
ประชาชน โดยงานพฒันาอนามยัท้องถิน่ การอนามยัโรงเรยีน การสงเคราะห์แม่และเดก็ และงาน
โภชนาการชนบท เป็นต้น การด าเนินงานดงักล่าวควรจะใหส้อดคล้องกบังานพฒันาด้านอื่นๆ เช่น 
การพฒันาชุมชน 
 
   (3) ปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยั โดยก าหนดจะสรา้งสถานีอนามยั
ชัน้ 1 ในอ าเภอต่างๆ ที่ส าคญัใหไ้ดจ้ านวนมากพอ และจะสรา้งสถานีอนามยัชัน้ 2 เพิม่ขึน้ สถานี
อนามยัชัน้ 1 จะช่วยใหบ้รกิารในดา้นการรกัษาพยาบาลขัน้ต้น และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลได้เป็นส่วนใหญ่ และในโอกาสต่อไปสถานีอนามยัจะต้องเป็น  
ศูนยก์ลางในการด าเนินงานปราบปรามโรคตดิต่อต่างๆ 
 
   (4) ผลติพยาบาล ผดุงครรภ ์และอนามยั ตลอดจนผูช้่วยพยาบาลและ
พนกังานอนามยัจตัวา เพื่อใชใ้นงานดา้นอนามยัทุกแขนงใหพ้อเพยีง 
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  ค. วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ด าเนินการจดัส่งยาใหแ้ก่โรงพยาบาลและสถานี
อนามยัตามส่วนภูมภิาคโดยด าเนินงานร่วมกับโรงงานเภสชักรรม จดัตัง้หน่วยชนัสูตรโรคโดย  
รว่มมอืกบักรมอนามยั และสถานวทิยาศาสตรส์าธารณสุขแห่งชาต ิซึง่จดัตัง้แลว้เสรจ็ใน พ .ศ. 2507 
จะเป็นศูนยก์ลางใหก้ารวเิคราะหว์จิยัทางการแพทย ์
 

เป้าหมายการพฒันา 
 
 3. แผนพฒันาด้านสาธารณสุขในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะปฏบิตังิานให้บรรลุถงึ 
เป้าหมายต่อไปน้ีคอื 
 
  (1) การแพทย์ ปรบัปรุงและขยายบริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ทัง้ใน 
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ในส่วนภมูภิาค จะขยายจ านวนเตยีง และเพิม่แพทยแ์ละพยาบาล โดยให้
อตัราส่วนจ านวนเตยีงคนไขต่้อประชากรลดจาก 1 : 3,700 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 2,800 คน 
ใน พ.ศ. 2509 และในส่วนกลางจะขยายบรกิารใหจ้ านวนเตยีงคนไขต่้อประชากรลดจากอตัรา 1 : 
290 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 270 คน ใน พ.ศ. 2509 
 
  (2) การอนามยั ส่งเสริมการอนามยัของประชาชน โดยท าการก าจัดและ 
ป้องกนัโรคตดิต่อให้อยู่ในข่ายควบคุมได้ และส่งเสรมิการสุขาภบิาลท้องถิน่ โดยการจดัหาน ้ากนิ- 
น ้าใชใ้นชนบทใหท้ัว่ถงึ ส่งเสรมิการสงเคราะหแ์มแ่ละเดก็ ปรบัปรุงและสรา้งสถานีอนามยัชัน้ 1 ปีละ 
10-15 แห่ง 
 
  (3) การวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ด าเนินงานดา้นวเิคราะห ์วจิยัทางการแพทย์
ได้หลายแขนงยิง่ขึ้น เช่น การวจิยัไวรสั เพิม่งานวจิยัทางพยาธวิทิยา ทางบคัเตรวีทิยา ปาราสติ
วทิยา เภสชัวทิยา และผลติยาปฏชิวีนะ 
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งบพฒันาการสาธารณสขุ 
1. งบประมาณ 

(ลา้นบาท) 
ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 

โครงการ 2507 2508 2509  
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 20.31 21.00 21.00 62.31 
1. ก าจดักวาดลา้งไขม้าลาเรยี 20.00 20.00 20.00 60.00 
2. ควบคมุโรคเทา้ชา้ง 0.31 1.00 1.00 2.31 
     
กรมการแพทย ์ 78.54 83.01 94.36 255.91 
1. โรงพยาบาลสว่นภมูภิาค 42.67 53.83 61.91 158.41 
2. โรงพยาบาลโรคจติ 10.90 12.61 11.68 35.19 
3. โรงพยาบาลหญงิและเดก็ 7.03 6.58 4.07 17.68 
4. โรงพยาบาลเลดิสนิ 10.75 4.88 6.00 21.63 
5. โรงพยาบาลสงฆ ์ 0.61 0.61 0.61 1.83 
6. วทิยาลยัครพูยาบาล 6.58 4.50 4.09 15.17 
7. สถาบนัมะเรง็ - - 6.00 6.00 
     
กรมอนามยั 81.07 107.75 123.95 312.77 
1. ควบคมุโรคตดิต่อ 5.14 5.14 5.71 15.99 
2. ควบคมุคดุทะราด 7.15 7.16 7.16 21.47 
3. ควบคมุวณัโรค 11.83 11.70 11.83 35.36 
4. ศลัยกรรมทรวงอก 2.87 4.44 5.59 12.90 
5. ปราบปรามโรคเรือ้น 18.72 19.47 20.91 59.10 
6. สงเคราะหแ์มแ่ละเดก็ 7.21 8.54 10.42 26.17 
7. ผลติพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั 1.34 1.81 2.30 5.45 
8. โภชนาการชนบท 1.53 1.53 1.72 4.78 
9. ปรบัปรงุและขยายสถานีอนามยั 18.42 27.54 34.15 80.11 
10. อนามยัโรงเรยีน 3.61 4.55 5.95 14.11 
11. ป้องกนัไขท้รพษิ 0.94 1.03 1.06 3.03 
12. พฒันาการอนามยัทอ้งถิน่ 2.31 4.84 7.15 14.30 
13.จดัหาน ้าสะอาดในชนบท - 10.00 10.00 20.00 
     
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 6.24 4.18 5.27 15.69 
1. สถานวทิยาศาสตรส์าธารณสขุแหง่ชาต ิ 6.24 4.18 5.27 15.69 

รวม 186.16 215.94 244.58 646.68 
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2. เงินกู้ต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507  2509  2504  รวม  

 เงิน 
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

ส านักงานปลดั 
กระทรวงสาธารณสุข 

        

1.  ก าจดักวาดลา้ง 
     ไขม้าลาเรยี 

- - 45.82 23.82 45.78 29.64 91.60 53.46 

รวม - 69.64 75.42 145.06 
หมายเหต ุ: ยอดเงนิกู ้รวมค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิบาทไวด้ว้ย 

 
 

3. เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 33.00 42.00 46.00 121.00 
1. ก าจดักวาดลา้งไขม้าลาเรยี     
2. พฒันาการอนามยัทอ้งถิน่     
     

ข. สหประชาชาติ  3.60 3.60 3.60 10.80 
1. วทิยาลยัครพูยาบาล     
2. ควบคุมคุดทะราด     
3. ปราบปรามวณัโรค     
4. โภชนาการชนบท     
5. สงเคราะหแ์มแ่ละเดก็     
 อื่นๆ     
     

ค. แผนโคลมัโบ  8.00 8.00 10.00 26.00 
1. โรงพยาบาลส่วนภมูภิาค     
2. โรงพยาบาลเลดิเสนิ     
3. โรงพยาบาลหญงิและเดก็     
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โครงการ 2507 2508 2509 รวม 
 อื่นๆ     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 8.00 8.00 9.00 25.00 
1. วจิยัประสาท (เยอรมนี)     
2. ศลัยกรรมทรวงอก (มลูนิธเิอกชน)     
3. สถานวทิยาศาสตรส์าธารณสุขแห่งชาต ิ 
 เยอรมน)ี 

    

 อื่นๆ     
รวม 52.60 61.60 68.60 182.80 

 
 

รวมงบพฒันาการสาธารณสขุ 
 

(ลา้นบาท) 
รายการ 2507 2508 2509 รวม 

งบประมาณ 186.16 215.94 244.58 646.68 
เงนิกูต่้างประเทศ - 69.64 75.42 145.06 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 52.60 61.60 68.60 182.80 

รวม 238.76 347.18 388.60 974.54 
 
 

โครงการพฒันาการสาธารณสขุ 
 

การแพทย ์
 
 4. (1) โครงการโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ในระยะด าเนินงานตามแผนพฒันา 
พ.ศ. 2507-2509 จะมกีารปรบัปรุงโรงพยาบาลส่วนภูมภิาคซึ่งในขณะนี้มอียู่ 83 แห่ง เป็น 
โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั 68 แห่ง และโรงพยาบาลอ าเภอ 15 แห่ง โดยจะมุ่งหนักไปในการขยาย
และปรบัปรุงบรกิารให้เหมาะสมขึ้น จะเพิม่อตัราเจ้าหน้าที่และเครื่องมอืเครื่องใช้ในการแพทย์ที่ 
จ าเป็นให้เพยีงพอ และจะปรบัปรุงและขยายโรงพยาบาลจงัหวดัให้มมีาตรฐานสูงเป็นโรงพยาบาล
ภาค 3 แห่ง เป็นอย่างน้อย คอื โรงพยาบาลพระพุทธชนิราช พษิณุโลก เป็นโรงพยาบาลภาคเหนือ 
โรงพยาบาลนครราชสมีา เป็นโรงพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลสงขลา เป็น
โรงพยาบาลภาคใต้ โรงพบาบาลภาคทัง้ 3 แห่งนี้ แต่ละแห่งจะมกีารขยายอาคาร เพิม่เตยีงคนไข้
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จาก 300 เตยีงเป็น 450-500 เตยีง ประกอบดว้ยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในสาขาการแพทยต่์างๆ พรอ้ม
ทัง้เครือ่งมอืเครื่องใชท้ีท่นัสมยั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการรกัษาพยาบาลและฝึกอบรมวชิาการแพทย์
แผนใหมแ่ก่โรงพยาบาลในจงัหวดัใกลเ้คยีง 
 
   ในดา้นการก่อสรา้งอื่นๆ ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะจดัสรา้งโรงพยาบาล
อ าเภออีกเพยีง 1 แห่ง ที่อ าเภอยะโสธร จงัหวดัอุบลราชธานี จะปรบัปรุงโรงพยาบาลจงัหวดั
ขอนแก่นให้ทนัสมยัยิง่ขึ้น และเพิม่เตียงคนไข้อีกประมาณ 200 เตียง นอกจากนี้จะสร้างตึก 
สูตกิรรม และตกึเดก็เพิม่ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวม 30 แห่ง สรา้งตกึผ่าตดัและตกึรงัษวีทิยา รวม 
25 แห่ง สรา้งอาคารเพิม่เตมิจุเตยีงคนไข ้25 เตยีง และ 50 เตยีง อกีประมาณ 35 แห่ง รวมเป็น
จ านวนเตยีงคนไขเ้พิม่ขึ้นประมาณ 800-1,000 เตียงต่อปี เป็นผลให้จ านวนเตียงคนไข้เพิม่จาก 
7,190 ใน พ.ศ. 2506 เป็นประมาณ 10,200 เตยีง ใน พ.ศ. 2509 อตัราส่วนของจ านวนเตยีงคนไข้
ต่อประชากรจะลดลงจาก 1 : 3,700 ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 2,800 ใน พ.ศ. 2509 จ านวนแพทยแ์ละ
พยาบาลจะเพิม่จากจ านวน 538 คน และ 1,267 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็นจ านวน 778 คน และ 1,867 
คน ใน พ.ศ. 2509 ตามล าดบั อตัราส่วนระหว่างแพทย ์พยาบาล และเตยีงคนไขจ้ะเท่ากบั 1 : 2.4 : 
13 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัมาตราส่วนตามมาตรฐานสากล คอื 1 : 4 : 10 
 
  (2) โครงการปรบัปรุงและขยายโรงพยาบาลส่วนกลาง ใน พ.ศ. 2507-
2509 จะมกีารปรบัปรุงและขยายโรงพยาบาลส่วนกลางในสงักดักรมแพทย ์3 แห่ง คอื โรงพยาบาล
เลดิสนิ โรงพยาบาลหญงิ และเดก็ และโรงพยาบาลสงฆ ์โดยจะขยายเตยีงคนไข ้เพิม่จากจ านวน 
1,960 เตยีง ใน พ.ศ. 2506 เป็น 2,210 เตยีง ใน พ.ศ. 2509 และจะเพิม่แพทยแ์ละพยาบาลจาก
จ านวน 126 คน และ 381 คน ใน พ.ศ. 2506 เป็น 148 คน และ 554 คน ใน พ.ศ. 2509 นอกจากนี้
แลว้จะไดป้รบัปรงุขยายสถาบนัมะเรง็ ซึง่เวลานี้อยูก่บัโรงพยาบาลหญงิ เป็นสถาบนัเอกเทศใน พ.ศ. 
2509 
 
   นอกจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์แล้ว ยังมีโรงพยาบาลใน
ส่วนกลางทีส่งักดัหน่วยราชการต่างๆ อกี โรงพยาบาลเหล่านี้มจี านวนเตยีงประมาณ 7,000 เตยีง มี
แพทย ์650 คน และพยาบาล 1,700 คน รวมโรงพยาบาลของรฐับาลในกรุงเทพฯ ทัง้สิน้ มจี านวน
เตยีงประมาณ 8,960 เตยีง ประกอบดว้ยแพทย ์776 คน พยาบาล 2,080 คน คาดว่าใน พ.ศ. 2509 
จ านวนเตยีงคนไขจ้ะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 10,100 เตยีง ประกอบดว้ยแพทย ์923 คน และพยาบาล 
2,704 คน อตัราส่วนของแพทย ์พยาบาล และเตยีง คนไขจ้ะลดลงจาก 1 : 2.7 : 11.5 ใน พ.ศ. 
2506 เป็น 1 : 2.9 : 10.9 ใน พ.ศ. 2509 อตัราส่วนเตยีงคนไขต่้อประชากรทัง้สิน้จะลดลงจาก 1 : 
290 ใน พ.ศ. 2506 เป็น 1 : 270 ใน พ.ศ. 2509 
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  (3) โครงการโรงพยาบาลโรคจิตและโรคประสาท 
 
   ก. โรงพยาบาลโรคจิต ในปจัจบุนัมโีรงพยาบาลโรคจติอยู่ 6 แห่ง คอื 
โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา (ธนบุร)ี โรงพยาบาลศรธีญัญา (นนทบุร)ี โรงพยาบาลสวนปรุง 
(เชยีงใหม)่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์(สุราษฎรธ์านี) โรงพยาบาลศรมีหาโพธ ิ(อุบลราชธานี) และ
โรงพยาบาล นครราชสมีา โรงพยาบาลเหล่านี้รบัคนไขไ้ด้ทัง้สิ้นประมาณ 5,000 เตียง ใน พ.ศ. 
2509 จะขยายเตยีงรบัคนไขไ้ดท้ัง้สิน้ประมาณ 5,350 เตยีง ส่วนจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลเดมิมี
แพทย ์76 คน พยาบาล 111 คน ใน พ.ศ. 2509 จะเพิม่แพทยเ์ป็น 108 คน และเพิม่พยาบาลเป็น 
141 คน ตามล าดบั 
 
   ข. โรงพยาบาลโรคประสาท ปจัจุบนัโรงพยาบาลประสาท พญาไท 
มเีตยีงรบัคนไขป้ระมาณ 150 เตยีง ประกอบดว้ยแพทย ์16 คน และพยาบาล 26 คน ใน พ.ศ. 
2507-2509 จะสรา้งตกึคนไขภ้ายในขนาด 50 เตยีง 1 หลงั และตกึพกัฟ้ืนขนาด 50 เตยีง 1 หลงั 
และจะสร้างตึกอาชวีะบ าบดัอย่างละ 1 หลงั พร้อมทัง้จะส่งเสรมิงานค้นคว้าและวิจยัเกี่ยวกับ 
โรคประสาทใหก้วา้งขวางขึน้ นอกจากนี้จะสรา้งโรงพยาบาลประสาทขนาด 100 เตยีง เพิม่ขึน้อกี
แห่งหนึ่งทีจ่งัหวดัสงขลา และจะสรา้งโรงพยาบาลโรคจติและโรคประสาทส าหรบัเดก็ขนาด 50 เตยีง 
ขึน้ทีช่านพระนคร เมือ่รวมกบัจ านวนเตยีงคนไขท้ีม่อียู่เดมิ จะเป็นจ านวนเตยีงคนไขร้วมทัง้สิน้ 400 
เตยีงใน พ.ศ. 2509 ส่วนจ านวนคนไขน้อกจะขยายบรกิารตรวจคนไขเ้พิม่จากวนัละ 150 คน เป็น 
วนัละประมาณ 250 คน โดยมจี านวนแพทย ์พยาบาลเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงาน 
 
   ค. โรงพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน ได้จดัสร้างและเริม่ด าเนินงานได้
เมือ่ พ.ศ. 2503 ปจัจบุนัมเีตยีงคนไข ้150 เตยีง ในระหว่าง พ.ศ. 2507-2509 จะสรา้งตกึคนไขข้นาด 
50 เตยีง 2 หลงั ส าหรบัเดก็หญงิและชาย 
 
การอนามยั 
 
 5. (1) โครงการควบคมุและก าจดัโรคระบาด เช่น อหวิาตกโรค ไขท้รพษิ และ
ไทฟอยด์ มใิห้เกดิระบาดได้ในประเทศไทย ได้มกีารสรา้งโรงพยาบาลโรคตดิต่ออนัตรายที่จงัหวดั
นนทบุร ีและในระยะนี้ได้ด าเนินการควบคุมไข้ทรพษิ โดยการปลูกฝีให้แก่ประชาชนทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะเดก็เกดิใหมป่ระมาณปีละ 900,000 คน 
 
  (2) โครงการก าจดักวาดล้างไข้มาลาเรีย นับตัง้แต่ไดเ้ริม่ด าเนินงานควบคุม
และก าจดัไขม้าลาเรยีตัง้แต่ปี 2492 โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากองคก์ารอนามยัโลกในระยะเริม่ต้น
และจากสหรฐัอเมรกิา ในระยะต่อมาปรากฏว่า การตายด้วยไขม้าลาเรยีได้ลดต ่าลงเป็นอย่างมาก 
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แต่ยงัไม่สามารถจะท าการก าจดักวาดลา้งไดโ้ดยสิน้เชงิ ใน พ.ศ. 2507 จงึจะเริม่ด าเนินงานในระยะ
ทีส่องเป็นโครงการ 8 ปี โดยคาดว่าจะท าการก าจดักวาดลา้งไขม้าลาเรยีใหห้มดสิน้ไดภ้ายใน พ .ศ. 
2514 
 
   ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ตามแผนงานเดมิ จะท าการพ่นเคมเีพื่อตดัวงจร
การแพร่ของโรคในทอ้งที่ๆ  ยงัมไีขม้าลาเรียสูง (อตัราผูป้่วยเกนิ 500 ราย ต่อประชากร 1,000,000 
คน ในรอบ 1 ปี) ในทอ้งที ่18 จงัหวดั รวม 80 อ าเภอ ซึง่มปีระชากรประมาณ 6.2 ลา้นคน การ 
พ่นเคมนีี้จะตอ้งท าตดิต่อกนัในระยะ 3 ปี เพื่อป้องกนัมใิหเ้ชือ้มาลาเรยีกลบัลุกลามขึน้ไดอ้กี อนัเป็น
การก าจดัไขม้าลาเรยีขัน้สมบูรณ์ ในขณะเดยีวกนัต้องท าการค้นหาผู้ป่วย พรอ้มกบัการพ่นเคมใีน 
ท้องที่ที่ยงัพ่นเคมตีดิต่อกนัไม่ถงึ 3 ปี และมภีาวะไขม้าลาเรยีต ่า (มอีตัราเชื้อไขม้าลาเรยีไม่เกิน 
รอ้ยละ 1) ในทอ้งที ่40 จงัหวดั รวม 163 อ าเภอ ซึง่มปีระชากรประมาณ 11.3 ลา้นคน และท าการ
คน้หาผูป้ว่ยและใหก้ารบ าบดัรกัษาจนหายขาดในทอ้งทีท่ีท่ าการพ่นเคมตีดิต่อกนัมาอย่างน้อย 3 ปี 
ในทอ้งที ่52 จงัหวดั รวม 280 อ าเภอ ซึง่มปีระชากรประมาณ 14.0 ลา้นคน ทัง้นี้คาดว่าอตัราตาย
ดว้ยไขม้าลาเรยีจะลดลงจาก 250 คนในประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2493 เหลอืเพยีงอตัราตาย 7 คน 
ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2509 
 
  (3) โครงการควบคมุโรคเท้าช้าง เริม่ด าเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2504 ใน พ.ศ. 
2507-2509 จะท าการส ารวจผูม้เีชื้อพยาธโิรคเท้าช้างในเขตจงัหวดันครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี 
และปตัตานี ซึง่มปีระชากรรวมทัง้สิ้นประมาณ 1.5 ลา้นคน จะจดัตัง้ส านักงานควบคุมโรคเทา้ชา้ง 
พร้อมทัง้ศูนย์วจิยัโรคเท้าช้างที่จงัหวดันครศรธีรรมราช และจดัตัง้หน่วยประมวลผลเคลื่อนที่ 2 
หน่วย ประกอบดว้ยแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตรเ์พื่อตรวจสอบผลของการควบคุมโรค 
 
  (4) โครงการควบคมุวณัโรค ไดด้ าเนินการฉีดวคัซนี บ ีซ ีจ ีให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปตัง้แต่ พ.ศ. 2496 ในระหว่าง พ.ศ. 2507-2509 จะขยายเขตปฏบิตังิานควบคุมของหน่วย
ส ารวจวณัโรคเคลื่อนทีท่ ัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ประมาณว่าจะมปีระชาชนไดร้บัการทดสอบ
ทูเบอรค์ูลนิประมาณ 3.6 ลา้นคน และไดร้บัการฉีควคัซนี บ ีซ ีจ ีประมาณ 1.5 ลา้นคน จะจดัตัง้
หน่วยส ารวจวณัโรคเคลื่อนทีร่วม 6 หน่วยในพระนครและธนบุร ี4 หน่วย และส่วนภูมภิาค 2 หน่วย 
และจะสร้างสถานตรวจโรคปอดที่จงัหวดัยะลา และปรบัปรุงงานของสถานตรวจโรคปอดที่ยศเส 
เชยีงใหม ่และขอนแก่น 
 
   ในด้านเกี่ยวกบัการศลัยกรรมทรวงอก จะจดัตัง้โรงพยาบาลโรคปอดขึน้ที่
จงัหวดัขอนแก่น รบัผูป้ว่ยไดป้ระมาณ 100 เตยีงในระยะแรก และจะปรบัปรุงโรงพยาบาลโรคปอดที่
จงัหวดันนทบุร ีรวมเป็นจ านวนเตยีงคนไขท้ัง้สิ้น 500 เตยีง ใน พ.ศ. 2509 ทัง้นี้คาดว่าอตัรา 
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ประชากรตายดว้ยวณัโรคจะลดจาก 31.2 ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2504 เป็นประมาณ 20 ต่อ
ประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2509 
 
  (5) โครงการควบคุมคุดทะราด  โครงการควบคุมคุดทะราดราดเริ่ม 
ด าเนินงานมาตัง้แต่ พ.ศ. 2493 โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากองคก์ารอนามยัโลกและยนูิเซฟ ใน 
พ.ศ. 2507-2509 เป็นระยะด าเนินงานขัน้สุดทา้ยของโครงการในรปูของการเฝ้าคอยระวงั โดยการ
ปฏบิตังิานร่วมกบัเจา้หน้าที่สาธารณสุขทอ้งถิน่ และหน่วยควบคุมคุดทะราดเคลื่อนที ่8 หน่วย ใน
การตรวจและบ าบัดประชากรในเขตที่สงสัยว่าจะมีโรคคุดทะราดชุกชุม คือ ภาคตะวันออก - 
เฉียงเหนือ 15 จงัหวดั ภาคกลาง 10 จงัหวดั ภาคเหนือ 6 จงัหวดั และภาคใต้ 14 จงัหวดั รวม
ประชากรในทอ้งที่ๆ  จะไดร้บัการตรวจและบ าบดัประมาณปีละ 6 ลา้นคน 
 
  (6) โครงการปราบปรามโรคเรื้อน โครงการนี้เริม่ด าเนินงานมาตัง้แต่ พ.ศ. 
2498 โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากองค์การอนามยัโลกและยูนิเซฟ การด าเนินงานเริม่ที่จงัหวดั
ขอนแก่น โดยจดัส่งหน่วยเคลื่อนทีอ่อกไปปฏบิตังิานส ารวจ และบ าบดัรกัษาผู้ป่วย การปฏบิตังิาน
ได้รบัผลเป็นที่น่าพอใจ ในระยะ พ .ศ. 2507-2509 จงึก าหนดจะขยายการด าเนินงานของ 
หน่วยเคลื่อนทีอ่อกไปเป็น 14 จงัหวดั 
 
   ส าหรบัสถานพยาบาลโรคเรือ้น ในปจัจบุนัมสีถานพยาบาลโรคเรือ้น 2 แห่ง 
นิคมผูป้่วยโรคเรือ้น 13 แห่ง และหน่วยควบคุมโรคเรือ้น 12 แห่ง ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จะ 
จดัตัง้หน่วยควบคุมโรคเรือ้นในจงัหวดัภาคใต้อกี 3 แห่ง และจะตดิตามผลการจดัตัง้สถานพกัฟ้ืน
และปรบัปรงุการด าเนินงานของนิคมโรคเรือ้น 
 
การส่งเสริมการอนามยัและการสขุาภิบาล 
 
 6. (1) โครงการปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยั ใน พ.ศ. 2507-2509 จะ 
ปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยัชัน้สองเป็นชัน้หนึ่งปีละ 10-15 แห่ง และจะจดัสรา้งสถานีอนามยั 
ชัน้สองในทอ้งทีท่ีป่ระชากรใหเ้งนิสมทบ และในต าบลทีม่ปีระชากรหนาแน่นปีละประมาณ 15 แห่ง 
เพื่อใหบ้รกิารแก่ประชาชนในทอ้งทีก่นัดารไดม้ากขึน้ 
 
  (2) โครงการพฒันาอนามยัท้องถ่ิน ด าเนินการมาแลว้ 10 ปี โดยมุ่งหมายจะ
ปรบัปรงุการสุขาภบิาลในครวัเรอืน และการจดัหาน ้ากนิน ้าใชใ้หท้ัว่ถงึในเขตพฒันาอนามยั ใน พ .ศ. 
2507-2509 จะท าการปรบัปรุงการสุขาภบิาลเพิม่ขึน้อกี 2,000 หมู่บา้น ซึง่มปีระชากรในเขตทีจ่ะท า
การปรบัปรุงทัง้สิ้นประมาณ 2 ล้านคน และจะขยายเขตการปฏบิตังิานตดิตามผลให้ทัว่ถงึใน 71 
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จงัหวดั เป็นจ านวนหมู่บ้านในเขตตดิตามผลรวมทัง้สิ้น 8,500 หมู่บ้าน ซึ่งมปีระชากรประมาณ 8 
ลา้นคน 
 
  (3) โครงการจดัหาน ้าสะอาดในชนบท การจดัหาน ้ากนิน ้าใช้ในหมู่บา้นตาม
ชนบทจะเริม่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ โดยมกีารปรบัปรุงบ่อน ้าที่มอียู่ให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ค้นหาแหล่งน ้ ากินน ้ าใช้โดยการขุดบ่อเพิ่มเติมหรือสร้างที่ข ังน ้ า และเจาะหา  
น ้าบาดาลในท้องที่ๆ กนัดารน ้า โดยประสานงานใกล้ชดิกบักรมการปกครองและกรมทรพัยากร -
ธรณใีนการส ารวจแหล่งน ้าและความตอ้งการของราษฎร 
 
  (4) โครงการสงเคราะห์แม่และเดก็ ในปจัจุบนัมสีถานสงเคราะหแ์ม่และเดก็
อยู่ 3 แห่ง คอื สถานสงเคราะห์แม่และเด็กกรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์แม่และเดก็เชยีงใหม่ และ
สถานอนามยัเดก็กลางนนทบุร ีและมหีน่วยสงเคราะหแ์มแ่ละเดก็เคลื่อนทีอ่ยู ่3 หน่วย ประจ าอยู่ทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 1 หน่วย เพื่อให้บรกิารแก่ประชาชนใน
ทอ้งถิน่กนัดารทีอ่ยู่ห่างไกลจากสถานีอนามยั ในระหว่าง พ .ศ. 2507-2509 จะขยายการใหบ้รกิาร
สงเคราะหแ์มแ่ละเดก็ทีส่ถานสงเคราะหแ์มแ่ละเดก็กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ และนนทบุร ีและจะจดัหน่วย
บรกิารสงเคราะห์แม่และเด็กเคลื่อนที่แก่ประชาชนในท้องที่กนัดารทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
บางจงัหวดัในภาคกลาง และ 4 จงัหวดัภาคใต้ ซึง่ประมาณว่าจะสามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชนได้
เพิม่จากเดมิอกีหนึ่งเท่าตวั 
 
  (5) โครงการอนามยัโรงเรียน ในขณะนี้กองอนามยัโรงเรยีนไดด้ าเนินอนามยั
โรงเรยีนในส่วนกลางจ านวน 185 โรงเรยีน มหีน่วยอนามยัโรงเรยีนในส่วนกลาง 8 หน่วย ใน พ.ศ. 
2507-2509 จะจดัตัง้หน่วยอนามยัเคลื่อนทีเ่พิม่ขึน้รวม 13 หน่วย คอื ในพระนครและธนบุร ี4 หน่วย 
และส่วนภมูภิาค 9 หน่วย 
 
  (6) โครงการโภชนาการชนบท เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ชนบทมี
ความรู้เกี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร และการสงวนคุณค่าอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปญัหาการ 
ขาดแคลนธาตุอาหาร ตลอดจนการส่งเสรมิสุขภาพของมารดาและทารกในวยัเยาว์ ช่วยบ าบดั  
โรคภยัต่างๆ ทีม่อีตัราการตายสูง เช่น โรคในเดก็อ่อน และโรคกะเพาะอาหารและพยาธลิ าไส ้เป็น
ต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ พ.ศ. 2507-2509 การด าเนินงานโภชนาการชนบทจะมกีารขยายงาน
ออกไปตามสมควร โดยขยายเขตทดลองการโภชนาการอีก 10 หมู่บ้านในจงัหวดัอุบลราชธานี 
ขยายการผลติน ้ามนัตบัปลาเพิม่ขึน้เป็นปีละ 15 ล้านแคปซูล เพื่อแจกจ่ายแก่มารดา ทารก และ
ประชาชนทัว่ไป และขยายงานผสมเกลอืกบัโปแตสเซยีมไอโอเดททีส่ถานีผสมเกลอืทีเ่ด่นชยั จงัหวดั
แพร ่เป็นปีละประมาณ 600 ตนั เพื่อจ าหน่ายแก่ประชาชนทีเ่ป็นโรคคอพอก 
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ผลงานและความคาดหมายในอนาคต 
 

 7. เมื่อพจิารณาจากการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาดา้นสาธารณสุขในระยะ 3 ปี
แรก (พ.ศ. 2504-2506) จะเหน็ไดว้่างบประมาณส่วนใหญ่ได้ใชจ้่ายไปในด้านการรกัษาพยาบาล
มากกว่าด้านอนามยั ทัง้นี้  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รกัษาพยาบาลดงักล่าวแล้ว ในระยะปรบัปรุงตามแผนพฒันาด้านสาธารณสุขใน 3 ปีหลงั (2507-
2509) พอจะเปรียบเทียบความส าคญัของงานด้านอนามยัและการแพทย์ได้ว่าทั ้งสองด้านมี
ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทดัเทยีมกนั ดงัจะเหน็ได้จากการจดัสรรงบประมาณ
เฉลีย่ในระหว่างปี 2507-2509 
 
 8. อย่างไรกด็ ีอาจกล่าวไดว้่า การด าเนินงานพฒันาด้านสาธารณสุขยงัประสบปญัหา
อุปสรรคอยู่หลายประการ เป็นต้นว่า การขาดแคลนแพทย์ช านาญเฉพาะโรคซึ่งควรมีประจ า 
โรงพยาบาลภาคทุกภาค การขาดแคลนแพทยป์ระจ าสถานีอนามยัอนัเป็นอุปสรรคส าคญัท าให้ไม่
สามารถจดัตัง้สถานีอนามยัชัน้หน่ึงได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนการขาดการประสานงาน
โดยใกล้ชดิระหว่างโรงพยาบาลตามส่วนภูมภิาค สถานีอนามยั และอนามยัจงัหวดั อนัเนื่องมาจาก
การคมนาคมไม่สะดวกประการหนึ่ง และเนื่องจากลกัษณะการแบ่งแยกงานระหว่างกรม ท าให้ 
เจ้าหน้าที่ทัง้ 3 ฝ่ายปฏบิตัิงานโดยอิสระขาดการติดต่อกนัโดยใกล้ชดิ ท าให้การด าเนินงานไม ่
กา้วหน้าเท่าทีค่วร 
 
 9. ในระยะ 10 ปีข้างหน้า (2510-2519) การพิจารณาวางโครงการพฒันาด้าน 
สาธารณสุขในระยะยาวควรจะได้เน้นหนักไปในด้านการอนามยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการ  
ปรบัปรุงสุขาภิบาลและความเป็นอยู่ของประชากรซึ่งเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาด้าน  
สาธารณสุข รวมทัง้การอนามยัโรงเรยีน การสงเคราะห์แม่และเดก็ การพฒันาอนามยัท้องถิน่และ
โภชนาการชนบท ทัง้นี้ โดยก าหนดว่าโครงการควบคุมโรคตดิต่อต่างๆ จะต้องด าเนินงานตดิต่อกนั
ไปโดยไม่หยุดยัง้ จนกว่าจะประสบผลส าเรจ็ขัน้สุดทา้ย ภายใน พ .ศ. 2519 เป็นอย่างชา้ โครงการ 
ดงักล่าว ได้แก่ โครงการก าจดักวาดลา้งไขม้าลาเรยี โครงการควบคุมวณัโรค โรคเรือ้น คุดทะราด 
โรคพยาธลิ าไส ้และโรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ 
 
 10. ในดา้นการแพทย ์ความเจรญิกา้วหน้าในดา้นการรกัษาพยาบาลแผนใหม่ ตลอดจน
ก้าวหน้าในด้านวิเคราะห์วิจยัและวินิจฉัยโรค จะช่วยให้การรกัษาพยาบาลมปีระสิทธิภาพดีขึ้น 
จ านวนคนป่วยด้วยโรคเรื้อรงัจะลดน้อยลง ท าให้มีการหมุนเวียนคนไข้ในโรงพยาบาลมากขึ้น 
ประมาณว่าในระยะ 10 ปีขา้งหน้าอตัราส่วนของแพทยต่์อจ านวนประชากรในส่วนกลางจะเพิม่ขึน้
เป็น 1 ต่อ 1,000 คน และในส่วนภมูภิาคแพทยต่์อประชากรจะเป็น 1 ต่อ 10,000 คน 
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 11. ส าหรบับรกิารในด้านการรกัษาพยาบาล โรงพยาบาลในส่วนกลางจะขยายการ
ด าเนินงานสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ส่วนโรงพยาบาลในส่วนภูมภิาคจะมโีรงพยาบาลประจ าภาคขนาด 400-
500 เตยีง ภาคละ 1 แห่ง ซึง่มเีจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์การแพทยท์ีท่นัสมยั และโรงพยาบาลจงัหวดัทุก
จงัหวดัจะได้รบัการปรบัปรุงเป็นโรงพยาบาลขนาด 150-300 เตยีง โดยมปีระสทิธภิาพสูงกว่าใน
ปจัจุบนั ทัง้น้ีโดยพจิารณาจากความเจรญิของแต่ละจงัหวดั และความสะดวกในการคมนาคม และ
โดยถอืว่าโรงพยาบาลของเทศบาลและเอกชนกจ็ะมกีารขยายงานอกีดา้นหน่ึงดว้ย 
 
 12. ในดา้นการอนามยั ภายใน พ.ศ. 2509 การปราบปรามโรคระบาด เช่น อหวิาตกโรค 
ไข้ทรพษิ จะไม่เป็นปญัหาอกีต่อไป คงถือปฏบิตัิเป็นงานประจ า ส่วนการปราบปรามและควบคุม
โรคตดิต่ออื่นๆ ก็จะอยู่ในขัน้ควบคุมได้ และอยู่ในขัน้มอบงานใหส้ถานีอนามยัรบัควบคุมงานต่อไป 
ส าหรบัโครงการวณัโรคภายใน 10 ปีขา้งหน้า จะขยายงานของสถานตรวจโรคปอดตามส่วนภูมภิาค
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทัว่ถึงและควรมีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานในทุกจังหวัด ส่วน 
โรงพยาบาลวณัโรค นอกจากโรงพยาบาลทีจ่งัหวดันนทบุรแีละขอนแก่นแลว้จะมโีรงพยาบาลวณัโรค
เพื่อท าศลัยกรรมทรวงอกอกี 1 แห่ง 
 
 13. การให้บรกิารด้านอนามยั ภายในระยะ 10 ปีข้างหน้า ควรมสีถานีอนามยัชัน้ 1 
ประจ าอ าเภอ รวม 400 แห่ง (ขณะนี้ม ี162 แห่ง ในจ านวน 508 อ าเภอ) และควรมสีถานีอนามยัชัน้ 
2 รวม 1,000 แห่ง (ขณะนี้ม ี704 แห่ง ในจ านวน 4,812 ต าบล) สถานีอนามยัชัน้ 1 จะท าการตดิต่อ
กบัโรงพยาบาลจงัหวดั และกบัสถานีอนามยัประจ าต าบลไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 
 
 14. งานด้านอนามยัโรงเรยีน สงเคราะห์แม่และเด็ก จะขยายงานออกไปทัว่ประเทศ 
ภายใน 10 ปีขา้งหน้า ควรมหีน่วยอนามยัโรงเรยีนเคลื่อนทีค่รบทุกจงัหวดั ส าหรบังานสงเคราะหแ์ม่
และเดก็ขณะน้ีมสีถานสงเคราะหแ์มแ่ละเดก็ในจงัหวดัพระนคร นนทบุร ีและเชยีงใหม่ ในระยะ 10 ปี
ขา้งหน้าควรจดัตัง้สถานสงเคราะหแ์มแ่ละเดก็ใหค้รบทุกภาคๆ ละ 2 แห่ง และเพิม่หน่วยเคลื่อนทีใ่ห้
เพยีงพอ การอนามยัทอ้งถิน่รวมทัง้การจดัหาน ้าอุปโภคบรโิภค และการโภชนาการชนบทจะได้รบั
งบประมาณเพื่อด าเนินงานนี้ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้กะประมาณว่าภายใน พ .ศ. 2519 โครงการจดัหาน ้า
อุปโภคและบรโิภคจะขยายงานไปยงัทอ้งถิน่ชนบททีข่าดแคลนน ้าทัว่ประเทศ 
 
 15. กล่าวโดยส่วนรวม การพัฒนาอนามัยในด้านต่างๆ จะช่วยให้อัตราตายของ 
ประชากรในวยัเด็กลดต ่าลงอีกมาก ในปจัจุบนัประเทศไทยมจี านวนเด็กตายอายุต ่ากว่า 15 ปี 
ประมาณรอ้ยละ 45 ของจ านวนคนตายทัง้สิ้น ในระยะ 10 ปีขา้งหน้าจ านวนคนตายของเดก็อายุ 
ต ่ากว่า 15 ควรลดลงใหไ้ดป้ระมาณรอ้ยละ 15-20 ของจ านวนคนตายทัง้สิน้ 
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 16. ในด้านการอบรมเจา้หน้าทีเ่พื่อใช้ปฏบิตังิานตามโครงการ ในระยะ 10 ปีขา้งหน้า 
แผนการผลติแพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าทีร่ะดบัต่างๆ ควรเป็นดงันี้ 
 

1) แพทย ์ควรผลติไดปี้ละ 400 คน (ปจัจบุนัผลติไดปี้ละ 250 คน) 
2) พยาบาล ผดุงครรภ ์และอนามยั ควรผลติไดปี้ละ 1,200 คน (ปจัจุบนัผลติ

ไดปี้ละ 600 คน) 
3) ผูช้่วยพยาบาล ควรผลติปีละ 500 คน (ปจัจบุนัผลติไดปี้ละ 230 คน) 
4) ผดุงครรภ ์ชัน้ 2 ควรผลติไดปี้ละ 300 คน (ปจัจบุนัผลติไดปี้ละ 140 คน) 
5) พนักงานอนามยัจตัวา ควรผลติไดปี้ละ 300 คน (ปจัจุบนัผลติไดปี้ละ 160 

คน) 
6) เจา้หน้าทีเ่ทคนิคการแพทย ์ควรผลติปีละ 100 คน (ปจัจุบนัผลติไดปี้ละ 30 

คน ใชเ้ฉพาะโรงพยาบาลศริริาช) 
 
  ทัง้นี้ รวมโรงพยาบาลของเทศบาลและโรงพยาบาลเอกชนซึ่งผลติพยาบาลและ 
เจ้าหน้าที่ต่างๆ ด้วย การขยายจ านวนแพทย์พยาบาลมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ แต่อย่ างไรก็ตาม
จะตอ้งรกัษามาตรฐานในดา้นวุฒไิวใ้หค้งอยูใ่นระดบัสงูตลอดไป 
 
 

 
 

 
 
   
  



บทท่ี 12 
การพฒันาการศึกษา 
_____________ 

 
 1. การพฒันาประเทศในด้านเศรษฐกจิและสงัคมจะไม่บรรลุผลส าเรจ็ด้วยด ีถ้าหาก
ประชากรของชาตขิาดการศกึษาหรอืมกีารศกึษาในระดบัต ่า การวางแผนพฒันาการศกึษาและการ
พฒันาเศรษฐกจิจงึจ าเป็นต้องประสานกนัและมสี่วนสนับสนุนซึง่กนัและกนั กล่าวโดยทัว่ๆ ไป การ
ใหก้ารศกึษาเบื้องต้นแก่ประชาชนนับว่าเป็นความจ าเป็นอนัดบัแรกในการพฒันาการศกึษา และใน
ขณะเดยีวกนั การจดัแนวการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศในด้านก าลงัคน ก็ 
นบัว่าเป็นสิง่ส าคญัมไิดย้ิง่หยอ่นกว่ากนั ในระยะของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการเศรษฐกจิจงึ
ไดก้ าหนดไวว้่า ประเทศจะต้องผลติก าลงัคนในระดบัต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นแผนงานพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศแต่ละแขนงอยา่งเพยีงพอ 
 
 2. โดยเหตุทีไ่ดค้ านึงถงึความจ าเป็นดงักล่าวขา้งต้น ในระยะ พ .ศ. 2507-2509 การ
วางแผนพฒันาด้านการศกึษา จงึมุ่งยดึหลกัปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัผลการส ารวจความต้องการใน
ด้านก าลงัคน เท่าที่ได้ศกึษาและส ารวจความจ าเป็นในการวางแผนก าลงัคนเพื่อใช้ในการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศมาแลว้ สรปุขอ้แนะน าดงันี้ 
 
  (1) ความต้องการในด้านก าลงัคนที่จะใช้ในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระยะ 15 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2509-2524) จะเน้นหนกัไปในดา้นความต้องการนักเรยีนส าเรจ็ขัน้มธัยม-
ศกึษา โดยเฉพาะอาชวีศกึษา ซึง่จ าเป็นจะตอ้งปรบัปรงุทัง้คุณภาพและปรมิาณ 
 
  (2) ส าหรบัการศึกษาขัน้อุดมศึกษา ความต้องการจะเน้นหนักไปในด้านการ
ผลตินกัศกึษาในแขนงวศิวกรรม วทิยาศาสตร ์และวชิาชพีส าคญัๆ แขนงต่างๆ เป็นจ านวนมากขึน้ 
 
  เมื่อได้พจิารณาจากข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญการวางแผนก าลงัคน และ 
ข้อเท็จจรงิประกอบอื่นๆ แล้ว จะเห็นว่าควรจะมกีารปรบัปรุงแผนพฒันาการศึกษาในปจัจุบนัให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ เพื่อสนองรบัความต้องการในด้านก าลงัคนของประเทศในระยะ 10-15 ปีขา้งหน้า 
ส าหรบัในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ควรปรบัปรุงแผนพฒันาดา้นการศกึษา โดยอาศยันโยบายและ
แนวทางดงันี้ 
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นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 
นโยบาย 
 
 4. นโยบายของการพฒันาการศกึษาจ าแนกออกเป็นหลกัใหญ่ๆ 4 ประการ คอื 
 

(1) เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รบัการศึกษาโดยทัว่ถึงกนั และให้มมีาตรฐาน
การศกึษาสงูขึน้โดยรฐัจะพยายามปรบัปรงุและขยายการศกึษาชัน้ประถมศกึษาตอนต้น (ป.1 – ป.4) 
ให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ และเพิม่ระดบัการศกึษาภาคบงัคบัจาก 4 ปี เป็น 7 ปี ให้ทัว่ประเทศภายใน
ระยะเวลาอนัเหมาะสม  

 
(2) เพื่อขยายและปรบัปรุงการศึกษาระดบักลาง ทัง้ในด้านสามญัและอาชีว-

ศกึษาใหเ้ป็นรากฐานในการสรา้งก าลงัแรงงานในแขนงอาชพีต่างๆ ใหท้นัความต้องการอนัรบีด่วน
ของประเทศ ในด้านการศึกษาสามญั จะปรบัปรุงมาตรฐานชัน้มธัยมศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็น  
พื้นฐานที่ม ัน่คงของการศึกษาชัน้อุดมศึกษา อันเป็นชัน้สูงสุด ในด้านอาชีวศึกษา จะปรบัปรุง  
มาตรฐานการอาชวีศกึษาใหสู้งขึน้ พรอ้มทัง้ขยายการอาชวีศกึษาใหเ้หมาะสมกบัความต้องการทาง
เศรษฐกจิของประเทศ และจะส่งเสรมิโรงเรยีนเอกชนใหม้มีาตรฐานสงูขึน้ 

 
(3) เพื่อผลติอาจารยแ์ละครใูหเ้พยีงพอกบัความต้องการ และส่งเสรมิครใูหค้รมูี

คุณวุฒเิขา้ระดบัมาตรฐาน เป็นการเพิ่มพูนประสทิธภิาพในการศกึษาโดยทัว่ๆ ไป โดยเฉพาะครู 
อาชวีศึกษา จะส่งเสรมิการผลติครูที่มคีุณวุฒใิห้เพยีงพอทนักบัการขยายตวัด้านอาชวีศกึษา เพื่อ
เป็นรากฐานส่งเสรมิให้มกีารผลติก าลงัคนใช้ในการพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศให้มากพอกบั
ความตอ้งการ 

 
(4) เพื่อส่งเสรมิอุดมศึกษาให้สามารถผลตินักศึกษาในอาชพีแขนงต่างๆ ให้

เพยีงพอกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้นี้ โดยถือว่าการศึกษาขัน้อุดมศึกษาเป็น
แหล่งผลติก าลงัคนในระดบัสงู ซึง่เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในโอกาสต่อไป 
นอกจากนี้ ตามนโยบายพฒันาการศกึายงัด ารจิะขยายการศกึษาระดบัสูงไปยงัส่วนภูมภิาคต่างๆ 
โดยการจดัตัง้มหาวทิยาลยัในภาคต่างๆ ขึน้ โดยตัง้แผนกวชิาและวางหลกัสูตรให้เหมาะกบัความ
ตอ้งการในส่วนภมูภิาคนัน้ๆ ส าหรบัในพระนครธนบุรกีารรวบรวมมหาวทิยาลยัทีม่อียู่เขา้ดว้ยกนัให้
มจี านวนน้อยลงอาจช่วยส่งเสรมิใหม้สีมรรถภาพในการสอนและปรบัปรงุมาตรฐานดขีึน้ 
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แนวทางด าเนินการ 
 
 5. เพื่อให้นโยบายการพัฒนาการศึกษาได้ผลสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการ
เศรษฐกจิ ควรด าเนินการปรบัปรงุการศกึษาตามแนวทางต่อไปนี้ 
 
  (1) ก าหนดแผนการศกึษาใหส้มัพนัธก์บัจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้แต่ละปี การ
เพิม่ของประชากรในอตัราสงู ประมาณรอ้ยละ 3 ต่อปี ดงัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั จะก่อใหเ้กดิปญัหาการ
ว่างงานและปญัหาในด้านการศึกษามากยิง่ขึ้นทุกปี การวางแผนการศึกษาต้องค านึงถึงปญัหา 
ดงักล่าว โดยในขัน้ต้นจะเร่งปรบัปรุงการศกึษาภาคบงัคบัตอนต้น (ป.1 – ป.4) ใหไ้ด้ผลทัว่ถงึ ให้
ประชาชนในวยัการศึกษาภาคบงัคบัสามารถอ่านออกเขยีนได้โดยแท้จรงิ และให้อตัราส่วนของ
ประชากรทีอ่่านออกเขยีนไดส้งูขึน้กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 
 
  (2) ปรบัปรุงการผลตินักเรยีนระดบัต่างๆ และนักศกึษาใหม้ปีรมิาณและแขนง
การศกึษาสมัพนัธก์บัความตอ้งการในดา้นก าลงัคนของประเทศ ทัง้นี้ โดยร่วมมอืโดยใกลช้ดิกบัการ
วางแผนก าลงัคน และตดิตามผลการส ารวจความตอ้งการทัง้ส่วนของรฐัและเอกชนในดา้นก าลงัคนที่
จะปฏิบตัิงานแขนงต่างๆ ทัง้ระดบังาน ชัน้สูง ชัน้กลาง และชัน้ต ่า รวมทัง้งานที่ต้องใช้ฝีมอืและ  
ไมใ่ชฝี้มอื แลว้วางแผนการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการในดา้นก าลงัคนของประเทศในระยะ
หนึ่งๆ 
 
  (3) โดยเหตุทีใ่นปจัจุบนัโรงเรยีนราษฎรไ์ด้ช่วยรบัภาระในการให้การศกึษาแก่
เยาวชนของประเทศเป็นอย่างมาก ฉะนัน้ แนวทางพฒันาการศกึษาจงึจะเพ่งเลง็เน้นหนักไปในการ
ช่วยปรบัปรงุและส่งเสรมิคุณภาพของโรงเรยีนราษฎรเ์พื่อใหไ้ดม้าตรฐาน รวมทัง้ส่งเสรมิดา้นคุณวุฒิ
คร ูอาคารเรยีน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  (4) ปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตัง้แต่ประถมศึกษา มธัยมศึกษา  
อาชวีศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มาตรฐานสูงกว่าในปจัจุบนั ในขัน้มธัยมศึกษาจะปรบัปรุงให้มี
มาตรฐานสูงขึน้ และเพ่งเลง็การจดัโรงเรยีนมธัยมแบบประสมที่มมีาตรฐานสูงให้มากขึน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการสนองความต้องการของนักเรียน ทัง้ในด้านการเตรียมตัวเพื่ออาชีพและเพื่อ
การศึกษาต่อ ส าหรบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายนัน้ จะสนับสนุนอาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยมของ
ประชาชนยิง่ขึ้น ส่วนการจดัอาชีวศึกษาส าหรบัในชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นนัน้ ก็จะได้วิจยัและ
พจิารณาว่าจะเหมาะสมเพยีงใดหรอืไม่ และจะพจิารณาโอกาสผ่อนให้นักเรยีนไดอ้อกไปศกึษาสาย
อ า ชี พ ไ ด ้
หลายๆ ช่วง 
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  (5) ก าหนดล าดบัความส าคญัของโครงการพฒันาการศกึษา โดยเน้นการผลติ
ก าลงัคนในระดบัมธัยมศึกษา อาชวีศึกษา และการศึกษาขัน้มหาวทิยาลยั ซึ่งเกี่ยวข้องกบัความ
ต้องการทางพฒันาการเศรษฐกิจและการฝึกอบรมครูให้มคีุณวุฒสิูงขึน้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐาน
การศกึษาโดยทัว่ๆ ไป 
 
  (6) ก าหนดจะท ารายละเอียดโครงการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยจดัสรรเงนิงบประมาณ เงนิกู้ เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ และเงนิสมทบอื่นๆ 
เพื่อให้โครงการเหล่านัน้ด าเนินไปได้ผลสมบูรณ์ในระยะของแผนพฒันา โครงการดงักล่าว ได้แก่  
โครงการปรับปรุงมัธยมศึกษาและขยายวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ โครงการปรับปรุงวิทยาลัย
เกษตรกรรม โครงการปรบัปรงุโรงเรยีนฝึกหดัครดูา้นอาชวีะและครสูามญั และโครงการปรบัปรุงและ
ขยายการศึกษาขัน้มหาวทิยาลยัแขนงวศิวกรรม เกษตรกรรม และแพทย์ศาสตร ์เป็นต้น รวมทัง้
โครงการปรบัปรุงและขยายแขนงวทิยาศาสตรเ์พื่อเป็นรากฐานของการศกึษามหาวทิยาลยัแขนง
อื่ น ๆ  
ดงักล่าวขา้งต้น ทัง้นี้ ล าดบัก่อนหลงัและการเน้นหนักในแต่ละโครงการ จะได้พจิารณาตามความ 
จ าเป็นและความเหมาะสมเป็นภาคๆ ไป 
 

เป้าหมายการพฒันาการศึกษา 
 
 6. ในระยะของแผนพฒันา รฐัจะด าเนินการพฒันาการศกึษาใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย ดงัน้ี 
 
  (1) ใหเ้ยาวชนในวยัการศกึษาภาคบงัคบัไดม้ทีี่เรยีนโดยทัว่ถงึและมมีาตรฐาน
การศกึษาภาคบงัคบัสงูขึน้ 
 
  (2) ขยายการศึกษา ป.5 ถึง ป.7 รบันักเรยีนประมาณปีละ 150,000 – 
200,000 คน 
  
  (3) เปิดโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นในอ าเภอใหญ่ และโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลายในจงัหวดัต่างๆ ทัว่พระราชอาณาจกัร 
 
  (4) ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ โดยปรับปรุงวิทยาลัยเทคนิคและ
วทิยาลยัเกษตรกรรมใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐาน และจดัตัง้โรงเรยีนฝึกหดัครอูาชวีศกึษาขึน้ 
 
  (5) ผลติครปีูละไมน้่อยกว่า 7,500 คน 
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  (6) จดัตัง้มหาวทิยาลยัประจ าส่วนภูมภิาคขึน้ และส่งเสรมิการผลตินักศึกษา
สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์แพทยศ์าสตร ์และเกษตรศาสตร ์เป็นพเิศษ 
 

งบพฒันาการศึกษา 
 
 7. ในการด าเนินงานพฒันาการศกึษาให้ได้ผลตามนโยบายที่ไดก้ าหนดไว้นัน้ จ าเป็น
จะตอ้งใชจ้า่ยเงนิเป็นจ านวนมาก ซึง่จะจ าแนกแหล่งทีม่าของเงนิทีใ่ชจ้า่ยได ้ดงันี้ 
 
  (1) งบประมาณแผ่นดนิ 
  (2) เงนิกูต่้างประเทศ 
  (3) เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 
 
  อนึ่ง โดยเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการปรบัปรุงโครงการต่างๆ  
เกี่ยวกับงบพัฒนาการศึกษา ในระยะนี้  ยังไม่อาจจะจ าแนกโครงการพัฒนาการศึกษาด้าน
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นรายโครงการได ้ในยอดงบประมาณจงึก าหนดยอดเงนิไวต้ามลกัษณะของ
งานดา้นพฒันาเฉพาะการลงทุนเพื่อการศกึษา ตามรายการในตารางต่อไปนี้ 
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1. งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ส่วนราชการ งบประมาณ รวม 
โครงการ 2507 2508 2509  

1. มหาวิทยาลยั 130.80 146.83 172.38 450.01 
ก. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 25.62 32.63 36.25 94.50 
ข. มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15.00 15.00 12.00 42.00 
ค. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 8.43 9.27 10.20 27.90 
ฆ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 28.98 31.88 35.07 94.93 
ง. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 10.70 11.77 12.95 35.42 
จ. มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร ์ 39.32 43.25 47.58 130.15 
ฉ. มหาวทิยาลยัศลิปากร 2.75 3.03 3.33 9.11 
ช. สถาบนัพฒันาการบรหิารแหง่ชาต ิ - - 15.00 15.00 

     
2. กระทรวงศึกษาธิการ 210.03 240.27 268.93 719.23 

ก. ส านกังานปลดักระทรวง 3.07 3.87 4.86 11.80 
ข. กรมสามญัศกึษา 127.68 140.45 154.50 422.63 
ค. กรมวสิามญัศกึษา 19.38 21.32 23.45 63.15 
ฆ. กรมอาชวีศกึษา 39.94 49.37 58.33 144.64 
ง. กรมการฝึกหดัคร ู 22.96 25.26 27.79 76.01 
     

รวม 340.83 387.10 441.31 1,691.24 
 
 

2. เงินกู้ต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507  2508  2509  รวม  

 เงิน 
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

เงิน
บาท 

เงิน
ต่างประ
เทศ 

1. พฒันาการศึกษา         
ก. อุดมศกึษา - - 41.50 24.00 40.50 24.00 82.00 48.00 
ข. อาชวีศกึษา - - 20.00 37.00 93.40 152.20 113.40 189.20 

รวม - 122.50 310.10 432.60 
หมายเหต ุ: โครงการน้ีคาดว่าจะขอกูเ้ป็นเงนิบาทดว้ย โดยท าเป็นโครงการระยะยาว แหล่งทีค่วรกูท้ี่สดุไดแ้ก่ 
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               สมาคมพฒันาการระหว่างประเทศ (ไอ ด ีเอ) 
 

3. เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
 

(ลา้นบาท) 
โครงการ 2507 2508 2509 รวม 

ก.  สหรฐัอเมริกา 33.0 41.0 40.0 114.0 
1. พฒันาการศกึษาชนบท     
2. อาชวีศกึษา     
3. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่     
4. คณะแพทยศ์าสตรเ์ชยีงใหม ่     
     

ข. กองทุนพิเศษ สหประชาชาติ  3.6 3.4 2.5 9.5 
1. วทิยาลยัเทคนิคธนบุร ี     
     

ค. สหประชาชาติ 3.0 3.0 3.0 9.0 
     

ฆ. แผนโคลมัโบ  14.0 14.0 14.0 42.0 
1. มหาวทิยาลยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 (นิวซแีลนดแ์ละแคนาดา) 

    

2. คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ 
 หาวทิยาลยั (องักฤษ) 

    

 อื่นๆ     
     

ง. แหล่งอ่ืนๆ 6.6 9.9 13.2 29.7 
1. โรงเรยีนช่างกลขอนแก่น (เยอรมน)ี     
2. ปรบัปรงุวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ 
 (เยอรมน)ี 

    

3. วทิยาลยัเทคนิคตาก (สวเีดน)     
4. สถาบนัพฒันาการบรหิารแห่งชาต ิ 
 (มลูนิธฟิอรด์) 

    

5. ปรบัปรงุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 (มลูนิธริอคกีเ้ฟลเลอร)์ 

    

 อื่นๆ     
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โครงการ 2507 2508 2509 รวม 
รวม 60.2 71.3 72.7 204.2 

รวมงบพฒันาการสาธารณสขุ 
 

(ลา้นบาท) 
รายการ 2507 2508 2509 รวม 

งบประมาณ 340.83 387.10 441.31 1,169.24 
เงนิกูต่้างประเทศ - 122.50 310.10 432.60 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 60.20 71.30 72.70 204.20 

รวม 401.03 580.90 824.11 1,806.04 
 
  รวมงบพฒันาการศกึษาในระยะ 3 ปี 1,806 ล้านบาท รวมเงนิกู้จากต่างประเทศ 
โดยเสยีดอกเบีย้ต ่าทีสุ่ดหรอืไม่เสยีเลย เช่น จากสมาคมพฒันาการระหว่างประเทศ คาดว่าวงเงนิกู้
จะอยู่ในประมาณ 240 ลา้นบาท ใน 3 ปี เฉพาะส่วนที่เป็นเงนิตราต่างประเทศส าหรบัส่วนทีเ่ป็น 
เงนิบาทกพ็ยายามกูห้รอืจดัหามาจากแหล่งอื่น 
 

โครงการพฒันาการศึกษา 
 

การประถมศึกษา 
 
 8. ก. การปรบัปรงุและขยายประถมศึกษาภาคบงัคบั (ป.1 – ป.4) มนีโยบาย
ส าคญัเพื่อใหป้ระชากรอ่านออกเขยีนได้ และเขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่องตนในการเป็นพลเมอืงดขีอง
ชาต ิตลอดจนสามารถใช้ก าลงัปญัหาประกอบอาชพีต่างๆ ตามความเหมาะสม การประถมศกึษา
ภาคบงัคบั (ป.1 – ป.4) นี้ ไดด้ าเนินมาแลว้โดยกวา้งขวาง โดยมจี านวนนักเรยีนรวมทัง้สิน้ประมาณ 
3.98 ลา้นคน ใน พ.ศ. 2506 ประมาณว่า ใน พ.ศ. 2507 ถงึ พ.ศ. 2509 จ านวนนักเรยีนชัน้ประถม-
ศกึษาภาคบงัคบัจะเพิม่ขึน้เป็น 4.12 ลา้นคน 4.27 ลา้นคน และ 4.41 ลา้นคน ตามล าดบั ฉะนัน้ ใน
ระยะ พ.ศ. 2507-2509 ควรมกีารขยายอาคารเรยีนและก่อสรา้งโรงเรยีนใหม่ เพื่อใหเ้พยีงพอทีจ่ะรบั
นักเรยีนที่เพิม่ขึ้นแต่ละปี ในขณะเดยีวกนั ก็ต้องส ารองห้องเรยีนไว้ส าหรบันักเรยีนตกซ ้าชัน้ ซึ่ง
ปรากฏว่าชัน้ ป.1 – ป.4 มจี านวนเดก็นักเรยีกตกซ ้าชัน้เฉลีย่ปีละไม่ต ่ากว่า 600,000 คน เฉพาะ
ประถม 1 ตามสถติปิรากฏว่าจ านวนเดก็เรยีนตกซ ้าชัน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน
ทัง้สิน้แต่ละปี 
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 9. โดยเหตุที่การตกซ ้าชัน้ของนักเรยีนเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ กนั เป็นต้นว่า การ
ขาดครูที่มคีุณวุฒ ิการขาดแคลนอุปกรณ์การเรยีน และการขาดเรยีน การวางเป้าหมายการพฒันา
การศกึษาจงึควรค านึงถงึปญัหาเหล่าน้ีเป็นประการแรก ในทอ้งถิน่ทีก่นัดารจรงิๆ รฐับาลควรจดัหา
อุปกรณ์การสอนให้แก่ครู และจดัหาหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนชัน้ประถม ในเรื่องนี้  แม้ว่าจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็ถือว่าเป็นการจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาของชาต ิ
นอกจากนัน้ ควรเพิม่เจา้หน้าทีใ่ห้กระทรวงศกึษาธกิารเพื่อตรวจตราในเรื่องเดก็ขาดเรยีนโดยใกล ้
โดยเฉพาะส าหรบัชัน้ประถม 1 และประถม 2 ซึง่ปรากฏว่ามอีตัราการสอบตกสูงกว่าในชัน้อื่น ควร
จะมกีารตรวจตราโดยใกลช้ดิ 
 
 10. โครงการขอกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ควรเรง่รดัปรบัปรงุเป็นพเิศษในดา้นน้ี ไดแ้ก่  
 
  (1) โครงการส่งเสริมการประถมศึกษา (ป.1 – ป.4) โดยก าหนดจดัตัง้ 
โรงเรยีนประชาบาลขึน้ในทอ้งถิน่ทีไ่ม่มโีรงเรยีน ปีละประมาณ 200 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2507-2509 
เพื่อให้พลเมอืงทุกคนได้เขา้เรยีนตามพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา โครงการนี้จะสนับสนุนในด้าน
การจดัหาคร ูอุปกรณ์การสอน และแบบเรยีนส าหรบัเดก็นักเรยีนเป็นส่วนส าคญั ส าหรับโรงเรยีนทีม่ ี
อยูแ่ลว้ แต่จ านวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ กจ็ะไดพ้จิารณาสนบัสนุนเช่นเดยีวกนั 
 
  (2) โครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยมุ่งหมายจะยกระดับ
การศกึษาส่วนภูมภิาคทัว่ไป เช่น การจดัตัง้ศูนยอ์บรมครู การวจิยัปญัหาการศึกษา การส่งเสรมิ
การศกึษาชายแดน รวมทัง้การประสานงานกบัศูนยว์ชิาการพฒันาทอ้งถิน่โดยใกลช้ดิ 
 
  (3) โครงการจดัตัง้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด ารจิะสร้างโรงเรยีนศึกษา
สงเคราะหต์ามภาคต่างๆ ขึน้ปีละประมาณ 2-3 แห่ง ในระยะ 3 ปี เพื่อใหก้ารศกึษาแก่เดก็ทีอ่ยู่ตาม
ปา่ ตามเขาและตามเกาะทีไ่มม่โีรงเรยีน 
 
 11. ข. การขยายการประถมศึกษาภาคบงัคบัเป็น 7 ปี (ป.5 – ป.7) การขยาย
การศกึษาภาคบงัคบัจาก 4 ปี เป็น 7 ปีนี้เป็นโครงการใหญ่ ซึง่ต้องลงทุนปีละมากๆ ดงัจะเหน็ไดว้่า 
ใน พ.ศ. 2508 อาจจะมนีักเรยีนจบชัน้ประถม 4 ถงึประมาณ 800,000 คน หากจะวางโครงการรบั
นักเรยีนเขา้ศกึษาต่อในชัน้ประถม 5 ในปีการศกึษา พ.ศ. 2509 เพยีงประมาณรอ้ยละ 40 กจ็ะเป็น
นักเรยีนที่จะต้องรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 320,000 คน เฉพาะชัน้ ป.5 และถ้าจะขยายการศกึษาภาค
บงัคบัให้ทัว่ถงึภายใน 18 ปี ใน พ.ศ. 2507-2509 จะต้องขยายชัน้รบันักเรยีน ป.5 – ป.7 เป็น
จ านวนประมาณ 524,900 คน (2507) 659,400 คน (2508) และ 797,900 คน (2509) ตามล าดบั ซึง่
กะประมาณงบประมาณที่จะต้องใช้เพิม่ขึน้ไม่ต ่ากว่าปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นภาระในด้าน
การเงนิแก่รฐับาลมาก เพราะขณะนี้ รฐับาลก็รบัภาระหนักอยู่แล้วในด้านการปรบัปรุงและขยาย
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ประถมศกึษาตอนต้น (ป.1 – ป.4) โครงการขยายการประถมศกึษาภาคบงัคบั (ป.5 – ป.7) จงึต้อง
ด าเนินการตามก าลงัเงนิ โดยก าหนดการปฏบิตังิานดงันี้ 
 
   (1) โครงการจดัตัง้โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยจดัการ
สรา้งโรงเรยีนประถมศกึษาตอนปลายขึน้ใหม่ หรอืขยายจากโรงเรยีนประถมศกึษาตอนต้นเดมิ ใน
ทอ้งที่ๆ  ได้ประกาศการประถมศกึษาภาคบงัคบัเป็น 7 ปี ก าหนดจะใหร้บันักเรยีนเขา้ศกึษาต่อชัน้
ประถม 5 ได ้ปีละประมาณ 200,000 คน ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 
 
   (2) โครงการจดัเพ่ิมครแูก่โรงเรียนประถมศึกษาภาคบงัคบั (ป.5 – 
ป.7) โดยการจดัเพิ่มครูให้เพียงพอส าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาตอนปลายเดิม ซึ่งมอียู่ 934  
โรงเรยีน และยงัขาดแคลนคร ูรวมทัง้การจดัหาครสู าหรบัโรงเรยีนทีข่ยายหรอืจดัตัง้ขึน้ใหม่ คดิเฉลีย่
จ านวนครทูีจ่ดัหาใหมเ่พิม่ขึน้ประมาณปีละ 1,500 คน ทัง้ครโูรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนราษฎร ์
 
การมธัยมศึกษา 
 
 12. ก. การมธัยมศึกษาสายสามญั (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 5) การปรบัปรุงมธัยมศกึษา
สายสามญัใน พ.ศ. 2507 – 2509 จะมกีารปรบัปรุงโรงเรยีนมธัยมศกึษาสายสามญัตอนต้นและตอน
ปลาย โดยการเพิม่ครทูีม่คีุณวุฒใิหม้ากขึน้ ปรบัปรุงหลกัสูตรการสอน เพื่อใหก้ารศกึษาสายสามญัมี
มาตรฐานสูงขึน้ และปรบัจ านวนการรบันักเรยีนใหไ้ดต้ามความต้องการในดา้นก าลงัคน นอกจากนี้ 
จะมกีารขยายการมธัยมศึกษาในส่วนภูมภิาคโดยจะเปิดโรงเรยีนศึกษามธัยมตอนต้นสายสามญั  
(ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) ตามอ าเภอใหญ่ ซึง่ยงัขาดโรงเรยีนมธัยมศกึษา และจดัใหม้กีารศกึษาตอนปลาย 
(ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5) ตามจงัหวดัใหญ่ๆ ทีย่งัไมม่โีรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายใหท้ัว่ถงึ โดยพยายาม
ก าหนดจ านวนนักเรยีนใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของตลาดแรงงานระดบัต่างๆ ส าหรบัแนวการ
จดัโรงเรยีนนัน้ จะได้เพ่งเส็งให้มกีารจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมแบบประสมที่มมีาตรฐานสูงตามส่วน
ภูมภิาค อนึ่ง เพื่อปรบัปรุงการสอนของโรงเรยีนให้เขม้แขง็ขึน้ จะไดเ้พิม่เจา้หน้าทีศ่กึษานิเทศก์ใน
ส่วนภูมภิาค เพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลอืในการปฏบิตัิงานสอนของครูในโรงเรยีนส่วนภูมภิาคให้ 
ไดผ้ลยิง่ขึน้ ในระยะของแผนฯ คาดว่าจะมนีักเรยีนจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) 
ทัง้ประเทศปีละ 15,000-19,000 คน ประมาณ 5,000-6,000 คน จะเขา้เรยีนต่อขัน้อุดมศกึษา 
 
  ข. การมธัยมศึกษาสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ในปจัจุบนั จ านวนนักเรยีนที่
สมคัรเขา้เรยีนมธัยมศกึษาสายอาชพี มอีตัราส่วนเพยีงประมาณรอ้ยละ 10 ของจ านวนนักเรยีนที่
เรยีนต่อในชัน้มธัยมศกึษา แม้กระนัน้ ยงัปรากฏว่าจ านวนนักเรยีนอาชวีศกึษาได้ลดน้อยลงเป็น
ล าดบั ดงันี้ จ านวนนักเรยีนอาชวีศกึษาขัน้ต้น (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) ไดล้ดน้อยลงเป็นล าดบั ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา จากจ านวนนักเรยีน 23,257 คน ใน พ.ศ. 2501 เหลอื 17,561 คน ใน พ.ศ. 
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2504 และ 10,481 คน ใน พ.ศ. 2505 ตามล าดบั ส่วนจ านวนนักเรยีนอาชวีศกึษาขัน้ปลาย (ม.ศ. 4 
– ม.ศ. 5) กม็ทีที่าว่าจะลดลงเช่นเดยีวกนั โดยจ านวนนักเรยีนลดจาก 29,633 คน ใน พ.ศ. 2504 
เป็นจ านวสนนักเรยีน 27,011 คน ใน พ.ศ. 2505 ส าหรบันักเรยีนอาชวีะชัน้เทคนิคยงัคงมปีรมิาณ
ใกลเ้คยีงกบัปีก่อนๆ คอื มจี านวนนักเรยีน 4,900 ใน พ.ศ. 2504 และใน พ.ศ. 2505 มนีักเรยีน 
4,761 คน 
 
 13. การที่จ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาลดลงเรื่อยๆ เช่นนี้  แสดงว่าการอาชีวศึกษา 
บางประเภทและบางระดบัยงัไม่เป็นที่นิยมของนักเรยีนทัว่ๆ ไป อนัสบืเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ ประการส าคญัคอืโรงเรยีนอาชวีศกึษาส่วนใหญ่ยงัขาดครทูี่มคีุณวุฒแิละขาดความช านาญ
ในการสอน อาคารเรยีนและโรงฝึกงาน รวมทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการสอน กม็ไีม่เพยีงพอ จงึท าให้
นักเรยีนที่ส าเรจ็อาชีวศึกษาทุกระดบัได้รบัการฝึกอบรมไม่ถึงขนาดที่ตลาดแรงงานระดบัต่างๆ 
ต้องการ สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คอื การผลตินักเรยีนออกมาไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด 
แรงงาน ทัง้น้ีเน่ืองจากขาดข้อมูลจากผลการส ารวจแรงงานท าให้เกิดปญัหาว่างงานขึ้นในกลุ่ม
นกัเรยีนอาชวีศกึษาทีส่ าเรจ็ออกมาเพื่อหางานท า 
 
 14. โดยเหตุที่ผู้เรยีนจบอาชีวศึกษา จะมบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในโอกาสต่อไป และถา้ไดว้างแผนด าเนินงานโดยสมบรูณ์ถูกต้องแลว้ นักเรยีนอาชวีศกึษาที่
จบการศกึษาแขนงต่างๆ จะมสี่วนเป็นก าลงัแรงงานทีเ่ป็นประโยชน์แก่แผนงานพฒันาการเศรษฐกจิ
ของประเทศเป็นอย่างยิง่ และจะช่วยขจดัปญัหาการว่างงาน อนัเน่ืองจากการเพิม่ของอตัราการเกดิ
ของประชากรในอนาคตอีกด้วย การแก้ไขปญัหาด้านอาชีวศึกษา จึงควรเริ่มด าเนินการ 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2507-2509 ดงันี้ 
 
  (1) พจิารณาปรบัปรุงนโยบายเกี่ยวกบัการอาชวีศกึษาชัน้ต้น ใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของประเทศ และใหบ้งัเกดิผลดทีีสุ่ด ทัง้ในดา้นตวันกัเรยีนและแก่สงัคม 
 
  (2) ให้การสนับสนุนในด้านการเงินแก่โครงการอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะการอาชวีศกึษาแขนงทีป่ระเทศมคีวามต้องการมาก และขณะนี้ยงัผลติไม่ไดป้รมิาณและ  
คุณภาพสูงพอ เช่น อาชวีเกษตรชัน้สูง ช่างก่อสรา้ง ช่างโยธา ช่างกล ช่างสื่อสาร ช่างไฟฟ้า และ
ช่างส ารวจรงัวดั เป็นตน้ 
 
  (3) จดัหาอุปกรณ์ในการสอนและการฝึกอาชวีศึกษาทุกระดบัให้เพยีงพอแก่
ความตอ้งการ และผลติครอูาชวีศกึษาซึง่มคีวามรูค้วามช านาญในการสอนวชิาอาชวีะแขนงต่างๆ ให้
เพียงพอ ในระยะที่ย ังผลิตครูที่มีคุณวุฒิไม่ได้เพียงพอ ก็ควรจะใช้ครูและผู้เชี่ยวชาญจาก  
ต่างประเทศใหเ้ขา้มาช่วยเหลอืก่อนในระยะตน้ๆ 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้โรงเรียนอาชีวะ 
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  4) ปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือภาคปฏิบัติมี
ความส าคญัสูงสุดในหลกัสูตรการสอน และเพื่อให้นักเรยีนไดม้โีอกาสหางานไดโ้ดยกวา้งขวาง ควร
จะได้มกีารตดิต่อประสานงานกบัหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้บรษิทั โรงงาน และรัฐวสิาหกจิ
ต่างๆ โดยใกลช้ดิ เพื่อน าขอ้คดิเหน็จากวงการต่างๆ มาประกอบการพจิารณาปรบัปรุงการสอนใหด้ี
ขึน้เป็นล าดบั 
 
  (5) ในด้านการอาชวีะทางเกษตรกรรม เพื่อให้นักเรยีนที่ส าเรจ็จากโรงเรยีน
เกษตรกรรมสามารถออกไปปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนักงานเกษตร หรอืประกอบอาชีพกสิกรรมของ  
ตวัเองโดยอสิสระ จะด าเนินการให้มกีารร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิระหว่างโรงเรยีนเกษตรกรรมและ
กระทรวงเกษตร เช่น ในเรือ่งการก าหนดหลกัสตูรและฝึกปฏบิตังิานตามสถานีทดลองต่างๆ เป็นตน้ 
 
 15. โครงการปรบัปรงุอาชวีศกึษาทีส่ าคญัในระยะ พ.ศ. 2507-2509 มดีงันี้ 
 
  (1) โครงการโรงเรียนเกษตรกรรม ได้แก่ โรงเรยีนเกษตรกรรมสงเคราะห์
และโรงเรียนเกษตรกรรมทัว่ไป เป็นโรงเรียนสอนเฉพาะวิชาทางเกษตร ประเภทแรกสอนใน 
เขตนิคมกรมประชาสงเคราะห ์ประเภทหลงัสอนทัว่ๆ ไป จะมกีารปรบัปรุงและขยายการศกึษาชัน้
มธัยมศกึษาเกษตรกรรมตามภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะไดเ้น้นในการสอน
วชิาพชืไรแ่ละเลีย้งสตัวเ์ป็นส าคญั ส่วนภาคอื่นๆ กจ็ะจดัหลกัสตูรการสอนตามความเหมาะสมกบัภูมิ
ประเทศ ใน พ.ศ. 2507-2509 จะเปิดโรงเรยีนอาชวีะชีน้สูงดา้นเกษตรกรรมขัน้มาตรฐานขึน้ 3 แห่ง
ในภาคต่างๆ ในจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยค์มนาคมเพื่อใหร้บันกัเรยีนในจงัหวดัใกลเ้คยีงได ้ในขณะเดยีวกนั
จะยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมบางแห่งขึ้นเ ป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม เช่น ที่จ ังหวัด
นครศรธีรรมราช สุรนิทร ์พระนครศรอียุธยา และกาฬสนิธุ์ เป็นต้น ส าหรบัวทิยาลยัเกษตรกรรม
เชียงใหม่ซึ่งได้ด าเนินงานมาเป็นเวลานาน ก็จะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการของ
เกษตรศาสตรข์องมหาวทิยาลยัภาคเหนือ เพื่อประโยชน์แก่การศกึษาดา้นเกษตรกรรมยิง่ขึน้ 
 
   นอกจากนี้ ยงัมโีรงเรยีนเกษตรกรรมแผนใหม่ ซึ่งให้การอบรมหลกัสูตร
ระยะสัน้ เวลา 5 เดอืนแก่ผูม้ทีีด่นิของตนเอง และต้องการเรยีนรูห้ลกัวชิาแผนใหม่เพิม่ขึน้ ใน พ .ศ. 
2507-2509 ด ารจิะขยายการจดัตัง้โรงเรยีนเกษตรกรรมแผนใหม่ไปยงัจงัหวดัที่ไม่มโีรงเรยีน 
เกษตรกรรมทัง้สองประเภททีก่ล่าวมาแลว้ 
 
  (2) โครงการวิทยาลยัเทคนิค ใน พ.ศ. 2507-2509 จะมกีารปรบัปรุง
วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ และธนบุร ีวทิยาลยัวชิาการก่อสรา้ง และวทิยาลยัเทคนิคในส่วนภูมภิาค 
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คอื ที่สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ในระยะ พ .ศ. 2507-2509 ด ารจิะขยายการจดัตัง้
วทิยาลยัเทคนิคเพิม่ขึน้ที่อุดรธานีและตากอกี 2 แห่ง แขนงวชิาส าคญัที่ควรจดัสอน คอื ช่างกล 
ไฟฟ้า ช่างก่อสรา้ง ช่างส ารวจรงัวดั และพาณิชยการ อุปสรรคส าคญัของการจดัตัง้วทิยาลยัเทคนิค 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร 
ขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม โดยเฉพาะครูช่างทางวิศวกรรม การขยายงานด้านนี้จึง
จ าเป็นตอ้งขึน้อยูก่บัความสามารถทีจ่ะผลติครทูีม่คีุณวุฒไิดเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
 
  (3) โครงการปรบัปรงุและจดัตัง้โรงเรียนอาชีวะชัน้สูง และโรงเรียนการ
ช่างแบบ สปอ. ใน พ.ศ. 2507-2509 จะมกีารจดัตัง้โรงเรยีนอาชวีะมธัยมปลาย (จบ ม.ศ. 5) 4 
โรงเรยีน และปรบัปรุงโรงเรยีนการช่าง สปอ. (จบ ม.ศ. 3) ทีม่อียู่ทัง้ 17 แห่ง ใหเ้ขา้ระดบัมาตรฐาน 
และขายโรงเรยีนการช่าง สปอ. ระดบัมาตรฐาน ภาคละ 3 แห่ง แขนงวชิาทีจ่ะเปิดสอนในโรงเรยีน
การช่าง สปอ. ไดแ้ก่ วชิาช่างก่อสรา้ง ช่างกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างวทิยุ และ
คมนาคม เป็นตน้ นอกจากนัน้จะจดัตัง้โรงเรยีนเทคนิคขอนแก่น โดยขอความช่วยเหลอืจากเยอรมนี 
เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนเทคนิคพระนครเหนือ และโครงการอาชวีะหลกัสูตรระยะสัน้ โครงการนี้มุ่ง
ส่ ง เ ส ริ ม 
ประชาชนผู้มเีวลาน้อย ซึ่งจดัเป็นหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ปฏิบตัิงานตามภาคต่างๆ และมี
นโยบายจะหมนุเวยีนปฏบิตังิานไปทัว่ประเทศ 
 
   ก. เ พื่ อ ป รับ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ ขอ ง โ ร ง เ รี ย น อ า ชี ว ะ ศึ ก ษ า แ ล ะ
วทิยาลยัเทคนิค สิง่ส าคญัประการแรกซึ่งจะต้องเร่งรบีด าเนินการ คอื การผลติครูอาชวีศึกษาทุก
ระดบั ให้มจี านวนเพยีงพอกบัความต้องการในระยะ พ.ศ. 2507-2509 จงึควรสนับสนุนให้มกีาร
ก่ อ ส ร้ า ง 
โรงเรยีนฝึกหดัครอูาชวีะทีเ่ขา้ระดบัมาตรฐานก่อน เพื่อผลติครอูาชวีะทีม่คีุณวุฒแิละมคีวามช านาญ
งานเหมาะสม เพื่อจะไปท าการสอนในโรงเรยีนอาชวีะให้มีคุณภาพสูงขึน้ ควรพยายามจดัตัง้ขึน้ให้
ไดส้่วนภมูภิาคละหน่ึงแห่ง 
 
   ข. โครงการผลติครูอาชวีะตามแนวทีป่รบัปรุงใหม่ อาจจ าแนกไดเ้ป็น
โครงการระยะสัน้ และโครงการระยะยาว โครงการระยะสัน้เป็นโครงการ 4 ปี เริม่แต่ พ.ศ. 2508 
โดยก าหนดว่า จะก าหนดผูส้ าเรจ็อาชวีศกึษาชัน้สูง และวชิาชพีชัน้สูงปีละประมาณ 50 คน เพื่อเขา้
ท าการฝึกวชิาช่างในโรงเรยีนที่ด ารจิะตัง้ขึน้ใหม่ โดยมหีลกัสูตรอบรมผู้ที่ส าเรจ็วชิาชพีชัน้สูงเป็น
ระยะเวลาเรยีน 4 ปี และอบรมผูท้ีส่ าเรจ็อาชวีะชัน้สูงเป็นระยะเวลาเรยีน 2 ปี ครอูาชวีะทีไ่ดร้บัการ
ฝึกขัน้ต้นนี้ จะไปสอนในโรงเรยีนอาชวีะต่อไป โครงการระยะยาวจะรบันักเรยีนทีจ่บ ม.ศ. 3 (มธัยม 
6) เขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 5 ปี ซึง่กะประมาณว่าในระยะเวลาต่อไปจะผลติรูอาชวีะที่มี
คุณวุฒไิดป้ระมาณปีละ 460 คน จากโรงเรยีนฝึกหดัครทูัง้สอนโรงเรยีนทีจ่ะปรบัปรงุหรอืตัง้ขึน้ใหม่ 
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   ค. ส าหรบัครอูาชวีะเกษตรนัน้ โรงเรยีนเกษตรกรรมระดบัมธัยมปลาย
ยงัขาดครูอีกเป็นจ านวนมาก เพื่อจะขยายจ านวนนักเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมปลาย จึง
จ าเป็นต้องผลิตครูทางเกษตรกรรมให้มากขึ้น การผลิตครูอาจจะท าได้โดยการอบรมผู้ที่ส าเร็จ
การศกึษาจากโรงเรยีนเกษตรกรรมระดบัอาชวีศกึษาชัน้สูงเพิม่ขึน้อกี 2 ปี และผูส้ าเรจ็ ป.ม.ก. จาก
วทิยาลยัเกษตรกรรม และผูท้ีจ่บปรญิญามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
การฝึกหดัคร ู
 
 16. ในปจัจุบนัน้ี มโีรงเรยีนฝึกหดัครูตามจงัหวดัต่างๆ รวม 26 โรงเรยีน มคีรูท า 
การสอนประมาณ 1,200 คน และผลตินักเรยีนส าเรจ็ออกมาปีละประมาณ 6,000 คน (หลกัสูตร 
ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป) เฉพาะทีว่ทิยาลยัครปูระสานมติร ปทุมวนั บางแสน และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผลติครชูัน้ปรญิญาตรทีีจ่ะไปสอนตามโรงเรยีนต่างๆ ทุกระดบัไดปี้ละประมาณ 600 คน แต่จ านวน
ครดูงักล่าว ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการขยายการศกึษาตามจ านวนพลเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี ประกอบ
ทัง้ยงัจ าเป็นต้องหาครูใหม่ที่มคีุณวุฒแิทนครูเก่าที่ลาออกหรอืตายไป โครงการขยายและปรบัปรุง
การฝึกหดัครใูหมท่ีม่คีุณวุฒแิทนครเูก่าทีล่าออกหรอืตายไป โครงการขายและปรบัปรุงการฝึกหดัครู
เป็นสิง่ส าคญัที่ควรปฏบิตัเิป็นสิง่แรก เช่นเดยีวกบัการผลติครอูาชวีศกึษา ปญัหาทีจ่ะต้องแก้ไขใน
ระยะแรกเริม่ คอื การปรบัปรุงคุณภาพในทางวชิาการใหสู้งขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหค้รมูคีวามรูใ้นวชิาแขนง  
ต่างๆ โดยกวา้งขวาง สามารถสอนนกัเรยีนใหม้คีวามรูใ้นระดบัทีต่อ้งการได้ 
 
 17. ส าหรบัการผลติครูในชนบท ในส่วนภูมภิาคจะท าการผลติครูประกาศนียบตัรให้มี
จ านวนเพิม่ขึน้ และจะปรบัปรุงคุณภาพของครทูีม่อียู่แลว้ โดยการอบรมครปูระจ าการและครใูนเขต
ชนบทซี่งอยู่ห่างไกลความเจรญิให้มวีุฒสิูงขึ้น งานผลติครูชนบทเพื่อให้ครูมคีุณวุฒทิางครูถึงขัน้
ประกาศนียบตัรนี้ เป็นงานที่ต้องท าตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เพราะปจัจุบนัมคีรูในระดบัต่างๆ 
อกีประมาณ 60,449 คน ทีไ่ม่มวีุฒทิางวชิาคร ูโดยเหตุนี้ จงึท าใหม้าตรฐานการศกึษาเบือ้งต้นของ
ประเทศไทยยงัไมถ่งึระดบัทีต่อ้งการ 
 
การสนับสนุนโรงเรียนราษฎร ์
 
 18. โดยเหตุทีจ่ านวนนักเรยีนเพิม่ขึน้ในอตัราสูงทุกๆ ปี โรงเรยีนราษฎร์จงึนับว่ามสี่วน
ช่วยในการศกึษาของประเทศมากขึน้เป็นล าดบั ดงัจะเหน็ไดว้่า ใน พ .ศ. 2488 โรงเรยีนราษฎรร์บั
นกัเรยีนไดเ้พยีงรอ้ยละ 4.5 ของจ านวนนักเรยีนทัว่ประเทศ ใน พ.ศ. 2494 โรงเรยีนราษฎรส์ามารถ
รบันักเรยีนไดป้ระมาณรอ้ยละ 12.2 ของจ านวนนักเรยีนทัว่ประเทศ และ ใน พ.ศ. 2503 โรงเรยีน
ราษฎร์สามารถรบันักเรยีนได้ร้อยละ 15.6 ของจ านวนนักเรยีนทัว่ประเทศ อตัราการเพิม่ของ 
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โรงเรียนราษฎร์จะทวีสูงขึ้นทุกปี และจ านวนนักเรยีนที่เพิ่มในโรงเรยีนราษฎร์นี้  ส่วนใหญ่เป็น  
นักเรยีนมธัยมศกึษา จงึเป็นปญัหาเกี่ยวกบัการควบคุมมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนราษฎรใ์ห้
ไดเ้ท่าระดบัมาตรฐานของโรงเรยีนรฐับาลเป็นอย่างต ่า ใน พ .ศ. 2507-2509 ควรจะเริม่มกีารสนใจ 
ดูแลกจิการโรงเรยีนราษฎรโ์ดยใกลช้ดิยิง่ขึน้ ประการส าคญัควรหาทางใหโ้รงเรยีนราษฎรร์บัครทูี่มี 
คุณวุฒิให้มากขึ้น และควรมีการอบรมครูโรงเรียนที่ขาดคุณวุฒิให้มีค วามรู้ความสามารถสูง  
เช่นเดยีวกบัการอบรมครใูนโรงเรยีนรฐับาล 
 
การอดุมศึกษา 
 
 19. แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมในปจัจุบนั ได้เน้นหนักไปในการต้องการใช้
ก าลงัคนในวชิาการเฉพาะด้านในระดบัสูงอกีเป็นจ านวนมาก การผลตินักศกึษาในขัน้อุดมศกึษาให้
ไดป้รมิาณและคุณภาพพอเพยีงกบัความตอ้งการในแขนงงานต่างๆ ของการพฒันาเศรษฐกจิ จงึเป็น
สิง่จ าเป็นที่นโยบายของรฐัในระยะของการด าเนินการพฒันาการเศรษฐกิจ จะมุ่งไปในการผลิต
บณัฑติให้เพยีงพอกบัความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีม่คีวามต้องการเร่งด่วน เช่น 
วศิวกรรมศาสตร ์เกษตรศาสตร ์และแพทยศ์าสตร ์
 
 20. ในปจัจบุนัน้ี เน่ืองจากสถานทีเ่รยีนจ ากดั จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒ ิรวมทัง้อุปกรณ์
การสอนก็ยงัขาดแคลน ประกอบกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้มธัยมยงัไม่สูงพอที่จะให้นักเรยีนเข้า
ศกึษาต่อในขัน้วทิยาลยัใหไ้ดผ้ลเตม็ที ่มหาวทิยาลยัทุกแห่งจงึรบันักศกึษาเขา้ใหม่ไดร้วมทัง้สิน้ปีละ 
3,800-4,000 คน ทัง้นี้ก าหนดใน พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2508 และ พ.ศ. 2509 จะรบันักศกึษาไดป้ระมาณ 
4,600 คน 5,000 คน และ 5,400 คน ตามล าดบั เฉพาะปีการศกึษา 2507 จ านวนนักศกึษาจะ
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากรฐับาลได้จดัตัง้สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง คือ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น และสถาบนัพฒันาการ
บรหิารแห่งชาต ิใน พ.ศ. 2506 สถาบนัอุดมศกึษาทัง้สิน้ผลติบณัฑติสาขาต่างๆ ไดป้ระมาณ 2,550 
คน และคาดว่าในระยะ 6 ปีขา้งหน้า สถาบนัอุดมศกึษาเหล่านี้จะผลติบณัฑติเพิม่ขึน้จากปจัจุบนัอกี
ปีละประมาณ 400 คน 
 
 21. ในจ านวนนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทุกแขนง ปรากฏว่าสาขาทีเ่ป็นทีต่้องการมากใน
ระยะนี้ คอื เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2506 มผีู้ส าเรจ็
การศกึษาทางวศิวกรรมประมาณ 250 คน และเกษตรศาสตรป์ระมาณ 110 คน ในระยะ พ.ศ. 2507-
2509 ประมาณว่า จะผลติเพิม่ไดอ้กีประมาณปีละ 50 คน จากมหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตรเ์ชยีงใหม ่
ส าหรบัการศึกษาในด้านวิศวกรรม แพทย์ และเกษตรนี้  ถ้าเริ่มด าเนินการปรบัปรุงและขยาย
การศกึษาทัง้ 3 ดา้นดงักล่าว โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากต่างประเทศประกอบดว้ยส่วนหนึ่ง อาจ
ประมาณได้ว่าภายใน พ.ศ. 2512 จะผลติบณัฑติทางวศิวกรรมศาสตรไ์ด้เพิม่ขึน้จากที่ผู้ผลติได้
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เพิม่ขึน้จากที่ผลติไดใ้นปจัจุบนัอกี 200 คน บณัฑติทางเกษตรศาสตรเ์พิม่ขึน้อกี 100 คน และใน 
พ.ศ. 2514 จะผลติแพทยเ์พิม่ไดอ้กีประมาณ 100 คน ทัง้นี้ โดยก าหนดว่าจะสามารถหาเงินไดเ้พยีง
พอทีจ่ะเริม่ด าเนินการไดต้ัง้แต่ พ.ศ. 2508 เป็นตน้ไป 
 
 22. โครงการส าคญัในการปรบัปรุง และขยายงานของมหาวทิยาลยัต่างๆ ในระยะ พ .ศ. 
2507-2509 มดีงันี้ 
 
  (1) โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ จะท าการปรับปรุง
คณะแพทยศ์าสตรท์ีม่อียู่แล้ว 3 แห่ง คอื คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาช คณะแพทยศ์าสตรจ์ุฬาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศ์าสตรเ์ชยีงใหม่ ซึ่งผลติแพทยไ์ด้รวมทัง้สิ้นประมาณปีละ 250 คน รวมทัง้มกีาร
ปรบัปรุงวทิยาศาสตรก์ารแพทย์สาขาต่างๆ กบัจะเพิม่การผลติแพทยข์ึน้อกีปีละ 50 คน โดยใช้
อ า ค า ร 
สถานทีแ่ละอุปกรณ์การฝึกสอนแพทยท์ีม่อียู่แลว้ในบรเิวณอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิจงัหวดัพระนคร 
 
  (2) โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้ริม่การก่อสรา้งใน พ.ศ. 2506 
และจะเปิดท าการสอนไดใ้นปีการศกึษา 2507 ในระยะเริม่แรกคาดว่าจะสอนเพยีง 3 คณะก่อนคอื 
คณะวทิยาศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศ์าสตร ์และจะไดโ้อนคณะแพทยศ์าสตรโ์รงพยาบาล
นครเชยีงใหม่เขา้ไวเ้ป็นคณะหนึ่งในมหาวทิยาลยันี้ดว้ย ในระยะแรกทีเ่ปิดการสอน จะรบันักศกึษา  
ปีละประมาณ 300 คน นักศกึษาเหล่านี้ก าหนดจะส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2510-2511 ซึง่จะเป็นการเพิม่จ านวนบณัฑติส าหรบัใชใ้นแขนงงานต่างๆ ไดม้ากขึน้ 
 
  (3) โครงการมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเริม่ด าเนินการสอน
ใน พ.ศ. 2507 โดยในขัน้แรก จะเปิดการสอนเพยีง 3 คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร ์คณะวศิวกรรม 
และคณะวทิยาศาสตรใ์น พ.ศ. 2507 จะรบันักศกึษาเป็นปีแรกจ านวนประมาณ 120 คน และจะให้
นักศกึษาอยู่ที่คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทยก่์อนหนึ่งปี ใน พ.ศ. 2508 จะยา้ยนักศกึษาไปอยู่คณะ
มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น และจะเริม่ด าเนินการสอนเป็นการถาวร 
ต่อไป การด าเนินงานของมหาวทิยาลยันี้ นอกจากจะใช้เงนิงบประมาณเป็นส่วนใหญ่แล้ว จะได้ 
ขอความช่วยเหลอืจาประเทศนิวซแีลนดส์ าหรบัเกษตรศาสตร ์และคานาดาส าหรบัวศิวกรรมศาสตร์
อกีดว้ย 
 
  (4) โครงการสถาบนัพฒันาการบริหารแห่งชาติ ซึ่งมวีตัถุประสงค์จะให้
การศกึษา อบรม และท าการวจิยัในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาประเทศในระดบับณัฑติขัน้ปรญิญาโท
ในระยะแรกเริม่ จะท าการสอน 4 สาขา คอื 
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   ก) รฐัประศาสนศาสตร ์
   ข) การบรหิารธุรกจิ 
   ค) การสถติปิระยกุต ์
   ง) เศรษฐศาสตรพ์ฒันาการ 
 
  (5) โครงการปรบัปรุงและขยายคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ใน พ.ศ.  2508-2509 จะปรบัปรุงการสอนและการฝึกงาน โดยการจดัหาอาจารยท์ี่มี
คุณวุฒเิพิม่ขึน้ และจดัหาอุปกรณ์การสอนและฝึกงานใหเ้พยีงพอกบัความจ าเป็น อนึ่ง โดยเหตุทีด่ าริ
จะขยายการผลติบณัฑติทางวศิวกรรมศาสตร ์ณ มหาวทิยาลยัแห่งนี้ เพิม่ขึน้อกี 200 คน ในระยะ 5 
ปีขา้งหน้า ใน พ.ศ. 2508 จะเร่งปรบัปรุงอาคาร ก่อสรา้งห้องเรยีน ห้องทดลองปฏบิตัิการ โรง
ฝึกงาน และอาคารประกอบอื่นๆ ตลอดจนการจัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ประเทศสหราช - 
อาณาจกัรจะใหค้วามช่วยเหลอืแก่โครงการนี้ไดส้่วนหน่ึง 
 
  (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 ท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นโครงการ 5 ปี เริม่แต่ พ.ศ. 2508 โดยก าหนดจะขยายการผลติ
บณัฑติเพิม่ขึน้อกี 100 คน ภายใน พ.ศ. 2513 และจ าเป็นต้องมกีารก่อสรา้งอาคารเรยีน จดัหา
ครุภณัฑ์ เพื่อการสอนและการฝึกงานของนักเรยีน และจดัหาครู อาจารย์ที่มคีุณวุฒเิพิ่มขึ้น ให้
เ พี ย ง พ อ กั บ จ า น ว น 
นักศกึษาที่จะรบัเพิม่ขึน้และเน้นหนักในด้านการวจิยัการเกษตร คาดว่าอาจได้รบัความช่วยเหลอื
จากมลูนิธริอ้คกเีฟลเล่อร ์
 
  (7) โครงการปรบัปรงุและขยายคณะวิทยาศาสตร ์โดยเหตุที่การศกึษาใน
คณะวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานขัน้แรกในการศึกษาทางวิศวกรรมและการแพทย์ จึงจ าเป็นต้อง  
ปรบัปรุงกจิการของคณะวทิยาศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และทีค่ณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ให้เข้มแข็งและผลิตนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อจะได้ไปศึกษาต่อใน
คณะแพทยศ์าสตร ์วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และคณะวศิวกรรมศาสตรต์ามโครงการทีข่ยายใหมต่่อไป 
 
  (8) โครงการปรบัปรงุวิทยาลยัวิชาการศึกษา ในปจัจุบนั วทิยาลยัวชิาการ
ศกึษาที่มอียู่คอื วทิยาลยัครูประสานมติร ปทุมวนั บางแสน และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลติครู
ขัน้ปรญิญาตรไีดปี้ละ 600 คน และไดจ้ดัไปสอนตามโรงเรยีนฝึกหดัครตู่างๆ และยงัไม่สามารถผลติ
ครูเพื่อใช้ในการสอนในโรงเรยีนเตรยีมอุดมและโรงเรยีนสามญัขัน้ปลายไดโ้ดยทัว่ถงึในระยะ พ .ศ. 
2507-2509 จงึก าหนดจะผลติครูที่มคีุณภาพให้ได้มากขึน้ โดยการปรบัปรุงหลกัสูตรการสอนให้
เหมาะสมขึน้ โดยเน้นหนักในการอบรมในดา้นวชิาที่จะสอนให้มากขึน้ ส่วนวชิาครูก็คงถอืเป็นวชิา
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ประกอบที่มคีวามส าคญัอยู่มาก ส่วนการขยายการผลติจ านวนครูจะค่อยๆ ด าเนินงานไปพรอ้มๆ 
กบัการปรบัปรงุหลกัสตูรและวธิกีารสอนโดยเหมาะสมแลว้ 
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ผลงานและความคาดหมายส าหรบัอนาคต 
 

 23. การทีจ่ะปรบัปรงุและขยายงานขัน้อุดมศกึษาในระยะเวลาดงักล่าวใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป
ได ้จ าเป็นจะต้องมกีารแก้ไขปญัหาและขอ้อุปสรรคทีม่อียู่เดมิใหห้มดสิน้ไปพรอ้มกนัดว้ย เป็นต้นว่า 
ปญัหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒใินมหาวทิยาลยั ซึ่งท าให้มหาวทิยาลยัต้องใช้อาจารย์
พเิศษมากเกนิไป จนท าใหม้าตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยัต ่าลง นอกจากนี้ ยงัมกีารสอนวชิา
ซ ้ากนัหลายคณะและหลายมหาวทิยาลยั การจดัหลกัสูตรบางคณะยงัไม่เหมาะสม และการเปิดสอน
วชิาที่มอีนัดบัความส าคญัไม่สูงส าหรบัความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการขาด
การประสานงานระหว่างมหาวทิยาลยั ถ้าไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขขอ้อุปสรรคดงักล่าวโดยถี่ถ้วนแล้ว 
การขยายการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพิม่ขึน้ ย่อมกระท าไดง้่ายยิง่ขึน้ อนัจะช่วยใหก้าร
ด าเนินงานในกจิกรรมแขนงต่างๆ ของประเทศ ส าเรจ็ลุล่วงไปไดโ้ดยรวดเรว็ 
 
 24. ในดา้นการศกึษาต ่ากว่าระดบัอุดมศกึษานัน้ ผลงานในระยะ 3 ปีแรกเหน็ว่ารุดหน้า
ไปพอควร แต่ยงัประสบอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนครูผูท้รงคุณวุฒ ิอุปกรณ์ และห้องเรยีน ท าให้
มาตรฐานต ่ากว่าที่ควร รฐัได้สงัวรณ์ถึงเรื่องนี้และได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการศึกษาของชาติ มี
อตัราส่วนสูงขึ้นตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 ปีที่แล้วมา ได้มกีารพฒันาการศึกษามาก 
พอควร โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา ได้มกีารเตรยีมการตัง้มหาวทิยาลยัภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยได้ท าการก่อสรา้งไปมากแล้ว ส่วนการศกึษาแขนงอื่นนัน้เป็นการขยาย
งานตามปกต ิโดยมผีลส าเรจ็หลายประการ เช่น การตัง้โรงเรยีนอาชวีศกึษาแบบ สปอ . เพิม่ขึน้ เริม่
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์และเกษตรกรรมแผนใหม่ ผลงานส าคญัอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเริ่ม
การศกึษาประถม 5 ถงึประถม 7 ตามแผนการศกึษาแห่งชาตซิึง่จะต้องปรบัปรุงใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ
 
 25. คาดว่าในเวลา 20 ปีขา้งหน้า ประเทศไทยจะมรีะบบการศกึษาทีก่้าวหน้าไม่หย่อน
กว่าประเทศอื่น ระบบการศึกษาภาคบงัคบั 7 ปี คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทัว่พระราช- 
อาณาจกัร การศกึษาจะเน้นหนักในการปพูืน้ฐานดา้นอาชวีะชัน้สูง ซึง่มสี่วนส าคญักบัการเศรษฐกจิ
อยา่งใกลช้ดิ 
 
  เมื่อวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชได้
ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ใช้แผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระหว่างระยะเวลา 
2504 ถงึ 2506 ถงึ 2509 นบัว่าเป็นแผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัแรกในประวตัศิาสตรข์อง
ประเทศไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นแผนส าหรบัระยะที่สอง คือ 
ระหว่างปี 2507 ถึงสิ้น 2509 ได้เท้าความถึงวตัถุประสงค์ นโยบาย และแผนด าเนินการตาม
แผนพฒันาฉบบัเดมิ ได้กล่าวโดยทัว่ไปถงึผลของการปฏบิตัใินระยะ 3 ปีที่ล่วงแล้ว และได้แสดง 



 

 

197 

วตัถุประสงคข์องแผนพฒันาการเศรษฐกจิในระยะ 3 ปีขา้งหน้าน้ี เป้าหมายและรายจ่ายทีก่ าหนดไว้
ตลอดทัง้โครงการแผนการต่างๆ ทีจ่ะด าเนินงานโดยละเอยีด นอกจากนี้ยงัไดพ้จิารณาความสมัพนัธ์
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัน้ีกบัปญัหาการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในระยะ 10 ถงึ 20 ปี
ขา้งหน้า 
 
  จากการประมวลผลของงานที่ได้ปฏบิตัไิปแล้วในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันา
จนถงึปจัจุบนัอาจกล่าวไดว้่าประเทศไทยไดก้้าวหน้าในดา้นเศรษฐกจิรวดเรว็ตามทีไ่ดค้าดหมายไว ้
ทัง้นี้ เนื่องมาจากการบรหิารประเทศโดยอาศยัหลกัวชิาการที่สุขุมและความอุตสาหะของประชาชน 
ตลอดจนภาวะการณ์ของดนิฟ้าอากาศและตลาดโลกได้อ านวยให้ประโยชน์แก่การพฒันาดงักล่าว 
ส าหรบัระยะ 3 ปีขา้งหน้านี้ หากจะยงัคงไว้ซึ่งอตัราการพฒันาในระดบัไม่ต ่ากว่าที่เป็นมาแล้ว ก็ 
จ าเป็นที่จะต้องใช้ความมานะพยายามและทุ่มเทก าลงัคนและการลงทุนสูงกว่าที่ได้กระท ามาแล้ว 
ตลอดจนการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินการผลติใหบ้งัเกดิผลสงูสุดอนัเป็นเจตนารมณ์ของคณะรฐับาล
ปจัจบุนัและวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาการเศรษฐกจิฉบบัน้ี 
 
  สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิดอ้นุมตัแิผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบันี้ 
เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2506 และคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2507 ใหใ้ช้
แผนพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตริะยะทีส่อง (พ.ศ. 2507-2509) ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2507 
เป็นตน้ไป 
 



บทท่ี 13 
รฐัวิสาหกิจและพฒันาการเศรษฐกิจ 

_____________ 
 

 1. รฐัวสิาหกจิมบีทบาทส าคญัอยูม่ากในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ในระยะ 3 ปี
ตามแผนพฒันานี้ คาดว่าจะมกีารลงทุนพฒันากจิกรรมรฐัวสิาหกจิด้วยเงนิงบประมาณ เงนิกู้ และ
เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศประมาณ 3,000 ล้านบาท และเงนิรายไดข้องรฐัวสิาหกจิเองเป็นเงนิ
ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมทัง้สิ้นเป็นเงนิถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยเมื่อ 
เปรยีบเทยีบตามส่วนของเงนิลงทุนเพื่อพฒันาการเศรษฐกจิทัง้สิน้ 
 
 2. ตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ รฐัวสิาหกจิหมายถงึบรษิัท
หรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่รฐับาลมทีุนรวมอยู่ดว้ยเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ตามความหมายดงักล่าวนี้  
รฐัวสิาหกจิทัง้สิน้มจี านวน 108 แห่ง ส าหรบัรฐัวสิาหกจิทีร่ฐับาลทีถ่อืหุน้ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 มอียู่ 19 
แห่ง รฐัวสิาหกจิเหล่านี้ประกอบกจิการต่างๆ เช่น การสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การพาณิชยแ์ละ
การธนาคาร ส่วนมาได้ร ับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ ร ัฐบาลได้ร ับ  
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิภาษอีากรและจากบางรายเป็นเงนิปนัผลและรายไดส้่งคลงั 
 
  ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะรฐัวิสาหกิจ 44 ราย ที่เป็น 
องค์การขนาดใหญ่ และมสี่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ ส่วนที่เกี่ยวกับกิจการธนาคารหรอื  
กจิการพาณิชย ์และที่มเีงนิลงทุนน้อยหรอืไม่เกี่ยวกบักิจการเศรษฐกิจโดยตรงนัน้ มไิด้รวมไว้ใน
แผนพฒันานี้ 
 

นโยบายและแนวทางด าเนินการ 
 

นโยบาย 
 
 1. ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันานัน้ รฐับาลได้ลงทุนในดา้นรฐัวสิาหกจิเป็นจ านวน
มากกว่าทีแ่ลว้ๆ มา ฉะนัน้เพื่อใหก้ารลงทุนเกดิผลประโยชน์สูงสุดส่วนรวมแก่เศรษฐกจิของประเทศ 
และเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงนิลงทุนของรฐัวิสาหกิจทัง้ที่ได้มาจากเงนิรายได้ของตนเอง เงนิกู้
ต่างประเทศ เงนิงบประมาณแผ่นดนิ และเงนิอื่นๆ รฐับาลจงึไดว้างระเบยีบว่าด้วยการเงนิและการ
บญัชขีองรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2504 ใหร้ฐัวสิาหกจิทุกแห่งถอืเป็นหลกัปฏบิตัทิัง้ในดา้นการบญัชแีละ
การลงทุนให้มมีาตรฐานเดยีวกนั ตามระเบยีบนี้รฐัวสิาหกจิจะต้องส่งงบลงทุนตามโครงการไปยงั
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตพิจิารณาก่อน ปรากฏว่ารฐับาลได้อนุมตัใิหร้ฐัวสิาหกจิ 44 แห่ง 



 

 

197 

ดงักล่าวลงทุนทัง้สิ้นประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้รฐัวสิาหกิจดงักล่าวนี้สามารถเพิม่ 
ผลผลติสงูขึน้เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ 
 
 4. ในระยะ 3 ปีหลงัของแผนพฒันานี้ การด าเนินงานจะเน้นหนักไปในดา้นปรบัปรุงให้
รฐัวสิาหกิจมสีมรรถภาพสูงขึ้น และขยายกิจกรรมของรฐัวสิาหกิจที่มบีทบาทส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิ โดยพยายามทีจ่ะปรบัปรุงการผลติและการวจิยัตลาด รวมตลอดทัง้การบรหิารงาน และ
การด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ เพื่อให้การลงทุนเกดิคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศจรงิๆ 
ทัง้นี้มไิด้มจีุดมุ่งหมายในด้านผลก าไรเป็นเกณฑ์แต่อย่างเดยีว หากแต่จะพจิารณาถึงประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจแก่ส่วนรวมและความจ าเป็นของบรกิารที่ประชาชนอาจได้รบัอีกด้วย รฐับาลมี
นโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการลงทุนอย่างเสรขีองเอกชนและเร่งรดัใหเ้อกชนท าการลงทุนมากขึน้ ฉะนัน้
ในการปฏบิตัิตามนโยบายนี้ รฐับาลจะไม่โอนกจิการของเอกชนมาเป็นของรฐัหรอืประกอบกจิการ
แขง่ขนักบัเอกชนเสยีเอง และพรอ้มทีจ่ะพจิารณาโอนรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมใหแ้ก่เอกชนรบัซือ้ไป
ในกรณทีีเ่หมาะสม ส่วนมากรฐับาลจะประกอบกจิการประเภทสาธารณูปโภค ซึง่ในบางกรณีรฐับาล
อาจจะต้องขาดทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน รฐับาลจะประกอบกจิการอุตสาหกรรมและ
กิจกรรมอื่นๆ เฉพาะที่มคีวามส าคญัอย่างยิ่งเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เท่านัน้ เช่น กิจกรรม
ดงัต่อไปนี้ 
 
  ก. กจิกรรมีร่ฐัจ าเป็นจะต้องกระท าเพื่อประโยชน์ใสนทางยุทธศาสตรเ์พื่อผลติ
เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์อนัจ าเป็นแก่การป้องกนัประเทศ 
 
  ข. การสาธารณูปโภคที่มลีกัษณะเป็นบรกิารสาธารณะ เช่น การผลติและการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า การรถไฟ การท่าเรอื การไปรษณยีโ์ทรเลข การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นตน้ 
 
  ค. อุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนมากหรอืยงัไม่เป็นทีส่นใจของเอกชนจะลงทุนแต่
เป็นประโยชน์ในการทีจ่ะใหร้ฐัเขา้จดัท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม 
 
  ง. กิจกรรมี่จะส่งเสริมเพิ่มรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศและที่จะช่วย 
ส่งเสรมิกิจกรรมอื่นๆ ของเอกชน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและกิจกรรม  
โรงแรม เป็นตน้ 
 
  จ. กจิกรรมที่รฐัจะต้องจดัท าเพื่อป้องกนัการหลกีเลี่ยงภาษีอากร อนัจะท าให้
รายไดท้างภาษอีากรลดน้อยลง เช่น การผลติและการจ าหน่ายยาสบู การท าไพ่ เป็นตน้ 
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  ฉ. กิจกรรมที่ตัง้ขึ้นเพื่อรักษาวัฒนธรรม ศิลป์์ก์รรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณขีองชาต ิหรอืส่งเสรมิใหม้ผีูรู้จ้กัประเทศมากขึน้ เช่น การดุรยิางค ์นาฎศลิป์ ์เป็นตน้ 
แนวทางด าเนินการ 
 
 5. ในปจัจุบันน้ี หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรอืโดยทางอ้อมกับกิจการของ
รฐัวสิาหกจิมอียู่หลายแห่งด้วยกนั นอกจากกระทรวงเจา้สงักดัแลว้ยงัมหีน่วยราชการอื่นๆ ที่มสี่วน
เกีย่วขอ้งในการพจิารณาและการควบคุมการด าเนินงานอกีดว้ย เช่น คณะทีป่รกึษาส่วนองคก์ารของ
รัฐ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ  
สภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นต้น ฉะนัน้ ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  
ขา้งต้น จ าเป็นจะต้องมกีารร่วมและประสานงานกนัระหว่างหน่วยราชการดงักล่าวและองคก์ารอื่นที่
เกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ แนวทางด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์ี้ คอื 
 
  (1) ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตเิป็นหน่วยกลางประสานงานที่
เกีย่วกบัแผนการลงทุนและนโยบายการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 
 
  (2) สนับสนุนให้รฐัวสิาหกจิจดัท าโครงการพฒันาระยะยาวเกี่ยวกบัการลงทุน
รวม ตลอดทัง้แผนการผลติและแผนการจดัหาตลาด เพื่อยดึถอืเป็นแนวทางด าเนินการ 
 
  (3) ศกึษาและประเมนิผลของการด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจ เปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ความสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ด าเนินการ และการ 
ปรบัปรงุคุณภาพใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานสากล 
 
  (4) ส ารวจและวเิคราะห์โดยละเอยีดรอบคอบในเรื่องกจิการของรฐัวสิาหกจิที่
สามารถเลี้ยงตวัเองได้ และประเภทที่จะต้องอาศยังบประมาณประจ าปีเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของการด าเนินงานแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมควรล้มเลกิรฐัวสิาหกจิใดจะต้องศกึษาวธิกีารที่ดทีี่สุด 
เช่น ใหเ้ช่าหรอืขายใหเ้อกชน หรอืใหร้วมเขา้กบัรฐัวสิาหกจิอื่นๆ เป็นต้น ส่วนรฐัวสิาหกจิทีป่ระกอบ
กิจการสาธารณูปโภคอย่างเดียวกัน หรอืมลีกัษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งขณะนี้แยกออกเป็นหลาย
องค์การก็ควรได้รบัการพจิารณาอย่างละเอียดว่าสมควรรวมตัง้ขึ้นเป็นองค์การเดยีวกนัเพียงใด
หรอืไม ่
 
  (5) พจิารณาปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการที่ใช้ควบคุมการ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิในขณะนี้ รวมตลอดทัง้การบรหิารงาน วธิกีารด าเนินงาน ระบบการบญัช ี
การควบคุมรายได้รายจ่าย การควบคุมวสัดุคงเหลอื และวธิีรายงาน เพื่อให้การด าเนินงานของ 
รฐัวสิาหกจิเป็นไปโดยสะดวก มสีมรรถภาพสงูขึน้ และมอีสิระมากขึน้ตามความเหมาะสม 
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  (6) การจดัตัง้รฐัวสิาหกจิขึน้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีจ่ะลงทุนเป็นจ านวนมาก
นัน้จะตอ้งท าการส ารวจในดา้นวชิาการและการหาวสัดุ พลงังาน ตลาด การขนส่งและปจัจยัอื่นๆ ให้
เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เพื่อทราบถงึความเหมาะสมและระยะเวลาทีส่มควรในการที่จะจดัตัง้รฐัวสิาหกจิ 
ตลอดจนสถานทีจ่ะจดัตัง้ ทัง้น้ี สมควรปรกึษาหารอืกบัเจา้หน้าทีต่่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการ
ขดัแยง้และการแขง่ขนัระหว่างอุตสาหกรรมของรฐับาลและอุตสาหกรรมของเอกชน 
 
  (7) เพื่อให้ร ัฐวิสาหกิจมีสมรรถภาพในการด าเนินงานจริงๆ การแต่งตัง้ 
ผูบ้รหิารงานชัน้ผูค้วบคุมนโยบายและผูบ้รหิารงาน ควรจะต้องพจิารณาเลอืกผู้ทีม่คีวามสามารถใน
ดา้นการจดัการและมคีวามช านาญในงานของรฐัวสิาหกจิโดยเฉพาะเขา้ปฏบิตังิาน และสมควรมกีาร
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต าแหน่งส าคญัในการบริหารและด าเนินกิจการให้ทราบซึ้งถึงนโยบายและ 
วตัถุประสงค์ของพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศ และความสมัพนัธข์องรฐัวสิาหกจิกบัการพฒันา
ดงักล่าว 
 

เป้าหมายการผลิตสินค้าและบริการของรฐัวิสาหกิจ 
 

 6. จากประมาณการผลติสนิคา้และบรกิารของรฐัวสิาหกจิบางแห่งในระยะ 3 ปีแรกของ
แผนพฒันาการเศรษฐกจิ และตามรายละเอยีดของตารางที ่3 เกีย่วกบัประมาณการผลติ อาจสรุปผล
การผลติและจ าหน่ายของรฐัวสิาหกจิทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2504-2506) ไดด้งันี้ไป 
 
  ก. สาขาเกษตร องค์การสวนยางและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เพิ่ม
ปรมิาณการจ าหน่ายขึน้รอ้ยละ 59 และตามล าดบั ส าหรบัอุตสาหกรรมหอ้งเยน็และองคก์ารสะพาน-
ปลา ปรมิาณการจ าหน่ายอยูใ่นระดบัเดมิ 
 
  ข. สาขาคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
และบรษิทัเดนิอากาศไทยมจี านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณสนิคา้พสัดุภณัฑเ์พิม่มากขึน้ ทัง้ผู้โดยสาร
และสินค้า เฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 10 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มบรกิารทาง
โทรศพัทส์ าหรบัพระนครและธนบุรสีงูขึน้รอ้ยละ 58 และในส่วนภมูภิาครอ้ยละ 26 
 
  ค. สาขาพลงังาน รฐัวิสาหกิจจ านวน 4 แห่ง ซึ่งท าการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าสามารถผลติเพิม่ขึน้จาก 264,000 กโิลวตัต์ ในปี 2504 เป็น 334,000 กโิลวตัต์ ในปี 
2506 หรอืรอ้ยละ 26  
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  ง. สาขาอุตสาหกรรม ผลติภณัฑข์องรฐัวสิาหกจิในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 ถงึ 194 และปรากฏว่ารฐัวสิาหกจิจ านวน 10 แห่ง ไดเ้พิม่ผลผลติขึน้กว่ารอ้ยละ 
50 
 
 7. ในระยะหลงัของแผนพฒันา (พ.ศ. 2507-2509) อาจคาดได้ว่าผลติผลและบรกิาร
ของรฐัวิสาหกิจสาขาต่างๆ จะเพิม่มากขึ้นกว่าเดิม และอัตราเพิ่มส าหรบับางรายจะสูงมากกว่า  
รายอื่น ทัง้นี้คาดว่าโครงการพัฒนาระยะยาวของรัฐวิสาหกิจบางรายจะส าเร็จและเริ่มเกิด  
ผลประโยชน์ในระยะนี้ และการผลติของรฐัวิสาหกจิบางรายทีส่รา้งเสรจ็แล้วระหว่างปี 2504-2506 
จะเพิม่สงูขึน้ ส่วนรายอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหม้สีมรรถภาพดขีึน้หรอืไดข้ยายกจิกรรม การผลติ
ย่อมจะเพิม่ขึน้ไปดว้ย ตารางที ่3 แสดงประมาณการขยายตวัของรฐัวสิาหกจิในปี 2509 เทยีบกบัปี 
2504 และ 2506 สรปุไดด้งันี้ 
 
  ก. สาขาเกษตร มวลรวมรายได้ของรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรในปี 2509  
คาดว่าจะสูงกว่าปี 2506 เนื่องจากในระยะ 3 ปีนี้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นอาจเพิ่มรายได้
ประมาณร้อยละ 43 องค์การสะพานปลาร้อยละ 33 องค์การสวนยางร้อยละ 14 และองค์การ 
อุตสาหกรรมปา่ไมร้อ้ยละ 8 
 
  ข. สาขาคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าผู้โดยสารและสินค้า 
พสัดุภณัฑจ์ะเพิม่จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 19 ในปี 2509 ธุรกจิของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยและ
บรษิทัเดนิอากาศไทย จ ากดั กค็าดว่าจะเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั และคาดว่าองคก์ารโทรศพัทจ์ะสามารถ
ขยายบรกิารโทรศพัทข์ึน้อกีรอ้ยละ 58 ในเขตพระนครและธนบุร ีและรอ้ยละ 26 ในส่วนภมูภิาค 
 
  ค. สาขาพลงังาน พลงังานไฟฟ้าที่ติดตัง้เสร็จภายในปี 2509 จะมกี าลงัสูง
กว่า 568,000 กโิลวตัต ์หรอืมากกว่าปรมิาณทีต่ดิตัง้ใน พ.ศ. 2506 รอ้ยละ 70 
 
  ง. สาขาอุตสาหกรรม ผลติภณัฑข์องรฐัวสิาหกจิ อุตสาหกรรมในระยะหลงั
ของแผนพฒันาส่วนมากจะสามารถเพิม่ผลผลติได้มากกว่าในระยะ 3 ปีแรก และคาดว่าองค์การ 
ทอผ้า บรษิทัไมอ้ดัไทยและองค์การแบตเตอรี่จะขยายการผลติมากที่สุด ส่วนรฐัวสิาหกิจรายที่ได้
ส าเรจ็แผนการขยายงานแลว้จะสามารถเพิม่การผลติในอตัราทีต่ ่ากว่าปี 2506 
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งบลงทุนเพ่ือการพฒันาของรฐัวิสาหกิจ 
 

 8. นอกจากอาศยัเงนิงบประมาณแผ่นดนิ เงนิกู ้หรอืเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศแลว้ 
รฐัวสิาหกจิต่างๆ ไดก้ าหนดจะลงทุนพฒันาดว้ยเงนิรายไดข้องตวัเองประมาณ 1,500 ลา้นบาท ในปี 
2507-2509 ใกลเ้คยีงกบัทีไ่ดล้งทุนในปี 2504-2506 และเทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 31 ของงบพฒันาของ
รฐัวิสาหกิจทัง้สิ้นประมาณ 4,800 ล้านบาท ส่วนเงนิลงทุนที่จะจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินนัน้
ประมาณเท่ากับร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 40 จะใช้จากเงินกู้และสินเชื่อซึ่ง 
ผ่อนช าระและเงนิอื่นๆ ทัง้นี้ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นตารางที ่1 และที ่2 ส่วนโครงการพฒันาของ 
รฐัวสิาหกจิทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาการเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ไดส้รุปไวโ้ดยแยกตามสาขา
รฐัวสิาหกจิต่อไปนี้ 
 
 9. สาขาเกษตร  ใช้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองประมาณ 80 ล้านบาท และ 
งบประมาณแผ่นดนิประมาณ 42 ลา้นบาท เทยีบกบั 114 ลา้นบาท และ 26 ลา้นบาท ตามล าดบัในปี 
2504-2506 
 
  ก. องค์การสะพานปลา ในปี 2504-2506 ได้ท าการปรบัปรุงสะพานปลา
กรงุเทพฯ โดยการก่อสรา้งและขยายสถานทีท่ าการประมลูจ านวนปลา ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้และสรา้ง
ท่าเทยีบเรอืประมงที่ท่าศาลา จงัหวดัสมุทรสาครและที่จงัหวดัระยอง ในปี 2507-2509 จะขยาย 
ท่าเรอืประมงทีส่ะพานปลากรุงเทพฯ ออกไปอกี 1,000 ตารางเมตรเพื่อใหเ้รอืประมงน ้าลกึสามารถ
เขา้จอดเทยีบเท่าไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ คาดว่าสนิคา้สตัวน์ ้าจะเพิม่ขึน้ปีละ 1,300 ตนั เป็นมลูค่าประมาณ 
36 ลา้นบาท 
 
   นอกจากนัน้ จะท าการสรา้งท่าเรอืประมงสาธารณะที่สงขลา ระนอง ตราด 
หวัหนิ ขลุง สตัหบี ปราณบุร ีและสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลอืใหบ้รกิารแก่ชาวประมงในการจ าหน่าย
สตัว์น ้าและป้องกนัการถูกบบีบงัคบัให้ขยายปลาในราคาต ่า การก่อสร้างท่าเรอืประมงที่กรุงเทพฯ 
สงขลา ระนอง และตราดนัน้จะใช้เงนิงบประมาณ ส่วนที่เหลอือีก 5 แห่งนัน้จะใช้เงนิองค์การเอง 
ส่วนสนิคา้สตัวน์ ้าทีจ่ะน าเขา้เทยีบเท่าเรอืเหล่านี้นัน้ ประมาณว่าจะเป็นจ านวนปีละ 90,000 ตนั เป็น
มลูค่าประมาณ 160 ลา้นบาท 
 
  ข. องค์การสวนยาง คาดว่าจะใช้เงนิจากรายได้ของตัวเองประมาณปีละ 
350,000 บาท และอาศัยงบประมาณแผ่นดินปีละ 1.5 ล้านบาทจนถึงปี 2508 ส าหรบัโครงการ
บ ารุงรกัษาสวนยางและสวนกาแฟในเนื้อที่ 4,950 ไร่ที่นาบอน และจะท าการติดตาต้นยางพนัธุ์
พืน้เมอืง 165,000 ตน้ดว้ย หลงัจากปี 2508 ต้นยางทีเ่พาะไวเ้ดมิจะมอีายุมากพอจะผลติยางไดบ้า้ง
แลว้ และมรีายไดท้ีจ่ะน ามาใชส้ าหรบัการตดิตามขยายพนัธุ ์การปลูกซ่อมและการบ ารุงรกัษาต้นยาง
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ต่อไป ส่วนแผนการเพาะปลกูยางพนัธุด์ปีีละ 3,200 ไร่ทีทุ่่งสงซึง่ไดด้ าเนินการในปี 2505 และ 2506 
นัน้ คาดว่าจะปรบัทีเ่สรจ็ในปี 2509 
 
  ค. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เน่ืองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รบั
สมัปทานตดัไมส้กัทัว่ประเทศไทยแต่ผู้เดยีว ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงกจิการโดยจดัหา
เครื่องมอืและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขยายงาน และจะได้สรา้งส านักงานตามเขต
ต่างๆ 5 เขต คอื ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ตาก พษิณุโลก แพร่ สุราษฎรธ์านี เพื่อด าเนินการและควบคุม
การตดัไมต่้อไป ซึง่คาดว่าจะต้องลงทุนประมาณ 72 ลา้นบาท ในปี 2507-2509 นอกจากนี้องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม้ยงัมคีวามรบัผิดชอบในการคุ้มครองทดลองค้นคว้าและบูรณะป่าไม้อีกด้วย  
ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงเกษตร 
 
 10. สาขาคมนาคมและขนส่ง ใชง้บลงทุนของรฐัวสิาหกจิเองประมาณ 710 ล้านบาท 
และจากงบประมาณและเงนิกู้ต่างประเทศอกีประมาณ 1,300 ลา้นบาท ในปี 2507-2509 เทยีบกบั 
661 ลา้นบาท และ 270 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2504-2506 
 
  ก. การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปี 2504-2506 การท่าเรอืแห่งประเทศไทย
ได้ท าการปรบัปรุงอ านวยความสะดวกในด้านการสนิค้าและบรกิารเรอืสนิค้าต่างประเทศ โดยการ 
จดัหาอุปกรณ์ต่างๆ เพิม่เตมิ และขดุลอกรอ่งน ้าตลอดถงึบรเิวณท่าเรอืกรงุเทพฯ และบรเิวณหน้าท่า
เทียบเรอื เพื่อให้เรอืสนิค้าขนาดใหญ่กินน ้าลึก 28 ฟุต หรอืขนาด 10,000 ตันเข้ามาจอดเทียบ 
ท่าเรอืและกลบัล าไดส้ะดวกทุกเวลา 
 
   ในระยะ 2507-2509 การท่าเรอืแห่งประเทศไทยยงัคงด าเนินการขยายและ
ปรบัปรุงบรกิารในด้านการขนถ่ายสนิค้า การเก็บรกัษาสนิค้าและการให้บรกิารแก่เรอืต่างประเทศ 
กล่าวคอื การสรา้งพืน้วางสนิคา้กลาง และขยายบรเิวณจดัเกบ็สนิคา้ใหม้ากกว่าเดมิ นอกจากนัน้ ใน
ระยะ 3 ปีนี้จะไดพ้จิารณาลงทุนประมาณ 110 ลา้นบาทในการปรบัปรุงขยายท่าเรอืและกจิการอื่นๆ 
เช่น การสรา้งหลกัผกูเรอืดว้ย 
 
  ข. การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปี 2504-2506 การรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิม่ปรมิาณก าลงัลากจงู โดยจดัหารถจกัรมาเพิม่เตมิอกี 25 คนั และรถจกัรสบัเปลีย่น 5 คนั เพื่อให้
เพยีงพอกบัจ านวนขบวนรถที่เพิม่ขึน้ ด าเนินการสรา้งขยายย่านใหม่และขยายย่านบางส่วน สรา้ง
และขยายทางหลกีเพิม่ขึน้ 27 แห่ง และ 14 สถานี เปลีย่นรางและประแจขนาด 50 ปอนด ์เป็นขนาด 
70 ปอนด์ ท าการเปลี่ยนสะพานไมเ้ป็นสะพานเหลก็หรอืคอนกรตีถาวรให้รบัน ้าหนักเพลา 15 ตนั 
งานดงักล่าวนี้ได้ด าเนินเสรจ็ไปแล้วประมาณร้อยละ 47 ส าหรบัทางสายเหนือ ตะวนัออกเฉียงใต ้
และตะวนัออก ในระยะ 2507-2509 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รถสนิค้าเพิม่ขึน้อีกประมาณ 
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1,000 คนั รถจกัรดเีซล 35 คนั รถโดยสาร 35 คนั และรถดเีซลราง 10 ชุด ท าการก่อสรา้งและขยาย
ย่านสถานีขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ส าคญัๆ อีก 11 แห่ง เปลี่ยนรางและประแจเป็นขนาด 70 
ปอนด์ที่จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ นครศรธีรรมราช และสงขลา รวมเป็นระยะทาง 651 ก.ม. และ
เปลีย่นสะพานใหร้บัน ้าหนกัเพลา 15 ตนัต่อจากปี 2506 ใหเ้สรจ็สิน้จากโครงการคาดว่าจะลงทุนจาก
รายไดข้องการรถไฟฯ เองประมาณ 340 ลา้นบาท 
 
  ค. องค์การโทรศพัท์ องค์การโทรศพัท์จะท าการขยายบรกิารต่างๆ ออกไป
ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น คาดว่าจะสามารถท าการติดตัง้โทรศพัท์ให้แก่ผู้ขอได้ 11,300 เลขหมายใน 
พระนครและธนบุร ีนอกจากนัน้จะไดเ้ริม่ด าเนินกจิการโทรคมนาคมดา้นโทรศพัท ์โดยคาดว่าจะเริม่
ด าเนินการไดใ้น 3 เขตแรก คอื จากกรงุเทพฯ ไปทางเหนือถงึสระบุร ีทางตะวนัออกถงึอรญัประเทศ 
และจนัทบุร ีจากสระบุรีถึงหนองคาย และจากโคราชถึงอุบลราชธานี ภายในปี 2507-2509 จะ 
ด าเนินการต่อไปอกี 2 เขต คอื จากสระบุรถีงึเชยีงใหม่และจากกรุงเทพฯ ถงึเพชรบุร ีสุราษฎรธ์านี  
หาดใหญ่ และภูเก็ต และยงัท าการติดตัง้เครื่องวิทยุโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อในเขตที่อยู่นอกจุด 
โทรคมนาคม คอืระหว่างปตัตานี ยะลา นราธวิาส สุไหงโกลก และเชื่อมเขา้หาดใหญ่ กรุงเทพฯ และ
มาเลเซยี และนอกจากนัน้ ได้ด าเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสายเคเบลิของเก่าที่ฝ ัง่ใน
ถนน และอุปกรณ์ข่ายทางสายตอนนอกให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั และให้ประสานงานกบัโครงการ
ขยายถนนของเทศบาลนครกรงุเทพฯ – ธนบุร ีและการสรา้งงานใหมข่องส่วนราชการต่างๆ ดว้ย 
 
  ฆ. องคก์าร ร.ส.พ. ในปี 2504-2506 องคก์ารไดใ้ชเ้งนิรายไดข้ององคก์าร ท า
การซือ้รถแทรกเตอรเ์ซมเิทรเล่อ 75 ชุด และโดยสาร 50 คนั เพื่อทดแทนของเก่า ในปี 2507-2509 
เนื่องจาก ร.ส.พ. จะต้องโอนกิจการรถโดยสารไปให้บรษิทัเดนิรถโดยสารซึ่งจะได้ตัง้ขึ้นใหม่ตาม
นโยบายของรฐับาล ร.ส.พ. จะลงทุนส่วนใหญ่ในการซือ้รถบนัทุกเพื่อทดแทนเก่า โดยใชเ้งนิรายได้
ของตวัเองส่วนหนึ่งประมาณ 6.8 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งใช้จากงบประมาณแผ่นดนิประมาณ 
13.5 ลา้นบาท 
 
 11. สาขาพลงังาน ในปี 2504-2506 ในปี 2504-2506 สาขาพลงังานไดล้งทุนปรบัปรุง
ขยายงานและก่อสรา้งประมาณ 344 ลา้นบาท และประมารณ 1,800 ลา้นบาท จากงบประมาณและ
เงนิกูต่้างประเทศ ส่วนในปี 2507-2509 คาดว่าจะใชง้บลงทุนของรฐัวสิาหกจิเองประมาณ 244 ลา้น
บาท และจากเงนิกูแ้ละงบประมาณ 1,148 ลา้นบาท 
 
  ก. การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในปี 2504-2506 ท าการ
จ าหน่ายไฟในเขตจงัหวดัต่างๆ ที่อยู่นอกเขตของการไฟฟ้านครหลวง โดยใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดเีซล การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไดท้ าการขยายเขตการจ าหน่ายไฟฟ้าไปยงัทอ้งทีอ่ าเภอ กิง่อ าเภอ และ
สุขาภบิาลทีย่งัไมม่ไีฟฟ้าใช ้เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ไีฟฟ้าใชโ้ดยทัว่ถงึกนั ในระยะปี 2507-2509 จะได้
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ท าการก่อสรา้งการไฟฟ้าใหม่อกีไม่ต ่ากว่า 90 แห่ง นอกจากนี้ยงัท าการก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากลิกไนท์ในจังหวัดภาคใต้รวม 8 จังหวัด ท าการ 
ก่อสรา้ง ปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเขตยนัฮรีะยะแรกอกี 12 จงัหวดั ระยะที่สองอกี 13 จงัหวดั 
และจดัท าการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออกี 10 จงัหวดั 
รวมทัง้สิ้น 43 จงัหวดั โดยจะให้มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยทัว่ถึงกนัอย่างเพียงพอ และมรีาคาถูกพอ 
สมควรทุกจงัหวดัและอ าเภอในเขตทีก่ล่าวแลว้ 
 
  ข. การไฟฟ้านครหลวง ท าการจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตนครหลวง คอื พระนคร 
ธนบุร ีนนทบุร ีและสมุทรปราการ โดยรบักระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้ายนัฮ ีในปี 2504-2506 
ได้ขยายบริการติดตัง้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 9,600 ราย และติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะประมาณปีละ 1,500 เสา การเปลีย่นระบบแรงดนัจาก 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ แก่ผูใ้ช้
ไฟในเขตขององคก์ารไฟฟ้านครหลวงจะเสรจ็ในปี 2510 
 
  ค. การไฟฟ้ายนัฮี ด าเนินงานตามโครงการยนัฮรีะยะที่ 2 โดยใช้เงนิกู้จาก
ธนาคารโลก เงนิงบประมาณแผ่นดนิ และเงนิรายได้ของการไฟฟ้ายนัฮ ีรวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 213.4 
ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิรายไดข้องการไฟฟ้ายนัฮเีอง 34.4 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการตดิตัง้สายส่งศกัย์
สงู 230 กโิลโวลต ์สายที ่2 ทัง้นี้เพื่อประดยชน์ในการเพิม่สมรรถภาพและปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
ระบบสายส่งใหด้ขีึน้ เป็นการลดความสูญเสยีกระแสไฟในสาย และเพื่อใหค้วามแน่นอนของกระแส -
ไฟมมีากขึน้ นอกจากนัน้ การไฟฟ้ายนัฮจีะสร้างสายส่งศกัยส์ูงของขนาด 69 กโิลโวลต์ และ 115 
กโิลโวลต์ รวม 4 สาย พรอ้มทัง้ตัง้สถานีรบัในเขตจงัหวดัตาก สุโขทยั พษิณุโลก พจิติร อุตรดติถ ์
นครปฐม ราชบุร ีเพชรบุร ีสมุทรสาคร ฉะเชงิเทรา สมุทรสงคราม ชลบุร ีระยอง อ าเภอสตัหบี และ
อ าเภอแมส่อดเพื่อใหก้ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาครบัไปจ าหน่ายแก่ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตดงักล่าว 
 
  ฆ. การไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้
จดัตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2506 เพื่อรบัผดิชอบก่อสรา้งไฟฟ้าพลงัน ้า โครงการน ้าพองและโครงการน ้าพุง
เพื่อส่งไฟฟ้าในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 10 จงัหวดั โครงการน ้าพองมกี าลงัไฟฟ้า
ตดิตัง้ 2,500 กิโลวตัต์ส าหรบัจ่ายในเขต 8 จงัหวดั โครงการน ้าพุงมกี าลงัติดตัง้ 6,300 กิโลวตัต ์
ส าหรบัจ่ายในเขต 2 จงัหวดั การก่อสรา้งโครงการน ้าพองไดเ้ริม่แลว้ในปี 2506 ส่วนโครงการน ้าพุง
จะเริม่ในปี 2507 
 
  ง. การลิกไนท์ ในระยะปี 2504-2506 ไดท้ าการจ าหน่ายแก่ประชาชนในเขต
จงัหวดัเชยีงใหม่ ล าปาง ล าพูน และจดัท าโรงผลิตไฟฟ้าที่จงัหวดักระบี่ มกี าลงัผลติได้ 40,000  
กโิลวตัต์ จะเริม่จ าหน่ายได้ในปลายปี 2507 คาดว่าจะลงทุนจากรายได้ขององค์การเองประมาณ 
10.5 ลา้นบาท เกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าระหว่างปี 2507-2509 
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 12. สาขาอุตสาหกรรม คาดว่ารฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมจะใช้เงนิรายได้ของตวัเอง
ประมาณ 169 ล้านบาทในการลงทุนพฒันาและขยายกจิการในปี 2507-2509 และคาดว่าจะใช้เงนิ
งบประมาณแผ่นดินและเงินกู้ หรือสินเชื่อต่างประเทศอีก 235 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
 
  ก. องค์การทอผ้า ใช้เงินรายได้ขององค์การทอผ้าเองในปี 2507-2509 
ประมาณ 8 ลา้นบาท เพื่อปรบัปรุงกจิการต่อจากทีท่ าอยู่เดมิ และใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิส าหรบั
ก่อสรา้งโรงงานใหมท่ีจ่งัหวดัพษิณุโลก สามารถผลติผา้ได ้6.2 ลา้นตารางเมตรต่อปี 
 
  ข. องค์การแก้ว โครงการนี้ใช้เงนิจากเงนิรายได้ขององค์การแก้วประมาณ 
4.5 ล้านบาท เพื่อผลิตแก้วเสทิน 5 ตันต่อวัน เพื่อผลิตเครื่องแก้วส าหรบัใช้ในกิจการศาสตร ์ 
วชิาการและกจิการแพทย ์เช่น ขวดยา แก้วไฟฉาย แก้วใช้ในการช่างและโป๊ะไฟทนความรอ้นสูง 
เป็นตน้ นอกจากนี้จะลงทุนเพิม่เตมิอกีประมารณ 15 ลา้นบาทเพื่อขยายการผลติแกว้ประเภทอื่นๆ 
 
  ค. บริษัทกระสอบอีสาน จ ากดั บรษิัทนี้ได้ด าเนินการตามโครงการขยาย 
กจิการตัง้แต่ปี 2505 โดยใชเ้งนิรายไดข้องบรษิทัเองประมาณ 19.4 ลา้นบาทในการตดิตัง้เครื่องจกัร
และอุปกรณ์เพิม่เตมิเพื่อขยายปรมิาณการผลติกระสอบจากวนัละ 30,000 ใบ เป็นวนัละ 50,000 ใบ 
ในปี 2507-2509 คาดว่าจะลงทุนอกี 38 ลา้นบาท ในการด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว 
 
  ง. โรงงานกระสอบป่านบางกระสอ โรงงานี้ได้ด าเนินงานตามโครงการ
ขยายกจิการระหว่างปี 2504-2506 โดยใช้เงนิรายได้ของโรงงานเองประมาณ 14 ล้านบาท และจะ 
ลงทุนเพิม่เตมิอกีประมาณ 28 ล้านบาท ในปี 2507-2509 เพื่อขยายปรมิาณการผลติกระสอบจาก 
ปีละ 6 ลา้นเป็นปีละ 10 ลา้นใบ 
 
  จ. โรงงานยาสบู จากการด าเนินงานในระยะปี 2504-2506 ปรากฏว่าโรงงาน
ยาสบูสามารถท าการผลติและจ าหน่ายเพิม่ขึน้ปีละ 1,000 ลา้นมวน ในปี 2507-2509 จะท าการสรา้ง
โรงงานใหมอ่กีแห่งหนึ่งแทนโรงงานเก่าทีจ่ะหยดุด าเนินการเพราะสถานทีแ่ละเครื่องหมดอายุงานมา
นานแล้ว นอกจากนัน้ท าการปรบัปรุงกจิการทางฝ่ายไร่ ฝ่ายจ าหน่าย และด้านอื่นๆ ทัง้น้ีจะลงทุน
จากรายไดข้องโรงงานเองทัง้สิน้ รวม 182 ลา้นบาท  
 
  ฉ. อตุสาหกรรมอ่ืนๆ นอจากนี้ยงัมอุีตสาหกรรมอื่นอกี ซึง่ใชเ้งนิรายไดข้อง
ตวัเองในการพฒันากจิการให้เจรญิขึน้ เช่น องค์การฟอกหนัง องค์การแบตเตอรี่ องค์การอาหาร
ส าเร็จรูป บริษัทส่งเสรมิเศรษฐกิจแห่งชาติ บรษิัทไม้อัดไทย และองค์การน ้าตาลไทย เป็นต้น 
โดยเฉพาะบรษิทัส่งเสรมิเศรษฐกิจแห่งชาตจิะช าระหนี้ให้หมดและด าเนินงานให้ได้ก าไรด้วยการ  
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ปรบัปรงุงานทีโ่รงงานน ้าตาลสุพรรณบุรแีละโรงงานกระดาษบางปะอนิ ส่วนโรงงานของกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมนัน้ยงัจะตอ้งปรบัปรงุงานกนัอกีมาก 
 
 13. สาขาพาณิชย ์รฐัวสิาหกจิที่ให้บรกิารเกี่ยวกบัค้าม ี3 แห่งด้วยกนัที่ใช้เงนิรายได้
ของตนเองประมาณ 76 ล้านบาท เพื่อปรบัปรุงระบบการจ าหน่าย การขยายตลาดการคา้ และตาม
วตัถุประสงคอ์ื่นๆ กล่าวคอื องคก์ารเชื้อเพลงิ องคก์ารคลงัสนิคา้ และองคก์ารตลาด 
 
 14. การส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว เพื่อที่จะส่งเสรมิกจิการท่องเทีย่วใหก้้าวหน้ายิง่ขึน้ 
ในระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจ รฐัด ารจิะจดัสรรเงนิให้องค์การส่งเสรมิการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็นจ านวนเงนิประมาณ 21.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 50 
ของระยะแรกของแผนพฒันา (2504-2506) 
 
  ในอดตีการส่งเสรมิการท่องเที่ยวมไิด้เป็นที่สนใจมากนักที่จะส่งเสรมิให้เป็นแหล่ง
เพิม่พูนเงนิตราต่างประเทศหรอืในด้านคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ การค้า การอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ แต่ในระยะเวลาสามปีที่แล้วมาได้เพิม่ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมากขึน้ จะ
เหน็ไดว้่ามกีารก่อตัง้องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว บรษิทัการบนิ และบรษิทัการเดนิทางท่องเทีย่ว
ขึน้ และเป็นผลท าให้กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางส าคญัของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก
ไกล จ านวนชาวต่างประเทศทีม่าท่องเทีย่วในประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้จากประมาณ 62,000 คน ในปี 
2502 เป็นประมาณ 150,000 คน ในปี 2506 ในระยะเวลาเดยีวกนันี้ โรงแรมชัน้หนึ่งไดเ้พิม่จ านวน
ขึน้จาก 858 หอ้ง เป็น 1,687 หอ้ง และคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรมได้
อนุญาตให้สร้างโรงแรมชัน้หนึ่งอีกประมาณ 1,500 ห้อง เพื่อสนองความต้องการของกิจการ 
ท่องเทีย่วซึง่ก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเรว็ รายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศจากการท่องเทีย่วไดเ้พิม่ขึน้
จากจ านวน 155 ลา้นบาท ในปี 2502 เป็นประมาณ 420 ลา้นบาทในปี 2506 
 
  อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการท่องเทีย่วยงัเป็นกจิการที่เพิม่จะไดเ้ริม่พฒันาใน
ประเทศไทยและอาจขยายได้อกีมาก นอกจากจะส่งเสรมิกจิการโรงแรมและบรกิารเกี่ยวกบักจิการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มปีรมิาณและระดบัมาตรฐานสูงขึน้เหมาะแก่นักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศแล้ว 
ยงัสมควรทีจ่ะส่งเสรมิใหป้ระชาชนในประเทศใหท้ าการท่องเทีย่วไปชมทอ้งทีแ่ละสถานทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตแิละในดา้นศิลป์ ์ โดยส่งเสรมิการจดัตัง้โรงแรมทีพ่กัอาศยัและบรกิารอื่นๆ ในราคาต ่าใหม้ี
ขึ้นทัว่ไปในท้องที่ที่ เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และความสัมพันธ์อันดี 
งามของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศอีกด้วย กิจการท่องเที่ยวที่ได้รบัการส่งเสรมิและ
พฒันาตามแนวทางนี้ย่อมหมายถงึการฝึกฝนและการศึกษาในวชิาชพีต่างๆ ในกจิการท่องเที่ยว 
อาทเิช่น การโรงแรม การบรกิารเดนิทางและการท่องเทีย่ว เป็นต้น 
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งบพฒันารฐัวิสาหกิจ 
ตารางท่ี 1 

รวมงบพฒันารฐัวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2504 – 2506 และ 2507 – 2509 

(ลา้นบาท) 
   ได้จาก ใช้จาก    ได้จาก ใช้จาก  
 ปี ใช้จาก งบ เงินกู้ต่าง รวม ปี ใช้จาก งบ เงินกู้ต่าง รวม 
  รายได้ ประมาณ ประเทศ (ประมาณ)  รายได้ ประมาณ ประเทศ (ประมาณ) 

เกษตร 04 31.59 6.24 - 37.83 07 31.98 12.58 - 44.56 
 05 32.71 5.50 - 38.21 08 23.92 16.57 - 40.51 
 06 50.15 14.75 - 64.90 09 24.11 13.09 - 37.20 
  114.45 26.49 - 140.94  80.01 42.26 - 122.27 
           
คมนาคมและขนส่ง 04 138.21 64.90 34.51 237.61 07 379.99 264.13 315.70 959.82 
 05 219.94 42.60 36.99 299.53 08 177.11 375.60 325.70 878.41 
 06 302.38 87.10 3.90 393.38 09 155.29 167.40 174.60 497.29 
  660.53 194.60 75.40 930.52  712.39 807.13 816.0 2,335.52 
           
พลงังาน 04 130.79 93.90 330.97 555.66 07 113.46 128.20 551.99 793.65 
 05 91.62 48.30 581.74 712.66 08 69.00 130.20 240.38 439.58 
 06 121.71 126.80 602.80 851.31 09 61.90 37.30 60.14 159.34 
  344.12 269.00 1,515.51 2,128.63  244.36 395.70 852.51 1,392.57 
           
อุตสาหกรรม 04 100.98 77.00 - 177.98 07 132.17 91.30 151.00 274.47 
 05 11.96 98.30 - 210.26 08 115.75 98.10 78.50 392.35 
 06 106.31 131.00 10.00 247.31 09 120.80 45.20 - 166.00 
  319.24 306.30 10.0 635.55  368.72 234.60 229.50 832.82 
           
พาณิชย ์ 04 20.49 5.00 - 25.49 07 28.93 - - 28.93 
 05 13.48 1.00 - 14.48 08 28.29 - - 28.29 
 06 20.87 - - 20.87 09 18.50 - - 18.50 
  54.84 6.00 - 60.84  75.72 - - 75.72 
รวมทุกสาขา  1,493.18 802.39 1,600.93 3,896.48  1,481.20 1,379.69 1,898.01 4,758.90 

 
หมายเหต ุ: ไมร่วมเงนิอุดหนุนจากรฐับาลทีใ่หเ้พือ่ช าระหนี้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และไมร่วมค่าภาษศีุลกากรและสรรพากร 
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ตารางท่ี 2 
ประมาณการลงทุนพฒันาจากเงินรายได้ของรฐัวิสาหกิจ 

 
(ลา้นบาท) 

รฐัวิสาหกิจ 2507 2508 2509 รวม 
สาขาเกษตร     
1. องคก์ารอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ 0.20 2.20 2.20 4.60 
2. องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ 30.00 20.00 20.00 70.00 
3. องคก์ารสะพานปลา     

ก. โครงการสรา้งท่าเทยีบเรอื 0.69 0.72 0.81 2.22 
ข. โครงการปรบัปรงุขยายงาน 0.70 0.70 0.70 2.10 

4. องคก์ารสวนยาง 0.39 0.30 0.40 1.09 
รวมสาขาเกษตร 31.98 23.92 24.11 80.01 

สาขาคมนาคมและขนส่ง     
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย     

ก. โครงการพฒันาเศรษฐกจิประเภทก่อใหเ้กดิ
สนิทรพัยถ์าวรของชาต ิ

 
231.68 

 
59.18 

 
50.09 

 
340.95 

ข. โครงการลงทุนอื่นๆ     
2. การท่าเรอืแห่งประเทศไทย1/ 56.57 26.00 29.00 111.57 
3. องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 72.17 69.28 56.57 198.02 
4. องคก์าร ร.ส.พ. 4.52 2.26 0.04 6.82 
5. บรษิทัเดนิอากาศไทย จ ากดั 15.05 20.39 19.59 55.03 

รวมสาขาคมนาคมและขนส่ง 379.99 177.11 155.29 712.39 
สาขาพลงังาน     
1. การไฟฟ้ายนัฮ ี 20.00 21.5 11.9 53.40 
2. การไฟฟ้านครหลวง 78.46 30.00 30.00 138.46 
3. การลกิไนท ์ 3.00 3.5 4.00 10.5 
4. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 12.00 14.00 16.00 42.00 

รวมสาขาพลงังาน 113.46 69.00 61.9 244.36 
สาขาอตุสาหกรรม     
1. องคก์ารทอผา้     

ก. โครงการปรบัปรงุโรงงานทอผา้กรงุเทพฯ 2.66 2.87 2.67 5.20 
2. องคก์ารฟอกหนงั 0.83 0.45 0.20 1.48 
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รฐัวิสาหกิจ 2507 2508 2509 รวม 
3. องคก์ารแกว้     

ก. โครงการผลติแกว้เสทนิ 1.50 1.50 1.50 4.50 
ข. โครงการปรบัปรงุขยายงาน 5.18 5.20 5.20 15.58 

4. องคก์าแบตเตอรี ่ 2.65 3.00 3.30 8.95 
5. องคก์ารผลติอาหารส าเรจ็รปู 2.00 2.00 3.00 7.00 
6. บรษิทักระสอบไทย จ ากดั 2.50 2.50 2.50 7.50 
7. บรษิทัส่งเสรมิเศรษฐกจิแห่งชาต ิ 11.00 12.00 13.00 36.00 
8. บรษิทักระสอบอสีาน จ ากดั 10.00 11.00 16.9 37.9 
9. โรงงานยาสบู 67.00 59.74 55.52 182.26 
10. โรงงานไพ่ 0.21 0.29 0.21 0.71 
11. โรงงานอยธุยา 0.94 0.70 1.00 2.64 
12. บรษิทัไมอ้ดัไทย จ ากดั     

ก. โครงการผลติไยไมอ้ดั 15.00 - - 15.00 
ข. โครงการปรบัปรงุขยายงาน - 4.00 5.00 9.00 

13. องคก์ารน ้าตาลไทย 1.05 1.50 1.8 4.35 
14. โรงงานกระสอบปา่น 9.65 9.00 9.00 27.65 

รวมสาขาอุตสาหกรรม 132.17 115.75 120.80 368.72 
สาขาพาณิชย ์     
1. องคก์ารตลาด 0.55 0.50 0.50 1.50 
2. องคก์ารคลงัสนิคา้ 2.00 2.00 2.00 6.00 
3. องคก์ารเชือ้เพลงิ 26.43 25.79 16.00 69.22 

รวมสาขาพาณชิย ์ 28.93 28.29 18.50 75.72 
รวมทุกสาขา 686.53 414.07 380.60 1,483.20 

 
หมายเหต ุ: 1/  ตวัเลขการลงทุนการท่าเรอืฯ ยงัไมร่วมบางรายการทีย่งัอยูใ่นระหว่างการพจิารณา 
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ตารางท่ี 3 
การเพ่ิมการผลิตของรฐัวิสาหกิจบางราย 

ระหว่าง พ.ศ. 2504 – 2506 – 2509 
 

  การผลิต อตัราเพ่ิมร้อยละ 
รฐัวิสาหกิจ หน่วย 2504 2506 2509 1/ 2504-  2507- 

   (ประมาณ) (ประมาณ) 2506 2509 
สาขาเกษตร       
1. องคก์ารอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ พนับาท 10,170 10,500 15,000 3 43 
2. องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ “ 221,770 236,270 255,000 7 3 
3. องคก์ารสะพานปลา “ 2,620 2,620 3,500 - 33 
4. องคก์ารสวนยาง “ 3,560 5,670 6,500 59 14 
สาขาคมนาคม       
1. การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผูโ้ดยสาร กม. 2,329 2,568 2,827 11 10 
 (ลา้น)      
 ตนั กม. (ลา้น) 1,376 1,498 1,686 9 13 
2. การท่าเรอืแหง่ประเทศไทย       
  สนิคา้เขา้ (ไมร่วมน ้ามนั พนัตนั 993 2,707 1,320 21 10 
  สนิคา้ออก พนัตนั 3,376 3,600 3,964 7 10 
3. องคก์ารโทรศพัท ์       
  พระนคร-ธนบุร ี เลขหมาย 29,500 46,500 62,000 58 33 
  หวัเมอืง “ 20,552 25,902 30,000 26 16 
4. บรษิทั เดนิอากาศไทย จ ากดั ผูโ้ดยสาร 28,612 29,962 31,331 5 5 
 กม. (พนั)      
 ตนั กม. (พนั) 306 365 435 19 19 
สาขาพลงังาน       
การไฟฟ้า (4 แหง่) กโิลวตัต์ 264,470 333,800 568,100 26 70 
สาขาอตุสาหกรรม       
1. โรงกลัน่น ้ามนัฝาง บาเรล 13,000 16,000 21,000 23 25 
2. องคก์ารทอผา้ ผา้ดบิ พนัเมตร 1,464 1,830 9,400 71 192 
   ผา้อื่นๆ “ 420 1,390    
3. องคก์ารฟอกหนงั หนงัส าเรจ็รปู พนัตารางฟุต 814 1,023 1,200 25 17 
 หนงัอื่นๆ พนักโิลกรมั 95 160 170 68 9 
4. องคก์ารแกว้ ตนั 8,6311/ 19,800 22,000 130 11 
5. องคก์ารแบตเตอรี ่ ชุด 8,8691/ 16,950 29,000 90 72 
6. โรงงานกระดาษบางปะอนิ  
 โรงงานกระดาษไทย 

ตนั 3,600 9,669 15,000 168 55 

7. บรษิทักระสอบอสีาน จ ากดั 
 บรษิทักระสอบไทย จ ากดั 

พนัใบ 8,835 15,000 23,000 72 51 
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  การผลิต อตัราเพ่ิมร้อยละ 

รฐัวิสาหกิจ หน่วย 2504 2506 2509 1/ 2504-  2507- 
   (ประมาณ) (ประมาณ) 2506 2509 

8. โรงงานน ้าตาลสพุรรณบุร ี       
 บรษิทัน ้าตาลอุตสาหกรรม 
 ชลบุร ีจ ากดั 

ตนั 26,201 41,200 45,000 57 9 

 องคก์ารน ้าตาลไทย       
9. โรงงานยาสบู ลา้นมวน 9,753 11,000 14,000 12 27 
10. โรงงานไพ ่ พนัชุด 409 500 500 22 - 
11. โรงงานสรุาอยธุยา สรุา พนัเท 1571/ 462 500 194 8 
 แอลกอฮอล ์ พนัลติร 7581/ 860 900 13 5 
12. บรษิทัไมอ้ดัไทย จ ากดั พนัแผ่น 913 1,450 2,600 59 79 
13. การลกิไนท ์ พนัตนั 163 268 440 64 64 

   
หมายเหต ุ: 1/  เดอืนมกราคม-กนัยายน เป็นตวัเลขทีแ่ทจ้รงิ เดอืนตุลาคม-ธนัวาคมเป็นตวัเลขประมาณ 




