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ค าน า 
ของ 

ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรฐัมนตร ี
ประธานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

………………………………… 

นับตัง้แต่ประเทศไทยไดเ้ริม่ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นครัง้แรกในปีงบประมาณ 2504 เป็นต้นมา รฐับาลได ้
ประจกัษ์เป็นอย่างดตีลอดมาว่า แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
นโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล จึงได้ปรากฏว่าการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นผลใหป้ระเทศมเีสถยีรภาพมัน่คงทัง้ทางการเงนิและการคลงั ไดร้บั
ความเชื่อจากสถาบนัระหว่างประเทศและนานาประเทศทัว่โลก ดงันัน้ รฐับาลจงึได้พจิารณาให้มี
การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพื่อยดึถอืนโยบายเศรษฐกจิของรฐัอยูต่ลอดมา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัน้ี เป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มรีะยะเวลา 5 ปี 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2516 - 2519 การพจิารณาวางแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ ไดด้ าเนินการให้รดักุม 
ยิง่ขึน้กว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้มา โดยไดพ้จิารณาปรบัปรุงแก้ไขอุปสรรคและปญัหาต่างๆ ของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่แล้วมาให้หมดไป ก าหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจและสงัคมขึ้นใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและสงัคมในปจัจุบนั และขยายขอบเขตของงานวางแผน ไปถงึส่วน
เอกชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีความยินดีที่ได้เห็นว่า  
แผนพฒันาฯ ฉบบันี้ เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีส่มบูรณ์กว่าฉบบัอื่นๆ เท่าทีไ่ด้
เคยกระท ามา และสามารถใชเ้ป็นแผนปฏบิตักิารของรฐับาลไดท้นัก าหนดเวลา 

การจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 พ.ศ. 2515-2519 ซึง่เป็น 
ผลส าเรจ็ขึ้นมาได้ด้วยดนีัน้ เกิดจากความร่วมมอืร่วมใจในการด าเนินงานอย่างใกล้ชดิของส่วน  



 

 

ข 

ราชการของกระทรวงต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการบรหิารฯ และคณะกรรมการของสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเขม้แขง็ในการปฏบิตังิานของส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งเจา้หน้าที่ได้ทุ่มเทก าลงักายและใจจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ขึ้น 
โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ตลอดจนความร่วมมอืที่ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ร ับจากส่วนเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจทาง  
อุตสาหกรรมและทางการคา้ของส่วนเอกชนหลายแห่ง ขา้พเจา้ในฐานะประธานของสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิแห่งชาต ิจงึขอแสดงความขอบคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ ทีน่ี้. 

 

 

จอมพล ถนอม กติตขิจร 
    (ถนอม กติตขิจร) 
      นายกรฐัมนตร ี

 



ค าน า 
ของ 

หม่อมเดช สนิทวงศ ์
ประธานกรรมการบริหาร สภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 

…………………………… 

งานวางแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินระยะแรกๆ (พ.ศ. 2504–2509) และ 
พ.ศ. 2510–2514) ได้จ ากดัแต่โครงการเศรษฐกิจอนัเป็นโครงการขัน้รากฐาน ประกอบด้วย 
โครงการทางหลวงสายประธาน โครงการทางหลวงจงัหวดั โครงการชลประทาน โครงการพลงังาน 
ไฟฟ้า โครงการสาขาเกษตร โครงการสาธารณูปการ และโครงการขยายการศึกษาทุกระดับ  
การด าเนินงานของโครงการดงักล่าวไดแ้ลว้เสรจ็เป็นส่วนใหญ่ นับว่าเป็นการสรา้งพืน้ฐานอนัมัน่คง
ทีจ่ะช่วยใหง้านพฒันาในดา้นเศรษฐกจิขยบัขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) ไดข้ยายขอบเขต
อย่างกว้างขวาง กล่าวคอื นอกจากงานพฒันาในด้านเศรษฐกิจบางสาขา ซึ่งปรบัปรุงโครงสร้าง
ระบบการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในประเทศและนอกประเทศ เพื่อแก้ภาวะ
เศรษฐกจิที่เป็นอยู่ในเวลานี้ให้บงัเกดิผลในระยะยาวแล้ว ยงัคลุมไปถงึกจิการสงัคมอกีด้วย ซึ่งจะ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนที่เกี่ยวเนื่ องไปถึงการศึกษาสาธารณสุขที่อยู่อาศัยและ  
สวสัดกิารสงัคม ในระยะเวลาของแผนฯ นี้ รฐัถือเอาการศึกษาทุกระดบัเป็นงานที่ส าคญัยิ่ง จงึ 
เพ่งเลง็ทีจ่ะขยายและปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึระดบัมธัยมสายสามญั
ในส่วนภมูภิาคใหบ้งัเกดิผลยิง่ขึน้ 

โดยที่ เศรษฐกิจส่วนเอกชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประทศในแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัปจัจุบนั จงึได้ก าหนดแนวนโยบายไว้แน่ชดัที่จะให้เอกชนร่วมมอืในการพฒันาอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ และในการบรกิารบางอย่างมากขึน้ โดยจะสนับสนุนผูป้ระกอบการลงทุนเพื่อกจิการ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และในการบรกิารบางอย่างมากขึ้น โดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการ  
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่ผลิตส าหรับการส่งออกนอกประเทศด้วยวิธีคืนภาษีอาการ  
บางประเภทซึ่งแฝงอยู่ในต้นทุนการผลติให้กบัผู้ส่งออก ดงันัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จงึเป็น 
แผนพฒันาฯ ซึง่รฐัและเอกชนรว่มมอืและมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอยา่งใกลช้ดิ 

การทีจ่ะใหโ้ครงการต่างๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะน าออกปฏบิตัเิพื่อใหป้ระโยชน์
ที่เกิดขึ้นไปถึงผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรมมากที่สุดนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการ 
ประสานงานโดยใกล้ชดิระหว่างกระทรวงทบวงกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ถ้าหากมอุีปสรรคใดๆ มากดีขวาง  



 

 

ง 

โครงการใดโครงการหนึ่ง กรมที่เกี่ยวขอ้งจะต้องร่วมกนัแก้ไขให้โครงการนัน้ด าเนินไปดว้ยด ีและ
เป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ซึง่มุง่เอาการยกระดบัการอยูด่กีนิดขีองประชาชนเป็นส าคญั 

 

 

           เดช สนิทวงศ ์   
(ม.ล. เดช สนิทวงศ)์ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
 

 
 
 



ค าน า 
ของ 

นายเรณู สวุรรณสิทธ์ิ 
เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

…………………………… 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2515–2519 เป็นผลของความ 
ร่วมมอืร่วมใจกนัระหว่างสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิและส่วนราชการของกระทรวง ทบวง
กรม และรฐัวสิาหกิจต่างๆ ตลอดจนเอกชนโดยเฉพาะ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศและ
สมาคมธุรกจิต่างๆ นอกจากนัน้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากต่างประเทศทัง้ในราชการและเป็นการ
ส่วนตวัอกีดว้ย ขา้พเจา้ในฐานะหวัหน้าส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตขิอถอืโอกาสนี้
แสดงความขอบคุณมายงัหน่วยงานต่างๆ ดงักล่าว ซึ่งอาจมคีวามภูมใิจด้วยว่า มสี่วนช่วยงาน
ส าคญัของชาติให้เป็นผลส าเร็จ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ - 
แห่งชาตทิุกคนที่ได้กระท าหน้าที่โดยไม่เหน็แก่ความเหนี่อยยาก ได้ปฏบิตังิานล่วงเวลาตลอดจน
วันหยุดราชการจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับนี้ ได้ประกาศได้ทันเวลา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เจา้หน้าทีก่องวางแผนเศรษฐกจิและสงัคม เจา้หน้าทีส่าขาต่างๆ และเจา้หน้าที่
กองงานคณะกรรมการบรหิาร และเจา้หน้าที่ด้านพมิพ์ ซึ่งได้ท างานอย่างเต็มที่ แมจ้ะต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขรา่งนี้หลายต่อหลายครัง้ กต็ัง้หน้าทีต่ ัง้ตาท างานใหเ้สรจ็ทนัเวลา เป็นทีน่ าชมเชย 
อยา่งยิง่ 

ในวาระอนัส าคญันี้ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติขอขอบพระคุณ ฯพณฯ  
จอมพลถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตร ีประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิฯพณฯ ม .ล.เดช 
สนิทวงศ ์ประธานกรรมการบรหิารฯ ฯ พณฯ พล.ท. แสวง เสนาณรงค์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงใน
ส านักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการ  
สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตอิกีครัง้หนึ่ง ทีไ่ดใ้หค้วามสนับสนุนและความเอาใจใส่แก่ผลงานนี้
จนได้มพีระบรมราชโองการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2515–2519 
เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2514  

 
เรณู สุวรรณสทิธิ ์
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พีน้่องประชาชนชาวไทยทีร่กัทัง้หลาย 

วนันี้เป็นวนัทีไ่ดม้พีระบรมราชโองการ ประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่3 ซึง่ไดก้ าหนดระยะเวลาไว ้5 ปี คอื ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ถงึ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2519 เนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้มคีวามส าคญัอยา่งยิง่แก่อนาคตของประเทศชาตขิอง
เรา ข้าพเจ้าในฐานะหวัหน้าคณะรฐับาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จงึใคร่ถือโอกาสนี้
ปราศรยัแก่พีน้่องรว่มชาตทิีร่กัทัง้หลาย เพื่อชีแ้จงนโยบายและสาระส าคญัของการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของชาติ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฉบับนี้  เพื่อให้ท่านได้ทราบและเข้าใจความ
ปรารถนาอนัดแีละความพยายามอยา่งแรงกลา้ของรฐับาลทีจ่ะเร่งรดัพฒันาประเทศชาตอินัเป็นทีร่กั
ยิง่ของเราทุกคน ใหเ้จรญิกา้วหน้าสบืต่อไป 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ในวนันี้  
ได้จดัท าขึน้ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ เพื่อเป็นการแสดงแนวนโยบายและวถิทีางด าเนินการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดย 

1. ก าหนดขอบเขตแห่งการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิส าหรบัพฒันาประเทศภายในระยะ 5 ปี 
ขา้งหน้า ให้ไปสู่เป้าหมายที่จะน าความสุขความเจรญิมาสู่พี่น้องชาวไทย โดยค านึงถึงพละก าลงั
ของประเทศโดยทุกดา้นประการหนึ่ง และค านึงถงึการเปลีย่นแปลงแปรผนัในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และการเมอืงของโลก อนัเป็นผลสะทอ้นมาถงึประเทศไทยอกีประการหน่ึง 

2. วางโครงการทีจ่ะความเจรญิในทางเศรษฐกจิและสงัคมมาใหแ้ก่ประเทศ ประกอบ 
ดว้ย โครงการทีเ่ป็นพืน้ฐานของการก้าวหน้าซึง่จะตอ้งขยายการด าเนินงานโดยกวา้งขวาง 
ต่อไปอกี และโครงการใหม่ทีจ่ะเริม่ขึน้เป็นรากฐานการพฒันาในระยะของแผนต่อๆ ไป ทัง้นี้ เพื่อ 
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ยกระดบัการครองชพีของประชากร และเสรมิสรา้งเสถยีรภาพและความปลอดภยัของชาตแิละ 
ประชาชนชาวไทยโดยทัว่กนั 

3. เนื่องจากการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์า้งต้น ยงัมอุีปสรรคส าคญัขวางหน้าอยู่ 
บางประการ จงึไดเ้สนอแนวทางเพื่อแก้ไขปญัหาขวางหน้าน้ี โดยใชม้าตรการทีจ่ะใหผ้ลในเวลาอนั
สัน้ และมาตรการทีจ่ะใหผ้ลในระยะยาว ซึง่จะเป็นรากฐานแห่งการเพิม่พลงัผลติของประเทศ 

ในระยะ พ.ศ. 2503–2509 ซึง่เป็นระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิ ฉบบัที ่1 นัน้ เป็นเวลา
ทีด่นิฟ้าอากาศอ านวย ประกอบทัง้ตลาดส าหรบัผลติผลของเรากอ็ยู่ในภาวะคล่องตวั จงึเป็นเวลาที่
ประเทศไทยรวบรวมสะสมเงนิตราต่างประเทศให้เพิม่พูนขึน้ โดยมจีุดประสงค์จะได้ใช้พฒันาการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจในอนาคต ต่อมาในระยะต้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลก็ได้ด าเนิน
นโยบายทีจ่ะป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ โดยใชเ้งนิตราต่างประเทศใหเ้ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิ และ
ก าหนดแผนพฒันาให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น ก็ปรากฏว่าได้เป็นผลติ โดยส่วนรวมแล้วกลไก
เศรษฐกจิของประเทศไดด้ าเนินไปโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ทีไ่ดว้างไว ้ในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 2 นี้ โครงการพฒันาของรฐัในสาขาต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วได้ด าเนินไปเสรจ็สมบูรณ์ตาม
เป้าหมาย บางโครงการสามารถด าเนินการไดเ้กนิเป้าหมาย แต่มบีางโครงการในสาขาคมนาคมและ
ขนส่งยงัต ่ากว่าเป้าหมาย พรอ้มกนันัน้รฐับาลก็ได้สนับสนุนส่งเสรมิใหเ้อกชนมบีทบาทกวา้งขวาง
และเข้มแขง็ยิง่ขึ้น โดยสรุปแล้วผลการด าเนินงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 แม้จะมบีาง
โครงการต ่ากว่าเป้าหมายอยู่บ้าง เนื่องจากถูกกระทบกระเทอืนจากภาวะตลาดนอกประเทศ และ
โดยการผนัแปรดา้นการเมอืงโดยเฉพาะการสูร้บในเวยีดนาม แต่ผลการพฒันาฯ  ทีว่ดัไดโ้ดยอตัรา
เ พิ่ ม ข อ ง 
รายไดป้ระชาชาตกิย็งัอยูใ่นอตัรารอ้ยละ 7.2 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราเพิม่ทีส่งูพอสมควร 

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปเป็นล าดบัในระยะสบิปี จากปี 2503 ถึง 2512  
รายไดป้ระชาชาตเิพิม่ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 8 ส่วนรายไดต่้อบุคคลในระยะเดยีวกนัเพิม่ขึน้
จากประมาณ 2.000 บาท เป็นประมาณ 3.150 บาท หรอืเพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี  
อย่างไรก็ดี ในปี 2512 ภาวะเศรษฐกิจก็ได้ประสบการผันแปรในด้านตลาดโลก มีปญัหา
ดุลการช าระเงนิเกดิขึน้เป็นครัง้แรกในระยะเวลาสบิปี เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศก็ได้ลดลงไป 
ซึ่ ง 
รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัแก่ปญัหาน้ีเป็นอยา่งมาก รฐับาลไดด้ าเนินมาตรการเพื่อแก้ไขไปแลว้หลาย
ประการตามแนวทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบายในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่3 กล่าวคอื 
มีจุดประสงค์จะลดการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศอีกด้านหนึ่ง และเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินตรา  
ต่างประเทศพรอ้มกนัอกีดา้นหนึ่งรฐับาลไดใ้ชม้าตรการภาษอีาการเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2513 ซึง่
รวมถงึการปรบัปรงุอตัราอากรขาเขา้ ภาษกีารคา้ และภาษสีรรพสามติ เพื่อลดการน าสนิคา้เขา้ทีไ่ม่
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จ าเป็นต่อประชาชนส่วนใหญ่อนัเป็นมาตรการประหยดัเงนิตราต่างประเทศ ส่วนมาตรการเพิ่ม
รายไดเ้งนิตราต่างประเทศกไ็ดด้ าเนินในดา้นส่งเสรมิการส่งออก 

มาตรการส าคญัเพยีงบางประการ มดีงันี้ 

1. ส่งเสริมให้ข้าวไทยสามารถแข่งขนักบัข้าวต่างประเทศ รฐัไดย้กเลกิพรเีมีย่ม
ขา้วไปแลว้ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อใหข้า้วไทยมตีน้ทุนต ่าลง ซึง่บงัเกดิผลดสีองประการ คอื 

1) จะไดส้ามารถแขง่ขนักบัขา้วของต่างประเทศ และ 
2) เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรขายขา้วไดร้าคาสงูขึน้ 

พรอ้มกนันัน้กจ็ะไดข้ยายตลาดขา้วไทย โดยรฐับาลมนีโยบายทีจ่ะขายขา้วแก่ต่างประเทศ
โดยใหส้นิเชื่อระยะยาว 

2. ก าหนดและจดัท าโครงการเร่งรดัการผลิตและการจ าหน่าย ส าหรบัผลติผล
เกษตรหลายชนิด เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ปศุสตัว ์กุง้ ฝ้าย และยาสูบ ผลติผลเหล่าน้ีมตีลาดมัน่คง
อยู่แลว้และมลีู่ทางจะขยายการผลติไปได้อกีมาก การเร่งผลติและจ าหน่ายผลติผลเหล่านี้ จงึเป็น
มาตรการทีส่ามารถน ารายไดม้าสู่ประเทศในระยะเวลาอนัสัน้ 

3. ลดต้นทุนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ได้สามารถผลติได้โดยมปีระสทิธภิาพและต้นทุนต ่า เพื่อให้สามารถแข่งขนัตลาดโลกได ้
นอกจากนัน้จะได้ส่งเสรมิในดา้นสนิเชื่อและเงนิลงทุนอุตสาหกรรม และการจดัตัง้ตลาดเงนิทุนบน
พืน้ฐานอนัมัน่คงอกีดว้ย 

การด าเนินมาตรการของรฐัซึ่งได้รบัความร่วมมอืเป็นอนัดจีากวสิาหกจิเอกชน เป็นผลให้ 
สามารถปรบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศเราเขา้กบัสถานการณ์เฉพาะหน้าได้โดยเรว็ จงึปรากฏว่ า
ในระยะสุดทา้ยของแผนฉบบัที ่2 คอื ในรอบ 6 เดอืนแรกของปี 2514 สถานการณ์ไดด้ขีึน้ มลูค่า
สินค้าขาเข้าได้ลดลงและสินค้าขาออกเพิ่มขึ้น ดุลการช าระเงินมียอดเกินดุลประมาณ 320  
ลา้นบาท เทยีบกบัในระยะเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่มยีอดขาดดุลประมาณ 660 ลา้นบาท ยิง่กว่านัน้ 
อนาคตของการส่งสนิคา้ออกของผลติผลส าคญัอย่างยิง่ของผลติผลส าคญับางอย่าง เช่น ขา้ว ปอ 
และมนัส าปะหลงั กม็ลีู่ทางจะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้ ชีใ้หเ้หน็ว่าเศรษฐกจิของประเทศก าลงัค่อย
คนืเขา้สู่ภาวะอนัดเีป็นล าดบัแลว้ 

นโยบายพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ซึ่งขา้พเจา้ในฐานะหวัหน้ารฐับาลถอืว่าเป็น 
นโยบายหลกัของรฐับาลทีจ่ะเรง่รบีด าเนินการพฒันาประเทศ มดีงัต่อไปนี้ คอื .- 

1. ปรบัปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจ และยกระดบัการผลติและรายได้ประชาชาตใิห้ 
สงูขึน้ 

2. รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
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3. ส่งเสรมิความเจรญิในภมูภิาค และลดความแตกต่างในดา้นรายได ้
4. ด าเนินการเพื่อความเป็นธรรมของสงัคม 
5. พฒันาก าลงัคนและเพิม่การมงีานท า 
6. ส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในการพฒันา 

แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมเีป้าหมายส าคญั คอื เพิม่ผลผลติประชาชาตใินอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.0 
ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รายไดต่้อบุคคลจะเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 4.5 ในปี 2519 ซึง่
สงูกว่าอตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 4.0 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตน้ีิ ไดก้ าหนดจากวตัถุประสงค์ใหญ่ที่
จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันไปกับพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาเห็นว่า  
ทรพัยากรมนุษย์นี้  ต้องมีบทบาทเป็นเอกในการเพิ่มก าลังผลิตของชาติ กับทัง้เป็นการสร้าง  
เสถยีรภาพและความร่มเยน็ใหแ้ก่สงัคม ซึง่เป็นสิง่พงึปรารถนาเป็นอย่างยิง่ นอกจากนัน้รฐับาลยงั
ได้เลง็เห็นว่า ทรพัยากรมนุษย์หรอืก าลงัคนในท้องถิ่นชนบทนัน้ยงัเป็นสิง่ส าคญัของชาติที่ รฐัจะ 
เฉยเมยไม่น าพานัน้มไิด้ แต่ควรได้รบัการส่งเสรมิให้มปีระสิทธิภาพเป็นพลงัส าคญั สนับสนุน  
มาตรการพฒันาประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีการเพิม่ประสทิธภิาพของแรงงานในชนบท มสี่วนสมัพนัธ์
กบัการเพิม่รายได้และยกระดบัการครองชพีให้แก่ประชากรในชนบท อนัเป็นทางไปสู่ความเป็น
ธรรมแห่งสงัคมต่อไป 

การด าเนินการเพื่อยกระดบัการผลติ เป้าหมายส าคญัอยู่ที่ระดบัการผลติในสาขาเกษตร 
การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ได้มุ่งไปที่การปรบัปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ประเภทผลติผลทางเกษตรและอุตสาหกรรม ส าหรบัการเกษตรนัน้มาตรการส าคญั ไดแ้ก่ โครงการ
เรง่รดัการผลติพชืผลหลายชนิดและขยายประเภทผลติผลเกษตรเพิม่ขึน้ กบัทัง้ส่งเสรมิปรบัปรุงการ
จ าหน่ายผลิตผลเกษตรให้สอดคล้องกบัภาวะการตลาด ผลิตผลเกษตรหลกัที่มอียู่แล้วนัน้ก็จะ  
ปรบัปรงุใหส้ามารถผลติไดม้ากขึน้ และใหม้ตีน้ทุนถูกลง โดยใชม้าตรการเพิม่ผลผลติต่อไร่ โดยการ
คน้ควา้วจิยัพนัธุด์แีละขยายพนัธุท์ีด่ไีปสู่เกษตรกร ท าการพฒันาทีด่นิ และเสรมิความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ขยายระบบการส่งน ้ าให้กว้างขวางถึงไร่นาเกษตรกร เพิ่มปริมาณสินเชื่อการเกษตร  
ปรบัปรงุคุณภาพของผลผลติ พรอ้มกนันัน้กป็รบัปรงุระบบการตลาดใหส้อดคลอ้งสนับสนุนการผลติ 
ทัง้นี้  เพื่อให้ผลผลิตทางเกษตรเพิ่มในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 4.1  
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ส่วนในดา้นอุตสาหกรรมนัน้ กจ็ะสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภททีม่ลี าดบั
ความส าคญัสูง โดยเฉพาะ (1) อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลติผลเกษตร (2) อุตสาหกรรมทีส่ามารถส่งไป
จ าหน่ายต่างประเทศ (3) อุตสาหกรรมทดแทนสนิคา้น าเขา้ใหข้ยายตวัโดยรวดเรว็ นอกจากนัน้ จะ
ได้เน้นหนักในด้านการพฒันาและส ารวจทรพัยากรแหล่งแร่เพิม่ขึน้ การด าเนินการต่างๆ เหล่านี้ 
เมือ่ไดป้ฏบิตัพิรอ้มกนัไป จะท าใหโ้ครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิสมดุลและมเีสถยีรภาพยิง่ขึน้ แต่ก็
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
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การเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในชนบทนี้ นอกจากจะอาศยัการพฒันาการเกษตรตามแผน 
ใหม่แล้ว รฐับาลยงัมโีครงการที่จะส่งเสรมิความเจรญิในส่วนภูมภิาคอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น  
โครงการทางหลวงจงัหวดัและทางหลวงชนบท ซึง่ตามแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ จะสรา้งถึง 6,000 และ 
15,000 กโิลเมตร ตามล าดบั โครงการเกษตรชลประทานระดบัไร่นา เพื่อใช้ประโยชน์จากเขื่อน  
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ได้สรา้งไว้แล้ว โดยเริม่ในบรเิวณทุ่งราบเจา้พระยา 4.4 ลา้นไร่ ส่วนการ
สรา้งเขื่อนขนาดใหญ่ขึน้ใหม่ กจ็ะไดร้ะงบัไวช้ัว่คราวเพื่อเอาเงนิมาลงทุนเพื่อการชลประทานระดบั
ไร่นาโครงการอุตสาหกรรมชนบทที่จะใช้ผลติผลการเกษตร เช่น โรงงานสกดัน ้ามนัพชื โรงงาน
อาหารสตัว์ โรงงานแป้ง โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานยางแท่งและโรงงานผลติภณัฑไ์ม ้เป็นต้น  
กจ็ะไดร้บัการส่งเสรมิมาก การส่งเสรมิการผลติในชนบทเช่นนี้ย่อมส่งผลช่วยขยายผลติผลเกษตร 
เป็นการช่วยยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรและแก้ปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิประกอบกนั
ไปดว้ย 

ในการด าเนินการโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ก็มคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่าย
เงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ดังนัน้ เสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศจึงได้รบั
ความส าคญัอย่างยิง่ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มเีป้าหมายทีจ่ะรกัษาเงนิทุนส ารองฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ม ั ่ น ค ง 
เพยีงพอ ทัง้นี้จะส่งเสรมิสนิค้าทีป่ระเทศไทยท าการผลติไดด้ ีใหส้่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้
เพิม่ขึน้ โดยใชม้าตรการปลดเปลือ้งภาระภาษอีากรเพื่อลดต้นทุนในการผลติ ซึง่จะท าใหส้นิคา้ของ
ไทยสามารถแข่งขนักับต่างประเทศให้มากขึ้น พร้อมกันนัน้รฐับาลจะด าเนินมาตรการในการ  
แสวงหาตลาดต่างประเทศให้แก่สินค้าของไทยอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นทุกวิถีทางกับทัง้ให้ความ
สนับสนุนแก่กิจการที่ให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะของเอกชน และสนับสุนนให้ธนาคาร
พาณชิยแ์ละการประกนัภยัขยายบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกจิการคา้อุตสาหกรรม 

การส่งเสรมิความเจรญิในภูมภิาค ซึ่งมเีป้าหมายส าคญัจะลดความเหลื่อมล ้าในดา้นรายได้
และความแตกต่างในระดบัความเป็นอยู่ของประชากรในชนบทนัน้ จะมกีารใช้จ่ายงบประมาณ
พฒันาในเขตชนบทประมาณ 60,000 ลา้นบาท นอกจากนัน้ จะไดส้รา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีช่่วย
ให้ความเหลื่อมล ้าดงักล่าวลดลงเป็นล าดบั โดยอาศยัโครงการพฒันาเกษตรและโครงการพฒันา
ส่วนภูมภิาคอื่นๆ ซึ่งได้มกีารพิจารณากลัน่กรองอย่างถี่ถ้วนจากหน่วยราชการต่างๆ การวาง
แผนพัฒนาส่ วนภู มิภาค  ได้ เ ริ่มจัดท า ขึ้ น เ ป็น โค ร งการส าห รับภาค เหนื อ แล ะภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือขึน้แลว้เป็นครัง้แรกในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และจะไดข้ยายขอบเขตใน
ภาคอื่นๆ ต่อไปในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

พรอ้มกนักบัมาตรการทางเศรษฐกจิทีจ่ะส่งเสรมิความเป็นธรรมของสงัคม เป้าหมายส าคญั 
ของแผนพฒันาฯ ฉบับนี้ก็กระจายบรกิารสงัคมของรฐัไปยงัท้องถิ่นให้ทัว่ถึงยิง่ขึ้น โดยเฉพาะ
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บรกิารด้านการแพทยแ์ละอนามยั ตลอดจนการจดัให้น ้าบรโิภคอุปโภค ทัง้นี้ เพื่อให้สภาพความ
เป็นอยูข่องประชาชนในภมูภิาคต่างๆ และภายในเขตเมอืงดว้ยกนัมคีวามแตกต่างกนัน้อยลง 

เพื่อสรา้งประสทิธภิาพของก าลงัคนและพฒันาการมงีานท า รฐับาลจะเน้นหนักความส าคญั 
ของประถมศึกษาและอาชวีศึกษา กบัปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดบั โดยมเีป้าหมายในปี 
2519 ให้สามารถรบันักเรยีนประถมศกึษาได ้7,285,500 คน มธัยมศกึษา 874,500 คน ระดบั
วชิาชพีและเทคนิค 26,500 คน, ระดบัฝึกหดัคร ู119,000 คน และอุดมศกึษา 63,730 คน กบัทัง้
การศกึษาผูใ้หญ่และเยาวชนนอกโรงเรยีน 237,400 คน พรอ้มกนันัน้กจ็ะด าเนินการพฒันาสาขา
ต่างๆ เพื่อใหม้งีานเพิม่เตมิเพื่อรบัคนงานประมาณ 2.6 ลา้นคน 

เพื่อการนี้รฐับาลจะได้ก าหนดนโยบาย มาตรการ และโครงการที่จะขยายการศึกษา
ระดบัประถมให้ทัว่ราชอาณาจกัร รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพและการขยายโครงการศกึษาภาค
บงัคบัถงึประถมปีที ่7 ใหเ้รว็ขึน้ดว้ย อกีประการหนึ่ง รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะเพิม่การมงีานท า และ
ช่วยเหลือให้คนไทยมอีาชีพที่ได้รบัรายได้สูงขึ้น จงึจะได้เร่งรดัโครงการ ขยาย และปรบัปรุง
อาชวีศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขาการเกษตรและช่างฝีมอืเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ อนัเป็นปจัจยั
สนับสนุนบทบาทของเอกชนพรอ้มกนัด้วย นอกจากนัน้ ไดม้โีครงการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา
ในระดบัวชิาชพีและอุดมศกึษา ซึง่จะช่วยใหบ้ทบาทของภาคเอกชนจะเพิม่ขยายอย่างรวดเรว็ แนว
ทางการพฒันาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของระบบการศกึษานี้ จงึจะไดค้ านึงถงึความต้องการก าลงัคน
ในภาคเอกชนอยา่งใกลช้ดิ 

การอ านวยบรกิารด้านการศึกษาและสาธารณสุข ก็จะต้องได้มสี่วนสมัพนัธ์กบัโครงการ  
วางแผนครอบครวัของประชากรโดยความสมคัรใจ เพื่อให้ขนาดของครอบครวัอยู่ในขอบเขตที่ 
หวัหน้าครอบครวัจะสามารถเลี้ยงดูสนับสนุนในระดบัอนัเหมาะสมได้ โครงการนี้จะขยายบรกิาร
ตลอดจนเผยแพร่ความรูใ้นการวางแผนครอบครวัให้แก่ประชากรโดยกว้างขวางขึน้ เพื่อให้อตัรา
เพิม่ของประชากรไดอ้ยูใ่นระดบัรอ้ยละ 2.5 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

นโยบายส าคญัอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การเน้นความส าคญัของการลงทุนส่วนเอกชนที่
จะต้องเพิม่มากขึน้ ในฐานะหวัหน้ารฐับาล ข้าพเจ้าขอยนืยนัอีกครัง้หนึ่งว่า รฐับาลมนีโยบายอนั  
แน่วแน่ทีจ่ะส่งเสรมิวสิาหกจิเอกชน กจิการใดทีเ่อกชนด าเนินไปไดด้ว้ยด ีมปีระโยชน์แก่เศรษฐกจิ 
ส่วนรวมแลว้ รฐับาลจะไม่ด าเนินการอนัเป็นการแข่งขนัแก่งแย่งกจิการนัน้ จะมขีอ้ยกเวน้กใ็นกรณี
ทีจ่ าเป็นต่อความปลอดภยัของชาต ิหรอืเพื่อรกัษาอธปิไตยของประเทศ รฐับาลมคีวามปรารถนา
สนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ยงัจ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อการก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของ
ประเทศอยู่มาก ส าหรบัอุตสาหกรรมหลกั หรอืวสิาหกจิอนักระทบถงึอธปิไตยทางเศรษฐกจิของ
ชาตไิทย รฐับาลก็ใคร่ส่งเสรมิใหผู้ล้งทุนคนไทยได้มสี่วนในการควบคุมและการบรหิารมากขึน้เป็น
ล าดบั จนกระทัง่ภายในเวลาสมควรก็ใคร่จะใหป้ระชาชนคนไทยได้มบีทบาทส่วนใหญ่ในด้านการ  
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ลงทุน และบรหิารวสิาหกจิและอุตสาหกรรมเหล่านี้ แต่ก็ยงัเปิดช่องทางใหผู้ล้งทุนชาวต่างประเทศ
ได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนโดยสมควร ตลอดจนได้รบัการประกนัในความปลอดภยัของเงนิ 
ลงทุนของตนดว้ย 

โดยยดึมัน่นโยบายดงักล่าว โครงการพฒันาต่างๆ ของรฐัจะมแีนวด าเนินการให้เป็นการ 
ส่งเสรมิและสมัพนัธ์กับการลงทุนของเอกชน นโยบายและมาตรการในสาขาต่างๆ จะมุ่งแก้ไข 
อุปสรรคและปญัหาที่ธุรกจิเอกชนก าลงัประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลติเพื่อการส่งออกให้
ได้ผลโดยเรว็ ในการร่วมมอืกบัเอกชนนี้ รฐับาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนไทย รวมทัง้สมาคม 
การคา้ของคนไทย และสถาบนัการเกษตร เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใหค้นไทยมบีทบาท
ดา้นการคา้และการตลาดมากยิง่ขึน้ 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้ก าหนดรายจ่ายเพื่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมไว้เป็นจ านวนทัง้สิ้น 100,275 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายของ 
งบประมาณแผ่นดิน 65,500 ล้านบาท จากรายได้รฐัวสิาหกิจและองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น 
10,445 ลา้นบาท และจากเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 16,930 ลา้นบาท ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี รฐับาลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ อนัเนื่องมาจากความต้องการ
ใช้เงนิเพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิ เพื่อพฒันาด้านสงัคม และเพื่อการป้องกนัประเทศ สถานการณ์
เช่นนี้ท าให้รฐับาลจ าต้องหาทางเพิม่รายรบัขึน้ รฐับาลจะได้ด าเนินนโยบายการคลงัอนัเหมาะสม  
อย่างเขม้แขง็ ทัง้ในด้านรายได้จากระบบภาษีอากร การกวดขนัด้านบรหิารและจดัเก็บภาษีอากร  
การตดิต่อกบัต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลอืทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการจดัหาเงนิกู้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศทีม่รีะยะยาวและดอกเบี้ยต ่าก็จะไดด้ าเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศ ทัง้นี้ เพราะ
โครงการพฒันาต่างๆ ต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจ านวนมาก ล าพงัรายได้จากภาษีอากรของแผ่นดิน
อยา่งเดยีวยอ่มไมเ่พยีงพอทีจ่ะใหป้ระเทศเจรญิกา้วหน้าโดยรวดเรว็ทนัความต้องการของประชาชน
ได้ การขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศนัน้กจ็ะเจรจาทัง้สองทาง คอื การช่วยเหลอืประเภทให้
เปล่า ซึง่ได้จากสหรฐัอเมรกิาเป็นส่วนใหญ่ ผลของการเจรจาปรากฏว่า สหรฐัอเมรกิาก าลงัขยาย  
วงเงนิช่วยเหลือตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 มากขึ้นกว่าที่แล้วมา อีกด้านหนึ่งได้แก่ ความ 
ช่วยเหลอืเป็นเงนิกูก้จ็ะด าเนินการภายในขอบเขตทีจ่ ากดัไวด้ว้ยกฎหมาย และจะกู้ส าหรบัโครงการ
พฒันาทีส่ามารถมรีายไดห้รอืผลตอบแทนคุม้เงนิลงทุนท่านัน้ เงนิกู้เพื่อใชใ้นโครงการพฒันานี้ กจ็ะ
ไดเ้จรจาใหเ้งื่อนไขได ้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยมากยิ่งขึน้ และไดป้รากฏผลว่า ประเทศไทย
ได้รบัเงินกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและมีระยะเวลาช าระคืนไม่น้อยกว่า 25 ปี จากประเทศ 
เดนมารค์เป็นประเทศแรก ส่วนประเทศอื่น โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเยอรมนักก็ าลงัมกีารพจิารณาการ
ช่วยเหลอืแบบให้เปล่า และเงนิกู้ในอตัราดอกเบีย้ต ่าลงไปอกี กบัยกเลกิขอ้ผูกพนัในการซื้อสนิค้า
ดว้ยเงนิกู้จากประเทศเจา้ของเงนิกู้อยู่ ความช่วยเหลอืที่จะไดร้บัจากประเทศต่างๆ เหล่านี้จะเป็น
การแสดงความเหน็อกเหน็ใจอนัดยีิง่ขึน้ในระหว่างมติรประเทศดว้ยกนั 
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ในการจดัสรรรายจ่ายให้มปีระสิทธิภาพสูงที่สุดนัน้ รฐับาลจะก าหนดล าดบัความส าคญั 
ในการจดัสรรรายจ่ายให้เป็นไปตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบันี้ กับทัง้ให้ 
สอดคลอ้งกบันโยบายพฒันาของประเทศ ในดา้นการใชจ้า่ยเงนิกจ็ะไดก้วดขนัใหก้ารจ่ายเงนิเป็นไป
ตามระเบยีบและหลกัเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั กบัทัง้ให้ตรงตามวตัถุประสงค์และโดยประหยดั  เพื่อ
สรา้งความเจรญิก้าวหน้าในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมใหถ้งึมอืประชาชนอย่างแทจ้รงิ โดยการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมเหล่านี้ไดผ้่านการกลัน่กรองโดยละเอยีดรอบคอบจากส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่าย โครงการส าคญับางโครงการก็ได้เชญิผู้แทนส่วนเอกชนไปร่วมปรกึษาหารอือย่างใกล้ชดิ 
หลงัจากนัน้ยงัได้พจิารณาทดสอบผลร่วมกับผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ทัง้ที่เป็นชาวไทยและ  
ต่างประเทศอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 

การประสานงานและร่วมมอืกนัระหว่างรฐับาลและเอกชน อนัเป็นแนวส าคญัของนโยบาย
พฒันาประเทศนี้ จะมผีลใหแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 น้ีบรรลุความส าเรจ็ตามเป้าหมายหลายประการ 
ยกตวัอย่างเช่น ในด้านการเกษตร ในปี 2519 คาดว่าผลผลติขา้วจะเพิม่เป็น 14.47 ล้านตนั 
ข้าวโพด 3.5 ล้านตนั ยาง 397,000 ตนั ปอ 400,000 ตนั มนัส าปะหลงั 6.26 ล้านตัน  
ถัว่เหลอืง 300,000 ตนั และสตัวน์ ้า 2.2 ลา้นตนั เป็นต้น ในดา้นอุตสาหกรรมจะเกดิอุตสาหกรรม
ขนาดหนักใหม่ๆ ขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกล้า และ  
อุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนัเพื่อส่งออก นอกจากนัน้ จะได้ตัง้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเขต
ปลอดภาษีเพื่ออุตสาหกรรมส่งออกด้วย ในด้านเหมอืงแร่ก็ได้ขยายการส ารวจแร่ให้กว้างขวาง
ออกไปทัว่ราชาอาณาจกัร และจะไดป้รบัปรงุระบบการคมนาคมขนส่งใหส้อดคลอ้งกนั จดัใหม้รีะบบ 
โทรคมนาคมทัว่ประเทศรวมทัง้การโทรศพัทแ์ละขยายบรกิารไปรษณียโ์ทรเลขออกไปใหก้วา้งขวาง
ออกไปทัว่ราชอาณาจกัร และจะไดป้รบัปรุงระบบการคมนาคมขนส่งใหส้อดคลอ้งกนั จดัใหม้รีะบบ
โทรคมนาคมทัว่ประเทศรวมทัง้การโทรศพัทแ์ละขยายบรกิารไปรษณียโ์ทรเลขออกไปใหก้วา้งขวาง 
ส่วนการพลงังานนัน้จะเพิม่ก าลงัผลติให้เป็น 2,469 เมกะวตัต์ เพื่อผลติไฟฟ้าให้ได้ 9,914 ล้าน
กโิลวตัต์/ชัว่โมง และรฐับาลมนีโยบายจะส่งเสรมิอุตสาหกรรม โดยลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าลงเป็น
ล าดบัด้วย ส่วนในด้านสงัคม นอกจากทีก่ล่าวมาแล้วก็จะได้ให้ความส าคญัแก่การขยายบรกิารใน
ดา้นสาธารณสุข โดยจะขยายจ านวนเตยีงคนไขท้ัว่ประเทศเป็น 32,100 เตยีง ปรบัปรุงอุปกรณ์และ
ประสทิธภิาพของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ เพิม่โรงพยาบาลอกี 2 แห่ง ขยายจ านวนสถานีอนามยั
ชัน้หนึ่งเป็น 370 แห่ง และชัน้สองเป็น 3,212 แห่ง ในด้านสาธารณูปการก็จะเพิ่มการ 
จดัหาน ้าสะอาดขึ้นอีกส าหรบั 20,000 หมู่บ้าน โดยท าประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล ขุดและ 
ปรบัปรุงสระและลอกหนองบงึกบัทัง้เพิม่ปรมิาณการผลติของประปาจงัหวดัให้มกี าลงัการผลติรวม
ประมาณ 660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โครงการที่รฐับาลมไิด้น่ิงนอนใจก็คอื การแก้ปญัหา 
ขาดแคลนที่อยู่อาศยั ซึ่งรฐับาลจะได้ด าเนินการตามโครงการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัให้แก่คนยากจน 
หรอืผูม้รีายไดน้้อย ส าหรบัผูท้ีม่รีายไดป้านกลาง กจ็ะส่งเสรมิใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนินการ เพื่อใหเ้ช่า
ซือ้ในราคาพอสมควร 
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เท่าทีข่า้พเจา้กล่าวมาแลว้นี้ ท่านทัง้หลายกค็งเหน็ไดว้่ารฐับาลมเีจตนารมณ์อย่างแทจ้รงิที่
จะเร่งรบีพฒันาประเทศชาติที่รกัของเราให้ก้าวหน้าไปโดยมแีผนและนโยบายพฒันาที่แน่นอน  
ในดา้นปฏบิตันิัน้ ขา้พเจา้ในฐานะหวัหน้ารฐับาลจะไดก้ าชบัส่วนราชการและหน่วยงาานของรฐัทุก
หน่วย ให้ยดึถอืแนวทางด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมนี้โดยเคร่งครดั  กบัทัง้ให้
ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความเขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพและดว้ยความเป็นมติรกบัราษฎร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในดา้นอ านวยบรกิารแก่ประชาชน ขา้พเจา้ถอืว่าการรกัษาความปลอดภยัและความสงบสุขของ
สงัคมเป็นเสมอืนรากแก้วของการพฒันาเศรษฐกิจ ซึ่งหากขาดความปลอดภยัเสียแล้ว การ
เศรษฐกจิกน็บัวนจะอบัเฉาลงไป เนื่องจากประชาชนขาดความมัน่ใจและก าลงัใจในการเร่งประกอบ
สมัมาอาชพี อย่างไรกด็คีวามส าเรจ็ในการพฒันาประเทศ อนัเป็นที่มุ่งหมายใฝ่ฝนัของชาวไทยทุก
คนนัน้ แม้รฐับาลจะพยายามกระท าทุกสิง่ทุกอย่างโดยทุกวถิีทาง ก็ยงัต้องอาศยัความตัง้ใจอัน 
แน่วแน่ของประชาชนทีจ่ะสรา้งชาตขิองเราใหเ้จรญิกา้วหน้าทดัเทยีมอารยประเทศ 

ประเทศไทยของเรานี้อุดมดว้ยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร มแีร่ธาตุทรพัยากรนานาชนิด ประชากร
ชาวไทยกม็สีมรรถนะประจ าตน ซึง่เมื่อไดร้บัการฝึกฝนอบรมแลว้ กจ็ะสามารถเพิม่พูนผลติผลของ
ชาติ ได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้รฐับาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ด าเนินนโยบายและ  
มาตรการทีน่ าภาวะเศรษฐกจิสู่วถิแีห่งความเจรญิต่อไปแลว้ ฉะนัน้ หากพีน้่องชาวไทยทุกคนจะได้
พรกัพรอ้มใจใหค้วามร่วมมอืกนัอย่างแน่วแน่แทจ้รงิแก่รฐั ในการเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 แลว้ ขา้พเจา้มคีวามมัน่ใจอย่างยิง่ว่าอนาคตชองชาตไิทยกจ็ะแจ่มใส
มัน่คง ขา้พเจา้จงึใคร่ขอเชญิชวนใหพ้ีน้่องร่วมชาตทิุกคน ไดร้่วมแรงร่วมใจสมคัรสมานสามคัคเีป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั พฒันาประเทศไทยทีร่กัยิง่ของเราใหว้ฒันาถาวรสบืไป 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้มวล ไดโ้ปรดประทาน
ให้พี่น้องร่วมชาติที่รกัทุกคนจงมีพลานามยัอันสมบูรณ์ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพีของท่านเพื่อเป็นพลงัอนัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 
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ค าแถลงสรปุสาระส าคญั 
ของ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 
โดย 

นายเรณ ู สวุรรณสิทธ์ิ 
เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ในการประชมุคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
วนัท่ี 17 กนัยายน 2514 
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ฯพณฯ ท่านประธานฯ และท่านกรรมการท่ีเคารพ 

ร่างแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
น าเสนอเพื่อพจิารณาในวนันี้ เป็นร่างของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 มกี าหนดระยะเวลา 5 ปี เริม่ 
ตัง้แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 จนถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2519 ร่างแผนพฒันาฯ ทีเ่สนอมานี้ ม ี
วตัถุประสงคส์ าคญัแยกออกไดเ้ป็น 3 ประการ คอื 

1. ชี้ให้เห็นสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปจัจุบันให้ชัดเจนรวมทัง้การ 
เปลีย่นแปลงในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของโลก อนัเป็นผลสะทอ้นมาถงึประเทศไทย 

2. เสนอโครงการที่จะน าความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคมมาให้แ ก่ประเทศ 
ประกอบดว้ย โครงการทีเ่ป็นพืน้ฐานของการก้าวหน้าซึง่จะต้องขยายการด าเนินงานโดยกวา้งขวาง 
และโครงการใหม่ที่จะเริ่มขึ้นเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะของแผนต่อๆ ไป ทัง้นี้  เพื่อ  
ยกระดับการครองชีพของประชากร ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม สร้างความปลอดภัยให้แก่  
ประชาชน และรกัษาเสถยีรภาพ และความมัน่คงของชาต ิ

3. เนื่องจากการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์า้งต้น ยงัมอุีปกรณ์ส าคญัขวางหน้าอยู่ 
โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าและการเงนิ จงึได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปญัหาขวางหน้าน้ี โดยใช ้
มาตรการทีจ่ะใหผ้ลในเวลาอนัสัน้ พรอ้มทัง้มาตรการทีจ่ะใหผ้ลในระยะยาว ซึ่งจะเป็นรากฐานแห่ง
การเพิม่พลงัผลติของประเทศ 
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ในด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปจัจุบนันัน้ ปรากฏว่าในระยะแรกของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่2 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยไดก้้าวหน้าไปเป็นล าดบั โดยมอีตัราเพิม่ของผลติภณัฑ์ 
มวลรวมรอ้ยละ 8.0 จนกระทัง่ถึงปี 2512 ภาวะเศรษฐกจิก็ได้ประสบการผนัแปร รายได้ของ
ประเทศลดน้อยลง มปีญัหาดุลการช าระเงนิเกดิขึน้เป็นครัง้แรกในระยะเวลาสบิปี เงนิทุนส ารองได ้
ลดลงเป็นจ านวน 914 ล้านบาท และได้ลดลงไปอกีเป็นจ านวนประมาณ 4,000 ล้านบาท จนถงึ 
พ.ศ. 2514 รายไดจ้ากภาษอีากรของรฐับาลไดเ้พิม่ขึน้เพียงรอ้ยละ 2.8 ในปี 2513 เทยีบกบัอตัรา
เพิม่โดยเฉลีย่รอ้ยละ 11.2 ตลอดเวลา 8 ปี ทีผ่่านมา และยงัมไิดแ้สดงอากปักริยิาว่าจะดขีึน้ ในดา้น
การด าเนินโครงการตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 โครงการพฒันาของรฐัในสาขาต่างๆ ส่วนใหญ่ได้
เสรจ็ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่มบีางโครงการทางการเกษตรและทางคมนาคมในการอ านวย
บรกิารด้านขนส่ง ยงัด าเนินไปไม่ได้ตามก าหนด ส่วนในดา้นเอกชนนัน้ไดม้บีทบาทเพิม่ขึน้ในการ
พฒันาประเทศอนัเป็นที่น่าพอใจ โดยสรุปแล้วผลการด าเนินงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
ไดผ้ลต ่ากว่าทีก่ าหนดในแผนบา้งเลก็น้อย แต่กย็งัจดัว่ามอีตัราเพิม่ทีส่งู 

ความแปรปรวนในภาวะเศรษฐกจิมมีลูเหตุใหญ่ 4 ประการ คอื 1) ความผนัแปรในภาวะ
การตลาดของสนิคา้ออกทีเ่ป็นหลกัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วและยาง 2) รายไดข้องรฐัได้
เพิม่ขึน้น้อยมาก 3) การลดรายจ่ายทางทหารของสหรฐัฯ ในประเทศไทย และ 4) การลงทุนจาก
ต่างประเทศลดลง ได้มผีลประกอบกนัท าใหร้ะบบเศรษฐกจิขยายตวัชา้ลง กจิการคา้อยู่ในลกัษณะ
กระถดกระถอยเป็นครัง้แรก หลงัจากทีไ่ด้ขยายตวัตดิต่อกนัมามากกว่า 10 ปี ในระยะของความ 
ผนัแปรทางเศรษฐกจินี้รฐับาลไดต้ดิตามและด าเนินการเพื่อแกไ้ขหลายประการ คอื 

ก. มาตรการเพ่ือลดสินค้าน าเข้าท่ีไม่จ าเป็น รฐับาลไดใ้ชม้าตรการภาษอีาการเมื่อ
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2513 ซึ่งรวมถึงการปรบัปรุงอตัราอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษี- 
สรรพสามติ ทัง้นี้ เพื่อลดการใชจ้า่ยเงนิตราต่างประเทศ 

ข. มาตรการด้านส่งเสริมการส่งออก มาตรการส าคญัมดีงันี้ 

1. การขยายตลาดข้าว รัฐได้ยกเลิกพรีเมี่ยมข้าวไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
เพื่อให้ขา้วไทยมตี้นทุนต ่าลง จะได้สามารถแข่งขนักบัขา้วของต่างประเทศประการหนึ่ง และเพื่อ
ช่วยใหเ้กษตรกรขายขา้วไดร้าคาสงูขึน้ อกีประการหน่ึง นอกจากนัน้รฐัฯ มนีโยบายทีจ่ะขายขา้วแก่ 
ต่างประเทศโดยใหส้นิเชื่อระยะยาว ซึง่หวงัว่าจะท าใหต้ลาดขา้วของไทยขยายตวัมากขึน้ 

2. การเร่งรดัการผลิตและการจ าหน่าย โดยจดัท าโครงการเร่งรดัการผลติ
และการจ าหน่ายส าหรบัผลติผลหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถัว่เหลอืง ปศุสตัว์ และกุ้ง ซึ่งผลผลติ
เหล่านี้มตีลาดมัน่คงอยูแ่ลว้ และมลีู่ทางจะขยายการผลติไปไดอ้กีมาก 
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3. การลดต้นทุนการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรม โดยท าการคนืภาษอีากร
ทีแ่ฝงอยู่ในต้นทุนการผลติ เพื่อส่งเสรมิการส่งออกของผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมบางชนิด และโดย
การสนบัสนุนอุตสาหกรรมในประเทศใหส้ามารถผลติไดโ้ดยมปีระสทิธภิาพและตน้ทุนต ่า 

นอกจากการด าเนินมาตรการทีจ่ะใหผ้ลไดภ้ายในเวลาอนัสัน้ รฐัไดก้ าหนดนโยบาย
การวางแผนครอบครวั ซึง่จะใหผ้ลภายในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยการสนับสนุนบรกิาร 
วางแผนครอบครวั ซึ่งยงัอยู่ในวงจ ากัดให้ขยายตัวออกไปโดยรวดเร็ว และกระจายออกไปถึง  
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้มรีายไดน้้อย ทัง้นี้ เพื่อช่วยใหแ้ต่ละครอบครวัมคีวามสามารถหา
รายไดเ้พยีงพอทีจ่ะเลีย้งคนในครอบครวัได ้

ผลของการด าเนินของรฐั ประกอบกบัความสามารถของวสิาหกจิเอกชนในการ 
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เฉพาะหน้า ท าใหภ้าวะเศรษฐกจิในระยะสุดทา้ยของแผนฉบบัที ่2 คอื  
ในปจัจุบนัน้ีกระเตื้องขึน้บา้ง ดงัจะเหน็ได้ว่าในรอบ 6 เดอืนแรกของปี 2514 มูลค่าสนิคา้ขาออก 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 และดุลการช าระเงนิมยีอดเกนิดุลประมาณ 320 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีในเดอืน 
สิงหาคมที่ผ่านมาน้ี สหรฐัอเมรกิาได้ประกาศใช้มาตรการขัน้เด็ดขาดเพื่อแก้ปญัหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตน อนัมผีลสะทอ้นใหเ้งนิตราสกุลส าคญัของโลกมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรุง
อั ต ร า 
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้ารายส าคญัของประเทศก็ได้ปล่อยให้เงนิเยน็ลอยตวัแล้ว  
สถานการณ์เช่นนี้มผีลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนรวม แต่เนื่องจากมาตรการของ
สหรฐัน้ีมเีจตนาจะรกัษาเสถยีรภาพของเงนิเหรยีญดอลล่าร ์อนัช่วยใหร้ะบบการเงนิระหว่างประเทศ
ในอนาคตมฐีานะมัน่คงยิง่ขึ้น ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนรวม และ  
ต่อการคา้กบัต่างประเทศของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการส่งสนิค้าออก ซึ่งอาจช่วยให้ 
ส่งออกไดม้ากขึน้ สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตจิะไดค้อยตดิตามศกึษาสถานการณ์โดยใกลช้ดิ
ต่อไป 

สถานการณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนัชีใ้หเ้หน็ว่า ภาวะเศรษฐกิจรดัตวัเฉพาะหน้าน้ี
เป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 จึงสมควรได้รบัการ 
แก้ไขเป็นการด่วน โดยท าการแกไ้ขทีต่รงจดุสาเหตุของปญัหา สาเหตุดงักล่าวทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
การที่ราคาสินค้าเกษตรอันเป็นสินค้าออกที่ส าคญัของประเทศได้ประสบปญัหาการแข่งขนัใน 
ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ท าให้ราคาตกต ่าลงมาก และปรมิาณที่ขายได้ก็ลดลง การที่รายได้ของ
เกษตรกรลดลงเช่นนี้ย่อมเป็นผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ รวมทัง้รายรบัของรฐับาลต้องได้รบั
ความกระทบกระเทอืนไปด้วย แต่ในขณะเดยีวกนัรายจ่ายของประเทศก็ต้องเพิม่สูงขึ้น เพื่อการ
พฒันาและเพื่อขยายก าลงัป้องกนัประเทศ เพื่อรกัษาความมัน่คงของชาต ิซึง่มคีวามจ าเป็นมากขึน้ 
มาตรการแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิผลภายในเวลาอนัสัน้ มดีงันี้ 
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1. เร่งรดัส่งเสริมสินค้าออก การผลติและการจ าหน่ายของผลติผลเกษตร
และผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ควรเร่งด าเนินการ
เพิม่ขึน้โดย ก) กระจายประเภทการผลติการเกษตร ข) ลดต้นทุนการผลติดา้นอุตสาหกรรม อนัจะ
เป็นผลในฐานะดุลการค้าและการช าระเงนิดขีึน้ด้านหนึ่ ง และเพิม่รายได้และการมงีานท าอกีด้าน
หนึ่ง เพื่อความสมดุลในระบบเศรษฐกจิ 

2. ปรบัปรงุมาตรการด้านรายรบัรายจ่ายของรฐั เนื่องจากมคีวามจ าเป็น
ในการทีจ่ะตอ้งเพิม่พละก าลงัของประเทศทัง้ในดา้นความมัน่คงของประเทศและดา้นการพฒันา รฐั
จงึจะต้องปรบัปรุงนโยบายการคลงัในทางเพิ่มรายรบั แต่ทัง้นี้จะด าเนินการเฉพาะที่จ าเป็นโดย 
ยดึถอืหลกัความเป็นธรรมของสงัคม พรอ้มกนักจ็ะต้องปิดช่องรัว่ไหลโดยมาตรการปรบัปรุงวธิกีาร
เกบ็ภาษอีากรและการประหยดัตดัทอนรายจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น กบัทัง้กวดขนัใหก้ารใชจ้่ายเงนิของรฐัได้
ผลตอบแทนเตม็ที ่

3. ทดแทนการลดรายจ่ายทางทหารของสหรฐัฯ รายจ่ายทางทหารของ
สหรฐัฯ ในประเทศไทย ระหว่าง 2509-2511 มจี านวนประมาณ 10.000 ลา้นบาท แต่ในระยะตัง้แต่ 
2512 นี้  ได้ลดน้อยลงไปมาก จึงมีผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจมากในด้านการ 
ก่อสรา้งและบรกิารมาตรการแกไ้ขมดีงันี้ 

ก. การก่อสร้าง การลดรายจ่ายทางทหารของสหรฐัฯ มผีลกระทบ-
กระเทอืนต่อการก่อสรา้งภายในประเทศเป็นอย่างมาก ดงันัน้ เพื่อส่งเสรมิการขยายตวัในสาขาการ
ก่อสรา้งจงึจะกระท าโดยสนับสนุนการก่อสรา้งประเภทสาธารณประโยชน์ที่จ าเป็นต่อการครองชพี
ของประชาชน เช่น การก่อสร้างทางหลวงชนบทและตามโครงการสาธารณูปการของรฐั การ 
ก่อสรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ยงัขาดแคลนอยูม่าก 

ข. การบริการ กจิการในดา้นการบรกิารทีไ่ดเ้กดิขึน้เนื่องจากการใช้
จ่ายเงนิของทหารสหรฐัฯ มปีรมิาณเกนิความต้องการ หลงัจากสหรฐัฯ ได้ถอนทหารไปจงึควรให้
ความสนับสนุนบรกิารด้านที่มคีวามจ าเป็นต่อประชาชนทัว่ไป และสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่ 
ส่วนรวมมากขึ้น โดยรฐัจะได้ร่วมมือกับเอกชนอย่างใกล้ชิด เช่น สนับสนุนการให้บริการการ  
ท่องเทีย่วและบรกิารการขนส่ง เป็นตน้ 

4. สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ปรบัปรุงแนวทางส่งเสริมการ 
ลงทุนใหมโ่ดยเน้นหนกัส่งเสรมิ 1) อุตสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศเป็นจ านวน
มาก 2) อุตสาหกรรมทีม่บีทบาทสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิ 3) อุตสาหกรรมทีต่ ัง้ขึน้
ในชนบท 4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ทัง้นี้จะสนับสนุนใหค้นไทยมสี่วนร่วมทุนเป็นเจา้ของและมี
บทบาทในการบรหิารมากยิง่ขึน้เป็นขัน้ๆ 
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การเปลี่ยนแปลงในตอนปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ไม่ได้เฉพาะในด้านเศรษฐกิจ 
เท่านัน้ แต่ไดเ้กดิขึน้ในดา้นสงัคมและการเมอืงดว้ย ส าหรบัในดา้นสงัคมนัน้ ทศันคตแิละความรูส้กึ
ของชนรุน่ใหมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก อนัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก วฒันธรรมของ
ชาตทิีม่มีา แต่ดัง้เดมิมกัถูกละทิง้เพกิเฉยโดยชนรุ่นใหม่ทีย่งัมไิดใ้ห้เวลาพจิารณาใคร่ครวญคุณค่า
ของมรดกดา้นวฒันธรรมของชาตเิรา แผนพฒันาฯ ฉบบันี้จงึได้รวมมาตรฐานการฟ้ืนฟูวฒันธรรม
และบูรณะโบราณวตัถุและปชูนียสถานอนัส าคญัแก่จติใจของชาวไทยไวด้ว้ย ส่วนในดา้นการเมอืง
และความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศนัน้ สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบา้นยงัอยู่ในสภาพน่าตก ท าให้
มผีลสะท้อนมาถึงประเทศไทยด้วย รฐับาลจงึจ าเป็นต้องเพิ่มงบป้องกนัประเทศให้มากขึ้น เพื่อ
เตรยีมรบัสถานการณ์ที่อาจผนัแปรไปในทางรา้ย และเพื่อต่อต้านปญัหาการแทรกซมึ รวมทัง้การ
เตรยีมพรอ้มของชาตดิว้ย การด าเนินการดงักล่าวย่อมมผีลกระทบกระเทอืนถงึการระดมทรพัยากร
เพื่อพฒันาประเทศดว้ยอยา่งไมม่ปีญัหา 

แนวทางการพฒันาส่วนรวม 

นอกจากการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าซึ่งขดัขวางการพฒันาตามแผนแลว้ แนวทางพฒันาท่ี
ส าคญัท่ีสดุของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 ได้แก่ การปรบัปรงุโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและ
สงัคม เพื่อให้เข้ากบัสถานการณ์อนัจ าเป็นต่อการเศรษฐกิจและสงัคม และสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชาตติามเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้ในการด าเนินการดงักล่าวน้ี หากจะท าโดยการเพิม่
ระดบัรายจา่ยของรฐับาลแต่เพยีงอย่างเดยีวกห็าบรรลุผลไม่ เพราะการเพิม่รายจ่ายของรฐับาลจะมี
ผลท าให้การน าสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอันจะเป็นอันตรายต่อฐานะดุลการช าระเงนิของ  
ประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนั การตดัทอนรายจา่ยของรฐับาลมากเกนิไป จะมผีลท าใหอ้ านาจซือ้ของ
ประชาชนไม่เพิม่ขึน้เท่าที่ควร หรอือาจลดลงถ้ามมีาตรการอื่นเขา้มาแทรก ในกรณี เช่นนี้จะท าให้
ความเจรญิทางเศรษฐกจิของประเทศต้องชะลอตวัลง อตัราการว่างงานจะเพิม่สูงขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิ
ปญัหาทางสงัคม ดงันัน้ แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิจงึต้องรกัาษระดบัรายจ่ายของประเทศใหอ้ยู่
ในอตัราทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้รกัษาระดบัทุนส ารองใหอ้ยู่ในจ านวนทีไ่ม่ต ่าเกินไป เพื่อใหส้ามารถมี
ความคล่องตวัพอทีจ่ะด าเนินมาตรการในการปรบัโครงสรา้งของเศรษฐกจิและระดบัการมงีานท า 

แนวทางพฒันาส่วนรวมทีส่ าคญัมดีงันี้ คอื 

1. ปรบัปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจ และยกระดบัการผลติและรายได้ประชาชาตใิห้ 
สงูขึน้ 

2. รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
3. ส่งเสรมิความเจรญิในภมูภิาคและลดความแตกต่างในดา้นรายได้ 
4. ด าเนินการเพื่อความเป็นธรรมของสงัคม 
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5. พฒันาก าลงัคนและเพิม่การมงีานท า 
6. ส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในการพฒันา 

ซึง่จะไดก้ล่าวเป็นขอ้ๆ ไป 

การปรบัปรงุโครงสร้างของเศรษฐกิจและยกระดบัการผลิตและรายได้ประชาชาติให้สงูขึ้น 

แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมเีป้าหมายส าคญั คอื เพิม่ผลผลติประชาชาต ิในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.0 
ต่อปี ต ่ากว่าอตัราเพิม่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7.2 แต่โดยทีแ่ผนพฒันา
ฯ ฉบบัที ่3 มเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืประมาณรอ้ยละ 2.5 ในปี 2519 
ดังนั ้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายได้ต่อบุคคลจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 
รอ้ยละ 4.5 สงูกว่าอตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 4.0 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

การด าเนินการเพื่อยกระดบัการผลติดงักล่าวมเีป้าหมายทีส่ าคญัอยูท่ีร่ะดบัการผลติในสาขา
เกษตร เพื่อเพิม่รายไดใ้ห้แก่ประชาชนในชนบท มาตรการส าคญั ได้แก่ โครงการเร่งรดัการผลติ
พชืผลหลายชนิด และขยายประเภทผลติผลเกษตรเพิ่มขึ้น กบัทัง้ส่งเสรมิปรบัปรุงการจ าหน่าย
ผลติผลเกษตรให้สอดคล้องกบัภาวะการตลาด ผลติผลเกษตรหลกัที่มอียู่แล้วนัน้ กจ็ะปรบัปรุงใน
ด้านการเพิม่ผลผลิตต่อไร่ การขยายตลาด และการปรบัปรุงคุณภาพ ทัง้นี้ เพื่อให้ผลผลติทาง
เกษตรเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 5.1 ต่อปี เทยีบกบัรอ้ยละ 4.1 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ส่วนใน
ดา้นอุตสาหกรรมนัน้ กจ็ะสนบัสนุนอุตสาหกรรมประเภททีม่ลี าดบัความส าคญัสูงดงัไดก้ล่าวแลว้ให้
ขยายออกโดยรวดเรว็ การด าเนินการดงักล่าวจะท าให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกจิมสีมดุลและ
เสถยีรภาพยิง่ขึน้ 

การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในด้านเสถยีรภาพทางการเงนิระหว่างประเทศ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 มเีป้าหมายที่จะ
รกัษาเงนิทุนส ารองฯ ให้อยู่ในระดบัที่ม ัน่คงเพยีงพอ โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้สินค้าส่งออกและ 
สินค้าน าเข้ามีมลูค่าเพ่ิมขึ้นเฉล่ียประมาณร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.9 ต่อปี ตามล าดบั 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดแนวการ 
ด าเนินการ พร้อมกนัทุกด้าน ดงันี้ คอื 

1. ด้านการส่งออก มแีนวทางดงันี้ คอื 

ก. ในระยะแรกจะส่งเสรมิสนิค้าที่ประเทศไทยท าการผลติได้ดใีห้ส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้องภาระภาษีอากร เพื่อลดต้นทุนใน  
การผลติและท าใหส้นิค้าของไทยสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ประเภท
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การผลติให้มากขึน้ มาตรการส าคญัอนัหนึ่งที่สนับสนุนการส่งออกก็คอื สรา้งความเขม้แขง็ในการ
แสวงหาตลาดต่างประเทศอนัเป็นดา้นปฏบิตั ิ

ข. สนบัสนุนการลงทุนในกจิกรรมพืน้ฐานโดยเอกชน ซึง่จะช่วยลดต้นทุนของ
การส่งสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ได้แก่ การจดัตัง้ไซโล จดัหาอุปกรณ์ในการจดัเก็บ  
ขนถ่ายสนิคา้และสรา้งท่าเทยีบเรอืนเพื่อส่งสนิคา้ออกเฉพาะประเภท เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง และ
แร่ เป็นต้น ในส่วนของรฐันัน้จะปรบัปรุงกจิการท่าเรอืและการขนถ่ายสนิคา้ลงเรอื รวมทัง้การส่ง
แบบหบีห่อ (Containerization) ดว้ย พรอ้มทัง้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก่อสรา้งท่าเรอืพาณิชย ์
แห่งที่ 2 นโยบายเกี่ยวกบัค่าขนส่งส าหรบัสนิค้าส่งออก และนโยบายส่งเสรมิบรกิารขนส่งทาง
อากาศและทางเรอื นอกจากนัน้จะไดม้กีารจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและเขตผลติปลอดภาษขีึน้เพื่อ
สนบัสนุนการผลติอุตสาหกรรมส่งออก 

ค. ขยายขอบเขตของการศึกษาด้านการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ขจัดปญัหาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ย ังเป็นอุปสรรคในการส่งสินค้าออก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายดา้นศุลกากร 

2. ด้านการน าสินค้าเข้า 

ก. มาตรการทดแทนสินค้าน าเข้าประเภทวัตถุดิบ มาตรการในด้าน 
การผลติเพื่อทดแทนสนิคา้เขา้นี้เป็นมาตรการทีส่ าคญัยิง่ ทัง้นี้ เพราะเป็นมาตรการทีใ่ห้ผลในการ 
1) ลดมลูค่าสนิคา้เขา้ และ 2) เพิม่การผลติ รายไดแ้ละการจา้งแรงงานภายในประเทศพรอ้มๆ กนั 
นบัว่ามปีระโยชน์กว่ามาตรการทีมุ่่งแต่จะลดมลูค่าสนิคา้เขา้อย่างเดยีว อย่างไรกด็ ีโดยทีม่าตรการ
ในดา้นน้ีจะตอ้งอาศยัเวลามากพอควร จงึจะเกดิผล ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะ
ได้เร่งรดัสนับสนุนการผลติเพื่อทดแทนสนิค้าน าเขา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติฝ้าย ยาสูบ เยื่อ-
กระดาษ เหลก็จากสนิแรใ่นประเทศและผลติภณัฑน์ม นอกจากนัน้ในระหว่างทีโ่ครงการทีส่นับสนุน
การผลติสนิคา้เหล่านี้ยงัไม่เกดิผลเตม็ที ่การน าสนิคา้ ฝ้าย และยาสูบเขา้ประเทศ ก็อาจท าโดยใช้
เงนิกูป้ระเภทช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ซึง่มรีะยะผ่อนช าระยาวนาน เช่น เงนิกู้จากสหรฐัฯ ภายใต้
โครงการรฐับญัญตั ิ480 ทัง้น้ี เพื่อเป็นการบรรเทาปญัหาดุลการช าระเงนิในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้า 

ข. มาตรการเพ่ือประหยดัการน าเข้าของสินค้าประเภททุน โดยสนับสนุน
ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรทีม่อียู่แลว้ ใหท้ าการผลติไดเ้ตม็ทีเ่สยีก่อน ในขณะเดยีวกนักจ็ะใหก้ารส่งเสรมิการ
ลงทุนใหม่ที่ผลติสนิค้าที่เป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จรงิ นอกจากนัน้ 
จะส่งเสรมิปรบัปรุงกรรมวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นโดยใช้เครื่องจกัรที่มีอยู่แล้ว และ
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนมาก อกีประการหนึ่ง รฐัจะต้องก าหนดนโยบายให้แน่นอน
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เกี่ยวกับสินค้าเข้าในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทที่ส าคญัดังได้กระท าในกรณีอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนตแ์ละส่วนประกอบ 

ค. มาตรการเพ่ือลดการน าเข้าสินค้าเพ่ือการบริโภค ด าเนินมาตรการ
สนับสนุนการใช้สนิค้าที่สามารถผลติภายในประเทศได้ในราคาและคุณภาพพอสมควร โดยอาศยั
มาตรการในดา้นการจดัซือ้ของส าหรบัใชใ้นราชการและในดา้นพกิดัอตัราภาษศุีลกากรทีเ่หมาะสม 
ในกรณีจ าเป็นหลกีเลี่ยงไม่ได้เท่านัน้ จงึจะพจิารณาใช้มาตรการควบคุมการน าเขา้ส าหรบัสนิค้า
ประเภทที่สามารถผลิตได้เพียงพอแก่ความต้องการ หรือเป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็นแก่การพัฒนา
เศรษฐกจิ นอกจากมาตรการขา้งต้นแลว้ การปรบัปรุงโครงสรา้งภาษอีากรใหเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้ จะมี
ส่วนช่วยลดอ านาจซื้อของกลุ่มชนผู้มฐีานะร ่ารวย กับทัง้ช่วยลดการน าเข้าสินค้าประเภทที่ไม่ 
จ าเป็นส าหรบัประชาชนส่วนใหญ่ดว้ย 

3. มาตรการด้านบริการ แยกออกไดด้งันี้ คอื 

ก. มาตรการเก่ียวกบัรายรบัจากบริการ ส่งเสรมิกิจการประกนัภยั การ
เดนิอากาศ และการเดนิเรอืของประเทศ โดยการวางรากฐานทีม่ ัน่คงเป็นขัน้ๆ ไป และส่งเสรมิการ
ใหบ้รกิารต่างๆ แก่นกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ โดยอาศยัความรว่มมอืจากเอกชนใหม้ากขึน้ 

ข. มาตรการเก่ียวกบัรายจ่ายเพ่ือซ้ือบริการจากต่างประเทศ พจิารณา
จ ากดัปรมิาณการใชเ้งนิตราต่างประเทศ โดยใชม้าตรการดา้นภาษอีากรรวมทัง้การลดค่าใชจ้่ายของ
คนไทยทีไ่ปท่องเทีย่วดว้ย 

อย่างไรก็ดี โดยที่ระบบเศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้าในอัตราสูงติดต่อกันได้นัน้  
จ าเป็นจะตอ้งมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิในดา้นระดบัราคา กบัทัง้มสีมดุลระหว่างระบบการผลติกบั
ความต้องการของตลาด ประกอบด้วย ดงันัน้ เป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของแผนฯ ฉบบัที่ 3  
จงึได้แก่ การรกัษาระดบัการขยายตวัของปรมิาณเงนิไว้ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นระบบ
เศรษฐกจิใหเ้คลื่อนไหวโดยคล่องตวัยิง่ขึน้ โดยในขณะเดยีวกนักไ็ม่ท าใหร้ะดบัราคาสนิคา้ทีจ่ าเป็น
ต่อการครองชพีของประชาชนเพิม่สงูขึน้เกนิควร 

เพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมายในด้านเสถยีรภาพ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 ได้ก าหนด
รายจ่ายเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไว้เป็นจ านวนทัง้ส้ิน 100.275 ล้านบาท โดยแยก
ออกเป็นรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 69,500 ล้านบาท จากรายได้รฐัวสิาหกจิและ
องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น จ านวน 13,845 ล้านบาท และจากเงนิกู้และเงนิช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ จ านวน 16,930 ลา้นบาท เป็นทีเ่หน็ชดัว่า สถานการณ์ดา้นรายรบัของรฐัในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะอยู่ในภาวะตงึตวักว่าในระยะก่อน แต่ในระยะนี้ความจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่
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รายจ่ายของรฐัจะเพิม่มากขึ้น ทัง้ในด้านจ านวนเงนิที่ต้องการใช้เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ เพื่อ
พฒันาด้านสงัคม และเพื่อป้องกนัประเทศ สถานการณ์เช่นน้ีท าให้รฐับาลจ าเป็นต้องหาทางเพิม่ 
รายรบัขึน้ดา้นหนึ่ง กวดขนัการอนุมตัเิงนิและการใชจ้่ายเงนิแผ่นดนิใหเ้ป็นไปตามจุดประสงค ์และ
วธิกีารประหยดัอกีประการหน่ึง 

ในการจัดสรรรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั ้น รัฐควรก าหนด ล าดับ
ความส าคญัในการจดัสรรรายจ่ายไว้ สอดคล้องกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจให้มัน่คง
ตามล าดบั ดงันี้ 

ก. การเร่งรดัการผลติ การส่งสนิค้าและบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการ 
เรง่รดัพฒันาการผลติเพื่อส่งออก 

ข. การพฒันาการศกึษา ก าลงัคน และวทิยาการ 
ค. การปรบัปรุงสิ่งก่อสร้างที่มอียู่แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทัง้

สร้างสิ่งก่อสร้างที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จลงโดยเร็ว เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ตาม  
เป้าหมาย 

ง. งานพฒันาส่วนภูมภิาค และการแก้ไขปญัหาในเขตตวัเมอืง โดยพฒันา
เขตนครหลวงและยา่นชุมชนต่างๆ  

จ. การลงทุนเพื่อสนบัสนุนการเตรยีมพรอ้มแห่งชาต ิ

การส่งเสริมความเจริญในภมิูภาคและลดความแตกต่างของระดบัรายได้ 

ในดา้นการส่งเสรมิความเจรญิในภมูภิาคนัน้ มเีป้าหมายจะลดความเหลื่อมล ้าในดา้นรายได ้
และความแตกต่างในระดบัความเป็นอยู่ของประชากรในชนบท กบัทัง้สรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่
ช่วยใหค้วามเหลื่อมล ้าดงักล่าวลดน้อยลงเป็นล าดบั โดยอาศยัโครงการพฒันาเกษตรและโครงการ
พฒันาส่วนภมูภิาค ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว มาตรการทีส่ าคญั คอื 

1) เร่งรดัการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาด ทัง้นี้  เพื่อให้ 
ผลผลติทางการเกษตรเพิม่ขึน้ เฉลีย่รอ้ยละ 5.1 ต่อปี และเพิม่รายจ่ายพฒันาการเกษตรเพิม่ขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 8-10 ต่อปี 

2) เพิม่รายได้ประชาชนในชนบทโดยด าเนินการโครงการก่อสร้างขัน้พื้นฐาน เช่น 
ระบบส่งน ้า การสร้างทางชนบท และการพฒันาหมู่บ้าน ซึ่งจะมผีลให้เกิดการจ้างงานในชนบท
เพิม่ขึน้ 

3) ลดอตัราเพิม่ประชากร โดยการวางแผนครอบครวัเพื่อชะลอการเพิม่ของประชากร 
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4) เพิ่มการมงีานท า โดยก่อให้เกิดศูนย์ความเจริญในภูมภิาคเพื่อรบัแรงงานจาก  
เกษตรกรรม 

5) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปในภูมภิาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ 
ผลติผลเกษตร ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารจา้งงานในเขตชนบท และเป็นการสรา้งตลาดใหแ้ก่สนิคา้เกษตร 

การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมของสงัคม 

ในด้านการส่งเสรมิความเป็นธรรมของสงัคม เป้าหมายส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี  
ไดแ้ก่ การกระจายบรกิารสงัคมของรฐัใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรมยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหส้ภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนในภูมภิาคต่างๆ และความเป็นอยู่ภายในเขตเมอืงด้วยกัน มคีวามแตกต่างกัน  
น้อยลง 

การด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว ไดก้ าหนดมาตรการดงัต่อไปน้ี 

1) ปรบัปรุงความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเมอืง โดยลดความขาดแคลนในด้าน 
ทีอ่ยู่อาศยัและน ้าประปา ซึ่งเป็นปญัหาส าคญัที่สุดในปจัจุบนั นอกจากน้ีจะด าเนินการแก้ปญัหา
สงัคมในเมอืง คอื การขนส่งสนิคา้และการจราจรนครหลวง การระบายน ้าฝนและน ้าโสโครกในเขต
นครหลวง และด าเนินมาตรการใหร้าคาทีด่นิอยูใ่นระดบัพอสมควร 

2) ปรบัปรุงความเป็นอยู่ของประชากรในเขตชนบท โดยมาตรการ เช่น เพิ่มการ 
ก่อสร้างทางท้องถิ่นให้มากขึ้น ขยายขอบเขตของโครงการไฟฟ้าชนบทให้กว้างขวางมากกว่าที่
เป็นอยูใ่นปจัจบุนั รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานทางการศกึษาและสาธารณสุขใหใ้กลเ้คยีงกบัมาตรฐาน 
ส่วนรวม 

ในด้านการพฒันาชุมชนและท้องถิ่น จะพยายามเปิดเขตพฒันาชุมชนให้ทัว่ทัง้ประเทศ 
กระจายความรบัผดิชอบไปยงัส่วนราชการทอ้งถิน่มากขึน้ อนัเป็นวธิกีารเพิม่เอกภาพใหแ้ก่ทอ้งถิน่
ดว้ย เพิม่ประสทิธภิาพของโครงการเร่งรดัพฒันาชนบทและส่งเสรมิสถาบนัการเงนิและบรกิารให้
ขยายไปในภมูภิาคมากขึน้ นอกจากนัน้จะไดด้ าเนินการวางแผนพฒันาภาคใหท้ัว่ทุกภาคดว้ย โดย
ก าลงัด าเนินการอยูแ่ลว้ ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และจะเริม่ด าเนินการในภาคใต ้
และภาคอื่น ตามล าดบั 

การพฒันาก าลงัคนและเพ่ิมการมีงานท า 

เป้าหมายทีส่ าคญัในดา้นการพฒันาก าลงัคนและการมงีานท า ไดแ้ก่ 

1) เน้นหนักความส าคัญของการประถมศึกษาและอาชีวศึกษากบัปรับปรุง
คณุภาพการศึกษาทุกระดบั 
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2) ลดอตัราการเพ่ิมของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.5 ในปี 2519 
3) จดังานเพ่ิมเติมเพ่ือรบัคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน โดยมอีตัราว่างงานใน 

ตวัเมอืงไม่เกนิรอ้ยละ 3.2 และลดปญัหาของก าลงัคนในชนบทของก าลงัคนในชนบทที่ท างานต ่า
ระดบั ซึง่เป็นปญัหาส าคญั เนื่องดว้ยก าลงัคนในชนบทยงัคงมอียู่ถงึรอ้ยละ 75 ของจ านวนแรงงาน
ทัง้หมดในปจัจบุนั 

เพื่อการนี้จ าเป็นจะตอ้งก าหนดมาตรการทีส่ าคญั ดงันี้ 

ก. เน้นหนักความส าคญัของการประถมศึกษาและอาชีวศึกษา ในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และ 2 รฐับาลไดข้ยายการศกึษาภาคบงัคบัออกไปอย่างกวา้งขวาง แต่
เนื่องจากจ านวนประชากรไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ บรกิารของรฐัในเรื่องนี้จงึยงัไม่สมบูรณ์เตม็ที ่ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี รฐัจงึไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะขยายการศกึษาระดบัประถมใหท้ัว่ถงึทัง้
ราชอาณาจกัร รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพและการขยายโครงการศกึษาภาคบงัคบัถงึประถมปีที ่7 
ให้เรว็ขึน้ด้วย อนึ่ง เนื่องจากรฐับาลมนีโยบายที่จะเพิม่การมงีานท า และยกระดบัรายได้ให้สูงขึ้น  
รฐัจะได้เร่งรดัโครงการขยายและปรบัปรุงการอาชวีศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่สาขาการเกษตรและ
ช่างฝีมอืเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ กบัทัง้จะไดส้นบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนในเรือ่งนี้ดว้ย 

ข. ปรบัปรงุคณุภาพการศึกษาทุกระดบั แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดว้างแนวทางการ
พฒันาการศกึษาไวโ้ดยสอดคลอ้งกบัความต้องการก าลงัคนระดบัต่างๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว รฐัจงึ
ได้มีโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับวิชาชีพและ
อุดมศกึษา ทัง้นี้ เพื่อจะใหส้ามารถผลติก าลงัคนทีม่คีุณภาพสูงและมวีชิาชพีตรงกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เนื่องจากบทบาทของภาคเอกชนจะเพิม่ขยายอยา่งรวดเรว็ แนวทางการพฒันา
เพื่อปรบัปรุงคุณภาพของระบบการศกึษานี้จงึจะได้ค านึงถงึความต้องการก าลงัคนในภาคเอกชน
อยา่งใกลช้ดิ 

ค. การวางแผนครอบครวั ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 มปีระสบการณ์ว่า ยงัม ี
ประชาชนจ านวนมากในท้องที่ชนบทที่ต้องการรบับรกิารวางแผนครอบครวั แต่ยงัไม่ได้รบัการ  
สนองตอบ นอกจากนัน้ในปจัจุบนัมผีู้สมคัรใจวางแผนครอบครวัโดยใช้จ่ายจากรายได้ของตนเอง
เป็นอนัมาก ดงันัน้การขยายโครงการวางแผนครอบครวัใหไ้ปถงึประชาชนในชนบทอย่างกวา้งขวาง 
โดยอาศยัหน่วยงานสาธารณสุขในปจัจุบนัเป็นก าลงั จะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายในด้านการ
ชะลอตวัอตัราเพิม่ของประชากรตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ง. การสร้างโอกาสให้คนมีงานท า โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานจ านวน
มากและส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีต่้องการจา้งคนงานเพิม่ขึน้ทัง้ในภาครฐับาลและเอกชนแทนการซื้อ  
เครือ่งจกัร ในกรณทีีไ่มเ่ป็นผลเสยีหายต่องาน 



 

 

22 

จ. ขยายขอบเขตการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหแ้ก่เยาวชนนอกโรงเรยีน เพื่อ
ตระเตรยีมเยาวชนทีจ่ะเขา้สู่ก าลงัแรงงานในอนาคต 

ฉ.  สนับสนุนการฝึกอบรม โดยเฉพาะในแขนงวชิาเกษตรและวชิาอื่นทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของระบบเศรษฐกจิ หรอืความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

ช. กระจายก าลงัคนออกไปท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนธุรกิจในต่างจงัหวดั และ
ขยายบรกิาร จดังานในภูมภิาค ในส่วนของรฐัจะได้พิจารณาปรบัปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์และ 
สิง่จงูใจใหข้า้ราชการทีป่ฏบิตังิานในภูมภิาคมากขึน้ 

การส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการพฒันาประเทศ 

นโยบายส าคญัในด้านนี้จะเน้นความส าคญัของการลงทุนส่วนเอกชนที่จะต้องเพิม่มากขึน้ 
โครงการพฒันาต่างๆ ของรฐัจะมแีนวด าเนินการให้เป็นการส่งเสรมิและสมัพนัธ์กบัการลงทุนของ  
เอกชน นโยบาย และมาตรการในสาขาต่างๆ จะมุ่งแก้ไขอุปสรรคและปญัหาที่ธุรกจิเอกชนก าลงั
ประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติเพื่อการส่งออกอนัเป็นจุดอ่อนของการพฒันาในปจัจุบนัให้
ไดผ้ลโดยเรว็ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้ก าหนดมาตรการที่ส าคญั 
ดงันี้ 

ก. สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิใหร้วมตวักนั โดยเฉพาะในสาขาทีค่วรเร่งรดั เช่น 
การส่งออก การใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว และสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานทัง้ใน
ด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัที่เป็นธรรมใ น
ระหว่างธุรกิจเอกชน โดยเร่งรดัให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานส าหรบั
สนิคา้ออก ทัง้นี้เพื่อใหธุ้รกจิตัง้ตวัอยูด่ าเนินการอยูไ่ดบ้นราฐานอนัมัน่คง 

ข. สนับสนุนให้มกีารร่วมมอืและปรกึษาหารอืระหว่างรฐับาล และฝ่ายผู้แทนกลุ่ม
อาชีพของเอกชนมากยิ่งขึ้นในสาขาที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ 
ท่องเทีย่ว 

ค. สนับสนุนการลงทุนเอกชนในกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่การพัฒนา
เศรษฐกจิ ลดความฟุ่มเฟือยและการใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคอยา่งเดยีวลง 

ง. สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งยงัมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 
และส่งเสรมิให้มกีารร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและต่างประเทศโดยกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ 
คนไทยได้รบัประสบการณ์และเขา้ร่วมมบีทบาทในการด าเนินการอุตสาหกรรมและการค้ามากขึน้ 
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กบัทัง้ด าเนินมาตรการป้องกนั มใิหอุ้ตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลกัตกอยู่ในอทิธพิลของ 
ผูล้งทุนต่างประเทศชาตใิดชาตหินึ่ง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

จ. ก าหนดนโยบายและขอบเขตการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิให้แน่นอน เพื่อมใิห้ 
ซ ้าซอ้นหรอืแขง่ขนักนัแยง่กบัเอกชน 

ฉ. ปรบัปรุงวิธีด าเนินการของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคในการ 
ด าเนินงานของเอกชนใหลุ้ล่วงรวดเรว็และทนัการ รวมทัง้การแก้กฎหมายระเบยีบปฏบิตัแิละการ
แบ่งส่วนราชการเสยีใหมต่ามความจ าเป็นดว้ย 

การด าเนินการตามแนวทางการพฒันารวมทัง้ 6 ประการตามที่เสนอมานี้ จะมผีลท าให้
ระบบเศรษฐกจิและสงัคมมคีวามสมดุลและเป็นธรรมยิง่ขึน้ ซึ่งเป็นหลกัประกนัในความมัน่คงของ
ชาตดิว้ย นอกจากนัน้ผลการด าเนินการในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะเป็นการปพูืน้ฐานอนั
มัน่คงให้แก่การขยายพลังของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยมีลู่ทางที่จะ 
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยไม่หยุดยัง้ ถ้าหากได้ท าการพฒันาตามนโยบายและมาตรการอนัเหมาะสม
และด้วยการบรหิารที่ยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือสิง่อื่นใด ทัง้น้ี เน่ืองจากประเทศไทยมปีจัจยัขัน้ 
พืน้ฐานส าคญั คอื ทรพัยากร ธรรมชาตแิละก าลงัคนเป็นพืน้ฐานดอียูแ่ลว้ 

อตัราความก้าวหน้าของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจะด าเนินไปได้โดย
พรอ้มกนัก็ให้สามารถปรบัตวัได้ตามสถานการณ์ความจ าเป็น ทัง้นี้ โดยให้มกีารปรบัปรุงเป็นแผน
ประจ าปี เพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แผนประจ าปีดงักล่าวจะแตกต่างกบัแผนประจ าปีทีเ่คยท ามาแล้ว กล่าวคอื
จะไมพ่จิารณาเฉพาะในดา้นโครงการและงบประมาณของรฐัเท่านัน้ แต่จะใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ
ต่อการประเมนิผลความกา้วหน้าและอุปสรรค ขดัขวางการด าเนินนโยบาย มาตรการ และแผนงาน
ตามที่ก าหนดแนวทางไว้ในแผนนี้ และเมื่อจ าเป็นก็จะพจิารณาปรบัปรุงนโยบายมาตรการ และ  
แผนงานใหไ้ดผ้ลสมบรูณ์ขึน้เป็นล าดบั 

ข. สนบัสนุนใหธุ้รกจิเอกชน มบีทบาทรว่มในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่ระบบ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างเตม็ที ่ภายในขอบเขตทีร่ฐัจะไดก้ าหนดไวเ้พื่อประโยชน์ของ  
ส่วนรวม 

ค. ปรบัปรุงระบบบรหิารของรฐับาลตลอดจนการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มปีระสทิธิ-
ภาพสงูขึน้และสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัสถานการณ์ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ งชาติ ใคร่ขอถือ โอกาสนี้ ขอบคุณท่าน
กรรมการบรหิารทุกท่านที่ไดใ้ห้ความร่วมมอืโดยเต็มที่ในการพจิารณาร่างแผนฯ ฉบบัที่สามนี้ ซึ่ง
ต้องให้เวลาเป็นอันมาก จนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถ
ปฏบิตังิานส าคญัของประเทศนี้ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีแผนพฒันาฯ ฉบบันี้กว่าจะส าเรจ็มาในถงึขัน้นี้ ก็
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ได้ผ่านการพิจารณามาหลายระดับ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางมาแล้ว ในระหว่าง
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒ ิ
ทัง้หลาย ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพฒันาเอเซยี กไ็ดส้่งคณะ  
ผู้เชี่ยวชาญมาหลายครัง้ เพื่อร่วมกบัเจา้หน้าที่ของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตเิคา้โครงและลกัษณะของแผน ครัง้สุดทา้ยไดม้ผีูเ้ชีย่วชาญมา 40 คนในเดอืนสงิหาคม เพื่อ
รว่มพจิารณากนัในแนวทางและโครงการของแผนทีส่ามนี้ กไ็ดใ้หข้อ้คดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่างๆ 
ส าหรบัในการประชุมครัง้ส าคญันี้กเ็ช่นกนั ส านักสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตหิวงัเป็นอย่างยิง่
ว่ าจะได้ร ับข้อคิดเห็นจากท่านกรรมการที่ เ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของชาติให้ 
ก้าวหน้าไปด้วยดี ซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติยินดีที่จะรบัมารวบรวมให้ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที่ 3 นี้ ได้เป็นผลงานที่สรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศและ
ประชาชนชาวไทยโดยทัว่กนั สมดงัเจตจ านงของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นประธานของสภาฯ 
นี้ 

 

 

……………………………… 

 



บทท่ี 1 
สาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 

……………………… 

นับตัง้แต่ประเทศไทยได้เริม่ประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 1  
ในปี 2504 การด าเนินการวางแผนพฒันาฯ ไดม้กีารปรบัปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้เป็นล าดบั ดงัจะเหน็
ได้ว่า ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2514 นัน้ นอกจากจะไดพ้จิารณาในด้าน 
รายจ่าย ส่วนของรฐั เช่นเดียวกับแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 แล้ว ยงัได้มกีารขยายขอบเขตการ
พจิารณาให้กว้างขวางออกไป คือ ได้รเิริม่ท าการวางแผนด้านก าลงัคน และวางแผนเศรษฐกิจ  
ส่วนเอกชนขึน้ดว้ย นอกจากนัน้ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการวางแผนพฒันาฯ ของรฐั ในสาขาเศรษฐกจิ
และสงัคมต่างๆ ก็ได้มกีารปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัความต้องการของส่วนรวมทางด้านเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศมากขึ้น โดยท าการวางแผนเป็นรายสาขาให้อยู่ในขอบเขตและประสาน -
สมัพนัธก์บัแผนเศรษฐกจิส่วนรวมของประเทศ ส าหรบัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515–2519) นอกจากจะปรบัปรุงวธิกีารวางแผนใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้แลว้ ยงัไดข้ยาย
ขอบเขตของแผนใหค้รอบคลุมไปถงึหวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1) ก าหนดแนวทางพฒันาส่วนรวมขึน้ก่อนแล้ว จงึวางแนวทางพฒันาโครงการและ 
มาตรการแต่ละสาขาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาส่วนรวม 

2) ประสานโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและโครงการพฒันาดา้นสงัคมเขา้ดว้ยกนัให้
ใกล้ชิดยิง่ขึ้น โดยให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการเร่งรดัการเพิ่มผลผลิต
การเกษตรกใ็หส้มัพนัธก์บัโครงการพฒันาระบบสงัคมชนบท และโครงการพฒันาอุตสาหกรรมกใ็ห้
ประสานสมัพนัธก์บัโครงการขยายยา่นชุมชน เป็นตน้ 

3) เพิม่ความส าคญัในการพฒันาส่วนภูมภิาค และไดจ้ดัท าแผนพฒันาระดบัภาคและ
ระดบัจงัหวดัขึน้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ส่วนรวม 

4) ผนวกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรยีมพร้อมแห่งชาติเข้าไว้กับแผนพฒันาฯ  
ส่วนรวมดว้ย เพื่อสนบัสนุนการรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

5) วางนโยบายในดา้นการวางแผนครอบครวัและการมงีานท าขึน้เป็นครัง้แรก 

6) ขยายการวางแผนในส่วนเอกชน โดยสนับสนุนหลกัการให้รฐับาลและเอกชนได้มี
ส่วนช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในการพฒันาประเทศอยา่งใกลช้ดิ 
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แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 นี้ ไดเ้ริม่ขึน้ในระยะทีก่ารเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยไม่ค่อยอ านวยเป็นครัง้แรกในระยะสิบปี อีกทัง้ฐานะด้านสงัคม และการเมอืง  
ของประเทศก็อยู่ในภาวะที่ต้องเผชญิกบัปญัหาอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคดงักล่าวน้ีเกดิขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศในดา้นโครงสรา้งเศรษฐกจิ แนวความคดิเหน็
ด้านสงัคมและภาวะการณ์ทางการเมอืงของโลกที่ส าคญัและที่กระทบกระเทอืนแก่ประเทศไทย
โดยตรง ไดแ้ก่ ความต้องการผลติผลซึง่เป็นสนิคา้ออกประเภทหลกัของประเทศไทย เช่น ขา้วและ
ย า ง ม ี
แนวโน้มจะลดลง กับทัง้ราคาของผลิตผลเหล่าน้ีในตลาดโลกตกต ่าลงไป นอกจากนัน้มปีญัหา 
สบืเนื่องมาจากนโยบายการเงนิของประเทศใหญ่ๆ มพีลงัเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ฐานะ
การเงนิเหรยีญดอลล่ารส์หรฐัฯ เงนิเยนของญี่ปุ่น และเงนิมารค์ของเยอรมนั ได้แปรปรวนไป ซึ่ง
ย่อมจะมผีลกระเทอืนมาถงึภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย ส่วนในดา้นสงัคมนัน้ความคดิเหน็และ
ทศันคตขิองเยาวชนและปญัญาชนกเ็ปลีย่นแปลงไปจากที่เคยเป็นมาแต่เดมิมาก ท าให้เกดิปญัหา
ความแตกต่างระหว่างชนต่างวยัขึน้ ระบบสงัคมในชาตต่ิางๆ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ก าลงัอยู่ใน
ระยะแห่งการววิฒัน์ และจะต้องใชเ้วลาในการปรบัตวัอกีนานพอควร ส่วนในด้านการเมอืงระหว่าง
ประเทศนัน้ ก็มวีกิฤตเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในประเทศใกล้เคยีง ท าให้ประเทศไทยต้องระดม  
สรรพก าลงัทรพัยากรเพื่อด าเนินการตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ด้วยเหตุดงักล่าวมานี้ แนวทาง
พฒันาส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ จงึได้เน้นหนักในด้านนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อ 
แก้ไขปญัหาอุปสรรคเหล่าน้ีควบคู่ไปกบัการเร่งรดัพฒันาสาขาที่มลี าดบัความส าคญัสูง และการ 
ปูพื้นฐานเพื่อการพฒันาในระยะต่อไป สาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่3 จะไดส้รปุไวด้งัต่อไปนี้ 

ภาวะเศรษฐกิจในระยะของแผนฯ ฉบบัท่ี 2 

ในระยะต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยขยายตวัอย่าง 
รวดเรว็ เนื่องจากการผลติทีส่ าคญั คอื การเกษตรและอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ในอตัราสูง นอกจากนัน้ 
การลงทุนจากต่างประเทศ และรายจ่ายของสหรฐัฯ ในประเทศไทยได้เพิม่ขึน้มากในระยะนี้ด้วย  
แต่ในระยะปลายแผนระบบเศรษฐกจิขยายตวัช้าลงจนถึงขัน้มภีาวะเศรษฐกิจรดัตวัเป็นครัง้แรก 
หลงัจากทีไ่ดข้ยายตวัเป็นเวลาตดิต่อกนัมากว่า 10 ปี  

สาเหตุส าคญัทีท่ าใหร้ะบบเศรษฐกจิมคีวามเคลื่อนไหวขึน้อย่างรวดเรว็นี้ ส่วนใหญ่เกดิจาก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในปจัจยัทางเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ส าคญั 3 ประการ คือ  
1) โครงสรา้งความตอ้งการของตลาดโลกส าหรบัสนิคา้หลายประเภทไดเ้ปลีย่นแปลงไป ท าใหร้าคา 
สนิคา้ออกทีส่ าคญัของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ว และยางลดลงมาก 2) รายจ่ายทางทหารของ
สหรฐัฯ ในประเทศไทย และ 3) การลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่เคยเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะก่อน
กลบัลดลงไปมากในระยะดว้ย 
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ตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ปจัจยัทางเศรษฐกจิทัง้ 3 ประการนี้ขยายตวัอย่างรวดเรว็ในระยะ
ตน้แผนฯ ฉบบัที ่2 แต่กลบัลดลงในปลายแผนฯ ฉบบัที ่2 ผลกระทบกระเทอืนต่อภาวะเศรษฐกจิใน
ประเทศ จงึปรากฏขึน้ทัง้ในด้านรายไดแ้ละรายจ่ายประชาชาต ิระดบัทุนส ารองลดลง นอกจากนัน้
เมื่อการลงทุนของเอกชนภายในประเทศไดช้ะลอลง รายไดข้องรฐัจงึมลีกัษณะตงึตวัในระยะปลาย
ของแผนฯ ฉบบัที ่2 

ภาวะตงึตวัทางเศรษฐกจิดงักล่าวมผีลกระทบกระเทอืนต่อภาวะทางสงัคมดว้ย โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ การทีร่ะดบัรายไดข้องประชาชนทีอ่ยู่ในภาคเกษตรกรรม ไดร้บัความกระทบกระเทอืนจาก
ความผนัแปรในภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว นอกจากนัน้ การที่อัตราการเพิ่มของประชากรอยู่ใน
ระดบัสงู กเ็ป็นเหตุใหร้ฐัยงัไมส่ามารถใหบ้รกิารในดา้นสงัคมไดเ้ตม็ที ่และประชาชนไม่อยู่ในฐานะที่
จ ะ 
ยกระดบัความเป็นอยูข่องครอบครวัใหด้ขีึน้เท่าทีค่วร 
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ตารางท่ี 1 
สรปุภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

 ระยะต้น 
แผนพฒันา ฯ 
2510–2512 

ระยะปานกลาง 
แผนพฒันาฯ  
2513–2514 

ระยะของแผน 
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

2510–2514 
1. การเปล่ียนแปลงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัต่างประเทศ 
1.1 ภาวะตลาดของสนิคา้ส าคญั 

ข้าว ปรมิาณ (เฉลีย่ : ลา้นตนั) ปีละ 
ราคาส่งออก (เฉลีย่ : บาท/ตนั)  
มลูค่า (เฉลีย่ : ลา้นบาท) ปีละ 
ยาง ปรมิาณ (เฉลีย่ : ลา้นบาท) ปีละ 
ราคาส่งออก (เฉลีย่ : บาท/ตนั) 
มลูค่า (เฉลีย่ : ลา้นบาท) ปีละ 

1.2 รายจ่ายของสหรฐัฯ ในประเทศไทย 
ลา้นบาท 
เฉลีย่ต่อปี 

1.3 การลงทุนจากต่างประเทศ 
ลา้นบาท 
เฉลีย่ต่อปี 

 
 
 

1.2 
1,194 
3,791 

247 
8,138 
2,018 

 
13,657 
4,552 

 
3,445 
1,152 

 
 
 

1.1 
2,095 
2,252 

278 
7,500 
2,099 

 
7,412 
3,706 

 
1,997 

999 

 
 
 

1.2 
2,754 
3,175 
259 

7,896 
2,050 

 
21,069 
4,214 

 
5,452 
1,090 

2. ผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ 
2.1 การขยายตวัของการผลติประชาชาต ิ
 (รอ้ยละ) 
2.2 การขยายตวัของรายไดร้ายจ่าย 

ประชาชาต ิ
 (รอ้ยละ) 
2.3 การเปลีย่นแปลงรายไดข้องรฐับาล 
 (รอ้ยละ) 
2.4 การเปลีย่นแปลงรายไดข้องรฐับาล 
 (รอ้ยละ) 
2.5  การเปลีย่นแปลงการลงทุนภาคเอกชน 
 (รอ้ยละ) 
2.6 การเปลีย่นแปลงระดบัทุนส ารองฯ 

(ลา้นบาท) 

 
 
 

8.0 
 

8.8 
 

13.5 
 

15.1 
 

16.0 
 

+848 

 
 
 

6.0 
 

4.2 
 

3.8 
 

8.5 
 

2.0 
 

-3,972 
 

 
 
 

7.2 
 

7.0 
 

9.6 
 

12.4 
 

10.4 
 

-3,120 
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บทบาทของรฐัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 แบ่งได้เป็นสองระยะ ดงัน้ี 

ระยะต้นแผนฯ ฉบบัท่ี 2 (2510–2512) ซึง่เป็นระยะทีร่ะบบเศรษฐกจิก้าวหน้าในอตัราสูง 
และระดบัเงนิทุนส ารองเพิม่ขึน้ ในระยะนี้ รฐัไดด้ าเนินนโยบายหลกัตามแผนพฒันาฯ สองประการ 
คอื 

ก. รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิโดยด าเนินนโยบายการเงนิที่สอดคล้องกบัภาวะ -
การณ์ทางเศรษฐกจิ ในระยะนี้ ปรมิาณเงนิตราขยายตวัในอตัราที่ เหมาะสม ท าให้ระดบัราคาไม่
เปลีย่นแปลงไปมากนกั ทัง้ๆ ทีร่ายไดจ้ากต่างประเทศและระดบัเงนิทุนส ารองฯ เพิม่ขึน้มากในระยะ
นี้ 

ข. ในระยะทีร่ะบบเศรษฐกจิขยายตวัโดยรวดเรว็นัน้ รฐัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราสูง ซึง่
รฐัไดด้ าเนินนโยบายทีจ่ะใชร้ายไดท้ีเ่พิม่ขึน้นี้เพิม่ระดับการลงทุนของรฐับาล เพื่อเร่งปพูืน้ฐานทาง
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่ง พลงังานไฟฟ้า และสาธารณูปการประเภทต่างๆ 
อนันบัเป็นการสรา้งพืน้ฐานทีม่ ัน่คงและเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิในอนาคตให้
ลุล่วงไปได ้

ระยะปลายแผนฯ ฉบบัท่ี 2 (2513–2514) เมื่อเกดิการผนัแปรในภาวะเศรษฐกจิและ
การเมืองในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลสะท้อนกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศไทยดงักล่าว รฐัไดร้บีปรบัปรงุและด าเนินมาตรการซึง่จะมผีลภายในเวลาอนัสัน้ เพื่อ
แกไ้ขสถานการณ์ใหด้ขีึน้หลายประการ คอื 

ก. มาตรการเพ่ือลดสินค้าน าเข้าและการใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น รฐับาลได้ใช้มาตร-
การภาษอีากรเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2513 ท าการปรบัปรุงอตัราอากรขาเขา้ และภาษสีรรพสามติ 
โดยมจีดุประสงคใ์หญ่ทีจ่ะลดการน าสนิคา้ขาเขา้ประเภททีไ่ม่จ าเป็นแก่การครองชพี 

ข. มาตรการด้านส่งเสริมการส่งออก แยกตามสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. การขยายตลาดข้าว รฐัได้ยกเลิกฟรเีมี่ยมข้าวไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
เพื่อให้ข้าวไทยสามารถขายแข่งในตลาดต่างประเทศได้ประการหนึ่งและเพื่อให้ชาวนาได้รบัผล
ตอบ-แทนสูงขึ้นอีกประการหนึ่ง นอกจากนัน้ รฐัมนีโยบายที่จะขายข้าวแก่ต่างประเทศโดยให้
สนิเชื่อระยะยาว ซึง่จะท าใหต้ลาดขา้วของไทยขยายตวัมากขึน้ 

2. การขยายตลาดข้าวโพด รฐัได้พยายามขยายตลาดออกไปรวมทัง้การ 
ท าสญัญาขายขา้วโพดเป็นรายปีกบัญีปุ่่นและไตห้วนั เพื่อใหข้า้วโพดมตีลาดประจ าทีแ่น่นอน 
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3. การส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม รฐัได้ใช้มาตรการหลาย
ประการ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถส่งผลติภณัฑ์ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได ้
โดยเฉพาะการเรง่รดัการคนืภาษอีากรบางประเภททีแ่ฝงอยู่ในต้นทุนการผลติใหก้บัผูส้่งออก ซึง่จะ
ช่วยลดตน้ทุนและราคาขายของสนิคา้อุตสาหกรรมไทยในตลาดต่างประเทศ 

นอกจากการด าเนินมาตรการดงักล่าวให้บงัเกิดผลในเวลาอนัสัน้ รฐัได้ก าหนด
นโยบายแผนวางแผนครอบครวั ซึง่จะใหผ้ลภายในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยสนับสนุน
การวางแผนครอบครวั ซึง่ยงัอยู่ในวงจ ากดัให้ขยายตวัออกไปโดยรวดเรว็ และกระจายออกไปถงึ
ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูม้รีายไดน้้อย ทัง้นี้ เพื่อช่วยใหใ้นแต่ละครอบครวัมคีวามสามารถหา
รายไดโ้ดยเหมาะสมยิง่ขึน้กบัจ านวนคนในครอบครวั 

ผลการด าเนินงานของรฐั การปรบัปรุงและวางแนวนโยบายและมาตรการของ 
รฐัฯ ดงักล่าว ประกอบกบัการทีธุ่รกจิเอกชนสามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ ภายในเวลา
อนัสัน้นัน้ ท าใหภ้าวะเศรษฐกจิในตอนปลายของแผนฯ ฉบบัที ่2 กระเตื้องขึน้ การด าเนินมาตรการ
ในด้านการขยายตลาดข้าวมผีลท าให้ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึ้น แต่เนื่องจากราคาข้าวได้ตกต ่า  
ลงมาก รายได้ในการขายข้าวยงัอยู่ในระดับต ่ ากว่าแต่ก่อนซึ่งเป็นปญัหาส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกจิส่วนรวม แต่โดยที่มูลค่าสนิค้าออกบางประเภท โดยเฉพาะข้าวโพด ปอ ได้สูงขึ้น และ
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมส่งออกไดเ้พิม่ขึน้มาก จงึเป็นการทดแทนการสญูเสยีทีเ่กดิจากราคาขา้วและ
ยางตกต ่าไดม้าก ดงันัน้ มลูค่าสนิคา้ออกในระยะครึง่ปีแรกของปี 2514 จงึเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 
10 เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปีก่อนซึง่ลดลงรอ้ยละ 0.1 ในขณะเดยีวกนัมลูค่าของสนิคา้ขาเขา้ ใน
ระยะครึง่ปีแรกของปี 2514 แทนที่จะสูงขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 ตามแนวโน้มเดมิกลบัลดลงจากปี
ก่อนประมาณรอ้ยละ 6 ด้วยเหตุผลดงักล่าวดุลการช าระเงนิในรอบครึง่ปีแรกของปี 2514 จงึม ี
ยอดเกนิดุลประมาณ 320 ลา้นบาท (ไม่รวมสทิธถิอนเงนิกองทุนการเงนิประมาณ 280 ลา้นบาท) 
เทยีบกบัยอดขาดดุลประมาณ 660 ลา้นบาท ในระยะเดยีวกนัของปีก่อน 

แนวทางพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมส่วนรวมตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 3 

แนวทางการพฒันาส่วนรวม 

การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ส าคญั คอื การเพิม่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใน
ขณะทีม่ปีญัหาเศรษฐกจิตงึตวันัน้ ไมอ่าจท าไดโ้ดยการเพิม่ระดบัรายจ่ายของประเทศแต่อย่างเดยีว 
ทัง้นี้เพราะการด าเนินการดงักล่าวจะมผีลส าคญัท าใหส้นิค้าขาเขา้กลบัขยายตวัเพิม่มูลค่าในอตัรา  
สงูขึน้ ซึง่เป็นอนัตรายต่อภาวะดุลการช าระเงนิของประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนัการตดัทอนรายจ่าย
ของประเทศมากเกนิควร อาจจะมผีลท าใหบ้บีอ านาจซือ้ของประชาชนซึ่งตงึตวัอยู่แลว้นัน้ลงไปอกี 
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การพฒันาประเทศอาจหยดุชะงกั อตัราการท างานตลอดจนปญัหาสงัคมจะเพิม่ขึน้ ดงันัน้ แนวทาง
พฒันาส่วนรวม จงึมุง่ทีจ่ะใหร้ายจา่ยของประเทศอยู่ในระดบัเหมาะสม และรกัษาระดบัทุนส ารองให้
อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เกนิไป โดยในขณะเดยีวกนัใหม้คีวามคล่องตวัในดา้นเงนิตราต่างประเทศพอทีจ่ะ
ด าเนินการ เพื่อปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจและปรมิาณการมงีานท าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม 
เพื่อใหบ้รรลุจดุประสงคด์งักล่าว รฐัจะด าเนินการรว่มมอืกบัส่วนเอกชนโดยใกลช้ดิ 

แนวทางการพฒันาส่วนรวมแยกเป็นหวัขอ้ส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ปรบัปรงุโครงสรา้งเศรษฐกจิ เพื่อยกระดบัการผลติและรายไดป้ระชาชาตใิหส้งูขึน้ 

2. รกัษาเสถียรภาพเศรษฐกจิของประเทศ โดยรกัษาทุนส ารองให้อยู่ในระดบัมัน่คง
และแกป้ญัหาด่วนในดา้นเศรษฐกจิตงึตวั 

3. ส่งเสรมิความเจรญิในภมูภิาค และลดความแตกต่างของรายได ้

4. ส่งเสรมิความเป็นธรรมของสงัคม 

5. พฒันาก าลงัคนและเพิม่การมงีานท า 

6. ส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในการพฒันา 

1. การปรบัปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือยกระดบัการผลิตและรายได้ของ
ประชาชนให้ สงูขึน้ 

1. เป้าหมาย เป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่  

ก. เพ่ิมผลผลิตประชาชาติในอตัราเฉล่ียร้อยละ 7.0 ต่อปี อตัราการ 
เพิม่เฉลี่ยของรายไดป้ระชาชาตนิี้แมว้่าจะมรีะดบัต ่ากว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และ
ฉบบัที่ 2 ซึ่งมอีตัราเพิม่เฉลี่ยร้อยละ 8.1 และรอ้ยละ 7.2 ตามล าดบั แต่โดยที่แผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่3 มเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืประมาณรอ้ยละ 2.5 ในปี 2519 
ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รายไดต่้อบุคคลจะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.4 ในปี 2519 
สงูกว่าอตัราเฉลีย่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เท่ากบัรอ้ยละ 4.0 

ข. เป้าหมายการผลิตของแต่ละสาขา มดีงันี้ 

การเกษตร ประมาณว่าจะเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 5.1 ต่อปี เทยีบกบั
รอ้ยละ 4.1 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ทัง้นี้ โดยอาศยัโครงการเร่งรดัการผลติและการจ าหน่าย 
ผลติผลการเกษตรซึง่มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
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อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ เพิ่มในอัตราร้อยละ 8 และร้อยละ 6 
ตามล าดบั ต ่ากว่าในแผนฯ ฉบบัที่ 2 บ้าง ทัง้นี้ เพราะในระยะต้นของแผนฯ ฉบบัที ่3 ฐานะทาง
เศรษฐกจิยงัคงรดัตวัอยู ่แต่อตัราการขยายจะเพิม่มากขึน้ในระยะหลงัของแผนฯ  

การค้า เพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 ต ่ากว่าแผนฉบบัที ่2 เลก็น้อย ทัง้นี้ เพราะ
ฐานะเศรษฐกจิรดัตวัในระยะตน้ของแผนนี้ 

บริการ คาดว่าจะเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7 เทยีบกบัในแผนฉบบัที ่2 ทีเ่ฉลีย่ 
รอ้ยละ 8.8 

สาขาอ่ืนๆ ประมาณว่าสาขาการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และ
สาธารณูปการ อตัราเพิม่จะลดลง เพราะโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ของรฐัและเอกชน รวมทัง้การ  
ก่อสรา้งโดยสหรฐัฯ ลดลง หรอืขนาดใหญ่บางประเภทสมัฤทธิผ์ล ผลงานทีจ่ะท าไดจ้รงิกอ็าจสูงกว่า
นี้ ส่วนสาขาทีด่าดว่าจะดกีว่าในแผนฯ ฉบบัที ่2 เลก็น้อย ไดแ้ก่ สาขาการธนาคาร ประกนัภยั และ 
อสงัหารมิทรพัย ์เพราะบทบาทของเอกชนจะไดร้บัการสนับสนุนเขม้แขง็ขึน้ในเรือ่งนี้ 

2. แนวทางการพฒันา แยกไดเ้ป็น 3 ทาง คอื 

ก. ปรบัปรงุโครงสรา้งระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ข. ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติสนิค้าประเภทที่ท าการผลติอยู่แล้ว เร่งรดั
เพิ่มผลิตสินค้า ประเภทที่มตีลาดและราคาดี และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขนักับ  
ต่างประเทศไดด้ขีึน้ 

ค. ปรบัปรุงระบบตลาดภายในประเทศ เพื่อใหผู้้ผลิตสามารถขายสนิคา้ไดใ้น
ราคาทีแ่น่นอนยิง่ขึน้ อนัเป็นหลกัประกนัอนัหน่ึงในการยกระดบัรายไดข้องประชาชนทัว่ไป 

การด าเนินการข้างต้นนี้ จะท าให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมัน่คงและมี 
เสถยีรภาพยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 2 

เป้าหมายมูลค่ามวลรวมผลิตภณัฑใ์นประเทศ 
(ติดตามราคาปี 2505) 

(พนัล้านบาท) 

 25141/ 

การผลิตจริง (ประมาณ) 
เป้าหมายปี 2519 อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ียต่อปี 

 

สาขา 

 

ผลิตภณัฑ ์

ในประเทศ 

 

รอ้ยละ 

 

ผลิตภณัฑ ์

ในประเทศ 

 

รอ้ยละ 

ระยะของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 2 

2510–2514 

ระยะของ 

แผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 2 

2510–2514 

1. การเกษตร 

1.1 กสกิรรม 

1.2 ปศุสตัว ์

1.3 ประมง 

1.4 ปา่ไม ้

37.3 

26.0 

3.9 

4.3 

3.1 

29.5 

20.5 

3.1 

3.4 

2.5 

47.8 

32.5 

4.7 

6.9 

3.7 

26.8 

18.2 

2.6 

3.9 

2.1 

4.1 

2.7 

2.4 

17.3 

6.5 

5.1 

4.6 

3.6 

10.0 

3.4 

2. การท าเหมอืงแรแ่ละการ 

ย่อยหนิ 

2.1 1.7 2.8 1.6 8.3 6.0 

3. อุตสาหกรรม 

3.1 อุตสาหกรรมขัน้ตน้ 

3.2 อุตสาหกรรมใหม ่

21.4 

6.6 

14.4 

16.9 

5.2 

11.7 

31.4 

8.3 

23.1 

17.6 

4.6 

13.0 

9.2 

5.1 

11.4 

8.0 

4.8 

9.2 

4. การก่อสรา้ง 8.4 6.6 11.7 6.6 8.5 6.5 

5. การไฟฟ้าและการประปา 1.9 1.5 3.9 2.2 19.0 15.0 

6. การคมนาคมและขนสง่ 8.6 6.8 11.5 6.5 7.5 6.0 

7. การคา้ 20.5 16.2 29.3 16.4 7.7 7.0 

8. การธนาคาร ประกนัภยั และ

อสงัหารมิทรพัย ์

5.1 4.1 11.0 6.2 14.4 15.0 

9. ทีอ่ยู่อาศยั 2.4 1.9 2.7 1.5 4.1 2.5 

10. การบรหิารราชการและการ

ป้องกนัประเทศ 

5.7 4.5 7.6 4.3 10.0 6.0 

11. บรกิาร 13.0 10.3 18.5 10.3 8.8 7.0 

มวลรวมผลิตภณัฑใ์นประเทศ 12.4 100.0 178.2 100.0 7.2 7.0 

หมายเหต ุ1/ เป็นตวัเลขโดยประมาณ 
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2. การรกัษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

การรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิเป็นนโยบายหลกัที่ค ้าจุนการพฒันายกระดบัรายได้ของ  
ประชาชน ซึง่ตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป แนวด าเนินการมุง่ไปสองดา้น คอื พยายามแก้ไขปญัหาที่
ก าลงัประสบในทางเศรษฐกจิ อนัเป็นสภาวะทีเ่รยีกว่าเศรษฐกจิตงึตวัดา้นหนึ่ง และพยายามรกัษา
ระดบัทุนส ารองเงนิตราใหเ้หมาะสมอกีดา้นหนึ่ง 

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจตึงตวั จะได้พุ่งไปที่จุดส าคญั 3 จุด ดงัได้กล่าวแล้ว ราคา
สนิค้าออกบางประเภท รายจ่ายทางทหารของสหรฐัฯ ทีล่ดลงไป และการลงทุนจากต่างประเทศที่
ชะงกังนัในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 โดยมมีาตรการสรปุไดด้งันี้ คอื 

1. การเร่งรดัส่งเสริมสินค้าออก รฐัจะด าเนินการตามโครงการเร่งรดัการผลติและ
การจ าหน่ายของสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนัน้จะมมีาตรการลดต้นทุนการส่งออก  
โดยปลดเปลื้องภาระภาษีอากรที่มอียู่ในต้นทุนสนิค้าส่งออก และมาตรการเพื่อรกัษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสนิคา้ส่งออก 

2. การทดแทนรายได้ภายในประเทศท่ีเสียไป เน่ืองจากการลดรายจ่ายทาง
ทหารของสหรฐัฯ โดยที่รายจ่ายทางทหารของสหรฐัฯ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะลด 
จ านวนลงไปมาก ดังนัน้ เพื่อเป็นการทดแทนรายได้ภายในประเทศที่เสียไปเนื่ องจากเหตุนี้  
รฐัจะด าเนินมาตรการ ดงันี้ 

ก. การก่อสร้าง รฐัจะส่งเสรมิใหก้ารก่อสรา้งขยายตวัในดา้นก่อสรา้งส าหรบั 
สาธารณประโยชน์ที่จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน เร่งด าเนินการก่อสร้างตามโครงการ
สาธารณูปการของรฐั นอกจากนัน้จะเรง่รดัโครงการก่อสรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ขาดแคลนอยูม่าก 

ข. การบริการ รฐัจะจดัหาทางเพิม่รายไดจ้ากบรกิารต่างๆ อาทเิช่น ส่งเสรมิ
บรกิารด้านการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า ทัง้นี้ จะได้จดัท าแผนพฒันาการท่องเที่ยวโดยร่วมมอืกับ  
เอกชน โดยจะเน้นหนักในด้านความสะดวก ความปลอดภยั และการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่นัก 
ท่องเทีย่วเป็นส าคญั 

3. การลงทุนจากต่างประเทศ ปรบัปรุงนโยบายส่งเสรมิการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ โดยเน้นหนักอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสนับสนุน
ดุลการช าระเงนิและใชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศ 

การที่รฐัจะเร่งรดัการด าเนินงานให้เกิดผลในระยะสัน้พร้อมกันทุกด้านเช่นนี้ จะช่วยให้ 
ธุรกจิเอกชนมคีวามมัน่ใจอนัเป็นแรงสนับสนุนให้รฐัสามารถจะแก้ปญัหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้าได้
โดยเรว็ 
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การรกัษาทุนส ารองให้อยู่ในระดบัท่ีมัน่คงเพียงพอ 

1) เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาเงินทุนส ารองในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่3 ไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีม่ ัน่คงเพยีงพอ โดยมเีป้าหมายใหส้นิคา้ส่งออกและสนิคา้น าเขา้มมีลูค่า 
เพิม่เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 7.0 และรอ้ยละ 2.8 ตามล าดบั เทยีบกบัรอ้ยละ 3.2 และรอ้ยละ 7.9 ใน
ระยะแผนฉบบัที ่2  

2) แนวทางการพฒันา 

โดยเหตุทีร่ะบบเศรษฐกจิในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ประสบปญัหา
การเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ในโครงสรา้งของความต้องการสนิคา้และบรกิารที่
ผลติขึ้น ดงันัน้ วธิดี าเนินการในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จ าต้องรกัษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิพรอ้มกนัไปกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเพื่อยกระดบัการผลติของประเทศ
ตามแนวทางทีไ่ด้กล่าวขา้งต้น แต่ในการปรบัปรุงโครงสรา้งเศรษฐกจินี้จะต้องมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ 
ซึ่งอาจท าให้เงนิทุนส ารองเงนิตราระหว่างประเทศลดลงบ้างในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
อยา่งไรกด็ ีรฐัจะสามารถรกัษาทุนส ารองไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัมัน่คงเพยีงพอ ทัง้นี้ โดยมแีนวทางทีจ่ะไม่
ปล่อยเงนิเขา้ไปในระบบเศรษฐกจิมากเกนิไป แต่ในทางกลบั การตดัทอนรายจ่ายของประเทศมาก
เกินสมควรจะเป็นผลให้อ านาจซื้อของประชาชนไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร หรอืกลบับีบอ านาจซื้อซึ่ง
ขณะนี้ตงึตวัอยู่ใหล้ดลงอกี การพฒันาประเทศจะชะงกังนัและการว่างงานจะมขีึน้พรอ้มดว้ยปญัหา
สงัคม ดงันัน้การรกัษาระดบัทุนส ารองให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเพิ่มผลผลิต 
รายได้ประชาชาติตลอดจนการมงีานท า จงึเป็นวตัถุประสงค์ที่ส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
เพื่อการนี้ จะตอ้งด าเนินมาตรการต่างๆ ทีจ่ าเป็นโดยเรง่ด่วน 

1. การส่งเสริมสินค้าออก 

ก. ในดา้นการผลติ ในระยะแรกจะส่งเสรมิสนิค้าทีป่ระเทศไทยท าการผลติได้
ดใีห้ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศได้เพิม่ขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้องภาระภาษีอากร เพื่อลด  
ต้นทุนในการผลติซึ่งท าให้สนิค้าของไทยสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้มากขึน้ ประการหนึ่ง 
เพิม่ประเภทผลผลติใหม้ากขึน้ อกีประการหนึ่ง และส่วนในดา้นตลาด กจ็ะเน้นหนักทีจ่ะสรา้งความ
เขม้แขง็และประสทิธภิาพในการแสวงหาตลาดต่างประเทศ 

ข. สนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนในวิสาหกิจพื้นฐานซึ่งช่วยลดต้นทุนการ 
ขนส่งสนิคา้ออก เช่น ไซโล อุปกรณ์ในการจดัเกบ็ขนถ่ายสนิคา้ และท่าเทยีบเรอืส าหรบัสนิคา้ออก  
บางประเภท เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง และแร่ เป็นต้น ในส่วนของรฐันัน้จะปรบัปรุงกจิการท่าเรอืและ 



 36 

ขนส่งถ่ายสนิคา้ลงเรอื รวมทัง้พจิารณาการก่อสรา้งท่าเรอืพาณิชยแ์ห่งที ่2 และลดค่าขนส่งส าหรบั 
สนิคา้ออก นอกจากนัน้จะไดม้กีารจดัตัง้เขตอุตสาหกรรมและเขตส่งออกปลอดภาษขีึน้ 

ค. ขยายขอบเขตของการศกึษาวจิยัทางการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ขจดัปญัหาเกีย่วกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีย่งัเป็นอุปสรรคในการส่งสนิคา้ออก 

2. การปรบัปรงุโครงสร้างสินค้าขาเข้า 

ก. ผลิตทดแทนสินค้าน าเข้าประเภทวตัถดิุบ การผลติเพื่อทดแทนสนิค้า
น าเขา้นี้เป็นมาตรการทีส่ าคญัยิง่ เพราะใหผ้ลทัง้ในดา้นลดมลูค่าสนิคา้ขาเขา้และในดา้นเพิม่รายได้
และการจา้งแรงงานพรอ้มๆ กนัไป จงึมปีระโยชน์กว่ามาตรการอื่นๆ บางประเภททีล่ดมูลค่าสนิค้า
ขาเข้าแต่ฝ่ายเดยีว และมผีลเพียงช่วยแก้ปญัหาดุลการช าระเงนิในระยะสัน้ อย่างไรก็ดี โดยที ่
มาตรการในดา้นน้ีจะตอ้งอาศยัเวลาจงึจะเกดิผล 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะไดเ้ร่งรดัสนับสนุนการผลติเพื่อ 
ทดแทนสินค้าน าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลิตฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ เหล็กจากสินแร่ใน
ประเทศและผลติภณัฑน์ม นอกจากนัน้ในระหว่างโครงการสนับสนุนการผลติสนิคา้เหล่านี้ยงัไม่
เกดิผลเต็มทีน่ัน้ อาจน าสนิค้าประเภทฝ้ายและยาสูบเขา้มาได้ โดยใช้เงนิกู้ประเภทช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศ ซึง่มรีะยะผ่อนช าระยาวนาน และดอกเบีย้ต ่า และเป็นการบรรเทาปญัหาดุลการช าระ-
เงนิในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้า 

ข. การลดสินค้าน าเข้าประเภททุน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะ
ด าเนินมาตรการเพื่อลดการน าเขา้สนิค้าทุน โดยสนับสนุนใหใ้ชเ้ครื่องจกัรทีม่อียู่แลว้เพิม่การผลติ
ให้เต็มที่เสยีก่อน ในขณะเดยีวกนั รฐัจะปรบัปรุงนโยบายการลงทุน โดยส่งเสรมิเฉพาะการผลติ
ประเภททีเ่ป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกจิของประเทศอยา่งแทจ้รงิ และจะส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุง
กรรมวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องจกัรที่มีอยู่แล้วและใช้แรงงานมากขึ้น  
นอกจากนัน้รฐัจะได้ก าหนดนโยบายให้แน่นอนเกี่ยวกับสนิค้าขาเข้าส าหรับอุตสาหกรรมส าคญั  
ซึ่งต้องการสนับสนุนให้เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ในกรณีของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และ  
ส่วนประกอบ 

ค. การลดสินค้าน าเข้าเพ่ือการบริโภค รฐัจะสนับสนุนใชส้นิค้าประเภทที่
สามารถผลิตภายในประเทศได้ ในราคาและคุณภาพพอสมควร โดยอาศยัมาตรการในด้านการ
จดัซื้อของใช้ในราชการและในด้านพกิดัอตัราภาษีศุลกากรที่เหมาะสม ในกรณีจ าเป็นหลกีเลี่ยง
ไมไ่ดเ้ท่านัน้ จงึจะใชม้าตรการควบคุมการน าเขา้ส าหรบัสนิคา้ประเภททีส่ามารถผลติไดเ้พยีงพอแก่
ความต้องการ ซึ่งมีคุณภาพและราคาพอสมควร หรือสินค้าประเภทที่ไม่จ าเป็นแก่การพัฒนา
เศรษฐกจิ นอกจากมาตรการขา้งต้นแลว้ การปรบัปรุงโครงสรา้งภาษอีากรใหเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้ เพื่อ
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ลดอ านาจซื้อของกลุ่มชนที่มฐีานะมัง่คัง่ก็จะช่วยลดการน าเข้าสนิค้าประเภทที่ไม่จ าเป็นส าหรบั
ประชาชนส่วนใหญ่ดว้ย 

3. มาตรการด้านบริการ แบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คอื 

ก. ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายรบั จะส่งเสรมิในการวางรากฐานใหแ้ก่การเดนิอากาศ
และการเดินเรอืที่ม ัน่คงเป็นขัน้ๆ ไป โดยเฉพาะการวางแผนอันเหมาะสมและการบริหารที่มี 
ประสทิธภิาพเสยีก่อน และส่งเสรมิการประกนัภยัและการใหบ้รกิารท่องเทีย่วจากต่างประเทศ โดย
อาศยัความรว่มมอืจากเอกชนใหม้ากขึน้ 

ข. ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายจ่ายเพ่ือซ้ือบริการจากต่างประเทศ เพื่อจ ากดั
ปรมิาณการใช้เงนิตราต่างประเทศ ก็จะได้ใช้มาตรการภาษีอากรแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ดว้ย 

เสถียรภาพการเงินการคลงั 

โดยที่ระบบเศรษฐกจิจะเจรญิก้าวหน้าในอตัราสูงตดิต่อกนัได้นัน้ จ าเป็นจะต้องมี
เสถียรภาพในด้านของระดบัราคาและมสีมดุลระหว่างระบบการผลติกบัความต้องการทางตลาด 
โดยมหีลกัการส าคญั 2 ประการ คอื 

ก. รกัษาอัตราการขยายตัวของรายจ่ายในประเทศให้สอดคล้องกับการ
ขยายตวัทางดา้นการผลติส่วนรวม ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัการผลติลน้ตลาดประการหน่ึง และเพื่อป้องกนั
ไมใ่หร้าคาสนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพีของประชาชนเพิม่สงูเกนิขอบเขตอกีประการหนึ่ง 

ข. รกัษาอตัราการขยายตวัของปรมิาณเงนิตราให้มผีลส่งเสรมิการขยายตวั
ของการผลติ และในขณะเดยีวกนักไ็มเ่ป็นสาเหตุใหค้่าครองชพีเพิม่สงูเกนิขอบเขตอนัควร 

เป้าหมายและมาตรการ การเงนิและการคลงัจะไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

1. รายจ่ายเพื่อการพฒันาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายข้างต้น  
รายจ่ายเพื่อการพฒันาประเทศจะมจี านวนรวมทัง้สิ้นประมาณ 100,275 ล้านบาท แยกเป็น 
รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 69,500 ลา้นบาท จากเงนิรายได้รฐัวสิาหกจิและทอ้งถิน่
จ านวน 13,845 ล้านบาท เงนิกู้และช่วยเหลอืจากต่างประเทศ จ านวน 16,930 ล้านบาท การ 
ก าหนดรายจ่ายเพื่อการพฒันาจ านวน 100,275 ล้านบาท นอกจากจะรกัษาระดบัรายจ่าย
ภายในประเทศให้อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมแล้ว ยงัสอดคล้องกบัความสามารถในการเพิ่ม  
รายรบัของรฐัดว้ย 
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ตารางท่ี 3 
รายจา่ยพฒันาเศรษฐกิจ 

แยกตามแหล่งท่ีมา 
  (ล้านบาท) 

รายจ่ายเพื่อพฒันา  100,275 
1. งบประมาณแผ่นดนิ  69,500 

ก. รายไดภ้าษอีากรและอื่น 1/ 27,265  
ข. เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิรฐับาลและเอกชน 
 ภายในประเทศ 

34,235  

ค. เงนิคงคลงั 8,000  
2. รายไดร้ฐัวสิาหกจิและองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่  13,845 
3. เงนิกูต่้างประเทศ  11,930 
4. เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ  5,000 

หมายเหต ุ : รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ ทัง้สิ้น 127,400 ล้านบาท หักด้วย 
   งบบรหิาร จ านวน 100,135 ล้านบาท คงเหลอืเป็นรายไดเ้พื่อการพฒันา 
   เศรษฐกจิ จ านวน 27,267 ลา้นบาท   

2. การจดัหารายได้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ ในดา้นการจดัหารายไดน้ี้ มาตรการ
ที่ส าคญั ได้แก่ การรกัษาระดบัการกู้เงนิภายในประเทศไว้ภายในขอบเขตที่จะท าให้ปรมิาณเงนิ
ขยายตวัไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ต่อปี แหล่งรายไดท้ีส่ าคญั อาจแยกไดด้งันี้ 

ก. รายได้จากภาษีอากรและอ่ืนๆ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รฐัจะ
ปรบัปรุงวธิเีก็บและโครงสรา้งของระบบภาษีอากร โดยมแีนวทางที่จะ (1) หารายไดเ้พิม่เตมิเพื่อ 
ชดเชยรายไดท้ีต่้องเสยีไปจากการลดภาษสีนิคา้ขาออก และจากการเปลีย่นโครงสรา้งสนิคา้ขาเขา้ 
ซึง่ท าใหร้ายไดศุ้ลกากรลดต ่าลง กบั (2) เพิม่รายไดข้องรฐั 

ในการปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีอากรดังกล่าว รัฐจะยึดถือแนวทางที่จะ
ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม โดยเฉพาะในดา้นการจ ากดัปรมิาณการซือ้สนิคา้และบรกิารจาก  
ต่างประเทศ ซึง่มคีวามส าคญัน้อยส าหรบัประชาชนทัว่ไป อนัเป็นมาตรการช่วยแก้ปญัหาดุลการ-
ช าระเงนิพรอ้มไปดว้ย นอกจากนี้รฐัจะระดมก าลงัทรพัยากรภายในส่วนของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากรฐัวสิาหกจิต่างๆ เพื่อมาใช้ในกจิกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจส่วนรวม เมื่อ
พจิารณามาตรการต่างๆ ขา้งตน้แลว้ งบประมาณรายไดท้ัง้สิน้ในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 จะมจี านวนประมาณ 127,400 ลา้นบาท 

ข. การกู้ยืมภายในประเทศ การกู้เงนิของรฐัจะก าหนดให้อยู่ในขอบเขต
จ ากดั เพื่อให้ภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดบัสอดคลอ้งกบัก าลงัของประเทศประการหนึ่ง และเพื่อรกัษา
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ระดับราคาสินค้าจ าเป็นแก่ครองชีพให้อยู่ในขอบเขตอันสมควรอีกประการหนึ่ง รฐัจะด าเนิน  
มาตรการกระจายหลกัทรพัยร์ฐับาลในตลาดสถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่ขึน้ และจะพจิารณาการกู้เงนิ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยในขอบเขตที่เหมาะสม ตามหลกัการดงักล่าวข้างต้น การกู้ยมืเงนิ  
ภายในประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดไว ้34,235 ลา้นบาท 

ค. เงินรายได้รฐัวิสาหกิจและองคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน รฐัจะสนับสนุน
ใหใ้ชร้ายไดข้องรฐัวสิาหกจิเฉพาะในโครงการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายตามแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 เป็นโครงการลงทุนไดผ้ลคุ้มค่า และมผีลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิส่วนรวม โครงการใดที่
เหมาะสมทีจ่ะกู้เงนิจากต่างประเทศ ก็จะพจิารณาสนับสนุนใหใ้ชก้ารกู้ เงนิจากต่างประเทศ เพื่อให้
ฐานะการเงนิของรฐัวสิาหกจิมัน่คงและมสี่วนสนับสนุนก าลงังบประมาณแผ่นดนิมากขึ้น ในด้าน  
องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นนัน้จะพิจารณาสนับสนุนให้สามารถขยายขอบเขตการจดัหารายได้ 
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อลดภาระของงบประมาณแผ่นดนิลง 

ง. เงินกู้จากต่างประเทศ เป็นสิง่จ าเป็นที่จะช่วยให้เกิดความเจรญิทาง
เศรษฐกจิในอตัราอนัเหมาะสม ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดว่าจะต้องใชเ้งนิกู้ต่างประเทศ
ประมาณ 11,930 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงนิกูข้องรฐับาลโดยตรงจ านวน 4,770 ลา้นบาท และเงนิกู้ของ
รฐัวสิาหกิจจ านวน 7,160 ล้านบาท โดยรฐับาลจะเน้นความส าคญัในการจดัท าโครงการ และ
การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน เพื่อมใิห้เกิดการล่าช้าในการกู้เงนิตามโครงการที่มอีนัดบั
ความส าคญัสูง จุดประสงค์ใหญ่เพื่อใช้เงนิกู้ต่างประเทศให้เกิดผลประโยชน์เต็มที่ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รฐัจะพยายามเจรจา
ใ ห้ ไ ด ้
เงือ่นไขเงนิกูท้ีด่ทีีสุ่ด 

จ. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ความ 
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศจะไดใ้ชใ้หส้อดคลอ้งตามอนัดบัความส าคญัของโครงการพฒันาทีร่ะบุไว้
ในแผนฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเกษตรและการศกึษา รวมทัง้ความช่วยเหลอืประเภทใหเ้ปล่าดว้ย 
ในเบือ้งต้นนี้ประมาณว่า งบช่วยเหลอืจากต่างประเทศทัง้หมดจะเป็นจ านวน 5,000 ลา้นบาท ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

การจดัสรรรายจา่ยของรฐั ในขณะทีส่ถานการณ์รายรบัของรฐัอยู่ในภาวะตงึตวักว่า 
ในระยะก่อนนัน้ รฐัมคีวามจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงนิมากขึ้นด้วย เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ เพื่อ
พฒันาด้านสังคม และเพื่อป้องกันประเทศพร้อมกันไป ดงันัน้ การจดัสรรรายจ่ายจงึจะต้องม ี
ประสิทธภิาพสูงสุด โดยก าหนดล าดบัความส าคญัในการจดัสรรรายจ่ายไว้ให้สอดคล้องกับการ  
ปรบัปรงุโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ดงันี้ 
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ก. การเร่งรดัการผลติ การส่งสนิค้าและบรกิารเพื่อจ าหน่ายไปต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการเรง่รดัการผลติเพื่อส่งออก 

ข. การพฒันาการศกึษา ก าลงัคน และวทิยาการ 
ค. การปรบัปรุงสิ่งก่อสร้างที่มอียู่แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทัง้

สรา้งสิง่ก่อสรา้งทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็ลงโดยเรว็ 
ง. การพฒันาส่วนภูมภิาค และแก้ไขปญัหาในเขตตวัเมอืง โดยพฒันาเขต 

นครหลวงและยา่นชุมชนต่างๆ 
จ. การลงทุนเพื่อสนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มแห่งชาต ิ

ตารางท่ี 4 
งบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณ 
แผน่ดิน 

เงินกู้จาก 
ต่างประเทศ 

เงินช่วยเหลือ 
จาก 

ต่างประเทศ 

เงินรายได้ 
รฐัวิสาหกิจ 
และท้องถ่ิน 

รวม 

การเกษตรและชลประทาน 11,620.0 1,165.0 85.0 60.0 13,695.0 
การอตุสาหกรรมและเหมอืงแร ่ 510.0 - 200.0 770.0 1,470.0 
การพาณิชยแ์ละบรกิาร 170.0 - - 700.00 870.0 
การคมนาคมและขนสง่ 10,900,0.01/ 4,945.0 450.0 3,180.0 2/ 19,475.0 
การพลงังาน 1,970.0 2,655.0 150.0 3,100.0 7,875.0 

รวมสาขาพฒันาเศรษฐกิจ 25,170,0 8,765.0 1,650.0 7,810.0 43,395.0 
การพฒันากจิการสงัคม 2,350.0 - 350.0 - 2,700.0 
การพฒันาเมอืงและทอ้งถิน่ 5,280.0 2,505.0 1,100.00 6,035.0 3/ 14,930.0 
การสาธารณสขุ 5,500.0 - 840.0 - 6,340.0 
การศกึษา 31,200.0 660.0 1,050.0 - 32,910.0 
รวมสาขาพฒันาสงัคม 44,330.0 3,165.0 3,350.0 6,035.0 56,880.0 

รวมทัง้ส้ิน 69,500.0 11,930.0 5,000.0 13,845.0 100,2750 
 

3. การส่งเสริมความเจริญในภมิูภาคและการลดความแตกต่างของรายได้ 

1) เป้าหมาย 

ก. พยายามลดความเหลื่อมล ้าในระดบัรายได้และความแตกต่างในระดับ
ความเป็นอยูข่องประชากรในชนบท โดยอาศยัมาตรการและโครงการพฒันาส่วนภูมภิาคต่างๆ 
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ข. ด าเนินโครงการอนัเป็นการสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขใหล้ด
ความเหลื่อมล ้าดงักล่าวลงเป็นล าดบั 

2) แนวทางการพฒันา การส่งเสรมิความเจรญิในภูมภิาค เป็นนโยบายประการ
ส าคญัข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ในระยะดงักล่าว รฐัได้ด าเนินการจดัสรร- 
งบพฒันาฯ เพื่อด าเนินกาต่างๆ ซึง่เป็นการปพูื้นฐานด้านเศรษฐกจิและสงัคมในเขตชนบทเพิม่ขึน้ 
เช่น ระบบคมนาคม กรมชลประทาน พลงังาน บรกิารสาธารณสุขและการศกึษา นอกจากนี้ยงัได้ 
รเิริม่และขยายงานโครงการพฒันาต่างๆ ที่มลีกัษณะเป็นการสนับสนุนการพฒันาทอ้งถิน่โดยตรง 
เช่น โครงการพฒันาชนบท และโครงการพฒันาชุมชนอีกด้วย ส าหรบัในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 3 รฐัจะเร่งรดัการพฒันาภูมภิาคและท้องถิน่ โดยจะเน้นหนักในด้านขยายโครงการขัน้ 
พื้นฐานที่มอียู่แล้วให้ประโยชน์ตกถึงมอืประชาชนโดยตรง ทัง้นี้ โดยอาศยัการวางแผนพฒันาใน
ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย 

3) มาตรการ มาตรการส าคญัสรปุไดด้งันี้ 

ก. เร่งรดัการเกษตรให้สอดคล้องกบัภาวะการตลาด เพื่อใหม้ลูค่าผลผลติ
การเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าในระยะที่ผ่านมา เพื่อการนี้  
การจดัสรรรายจ่ายพฒันาการเกษตรจะได้รบัความส าคญัในอนัดบัสูง และได้ก าหนดรายจ่ายการ
พฒันาการเกษตรเพิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปีต่อไป 

ข. เพ่ิมรายได้ประชาชนชนบท ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะได้ลด
ความส าคญัของการก่อสรา้งในโครงการขนาดใหญ่ลงเพื่อน าเงนิมาใชจ้่ายการก่อสรา้งขัน้พืน้ฐานให้
ประโยชน์ตกถึงมอืประชาชนโดยแท้จรงิ เช่น ระบบส่งน ้า และทางหลวงชนบท อนึ่ง โครงการ
ประเภทนี้จะก่อใหเ้กดิจา้งงานเพิม่ขึน้ดว้ย 

ค. ลดอตัราเพ่ิมประชากรและเพ่ิมการมีงานท า ในด้านลดอัตราเพิ่ม
ประชากรจะไดด้ าเนินโครงการวางแผนครอบครวัเพื่อชะลอการเพิม่ของประชากร โดยขยายบรกิาร
วางแผนครอบครวัในชนบท ส่วนการเพิม่การมงีานท ากจ็ะส่งเสรมิใหเ้กดิศูนยค์วามเจรญิในภูมภิาค
เพื่อให้สามารถจา้งงานเพิม่เตมิตามโครงการพฒันาชนบททางหนึ่ง และส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลผลติเกษตรใหก้ระจายออกไปในภมูภิาค ซึง่นอกจากจะเพิม่การจา้งงานในชนบทแลว้ยงัเป็นการ
สรา้งตลาดส าหรบัพชืผลเกษตรดว้ย 

4. การด าเนินการส่งเสริมความเป็นธรรมของสงัคม 

1) เป้าหมาย เป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ การเพิม่และกระจายบรกิารสงัคมของรฐั เพื่อ 
ลดความแตกต่างในสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน ระหว่างภมูภิาคต่างๆ และภายในเขตเมอืงให้
น้อยลง 



 42 

2) แนวทางการพฒันา ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐัไดร้ะดมทรพัยากรเพื่อ
ก่อสรา้งกจิการขัน้พืน้ฐาน คอื การคมนาคมและขนส่ง การพลงังานาและการชลประทานไปแลว้เป็น
จ านวนมาก อยา่งไรกด็ ีโดยทีท่รพัยากรของรฐัมอียูเ่พยีงจ ากดั การใหบ้รกิารดา้นสงัคมของรฐัจงึยงั
อยู่ในขอบเขตทีไ่ม่สมดุลกบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ สถานการณ์เช่นนี้ท าให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนในภูมภิาคต่างๆ มสีภาพแตกต่างกนั และแมป้ระชาชนในเขตเมอืงดว้ยกนัก็
ยงัมสีภาพความเป็นอยู่ต่างกนัอยู่มาก ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รฐัจะเร่งรดั
กระจายบรกิารทางสงัคมของรฐัใหถ้งึประชาชนในชนบทห่างไกล และประชาชนทีม่ฐีานะยากจนใน
เขตเมอืงต่างๆ โดยทัว่ถงึยงิขึน้การกระจายบรกิารตลอดจนการก่อสรา้งเหล่านี้ออกไปแทนทีจ่ะเน้น
การก่อสรา้งในโครงการใหญ่ๆ จะเป็นการเพิม่เตมิรายไดแ้ก่ประชาชนทีย่ากจนอกีทางหนึ่งดว้ย 

3) มาตรการ 

ก. ปรบัปรงุความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเมือง การทีบ่รกิารของรฐัมี
ปรมิาณไม่เพยีงพอกบัความต้องการของประชาชนย่อมกระทบกระเทอืนสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชากรผูย้ากจนมากกว่ามฐีานะด ีการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาส่วนรวมในเขตเมอืงจะช่วยยกระดบั
ความเป็นอยู่ของประชากรทีย่ากจนในเขตเมอืงใหด้ขีึน้ได้ รฐัจงึมโีครงการทีจ่ะลดความขาดแคลน
ในด้านที่อยู่อาศัยและน ้าประปา ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนมาก ให้บรรเทาลงที่สุดเท่ าที่จะท าได้ โดย
สนบัสนุนทางการเงนิงบประมาณและจากแหล่งเงนิต่างประเทศ นอกจากนัน้ รฐัจะด าเนินการแก้ไข
ปญัหาของสงัคมในเมอืง โดยเฉพาะทีอ่ยูอ่าศยัทัง้บา้นและทีด่นิ การจราจรและการระบายน ้าฝนและ
น ้าโสโครกในเขตนครหลวง 

ข. ปรบัปรงุความเป็นอยู่ของประชากรในเขตชนบท ในระยะของแผนฯ  
ที ่3 รฐัจะเพิม่ความส าคญัใหแ้ก่การก่อสรา้งทางทอ้งถิน่มากขึน้ และขยายโครงการไฟฟ้าชนบทให้
มขีอบเขตกว้างขวางขึน้ ส าหรบับรกิารสงัคมขัน้พื้นฐาน คอื การศกึษา และสาธารณสุขนัน้ รฐัมี
นโยบายที่จะกระจายบรกิารเหล่านี้ไปให้ท้องถิน่ที่ยงัขาดแคลนโดยทัว่ถึงยิง่ขึ้น ส่วนท้องถิ่นที่มี
บริการสังคมดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว รฐัจะยกมาตรฐานขึ้นให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานส่วนรวมขึ้น  
โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานความเจรญิที่ม ัน่คงต่อไปในอนาคต จะได้รบัการ
สนบัสนุนในอตัราสงู และก าหนดใหร้ายจา่ยพฒันาเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี 

5. การพฒันาก าลงัคนและเพ่ิมการมีงานท า 

1) เป้าหมาย เป้าหมายทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

ก. ลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.5 ในปี 2519 
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ข. จดังานเพิ่มเติมเพื่อรบัคนงานประมาณ 2.6 ล้านคน โดยให้มอีัตรา- 
ว่างงานในตวัเมอืงไมเ่กนิรอ้ยละ 3.2 และลดปญัหาการท างานต ่าระดบัของก าลงัคนในชนบทซึง่เป็น
ปญัหาส าคญั เน่ืองจากก าลงัคนในชนบทมอียูถ่งึรอ้ยละ 75 ของแรงงานทัง้หมดในประเทศ 

2) แนวทางการพฒันา แนวทางพฒันาก าลงัคนต้องการความสนับสนุนจากการ 
วางแผนครอบครวั เพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร ในด้านการศึกษาจะขยายบรกิารศึกษา  
ภาคบงัคบัให้ทัว่ถงึยิง่ขึน้ ส าหรบัเยาวชนทีอ่ยู่นอกโรงเรยีน จะด าเนินการฝึกอาชพีทัง้ในเมอืงและ
ในชนบทให้เหมาะสมกบัสภาพท้องที่ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถรบัวธิีการผลติแผนใหม่ไป
ด าเนินการประกอบอาชพีได ้ส าหรบัก าลงัคนทีข่าดแคลน เช่น นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร คร ูแพทย ์
และพยาบาล จะเรง่รดัการผลติใหไ้ดจ้ านวนมากพอกบัความต้องการ ส าหรบัการศกึษาในแขนงทีม่ ี
การผลติจ านวนมากอยู่แล้ว จะได้ปรบัปรุงในด้านคุณภาพ กบัทัง้ปรบัปรุงและเพิม่สิง่จูงใจเพื่อให้
ก าลงัคนที่ต้องการได้กระจายไปในชนบทให้มากยิง่ขึ้น และเพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทเขา้เมอืงด้วย ในด้านการจา้งแรงงานนัน้ จะยกระดบัปรมิาณมงีานท าให้สูงขึน้ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยก าหนดนโยบายจา้งงานไวใ้นแน่นอน 

3) มาตรการ 

ก. การวางแผนครอบครวั ประสบการณ์ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
ปรากฏว่ายงัมปีระชาชนจ านวนมากในท้องที่ชนบทที่ต้องการบริการวางแผนครอบครวัแต่ยงั 
ไม่ได้รบั นอกจากนัน้ในปจัจุบนัมผีู้สมคัรใจวางแผนครอบครวัโดยออกค่าใช้จ่ายของตนเองเป็น 
อนัมาก ดงันัน้ การขยายโครงการ วางแผนครอบครวัใหไ้ปถงึประชาชนในชนบทอย่างกว้างขวาง 
โดยอาศัยหน่วยงานสาธารณสุข จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการชะลออัตราเพิ่มของ 
ประชาชนตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ข. การสร้างโอกาสให้มีงานท า โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
จ านวนมาก ทัง้ในส่วนรฐับาลและเอกชน ในกรณีที่ไม่เป็นผลเสียหายต่องานหรอืกระเทือน 
ประสทิธภิาพของงานเกนิขอบเขต 

ค. ขยายขอบเขตการฝึกอาชีพ รเิริม่โครงการฝึกอาชพีเบื้องต้นให้แก่ 
เยาวชนนอกโรงเรยีนเพื่อตระเตรยีมเดก็และเยาวชนทีจ่ะเขา้สู่ก าลงัแรงงานในอนาคต 

ง. สนับสนุนการฝึกอบรม โดยเฉพาะในแขนงวชิาที่สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของระบบเศรษฐกจิ และสาขางานของรฐัทีย่งัขาดเจา้หน้าทีอ่ยู่ เช่น การรกัษาพยาบาลและ
การปฏบิตัวิชิาชพี 
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จ. กระจายก าลงัคนออกไปท้องถ่ิน โดยสนบัสนุนธุรกจิและอุตสาหกรรมให้
ไปด าเนินการในต่างจงัหวดั และขยายส านักจดัหางานในภูมภิาค ในส่วนของรฐัจะได้พิจารณา  
ปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์และสิง่จงูใจส าหรบัขา้ราชการในภมูภิาคใหด้ขีึน้ 

6. การส่งเสริมบทบาทเอกชนในการพฒันา 

1) เป้าหมาย ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 การด าเนินงานพฒันาโดยส่วนเอกชนจะ
มคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมมากยิง่ขึ้น ความต้องการเงนิลงทุนในส่วนเอกชน
สาขาต่างๆ ประมาณว่าจะมจี านวนไม่น้อยกว่า 131,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66 ของ 
เงนิลงทุนทัง้สิน้ โดยมอีตัราเพิม่ถวัเฉลีย่รอ้ยละ 7.3 ต่อปี 

2) แนวทางการพฒันา แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะเน้นใหค้วามส าคญัแก่การลงทุน
ส่วนเอกชนมากยิง่ขึ้น โครงการพฒันาต่างๆ ของรฐับาลจะก าหนดให้เป็นการส่งเสรมิ และให้
ความสมัพนัธก์บัการลงทุนของเอกชน นโยบายและมาตรการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ผลติเพื่อส่งออกจะมุ่งแก้ไขอุปสรรคและปญัหาทีธุ่รกจิเอกชนก าลงัประสบอยู่อนัเป็นจุดอ่อนในการ
พฒันาใหไ้ดผ้ลโดยรวดเรว็ 

การพฒันาทางการเกษตร จะส่งเสรมิใหเ้กษตรรมกลุ่มในรปูสหกรณ์หรอืกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ปรบัปรุงระบบการผลิตและการตลาดให้มปีระสิทธิภาพดียิง่ขึ้น การลงทุนส่วนเอกชนในสาขา
การเกษตร จะส่งเสรมิการลงทุนในทางธุรกจิการเกษตร และส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนจดัสรา้งไซโล  
ยุง้ฉาง ตลอดจนท่าเทยีบเรอืและเครื่องมอืในการขนถ่ายส าหรบัส่งเสรมิบางชนิด เช่น ข้าวโพด  
สนิคา้ลงเรอืออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

การพฒันาอุตสาหกรรมจะส่งเสรมิการลงทุนเอกชน ทัง้ทีเ่ป็นทุนภายในประเทศและทุนจาก
ต่างประเทศใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้ อุตสาหกรรมทีใ่หค้วามส าคญัสูง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  
อุตสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศจ านวนมาก และอุตสาหกรรมทัง้ในต่างจงัหวดั 
อุตสาหกรรมทีท่ดแทนการน าสนิคา้ขาเขา้ 

การพฒันาในด้านสถาบนัการเงนิ ซึ่งมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการลงทุนส่วนเอกชน จะ
เน้นหนักในด้านการเร่งรดัระดมเงนิออมเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะเงนิออมที่อยู่นอกระบบสถาบนั
การเงิน และส่งเสริมพฒันาสถาบันการเงิน ตลาดเงนิ และจดัตัง้ตลาดทุนขึ้นในประเทศ ให้มี
บทบาทในการระดมเงนิออมและการลงทุนใหม้ากยิง่ขึน้ 

3. มาตรการ การพฒันาส่วนเอกชนมมีาตรการส าคญัที่จะส่งเสรมิในด้านสถาบนั  
ไดแ้ก่ 
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ก. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ประสานงานและร่วมมอืกนัเป็นกลุ่ม
อย่างเป็นปึกแผ่นโดยเฉพาะในสาขาที่ควรเร่งรดั เช่น การส่งออก การบรกิารท่องเที่ยว และ  
สถาบนัการเงนิ 

ข. สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายรฐับาลและกลุ่มอาชีพของ 
เอกชนในสาขาทีส่ าคญัใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ 

ค. สนับสนุนบทบาทของเอกชนในสาขางานที่รฐับาลไม่จ าเป็นต้องเข้าไป
ปฏบิตัเิองเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารขดัแยง้หรอืการด าเนินงานซ ้าซอ้นกนั 

ง. ก าหนดนโยบายและขอบเขตการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิใหแ้น่นอน 

จ. ปรบัปรุงวธิดี าเนินการของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรค 
ขดัขวางการด าเนินงานของส่วนเอกชนใหลุ้ล่วงไปโดยรวดเรว็และทนัการ รวมทัง้การแก้กฎหมาย
และระเบยีบปฏบิตัติามความจ าเป็นดว้ย 

ข้อสรปุ 

การด าเนินการตามแนวทางพฒันาส่วนรวมดงักล่าวขา้งต้น จะมผีลท าให้ระบบเศรษฐกิจ
และสงัคมเจรญิก้าวหน้าไปในลกัษณะที่สมดุลและความเป็นธรรมยิง่ขึน้ ความก้าวหน้าในลกัษณะ 
ดงักล่าวเป็นการสรา้งหลกัประกนัให้แก่ความมัน่คงของชาตดิ้วย นอกจากนัน้ผลการด าเนินการใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะเป็นการปพูืน้ฐานอย่างแน่นแฟ้นส าหรบัความเจรญิของประเทศ
ในอนาคต อนัลู่ทางแห่งความกา้วหน้าต่อไปของประเทศไทยนี้ยงัมอีกีมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
ปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญั คอื ทรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณ์และก าลงัคนในเกณฑด์แีลว้ อย่างไรกด็ ี
เพื่อให้การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคตสามารถด าเนินไปได้โดยรวดเรว็และมเีสถยีรภาพ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารด าเนินการ ดงันี้ ประกอบดว้ย คอื 

1. ยดึถือแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัที่ 3 โดย 
เคร่งครดั แต่พรอ้มกนันัน้ก็ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้ไดก้บัความเป็นจรงิแห่งสภาวการณ์ ทัง้นี้ โดย
สภาพฒัน์ฯ จะได้จดัท าแผนประจ าปีอนัเป็นส่วนหนึ่งของแผนหลกัหรอืแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม 
เพื่อให้การวางแผนสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมและการเมอืงและสถานการณ์แวดลอ้ม
อื่นๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แผนประจ าปีดังกล่าวจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อการ  
ประเมนิผลความกา้วหน้าและการแกไ้ขอุปสรรคในการด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนนี้ 

ข. สร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัธุรกิจเอกชน เพื่อให้เอกชนมคีวามมัน่ใจและสนใจมี 
บทบาทรว่มในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างเตม็ที่ 
ภายในขอบเขตทีร่ฐัจะไดก้ าหนดไวเ้พื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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ค. ปรบัปรงุระบบบรหิารของรฐับาลรวมทัง้การแบ่งส่วนราชการเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้ และสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัสถานการณ์อยูเ่สมอ 

แนวทางพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแยกเป็นสาขาการเกษตรและชลประทาน 

ในแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที่ 3 (2515–2519) มนีโยบายที่จะเร่งรดัการผลติและการ
จ าหน่ายสนิค้าทางเกษตรเป็นสนิค้าออกใหม้ากยิง่ขึน้ โดยก าหนดมาตรการส่วนหนึ่งเพื่อยกระดบั
ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรให้ดขีึ้น และมาตรการอีกส่วนหน่ึงเพื่อแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าที่ขดัขวางการพฒันาส่วนรวม ได้แก่ การขาดดุลการค้าและช าระเงนิ มาตรการเพื่อ  
แก้ปญัหาทัง้สองด้านน้ีเป็นการสนับสนุนความมัน่คงของประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
การเมอืงพรอ้มกนัไปดว้ย 

การพฒันาการเกษตรและชลประทานในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 มแีนวทาง
พฒันาทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. ถือว่าการพฒันาการเกษตรมคีวามส าคัญเป็นอันดบัแรก รฐัจะได้เร่งรดัพฒันา 
การผลติทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศใหม้ากขึน้ ซึง่จะมผีลช่วย 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรกรภายในประเทศ และยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรใหส้งูขึน้ 

2. วางแผนก าหนดเขตส่งเสรมิผลผลติต่างๆ แต่ละเขต โดยมวีตัถุประสงค์จะผลิต 
พชืผลและปศุสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และทีม่ตีลาดแน่นอน 

3. ปรบัปรงุวธิกีารส่งเสรมิและเผยแพร่วชิาการเกษตรใหไ้ปสู่เกษตรกรใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ 
กบัทัง้ประสานการผลติ การจ าหน่าย และการใหส้นิเชื่อแก่เกษตรกรเขา้ดว้ยกนั 

4. ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมกีรรรมสทิธิใ์นทีด่นิเป็นของตนเองและปรบัปรุงระบบถอืครอง
ทีด่นิ เพื่อประโยชน์ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

5. พฒันาทรพัยากรธรรมชาติในด้านเกษตร ได้แก่ การพฒันาแหล่งน ้า การบ ารุง
ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ และการอนุรกัษ์ปา่ไม ้

6. ปรบัปรงุการคน้ควา้และวจิยัในดา้นเกษตร โดยเฉพาะพชืผลชนิดทีส่ามารถจะผลติ
และท ารายได้ให้แก่เกษตรกร การพฒันาการเกษตรโดยส่วนรวม ซึ่งรวมทัง้การแก้ไขปญัหาของ
เกษตรกรและเผยแพร่วธิกีารผลติที่ทนัสมยั เพื่อเร่งรดัพฒันาผลติผลทางเกษตรทัง้ปรมิาณและ  
คุณภาพ 

7. ส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกรให้เป็นปึกแผ่นมัน่คง และสามารถอ านวยประโยชน์ให้
เกษตรกรไดร้ว่มมอืกนัทัง้ในดา้นการผลติ การตลาด และธุรกจิอื่นๆ 
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8. เรง่รดัพฒันาการชลประทานตามโครงการทีด่ าเนินการอยู่แลว้ โดยเน้นหนักในการ 
ก่อสรา้งและบูรณะระบบการส่งน ้าให้ถงึมอืเกษตรกรให้มากขึน้ และเริม่โครงการชลประทานใหม่
เป็นขัน้ ตามแผนงานอนัเหมาะสมเพื่อใหส้มดุลกบัความตอ้งการในอนาคต 

9. ขยายบรกิารของรฐัแก่เกษตรกรให้มากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะเพิม่ปรมิาณสนิเชื่อ
การเกษตรและส่งเสรมิเผยแพร่บรกิารต่างๆ ใหถ้งึมอืเกษตรกร ทัง้นี้โดยใหเ้กษตรกรมสี่วนร่วมมอื
และช่วยตนเองใหม้ากทีสุ่ด 

10. ปรบัปรุงการประสานงานในระบบจ าหน่าย เพื่อให้กลุ่มผู้ผลติสามารถน าผลติผล 
สู่ตลาดให้ได้มากที่สุดและใหไ้ด้รบัราคาอนัเป็นธรรมและมคีวามแน่นอน ในการนี้จะได้สนับสนุน
ธุรกจิการเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และอุตสาหกรรมที่ใชผ้ลติผลในทางเกษตร ใหม้บีทบาทใน
เรือ่งการตลาดมากยิง่ขึน้ตัง้แต่ระดบัผูผ้ลติขึน้ไป 

เป้าหมายการเพ่ิมของเกษตรกรในระยะแผนท่ี 3 ก าหนดไว้ไม่ต า่กว่าร้อยละ 5.1 ต่อ
ปี เทยีบกบัอตัราการเพิม่ในระยะแผนที ่2 (2510–2514) ประมาณรอ้ยละ 4.1 ต่อปี ทัง้นี้ จะขยาย
โครงการเดมิและรเิริม่โครงการใหม่ทีส่ าคญัเรง่ด่วน ดงันี้ 

1. การเร่งรดัการผลิตและจ าหน่าย  

ผลผลติหลกัในดา้นการเกษตรในระยะทีแ่ลว้มา ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ปอ ยาง และ 
มนัส าปะหลงั ซึง่ในปี 2511 มมีลูค่ารวมกนัประมาณ 2 ใน 3 ของพชืพรรณทัง้หมด อาจจะประสบ
ปญัหาดา้นการตลาดมากขึน้ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จงึจ าเป็นตอ้งมมีาตรการแก้ไขไวเ้สยีแต่
เนิ่นๆ 

โดยที่ประเทศก าลงัประสบภาวะการขาดดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ มาตรการ 
แก้ไขในด้านเกษตรอนัจ าเป็นก็คอื การส่งเสรมิการผลติเกษตรและการส่งออก ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 จงึมโีครงการเรง่รดัการผลติและการจ าหน่ายผลผลติเกษตรเป็นพเิศษขึน้ เพื่อส่งออกและ
เพื่อสนองความตอ้งการภายในประเทศใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 

 
 



บทท่ี 2 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

………………………… 

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

ในระยะ 5 ปี ตัง้แต่ปี 2510 ถงึปี 2514 ซึ่งเป็นระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที่ 2 นัน้ รฐับาลได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมที่ส าคญั  
ดงันี้ คอื 

1) ระดมทรพัยากรก าลังคน ทรพัยากรธรรมชาติ และเงินทุนมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกจิใหไ้ดผ้ลถงึมอืประชาชนโดยทัว่กนั 

2) ส่งเสรมิและรกัษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสงัคม เพื่อเสรมิสรา้งเสถียรภาพของ
ระบบสงัคมอนัเสร ี

3) รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิการคลงั 

4) สนบัสนุนการรกัษาความมัน่คงของชาต ิ

เพื่อให้บรรุลถึงวตัถุประสงค์ดงักล่าว รฐัได้ด าเนินการโครงการพฒันา ทัง้ที่เป็นโครงการ  
สบืเนื่องมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัแรก และโครงการที่ได้รเิริม่ขึน้ใหม่ๆ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
ทัง้นี้ โดยยดึถอืหลกัการจดัสรรทรพัยากรส่วนของรฐัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศใหม้ากทีสุ่ด 

ผลของการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัเศรษฐกจิส่วนรวม อาจ
ประมาณไดโ้ดยสรปุดงัต่อไปนี้ .- 

1. อตัราการขยายตวัของมวลรวมผลติภณัฑภ์ายในประเทศเฉลีย่ไดร้อ้ยละ 7.2 เทยีบ
กบัเป้าหมายรอ้ยละ 8.5 ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2  

ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงปจัจยัส าคญัทางเศรษฐกิจในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
ปรากฏตามตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส าคญั พ.ศ. 2510–2514 

 2510–2512 2513–2514 2510–2514 
1. อตัราเพิม่รายไดป้ระชาชาต ิ 8.0 -4.0 -3.1 
2. การเปลีย่นแปลงในฐานะ

เงนิทุนส ารอง 
+0.8 3.8 9.6 

3. อตัราเพิม่รายไดภ้าษอีากร
และอื่นๆ 

13.5 16.3 15.6 

4. อตัราเพิม่รายจา่ยป้องกนั
ประเทศ 

14.9 16.3 15.6 

5. อตัราเพิม่รายจา่ยพฒันา
เศรษฐกจิ 

19.0 9.9 15.0 

2. ถงึแมว้่าอตัราเพิม่รายไดป้ระชาชาตใินระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 2 จะเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 7.2 ต่อปี ต ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไวถ้งึรอ้ยละ 8.5 ต่อปี แต่โดยทัว่ไปแลว้โครงการ 
ส่วนใหญ่ของรฐัไดด้ าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างไว ้ ซึง่ส่วนมากเป็นโครงการ 
ขัน้พืน้ฐาน เพื่อเป็นการสรา้งรากฐานแห่งการพฒันาของส่วนเอกชนในระยะต่อไป แต่เนื่องจากใน
ระยะปลายแผน ปรากฏว่าการพฒันาการเกษตรตอ้งชะงกัลง เพราะดนิฟ้าอากาศแหง้แลง้ไมอ่ านวย
ใหแ้ละโครงสรา้งของความต้องการในตลาดโลกไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2510–2512 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการ 
เปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิส่วนรวมแยกออกไดเ้ป็น 2 ระยะส าคญั คอื ในระยะแรกตัง้แต่ปี 
2510–2512 เป็นระยะที่ระบบเศรษฐกจิก้าวหน้าในอตัราสูงและเป็นระยะที่ดุลการช าระเงนิของ
ประเทศมยีอดเกนิดุล อนัมสีาเหตุจากปจัจยัทีส่ าคญั คอื การขยายตวัในดา้นการลงทุนภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม การลงทุนจากต่างประเทศ และการขยายตวั
ของรายรบัจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ รายจ่ายของสหรฐัฯ ในประเทศไทยยงัได้มสี่วนส่งเสรมิ
การขยายตวัของระบบเศรษฐกจิในระยะน้ีอกีดว้ย อยา่งไรกด็ ีการขยายตวัของปจัจยัทีส่ าคญัเหล่านี้
ท าใหค้วามตอ้งการสนิคา้และบรกิารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ
จงึไดม้กีารสัง่สนิคา้เขา้เพิม่มากขึน้ในระยะนี้ ในขณะเดยีวกนัสนิคา้ส่งออกในระยะนี้กเ็ริม่ชะงกัตวั
ลง เนื่องจากภาวะฝนแล้งในปี 2510–2511 อย่างไรก็ด ีในระยะปี 2510–2511 นัน้ การขยายตวั 
ของการลงทุนต่างประเทศและการขยายตวัของการใชจ้่ายของรฐัฯ สามารถชดเชยกบัการขาดดุล
สนิค้าได้ ท าให้เงนิทุนส ารองในระยะนี้เพิม่ขึ้นรวม 1,762 ล้านบาท ต่อมาในปี 2512 มูลค่า 
การส่งออกต้องได้รบัการกระทบกระเทอืนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดบัความต้องการของ
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สนิคา้ออกส าคญั คอื ขา้ว ยาง และดบีุก ประกอบกบัรายจ่ายสหรฐั ในประเทศไทยเริม่ลดลง จงึมี
ผลท าใหดุ้ลการช าระเงนิขาดดุลเป็นจ านวน 914 ลา้นบาท ในฯปี 2512  

ผลการพฒันาเศรษฐกิจในปี 2513–2514 ในระยะ 2 ปีหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
คอื ในปี 2513 และ 2514 ดุลการช าระเงนิยงัคงมผีลขาดดุลตดิต่อกนัอกี ทัง้นี้ เนื่องจากมลูค่าของ
การส่งสินค้าออกไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ประกอบกับรายจ่ายของสหรัฐฯ ในประเทศไทย  
ลดลงอกี สถานการณ์ประเทศไม่เพิม่ขึน้เท่าที่ควร ผลกระทบกระเทอืนก็คอืสนิค้าคงเหลอืมรีะดบั
เพิม่สงูขึน้ และรายไดเ้กี่ยวกบัความมัน่คงภายในประเทศไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทางยุ่งยาก รายจ่าย
เพื่อการป้องกนัประเทศจงึเพิม่ในอตัราสูงขึ้นอีกในระยะน้ี ในขณะที่รายได้จากภาษีอากรของรฐั 
ได้ร ับความกระทบกระเทือนเนื่องจากรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นในอัตราต ่ ากว่าในระยะก่อน  
ดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงักล่าว รายจา่ยเพื่อการพฒันาประเทศในระยะน้ีจงึเพิม่ขึน้ในอตัราต ่าลง 

นอกจากเป้าหมายในด้านการพัฒนาและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่2 ยงัไม่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะกระจายผลของการพฒันาไปให้
ต ก - 
ถึงมอืประชาชนโดยทัว่ถึง และรกัษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสงัคมอีกด้วย วตัถุประสงค์เพยีง
พฒันาและเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิแต่ดา้นเดยีว อย่างไรกด็ ีการประเมนิผลวตัถุประสงคท์างดา้น
เศรษฐกิจและสังคมนี้แม้ว่าจะไม่สามารถยกตัวเลขสถิติมาแสดงได้ครบถ้วน แต่ก็อาจสรุป  
สาระส าคญัไดเ้ป็นเรือ่งๆ ไปดงันี้ 

1. การกระจายรายได้ นโยบายการพฒันาประการส าคญัข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดแ้ก่ “นโยบายทีจ่ะกระจายการพฒันาออกไปใหถ้งึมอืประชาชนในทอ้งถิน่
ทุกภาค โดยจะเร่งรดัการพฒันาเขตชนบทและทุรกนัดารห่างไกลเป็นพเิศษ ” อย่างไรกด็ ีผลของ
การพฒันาในดา้นน้ีไดผ้ลยงัไมเ่ตม็ที ่เน่ืองจากปจัจยั 2 ประการ คอื 

ก. โครงการของรฐัในการพฒันาภูมภิาคและท้องถิ่นยงัขาดรายละเอียดที่ 
สอดคล้องสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนขาดแผนการประสานงานระหว่าง
หน่วยราชการต่างๆ นอกจากนัน้พื้นฐานการพฒันาในเขตชนบทแต่เดมิมอียู่น้อยมาก ดงันัน้ ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 การด าเนินงานของรฐัจงึมุ่งทีจ่ะด าเนินโครงการเพื่อปนูพื้นฐาน
เสยีก่อน 

ข. การที่ผลผลติทางเกษตรต้องได้รบัความกระทบกระเทอืนในด้านปรมิาณ
เนื่องจากภาวะฝนแลว้ในระยะตน้ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 และในดา้นมลูค่ากไ็ดร้บัความกระทบ-
กระเทอืนจากการเปลี่ยนแปลงในระดบัความต้องการสนิค้าเกษตรของไทย จงึมผีลซ ้าเติมท าให้ 
วตัถุประสงค์ในด้านการกระจายรายได้ต้องถูกกระทบกระเทอืนอย่างมาก ทัง้นี้ เพราะการผลิต
การเกษตรเป็นรายไดส้ าคญัในชนบท เมื่อมลูค่าการผลติเกษตรเพิม่ชา้ลง การพฒันาในเขตชนบท
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จงึเพิม่ในอตัราชา้ลงด้วย นอกจากนัน้ในเขตท้องถิน่ที่เคยมรีายรบัจากการใชจ้่ายของสหรฐัฯ การ
ลดรายจา่ยสหรฐัฯ ลงกย็อ่มท าใหร้ายไดข้องประชาชนในเขตนัน้ตอ้งกระทบกระเทอืนไปดว้ย 

2. การกระจายบริการสาธารณะ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมมีาตรฐาน
สูงขึน้โดยทัว่ถงึกนั การกระจายบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ถนน การศกึษา  
การสาธารณสุข และการสงัคมสงเคราะห ์ใหต้กถงึมอืประชาชนโดยทัว่ถงึเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญั
ยิง่ เพื่อการนี้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐัได้เร่งรดัสรา้งบรกิารสาธารณะในท้องถิ่น
เพิม่ขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านถนนและไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานในเขตท้องถิ่น 
กจิการในด้านนี้นับไดว้่าก้าวหน้าไปเป็นอนัมาก แต่กระนัน้ก็ด ีบรกิารในดา้นสงัคมนัน้ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐัยงัไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของปะชาชนได้อย่างเพยีงพอ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตห่างไกลทุรกนัดาร ซึง่ยงัผลท าใหส้ภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในภาค
ต่างๆ ยงัอยูใ่นระดบัทีแ่ตกต่างกนัอยูม่าก 

3. ความกดดันในด้านจ านวนประชากร  วิธีการหนึ่ งที่จะสามารถยกระดับ 
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดขีึน้ ได้แก่ การวางแผนจ านวนคนในแต่ละครอบครวัให้
สอดคล้องกับความสามารถในการจดัหารายได้ ในด้านนี้บริากรของรฐัเกี่ยวกับการวางแผน 
ครอบครวัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ แต่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 บรกิารในดา้นนี้ของรฐัยงั
อยู่ในวงจ ากดัและมไิด้กระจายออกไปให้ถึงมอืประชาชนส่วนใหญ่ในภูมภิาค อตัราการเพิม่ของ
ประชาชนซึง่เฉลีย่สงูเกนิรอ้ยละ 3 เป็นปจัจยัทีท่ าใหป้ญัหาในดา้นมาตรฐานรายไดแ้ละความเป็นอยู่
ของประชาชนในเขตท้องถิ่นรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี รฐับาลได้วางนโยบายเรื่องนี้ไว้อย่าง  
แน่นอนในระยะปลายของแผน งานดา้นนี้กไ็ด้เริม่ขยายตวัออกไป และท าใหเ้ป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิ
ของประชาชน 

4. การมีงานท า การที่อัตราความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจและปรมิาณความ
ต้องการสนิคา้และบรกิารไดล้ดต ่าลงในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 นัน้ ไดก่้อใหเ้กดิผล
กระทบกระเทอืนต่อภาวะการผลติและการจา้งงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเมอืงซึ่งประชาชนมี
ความแตกต่างเป็นอนัมากอยู่แล้วในฐานะความเป็นอยู่ การลดจ านวนการจา้งงานลงย่อมจะสรา้ง
ปญัหาทางสงัคมและการเมอืงขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งรบีแกไ้ขในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

วตัถปุระสงคข์องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัท่ี 3 

จากการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ารฐัได้
พยายามด าเนินการตามวัตถุประสงค์ทัง้สี่ประการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2  
วตัถุประสงคบ์างประการ เช่น การรกัษาเสถยีรภาพของระดบัราคา และการสนับสนุนความมัน่คง
ของชาตนิัน้เป็นสิง่ที่ได้ด าเนินการไปด้วยดใีนระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 อย่างไรก็ด ียงัม ี
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วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ซึง่สมควรจะเร่งรดัใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้ และยงัมวีตัถุประสงคท์ีค่วรจะไดก้ าหนดให้
ชดัเจนและสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ฉะนัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 จงึได้ก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไวร้วม 8 ประการ ซึง่มสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการรกัษาความมัน่คง โดยถอืว่าความมัน่คงของชาตมิคีวามสมัพนัธ์
กบัการพฒันาเศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสยีมไิด ้ถ้าขาดความมัน่คงเสยีแล้ว 
การพัฒนาเศรษฐกิจจะด าเนินไปโดยไร้ความหมาย ในทางกลับ หากการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ไมบ่รรลุผล ความมัน่คงกจ็ะอยูม่ไิดเ้ช่นกนั 

2. แก้ปัญหาเศรษฐกิจรัดตัวและเพ่ิมรายได้ประชาชาติให้สอดคล้องกับ
ทรพัยากรทางเศรษฐกิจ โดยที่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ประเทศไทยจะเผชญิปญัหา
เศรษฐกิจหลายประการ วัตถุประสงค์หลักจึงเป็นการแก้ปญัหาปจัจุบันให้ลุล่วงไปโดยเร็ว  
การด าเนินการเพื่อแก้ปญัหาดงักล่าวจะมผีลท าให้ระดบัรายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้ได้โดยวธิรีะดม
ทรพัยากรทางเศรษฐกจิทีม่อียูม่าใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

3. แก้ไขปัญหาดุลการช าระเงิน โดยที่เสถียรภาพทางการช าระเงนิเป็นสิ่งที่จะ 
ขาดเสียมิได้  ในการเสริมสร้างพลังของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ดังนั ้น การแก้ปญัหา
ดุลการช าระเงนิเพื่อป้องกนัไมใ่หทุ้นส ารองตอ้งลดต ่าลงมากเกนิควร จงึเป็นวตัถุประสงคส์ าคญั อนั
ตอ้งยดึเป็นรากฐานแห่งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 และระยะต่อไป 

4. รกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที่จะเจรญิก้าวหน้าในอตัราสูง 
ตดิต่อกนั ไดน้ัน้ จ าเป็นจะตอ้งมเีสถยีรภาพในดา้นของระดบัราคาและเสถยีรภาพระหว่างระบบการ
ผลติกบัความต้องการทางตลาด ด้วยเหตุนี้ การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิไว้ให้มัน่คงจงึเป็น
ปจัจยัใหเ้กดิความเจรญิทางเศรษฐกจิไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

5. ยกระดบัรายได้และระดบัการครองชีพของประชาชาชนในส่วนภมิูภาคและ
ท้องถ่ิน ระบบเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตได้มากน้อยเพียงใดนัน้ขึ้นอยู่กับพลังเศรษฐกิจของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตภูมิภาคและท้องถิ่น การกระจายผลของการพัฒนาให้ถึงมือ
ป ร ะ ช า ช น โ ด ย 
ทัว่ถงึนัน้ขึน้อยูก่บัการยกระดบัรายไดข้องประชาชนในส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ ซึง่เป็นวตัถุประสงค์
ประการส าคญัทีจ่ะตอ้งเรง่รดัด าเนินการใหเ้กดิผลโดยเรว็ 
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6. ขยายบริการสาธารณะให้ทัว่ถึงประชาชนส่วนรวม หน้าที่หลักของรฐับาล
ประการหน่ึง ไดแ้ก่ การจดัหาบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ถงึ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จงึ
มวีตัถุประสงคท์ีด่จีะเรง่รดัขยายบรกิารสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ บรกิารทางสงัคมใหก้ระจายไป
โดยทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

7. การลดอตัราเพ่ิมของประชากร ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวันัน้ขึน้อยู่กบั
ปจัจยัที่ส าคญั 2 ประการ คอื ความสามารถในการหารายได้และขนาดของครอบครวั ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ รฐัจะให้ความช่วยเหลอืในด้านการวางแผนครอบครวัให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บับรกิารความช่วยเหลอืในการวางแผนขนาดครอบครวัให้ 
สอดคลอ้งกบัความสามารถหารายไดข้องตนไดต้ามความสมคัรใจ 

8. ยกระดบัการมีงานท า การที่ประชาชนเพิม่ขึน้ทุกปีนัน้ ท าให้เกดิความจ าเป็นที่
ระบบเศรษฐกิจจะต้องก้าวหน้าไปไม่หยุดยัง้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากพอส าหรับ  
ประชากรในวยัท างานที่เพิม่ขึ้นทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ในเรื่องแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จงึม ี
วตัถุประสงค์ป้องกนัปญัหาการว่างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปญัหาส าคญัทัง้ทางเศรษฐกิจสงัคมและ 
การเมอืง โดยพยายามใหค้นมงีานท าเป็นจ านวนสงู 

แนวนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

เพื่อเป็นการสนับสนุนวตัถุประสงค ์8 ประการดงักล่าว รฐัไดก้ าหนดแนวนโยบายในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ดงันี้ 

1. ปรบัปรุงโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกบัภาวะการตลาด การแก้ปญัหา
เศรษฐกจิในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นัน้ จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทางการ
ผลติใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการตลาดเสยีก่อน อย่างไรกด็ ีการปรบัปรุงโครงสรา้งดงักล่าว นอกจาก
จะต้องอาศยัมาตรการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเศรษฐกิจ
แล้ว ยงัต้องอาศยัระยะเวลาตามสมควรอกีด้วย ดงันัน้ ระยะ 2-3 ปีขา้งหน้าก่อนที่การปรบัปรุง
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิจะเกดิผลรฐัจะตอ้งเรง่ด าเนินมาตรการระยะสัน้ เพื่อเพิม่รายไดป้ระชาชนได้
เต็มเท่าที่จะท าได้ ภายในขอบเขตแห่งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ดงัจะได้เสนอไว้ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 3 โดยรบีด่วน นอกจากนัน้รฐัจะตระเตรยีมมาตรการอื่นๆ เพิม่ขึ้นอีก เพื่อให้บรรลุถึง
นโยบายในการปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้ าเรจ็ภายในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 



 

 

54 

2. ส่งเสริมการส่งออกและปรบัปรุงโครงสร้างสินค้าเข้า นโยบายส าคญัในการ 
แกป้ญัหาดุลการช าระเงนินัน้ อาจแยกไดเ้ป็น 2 ประการส าคญั คอื 

ก. ส่งเสริมการส่งออก ซึง่ในระยะสัน้จะใชม้าตรการเพื่อลดต้นทุนการผลติ  
ท าให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้มากขึน้ และในขณะเดยีวกนักจ็ะด าเนินโครงการเพื่อปรบั
ระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการตลาด ซึง่จะมผีลท าใหม้ลูค่าของสนิคา้ออกขยายตวัไดเ้รว็
ขึน้ โดยเฉพาะในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

ข. ปรบัโครงสร้างสินค้าเข้า นโยบายส าคัญในด้านนี้  ได้แก่ การเปลี่ยน 
โครงสรา้งของความต้องการสนิคา้และบรกิารให้หนัเหไปจากความต้องการสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติ
ในต่างประเทศมาเป็นความต้องการสนิค้าและบรกิารที่สามารถผลติภายในประเทศทีม่คีุณภาพสูง
ทดัเทยีมกบัของต่างประเทศ ทัง้นี้ โดยอาศยัมาตรการทางการคลงัและการคา้ตามทีจ่ าเป็น 

3. สนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยอาศยันโยบายการเงินการคลงัท่ี
เหมาะสม การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิเป็นวตัถุประสงคห์ลกัแห่งการพฒันาประเทศ ดงันัน้ 
นโยบายการเงนิการคลงัจะยดึหลกัการด าเนินการให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านพฒันาและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อนัประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีอากรและการจ่ายเงนิของรฐั ซึ่ง
จะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สงัคม ในระยะต้นของแผนซึ่ งเป็นระยะของการ
ปรบัตวัทางเศรษฐกจิ รายจา่ยส่วนของรฐัจะพจิารณาใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงเกนิไปจนขดักบัหลกัการ
ธ ารงเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ทัง้ในดา้นเสถยีรภาพของระดบัราคาภายในประเทศ และเสถยีรภาพ
ของดุลการช าระเงนิกบัต่างประเทศ การสนับสนุนให้เกดิเสถยีรภาพทางเศรษฐกจินี้  จ าต้องอาศยั 
แนวนโยบายเกีย่วกบัภาคเอกชนในขอ้ต่อไป ประกอบดว้ย 

4. สนับสนุนบทบาททางเศรษฐกิจของเอกชนและของคนไทย รฐับาลถือว่า 
หน้าทีข่องรฐั ไดแ้ก่ การวางพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ การใหบ้รกิารทีจ่ าเป็น และการสนับสนุนบทบาท
ของเอกชนตามนัย ระบบเสรภีาพ ภายใต้ขอบเขตของการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม กจิการ
ใดทีเ่อกชนพงึกระท าไดด้ว้ยด ีโดยไม่กระทบกระเทอืนถงึความมัน่คงของชาต ิและเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมส่วนรวมแล้ว รฐัยนิดีสนับสนุนทัง้ในด้านการจดับรกิารและสิง่อ านวยความ
สะดวก รฐัจะส่งเสรมิการลงทุนส าหรบักจิการเอกชนทีใ่หป้ระโยชน์แก่ระบบเศรษฐกจิ และใหป้จัจยั
อ านวยผลในการผลติ เช่น สนิเชื่อส าหรบัการลงทุนจากต่างประเทศนัน้ ยงัเป็นสิง่ที่จ าเป็นซึ่งจะ
ได้รบัการส่งเสรมิจากรฐั เพื่อประโยชน์ในด้านพฒันาเศรษฐกิจและเพิ่มระดบัรายได้ประชาชน  
ในขณะเดียวกันนัน้รฐัก็จะสนับสนุนให้คนไทยมสี่วนร่วมในกิจการอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ 
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มากขืน้ โดยเฉพาะในกจิการอุตสาหกรรมประเภทพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบัสวสัดภิาพ
หรอืความมัน่คงของชาต ิ

แต่เพื่อรกัษาอธิปไตยของประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมอืง รฐัมคีวามจ าเป็นต้อง  
ป้องกนัมใิหก้จิการอุตสาหกรรมดงักล่าวอยูใ่นอทิธพิลของชาตใิดชาตหินึ่งทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

5. สนับสนุนการกระจายรายได้ให้ทัว่ถึง รฐัมนีโยบายทีจ่ะเร่งรดัพฒันาการเกษตร 
และด าเนินโครงการที่ใช้แรงงานชนบทเป็นจ านวนมาก และการจดัตัง้อุตสาหกรรมในชนบทเพื่อ
เพิม่พูนรายได้ใหแ้ก่ประชากรในทอ้งถิน่ นอกจากนัน้ รฐัมนีโยบายทีจ่ะช่วยให้ประชาชนผูม้รีายได้
น้อยในชนบทให้ได้รบัการสนับสนุนในด้านการวางแผนครอบครวั ตลอดจนพยายามเปลื้องภาระ
ภาษอีากรแก่ผูผ้ลติในชนบท ซึง่เป็นการวางรากฐานส าหรบัการกระจายรายไดท้ียุ่ตธิรรมยิง่ขึน้ กบั
ทัง้รฐัจะได้เร่งรดัวางแผนพฒันาในระดับภาคและระดับจงัหวัดทุกภาค โดยให้สอดคล้องและ
สนบัสนุนเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ระดบัชาต ิเพื่อใหเ้พิม่ผลประโยชน์ถงึมอืประชาชน
ในทอ้งถิน่โดยมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ด 

6. การกระจายผลการพฒันาให้มีความเป็นธรรมแก่ระบบสังคมส่วนรวม  
โดยที่ในเขตชนบทและท้องถิน่ห่างไกลยงัอยู่ในสภาพขาดแคลน ดงันัน้ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 3 นอกจากจะเร่งรดัการก่อสรา้งระบบการคมนาคมขนส่ง ใหม้กีารตดิต่อกบัเขตทีห่่างไกล
ความเจรญิได้เป็นไปโดยสะดวกและมอีาณาเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้แล้ว มาตรการส าคญัในด้านนี้ ก็
คอื จะขยายบทบาทของการพฒันาในส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิน่ให้กว้างขวางยิง่ขึน้  โดยมุ่งให้
ความส าคญัแก่การพฒันาการเกษตรและการตลาด เพื่อเพิม่รายไดข้องเกษตรกรและการพฒันาใน
ด้านสงัคมในระดบัที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการ
สาธารณูปการ ซึง่เป็นรากฐานของความเจรญิและการกนิดอียูด่ขีองประชาชน บรกิารสงัคมของรฐันี้
จะพยายามขยายให้ถงึประชาชนทัง้ที่อยู่ในเขตทุรกนัดารห่างไกลและชนชัน้ผู้น้อยซึ่งมรีายได้ต ่า 
และมคีวามเดอืดรอ้นในการครองชพีประจ าวนัทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและนครหลวงดว้ย 

7. การวางแผนครอบครวั โดยการที่เพิม่ของประชากรในอตัราสูงเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นการเพิ่มภาระทางการเงิน 
อย่างหนักแก่รฐั ในด้านการศกึษา การสาธารณสุข และบรกิารสาธารณูปการ รวมทัง้มผีลกระทบ -
กระเทอืนต่อฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนทีม่รีายไดน้้อย และต่อคุณภาพของก าลงัแรงงานของ
ประเทศ ดงันัน้ ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 3 นี้ นโยบายส าคญัประการหนึ่ง ได้แก่ การ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถวางแผนครอบครวัของตนไดต้ามความสมคัรใจ ซึง่จะช่วยชะลออตัรา
การเพิม่ของประชากรใหล้ดน้อยลง และจะเป็นการช่วยเหลอืประชาชนซึง่ขาดแคลนความรูแ้ละมี
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ฐานะยากจนให้พ้นจากเคราะห์กรรมทางเศรษฐกจิ ซึ่งเกิดจากการที่มคีรอบครวัขนาดใหญ่จนไม่
สามารถเลีย้งดไูดท้ัว่ถงึ 

8. ส่งเสรมิการศกึษาและการฝึกอบรม เพื่อประโยชน์สุขของประชากรปจัจุบนัและทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ต่อไปในอนาคต รฐัมนีโยบายที่จะขยายระบบการศกึษาขัน้ประถมให้กระจายออกไปอย่าง  
ทัว่ถึง เพื่อรบักบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึ้น ในด้านเยาวชนทัง้ในตวัเมอืงและชนบทซึ่งออกจาก 
โรงเรยีนแล้วแต่ยงัไม่ถึงวยัท างาน รฐัมนีโยบายจะฝึกอบรมให้ประชากรเหล่านี้ได้มคีวามรู้ทาง  
วชิาชพีเพื่อจะได้เป็นพลงัในการประกอบการเศรษฐกจิของประเทศ ส าหรบัการศกึษาขัน้สูงขึน้ไป
นัน้ จะปรบัปรุงทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยจะเน้นการผลิตก าลังคนในประเภทวิชาที่ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในระยะต่อไป 

9. การมีงานท า ส าหรบัประชากรที่ถึงวัยท างาน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นัน้ รฐัมนีโยบายที่จะขยายการพฒันาเศรษฐกจิทัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาค เพื่อให้สามารถรบัคนท างานได้มากขึ้น นอกจากนัน้รฐัจะพจิารณาด าเนินมาตรการเพื่อ
สนับสนุนใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิประเภททีต่้องใช้คนงานจ านวนมาก เพื่อป้องกนัปญัหาการ
ว่างงาน ซึง่จะเป็นอนัตรายทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ 

นโยบายทัง้ 9 ประการน้ีเป็นนโยบายหลกัส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ส่วนนโยบาย
ของแต่ละสาขาเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ จะไดก้ล่าวถงึไวใ้นบททีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ………….. 

 



บทท่ี 3 
เป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวม 

………………………. 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่ 3 
(2515–2519) จะไดด้ าเนินไปตามวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายดงักล่าวในบทที ่ 2 โดยก าหนด 
เป้าหมายเศรษฐกจิส่วนรวมทีส่ าคญัไว ้ ดงัน้ี 

1) เพิม่รายไดป้ระชาชาตใินอตัราเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 7 ต่อปี อตัราการเพิม่เฉลี่ย
รายไดป้ระชาชาตนิี้แมว้าจะมรีะดบัต ่ากว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที ่2 ซึง่มี
อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 8.1 และ 7.2 กต็าม แต่โดยทีแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการ
เพิม่ของประชากรลงใหเ้หลอืประมาณรอ้ยละ 2.5 ในปี 2519 ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 รายไดต่้อบุคคลคาดว่า จะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 ในปี 2519 สงูกว่าอตัราเพิม่เฉลีย่ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 4.0 

2) รกัษาความมัน่คงทางเศรษฐกจิการเงนิระหว่างประเทศ โดยรกัษาเงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศใหอ้ยู่ในระดบัทีม่ ัน่คงเพยีงพอ ในสิน้ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นหลกัประกนัความเชื่อมัน่ในอนาคตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 

3) รกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน
ระดบัราคาและในดา้นความสมดุลระหว่างการผลติและความต้องการของตลาด ทัง้นี้ เพื่อเสรมิสรา้ง
รากฐานทีม่ ัน่คง ส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมดงักล่าวนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะต้องมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ การปรบัปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกจิในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 น้ีมเีป้าหมายทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ระบบสงัคมมากขึน้พรอ้ม
กนัดว้ย โดย 

1) เน้นหนักในด้านการพัฒนาการเกษตรและการลงทุนเพื่อกิจการสาธารณะใน 
ส่วนภมูภิาค ซึง่จะท าใหก้ารกระจายรายไดแ้ละผลการพฒันาขยายตวัออกไปโดยทัว่ถงึมากขึน้ 

2) ยกระดบัการจา้งงาน เพื่อรบัจ านวนแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ซึง่จะเป็นการขจดัปญัหาการ 
ว่างงานทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบทมใิหก่้อความยุง่ยากแก่เศรษฐกจิและสงัคม 

3) ในด้านความยุติธรรมของระบบสงัคมนัน้ การปรบัปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ส่วนรวม แต่เพยีงประการเดยีวไม่อาจไดผ้ลเตม็ที ่จ าเป็นจะต้องมกีารเสรมิสรา้งความยุตธิรรมของ



 ๕๘ 

สงัคมโดยอาศยัแนวทางและมาตการทางการพฒันาสงัคมและทอ้งถิน่โดยตรงประกอบดว้ย ซึง่จะได้
กล่าวโดยละเอยีดในบทต่อๆ ไป 

เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิส่วนรวมนัน้ ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี 

เป้าหมายการผลิต 

โดยที่ในระยะปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ระดบัความต้องการสนิค้าและบรกิารทีผ่ลติได้ 
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราต ่ากว่าในระยะก่อน ดงันัน้ ในระยะนี้สินค้าและบรกิารคงเหลือ  
ภายในประเทศ จงึมรีะดบัสูงขึน้ และมคีวามจ าเป็นจะต้องระบายออกจากขายนอกประเทศเพิม่ขึน้
ในสถานการณ์เช่นน้ี จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมมีาตรการสนบัสนุนทีจ่ะใหผ้ลภายในเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ 

1. ลดต้นทุนการผลิตประเภทที่พร้อมที่จะด าเนินการผลติอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถ 
แขง่ขนัในตลาดต่างประเทศไดม้ากขึน้ 

2. สนับสนุนกจิกรรมการผลติประเภททีพ่รอ้มทีจ่ะด าเนินการได้ในสาขาเกษตร เช่น 
ขา้วโพด ถัว่เหลอืง กุง้ มะพรา้ว และปศุสตัว ์ซึง่มตีลาดรบัซือ้ไดอ้ยูแ่ลว้ 

3. สนับสนุนกิจการผลิตซึ่งใช้สินค้าเข้าน้อย แต่ต้องการใช้วัตถุดิบและแรงงาน
ภายในประเทศเป็นส่วนมาก เช่น การก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั อุตสาหกรรมทีแ่ปรรปูผลติผลเกษตร การ
ท าอาหารกระป๋อง ฯลฯ 

ส าหรับการด าเนินการพัฒนาการผลิตซึ่งจะให้ผลได้ในระยะปลายของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่3 นัน้ จะเร่งส่งเสรมิใหเ้ปลีย่นแปลงระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัการตลาด โดยเน้นหนัก
ในการส่งเสรมิการผลติสนิค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อส่งออกและการผลติอุตสาหกรรมที่อาศยัวตัถุดบิ
และแรงงานภายในประเทศเป็นจ านวนมาก 

ตามแนวทางการพฒันาการผลติขา้งต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คาดว่ามลูค่า 
ผลติภณัฑภ์ายในประเทศจะเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7 ต่อปี โดยในระยะต้นของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่3 การขยายตวัในการผลติจะเพิม่ในอตัราทีต่ ่ากว่าอตัราเฉลีย่เลก็น้อย ทัง้นี้ เพราะการผลติ
สนิคา้ประเภทใหม่ๆ ดงักล่าว จะยงัไม่ใหผ้ลเตม็ทีใ่นระยะสัน้ ต่อเมื่อระยะปลายแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 อตัราการขยายตวัของการผลติกจ็ะสามารถขยายตวัไดเ้รว็ขึน้ 

 
 
 
 



 ๕๙ 

ตารางท่ี 1 เป้าหมายมลูค่ามวลรวมผลิตภณัฑใ์นประเทศ 
(คิดตามราคาปี 2505) 

พนัล้านบาท 
 

สาขา 
25151/ เป้าหมาย ปี 2519 อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ียต่อปี 

 ผลิตภณัฑ์
ในประเทศ 

รอ้ยละ ผลิตภณัฑ์
ในประเทศ 

รอ้ยละ 2510–
2519 

2515–2519 

1. การเกษตร 37.3 29.5 47.8 26.8 4.1 5.1 
1.1 กสกิรรม 26.0 20.5 32.5 18.2 2.7 4.6 
1.2 ปศุสตัว ์ 3.9 3.1 4.7 2.6 2.4 3.4 
1.3 ประมง 4.3 3.4 6.9 3.9 17.3 10.0 
1.4 ปา่ไม ้ 3.1 2.5 3.7 2.1 6.5 3.4 

2. การเหมอืงแร่และการย่อยหนิ 2.1 1.7 2.8 1.6 8.3 6.0 
3. อุตสาหกรรม 21.5 16.9 31.4 17.6 9.2 8.0 

3.1 อุตสาหกรรมขัน้ตน้ 6.5 5.2 8.3 4.6 5.1 4.8 
3.2 อุตสาหกรรมแบบใหม ่ 14.8 11.7 23.1 13.0 11.4 9.2 

4. การก่อสรา้ง 8.4 6.6 11.5 6.5 7.5 6.0 
5. การไฟฟ้าและการประปา 1.9 1.5 3.9 2.2 19.0 15.0 
6. การคมนาคมและขนสง่ 8.6 6.8 11.5 6.5 7.5 6.0 
7. การคา้ 20.5 16.2 29.3 16.4 7.7 7.0 
8. การธนาคาร ประกนัภยั และ

อสงัหารมิทรพัย ์
5.1 4.1 11.0 6.2 14.4 15.0 

9. ทีอ่ยู่อาศยั 2.4 1.9 2.7 1.5 4.1 2.5 
10. การบรหิารราชการและการ

ป้องกนัประเทศ 
5.7 4.5 7.6 4.3 10.0 6.0 

11. บรกิาร 13.0 10.3 18.5 10.3 8.8 7.0 

 มวลรวมผลติภณัฑใ์นประเทศ 126.4 100.0 178.0 100.0 7.2 7.0 

 

การผลิตการเกษตร การที่สินค้าหลกัทางการเกษตร คอื ข้าว ยาง และปอ ได้รบัการ
กระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการจากต่างประเทศในระยะปลาย 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 นบัว่าเป็นปญัหาทีก่่อความยุง่ยากทีสุ่ดส าหรบัการพฒันาการเกษตรในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การผลติพชืหลกัดงักล่าวเป็นสิง่ที่ประชาชนคุ้นเคยมาเป็นเวลานาน 
และเกษตรกรสามารถปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ไดอ้กี ดงันัน้ เป้าหมายส าคญัในการพฒันา
เกษตรในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จงึไดแ้ก่การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติพชืหลกั ไดแ้ก่ 
ขา้ว ยาง มนัส าปะหลงั และปอ ทัง้นี้ เพื่อทีจ่ะไดป้ระหยดัทรพัยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีด่นิไวใ้ช้



 ๖๐ 

ส าหรบัเพิม่การผลติพชืผลชนิดอื่นให้มอีตัราการเพิม่สูงขึน้ การตัง้เป้าหมายการผลติได้พจิารณา
จากสถานการณ์ตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศเป็นหลกั 

สนิคา้เกษตรทีจ่ะมอีตัราเพิม่สงูในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ 

1. ประเภทท่ีมีการผลิตอยู่แล้วและตลาดมีความต้องการมาก คือ ข้าวโพด 
ขา้วฟ่าง มนัส าปะหลงั นุ่น และพชืน ้ามนั 

2. ประเภทท่ีมีตลาดแต่มีปัญหาในการผลิต คอื ถัว่เหลอืง มะพรา้ว ปศุสตัว ์ฝ้าย 
ยาสูบ เกษตรในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5.1 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เทยีบกบัอตัรา
เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 4.1 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

การผลิตแร่ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าอตัราเพิม่ของผลผลติแร่จะเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 6.0 เปรยีบเทยีบกบัร้อยละ 8.3 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ทัง้นี้  
เนื่องจากสาเหตุสองประการคอื ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 นัน้ ผลผลติแร่ทีส่ าคญัๆ คอื 
ดบีุก ฟลูออไรด์ และการย่อยหนิยงัเพิม่ขึน้ในอตัราสูง แต่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้  
ผลผลติการยอ่ยหนิจะลดลงเนื่องมาจากการก่อสรา้งลดลง ส่วนแรด่บีุกนัน้ความต้องการของตลาดมี
จ ากดั ดงันัน้ ปรมิาณการผลติจงึไม่สูงขึ้นมาก เมื่อรวมทัง้สิ้นในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่  3  
ผลผลติในสาขาเหมอืงแรจ่ะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 6.0 

การผลิตอตุสาหกรรม 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 การผลติอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 9.2  
แต่ปรากฏว่าต้องเผชญิปญัหาการขาดแคลนตลาด เน่ืองจากความต้องการซื้อของประชาชนโดย 
ทัว่ไป เพิม่ในอตัราต ่าลง ยงัผลให้สนิค้าอุตสาหกรรมหลายประเภทประสบภาวะการผลติลน้ตลาด
ขึ้น นอกจากนัน้การพฒันาอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ในระยะนี้ ยงัมผีลให้การน าสนิค้าประเภท  
วตัถุดบิเขา้มาในประเทศเพิม่ขึน้เฉลีย่ถงึรอ้ยละ 1.3 ต่อปี ดงันัน้ในระยะต่อไปการพฒันาอุตสาห-
กรรมจงึมเีป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทที่อาจหาตลาดต่างประเทศได ้
นอกจากนัน้เป้าหมายประการส าคญั อกีประการหน่ึงในการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมซึง่ใช้วตัถุดบิที่ผลติได้ภายในประเทศและใช้แรงงานภายในประเทศมาก
ขึน้ อย่างไรก็ด ีโดยทีใ่นระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 การผลติอุตสาหกรรมบางประเภท คอื โรงส ี
โรงเลื่อย โรงน ้าแขง็ จะมอีตัราเพิม่เฉลี่ยต ่ากว่าในระยะทีผ่่านมา ดงันัน้ แมว้่าอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
จะสามารถเพิม่ผลผลติได้เรว็ขึน้ก็ตาม แต่การผลติอุตสาหกรรมส่วนรวมจะเพิม่ขึน้ได้ในอตัราต ่า
กว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 คอื จะเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 8 ต่อปี 
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การก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นสาจาการผลิตที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะต้นของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 แต่ในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 การก่อสร้างได้รบัความ 
กระทบกระเทอืนจากการลดรายจ่ายของสหรฐัฯ ในประเทศไทย และการเศรษฐกจิตงึตวัโดยทัว่ไป 
ดงันัน้ในระหว่างปี 2512–2514 สาขาการก่อสรา้งจงึมอีตัราเพิม่เพยีงประมาณรอ้ยละ 4.1 อย่างไรก็
ด ีโดยทีก่ารก่อสรา้งเป็นกจิกรรมการผลติทีใ่ชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศเป็นอนัมาก ดงันัน้
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จงึก าหนดเป้าหมายการขยายตวัทางการก่อสรา้งไว้ในอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 
6.5 โดยจะเปลี่ยนโครงสรา้งของการก่อสรา้งจากการก่อสรา้งทางทหาร มาเป็นการก่อสรา้งเพื่อ
เร่งรดัการผลิต เช่น คนัและคูน ้าทางชนบท และการก่อสร้างที่อยู่อาศยัในเมอืงต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
ลกัษณะขาดแคลนเป็นอยา่งมาก 

การผลิตประเภทอ่ืนๆ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 อตัราการเพิม่เฉลีย่ของการ
ผลติสาขาอื่นๆ มจี านวนน้อยกว่าอตัราการเพิม่ของการผลติจรงิ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เกอืบทุก
สาขา ทัง้นี้ เนื่องจากในระยะ 2-3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะมกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องอาศัยมาตรการเพื่อรกัษาความต้องการสนิค้าและบรกิารให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมต่อเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ นอกจากนัน้ กจิการผลติหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ก่อสรา้ง การผลติ พลงังานไฟฟ้าและบรกิารนัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดข้ยายกจิการ
ไปแล้วเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การผลติประเภทนี้จงึคาดว่า 
จะขยายตวัในอตัราทีช่า้ลงบา้ง 

โครงสร้างระบบการผลิต 

เป้าหมายส าคญัประการหน่ึงในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ การปรบัปรุงโครงสรา้ง
ของระบบเศรษฐกจิให้มพีื้นฐานมัน่คงขึน้ โดยพยายามเร่งขยายผลผลติเกษตรในอตัราเพิม่สูงขึ้น
กว่าแผนก่อน ส่วนสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะต้นของ  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 และการก่อสรา้งขัน้พื้นฐานของรฐับาลซึ่งขยายตวัมากนัน้ ในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะมอีตัราการขยายตวัชา้ลงกว่าในระยะทีแ่ลว้มา ดงันัน้ เมื่อสรุปปจัจยัต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนัแลว้จะเหน็ไดว้่า โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิจะเปลีย่นแปลงไปในแบบทีจ่ะกระจายผล
ของการพฒันาเศรษฐกจิไปในส่วนภูมภิาคโดยทัว่ถงึยิง่ขึน้ ซึง่เป็นการเสรมิเป้าหมายในด้านความ
ยตุธิรรมทางสงัคมซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

 

เป้าหมายดลุการช าระเงิน 

โดยที่ดุลการช าระเงินในปี 2512–2514 จะขาดดุลเป็นจ านวนประมาณ 4,970  
ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขาดดุลต่อไปในอนาคต ดงันัน้ เป้าหมายส าคญัของแผนพฒันาฯ  
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ฉบบัที ่3 จงึมุง่ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาดุลการช าระเงนิและรกัษาเงนิทุนส ารองของประเทศใหอ้ยู่ในระดบัที่
ม ัน่คง ในการรกัษาระดบัเงินทุนส ารองดงักล่าวจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการทุกด้านพร้อมกัน  
แนวทางทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การป้องกนัมใิหดุ้ลการคา้ขาดดุลเกนิขอบเขต ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ได้
ก าหนดเป้าหมายสนิค้าออก และสนิค้าเขา้ไว้ในระดบัที่จะท าให้เงนิทุนส ารองอยู่ในระดบัที่ม ัน่คง
เพยีงพอ 

ตารางท่ี 2 
ดลุการช าระเงินระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2514–2519 
(พนับาท) 

 2514 2519 

1. สนิคา้ 16.1 22.5 
1.1 สนิคา้ส่งออก 26.2 30.3 
1.2 สนิคา้น าเขา้ 
       ดุลสนิคา้ 

-10.3 -7.2 

2. บรกิาร 
2.1 บรกิารส่งออก 
2.2 บรกิารน าเขา้ 
      ดุลบรกิาร 
         ดุลสนิคา้และบรกิาร 

 
8.4 
3.9 
4.5 
-5.8 

 

3. บรจิาค (สุทธ)ิ 0.9  
4. เงนิทุน (สุทธ)ิ 
 4.1 ภาคเอกชน 
 4.2 ภาครฐับาล 

2.4 
2.1 
0.3 

 

5. จ านวนปรบัปรงุ 1/ 1.1  
6. การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนส ารอง -1.4  
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เป้าหมายการส่งออก 

การเร่งรดัการเพิม่มูลค่าสนิค้าออกมปีญัหาใหญ่ที่ว่าสนิค้าออกที่ส าคญั คอื ขา้วและยาง 
ต้องประสบภาวะความต้องการของตลาดมแีนวโน้มลดลง ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะ  
เรง่รดัการผลติสนิคา้าส่งออกทัง้ทางดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมใหม้ากชนิดยิง่ขึน้ โดยด าเนินการ
ให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดต่างประเทศ แต่การเร่งรดัผลติสนิค้าหลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
ส าหรบัในดา้นเป้าหมายการส่งออกนัน้ ไดก้ าหนดอตัราเพิม่ไวป้ระมาณรอ้ยละ 7.0 ทัง้นี้ มาตรการ
เพื่อส่งเสรมิการส่งออกและเร่งรดัการผลติให้บรรลุตามเป้าหมายปรากฏอยู่ในแผนพฒันาสาขา
ต่างๆ แลว้ 

สินค้าเกษตร อนาคตของข้าวซึ่งเป็นสนิค้าออกอนัดบัหนึ่งของประเทศไม่สู้แจ่มใสนัก 
เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกจะไม่สูงขึ้นมากเช่นในระยะก่อน ดงันัน้ ในการก าหนด  
เป้าหมายการเกษตร จงึพยายามเพิม่ความส าคญัของสนิคา้ออกที่สามารถส่งออกไดใ้นปจัจุบนัให้
มากขึน้ และเพิม่ชนิดของผลติผลส่งออกใหม้ากยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมายการผลติและการส่งออก ดงันี้ 

ก.  ในระยะแรก สินค้าส่งออกที่จะเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ สินค้าประเภทที่เกษตรกร 
คุ้นเคยอยู่แล้ว และมผีลการวจิยัและสาธติต่างๆ เพยีงพอ พรอ้มที่จะด าเนินการส่งเสรมิได้โดยมี
ประสิทธิภาพกับทัง้มตีลาดที่แน่นอนอยู่แล้ว สินค้าประเภทเหล่านี้  ได้แก่ ข้าวโพด พืชน ้ ามนั  
มนัส าปะหลงั และปอ จะมมีลูค่าส่งออกเพิม่ขึน้ไดม้ากในระยะสัน้ เพื่อทดแทนมลูค่าของสนิคา้หลกั 
คอื ขา้วทีม่แีนวโน้มลดลง 

ข. สินค้าออกอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ สนิคา้ทีเ่หน็ว่ามอีนาคตในดา้นการตลาดหรอืมี
ตลาดอยู่พรอ้มแล้ว แต่ยงัผลติไดไ้ม่มากพอ หรอืต้นทุนการผลติยงัสูงอยู่ จงึต้องมมีาตรการเร่งรดั
การผลิตสินค้าประเภทนี้  ซึ่งจะท าให้สินค้าเหล่านี้มีความส าคัญเพิ่มขึ้นมากในระยะปลาย  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 สนิคา้ประเภทน้ี ไดแ้ก่ กุง้ ปศุสตัว ์ถัว่เหลอืง ฝ้ายและใบยาสบู 

สนิค้าอุตสาหกรรม การส่งสินค้าอุตสาหกรรมออกไปจ าหน่ายต่างประเทศยงัมจี านวน 
น้อยมาก คอื ในปี 2512 สนิค้าอุตสาหกรรมส่งออกมมีูลค่ารวมกนัเพยีง 625 ล้านบาท หรอื 
รอ้ยละ 4 ของมลูค่าส่งออกทัง้สิน้เท่านัน้ แต่ในตอนปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 มลูค่าสนิคา้
อุตสาหกรรมส่งออกเพิม่ขึน้ในอตัราสูง เพื่อน ารายไดเ้งนิตราต่างประเทศมาสมทบและทดแทนการ
ส่งสนิค้าการเกษตร ซึ่งประสบกบัความแปรปรวนในด้านตลาดและราคามากขึ้น การส่งเสรมิให้ 
สนิค้าอุตสาหกรรมส่งออกไปต่างประเทศเพิม่ขึน้ จงึเป็นนโยบายส าคญัในการส่งเสรมิการส่งออก
ของประเทศ ส าหรบัเป้าหมายการส่งออกของสนิค้าอุตสาหกรรมในปี 2519 ได้ก าหนดไว้เป็น
จ านวน 2,720 ลา้นบาท ตามแนวทางต่อไปนี้ 
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ก. สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีผลิตเกินความต้องการภายในประเทศให้สามารถ
ส่งออกได้มากขึ้น สนิค้าประเภทนี้ ได้แก่ กระสอบ ซเีมนต์ ด้าย ผ้า น ้าตาล วสัดุก่อสร้าง ยาง  
รถยนต์ และน ้ามนัพชื ซึง่สามารถเพิม่มลูค่าสนิค้าออกไดม้ากในระยะสัน้ แต่ยงัมปีญัหาต้นทุนการ
ผลติยงัสงูเกนิไป และไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศได้ 

ข. ส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมซ่ึงส่งออกอยู่แล้ว โดยพยายามให้ผลิตด้วย 
ต้นทุนที่ต ่าลง และมโีอกาสที่จะขยายจ าหน่ายได้มากขึ้น สินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้  ได้แก่ 
อาหารกระป๋อง เสื้อผ้า ส่วนประกอบนาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ และผลติภณัฑ์จากไม้ ผมปลอม และ 
สนิคา้หตัถกรรมต่างๆ 

เป้าหมายด้านสินค้าเข้า 

การเร่งรดัส่งเสรมิสนิคา้ออกดงักล่าวนัน้ แมว้่าจะสามารถน ารายไดเ้ป็นเงนิตราต่างประเทศ  
เข้ามาสู่ประเทศเพิม่ขึ้นเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่เมื่อพจิารณาสถานการณ์ปจัจุบนัแล้วอาจคาด 
ได้ว่ามาตรการทางด้านสนิค้าออกแต่เพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอที่จะแก้ไขปญัหาการขาดดุล
ช าระเงินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนัน้ มาตรการเพื่อปรบัโครงสร้างของสินค้าเข้าจึงเป็น 
มาตรการส าคญัยิง่ในการแก้ปญัหาดุลการช าระเงนิของประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
เนื่องจากปรากฏว่า ในปี 2513 มูลค่าของสินค้าเข้ามอีัตราส่วนถึงร้อยละ 19 ของรายได้- 
ประชาชาตแิละมจี านวนมากกว่าสนิค้าออกถึงประมาณ 12,258 ล้านบาท ดงันัน้นโยบายด้าน 
สินค้าเข้าจึงได้แก่ การรกัษาระดับของสินค้าเข้าให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการรกัษาระดับ 
ทุนส ารองระหว่างประเทศ การด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว นอกจากจะมผีลใหม้ลูค่าสนิคา้เขา้
ลดลงแลว้ยงัช่วยกระตุ้นการผลติภายในประเทศใหข้ยายตวัไดเ้รว็ขึน้อกีดว้ย โดยเพิม่การลงทุนให้
มากขึน้ 

เป้าหมายของการด าเนินการนัน้ อาจแยกได ้2 ประเภทส าคญั คอื 

ก. สนับสนุนให้มีการผลิตภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้า ในระยะปี 
2512–2513 มลูค่าสนิคา้ขาเขา้ทีเ่พิม่ในอตัราสูง ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทวตัถุดบิ ซึง่มอีตัราเพิม่เฉลีย่
ร้อยละ 15.2 สินค้าประเภทวัตถุดิบนี้มีหลายประเภทที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศบ้างแล้วหรือ 
มลีู่ทางทีจ่ะผลติขึน้ไดใ้นอนาคตต่อไป คอื ฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ สนิแร่เหลก็ และผลติภณัฑจ์าก
นม สนิค้าเหล่านี้มมีูลค่ารวมกนัถงึ 1,600 ล้านบาท ในปี 2513 และมแีนวโน้มอตัราการเพิม่สูง 
ดงันัน้ การเร่งรดัผลติสนิค้าเหล่านี้จะท าใหส้นิค้าน าเขา้มมีูลค่าลดลงและในขณะเดยีวกนัก็ช่วยให้
การผลติของประเทศมจี านวนสงูขึน้ประชาชนมงีานท าเพิม่ขึน้ และมรีายไดส้งูขึน้ตามไปดว้ย 

ข. ลดปริมาณสินค้าเข้าซ่ึงไม่จ าเป็นแก่การครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ 
นอกจากสนิคา้เขา้ประเภทวตัถุดบิแลว้ สนิคา้เขา้ประเภทส าเรจ็รปูซึง่ไม่มคีวามจ าเป็นแก่การครอง-
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ชพีของประชาชนส่วนใหญ่และเป็นสนิค้าที่สามารถผลติได้พอเพยีงในประเทศด้วยคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม จะได้มกีารจ ากัดโดยใช้มาตรการด้านพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเป็นส่วนใหญ่ 
ต่อเมือ่มคีวามจ าเป็นจรงิๆ จงึจะพจิารณาวธิกีารหา้มน าสนิคา้ประเภทนี้ 

จากการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นนัน้ ประมาณว่าจะมผีลท าให้สนิค้าเขา้ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอตัราเพิม่ที่สอดคล้องกบั
ความสามารถในการจดัหาเงนิตราต่างประเทศ และจะมสี่วนช่วยแก้ปญัหาดุลการช าระเงนิได้ใน
ระยะปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

การรกัษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านระดบั
ราคานัน้ เป็นรากฐานส าคญัของความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
รฐัจะรกัษาความมัน่คงของระดบัราคาภายในประเทศ โดยควบคุมระดบัการใช้จ่ายภายในประเทศ
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในดา้นการผลติ เพื่อการน้ี รฐัจะด าเนินมาตรการทางการเงนิและการคลงั 
ดงัจะกล่าวในบทต่อไป เพื่อรกัษาระดบัการขยายตวัของการใช้จ่ายภายในประเทศให้อยู่ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 7.5 ซึง่เป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเพิม่ผลผลติรอ้ยละ 7.0 และจะไม่ท า
ใหร้ะดบัราคาเคลื่อนไหวเกนิขอบเขตตลอดระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

เป้าหมายของการใชจ้า่ยภายในประเทศ ปรากฏตามตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 

เป้าหมายรายจ่ายในประเทศ 

  
 

2509 

 
 

2513 

แผนฯ ท่ี 2  
อตัราเพ่ิมเฉล่ียปีละ % 

2510–2514) 

 
 

2519 

แผนฯ ท่ี 3  
อตัราเพ่ิมเฉล่ียปีละ% 

(2515–2519) 
ภาครฐับาล      
รายจ่ายอุปโภคบรโิภค 9.3 16.9 14.8 24.7 6.1 
รายจ่ายลงทุน 6.7 10.0 9.1 15.4 8.5 

รวม 16.0 26.9 12.4 40.2 7.0 
ภาคเอกชน      
รายจ่ายอุปโภคบรโิภค 66.7 93.9 7.8 140.4 7.1 
รายจ่ายลงทุน 13.6 20.5 10.4 30.5 7.3 

รวม 80.3 114.4 8.3 170.9 7.2 
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ภาคต่างประเทศ      
สนิคา้และบรกิารสง่ออก 19.3 22.1 3.8 28.7 4.4 
สนิคา้และบรกิารน าเขา้ -19.7 -29.3 8.2 -34.0 3.3 

รวม -0.4 -7.2 - -5.3 - 
รวมรายจ่าย

ภายในประเทศ 
95.9 134.1 8.1 205.8 7.5 

โดยที่อัตราการเพิ่มรายจ่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับอัตราเพิ่ม 
ผลผลิตของประเทศ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะอยู่ในลักษณะที่มีเสถียรภาพ กล่าวคือ ระดับราคาจะไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนัก 
ท า ง ด้ า น 
เสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศ แมว้่าในระยะต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ยงัขาด
ดุลการช าระเงนิต่อไปอกี แต่ปญัหาการช าระเงนิจะกลบัคนืสู่ดุลได้ในระยะปลายของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 หากมกีารด าเนินมาตรการทางเศรษฐกจิตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 อย่าง
จริงจงั ระบบเศรษฐกิจก็จะสามารถฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะความเจริญโดยมีเสถียรภาพได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

รายจ่ายในภาคเอกชน 

การก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในภาคเอกชนนี้ ได้ค านึงถึงมาตรการทางด้านนโยบาย
การเงนิการคลงัประกอบดว้ย สาระส าคญัในดา้นรายจา่ยภาคเอกชนอาจสรุปไดด้งันี้ คอื 

ก. การบริโภค ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รายจ่ายเพื่อการบรโิภคของ 
เอกชนขยายตวัในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.8 ต่อปี เนื่องจากเพิม่รายจ่ายของสหรฐัฯ ในประเทศ ซึง่ท า
ใหป้ระชาชนบางกลุ่มมรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 การทีก่าร
บรโิภค ส่วนเอกชนมมีูลค่าเพิม่ขึ้นนี้ท าให้สินค้าขาเข้าเพื่อการบรโิภคเพิม่ตามขึ้นด้วยกล่าวคือ  
สนิค้าขาเขา้ประเภทการบรโิภคในปี 2510–2512 เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยสูงถึงรอ้ยละ 8 ต่อปี  
ดงันัน้ โดยทีเ่ป้าหมายส าคญัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ การแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิจงึได้
ก าหนดเป้าหมายในด้านการใช้จ่ายเพื่อการบรโิภคของเอกชนให้มอีตัราเพิม่ประมาณร้อยละ 7.1 
ต่อปี เทยีบกบัรอ้ยละ 7.8 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เป้าหมายดงักล่าวจ าต้องอาศยั
มาตรการทางภาษอีากรเพื่อลดระดบัรายจ่ายเพื่อการบรโิภคสนิค้าฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะสนิค้าจาก
ต่างประเทศลงดว้ย 

ข. การลงทุน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รายจ่ายลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ใน
อตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 10.4 ต่อปี การลงทุนของเอกชนดงักล่าวเพิม่ขึน้ในอตัราสูงรอ้ยละ 16 ต่อปี  
ในระยะปี 2510–2512 ซึง่เป็นระยะทีร่ะบบเศรษฐกจิรดัตวั การลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ขึน้ในอตัรา
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เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.0 นอกจากนัน้ ยงัปรากฏว่าในระยะดงักล่าวกจิการผลติหลายประเภทมสีนิคา้
คงเหลือเพิ่มขึ้น และกิจกรรมบางประเภทผลิตได้น้อยกว่าความสามารถในการผลิต ด้วย 
เหตุผลดงักล่าว ในระยะของแผนฯ ฉบบัที่ 3 การลงทุนในภาคเอกชนจงึไม่สมควรที่จะเพิม่ขึน้ใน
อตัราสูงเท่ากบัในระยะที่ผ่านมา ทัง้นี้ เพราะการขยายตวัของการลงทุนในอตัราสูง นอกจากจะ  
ส่งเสรมิใหม้กีารน าสนิคา้ทุนเขา้มาในประเทศเพิ่มขึน้มาก ซึง่กระทบกระเทอืนดุลการช าระเงนิแล้ว 
ยงัจะมผีลท าใหป้ญัหาการผลติต ่ากว่าระดบัความสามารถทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ ดว้ยเหตุน้ีแนวทาง
ส าคัญในการลงทุนภาคเอกชนจึงมุ่งที่จะส่งเสรมิการลงทุน เฉพาะที่ให้ผลประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกจิส่วนรวมสูงประการหนึ่ง และส่งเสรมิให้การลงทุนที่มอียู่แล้วได้มกีารใช้ประโยชน์สูงขึ้น
เป็นประการหน่ึง พรอ้มกนันัน้กส็นับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อการน้ีไดก้ าหนดเป้าหมาย
การลงทุนภาคเอกชนใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.3 ต่อปี  

รายจ่ายในภาครฐับาล 

เป้าหมายในการใชจ้่ายของภาครฐับาลไดย้ดึถอืเป้าหมายของแผนการคลงัทีจ่ะกล่าวในบท 
ต่อไปเป็นหลกั ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รายจ่ายลงทุนของรฐับาลจะขยายตวัในอตัรา
เฉลี่ยรอ้ยละ 8.5 ต่อปี เทยีบกบัอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 9.1 ต่อปี ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ส่วน 
รายจา่ยเพื่อการบรโิภคของรฐับาลจะเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6.1 ต่อปี เทยีบกบัรอ้ยละ 14.8 ต่อปี 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

รายจ่ายในภาคต่างประเทศ 

ในดา้นมลูค่าสนิคา้ส่งออก ไดก้ าหนดใหเ้พิม่ขึน้ตามเป้าหมายรอ้ยละ 7.0 ต่อปี แต่เมื่อรวม 
รายรบัจากบรกิารซึง่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากการลดลงของรายจ่ายสหรฐัฯ ในประเทศแลว้ รายรับ
จากสินค้าและบรกิารในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะเพิม่ขึ้นในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 4.4  
ส่วนในด้านมูลค่าสนิค้าและบรกิารน าเข้านัน้ได้ก าหนดให้เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ทัง้นี้
เนื่องจากมาตรการในดา้นการเปลีย่นโครงสรา้งของสนิคา้น าเขา้ซึง่จะไดก้ล่าวต่อไป 

มาตรการทางเศรษฐกิจ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รฐัจ าเป็นทีจ่ะ
ด าเนินมาตรการทัง้ระยะสัน้และระยะยาวโดยรบีเร่ง ส าหรบัมาตรการระยะยาวทีเ่สนอไวใ้นแผนนี้มี
บางรายการที่จะต้องเร่งพจิารณาปรบัปรุงในขัน้รายละเอยีดเพิม่เตมิขึน้อกีหลงัจากการประกาศใช้ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 แล้ว ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นการวางพื้นฐานส าหรบัแผนพฒันาฉบบัต่อๆ ไป  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัภาวะการตลาด
โดยเรว็ท่ีสดุ โดยด าเนินมาตรการดงัต่อไปนี้ 



 ๖๘ 

1) ขยายตลาดข้าว โดยที่ขา้วเป็นผลติผลหลกัของประเทศ การขยายตลาดขา้วจงึ
เป็นมาตรการที่ส าคญัอย่างยิง่ การขยายตลาดข้าวนี้ นอกจากมาตรการยกเลกิพรเีมี่ยมขา้วเป็น
ส่วนใหญ่ กบัให้มกีารขายข้าวโดยผ่อนส่งระยะยาวซึ่งรฐัได้ด าเนินการไปแล้ว ควรพจิารณาการ  
แลกเปลี่ยนขา้วกบัสนิค้าของประเทศอื่น ซึง่ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นต้องสัง่เขา้มาอยู่แลว้และมี
ราคาเหมาะสม นอกจากนัน้ ควรด าเนินนโยบายการเมอืงให้สนับสนุนการค้าขา้วกบัต่างประเทศ
ต่างๆ ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กื้อกูลกนั มาตรการเหล่านี้จะท าใหส้ามารถขายขา้วออกไปต่างประเทศได้
เพิม่ขึน้ ท าให้รายได้หมุนเวยีนในมอืชาวนาเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการแก้ปญัหาเศรษฐกจิรดัตวัที่ส าคญั
ประการหน่ึง 

2) เร่งรดัเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตามแผนพฒันาการเกษตร  
โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงีการเพิม่พนัธุ์ที่ให้ผลผลติสูงส าหรบัสนิค้าที่ควรเร่งการผลติ คอื ขา้วโพด  
ถัว่เหลอืง และมะพรา้ว ปรบัปรุงระบบเกษตรชลประทาน เร่งการผลติกุ้ง ปศุสตัว ์และหม่อนไหม
และการจดัหาที่ดินให้เกษตรกร นอกจากนัน้ จะได้พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมปจัจัย
การเกษตร เช่น การใชปุ้๋ ยของเกษตรกร การเพิม่สนิเชื่อ เป็นตน้ 

3) ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม จะเร่งด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและสนิเชื่ออุตสาหกรรม นอกจากนัน้จะ
สนับสนุนการผลิต อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนมาก และใช้วตัถุดิบภายในประเทศเป็น  
ส่วนใหญ่ตลอดจนส่งเสรมิอุตสาหกรรมใหไ้ปตัง้ในต่างจงัหวดัมากขึน้ 

4) สนับสนุนโครงการท่ีอยู่อาศยั เป็นมาตรการที่จะก่อให้เกดิการจา้งงานและการ
ผลติเพิม่ขึน้ในระยะสัน้ นอกจากนัน้ การลงทุนในด้านทีอ่ยู่อาศยัยงัมสี่วนดทีี่ว่าจะมคีวามต้องการ
สนิคา้น าเขา้ต ่ากว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ การด าเนินการตามโครงการทีอ่ยู่อาศยันี้ รฐัจะสนับสนุน
ให้เกดิการขยายตวัทางการลงทุนในภาคเอกชนเพิม่ขึน้ กบัต้องอาศยัความช่วยเหลอืทางการเงนิ
จากต่างประเทศ ประกอบกบั 

5) พฒันาทรพัยากรธรรมชาติให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ทัง้ในดา้นทรพัยากรทีด่นิ 
แหล่งน ้า ป่าไม้ และแร่ธาตุ โดยอาศยัการส ารวจและกรรมวิธผีลติให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น โดย
ค านึงถงึหลกัอนุรกัษ์กรรมดว้ย 

มาตรการที่เกี่ยวกบัการผลิตนี้ จ าเป็นที่จะต้องอาศัยมาตรการด้านส่งเสรมิการส่งออก
ประกอบไปดว้ย ซึง่จะไดก้ล่าวไวใ้นมาตรการเพื่อแกไ้ขปญัหาดุลการช าระเงนิในขอ้ต่อไป 

มาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาดลุการช าระเงิน มสีาระส าคญัสรปุได ้ดงันี้ 

1) มาตรการส่งเสริมสินค้าออก ซึง่อาจแยกออกไดเ้ป็น 



 ๖๙ 

ก. ในระยะแรกจะส่งเสรมิสนิค้าที่ประเทศไทยท าการผลติได้ดใีห้ส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศได้เพิม่ขึ้น โดยใช้มาตรการปลดเปลื้องภาระภาษีอากรเพื่อลดต้นทุนในการ
ผลติและท าใหส้นิคา้ของไทยสามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศไดม้ากขึน้ เพิม่ประเภทการผลติใหม้าก
ขึน้และสรา้งความเขม้แขง็ในการแสวงหาตลาดในประเทศ 

ข. สนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนในกจิกรรมพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ 
ขนส่งสนิค้าออก เช่น ไซโล และท่าเทยีบเรอืเพื่อส่งสนิค้าออกเฉพาะประเภท เช่น ธญัพชื กลว้ย
หอม เป็นต้น ในส่วนของรฐันัน้จะปรบัปรุงกิจการท่าเรอืและการขนถ่ายสนิค้าลงเรอื จะก าหนด
นโยบายเกี่ยวกบัการก่อสรา้งท่าเรอืพาณิชยแ์ห่งที ่2 และนโยบายเกี่ยวกบัค่าขนส่งสนิคา้ส าหรบั 
สนิคา้ส่งออก และปรบัปรงุระบบการขนส่งใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อลดค่าขยส่งและความสูญเสยีในการ
ขนส่ง 

ค. ขยายขอบเขตของการศึกษาด้านการตลาด ตลอดจนวางมาตรการเพื่อ
ขจดัปญัหาเกีย่วกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีย่งัเป็นอุปสรรคในการส่งสนิคา้ออก 

 

2) มาตรการในการปรบัโครงสร้างสินค้าขาเข้า ซึง่อาจแยกได ้ดงันี้ 

ก. มาตรการภาษีอากร การปรบัปรุงรายได้จากภาษีทางตรง ตลอดจนการ 
ปรบัปรงุภาษอีากรประเภทอื่นๆ ใหเ้หมาะสมกบัความเป็นธรรมยิง่ขึน้ จะท าให้ผูท้ีม่ฐีานะเศรษฐกจิ
ดสีามารถจบัจ่ายใช้สอยได้น้อยลง ดงันัน้ โดยเหตุที่ผู้ที่มฐีานะดนีี้เป็นกลุ่มคนซึ่งบรโิภคสนิค้าที่ 
สัง่เขา้มาจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก การปรบัปรุงภาษอีากรตามแนวดงักล่าวนี้จะช่วยลดการ
น าสินค้าเข้าประเภทที่ไม่จ าเป็นส าหรบัประชาชนส่วนใหญ่ และช่ วยรกัษาทุนส ารองระหว่าง
ประเทศดว้ย 

ข. การทดแทนสินค้าเข้า มาตรการในดา้นการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้นี้
เป็นมาตรการทีส่ าคญัยิง่ ทัง้นี้ เพราะเป็นมาตรการทีใ่หผ้ลทัง้ 1) การลดมลูค่าสนิคา้น าเขา้และ 2) 
การเพิม่การผลติและรายไดภ้ายในประเทศพรอ้มๆ กนัไป จงึมปีระโยชน์กว่ามาตรการอื่นๆ บางอนั
ทีล่ดมลูค่าเขา้แต่เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่ช่วยแกป้ญัหาดุลการช าระเงนิระยะสัน้เท่านัน้ อย่างไรกด็ ีโดย
ทีม่าตรการในดา้นน้ีจะตอ้งอาศยัเวลาจงึจะเกดิผล จงึคาดว่าจะใหผ้ลในระยะปลายของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 การผลติเพื่อทดแทนสนิคา้น าเขา้ทีค่วรไดร้บัการสนบัสนุน ไดแ้ก่ ฝ้าย ยาสูบ เยื่อกระดาษ 
สินแร่เหล็กและผลิตภัณฑ์นม นอกจากนั ้นในระหว่างที่โครงการสนับสนุนการผลิต สินค้า 
เหล่า น้ียังไม่ เกิดผลนั ้น สินค้าประเภทฝ้าย และยาสูบ อาจน าเข้ามาได้โดยเงินกู้จาก 
ต่างประเทศ ซึง่มรีะยะผ่อนช าระยาวนาน ทัง้น้ี เพื่อการบรรเทาปญัหาดุลการช าระเงนิในระยะ 2-3 
ปีขา้งหน้า 



 ๗๐ 

ค. มาตรการเพ่ือประหยดัการน าเข้า สนิค้าเขา้ที่มอีตัราเพิม่สูงในระยะปี 
2511–2512 ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภททุนซึง่มอีตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 10.3 ต่อปี แต่ในปี 2513 ปรากฏ
ว่า ความสามารถในการผลติภายในประเทศมปีรมิาณมากกว่าความต้องการ ซึ่งท าให้เกดิมสีนิค้า
คงเหลอืเพิม่ขึน้ หรอืมกีารผลติไม่เต็มที่ตามก าลงัผลติ ในขณะเดยีวกนัสนิค้าเขา้ประเภททุนในปี 
2513 ก็มแีนวโน้มการเพิ่มลดลงเหลือเพยีงร้อยละ 1.0 สถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า 
สนิคา้เขา้ประเภททุนนัน้จะสามารถประหยดัลงได ้ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยใชเ้ครื่องจกัร
ที่มอียู่แล้วเพิม่การผลติให้ได้เต็มที่เสยีก่อน โดยรฐัจะไม่สนับสนุนให้มกีารผลติสนิค้าประเภทที่มี
การผลิตเกินอยู่แล้วเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน รฐัจะส่งเสริมให้มีการลงทุนใหม่เฉพาะการผลิต
ประเภททีเ่ป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกจิของประเทศอยา่งแทจ้รงิ และจะส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุง
กรรมวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องจกัรที่มีอยู่แล้วและใช้แรงงานคนมาก 
นอกจากนัน้รฐัจะไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัสนิคา้เขา้ในการผลติอุตสาหกรรมประเภททีส่ าคญัให้ 
แน่นอน เช่น ทีร่ฐัไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในกรณขีองอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละส่วนประกอบ 

ง. มาตรการเพ่ือลดการน าเข้า ในกรณีที่ปญัหาดุลการช าระเงินรุนแรง
ยิ่งขึ้น ก็จ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะด าเนินนโยบายเพื่อลดการน าเข้าโดยตรง ทัง้นี้  โดยอาศัย
มาตรการในด้านพกิดัอตัราภาษีศุลกากร และในกรณีจ าเป็นหลกีเลี่ยงไม่ได้ก็จะใช้มาตรการห้าม
น าเข้าส าหรบัสินค้าประเทศ สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในราคาและคุณภาพ
พอสมควร และสนิค้าประเภทที่ไม่จ าเป็นแก่การพฒันาเศรษฐกจิ นอกจากนัน้จะด าเนินมาตรการ
สนบัสนุนการใชส้นิคา้ทีผ่ลติไดใ้นประเทศอกีดว้ย 

3) มาตรการด้านบริการ แยกออกไดด้งันี้ คอื 

ก. มาตรการเก่ียวกับรายรบัจากบริการ จะสนับสนุนการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วใหด้ าเนินไปโดยมแีผนอนัเหมาะสม ส่งเสรมิกจิการทีน่ าเงนิตราต่างประเทศมาสู่ประเทศ 
เช่น การบิน และการเดินเรือ ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการลงทุนตามแผนที่ได้ศึกษาพิจารณาโดย  
รอบคอบและมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ข. มาตรการเก่ียวกบัรายจ่ายเพ่ือซ้ือบริการจากต่างประเทศ จะจ ากดั
ปริมาณการใช้เงินตราต่างประเทศ โดยใช้มาตรการด้านภาษีอากร รวมทัง้การที่คนไทยไป  
ท่องเทีย่วต่างประเทศดว้ย 

มาตรการเพ่ือการรกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน
ระดบัราคาภายในประเทศ จะด าเนินมาตรการเพื่อรกัษาระดบัอตัราการเพิม่ของปรมิาณเงนิให้ 
สอดคล้องกบัการขยายตวัทางระบบเศรษฐกจิ โดยอาศยันโยบายการเงนิการคลงัทีเ่หมาะสมดงัจะ
ไดก้ล่าวในบทที ่4 



 ๗๑ 

การประสานงาน มาตรการต่างๆ ขา้งต้นนี้จ าเป็นที่จะต้องมกีารประสานงานในระหว่าง 
หน่วยราชการทุกระดบัและทุกหน่วย ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยของรฐัและเอกชน  
ดงันัน้ การปรบัปรงุระบบบรหิารราชการตามหลกัเกณฑข์องระบบบรหิารธุรกจิและระบบการจดัการ
ที่เหมาะสมและทนัสมยัจงึจ าเป็นอย่างยิง่ ในเรื่องนี้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้เริม่
ด าเนินการไปบ้างแล้ว คือ การจดัระบบอตัราก าลังของราชการให้มปีระสทิธภิาพในการท างาน
สูงขึน้และการตัง้คณะกรรมการประสานงานในระดบันโยบาย เช่น คณะกรรมการส่งเสรมิการผลติ
และการจ าหน่าย ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ รฐัจะได้ปรบัปรุงการบรหิารงานและ 
ประสานงานรวมทัง้การแบ่งส่วนราชการใหม่ตามความเหมาะสมด้วย เพื่ อให้มาตรการต่างๆ 
ขา้งต้นสามารถปฏบิตักิารลุล่วงไปโดยมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะเป็นวถิีทางส าคญัที่ช่วยให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่3 

เป้าหมายในระยะยาว 

การด าเนินการตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 น้ี มใิช่เพยีงแก้ไขปญัหาระยะสัน้แต่เป็นการ 
เรง่การขยายตวัของระบบเศรษฐกจิและเป็นการปรูากฐานส าหรบัอนาคตดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
การขยายผลของการพฒันาและกระจายผลใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ การส่งเสรมิความเป็นธรรมในสงัคมและ
การรกัษาเสถยีรภาพของประเทศทุกดา้น ผลซึง่อาจอนุมานไดว้่าจะสบืเนื่องต่อไป ได้แก่ 

1) การสร้างดลุในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเกษตรจะยงัคงเป็นสาขาเศรษฐกจิ
ทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศต่อไปอกีนาน แต่จะมกีารปรบัปรงุภายในสาขาเอง เพื่อส่งเสรมิการเกษตร
ประเภทธุรกิจและการผลติโดยอาศยัวทิยาการและปจัจยัการผลติแผนใหม่ นอกจากนัน้อุตสาห-
กรรมและธุรกจิการเกษตรจะเพิม่ความส าคญัมากยิง่ขึน้ทัง้ในดา้นการใชใ้นประเทศและการส่งออก 

2) ความร่วมมือระหว่างรฐัและเอกชน ประเทศไทยจะยงัคงถือระบบเศรษฐกิจ
ประเภทเสรนีิยมภายในขอบเขตของประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมต่อไป เพื่อวตัถุประสงค์อนันี้รฐั
จะตอ้งเป็นผูก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการพฒันาประเทศ แต่พรอ้มกนักจ็ะใชน้โยบาย
และมาตรการดงักล่าว เพื่อส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในขอบเขตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
บทบาทของคนไทยเจา้ของประเทศ 

3) การขยายความเจริญระดบัท้องถ่ิน เมื่อโครงการประเภทปูพื้นฐานและการ
พฒันา จงึก่อสรา้งทีม่อียูแ่ลว้ไดผ้ลมากขึน้เป็นล าดบักจ็ะมผีลดแีก่ส่วนภูมภิาคต่างๆ เป็นเงาตามตวั 
ท าให้มกีารพฒันาเมอืงและย่านชุมชนต่างๆ มากขึน้ เกษตรกรจะสามารถรวมกลุ่มกนัเป็นปึกแผ่น
แน่นหนา และมบีทบาทในการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้ 
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4) การวางแผนประชากร จะมีผลให้ร ัฐสามารถให้บริการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่การศึกษาและการสาธารณสุข ทัง้จะช่วยแก้ไขปญัหาการว่างงานเกินสมควร 
และช่วยเพิม่รายไดบุ้คคลใหส้งูขึน้ดว้ย 

 

 

 



บทท่ี 4 
การเงินการคลงัของรฐั 

………………………. 

การพฒันาเศรษฐกจิในระยะ 8 ปี นับตัง้แต่ปี 2504 จนถงึปี 2511 ได้ด าเนินไปโดย 
ควบคู่ไปกบัการรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิการคลงั อตัราการพฒันาเศรษฐกจิในระยะดงักล่าวมี
อตัราสูงและดุลการช าระเงนิของประเทศอยู่ในสภาพเกนิดุลทุกปีตต่ิอกนัเรื่อยมา ระบบเศรษฐกจิ-
ส่วนรวม จงึอยู่ในภาวะคล่องตวัและมสี่วนช่วยใหร้ายไดข้องรฐับาลเพิม่ขึน้ในอตัราสูงเพยีงพอทีจ่ะ
น ามาใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศเพิ่มขึ้นได้เป็นจ านวนมาก แม้ว่าการขาดดุล  
งบประมาณสูงขึน้ในระยะดงักล่าว การขาดดุลงบประมาณกอ็ยู่ภายในขอบเขตของเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจตลอดมา ดงัจะเห็นได้จากการที่ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารภายในประเทศไม่ได้เพิ่ม
สงูขึน้ผดิปกตแิต่อยา่งใด 

ในช่วงระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ซึง่เป็นช่วงระบบเศรษฐกจิรดัตวัและมภีาวะ 
ขาดดุลการช าระเงนินัน้ ปรากฏว่าระดบัความต้องการของสินค้าและบรกิารในประเทศ ซึ่งเคย
เพิม่ขึ้นในอตัราสูงต้องชะงกัลง สถานการณ์เช่นนี้มคีวามกระทบกระเทอืนต่อภาวะการคลงัของ
รฐับาลหลายประการ ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนกค็อื ผลสะทอ้นต่อรายไดข้องรฐับาล ดงัปรากฏว่ารายไดจ้าก
ภาษอีากรและอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2513 เพิม่ขึน้ในอตัราเพยีงรอ้ยละ 2.8 ซึ่งเป็นอตัราเพิม่ที ่
ต ่ามาก ในขณะเดยีวกนัสถานการณ์เกี่ยวกบัความมัน่คงของประเทศท าใหร้ายจ่ายเพื่อการป้องกนั
ประเทศเพิม่ขึน้ในอตัราสูงกว่าในอตัราระยะต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 มผีลใหก้ารใชจ้่ายเพื่อ
การพฒันาประเทศมอีตัราเพิม่ลดลงจากรอ้ยละ 19.0 ในระยะปี 2510–2512 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 9.9 
ในระยะปี 2513–2514 

แนวทางการด าเนินนโยบายการเงินการคลงัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

เมือ่พจิารณาสถานการณ์เศรษฐกจิทัว่ไปในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ประกอบ
กบัเป้าหมายเศรษฐกจิส่วนรวมดงัทีก่ล่าวไว้ในบทที่ 3 รฐัเหน็สมควรก าหนดแนวทางการด าเนิน
นโยบายการเงนิการคลงั ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ดงันี้ 

1. การขยายตัวของรายจ่ายส่วนของรฐั โดยที่ในระยะ 2-3 ปีแรกของ 
แผนพฒันาฯฉบบัที ่3 จะเป็นระยะของการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ในระยะนี้ดุลการช าระเงนิ
ของประเทศจะยงัคงขาดดุลตดิต่อกนัไปอกี การขยายตวัของรายจ่ายส่วนของรฐัในระยะนี้จงึจ าเป็น
จะตอ้งอยูใ่นระดบัต ่าพอสมควร ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัมใิหค้วามตอ้งการสนิคา้และบรกิารของประเทศจะ
มรีะดบัสูงมากเกินไป ซึ่งจะชกัน าให้มกีารซื้อสนิค้าเข้าเพิม่ขึ้นและท าให้ปญัหาดุลการช าระเงนิ 
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รา้ยแรงยิง่ขึน้ ส่วนในระยะต่อไปเมือ่ระบบเศรษฐกจิขยายตวัในอตัราสูงขึน้ รายจ่ายส่วนของรฐัจะมี
อตัราการขยายตวัไดเ้รว็ขึน้กว่าในระยะตน้ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

2. รายรบัของรฐั ในระยะต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รายไดจ้ากภาษอีากรจะอยู่
ในภาวะตงึตวัมาก เนื่องจากถูกกระทบกระเทอืนจากภาวะเศรษฐกจิรัดตวัด้านหนึ่ง กบัทัง้รฐัยงัมี
นโยบายทีจ่ะผ่อนคลายภาระภาษอีากรทีเ่กบ็จากสนิคา้ส่งออก เพื่อส่งเสรมิการส่งสนิคา้ออกอกีดา้น
หนึ่งด้วย ด้วยเหตุดงักล่าวในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รฐัมคีวามจ าเป็นจะปรบัปรุง 
โครงสรา้งของระบบภาษีอากร โดยมแีนวทางที่จะหารายได้เพิม่เติม ทัง้นี้ เพื่อชดเชยกบัรายได้ที่
ตอ้งเสยีไปจากการลดภาระภาษสีนิคา้ขาออก และจากการเปลีย่นโครงสรา้งสนิคา้เขา้ และเพื่อใหร้ฐั
มรีายได้ในระดบัที่เหมาะสมในการปรบัปรุงโครงสรา้งดงักล่าว รฐัจะยดึถอืแนวทางที่จะก่อให้เกดิ
ความยตุธิรรมในสงัคมเพิม่ขึน้ประการหนึ่ง และช่วยแกไ้ขปญัหาดุลการช าระเงนิไดอ้กีประการหน่ึง 

นอกจากการปรบัปรุงโครงสรา้งของภาษีอากรแล้ว รฐัจะระดมก าลงัทรพัยากรภายในส่วน
ของรฐัโดยเฉพาะอย่างยิง่จากรฐัวสิาหกจิต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในกจิกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ระบบเศรษฐกจิส่วนรวม 

3. การจดัสรรรายจ่ายของรฐั ในขณะทีส่ถานการณ์รายรบัของรฐัอยู่ในภาะตงึตวัขึน้
กว่าในระยะก่อนเป็นอนัมาก แต่ความจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่รายจ่ายของรฐักม็มีากขึน้ด้วย รายจ่ายนี้
ต้องเพิม่ขึ้น เพื่อใช้ทัง้ในด้านการแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ การพฒันาด้านสงัคม และการป้องกัน
ประเทศ สถานการณ์เช่นน้ี ท าใหร้ฐับาลจ าต้องจดัสรรรายจ่ายใหม้ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด จงึเป็นการ
สมควรก าหนดล าดบัความส าคญัในการจดัสรรรายจ่ายไวต้ามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

ก. การเร่งรัดการผลิต การส่งเสริมสินค้าและบริการออกไปจ าหน่าย 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก 

ข. การพฒันาการศกึษา ก าลงัคน และการพฒันาวทิยาการและเทคโนโลย ี

ค. การปรบัปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่ รวมทัง้การ 
ก่อสรา้งทีย่งัคา้งอยูใ่หเ้สรจ็ 

ง. การพฒันาส่วนภูมภิาค และการแก้ไขปญัหาในเขตตัวเมอืง โดยพฒันา
เขตนครหลวงและยา่นชุมชนต่างๆ 

จ. การลงทุนเพื่อสนบัสนุนการเตรยีมพรอ้มแห่งชาต ิ
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รายจ่ายงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

ตามแนวด าเนินการดงักล่าวข้างต้น รายจ่ายงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ยดึถอืความสามารถในการจดัหารายรบัเป็นหลกั กล่าวคอื การใชจ้่ายส่วน
ของรฐัจะไม่ท าให้ปรมิาณเงนิตราขยายตวัเกนิขอบเขต มฉิะนัน้แลว้จะท าให้เกดิภาวะความกดดนั
ในดา้นเงนิเฟ้ออนัเป็นการซ ้าเตมิใหป้ญัหาการขาดดุลการช าระเงนิรุนแรงยิง่ขึน้ โดยเหตุน้ีการกู้ยมื
เงนิภายในประเทศจงึจ ากดัอยู่ในขอบเขตทีจ่ะไม่ท าใหป้รมิาณเงนิขยายตวัเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 10 
ต่อปี 

ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น งบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่3 จะขยายตวัในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทัง้ทาง
เศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศ อย่างไรกด็ ีหากสถานการณ์ดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป กจ็ะได้มี
การปรบัปรงุงบพฒันาเศรษฐกจิใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ต่อไป รายจา่ยเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มจี านวนประมาณ 100,275 ลา้นบาท ในจ านวนนี้ อาจแยกได้
เป็นงบพฒันาทีจ่่ายจากงบประมาณแผ่นดนิประมาณ 65,845 ลา้นบาท งบพฒันาจ่ายจากรายได้
ของรฐัวิสาหกิจและองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นประมาณ 13,845 ล้านบาท และจ่ายจากเงนิ
ช่วยเหลอืและเงนิกูต่้างประเทศประมาณ 16,930 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1 และ 2 
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ตารางท่ี 1 
งบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมและสงัคมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

หน่วย : ล้านบาท 
 

สาขา 
  

งบประมา
ณแผ่นดิน 

 
เงินกู้จาก 

ต่างประเทศ 

 
เงินช่วยเหลือ

จาก
ต่างประเทศ 

เงินรายได้ 
รฐัวิสาหกิจ 
และท้องถ่ิน 

 
รวม 

การเกษตรและชลประทาน 11,620.0 1,165.0 850.0 60.0 13,695.0 
การอตุสาหกรรมและเหมืองแร ่ 510.0 - 200.0 770.0 1,480.0 
การพาณิชยแ์ละบริการ 170.0 - - 700.0 870.0 
การคมนาคมและขนส่ง 10,900.01/ 4,945.0 450.0 3,180.02/ 19,475.0 
การพลงังาน 1,970.0 2,655.0 150.0 3,100.0 7,875.0 

รวมสาขาพฒันาเศรษฐกิจ 25,170.0 8,765.0 1,650.0 7,810.0 43,395.0 

การพฒันากิจการสงัคม 2,350.0 - 350.0 - 2,700.0 
การพฒันาเมืองและท้องถ่ิน 5,280.0 2,505.0 1,100.0 6,0350.03/ 14,930.0 
การสาธารณสุข 5,500.0 - 850.0 - 6,340.0 
การศึกษา 31,330.0 660.0 1,050.0 - 32,910.0 

รวมสาขาพฒันาสงัคม 44,330.0 3.165.0 3,350.0 6,035.0 56,880.0 
รวมทัง้ส้ิน 69,500.0 11,930.0 5,000.0 13,845.0 100,275.0 

 

รายจ่ายงบพฒันาส่วนรฐับาลจ านวน 100,275 ลา้นบาท ไดจ้ดัสรรตามสาขาเศรษฐกจิและ
สงัคมต่างๆ ไดค้ านึงถงึเป้าหมายเศรษฐกจิส่วนรวมในบทที ่3 ประกอบดว้ย สรปุไดด้งันี้ 

1) การเกษตรและชลประทาน รฐับาลมีโครงการในการพัฒนาการเกษตรและ 
ชลประทานประมาณ 13,695 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.3 ของงบประมาณพฒันาฯ ทัง้สิ้น  
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ รายจ่ายเพื่อการก่อสรา้งเขื่อนชลประทานลดลง เพราะว่าการก่อสรา้ง
เขื่อนชลประทานซึง่ต้องใชเ้งนิจ านวนมากไดด้ าเนินการไปเสรจ็แลว้เป็นอนัมากในแผนฯ ฉบบัที ่1 
และ 2 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะไดเ้น้นหนักในดา้นการพฒันาเกษตรในพืน้ทีช่ลประทานให้
มากขึ้น นอกจากนี้จะได้เร่งรดัการกระจายผลผลติออกไปให้มากชนิดขึ้น โดยด าเนินการเร่งรดั
พฒันาผลผลติส าคญั ซึ่งมลีู่ทางที่จะเพิ่มผลผลติได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ภายในและ  
ภายนอกประเทศ 

2) การอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พาณิชย์ และบริการ โครงการพฒันาในด้านนี้มี
รายจ่ายจ านวน 2,350 ลา้นบาท เพื่อด าเนินการใหบ้รกิารแก่กจิการอุตสาหกรรมและใหบ้รกิารใน
ด้านการตลาด นอกจากนัน้ ยงัมโีครงการพฒันาส าคญัในด้านการส ารวจและพฒันาเหมอืงแร่กบั
บรกิารต่างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาดุลการช าระเงนิ 



 ๗๗ 

3) การคมนาคมและขนส่ง โครงการพฒันาในสาขานี้มีรายจ่ายจ านวน 19,475  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.4 ของงบพฒันาทัง้สิ้น เทยีบกบัรอ้ยละ 19.2 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2  
การที่อตัราส่วนของสาขานี้ลดลงนัน้ ก็เนื่องจากที่รฐับาลได้ด าเนินการลงทุนในด้านนี้ไปแล้วเป็น  
อนัมาก ดงันัน้วตัถุประสงค์ส าคญัของโครงการในด้านนี้ต่อไป จงึมุ่งที่จะให้บรกิารในด้านนี้ให ้
สอดคล้องสมัพนัธ์กบัความต้องการของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการทางหลวง
จงัหวดัและชนบท  

4) การพลงังาน โครงการพฒันาในด้านนี้มรีายจ่ายจ านวน 7,875 ลา้นบาท โดยจะ
ด าเนินการปรบัปรุงระบบผลติและจ าหน่ายให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
และเริม่โครงการพฒันาไฟฟ้าชนบททีอ่ยู่นอกเขตจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 

5) การศึกษา รายจ่ายเพื่อการพฒันาในดา้นนี้จะมจี านวน 32,910 ลา้นบาท และจะ
ได้เน้นหนักไปในด้านประถมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอาชีวการเกษตรให้มากขึ้น 
นอกจากนัน้จะไดร้เิริม่โครงการศกึษานอกโรงเรยีนและการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ 
ของประเทศอีกด้วย การพฒันาการศึกษานี้จะได้ยดึถือหลกัเกณฑ์ให้กระจายไปในท้องถิ่นที่ยงั  
ขาดแคลนใหม้ากทีสุ่ด 

6) การสาธารณสุข รายจ่ายเพื่อการพฒันาในด้านนี้จะมจี านวน 6,350 ล้านบาท 
การด าเนินการในดา้นนี้จะเน้นหนักในดา้นการใชป้จัจยัต่างๆ ทีม่อียู่แลว้ใหไ้ดป้ระโยชน์สมบูรณ์ขึน้
และเร่งรดัการผลิตเจ้าหน้าที่ระดบัต ่ากว่าแพทย์เพื่อแก้ปญัหาการขาดแคลน นอกจากนัน้ จะ
กระจายบรกิารทางสาธารณสุขไปยงัภมูภิาคต่างๆ ใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ 

7) การพฒันาเมืองและภูมิภาค รายจ่ายของสาขานี้มจี านวน 14,930 ล้านบาท 
การด าเนินการในดา้นแกป้ญัหาสาธารณูปโภคในนครหลวงและเมอืงส าคญัๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
เจรญิทางเศรษฐกจิโดยจะสนบัสนุนใหม้ศีูนยก์ารพฒันาขึน้ในภาคต่างๆ 

8) การพฒันาสงัคม ได้พจิารณาขยายขอบเขตของการพฒันาสงัคมให้กว้างขวาง 
ยิง่ขึน้กว่าทีร่ะบุไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 โดยจะใชเ้งนิงบพฒันาประมาณ 2,700 ลา้นบาท เทยีบ
กบัจ านวน 1,962.4 ลา้นบาท ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

 



 ๗๘ 

การจดัหาเงินเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

เพื่อใหโ้ครงการต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่3 สามารถด าเนินการ
ไปได ้คาดว่ารฐับาลจะมรีายรบัจากแหล่งต่างๆ เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 
รายจ่ายพฒันาเศรษฐกิจและแหล่งท่ีมาของเงิน 

(ล้านบาท) 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 22/ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. รายจา่ยพฒันา 57,520.0 1ๆ0.0 100,275 100.0 
2. จ่ายจาก 

ก. แหล่งภายในประเทศ 
รายไดจ้ากภาษอีากรและอืน่ๆ 

 
 

10,000 

 
 

17.4 

 
 

27,265 

 
 

27.2 
 รายได้ของรฐัวิสาหกิจและองคก์าร 
 บริหารส่วนท้องถ่ิน 
 เงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสิน 
 และเอกชน 
 เงินคงคลงั  

6,345 
 
 
 

22,000 
 

3,575 

11.0 
 
 
 

38.3 
 

6.2 

13,845 
 
 
 

34,235 
 

8,000 

13.8 
 
 
 

34.2 
 

8.0 
รวมเงินจากแหล่งภายในประเทศ 41,920 72.9 83,345 83.2 

ข. แหล่งต่างประเทศ     
 เงินกู้จากต่างประเทศ 10,600 18.8 11,930 11.9 
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 5,000 8.7 5,000 4.9 

 รวมเงินจากแหล่งต่างประเทศ 15,600 27..1 16,930 16.9 
ค. รวมประมาณการรายจา่ยพฒันา 57,520 100.0 100,275 100.0 
ง. รายการปรบัปรงุ 1/ -7,520 -13.0 -8,610 -8.6 
จ. ประมาณการจา่ยจริง 50,000 87.0 91,665 91.4 

 



 ๗๙ 

แหล่งเงินภายในประเทศ 

1. รายได้จากภาษีอากรและอ่ืนๆ ในปี 2513 ซึ่งเป็นระยะที่ระบบเศรษฐกจิเริม่
เผชญิกบัปญัหารายได้เกษตรกรต ่าและปญัหาการขาดดุลการช าระเงนิ รายได้จากภาษีอากรและ 
อื่นๆ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.8 เมื่อเทยีบกบัอตัราการเพิม่เฉลีย่ของรายไดจ้ากภาษอีากร
และอื่นๆ รอ้ยละ 13.5 ในปี 2510–2512 การทีอ่ตัราการเพิม่ของรายไดจ้ากภาษอีากรไดช้ะลอลงนี้ 
มสีาเหตุจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิส่วนรวมส่วนหนึ่ง และจากการปรบัปรุงอตัราภาษแีละ
ค่าพรเีมีย่มขา้วอกีส่วนหนึ่ง ซึง่ไดด้ าเนินการหลายครัง้ในระหว่างปี 2512–2513 เพื่อแก้ปญัหาใน
ดา้นดุลการค้า รายได้ของเกษตรกร การปรบัปรุงเหล่านี้ผลท าใหฐ้านของภาษอีากรแคบลง และมี
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบภาษอีากรดว้ย กล่าวคอื ภาษทีีเ่กบ็จากการคา้ระหว่างประเทศ
ได้ลดความส าคญัลงอย่างเหน็ไดช้ดั ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิสนิคา้ขาออกและลดมูลค่าสนิคา้ขา
เขา้ดว้ย 

2. รายได้จากภาษีอากรและอ่ืนๆ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เมือ่พจิารณา
ถงึฐานะและโครงสรา้งของภาษอีากรทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปแลว้ ประมาณว่ารายไดจ้ากภาษอีากรและ
อื่นๆ ในระยะปี 2515–2519 จะมจี านวนประมาณ 117,000 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 
6.5 ต่อปี ดงันี้ 

ตารางท่ี 3 
รายได้จากภาษีอากรและอ่ืนๆ 2515–2519 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 รายได้ 
2515–2519 อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ีย 

รายไดจ้ากภาษอีากร 106,100 6.7 
รายไดอ้ื่น 10,900 4.1 
รวมรายไดแ้ผ่นดนิก่อนการปรบัปรงุ 117,000 6.5 
การปรบัปรงุภาษอีากรและรายไดอ้ื่น 10,400 - 
รวมรายไดแ้ผ่นดนิหลงัการปรบัปรงุ 127,400  

การปรับปรุงระบบภาษีอากร  การที่รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ ในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 หากไม่มกีารปรบัปรุงภาษอีากรจะมอีตัราเพิม่เพยีงรอ้ยละ 6.5 นัน้ เป็น
อุปสรรคส าคญัทีท่ าใหโ้ครงการส าคญัในการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิไม่สามารถ



 ๘๐ 

ด าเนินการไดอ้ย่างเต็มที ่ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะท าการปรบัปรุงระบบภาษอีากรในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยมหีลกัการใหญ่ๆ ดงันี้ 

1. ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ใหม้ากทีสุ่ด 

2. ปรบัปรุงฐานและอตัราภาษอีากรเพื่อใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้เพื่อทดแทนกบัรายได้
ภาษีอากรจากการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งลดลงเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น และเพื่อให้รายได้ของรฐั
เพยีงพอส าหรบัใชจ้า่ยส าหรบัโครงการพฒันาทีม่อีนัดบัความส าคญัสงู 

3. ปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบภาษีให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิ และเกดิ
ความเป็นธรรมต่อสงัคมยิง่ขึ้น เช่น การเก็บภาษีทางตรง ภาษีที่ดนิ และการลดภาระภาษีสนิค้า
เกษตรเพื่อส่งเสรมิการส่งออกและช่วยในการกระจายรายไดใ้หเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้ 

การด าเนินการปรบัปรุงภาษอีากรตามแนวนี้คาดว่าจะท าใหร้ายไดจ้ากภาษอีากรและอื่นๆ 
ทัง้สิน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มจี านวนเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 127,400 ลา้นบาท และมี
อตัราเพิม่เฉลีย่สูงขึน้จากรอ้ยละ 6.5 เป็นรอ้ยละ 8.2 ซึง่กน็ับว่าเป็นอตัราการเพิม่ของรายไดภ้าษี
อากรที่ต ่ ากว่าในระยะปี 2510–2512 อย่างไรก็ดี การประมาณการรายได้นี้ขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นส าคญั กล่าวคอื ในกรณีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ขี ึน้ รายไดจ้ากภาษอีากรและอื่นๆ กย็อ่มจะสงูขึน้กว่าทีป่ระมาณไวน้ี้ดว้ย 

การกู้เงินภายในประเทศ 

ในระยะปี 2510–2513 การกู้ยมืเงนิภายในประเทศมจี านวนทัง้สิ้น 10,130 ล้านบาท  
ในจ านวนดงักล่าวประมาณ 5,740 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 56.7 ของเงนิกู้ทัง้สิน้ เป็นการกู้ยมืเงนิจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลอืนัน้เป็นการกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสนิ และ
อื่นๆ ในดา้นการกู้ยมืเงนินี้ ปรากฏว่าการกู้ยมืเงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทยเริม่มบีทบาทมาก
ขึน้ในปี 2512 ซึง่เป็นปีทีร่ฐับาลกู้เงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจ านวนถงึรอ้ยละ 84.3 ของ
เงนิกูท้ ัง้สิน้ ในขณะเดยีวกนักป็รากฏว่าฐานะเงนิคงคลงัได้เริม่ลดลงเป็นล าดบั จาก 5,350 ลา้นบาท 
ในปี 2513 เหลอืประมาณ 2,700 ลา้นบาท ในปลายปีงบประมาณ 2514 การทีกู่้เงนิภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นในขณะที่ฐานะเงนิคงคลงัลดลงนี้ ชี้ให้เห็นว่ามาตรการด้านการคลงัมสี่วนส าคญัในการ
ขยายตวัของปรมิาณเงนิตราในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าเงนิกู้จะคงมบีทบาทส าคญัในด้านรายรบัของ 
รฐับาลอยู่ต่อไป ทัง้นี้ เนื่องจากความต้องการใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นประการหนึ่ง และรายได้จากภาษี
อากรและอื่นๆ ขยายตวัชา้ลงประการหน่ึง การกูย้มืเงนิในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะยดึถอื 
หลกัการส าคญั ดงันี้ คอื 



 ๘๑ 

1. รฐัจะจ ากัดการกู้เง ินจากธนาคารแห่งปะเทศไทยไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ในขณะเดยีวกนัรฐัจะส่งเสรมิใหธ้นาคารพาณชิยแ์ละธนาคารออมสนิซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลในระดบัที่ 
สอดคลอ้งกบัภาระการเงนิการคลงัของประเทศ 

2. การกู้ยมืเงนิของรฐับาลจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการประหยดัภาระดอกเบี้ย
ของรฐับาลใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

พจิารณาจากหลกัการขา้งตน้ การกูย้มืเงนิภายในประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 คาดว่าจะมจี านวนทัง้สิน้ 34,235 ลา้นบาท โดยแยกออกตามแหล่งทีม่าส าคญั ดงันี้ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณชิย ์ 29,135   ลา้นบาท 

2) ธนาคารออมสนิ       4,100   ลา้นบาท 

3) อื่นๆ          1,000  ลา้นบาท 

รายรบัอ่ืนๆ 

รายรบัอื่นๆ คาดว่าจะมจี านวนประมาณ 8,000 ลา้นบาท รายรบัดงักล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
เงนิคนืคลงัส าหรบัรายจ่ายงบประมาณจ่ายไม่หมดประมาณร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่าย  
นอกจากนัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รฐัจะด าเนินมาตรการส่งเสรมิใหร้ฐัวสิาหกจิต่างๆ  
น าเงนิฝากทีค่ลงัเพิม่ขึน้ดว้ย 

งบประมาณแผน่ดิน 

งบประมาณรายจ่ายในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515–
2519) มดีงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4 
งบประมาณรายจ่ายในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

งบบรหิาร 73,370   ลา้นบาท 
งบช าระคนืต้นเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ 25,260   ลา้นบาท 
รวมงบบริหารทัว่ไป 97,630   ลา้นบาท 
งบพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 71,0001/ ลา้นบาท 
รวมงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 169,630 ลา้นบาท 

 

 



 ๘๒ 

รายได้รฐัวิสาหกิจและองคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การพจิารณาทางด้านการเงนิของรฐัวสิาหกจิยดึถือ 
หลกัการทีส่ าคญัดงันี้ คอื 

1. รกัษาระดบัรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของรฐัวสิาหกจิ โดยใหส้อดคลอ้งกบั 
นโยบายเศรษฐกจิของรฐั 

2. ถอืหลกัเกณฑใ์หร้ฐัวสิาหกจิน าเงนิส่งรฐัเพิม่ขึน้ 

3. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงนิตราต่างประเทศ ควรใช้การกู้เง ินจาก 
ต่างประเทศ 

ดา้นหลกัการดงักล่าวคาดว่ารฐัวสิาหกจิจะมรีายไดเ้พื่อใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาเศรษฐกจิ
ประมาณ 7,810 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการใชจ้า่ยจากรายไดข้องรฐัวสิาหกจิในสาขาคมนาคม
และขนส่ง และการพลงังาน ส่วนองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ประมาณว่าจะมรีายไดส้ าหรบัน ามาใช้
จ่ายในการพฒันาท้องถิ่นและเขตเทศบาลต่างๆ 5,815 ล้านบาท ในด้านเงนิรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดหา  
รายไดข้องตนเองเพิม่ขึน้เพื่อใหก้ารพฒันาในระดบัทอ้งถิน่ก้าวหน้าเรว็ยิง่ขึน้ 

แหล่งเงินจากต่างประเทศ 

เงินกู้ต่างประเทศ 

ก. ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐับาลไดข้ยายวธิกีารหาแหล่งเงนิกู้จากต่างประเทศให้ 
กวา้งขวางยิง่ขึน้ทัง้นี้ เนื่องจากความต้องการเงนิกู้จากต่างประเทศมจี านวนสูงขึน้กว่าเท่าตวั เมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ดงันัน้ รฐับาลจงึไดห้นัมาใช้วธิกีารเปิดประมูลทัว่ไป และ 
ผู้เข้าประมูลเป็นผู้จดัหาเงนิกู้ให้ด้วย วิธีการนี้น ามาใช้ได้ผลดีในระยะเริม่ต้นของแผนพฒันาฯ 
ผูเ้ขา้รว่มประมลูไดเ้สนอเงือ่นไขภายในขอบเขตทีไ่ดว้างไว ้กล่าวคอื อตัราดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 6 
ต่ อ ปี 
ระยะผ่อนช าระหนี้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี รวมทัง้ระยะปลอดช าระหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรอืภายใน 
ระยะเวลาก่อสร้าง ในบางกรณีเงื่อนไขใกล้เคยีงกบัเงนิกู้ระยะยาว ต่อมาในช่วง 2 ปีหลงัของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 วธิกีารเปิดประมูลชนิดนี้ไดผ้ลน้อยลง เพราะมผีูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัน้อย ทัง้นี้ 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกไดเ้พิม่สูงขึน้เป็นล าดบั ท าใหเ้ป็นการยากทีผู่เ้ขา้ร่วมประมลูจะ
หาแหล่งเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ฐับาลไดว้างไว ้แหล่งเงนิกู้ทีส่ าคญัไดแ้ก่ ธนาคารโลก ญี่ปุ่น 
และธนาคารพฒันาเอเซีย ตามล าดบั นอกจากนัน้ ประเทศไทยได้กู้จากประเทศอื่นบ้าง เช่น 
เยอรมนันี สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี 



 ๘๓ 

ตารางท่ี 5 
การเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ 

ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 
(ล้านบาท) 

ปี การเบิกจ่ายตามแผน การเบิกจ่ายจริง 
2510 1,522 794 
2511 1,226 925 
2512 2,472 1,185 
2513 2,026 1,385 
2514 2,098 1,5151/ 

ข. การเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ ปรากฏว่าได้มกีารเบกิจ่ายเฉพาะโครงการที่
ได้ผูกพนัไวใ้นช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ประมาณ 4,100 ลา้นบาท แต่เมื่อรวมโครงการที่ 
ผูกพนัไว้ทัง้หมด การเบกิจ่ายเงนิกู้ทัง้สิ้นเท่ากบั 5,803 ล้านบาท ซึง่เป็นอตัราทีต่ ่ากว่าทีต่ ัง้ไวใ้น
แผนพฒันาฯ มาก ทัง้นี้ เนื่องจากความล่าช้าในการจดัเตรยีมโครงการ ประกอบกบัการก่อสร้าง
โครงการขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่ไดเ้สรจ็สิน้ลง ท าให้มคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิงบประมาณมากขึน้ เพื่อ
จะด าเนินการในขัน้ต่อไป 

ค. ภาระหน้ีสิน ในระยะตอนต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลมหีนี้ค้างช าระ 
(เฉพาะเงนิต้น) ประมาณ 5,060 ลา้นบาท แต่ในปีสุดทา้ยของแผนฯ หนี้คา้งช าระมจี านวน 8,026 
ลา้นบาท รฐับาลก็ได้มกีารควบคุมการก่อหนี้อย่างใกล้ชดิ ท าให้หนี้ที่เพิม่ขึน้นี้อยู่ภายในขอบเขต
ของการช าระหนี้ที่รฐับาลได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ ภาระการช าระหนี้คนืในแต่ละปีจะต้องไม่เกิน 
รอ้ยละ 7 ของรายไดท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกของสนิคา้และบรกิาร ส าหรบัในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้มกีารช าระหนี้คนืคดิเฉลี่ยเพยีงประมาณร้อยละ 3.8 ต่อปี ของ 
รายไดท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออกของสนิคา้และบรกิาร ฉะนัน้ ฐานะเงนิกู้ต่างประเทศ
จงึไมเ่ป็นภาระหนกัทีจ่ะมผีลกระทบกระเทอืนต่อฐานะการเงนิของประเทศ 

ง. ส าหรบัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (2515–2519) ซึง่เป็นระยะทีป่ระเทศ
ไทยก าลงัประสบปญัหาดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศขาดดุลและการขาดดุล ด้านงบประมาณ
ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ รฐับาลจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่จะต้องจดัหาเงนิกู้จากต่างประเทศในจ านวนที่
สูง เพื่อที่จะรกัษาความเจรญิทางเศรษฐกจิให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม เมื่อค านึงถงึภาระทางด้าน
รายจา่ยเพื่อใชใ้นดา้นการป้องกนัประเทศประกอบดว้ย ประมาณว่าการผกูพนัเงนิกู้จากต่างประเทศ
ในระยะนี้จะมจี านวน 12,000 ล้านบาท รฐับาลจะต้องรบีเตรยีมจดัท าโครงการ และการจดัท า



 ๘๔ 

โครงการควรศกึษาความเหมาะสมก่อนที่จะมกีารลงทุน เพื่อมใิห้เกดิความล่าช้าในการกู้เงนิตาม
โครงการทีม่อีนัดบัความส าคญัสงู 

จ. การช าระหน้ีต่างประเทศ คาดว่าจะมีการช าระหนี้ เป็นจ านวนเงิน 6,785  
ลา้นบาท หรอืเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5.2 ต่อปี ของรายไดท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศจากการส่งออก
ของสนิค้าและบรกิารถงึ แมว้่าการก่อหนี้จะเพิม่สูงขึน้กว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 แต่ก็ยงัอยู่ 
ภายในขอบเขตภาระหนี้ที่รฐับาลจะสามารถรบัได้ โดยไม่กระทบกระเทือนฐานะการเงินของ
ประเทศ การกู้เง ินนัน้จะกู้เฉพาะโครงการในแผนพัฒนาฯ ที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนในด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมทีคุ่ม้ค่าของเงนิทีกู่ย้มืมา 

นโยบายการกู้เงิน 

เมือ่พจิารณาปญัหาดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศ อนัดบัความส าคญัของโครงการต่างๆ  
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และความต้องการเงนิกู้จากต่างประเทศ ซึง่มจี านวน 12,000 ลา้นบาท  
รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะด าเนินวธิกีารจดัหาเงนิกู้เพิม่เตมิ กบัวธิกีารทีไ่ดใ้ช้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2  
ทัง้นี้ เพื่อใช้เงนิกู้จากต่างประเทศให้เกิดผลประโยชน์เต็มที่ และเพื่อให้สอดคล้องกบัระดบัความ
ตอ้งการ 

ก. การกู้เงินโดยตรง วธิกีารนี้รฐับาลจะเจรจาโดยตรงกบัประเทศต่างๆ ที่มคีวาม 
สนใจจะใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเงนิกู ้ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื เงนิกู้เพื่อพฒันาและสนิเชื่อเพื่อ
สนิคา้ออก ซึง่มเีงือ่นไขต่างกนั 

(1) เงินกู้เพ่ือพฒันา เงนิกู้ประเภทนี้เหมาะส าหรบัโครงการขัน้พื้นฐาน และ 
โครงการที่ไม่มรีายได้โดยตรง ฉะนัน้ จ าเป็นจะต้องมอีตัราดอกเบี้ยต ่า และระยะผ่อนช าระหนี้  
ยาวนาน 

(2) เงินกู้แบบสินเช่ือเพ่ือสินค้าออก เงินกุ้ประเภทนี้ เหมาะสมส าหรับ 
โครงการบางชนิดโดยเฉพาะที่มผีลก าไรตอบแทน เงื่อนไขเงนิกู้นัน้ จะแตกต่างไปจากเงนิกู้เพื่อ
พฒันา อตัราดอกเบีย้จะตอ้งทดัเทยีมกบัอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 

ข. การกู้เงินร่วม วธิกีารนี้จะสามารถท าให้รฐับาลได้เงื่อนไขเงนิกู้ที่ด ีกล่าวคอื จะ
เป็นการกูเ้งนิจากธนาคารโลก หรอืธนาคารพฒันาเอเซยีร่วมกบัเงนิกู้ประเภทพฒันาจากประเทศที่
บรษิัทของตนประมูลราคาได้ ในกรณีนี้ธนาคารโลกหรอืธนาคารพฒันาเอเซยีจะเป็นผู้ให้ความ  
ช่วยเหลอืในการจดัท าและประเมนิโครงการ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากวธิกีารดงักล่าว คอื จะมกีาร
เปิดประมลูทัว่ไป ซึง่ก่อใหเ้กดิการแข่งขนัมากขึน้ มผีลท าใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารที่มคีุณภาพด ีและ 
ราคาถูก นอกเหนือจากนี้ประเทศที่เสนอใหเ้งนิกู้ในจ านวนน้อยก็จะสามารถมสี่วนในการใหค้วาม
ช่วยเหลอื เพื่อพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 



 ๘๕ 

แหล่งเงินกู้ 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นอกจากการขยายวธิกีารจดัหาแหล่งเงนิกู้ดงักล่าว 
ขา้งตน้ แหล่งเงนิกูจ้ากต่างปะเทศยงัสมควรขยายเพื่อด าเนินงานพฒันาฯ ดงันี้ 

สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซีย 
ประมาณว่าในระยะแผนพฒันาฯ รฐับาลจะกูเ้งนิจากธนาคารโลกส าหรบัโครงการทางหลวงระยะที ่5 
และ 6 โครงการพฒันาการศึกษา โครงการก่อสร้างเขื่อนแควใหญ่ โครงการปรบัปรุงระบบ 
ชลประทานใหส้มบรูณ์ และโครงการสาธารณูปการบางประเภท เป็นตน้ 

ส าหรับธนาคารพัฒนาเอเซียนั ้น คาดว่าธนาคารฯ จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 กล่าวคือ ธนาคารได้แสดงความสนใจในการพฒันาการเกษตร และ
การศกึษา ตลอดจนโครงการดา้นชลประทานไฟฟ้า และสาธารณูปการ โครงการส าคญัทีค่าดว่าจะ
ใชเ้งนิกู้จากธนาคารพฒันาเอเซยี คอื โครงการสนิเชื่อการเกษตร โครงการปรบัปรุงกจิการประปา
นครหลวงบางส่วน และโครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยา เป็นต้น เป็นทีค่าดว่ารฐับาล
จะสามารถใช้เงินกู้ประเภทกองทุนพิเศษจากธนาคาร ซึ่งมีดอกเบี้ยต ่าเหมาะสมกับโครงการ
พฒันาการเกษตรและการศกึษา นอกจากนี้รฐับาลจะพยายามใช้ความช่วยเหลอืทางวชิาการจาก
ธนาคารฯ เพื่อจัดเตรียมโครงการลงทุน ตลอดจนการจัดวางแผนพัฒนาการเกษตรในเขต
ชลประทาน 

สหรฐัอเมริกา สหรฐัอเมรกิาจะมบีทบาทส าคญัดา้นเงนิกู้มากขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 รฐับาลจะท าการเจรจากบัรฐับาลสหรฐัเกี่ยวกบัวงเงนิกู้จ านวน 2,000 ลา้นบาท ซึง่อาจ
แยกออกเป็นเงนิกู้พฒันาจ านวน 400 ล้านบาท ส าหรบัน ามาพฒันาการเกษตรและการศึกษา 
เงนิกู้แบบรฐั บญัญตัิ 480 จ านวน 1,000 ล้านบาท และเงนิกู้อาคารสงเคราะห์ประมาณ 500  
ลา้นบาท 

ญ่ีปุ่ น ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ญี่ปุ่นเป็นแหล่งเงนิกู้ที่ส าคญัทีสุ่ดแหล่งหน่ึง และคาดว่า 
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 วงเงนิกู้ทีร่ฐับาลจะเจรจากบัรฐับาลญี่ปุ่นจะเป็นจ านวน 3,000 ลา้นบาท 
โดยมเีงือ่นไขเงนิกู้ทีด่ขี ึน้กว่าทีแ่ลว้มา นอกจากน้ีคาดว่ารฐับาลญี่ปุ่นจะไม่จ ากดัการใหกู้้เงนิเฉพาะ
โครงการของภาครฐับาลเท่านัน้ ในขณะน้ีไดมกีารทาบทามระหว่างรฐับาลญี่ปุ่นกบับรรษทัเงนิทุน 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาลู่ทางใหเ้อกชนกู้เงนิผ่านบรรษทัเงนิทุนฯ เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาอุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลผลติทางการเกษตร 

เยอรมนั เยอรมนัได้เพิ่มความสนใจในการให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิกู้แก่รฐับาลไทย 
มากขึน้ และคาดว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะสามารถจดัท าโครงการทีม่คีวามส าคญัสูง 
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เหมาะต่อเงนิกูจ้ากเยอรมนัในวงเงนิประมาณ 400–500 ลา้นบาท เช่น โครงการพฒันาไฟฟ้าชนบท 
และสนิเชื่ออุตสาหกรรม 

สหราชอาณาจกัร รฐับาลองักฤษไดเ้สนอเงนิกู้รฐับาลไทยเป็นครัง้แรกในจ านวนเงนิ 120 
ลา้นบาท เงนิกูจ้ านวนน้ีเป็นเงนิกูร้ะยะยาว อตัราดอกเบีย้ต ่าซึง่เหมาะต่อโครงการพฒันาการเกษตร
และการศึกษา หรือโครงการประเภทพื้นฐานที่มีรายได้ต ่ า ร ัฐบาลจะน าเงินกู้นี้มาใช้ใน  
โครงการทีม่คีวามส าคญัอนัดบัสูงทีม่คีวามต้องการสนิคา้และบรกิารจากองักฤษทีม่คีุณภาพสูงและ
ราคาถูก 

แคนาดา ประมาณว่าจะได้รบัเงนิกู้จากรฐับาลแคนาดาในระยะ 5 ปี ของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 จ านวน 100 ลา้นบาท ซึง่อยูใ่นระยะการเจรจาเบือ้งตน้ 

เดนมาร์ก รฐับาลเดนมาร์กได้ตกลงให้ประเทศไทยกู้เงนิระยะยาวโดยไม่คิดดอกเบี้ย
จ านวน 62 ลา้นบาท โครงการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ โครงการจดัท าแผนหลกัท่าเรอืกนัตงั โครงการส ารวจ
ทางหลวงกบัทางรถไฟ และโครงการกู้เงนิเพื่อการประมงน ้าลกึของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เมื่อรฐับาลผูกพนัเงนิกู้จ านวนดงักล่าวหมดแล้ว จะได้เสนอแก่รฐับาลเดนมารก์ 
ขอกูเ้งนิจ านวนต่อไป 

เงินกู้จากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากแหล่งทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น คาดว่าออสเตรเลยี อติาล ี
และประเทศอื่นๆ จะมบีทบาทในการให้กู้แบบสนิเชื่อส าหรบัสนิค้าออก ในกรณีที่บรษิทัของชาติ 
นัน้ๆ ประมูลประกวดราคาได้ และอาจมกีารกู้เงนิจากแหล่งเอกชนเพื่อกจิการสาธารณูปการ เช่น 
อาคารสงเคราะห ์

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

นโยบายความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

ส าหรบัในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าจะได้รบัเงนิช่วยเหลอืทัง้สิน้เป็นจ านวน 
6,000 ลา้นบาท เนื่องจากความต้องการเงนิตราต่างประเทศสูงขึน้ รฐับาลจงึไดเ้ปลีย่นนโยบายการ
หาความช่วยเหลอืจากต่างประเทศโดยเน้นหนกัในเรือ่งต่อไปนี้ 

1) การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุนและการจัดท าโครงการ เนื่ องจาก 
ต่างประเทศมคีวามต้องการเงนิตราต่างประเทศสูง จงึมคีวามจ าเป็นทีร่ฐับาลจะสามารถพจิารณา
โครงการเงนิกู้ที่มคีวามส าคญัสูงได้เรว็ขึ้น เพื่อน าเสนอต่อผู้สนใจให้กู้ ฉะนัน้ ในระยะต้นของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ความช่วยเหลอืจากต่างประเทศเพื่อการนี้จงึมคีวามส าคญัมาก เพราะช่วย
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ใ ห ้
รฐับาลมโีครงการทีส่มบรูณ์พอเสนอต่อแหล่งเงนิกู้ 

2) ความช่วยเหลือเป็นรูปโครงการ ในอดีตความช่วยเหลือทางวิชาการและ
ประเภทให้เปล่ายังเป็นไปในรูปไม่เป็นโครงการอยู่อีกเป็นจ านวนมาก (เช่น ทุนดูงานและผู้ 
เชีย่วชาญต่างๆ) ฉะนัน้เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด รฐับาลจงึมคีวามต้องการความ
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศในรูปโครงการที่มคีวามส าคญัสูง แมว้่าทุนการฝึกอบรมจะมปีระโยชน์  
อยูม่าก 

3) การพฒันาภาค เพื่อที่จะยกระดบัการครองชพีของประชาชนในชนบท และให้มี 
รายไดส้งูขึน้ จงึไดม้กีารวางแผนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยไดร้บัความช่วยเหลอื
จากสหรฐัอเมรกิา และสหประชาชาตติามล าดบั ส่วนการวางแผนภาคใต้นัน้จะไดร้บัความช่วยเหลอื
จากประเทศอังกฤษ เมื่อการวางแผนภาคได้เสร็จสิ้นลง ประเทศต่างๆ จะสามารถวินิจฉัยได้
โดยสะดวกว่า โครงการพฒันาภาคต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการช่วยเหลอืของตน 

4) การประสานความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศผู้ให้ เพื่อให้ความช่วยเหลอืเป็น
ประโยชน์มากที่สุด รฐับาลมนีโยบายที่จะให้ประเทศผู้ให้ต่างๆ ได้ประสานความช่วยเหลอืและให้
ความช่วยเหลอืแก่ประเทศไทยมากยิง่ขึน้ ถูกต้องตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 โดยอาศยักลุ่มประเทศคณะกรรมการช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย (DAGT) 

5) ความช่วยเหลือตามล าดบัความส าคญัของการพฒันาฯ รฐับาลจะเน้นหนัก 
ในการใช้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับอันดับความส าคัญของการพัฒนาที่ระบุไว้ใน  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 โดยค านึงถงึความสามารถของแต่ละโครงการที่จะใชค้วามช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศ ประกอบดว้ยการจดัท าโครงการความช่วยเหลอื จะไดด้ าเนินไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศถูกน าไปใช้ใน 
โครงการทีม่อีนัดบัความส าคญัต ่า ดงัไดเ้กดิขึน้ในอดตี 

6) ความช่วยเหลือประเภทให้เปล่า (Project Grants) เนื่องจากสถานการณ์
เศรษฐกิจส่วนรวมจะอยู่ในลักษณะรดัตัวกว่าแต่ก่อน และประเทศไทยยังขาดดุลการค้าเป็น 
จ านวนมาก รฐับาลจะได้พยายามขอความช่วยเหลือประเภทให้เปล่าจากบางประเทศที่มพีลัง
เศรษฐกจิสามารถจะช่วยเหลอืประเทศไทยโดยตรงได ้เช่น สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น และเยอรมนั ความ
ช่วยเหลือประเภทนี้ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในโครงการเพื่อเร่งรดัการกระจายผลิตผลเกษตร และ  
โครงการบรกิารสงัคม เช่น โรงพยาบาล โครงการก่อสร้างบางประเภทเพื่อสาธารณะประโยชน์  
โครงการพฒันาการศกึษา วงเงนิช่วยเหลอืประเภทนี้คาดว่าจะไดร้บัประมาณปีละ 400 ลา้นบาท  
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แหล่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

สหรฐัอเมริกา สหรฐัฯ เป็นแหล่งความช่วยเหลอืที่ส าคญัที่สุดในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การเงินของประเทศ กับปญัหาดุลการช าระเงนิของประเทศไทย 
ในปจัจุบนัแล้วก็มเีหตุผลว่า ประเทศไทยน่าจะได้รบัความช่วยเหลอืมากขึน้กว่าเดมิ ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ปรากฏว่าระดบัความช่วยเหลอืจากสหรฐัฯ ได้ลดลงตามล าดบั ทัง้นี้  
เนื่องจากว่านโยบายความช่วยเหลอืของสหรฐัฯ มุ่งหนักไปในการต่อต้านการแทรกซมึ การจดัท า
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายดงักล่าวของสหรฐัฯ จงึกระท าได้ไม่ง่ายนัก และเมื่อได้รบั
ความช่วยเหลอืแล้วก็ยงัไม่สามารถใช้การช่วยเหลอืทางการเมอืงได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สหรฐั -
อเมรกิาได้ลดขอบเขตสงครามโลกเวยีดนาม รวมทัง้การถอนทหารออกไปจากประเทศไทย จงึมี
เหตุผลทีส่หรฐัอเมรกิาจะสามารถช่วยเหลอืในทางเศรษฐกจิโดยตรงไดม้ากขึน้ แต่ความช่วยเหลอื
จากสหรฐัอเมรกิานี้กเ็กี่ยวพนักบัสถานากรณ์การเมอืงภายในสหรฐัฯ เองอยู่เป็นอนัมาก ระดบัการ
ช่วยเหลอืจงึขึน้อยูก่บัการเจรจาในดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา 

การเจรจาขอใหส้หรฐัฯ พจิารณาการเปลีย่นแปลงนโยบายความช่วยเหลอืต่อประเทศไทย 
โดยขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลอืให้กว้างขวางออกไปจากที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัตัง้อยู่บน 
มลูฐานของเหตุผล กล่าวคอื ความช่วยเหลอืประเทศไทยจะไดเ้น้นหนักในดา้นพฒันามากขึน้ เพื่อ
สร้างพลงัต่อต้านของไทย อีกประการหนึ่งประเทศไทยจะใช้ความช่วยเหลอืสูงขึน้ในการพฒันา 
รากฐานเศรษฐกิจและประชาธปิไตย โดยเฉพาะจะใช้ความช่วยเหลอืเพื่อพฒันาการเกษตรและ
การศกึษา การช่วยเหลอืนี้ นอกจากจะเป็นรปูช่วยเหลอืใหเ้ปล่าโดยตรง (Direct grant) แลว้กจ็ะ
อาศยัเงนิทีก่นัไวจ้ากโครงการสัง่สนิคา้จากสหรฐัอเมรกิา (commercial import program) เพื่อใชใ้น
การพฒันาเฉพาะสาขา (sector grant and loan) และการช่วยเหลอืตามรฐับญัญตั ิ480 (PL 480) 

แนวทางทีจ่ะขอสหรฐัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คอื 

(1) เพิม่ความช่วยเหลอืทางด้านการสนับสนุนความมัน่คง โดยให้ความช่วยเหลอืแก่ 
กรมต ารวจ ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ต่อไป 
ปรมิาณความช่วยเหลือควรจะสอดคล้องกับความสามารถของหน่วยราชการต่างๆ ที่จะได้รบั  
ตลอดจนความช่วยเหลอืดา้นบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร อุปกรณ์ 

(2) เป็นการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับอันดบัความส าคญัของแผนพฒันาฯ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเกษตร การส่งเสรมิสนิคา้ออก การฝึกอบรมก าลงัคน และการศกึษา 

(3) ใหค้วามช่วยเหลอืเพิม่สงูขึน้ในดา้นการวางแผนและการจดัท าโครงการ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่การศกึษาความเหมาะสมก่อนลงทุน (Pre-investment study) 
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(4) ส่งเสรมิให้เอกชนมาลงทุนมากขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและจดั
ท าการศกึษาความเหมาะสมก่อนลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลติทาง
การเกษตร 

(5) สนับสนุนการให้เงนิกู้ระยะยาว ตลอดจนเงนิกู้แบบรฐับญัญตั ิ480 ซึ่งรฐับาลจะ
สามารถน าเงนิบาทจากการกู้เงนิประเภทนี้มาเพื่อขยายงานด้านสนิเชื่อการเกษตร และการศกึษา
ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ การใหอุ้ตสาหกจิเอกชนกู้ต่อผ่านบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมและการพฒันาดา้นวสิาหกจิเอกชน 

(6) ใหค้วามส าคญัแก่โครงการภูมภิาคซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ในเอเซยี- 
อาคเนย ์เช่น ในดา้นการคมนาคมและขนส่ง และการพฒันาลุ่มแมน่ ้าโขง 

สหประชาชาติ ในอดีตความช่วยเหลอืบางส่วนจากสหประชาชาติด้านวิชาการ และผู้ 
เชีย่วชาญยงัอยูใ่นลกัษณะกระจายไปตามแหล่งต่างๆ เพื่อทีจ่ะใชค้วามช่วยเหลอืจากสหประชาชาติ
ใหไ้ดผ้ลทีสุ่ด รฐับาลจงึไดก้ าหนดนโยบายขอให้สหประชาชาตพิจิารณาความช่วยเหลอืตามอนัดบั
ความส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 โดยรวมโครงการย่อยต่างๆ เขา้ด้วยกนัอกีประการหนึ่ง 
และมคีวามเชื่อมโยงกับความช่วยเหลอืกองทุนพเิศษของงานพฒันาของสหประชาชาตดิ้วย ทัง้นี้ 
เพื่อจดัท าโครงการขอความช่วยเหลือให้อยู่ในลกัษณะสมบูรณ์จ านวน 2-3 โครงการต่อปี ซึ่ง 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของแผนพฒันาฯ 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ประมาณว่าจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากสหประชาชาติ 
ทัง้สิน้ จ านวน 300 ลา้นบาท (15 ลา้นเหรยีญ สรอ.) ตามแผนความช่วยเหลอืส าหรบัประเทศไทย 
(Country program) โครงการส าคญัทีก่ าลงัอยูใ่นระหว่างการทาบทาม ไดแ้ก่ โครงการศูนยว์จิยัการ
เพาะกุ้งทะเล โครงการเยาวชนชนบท โครงการวางแผนพฒันาภาคตะวนัตก และโครงการพฒันา 
การเกษตรและอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ 

นอกจากแผนความช่วยเหลอื จากส านักงานให้ความช่วยเหลอืเพื่อการพฒันาของสห- 
ประชาชาต(ิUNDP) แลว้ คาดว่าจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากสหประชาชาตสิ าหรบัโครงการพฒันา
เศรษฐกจิชาวไทยภเูขาอกี 6 ลา้นบาทดว้ย 

กลุ่มประเทศโคลมัโบ ความช่วยเหลอืจากกลุ่มประเทศโคลมัโบนัน้ เป็นการเจรจาโดยตรง
ระหว่างรฐับาลและประเทศผู้ให้ ภายใต้บทบญัญตัิของแผนโคลมัโบ ประเทศผู้ให้ที่ส าคญั ได้แก่ 
ญี่ปุ่น องักฤษ แคนาดา ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ คาดว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดค้วาม
ช่วยเหลอืจากญี่ปุ่นมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัความช่วยเหลอืจากประเทศอื่นๆ ในกลุ่มนี้ก็ยงัคงจะ
สูงขึ้นเช่นเดยีวกนั ความต้องการความช่วยเหลอืจากกลุ่มประเทศโคลมัโบมจีุดประสงค์ให้ความ  
ช่วยเหลอืต่อโครงการมากขึน้ ซึง่มคีวามส าคญักว่าความช่วยเหลอืประเภททุนการศกึษาและดูงาน 
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ญ่ีปุ่ น เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมากกว่าผู้อื่นในกลุ่มโคลัมโบ แต่ระดับความ 
ช่วยเหลอืทีแ่ลว้มายงัอยู่ในเกณฑจ์ ากดั คอื ประมาณ 2.5 ลา้นเหรยีญต่อปี ขณะน้ีญี่ปุ่นไดย้อมรบั
ว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปญัหาดุลการค้าตามแนวที่รฐับาลไทยเสนอ กล่าวคอื จะเน้น
ความช่วยเหลอืส่งเสรมิการผลติทางการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ไหม และกุ้ง-
ทะเล ทัง้ในดา้นเงนิใหเ้ปล่าและกู ้ความตอ้งการความช่วยเหลอืส าหรบัโครงการเหล่านี้จะเป็นในรปู 
วชิาการวสัดุอุปกรณ์และสนิเชื่อทางการเกษตร ญี่ปุ่นมนีโยบายที่จะให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศ
ก าลงัพฒันารวมการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนรอ้ยละหนึ่งของผลติภณัฑ์
ประชาชาตภิายในปี 2518 โดยเน้นความส าคญัต่อประเทศในเอเซยีอาคเนยเ์ป็นพเิศษ รฐับาลญี่ปุ่น
ได้ให้ความส าคัญมากขึ้น ต่อความช่วยเหลือด้านวิชาการประเภทโครงการส ารวจความ 
เหมาะสมทางเศรษฐกจิ และก าลงัพจิารณาความช่วยเหลอืประเภทใหเ้ปล่า (Project Grants) จาก
ญีปุ่น่ส าหรบัโครงการทีม่อีนัดบัความส าคญัสงูอกีหลายโครงการ เช่น โครงการวทิยาลยัเทคนิคตาก 
สถาบนัพระจอมเกลา้ และโรงพยาบาลบางกะปิ 

องักฤษ องักฤษไดเ้ริม่เปลีย่นแปลงนโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืจากเดมิ คาดว่าองักฤษ
จะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน โครงการส าคัญใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ทีจ่ะขอความช่วยเหลอืจากองักฤษ ไดแ้ก่ โครงการจดัตัง้นิคมสรา้งตนเองใน
ภาคใต ้โครงการส ารวจท่าเรอืน ้าลกึทีภ่เูกต็ และโครงการวางแผนพฒันาภาคใต้ 

แคนาดา ความช่วยเหลือจากแคนาดา ส่วนใหญ่จะมุ่งหนักในการพัฒนาทรพัยากร  
ธรรมชาต ิโครงการพฒันาการศกึษา และโครงการส ารวจความเหมาะสมทีแ่คนาดามคีวามช านาญ
เป็นพเิศษ 

ออสเตรเลีย ออสเตรเลยีได้แสดงความสนใจในการให้ความช่วยเหลอืจากรฐับาลไทยใน
หลายสาขาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยเฉพาะในดา้นการศกึษาวชิาการเกษตรทีม่หาวทิยาลยั
สงขลานครรนิทร ์การก่อสรา้งทาง การพฒันาทีด่นิ และการพฒันาชาวไทยภเูขา 

นิวซีแลนด ์ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่านิวซแีลนด์ยงัคงเน้นการให้ความ 
ช่วยเหลือต่อโครงการที่มคีวามส าคัญสูงในด้านเกษตรหลายโครงการ ได้แก่ โครงการพฒันา  
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ ตวัอย่างในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการส่งเสรมิการใช้ยาปราบศตัรูพชื  
โครงการการบนิเกษตรและโครงการส่งเสรมิปศุสตัวพ์นัธุเ์นื้อ 

ประเทศอ่ืนๆ ประเทศในยุโรปบางประเทศได้ให้ความสนใจแก่ประเทศไทยและได้ให้
ความช่วยเหลอืแก่ไทยตามนโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืของตน โดยมไิดร้วมอยู่ในกลุ่มผูใ้หห้รอื
กลุ่มโคลัมโบ แต่ให้การช่วยเหลือแก่ประเทศไทยโดยตรง และหรือช่วยเหลือผ่านส านักงาน 
สหประชาชาติ นอกจากนัน้ก็มปีระเทศยุโรปบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน ซึ่งมี
นโยบายทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืเฉพาะประเทศดอ้ยพฒันาบางประเทศ แต่มไิดร้วมประเทศไทยอยู่
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ดว้ยในระยะปี 2513–2514 นี้ บางประเทศไดแ้สดงท่วงทวี่าจะสนใจในการพฒันาเศรษฐกจิของไทย
มากขึน้ และก าลงัอยูใ่นระหว่างการเจรจาตดิต่อกนั 

(1) เยอรมนั ไดต้กลงทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืดา้นวชิาการทนัท ี10 โครงการ อาท ิเช่น 
โครงการวทิยาลยัฝึกหดัครอูาชวีะทีบ่างซ่อน โครงการวจิยัอาหารโปรตนี โครงการส ารวจการจราจร
กรุงเทพฯ เป็นต้น นอกจากนี้ เยอรมนัจะพจิารณาให้ความช่วยเหลอือีก 15 โครงการ ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ที่ส าคญั ได้แก่ โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมประเภทส่งสนิค้าออกและ
โครงการแหล่งแรแ่ละพฒันาแหล่งแร่ เนื่องจากเยอรมนันีก าลงัเศรษฐกจิมัน่คงแขง็แรง จึงเชื่อว่าจะ
สามารถขยายขอบเขตและปรมิาณความช่วยเหลอืยิง่ขึน้ รวมทัง้ความช่วยเหลอืประเภทให้เปล่า
ดว้ย 

(2) เดนมารค์ เป็นประเทศแรกทีใ่หก้ารช่วยเหลอืในดา้นเงนิกู้ระยะยาว 25 ปี โดยไม่
คดิดอกเบี้ย ความช่วยเหลอืทางวชิาการส่วนใหญ่เน้นหนักไปทางด้านการพฒันาการเกษตรและ
การพฒันาสงัคม ส าหรบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คาดว่าเดนมารค์ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อสาขา
ต่างๆ มากขึน้ โครงการที่ส าคญัที่คาดว่าจะได้รบัความช่วยเหลอื คอืโครงการวางแผนครอบครวั 
และโครงการส ารวจความเหมาะสมเพื่อการลงทุนในดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ส าหรับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้แก่ อิสราเอล ฝรัง่เศส สวิสเซฮร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ 
เบลเยี่ยม ก็ก าลังพิจารณาเพิ่มบทบาทในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ในประเภท
ทุนการศกึษาและดงูาน และมบีางโครงการทีค่าดว่าจะขอความช่วยเหลอืจากประเทศเหล่านี้ ไดแ้ก่  
โครงการพฒันาฝายและการเกษตรชลประทานภาคเหนือจากอิสราเอล การศึกษาจากฝรัง่เศส  
การพฒันาการท่องเทีย่วจากออสเตรเลยี และการซ่อมและต่อเรอืจากเบลเยีย่ม เป็นต้น โดยทัว่ไป
แล้วประเทศเหล่านี้ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศไทยน้อยมากและจ ากดัเฉพาะการฝึกอบรมเป็น
ส่วนใหญ่ 

มาตราการทางการคลงั 

สถานการณ์ทางการคลงัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515–2519) จะอยู่ในภาวะไม่
คล่องตวั ดงันัน้ การจดัระบบการคลงัให้สามารถเปลีย่นแปลงรบัสถานการณ์ทางการเศรษฐกจิได ้
โดยเรว็ และมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ ในระยะที่ผ่านมาซึง่เป็นระยะที่
ระบบเศรษฐกจิคล่องตวันัน้ ระบบการคลงัไมต่อ้งเคลื่อนไหว เนื่องจากรายไดจ้ากภาษอีากรและเงนิ
คงคลงัเพิม่ขึน้เป็นการชะลอความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกจิในตวัเองด้วย ซึ่งช่วยการรกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ แต่ปจัจุบนัภาวะของระบบเศรษฐกจิไดเ้ปลีย่นแปลงไปในภาวะฝืดเคอืง 
ระบบการคลงัปจัจุบนัจงึไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัท่วงที อันมผีลท าให้การใช้จ่ายของรฐับาลไม่
สามารถขยายตวัตามความจ าเป็นในการแก้ปญัหาเศรษฐกิจและสงัคมได้ ความไม่คล่องตวัของ
ระบบการคลงัน้ีจ าเป็นจะตอ้งพจิารณาแกไ้ขเพื่อใหร้ะบบการคลงัสามารถแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิโดย



 ๙๒ 

ฉับพลนัประการหนึ่ง และสามารถสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐัให้เกิดผลดโีดยเรว็อีก
ประการหน่ึง โดยมแีนวทางในการแกไ้ขดงันี้ 

1. ระบบภาษีอากร ในระยะที่ระบบเศรษฐกจิฝืดเคอืงลง การผ่อนคลายภาระภาษี 
โดยเฉพาะเพื่อเป็นการลดต้นทุนและส่งเสรมิสินค้าขาออก การลดต้นทุนและส่งเสรมิสินค้าขา
ออกเป็นมาตรการหนึ่งทีจ่ะช่วยใหร้ะบบเศรษฐกจิฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ การผ่อนคลายภาระนี้ส่วนใหญ่มกั
กระท าในรูปของการยกเลกิภาษีอากร ซึ่งกระท าให้ฐานของภาษีอากรแคบเขา้ กบัทัง้รายได้ของ  
รฐับาลกจ็ะเพิม่น้อยลง หากไมส่ามารถมรีายไดท้างอื่นมาทดแทน ดงันัน้ จงึควรมกีารวางแผนภาษี-
อากรระยะยาวโดยพิจารณาถึงฐานและโครงสร้างของภาษีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และพจิารณาถงึความต้องการดา้นการพฒันาของประเทศ ความยุตธิรรมทาง
สงัคม รวมทัง้การปรบัปรงุวธิกีารเกบ็ภาษใีหร้ดักุมยิง่ขึน้ดว้ย 

2. ระบบการใช้จ่ายงบประมาณ ในระยะที่ผ่านมา อัตราการเบิกจ่ายจริงของ 
งบประมาณมีแนวโน้มลดต ่ าลงเรื่อยๆ สถานการณ์เช่นนี้ท าให้เร่งการใช้จ่ายของรฐับาลเพื่อ
แก้ปญัหาไม่ได้ผลทนัเวลาและความต้องการ การใช้จ่ายล่าช้ามสีาเหตุจากการเตรยีมแผนงานไม่
พร้อมประการหนึ่ง กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารการคลังและงบประมาณประการหนึ่ง กับ
ค ว า ม เ ร่ ง รี บ 
เอาใจใส่ของเจา้หน้าที่ด้านการเงนิอกีประการหนึ่ง จงึควรพจิารณาระเบยีบวธิกีารปฏบิตัเิกี่ยวกบั
การใช้จ่าย รวมทัง้การอบรมเจ้าหน้าที่การเงนิในด้านวิธีปฏิบตัิและวิธีใช้จ่ายเงินโดยประหยดั
ประการหน่ึง และกวดขนัเรือ่งการตดัฝากเงนิงบประมาณขา้มอกีประการหน่ึง 

3. ระบบการกู้ยืมเงินภายในประเทศ การกู้ยมืของรฐับาลไดม้ขีอบเขตก าหนดมใิห้
เกนิจ านวนรอ้ยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย ขอบเขตของการกู้เงนินี้มปีระโยชน์ในการควบคุม
รายจ่ายของรฐับาล แต่ก็มผีลเสยีที่ว่าท าให้เงนิกู้สุทธขิองรฐับาลต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
กล่าวคอื เงนิกู้สุทธขิึน้อยู่กบัจ านวนการช าระหนี้ในปีนัน้ ถ้าปีใดการช าระหนี้มาก รฐับาลก็มเีงนิกู้
สุทธน้ิอยไมว่่าเศรษฐกจิจะอยู่ในสภาพอย่างใด ดงันัน้ ตามหลกัการปจัจุบนัการกู้เงนิสุทธจิงึไม่เป็น
เครื่องมอืการคลงัที่จะช่วยแก้ปญัหาเศรษฐกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ควรพจิารณาเปลี่ยน
ขอบเขตของการกู้ยมืเงนิเป็นการกู้ยมืเงนิสุทธิมใิช่การกู้เงนิทัง้สิ้น และพิจารณาปรบัปรุงด้าน
กฎหมายดว้ยเท่าทีจ่ าเป็น 

4. ระบบการบริหารหน้ีภายในประเทศ ในระยะที่ผ่ านมา รัฐบาลกู้ เ ง ิน
ภายในประเทศโดยอาศยัพนัธบตัรระยะยาวเป็นหลกัส าคญั ส่วนเรื่องก าหนดเวลาและดอกเบีย้นัน้ 
ขึน้อยู่กบัว่าตลาดซึ่งเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข หลกัเกณฑเ์ช่นนี้ท าให้เกดิภาระหนี้เป็นจ านวนสูงมาก 
และในบางกรณกีข็ดักบัหลกัเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ เช่น ในระยะทีร่ะบบเศรษฐกจิฝืดเคอืงควรจะ
ออกตัว๋เงนิคงคลงัระยะสัน้ ซึ่งเป็นสนิทรพัยท์ี่มคีวามคล่องตวั ก็กลบัออกพนัธบตัรระยะยาวโดย
เ พิ่ ม 



 ๙๓ 

ดอกเบีย้ ดงันี้ เป็นต้น จงึควรวางนโยบายอนัเหมาะสมเกี่ยวกบัการบรหิารหนี้ภายในประเทศ โดย
หลกัส าคญัในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และพยายามประหยดัภาระดอกเบี้ยใหม้ากทีสุ่ด
โดยสอดคลอ้งกนั 

5. การฝากเงินของรัฐวิสาหกิจ ควรควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะการลงทุนของรฐัวสิาหกจิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐั กบัทัง้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ ทัง้นี้ ควรมหีลกัเกณฑก์ารน าเงนิส่งรฐัและควบคุมใหร้ฐัวสิาหกจิฝากเงนิ
ไวก้บัธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลเท่าทีค่วร 

6. นโยบายการเงิน ในระยะที่ผ่านมานโยบายการเงนิมบีทบาทส าคญัในการรกัษา
ระดับปริมาณเงินตราให้สอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ แต่ในระยะต่อไป  
นอกจากเสถยีรภาพทางการเงนิแลว้ การปรบัตวัของระบบเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายส าคญัประการ
หนึ่งในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นโยบายการเงนิ  
นอกจากจะด าเนินไปสอดคลอ้งกบัหลกัเสถยีรภาพทางการเงนิแลว้ รฐัจะพจิารณาด าเนินนโยบาย
การเงนิใหม้ผีลสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิอกีทางหนึ่งดว้ย 

7. หลกัทรพัยข์องรฐับาล ในระยะปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 การจ าหน่าย
หลักทรพัย์ของรฐับาลส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 โดยที่รฐัมหีลกัการที่จะกู้เงนิจากธนาคารแห่งปะเทศไทยในขอบเขตที่
สมควรประการหนึ่ง และโดยทีก่ารกู้ยมืเงนิจะเป็นรายรบัทีส่ าคญัของรฐับาลในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 อกีประการหนึ่ง การขยายตลาดหลกัทรพัยข์องรฐับาลใหก้ว้างขวางยิง่ขึน้ จงึเป็นเรื่องส าคญัที่
จะต้องพิจารณาในด้านการปรบัปรุงอัตราดอกเบี้ยและในด้านการส่งเสริมให้ธนาคารออมสิน
สามารถซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลไดเ้พิม่ขึน้ โดยอาศยัมาตรการสนับสนุนการขึน้อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ของธนาคารออมสนิใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัธนาคารพาณิชยด์ว้ย 
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บทท่ี 5 
การพฒันาส่วนเอกชนและรฐัวิสาหกิจ 

………………………. 

การพฒันาส่วนเอกชน 

การด าเนินงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่2 (2510–2514) ไดก้ําหนดนโยบายการ
พัฒนาส่วนเอกชน โดยเน้นความสําคัญของส่วนเอกชนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และบรกิารด้านต่างๆ กบัสนับสนุนให้มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลและเอกชนให้
มากยิง่ขึน้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่2 ไดก้ําหนดนโยบายการพฒันาทีส่ําคญั 
เพื่อใหก้ารลงทุนส่วนเอกชนขยายตวัไว ้3 ประการ 

1) รฐัจะใชม้าตรการส่งเสรมิการลงทุนของเอกชนตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการ 
ลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม 

2) รฐัจะไมด่าํเนินงานแขง่ขนักบัเอกชขนในกจิการทีเ่อกชนสามารถดําเนินงานไดโ้ดย
มปีระสทิธภิาพและไมเ่ป็นผลเสยีหายแก่ส่วนรวม 

3) รฐัจะจดัสรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนบทบาทของเอกชน ในการรกัษา 
เสถยีรภาพทางการเงนิการคลงัของประเทศใหม้ัน่คง 

ผลของการพฒันาส่วนเอกชนในระยะปี 2510–2514 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าการลงทุนส่วน
เอกชนในหลายสาขาเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะ 3 ปีแรก การลงทุนเพิม่ขึน้รวดเรว็มาก  
เนื่องจากมูลเหตุสําคญัหลายประการ ก) ราคาของพชืผลหลกั เช่น ขา้วในระยะนัน้อยู่ในระดบัสูง 
ข) รายจ่ายของรฐับาลเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิตามโครงการสําคญั เช่น การสรา้งเขื่อน การสรา้ง
ทางหลวงและอื่นๆ เพิม่มากขึน้ และ ค) รายจา่ยเพื่อการทหารของสหรฐัอเมรกิาในการก่อสรา้งและ
อื่นๆ ไดเ้พิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ความต้องการสนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้เนื่ องจากรายจ่ายต่างๆ 
เหล่านี้ก่อให้เกิดการลงทุนเพื่อผลิตสนิค้าและบรกิารสนองความต้องการเพิม่มากขึ้น สาขาการ
ลงทุนทีเ่พิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ สาขาการก่อสรา้ง พาณิชยกรรม การเงนิการธนาคาร อุตสาหกรรมและ
บรกิารต่างๆ นอกจากนี้ระยะนัน้เป็นระยะแรกเริม่ของการดาํเนินการตามนโยบายส่งเสรมิการลงทุน
ทัง้ทุนภายในและต่างประเทศ โดยใหส้ทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการลงทุนเพื่อ
กจิการอุตสาหกรรมซึง่มผีูส้นใจมาลงทุนเป็นจาํนวนมาก 



 ๙๕ 

สําหรบัการลงทุนส่วนเอกชนในระยะ 2 ปีหลงัของแผนฯ คอื 2513–2514 ปรากฏว่าอตัรา
การเพิม่ขึ้นน้อยกว่าระยะที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลสําคญับางประการ เช่น อุตสาหกรรมประเภทมี
ลกัษณะอิม่ตวั กําลงัซื้อในชนบทเพิม่ขึน้ในอตัราตํ่าลง และผู้ลงทุนประสบปญัหาการซื้อที่ดนิและ
การระดมทุนสมทบภายในประเทศ 

การระดมเงนิออมเพื่อสนองความต้องการส่วนเอกชนในระยะปี 2510–2514 ที่ผ่านมา 
ปรากฏว่า เงนิลงทุนในส่วนเอกชนส่วนใหญ่เป็นเงนิออมที่กิจการในส่วนเอกชนได้สะสมไว้เอง
ร่วมกบัเงนิลงทุนจากต่างประเทศและจากแหล่งต่างๆ นอกระบบสถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ ีการ
ร ะ ด ม 
เงนิออม เพื่อการลงทุนส่วนเอกชนจากสถาบนัการเงนิไดเ้พิม่มากขึน้ในระยะหลงั  เงนิลงทุนที่มา
จากสถาบนัการเงนิต่างๆ มจีาํนวน 15,000 ลา้นบาท ในจาํนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อจากธนาคาร
พาณชิย ์ซึง่มจีาํนวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท สาํหรบัสถาบนัอื่นๆ ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรษิทัประกนัชวีติ ต่างก็
มีบทบาทสํ าคัญยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ได้มีสถาบันการเ งิน  ซึ่ ง จะได้จัดตั ้งขึ้น ใหม่  ได้แ ก่  
บรษิทัการเงนิ ซึง่ประกอบธุรกจิระดมเงนิออมจากประชาชนและนําเงนินัน้ไปใหกู้้ยมืหรอืลงทุนหา  
ผลประโยชน์และสถาบนัการเงนิที่ประกอบธุรกจิซือ้ขายแลกเปลีย่นหลกัทรพัย ์แต่สถาบนัการเงนิ
เหล่านี้ยงัมขีอบเขตการดาํเนินงานจาํกดัอยู ่

การขยายตวัส่วนเอกชนในระยะทีผ่่านมาไดก่้อใหเ้กดิการพฒันาในดา้นต่างๆ ทีส่าํคญั คอื 

1. การประกอบธุรกิจในรูปบรษิัทจํากัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจที่ใหญ่กว่าการ
ประกอบธุรกจิส่วนบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นๆ มจีาํนวนเพิม่มากขึน้ โดยทีร่ฐับาลมนีโยบายสนับสนุน
ให้ประชาชนคนไทยมสี่วนเขา้ถอืหุ้นกจิการอุตสาหกรรมต่างๆ เพิม่ขึน้ และการประกอบธุรกจิใน  
รูปบรษิัทจํากัด สามารถอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนเข้าร่วมถือหุ้นได้ จงึปรากฏว่ามโีรงงาน  
อุตสาหกรรมหลายแห่งไดเ้สนอหุน้ขายแก่สาธารณชนมากขึน้ ในระหว่างปี 2511–2512 มหีุน้ใหม่
ผ่านตลาดเงนิทุนมมีลูค่าจาํนวน 290 ลา้นบาท 

2. ธุรกิจเอกชนในอาชีพหรอืแขนงเดียวกันได้รวมกลุ่มเป็นสมาคมธุรกิจและเริม่มี 
บทบาทมากขึ้น บทบาทที่สําคญัของสมาคมธุรกิจในระยะที่ผ่านมา ได้แก่ การเสนอข้อเท็จจรงิ 
ปญัหาอุปสรรคต่างๆ ของเอกชนแก่รฐับาล ตลอดจนการเสนอขอ้คดิเหน็ มาตรการแก้ไขปญัหา  
อนัเป็นประโยชน์แก่รฐับาลในการพจิารณากําหนดนโยบายและสัง่การ นอกจากนี้สมาคมธุรกจิไดม้ี 
บทบาททีส่าํคญัอกีดา้นหน่ึง คอื การรว่มมอืดาํเนินการแกไ้ขอุปสรรคและปญัหาธุรกจิทีเ่กดิขึน้ ซึง่มี
ผลกระทบกระเทอืนต่อการประกอบธุรกจิโดยตรงและส่วนรวม ตวัอย่างเช่น การเสนอขอ้คดิเห็น
เพื่อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมไทย การร่วมมอืของสมาคมธนาคารไทยที่
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เขา้รว่มแกไ้ขวกิฤตการณ์ของธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นสมาชกิและการร่วมมอืแก้ไขปญัหาการส่งออก
ของสมาคมสิง่ทอและกลุ่มโรงงานกระสอบปา่น เป็นตน้ 

3. ส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น อันเป็นผล 
สบืเนื่องมาจากการที่ได้มสี่วนเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจต่างๆ การทํางานฝึกอาชพีและการมสี่วน 
เกีย่วขอ้งรูเ้หน็ในดา้นอื่นๆ 

ถงึแม้ว่าการลงทุนส่วนเอกชนได้ขยายและก่อให้เกิดการพฒันาด้านต่างๆ ดงักล่าวแล้ว  
ก็ตาม แต่เท่าที่เป็นมาแล้วระบบธุรกิจเอกชนก็ยงัมปีญัหาอุปสรรคอีกมาก ซึ่งจําเป็นต้องแก้ไข  
โดยอาจสรปุทีส่าํคญัไดด้งันี้ คอื 

1. การลงทุนส่วนเอกชนในสาขาการเกษตรยงัมรีะดบัตํ่าเมื่อเทยีบกบัสาขา
อื่นๆ ทัง้นี้  เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรในระยะที่ผ่านมา ยังอยู่ในอัตราตํ่ า  
ความเจรญิของเกษตรยอ่มก่อใหเ้กดิผลกระทบกระเทอืนการลงทุนในสาขาอื่นๆ เพราะผลผลติและ
รายไดใ้นสาขาการเกษตรยอ่มมคีวามสําคญัต่ออุตสาหกรรม ทัง้ในดา้นวตัถุดบิและเป็นตลาดสนิคา้
อุตสาหกรรมตลอดจนเป็นแหล่งนํามา ซึง่เงนิตราต่างประเทศทีไ่ดจ้ากการส่งผลติผลการเกษตรไป
จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

2. การลงทุนในอุตสาหกรรมประสบปญัหาในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมที่
สาํคญั คอื 

2.1 อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ส่วนใหญ่ผลติสนิคา้สําหรบัตลาด
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้า โดยที่ตลาดภายในประเทศยงัมขีนาดจํากดั ประกอบกบั
นโยบายส่งเสรมิการลงทุนจําเป็นต้องสนับสนุนให้เกดิการแข่งขนัในระหว่างผู้ผลติตํ่าและมตี้นทุน
การผลติสงู 

2.2 การส่งเสรมิอุตสาหกรรมยงัขาดแผนที่จะกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
ต่างๆ ไดเ้ชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั เพื่อให้เกดิความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา อุตสาหกรรรมทีเ่กดิขึน้มา
จงึกระจดักระจายขาดความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

2.3 ปจัจยัสนับสนุนการผลติที่เป็นสาธารณูปการ เป็นต้นว่ากระแส 
ไฟฟ้า การขนส่ง และทีด่นิมรีาคาสงูและไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ยงัขาดนิคมอุตสาหกรรมทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

2.4 สถาบนัการเงนิเพื่อระดมเงนิออมสําหรบัการลงทุนยงัอยู่ในระยะ 
เริม่ตน้ ยงัไมม่ตีลาดเงนิทุนทีแ่ทจ้รงิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนี้ยงัไมส่มบรูณ์ 
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3. การแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการโดยทัว่ไปได้มุ่งสร้างกําไรในระยะสัน้ 
อนัเป็นการทําลายการพฒันาธุรกจิเอกชนในระยะยาว ขาดการร่วมมอืร่วมแรงอย่างจรงิจงั สมาคม
ธุรกิจต่างๆ ที่มอียู่แล้ว ยงัทํางานได้ผลไม่เต็มที่ตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และยงัไม่ได้รบัการ
สนบัสนุนทีเ่พยีงพอ 

4. ขาดการประสานงานทีใ่กลช้ดิระหว่างส่วนราชการระดบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการพจิารณาสัง่การแกไ้ขอุปสรรคทีธุ่รกจิเอกชนประสบอยูใ่หลุ้ล่วงไดผ้ลโดยรวดเรว็และทนัการ 

นโยบายและมาตรการพฒันาส่วนเอกชน 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ําหนดนโยบายและมาตรการในการพฒันาส่วนเอกชนทีส่ําคญั
ไว ้ดงันี้ 

นโยบาย 

(1) สนับสนุนการลงทุนของส่วนเอกชนให้เพิ่มมากขึ้นทัง้ที่เป็นทุนจากภายในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีผ่ลติสนิคา้เพื่อส่งออกโดยเร่งรดัแก้ไขปญัหาและอุปสรรคทีธุ่รกจิ 
เอกชนประสบอยู ่

(2) ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจของเอกชนให้มขีนาดและมีความมัน่คงเป็นปึกแผ่น 
เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานทัง้ในดา้นการผลติและการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัที่เป็นรูปธรรมในระหว่างธุรกิจเอกชน โดยเร่งรดัการ
กําหนดและประกาศใชม้าตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมและมาตรฐานสนิคา้สําหรบัส่งออก 

(4) สนบัสนุนใหธุ้รกจิรวมตวัเป็นสมาคมหรอืกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัการรบัรองตามกฎหมาย
และสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมธุรกิจ เพื่อให้เป็นสายสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลและธุรกิจ  
เอกชนใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ 

(5) สนับสนุนให้สมาคมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจได้มีบทบาทในการเสนอข้อเท็จจริง 
อุปสรรคและปญัหา และใหค้วามคดิเหน็เพื่อใหร้ฐับาลพจิารณากําหนดนโยบายและมาตรการแก้ไข
ปญัหาต่างๆ  

(6) ปรบัปรุงการบรหิารงานของส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถแก้ไขอุปสรรคในการ 
ดาํเนินงานของส่วนเอกชนใหร้วดเรว็และทนัการ 

มาตรการ  
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มาตรการที่สําคญัในการพฒันาส่วนเอกชน ได้แก่ การส่งเสรมิสถาบนัธุรกิจเอกชนให้มี 
บทบาทมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการมสี่วนรว่มเสนอความคดิเหน็เพื่อรฐับาลพจิารณากําหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาต่างๆ มาตรการทีส่าํคญัในการพฒันาสถาบนัธุรกจิ ไดแ้ก่ 

(1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รวมกนัเป็นปึกแผ่นแน่นหนา โดยเฉพาะใน
สาขาทีค่วรเรง่รดั เช่น การส่งออก การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 

(2) สนับสนุนให้ผู้แทนสมาคมธุรกิจได้ร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ที่มสี่วนสําคญัใน
การดาํเนินงานพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

(3) สนับสนุนการจดัตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายรฐับาลและเอกชนสาขาสําคญั 
และมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมมบีทบาทในการประสานการดําเนินงานระหว่างรฐับาลกับ  
เอกชนใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ 

(4) กําหนดขอบเขตทีเ่อกชนพงึควรกระทําไดโ้ดยรฐับาลไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไปปฏบิตัิ
เอง เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารขดัแยง้หรอืการดําเนินการซํ้าซอ้นกนั 

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนส่วนเอกชน ในสาขาเกษตรและธรุกิจการเกษตร 

1. เรง่รดัเพิม่ผลติผลทีต่ลาดต่างประเทศมคีวามต้องการ และผลติผลทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ
ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ มาตรการที่สําคญั ไดแ้ก่ การพฒันาคมนาคม เพื่อลดค่ า 
ขนส่งจากแหล่งผลติถงึจดุส่งออกและการลดตน้ทุนการผลติของวตัถุดบิ 

2. ส่งเสรมิการจดัตัง้สถาบนัเกษตรกรให้มจีํานวนเพิ่มมากและขนาดใหญ่ขึ้น และ 
สนับสนุนให้สถาบนัเกษตรกรมบีทบาทในการปรบัปรุงการผลติ การจดัการในด้านการตลาดและ  
จดัหาแหล่งสนิเชื่อต่างๆ  

3. ส่งเสรมิให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชว้ตัถุดบิการเกษตรและผูส้่งออก ก็ส่วนร่วมใน
การพฒันาธุรกจิการเกษตร โดยการประกนัราคารบัซื้อผลติผลจากกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่เทคนิค
การเกษตรแผนใหม ่และการทาํสญัญารบัซือ้ระยะยาว 

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนส่วนเอกชนในสาขาอตุสาหกรรม 

1. ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในสาขาอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในด้าน 
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่สูง อุตสาหกรรมพืน้ฐานและอุตสาหกรรมที่
มคีวามเชื่อมโยงหรอืต่อเนื่องกบัอุตสาหกรรมหรอืสาขาเศรษฐกจิอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขา
การเกษตร 

2. สนบัสนุนใหก้จิการอุตสาหกรรมกระจายออกไปสู่ส่วนภมูภิาค 



 ๙๙ 

3. คุ้มครองและช่วยเหลืออุตสาหกรรมทางด้านภาษีอากรและอื่นๆ ในระดับที่ 
เหมาะสมและดาํเนินการทนัท่วงท ีโดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพและประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคญั 

มาตรการทีส่าํคญัในการส่งเสรมิการลงทุนส่วนเอกชนในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

(ก) ปรบัปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนให้มีผลในการชักจูงให้มีการลงทุน 
ในกจิการอุตสาหกรรมของเอกชน ซึง่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและความต้องการของ
ประเทศในระยะต่อไป ทัง้นี้ จะได้แก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกบันโยบายการ  
ส่งเสรมิการลงทุนดว้ย 

(ข) ปรบัปรุงวธิกีารส่งเสรมิการลงทุนให้เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการส่งเสรมิให้ 
กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัต่อประชาชนจํานวน
มาก การดําเนินงานส่งเสรมิจะต้องครอบคลุมการแก้ไขอุปสรรค และเร่งรดัการจดัสรา้งสิง่อํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ลงทุน เพื่อมใิห้เกิดความมัน่ใจแก่ผู้ลงทุน เช่น การขนส่ง พลงังาน และนิคม 
อุตสาหกรรม 

การพฒันาสถาบนัการเงิน 

โครงสร้างสถาบนัการเงนิในปจัจุบนั ระบบสถาบนัการเงนิของประเทศไทยในปจัจุบัน 
ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารพาณิชย ์  
บรษิทัประกนัชวีติ และสถาบนัการเงนิพเิศษอกีไมก่ีป่ระเภท ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม นอกจากนี้ในระยะ 2-3 ปีหลงัของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัการเงนิส่วนเอกชนขึน้หลายแห่ง เป็นต้นว่า บรษิทั
การเงิน บริษัทธุรกิจหลกัทรพัย์กองทุนรวม เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนและให้บริการแก่  
ประชาชนในด้านให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนการออกจําหน่ายหรอืซื้อขายและแลกเปลี่ยน  
หลกัทรพัย ์

ในบรรดาสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่มอียู่นอกจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์ 
นับว่ามคีวามสําคญัทีสุ่ด ในปี 2513 มธีนาคารพาณิชยแ์ละสาขาอยู่ทัว่ประเทศจาํนวน 661 แห่ง  
มทีรพัยส์นิรวมทัง้สิน้ประมาณ 41,000 ลา้นบาท ซึง่มากกว่าสถาบนัการเงนิอื่นๆ รวมกนัเกอืบห้า 
เท่าตวั 



 ๑๐๐ 

การระดมทุนและการสนองความต้องการเงินของส่วนเอกชนในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 (2510–2514) 

การระดมทุน สถาบนัการเงินซึ่งระดมทุนโดยวิธีรบัฝากเงนิ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารออมสนิ และสถาบนัการเงนิที่รฐับาลได้จดัตัง้ขึน้โดยกฎหมายพเิศษ คอื ธนาคารอาคาร -
สงเคราะห ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ธนาคารทัง้ 2 แห่ง มขีดีจาํกดัใน
การระดมทุนกล่าวคอื ธนาคารอาคารสงเคราะหร์บัฝากเงนิเฉพาะเงนิฝากประเภทประจาํตัง้แต่ 2 ปี
ขึน้ไป ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรบัฝากเฉพาะเงนิประเภททีไ่ม่ใชเ้ชค็ใน
การถอน นอกจากนี้กจิการของธนาคารทัง้สองแห่งส่วนใหญ่จํากดัเฉพาะผูท้ี่ตนใหกู้้ยมืบทบาทใน
การระดมทุนจากส่วนเอกชนในปจัจุบนั จงึนับว่ายงัน้อยมาก การระดมทุนสําหรบัสถาบนัการเงนิ 
อื่นๆ นอกจากกจิการประกนัชวีติ กระทาํโดยวธิอีอกหุน้ หุน้กู ้และตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้จาํหน่าย
แก่ประชาชนทัว่ไป สาํหรบักจิการประกนัชวีติ ระดมทุนโดยรบัเบีย้ประกนัจากผูถ้อืกรมธรรม ์

การระดมเงนิออมจากส่วนเอกชนของสถาบนัการเงนิทุกประเภทในระหว่างแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่2 (2510–2514) มจีาํนวนประมาณ 21,000 ล้านบาท ในจาํนวนนี้เป็นเงนิฝากประจาํของ
ธนาคารพาณิชยป์ระมาณ 14,000 ลา้นบาท ธนาคารออมสนิ 2,900 ลา้นบาท บรษิทัประกนัชวีติ 
2,500 ลา้นบาท บรษิทัการเงนิและบรษิทัธุรกจิหลกัทรพัยป์ระมาณ 900 ลา้นบาท 

การสนองความต้องการทางการเงินของส่วนราชการ การลงทุนในส่วนเอกชน 
ส่วนใหญ่ต้องอาศยัเงนิออมที่บรษิัทหรอืกิจการของเอกชนนัน้ได้เก็บสะสมไว้เองและจากแหล่ง
ต่างๆ นอกระบบสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทุนในสาขาเกษตร การสนองความ
ต้องการทางการเงนิที่สถาบนัการเงนิประเภทต่างๆ ดําเนินการอยู่ ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์มี 
บทบาทสําคญั แต่การให้กู้ยมืเงนิของธนาคารพาณิชยเ์ป็นการให้กู้ยมืระยะสัน้และเพื่อการค้าเป็น
สําคัญ ธนาคารออมสินซึ่งเป็นสถาบันที่ระดมเงินออมได้จํานวนมาก ส่วนใหญ่มุ่งสนองความ
ตอ้งการของรฐับาล การใหกู้ย้มืแก่ส่วนเอกชนยงัมน้ีอยมาก ปจัจุบนัสถาบนัการเงนิทีม่หีน้าทีส่นอง
ความต้องการสนิเชื่อในด้านอุตสาหกรรมสําหรบัสนิเชื่อระยะสัน้และระยะปานกลางนัน้ ส่วนใหญ่
ได้รบัสนองจากบรรษัทเงนิทุนฯ และสํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม แต่ความต้องการ
เงนิทุนระยะยาวบรรษทัเงนิทุนฯ ยงัไม่อาจสนองได้เต็มที่เนื่องจากกําลงัเงนิทุนจํากดัและต้องพึ่ง
สนิเชื่อจากต่างประเทศ สํานักงานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดย่อมยงัต้องอาศยัธนาคารพาณิชย ์ใน
การพจิารณาหลกัประกนัการกู้ยมื จงึยงัดําเนินงานในวงจํากดั ส่วนบรษิทัเงนิทุนเอกชนกําลงัเพิง่
เริม่งาน ยงัดาํเนินงานไมก่วา้งขวางนกั ส่วนสถาบนัการเงนิอื่นซึง่มทีุนประเภทระยะยาว คอื บรษิทั
ประกนัชวีติและกองทุนบํานาญของเอกชน ปรากฏว่ายงัไม่มบีทบาทในการสนองความต้องการ
เงนิทุนระยะยาวของอุตสาหกรรมในประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่มกัทําในรูปลงทุนหลกัทรพัย์
รฐับาลหรอืเงนิฝากประจาํกบัธนาคารพาณชิย ์



 ๑๐๑ 

การสนองความต้องการเงนิทุนในส่วนเอกชนมไิดข้าดแคลนเฉพาะสนิเชื่อระยะยาวเท่านัน้ 
การสนองความตอ้งการเงนิทุนทีไ่ดจ้ากการจาํหน่ายหุน้กไ็มเ่พยีงพอเช่นกนั และสถาบนัทีจ่ดัการใน
เรื่องการออกหุน้จาํหน่ายแก่ประชาชนยงัดําเนินงานไดใ้นขอบเขตจาํกดั และตลาดหลกัทรพัยอ์อก
ใหมแ่ละตลาดหุน้กย็งัเพิง่แรกเริม่ 

ผลการสนองความต้องการเงนิทุนในส่วนเอกชนของสถาบนัการเงนิประเภทต่างๆ ใน
ระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ปรากฏว่าธนาคารพาณิชยไ์ดข้ยายสนิเชื่อในรปูเงนิใหกู้้และเบกิเกนิ
บญัชเีพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 16.9 ต่อปี ซึง่นับว่าเป็นอตัราทีค่่อนขา้งสูง ในระหว่างปี 2509–
2513 การใหกู้้ยมืแก่ส่วนเอกชนของธนาคารพาณิชยม์จีาํนวนเพิม่ขึน้สุทธ ิ10,103 ลา้นบาท เป็น
การใหกู้ย้มืเพื่อการเกษตร เหมอืงแร ่อุตสาหกรรม รบัเหมาก่อสรา้ง ธุรกจิเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์
และสาธารณูปการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไดใ้หเ้งนิกู้เกษตรกรทัง้โดยตรง
และโดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเป็นจํานวน 2,185 ล้านบาท ความต้องการทางการเงนิของ
เกษตรกรเพื่อลงทุนทางเกษตรยงัมมีากอยู่ แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ไม่อาจจะขยายได้มาก
เพราะมขีีดจํากัดในจํานวนเงนิทุน บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เงนิกู้แก่
เอกชนเพื่อลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมขนาดกลางเป็นจาํนวน 424 ลา้นบาท ในช่วงระยะ 2510–
2513 และคาดว่าเมื่อสิน้ปี 2514 บรรษทัจะอนุมตัเิงนิกู้เป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท การใหเ้งนิกู้เพื่อ
ลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมของบรรษทัสามารถขยายไปไดม้าก แต่บรรษทัมปีญัหาขาดแคลนดา้น
เงนิทุน เพราะมขีดีจาํกดัโดยพระราชบญัญตัเิงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดใหร้ฐับาล
คํ้าประกนัเงนิกู้ไม่เกนิ 500 ลา้นบาทเท่านัน้ จงึควรแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน สําหรบั
สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ให้เงนิกู้ยมืในระยะ 4 ปีแรกของแผนเป็นจํานวนเงนิ 
106.3 ล้านบาท เมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนคาดว่าจะใหเ้งนิกู้ได้ประมาณ 133 ลา้นบาท กจิการ
ประกนัชวีติไดล้งทุนในกจิการของส่วนเอกชนในช่วงระยะปี 2510–2513 เป็นจาํนวนเงนิ 101 ลา้น
บาท เมือ่สิน้ปี 2514 คาดว่าบรษิทัประกนัชวีติสามารถลงทุนในส่วนเอกชนประมาณ 125 ลา้นบาท 
ซึ่งนับว่ากจิการประกนัชวีติประสบอยู่ คอื ขาดความเชื่อถอืจากประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกบั
ตลาดหลักทรัพย์มีขอบเขตการดําเนินงานจํากัด ทําให้กิจการประกันชีวิตสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยไ์ดน้้อย ตลาดเงนิและตลาดทุนสามารถใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเงนิทุนแก่ส่วนเอกชน
ไดป้ระมาณ 1,200 ลา้นบาท ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา การดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาด
เงนิยงัไม่สามารถสนองความต้องการให้เอกชนได้เต็มที่ เนื่องจากตลาดหลกัทรพัยย์งัขาดสภาพ
คล่อง ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจและนิยมวธิกีารลงทุนในรปูหุน้และหุน้กู้ และขาดตลาดรองไวค้อยคํ้าจุน
ภาวะการเงนิของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดเงนิ 

 

 



 ๑๐๒ 

เป้าหมายของการลงทุนส่วนเอกชนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 3 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ความสําคญัในการพฒันาส่วนเอกชนต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมจะเพิม่มากขึน้ ความต้องการเงนิลงทุนในส่วนเอกชนสาขาต่างๆ คาดว่าจะมี
จาํนวนไม่น้อยกว่า 131,000 ลา้นบาท ซึง่มากกว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ซึง่กําหนดไว ้92,000 
ล้านบาท เงนิลงทุนส่วนเอกชนคดิเป็นรอ้ยละ 66 ของเงนิทุนทัง้สิ้นและคาดว่าจะมอีตัราเพิม่ถวั
เฉลีย่รอ้ยละ 7.3 ต่อปี 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนส่วนเอกชนระยะ 2515–2519 

(ล้านบาท) 

นิตบิุคคลและเอกชนในประเทศ   96,700 
แหล่งต่างประเทศ   13,850 
สถาบนัการเงนิ   20,450 
 ธนาคารพาณิชย ์ 12,500*  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3,250  
 บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,700  
 สาํนกังานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 300  
 กจิการประกนัชวีติ 200  
 ตลาดเงนิและตลาดทุน 2,500  
  รวม 131,000 
หมายเหตุ  เป็นเงนิลงทุนสุทธ*ิ 

นโยบายและมาตรการท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัการเงินต่างๆ 

การพฒันาสถาบนัการเงนิในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะมุ่งสนับสนุนใหส้ถาบนัการเงนิ
ประเภทต่างๆ ขยายการดําเนินงานเพื่อระดมเงนิออมที่อยู่นอกสถาบนัการเงนิให้เข้าสู่สถาบนั
การเงนิ เพื่อนําไปลงทุนที่เป็นประโยชน์ สถาบนัการเงนิที่มอียู่แล้วซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สํานักงาน
ธ น กิ จ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัการเงนิ และบรษิทัเงนิทุนเอกชน จะได้รบัการ
สนบัสนุนใหด้าํเนินงานทีก่วา้งขวางมากขึน้เพื่อใหส้ามารถสนองความต้องการเงนิทุนทีย่งัมอียู่เป็น
จาํนวนมาก 



 ๑๐๓ 

สําหรบัสถาบนัการเงนิประเภทใหม่ ซึง่ได้แก่ ตลาดการเงนิและตลาดทุน จะมคีวามสําคญั
เพิม่มากขึ้น มาตรการในการพฒันาตลาดการเงนิและตลาดทุนที่สําคญัได้แก่ การตรากฎหมาย
กําหนดให้สถาบนัการเงนิที่มบีทบาทสําคญัในตลาดเงนิ และตลาดทุนเขา้มาอยู่ในข่ายกํากบัดูแล
ของทางการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สาธารณชนได้เกิดความมัน่ใจว่าการลงทุนของตนได้รบัการ 
คุ้มครองโดยการดําเนินงานที่สมควรของสถาบนัเหล่านัน้ นอกจากนี้จะได้ดําเนินการเพื่อให้มี
กฎหมายบรษิทัสาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตการดําเนินงานของบรษิทัสาธารณชน
โดยเหมาะสมในดา้นการส่งเสรมิการดําเนินงานของตลาดเงนิและตลาดทุน จะพจิารณาแก้ไขความ
เหลื่อมลํ้าในดา้นการจดัเกบ็ภาษแีละพจิารณาให้สทิธปิระโยชน์ ในดา้นภาษแีละอื่นๆ เพื่อเป็นการ
จงูใจและส่งเสรมิใหต้ลาดเงนิและตลาดทุนสามารถเป็นกลไกสําคญัในการระดมเงนิออมของเอกชน
มาใชล้งทุนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม 

ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ล่าวนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่
เป็นธนาคารกลางของประเทศ จดัว่ามบีทบาทสําคญัทัง้ในด้านการสอดส่องดูแลให้ระบบธนาคาร
พาณิชย์มคีวามมัง่คงเป็นที่เชื่อถอืของประชาชน ดําเนินการในทางที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ส่วนรวมของประเทศ ตลอดทัง้การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนั
การเงนิพเิศษต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษทัเงนิทุน  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ในขอบเขตทีส่อดคลอ้งกบัการรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของ
ประเทศ 

นโยบายและมาตรการทีส่าํคญัในการพฒันาสถาบนัการเงนิต่างๆ มดีงันี้ 

ธนาคารพาณิชย ์

(1) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชยด์ําเนินการต่างๆ เพื่อระดมเงนิฝากให้
ไดม้ากขึน้โดยมาตรการดงันี้ 

ก. อนุญาตใหเ้ปิดสาขาของธนาคารพาณิชย ์โดยเฉพาะในชนบทและทอ้งถิน่  
ซึ่งมจีํานวนธนาคารพาณิชยเ์ปิดดําเนินการอยู่ไม่เพยีงพอ โดยปรบัปรุงหลกัเกณ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายน้ี 

ข. ส่งเสรมิให้ธนาคารพาณิชย์รบัฝากเงนิระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อดึงดูด 
เงนิออมระยะยาว ในการนี้จะไดพ้จิารณาทบทวนอตัราดอกเบีย้เงนิฝากตามความเหมาะสม 

(2) ส่งเสรมิใหธ้นาคารพาณิชยข์ยายบรกิารเพื่อสนองความต้องการในสาขาเศรษฐกจิ
ทีม่คีวามสาํคญัต่อการพฒันาประเทศและการพฒันาทอ้งถิน่มากขึน้ โดยมมีาตรการดงันี้ 

ก. ให้ความสนับสนุนในการเปิดสาขาธนาคารเป็นพิเศษ แก่ธนาคารที่ม ี
ส่วนช่วยในการพฒันาทอ้งถิน่และสนิเชื่อเพื่อการเกษตร 



 ๑๐๔ 

ข. ส่งเสรมิให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืทางการเงินแก่
สถาบนัการเงนิพเิศษทีด่าํเนินการใหเ้งนิกูเ้พื่อการเกษตรและเงนิกูเ้พื่ออุตสาหกรรม 

ค. ดําเนินการเพื่อให้ธนาคารพาณิชยไ์ด้รบัสนิเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในรปูการขายช่วงซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทต่างๆ เพิม่ขึน้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(1) รฐับาลจะให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ในรูปการ 
ลงทุนในหุน้ธนาคารและเงนิกูม้ากขึน้ 

(2) สนับสนุนและช่วยเหลอืธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ในการหาเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากแหล่ง
ต่างๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ ในการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขยายวงเงนิและประเภท
ขอความอนุเคราะหด์า้นรบัช่วงซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิอนัเนื่องมาจากการเกษตรกรรมใหม้ากขึน้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 

(3) ขยายการใหกู้้ยมืสนิเชื่อระยะปานกลางอนัจะเป็นการช่วยใหเ้กษตรกรไดป้รบัปรุง 
วธิกีารเกษตรใหท้นัสมยัขึน้ 

(4) ดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายส่งเสรมิการเกษตรของรฐับาลกบัส่วนราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาํหรบัสนิเชื่อการเกษตรระยะยาวนัน้อาจพจิารณาสถาบนัการเงนิเพื่อเรือ่งนี้ขึน้ต่างหาก 

บรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรม 

(1) สนับสนุนบรรษัทให้เพิ่มการให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญลําดับสูง 
ในการพฒันาเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมทีใ่ช้ผลผลติทางการเกษตรและเหมอืงแร ่
เป็นวตัถุดบิอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทนการสัง่สนิค้าเข้า 
และอุตสาหกรรมทีผ่ลติปจัจยัเพื่อการเกษตร ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นนโยบายรฐับาลอาจพจิารณาจดัตัง้
ใหใ้นรปูกองทุนพเิศษ  

(2) ส่งเสรมิใหบ้รรษทัร่วมลงทุนในบรษิทัสาธารณชนทีป่ระกอบกจิการอุตสาหกรรมที่
มคีวามสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ 

(3) ส่งเสรมิใหม้บีทบาทในการพฒันาตลาดทุน ทัง้นี้ อาจตัง้สาขาขึน้ในต่างจงัหวดัดว้ย 

(4) แกไ้ขพระราชบญัญตับิรรษทัเงนิทุน เพื่อใหส้ามารถเพิม่ทุนไดต้ามทีส่มควร 



 ๑๐๕ 

(5) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรบัช่วงซื้อลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีบ่รรษทัฯ ซือ้ลดไวจ้าก 
กจิการอุตสาหกรรมอกีต่อหนึ่งดว้ยในอตัราซือ้ลดทีต่ํ่า 

กิจการประกนัชีวิต 

(1) ปรบัปรุงการกํากับควบคุมกิจการประกันชีวิตให้เป็นไปโดยเหมาะสมเพื่อให้ 
ประชาชนเกดิความเชื่อถอื 

(2) พจิารณาแก้ไขประมวลรษัฎากรให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานของการประกัน
ชีวิตตามสภาพปจัจุบัน รวมทัง้พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ในอัตราที่เท่าเทียมกับการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืเงนิทุนเลีย้งชพี 

(3) ส่งเสริมให้กิจการประกันชีวิตมีบทบาททําการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ความ 
ปลอดภยัและมัน่คงในส่วนเอกชนใหม้ากยิง่ขึน้ 

ตลาดเงินทุน 

(1) ส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศอนัเหมาะสมแก่การลงทุนในหลกัทรพัย ์

(2) กํากบัดแูลการดําเนินงานของสถาบนัการเงนิต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการทีด่แีละ
สอดคลอ้งกบันโยบายการเงนิและเศรษฐกจิของประเทศ โดยใหม้กีฎหมายเป็นเฉพาะเรือ่ง 

(3) ส่งเสรมิการจดัตัง้สถาบนัการเงนิที่มบีทบาทในการระดมเงนิทุนจากผู้ออมทรพัย์
และทาํการลงทุนระยะะยาวในหลกัทรพัยท์ีใ่หค้วามปลอดภยัและมัน่คงของส่วนเอกชนใหม้ากยิง่ขึน้ 
สถาบนัการเงนิเหล่านี้ ได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชพีและบํานาญ กิจการประกนัชวีติและสถาบนั  
กองทุนรว่มและสถาบนัออมทรพัยอ์ื่นๆ  

(4) ปรบัปรงุและจดัใหม้ตีลาดหุน้หรอืตลาดหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพสมบรูณ์ 

(5) แกไ้ขความเหลื่อมลํ้าในดา้นการจดัเกบ็ภาษ ี

(6) ส่งเสรมิใหม้บีรษิทัสาธารณชนเพิม่มากขึน้ โดยมาตรา ดงันี้ 

ก. ดาํเนินการเพื่อใหม้กีฎหมายบรษิทัสาธารชนเพื่อเป็นเครื่องมอืควบคุมการ
ดาํเนินงานของบรษิทัสาธารณชน 

ข. แก้ไขปญัหาปรบัปรุงประมวลรษัฎากรเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหนัมา 
ลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัสาธารณชนมากขึน้ 

ค. ให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอื่นๆ แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในบริษัท 
สาธารณชนโดยเฉพาะผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 



 ๑๐๖ 

ง. สนับสนุนให้กิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน
ดาํเนินการขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนใหม้ากยิง่ขึน้ 

รฐัวิสาหกิจ 

สถานการณ์ทัว่ไปของรฐัวิสาหกิจ 

รฐัวสิาหกจิเป็นกจิการของรฐับาลที่ตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิ มวีตัถุประสงคท์ี่จะช่วยเร่งรดั
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้เจรญิรวดเรว็และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยิง่ขึ้น 
การดําเนินงานธุรกิจของรัฐบาลในรูปรัฐวิสาหกิจได้เริ่มมีมานานแล้ว โดยเริ่มจากกิจการ
สาธารณูปการ ซึ่งต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจํานวนมาก อาทเิช่น การรถไฟและโทรศพัท์ ต่อมาการ
ดําเนินงานวสิาหกจิของรฐัได้ขยายตวัในรูปการผลติสนิคา้และบริการ ซึ่งในขณะนัน้เอกชนยงัมไิด้
ลงทุนเป็นลํ่าเป็นสนัประการหนึ่ง และผลติสนิคา้ประเภทยุทธบรภิณัฑห์รอืเพื่อสนองความต้องการ
ของราชการทหารในยามสงครามประการหน่ึง เพื่อต่อตา้นและจาํกดัอทิธพิลของต่างดา้วอกีประการ
หนึ่ง นโยบายส่วนใหญ่ทีด่ําเนินการในขณะนัน้จงึเป็นการขยายบรกิารและการผลติเพื่อสนองความ
ต้องการที่ขาดแคลน และได้ขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมไปถึงกิจการต่างๆ นอกจาก 
อุตสาหกรรมบางประเภทก็ไดข้ยายตวัไปถงึกจิการพาณิชย ์การธนาคารและการประกอบธุรกจิใน
ด้านการเกษตรอีกด้วย ดงันัน้นโยบายและวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้รฐัวสิาหกิจแต่ เดมิจงึไม่ม ี
หลกัเกณฑ์ที่แน่นอน การตัง้ขึ้นก็ถือเอาความต้องการตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลกัในการ
พจิารณา จํานวนกิจการของรฐัในรูปรฐัวสิาหกิจจงึเพิม่ขึ้นอย่างมากมาย รฐัวสิาหกิจส่วนใหญ่ที่
สามารถทาํกําไรไดใ้นระยะนัน้อยูใ่นประเภทการผลติสนิคา้ผกูขาด ส่วนรฐัวสิากิจอื่นๆ ทีด่ําเนินการ
ในทาํนองเดยีวกบัเอกชนตอ้งประสบผลขาดทุนและจาํตอ้งเลกิกจิการไปเป็นจาํนวนมาก 

รัฐวิสาหกิจหรือการประกอบธุรกิจของรัฐได้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีทัง้ที่ร ัฐ
ดาํเนินการเอง และทีร่ฐัมหีุน้ส่วนร่วมกบัเอกชน ดงันัน้ จงึมกีารกําหนดคํานิยมเกี่ยวกบัรฐัวสิาหกจิ
ขึ้ น  
ในพระราชบญัญตัสิภาพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิพ.ศ. 2502 ไวว้่า รฐัวสิาหกจิ หมายถงึ กจิการทีม่ ี
ทุนทัง้สิ้นเป็นของรฐั หรือรฐัถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ตามความหมายดังกล่าวน้ี ปจัจุบัน 
รฐัวสิาหกจิจงึมอียู่เป็นจํานวนทัง้สิ้น 80 แห่ง เป็นรฐัวสิาหกจิที่มทีุนทัง้สิ้นเป็นของรฐัจํานวน 49 
แห่ง และรฐัถอืหุ้นเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิ จํานวน 31 แห่ง ทัง้นี้ไม่รวมถึงกจิการประเภทเงนิทุน- 
หมุนเวยีน ซึง่มอียู่เป็นจาํนวนมาก เป็นกจิการขนาดเลก็และมคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
น้อยมาก รฐัวสิาหกจิทัง้ 80 แห่ง อาจแบ่งไดต้ามลกัษณะของการจดัตัง้ออกเป็น 4 ประเภท คอื 

(1) รฐัวิสาหกิจประเภทท่ีจดัตัง้ขึ้นโดยตราพระราชบญัญัติจดัตัง้โดยเฉพาะ 
ปจัจุบนัมอียู่ 15 แห่ง มทีุนดําเนินงานทัง้สิน้เป็นของรฐั รฐัวสิาหกจิเหล่านี้ในพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ไดก้ําหนดใหจ้ดัทาํงบประมาณประจาํปี ซึง่ประกอบดว้ย งบลงทุนและงบทาํการ สําหรบังบลงทุนให้



 ๑๐๗ 

นําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อ
ทราบ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรอืแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(2) รฐัวิสาหกิจประเภทท่ีจดัตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความใน 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้องคก์ารของรฐั พ.ศ. 2496 มจีาํนวน 19 แห่ง มทีุนดําเนินงานทัง้สิน้เป็นของ
รฐั ได้แก่ องค์การรบัส่งสนิค้าและพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การ 
เชือ้เพลงิ องคก์ารสวนยาง เป็นตน้ 

(3) รฐัวิสาหกิจประเภทท่ีจดัตัง้ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยมี
ฐานะตามกฎหมายเป็นบรษิัทจํากดั ปจัจุบนัอยู่ 27 แห่ง มทีัง้ที่รฐัถอืหุ้นทัง้สิ้น และที่รฐัถอืหุ้น
ร่วมกับเอกชนโดยมหีุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสบิ บรษิัทที่มหีุ้นทัง้สิ้นเป็นของรฐั ได้แก่ บรษิัทไทย
โทรทศัน์ จาํกดั บรษิทัเดนิอากาศไทย จาํกดั บรษิทัไมอ้ดัไทย จาํกดั เป็นต้น สําหรบัรฐัวสิาหกจิที่
รฐัถือหุ้นเกินร้อยละห้าสบิ ได้แก่ บรษิัทวิทยุการบินไทย จํากัด บรษิัทสหโรงแรมไทยและการ
ท่องเทีย่ว จาํกดั บรษิทัการบนิไทย จาํกดั เป็นตน้ 

(4) รฐัวิสาหกิจประเภทท่ีตัง้ขึ้นตามมติคณะรฐัมนตรี โดยรฐับาลจะกําหนดทุน 
หมนุเวยีนเพื่อการดาํเนินงานและใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกระทรวงเจา้สงักดั มจีาํนวน 19 แห่ง 
รฐัวสิาหกจิประเภทนี้ไม่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล เช่น ประเภทดงักล่าวขา้งต้น การทํานิตกิรรมต่างๆ 
จะต้องทําในนามของกระทรวงเจ้าสงักัด ได้แก่ สํานักงานสลากกินแบ่งรฐับาล โรงงานยาสูบ  
สถานธนานุเคราะห ์โรงงานผลติสารสม้ เป็นตน้ 

รฐัวิสาหกิจประเภทต่างๆ ดงักลาวได้มกีารควบคุมการดําเนินงานและการใช้จ่ายของ  
องค์การโดยระเบียบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้ออกไว้เป็นคราวๆ ตามความจําเป็นและความ  
เหมาะสม ระเบยีบต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ระเบยีบการบญัชแีละการเงนิของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2504 
ระเบยีบว่าด้วยงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2507 ซึ่งกําหนดใหร้ฐัวสิาหกจิจดัทํางบประมาณ
ประจําปี โดยแยกเป็นงบลงทุนและงบทําการเพื่อเสนอคณะกรรมการบรหิาร ของรฐัวิสาหกิจ
พจิารณาอนุมตัใิชล้่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางดําเนินงาน และใหร้ฐัวสิาหกจิเสนองบลงทุนประจาํปีให้
คณะกรรมการบรหิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตพิจิารณาเสยีก่อนจงึจะดําเนินการได ้เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิพ .ศ. 2502 (แก้ไข พ.ศ. 2503) 
อย่างไรก็ตาม สําหรบัการพิจารณางบลงทุนของรฐัวสิาหกิจประเภทที่ได้จดัตัง้ขึ้นโดยกฎหมาย
เฉพาะก็ยงัจําเป็นต้องเสนอให้คณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบในงบลงทุนและรบัทราบงบทําการ
ตามทีไ่ดม้บีทบญัญตัไิวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้รฐัวสิาหกจินัน้ๆ 



 ๑๐๘ 

การด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 และ
ฉบบัท่ี 2 

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรก (พ.ศ. 2504–2509) ส่วนใหญ่ของการลงทุนเพื่อ 
รฐัวิสาหกิจมุ่งไปในด้านการส่งเสริมสาธารณูปการ ได้แก่ การไฟฟ้า การรถไฟ การท่าเรือฯ  
อกีส่วนหนึ่ง ได้แก่ การชดใช้และการชําระหนี้เงนิกู้จากกจิการรฐัวสิาหกจิเพื่ออุตสาหกรรม แผน
ฉบบัน้ีจงึไดก้ําหนดนโยบายในการทีจ่ะจาํกดัการขยายตวัของรฐัวสิาหกจิในดา้นต่างๆ ไวเ้ป็นต้นว่า
ในดา้นอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อไมใ่หแ้ขง่ขนักบัเอกชน เนื่องจากรฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราช-
บญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2502 ในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่1 ไดม้กีาร
กําหนดวงเงินงบพฒันาไว้เป็นจํานวน 8,655 ล้านบาท เป็นงบพัฒนารฐัวิสาหกิจสาขา 
พลงังาน 3,521 ลา้นบาท สาขาคมยาคม 3,266 ลา้นบาท สาขาอุตสาหกรรม 1,468 ลา้นบาท สาขา
เกษตร 263 ลา้นบาท และสาขาพาณิชยแ์ละบรกิาร 137 ลา้นบาท ผลการลงทุนจรงิปรากฏว่า ได้
ลงทุนในงบพฒันาฯ ทัง้สิ้นไป 5,700 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 66 ของงบพฒันาตามแผนพฒันาฯ 
(ตารางที่ 1) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  เห็นสมควรมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินลงทุนของ 
รฐัวิสาหกิจให้ได้ผลอย่างจริงจัง และให้เป็นไปโดยประหยดั จึงได้มีการวางระเบียบควบคุม  
รฐัวสิาหกจิในดา้นการเงนิ การบญัช ีและการลงทุนขึน้ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 2 รฐัได้กําหนดนโยบายที่จะส่งเสรมิและปรบัปรุง 
รฐัวสิาหกจิใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ โดยเฉพาะรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเป็นส่วนใหญ่ การดําเนินงานจึงได้มุ่ง
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะของแผนฉบบันี้ ปรากฏว่ารฐัวสิาหกจิ
ได้ใช้เงนิรายได้จากผลกําไรมาลงทุนในโครงการพฒันามากขึน้ (ตารางที่ 1) สําหรบัรฐัวสิาหกจิ
ประเภทอุตสาหกรรมและพาณชิยไ์ดล้ดความสําคญัลงเพื่อมใิหเ้ป็นการแข่งขนักบัเอกชน ดงัจะเหน็
ได้จากการที่รฐัอนุมตัิงบลงทุนเพื่อการพฒันาของรฐัวิสาหกิจสาขาคมนาคม 9,858 ล้านบาท 
แบ่งเป็นพลงังาน 4,272 ลา้นบาท หรอืเพยีงรอ้ยละ 3 เป็นงบพฒันาสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย ์
ทัง้นี้ เนื่องจากรฐับาลไดม้นีโยบายที่จะส่งเสรมิให้เอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศได้มสี่วน
ร่วมลงทุนเพื่อพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมากขึน้ จงึได้วางนโยบายและเป้าหมายลดงบพฒันา 
รฐัวสิาหกจิประเภทอุตสาหกรรมและการคา้ใหน้้อยลงเพื่อรกัษานโยบายดงักล่าว และโดยเหตุทีร่ฐั
ไดล้งทุนในการปรบัปรงุรฐัวสิาหกจิในแผนพฒันาฯ ฉบบัแรกไปเป็นจาํนวนเงนิมใิช่น้อย อนัมผีลทํา
ให้ฐานะการเงนิของรฐัวสิาหกจิดขีึน้ ดงันัน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 การใชจ้่ายเงนิลงทุนพฒันา
ของรฐัวสิาหกิจจงึใช้จ่ายจากเงนิรายได้มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระการกู้เงนิจากต่างประเทศและ  
งบประมาณแผ่นดนิสดัส่วนการใชจ้่ายเงนิลงทุนในงบพฒันารฐัวสิาหกจิจาํนวน 9,858 ลา้นบาท นี้ 
เป็นเงนิที่จ่ายจากเงนิรายได้ของรฐัวิสาหกิจเอง  4,047 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20 เงนิกู ้
ต่างประเทศและเงินสินเชื่อต่างประเทศ 3,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 ของงบพัฒนา 



 ๑๐๙ 

รฐัวสิาหกจิทัง้สิน้ จากผลการดําเนินงานจรงิในปี 2510–2512 และของปี 2513–2514 โดยประมาณ
ปรากฏว่ารฐัวสิาหกจิได้ลงทุนในงบพฒันาไปเป็นจาํนวนเงนิ 9,685 ล้านบาท (ตารางที ่1) หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 98 ของงบพฒันาทัง้สิ้นทีก่ําหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 โดยใช้จ่ายจากเงนิ
รายได ้4,975 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 52 ซึง่สูงกว่าทีก่ําหนดไวใ้นแผน 928 ลา้นบาท ใชจ้่ายจากเงนิ
งบประมาณแผ่นดนิ 2,058 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21 ใชจ้่ายจากเงนิกู้ต่างประเทศและเงนิสนิเชื่อ
ต่างประเทศ 2,651 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27 ซึง่ตํ่ากว่าที่่กําหนดไวใ้นแผนรอ้ยละ 13 (39–27) จาก
การเปรยีบเทียบงบพัฒนาฯ ที่ดําเนินการจรงิกับงบพัฒนาตามแผนแล้ว จะเห็นได้ชดัว่า โดย
ส่วนรวมฐานะของรฐัวสิาหกิจดขีึ้นแต่ยงัมหีลายแห่งที่ดําเนินการไม่ได้ผลและขาดประสทิธภิาพ 
รฐัวสิาหกจิทีส่ามารถทาํรายไดด้นีัน้เป็นประเภทผกูขาดและการพลงังาน เมื่อรวมกนัแลว้ รฐัสาหกจิ
สามารถส่งเงนิรายไดใ้หร้ฐัเป็นเงนิ 4,500 ลา้นบาท ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

สําหรบัแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ที่กําหนดไว้ว่าจะ
ศกึษาถงึวตัถุประสงคแ์ละการดําเนินงานของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง เพื่อจะได้ปรบัปรุงให้ดขีึน้หรอื
เพื่อยุบเลกิไปเสียบ้างนัน้ ก็ปรากฏว่าได้ผลอยู่บ้างดงัจะเห็นได้ว่า ในระยะต้นของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 มรีฐัวสิาหกจิอยู่เป็นจาํนวน 108 แห่ง แต่ในปจัจุบนัมเีหลอือยู่เพยีง 80 แห่ง รฐัวสิาหกจิ
ส่วนใหญ่ทีห่มดสภาพไป ไดแ้ก่ บรษิทัจงัหวดั เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทการคา้ไดด้ําเนินการขายหุน้
ให้เอกชนไปจนหมดสภาพเป็นรฐัวิสาหกิจ รฐัวิสาหกิจบางแห่งได้ขายกิจการให้เอกชนรบัไป  
ดําเนินการ เช่น บรษิทักระสอบไทย จาํกดั รฐัวสิาหกจิบางแห่งไดม้มีตคิณะรฐัมนตรใีห้ยุบเลกิแล้ว 
และอยู่ระหว่างการชําระบญัช ีเช่น บรษิัทเกลอืไทย จํากดั รฐัวสิาหกิจประเภทพลงังานได้มมีติ 
คณะรฐัมนตรีให้รวมกิจการเข้าด้วยกัน ได้แก่ การรวมการไฟฟ้ายนัฮี การไฟฟ้าลิกไนท์ และ 
การไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้ด้วยกนั และมพีระราชบญัญตัจิดัตัง้การไฟฟ้าฝ่ายผลติขึน้ เป็น
ต้น เพื่อเป็นการปรบัปรุงกิจการของรฐัวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการ
ดาํเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 



 ๑๑๐ 

ตารางท่ี 1 
ตารางเปรียบเทียบงบพฒันา ฉบบัท่ี 1 และ 2 

 แผนฉบบัท่ี 1 (2504–2509 แผนฉบบัท่ี 2 (2510–2514) 
 ตามแผน จ่ายจริง ตามแผน จ่ายจริง 

2510–2512 
ประมาณ 

2513–2514 
รายจ่าย 

สาขาเกษตร       
งบพฒันา 263.21 151.57 465.89 62.68 44.78 107.46 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน       
เงนิรายได ้ 194.46 71.71 400.00 13.42 32.35 45.77 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 68.75 62.78 65.89 49.26 12.43 61.69 
เงนิต่างประเทศ       
และสนิเชื่อ - 17.09 - - - - 
สาขาคมนาคม       
งบพฒันา 3,266.05 1,888.89 4,842.24 1,932.41 2,350.34 4,282.75 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน       
เงนิรายได ้ 1,372.92 980.32 2,458.77 1,295.68 1,576.63 2,872.31 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 1,001.73 544.00 673.47 259.55 182.08 441.67 
เงนิกูต้่างประเทศ       
และสนิเชื่อ 890.40 364.54 1,710.00 377.14 591.63 968.77 
สาขาพลงังาน       
งบพฒันา 3,521.20 2,860.62 4,272.16 2,250.08 2,550.93 4,806.01 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน       
เงนิรายได ้ 588.48 366.21 1,004.38 827.84 808.0 1,637.64 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 564.70 1,051.75 1,142.28 672.16 813.52 1,485.58 
เงนิกูต้่างประเทศ       
และเงนิเชื่อ 2,368.02 1,442.66 2,125.50 355018 927.61 1,62.72 
สาขาอตุสาหกรรม       
งบพฒันา 1,468.37 731.98 278.05 273.49 124.03 397.52 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน       
เงนิรายได ้ 687.97 366.24 183.36 253.41 112.39 365.80 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 540.90 365.74 94.69 20.08 11.64 31.72 
เงนิกูต้่างประเทศ       
และสนิเชื่อ 239.50 - - - - - 

 
 



 ๑๑๑ 

 แผนฉบบัท่ี 1 (2504–2509 แผนฉบบัท่ี 2 (2510–2514) 
 ตามแผน จ่ายจริง ตามแผน จ่ายจริง 

2510–2512 
ประมาณ 

2513–2514 
รายจ่าย 

สาขาพาณิชยแ์ละบริการ       
งบพฒันา 136.56 71.25 - 28.51 63.04 91.55 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน       
เงนิรายได ้ 130.56 61.35 - 28.51 25.07 53.58 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 6.00 9.90 - - 37.97 37.97 
เงนิกูต้่างประเทศ       
และสนิเชื่อ - - - - - - 
รวมงบพฒันาทุกสาขา 8,655.39 5,704.32 9,858.34 4,552.17 5,133.12 9,685.29 
แหล่งท่ีมาของงบพฒันา       
เงนิรายได ้ 2,974.39 1,845.83 4,046.51 2,418.86 2,556.24 4,975.10 
เงนิงบประมาณ       
และเงนิกูค้ลงั 2,182.08 2,034.20 1,976.33 1,000.99 1,057.64 2,058.63 
เงนิกูต้่างประเทศ       
และสนิเชื่อ 3,498.92 1,824.29 3,835.50 1,130.32 1,519.24 2,651.56 

 

การพฒันารฐัวิสาหกิจในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

จากผลการดําเนินงานของรฐัวสิาหกจิทีแ่ลว้ๆ มา ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และ
ฉบบัที ่2 ปรากฏว่า รฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่ทีด่ําเนินการมผีลกําไรเป็นกจิการประเภทผูกขาดหรอืให้
สทิธพิเิศษ รฐัวสิาหกิจบางแห่งประสบผลขาดทุน โดยที่ไม่น่าจะต้องขาดทุนและมบีางแห่งที่การ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่ได้วางไว้ เน่ืองจากสาเหตุสําคญั
หลายประการ จาํเป็นจะต้องมกีารแก้ไขปรบัปรุงใหด้ขีึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 
2515–2519) ดงัต่อไปนี้ คอื 

1. ด้านการบริหารยังขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีประมาณการใช้จ่ายและลงทุนที่ 
รอบคอบ สําหรบัอนาคต ขาดการจดัองคก์ารทีด่ ีคนลน้งาน ใช้คนไม่ตรงกบัความรูค้วามสามารถ
และขาดผู้บริหารงานที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายสูง เพราะขาดการควบคุมการบริหารงานที่ด ี  
คณะกรรมการในรฐัวสิาหกจิทัว่ไปควรจะมกีารเปลีย่นแปลงตวับุคคล ให้ผูท้ี่มคีวามสามารถและมี
ประสบการณ์เขา้เป็นกรรมการควบคุมการบรหิาร 

2. ด้านการผลิตและการตลาด รฐัวิสาหกิจบางแห่งไม่มีการวางแผนการผลิตให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เนื่องจากรฐัวิสาหกิจไม่มกีารศึกษาและวิจยัตลาด และ  
ผู้ดําเนินงานไม่ได้มปีระสบการณ์ทางการค้า ทําให้เกิดปญัหาผลิตแล้วขายไม่ออก หรอืต้นทุน 
การผลติสูง เพราะซื้อวตัถุดบิในราคาสูง ขาดการหาวธิจีูงใจลูกค้าตามวถิกีารค้าและพยายามขอ  



 ๑๑๒ 

อภิสิทธิใ์นด้านธุรกิจจากรัฐบาลอยู่เสมอ เมื่อได้อภิสิทธิแ์ล้วก็เกิดความเฉื่ อยชาไม่ปรับปรุง 
สมรรถภาพ จงึมกัแขง่ขนักบัผูผ้ลติไมไ่ด ้

3. ด้านการเงนิและการบญัช ีรฐัวสิาหกิจบางแห่งขาดการวางแผนทางด้านการเงนิ
ขาดผู้มคีวามรู้ในด้านการบญัชแีละไม่สามารถใช้ระบบการควบคุมการเงนิสมยัใหม่ ทําให้ขาด  
เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ การดําเนินงานทางการเงนิหละหลวมไม่รดักุม เป็นเหตุใหผู้บ้รหิารงาน
ไมท่ราบฐานะการเงนิของกจิการทีแ่ทจ้รงิจงึดําเนินการไดผ้ดิพลาดทําใหเ้กดิการขาดทุน 

4. ดา้นการลงทุนของรฐัวสิาหกจิจากเงนิรายได ้รฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ทีด่ําเนินการได้
ดมีผีลกําไรสูง แต่นําเงนิไปใช้จ่ายลงทุนที่ไม่จําเป็นและไม่สอดคล้องกบันโยบายพฒันาเศรษฐกจิ  
ทัง้ๆ ทีก่ารลงทุนเหล่านี้มไิดม้ผีลในทางเพิม่รายได ้ตรงกนัขา้มกลบัทาํใหเ้กิดรายจ่ายประจาํเพิม่ขึน้ 
และกําไรลดลง จงึควรกําหนดในระเบยีบว่าดว้ยงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ พ .ศ. 2507 เพื่อใหร้ดักุม
เพยีงพอและเพื่อใหก้ารใชจ้า่ยเงนิเป็นไปโดยประหยดั 

5. รฐัวิสาหกิจบางแห่งไม่พยายามปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือ
นโยบายรฐับาลกําหนดให้แต่กลบัพยายามใช้จ่ายไปในกจิการที่ไม่ค่อยจะปรากฏผลประโยชน์แก่
ส่วนรวมหรอืกจิการที่เอกชนน่าจะทําได้ดกีว่าและประหยดักว่า รฐัวสิาหกิจบางประเภทมหีน้าที่
อํานวยบรกิารโดยสะดวกแก่ประชาชนในราคาอนัสมควร แต่กลบัพยายามหากําไรมากไป และมไิด้
ใชก้ําไรนัน้เพื่อขยายบรกิารและคดิอตัราค่าบรกิารของตนเอพื่อช่วยค่าครองชพีของประชาชน 

6. การส่งเงนิรายได้ให้รฐัจากผลกําไร รฐัวสิาหกิจขนาดใหญ่ที่ดําเนินการได้ผลดมีี 
กําไรสูง ไม่พยายามทีจ่ะส่งเงนิรายได้ให้ผูถ้อืหุ้นคอืรฐัมากขึน้ แต่กลบันําผลกําไรไปใช้จ่ายลงทุน
ขยายงานมากจนเกนิไป ในบางโอกาสเป็นการเพิม่ความต้องการในประเทศโดยไม่สอดคล้องกบั
แผนการเศรษฐกจิการคลงั ซึ่งควรจะได้พจิารณาหาทางควบคุมให้นําเงนิส่งรฐัให้มากขึน้ เป็นการ
ช่วยเหลอืงบประมาณแผ่นดนิ ในอนัที่จะนําไปใช้ในการพฒันาประเทศด้านอื่นๆ ที่มคีวามสําคญั  
ต่อไป 

จากปญัหาและอุปสรรคดงักล่าวน้ี ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัที่ 3 จะได้
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรฐัวสิาหกจิเพื่อปรบัปรุงและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ  
เหล่านี้ ให้น้อยลง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ และสามารถสนับสนุนรายได้แผ่นดนิให้
มากขึน้ เพื่อช่วยเรง่รดัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515–2519) ไดพ้ยายามกําหนดนโยบายว่ารฐัจะสนับสนุน
รฐัวสิาหกจิประเภทใดบ้าง เพื่อวตัถุประสงค์อะไร และกําหนดหลกัเกณฑข์อบเขตการดําเนินการ



 ๑๑๓ 

ของรฐัวิสาหกิจให้ชดัเจน ส่วนรฐัวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รบัการสนับสนุนจากรฐัก็จะได้
พจิารณาหาทางที่จะจําหน่ายจ่ายโอนให้เอกชนรบัไปดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจทําได้หลายวธิ ีก ) 
ขายกจิการทัง้หมด ข) ขายหุน้บางส่วน ค) ใหเ้ช่าสําหรบัรฐัวสิาหกจิทีพ่จิารณาเหน็ว่าไม่มคีวาม
จาํเป็นทีร่ฐัจะต้องดําเนินการต่อไปแลว้ ง) รฐัวสิาหกจิทีไ่ม่สามารถจะปรบัปรุงใหด้ขีึน้และไม่มผีูใ้ด
ตอ้งการ กจ็ะไดพ้จิารณายบุเลกิเสยี 

นโยบาย 

นโยบายส่วนรวมของรฐัวสิาหกจิในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มดีงัต่อไปนี้ คอื 

1. รฐัวสิาหกจิทีร่ฐัจะสนบัสนุนใหค้งดาํเนินการในรปูรฐัวสิาหกจิต่อไป ไดแ้ก่ 

1) รฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขนาดใหญ่ ซึง่จาํเป็น
จะตอ้งจดัทาํเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพฒันาประเทศ 

2) รฐัวสิาหกจิที่ต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจํานวนมากเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  
แต่ประชาชนไม่สนใจที่จะทําเพราะให้ผลตอบแทนน้อยมาก  แต่เมื่อได้ดําเนินการจนมผีลทาง
เศรษฐกจิเกดิขึน้แลว้ จะไดพ้จิารณาดาํเนินการขายใหแ้ก่เอกชนในตลาดหุน้ต่อไป 

3) รฐัวิสาหกิจประเภทยุทธปจัจยัเพื่อการทหารและเพื่อความมัน่คงของ
ประเทศ รฐัวสิาหกจิประเภทผูกขาดเพื่อหารายได้ใหแ้ก่รฐั รฐัวสิาหกจิประเภทเพื่อส่งเสรมิอาชพี
ของคนไทยหรอืเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่จะไดพ้จิารณานโยบายและวตัถุประสงคเ์ป็นแห่งๆ ไป 

4)  รฐัวสิาหกจิประเภททีร่ฐัมนีโยบายเพื่อป้องปนัการผูกขาดโดยผูผ้ลติกลุ่ม
น้อยหรอืเพื่อรกัษาระดบัราคา 

2. รฐัจะไม่ตัง้รฐัวสิาหกจิประเภทอุตสาหกรรมหรอืการค้าขึน้ใหม่ เพื่อทําการแข่งขนั
กบัเอกชน และไม่ขยายกจิการของโรงงานอุตสาหกรรมทีม่อียู่แลว้ไปในดา้นแข่งขนักบัเอกชนเว้น
แต่ในกรณทีีเ่กีย่วกบัสาธารณประโยชน์ และความปลอดภยัของชาต ิ

3. ปรบัปรงุแนวนโยบายและการดาํเนินงานตามแผนงานของรฐัวสิาหกจิใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายของรฐั และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ตามภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อม โดย
คาํนึงถงึสมรรถภาพการบรหิารงานเป็นสาํคญัอนัดบัแรก 

4. ควบคุมการลงทุนและการขยายงานของรฐัวสิาหกจิให้อยู่ในขอบเขตตามนโยบาย
การเงนิของรฐับาลและแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิกบัทัง้ให้เป็นไปโดยประหยดั 
โดยให้รฐัวสิาหกจิที่สําคญัทุกแห่งจดัทําแผนงานและโครงการในอนาคตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ตามความเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาปรบัปรงุและขยายงาน 



 ๑๑๔ 

5. ทบทวนการดําเนินงานของรฐัวสิาหกิจทุกแห่งที่มอียู่แล้ว เพื่อให้ดําเนินการตาม 
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายทีต่ ัง้ไวโ้ดยเครง่ครดั 

แนวทางการด าเนินงาน 

เพื่อให้การดําเนินงานของรฐัวสิาหกิจเป็นไปตามนโยบายดงักล่าว สมควรกําหนดแนว
ทางการดาํเนินงาน ดงันี้ 

1. ศึกษาวตัถุประสงค์และการดําเนินงานของรฐัวิสาหกิจทุกแห่ง เพื่อกําหนดว่า 
รฐัวสิาหกจิใดบา้งอยูใ่นขา่ยซึง่รฐัควรสนับสนุน 

2. รฐัวสิาหกจิทีค่วรรกัษาไวเ้พื่อประโยชน์แห่งรฐัควรจะไดม้กีารควบคุมการลงทุนให้
เป็นประโยชน์ต่อรฐัให้มากที่สุด และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปโดยประหยดั โดยปรบัปรุง
ระเบยีบการเงนิและการบญัชขีองรฐัวสิาหกิจ พ .ศ. 2504 และระเบยีบว่าด้วยงบลงทุนของ 
รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2507 เสยีใหม่ เพื่อให้เหมาะสมรดักุมและรวดเรว็ต่อการปฏบิตัิงานของ 
รฐัวสิาหกจิ 

3. ศกึษาผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของรฐัวสิาหกจิทีไ่ม่อยู่ในหลกัเกณฑท์ีร่ฐั 
จําเป็นจะต้องรกัษาไว้ เพื่อพจิารณาว่าโอกาสมปีระการใดที่จะจําหน่ายจ่ายโอนให้เอกชน โดยจะ
ควรปรบัปรุงกิจการเสยีก่อนจําหน่ายให้เอกชนรบัไปดําเนินการหรอืควรให้จําหน่ายจ่ายโอนให้ 
เอกชนรบัไปดาํเนินการเลยหรอืเหน็ควรใหย้บุเลกิ 

4. เสนอแนะและสนับสนุนให้รฐัวิสาหกิจที่ควรรกัษาไว้จดัทําแผนการผลิต และ 
โครงการลงทุนในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด และความเปลีย่นแปลงในวธิกีาร
ผลติ โดยส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัตลาด ตลอดจนใหม้กีารวางแผนดา้นการเงนิและการบญัชใีหถู้กต้อง
และรดักุม เพื่อใหผู้บ้รหิารไดท้ราบถงึฐานะการเงนิของกจิการอย่างถูกต้อง และสามารถบรหิารงาน
ไดอ้ยา่งเตม็ทีต่ามกําลงัเงนิทีม่อียู่ 

5. วางระเบยีบว่าดว้ยการจาํหน่ายโอนรฐัวสิาหกจิ ตลอดจนการเพิม่ทุนเรอืนหุน้ของ 
รฐัวิสาหกิจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งได้วางไว้ โดยจะพิจารณาตัง้ผู้รบัผิดชอบและเสนอ  
ความเห็นในการปรบัปรุงงาน และแนวทางดําเนินงานของรฐัวิสาหกิจ ตลอดจนการพจิารณาฯ 
จาํหน่ายจา่ยโอน หรอืยบุเลกิรฐัวสิาหกจิต่อคณะรฐัมนตร ี

6. พจิารณาและควบคุมการลงทุนของรฐัวสิาหกจิทุกแห่ง เพื่อใหนํ้าเงนิรายไดส้่งรฐัให้ 
มากที่สุด หรือหากรฐัวิสาหกิจจะเก็บรกัษาเงินผลกําไรไว้ เพื่อสนับสนุนการคล่องตัวในการ 
ดาํเนินงาน กใ็หม้แีผนการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตแิลว้ 



 ๑๑๕ 

7. ส่งเสรมิให้รฐัวสิาหกจิทีด่ําเนินการตามนโยบายและวตัถุประสงค์ทีไ่ดท้บทวนแล้ว
ดําเนินการโดยมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้ดําเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศในสาขาเศรษฐกจิต่างๆ ต่อไป 

8. ส่งเสรมิให้หาเงนิลงทุนเองจากทอ้งตลาดโดยการขายหุ้นหรอืหุ้นกู้ ซึ่งจะเป็นการ 
ส่งเสรมิการจดัตัง้ตลาดทุนขึน้ดว้ย 

9. ส่งเสรมิใหค้วามร่วมมอืกบัเอกชนในกรณีทีเ่ป็นกจิกรรมทีย่งัขาดประสบการณ์และ
กําลงัเงนิทีจ่ะลงทุน 



 ๑๑๖ 

ตารางท่ี 2 
งบลงทุนและแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2515–2519 

(ล้านบาท) 
 สาขา 

เกษตรกรรม 
สาขา 

อตุสาหกรรม 
สาขา 

คมนาคม 
สาขา 

พลงังาน 
สาขาพาณิชย์
และบริการ 

อ่ืนๆ รวม 

งบลงทุน        
1. งบลงทุนทีเ่ป็นโครงการพฒันา 111.50 - 6,796.97 8,521.10 - 2,150.00 17,581.57 
2. งบลงทุนในสนิทรพัยป์ระจาํ 132.25 784.03 247.50 1,521.63 705.95 284.00 3,675.36 

รวม 243.75 784.03 7,046.47 10,042.73 705.95 2,434.00 21,256.93 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน        
1. รายไดข้องรฐัวสิาหกจิ 182.04 770.03 3,018.20 3,831.84 700.95 244.00 8,787.06 
2. เงนิงบประมาณอุดหนุน 50.15 - 423.02 194.62 5.00 260.00 932.79 
3. เงนิกูง้บประมาณแผ่นดนิ 11.51 14.00 64.00 3,188.09 - 980.00 4,257.65 
4. เงนิกูต่้างประเทศและเงนิสนิเชื่อ - - 3,537.05 2,680.28 - 950.00 7,167.33 
5. เงนิอุดหนุนจากต่างประเทศ - - 4.20 107.90 - - 112.10 

รวม 243.75 784.03 7,046.47 10,042.73 705.95 2,434.00 21,256.93 

 
 
 
 



 ๑๑๗ 

 
 สาขา 

เกษตรกรรม 
สาขา 

อตุสาหกรรม 
สาขา 

คมนาคม 
สาขา 

พลงังาน 
สาขาพาณิชย์
และบริการ 

อ่ืนๆ รวม 

งบประมาณท าการ        
1. ประมาณรายได ้ 2,372.77 24,145.02 20,389.90 25,963.63 15,143.00 9,356.93 97,371.25 
2. ประมาณรายจ่าย (รวมค่าเสือ่มราคา) 1,867.37 18,928.43 18,110.89 21,234.39 14,217.25 8,385.04 82,743.37 
3. ประมาณกาํไรสทุธ ิ(หรอืขาดทุน 505.40 5,216.59 2,279.01 4,729.24 925.75 971.89 14,627.88 
 สทุธ)ิ        
4. ประมาณค่าเสือ่มราคา 689.10 6,016.59 4,463.42 7,059.46 1,229.99 1,000.49 20,470.05 
5. รวมกาํไรสทุธแิละคาเสือ่มราคา        

(3+4)        
การจดัสรรเงินก าไรและค่าเส่ือมราคา        
1. ลงทุนในโครงการพฒันา 49.79 - 2,770.70 2,350.21 - - 5,170.70 
2. ลงทุนในสนิทรพัยป์ระจาํ 132.25 770.00 247.50 1,521.63 700.95 244.00 3,616.33 
3. รายไดนํ้าสง่รฐั 390.07 3,481.57 472.63 297.49 321.96 730.18 5,693.90 
4. จ่ายชาํระหนี้ - 58.00 617.89 2,467.22 - - 3,143.11 
5. สาํรองต่างๆ 115.99 1,707.02 354.70 422.91 207.08 37..31 2,845.01 

รวม 689.10 6,016.59 4.463.42 7,059.46 1,229.99 1,011.49 20,470.05 

 



 

 

เป้าหมายการลงทุน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 2 รฐัได้ลงทุนในโครงการพฒันาของ 
รฐัวสิาหกิจแล้วเป็นจํานวนมาก โครงการส่วนใหญ่ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว มผีลทําให้สามารถเพิ่ม  
ผลผลติและขยายบรกิารได้อย่างเป็นมาก การดําเนินงานธุรกจิของรฐัจําเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุง
ใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้ม และกา้วหน้าไปใหท้นัการพฒันาประเทศดา้นอื่นๆ 
ดว้ย ดงันัน้ รฐัจงึยงัมคีวามจาํเป็นจะต้องลงทุนเพื่อการพฒันารฐัวสิาหกจิต่างๆ อยู่อกี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กิจกรรมประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง เช่น การไฟฟ้า การประปา การรถไฟ และการคมนาคม เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานแก่การ
พฒันาประเทศอื่นๆ และเพื่อความอยูด่กีนิดขีองประชาชนทัว่ประเทศ 

ดงันัน้ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นี้  
การลงทุนในโครงการพฒันาของรฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่อยู่ในรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปการและ  
สาธารณูปโภค เป้าหมายในการลงทุนเพื่อปรบัปรุงการผลติและขยายบรกิารอาจกล่าวแยกเป็น
สาขาดงัต่อไปนี้ คอื 

1. สาขาการเกษตร 

รฐัวสิาหกจิในสาขาเกษตร ประกอบดว้ย องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้องคก์ารสวน
ยาง องคก์ารสะพานปลา องคก์ารอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ และองคก์ารเลีย้งไก่ รฐัวสิาหกจิในสาขานี้  
ส่วนใหญ่มุง่ไปในดา้นส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรและรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

งบลงทุนของรฐัวสิาหกจิสาขาเกษตร ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดป้ระมาณวงเงนิ
ไว้ 243 ลา้นบาท โดยจะใชจ้่ายจากเงนิรายไดข้องรฐัวสิาหกจิเองประมาณ 182 ล้านบาท ใชจ้าก
เงนิงบประมาณอุดหนุน 50 ล้านบาท และใช้จ่ายเงนิกู้งบประมาณแผ่นดนิ 11 ล้านบาท เป็น 
งบลงทุนในโครงการพฒันาเศรษฐกจิประมาณ 111 ลา้นบาท 

2. สาขาคมนาคมและขนส่ง 

รฐัวสิาหกจิสาขาคมนาคมและขนส่งเป็นกจิการขัน้พื้นฐานที่มคีวามสําคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและต้องใชเ้งนิลงทุนมาก รฐัวสิาหกจิสาขาคมนาคมและขนส่งมอียู่ 11 
แห่งด้วยกนั คอื การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรอืแห่งประเทศไทย องค์การโทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทย องคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) บรษิทัเดนิอากาศไทย จาํกดั บรษิทัการ
บนิไทย จาํกดั บรษิทัวทิยุการบนิ จาํกดั บรษิทัเดนิเรอืไทย จาํกดั บรษิทัไทยเดนิเรอืทะเล จาํกดั 
และบรษิทัไทยโทรทศัน์ จํากดั ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 การลงทุนพฒันารฐัวสิาหกิจ
สาขาคมนาคมและขนส่ง ส่วนใหญ่หนกัไปในดา้นการปรบัปรุงและขยายงาน เพื่อใหส้ามารถบรกิาร
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ประชาชนได้เพยีงพอและรวดเรว็ยิง่ขึน้ รฐัได้ลงทุนไปจรงิเป็นจํานวนเงนิ 4,300 ล้านบาท ซึ่งก็
ไดผ้ลพอสมควร 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รฐัวสิาหกจิเหล่านี้ยงัมคีวามจําเป็นที่จะต้อง
ขยายบรกิารออกไปอีก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อ 
ปรบัปรงุกจิการในดา้นบรกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ งบลงทุนในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 กําหนดวงเงนิไว ้7,046 ลา้นบาท โดยจะใชจ้่ายจากเงนิรายไดข้องรฐัวสิาหกจิเอง 3,018 
ลา้นบาท ใชจ้ากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 487 ลา้นบาท ใชจ้ากเงนิกูต่้างประเทศ และเงนิสนิเชื่อจาก
ต่างประเทศ 3,018 ลา้นบาท และเงนิอุดหนุนจากต่างประเทศ 4 ลา้นบาท ทัง้นี้ เป็นงบลงทุนใน
โครงการการพฒันาเศรษฐกจิประมาณ 6,799 ลา้นบาท 

3. สาขาพลงังาน 

รฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานช่วยส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิด้านอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตร ดา้นการค้าและธุรกจิต่างๆ ให้เจรญิก้าวหน้าออกไปอย่างรวดเรว็ และกว้างขวางมาก  
ยิง่ขึน้ รฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานเป็นรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก  และ 
ไดร้บัผลตอบแทนในระยะยาว ในระยะแรกๆ จงึไม่เป็นทีส่นใจของเอกชนทีจ่ะมาลงทุน รฐัวสิาหกจิ
เหล่านี้ทําการผลติและการจําหน่ายไฟฟ้า รฐัวิสาหกิจสาขาพลงังานมอียู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค วงเงิน 
งบพฒันาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินประมาณ 4,300  
ล้านบาท เพื่อขยายการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าให้เพยีงพอกบัความต้องการของประชาชน และ 
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ และพยายามลดต้นทุนการผลติและราคาจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหต้ํ่าลง การลงทุนจรงิของปี 2510–2512 และของปี 2513–2514 โดยประมาณปรากฏ
ว่า รฐัไดล้งทุนในโครงการพฒันาฯ ไปเป็นจํานวนเงนิ 4,800 ลา้นบาท สูงกว่าทีก่ําหนดไว้ในแผน 
ทัง้น้ี กเ็พราะว่าความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนและอุตสาหกรรมได้เพิม่ขึน้อย่างมาก 
รฐัจงึไดอ้นุมตังิบลงทุนในโครงการพฒันาของรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานเพิม่ขึน้อกีหลายโครงการใน
ระหว่างกลางปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ความต้องการใช้ไฟฟ้ายงัสูงอยู่ ทัง้น้ี เน่ืองจากการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิ งบลงทุนของรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานกําหนดวงเงนิไว ้10,043 ล้าน
บาท แหล่งของเงนิลงทุนมาจากเงนิรายได้ของรฐัวสิาหกจิเอง 3,872 ล้านบาท เงนิงบประมาณ
แผ่นดนิอุดหนุน 195 ลา้นบาท เงนิกู้กระทรวงการคลงั 3,188 ลา้นบาท เป็นเงนิกู้ต่างประเทศและ 
สนิเชื่อต่างประเทศ 2,680 ล้านบาท และเงนิอุดหนุนจากต่างประเทศ 108 ล้านบาท ทัง้นี้ เป็น 
งบลงทุนในโครงการพฒันาเศรษฐกจิประมาณ 8,680 ลา้นบาท และเงนิอุดหนุนจากต่างประเทศ 
108 ลา้นบาท ทัง้นี้ เป็นงบลงทุนในโครงการพฒันาเศรษฐกจิประมาณ 8,521 ลา้นบาท 
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4. สาขาอตุสาหกรรม 

การลงทุนส่วนใหญ่ในรฐัวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรมจะลดความสําคญัลง จะเป็น
การลงทุนเพื่อทดแทนของเดมิใหอ้ยูใ่นสภาพดพีอเลีย้งตวัได ้ไม่ใหเ้ป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดนิ 
รฐัวสิาหกจิใดที่ดําเนินการอย่างขาดสมรรถภาพ และไม่อยู่ในข่ายทีร่ฐัจะต้องรกัษาไว้กจ็ะไดเ้สนอ
ใหย้บุเลกิไป โดยการจาํน่ายจ่ายโอนใหเ้อกชนรบัไปดําเนินการ หรอืขายหุน้ใหเ้อกชนไปในรปูของ
บรษิทัสาธารณชน ถ้าสามารถจะทําได้ การลงทุนขยายงานเพื่อแข่งขนักบัเอกชนจะไม่ได้รบัการ
สนบัสนุนอยา่งเดด็ขาด รฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมทีร่ฐัควรจะรกัษาไวก้เ็ฉพาะทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหา
รายไดใ้ห้กบัรฐั และทํารายไดใ้หก้บัรฐั และทํารายไดใ้หด้อียู่แล้วพวกหนึ่ง และทีท่ําการผลติสนิค้า
เพื่อสนองความต้องการทางด้านทหารอีกพวกหนึ่ง สําหรบัอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่มเีอกชน
ดําเนินการอยู่แล้ว ก็จะได้พิจารณาหาทางจําหน่ายจ่ายโอนให้เอกชนหรอืจดัตัง้เป็นบรษิัท 
สาธารณชนขายหุน้ให้เอกชนรบัไปดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่เกี่ยวกบั
สาธารณประโยชน์และความปลอดภยัของชาต ิ

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะได้กําหนดวงเงนิงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ
สาขาอุตสาหกรรมไว้เป็นจํานวนเงนิ 784 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงนิรายไดข้องรฐัวสิาหกจิ 770 
ล้านบาท และเงนิกู้งบประมาณแผ่นดนิ 14 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่ของรฐัวสิาหกิจสาขา
อุตสาหกรรมนี้ ไดแ้ก่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั การลงทุนของรฐัวสิาหกจิในสาขานี้เป็นการ
ลงทุนในทรพัยส์นิประจาํตามปกต ิซึง่มใิช่โครงการพฒันา 

5. สาขาพาณิชยแ์ละบริการ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐัวสิาหกจิสาขาพาณิชยไ์ดล้ดความสําคญัลง
ดงัจะเห็นได้ว่า รฐัวสิาหกิจประเภทบรษิัทจงัหวดั สงักดักระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมวีตัถุประสงค์
เพื่อที่จะให้คนไทยรูจ้กัการค้าขาย การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นแต่เพยีงซื้อขายสนิคา้ธรรมดาเป็น
ตวัแทนในการขายบุหรี่และสุรา เป็นต้น ปจัจุบนัน้ีได้ขายหุ้นให้เอกชนรบัไปดําเนินการจนหมด
สภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจไปหลายแห่ง ส่วนรฐัวิสาหกิจประเภทบริการบางแห่งไม่สามารถ
ดําเนินการจากเงนิรายได้ของตนเองต้องพึ่งเงนิงบประมาณแผ่นดินทัง้สิ้น รฐัวิสาหกิจนี้ได้แก่ 
อ ง ค์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร 
ท่องเที่ยวเป็นรฐัวิสาหกิจประเภทที่มหีน้าที่ให้บรกิารความสะดวกและชกัจูงใจแก่นักท่องเที่ยว  
ส่วนรฐัวสิาหกจิทีส่ามารถเลีย้งตวัเองได ้และสามารถส่งเงนิรายไดใ้หร้ฐั ไดแ้ก่ องคก์ารเชือ้เพลงิ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 งบลงทุนในรฐัวสิาหกจิสาขาพาณิชยแ์ละบรกิาร
ไดก้ําหนดวงเงนิไวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 706 ลา้นบาท โดยจะใชจ้่ายจากเงนิรายได ้701 ลา้นบาท ใช้
จากเงนิงบประมาณอุดหนุน 5 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในทรพัยส์นิประจาํตามปกต ิไม่ใช่
เป็นการลงทุนในโครงการพฒันา 
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 6. อ่ืนๆ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้มรีฐัวสิาหกิจเกดิขึน้ใหม่อกีหนึ่งแห่ง คอื  
การประปานครหลวง โดยการรวมเอาการประปากรุงเทพฯ การประปาธนบุรี การประปา
สมทุรปราการ และการประปานนทบุร ีทัง้ 4 แห่งเขา้ดว้ยกนั เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปโภค 
ทีม่คีวามสาํคญัต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในเขตนครหลวง การลงทุนต้องใชเ้งนิเป็นจาํนวนมาก 
แต่มผีลตอบแทนน้อย และดําเนินการขาดทุนเกดิขึน้เป็นจาํนวนมากในแต่ละปี รฐัจําต้องให้ความ
ช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิเป็นจาํนวนมากทุกๆ ปี และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีารปรบัปรุง
กนัอย่างจรงิจงั ทัง้ทางดา้นบรหิาร บรกิาร ตลอดจนอตัราค่าบรกิารด้วย นอกจากการประปานคร
หลวงแล้วยังมีกิจการด้านบริการสังคมอีก 2 แห่ง คือ องค์การสวนสัตว์ดุสิต และ 
สถานธนานุเคราะห ์ซึง่จาํเป็นทีต่้องพึง่เงนิงบประมาณแผ่นดนิตลอดมา รฐัวสิาหกจิทีส่ามารถเลีย้ง
ตวัเองได ้และเป็นแหล่งหารายไดใ้หร้ฐัเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ สาํนักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล 

งบลงทุนของรฐัวสิาหกิจเหล่านี้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้กําหนดวงเงนิ 2,434 
ล้านบาท โดยจะใช้จากเงนิรายได้ 244 ล้านบาท ใช้จากเงนิงบประมาณแผ่นดนิอุดหนุน 260  
ลา้นบาท เงนิกูง้บประมาณแผ่นดนิ 980 ลา้นบาท และใชจ้ากเงนิกู้ต่างประเทศ และเงนิสนิเชื่อ 950 
ล้านบาท งบลงทุนส่วนใหญ่เป็นของการประปานครหลวง ซึ่งได้ทําเป็นโครงการแม่บทใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจไว้ประมาณ 2,150 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการแม่บทที่คณะรฐัมนตรี
เหน็ชอบด้วยในหลกัการและการลงทุนในงบพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของการประปานครหลวง 
ปรากฏว่าอยูใ่นแผนพฒันาฉบบัน้ีในบทการพฒันาเมอืงและทอ้งถิน่ 

รายได้รายจ่ายและการส่งรายได้ให้รฐั 

รายได้รายจ่าย 

การดําเนินงานของรฐัวสิาหกจิต่างๆ ด้านการเงนิเท่าที่ดําเนินการมาแล้วในแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่2 และทีป่ระมาณไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 อาจกล่าวแยกเป็นสาขาต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 
คอื 

1. สาขาเกษตร ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้กําหนดยอดเงนิรายได้ไว้ 2,490  
ลา้นบาท รายจ่าย 1,810 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ680 ลา้นบาท ดําเนินการจรงิของปี 2510–2512 
และผลการดําเนินงานโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ารฐัวสิาหกจิสาขาเกษตรมรีายได ้
2,630 ลา้นบาท รายจ่าย 2,000 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ630 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คยีงกบัทีป่ระมาณ
ไว ้
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ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2514–2519) ไดก้ําหนดเป้าหมายไวว้่า
จะมรีายได ้2,370 ลา้นบาท และรายจ่าย 1,870 ลา้นบาท ประมาณกําไรสุทธ ิ500 ลา้นบาท การ
ที่ตัง้เป้าหมายกําไรสุทธใินแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ตํ่ากว่าฉบบัที่ 2 ก็เนื่องจากว่ากิจการของ 
รฐัวิสาหกิจในสาขานี้ การลงทุนมไิด้มผีลโดยตรงต่อรายได้ หากแต่เป็นผลได้ทางอ้อมที่มอิาจ
ประเมนิค่าเป็นตวัเงนิได้ เช่น โครงการปลูกสรา้งสวนป่าขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้การปลูก
สรา้งสวนยางพนัธุด์ขีององคก์ารสวนยาง เป็นต้น และอกีประการหนึ่ง รฐัวสิาหกจิทีม่รีายไดม้ากใน
สาขาน้ี คอื องค์การอุตสาหกรรมป่าไมก้็อาจมรีายได้ลดลงเน่ืองจากป่าสมัปทานจะถูกแบ่งไปโดย
บรษิทัปา่ไมจ้งัหวดัทีต่ ัง้ขึน้ใหมต่ามนโยบายของรฐับาล 

2. สาขาคมนาคมและขนส่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดก้ําหนดยอดเงนิ 
รายได้ไว้ 8,500 ล้านบาท รายจ่าย 7,000 ล้านบาท และกําไรสุทธ ิ1,500 ล้านบาท ผลการ
ดําเนินงานจรงิของปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามรีายได ้11,200 
ลา้นบาท รายจ่าย 9,300 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ1,900 ลา้นบาท ซึง่สูงกว่าเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้
ทัง้นี้ เนื่องจากมโีครงการลงทุนบางโครงการทีไ่ดส้ําเรจ็ลุล่วงไปแลว้ช่วยใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้ประมาณรายได้สําหรบัรฐัวสิาหกิจสาขา 
คมนาคมและขนส่งเพิม่ขึน้จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ประมาณรอ้ยละ 82 คอื ประมาณรายได ้ 
20,400 ล้านบาท ประมาณรายจ่าย 18,100 ล้านบาท ประมาณกําไรสุทธ ิ2,300 ล้านบาท  
ทัง้นี้เนื่องจากรฐัวสิาหกจิสาขาคมนาคมและขนส่งน้ี ส่วนใหญ่เป็นรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปการ 
ซึ่งจะได้มกีารลงทุนขยายบรกิารความสะดวกและรวดเรว็ในอตัราค่าบรกิารตํ่าต่อประชาชน เช่น 
การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรอืแห่งประเทศไทย และองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย เป็น
ตน้ รฐัจงึยงัจาํเป็นจะตอ้งจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิช่วยเหลอือยูบ่า้งทัง้ในรปูใหเ้ปล่าและใหกู้้ 

3. สาขาพลงังาน รฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้
กําหนดยอดเงนิรายไดไ้ว ้9,600 ลา้นบาท รายจ่าย 7,500 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ2,100 ลา้นบาท 
ผลการดําเนินงานจรงิในปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามรีายได้
ทัง้สิ้น 12,300 ล้านบาท รายจ่าย 10,100 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 2,200 ล้านบาท  
สูงกว่ากําไรสุทธทิี่ประมาณไว้ในแผนพฒันาฯ เพยีง 100 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5 ซึ่งก็นับว่า 
ใกล้เคยีงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ถึงรอ้ยละ 11.63 ก็ตาม แต่การลงทุนในโครงการเหล่านี้ 
ยงัมิได้เสร็จสิ้นในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 2 แต่ยงัมีโครงการผูกพนัมาในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 อกีหลายโครงการ ดงันัน้ผลการดําเนินงานจงึยงัไม่ปรากฏในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าโครงการที่ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 2 หลายโครงการจะเสรจ็สิ้นลง อนัจะมผีลทําให้รายไดจ้ากการดําเนินงานในแผนพฒันาฯ  



 123 

ฉบบัที่ 3 นี้สูงขึ้น ซึ่งในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ ได้ประมาณรายได้ไว้ 25,900  
ล้านบาท ประมาณรายจ่าย 21,200 ล้านบาท ประมาณกําไรสุทธ ิ4,700 ล้านบาท แต่การที ่
กําไรสุทธขิองรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานสูงขึน้มากเช่นนัน้ มไิดห้มายความว่า รฐัวสิาหกจิเหล่านี้จะ
มุ่งไปในดา้นหากําไร แต่เนื่องจากว่าการลงทุนส่วนใหญ่ของรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังานนัน้จะต้องใช้
เงนิกู้ทัง้ในและนอกประเทศเป็นจาํนวนมาก ซึง่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้จะต้องนําเงนิ
กําไรสุทธเิหล่านี้ไปชําระหนี้ผ่อนส่ง รวมทัง้ดอกเบี้ยที่ต้องกู้มาลงทุนเป็นจํานวนมใิช่น้อย และยงั
จะต้องนําไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอกี เพื่อจะได้ลดภาระการกู้เงนิจากงบประมาณ  
แผ่นดนิ และกู้เงนิจากต่างประเทศให้น้อยลง นอกจากนี้ยงัจะต้องลดราคาค่าจําหน่ายกระแสไฟ
ใหก้บัประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆ อกีดว้ย เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมให้
มากขึน้ 

4. สาขาอุตสาหกรรรม รฐัวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่2 ไดล้ดความสาํคญัลง ทัง้นี้ เพื่อสนองนโยบายของรฐับาลทีจ่ะส่งเสรมิการลงทุนของเอกชน 
งบพฒันาฯ ของรฐัวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรมที่กําหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 จงึมจีํานวน
น้อย การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการปรบัปรุงเครื่องจกัรเก่าที่ล้าสมยัให้อยู่ในสภาพดขีึ้น แต่การ
ขยายการผลติทางด้านอุตสาหกรรมนัน้มน้ีอยมาก ยอดเงนิรายได้ที่ประมาณไว้ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 มจีาํนวน 21,200 ลา้นบาท รายจ่าย 17,700 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ3,900 ลา้นบาท ผลการ
ดําเนินงานจรงิของปี 2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามรีายไดท้ัง้สิ้น 
17,900 ลา้นบาท รายจา่ย 14,000 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ3,900 ลา้นบาท 

นโยบายของรฐับาลเกี่ยวกับรฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
ยงัคงนโยบายรฐัจะไม่ตัง้รฐัวสิาหกจิประเภทอุตสาหกรรมขึน้ใหม่ และจะไม่ขยายการผลติให้เป็น
ก า ร 
แข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่รฐัวสิาหกจิประเภทผูกขาดเพื่อหารายไดใ้ห้รฐั ไดแ้ก่ โรงงานยาสูบ การ
กําหนดยอดเงนิไวใ้นแผนฯ ฉบบัที ่3 เป็นการปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงงาน เช่น ซือ้เครื่องจกัร
ใหม่ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพและการปรบัปรุงสภาพการผลติเพื่อลดต้นทุนเท่านัน้ สําหรบั  
รายไดข้องรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมประมาณว่าจะมรีายได ้24,000 ลา้นบาท รายจ่าย 18,900 ลา้น
บาท และกําไรสุทธ ิ5,200 ลา้นบาท 

5. สาขาพาณิชยแ์ละบริการ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดก้ําหนดรายไดไ้ว ้
560 ลา้นบาท รายจ่าย 540 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ20 ลา้นบาท ผลการดําเนินงานจรงิของปี 2510–
2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ามรีายได ้8,500 ลา้นบาท รายจ่าย 7,900 ลา้น
บาท กําไร 500 ลา้นบาท 
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ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ําหนดเป้าหมายยอดเงนิรายไดไ้ว ้15,000 
ล้านบาท รายจ่าย 14,200 ล้านบาท และกําไรสุทธ ิ900 ล้านบาท การที่ประมาณรายได้สูง 
ขึน้มาก แต่กําไรไม่สูงขึน้ไปตามอตัราส่วนก็เนื่องมาจากว่า การดําเนินงานของรฐัวสิาหกิจสาขา
พาณิชยแ์ละบรกิารนี้ หลายกจิการเป็นประเภทที่ไม่มผีลกําไรโดยตรง รฐัวสิาหกจิที่ทํารายไดม้าก  
ทีสุ่ดในสาขานี้กไ็ดแ้ก่ องคก์ารเชือ้เพลงิ 

6. อ่ืนๆ ในระยะจดัทําแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไม่ไดป้ระมาณการรายรบัรายจ่ายและ 
กําไรสุทธิของสํานักงานสลากกินแบ่งรฐับาลและการประปานครหลวง แต่มผีลการดําเนินงาน
โดยประมาณของปี 2510–2514 ปรากฏว่ามรีายได ้6,600 ลา้นบาท รายจ่าย 5,900 ลา้นบาท กําไร
สุทธ ิ700 ลา้นบาท  

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้กําหนดเป้าหมายยอดเงนิรายได้ไว้ 9,300  
ลา้นบาท รายจ่าย 8,500 ลา้นบาท และกําไรสุทธ ิ900 ลา้นบาท การทีป่ระมาณรายไดสู้งแต่กําไรมี
น้อย เนื่องจากรฐัวสิาหกจิบางแห่งยงัดําเนินงานไม่ไดก้ําไร บางประเภทยงัขาดทุนอยู่ โดยเฉพาะ
การประปานครหลวงซึ่งเป็นรฐัวสิาหกิจขนาดใหญ่ ประสบผลขาดทุนอยู่ทุกปี เน่ืองด้วยมปีญัหา
เกี่ยวกบัต้นทุนการผลติสูงกว่าราคาจําหน่ายและการบรหิารงาน รฐัวสิาหกจิที่ทํารายได้ให้รฐัมาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ สาํนกังานสลากกนิแบ่งของรฐับาล 

เงินรายได้น าส่งรฐั 

 เงนิรายไดนํ้าส่งรฐันี้เป็นเงนิจาํนวนหนึ่งทีค่ดิจากผลกําไรของปีทีล่่วงมาในอตัราไม่ตํ่ากว่า  
รอ้ยละ 25 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีแต่อตัรารอ้ยละ 25 นี้ เป็นจาํนวนเท่ากบัภาษเีงนิได ้ซึง่รฐัเกบ็จาก
บริษัทเอกชน แต่ได้ยกเว้นให้แก่องค์การของรัฐบางประเภท ในฐานะที่ร ัฐบาลเป็นเจ้าของ  
เงนิทุนเมื่อรฐัวสิาหกจิดําเนินการมผีลกําไร กค็วรจะไดจ้ดัสรรกําไรส่งรฐัเพื่อช่วยเหลอืงบประมาณ
แผ่นดนิ แต่ทัง้นี้ กจ็ะได้พจิารณาเป็นกรณีๆ ไปว่าแผนการลงทุนของรฐัวสิาหกจินัน้สอดคล้องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพยีงใด 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดก้ําหนดวงเงนิรายไดนํ้าส่งรฐัไวเ้ป็นจาํนวน 3,300 ลา้นบาท  
ทัง้นี้ไมร่วมถงึรฐัวสิาหกจิประเภทสถาบนัการเงนิและธนาคารต่างๆ จากผลการดําเนินงานจรงิในปี 
2510–2512 และโดยประมาณของปี 2513–2514 ปรากฏว่ายอดเงนิรายไดนํ้าส่งรฐัเท่ากบั 4,520 
ลา้นบาท หรอืสูงขึน้รอ้ยละ 36.96 โดยแยกเป็นเงนิรายไดนํ้าส่งของรฐัวสิาหกจิสาขาเกษตร 330 
ลา้นบาท สาขาอุตสาหกรรม 2,400 ล้านบาท สาขาพลงังาน 400 ล้านบาท สาขาคมนาคม 430 
ลา้นบาท และสาขาพาณิชยบ์รกิารและอื่นๆ 960 ล้านบาท รายไดส้่วนใหญ่มากจากโรงงานยาสูบ 
2,235 ลา้นบาท สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 743 ลา้นบาท องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้325 ลา้น
บาท องคก์ารเชือ้เพลงิ 198 ลา้นบาท นอกจากนัน้อกี 27 แห่ง ส่งรายไดใ้ห ้1,019 ลา้นบาท หรอืส่ง
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เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.58 สําหรบัสํานักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลคาดว่าจะมเีงนิไดนํ้าส่งรฐัประมาณ 730 
ลา้นบาท หรอืส่งลดลงรอ้ยละ 1.74 สําหรบัสาขาพลงังานคาดว่าจะส่งเงนิใหร้ฐั 300 ลา้นบาท น้อย
กว่าเดมินัน้ เพราะเป็นกจิการขนาดใหญ่ประเภทสาธารณูปโภคทีต่้องใช้เงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รฐัวสิาหกจิสาขานี้คาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนสูงกว่า 10,043 ลา้น
บาท ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดภาระแก่งบประมาณแผ่นดนิ และเงนิกู้จากต่างประเทศ รฐัวสิาหกิจ
สาขานี้จึงได้ใช้จ่ายเงินลงทุนจากผลกําไรของตัวเองมากขึ้น ทําให้เงินส่งรัฐลดน้อยลง และ
นอกจากนี้ยงัจะต้องนําเงนิรายไดไ้ปชําระหนี้ทีกู่้ยมืมาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และฉบบั
ที ่2 อกี ในระยะของแผนฉบบัน้ีคาดว่ารฐัจะตอ้งลงทุนสมทบใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิต่างๆ อกี 3,200 ลา้น
บาท เป็นเงนิอุดหนุนประมาณ 1,000 ลา้นบาท และเป็นเงนิกู้จากงบประมาณแผ่นดนิอกี 2,200 
ลา้นบาท 

 

 

 

……………………………………. 

 



บทท่ี 6 
การพฒันาส่วนภมิูภาค 

…................……………………. 

การด าเนินงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

นโยบายการพฒันาประการส าคญัข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาต ิฉบบัที ่2 คอื “นโยบายทีจ่ะกระจายการพฒันาออกไปใหถ้งึมอืประชาชนในทอ้งถิน่ทุกภาค 
โดยจะเร่งรดัการพฒันาเขตชนบทและเขตทุรกนัดารห่างไกลเป็นพเิศษ” เพื่อการนี้ ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดม้กีารด าเนินมาตรการทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 

1. การจดัสรรงบพฒันา ไดด้ าเนินการจดัสรรงบพฒันาใหแ้ก่กจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็น
การปูพื้นฐานทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมในเขตชนบทเพิม่ขึ้น เช่น ระบบคมนาคม ชลประทาน 
พลงังาน สาธารณสุข ศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ยงัได้รเิริม่และขยายงานโครงการพฒันาต่างๆ ที่มี
ลกัษณะเป็นการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิน่โดยตรง เช่น โครงการเรง่รดัพฒันาชนบทและโครงการ
พฒันาชุมชน 

2. การวางแผนพัฒนาภาค นอกจากมาตรการในด้านการจัดสรรงบพัฒนาแล้ว  
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลได้เริม่ด าเนินการวางแผนพฒันาภาคตะวนัออก - 
เฉียงเหนือและภาคเหนือโดยละเอยีดขึน้ เพื่อทีจ่ะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการเร่งรดัพฒันาส่วน 
ภูมภิาคดงักล่าวในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ส าหรบัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั ้น  
นอกจากจะวางแผนในระดบัภาคแล้ว ยงัได้เริม่วางแผนในระดบัจงัหวดัทัง้ 15 จงัหวดัในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย 

การพฒันาส่วนภมิูภาคในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

การพฒันาส่วนภมูภิาคในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 อาจสรปุผลไดด้งันี้ 

1. การผลิต มลูค่าทางการผลติทางเกษตรได้ตกต ่าลง เนื่องจากภาวะฝนแล้งในปี 
2510–2511 ประการหนึ่ง และเนื่องจากระดบัความต้องการสินค้าเกษตรของไทยในตลาด 
ต่างประเทศตกต ่าลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วและยาง ในปี 2512–2514 อกีประการหนึ่ง ท าให้
นโยบายการกระจายการพฒันาฯ ตอ้งถูกกระทบกระเทอืนอยา่งมาก ทัง้นี้ เพราะผลผลติเกษตรเป็น
รายไดส้ าคญัของประชาชนในชนบท เมือ่มลูค่าการเกษตรเพิม่ชา้ลง การพฒันาในเขตชนบทจงึเพิม่
ในอตัราชา้ลงดว้ยทัง้ๆ ทีอ่ตัราการผลติเฉลีย่ทุกภาคนบัว่าอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งสงู 



 ๑๒๗ 

ตารางท่ี 1 
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเป็นรายภาค 

หน่วย : ล้านบาท 
ราคาคงท่ีปี 2505 

  2510 2511 2512 2513 2514 อตัราเพ่ิม
เฉล่ียร้อยละ 

ต่อปี 

ทัว่ประเทศ ผลติภณัฑ ์ 94,109.3 102,377.5 112,377.5 119,100.6 126,465.7  

 อตัราเพิม่ 5.5 9.0 9.6 6.0 6.1 7.2 

ภาค
ตะวนัออกเฉยี
งเหนือ 

ผลติภณัฑ ์ 15,728.2 16,970.7 20,060.0 20,060.0 21,424.0  

 อตัราเพิม่ -4.7 7.9 6.0 6.0 6.8 5.5 

ภาคเหนือ ผลติภณัฑ ์ 14,196.5 15,720.7 18,026.6 18,026.6 19,180.5  

 อตัราเพิม่ 2.5 10.7 5.7 5.7 6.4 6.8 

ภาคใต ้ ผลติภณัฑ ์ 11,726.5 12,927.9 14,814.5 14,814.5 15,324.8  

 อตัราเพิม่ 5.5 10.3 5.0 5.0 3.4 6.7 

ภาคกลาง/รวม ผลติภณัฑ ์ 52,458.1 56,959.1 66,199.5 66,199.5 70,436.3  

ภาค
ตะวนัออก/ 
และตก 

อตัราเพิม่ 9.9 8.1 6.2 6.2 6.4 8.1 

หมายเหต ุ1/ ปี 2510 เป็นปีเกดิภาวะฝนแลง้ทัว่ประเทศ 

2. ระดบัรายได้ ระดบัรายไดข้องประชาชนในแต่ละภาคแตกต่างกนัมาก ในปี 2513 
รายได้ต่อหวัของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเฉลี่ยประมาณ 1,750 ล้านบาท ขณะที่
ประชาชนในภาคกลางมรีายได้ต่อหวัคนละ 6,515 บาท และถ้าพจิารณาจากอตัราเพิม่ของรายได้
ต่อหวัแต่ละปีแล้ว ปรากฏว่าอัตราเพิม่รายได้ต่อหวัของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เพิม่ขึน้เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.8 ต่อปี แต่ในภาคกลางเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 6.0 ต่อปี จะเหน็ไดว้่าความ
พยายามในการกระจายรายไดข้องประชาชนในส่วนภูมภิาคให้เท่าเทยีมกนัได้ผลน้อยมาก และถ้า
ปล่อยให้การเพิม่ของรายได้เป็นไปในลกัษณะดงักล่าวต่อไป ช่องของความแตกต่างดงักล่าวก็จะ
ห่างยิง่ขึน้ทุกขณะ นอกจากนี้ ถ้าจะพจิารณาขัน้ละเอยีดถงึรายไดข้องประชาชนในเมอืงกบัชนบท 
จะพบความแตกต่างอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพฒันาประเทศในระยะที่ผ่านมายงัไม่
สามารถกระจายรายไดเ้พิม่ขึน้ไปสู่ประชาชนระดบัต่างๆ ใหท้ัว่ถงึกนัไดอ้ยา่งเตม็ที่ 



 ๑๒๘ 

ตารางท่ี 2 
รายได้ต่อหวัเป็นรายภาค 

หน่วย : ล้านบาท 

  2510 2511 2512 2513 2514 อตัราเพ่ิม
เฉล่ียร้อยละ 

ต่อปี 

ทัว่ประเทศ รายได ้ 3,165 3,323 3,578 3,620 3,840  

 อตัราเพิม่ 3.0 5.0 7.6 1.2 6.1 4.6 

ภาค
ตะวนัออกเฉยี
งเหนือ 

รายได ้ 1,486 1,663 1,735 1,750 1,840  

 อตัราเพิม่ -8.3 12.0 4.3 0.9 5.2 2.8 

ภาคเหนือ รายได ้ 2,248 2,288 2,464 2,475 2,620  

 อตัราเพิม่ 0.7 1.8 7.7 0.5 5.9 3.3 

ภาคใต ้ รายได ้ 3,072 3,222 3.512 3,568 3,622  

 อตัราเพิม่ 4.0 4.9 9.0 1.9 6.7 4.2 

ภาคกลาง(รวม รายได ้ 5,730 5,919 6,405 6,515 6,970  

ภาค
ตะวนัออก/ 

และตะวนัตก) 

อตัราเพิม่ 8.6 4.3 8.2 1.7 7.0 6.0 

3. สภาพทางสงัคม การพฒันาทางด้านสงัคมนับว่าเป็นภาระหนักของรฐับาลมาก 
ทัง้ๆ ที่ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลได้เน้นหนักการพฒันาด้านนี้เพิม่ขึ้นก็ตาม  
แต่ปญัหาทางด้านสังคมก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกมาก ทัง้ในด้านการศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย  
สวสัดิการสังคม ปญัหาที่ดินท ากิน การอพยพของประชากรจากชนบทไปสู่เมอืง ความมัน่คง 
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิตลอดจนสภาพทางด้านสงัคมอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
นับว่ายงัมคีวามเป็นอยู่และรายได้ต ่า ก่อให้เกิดความกดดนัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมต่อวิถี
ด ารงชวีติ การอพยพประชาชนจากเขตชนบทเขา้มาหากนิในตวัเมอืงมากขึน้ อนัมผีลท าให้ปญัหา
ของตัวเมืองรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย และกิจการ
สาธารณูปโภค ประเภทต่างๆ 

อาจสรุปได้ว่า แม้รฐับาลจะเร่งรดัพฒันาในเขตภูมภิาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตชนบท  
เป็นอย่างมาก ในระยะของแผนที่ 2 ก็ตาม แต่ขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในปจัจุบนัแสดงใหเ้หน็ว่าความ 



 ๑๒๙ 

เหลื่อมล ้าระหว่างรายไดข้องประชาชนในภมูภิาคต่างๆ ยงัคงกวา้งอยู่ในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 

เป้าหมายและแนวทางการพฒันาส่วนภมิูภาคในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

เป้าหมาย เป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มดีงันี้ 

1. พยายามลดความเหลื่อมล ้าในดา้นรายไดแ้ละความเป็นอยู่จองประชาชนในชนบท 
โดยอาศยัมาตรการและโครงการพฒันาส่วนภูมภิาคต่างๆ แต่อย่างไรกต็าม ความพยายามทีจ่ะลด
ความเหลื่อมล ้าในดา้นรายไดจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

2. สร้างพื้นฐานเพื่อให้ความเหลื่อมล ้าดงักล่าวลดลงเป็นล าดบั ในระยะของแผน 
พฒันาฯ ต่อไป 

แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา ตามแผนฯ ที ่3 เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายในขอ้ 
 1 มดีงันี้ 

1. เร่งร ัดพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับภาวะการตลาด ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดเ้ร่งรดัการผลติทางดา้นการเกษตรเป็นพเิศษ โดยมีเป้าหมายทีจ่ะให้
ผ ล ผ ลิ ต 
ทางการเกษตรเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 5.1 เทยีบกบัรอ้ยละ 4.1 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เพื่อการนี้
การจดัสรรรายจ่ายพฒันาการเกษตรจะไดร้บัความส าคญัในอนัดบัสูงโดยมเีป้าหมายให้รายจ่ายใน
การพฒันาการเกษตรเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 8–10 ต่อปี 

2. การเพ่ิมรายได้ในเขตชนบท โดยลดความส าคญัของการก่อสร้างในโครงการ
ใหม่ๆ  ลง เพื่อน าเงนิมาใชจ้่ายในการก่อสรา้งทีใ่ชแ้รงงานในชนบทจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการระบบส่งน ้าชลประทานในท้องถิน่ และบรกิารในรูปสงัคมต่างๆ นอกจากนัน้ จะส่งเสรมิ  
อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลผลติการเกษตรใหก้ระจายออกไปตัง้ในภูมภิาค เพื่อใหม้กีารจา้งแรงงานในเขต
ชนบทเพิม่ขึน้ และเป็นการสรา้งตลาดส าหรบัสนิคา้เกษตรในประเทศ 

3. นโยบายประชากร มีเป้าหมายที่จะชะลอการเพิ่มของประชากรโดยเฉพาะ
ให้บรกิารวางแผนครอบครวัในเขตชนบท นอกจากนัน้จะส่งเสรมิให้เกดิศูนยก์ารพฒันาในภูมภิาค
เพื่อรบัแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 

4. มาตรการภาษีอากร ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เกษตรกรต้องรบัภาระ
ภาษอีากรเป็นจ านวนมากทัง้ในด้านพรเีมีย่มขา้ว และภาษีทางอ้อมอื่นๆ ซึ่งมผีลท าให้รายไดสุ้ทธิ
ของเกษตรกรมจี านวนต ่ากว่าทีค่วร ระยะของแผนฯ ฉบบัที ่3 จะปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบภาษี
อากรเพื่อลดภาระภาษดีงักล่าวลง และเกบ็ภาษจีากผูม้ฐีานะดใีนตวัเมอืงเพิม่ขึน้ นอกจากนี้รฐับาล



 ๑๓๐ 

จะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวชนบทโดยอ านวยบรกิารสงัคมประเภทต่างๆ มากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นการลด
ความไมเ่สมอภาคลงไดท้างหนึ่ง 

 

5. ขยายโครงการพฒันาชนบท เช่น โครงการเร่งรดัพฒันาชนบท พฒันาชุมชน 
พฒันาที่ดนิ พฒันาเยาวชนชนบท อนามยั และการศึกษาภาคบงัคบั นอกจากนัน้จะพฒันาย่าน  
ชุมชนในชนบทเพื่อเพิม่การจา้งแรงงานในส่วนภูมภิาค 

แนวทางการพฒันาแต่ละภาค 

แนวทางการพฒันาแต่ละภาคนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัลกัษณะธรรมชาตแิละภูมปิระเทศของแต่ละ
ภาคเป็นส าคัญ กล่าวคือ แนวทางการพัฒนาแต่ละภาคย่อมต้องอาศัยลกัษณะเด่นและความ
ไดเ้ปรยีบของภาคนัน้ๆ นอกจากนี้ยงัต้องพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างภาคดว้ย แผนพฒันาภาค
ที่ได้เริม่ด าเนินการจดัท าแล้วและพร้อมที่จะปฏิบตัิการได้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่ 
แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และแผนพฒันาภาคเหนือ ซึง่ได้ผนวกสาระส าคญัเขา้ไว้ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ดงัจะได้กล่าวต่อไป ส่วนแผนพฒันาภาคอื่นๆ นัน้ จะได้ด าเนินการใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนพฒันาภาคตะวนัตกและภาคใต้ ในชัน้นี้
แ น ว ท า ง ก า ร 
พฒันาของภาคต่างๆ จะไดก้ าหนดไวก้วา้งๆ ดงันี้ 

1. ภาคกลาง ภาคกลางมพีื้นที่ในลกัษณะเป็นที่ลุ่ม และมรีะบบชลประทานอยู่แล้ว  
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จงึมกีารพจิารณาการพฒันาการเกษตรชลประทานในเขตลุ่ม 
แม่น ้าเจา้พระยาตอนบนในเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งจะเน้นหนักไปทางด้านปลูกพชืไร่ใน 
ฤดแูลง้และการใชน้ ้าชลประทานใหไ้ดผ้ลเตม็ที ่เนื่องจากภาคนี้เป็นทีลุ่่มจงึเป็นภาคทีเ่หมาะแก่การ
พฒันาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าว แต่เป็นที่คาดหมายว่าการผลติและการจ าหน่ายข้าว
อาจจะประสบกบัปญัหาต่างๆ แนวทางในการพฒันาภาคน้ีจงึอยู่ทีก่ารเร่งรดัการปลูกพชืหมุนเวยีน
อื่นๆ นอกจากขา้วซึง่มคีวามต้องการสูงในตลาดโลก เช่นถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ขา้วโพด ฝ้าย เป็นต้น 
นอกจากนี้ภาคนี้ยงัมดีนิแดนที่ตดิต่อกบัทะเล และมที าเลเหมาะแก่การท านากุ้ง ซึ่งเป็นสนิค้าที่มี
ความตอ้งการสูงทัง้ตลาดในประเทศและนอกประเทศ กบัทัง้มที าเลเหมาะสมทีจ่ะขนส่งไปจ าหน่าย
ยงัตลาดในประเทศตลอดจนตลาดต่างประเทศ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จ าเป็นต้องมกีาร
เร่งรดัพฒันาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมแปรรปูผลติผลทางเกษตร เช่น อุตสาห -
กรรมเครือ่งกระป๋อง และอื่นๆ ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

2. ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัตกมทีรพัยากรธรรมชาตอุิดสมบูรณ์ เช่น ป่าไม ้แหล่งน ้า 
และแรธ่าตุต่างๆ แนวทางหลกัในการพฒันาภาคนี้ จงึไดแ้ก่การหาลู่ทางพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านี้ ให้ได้ผลประโยชน์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาคนี้ย ังเหมาะกับการกสิกรรมซึ่งควรได้ร ับการ
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สนับสนุนให้การเพาะปลูกมากขึ้น เช่น พชืไร่ ผลไม้ อ้อย และภาคนี้ยงัมทีี่ดนิว่างเปล่าสามารถ
ปรบัปรงุใหเ้ป็นทอ้งทุ่ง เพื่อเลีย้งปศุสตัวไ์ดม้าก นอกจากนัน้ภาคน้ีมลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นป่าและ
ชายทะเลที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการส าคญัในระยะนี้ ได้แก่ การพฒันา
เสน้ทางคมนาคมและการเกษตร 

3. ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกมปีจัจยัดา้นทรพัยากรทีจ่ะสามารถพฒันาออกไป
ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ก าลงัขยายตวัใน
บรเิวณชายทะเล นอกจากนี้ภาคตะวนัออกยงัสามารถตดิต่อกบัภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียง -
เหนือได้โดยสะดวก และคาดว่าจะมกีารตดิต่อกนัโดยทางรถไฟกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
อนาคตอกีดว้ย เมื่อมกีารก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึขึน้ในภาคนี้ดว้ยแลว้ กจ็ะท าใหภ้าคนี้สามารถพฒันา
กว้างขวางออกไปอกี แนวทางพฒันาภาคตะวนัออกจงึเน้นหนักการพฒันาด้านอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมและการเกษตร ซึ่งภาคนี้สามารถด าเนินการได้ดกีว่าภาคอื่นอยู่แล้ว เช่น การปลูก 
มนัส าปะหลงั อ้อย มะพรา้ว และผลไมอ้ื่นๆ และโดยที่ภาคน้ีมบีรเิวณที่ตดิต่อกบัชายฝ ัง่ทะเล จงึ
สามารถส่งเสรมิใหม้กีารประมงและการท านากุ้งไดโ้ดยกวา้งขวางออกไปอกีดว้ย นอกจากนี้ ภาคนี้
ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในแง่ท าเลทีต่ ัง้ของภาค มทีัง้ชายฝ ัง่ทะเลและทวิเขาอนัมลีกัษณะงดงาม สามารถ
พฒันาให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกได้ บรเิวณชายแดนและตอนเหนือของภาค  
ตะวนัออกยงัมหีลายแห่งซึง่ทุรกนัดารและประชาชนมฐีานะยากจน นโยบายและแนวทางการพฒันา
จงึมุง่ไปในทางขยายงานขัน้พืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งและการส่งเสรมิอาชพี เป็นตน้ 

4. ภาคใต้ ภาคใตม้ลีกัษณะภมูปิระเทศและระบบเศรษฐกจิสงัคมแตกต่างไปจากภาค 
อื่นๆ อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณจงัหวดัชายแดน รฐับาลยดึมัน่อยู่เสมอว่าคนไทยทุก  
เชือ้ชาต ิศาสนา ในภาคใต้ของประเทศเป็นชาวไทย และมคีวามเป็นไทยโดยสมบูรณ์ เช่นเดยีวกบั
ประชากรในภาคอื่นๆ จงึมนีโยบายที่จะเร่งรดัพฒันาภาคใต้ให้เจรญิขึ้นอย่างรวดเรว็ทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม โดยที่ภาวะเศรษฐกจิของภาคใต้ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งการผลติดบีุกและยางเป็น
หลกั แนวทางการพฒันาภาคนี้จงึอยู่ที่การส่งเสรมิให้การผลติยางและดบีุกได้ผลดยีิง่ขึน้และการ
กระจายประเภทอาชีพ ทัง้นี้ ด้วยการส่งเสรมิให้ปลูกยางพนัธุ์ดีโดยกว้างขวางยิง่ขึ้น ปรบัปรุง  
เหมอืงดบีุกและแสวงหาแหล่งแร่ดบีุกอื่นๆ เพิม่เตมิ และส ารวจหาน ้ามนัปิโตรเลยีมดว้ย ภาคใต้นี้มี
ประชาชนอาศยัอยูห่นาแน่น ทีด่นิกอุ็ดมสมบูรณ์สามารถส ารวจหาน ้ามนัปิโตรเลยีมดว้ย ภาคใต้นี้มี
ประชาชอาศยัอยูห่นาแน่น ทีด่นิกอุ็ดมสมบูรณ์สามารถปลูกพชื ผลไมบ้างชนิด จงึสมควรไดร้บัการ
พฒันาในทางด้านเพาะปลูกผลไม้ให้กว้างขวางขึ้น อีกประการหน่ึง ภาคใต้มีชายฝ ัง่ทะเลยาว 
ประมงทะเลจงึควรได้รบัการส่งเสรมิให้เป็นอาชพีหลกัส าคญัอกีอย่างหนึ่ง รฐับาลมนีโยบายที่จะ
ปรบัปรุงและก่อสร้างท่าเรอืชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้อีกหลายแห่ง นอกจากน้ีการพัฒนาภาคใต้จะ 
เน้นหนกัในเรือ่งการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัตัง้นิคม การศกึษา และการสาธารณสุข
ใหม้ากขึน้อกีดว้ย 
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แผนพฒันาภาคเหนือ 

1. สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมทางภาคเหนือ 

จงัหวดัในภาคเหนือมสีภาพภูมปิระเทศ เศรษฐกจิ และความเป็นอยู่แตกต่างกนั 
อยู่บ้าง แต่ก็จดัได้ว่ามลีกัษณะของความเป็นอยู่เป็นในรูปชนบทแบบหากินหาใช้ ฉะนัน้การที่จะ  
เร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิของภาคใต้ไดผ้ล ควรเริม่ต้นจากการขยายตวัและเปลีย่นแปลงในชนบท ซึ่ง
เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและท ามาหากนิของราษฎรส่วนใหญ่ในภมูภิาคนี้ 

ความแตกต่างระหว่างรายได้ถวัเฉลี่ยต่อคนของภาคเหนือกบัภาคอื่นๆ นอกจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นับว่ายงัต่างกนัมาก มูลเหตุประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบถือครองที่ดิน 
จ านวนผูถ้อืครองทีด่นิ เพื่อการเกษตรทัง้หมดรอ้ยละ 53 มทีีด่นิต ่ากว่า 10 ไร่ ในจ านวนนี้รอ้ยละ 
36 ถอืครอง 3.5 ไร่ รอ้ยละ 17 ถอืครอง 7.3 ไร่โดยเฉลีย่ ซึง่ถ้าหากพจิารณาถงึผลผลติโดยเฉลีย่
ต่อครวัเรอืนและปรมิาณการบรโิภคแล้ว ปรากฏว่า ครอบครวัทีม่ทีี่ดนิ 10 ไร่ลงมาจะมขีา้วเหลอื
ขายน้อยมาก หรอืไม่มเีลย ในปี 2513 จ านวนเนื้อทีถ่อืครองโดยเฉลี่ยต่อคนเท่ากบั 14.3 ไร่ ลด
จากปี 2506 ซึง่มจี านวน 16.1 ไร่ แสดงว่าจ านวนเนื้อทีถ่อืครองลดลง เนื่องจากประชากรในชนบท
มจี านวนเพิม่ขึน้ จงึเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภมูภิาคนี้ 

ถ้าจ านวนประชากรในภาคเหนือยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี คาดว่าในปี 
2519 จะมปีระชากรเพิม่ขึน้อกี 12.5 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในปจัจุบนั ส่วนจ านวนแรงงาน 
ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า จะเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 2 แสนคน จ านวนแรงงานที่เพิม่ขึน้เหล่านี้แทบ 
ทัง้หมดจะเกดิขึน้ในชนบท 

ดงันัน้ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ ภาคเหนือประสบปญัหาที่ส าคญั คือ การ
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ของประชากร ซึง่มสี่วนสมัพนัธุก์บัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสิง่ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร ภายในระยะ 5 ปีขา้งหน้า จ านวนแรงงานจะเพิม่ขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 12 
ในจ านวนนัน้จะมปีระมาณ 120,000 ครอบครวั ซึง่จะต้องหางานท าในชนบท ซึง่เป็นงานเกี่ยวกบั
การเกษตร และอกี 8 หมืน่ครอบครวัจะตอ้งท างานในเมอืง 

ดว้ยเหตุส าคญัดงันี้ การวางแผนพฒันาภาคเหนือจะต้องจดันโยบายและโครงการ
ต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างความต้องการทางดา้นประชากร ฝ่ายหน่ึง กบัเป้าหมายของ
การเพิม่รายไดต่้อบุคคลอกีฝ่ายหน่ึง สาขาเกษตรกรรมของภาคเหนือจะต้องขยายตวัอย่างน้อยใน
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อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6.5 ต่อปี เป้าหมายดงักล่าวส าหรบัภาคเหนือจ าเป็นตอ้งระดมทรพัยากรทุกอย่าง
ซึ่งมีอยู่ อาทิ แรงงาน ที่ดิน และแหล่งน ้ า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรากฏว่าในปจัจุบัน
ทรพัยากรเหล่านี้ยงัไมไ่ดถู้กใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่

 

2. การพฒันาการเกษตร 

ในปจัจุบนัอตัราการเพิม่ของสาขาการเกษตรในภาคเหนืออยู่ในอัตราประมาณ 
รอ้ยละ 3.5-4 เท่านัน้ จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องเร่งรดัพฒันาการเกษตรในภาคเหนือ โดยใชท้ีด่นิซึ่ง 
ส่วนใหญ่ใช้ส าหรบัปลูกขา้วแต่เพยีงอย่างเดยีว เพื่อปลูกพชือื่นๆ ดว้ย อาทเิช่น พชืหลายฤดูในที่
ลุ่ม และปลกูพชืในทีด่อน พชืจ าพวกทีม่คีวามตอ้งการในตลาดต่างประเทศ เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลอืง 
ฝ้าย ถัว่ลสิง และใบยาสบู จะไดร้บัความส าคญัเป็นพเิศษ 

1) ข้าว เป้าหมายการผลติทีก่ าหนดไวใ้นอตัรารอ้ยละ 2.6-2.8 สามารถบรรลุ
ได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลติในพื้นที่นาปจัจุบนัโดยไม่ต้องขยายเน้ือที่นาออกไปโครงการ
ชลประทานต่างๆ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะสามารถส่งน ้าถงึทีน่าประมาณอกี 1-1.5 ลา้นไร ่
ท าใหเ้นื้อทีน่าในเขตชลประทานในภาคเหนือเพิม่ขึน้จาก 3.5 ลา้นไร่ เป็น 4.4-5 ลา้นไร่ ท าใหเ้นื้อที่
นาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะสามารถส่งน ้าถงึทีน่าประมาณอกี 1-1.5 ลา้นไร่ การปรบัปรุง
ระบบส่งน ้า ท าให้ประสทิธภิาพการผลิตสูงขึ้น พร้อมกันนัน้ก็จะสนับสนุนการใช้ข้าวพนัธุ์ดีและ
เทคนิคการปลูกสมยัใหม่ จงัหวดัในภาคเหนือทีไ่ม่สามารถผลติขา้วเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งตวัเองได ้จะ
ไดร้บัการส่งเสรมิเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วเป็นเบือ้งแรก นอกจากนี้จะมโีครงการปรบัปรุงโรงสี
ขา้วในชนบท เพื่อยกมาตรฐานของขา้วใหส้งูขึน้ส าหรบัส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ท าให้ราคาดขีึน้ และจดัให้มโีครงการด้านสนิเชื่อการเกษตรและยุง้ฉาง เพื่อ เป็นการ
ช่วยเกษตรกรใหไ้มต่อ้งรบีจ าหน่ายขา้วของตนทนัททีีเ่กบ็เกีย่วเสรจ็จนเป็นเหตุใหร้าคาต ่า 

2) ฝ้าย ในปี 2511 ภาคเหนือเคยปลูกฝ้ายได้ถงึรอ้ยละ 68 ของประเทศ  
แต่ต่อมาผลติผลไดล้ดลงเน่ืองจากถูกแมลงรบกวน แผนส่งเสรมิการปลูกฝ้ายในระยะต่อไป จะแบ่ง
เขตการปลูกฝ้ายออกเป็นเขตส่งเสรมิ เพื่อง่ายต่อการควบคุมโรคและแมลง กรมประชาสงเคราะห์
และกรมส่งเสรมิการเกษตรจะเริม่ลงมอืในปี 2515 ในเขตแรก เป็นการทดลองในเนื้อที่ดอน
ประมาณ 25,000 ไร่ เขตทีเ่หมาะสมแก่การปลูกฝ้าย ไดแ้ก่ จงัหวดัพษิณุโลก นครสวรรค ์สุโขทยั 
และเชยีงใหม ่

3) ยาสูบ ในปี 2513 ภาคเหนือผลิตใบยาสูบพนัธุ์เวอร์จเินียร์ประมาณ  
19,000 ตนั และส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศประมาณ 11,000 ตนั ทีเ่หลอืใชบ้รโิภคในประเทศ  
แมว้่าจะมลีู่ทางขยายการผลติใบยาสบูพนัธุเ์วอรจ์เินียอกีมาก แต่ขณะเดยีวกนัปรากฏว่าไดม้กีารสัง่



 ๑๓๔ 

ใบยาสูบพนัธุ์นี้เขา้มาเป็นจ านวนเงนิ 470 ลา้นบาท ในขณะทีส่่งออกไปจ าหน่ายเป็นเงนิเพยีง 20 
ล้านบาท ยาสูบพนัธุ์เวอรจ์เินียที่ส ัง่เขา้มาเป็นใบยาสูบชนิดด ีการที่จะทดแทนใบยาต่างประเทศ
ดว้ยใบยาทีป่ลกูในประเทศ จ าเป็นตอ้งเปลีย่นรสนิยมในการสบูยาดว้ย 

ตามการค านวณจากปรมิาณบรโิภคในประเทศและการส่งออก คาดคะเน
ไดว้่าจะสามารถเพิม่หรอืปรบัปรงุอาชพีการปลกูใบยาใหแ้ก่ 25,000 ครอบครวั โดยครอบครวัหนึ่งมี
เนื้อที่ถอืครอง 5 ไร่ อาชพีการปลูกใบยามคีวามส าคญัต่อปรมิาณการจ้างแรงงานในภาคเหนือ 
เพราะว่านอกจากจะผลติใบยาแลว้ยงัมกีารบ่มใบยา คดัเลอืกใบยาและบรรจหุบีห่อดว้ย 

4) ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เนื้อทีส่ าหรบัการ
ปลกูขา้วโพดจะขยายในเนื้อทีด่อนในระยะฤดูฝน และในทีลุ่่มในเขตชลประทานในฤดูแลง้ เมื่อปลูก
พชืครัง้ทีส่องหรอืครัง้ทีส่าม การใชเ้มลด็พนัธุท์ีป่รบัปรุงแลว้ คอื พนัธุ ์Synthetic ละการใชพ้นัธุอ์กี 
ส่วนหนึ่งจะช่วยเพิม่ผลผลติของขา้วโพดในเขตทีลุ่่มและทีด่อน ฉะนัน้ จะต้องมกีารจดัตัง้ศูนยผ์ลติ
และแพรพ่นัธุข์า้วโพดอกีหลายแห่ง 

5) พืชน ้ามัน การเผยแพร่พืชน ้ ามันพันธุ์ดีซึ่งก าลังก าเนินงานอยู่โดย
กระทรวงเกษตร ควรจะได้รบัการส่งเสรมิให้กว้างขวางยิง่ขึ้น เพราะยงัขาดพนัธุ์อยู่เป็นอนัมาก  
ถัว่ลสิงพนัธุ ์“สุโขทยั” และ “ล าปาง” สามารถใหผ้ลติผลไดถ้งึ 300–350 กก.ต่อไร่ งานเตรยีมดนิให้
มเีชื้อแบคทเีรยีส าหรบัพชืน ้ามนัมคีวามส าคญัควรจะได้ขยายออกไป ส าหรบักากน ้ามนัพชืนัน้ มี
ความตอ้งการใชใ้นประเทศน้อย จงึควรส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ในรูปกากมากกว่าเมลด็พชื
ทีก่ะเทาะเปลอืกแลว้ ในปจัจุบนัราคาถัว่ลสิงสูงกว่าราคาถัว่เหลอืง ในระยะปี 2515–2519 จงึควร
ขยายเนื้อที่ปลูกถัว่ลสิงอกี 1 เท่าตวั แต่ขณะเดยีวกนักค็วรส่งเสรมิการปลูกถัว่เหลอืงเนื่องด้วยมี
ความต้องการถัว่เหลอืงในตลาดญี่ปุ่น และการปลูกถัว่เหลอืงใชพ้ื้นทีแ่ตกต่างจากถัว่ลสิง การผลติ
ถัว่เหลอืงให้มปีรมิาณน ้ามนั 20% และให้ได้ผลติผล 200–250 กก.ต่อไร่ จะให้ผลได้คุ้มพอที่จะ
ทดแทนเนื้อทีป่ลกูขา้วในภาคเหนือซึง่ใหผ้ลต ่ากว่า 350 กก.ต่อไร ่

6) ปศุสตัว์ การเลี้ยงปศุสตัว์ในภาคเหนือยงัเป็นกิจกรรมขนาดเล็กและใช้
บรโิภคในภาคเท่านัน้ สาเหตุทีก่จิกรรมปศุสตัวย์งัไม่เจรญิกวา้งขวางกเ็พราะขนาดของการผลติยงั
เล็ก คุณภาพของววัยงัไม่ดีพอ มกีฎหมายห้ามการขนส่งเนื้อสตัว์ข้ามแดน และมโีรคปากและ  
เท้าเป่ือยระบาดอยู่ การที่เนื้อโคในภาคนี้ยงัมรีาคาต ่าแสดงว่าภาคนี้ยงัมโีอกาสส่งเนื้อโคออกไป
จ าหน่ายโดยหนัมาบรโิภคเน้ือสุกรและเป็ดไก่แทน แต่มปีญัหาที่การสตัวแพทย์และสตัวบาลยงั 
ขาดแคลนอยู่มาก ควรจะไดข้ยายงานดา้นนี้ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โคนมเป็นกจิกรรมทีน่่าจะไดข้ยาย
เช่นกนัในภาคน้ี เพราะปจัจบุนัประเทศไทยตอ้งสัง่ผลติภณัฑน์มเขา้มาบรโิภคถงึปีละ 750 ลา้นบาท 
ศูนยว์จิยัในเรือ่งนี้ไดแ้ก่ โครงการโคนมไทย-เยอรมนั ซึง่ก าลงัเริม่งานระยะที ่2 



 ๑๓๕ 

7) การประมง ภาคเหนือเป็นภาคทีข่าดอาหารประเภทโปรตนี การประมง
น ้าจดืตามบงึหนอง แมน่ ้าล าธารมลีู่ทางขยายไดม้าก ควรจะไดม้กีารส่งเสรมิอยา่งจรงิจงั 

8) ป่าไม ้ปา่ไมใ้นภาคเหนือทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิไดถู้กท าลายลงไปมากใน
ปจัจบุนัค านวณไดว้่า สวนสกัซึง่รฐัปลูกอยู่เพยีง 207 ตารางกโิลเมตร และมไีมอ้ื่นๆ ทีม่คีุณค่าทาง
เศรษฐกิจน้อยอีก 4,330 ตารางกิโลเมตร โครงการการปลูกสวนสกัได้รบัการสนับสนุนมาก 
แต่ขณะนี้สามารถปลูกสวนสกัไดเ้พยีงปีละ 32 ตร.กม. เนื่องดว้ยขาดก าลงัคนทีจ่ะด าเนินการตาม
โครงการ จงึได้สนับสนุนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการน้ีด้วย ปญัหาส าคญัอีก
อนัหน่ึงดา้นป่าไมน้ี้ ไดแ้ก่ การท าไร่เลื่อนลอยโดยชาวเขา ซึง่บุกรุกที่ป่าประมาณได้ว่ามเีน้ือทีก่ว่า 
14 ล้านไร่ จงึต้องได้รบัการระงบัหยุดยัง้เสยี การพฒันาทางป่าไมด้้านหน่ึงก็คอื ส่งเสรมิต้นไม้
ป ร ะ เ ภ ท 
โตเรว็ เช่น จ าพวกตน้สน ใชเ้ป็นเยือ่ส าหรบัอุตสาหกรรมกระดาษ และกระดาษหนงัสอืพมิพ์ 

3. การพฒันาอตุสาหกรรม 

1) อตุสาหกรรมทัว่ไป 

อุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวได้ช้า ทัง้นี้  เพราะสาเหตุใหญ่ 2 
ประการ คอื อ านาจทางการตลาดบงัคบัใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆ รวมตวัอยู่ในเขตพระนคร-ธนบุร ีและ
รฐับาลยงัไมม่มีาตรการเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูอุตสาหกรรมไปตัง้ในภาคเหนือ 

อุตสาหกรรมในภาคเหนือจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการปูพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจโดยรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมให้เอกชนไปลงทุนตัง้อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตรและป่าไม ้

2) ประเภทอตุสาหกรรม ซึง่เสนอแนะใหม้ใีนภาคเหนือ ไดแ้ก่ 

1) อุตสาหกรรมน ้ามนัพชื 

2) อุตสาหกรรมผลติภณัฑจ์ากปา่ไม ้

3) อุตสาหกรรมฆา่สตัวแ์ละหอ้งเยน็ 

4) อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผกัและผลไม ้

5) อุตสาหกรรมโรงรดีเหลก็ขนาดเลก็ เพื่อประดษิฐเ์ครื่องมอืทางการ
เกษตรขนาดเลก็ 

6) หตัถกรรมต่างๆ 

4. การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 



 ๑๓๖ 

1) ทางหลวงแผ่นดิน ระบบทางหลวงหลกัของกรมทางหลวงเกอืบจะเสรจ็
สิ้นสมบูรณ์แล้ว ต่อไปนี้ควรสร้างทางหลวงเชื่อมแนวเหนือ -ใต้ ระหว่างเมอืงต่างๆ คอื เด่นชยั 
อุตรดติถ์ พจิติร ตะพานหนิ และตาคล ีกบัทางหลวงเชื่อมแนวตะวนัออก -ตะวนัตก ระหว่างเมอืง
ล าปาง-แพร่ ก าแพงเพชร-พิจิตร และหล่มสกั-ชุมแพ ตามแผนงานของกรมทางหลวงจะสร้าง
เสน้ทางประมาณ 896 กโิลเมตร ใชง้บประมาณ 1,249.6 ลา้นบาท ในภาคเหนือ 

2) ทางชนบท ทางชนบทในภาคเหนือควรจะมีลักษณะเป็นทางล าลอง
ส าหรบัเกวยีน ซึง่เมือ่มปีรมิาณจราจรมากพอ บางสายทางอาจปรบัปรุงใหเ้ป็นถนนลาดยาง ควรจะ
มกีารร่วมมอืและประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานที่ก่อสร้างทางให้มากขึ้น ในระยะแผนฯ ที่ 3 
กรมทางหลวงมแีผนงานที่จะก่อสร้างทางชนบท 1,468 กิโลเมตรในภาคเหนือ ใช้งบประมาณ 
ทัง้สิ้น 909.8 ล้านบาท กรมชลประทานมโีครงการที่จะสรา้งชนบทลาดยาง 400 กโิลเมตร และ
ส านกังานเรง่รดัพฒันาชนบทจะสรา้งอกี 2,500 กโิลเมตร 

3) ทางรถไฟ โครงการทีจ่ะก่อสรา้งทางรถไฟไปถงึเชยีงราย-เชยีงแสน ควร
จะได้ศกึษาในทางเทคนิค และประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหร้อบคอบเสยีก่อน เพื่อพจิารณาถงึความ 
จ าเป็น 

4) ทางอากาศ เพื่อเพิม่ปรมิาณนักท่องเทีย่วทีไ่ปเยอืนเชยีงใหม่ สนามบนิ
อากาศเชยีงใหม่ ควรจะได้ขยายตวัเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศขนาดกลางขึน้มา โดยให้
บรษิทัการบนิไทยรบัส่งคนโดยสารที่เดนิทางมาประเทศไทยและต้องการแวะที่เชยีงใหม่ ส าหรบั
การบนิในประเทศอาจปรบัปรงุสนามบนิทีน่่านและแพร่ 

5) ทางน ้า ทางน ้ามคีวามส าคญัลดลงหลงัจากที่สรา้งเขื่อนภูมพิลและเขื่อน 
สริกิติิแ์ลว้ ส าหรบัทางน ้าตัง้แต่แมน่ ้าน่านใต้เขื่อนสริกิติิล์งมาจนถงึนครสวรรค ์กรมชลประทานควร
จะมแีผนงานท าให้แม่น ้าเชียงนี้ใช้เดินเรอืได้ นอกจากนี้ เขื่อนแม่น ้าปิงก็อาจช่วยเชื่อมโยง 
แม่สะเรยีง-อ่มคอย-ฮอด กบัทางหลวงหมายเลข 1 ใกล้จงัหวดัตาก ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงสินแร่และไม้ซุงเป็นอย่างดี แม่น ้าแม่กกในเชียงรายก็อาจใช้เป็นเส้นทางล าเลยีงสินค้า
เกษตรได ้ซึง่จะไดร้บัการพจิารณาต่อไป 

5. การพฒันาเหมืองแร่ 

การส ารวจแรโ่ดยคณะส ารวจแรเ่ยอรมนัไดพ้บว่า มแีรอ่ยู่หลายชนิดในทีห่่างไกลใน
ภาคเหนือ เช่น ดบีุก วูลแฟรม เบอรเีลี่ยม แต่แร่เหล่านี้จะไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่มี
ระบบทางไปถงึโดยเฉพาะในเขตแมส่ะเรยีง แมส่อด เวยีงปา่เป้า การรว่มมอืกนัระหว่างบรษิทัแร่กบั 
กรมทรพัยากรธรณคีวรใกลช้ดิยิง่ขึน้ 

6. การพฒันาท่ีสงู 



 ๑๓๗ 

บรเิวณที่สูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ มลีกัษณะทางสงัคมและ
เศรษฐกิจแตกต่างจากท้องที่อื่นๆ ในการพฒันาท้องที่สูง จ าเป็นต้องมแีนวทางการพฒันาเฉพาะ
ส าหรบัทีส่งู 

1) การพัฒนาสังคม ประชาชนในแถบภูเ ขาและที่สูงมีภาษีและขนบ - 
ธรรมเนียมแตกต่างออกไป ส่วนใหญ่มอีาชพีทางท าไร่เลื่อนลอยและปลูกฝ่ินด้วย ในปจัจุบนักรม
ประชาสงเคราะห ์และต ารวจชายแดน มบีทบาทในการช่วยเหลอืชาวเขามาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ดา้นการศกึษา การอนามยั การพฒันาอาชพี การปกครอง และการใหค้วามอารกัขาและความมัน่คง
ปลอดภยั 

2) การป้องกันป่าไม้และแหล่งน ้ าโดยการหยุดยัง้การท าไร่เลื่อนลอย 
สนบัสนุนใหร้าษฎรมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิโดยออกโฉนดใหเ้พื่อใหอ้ยู่ท าการเกษตรเป็นหลกัแหล่ง พืน้
ทีด่นิซึง่ถูกถากถางลงจะไดม้กีารปลกูปา่ไมข้ึน้แทน 

3) การสนับสนุนให้ปลูกพชืหลายชนิด โดยเฉพาะพชืเมอืงหนาว ซึ่งขึน้ได้ดี
ในภาคนี้ โดยจดัตัง้สถานีวจิยัการเกษตรพืน้ทีส่งู 

4) การส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัว์ โดยการพฒันาทุ่งหญ้าในเขตที่สูง รวมทัง้ 
โคนมดว้ย 

7. การจดัตัง้ศนูยก์ลางพฒันาในภาคเหนือ 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะใหม้กีารก่อตัง้ศูนยพ์ฒันาขึน้อย่างน้อย 1 แห่ง  
ในภาคเหนือ คอื ในบรเิวณเชยีงใหม่-ล าปาง-ล าพูน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะส่งเสรมิมาตรการ
กระจายความเจรญิออกไปเขตจงัหวดัอื่นๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และวทิยาการ 

แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2515–2519) 

1. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหม้กีารพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมในภาคนี้โดยกวา้งขวางและสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของภูมภิาคนี้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และเพื่อเสรมิสรา้งรากฐานการ
พฒันาภาคนี้ใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คงยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะไดข้ยายการพฒันาภาคนี้ออกไปไดอ้กีในอนาคต 

เพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว จ าเป็นจะต้องพจิารณาทรพัยากรของภาคนี้ 
ความต้องการวตัถุและผลติภณัฑ์ที่ผลติได้ในภาคนี้ ประกอบกบัผลการพฒันาที่เกดิขึน้ในระยะที่
ผ่านมา แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะเน้นถงึการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์อนัเป็นจุดส าคญัส าหรบัการพฒันาภาคนี้ โครงการทีจ่ะขยายอุตสาหกรรมในภาค
นี้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมทีจ่ะแปรรปูสนิคา้ทางเกษตรประเภทต่างๆ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการ
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ส่งออก จะไดร้บัความส าคญัเช่นกนั นอกจากนี้ จะตอ้งเปลีย่นแปลงภาวะทางเศรษฐกจิแบบพอใหม้ี
ขา้วเลี้ยงตวั ให้เป็นการท ามาหากนิเลีย้งชพีที่มีรายได้ เพื่อลดภาวะความเหลื่อมล ่าทางเศรษฐกจิ
และผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัออกไปโดยไม่ต้องพึง่โครงการก่อสรา้งต่างๆ ทีม่มีากมายในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมวีตัถุประสงคที่จะยกระดบัมาตรฐานการ
อนามยัและการศึกษาของภาคนี้ให้สูงขึ้นทัดเทียมกับภาคอื่นๆ ความเสมอภาคในด้านสังคม
ดงักล่าวเป็นหลักส าคัญในการพิจารณาจดัสรรทรพัยากรส าหรบัโครงการด้านสังคมในภาคนี้ 
นอกจากนี้ ยงัมคีวามจ าเป็นจะต้องปรบัปรุงและขยายโครงการพฒันาชุมชนประเภทต่างๆ ซึ่งมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาส่วนรวม 

2. สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การปลูกพชืประเภทต่างๆ ซึง่มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ ในภาคนี้ยงัคงต้อง
พึง่ภาวะการณ์ต่างๆ อนัไมแ่น่นอนนัก เช่น ภาวะฝนตกในฤดูปลูกพชืและภาวะการตลาด ดว้ยเหตุ
ฉะนัน้อตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคนี้ จงึเป็นไปอย่างไม่สม ่าเสมอตลอดมา และใน
ระยะปี 2511–2513 อตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดล้ดลง 

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะขยายไดช้า้เว้นแต่
จะมมีาตรการส าคญัๆ คอื 

ก. การจดัสรรทีด่นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งไดจ้ าแนกประเภทไว้แล้ว  
ทัง้น้ี เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนทีถ่อืครองการเกษตรอนัเป็นปญัหาส าคญั 

ข. ยกระดบัการศกึษา การอนามยั และบรกิารทางสงัคมอื่นๆ ใหใ้กลก้บัระดบั
มาตรฐานส่วนรวมของประเทศ 

ในปจัจุบนัประชากรในภาคน้ีได้อพยพภูมลิ าเนาไปอยู่ภาคอื่นเพื่อแสวงหารายได้
ให้สูงขึน้ จงึควรด าเนินโครงการต่างๆ ที่เสนออยู่ในแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออย่าง 
จรงิจงั เพื่อให้ประชากรมงีานท ามากขึ้น แต่ปญัหาเกี่ยวกบัเรื่องแรงงานก็ยงัมอียู่ คอื ปญัหาการ
ท างานยงัไม่ไดเ้ตม็ที ่ฉะนัน้ โครงประเภทพฒันาชุมชนในทอ้งถิน่ โครงการศกึษาและสงัคมจงึควร
ไดร้บัการส่งเสรมิ 

อตัราการขยายตวัของประชากรในภาคนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 2.9 ต่อปี นับว่า 
ค่อนขา้งสูง จงึมคีวามจ าเป็นต้องลงทุนดา้นบรกิารทางสงัคมต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น โรงเรยีน 
โรงพยาบาล และโครงการสวสัดกิารสงัคมอื่นๆ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นต้องยกระดบัมาตรฐาน
ความรูแ้ละการอนามยัในชนบทให้เกษตรกรมคีวามรูแ้ละอนามยัด ีเพื่อเ ป็นก าลงัในการขยายการ
ผลติ 
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ในปจัจุบนัแมว้่าการศกึษาถงึขัน้ประถมปีที ่7 จะเป็นเรื่องบงัคบัในประเทศ แต่กม็ี
เดก็ในวยัเรยีนเพยีงรอ้ยละ 75–80 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีเ่รยีนถงึระดบัชัน้ประถมปีที ่4 ใน
ดา้นการอนามยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมนีายแพทยเ์พยีง 1 คน ต่อประชากร 50,000 คน เทยีบ
กบัอตัราเฉลีย่ทัว่ประเทศ ซึง่มนีายแพทย ์1 คน ต่อประชากร 9,000 คน 

แต่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมขี้อได้เปรยีบอยู่แล้วหลายประการ คอื ระบบการ
คมนาคมขนส่งและระบบการพลงังานไฟฟ้าได้รบัการพฒันาให้ขยายออกไปมาก แต่ก็จ าเป็นต้อง
บ ารงุรกัษาและขยายเพิม่เตมิเพื่อใหภ้าคนี้ไดพ้ฒันากา้วหน้าอกีต่อไป 

3. แนวทางพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1) การเกษตร 

ส าหรบัพชืผลทางเกษตรแล้ว มโีอกาสที่จะขยายตวัได้อกีมาก เป้าหมาย
การผลติพชืผลทัง้หมด ค านึงความตอ้งการกบัความสามารถทีจ่ะผลติเป็นเกณฑแ์ละจะไดใ้ชว้ธิกีาร
ต่างๆ เช่น การขยายระบบชลประทาน การใช้ที่ดนิใหม่ การใช้ปุ๋ ย การให้สนิเชื่อทางการเกษตร 
การค้นคว้าและส่งเสริม หรือมาตรการอื่นๆ ร่วมกันกับมาตรการดังกล่าว แผนพัฒนาภาค  
ตะวนัออกเฉียงเหนือเสนอแนะใหป้ลกูพชืหลายชนิดอนัเป็นการขยายประเภทการผลติใหก้วา้งขวาง
ออกไป ซึ่งจะช่วยให้การผลติพชืผลต่างๆ ขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 3.6 ต่อปี ส่วนขา้วนัน้จะ 
ขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 2.8 ต่อปี 

2) อตุสาหกรรมเหมืองแร่และการพาณิชย ์

เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปแล้ว อุตสาหกรรมจะพฒันาขึน้ได้โดยการขยายตวั
ของเอกชนกบัการสนับสนุนของรฐับาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในระยะที่ผ่านมาปรากฏว่าม ี
โรงงานที่ได้รบัการส่งเสรมิเพยีงจ านวน 5 โรงเท่านัน้ ไปตัง้อยู่ในภาคนี้ ในจ านวน 5 โรงนี้  
โรงกระสอบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านัน้ ที่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีก 4 โรง  
ทีเ่หลอืมเีงนิทุนรวมกนัไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท  

โดยทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมบีทบาทในการแปรรปูวตัถุดบิต่างๆ ที่
ผลติไดใ้นภาคนี้น้อยมาก แนวทางพฒันาอุตสาหกรรในภาคนี้ ทีส่ าคญัจงึพยายามขยายบทบาทใน
การแปรรูปวตัถุดบิ ได้แก่ อุตสาหกรรมปศุสตัว์ น ้าตาล ยาสูบ ฝ้าย ปอ แนวทางเช่นน้ีเป็นการ
กระจายอุตสาหกรรมจากแหล่งแออดัในพระนคร ธนบุร ีและสมุทรปราการ ซึ่งจะยงัคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาตเิป็นส่วนรวม 
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3) การคมนาคมและขนส่ง 

ระบบการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปจัจุบัน
สามารถสนับสนุนการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดแีล้ว แม้ว่าจะยงัคงมคีวาม  
จ าเป็นต้องสรา้งทางสายประธานและสายรองอกีบางสาย รวมทัง้ทางชนบทเพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้าน
บางหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากทางหลวง การก่อสร้างทางระยะต่อไป จะด าเนินไปตามล าดับ
ความส าคญั ซึง่กต็อ้งค านึงถงึปจัจยัทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัของประเทศดว้ย 

การบ ารุงรกัษาเส้นทางที่มอียู่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องได้รบัการพิจารณาให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในระยะที่ผ่านมาปรากฏว่าการขอจดัสรรงบประมาณส าหรับการ 
ซ่อมแซมบ ารงุทางไมไ่ดส้ดัส่วนกบัระยะทางทีม่อียู่ 

4) การพฒันาพลงังาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมแีมน่ ้าทีส่ าคญัอกี 2 สาย นอกจากแม่น ้าโขง ซึง่
ยงัประโยชน์แก่การพฒันาในภาคนี้ 

ความต้องการพลงังานในภาคน้ีในปจัจุบนัคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของความ 
ตอ้งการทัว่ประเทศ คาดว่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าจะสูงกว่าอตัราเฉลีย่ของประเทศในอนาคต 
ซึง่จะสนองรบัไดก้ด็ว้ยการขยายระบบสายส่งไฟฟ้า 

5) การพฒันาสงัคมและชุมชน 

ในการพฒันาระบบเศรษฐกจิทีอ่าศยัปลูกขา้วเป็นหลกัไปสู่ระบบเศรษฐกจิ
อนัซบัซอ้นขึน้ ย่อมมคีวามกระเทอืนต่อภาวะทางสงัคมและการเมอืงทีเ่ป็นอยู่เดมิ รฐับาลตระหนัก
ในขอ้เท็จจรงินี้จงึได้มกีารรเิริม่โครงการพฒันาสงัคมขัน้พื้นฐานต่างๆ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ด้านน ้ากินน ้าใช้ของชุมชน ในขณะน้ีมปีญัหารุนแรงเกี่ยวกับระบบการประปาในเมอืงอุดรธานี 
นครราชสมีา ขอนแก่น และชยัภูม ิและแหล่งชุมชนย่อยอื่นๆ ส่วนโครงการพฒันาชุมชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไป นบัว่าไดว้างรากฐานไวม้ัน่คงแลว้ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการค้าและบรกิารต่างๆ ได้ขยายตวัรวดเร็วกว่า
สาขาการเกษตร ดงันัน้ จงึมปีญัหาเกี่ยวกบัการขยายตวัของประชากรในเมอืงอย่างรวดเรว็สูงถงึ
รอ้ยละ 8-9 ต่อปี ผลอนัน้ีเป็นปญัหาส าคญัของเมอืงต่างๆ จ าเป็นต้องมกีารแก้ไขปรบัปรุงเมอืง 
ต่างๆ ใหเ้ป็นทีน่่าพกัอาศยั 

6) การสาธารณสขุ 

ภาวะด้านการอนามยัและสาธารณสุขในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแม้จะ
ไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขในระยะทีผ่่านมา กย็งัอยู่ในระดบัทีไ่ม่น่าพงึพอใจ ซึง่สงัเกตไดจ้ากสถติกิาร



 ๑๔๑ 

กระจายของบรกิารสาธารณสุขประเภทต่างๆ ตลอดจนแพทยแ์ละนางพยาบาล เพื่อทีจ่ะบ าบดัภาวะ
ดา้นการสาธารณสุขใหด้ขีึน้ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จงึใหเ้พิม่สถานีอนามยัชัน้หนึ่งอกี 50 
แห่ง สถานีอนามยัชัน้สอง 690 แห่ง ส านักงานผดุงครรภ ์500 แห่ง และเตยีงคนไข ้3,500 เตยีง 
การเพิม่บรกิารสาธารณสุขดงักล่าวในภาคนี้ ต้องการนายแพทยเ์พิม่ขึน้ 70 แห่ง นางพยาบาล 360 
คน ในระยะปี 2519 เนื่องจากโครงการสถานีอนามยัมคีวามส าคญัสูงสุด จงึควรไดร้บัการพจิารณา
เป็นพเิศษ 

7) การศึกษา 

ระดบัการศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัอยู่ลา้หลงักว่าส่วนรวมของ
ประเทศ ประมาณว่ามเีดก็นกัเรยีนในวยัเรยีนรอ้ยละ 75–80% ในชัน้ประถม แต่มกีารขาดเรยีนมาก 
และเดก็ทีเ่ขา้เรยีนรอ้ยละ 25 ต้องเรยีนซ ้าชัน้ ในระดบัประถมปีที ่5 มเีดก็นักเรยีน 3.8 คน ในพนั
คนที่เรยีนต่อ เทยีบกบั 7.7 คนในพนัคนของประเทศ (ยกเว้นพระนคร) แนวทางการพฒันา
การศกึษาในระยะแผนที ่3 จงึเน้นหนกัการเพิม่นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมปีที ่5-7 และลดอตัราการ
สอบตกและลาออก โดยขยายจ านวนครูและโรงเรียน นอกจากนี้ยงัได้เสนอแนะให้มี โครงการ 
แจกหนังสือเรียนโครงการปรบัปรุงโรงเรียน โครงการปรบัปรุงบ้านพักครู โครงการสอนทาง
โทรทศัน์ โครงการขยายหอ้งสมดุ โครงการอ านวยการขนส่งเดก็นกัเรยีนไป-กลบั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไปในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็คอื ให้รฐับาลส่งเสรมิ
ใหม้กีารขยายประเภทพชืชนิดต่างๆ ทีค่วรผลติในภาคนี้ กบัส่งเสรมิใหม้อุีตสาหกรรมอนัเกี่ยวเนื่อง
กบัการเกษตร เพื่อลดการพึง่พาการปลูกขา้วแต่อย่างเดยีว และใหม้โีครงการสนับสนุนต่างๆ เช่น  
โครงการส่งเสรมิ โครงการเงนิกู้ โครงการใช้ประโยชน์จากเขื่อนชลประทาน ตลอดจนมาตรการ  
จงูใจใหต้ัง้โรงเรยีนในภาคนี้ 

2. การจดัตัง้ศนูยก์ลางพฒันาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือควรจะได้เน้นการพฒันาเป็นจุด เพื่อมใิห้
การพฒันากระจดักระจายจนไม่เห็นผล ในระยะแรกอาจเริม่ด าเนินการจดัตัง้ศูนยก์ลางพฒันาใน
บรเิวณขอนแก่น-กาฬสนิธุ์ ก่อน ซึ่งสมควรได้รบัการสนับสนุนในด้านการศกึษา การอนามยั การ
พฒันาสงัคม การคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนการเกษตร โครงการพฒันาการเกษตรที่ล าปาว 
หนองหวาย และมญัจาครี ีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทีจ่ะกระจายความเจรญิและวธิกีาเกษตร 
สมยัใหม่ออกไปยงัจุดอื่นๆ ในภายหลงั นอกจากนี้ยงัมโีครงการที่จะตัง้เขตอุตสาหกรรมขึ้นใน
บรเิวณนี้ 



 ๑๔๒ 

8) งบพฒันาภาค ตามโครงการแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดผ้นวกโครงการพฒันาภาคที่
ส าคัญๆ เข้าไว้ด้วยเป็นจ านวนมาก โดยได้เตรียมจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้และเงิน  
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ตลอดจนงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิต่างๆ ไวแ้ลว้ นอกจากนี้ ยงัมงีบพเิศษ
เพิม่เตมิ เช่น งบพฒันาชองคณะกรรมการพฒันาภาค งบเร่งรดัพฒันาชนบทของส านักงาน ร .พ.ช. 
และงบโครงการต่างๆ ของ กรป. กลาง เป็นตน้ 

 
 
 

……………………………….. 
 



บทท่ี 7 
ประชากร ก าลงัคน และการมีงานท า 

………………………. 

นโยบายทีส่ าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ การยกระดบั
มาตรฐานความเป็นอยู่ ตลอดจนปรบัรายได้ของประชาชนให้สูงขึน้ ซึ่งเป้าหมายทีต่้องด าเนินการ
ตดิต่อไปเป็นระยะยาว แต่ขณะน้ีมปีญัหาระยะสัน้ที่ก่ออุปสรรคต่อแผนพฒันาเศรษฐกิจ คอื การ 
ขาดดุลการค้าและดุลช าระเงนิของประเทศ จงึได้ก าหนดเป้าหมายและมาตรการเร่งการผลติทัง้
ทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลติผลทางดา้นเกษตรใหเ้จรญิ 
กา้วหน้าและสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและราคาทีจ่ะแข่งขันกบัสนิคา้จากประเทศอื่นได ้การที่
จะท าไดส้ าเรจ็นัน้ นอกจากจะตอ้งอาศยัเงนิทุนและการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมแลว้ ยงั
ต้องอาศยัก าลงัคนทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญในสาขาวชิาการต่างๆ โดยเฉพาะก าลงัคนทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคในจ านวนมากพอสมควร ตลอดจนก าลงัคนที่มีความรูค้วามสามารถที่จะ
ปฏบิตังิานตามโครงการพฒันาต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ โดยเหตุน้ีรฐับาลจงึได้มนีโยบาย
เร่งรดัการพัฒนาก าลังคนและการใช้ก าลังคนให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยสนับสนุนการ 
วางแผนก าลงัคนให้สอดคล้องกบัการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและแผนพฒันาการศกึษาของชาต ิ
การวางแผนก าลงัคนจะตอ้งท าทัง้ในดา้นการป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาต่างๆ ทางดา้นก าลงัคน รวมทัง้
การแก้ไขปญัหาก าลงัคนที่มอียู่ในปจัจุบนัให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดประการหน่ึง และการ
ตระเตรยีมก าลงัคนทีเ่หมาะสมไวเ้พื่อการพฒันาประเทศอกีประการหนึ่ง 

ในด้านการป้องกนัและการแก้ไขปญัหาก าลงัคนให้ประสบผลส าเรจ็นัน้ ในการพจิารณา
จดัเตรยีมแผนฉบบัที่ 3 ได้มกีารศึกษาและวจิยัเกี่ยวกบัปญัหาก าลงัคนที่มอียู่ในปจัจุบนั เช่น 
ปญัหาการว่างงานการท างานต ่าระดบั การขาดแคลนก าลงัคน การใชก้ าลงัคนผดิลกัษณะ และการ
กระจายก าลังคน ตลอดจนปญัหาสมรรถภาพการผลิตในระดับต ่ าของก าลังคน อันมีผล 
กระทบกระเทอืนกบัรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ รวมทัง้ปญัหาต่างๆ ทางด้านก าลงัคนของทาง
ราชการ และน าผลที่ได้จากการศึกษาและวิจยันี้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนก าลงัคนให้ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป 

ในด้านการตระเตรียมก าลังคนนัน้ นอกจากจะต้องพัฒนาสุขภาพและพลานามยัของ
ก าลงัคน ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทัง่เตบิโตสามารถท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติได้แล้ว ยงัต้องให้การศกึษาและฝึกอาชพีที่เหมาะสมแก่ก าลงัคนด้วย การศกึษานัน้
จ ะ ต้ อ ง ท า 
ตัง้แต่ระดบัเด็กก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา จนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ส่วนการฝึกอาชีพนัน้
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จะตอ้งใหก้ารฝึกแก่ เยาวชนนอกโรงเรยีนทัง้ในเมอืงและในชนบท ตลอดจนการยกระดบัผูท้ีท่ างาน
ต ่าระดบัใหส้งูขึน้ตามความตอ้งการของประเทศ เนื่องจากการศกึษาและฝึกอาชพีเป็นส่วนหนึ่งของ
การพฒันาทรพัยากรก าลงัคนของประเทศ งานวางแผนก าลงัคนจงึจ าเป็นต้องประสานกับงาน
ทางด้านการวางแผนการศึกษาและฝึกอาชพีอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้แผนพฒันาการศกึษาและแผน
ก าลงัคนมคีวามสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั 

โดยที่การเพิ่มประชากรในอตัราสูง เป็นอุปสรรคส าคญัที่ก่อให้เกิดปญัหาต่างๆ ในการ
พฒันาประเทศ เช่น ปญัหาการพฒันาการศึกษา การพฒันาที่อยู่อาศยั การให้บรกิารทางด้าน 
สาธารณสุขและสาธารณูปการ ตลอดจนการพฒันาและยกระดบัฝีมอืและคุณภาพของก าลงัคน 
รวมทัง้การยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย รฐับาลจงึมนีโยบายเป็น
ทางการที่จะสนับสนุนการวางแผนครอบครวัโดยสมัครใจ เพื่อลดปญัหาต่างๆ ดงักล่าวให้น้อยลง 
เป้าหมายในการด าเนินงานน้ีก็คอื จะลดอตัราการเพิม่ของประชากรจากประมาณรอ้ยละ 3.0 ใน
ปจัจุบนั เป็นรอ้ยละประมาณ 2.5 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นอกจากนี้การวางแผน
พฒันาต่างๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมและก าลงัคนนัน้จะต้องน าขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการเพิม่ของ
ประชากรมาประกอบการพจิารณาวางแผนต่างๆ อย่างรอบคอบดว้ย จงึจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ ก า ห น ด 
ไวไ้ด ้

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายด้านก าลงัคน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รฐับาลมนีโยบายและแนวด าเนินงานด้านก าลงัคน  
ดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคัญสูงต่อการลดอัตราเพิ่มของประชากร รฐับาลจะพยายามระดม
ทรพัยากรทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อสนบัสนุนแผนงานเกีย่วกบัการวางแผนครอบครวั ผลส าเรจ็ของ
โครงการน้ีจะมสี่วนช่วยใหง้านพฒันาประเทศบรรลุเป้าหมายไดง้่ายยิง่ขึน้ 

2. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างปรมิาณงานมที าให้มากขึ้น เพื่อลดปญัหาต่างๆ เกี่ยวกับ
ก าลงัคน เช่น ปญัหาการว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปญัหาการว่างงานในเมอืงในระยะแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่3 และลดปญัหาเกี่ยวกบัการท างานต ่ากว่าระดบัฝีมอืหรอืท างานไม่เตม็ที ่รวมทัง้
ปญัหาการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยูใ่นเมอืงมากเกนิไปโดยมหีลกัด าเนินการ ดงันี้ 

2.1 รฐับาลในฐานะนายจา้ง จะต้องพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมาย
ต่างๆ ทีว่างไวใ้นโครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาตดิว้ยการใชแ้รงงานคนใหม้ากทีสุ่ดโดย 
มใิห้กระทบกระเทอืนต่อคุณภาพและปรมิาณงานที่จะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ยกตวัอย่าง 
เช่น ส่งเสรมิให้ใช้ก าลังแรงงานคนในโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การสร้างเขื่อน คนัคูส่งน ้ า  
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อ่างเก็บน ้า งานบ ารุงรกัษาทาง งานพฒันาที่ดนิ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างปรมิาณงานมที า  
ภายในระยะของแผน 

2.2 ส่งเสรมิให้มกีารสรา้งปรมิาณงานมที าใหม้ากขึน้ในสาขาเกษตร การเพิม่
ปรมิาณมงีานท าในสาขาเกษตรจ าเป็นต้องส่งเสรมิและเผยแพร่ใหเ้กษตรกรรูจ้กัใชว้ธิกีารเพาะปลูก
ดว้ยวธิกีารทนัสมยั โดยใชแ้รงงานเป็นหลกัแทนทีจ่ะใชเ้ครือ่งจกัรทัง้ในเขตและนอกเขตชลประทาน  
นอกจากนัน้กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดเล็ก ที่ใช้ 
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเป็นวตัถุดิบและอุตสาหกรรมในครวัเรอืน ก็จะได้ส่งเสรมิให้ใช้ก าลงั  
แรงงานให้มากที่สุด วิธกีารดงักล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มปรมิาณงานมที าแล้ว ยงัจะช่วยแก้ไข
ปญัหาการท างานต ่าระดบัและปญัหาการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สู่ในเมอืงดว้ย 

2.3 ส่งเสรมิให้มกีารสร้างปรมิาณงานที่ท าในสาขามใิช่เกษตรให้มากขึ้น ซึ่ง 
นอกจากจะท าโดยการเร่งรดัพฒัาอตัราเพิม่ของก าลงัผลติในประเทศของสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ  
ควบคู่ไปกบัการพฒันาเกษตรกรรมแล้ว รฐับาลยงัมนีโยบายที่จะสร้างบรรยากาศที่จะชกัจูงใน  
เอกชนนักลงทุนเพื่อผลติสนิค้าที่ส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศ และทดแทนสนิค้าเข้าได้ โดยใช้ 
มาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลติใหไ้ด ้ในขณะเดยีวกนักส็รา้งปรมิาณงานไวร้บักบัก าลงั
แรงงานที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ รฐับาลยงัมนีโยบายส่งเสรมิกิจกรรมอื่นๆ ที่จะสามารถสร้าง
ปริมาณงานที่ท าให้มากขึ้น เช่น โครงการสร้างที่อยู่อาศัย โครงการเพิ่มบริการทัง้ทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการพฒันาการคมนาคมและการขนส่งให้ดีขึ้น โดย
สนบัสนุนใหใ้ชแ้รงงานคนมาปฏบิตังิานในโครงการตางๆ ดงักล่าวใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

3. ส่งเสรมิระบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ ใหส้ามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพในราคาที่
เหมาะสมแข่งขนักบัต่างประเทศได้ ในเรื่องนี้นอกจากจะพิจารณาในด้านก าลงัเงนิแล้ว ยงัต้อง
พจิารณาถงึปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนใชท้รพัยากรมนุษยท์ีม่อียู่ใหไ้ดป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีด่ว้ย 
โดยเหตุนี้ในระยะแผนฯ ฉบบัที ่3 นี้ จงึไดม้กีารศกึษาและวจิยัถงึปญัหา ตลอดจนการหามาตรการ
ที่เหมาะสมมาแก้ปญัหาก าลังคนต่างๆ ที่จะช่วยให้สามารถส่งเสริมระบบการผลิตให้ม ี
ประสทิธภิาพสูงขึน้ เช่น ท าการศกึษาและวจิยัเกี่ยวกบัความต้องการและปรมิาณของก าลงัคนใน
อาชพีทีม่คีวามส าคญัๆ ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ก าลงัคน
ประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค ตลอดจนก าหนดมาตรการการพฒันาและยกระดบัฝีมอืก าลงัคน 
โดยใหก้ารศกึษาและฝึกอาชพีแก่เดก็และเยาวชน ทัง้ในและนอกโรงเรยีน 

4. ประสบการณ์จากการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 2 ได้
ชี้ให้เห็นว่า ปญัหาเกี่ยวกับการกระจายก าลังคนออกไปในท้องถิ่นห่างไกลและกันดาร การใช้
ก าลงัคนผดิลกัษณะ ตลอดจนการรบัคนเข้าบรรจุในงาน และการบรหิารงานบางประเภทในวง
ราชการเป็นอุปสรรคส าคญัที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการพัฒนาต่างๆ ให้บรรลุ
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เป้าหมายทีว่างไวไ้ดภ้ายในระยะของแผนที ่3 จงึไดม้กีารเร่งรดัการศกึษา และวจิยัเกี่ยวกบัปญัหา
ก า ลั ง ค น ใ น ว ง 
ราชการ และส่งเสริมให้มกีารปรบัปรุงระบบการรบัการบรรจุ ตลอดจนการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่
บุคลากรในอาชพีทีเ่ป็นปญัหา เพื่อชกัจงูใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยู่ปฏบิตังิานในราชการ 
และกระจายออกไปปฏบิตังิานในทอ้งถิน่ทีต่้องการ 

5. เนื่องดว้ยกจิการสาขาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบรกิารได้ขยายตวัและจะมี
ความส าคญัเพิม่ขึน้ในโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และแผน 
ต่อๆ ไป ประกอบกบัการมนีโยบายแรงงานของประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยก าลงัคนที่ 
ขาดแคลนฝีมอื ภายในระยะของแผนการมนีโยบายดงักล่าวจะประกอบดว้ย โครงการและมาตรการ
ที่จะเป็นราฐานส าคญัในอนาคต ในด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้ประโยชน์ทดแทนในกรณี  
ลูกจา้งคนงานประสบอุบตัเิหตุในระหว่างท างาน การแรงงานสมัพนัธแ์ละมาตรการเกี่ยวกบัค่าจา้ง
แรงงาน 

ปัญหาเก่ียวกบัก าลงัคน 

ปญัหาก าลงัคนทีส่ าคญัๆ ซึง่ควรจะไดร้บัการพจิารณาแกไ้ขอย่างรบีด่วน ม ี3 ประการ คอื 

1. ปัญหาของก าลงัคนวยัก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึง่ม ี2 ประการ ดงันี้ 

1.1 อตัราเพ่ิมของประชากรสูงท าให้มีเดก็มาก ก่อใหเ้กดิภาระหนักในดา้น
การเลีย้งด ูการอบรม การใหก้ารศกึษาและบรกิารต่างๆ เมื่อมกีารวจิยัเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ปรากฏผลว่า
ในปจัจุบนัน้ีประชากรในวยัท างานของไทยทุก 100 คน จะต้องท าการเลี้ยงดูเดก็และเยาวชนที่มี
อายุต ่ากว่า 15 ปี ถงึ 89 คน นับเป็นภาระการเลีย้งดูที่หนักและท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ไม่อาจ
เลี้ยงดูเดก็และเยาวชนในความรบัผดิชอบได้ดเีท่าที่ควร และไม่อาจน าเงนิรายได้มาลงทุนในด้าน
อื่นเพื่อพฒันาประเทศได ้

1.2 เด็กออกจากโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ก่อนวยัสมควร 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มรีายไดน้้อย และมภีาระในการเลีย้งดูเดก็มากเกนิก าลงัความสามารถ 
จงึไดใ้หเ้ดก็ออกจากโรงเรยีนมาช่วยประกอบอาชพีช่วยเหลอืครอบครวัประการหนึ่ง และเนื่องจาก 
ผูป้กครองโดยเฉพาะชาวชนบทในทอ้งถิน่ทีก่นัดารยงัไม่เหน็คุณค่าที่บุตรหลานจะไดร้บัการศกึษา
เล่าเรยีนในชัน้ทีสู่งกว่าชัน้ประถมปีที ่4 จงึใหบุ้ตรหลานของตนออกมาอยู่กบับา้นหรอืช่วยท างาน
เลก็ๆ น้อยๆ เป็นการตดัทอนรายจ่ายทีจ่ะต้องใช้ไปเพื่อการศกึษาของเดก็และเยาวชนอกีประการ
หนึ่ง 

2. ปัญหาของก าลงัคนท่ีอยู่ในวยัท างานแล้ว ม ี8 ประการดว้ยกนั คอื 
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2.1 การว่างงานของก าลงัคนทุกระดับ เป็นปญัหาที่เกิดขึ้นในเมอืงเป็น 
ส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมอืง การผลติก าลงัคนบางประเภท  
มากเกนิไป โดยค านึงคุณภาพของก าลงัคนทีผ่ลติไดน้้อยเกนิไปจนท าให้มอุีปทานมากกว่าอุปสงค ์
และเรื่องก าลังคนที่ผลิตได้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการ ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาชัน้สูงทัง้
ทางดา้นช่างฝีมอืและดา้นอื่นๆ การว่างงานน้ีนอกจากจะท าใหเ้กดิปญัหาการสิน้เปลอืงในการศกึษา 
ปญัหาคนขาดรายไดอ้นัควรแลว้ ยงัเป็นมลูเหตุใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงดว้ย 

2.2 การท างานต า่ระดบัหรือท างานได้ไม่เต็มท่ี ซึ่งเกดิขึน้ทัง้ในเมอืงและมี
มากในชนบทนัน้ เป็นปญัหาซึ่งเกิดจากการผู้ส าเรจ็การศึกษาแขนงต่างๆ ไม่ได้ท างาน ตรงกับ
ความรูค้วามช านาญทีไ่ดเ้รยีนมาประการหน่ึง และเกดิจากปญัหาการว่างงานตามฤดูกาลของชาว
ชนบทตลอดจนการที่มขีนาดครอบครวัใหญ่เกินก าลงัซึ่งเนื้อที่ถือครองนัน้จะอ านวยผลได้อีก
ประการหน่ึง 

2.3 การเคล่ือนย้ายแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมืองมากเกินไป ปญัหาน้ี
เกิดจากชาวชนบทมเีวลาว่างมากเกินไป โดยเฉพาะฤดูแล้งและเกดิจากความไม่พอใจในสภาพ
ความเป็นอยูข่องตนในปจัจบุนั เน่ืองจากมรีายไดไ้มพ่อกบัรายจ่าย หรอืรายไดอ้ยู่ในระดบัต ่าเกนิไป
จนไม่สามารถจะเลีย้งดูตนเองและครอบครวัให้มคีวามสุขพอสมควร จนต้องก่อหนี้สนิขึน้ จงึไดพ้า
กนัหนีอาชพีสาขาเกษตรดว้ย ความหวงัทีจ่ะหารายไดจ้ากงานในสาขาอื่น ซึง่มรีะดบัสูงกว่า เมื่อพา
กนัอพยพกนัมากๆ ปรมิาณการท างานมไีม่พอกบัจ านวนคนกท็ าให้เกดิปญัหาอื่นๆ เช่น ปญัหาที่
อยูอ่าศยั และปญัหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2.4 ความขาดแคลนก าลังคน ในอาชีพที่ส าคัญๆ เช่น แพทย์ วิศวกร 
พยาบาล และครูระดบักลางที่ได้รบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาทัง้ชัน้ต้นและชัน้สูง ก าลงัคนใน
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคทีม่คีุณภาพ ความขาดแคลนก าลงัคนในอาชพีทีส่ าคญัๆ นี้ เกดิจาก
อุปทานก าลงัคนประเภทนี้ทีผ่ลติไดม้น้ีอยกว่าอุปสงค ์เนื่องจากอุปสรรคส าคญัต่างๆ ประกอบดว้ย 
การขาดแคลนเงนิลงทุน สถานที ่อุปกรณ์การสอน ต ารา โดยเฉพาะอย่างยิง่การขาดแคลนอาจารย์
สอนประการหนึ่ง และเกดิจากเร่งรดัขยายการผลติ เพื่อสนองความต้องการก าลงัคนประเภทนี้ จน
มไิดค้ านึงถงึคุณภาพของก าลงัคนทีผ่ลติไดอ้กีประการหนึ่ง อุปทานก าลงัคนประเภทนี้ทีค่าดว่าจะมี
ความขาดแคลนในตอนต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ซึง่เป็นผลต่อเนื่องมาจากความขาดแคลนใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และฉบบัที ่2 แต่จะมเีกนิความต้องการเลก็น้อยในดา้นปรมิาณ แต่
คุณภาพต ่ากว่าอุปสงค ์ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยเฉพาะวศิวกร ซึ่งควรจะไดร้บั
การพจิารณาปรบัปรงุในดา้นคุณภาพควบคู่ไปกบัการเรง่ปรมิาณการผลติ 
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2.5 การผลิตก าลังคนท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหรือด้อยกว่าความ
ต้องการ ท าใหเ้กดิการว่างงานของก าลงัคนประเภทนี่ ทัง้ๆ ทีค่วามตอ้งการก าลงัคนประเภทนี้มอียู่
เป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ก าลงัคนในระดบัผูจ้ดัการ นักบรหิาร นักวชิาการ เป็นต้น เนื่องจากก าลงัคน
ประเภทนี้ ที่เพิง่ส าเรจ็การศกึษายงัขาดประสบการณ์และความรูค้วามช านาญในหน้าทีก่ารงานอยู ่
แต่ตลาดแรงงานตอ้งการก าลงัคนประเภทบรหิารทีม่คีุณภาพและความช านาญการมาก 

2.6 การกระจายก าลงัคนออกไปในท้องถ่ินท่ีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในชนบท ในขณะทีบ่างแห่งมกี าลงัคนประเภทเดยีวกนัเกนิต้องการ ซึง่เป็นปญัหาที่เกดิจากเหตุที่
ชนบทขาดสิง่จูงใจทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม ในเมอืงมปีญัหาคนล้นงาน แต่ขณะเดยีวกนัใน
ส่วนภมูภิาคขาดก าลงัคนประเภทเดยีวกนั ปญัหาเกี่ยวกบัการกระจายก าลงัคนเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาอยา่งยิง่ทีส่ าคญัไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ ์คร ูผูส้ าเรจ็วชิาเกษตรกรรม
ที่จะท างานด้านส่งเสริมการเกษตร สัตวแพทย์ และช่างฝีมือ มกัไม่กระจายไปอยู่ในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในเขตทุรกนัดาร 

2.7 ก าลงัผลิตในประเทศต่อคนหรือสมรรถภาพการผลิตของคนต า่ มผีล
ท าใหร้ายไดข้องชนส่วนใหญ่ต ่าไปดว้ย ปญัหาน้ีเกดิจากก าลงัการผลติในประเทศมปีระสทิธภิาพต ่า
เกนิไปในขณะทีป่ระชากรและก าลงัแรงงานไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้การใชก้ าลงัแรงงานผดิ
ลกัษณะ เช่น พนักงานส่งเสรมิการเกษตรถูกใช้ท างานธุรการควบคู่ไปกบังานส่งเสรมิ ครูโรงเรยีน
ในชนบทต้องไปท าการสอนอยู่ในโรงเรยีนประจ าจงัหวดัหรอืท างานอื่นๆ ณ ที่ท าการศกึษาธกิาร
จงัหวดั เป็นตน้ 

2.8 ก าลงัคนในวงราชการ ซึ่งเกิดจากระบบบรหิารงานที่ควรจะได้รบัการ 
ปรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกบักาลสมยั เพื่อแก้ปญัหาการรบั การบรรจุ การแต่งตัง้ข้าราชการ 
เพื่อใหไ้ดค้นดมีคีวามสามารถเขา้รบัราชการ ตลอดจนแก้ปญัหาการท างานซ ้าซอ้น การขาดความ
ประสานงานในวงราชการ ความไมใ่ส่ของผูบ้งัคบับญัชาจนท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของคนใน
วงการนี้ต ่ากว่าทีค่วร เป็นตน้ 

ปัญหาก าลงัคนระยะยาว เนื่องดว้ยไดม้กีารเรง่รดัอตัราการผลติก าลงัคน
ที่มคีวามขาดแคลนมากในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 1 และแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รวมทัง้ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ โดยค านึงถงึดา้นปรมิาณมากกว่าคุณภาพ จนท าใหเ้กดิการว่างงานของ
ก าลงัคนระดบัสูงบางประเภททัง้ๆ ที่มคีวามต้องการก าลงัคนประเภทนี้เป็นจ านวนมากดงักล่าว
มาแล้ว ปญัหาน้ีอาจจะยิง่รุนแรงขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ด าเนินการปรบัปรุงคุณภาพของก าลงัคน
เหล่าน้ีตัง้แต่บดัน้ี นอกจากน้ียงัมปีญัหาก าลงัคนที่คาดว่าจะเกดิในระยะยาวกค็อื ก าลงัคนระดบัสูง
ซึง่เคยมคีวามขาดแคลนมาก่อนจะประสบปญัหาการว่างงาน ทัง้น้ี เน่ืองจากอตัราผลติของก าลงัคน
คงที่หรอืเพิม่ขึน้ในขณะที่ความต้องการก าลังคนเหล่านี้จะมน้ีอยลง เมื่อได้บรรจุก าลงัคนในอตัรา



 149 

ว่างหรอืต าแหน่งงานที่ต้องการเรยีบรอ้ยแล้ว ฉะนัน้การพจิารณาเพิม่อตัราการผลติของก าลงัคน
คงที่หรอืเพิม่ขึน้ในขณะที่ความต้องการก าลงัคนเหล่านี้จะมน้ีอยลง เมื่อได้บรรจุก าลงัคนในอตัรา
ว่างหรอืต าแหน่งงานที่ต้องการเรยีบรอ้ยแล้ว ฉะนัน้ การพจิารณาเพิม่อตัราการผลติของก าลงัคน
ประเภทต่างๆ นัน้ จ าต้องค านึงถงึปญัหาการว่างงานและการสูญเปล่าทางการศกึษาในระยะยาว
ควบคู่ไปกบัการพจิารณาปรมิาณความตอ้งการก าลงัคนในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ดว้ย 

มาตรการแก้ไขปัญหาก าลงัคน 

เพื่อใหน้โยบายแกป้ญัหาดา้นก าลงัคนไดบ้รรลุผล เหน็สมควรก าหนดมาตรการดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและการวางแผนครอบครวั เน่ืองดว้ยในปจัจุบนัน้ีประเทศไทยมอีตัรา
เพิม่ของประชากรสูง มเีด็กเกิดมากจนเป็นภาระแก่สงัคมและรฐับาลในด้านการเลี้ยงดูและการ
ให้บรกิาร ตลอดจนการพฒันาต่างๆ ดงักล่าวมาแล้ว รฐับาลจึงได้มนีโยบายเป็นทางการที่จะ
สนบัสนุนการวางแผน ครอบครวัโดยสมคัรใจ ซึง่นอกจากจะช่วยลดภาระการเลีย้งดูเดก็ของบุคคล
ในวยัท างานลงแล้ว ยงัจะช่วยให้การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้ก้าวหน้าเรว็ขึ้นหลายประการ 
เหตุผลทีส่ าคญักค็อื เมื่ออตัราการเพิม่ประชากรลดลง รฐับาลกจ็ะสามารถประหยดัเงนิงบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยในดา้นต่างๆ และน าไปใชใ้นทางปรบัปรุงระบบการศกึษาเพื่อใหก้ารผลติทรพัยากรมนุษย์
ในอนาคตไดม้คีุณภาพดขีึน้ต่อไป 

เป้าหมายในการลดอตัราเพิม่ของประชากร โดยการวางแผนครอบครวัดว้ยความ
สมคัรใจ ก็คอื จะลดอตัราเพิม่ของประชากรจากรอ้ยละ 3.0 ในปจัจุบนั เป็นร้อยละ 2.5 ในปี 
สุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คาดว่าภายในระยะของแผนจะสามารถด าเนินงานใหบ้รกิารแก่
ผูส้มคัรใจวางแผนครอบครวัดว้ยวธิกีารต่างๆ ประมาณ 2.5 ลา้นคน ดว้ยการระดมทรพัยากรดา้น
ก าลังคน สถานที่ อุปกรณ์ และก าลังเงินของหน่วยราชการและสถาบันเอกชน ปรบัปรุงการ 
ด าเนินงานด้านการวางแผนครอบครัวและการให้บริการแก่มารดาและเด็ก ตลอดจนงาน
สาธารณูปโภคใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์นัทัว่ประเทศ อยา่งไรกต็าม การประเมนิการเพิม่ประชากร
ของประเทศไทยอาจกระท าได้หลายวธิ ีโดยอาศยัสมมตฐิานหลายประการ ตาราง 1 ได้แสดง 
ตวัเลขและอัตราการเพิม่ประชากรลดลงในระดบัปานกลาง คือ ในปี 2519 ประเทศไทยจะม ี
ประชากรทัง้สิน้ประมาณ 44.028 ลา้นคน หรอื เพิม่ขึน้ประมาณ 6.187 ลา้นคน ในระยะของแผนฯ 
ฉบับที่ 3 ถ้าหากโครงการวางแผนครอบครัวบรรลุผลเป้าหมาย คือ ลดอัตราการเพิ่ม 
ประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.5 ในปีทา้ยแผน จ านวนประชากรของประเทศไทยตอนปลายแผนกจ็ะ
น้อยกว่าตวัเลขขา้งตน้ประมาณ 931 ลา้นคน 
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ตารางท่ี 1 : การประเมินจ านวนประชากรในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2515–2519 

(หน่วยเป็นล้านคน) 

 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2519 เพ่ิมขึน้ 
หมวดอายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

0-4 3.343 3.211 3.786 3.644 .443 .423 

5-9 2.786 2.694 3.248 3.138 .462 .444 

10–14 2.343 2.268 2.745 2.666 .402 .398 

15–19 2.048 1.982 2.316 2.239 .268 .257 

20–24 1.784 1.689 2.021 1.965 .237 .275 

25–29 1.382 1.353 1.757 1.658 .375 .306 

30–34 1.048 1.082 1.356 1.332 .308 .250 

35–39 .911 .941 1.025 1.061 .114 .120 

40–44 .795 .828 .882 .925 .087 .97 

45–49 .669 .698 .754 .804 .85 .106 

50–54 .523 .550 .635 .675 .112 .125 

65–59 .411 .446 .485 .532 .074 0.86 

60 ปีขึน้ไป .973 1.073 1.116 1.263 .145 .190 

รวมยอด 19.016 18.815 22.126 21.902 3.112 3.077 

2. ก าลงัแรงงานและปริมาณงานมีท า 

การสรา้งปรมิาณงานมที าใหม้ากขึน้เพื่อลดปญัหาการว่างงานในเมอืง การท างาน
ต ่าระดบัในชนบท และการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยู่ในเมอืง ตามแนวโนยายการมงีานท าที ่
ดงักล่าวมาแล้วนัน้ จ าเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับปริมาณก าลงัแรงงานที่เพิ่มขึ้นในระยะแผน  
พฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ก่อน จงึจะสามารถพจิารณามาตรการส่งเสรมิการเพิม่ปรมิาณงานได้ถูกต้อง 
ฉะนัน้จงึไดท้ าการประเมนิการเพิม่ของก าลงัแรงงานในระยะของแผนไวด้งัต่อไปนี้ 

1) การประเมนิก าลงัแรงงานได้อาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มของอตัราการ
ท างานทัง้ในอดตีและที่คาดหมายในอนาคตอยางถี่ถ้วนเป็นพื้นฐาน ปรากฏว่า อตัราการท างาน  
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ในกลุ่มประชากรทัง้ชายหญิง ที่มอีายุในวยัหนุ่มสาวได้ลดลงเล็กน้อย คาดได้ว่า แนวโน้มจะมี 
ต่อไปเนื่องจากมแีผนการเพิม่อัตราส่วนของเยาวชนในโรงเรยีนให้สูงขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 

2) ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าก าลงัแรงงานของประเทศจะ 
เพิม่ขึน้กว่า 2.6 ล้านคน คอื เพิม่จาก 17.0 ล้านคน เป็นประมาณ 19.65 ล้านคน (ตาราง 2) 
จ านวนทีเ่พิม่ขึน้นี้จะเป็นชาวราว รอ้ยละ 40 อตัราเพิม่โดยเฉลีย่สูงกว่ารอ้ยละ 2.9 ต่อปี การเพิม่นี้
จะยงัคงมต่ีอไปในระยะขา้งหน้า ในระยะ 19 ปี ระหว่างปี 2514 ถงึ 2533 ก าลงัแรงงานจะเพิม่ขึน้
กว่า 12.6 ลา้น หรอืเพิม่ขึน้อกีประมาณรอ้ยละ 75 ของจ านวนก าลงัแรงงานในปจัจุบนั แต่อย่างไรก็
ตาม อตัราการเพิม่ก าลงัแรงงานของประเทศไทยจะเริม่ลดลงหากผลงานของโครงการวางแผน
ครอบครวัประสบผลส าเรจ็ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และแผนฉบบัต่อๆ ไป 

3. ในระยะของแผนคาดว่าจะมปีระชากรมีอายุเข้าระดบัท างานหรือเข้าสู่
สภาพก าลงัแรงงานเป็นจ านวนประมาณ 3.6 ลา้นบาท และจะมผีูท้ีพ่น้สภาพก าลงัแรงงานไป โดย
ตายครบเกษียณอายุหรอืโดยเหตุอื่นๆ ราว 0.9 ลา้นคน ฉะนัน้ การเพิม่สุทธขิองก าลงัแรงงานใน
ระยะของแผนจะมปีระมาณ 2.641 ลา้นคน ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2 ขา้งล่างนี้ 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินก าลงัแรงงานของประเทศไทยส าหรบัระยะของ 
พ.ศ. 2515–2533 

 (หน่วยเป็นล้านคน) 

 ปี 2515 ปี 2519 เพ่ิมขึน้ เฉล่ียอตัรา 
การเพ่ิม 

2514–2519 

ปี 2533* 
ก าลงั 
แรงงาน 

เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 

25132533 
ชาย 9.352 10.923 1.571 3.15 16.598 87.44 
หญงิ 7.652 8.722 1.070 2.66 13.016 80.18 
รวม 17.004 19.645 2.641 2.93 29.614 84.18 

* ประเมนิตามเป้าหมายการลดอตัราเพิม่ของประชากรทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

 

ปริมาณงานมีงานท าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
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เมื่อพจิารณาอตัราเพิม่ของก าลงัผลติของสาขาเศรษฐกจิต่างๆ ตลอดจนนโยบายด้านการ
สรา้งปรมิาณงานและองคป์ระกอบแวดลอ้มอื่นๆ ทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 แลว้เป็นที ่
คาดหมายว่าในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยจะสามารถสรา้งปรมิาณงานมที าใหแ้ก่ก าลงัคนประมาณ 
19,464 ลา้นคน หรอืมงีานท าเพิม่ใหแ้ก่ก าลงัคน 2,562 ลา้นคน ภายในระยะของแผนปรมิาณงาน 
มที าดงักล่าวจะเป็นงานในสาขาเกษตรกรรมประมาณ 14,606 ล้านคน หรอืประมาณรอ้ยละ 78 
ของก าลังคนที่มีงานท าทัง้หมด แม้ว่าสัดส่วนของก าลงัคนที่มีงานท าในสาขาเกษตรจะลดลง
ประมาณรอ้ยละ 2.3 กต็าม แต่จ านวนก าลงัคนทีท่ างานในสาขาเกษตรเพิม่ขึน้ 1.530 ลา้นคน ใน
ระยะของแผน ส่วนปริมาณงานมีท าในส าขาอื่ นๆ ที่มิใช่ เกษตรกรรม ในปีสุดท้ายของ 
แผนจะมปีระมาณ 4.858 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 25.0 ของก าลงัคนทีม่งีานท าทัง้หมด โดย
เพิม่จากปี พ.ศ. 2515 ประมาณ 1 ลา้นคน หรอืสดัส่วนของปรมิาณงานมที าในสาขานี้ไดเ้พิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 2.4 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 

เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการท างานในระยะแผนที ่3 กบัจ านวนก าลงัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ใน 
ระยะนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ในระยะของแผนมปีรมิาณการว่างงานจะเพิม่ขึ้นประมาณ 80,000 คน  
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยเร่งรดัพฒันาก าลงัผลติในประเทศให้สามารถเพิม่ขึ้นในอตัรา  
รอ้ยละ 7 ต่อปี แลว้กจ็ะสามารถแกไ้ขปญัหาการว่างงานใหล้ดน้อยลงไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้และ
ถ้าจะเร่งรดัพฒันาประเทศโดยการใชแ้รงงานใหเ้ป็นประโยชน์เตม็ทีท่ ัง้ในวงงานของรฐับาล ในการ
พฒันาสาขาเกษตรกรรมและสาขาอื่นดงักล่าวแล้ว ก็จะสามารถลดปญัหาเกี่ยวกบัการท างานต ่า
ระดบัในชนบท และการอพยพแรงงานจากชนบทมาอยูใ่นเมอืงดว้ย เนื่องจากเกษตรกรจะมรีายไดด้ี
ขึน้ ทัง้นี้ จะมสี่วนช่วยลดปญัหาอาชญากรรม ปญัหาการขาดทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงตลอดจนปญัหาทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม ซึง่มกัจะเกดิตามปญัหาการว่างงานเสมอืนเงาตามตวัไปไดด้ว้ย  
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ตารางท่ี 3 การประเมินปริมาณงานท่ีท าในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2515–2519 จ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

 ปริมาณงานท่ีท า ปริมาณงานมีท าท่ีเพ่ิมขึน้ 
สาขาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2515* 2519*   

 จ านวน 
(ล้านคน) 

% จ านวน 
(ล้านคน) 

% จ านวนเพ่ิม 
(ล้านคน) 

สดัส่วน 

1. เกษตรกรรม การปา่ไม ้
การล่าสตัว ์และการ
ประมง 

13.076 77.4 14.606 75.1 1.530 59.7 

2. การท าเหมอืงแรแ่ละ
เหมอืงหนิ 

0.51 0.3 0.66 0.3 0.15 0.6 

3. อุตสาหกรรม .715 4.2 .785 4.0 0.70 2.7 
4. การก่อสรา้ง ซ่อม และ

รือ้ถอน ท าลาย 
.150 0.9 1.91 1.0 0.41 1.6 

5. การไฟฟ้าและการ
ประปา 

0.42 0.2 0.66 0.3 0.24 1.0 

6. การพาณิชย ์ 1.278 7.6 1.688 8.7 .410 16.0 
7. การคมนาคม คลงั 

สนิคา้และการขนสง่ 
.317 1.9 .404 2.1 0.87 3.4 

8. บรกิาร 1.273 7.5 1.658 8.5 .385 15.0 
ยอดรวม 16.920 100.0 19.464 100.0 2.562 100.0 

* ปีงบประมาณ 

 

ปรมิาณการว่างงานที่แท้จรงิในประเทศไทยจะสูงกว่าจ านวนทีป่ระเมนิไว้ขา้งต้นมาก เมื่อ
ได้น าปญัหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัก าลงัคนมาประกอบด้วย ได้แก่ ก) ปญัหาก าลงัคนที่ผลติเกนิความ
ต้องการ ซึ่งหางานท าไม่ได้เนื่องจากคุณภาพยงัไม่ดพีอกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ข ) 
ปญัหาการกระจายก าลงัคนออกไปในท้องถิ่น ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มคีวามต้องการก าลงัคน
ระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัสูงจนถงึระดบัรองลงมาเป็นจ านวนไม่น้อย แต่นายจา้งก็มกัจะไม่พอใจใน
คุณภาพของผู้ที่มาสมัครงานอยู่เสมอ ท าให้ผู้ที่ว่างงานไม่อาจจะหางานท าได้ ก าลังคนที่  
ประสบปญัหาในการหางานท าน้ีส่วนใหญ่เป็นผู้จบโรงเรยีนมธัยมศึกษาสายอาชพีนอกโครงการ 
เงนิกูแ้ละก าลงัคนประเภททีข่าดแคลนฝีมอื ปญัหาเรื่องคุณภาพของแรงงานดอ้ยกว่าความต้องการ
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น้ี นอกจากจะท าให้เพิ่มปริมาณการว่างงานแล้วยงัท าให้เกิดปญัหาความขาดแคลนก าลังคน
ก าลงัคนเพิม่ขึน้ดว้ย จงึเป็นปญัหาทีห่น่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องร่วมกนัพจิารณาหาวธิแีก้ไข  
กล่าวคอื กรมแรงงานซึ่งรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรกิารจดัหางานท า ควรจะท าการปรบัปรุงขอ้มูลและ
รายงานเกี่ยวกบัประเภทของก าลงัคน จ าแนกตามอาชพีและวุฒกิารศกึษา ทีป่ระสบปญัหาในการ
หางานท าและทีข่าดแคลน เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานในดา้นใหก้ารศกึษาและการฝึกอาชพี เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้น าไป
ประกอบการพจิารณาวางแผนการศกึษาและการฝึกอาชพีก าลงัคน ตลอดจนปรบัปรุง หลกัสูตรให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อแก้ปญัหาต่างๆ ที่กล่าวมาแลว้ใหห้มดไปหรอืลด
น้อยลง และเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการสญูเปล่าทางดา้นการศกึษาดว้ย 

ความต้องการและปริมาณก าลงัคน 

การก าหนดมาตรการแก้ไขปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัก าลงัคนอยู่ในก าลงัแรงงานนัน้ จ าต้อง
ทราบความต้องการก าลงัคนส่วนรวม และก าลงัคนในอาชพีที่มปีญัหามาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ
ก าลงัคน ทีด่าดว่าจะผลติไดเ้สยีก่อน ในระยะแผนฯ ฉบบัที ่3 ไดป้ระเมนิความต้องการก าลงัคนโดย
ส่วนรวม จ าแนกตามหมวดอาชพี และประเมนิความต้องการและปรมิาณก าลงัคนที่ปฏบิตังิานใน
อาชพีทีส่ าคญัๆ ซึง่มปีญัหา พรอ้มกบัเสนอมาตรการแกไ้ขไวเ้ป็นกรณีๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4 ความต้องการก าลงัคนเพ่ิมขึน้ จ าแนกตามหมวดอาชีพ 

ปี พ.ศ. 2515–2519 

หมวดอาชีพ จ านวน รอ้ยละ 
 (ล้านคน)  

1. งานทีใ่ชว้ชิาชพี วชิาการ และเทคนิค 0.78 3.0 
2. งานบรหิารและจดัการ 0.30 1.2 
3. งานอาชพีและเสมยีนพนกังาน 0.69 2.7 
4. งานอาชพีเกีย่วกบัการคา้ .450 17.4 
5. งานเกษตร งานเหมอืงแร่ และยอ่ยหนิ 0.560 60.3 
6. งานอาชพีเกีย่วกบัการคมนาคมและการขนสง่ .089 3.4 
7. งานในกระบวนการผลติอุตสาหกรรม .213 8.2 
8. งานดา้นบรกิาร .097 3.8 

ยอดรวม 2.586 100.0 

ความตอ้งการก าลงัคนทีเ่พิม่ขึน้เพื่อปฏบิตังิานในหมวดอาชพีผูบ้รหิารและจดัการนัน้ แมว้่า
จะมเีป็นจ านวนรอ้ยทีสุ่ด คอื มคีวามต้องการเพิม่ 30,000 คน หรอืประมาณรอ้ยละ 12 ของความ
ต้องการก าลงัคนเพิม่ทัง้หมดก็จรงิ แต่เป็นหมวดอาชพีที่จะต้องประสบกบัปญัหาความขาดแคลน
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ก าลังคนมากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่ของจ านวนก าลงัคนที่ต้องการเพิ่มในหมวดอาชีพนี้ เป็น
ก าลงัคนระดบัสูงที่มปีระสบการณ์และความรู้เกี่ยวกบังานในหน้าที่เป็นอย่างดี ฉะนัน้ ปรมิาณ
ก าลงัคนประเภทนี้ จงึไมอ่าจจะหาไดจ้ากผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาใหม่ๆ ไม่เคยท างานมาก่อนเลยหรอืมี 
ประสบการณ์ในการท าเพยีงเลก็น้อยอกีประการหนึ่ง ไม่มสีถานศกึษาใดทีจ่ะสามารถผลติก าลงัคน
ชนิดนี้ได้ ตลาดแรงงานของไทยจงึได้มกีารแข่งขนักนัทีจ่ะ “ดงึ” บุคคลที่มคีวามสามารถ แต่ซึ่งมี
งานท าอยู่แล่งใสปฏบิตังิานในกจิการของตน โดยการให้สิง่จูงใจต่างๆ หลายประการดว้ยกนั หรอื
มฉิะนัน้บรษิัทของชาวต่างประเทศหรอืที่ชาวต่างประเทศมหีุ้นใหญ่อยู่ด้วย ก็จะจดัหาก าลงัคน
ประเภทนี้มาจากประเทศของตน 1/ เพื่อด าเนินการในดา้นบรหิารและจดัการ ท าใหป้ระเทศไทยต้อง
เสยีเงนิตราต่างประเทศปีละไม่น้อยในขณะที่มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัต่างๆ ได้ผลติก าลงัคนใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การพาณิชย์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นจ านวนมาก แต่เนื่ องจากขาด  
ประสบการณ์และความรูค้วามช านาญในหน้าทีก่ารงานทีจ่ะต้องปฏบิตั ิก าลงัคนในสาขาวชิาเหล่านี้
เป็นจ านวนไม่น้อยทีไ่ม่อาจหางาน และบางคนกเ็ป็นบุคคลว่างงานในหน้าทีซ่ึง่ตรงกบัวชิาความรูท้ี่
ไดศ้กึษามา 

การแก้ไขปญัหาก าลงัคนประเภทน้ีอาจท าไดโ้ดยความร่วมมอืของบรษิทัต่างประเทศที่จะ
พยายามจดัหาคนไทยที่มคีวามรูเ้หมาะสมเข้าท างานในต าแหน่งผู้ช่วยของชาวต่างประเทศ เมื่อ 
ผูช่้วยฝา่ยไทยไดม้ปีระสบการณ์และแสดงความสามารถแลว้ กค็วรไดร้บัมอบหมายงานระดบัสูงให้
เป็นขัน้ๆ ไป ในกรณีอันสมควรก็อาจได้รบัต าแหน่งที่เป็นหวัใจการด าเนินงานของบรษิัท เช่น 
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ และผู้ช่วยอ านวยการ ประการหนึ่ง และมกีารฝึกอบรมผู้ทีท่ างานอยู่แล้วให้
ได้รบัความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์การท างานโดยหลกัสูตรอบรมตามระดบัของงาน และโดย  
จดัหาผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์และความรูใ้นวชิาทีส่อนจรงิๆ อกีประการหน่ึง 

ส าหรบัก าลงัคนหมวดอาชพีอื่นๆ ที่ควรจะไดศ้กึษาและวจิยัอย่างละเอยีดถงึจ านวนความ
ต้องการและปรมิาณ ตลอดจนปญัหาที่มอียู่ในระยะแผนที่ 3 ก็คอื งานอาชพีแพทย์ พยาบาล  
นกัวทิยาศาสตรแ์ละผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง วศิวกร พชืกรและผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง ช่างเทคนิค  
ช่างฝีมอื และครอูาจารยร์ะดบัต่างๆ 

1. แพทย ์เน่ืองจากประเทศไทยต้องประสบกบัปญัหาความขาดแคลนแพทยม์าเป็น
เวลาช้านาน จงึได้มกีารเร่งรดัผลติแพทย์ให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประเทศ ตาม  
เป้าหมายการศกึษาที่ก าหนดไว้ในแผนที ่3 ในระหว่างปี พ.ศ. 2515–2519 นี้ ประเทศไทยจะ
สามารถผลติแพทย์เพิม่ขึน้ 2,000 คน 2/ ซึ่งเมื่อรวมกบัจ านวนแพทยท์ี่มอียู่เดมิและหกัจ านวน
แพทยท์ีต่อ้งสญูไป เพราะเหตุต่างๆ แลว้ ในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยจะมแีพทยท์ัง้หมดประมาณ 
6,200 คน ท าใหอ้ตัราส่วนของแพทย ์: ประชากร เป็น 17,000 ซึง่นับเป็นอตัราการพฒันาทีน่่า
พอใจเมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนของแพทย ์: ประชากร ในระยะแผนที ่2 ซึง่เท่ากบั 1 : 80,000 คน 
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ปญัหาความขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทยก็ยงัคงมต่ีอไป จงึควรที่จะเร่งผลติแพทย์ให้มากขึ้น
พรอ้มกบัก าหนดมาตราการทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะ 1) พฒันาคุณภาพของแพทยท์ีจ่ะเรยีนส าเรจ็ให้
ดขีึน้ 2) กระจายก าลงัแพทยอ์อกไปปฏบิตังิานในเขตต่างๆ ทัว่ประเทศ มใิห้มแีพทยม์ารวมอยู่ที่
ส่วนกลางมากเกนิไป และ 3) ป้องกนัมใิห้แนวโน้มของแพทยท์ีไ่ปศกึษาอบรมและประกอบอาชพี 
ณ ต่างประเทศ สงูกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนัน้ี 

2. พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ มูลเหตุที่ส าคญัประเทศไทยต้องขาดแคลน
พยาบาลและผดุงครรภต์ดิต่อกนัมาเป็นเวลาหลายปี ม ี2 ประการดว้ยกนั คอื (1) ไม่สามารถผลติ
พยาบาลและผดุงครรภ์ให้พอ เนื่องจากขาดครู อาจารย ์ทุน และอุปกรณ์การสอนการเรยีนต่างๆ 
และ (2) ระบบการว่าจา้งพยาบาล ตลอดจนอตัราเงนิเดอืนไม่ดพีอและมขีอ้บกพร่องหลายประการ 
ท าใหพ้ยาบาลและผดุงครรภท์ีจ่ะประกอบอาชพีในประเทศไทยเกดิความเบื่อหน่ายและทอ้ใจ เมื่อมี
สิง่จูงใจที่ดีกว่าจากที่อื่นโดยเฉพาะต่างประเทศ พยาบาลและผดุงครรภ์ในประเทศจงึพากนัไป
ประกอบอาชพี ณ ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่มไิดก้ลบัประเทศไทยเมื่อส าเรจ็การศกึษา
และอบรมแลว้ (ซึง่ต่างกบัแพทยท์ีจ่ะกลบัประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่เมื่อส าเรจ็การศกึษาอบรมแลว้) 
ท าใหค้วามขาดแคลนพยาบาลและผดุงครรภม์ากขึน้ทุกปีๆ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จ านวน
พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ที่ต้องการเพิม่ขึ้นเพื่อปฏบิตังิานตามโครงการพฒันาในแผนที่ 3 
และสนองความต้องการของสถาบนัเอกชนกบัทัง้ทดแทนผู้ทีอ่อกจากตลาดแรงงานด้วยเหตุต่างๆ 
จะมปีระมาณ 14,000 คน ในขณะทีจ่ านวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภร์ะดบัต่างๆ ในแผนที ่3 
จะมปีระมาณ 7,600 คนในระยะทีแ่ผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยยงัคงมคีวามขาดแคลนพยาบาลผดุง
ครรภ์อยู่อกีประมาณ 5,400 คน และถ้าจ านวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ที่ออกไปศึกษา
อบรมและประกอบอาชพี ณ ต่างประเทศ มจี านวนมากขึน้ ตามลกัษณะแนวโน้มที่จะเป็นไปแล้ว 
จ านวนความขาดแคลนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภใ์นระยะแผนที ่3 กจ็ะมมีากกว่าทีป่ระเมนิไว้
นี้ 

3. นักวิทยาศาสตร์ ผู้ ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  
เนื่องจากการขยายทางเศรษฐกจิในดา้นอุตสาหกรรมและการพมันาการศึกษาในดา้นวทิยาศาสตร ์
ประกอบกบัความขาดแคลนก าลงัคนประเภทนี้ซึง่มอียูแ่ลว้ ในระยะแผนที ่2 ความต้องการก าลงัคน
ประเภทวทิยาศาสตรใ์นแผนที ่3 นี้ มเีป็นจ านวนถงึ 23,000 คน จ าแนกตามระดบัการศกึษา ดงันี้ 

ระดบัอุดมศกึษา    8,500  คน 
ระดบัการศกึษา 15 ปี     800      คน 
ระดบัการศกึษา 13 ปี   13,700  คน 
 รวม    23,000 คน 



 157 

ความต้องการนักวทิยาศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยันี้ได้รวมความต้องการอาจารย์ 
ที่ได้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในด้านการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิต  
นักวทิยาศาสตรท์ี่ก าหนดไว้ในแผนที่ 3 ซึ่งมปีระมาณ 2,400 คน ด้วย รายละเอยีดของความ
ตอ้งการก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรร์ะดบัมหาวทิยาลยัจะไดก้ล่าวต่อไป 

ส าหรับการผลิตก าลังคนในด้านวิทยาศาสตร์นัน้ ในระดับมหาวิทยาลัยจะมี
ประมาณ 3,400 คน ระดบัการศกึษา 15 คนขึน้ไป (แต่ไม่ไดร้บัปรญิญา) ประมาณ 450 คน ส่วนใน
ระดบั 13 ปีขึน้ไป มไิด้มกีารสอนเกี่ยวกบัวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ ความต้องการก าลงัคนระดบันี้
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการพฒันาต่างๆ กเ็ป็นความต้องการผูส้ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย
อาชพีสาขาช่างฝีมอื ฉะนัน้ปรมิาณก าลงัคนระดบันี้จะไดก้ล่าวรวมในเรือ่งช่างฝีมอื 

จะเหน็ไดจ้ากขา้งต้นว่า ในระยะแผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยยงัคงมคีวามขาดแคลน
นกัวทิยาศาสตรแ์ละผูช้่วยนกัวทิยาศาสตรอ์ยู่ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ แต่เนื่องจากอตัราเพิม่
ของก าลงัผลติในประเทศในระยะแผนที ่3 นี้ ไดล้ดลงจากในแผนที ่1 และแผนที ่2 ประกอบกบัการ
เรง่รดัพฒันาอุตสาหกรรมกไ็มก่า้วหน้าไปเท่าทีค่าดหวงัไว ้อตัราเพิม่ของก าลงัผลติในประเทศสาขา
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมอาจไม่สู ง เท่ าที่ประมาณ ความต้องการก าลังคนในด้าน 
วทิยาศาสตรอ์าจลดลงจากทีป่ระเมนิไวไ้ดบ้า้ง ฉะนัน้ ในการพฒันาก าลงัคนประเภทวทิยาศาสตรจ์งึ
ควรใหก้ารพฒันาในดา้นคุณภาพมอีนัดบัความส าคญัสงูสุด 

4. วิศวกร ในระยะแผนที ่2 นัน้ ประเทศไทยต้องประสบกบัความขาดแคลนวศิวกร 
เนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิในด้านการก่อสรา้งและด้านอตุสาหกรรม ตลอดจนการลงทุน 
ในด้านอุตสาหกรรมมูลฐานอื่นๆ ท าให้เกดิมอีตัราว่างเพราะไม่อาจหาบุคคลที่มคีุณวุฒเิหมาะสม
บรรจุหรอืต้องบรรจุผู้ทีม่วีุฒติ ่ากว่า จงึได้มโีครงการพฒันาการผลติวศิวกรและคาดว่าในระยะของ
แผนที ่3 ปรมิาณการผลติวศิวกรจะมถีงึ 5,000 คน 3/ ในขณะทีค่วามต้องการมปีระมาณ 2,500 คน 
(รวมความต้องการอาจารย์ที่มวีุฒดิ้านวศิวกรรรมศาสตร์ประมาณ 300 คน ไว้ด้วย) ทัง้นี้ 
เนื่องจากการหยดุชะงกัของกจิกรรมอุตสาหกรรมบางประเภทและการลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมขัน้ 
มลูฐานไมเ่พิม่ขึน้จากแผนที ่2 มากนกั ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานตามโครงการทีม่อียู่แลว้ในแผน
ที ่2 ซึง่ยอ่มจะมกี าลงัคนประเภทนี้ปฏบิตังิานอยูแ่ลว้เป็นจ านวนไมน้่อย 

อย่างไรกต็าม คาดว่าในระยะต้นแผนที ่3 ความขาดแคลนวศิวกรจะยงัคงมอียู่ใน
ตลาดแรงงานของไทย แมว้่าในระยะของแผนที่ 3 จ านวนวศิวกรจะมเีกนิกว่าความต้องการดงัที่
ประเมนิไวน้ี้ ความขาดแคลนวศิวกรอาวุโสทีม่ปีระสบการณ์และความรูค้วามช านาญงานจะยงัคงมี
อยู่ ฉะนัน้ ในตอนปลายของแผนที ่3 และในแผนพฒันาต่อๆ ไป การผลติวศิวกรนัน้จะต้องมุ่งถงึ
การพัฒนาด้านคุณภาพและช่วยให้ผู้ที่ศึกษาในแขนงวิชานี้  มีโอกาสฝึกงานหาประสบการณ์  
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เกี่ยวกับการท างานให้มากก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงจะสอดคล้องกับความต้องการก าลงัคน
ประเภทนี้ของตลาดแรงงานของไทยในอนาคต 

5. ก าลังคนด้านเกษตร ในการเร่งรัดพัฒนาการเกษตรของไทยนัน้ จ าต้องม ี
เจา้หน้าที่ที่ปฏบิตังิานในการศกึษา คน้คว้า และวจิยั เพื่อก าหนดมาตรการพฒันาเกษตร และผู้ที่ 
ท าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ความต้องการก าลังคนด้านเกษตรเพื่อด าเนินงานเร่งรดัพัฒนา
เกษตรกรรมให้ได้ผลเต็มที่ จ าแนกตามระดบัการศึกษาที่ต้องการในระยะแผนฯ ฉบบัที่  3 มี
ดงัต่อไปนี้ 

ระดบัอุดมศกึษา     3,000  คน 
ระดบัการศกึษา 15 ปี    5,700  คน 
ระดบัการศกึษา 13 ปี    1,600  คน 

ส าหรบัการผลติก าลงัคนดา้นเกษตรนัน้ คาดว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
ประเทศไทยจะสามารถผลติก าลงัคนดา้นเกษตรในระดบัมหาวทิยาลยัไดป้ระมาณ 5,200 คน ระดบั
การศกึษา 15 ปี ประมาณ 3,700 คน และระดบัการศกึษา 13 ปี ประมาณ 3,200 คน 

ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการและปรมิาณก าลงัคนด้านเกษตรชี้ให้เห็นว่า 
ก าลงัคนด้านนี้ ซึ่งเคยขาดแคลนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 2 นัน้ เริม่จะมี
ปรมิาณการผลติมากเกนิความต้องการในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ถงึ 2 ระดบัด้วยกนั คอื 
ก าลังคนระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษาชัน้สูง ส่วนความต้องการก าลังคนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงหรอืระดบั 15 ปี มากกว่าจ านวนผลติประมาณ 2,000 คน การทีเ่ป็น
เช่นน้ี เนื่องจากหน่วยราชการส่วนใหญ่ ประสงค์จะแก้ปญัหาการส่งเสรมิและเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของ
ข้ า ร า ช ก า ร 
ชัน้จตัวา จึงแสดงความประสงค์จะรบัผู้ส าเร็จวิชาเกษตรกรรมระดับ 15 ปี เข้ารบัราชการ 
มากกว่าระดบั 13 ปี ถ้าพจิารณาว่าก าลงัคนระดบัการศกึษา 15 ปี กบัระดบัการศกึษา 13 ปี อาจ
ปฏบิตัิงานแทนกนัได้แล้ว ปรมิาณก าลังคนด้านเกษตรทัง้หมดในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะมี
มากกว่าความตอ้งการอยูป่ระมาณ 1,900 คน 

อนึ่ง ความต้องการก าลงัคนด้านเกษตรที่ประเมนิไว้นี้ ส่วนใหญ่เป็นการประเมนิ
ตามความตอ้งการของหน่วยราชการเพื่อการพฒันาเกษตรกรรมใหป้ระสบผลส าเรจ็อย่างแทจ้รงิ แต้
ถา้น าปญัหางบประมาณและอตัราใหมท่ีจ่ะไดร้บัจากงบประมาณทีม่จี ากดัแลว้ คาดว่าความต้องการ
ก าลงัคน ด้านการเกษตรจะน้อยกว่าทีป่ระเมนิไวน้ี้มาก เนื่องจากความต้องการก าลงัคนประเภทนี้
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ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงราชการ ซึ่งก็ย่อมจะท าให้ปรมิาณก าลงัคนด้านการเกษตรมากกว่าความ
ตอ้งการยิง่ขึน้ 

ถึงแม้ว่าปริมาณก าลงัคนด้านเกษตรจะมากกว่าความต้องการดงักล่าวมาแล้ว  
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ก็จะยงัคงมปีญัหาเกี่ยวกบัก าลงัคนประเภทน้ี เน่ืองจากผู้ที่
ส าเรจ็การศึกษาแขนงนี้ จะมสี่วนหนึ่งที่สมคัรใจประกอบอาชพีอิสระหรอืประกอบอาชพีอื่นที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรเลย มากกว่าจะไปปฏบิตังิานในทอ้งถิน่ต่างๆ ทีอ่ยูไ่กลตวัเมอืง ประกอบกบั
การเร่งรดัอตัราการผลติก าลงัคนประเภทนี้ ท าใหก้ าลงัคนที่ผลติไดโ้ดยทัว่ไปมคีุณภาพดอ้ยกว่าที่
ตอ้งการ ซึง่จะตอ้งท าการแกไ้ขโดยการฝึกอาชพีเพิม่เตมิใหเ้พื่อยกระดบัความรูใ้หเ้หมาะสมกบังาน
ในหน้าที ่

โดยสรุปในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ประเทศไทยจะต้องประสบปญัหาการ 
กระจายก าลงัคนดา้นเกษตรออกไปในทอ้งถิน่ทีต่้องการ และปญัหาเรื่องคุณภาพของก าลงัคนดา้น
เกษตรมคีวามส าคญัยิง่ การยกระดบัการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานอยู่แล้ว และที่จะรบั
เพิม่ขึ้นให้มคีวามรูเ้หมาะสมกบัสภาพของท้องถิน่ที่ปฏบิตังิานควรจะได้รบัอนัดบัความส าคญัสูง 
ส่วนการผลติก าลงัคนประเภทนี้ควรด าเนินของทอ้งถิน่ที่ปฏบิตังิานควรจะไดร้บัอนัดบัความส าคญั
สงู ส่วนการผลติก าลงัคนประเภทนี้ควรด าเนินการโดยขยายโรงเรยีนอาชวีเกษตรทีอ่ยู่ในข่ายเงนิกู้
จากธนาคารโลกที่สามารถผลติอุปทานาระดบัมธัยมศกึษาได้ผลให้ครบ 24 โรงเรยีนทัว่ประเทศ 
(ขณะน้ีม ี10 โรงเรยีน) ไมค่วรตัง้โรงเรยีนใหมจ่นกว่าโรงเรยีนเดมิจะไดร้บัการปรบัปรุงหมดทุกแห่ง
ก่อน โดยเฉพาะในดา้นก าลงัคน อุปกรณ์และฟารม์โรงเรยีน ส่วนเดมิจะไดร้บัการปรบัปรุงหมดทุก
แห่งก่อน โดยเฉพาะในด้านก าลงัคน อุปกรณ์และฟาร์มโรงเรยีน ส่วนในระดบัอุดมศกึษานัน้ ใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ประเทศไทยสามารถผลติก าลงัคนไดเ้กนิความต้องการอยู่แลว้ จงึควร 
ปรบัปรงุทางดา้นคุณภาพ โดยเฉพาะการสอนและการฝึกภาคปฏบิตัใิหม้ากยิง่ขึน้ 

ครแูละอาจารย ์ในการพฒันาการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวใ้นแผนที ่3 นัน้ 
ประเทศไทยจะมคีวามตอ้งการครแูละอาจารยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 101,400 คน แบ่งเป็นความต้องการ 
1) อาจารยท์ี่ส าเรจ็การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัในสาขาวชิาที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค
ประมาณ 4,500 คน 2) ความต้องการอาจารยท์ีส่ าเรจ็การศกึษาระดับมหาวทิยาลยัสาขาวชิาการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่แขนงการศกึษา (Education) จะมทีัง้สิน้ประมาณ 10,500 คน ซึง่นับว่าน้อยกว่า
ปรมิาณผู้ส าเรจ็วชิาการศึกษาในระยะแผนที่ 3 ซึ่งจะมปีระมาณ 20,000 คน นับได้ว่าในด้าน
ปรมิาณแลว้ในระยะแผนที่ 3 นี้ ประเทศไทยจะไม่ประสบกบัความขาดแคลนอาจารยท์ี่ส าเรจ็วชิา
การศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั แต่จะต้องประสบกับปญัหาคุณภาพและการกระจายก าลงัคน
ประเภทน้ีออกไปในทอ้งถิน่ทีห่่างไกลความเจรญิ เช่นเดยีวกบัปญัหาก าลงัคนระดบัสูงสาขาอื่นๆ 3) 
ความตอ้งการครแูละอาจารยท์ีม่รีะดบัการศกึษา 15 ปี ในสาขาช่างเทคนิค จะมปีระมาณ 5,000 คน 
และระดบัการศกึษา 13 ปี จะมปีระมาณ 500 คน 4) ความต้องการครแูละอาจารยท์ีต่้องการมาก
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ทีสุ่ด คอื ผูท้ีส่ าเรจ็วชิาการศกึษาขัน้ต้น (ปกศ.ขัน้ต้น) และวชิาการศกึษาชัน้สูง (ปกศ.สูง) ซึง่จะมี
ทัง้สิ้นประมาณ 80,900 คน ในขณะที่ปรมิาณก าลงัครู อาจารย์ระดบันี้  ในระยะแผนที่ 3 จะมี
ประมาณ 77,000 คน ซึง่จะรวมผูท้ีเ่ป็นครอูยู่แลว้ แต่ศกึษาเพิม่เตมิในภาคค ่า หรอืผูท้ีเ่ล่าเรยีนอยู ่
ฉะนัน้ เฉลีย่แลว้จ านวนปรมิาณครใูนระยะแผนที ่3 ทีเ่ขา้สู่ตลาดแรงงานใหม่จะมน้ีอยกว่านี้ ความ
ขาดแคลนครรูะดบันี้ในระยะแผนที่ 3 จะมอีย่างน้อยประมาณ 3,000 คน นับเป็นปญัหาที่ควรจะ
ได้รบัการพจิารณาแก้ไขอย่างรบีด่วน ควบคู่ไปกบัปญัหาการปรบัปรุงคุณภาพและการกระจายครู
ในระดบันี้ออกไปในเขตชนบทหรอืทอ้งถิน่ทีม่คีวามขาดแคลนคร ูมาตรการแก้ไขกค็อื 1) ปรบัปรุง 
หลกัสูตรการศึกษาวิชาครู วิธีการสอนและวิธีวดัผล 2) อาจจะแก้ปญัหาความขาดแคลนครู
ระดบักลางในปจัจบุนัไดโ้ดยฝึกอบรมวชิาครใูนหลกัสตูรระยะสัน้แก่เยาวชนทีส่ าเรจ็การศกึษาตัง้แต่
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (มศ.3 หรอื ม.6) ขึน้ไป และพ านักอยู่ในทอ้งถิน่ทีม่คีวามขาดแคลนคร ู
และให้ผู้ที่ส าเร็จการอบรมกลับไปปฏิบตัิงานในภูมิล าเนาเดิมของตน โดยได้รบัเงนิเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทดัเทยีมกบัผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรการศกึษาชัน้ต้น ตลอดจน
การเพิม่สิง่จงูใจและสวสัดกิารต่างๆ เช่น เบีย้เลีย้ง เงนิดอืนทีสู่งกว่าผูป้ฏบิตังิานในเมอืงหรอืถิน่ที่
เจรญิแลว้ บ้านพกั ฯลฯ ให้แก่ครรูะดบัประกาศนียบตัรที่จะไปท าการสอนในทอ้งถิน่ทีม่คีวามขาด
แคลนครมูาก 

7. ช่างเทคนิค ในระยะของแผน ความต้องการก าลงัคนที่ส าเรจ็การศกึษา
ระดบั 15 ปี ในสาขาช่างเทคนิค จะมทีัง้สิ้นประมาณ 7,600 คน เพื่อปฏบิตัิงานในอาชพีคร ู
(ประมาณ 5,000 คน) และอาชพีช่าง (ประมาณ 2,600 คน) ส าหรบัปรมิาณก าลงัคนประเภทนี้จะมี
ประมาณ 15,300 คน นบัว่ามมีากกว่าความต้องการ แต่โดยเหตุทีผู่ท้ ีส่ าเรจ็วชิาชพีแขนงนี้สามารถ
ประกอบอาชพีอสิระ ประกอบกบัผูม้สี าเรจ็ส่วนหน่ึงนิยมไปท างานในประเทศเพื่อนบา้นทีข่าดแคลน
ก าลงัคนประเภทนี้ เช่น ประเทศลาว เป็นต้น และมบีางส่วนไปศึกษาในระดบัการศกึษาที่สูงขึ้น 
ฉะนัน้ปญัหาส่วนเกนิของก าลงัคนประเภทน้ีจงึจะยงัไม่เกดิขึน้ในระยะแผนที ่3 แต่ประเทศไทยยงั
จะตอ้งขาดแคลนช่างเทคนิคทีม่ปีระสบการณ์ เนื่องจากความเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยในระยะนี้
ได้ซบเซาลงจากในด้านการฝึกอบรมผู้ส าเรจ็ใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิม่ค่าใช้จ่ายของบรษิัทให้สูงขึ้น 
หน่วยงานเอกชนจงึมคีวามตอ้งการก าลงัคนทีม่ปีระสบการณ์ ความรู ้ความช านาญ เกี่ยวกบังานมา
เป็นอยา่งดแีลว้ แทนทีจ่ะฝึกอบรมก าลงัคนซึง่ตอ้งใชจ้า่ยเงนิมาก 

การแก้ไขปญัหาความขาดแคลนช่างเทคนิคที่มปีระสบการณ์และความรู้
ความช านาญจ าต้องท าทัง้ในด้านการปรบัปรุงหลกัสูตให้สอนเกี่ยวกบัสิง่ที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ภาคปฏบิตัใิหม้ากขึน้ พรอ้มกบัลดวชิาทีไ่ม่จ าเป็นส าหรบัผู้เตรยีมจะไปประกอบ
อาชพีช่างเทคนิค ในขณะเดยีวกนักจ็ดัให้มกีารบรรยายเกี่ยวกบัปญัหาและความรูท้ี่จ าเป็นส าหรบั
การปฏบิตังิานโดยเชญิผู้ทรงคุณวุฒทิี่มปีระสบการณ์ท างานสูง และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
ปญัหาต่างๆ อย่างแทจ้รงิเป็นผู้บรรยาย อน่ึง ไม่ควรจะจดัตัง้โรงเรยีนประเภทน้ีเพิม่ขึน้อกีจนกว่า
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จะท าการปรบัปรุงโรงเรยีนต่างๆ ทีม่อียู่แลว้ ให้ดมีคีวามสามารถผลติก าลงัคนที่มคีุณภาพสูงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานไดทุ้กโรงเรยีนแลว้ 

8. ผู้ส าเรจ็โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  ปญัหาส าหรบั
ก าลงัคนประเภทน้ี ควรได้รบัการพิจารณาแก้ไขโดยรบีด่วน ทัง้น้ี เพราะในปจัจุบันผู้มสี าเร็จ
การศกึษาระดบัน้ีเป็นจ านวนมากทีป่ระสบปญัหาในการหางานท า มลูเหตุส าคญัทีก่่อใหเ้กดิปญัหา
ดงักล่าว คอื ขณะนี้มโีรงเรยีนอาชวีศกึษาชัน้สูงอยู่ทัง้หมด 121 โรงเรยีน ในประเทศไทย โรงเรยีน
เหล่าน้ี ส่วนใหญ่ก าลงัประสบปญัหารุนแรงเกี่ยวกับการขาดแคลนครูผู้มวีุฒแิละประสบการณ์ 
เหมาะสม ตลอดจนปญัหาเกี่ยวกบัหลกัสูตรและแนวการสอน ซึ่งยงัย ้าในด้านทฤษฎเีกนิกว่าทาง
ภาคปฏบิตั ิผูจ้บจากโรงเรยีนเหล่าน้ีจงึมคีุณภาพไม่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานปญัหา
ในด้านงานมที าจงึเกดิขึน้ ในจ านวนโรงเรยีน 121 แห่งนี้ มโีรงเรยีนในโครงการเงนิกู้เพื่อพฒันา 
อาชวีศกึษาอยู่ 14 โรงเรยีน แมจ้ะมปีญัหาที่ต้องแก้ไขเลก็น้อยในระยะของแผน เช่น ใช้อุปกรณ์
ทนัสมยัเกนิไปไม่เหมาะแก่ทอ้งทีช่นบท แต่กน็ับไดว้่าก าลงัคนทีส่ าเรจ็การศกึษาภายใต้โครงการนี้
เป็นผู้มคีุณวุฒเิหมาะสมและสามารถหางานท าได้ง่าย แมจ้ะต้องได้รบัการฝึกเบื้องต้นเพิม่เตมิอกี  
เลก็น้อยในสถานทีท่ างานกต็าม แต่จ านวนก าลงัคนทีผ่ลติไดใ้นโรงเรยีนเหล่านี้กย็งัมเีป็นส่วนน้อย 
ปญัหาทีค่วรแก้ไขรบีด่วน คอื การเร่งยกระดบัความต้องการและปรมิาณก าลงัคนนัน้ พอสรุปไดว้่า 
หากค านึงเฉพาะผูส้ าเรจ็จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายอาชพีในโครงการเงนิกู้จะผลติเพิม่ขึน้
ไดอ้กีถงึ 20,600 คน และก าลงัคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมปีญัหาดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น จะเหน็ว่า 
ปญัหาเรือ่งน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาแกไ้ขโดยรบีด่วน 

9. ก าลงัคนระดบัสงูประเภทอ่ืนๆ คาดว่าในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ 
มปีระมาณ 23,800 คน จะมากกว่าความต้องการของตลาด และผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาในแขนง 
วชิาการเหล่านี้ อาจจะต้องประกอบอาชีพของตนเองเป็นอิสระมากขึ้น หรอืปฏบิตัิงานในอาชีพ 
ไมต่รงกบัทีต่นถนดักไ็ด ้
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ตารางท่ี 5 ความต้องการก าลงัคนและปริมาณก าลงัคนท่ีปฏิบติังานอาชีพท่ีส าคญัๆ 
พ.ศ. 2515–2519 

 (1) (2) (3) (4) 
   ความแตกต่าง 

อาชีพ ความต้องการ ปริมาณก าลงัคน เกิน (+) ขาด (-) 
1. นกับรกิารและนกัจดัการ 30,000 ดรูายละเอยีดหน้า 12 30,000 
2. แพทย ์ 2,700 2,000 - 700 
3. พยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ ์ 14,000 7,600 - 5,500 
4. นกัวทิยาศาสตร ์1/ 8,500 3,400  5,100 
5. วศิวกร 2,500 4,700 2,200 ตอนตน้แผนฯ และ

วศิวกรทีม่คีุณภาพสงู 
6. ผูป้ฏบิตังิานดา้นการเกษตร 1/ 10,300 12,200 1,900  

- ระดบัอุดมศกึษา 3,000 5,300 2,300  
- ระดบัการศกึษา 15 ปี 5,700 3,700 - 2,000 
- ระดบัการศกึษา 13 ปี 1,600 3,200 1,600 - 

7. ครแูละอาจารย ์ 101,400    
- สายวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค 4,500    

- สายวชิาการ 10,500 20,0002/ 9,500  
- ระดบัประกาศนียบตัรวชิาคร ู 80,900 77,000 - ขาดอย่างน้อย 3,000 
- ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 5,500 (ประเมนิรวมไวใ้นขอ้ 8 และ 9)  

8. ช่างเทคนิค 7,600 15,000 7,700  
9. ผูส้ าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลาย 

สายอาชพี 
17,000 8,9003/  

20,600 
 

20,600 
8,200 



 ๑๖๓ 

ตารางท่ี 6 
ปริมาณงานท่ีท าทัง้หมด และก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตร ์และเทคนิคระดบัอดุมศึกษา 

จ าแนกตามสญัชาติ สถาบนั และสาขาการศึกษาท่ีได้รบั 

 ก าลงัคนท่ี ก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค % ของก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค  
รายการ ท างานทัง้หมด  รวม  วิทยาศาสต

ร ์
 วิศวกร  เกษตรกรร

ม 
 ต่อจ านวนผูท้ างานทัง้หมด 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % รวม วิทยาศาสต
ร ์

วิศว เกษตร 

รวม 437,762 100.0 11,915 100.0 5,537 100.0 3,982 100.0 2,396 100.0 2.8 1.3 0.9 0.6 
ไทย 435,016 99.4 11,324 99.5 5,205 94.0 3,756 44.3 2,363 98.6 2.6 1.2 0.9 0.5 
ชาวต่างประเทศ 2,746 0.6 591 0.5 332 6.0 226 5.7 33 1.4 12.7 2.2 8.3 1.2 
รฐับาล 214,175 99.8 7,922 95.9 3,988 93.5 1,793 97.8 2,141 99.0 3.7 1.9 0.8 1.0 
ไทย 355 0.2 341 4.1 278 6.5 41 2.2 22 1.0 96.1 78.3 11.6 6.2 
ชาวต่างประเทศ 23 0.1 8 0.5 - - 8 0.8 - - 34.8 - 34.8 - 
เทศบาล 6,353 100.0 117 100.0 16 100.0 58 100.0 43 100.0 1.8 0.2 0.9 0.7 
ไทย 6,345 99.9 110 94.0 16 100.0 58 100.0 36 83.7 1.7 0.2 0.9 0.6 
ชาวต่างประเทศ 8 0.1 7 6.0 - - - - 7 16.3 87.5 - - 87.5 
เอกชน 126,565 100.0 2,069 100.0 976 100.0 1,041 100.0 52 100.0 1.6 0.8 0.8 0.0 
ไทย 124,05 99.9 1,834 88.6 922 94.5 864 83.0 58 92.3 1.5 0.8 0.7 0.0 
ชาวต่างประเทศ 2,360 0.1 235 11.4 54 5.5 177 17.0 4 7.7 10.0 2.3 7.5 0.2 

ท่ีมา :  รายงานการส ารวจก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค โดยส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านักงานสภาวิจยัแห่งชาติ. 
 กนัยายน 2513 



 ๑๖๔ 

ก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค 

เป็นที่ยอมรบักันทัว่ไปว่า ความเจรญิก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีป็นสิ่ง  
จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรบัประเทศทีเ่รง่รดัพฒันาอุตสาหกรรมใหเ้จรญิก้าวหน้า โดยเฉพาะประเทศไทย 
ซึ่งมนีโยบายจะส่งเสรมิสินค้าออกเพื่อแก้ปญัหาการขาดดุลการค้าของประเทศ โดยการเร่งรดั
พฒันาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพื่อใหไ้ดส้นิคา้คุณภาพในราคาทีจ่ะแข่งขนักบัประเทศอื่นได ้
และในขณะเดยีวกนักส็่งเสรมิการลงทุนในประเทศไทยใหม้าก เพื่อแกป้ญัหาความขาดแคลนเงนิทุน  
ตลอดจนปญัหาความขาดแคลนก าลงัคนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งมอียู่มากในระยะ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 โดยเฉพาะในหน่วยราชการที่จ าเป็นต้องใช้ก าลงัคนประเภทนี้ กล่าวคอื  
ในระยะนัน้มกีารขาดแคลนก าลงัคนประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคถงึ 1,104 คน จนกระทัง่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขโดยบรรจุผูท้ีม่คีุณวุฒติ ่ากว่าทีต่้องการบรรจุประมาณ 823 อตัรา ตามรายงานการ
ส ารวจก าลงัคนประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค จดัท าเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2513 โดยส านักงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานสภาวิจัยแห่ งชาติ ซึ่งท าการส ารวจสถาน
ประกอบการทัง้ของรฐัและเอกชนที่มจี านวนคนงานตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป ประมาณ 1,000 แห่ง 
นอกจากนี้ยงัปรากฏว่า เนื่องจากการขาดแคลนก าลงัคนประเภทนี้ทัง้ในวงราชการและเอกชน  
จงึจ าเป็นต้องน าเอาก าลงัคนจากต่างประเทศมาปฏบิตังิานในประเทศไทย เป็นเหตุให้ต้องสูญเสยี
เงนิตราต่างประเทศไปเป็นจ านวนไมน้่อย ดงัจะเหน็ไดว้่า ในจ านวนชาวต่างประเทศทีม่าท างานอยู่
ในประเทศไทยจ านวน 2,746 คน เป็นบุคลากร ประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคถงึ 341 คน หรอื
ประมาณร้อยละ 96 ของบุคลากรชาวต่างประเทศ ทัง้หมด ส่วนสถาบันเอกชนซึ่งมีชาว 
ต่างประเทศปฏบิตังิาน 2,360 คนนัน้ กลบัมบีุคลากรประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคอยู่เพยีง 235 
คน หรอืประมาณร้อยละ 10 ของบุคลากรชาวต่างประเทศทัง้หมดเท่านัน้ (ดงัรายละเอียดใน 
ตารางที่ 6) ขอ้เท็จจรงิน้ีแสดงให้เหน็ว่า สถาบนัเอกชนประสบปญัหาความขาดแคลนก าลงัคน
ประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคน้อยมาก (ส่วนใหญ่ของบุคลากรชาวต่างประเทศทีป่ฏบิตังิานอยู่
ในประเทศไทยนัน้ เป็นบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในอาชพีนักบรหิาร และผูจ้ดัการสถานประกอบการคา้
และอุตสาหกรรมต่างๆ) ทัง้นี้ เนื่องจากสถาบนัเอกชนมวีธิกีารทีจ่ะ “ดงึ” ผู้ทีเ่หมาะสมจากวงการ
ต่างๆ ให้มาปฏบิตัิงานในสถานประกอบการของตนได้ โดยการให้สิง่จูงใจอย่างเพยีงพอ ส าหรบั
บุคลากรประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคชาวต่างประเทศทีป่ฏบิตังิานอยู่ในประเทศไทยนัน้ มสี่วน
หนึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งไม่อาจหาบุคลากรชาวไทยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได ้
เนื่องจากสถาบนัเอกชนส่วนใหญ่มคีวามต้องการก าลงัคนทีม่ปีระสบการณ์และความรูค้วามช านาญ
ในการปฏบิตังิานเป็นอย่างดมีากกว่าผู้ส าเรจ็การศึกษาใหม่ๆ ส่วนที่เหลอืปฏบิตังิานในต าแหน่ง
หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาการและเทคนิค ซึง่เป็นความลบัของบรษิทัซึ่งไม่ต้องการใหบุ้คคลภายนอก
แมแ้ต่บุคลากรชาวไทยที่ท างานอยู่ในบรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรมของตนทราบ เรื่องนี้จ าต้อง
พจิารณาหามาตรการแก้ไข การทีส่่งเสรมิใหช้าวต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยนัน้ นอกจาก
จะหวงัได้รบัการช่วยเหลอืในเรื่องเงนิลงทุนแล้ว เรายงัหวงัที่จะได้รบัความรู้และการช่วยเหลือ



 ๑๖๕ 

เกี่ยวกบัเทคนิคต่างๆ ด้วย เนื่องจากประเทผสไทยเรายงัขาดทัง้ก าลงัเงนิและความรูเ้กี่ยวกบัการ
ผลติต่างๆ อยูม่าก แต่เมือ่ผูม้าลงทุนปิดบงัไมใ่หค้นไทยทราบเทคนิคการผลติแลว้ โอกาสทีช่าวไทย
จะสามารถรบัช่วงงานจากชาวต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ยาก นับเป็นการผดิเป้าหมายการส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมและอาจท าให้เกิดการสิ้นเปลอืงได้ ข้อเท็จจรงินี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะสามารถสร้าง
ก าลงัคนใหม้ากพอกบัความต้องการ โดยเฉพาะในดา้นก าลงัคนประเภทวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคก็
ต้องใหค้วามส าคญัอนัดบัสูงแก่คุณภาพและความช านาญเฉพาะอยางของบุคลากรประเภทนี้ และ
ค ว ร มี ม า ต ร ก า ร ค ว า ม 
ร่วมมอืกบัชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย ให้ถ่ายทอดวชิาดงักล่าวให้บุคลากรชาวไทย 
ภายในเวลาอนัสมควร 

รฐับาลได้ตระหนักถึงปญัหาความขาดแคลนก าลงัคนประเภทน้ีเป็นอย่างดี จงึได้เร่งรดั
พฒันาอตัราการผลติก าลงัคนประเภทนี้ มาตัง้แต่ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 และยงัคงจะ
ด าเนินการต่อไปในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จนคาดไดว้่าปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ประเทศ
ไทยจะมกี าลงัคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์มากพอกับความต้องการในด้าน
ปรมิาณ แต่จะตอ้งท าการปรบัปรงุคุณภาพของก าลงัคนทัง้สองชนิดนี้อกีมาก ส่วนก าลงัคนทางดา้น
วทิยาศาสตรน์ัน้ จะยงัมคีวามขาดแคลนทัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพ ซึ่งควรจะได้รบัการปรบัปรุง
แกไ้ขเป็นการด่วน 

ปัญหาก าลงัคนของรฐับาล 

 ในขณะทีห่น้าทีร่บัผดิชอบของรฐับาลในปจัจุบนัไดข้ยายตวัและมลีกัษณะซบัซอ้นกว่าเดมิ
เป็นอย่างมาก ระบบการบรหิารงานของทางราชการก็มไิด้รบัความเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงให ้
เหมาะสมกบักาลสมยั จงึมกีารท างานซ ้าซอ้นกนัโดยมไิดป้ระสานงานกนัเท่าทีค่วร ท าใหส้ิน้เปลอืง 
งบประมาณและการด าเนินงานล่าชา้ไม่บรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้เช่น งานวจิยัทางดา้นเกษตรกรรม 
ซึง่มหีน่วยงานและการด าเนินงานล่าชา้ไมบ่รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้เช่น งานวจิยัทางดา้นการเกษตร 
ซึง่มหีน่วยงานหลายแห่งท างานด้านนี้โดยมไิด้ประสานงานกนัมากเท่าที่ควร ท าใหผ้ลการวจิยัไม่
กา้วหน้าไป หรอืบงัเกดิผลทีค่วรจะเป็น เป็นต้น ฯลฯ นอกจากน้ี ในปจัจุบนัโครงสรา้งของเงนิเดอืน 
ระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่นๆ มสี่วนเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุบุคคลที่มีคุณภาพ วุฒ ิและ 
ประสบการณ์เหมาะสมในหน้าทีร่าชการ โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั อกีทัง้ยงัมอุีปสรรคในดา้นโอกาส
ได้รบัการ เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งด้วย ปญัหาเหล่าน้ีควรได้รบัการพจิารณาปรบัปรุงโดยรบีด่วน
ภายในระยะเวลาของแผนงาน ส าคญัทีไ่ดเ้ริม่ด าเนินงานแลว้ เช่น แผนการจ าแนกต าแหน่งงานควร
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตอนตน้แผน แต่ในขณะเดยีวกนัควรพจิารณาปรบัปรุงแผนงานการฝึกอบรม
ขา้ราชการของหน่วยงานต่างๆ ใหอ้ยูใ่นแผนเดยีวกนั เพื่อประหยดัทรพัยากรอนัจ ากดั และเป็นการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติของก าลงัคนในวงการราชการ 



 ๑๖๖ 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ ได้ย ้าถงึความส าคญัในเรื่องการประสานงาน โดยเฉพาะเรื่องการ
ระดมทรัพยากรทัง้ทางด้านก าลังคน ก าลังเงิน และอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ได้ 
ผลเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงานในระดบัชาติหรอืระดบัภูมภิาคในสาขาเกษตร สาธารณสุข หรอืสาขา  
อื่นๆ ในแผน ดงันัน้การปรบัปรุงระบบการบรหิารราชการด้วยเทคนิคของระบบบรหิารธุรกจิและ
ระบบการจดัการที่เหมาะสมและทนัสมยั เพื่อให้การพิจารณาแผนงานและโครงการเป็นไปตาม
นโยบายประการหนึ่ง การประสานงานในระหว่างราชการด้วยกนัทุกระดบัประการหนึ่ง และการ
ประสานงานกบัเอกชนอกีประการหน่ึง จงึเป็นสิง่จ าเป็นยิง่และปจัจยัแห่งการสมัฤทธผิลพฒันา 

ก าลงัคนและการมีงานท าในชนบท 

ปัญหาก าลงัคนในชนบท โดยสรปุ  

ประชากรของประเทศเป็นจ านวนกว่า 30 ล้านคน หรอืประมาณรอ้ยละ 85 อาศยัอยู่ใน 
ท้องที่ชนบท เป็นผลให้ชนบทมกี าลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ปญัหาความต้องการด้าน
ก าลงัคนและสภาวการณ์ในทอ้งทีช่นบทมดีงัต่อไปนี้ 

1. ในปจัจุบนัระบบการผลติทางการเกษตร รวมทัง้การด าเนินงานของสถาบนัต่างๆ 
ในชนบทยงัล้าสมยั และหากยงัคงเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป ก็เป็นการยากที่จะเพิม่ปรมิาณงานท าและ  
รายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ จงึต้องปรบัปรุงสิง่เหล่านี้ให้ทนัสมยัยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ปรบัปรงุระบบการผลติดว้ยการใชก้ าลงัคนในชนบทใหเ้ป็นประโยชน์มากยิง่ขึน้ 

2. การปรบัปรุงการเศรษฐกิจของชนบท จ าเป็นต้องมกี าลงัคนที่มคีวามรู้และความ
ช านาญงานในด้านต่างๆ หลายอาชพีและหลายระดบั นับตัง้แต่นักผู้บรหิาร ผู้ประกอบการ ผู้มี 
วชิาชพีด้านการเกษตร ผู้ปฏบิตังิานทางวชิาการ อาท ินักวจิยัและเจา้หน้าทีส่่งเสรมิ ตลอดจนการ
เผยแพรค่วามรูท้ีท่นัสมยัในวชิาชพีการเกษตร และการประกอบอาชพีอื่นๆ ในชนบท งานทางดา้น
การศกึษาและการฝึกอาชพี งานวจิยั งานส่งเสรมิการเกษตรและอุตสาหกรรมในชนบท รวมทัง้การ
ลงทุนอื่นๆ เพื่อพฒันาก าลงัคนในชนบท จะตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์นั 

ปญัหาก าลงัคนในชนบทในขณะน้ี คอื ความสามารถในการผลติโดยทัว่ไปยงัอยู่ในระดบัต ่า 
และในขณะเดยีวกนัก็มปีญัหาอยู่มากเกี่ยวกบัการท างานระดบัต ่า ส าหรบัก าลงัคนประมาณ 2.1  
ล้านคน ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในชนบทนัน้ มโีอกาสในการหางานท าไม่มากพอโดยเฉพาะการ
ท างานในสาขาอื่นๆ นอกเหนือไปจากสาขาการเกษตร แม้แต่งานทางด้านการเกษตรเองก็ยงัมี
ปญัหา เน่ืองดว้ยประการแรก ไร่นาของครอบครวัมขีนาดเลก็ และไม่สามารถให้ก าลงัคนทีเ่พิม่ขึน้ 
มงีานท าเพยีงพอโดยเฉพาะในแง่การใช้วธิกีารเพาะปลูกทีเ่ป็นอยู่ ประการทีส่อง ทีด่นิที่เหมาะสม
แก่การท าไรน่ามปีรมิาณจ ากดั 
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วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาก าลงัคนและปริมาณงานมีท าในชนบท 

เน่ืองดว้ยปญัหาประการต่างๆ ขา้งต้น ในระยะของแผน 1) จงึจ าเป็นต้องด าเนินการสรา้ง
งานด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ให้เพียงพอที่รบัก าลงัคนใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและใน
ขณะเดยีวกนัเพื่อสามารถยกระดบัได ้2) แก้ไขปญัหาการท างานระดบัต ่า 3) ป้องกนัมใิหก้ าลงัคน
ในชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่ในเมืองมากเกินไป โดยหาทางใช้แรงงานในชนบทให้มากที่สุด 4) 
ปรบัปรงุงานต่างๆ ของสถาบนัพฒันาทรพัยากรก าลงัคนใหส้มัพนัธก์นัและอยูใ่นแผนงานเดยีวกนั 

การส่งเสริมปริมาณงานมีท าและการพฒันาก าลงัคนด้านการเกษตร 

รายได้ประชากรถวัเฉลี่ยต่อบุคคลของประเทศไทยได้เพิม่ขึน้จากประมาณ 2,100 บาท  
ในปี 2503 เป็นเงนิ 3,300 บาท ในปี 2513 อย่างไรกด็ ีตวัเลขดงักล่าวมไิดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความ
แตกต่างอย่างมากในรายได้ถัวเฉลี่ยต่อบุคคลในระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ ในระหว่างทอ้งที่
ชนบทและทอ้งทีใ่นเมอืง ตลอดจนความแตกต่างระหว่างทอ้งทีใ่นชนบทดว้ย 

ประมาณได้ว่าในปี 2513 ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศถวัเฉลี่ยต่อเกษตรกรหนึ่งคนมี 
มลูค่า 1,300 บาท เทยีบกบั 9,100 บาท ส าหรบับุคคลในแขนงอาชพีอื่นๆ จากการศกึษาเรื่อง
ก าลงัคนในชนบทประจ าปี 2512–2513 ปรากฏผลว่าในจ านวน 46 ครอบครวัของกสิกรใน  
4 หมู่บา้นของจงัหวดัขอนแก่น มรีายไดถ้วัเฉลีย่ต่อบุคคลในครอบครวัคนละ 1,250 บาท แต่ทัง้นี้
รายไดข้องแต่ละครอบครวัต่อปีนัน้ มสี่วนแตกต่างกนัมาก คอื มตีัง้แต่ 650 บาท ไปจนถงึ 3,960 
บาท รายไดถ้วัเฉลีย่ของครอบครวัเกอืบรอ้ยละ 25 ไดร้บัจากกจิกรรมทีม่ใิช่งานดา้นการเกษตร อนั
ได้แก่ การผลติไหมจนถึงงานก่อสรา้งหรอืงานค้าขาย ในหมู่บ้าน 2 แห่ง ในเขตจงัหวดัอยุธยา 
รายไดถ้วัเฉลีย่ต่อบุคคลเป็นเงนิ 1,970 บาท ระหว่าง 580 บาท ไปจนถงึ 3,700 บาท โดยเฉลี่ย
แลว้รอ้ยละ 16 ของรายได ้ทัง้สิน้เป็นรายไดท้ีร่บัจากกจิกรรมทีม่ใิช่งานดา้นการเกษตร ส่วนรายได้
ของ 30 ครอบครวัในเขตหมูบ่า้น 3 แห่ง ในจงัหวดัเชยีงใหมถ่วัเฉลีย่แลว้เป็นเงนิ 1,370 บาทต่อคน 
ระหว่าง 735 บาท ไปจนถงึ 4,590 ลา้นบาท รอ้ยละ 31 ของรายไดข้องครอบครวัโดยเฉลีย่แล้ว
ไดร้บัจากกจิกรรมทีม่ใิช่งานดา้นการเกษตร ตวัเลขเหล่านี้แมจ้ะมใิช่รายไดข้องประชากรภายในแต่
ละภาค แต่ก็แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ารายได้ที่ได้รบัจากงานทางด้านการเกษตรมลีกัษณะ  
ไมเ่ท่าเทยีมกนั คาดว่าในอนาคตความเหลื่อมล ้าของรายไดเ้ช่นนี้มีแต่จะเพิม่ขึน้มากกว่าทีจ่ะลดลง 
เวน้แต่จะไดด้ าเนินการแกไ้ขขจดัความแตกต่างนี้กนัอยา่งจรงิจงั 

การปรบัปรงุวธิกีารผลติใหท้นัสมยัเป็นสิง่จ าเป็นในการเพิม่ผลผลติทางดา้นการเกษตร โดย
ลกัษณะของทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศแลว้ การปรบัปรุงใหท้นัสมยัมไิดห้มายความถงึการท า
ไร่นาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลโดยตลอด แต่หมายถึงการส่ ง เสริมการท าไร่นาใน  
ครอบครวัดว้ย ระบบการเกษตรทีท่นัสมยั และใชก้ าลงัคนทีม่อียู่แลว้ใหม้ากทีสุ่ดทัง้ในเขตและนอก
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เขตชลประทานโดยอาศยัผลของการวจิยัและการส่งเสรมิเกี่ยวกบัเพาะปลูกพชืใหม่ๆ ตลอดจนการ
ปลกูพชืหมนุเวยีนดว้ยนโยบายใหมน่ี้ เนื่องจากจะย ้าในดา้นการใชก้ าลงัคนใหม้ากทีสุ่ดแลว้ ยงัรวม
ไปถงึการใช้ปจัจยัต่างๆ เช่น ปุ๋ ย และการปรบัปรุงเมลด็พชืยิง่กว่าการใชเ้ครื่องทุ่นแรงตางๆ ทัง้น้ี 
เพื่อเพิม่ความสามารถในการผลติของทีด่นิใหส้งูขึน้ดว้ย 

ในปจัจุบนัก าลงัคนทางด้านการเกษตร ประกอบด้วย กสิกรตลอดจนนักวิชาการต่างๆ  
ส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมที่จะรบัเอาวธิีการด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ขยายประเภทการผลติให้มาก
ขึน้มาใช้การแก้ไขปญัหาดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะปรบัปรุงงานวจิยัด้านการเกษตรให้ประสาน
กบัการขยายงานดา้นการส่งเสรมิ ทัง้นี้ เพื่อน าเอาวธิกีารเพาะปลูกทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสูง
มาใชแ้ทนวธิกีารเพาะปลกูตามแบบเดมิ 

แมว้่าก าลงัแรงงานด้านการเกษตรจะมอียู่มากมายในปจัจุบนั แต่การเกษตรของไทยก็ยงั 
มไิด้ใช้ก าลงัคนที่มอียู่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ แรงงานที่ใช้ในการเกษตรทัง้ในแง่ของชัว่โมงการ
ท างานต่อไรแ่ละประสทิธภิาพกอ็ยูใ่นเกณฑต์ ่า ในปี 2513 ในประเทศไทยมกีารใชก้ าลงัคนเพยีง 18 
คน ปฏบิตังิานในทีด่นิ 100 ไร่ เทยีบกบั 27 คน ในสาธารณรฐัจนีไต้หวนั และ 40 คน ในประเทศ
ญี่ปุ่น การเพิ่มวันท างานต่อหน่วยงานที่ดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จะช่วยให้สามารถใช้
แรงงานให้มากขึ้นและจะช่วยลดการท างานต ่ าระดับตามฤดูกาลให้น้อยลงได้ การปรับปรุง
การเกษตรให้ทนัสมยัและใช้ทีด่นิให้มากขึน้ ย่อมต้องการก าลงัเครื่องจกัรเพิม่ขึน้บา้งเป็นธรรมดา  
แต่ทัง้นี้ควรเพิม่ใหน้้อยทีสุ่ดโดยยดึหลกัการใชแ้รงงานใหม้ากทีสุ่ดเป็นเกณฑ ์

การเปลีย่นปจัจยัการผลติเพยีงอย่างเดยีวหรอื 2 อย่าง ย่อมไม่สามารถท าใหเ้กษตรกรรม 
แผนใหม่เกดิความส าเรจ็ได้ พนัธุ์พชืชนิดใหม่ถ้าน ามาปลูกแบบเก่าใส่ปุ๋ ยและบ ารุงรกัษาแบบเก่า 
กอ็าจจะลม้เหลวโดยสิน้เชงิ ความส าเรจ็จะมไีดก้ต่็อเมื่อไดม้กีารเปลีย่นแปลงเทคนิควธิกีารพรอ้มๆ 
กนัทุกด้าน การเปลี่ยนในลกัษณะนี้ประกอบกันเป็นโครงการเรยีกว่า “แผนงานส าเรจ็รูป” ซึ่ง
ประกอบด้วยการปรบัปรุงเมลด็พนัธุ์พชื การใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน า การใช้วธิเีพาะปลูกที่เหมาะสม 
การก าจดัแมลงและศตัรพูชื การใหน้ ้าตามระบบชลประทาน การพฒันาระบบสนิเชื่อ การขนส่งและ
การตลาด เหล่านี้ต้องน ามาใช้ให้สอดคล้องกนั และในเวลาเดยีวกนัเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ แผนงาน
ส าเรจ็รูปนี้จ าเป็นต้องอาศยัผลงานศกึษาวจิยัสถานีทดลองเกษตรกรรมเป็นหลกั เพื่อให้พนักงาน  
ส่งเสรมิการเกษตรน าไปเผยแพร่ช่วยเหลอืกสกิรในการเพาะปลูกต่อไป ทัง้ในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน 

การท างานต ่าระดบัตามฤดูกาลยงัคงเป็นปญัหาที่จะต้องพจิารณาแก้ไขในระยะของแผน  
ในระหว่างฤดูกาลที่ว่างจากงานเพาะปลูกนัน้ ก าลงัแรงงานทางเกษตรไม่อาจหางานที่มรีายได้ท า
แทนได ้โดยปกตแิลว้สภาพการเช่นนี้มกัจะปรากฏอยู่เสมอในระบบการเกษตรแบบเก่าทีม่กีารปลูก
พชืหลกัแต่เพยีงเวลาท างานของประชากรในชนบทภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมไิดใ้ช้



 ๑๖๙ 

ให้ให้เป็นประโยชน์ ในบางกรณีในท้องที่บางแห่งมีปญัหารุนแรงที่กล่าวไว้ข้างต้น กล่าวคือ  
ในหมู่บา้นแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยเฉลีย่แลว้ประมาณรอ้ยละ 40 ของเวลาท างาน
มไิด้ใช้ให้เป็นประโยชน์เลย โดยเฉพาะในหน้าแล้งมไิด้ใช้เวลาท างานมากกว่าครึ่งหนึ่งให้เป็น
ประโยชน์ ผลติผลของแรงงานและทีด่นิ ตลอดจนรายไดใ้นทอ้งทีช่นบทเหล่านัน้โดยทัว่ไปจงึอยู่ใน
เกณฑ์ต ่า ผลเสียหายจากการท างานต ่าระดบันับว่ามมีาก การไม่น าเอาทรพัยากรก าลงัคนของ
ประเทศไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เตม็ที ่นบัว่าเป็นศูนยเ์ปล่าในดา้นการพฒันา 

แมว้่ากสกิรจะได้พยายามแก้ไขปญัหา โดยท างานนอกวงเกษตรกรรมในระหว่างฤดูแล้ง 
ประกอบด้วย งานอุตสาหกรรมในครวัเรือน งานป่าไม้ รบัจ้างท างานแบกหามในงานก่อสร้าง 
ตลอดจนไปหางานท าชัว่คราวในเมอืง เช่น ในกรุงเทพฯ หรอืแห่งอื่นๆ ซึง่จ ากดัเฉพาะแรงงานใน
วยัหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ แต่กไ็ม่อาจแก้ปญัหาการท างานต ่าระดบัตามฤดูกาลไดโ้ดยง่าย ตราบใด
ทีก่ารกสกิรของประเทศยงัอยูใ่นระบบการท ามาหากนิเพ่อความเป็นอยู่เฉพาะหน้า ทัง้นี้ กเ็พราะไม่
อาจจดัหางานอื่นให้แก่ทุกคนที่ว่างงานตามฤดูกาลได้ วธิแีก้ปญัหาที่ดทีี่สุด กค็อื หาลูทางส่งเสรมิ
การมงีานท าและสรา้งความตอ้งการแรงงานขึน้ภายในสาขางานการเกษตรเอง โดยน าเอาระบบการ 
กสกิรรมแบบทีใ่ชก้ าลงัคนมากมาใชใ้นพืน้ทีท่ ัง้ในเขตและนอกเขตชลประทาน ศูนยว์จิยัการเกษตร 
จะต้องค้นหาวิธกีารใช้พื้นที่เพาะปลูกแผนใหม่ แล้วให้นักส่งเสรมิการเกษตรน าเ อาไปเผยแพร ่
แก่กสกิร ส่วนในที่ดอนที่ไม่อาจท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี ก็ควรได้เพ่งเลง็ในด้านอุตสาหกรรม 
ในครวัเรอืนและดา้นอื่นๆ ทีจ่ะก่อใหม้กีารท างานนอกวงเกษตรกรรมขึน้ 

ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกประมาณรอ้ยละ 2.6 ไดต้ลอดปี ดว้ย
วิธีการชลประทาน พื้นที่ดังกล่าวอาจปลูกพืชได้ 2 ชนิด หรือมากกว่าในเวลาติดต่อกัน 
ตลอดปี การขจัดปญัหาการท างานต ่ าระดับมีทางส าเร็จได้ในท้องที่เหลานน้ี ในปี 2519  
จะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 6 อยู่ภายใต้การชลประทานสมทบในฤดูฝนการน า                                      
พนัธุ์พืชที่เติบโตเร็วและพืชชนิดใหม่มาปลูกอาจช่วยให้กสิกรในท้องที่เหล่านี้สามารถท าการ
เพาะปลูก 2 ครัง้ได้ ซึ่งจะช่วยลดปญัหาการท างานต ่าระดบัตามฤดูกาลได้บ้าง ในภาคใต้ของ
ประเทศนัน้มฝีนสม ่าเสมอตลอดปี มพีชืยนืต้นอยู่ทัว่ไป ท าให้สามารถใชร้ะบบการกสกิรรมซึง่ใช้
แรงงานสม ่าเสมอตลอดปีได ้ตามหุบเขาในภาคเหนือสุดนัน้การปลูกพชื 2 ครัง้ ไดท้ ามานานแล้ว 
แต่ก็ยงัสามารถใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ยิง่ขึ้นอีกได้ ส่วนบรเิวณนอกเขตชลประทานของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ ไดม้กีารพฒันาระบบการใช้พืน้ทีเ่พาะปลูกแล้ว โดยกสกิรไดป้ลูกทัง้ขา้ว
และพชืไร่อย่างอื่นรวมกนั ส าหรบัทอ้งที่ทัง้หมดทีอ่ยู่นอกเขตโครงการชลประทานส าคญัๆ ควรจะ
ไดเ้รง่คน้หาน ้าบาดาล เพราะในพืน้ทีห่ลายแห่งโครงการชลประทานขนาดเลก็เพื่อการสูบน ้าบาดาล
จะสามารถบรรเทาการขาดแคลนน ้าได ้
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การส่งเสริมให้มีงานท าในด้านอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การเกษตร 

ถงึแมว้่าการสรา้งงานในสาขาเกษตรจะยงัคงมคีวามส าคญัต่อก าลงัคนทีเ่พิม่ขึน้รวดเรว็มาก
ในชนบทก็ตาม การเพิม่ปรมิาณงานอื่นๆ ที่มใิช่งานเกษตรในทอ้งที่ชนบทก็มคีวามส าคญัเช่นกนั 
นอกจากงานหัตถกรรมและการค้าปลีกย่อยต่างๆ ที่มีอยู่แล้วดัง้เดิมในชนบท ก็จะได้มีการ  
ส่งเสรมิงานด้านอุตสาหกรรมในชนบทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวตัถุดิบ 
ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทในระยะยาวนัน้ จะต้องขึ้นอยู่กับทัง้
ความก้าวหน้าของสาขาเกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ ในการนี้จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเริม่สร้าง
พืน้ฐานอนัส าคญัๆ ต่างๆ เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มในชนบทเหมาะสมต่อความเจรญิทางเศรษฐกจิและ
สงัคม ซึง่รฐัควรจะไดม้อบหมายใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่มสี่วนรบัผดิชอบมากขึน้ 

การพฒันาชนบทของประเทศไทยเพื่อให้ก าลงัคนในชนบทมงีานท าและมรีายได้ดขีึ้นนัน้  
จ าเป็นต้องอาศยัระบบบรกิารสงัคม ในขัน้แรกรฐับาลอาจพฒันาเมอืงที่เป็นที่ตัง้ของจงัหวดัและ
อ าเภอ การพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางของท้องถิน่ควรท าเป็นขัน้ๆ ไป โดยปรบัปรุงบรกิารขัน้มลูฐาน
ต่างๆ เช่น การตดิต่อสื่อสาร การพลงังาน โรงเรยีน โรงพยาบาล ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อใหต้วัเมอืงใน
ชนบทมบีรรยากาศจูงใจแก่ขา้ราชการและพนักงานของบรษิทัห้างรา้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
สิง่เหล่านี้ยอ่มจะช่วยเป็นเครือ่งชกัจงูใหม้กีารจดัตัง้สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ขึน้
ในชนบท และในขณะเดยีวกนัควรปรบัปรงุหรอืจดัใหม้บีรกิารฝึกอาชพีนอกเหนือไปจากงานเกษตร
ตามความตอ้งการของการพฒันาภาคและทอ้งถิน่ดว้ย 

การป้องกนัมใิหช้าวชนบทอพยพเขา้มากรุงเทพฯ จ านวนมาก จ าเป็นต้องเริม่วางรากฐาน
และบรรยากาศเหมาะสม เพื่อเป็นสิง่จูงใจให้อุตสาหกรรมการผลติไปตัง้อยู่ในชนบทยิง่ขึน้ ในชัน้
แรกอาจเริม่ในศูนยพ์ฒันาภาคต่างๆ ก่อน โดยทัว่ไปแลว้ เอกชนจะไม่นิยมลงทุนเพื่อประกอบธุรกจิ
ในชนบท ฉะนัน้ รฐับาลจงึควรมนีโยบายเป็นผูร้เิริม่กระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิไปยงัท้องถิน่ 
นโยบายดงักล่าว อาจประกอบด้วยการให้สทิธพิเิศษเพื่อส่งเสรมิการลงทุนในชนบท การยกเว้น
ภาษ ีตลอดจนศกึษาหรอืลดค่าขนส่งทีไ่ปมาจากชนบท 

ในระยะของแผนฉบบัที ่3 นี้ การส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งผลผลติจากการเกษตรจะ
ได้รบัการพจิารณาก่อน และในการนี้เหน็ควรไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที่หา้มการ
แบ่งวตัถุดบิในชนบท เช่น การแปรรปูไม ้ตลอดจนการฆา่สตัวด์ว้ย 

ในปจัจุบนัน้ีรายได้จากอุตสาหกรรมในครวัเรอืนมปีรมิาณไม่มากนักและถึงแม้ปรมิาณ 
สนิคา้ออกของอุตสาหกรรมในครวัเรอืนในปี 2512 จะมเีพยีงร้อยละ 1.7 ของสนิค้าออกทัง้หมด 
ก็ตาม แต่ความส าคญัของอุตสาหกรรมแขนงนี้นับว่ามมีาก และจะพจิารณาเฉพาะมูลค่าเป็นเงนิ  
เท่านัน้ไม่ได้ เพราะประโยชน์ที่ได้นัน้ตกถึงมอืประชาชนจ านวนมาก จงึควรได้มกีารพิจารณา  
ปรบัปรุงโครงการการฝึกอาชพี การจดัรูปงาน การหาตลาดและการป้อนวตัถุดบิให้แก่โรงงานใน 
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กิจกรรมแขนงนี้ เพื่อเพิม่ประมาณงานและเพิ่มพูนรายได้ของก าลงัคนในชนบท กิจกรรมที่ 
แพรห่ลายอยูใ่นขณะน้ี คอื การตเีหลก็ การท าเครือ่งป ัน้ดนิเผา การแกะสลกัไม ้และทอผา้ไหม 

การแปรสภาพอุตสาหกรรมในครวัเรอืนไปเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมนัน้ท าไดโ้ดยน าเอา 
เทคนิค หรอืวธิกีารผลติใหม่ๆ มาใช้ การสหกรณ์สามารถท าหน้าที่สนับสนุนเกี่ยวกบัการจดัหา
ปจัจยัการผลิต และการตลาดได้ดี และในการน้ีโครงการฝึกชาวเขาเจียรนัยเพชรพลอย และ 
โครงการขยายงานของสถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภาคเหนือ ควรจะได้รบัการ
พจิารณาสนบัสนุนมากขึน้ 

โครงการก่อสรา้งในชนบทมจี านวนไม่น้อยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงนิลงทุนเป็น 
จ านวนมาก รฐับาลในฐานะเป็นนายจา้งทีม่ลีูกจา้งมากทีสุ่ดในประเทศ ควรจะใชว้ธิดี าเนินงานแบบ
ใชแ้รงงานใหม้ากทีสุ่ดได ้อาท ิเช่น การก่อสรา้งทาง การก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้า และงานก่อสรา้งอื่ นๆ 
ทีส่ามารถใช้ก าลงัคนให้มากที่สุดได้ โดยเฉพาะในฤดูแลง้ซึง่มกีารว่างงานและการท างานต ่าระดบั
มาก สิง่ที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพเิศษ คอื โครงการสร้างระบบชลประทานระดบัหมู่บ้าน และ
โครงการปฏริูปที่ดนิ การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวควรเป็นแบบใช้แรงงานให้มาก โดยให้ 
กรมชลประทานดดัแปลงแก้ไขระบบงานในโครงการทดลอง 2 โครงการนี้ ซึ่งได้ใช้เครื่องจกัรกล 
ขนาดใหญ่เป็นส่วนมากให้เป็นงานที่ใช้ก าลงัคนให้มากที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลานานไปบ้างก็ตาม  
ในการขยายโครงการปฏริปูทีด่นิควรวางเงือ่นไขใหก้สกิรไดม้สี่วนร่วมมอืในรปูของแรงงานแทนการ
จา่ยเงนิ ส าหรบัในที่ดอนควรจะได้พจิารณาวางโครงการพฒันาที่ดนิขึน้โดยด าเนินงานในลกัษณะ
เดียวกัน นอกจากนัน้ งานบ ารุงรกัษาสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ในชนบท ควรใช้แรงงานให้มากที่สุด 
ยกตวัอยา่งเช่น การซ่อมแซมถนนลูกรงั ทางหลวงชนบท การตดัหญ้าตามไหล่ถนน เหล่านี้ควรจะ
กระท าดว้ยมอืแทนเครือ่งจกัร 

ทอ้งทีช่นบทของประเทศไทยยงัคงเป็นป่าอยู่มาก ซึง่ควรรกัษาใหป้่าไมเ้ป็นทรพัยากรอนัมี
ค่าของประเทศต่อไป ระบบการบรหิารและการจดัการป่าไมต้ลอดจนการปลูกป่าทดแทน นับว่าเป็น
สิง่ที่จ าเป็นและส าคญัมาก งานป่าไม้หลายอย่างสามารถท าได้ในฤดูแล้ง จงึควรใช้ก าลงัคนทาง
เกษตรทีว่่างงานในฤดกูาลดงักล่าวใหม้าก โดยตดัทอนการใชเ้ครื่องจกัรใหม้ากทีสุ่ด นอกจากนี้ควร
จะศกึษาลู่ทางประสานงานกจิกรรมในหน้าฝนใหส้มัพนัธ์ต่อเน่ืองกบังานป่าไมใ้นหน้าแล้ง ซึ่งกรม
ปา่ไมค้วรจะไดจ้ดัใหโ้ครงการทดลองขึน้ 

ก าลงัคนประเภทใช้วิชาชีพและวิชาการในชนบท 

การน าการเกษตรแบบใหมม่าใช ้จ าเป็นตอ้งอาศยัสถาบนัพืน้ฐาน ดงันี้ 

มหาวิทยาลยัที่เปิดสอนเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและทดลองการเกษตร บรกิารส่งเสรมิ
การเกษตร ตลอดจนโรงเรยีนและวทิยาลยัเกษตรกรรม สถาบนัเหล่านี้ต่างกเ็ป็นหน่วยงานแยกจาก
กนัและต่างฝ่ายต่างปฏบิตังิานทีย่งัไม่สมัพนัธก์นัเท่าทีค่วร แนวความคดิแผนใหม่ยงัไม่ได้น ามาใช้
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ในการด าเนินงานของทุกสถาบนั สรปุแลว้ปญัหาของการพฒันาการเกษตรและชนบทขึน้อยู่กบัการ
ปรบัปรุงและการประสานงานระหว่างสถาบนัที่มอียู่กบัการปรบัปรุงและการประสานงานระหว่าง
สถาบนัทีม่อียูเ่หล่านัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

เพื่อประโยชน์ในการประสางานวจิยัและเพื่อขจดัอุปสรรคที่มอียู่ในขณะนี้ จงึควรพจิารณา 
จดัท าแผนวจิยัทางการเกษตรระดบัชาติขึน้ เพื่อโครงการวจิยัแผนใหม่ จุดประสงค์ของการวจิยั
จะต้องมุ่งไปในด้านส่งเสรมิครอบครวักสิกรในด้านการเพาะปลูก ที่จะใช้แรงงานเป็นหลกัและ
การตลาด โครงการวจิยัเกษตรศาสตร์ประยุกต์ต้องครอบคลุมถงึการวจิยัเรื่องเศรษฐศาสตรก์าร
เพาะปลกู การจดัการไรน่า ตลอดจนการใชแ้รงงานใหเ้ป็นประโยชน์ 

ปจัจัยส าคัญการใช้สถาบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ก็คือ การพัฒนาก าลังคน
ผูป้ฏบิตังิานใชว้ชิาชพีและวชิาการดา้นการเกษตรที่มอียูก่ย็งัไมเ่พยีงพอกบัคุณภาพและปรมิาณ ซึง่
จะต้องแก้ไข ถ้าหากจะให้การพฒันาการเกษตรด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การท าให้อาชพีที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรเป็นทีด่งึดดูใจนัน้ จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุต าแหน่งงานเดมิและจดัระบบ
อตัราก าลงัเสยีใหม ่

บรกิารส่งเสรมิการเกษตรเป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างการวจิยัทางดา้นการเกษตรประยุกต์
และกสกิร การให้บรกิารด้านส่งเสรมิการเกษตรมคีวามส าคญัมากในประเทศไทย เพราะมกีสกิร
ไทยจ านวนน้อยทีไ่ดผ้่านการฝึกอาชพีมาจากโรงเรยีน ยิง่ไปกว่านัน้การปรบัปรุงเกษตรกรรมแผน
ใหม่ต้องอาศยัการน าเอาเทคนิคและวธิกีารทางเกษตรแบบใหม่มาใช้ เกษตรกรจะเข้าใจเทคนิค 
วธิกีารเหล่านี้ได้ ก็ต่อเมื่อได้รบัค าอธบิายและได้เห็นตัวอย่างวธิีด าเนินการในสภาพแวดล้อมที่ 
แทจ้รงิของเกษตรกรเอง กรมส่งเสรมิทีต่ ัง้ขึน้ใหมย่งัไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไดอ้ย่าง
เตม็ที ่เพราะขาดแคลนทัง้ก าลงัเจา้หน้าทีแ่ละการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจในงานทีจ่ะต้องท า เพราะฉะนัน้
ในระยะของแผนน้ี จงึควรเรง่รดัสนบัสนุนการผลติก าลงัคนทางดา้นน้ีเพื่อปรบัปรุงอตัราส่วนระหว่าง
พนักงานส่งเสรมิการเกษตร 1 คน ต่อจ านวนครอบครวักสกิร (ซึง่ในขณะนี้มอีตัรา 1 : 8,000) และ
ควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการเพื่อจดัตัง้ศูนย์ในราชการส่วนภูมภิาค ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มี
ความช านาญเป็นพเิศษท าหน้าทีส่นับสนุนงานของพนักงานส่งเสรมิการเกษตรอ าเภอ นอกจากนัน้
ควรพจิารณาแยกงานบรหิารออกจากงานส่งเสรมิซึง่เป็นงานทางวชิาการใหม้ากทีสุ่ด ทัง้นี้ เพื่อเป็น
การปรบัปรุงประสทิธภิาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรให้ดขีึน้ ในขณะเดยีวกนัก็ได้ปรบัปรุง  
คุณภาพและความรู้ตลอดจนสิง่จูงใจต่างๆ ของเจา้หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏบิตัิงานกบักสกิรได้ 
เตม็เวลา 

เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร ในระยะของแผนจะได้มี 
แนวทางด าเนินการดา้นต่างๆ ดงันี้ 



 ๑๗๓ 

1. ท าการฝึกเพื่อยกระดบัความรูแ้ละความสามารถของเจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร 
โดยมโีครงการด าเนินงานทีศู่นยว์จิยัการเกษตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีท่่าพระ ขอนแก่น 

2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส าหรบัการเกษตรแบบที่ใช้ชลประทาน 
แผนงานนี้จะจดัตัง้ขึน้ทีโ่ครงการไร่นา ตวัอยา่ง หว้ยสทีน กาฬสนิธุ์ 

3. มแีผนงานฝึกอบรมเป็นครัง้คราวส าหรบัผูช้่วยเจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร โดยจะ 
เริม่ท าในลกัษณะเป็นโครงการทดลองและจะขยายไปท าในภาคอื่นๆ ต่อไป 

โรงเรียนและวิทยาลยัเกษตรกรรม ในจ านวนโรงเรยีนอาชวีเกษตรกรรมทีม่อียู่ทัง้หมด 
22 แห่ง ในปจัจบุนัน้ีม ี10 แห่ง ทีอ่ยูใ่นขอบเขตการด าเนินงานของโครงการเงนิกู้ เพื่อปรบัปรุงการ
อาชวีศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส าคญัในการปรบัปรุงระบบโรงเรยีนเกษตรกรรมในระยะของแผน  
ฉบบัที ่3 ควรจะเน้นหนกัในการด าเนินงานตามแผนงานช่วงแรกของโครงการนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ รวมทัง้
การปรบัปรุงไร่นาของโรงเรยีนและเริม่ขยายการด าเนินงานไปยงัช่วงสองของโครงการต่อไป 
กล่าวคอื การยกมาตรฐานของโรงเรยีนทีเ่หลอือกี 12 โรง ในระยะปจัจุบนั การสรา้งโรงเรยีนขึน้มา
ใหมค่วรจะระงบัไวพ้ลางก่อน จนกว่าโรงเรยีนทีม่อียู่แลว้ 22 แห่งนี้ จะไดร้บัการปรบัปรุงใหด้พีอใน
ดา้นครผููส้อน อุปกรณ์การเรยีนการสอน และไรน่าของโรงเรยีนเสยีก่อน 

ถงึแมว้่าการพฒันาระบบการศกึษาในชนบทเพื่อปรบัปรุงคุณภาพทรพัยากรก าลงัคนทีม่อียู่
อย่างมากมายในชนบท จะเป็นวตัถุประสงค์อนัส าคญัยิง่กต็าม แต่ในปจัจุบนัน้ีควรย ้าและเน้นหนัก
ในด้านโครงการฝึกอาชพีตามก าลงัเงนิงบประมาณและก าลงัคน โดยเฉพาะการฝึกขัน้พื้นฐานแก่
เยาวชนและการฝึกอาชพีอื่นๆ แก่ก าลงัคนในชนบท ด้วยเหตุนี้จงึจ าเป็นต้องมกีารติดตามและ
ประเมนิผลงานของโครงการฝีกอบรมก่อนการประกอบอาชพีที่ท าอยู่แล้วในขณะนี้ เพื่อพจิารณา
ขยายงานเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพชนบทในแต่ละภมูภิาคโดยทัว่ประเทศโดยต่อไป ในขณะนี้จะได้
มกีารขยายโครงการฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนทีด่ าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิเยาวชน
แห่งชาติที่จงัหวดัลพบุรไีปด าเนินการเพิม่เติม ในภาคใต้ และควรจะได้เริม่ให้การฝึกอาชพีอื่นๆ 
นอกโรงเรยีน เช่น ในสมาคมยุวกสกิรตลอดจนให้บรกิารและแนะแนวอาชพีแก่ก าลงัคนในชนบท
ด้วย นอกจากนัน้จะได้มีการพิจารณาหาลู่ทางจดัโครงการฝึกอบรมระยะสัน้ให้แก่ยุวกสิกรที่ 
โรงเรยีนหรอืวทิยาลยัเกษตรกรรมในระหว่างปิดภาคเรยีน (มนีาคม-พฤษภาคม) โดยดดัแปลง
อาคารสถานทีข่องโรงเรยีนในโรงเรยีนในโครงการเงนิกูใ้ชเ้ป็นสถานทีอ่บรมของกสกิรและเยาวชนที่
อาศยัอยูใ่นชนบทต่อไป 

 

 



 ๑๗๔ 

การเตรียมก าลงัคนท่ีเหมาะสมไว้เพ่ือการพฒันาประเทศ 

การวางแผนก าลงัคนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ นอกจากจะต้อง
ท าการศกึษาปญัหาต่างๆ ทางดา้นก าลงัคนทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ เพื่อหามาตรการ 
แก้ไขทีเ่หมาะสม แลว้ยงัต้องเตรยีมก าลงัคนที่ดมีคีุณภาพสูงไว ้เพื่อด าเนินการพฒันาประเทศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และป้องกนัมใิห้เกิดปญัหาก าลงัคนขึน้อกีในอนาคต ในการตระเตรยีมหรอื
พฒันาก าลงัคนนัน้ นอกจากจะต้องพฒันาสุขภาพและพลานามยัของก าลงัคนตัง้ แต่อยู่ในครรภ์
มารดา จนกระทัง่สามารถท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้แล้ว ยงัต้องให้
การศกึษาและการฝึกอาชพีแก่เดก็และเยาวชนทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน โดยเฉพาะเยาวชน
ในชนบทดว้ย 

1. การให้การศึกษาและอบรมแก่ก าลงัคนในโรงเรียน 

การให้การศกึษานี้จะต้องท าตัง้แต่ระดบัเดก็ก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา จนถงึ
ระดบัอุดมศกึษา ซึง่รฐับาลกไ็ด้พยายามเร่งรดัพฒันาการศกึษา โดยการวางแผนพฒันาการศกึษา
ของชาตแิลว้ แต่แผนพฒันาการศกึษาซึง่ท าไวแ้ต่เดมินัน้ มไิดท้ าควบคู่ไปกบัการวางแผนก าลงัคน 
จงึท าให้เกิดปญัหาการสูญเสยีทางการศึกษาและปญัหาอื่นๆ ทางด้านก าลงัคนดงักล่าวแล้ว ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะไดพ้จิารณาแนวทางการพฒันาการศกึษาระดบัต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาก าลงัคนขึน้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาดงักล่ามาแลว้ในตอนต้นของบทน้ี แนวทางการ
พฒันาศกึษาในโรงเรยีนเพื่อตระเตรยีมก าลงัคนไว ้เพื่อการพฒันาประเทศ อาจสรปุไดด้งันี้ 

ก. ระดบัประถมศึกษา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของไทย ประกอบอาชพี 
เกษตรกรรม และมกีารศึกษาน้อย ท าให้ไม่สามารถจะรบัและเข้าใจวิทยาการพฒันาปรบัปรุง  
เกษตรกรรมไดด้เีท่าทีค่วร ท าใหก้ารลงทุนเพื่อการพฒันาเกษตรกรรมของไทยต้องสูญเปล่าไปเป็น
จ านวนไม่น้อย จงึเป็นความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรดัพฒันาการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมคีวามรู้ - 
ความสามารถในการอ่านเขยีนดพีอ ที่จะเข้าใจหลกัวิชาการพฒันาการเบื้องต้นต่างๆ ซึ่งน าไป  
เผยแพร่โดยพนักงานส่งเสรมิการเกษตร และอ่านจากเอกสารต าราต่างๆ จนสามารถน ามาปฏบิตัิ
ได้ ในการนี้จ าต้องท าทัง้การฝึกอบรมเยาวชนนอกโรงเรยีน โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งจะได้กล่าว  
ต่อไป ประการหนึ่ง และการใหก้ารศกึษาทีด่แีก่เดก็และเยาวชน โดยการขยายการศกึษาภาคบงัคบั
จากประถมปีที ่4 เป็นประถมปีที ่7 ออกไปทัว่ประเทศใหเ้รว็ทีสุ่ดอกีประการหน่ึง 

ข. ระดบัมธัยมศึกษา เนื่องด้วยอตัราการเพิม่ของประชากรไทยในระยะที่
ผ่านมาได้เป็นไปในอตัราสูงมาก ท าให้มเียาวชนซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศเป็น
จ านวนมาก จงึเป็นความจ าเป็นทีจ่ะต้องวางแผนศกึษาใหเ้ยาวชนเหล่านี้สามารถประกอบอาชพีได้
เมื่อถึงวยัอนัสมควร และสามารถจะศึกษาต่อในสถาบันชัน้สูงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในเรื่องนี้ 



 ๑๗๕ 

จ าเป็นต้องปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา ใหเ้ยาวชนส่วนใหญ่ทีส่ าเรจ็การศกึษา
ระดบันี้ สามารถประกอบอาชีพที่ดีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั และประเทศชาติได้ ใน
ขณะเดยีวกนัก็วางรากฐานที่ดใีห้แก่เยาวชน เพื่อให้สามารถไปศกึษาต่อไป ในสถาบนัการศกึษา
ชัน้สงูไดด้ ีไมท่ าใหเ้กดิการสญูเปล่าทางการศกึษา 

ค. ระดบัอุดมศึกษา เนื่องดว้ยการลงทุนในการศกึษาระดบันี้ จะต้องใช้เงนิ
เป็นจ านวนมาก ในขณะทีป่ระเทศไทยมทีุนจ ากดัเช่นนี้ จงึต้องมกีารวางแผนพฒันาการศกึษาระดบั
นี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถผลติก าลงัคนที่มคีุณภาพดแีละที่ประเทศมคีวามต้องการสุง ตาม
เป้าหมายพฒันาประเทศที่วางไว ้ตลอดจนลดปญัหาการว่างงานหรอืท างานต ่าระดบัของก าลงัคน
ระดับสูง และป้องกันมิให้เกิดปญัหาเหล่าน้ีในอนาคต ในเรื่องน้ีจ าต้องวางแผนการศึกษาให ้
สอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปญัหาก าลงัคน ที่ก าลงัมอียู่ และที่คาดว่าจะมใีนอนาคตด้วย เช่น 
ปญัหาเกีย่วกบัแพทย ์พยาบาล ก าลงัคนประเภทวทิยาศาสตร ์และเทคนิค คร ูและอาจารย ์เป็นต้น 
ในขณะเดยีวกนั ก็ควรจะวางแผนการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการก าลงัคนของประเทศ 
เพื่อป้องกนัปญัหาการสญูเสยีทางการศกึษาดว้ย 

2. การพฒันาเยาวชนนอกโรงเรียน 

การพฒันาเยาวชนอนัเป็นทรพัยากรก าลงัคนที่ส าคญัของประเทศในอนาคต เป็น
เรือ่งทีม่ขีอบขา่ยกวา้งขวางครอบคลุมตัง้แต่การพฒันาสุขภาพ พลานามยั และการโภชนาการ การ
ให้การศึกษา และการพัฒนาจิตใจในด้านศีลธรรม วฒันธรรม และเรื่องอื่นๆ ที่ส าคัญอีกมาก  
ในบทน้ีไดจ้ ากดัขอบเขตเฉพาะเพยีงปญัหาและแนวทางเกี่ยวกบัการฝึกอาชพีเยาวชนของโรงเรยีน 
โดยเฉพาะเยาวชนในชนบททีไ่ม่มโีอกาสไดเ้ล่าเรยีนต่อในโรงเรยีน และยงัอยู่ในวยัต ่าเกนิกว่าทีจ่ะ
อยู่ในตลาดแรงงาน ปญัหาในด้านน้ีเป็นปญัหาใหญ่อยู่เหมอืนกัน กล่าวคือ การขยายระบบ
การศกึษาภาคบงัคบัไปจนถงึชัน้ประถมปีที ่7 ทัว่ประเทศนัน้ จ าเป็นต้องใชเ้วลาไม่น้อย ในปี 2513 
ไดข้ยายไปเพยีง 747 ต าบล ในจ านวน 4,904 ต าบลทัว่ประเทศ และในปจัจุบนั 3 ใน 4 ของเดก็
ทัง้หมดได้รบัการศึกษาเพยีงแค่ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านัน้ การฝึกอาชพีที่เหมาะสมแก่ 
เยาวชนของโรงเรยีน จงึนับว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นรบีด่วนมาก ปญัหาเกี่ยวขอ้งที่ส าคญัคอื 
ขณะนี้ประเทศไทยยงัไม่มแีผนการฝึกอาชพีในระดบัชาต ิการเตรยีมแผนการฝึกอาชพีดงักล่าวจะ
ไดด้ าเนินการภายในระยะเวลาของแผนฉบบัที ่3 และจะไดร้วมเรื่องการฝึกเยาวชนนอกโรงเรียน                                                                                                                                                                                                               
เขา้ไวด้ว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการฝึกเยาวชนนอกโรงเรยีนนี้ ก็มหีลกัการให้ส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิเยาวชนแห่งชาตทิ าหน้าที่รบัผดิชอบในเรื่องการฝึกเยาวชนนอกโรงเรยีน  
ด าเนินการโดยความช่วยเหลอืรว่มมอืของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการพจิารณานโยบายแผนงานและรวมเอาโครงการฝึกอาชพีเยาวชน



 ๑๗๖ 

นอกโรงเรยีนที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้เขา้ไว้ในแผนเดยีวกนั โดยในระยะแรกเริม่ใหด้ าเนินการใน
ลกัษณะเป็นโครงการทดลองและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาแต่ละภาค ซึ่งจะใชส้ถานที ่อุปกรณ์ 
ก าลงัคน และก าลงัเงนิของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ใหเ้ป็นประโยชน์เตม็ที ่และในขณะเดยีวกนั 
ก็ให้โครงการเหล่านี้สอดคล้องและสัมพันธ์กับโครงการฝึกอาชีพอื่นๆ เป็นต้น โครงการ ฝึก                                                                             
อาชพีผูช้่วยนกัส่งเสรมิการเกษตรในแต่ละภมูภิาค เป็นตน้ 
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บทท่ี 8 
การเกษตรและชลประทาน 

………………………….. 

การใชท้ีด่นิในประเทศไทย ไดจ้าํแนกไวต้ามการสํารวจโดยกระทรวงเกษตรใน พ .ศ. 2508 
ไว ้ดงันี้ 

1. เนื้อที่ถอืครองทําการเกษตร ประมาณ 75.6 ล้านไร่ หรอืร้อยละ 23.53 ของ 
เนื้อทีท่ ัง้ประเทศ 

2. เน้ือทีป่า่ไมป้ระมาณ 180.6 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 56.23 ของเนื้อทีท่ ัง้ประเทศ 

3. เนื้อทีท่ีย่งัไมไ่ดจ้าํแนกประมาณ 63.3 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 19.71 

4. เนื้อทีห่นองบงึต่างๆ ประมาณ 1.7 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 0.53 ของเนื้อทีท่ ัง้ประเทศ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ก็ลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนเน้ือที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ประชากรทัง้หมดของ
ประเทศประมาณรอ้ยละ 75 ยงัคงยดึอาชพีทางเกษตรกรรม ผลติผลทางเกษตรกม็ลีกัษณะแตกต่าง
กนัออกไปตามเนื้อทีแ่ละภมูศิาสตรข์องแต่ละภาค 

โดยทีป่ระเทศไทยโดยพืน้ฐานเป็นประเทศเกษตร จงึต้องอาศยัการเกษตรของประเทศเป็น 
หลกัสําคญัในการพฒันาประเทศ ผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงพืชประเภทต่างๆ ปศุสตัว ์ 
ประมง และการป่าไม ้เป็นส่วนประอบที่สําคญัที่สุดของรายได้ประชาชาต ิและถงึแมว้่าอตัราส่วน
ของผลผลติเกษตรจะลดลงเป็นลําดบั แต่ก็ยงันับว่ายงัอยู่ในระดบัสูง กล่าวคอื อตัราส่วนได้ลดลง
จากรอ้ยละ 37.2 ผลติผลทางการป่าไมเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 59.1 ปศุสตัว์เพิม่ขึน้ประมาณ 
รอ้ยละ 16.3 การประมงเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 177.1 

ในดา้นการคา้กบัต่างประเทศ สนิคา้ออกทีส่ําคญัส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ขัน้ปฐมอนัเป็นผลติผล
ทางเกษตรกรรม ซึ่งรวมทัง้พชืประเภทต่างๆ ปศุสตัว์ ผลติภณัฑป์่าไมแ้ละการประมง ในปี 2512 
สนิค้าออกอนัเป็นผลผลติผลเกษตรมมีูลค่า 10,27.8 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 68.1 ของมูลค่า 
สนิคา้ออกทัง้หมด 14,722 ลา้นบาท 

การขยายตวัของการเกษตรของประเทศไทยในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 มอีตัรา
ระดบัปานกลาง กล่าวคอื เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 4.1 ต่อปี แต่การกระจายประเภทผลติผลเกษตร
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาวการณ์ในตลาดโลกยงัล่าช้าอยู่ อนัเป็นปจัจยัสําคญัทีท่ํา
ใหป้ระเทศไทยไดเ้ริม่ประสบปญัหาภาวะการขาดดุลการคา้และชําระเงนิในปี 2512 สาเหตุสําคญั
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เนื่องมาจากราคาส่งออกของสนิค้าที่สําคญับางชนิดทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ว
และยางพารา  

สภาพการเกษตร 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 (2515–2519) เน้นหนักในด้านส่งเสรมิการเพิม่ผลผลติเกษตร  
ทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดโลก อนัจะเป็นผลให้
สามารถส่งสนิคา้ออกไดม้ากยิง่ขึน้ และสนบัสนุนการใชภ้ายในประเทศทัง้ในดา้นอาหารและวตัถุดบิ
เพื่อกจิการอุตสาหกรรม 

สภาพการเกษตรของประเทศในขณะน้ีอาจกล่าวไดด้งันี้ 

1. ก าลงัการผลิต ผลผลิตต่อไร่โดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์ตํ่า สาเหตุสําคญั ได้แก่  
การขาดแคลนการลงทุน ทําให้เกษตรกรไม่มปีจัจยัต่างๆ ในการผลติตามวทิยาการแผนใหม่ได้
เท่าทีค่วร 

2. สภาพแวดล้อมในชนบท ปญัหาการขาดแคลนกําลงัคนที่มคีวามสามารถที่จะ
นํามาใช้ในการพฒันาการเกษตรยงัเป็นปญัหาใหม่ และนับวนัจะเพิม่ความรุนแรงยิง่ขึ้น บรกิาร
การศกึษาการอนามยัและกจิกรรมสงัคมอื่นๆ ยงัอยู่ในระดบัตํ่าและไม่กว้างขวางเพยีงพอกบัความ
ตอ้งการ ระบบการตลาดและการคมนาคมขนส่งยงัไมส่มบรูณ์ และการขาดกําลงัเงนิทําใหเ้กษตรกร
เสยีเปรยีบพ่อค้าคนกลาง ราคาทีเ่กษตรได้รบัเมื่อเทยีบกบัราคาขายปลกีหรอืส่งออกนอกประเทศ 
นบัว่าเป็นส่วนทีต่ํ่ามาก กบัทัง้ราคายงัขึน้ลงเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เป็นสาเหตุทีไ่ม่จงูใจใหเ้กษตรกร
ลงทุนเพิม่ตน้ทุนของปจัจยับางอยา่ง เช่น ปุ๋ ย มรีาคาสงูเมือ่เทยีบกบัราคาผลติผลทีเ่กษตรกรไดร้บั 

3. ฐานะของเกษตรกร รายได้ของเกษตรกรโดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์ตํ่ ามาก  
โดยเฉพาะเกษตรกร ซึง่ไมม่ทีีด่นิเป็นทีท่าํกนิของตนเอง ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิของเกษตรกรนับวนั
จะเพิม่ความสําคญัยิง่ขึน้ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างชาวเมอืงและชาวชนบทยงัสูงอยู่มาก 
นอกจากนัน้แม้จะมกีารอพยพประชากรจากชนบทเขา้มาสู่เมอืงใหญ่ๆ บ้าง จํานวนประชากรใน
ชนบทก็ยงัคงเพิม่ขึ้น ก่อให้เกิดปญัหาการว่างงานหรอืการทํางานไม่เต็มที่เกิดขึ้นควบกนัไปกบั
ปญัหาทีด่นิไมพ่อทาํกนิ 

4. โครงสร้างของตลาดผลิตผลการเกษตร ความต้องการสนิคา้ทางการเกษตรของ
โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทําให้ราคาสนิค้าออกที่เป็นหลกัตํ่าลง การกระจายประเภทผลติผล
การเกษตรยงัดาํเนินการไปไดไ้มเ่รว็เท่าทีค่วร ทาํใหป้ระสบปญัหาในดา้นสนิคา้ออกมากขึน้ 

5. การประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ เนื่องจากรฐัมหีน่วยงานหลาย
หน่วยงานที่ดําเนินการในด้านพฒันาการเกษตร ปญัหาการประสานงานจงึเกิดขึ้นระหว่างส่วน 
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ราชการต่างๆ การให้บรกิารของรฐัจงึกระจดักระจายและทําไม่พร้อมเพรยีงกนั เป็นเหตุให้ได้ผล
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น กําลงัเจ้าหน้าที่วิชาการก็มไีม่เพียงพอ นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัขาด
กฎหมายซึง่จาํเป็นแก่การพฒันาการเกษตรอกีหลายอย่าง 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาในการพฒันาการเกษตร ได้กําหนดวตัถุประสงค์และนโยบายไว ้
ดงัต่อไปนี้  

1. ยกระดบัรายได ้ระดบัการครองชพีและฐานะทางเศรษฐกจิสงัคมของเกษตรกรใหด้ี
ขึน้ โดยการเรง่รดัเพิม่ผลผลติและการจาํหน่าย กบัการพฒันาสงัคมชนบท 

2. ส่งสนิคา้ขาออกให้มากยิง่ขึน้ อนัเป็นมาตรการทีส่ําคญัทีสุ่ดในการแก้ไขดุลการค้า
และการชาํระเงนิของประเทศ 

3. ลดการว่างงานและการทาํงานไมเ่ตม็ทีข่องเกษตรกรลดลง 

4. สนับสนุนให้เกษตรกรได้ผนึกกําลงักันเป็นปึกแผ่นเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศ 

แนวทางพฒันา 

เพื่อสนองวตัถุประสงคด์งักล่าว การพฒันาการเกษตรในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะอาศยั 
แนวทางดงัต่อไปนี้ 

1. ให้การพฒันาการเกษตรมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ในแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทัง้นี้  เพราะเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวไทยและมีส่วน
สนบัสนุนใหก้จิกรรมในสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม และบรกิาร ไดก้้าวหน้าไปไดใ้น
อัตราสูง รฐัจะเร่งรดัพัฒนาการผลิตทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตผลส่งออกไป
จาํหน่ายต่างประเทศใหม้ากขึน้ กบัทัง้ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ เพื่อใหเ้กษตรกร
ไดร้บัผลประโยชน์เพิม่ขึน้ตามนโยบายยกฐานะและรายไดข้องเกษตรกร 

2. การพัฒนาชนบทกับพัฒนาการเกษตรจะต้องท าควบคู่กันไป เพื่อ 
ผลประโยชน์บัน้ปลาย คอื การอยูด่กีนิดขีองเกษตรกร 

3. ตัง้เขตส่งเสริมขึ้นและวางแผนในระดบัท้องท่ี การพฒันาการเกษตรจะอาศยั
การวางแผนโดยใชข้อ้มลู สถติ ิและแนวโน้มเอยีงทีผ่่านมาเท่านัน้ไม่เพยีงพอ จาํเป็นต้องอาศยัการ
วางแผนในภาคปฏบิตัโิดยอาศยัสภาพดนิฟ้าอากาศ ลกัษณะและคุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ
และความต้องการของตลาดเป็นหลกั การกําหนดเขตส่งเสรมิและการตดิต่อระหว่างเจา้หน้าทีข่อง
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รฐั และเกษตรกรเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้ โดยอาศยัเกษตรกรชัน้นําและผูแ้ทนสถาบนัเกษตรกร
เป็นสื่อโดยแยกการผลติเป็นเขตส่งเสรมิผลผลิตต่างๆ แต่ละเขตมุ่งจะผลติพชืผลและปศุสตัว์ที่
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และมตีลาดทีแ่น่นอน 

4. การวางแผนการเกษตรต้องยึดเป้าหมายในการจ าหน่ายเป็นหลกั ในปจัจุบนั
การประสานงานยงัไม่ดเีท่าทีค่วร ในด้านการค้ามกัจะเน้นหนักการขายสนิค้าขัน้ปลายไม่ให้ความ
เอาใจใส่เท่าที่ควร การตลาดระดบัไร่นาถึงตัวเกษตรกรโดยตรง การตลาดขัน้ต้น คือ ระหว่าง
เกษตรกรถงึผูร้บัซือ้ผลติผลการเกษตรขัน้แรกยงัไมม่หีน่วยงานใดดแูลโดยตรง เป็นผลให้อตัราส่วน
ทีเ่กษตรกรไดร้บัสาํหรบัผลติผลยงัอยูใ่นระดบัตํ่า จงึควรปรบัปรุงวธิกีารส่งเสรมิในดา้นวชิาการทาง
เกษตรและเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรให้ได้ผลยิง่ขึน้ โดยวธิกีารประสานมาตรการผลติ การจําหน่าย
และการให้สินเชื่อและบริการแก่เกษตรกรเข้าด้วยกัน โดยผ่านสถาบันของเกษตรกรเอ งเป็น 
ส่วนใหญ่ 

5. การกระจายประเภทการผลิตและปรบัปรงุระบบการผลิต ในระยะไม่กี่ปีมานี้ 
ปรากฏว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศในดา้นผลติผลเกษตรไดเ้ปลีย่นแปลงไป สนิคา้ออก
บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วมปีญัหาทัง้ดา้นราคาและปรมิาณส่งออก จงึมคีวามจําเป็นจะต้อง
เพิม่ประเภทผลผลติให้มากขึน้ ไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง หม่อน-ไหม มะพรา้ว ฝ้าย และยาสูบซึ่ง
สามารถส่งไปจําหน่ายต่างประเทศได้ได้ดี ทัง้นี้ โดยการปรบัปรุงค้นคว้า วิจยั และส่งเสรมิให้
ได้ผลดยีิง่ขึน้ ตลอดจนการแก้ไขใช้วธิกีารผลติที่ทนัสมยั เพื่อการเร่งรดัพฒันาผลติผลเกษตรให้
สูงขึน้ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ นอกจากพชืผลแลว้ การปศุสตัว์มลีู่ทางจะก้าวหน้าไปไดม้าก เพราะ
ประเทศไทยมลีกัษณะภูมปิระเทศทีเ่หมาะสมกบัการเลีย้งสตัวเ์ป็นอย่างยิง่ มาตรการพฒันาทีจ่ะใช้ 
ดําเนินการที่สําคญั ไดแ้ก่ การปราบโรคสตัว ์การขยายพนัธุ์ด ีการส่งเสรมิคุณภาพและการตลาด 
ในดา้นการป่าไมน้ัน้ จะส่งเสรมิบทบาทของเอกชนให้มากขึน้ โดยสนับสนุนตัง้บรษิทัร่วมทุนกบัรฐั
และใหส้มัปทานระยะยาว เพื่อพฒันาการทําป่าไมใ้หไ้ดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิยิง่ขึน้ ควบคู่ไปกบั
การอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้ส่วนในดา้นการประมง จะส่งเสรมิการประมงน้ําลกึ การเพาะเลีย้งปลา- 
น้ําจดื และการพฒันาทีด่นิชายฝ ัง่ทะเล ใหเ้ป็นแหล่งเลีย้งสตัวน้ํ์า เช่น กุง้ทะเล เป็นตน้ 

6. เร่งรดัการเกษตรชลประทาน ในระยะของแผนพฒันาสองฉบบัทีผ่่านมาแลว้รฐั
ไดล้งทุนเพื่อก่อสรา้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่แลว้เป็นอนัมาก แต่การพฒันาเนื้อทีใ่นบรเิวณ
ระบบส่งน้ําชลประทานยงัลา้หลงัอยู ่การพฒันาการชลประทานจงึจะต้องเปลีย่นเป็นรปูพฒันาลุ่มน้ํา
ทัง้ลุ่มน้ํา โดยประสานกบัการคน้ควา้ทดลองและการส่งเสรมิการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น
สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรหรือสมาคมผู้ใช้น้ําเป็นมาตรการหลักอันหนึ่งในการพัฒนาการ 
ชลประทาน ทัง้นี้ จงึควรเร่งรดัพฒันาการชลประทานตามโครงการทีม่ขี ึน้แลว้ โดยการก่อสรา้งและ
ปรบัปรงุระบบการส่งน้ําใหถ้งึมอืเกษตรกรใหม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตทีม่น้ํีาชลประทาน
หลงัฤดกูารผลติเพื่อปลกูพชืหมนุเวยีน 
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7. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสถาบนัการเกษตรและรบัผิดชอบในการ
จดัการสถาบนัของตนเอง ในปจัจุบนัน้ีระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยงัมลีกัษณะเป็น
การประกอบอาชพีเพื่อเลี้ยงตนเอง การเกษตรที่เป็นรูปไร่นาเพื่อการค้า ยงัมน้ีอยมาก พชืที่ควร
เพาะปลูกในเนื้อทีข่นาดใหญ่ เช่น ยาง และผลไมก้ย็งัปลูกกนัอยู่ในรปูสวนหรอืไร่ขนาดเลก็  ทําให้
การปรบัปรุงและพฒันา เช่น การปลูกยางแทน ทําได้ด้วยความยากลําบาก แต่การที่จะรวมสวน
และไร่ขนาดนี้ เข้าด้วยกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นย่อมทําได้ยาก และเป็นการกระทบกระเทือนถึง
กรรมสทิธิท์ี่ดนิของเกษตรกร การสนับสนุนใหเ้กษตรกรไดร้วมกลุ่มเป็นรปูสถาบนัเกษตรประเภท
ต่างๆ จงึเป็นแนวทางพฒันาที่เหมาะสมอย่างยิง่ในปจัจุบนัมเีกษตรกรที่เป็นสมาชกิสถาบนัต่างๆ 
อยู่แล้วเพยีงประมาณรอ้ยละ 10 รฐัจงึมมีาตรการส่งเสรมิให้เกษตรกรได้เขา้เป็นสมาชกิสถาบนั
การเกษตรต่างๆ มากขึน้ การกระทําดงักล่าวจะเป็นการช่วยพฒันาการเกษตรที่ได้ผลดทีี่สุดใน 
ระยะยาว 

8 ส่งเสริมบทบาทของเอกชนท่ีเก่ียวข้องอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีใช้
ผลิตผลการเกษตร รฐัจงึควรพจิารณาหาทางสนับสนุนในเรื่องนี้ เช่น การส่งเสรมิสมาคมผู้ค้า 
ผลติผลเกษตรให้เป็นปึกแผ่นและให้ดเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การส่งเสรมิการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมเกษตร การร่วมมอืระหว่างผู้ผลติ ผู้ประกอบธุรกิจ และส่วนราชการ จะมผีลให้การ
พฒันาการเกษตรใหเ้ป็นไปโดยรวดเรว็และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายยิง่ขึน้ 

9. เพ่ิมปัจจยัท่ีใช้ในการผลิต เช่น ท่ีดิน ปุ๋ ย อปุกรณ์ เคร่ืองทุ่นแรง และสินเช่ือ
การเกษตรให้แก่เกษตรกร รฐัขยายบรกิารใหแ้ก่เกษตรกรใหม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเรื่องสนิเชื่อ
การเกษตรและการส่งเสรมิเผยแพร่บรกิารต่างๆ ให้ถงึถอืเกษตรกร ทัง้นี้ โดยให้เกษตรกรมสี่วน
รว่มมอืและช่วยตนเองใหม้ากทีสุ่ด 

10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์แก่การเกษตรในอนาคต 
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ และพันธุ์ปลาธรรมชาติอยู่ในลักษณะ 
เสื่อมโทรมสูญหายลงแทบทัง้สิ้น กฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
วตัถุประสงค์โดยเคร่งครดั ปญัหาเรื่องอนุรกัษ์กรรมจงึจะต้องได้รบัการพจิารณาแก้ไขให้ได้ผล 
จรงิจงั รวมทัง้การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินดา้นเกษตร ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งน้ํา การพฒันา
บาํรงุความอุดมสมบรูณ์ของเดนิและการอนุรกัษ์ปา่ไมแ้ละทรพัยากรจากปา่ 

11. การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมในชนบท ปญัหาการขาดแคลนกําลงัคนที่
จะนํามาใช้ในการพฒันาการเกษตรเป็นปญัหาใหญ่ในปจัจุบนั และนับวนัจะเพิม่ความรุนแรงขึ้น 
โครงการพฒันาการศกึษาและฝึกอบรมด้านการเกษตรจงึจะต้องไดร้บัการสนับสนุนใหม้ากขึน้กว่า
ในปจัจุบัน รวมทัง้ในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เยาวชนชนบทสามารถประกอบอาชีพได้โดยม ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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12. ปรบัปรุงการบริหารของรฐัในด้านการเกษตร การประสานระหว่างหน่วย 
ราชการ การฝึกอบรมเจา้หน้าทีก่ารปรบัปรุงกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ การปรบัปรุงระบบการบรหิาร
ทัง้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกกจิใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการแบ่งส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 
การเกษตรและเกษตรกรเป็นแนวทางพฒันาทีส่าํคญัยิง่ประการหนึ่ง 

เป้าหมาย 

การกําหนดเป้าหมายเพื่อขยายผลติผลเกษตรมปีจัจยัทีส่ําคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณา ดงันี้ 

1. ความสามารถในการเพิม่พลงัการผลติ เกษตรกรไทยสามารถจะเพิม่ผลผลติต่อไร่
ให้สูงขึ้นได้อีกมาก ทัง้นี้ เพราะผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก เมื่อเทียบกับ  
มาตรฐานสากล เพราะมกีารใชป้จัจยัในการผลติต่างๆ น้อยมาก และยงัขาดแคลนกําลงัคนทีม่ฝีีมอื
และกําลงัเงนิทุน ตลอดจนการนําผลจากการวจิยัและการคดิค้นสมยัใหม่มาใชใ้นภาคประยุกต์กย็งั
เป็นไปไดโ้ดยไมร่วดรว็ ถา้หากไดม้กีารแกไ้ขปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีแลว้ พลงัการผลติดา้นการเกษตร
ของประเทศกจ็ะเพิม่ไดอ้กีมาก 

2. ทรพัยากรธรรมชาตอินัจะนํามาใชใ้นการผลติผลเกษตรมจีาํกดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ทีด่นิและน้ําเพื่อใชใ้นการชลประทาน การเพิม่ปรมิาณการผลติจะหวงัพึง่เฉพาะการขยายเนื้อทีอ่อก
ตลอดไปของตนเองจะมากขึน้ การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ยอ่มมผีลกระทบกระเทอืนมายงัการผลติดว้ย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติประเภทที่ควรใช้ทีด่ ินผนืใหญ่ เช่น ยาง และมะพรา้ว นอกจากนัน้การ 
เสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ที่ดนิ ป่าไม ้และสตัว์น้ํากม็ผีลโดยตรง ใน
การบัน่ทอนพลงัการผลติดา้นการเกษตร 

3. ปญัหาดา้นการตลาดมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ สําหรบั 
ภายในประเทศนัน้ ระบบการตลาดยงัไม่เรยีบร้อยและขาดประสทิธภิาพ เกษตรกรทัว่ไปได้รบั 
ผลตอบแทนตํ่ ากว่าที่ควร ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศนัน้ โครงสร้างความต้องการสินค้า
การเกษตรมกีารผนัแปรอยูเ่สมอ และตลาดโลกในดา้นสนิคา้การเกษตรมแีนวโน้มเอยีงจะเป็นตลาด
ของผู้ซื้อมากขึ้น มกีารแข่งขนักนัมากขึ้น และประเทศผู้ซื้อต่างก็พยายามทุกทางที่จะลดการสัง่
สนิคา้เขา้ประเภทอาหารและวตัถุดบิ โดยพยายามผลติของตนเองใหม้ากขึน้อยา่งรวดเรว็ 

4. โครงการต่างๆ ที่รฐัได้จดัทําขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรยงัให้ผลไม่เต็มเมด็ - 
เต็มหน่วย ขาดการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและการประสานงานที่สําคญัที่สุด คอื ความเขา้ใจและ
ความรว่มมอืระหว่างราชการกบัเกษตรกรยงัไมด่พีอ 
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การกําหนดเป้าหมายจงึจําเป็นต้องตัง้สมมติฐานว่า จะต้องได้รบัการสนับสนุนในด้าน
การเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลติและจําหน่าย กบัทัง้จะองมกีารแก้ไข
ปญัหาและอุปสรรคทีส่าํคญัดงักล่าวใหห้มดไป หรอืน้อยลงอยา่งจรงิจงั 

โดยถอืราคาปี 2505 เป็นฐาน ผลติผลเกษตรกรรมในปี 2514 มอีตัราส่วนรอ้ยละ 29.5 ของ
มูลรวมผลติภณัฑป์ระชาชาตทิัง้หมด อตัราการเพิม่ของมูลรวมผลติภณัฑป์ระชาชาต ิเฉพาะของ
เกษตรในระยะปี 2510–2514 มปีระมาณรอ้ยละ 4.1 ต่อปี 

เมือ่ไดพ้จิารณาในดา้นกําลงัผลติ ตลาด และปจัจยัทีส่ําคญัอื่นๆ ประกอบแลว้ เหน็ว่า ควร
กําหนดเป้าหมายการเพิม่ของการเกษตรในระยะแผนที ่3 ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี ประมาณว่า 
มลูค่าของเกษตรกรม (ตามราคาปี 2505) จะเพิม่จาก 37,287 ลา้นบาท ในปี 2514 เป็น 47,760 
ลา้นบาท ในปี 2519 หรอืประมาณรอ้ยละ 27 ของมลูรวมผลติภณัฑป์ระชาชาตทิัง้หมด 

ผลผลติการเกษตรบางชนิดจะได้รบัการส่งเสรมิเร่งรดัเป็นพเิศษ ทัง้นี้ โดยถอืเอาความ  
ตอ้งการของตลาดเป็นหลกัในการพจิารณา 
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เป้าหมายการพฒันาเกษตร 

 หน่วย 2503 2509 2514 2519 
เกษตรกรรม      
1. พืชชนิดต่างๆ       

1.1 ข้าว 1,0000 ตนั 9,508 13,500 13,369 14,467 
1.2 ยาง 1,0000 ตนั 171 218 309 397 
1.3 มะพร้าว 1,000,000 ตนั 340 350 443 575 
1.4 อ้อย 1,0000 ตนั 5,382 3,829 7,000 8,100 
1.5 ข้าวโพด 1,0000 ตนั 544 1,122 2,100 3,500 
1.6 ข้าวฟ่าง 1,0000 ตนั - 144 128 171 
1.7 ถัว่ลิสง 1,0000 ตนั 152 220 210 400 
1.8 ถัว่เขียว 1,0000 ตนั 60 132 280 480 
1.9 ละหุ่ง 1,0000 ตนั 43 42 44 55 
1.10ถัว่เหลือง 1,0000 ตนั 25 38 100 300 
1.11มนัส าปะหลงั  1,0000 ตนั 1,222 1,892 4,593 6,260 
1.12ยาสบู  1,0000 ตนั 74 81 102 148 
1.13ฝ้าย 1,0000 ตนั 46 89 90 200 
1.14ปอแก้ว ปอกระเจา ป่าน 1,0000 ตนั 203 674 390 450 
1.15นุ่น 1,0000 ตนั 407 273 410 500 
1.16งา 1,0000 ตนั 19 20 26 48 
1.17ผลไม้ ผกั และอ่ืนๆ 1,0000 ตนั 2,631 3,985 4,701 5,503 

2. ปศสุตัว ์      
2.1 โค 1,0000 ตวั 502 590 674 820 
2.2 กระบือ 1,0000 ตวั 316 347 364 422 
2.3 สกุร 1,0000 ตวั 3,585 4,115 4,711 5,870 

3. ประมง      
3.1 กุ้ง 1,0000 ตนั 10 32 60 112 
3.2 ปลาทะเล 1,0000 ตนั 153 500 1,100 1,860 
3.3 ปลาน ้าจืด 1,0000 ตนั 73 85 96 108 

4. ป่าไม้      
4.1 ไม้สกั 1,0000 ม.3 153 151 352 450 
4.2 ไม้ยาง 1,0000 ม.3 321 535 545 600 
4.3 อ่ืนๆ  800 1,356 1,950 2,600 
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อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ียของผลิตผลท่ีส าคญั 

 ปี 2504–2509 ประมาณ 
ปี 2510–2514 

เป้าหมาย 
ปี 2515–2519 

1. พืชชนิดต่างๆ     
1.1 ข้าว 6.6 0.4 1.6 
1.2 ยาง 4.2 7.0 5.1 
1.3 มะพร้าว 0.6 5.3 5.1 
1.4 อ้อย -3.4 13.4 3.0 
1.5 ข้าวโพด 13.0 14.5 9.6 
1.6 ข้าวฟ่าง - 10.7 6.0 
1.7 ถัว่ลิสง 9.9 1.9 13.8 
1.8 ถัว่เขียว 21.6 17.4 11.4 
1.9 ละหุ่ง 3.0 1.3 4.6 
1.10ถัว่เหลือง 14.4 22.8 24.6 
1.11มนัส าปะหลงั  10.0 13.8 6.4 
1.12ยาสบู  3.8 3.5 7.7 
1.13ฝ้าย 13.5 3.4 17.3 
1.14ปอแก้ว ปอกระเจา ป่าน 19.1 0.1 0.5 
1.15นุ่น -3.8 8.8 4.0 
1.16งา 4.4 5.8 13.2 
1.17ผลไม้ ผกั และอ่ืนๆ 7.2 3.4 3.2 

2. ปศสุตัว ์    
2.1 โค 2.9 2.6 4.0 
2.2 กระบือ 1.7 1.0 3.0 
2.3 สกุร 2.4 2.8 4.5 

3. ประมง    
3.1 กุ้ง 22.1 14.9 13.1 
3.2 ปลาทะเล 22.4 16.6 11.3 
3.3 ปลาน ้าจืด 2.9 2.6 2.5 

4. ป่าไม้    
4.1 ไม้สกั 6.6 16.2 4.0 
4.2 ไม้ยาง 9.4 -2.0 2.0 
4.3 อ่ืนๆ 9.5 4.0 6.0 
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โครงการพฒันาการเกษตร 

โครงการเร่งรดัการผลิตและการจ าหน่าย 

ผลิตผลหลักในด้านการเกษตรในระยะที่แล้วมา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปอ ยาง และ 
มนัสําปะหลงั มมีลูค่ารวมกนัประมาณ 2 ใน 3 ของพชืพรรณทัง้หมดในปี 2511 ในระยะของแผน
ฉบบัที ่3 (2515–2519) พชืหลกัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะประสบปญัหาดา้นการตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าออกที่สําคัญของประเทศ ทัง้ปริมาณและราคาส่งออกมี 
แนวโน้มลดลงมากในรยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ในปี 2510 มูลค่าสนิค้าออกทัง้หมดของประเทศมี
จาํนวน 14,166 ลา้นบาท ในจาํนวนนี้มสีนิคา้ขา้วส่งออก 1.02 ลา้นตนั มลูค่า 2,945 ลา้นบาท ใน
ราคาเฉลี่ยตนัละ 2,878 บาท สําหรบัปรมิาณข้าวส่งออกในปี 2513 ได้เพิม่มากกว่าปี 2512 
เลก็น้อย แต่ราคาและมูลค่าได้ลดลงมาก กล่าวคอื ส่งออก 1.06 ล้านตนั ราคาเฉลีย่ตนัละ 2,390 
บาท และมมีลูค่า 2,515 ลา้นบาท 

โดยทีป่ระเทศกําลงัประสบภาวะการขาดดุลการคา้และการชําระเงนิ การแก้ไขอาจจะทําได้
โดยลดสนิคา้ขาเขา้ และหรอืเพิม่สนิคา้ขาออก การส่งเสรมิผลติผลทางเกษตรกรรมในการส่งออกจะ
มผีลต่อดุลการค้า และการชําระเงนิมาก ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จงึเสนอมาตรการเร่งรดัเพิม่ 
ผลผลติเกษตรเป็นพเิศษขึ้นเพื่อส่งออก และเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศให้เพยีงพอ 
ขณะนี้กไ็ด้เร่งรดัให้มกีารจดัทําโครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลติในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 สําหรบั 
ผลผลติบางชนิด รวมหกประเภท คอื ขา้วโพด ถัว่เหลอืง หม่อน-ไหม มะพรา้ว กุ้ง และโคกระบอื 
นอกจากนี้ยงัมพีชือกีบางชนิดทีก่ําลงัอยูใ่นระหว่างการจดัทําเป็นโครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลติขึน้ 
เช่น โครงการฝ้าย ยาสบู และกาแฟ เป็นตน้ 

โครงการเรง่รดัการเพิม่ผลผลติมวีธิดีาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ทําการสํารวจเพื่อวางแผนการใช้ที่ดนิเพื่อกําหนดเขตส่งเสรมิขึน้สําหรบัผลติผล
เป็นรายประเภทไป และวางแผนการผลติขึน้ 

2. ในเขตดงักล่าว ทําการเผยแพร่พนัธุพ์ชืทีต่้องการส่งสรมิให้กวา้งขวางออกไปโดย
ด่วนและใหบ้รกิารส่งเสรมิอื่นๆ เช่น วทิยาการแผนใหม ่การปราบโรคศตัรพูชืและการส่งน้ําระดบัไร่
นา โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดร้วมกลุ่มเป็นสถาบนัการเกษตรขึน้ 

3. จดัให้เกษตรกรได้สินเชื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อจะได้
จดัหาปจัจยัในการผลติ เช่น ปุ๋ ย และยาปราบโรคศตัรพูชื 

4. ช่วยเหลอืในดา้นการจาํหน่าย เช่น จดัหาตลาดใหแ้ละสนับสนุนราคารบัซือ้ในกรณี
ทีอ่าจกระทาํได ้โดยรว่มมอืกบัเอกชน 
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5. รฐับาลจะต้องระดมกําลงัเจา้หน้าที่และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรตาม 
โครงการนี้ กบัจะต้องสนับสนุนบทบาทของเอกชนในด้านการตลาด และในการตัง้อุตสาหกรรม
การเกษตร 

โครงการเร่งรดัการผลิตและการจ าหน่ายผลิตผล 6 ประเภท มดีงันี้ คอื 

1. ข้าวโพด ขา้วโพดเป็นสนิคา้ออกประเทศที่มคีวามสําคญัเพิม่ขึน้เป็นลําดบั ดงัจะ
เหน็จากสถติวิ่า ในปี 2502 มกีารส่งออกเพยีง 236,000 ตนั มลูค่า 249.51 ลา้นบาท ในปี 2513 
ส่งออก 1,371,600 ตนั มลูค่า 1,856.8 ล้านบาท ญี่ปุ่นเป็นตลาดทีส่ําคญัทีสุ่ด แต่ในระยะหลงัน้ีมี
ตลาดอื่นๆ เช่น ไต้หวนั สงิคโปร ์และมาเลเซยี ในปี 2514 มเีนื้อทีป่ลูกขา้วโพดประมาณ 5 ลา้นไร ่
ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลาง ผลติขา้วโพดไดป้ระมาณ 2.1 ลา้นตนั 

เมื่อได้พจิารณาแนวโน้มความต้องการของขา้วโพดแลว้เหน็ว่า มลีู่ทางจะขยายได้
อกีมากทัง้สาํหรบัผูส้่งออกและใชใ้นประเทศ จงึเป็นการสมควรทีจ่ะขยายเนื้อทีเ่พาะปลูกออกไปและ
เพิม่ผลผลติต่อไรใ่หส้งูขึน้ สาํหรบัผลผลติต่อไรน่ัน้ ปจัจบุนัเฉลีย่ไดเ้พยีงประมาณ 320 กโิลกรมั ถ้า
หากไดม้กีารใชปุ้๋ ยและใชพ้นัธุใ์หม่ทีด่ ีเช่น พนัธุพ์ระพุทธบาท 5 แลว้ กจ็ะเพิม่ผลผลติต่อไร่ไดเ้ป็น
ประมาณ 400–500 กโิลกรมั โครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลติขา้วโพดนี้จะดําเนินการโดยความ
รว่มมอืระหว่างกรม กสกิรรม และกรมส่งเสรมิการเกษตร 

2. ถัว่เหลือง พชืน้ํามนัสําคญั ได้แก่ ถัว่เหลอืงและถัว่ลิสง เป็นผลติผลที่ตลาดทัง้ 
ภายในและภายนอกประเทศมคีวามตอ้งการมาก มลีู่ทางจะพฒันาไดอ้กีมาก เพราะมตีลาดมัน่คงอยู่
แลว้และขายไดม้รีาคาสูงพอควร นอกจากนัน้มพีชืน้ํามนัอื่นๆ แต่ยงัไม่ถงึขัน้จะต้องเร่งรดัการผลติ
เป็นพิเศษ โครงการเร่งรดัการเพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรม- 
กสกิรรม และกรมส่งเสรมิการเกษตร โดยขยายพนัธุ ์สจ. 1 และ สจ. 2 ในเขตส่งเสรมิทีไ่ดก้ําหนด
ขึน้ 

เป้าหมาย ในปี 2512 ผลติถัว่เหลอืงได ้67,357 ตนั ในปี 2519 จะผลติถัว่เหลอืง 
ใหไ้ด ้30,000 ตนั โดยจะเพิม่ผลผลติถัว่เหลอืงจาก 139 กก. ต่อไร ่เป็น 250 กก. ต่อไร ่

3. หม่อนและไหม ไหมมลีู่ทางจะส่งออกไดเ้พิม่ขึน้เป็นลําดบั งานสําคญั ไดแ้ก่ การ
ปลูกหม่อนพนัธุ์ดี และปรบัปรุงพนัธุ์ไหมให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ทัง้นี้ให้มโีครงการเร่งรดัการเพิ่ม  
ผลผลติหมอ่นและไหมขึน้ โดยความรว่มมอืระหว่างกรมกสกิรรมและกรมส่งเสรมิการเกษตร 

เป้าหมาย ปจัจุบนัผลติไหมพนัธุด์แีจกกสกิร 600,000 แม่ ในปี 2515 จะผลติไหม
พนัธุด์ใีหก้สกิรได ้1,298,000 แม่ ในปี 2516 ได ้1,664,000 แม่ ในปี 2517 ได ้2,077,000 แม่ ในปี 
2518 ได ้2,296,000 แม่ และในปี 2519 ได ้2,502,000 แม่ และเพิม่ผลผลติหม่อนจาก 1,600 ก.ก. 
ต่อไร ่เป็น 2,000 กก.ต่อไร ่
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4. มะพร้าว มะพรา้วเคยเป็นสนิค้าออกที่สําคญัอย่างหนึ่งของประเทศ แต่ปรมิาณ
การผลิตมะพร้าวในระยะสิบปีที่ผ่านมานี้ไม่เพิ่มขึ้น ทําให้ปรมิาณมะพร้าวส่งออกไปจําหน่าย  
ต่างประเทศมน้ีอยมาก และบางปีถงึกบัต้องสัง่มะพรา้วเขา้ประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่3 มี
โครงการปลกูแทนมะพรา้วเป็นพเิศษ เพื่อใหม้ปีรมิาณเพยีงพอใชภ้ายในประเทศและส่งออกดว้ยใน
อนาคต โดยมโีครงการเรง่รดัการเพิม่ผลผลติมะพรา้ว ส่วนใหญ่จะใชว้ธิขียายมะพรา้วพนัธุใ์นแปลง
สาธติต่างๆ และตัง้สถานีใหมเ่พิม่ขึน้ 

เป้าหมาย เป้าหมายเพิม่ผลผลติต่อไร่ใหสู้งขึน้ กล่าวคอื ในปี 2513 ผลติได ้400–
500 ผลต่อไร่ ในปี 2519 จะเพิม่ผลผลติเป็น 800-1,000 ผลต่อไร่ และผลติมะพรา้วพนัธุด์ใีหพ้อ
ขยายไดปี้ละ 20,000 ไร่ หลงัปี 2519 จะส่งเสรมิใหป้ลูกมะพรา้วเพิม่ขึน้ปีละประมาณ 100,000 ตนั 
การเพิม่ปรมิาณการผลตินี้ เป็นเรือ่งระยะยาว เพราะมะพรา้วตอ้งใชเ้วลานานจงึจะเริม่ใหผ้ล 

5. กุ้ง เป็นสตัว์ทีม่คีุณค่าทางเศรษฐกจิ นอกจากจะใช้บรโิภคภายในประเทศแล้ว ยงั
เป็นสนิคา้ทีค่วามตอ้งการของตลาดต่างประเทศกม็มีาก จงึสมควรสนบัสนุนใหม้โีครงการเร่งผลติกุ้ง
เป็นพเิศษขึน้ โดยพฒันาทีด่นิชายฝ ัง่ทะเลประมาณ 1 ลา้นไร่ สําหรบักุ้งน้ําจดืควรเร่งรดัการวจิยัให้
สามารถเลีย้งไดโ้ดยมตี้นทุนตํ่า ทัง้น้ี โดยมโีครงการพฒันาการเพาะลีย้งขายฝ ัง่และงานเพาะเลีย้ง
กุ้งของกรมประมง เป็นโครงการเร่งรดัพิเศษโดยจะร่วมสํารวจกับกรมป่าไม้ เพื่อเลือกที่ดินที ่
เหมาะสมกบัการเลี้ยงกุ้ง และจดัตัง้ศูนยว์จิยัค้นคว้าและฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง เพื่อทําหน้าที่ 
คน้ควา้วธิเีพาะลกูกุง้ไดเ้อง โดยไมต่อ้งอาศยัธรรมชาตแิต่อย่างเดยีวและเพื่อการสาธติแก่ราษฎดว้ย 

เป้าหมาย เพิม่ปรมิาณกุ้งให้ปีละไม่น้อยกว่า 10,000 ตนั ปจัจุบนัการผลติกุ้งมี
ประมาณ 56,000 ตนั และจะเพิม่เป็นประมาณ 112,000 ตนั ในปี 2519 

6. ปศุสตัว ์ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะมกีารเร่งรดัการเพิม่ผลผลติโคและกระบอื
เป็นพเิศษขึน้ โคกระบอืเลีย้งอยู่ในปจัจุบนัแทบทัง้หมดเป็นสตัวใ์ชง้าน ฟารม์เลีย้งสตัวข์องเอกชน
แทบจะไม่ม ีปรมิาณโคกระบือนับวนัมแีนวโน้มเอียงจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ 
เครื่องทุ่นแรงแทน เพราะประหยดักว่าเมื่อพจิารณาถึงระยะเวลาทํางานและผลผลติ กบัเพราะมี
ปญัหาโจรผูร้า้ยโคกระบอืชุกชุมมาก จงึเหน็สมควรจะส่งเสรมิการผลติโคกระบอืพนัธุเ์น้ือ ซึง่มลีู่ทาง
อกีมาก เนื่องจากความตอ้งการในประเทศสําหรบัเนื้อคุณภาพดเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในปี 2512 มกีารนํา
เนื้อโคชัน้ดจีากต่างประเทศเขา้มา 61,184 ก.ก. เฉลีย่ราคา ก.ก. ละ 66 บาท ตัง้แต่มกราคม-
ตุลาคม 2513 นําเขา้ 34,335 ก.ก. เฉลีย่ ก.ก. ละ 74 บาท คาดว่าในไม่ชา้นักจะมคีวามต้องการ
เนื้อโคชัน้ดีในประเทศไม่ตํ่ากว่าปีละ 2,000 ตัว สําหรบักระบอืนัน้มจีําหน่ายไปต่างประเทศ 
ไดม้าก เพราะขายในราคาถูก ในปจัจบุนัน้ีไมพ่อจาํหน่าย ตอ้งอาศยัระบบโควต้าในจาํนวนประมาณ
ปีละ 30,000 ตวั ซึ่งความต้องการในตลาดต่างประเทศมมีากกว่านี้มาก ส่วนโคนัน้ ถ้ามโีคพนัธุ์ดี
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เพิ่มขึ้น ก็จะส่งออกได้อีกมาก สําหรบัโคนมนัน้ ควรส่งเสริมให้ผลิตเพื่อลดการสัง่นมเข้าจาก
ต่างประเทศ 

เป้าหมาย เร่งรดัการผลิตโคกระบือเนื้อ เพื่อให้มอีาหารประเภทเนื้อบรโิภค
ภายในประเทศเพิม่ขึน้และสามารถส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศได้ปีละไม่ตํ่ากว่า 50,000 ตวั 
โ ด ย ก ร ม 
ปศุสตัว์ได้จดัทําโครงการเร่งรดั การเพิ่มผลผลิตเนื้อสตัว์สําหรบัโคกระบือเพื่อส่งออก โดยจะ 
ดําเนินการส่วนใหญ่ที่สถานีใหม่สุราษฎรธ์านี สถานีบํารุงพนัธุ์สตัว์หนองกวางและหน่วยตอนและ  
แพรพ่นัธส์ตัวร์าชบุร ี

โครงการพฒันาการเกษตรสาขาต่างๆ 

นอกจากโครงการเร่งรดั การผลติและการจําหน่ายแล้ว มโีครงการพฒันาการเกษตรสาขา
ต่างๆ ทีส่าํคญัอกีจาํนวนหนึ่ง ซึง่จะไดด้ําเนินการตามแนวทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบายส่วนรวม ดงั
โครงการ ต่อไปนี้ 

การวิจยัด้านเพาะปลกู 

การวจิยัทางด้านเศรษฐกจิเกี่ยวกบัการเกษตรเพิง่เป็นงานที่เริม่ดเนินการไดไ้ม่นานนัก มี
ความจาํเป็นต้องขยายงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัไร่นา ส่วนการวจิยัและการคน้ควา้ทดลองใน
ดา้นการผลติโดยตรงนัน้ กรมกสกิรรมและกรมการขา้วเป็นผูด้ําเนินการดว้ยการจดัตัง้สถานีทดลอง
ตามสาขาต่างๆ ขึน้ ในปจัจุบนัสถานีทดลองของกรมการขา้วเป็นผูด้ําเนินการดว้ยการจดัตัง้สถานี
ทดลองของกรมทัง้สองมจีํานวนมากพอควร ยงัขาดเจ้าหน้าที่วิชาการและกําลงัเงนิ กระทรวง
เกษตรได้พยายามแก้ไขปญัหาน้ีด้วยการจดัตัง้ศูนยว์จิยัการเกษตรประจําภาคขึน้ ซึ่งได้จดัทําไป
แลว้ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัจะดําเนินการตัง้ขึน้ในภาคเหนือ และภาคใต้ใน
ระยะแผนที ่3 

สําหรบัการค้นคว้าวิจ ัยเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศมีดังนี้  ในปี 2514 
กรมการข้าวมสีถานีทดลอง 20 แห่ง ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคกลาง 9 แห่ง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ในปี 2512 ไดม้ผีลงานคน้ควา้วจิยัทีส่ําคญัเกี่ยว
กบัขา้วคอื ไดค้น้พบพนัธุข์า้วใหม่เพิม่ขึน้อกี 3 พนัธุเ์ป็นพนัธุ์ขา้วลูกผสม คอื พนัธุ ์ก.ข. 1 ก.ข. 3 
ซึง่เป็นพนัธุข์า้วจา้ว และพนัธุ ์ก.ข. 2 เป็นพนัธุข์า้วเหนียว พนัธุข์า้วทัง้ 3 พนัธุม์ลีกัษณะต้นเตี้ย 
ฟางแขง็ตา้นทานโรคใบสสีม้ไดด้ ีและใหผ้ลผลติต่อไรส่งูถงึประมาณ 120 ถงัต่อไร่ ขณะนี้ไดนํ้าออก
เ ผ ย แ พ ร ่
ใหแ้ก่ชาวนาไปเพาะปลูกแลว้ นอกจากนี้ในปี 2513 ไดค้น้พบขา้วพนัธุล์ูกผสมหลายพนัธุซ์ึง่จะได้
ขยายพนัธุนํ์าออกสู่ชาวนาต่อไป 
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ปจัจุบนัปญัหาเรื่องการเพิม่ผลผลติขา้วต่อไร่ให้สูงขึน้ มลีู่ทางที่จะกระทําให้สําเรจ็ได้แล้ว 
เพราะไดม้กีารวจิยัคน้ควา้เกีย่วกบัเรือ่งนี้ไปมากแลว้ และนับไดว้่าประสบผลสําเรจ็มาดว้ยด ีปญัหา
ทีส่าํคญัเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการตลาด ราคาขา้วในตลาดโลกมแีนวโน้มลดลง และปรมิาณทีป่ระเทศ
ไทยสามารถส่งไปขายก็ลดลง ปรากฏว่า อตัราส่วนของขา้วส่งออกของไทยเทยีบกบัจํานวนขา้ว  
ส่งออกของโลกได้ลดลงรอ้ยละ 24.5 โดยเฉลี่ยของปี 2506–2508 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 15.8 ในปี 
2511 ส่วนปรมิาณส่งออกในระยะเดยีวกนักล็ดลงมาจาก 1.74 ลา้นตนั เหลอื 1.06 ลา้นตนั ในปี 
2513 มลูค่าทีไ่ดร้บัลดลงมาก กล่าวคอื ในปี 2511 มลูค่าขา้วส่งออกประมาณ 3,700 ลา้นบาท แต่
ในปี 2513 มมีลูค่าเพยีง 2,500 ลา้นบาท 

นโยบายสาํหรบัการวจิยั ควรเรง่รดัขยายงานวจิยัใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ทัง้ในดา้นการผลติและ
การตลาด โดยเฉพาะสาํหรบัพชืทีม่โีครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลติเป็นพเิศษมาตรการดําเนินการมี
ดงันี้ 

1. กําหนดแผนการวจิยัแต่ละภาคขึ้นให้สมัพนัธ์กบัแผนพฒันาการเกษตรส่วนรวม 
เช่น ในภาคกลางเน้นหนกัการวจิยัเรือ่งขา้ว พชืไร ่และพชืหมนุเวยีน ในภาคเหนือเรื่องการทําไร่นา
ผสม ผกัและผลไม้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเรื่องการเลี้ยงสตัว์และการปลูกพชืไร่ เช่น ฝ้าย 
ยาสบู และหมอ่น ในภาคใตเ้รือ่งยาง ปาลม์น้ํามนั และมะพรา้ว เป็นตน้ แผนดงักล่าวเมื่อกําหนดขึน้
แลว้ ควรมอบใหศู้นยว์จิยัประจาํภาคเป็นผูด้าํเนินการโดยอาศยัสถานีทดลองต่างๆ เป็นสาขาประจาํ
ทอ้งถิน่ สําหรบัส่วนกลางนัน้ ควรจดักลุ่มนักวจิยัเป็นกลุ่มๆ สําหรบัผลติผลสําคญัทุกชนิดและรวม
ทุกด้าน เช่น เรื่องพนัธุ์ การใชปุ้๋ ย การปราบโรคและศตัร ูการใชผ้ลติผลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด และ
เศรษฐกจิการเกษตร โดยมหีวัหน้ากลุ่มเป็นหวัหน้างานรบัผดิชอบเป็นแต่ละรายผลติผลไป ทัง้นี้ 
จะตอ้งระดมกําลงัจากทุกฝา่ย รวมทัง้มหาวทิยาลยัต่างๆ และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

2. แนวทางวจิยัจะต้องยดึหลกัการเพิม่ผลผลติต่อไร่ และการปรบัปรุงคุณภาพเป็น
หลกั โดยคํานึงถึงสมรรถภาพของเกษตรกรที่จะนําผลการวจิยันัน้ไปปฏบิตัปิระการหนึ่ง และให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดอีกประการหนึ่ง ตวัอย่างที่เห็นได้มอียู่มาก เช่น พนัธุ์ถัว่
เหลืองซึ่งตลาดต่างประเทศนิยมพนัธุ์ที่มน้ํีามนัสูง พนัธุ์ฝ้ายปุยยาว ซึ่งทนโรคและศตัรูได้ดี ไก่
กระทง และสุกรพนัธุเ์นื้อแบบเบคอน ซึง่มมีนัน้อย เป็นตน้ 

3. นอกจากศูนยว์จิยัประจาํภาคแลว้ ควรมศีูนยว์จิยัเฉพาะผลติผลสําคญับางชนิดซึง่มี
ตลาดแน่นอน และมทีางขยายเป็นอาชพีสําคญัของเกษตรกรได้ตลอดไป เช่น ศูนยข์า้วโพด และ 
ข้าวฟ่าง ศูนย์ถัว่ต่างๆ และศูนย์สุกร เป็นต้น โดยให้มีการร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
มหาวทิยาลยัอยา่งใกลช้ดิ 

4. เพิม่งบอุดหนุนการวจิยัสาํหรบันกัวจิยัทีไ่ดแ้สดงผลงานเป็นทีเ่ชื่อถอืไดแ้ลว้ เพื่อให้
ทาํการวจิยัเฉพาะเรือ่งไดโ้ดยอสิระและสะดวก โดยไมต่อ้งยุง่เกีย่วกบังานดา้นบรหิาร 
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สําหรบันโยบายเกี่ยวกบัขา้วจะเน้นหนักในเรื่อง การเพิม่ผลผลติต่อไร่ให้สูงขึน้ และจะลด
เนื้อทีบ่างแห่งทีไ่มเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตทีป่ลกูขา้วเหนียว กล่าวคอื จะหาพชืชนิดอื่น
มาปลูกแทน สําหรบัในทอ้งทีท่ีก่ารชลประทานจะสนับสนุนการปลูกพชือี่นนอกจากขา้วในการปลูก
พืชครัง้ที่สอง ทัง้นี้จะมีมาตรการในเรื่องการวิจยัเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงพันธุ์ และขยาย 
เมลด็พนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงูมคีวามตา้นทานโรคแมลงและศตัรขูา้วใหแ้ก่ชาวนา 

โครงการวิจยัท่ีส าคญั 

สํานักงานปลดักระทรวงเกษตร งานทีเ่กี่ยวกบัการวจิยัค้นควา้ทดลองของสํานักงานปลดั-
กระทรวงทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

งานต่อเน่ือง  

แผนงานเศรษฐกิจการเกษตร มโีครงการสาํคญั ดงันี้ 

โครงการขยายข้อมูลเศรษฐกิจโดยเก็บข้อมูลการเกษตรทัว่ประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สาํหรบัการดาํเนินนโยบายการเกษตร 

 โครงการศกึษาคน้ควา้ราคาสนิคา้เกษตร 

 โครงการศกึษาและวจิยัเรือ่งการตลาด 

 โครงการวจิยัแปรรปูพชืน้ํามนั 

แผนงานศนูยพ์ฒันาการเกษตร มโีครงการสาํคญั คอื 

 โครงการศูนย์เกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น โครงการศูนย์
เกษตร ภาคกลางทีจ่งัหวดัชยันาท ทัง้ 2 โครงการนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นศูนยว์จิยัประจาํภาค
ทําการวจิยัวเิคราะห์และการแก้ปญัหาต่างๆ ที่เกี่ยวกบัเกษตรในภาคนัน้ๆ รวมทัง้การส่งเสรมิให้
เกษตรกรไดร้บัความรูใ้นการเกษตรแผนใหม่ 

 โครงการไร่นาสาธติหว้ยสทีน ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นโครงการเพื่อศกึษาปรบัปรุง
สภาพแหล่งทีท่าํการเพาะปลกูและเลีย้งสตัวใ์นเขตชลประทานตามโครงการอ่างเกบ็น้ําหว้ยสทีน 

 

งานใหม่ 

แผนงานวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร มโีครงการสําคญั คอื 
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 โครงการศกึษาใชน้ํ้าบาดาล ซึง่เป็นโครงการทีศ่กึษาถงึการใชท้รพัยากรแหล่งใหม่
ในดา้นการลงทุนเพื่อขดุน้ําบาดาลมาใชใ้นการเกษตกรรม รวมทัง้การปศุสตัวด์ว้ย ว่าจะไดผ้ลคุม้ค่า 
หรอืไม ่และในดา้นวธิใีชน้ํ้าอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพในทอ้งทีข่าดแคลนน้ํา 

 โครงการศกึษาเศรษฐกจิการผลติต่างๆ เพื่อพจิารณาว่าเกษตรกรควรจะปลูกพชื
เลีย้งสตัวอ์ะไร อยา่งไร และขนาดเท่าใดในทอ้งทีต่่างๆ 

 โครงการด้านการตลาด เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการผลิตกับความ
ต้องการผลผลิตทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้แนวโน้มผลผลตินัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบ
พจิารณารา่งแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกนั 

 โครงการงานวางแผนการเกษตร โดยการจดัตัง้หน่วยงานวางแผนการเกษตรขึน้ใน
กองเศรษฐกจิการเกษตร 

ในระหว่างแผนที ่3 จะได้มกีารจดัตัง้ศูนยเ์กษตรกรภาคเหนือและภาคใต้ขึน้ เพื่อทําการ
วจิยัเกีย่วกบัสตัวแ์ละพชืสาํคญัในส่วนภมูภิาคนัน้ 

กรมกสิกรรม 

งานต่อเน่ือง 

แผนงานส ารวจค้นคว้าวิจยั มโีครงการทีส่าํคญั คอื 

 โครงการคน้ควา้ทดลองในสถานีกสกิรรมและขยายพนัธุพ์ชื ทัง้ส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาคในปี 2514 รวม 31 สถานี และสถานีปลูกหม่อนเลีย้งไหม 7 แห่ง ศูนยว์จิยัการยางและ
สถานีการยาง 11 แห่ง เพื่อทําการค้นควา้ทดลองปรบัปรุงการปลูกพชืที่เหมาะสมกบัภูมปิระเทศ
และขยายพนัธุพ์ชืทีป่ระชาชนตอ้งการ ไดแ้ก่ ขา้วโพด-ขา้วฟ่าง-หมอ่น-ไหม ฝ้ายและปอ 

 โครงการคน้ควา้ดนิและปุ๋ ย เพื่อทําการวเิคราะหด์นิทัง้ในดา้นเคมแีละฟิลกิสศ์กึษา
สภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดนิ สําหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการแนะนําการปรบัปรุงดนิแก่กสกิร 
สํารวจ และทําแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการพฒันาการเพิ่ม  
ผลผลติเกษตรโดยอาศยัจลุนิทรยีต่์างๆ ในดนิ เพื่อเพิม่ผลผลติการเกษตรต่อไรใ่หส้งูขึน้ 

 โครงการวิจยัป้องกันกําจดัศัตรูพืช เพื่อศึกษาวิจยัการป้องกันกําจดัศัตรูพืชให ้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการวิจยัป้องกันกําจดัศัตรูพืชด้วยวัตถุมีพิษและสิ่งมีชีวิต วิสาวิทยาและ 
เนมาวทิยารว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญสหประชาชาต ิ

แผนงานพืชเศรษฐกิจ มโีครงการทีส่าํคญั คอื 
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 โครงการวจิยัพชืเศรษฐกจิต่างๆ โดยเฉพาะพชืทีไ่ดร้บัการสนับสนุนการเร่งรดัการ
เพิ่มผลผลิตเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงการข้าวโพด-ข้าวฟ่าง โครงการหม่อน-ไหม และโครงการ
มะพรา้ว 

 โครงการที่ดําเนินการอยู่แล้ว และจะจัดทําเป็นโครงการเร่งรัดต่อไป ได้แก่ 
โครงการฝ้าย โดยจะทําการวจิยัฝ้ายเพื่อเพิม่ผลผลติจาก 150 ก.ก./ไร่ เป็น 250 กก./ไร่ โครงการ
กาแฟ เพื่อขยายพนัธุ์กาแฟใหพ้อแก่ความต้องการของเกษตรกร และโครงการปาล์มน้ํามนัศกึษา
คน้ควา้เกีย่วกบัปาลม์น้ํามนั เพื่อแนะนําและบรกิารแก่เกษตรต่อไป โครงการยาง โดยจะทําการวจิยั
ปรบัปรุงคุณภาพยาง ใชย้างพนัธุด์รีวมทัง้ดา้นยางแผ่น และยางแท่ง โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานและ
องคก์ารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

งานใหม่ 

 โครงการใหม่ที่ไดร้บัการเร่งรดัเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ โครงการขยายพนัธุ์พชื เช่น พชื
น้ํามัน ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ ์และขยายพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศ สําหรบัผกันัน้ ไดด้ําเนินงานทีส่ถานีกสกิรรมฝาง และสถานีกสกิรรมแม่โจ้ จงัหวดั
เชยีงใหม ่เพื่อสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกพชืผกัหลงัฤดูการทํานา และผกัเมอืงหนาวสําหรบัปลูกใน
ที่สูง รวมทัง้การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพนัธุ์ ซึ่งมลีู่ทางที่จะขยายออกไปได้มาก จงึควรได้รบัการ
สนบัสนุนเป็นพเิศษ 

 โครงการที่ดนิ เป็นโครงการที่จะดําเนินงานร่วมกนัหลายฝ่าย ได้แก่ การพฒันา
ทีด่นิและกรมการขา้ว เพื่อศกึษาถงึลกัษณะดนิอย่างละเอยีดว่ามคีวามเหมาะสมกบัพชือะไร เพื่อ
ประโยชน์ในการกําหนดเขตส่งเสรมิต่อไป 

 กรมการข้าว โครงการสําคญัๆ ของกรมการขา้วมเีฉพาะโครงการต่อเนื่องเท่านัน้ 
ซึง่ไดแ้ก่ เมลด็ขา้ว และวจิยัแร่ธาตุในเมลด็ขา้วเพื่อทําการปรบัปรุงให้มคีุณค่าทางอาหารใหสู้งขึน้  
โครงการสถานีทดลองข้าวซึ่งมอียู่ 20 แห่ง ทําการค้นคว้าทดลองพนัธุ์ขา้วด ีรกัษาพนัธุ์ข้าวให้
บรสิุทธิก์ารผลติเมลด็ขา้ว พนัธุแ์ละขยายพนัธุ ์รวมทัง้การวจิยัเรื่องปุ๋ ย การปราบวชัพชื โรคแมลง 
และศตัรขูา้ว ตลอดจนทดลองใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจกัรทุ่นแรงในการทํางาน และเป็นศูนยว์ทิยาการใน
การทาํนาแผนใหมด่ว้ย 

 โครงการคน้ควา้ วทิยาการ เกีย่วกบัทีด่นิ น้ํา ปุ๋ ย โรคแมลงและศตัรขูา้ว การกําจดั 
วชัพชื การใชก้มัมนัตภาพรงัส ีการทดลองใชปุ้๋ ย การดูดแร่ธาตุของต้นขา้ว คน้ควา้ทดลองพนัธุพ์ชื 
หมนุเวยีนอื่นๆ หลงัฤดทูาํนา 



 

 

194 

 โครงการสํารวจและวิจัยเครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อสํารวจออกแบบ 
เครือ่งมอืทุ่นแรง การเกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดเหมาะกบัสภาพทอ้งถิน่ของเมอืงไทย 

 โครงการวจิยัการแปรสภาพผลผลติและเกบ็รกัษาใหม้คีุณภาพด ี

นอกจากนัน้ก็มกีารให้บรกิารและเผยแพร่ความรูด้้านวศิวกรรรมการเกษตรแก่เกษตรกร 
ผูส้นใจการฝึกอบรมสมาชกิกลุ่มชาวนา และบุตรหลานของสมาชกิกลุ่มชาวนาทัว่ประเทศ ใหเ้รยีนรู้
หลักวิชาเครื่องยนต์ขัน้พื้นฐาน รวมทัง้วิธีการใช้ การบํารุงรกัษา และการซ่อมแซมเครื่องมือ   
เครือ่งจกัรในการทาํงานดว้ย 

โครงการส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสรมิการเกษตรไดร้บัโอนงานการส่งเสรมิพชืต่างๆ จากกรมกสกิรรมและกรรมการ
ขา้วมาดําเนินงานในปี 2512 ส่วนงานส่งเสรมิดา้นปศุสตัวแ์ละกรมประมงยงัคงอยู่กรมปศุสตัวแ์ละ
กรมประมง 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ กระทรวงเกษตรจะเร่งรดัขยายการส่งเสรมิการเกษตรให้ 
กวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น ทัง้นี้ จะได้เน้นถงึการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และเร่งรดัการเพิม่ 
ผลผลติของพชืทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเป็นพเิศษโดยมาตรการ 

1. กําหนดเขตส่งเสรมิสําหรบัผลผลิตการเกษตรที่สําคัญบางชนิด พร้อมทัง้ให้มี 
แผนพฒันาการเกษตรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

สําหรบัการกําหนดเขตส่งเสรมิการทํานา ใหย้ดึถอืเขตชลประทานทีไ่ดผ้ลแลว้เป็น
หลกั และปรบัปรุงระบบการชลประทานใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ และไม่ควรขยายเนื้อทีอ่อกไปอกีมากนัก 
เพราะจะประสบปญัหาที่ขาดการชลประทานและพื้นมกัมคีุณภาพเลว ไม่เหมาะแก่การทํานา  
ยกเวน้ในภาคใตซ้ึง่มฝีนชุกอาจขยายเนื้อทีน่าออกไปไดอ้ีกบา้ง การทํานา 2 ครัง้นัน้ ต้องใชน้ํ้ามาก
และเหน็ว่าไมค่วรสนบัสนุน ยกเวน้ในทอ้งทีบ่างแห่งทีเ่หน็ว่าเหมาะสมจรงิๆ เท่านัน้ 

2. ส่งเสรมิและเรง่รดัการปลกูพชืหลายครัง้ 

3. ส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกรใหด้าํเนินการไดด้ว้ยความมปีระสทิธภิาพ 

4. จดัให้มกีารฝึกอบรมเป็นประจาํ เพื่อเพิม่ความรูใ้หแ้ก่พนักงานส่งเสรมิทีศู่นยว์จิยั
ประจําภาค นอกจากนัน้จะต้องมกีลุ่มนักส่งเสรมิประจําส่วนกลาง เพื่อส่งไปสมทบเจ้าหน้าที่ส่วน  
ภมูภิาคตามโครงการส่งเสรมิต่างๆ เป็นประจาํ 

5. กําหนดแผนการส่งเสรมิใหส้มัพนัธก์บัแผนการวจิยัอย่างใกล้ชดิ เจา้หน้าทีท่ ัง้สอง
ฝา่ย จะตอ้งมกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัเป็นประจาํ และทาํงานรว่มกนัอยูต่ลอดเวลา 
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6. เนื่องจากพนักงานส่งเสริมมีจํานวนน้อย จึงควรจดัให้มีโครงการอบรมผู้ช่วย
พนักงานส่งเสรมิ โดยเลือกจากเกษตรกรชัน้นําในท้องถิ่น เยาวชนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ  
ปานกลาง หรอืเป็นสมาชกิชัน้นําของขบวนการยวุกสกิร ผูช้่วยพนักงานส่งเสรมิเหล่านี้ไม่ใหถ้อืเป็น
ขา้ราชการ แต่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในท้องถิน่ และอยู่ประจําที่นัน้ เพื่อใหไ้ด้ความร่วมมอืจาก
เกษตรกร 

โครงการส่งเสริมการเกษตรท่ีส าคญั 

1. แผนงานส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ โครงการที่สําคญั คอื โครงการเร่งรดัการเพิ่ม 
ผลผลิตเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับกรมกสิกรรมอย่างใกล้ชิด โครงการเหล่านี้  ได้แก่ โครงการ  
ขา้วโพด ซึง่มเีป้าหมายใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ต่อปี สามารถผลติในปี 2519 ได ้3,500,000 
ตัน ทัง้นี้  โดยการส่งเสริมทําการแปลงขยายพันธุ์ข้าวโพด ทําแปลงสาธิตโดยร่วมมือกับกรม 
กสกิรรม ทําการควบคุมการระบาดของโรค ส่งเสรมิการปลูกข้าวโพดในจงัหวดัต่างๆ ที่สามารถ
ปลูกขา้วโพดไดห้ลงัฤดูทํานา เช่น จงัหวดันครปฐม สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีลําปาง ปราจนีบุร ีและ
อื่นๆ และส่งเสรมิการปลูกขา้วโพดสองครัง้ในบางจงัหวดั ในโครงการไดก้ําหนดจงัหวดัทีอ่ยู่ในเขต
ส่งเสรมิการปลูกข้าวโพดในโครงการ 5 ปี ไว้ 15 จงัหวดั คือ จงัหวดันครสวรรค์ ลพบุร ี
นครราชสีมา สระบุร ีสุโขทยั เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร กาญจนบุร ีเชียงราย  
แพร ่น่าน และศรสีะเกษ 

 โครงการพชืน้ํามนั ซึ่งได้แก่ ถัว่เหลอืง ถัว่เหลอืง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ผลติถัว่เหลอืงใหไ้ด ้300,000 ตนั โดยการขยายพนัธุ ์และส่งเสรมิวธิกีารปลกูทีถู่กตอ้งแก่เกษตรกร 

 โครงการมะพรา้วจะส่งเสรมิการปลูกมะพรา้วใหม่ปีละ 100,000 ตนั ใน 60 
จงัหวดั และปรบัปรงุสวนมะพรา้วใหไ้ดผ้ลผลติสงูขึน้ 

 โครงการหม่อมไหม มเีป้าหมายเพื่อผลติไข่ไหมที่ปราศจากโรคพเิบรนิ 
จาํหน่ายจา่ยแจกแก่เกษตรกรในปี 2512 ใหไ้ด ้2.5 ลา้นแม ่

 โครงการเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ เช่น โครงการฝ้าย และ 
โครงการปอ โดยทําการส่งเสรมิการปลูกใหถู้กหลกัวชิา ปรบัปรุงคุณภาพตลอดจนใหไ้ดผ้ลผลติให้
สงูขึน้ สาํหรบัโครงการฝ้าย จะไดท้าํเป็นโครงการเรง่รดัการผลติต่อไป 

2. แผนงานส่งเสริมการผลิตข้าว มโีครงการสาํคญั คอื 

 โครงการนาสาธิตส่วนใหญ่ โดยมเีป้าหมาย จะทําการสาธิตในปี 2519 
จาํนวน 1,38,500 ไร่ เพื่อใหช้าวนาเหน็วธิกีารทํานาที่ถูกหลกัวชิาการ เป็นแหล่งขยายพนัธุท์ี่ดสีู่ 
ชาวนาและส่งเสรมิใหช้าวนาใชท้ีด่นิตลอดปี 
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 โครงการปลกูพชืหลงัฤดเูกบ็เกีย่ว 

 โครงการขยายพนัธุ์ขา้วเพื่อใหเ้กษตรไดป้ลูกขา้วพนัธุด์แีละเหมาะสมกบั 
พืน้ที ่

 โครงการปลูกพชืหมุนเวยีนในนา ทัง้น้ี โดยมเีป้าหมายให้เกษตรกรปลูก
พชืหมนุเวยีนในเขตชลประทานใหไ้ดใ้นเนื้อที ่1.5 ลา้นไร ่ในปี 2519 

3. แผนงานป้องกนัก าจดัศตัรพืูช มโีครงการทีส่าํคญัหลายโครงการ ไดแ้ก่ 

 โครงการป้องกนัและกําจดัโรคใบสสีม้ โรคบัว่ในนาขา้ว 

 โครงการป้องกนัและกํากดัโรคราน้ําคา้งของขา้วโพด 

 โครงการปราบปรามตัก้แตน เป็นตน้ 

 โครงการอาสาสมคัรป้องกนักําจดัศตัรพูชืโดยมเีป้าหมายอบรมอาสาสมคัร
ปราบศตัรพูชืปีละ 100 อําเภอ อําเภอละ 10 ตําบล ตําบลละ 2 คน รวม 200 คนต่อปี เพื่อบรกิาร
ความรูเ้รือ่งป้องกนัและปราบศตัรพูชืใหเ้กษตรกรรูจ้กัช่วยตวัเอง 

 โครงการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูมะพร้าว โดยมีเป้าหมายช่วย
เกษตรกรทีม่อีาชพีในการทาํสวนมะพรา้วในจงัหวดัต่างๆ ในเนื้อที ่1.5 ลา้นไร ่ปราศจากการระบาด
ของแมลงศตัรมูะพรา้ว  

4. แผนงานส่งเสริมสถาบนัเกษตรกร มโีครงการสําคญั คอื โครงการกลุ่มเกษตร 
ซึง่มเีป้าหมายจะขยายกลุ่มเกษตรกรระดบัอําเภอไดปี้ละ 1 ศูนย ์จะรวมกลุ่มระดบัอําเภอไดปี้ละ 5 
อําเภอ และจะรวมกลุ่มระดบัตําบลและหมูบ่า้นปีละ 500 กลุ่ม 

5. แผนงานอบรมและเผยแพร่ มโีครงการสาํคญั คอื 

 โครงการผลิตอุปกรณ์เผยแพร่การเกษตร โดยทําการผลิตและจัดหา
อุปกรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรได้เอาความรู้การเกษตรแผนใหม่ ไปใช้ปรบัปรุงในการ  
เกษตรกรรม 

 โครงการเผยแพร่ข่าวสารวชิาการเกษตร โดยการจดัหน่วยอบรมเคลื่อนที ่ 
จดัรายการทางวชิาการ ทางโทรทศัน์ และออกวารสารเผยแพร่ 

 โครงการศูนยฝึ์กอบรมส่งเสรมิการเกษตร เพื่อทาํการอบรมขา้ราชการเพื่อ
เพิม่ความรูท้างวชิาการ 
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6. นอกจากโครงการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ 
ดาํเนินงาน ยงัมโีครงการส่งเสรมิทีส่ํานักงานกองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยางเป็นผู้ดําเนินการ คอื 
โครงการเร่งรดัการปลูกยางแทนใหไ้ดเ้นื้อที ่1 ลา้นไร่ ภายใน 10 ปี โดยจะปลูกแทนปีละ 70,000 
ไร ่ในระยะตน้ และเพิม่สงูขึน้เป็นลาํดบั 

การประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

ปจัจุบนัมสีถานีประมงอยู่รวม 19 แห่ง ดําเนินการวจิยัและทดลองในดา้นการประมง เป็น
สถานีประมงน้ําจดื 14 แห่ง สถานีน้ํากร่อย 2 แห่ง และสถานีประมงทะเล 3 แห่ง การประมง 
ส่วนใหญ่เน้นหนกัไปในดา้นประมงน้ําจดืและประมงทะเล ซึง่เป็นการประมงชายฝ ัง่ ส่วนการประมง
น้ําลกึนัน้ยงัไมแ่พรห่ลายนกั เพราะเรอืประมงและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เท่าทีช่าวประมงมอียู่ในปจัจุบนั
ยงัไม่เหมาะสม และยงัขาดความรู้ความชํานาญในการเดินเรอืทะเลลึกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยนับว่ามความเจรญิก้าวหน้าในด้านการประมงมากประเทศหนึ่งในเอเซยี จะเหน็ได้ว่า
ชาวประมงส่วนใหญ่มเีครื่องมอื อุปกรณ์ และเทคนิคทีท่นัสมยั และพรอ้มทีจ่ะรบัคําแนะนําส่งเสรมิ
เพื่อปรบัปรุงให้กจิการของตนเจรญิรุดหน้าต่อไปอีกด้วย ในด้านการประมงน้ําจดื กรมประมงได้
ดําเนินงานเพาะพนัธุ์ปลาในแหล่งธรรมชาติและในบรเิวณอ่างเก็บน้ําของเขื่อนต่างๆ ตลอดจน 
ทําการบูรณะที่จบัสตัวน้ํ์าสาธารณะด้วย ปรมิาณสตัว์น้ําทีจ่บัไดก้็เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะ 6-7 
ปีทีแ่ลว้มา จากประมาณ 577,000 ตนั ในปี 2507 เป็น 1,594,500 ตนั ในปี 2513 

นโยบายหลกัในการพฒันาการประมงของแผนนี้ได้แก่ การส่งเสรมิการเพาะลี้ยงสตัว์น้ํา 
ชายฝ ัง่ทะเล การประมงน้ําลกึ เพื่อบรโิภคภายในประเทศและเพื่อส่งสนิคา้ออกทีส่ําคญัมากขึน้ การ 
คน้ควา้ทดลอง ส่งเสรมิและสาธติการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืและน้ํากรอ่ย ตลอดจนกวดขนัการอนุรกัษ์
พนัธุส์ตัวน้ํ์าใหไ้ด้ผลอย่างจรงิจงั นอกจากนัน้สนับสนุนให้มโีครงการเร่งผลติกุ้งเป็นพเิศษขึน้ ทัง้นี้ 
เพราะกุ้งเป็นสตัวน้ํ์าที่มคีุณค่าทางเศรษฐกจิมาก นอกจากจะใช้บรโิภคภายในประเทศแล้วยงัเป็น  
สนิคา้ออกทีส่าํคญัและมรีาคาสงู 

โครงการของกรมประมงทีส่าํคญัๆ มดีงันี้ 

งานต่อเน่ือง 

 โครงการพัฒนาประมงน้ําจืด ได้แก่ การดําเนินการทดลองค้นคว้าในด้านการ 
เพาะพนัธุป์ลาในสถานีประมงน้ําจดื 14 แห่ง บรูณะทีจ่บัสตัวน้ํ์าสาธารณะและขยายพนัธุป์ลาในอ่าง
เกบ็น้ําเขือ่นต่างๆ และแหล่งน้ําทัว่ไป 
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 โครงการพฒันาประมงน้ํากร่อย จดัตัง้หน่วยส่งเสรมิเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสรมิและ
สาธติการเลีย้งสตัวน้ํ์ากรอ่ยเพิม่ขึน้ และปรบัปรุงงานวจิยัและทดลองในสถานีประมงน้ํากร่อยทีม่อียู ่
2 แห่ง  

 โครงการพฒันาประมงทะเล จะปรบัปรุงงานวจิยัและทดลองในสถานีประมงทะเล 
ทีม่อียู่ 3 แห่ง วจิยัและออกแบบเรอืประมงและเครื่องมอืประเภทต่างๆ และส่งเสรมิให้ชาวประมง  
รูจ้กัวธิกีารประมงน้ําลกึ วธิกีารเดนิเรอืและการใชอุ้ปกรณ์ทนัสมยัทีเ่หมาะสมแก่การประมงทะเลลกึ 
ในดา้นการสาํรวจจะดาํเนินการสาํรวจแหล่งประมงในอ่าวไทย ทะเลจนีตอนใต้และมหาสุมทรอนิเดยี 
เพื่อทําแผนที่แหล่งสัตว์ น้ําให้สมบูรณ์ นอกจากนั ้นจะติดตัง้และปรับปรุงเครื่องรับวิทยุ 
ชายฝ ัง่และบรกิารขา่วสารการประมง เพื่อใหค้วามสะดวกดา้นสื่อสารแก่ชาวประมง 

 โครงการอื่นๆ ที่ส่งเสรมิอาชพีประมง เช่น โครงการพฒันาอุตสาหกรรมสตัว์น้ํา 
โดยปรับปรุงการเก็บรักษา และการแปรูปสัตว์น้ํา และโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจของ 
ชาวประมง 

งานใหม่ 

โครงการทีส่ําคญั ไดแ้ก่ โครงการเร่งรดัพฒันาการเพาะเลีย้งกุ้งชายฝ ัง่ (งานเพาะเลีย้งกุ้ง) 
เป็นโครงการเร่งรดัผลติกุ้งเป็นพเิศษ โดยพฒันาทีด่นิชายฝ ัง่ทะเลประมาณ 1 ลา้นไร่ และจะจดัตัง้
ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมการเพาะเลีย้งกุ้ง สําหรบักุ้งน้ําจดืและกุ้งทะเลขึน้ที่จงัหวดัจนัทบุร ีจะเร่งรดั
การวจิยัใหส้ามารถเลีย้งไดโ้ดยมตีน้ทุนตํ่า 

การปศสุตัว ์

ประเทศไทยมลีกัษณะพืน้ภูมปิระเทศและดนิฟ้าอากาศ ทรพัยากรธรรมชาตทิี่สามารถทํา
การเลี้ยงสตัว์ได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ โคกระบือ สุกร เป็ด ไก้ แต่เดมิมาตรการเลี้ยง 
โคกระบอื ส่วนมากเลีย้งเป็นสตัว์ใชง้าน ในปจัจุบนัน้ีไดม้ฟีารม์หลายแห่งทีเ่ลีย้งโคกระบอืเน้ือเป็น
การคา้ สาํหรบัโคนมนัน้ไดม้กีารขยายการเลีย้งเพิม่ขึน้มากในเรว็ๆ นี้ ซึง่ต่อไปอาจเป็นอาชพีสําคญั
อยา่งหนึ่งของเกษตรกรไทยได ้สาํหรบัสุกร เป็ด และไก่ ไดม้มีกีารเลีย้งกนัอย่างแพร่หลาย เทคนิค
การเลีย้งกไ็ดเ้จรญิกา้วหน้าไปมากพอสมควร ทัง้ในดา้นพนัธุแ์ละการสตัวแพทย์ 

ในแผนฉบบัที ่3 มนีโยบายเร่งรดัการผลติปศุสตัว ์โดยเฉพาะโคกระบอืพนัธุเ์นื้อเป็นพเิศษ 
เพื่อใช้บรโิภคภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ ทัง้นี้ รวมทัง้การส่งเสรมิสุกร และเป็ด ไก่ 
โดยมมีาตรการ ดงันี้ 
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1. ขยายสตัว์พนัธุ์ให้แพร่หลายโดยอาศยัพ่อพนัธุ์จากต่างประเทศหรอืผสมกบัพนัธุ์ 
พืน้เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โคนมและโคพนัธุเ์นื้อ สาํหรบัสุกร เป็ด และไก่ ไดด้ําเนินการในเรื่องนี้
ไปมากแลว้ ส่วนกระบอืนัน้ พนัธุไ์ทยนบัว่าดอียูแ่ลว้ แต่ตอ้งรกัษาขนาดและคุณภาพไมใ่หเ้ลวลง 

2. ตัง้เขตปลอดโรคน้ีขึ้นในภาคใต้ เพื่อขยายการป้องกันและปราบปรามโรคสตัว ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคญัในการส่งสตัว์และ  
เนื้อสตัวอ์อกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 

3. ส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์ในรูปธุรกิจ โดยกําหนดเป็นเขตส่งเสรมิขึ้น เพื่อสนับสนุน
กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวแ์ละผูป้ระกอบกจิการขนาดใหญ่ 

4. ปรบัปรุงระบบการตลาด ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น รวมทัง้ให้มกีฎหมายที่จําเป็น 
เช่น การจาํแนกคุณภาพของเนื้อสตัวด์ว้ย 

5. ส่งเสรมิการทําไร่นาผสม ให้มกีารเลี้ยงสตัว์ควบคู่ไปกบัการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
สุกร เป็ด ไก่ เป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ราษฎร 

6. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาหารสัตว์ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม 
อาหารสตัว ์และการใชผ้ลติผลในประเทศ เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัสาํปะหลงั เมือ่มกีารเลีย้งสตัว ์

1. แผนงานบ ารงุส่งเสริมการเล้ียงสตัว ์มโีครงการทีส่าํคญัดงันี้ คอื 

 โครงการบาํรงุพนัธุส์ตัว ์เมือ่ทาํการปรบัปรุงบํารุงพนัธุส์ตัว ์รกัษาพนัธุแ์ละ
ขยายพนัธุส์ตัว ์ตลอดจนใหบ้รกิารและความรูใ้นเรื่องการเลีย้งสตัว ์การคดัเลอืกพนัธุ ์การใหอ้าหาร 
การเตรยีมอาหาร และการขยายพนัธุ์สู่ประชาชน โดยจะทําการที่สถานีบํารุงพนัธุ์สตัว์ 10 แห่ง 
ศูนยแ์พรพ่นัธุส์ตัว ์6 แห่ง และสถานีส่งเสรมิการเลีย้งเป็ด 2 แห่ง รวมทัง้การส่งเสรมิการเลีย้งโคนม
ทีฟ่ารม์โคนมไทย-เดนมารก์ดว้ย 

 โครงการพฒันาการปศุสตัว์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้รบัความ 
ช่วยเหลือจากรฐับาลนิวซีแลนด์ เป็นโครงการส่งเสรมิโคเนื้อให้เป็นอาชีพหลกัแก่เกษตรกรใน  
ภมูภิาคนี้ 

 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เพื่อทําการส่งเสริมเลี้ยงโคนม และ 
ปรบัปรุงพนัธุโ์คนมเป็นประเทศใหด้ขีึน้ และคน้ควา้ทดลองเกี่ยวกบัพชือาหารทีใ่ช้เลีย้งโคนม เป็น
โครงการดาํเนินงานในภาคเหนือทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 
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 โครงการส่งเสริมอาหารสัตว์ เพื่อผลิตพันธุ์อาหารสัตว์ไว้แจกจ่ายแก่
เกษตร และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่งานด้านอาหารสตัว์ต่อประชาชน โดยทําการ
วเิคราะหอ์าหารสตัวแ์ละพชืหญา้ต่างๆ และปลกูพชือาหารสตัว ์สาธติในทอ้งทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ 

2. แผนงานป้องกนัและก าจดัโรคสตัว ์มโีครงการทีส่าํคญั คอื 

 โครงการผลิตชีวผลิตภัณฑ์ เพื่อทําการผลิตวัคซีนและแอนติเย่นให้ 
คุณภาพด ีและปรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ 

 โครงการป้องกนัและกําจดัโรคและรกัษาพยาบาลสตัว ์เพื่อป้องกนัมใิหโ้รค
ระบาดสตัว์เกดิขึน้ และกําจดัโรคระบาดสตัว์ให้สงบโดยเรว็ นอกจากนัน้ยงัทําการรกัษาพยาบาล
และใหก้ารสุขาภบิาลสตัว ์

3. แผนงานค้นคว้าและทดลอง มโีครงการทีส่าํคญั คอื 

 โครงการคน้ควา้สาเหตุทีท่าํลายสุขภาพและบัน่ทอนความเจรญิเตบิโตของ
สตัว ์ตลอดจนการปรบัปรงุผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการป้องกนัและกําจดัโรคสตัวใ์หด้ขีึน้ 

 โครงการค้นคว้าสตัวบาล เพื่อทําการทดลองค้นคว้าด้านอาหารสตัว์ให้มี 
คุณภาพสูงและมตี้นทุนตํ่า รวมทัง้การทดลองค้นคว้าเกี่ยวกบัการให้อาหารสตัว์ การดูแลรกัษา  
ทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์

 โครงการวจิยัปรบัปรงุบํารุงพนัธุส์ุกร และขยายการผลติ เป็นโครงการร่วม
ระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กบักรมปศุสตัวด์ําเนินการคน้ควา้วจิยัในเรื่องการปรบัปรุงพนัธุ์ 
สุกร การปฏบิตัิการเลี้ยงดูป้องกนักําจดัโรค การตลาดสุกร รวมทัง้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและหน่วย
สาธติการเลีย้งสุกรดว้ย 

4. แผนงานบ ารงุส่งเสริมการเล้ียงสตัว ์มโีครงการใหมท่ีส่าํคญั คอื 

 โครงการเพิม่ผลผลติเนื้อสตัว์ (โคกระบอื) เพื่อเร่งรดัการผลติโคกระบอืให้
เป็นไปตามแผนงานเรง่ผลติเป็นพเิศษ 

ในแผนฉบบัที่ 3 มโีครงการย่อยโครงการ คอื 1. โครงการสถานีบํารุงพนัธุ์สตัว์ทีจ่ะทําที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. สถานีบํารุงพนัธุส์ตัวห์นองกวาง ราชบุร ีและ 3. หน่วยตอนและแพร่พนัธุ์
สตัวร์าชบุร ี

กรมป่าไม้ 
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ในปจัจุบนักรมป่าไมไ้ดม้หีน่วยป้องกนัรกัษาป่า 170 หน่วย หรอืประมาณรอ้ยละ 34 ของ 
เป้าหมายที่วางไว้ 500 หน่วยทัว่ประเทศ กรมป่าไมไ้ด้ทําการปลูกทัง้ป่าไมส้กัและไมก้ระยาเลย 
ทัง้สิ้น 265,700 ไร่ มหีน่วยปรบัปรุงสําหรบัการรกัษาต้นน้ําลําธาร 12 แห่ง ซึ่งได้ทําการปลูก 
สรา้งป่าในบรเิวณลุ่มน้ําต่างๆ 31,900 ไร่ นโยบายพฒันาการป่าไม ้คอื การเร่งดําเนินการป้องกนั
รกัษาทรพัยากรป่าไม ้ปลูกสรา้งป่าไมแ้ทนที่ถูกโค่นทําลาย และเพิม่ผลผลติป่าไม ้เพราะนอกจาก
ผลติภณัฑป์่าไมจ้ะมคี่าทางเศรษฐกจิแลว้ ป่าไมย้งัมคีวามสําคญัในการอนุรกัษ์ดนิและน้ําเป็นอย่าง
ยิง่ 

 โครงการป่าไม้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. แผนงานส ารวจและวิจยั  

 โครงการสาํรวจทรพัยากรปา่ไม ้ซึง่กําลงัดําเนินการสํารวจรอบที ่2 เพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์ป่าไม้ในปจัจุบันและหาสถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับป่าไม้เพื่อนําไปใช้
ประกอบการกําหนดนโยบายป่าไมข้องชาต ิโดยทําแผนทีช่นิดของป่าจากรปูถ่ายทางอากาศใหไ้ด้
เนื้อทีปี่ละ 20,000 ตารางกโิลเมตร 

 โครงการวจิยัทางวนวฒันวทิยา เพื่อทําการค้นคว้าวจิยัเกี่ยวกบัวนวฒัน- 
วิทยา นิเทศวิทยา พันธุ์ศาสตร์ ปฐพีวิทยา สรีวิทยา รวมทัง้การป้องกันโรคแมลงและ 
ภยัธรรมชาต ิ

 โครงการวิจยัคุณสมบัติไม้และของป่าอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติ
ลกัษณะต่างๆของไมแ้ละของป่าอื่นๆ ทัง้น้ี เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมที่ใช้ไม ้และประชาชนไดเ้ขา้ใจถงึ
การใชป้ระโยชน์จากผลผลติปา่ไมต้ามหลกัวชิาการ 

2. แผนงานควบคมุป้องกนัและรกัษาป่า 

 โครงการสงวนป่า เพื่อทําการสวงวนป่าไมอ้นัมคี่าทางเศรษฐกิจและเป็น
แหล่งต้นน้ําลําธารทัว่ประเทศ ประมาณ 250,000 ตารางกโิลเมตร โดยมเีป้าหมายแนวเขตป่าใหม่
ให้ได้ปีละ 30,000 ตารางกโิลเมตร และซ่อมแซมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิและป่าที่อยู่ระหว่าง
สงวนปีละ 5,000-8,000 ตารางกโิลเมตร 

 โครงการปราบปรามและป้องกันรกัษาป่า เพื่อปราบปรามผู้กระทําผิด  
พ.ร.บ. ป่าไมต่้างๆ โดยทําการจดัตัง้หน่วยป้องกนัรกัษาป่าเพิม่ขึน้ปีละ 20 หน่วย ทัง้นี้ โดยม ี
เป้าหมายในทีสุ่ดใหไ้ด ้500 หน่วย 
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 โครงการสงวนและคุม้ครองสตัวป์่า เพื่อป้องกนัสตัวป์่าไม่ใหสู้ญพนัธุ ์และ
คน้ควา้วจิยัทางวชิาการสตัวป์่า โดยปรบัปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2503 
และจดัตัง้เขตจดัการปา่ 2 แหง จดัตัง้เขตสงวนพนัธุส์ตัวป์า่ 2 แห่ง 

3. แผนงานจดัการและบ ารงุป่า 

 โครงการจดัการป่าไม่ เพื่อจดัการและปรบัปรุงป่าไมท้ีม่คี่าทัว่ประเทศตาม
หลกัวชิาการ อนัจะทําให้ป่าไม้มกีําลงัผลติสูงขึน้ และสามารถอํานวยประโยชน์ทัง้ทางตรงและ 
ทางอ้อมโดยสมบูรณ์และสมํ่าเสมอตลอดไป โดยมเีป้าหมายจดัตัง้หน่วยจดัการป่าไม้ขึน้ปีละ 10 
หน่วย 

 โครงการปลูกสรา้งสวนป่าไมส้กัเพื่อทําการปลูกสรา้งสวนป่าไมส้กัในทีด่นิ
รกรา้งเปล่าหรอืในปา่ทีม่สีภาพเสื่อมโทรม มเีป้าหมายทาํการปลกูปีละ 20,000 ไร ่

 โครงการปลูกสร้างสวนป่าไมก้ระยาเลย เพื่อทําการปลูกสรา้งสวนป่าไม้
กระยาเลย ในที่ดินจดัการอุทยานแห่งชาติ มเีป้าหมายดําเนินการจะประกาศพื้นที่เป็นอุทยาน 
แห่งชาตเิพิม่ขึน้อกี 10 แห่ง และงานวนอุทยาน ซึง่มเีป้าหมายจะจดัตัง้เพิม่ขึน้ปีละ 1-2 แห่ง 

4. โครงการจดัการและปรบัปรงุต้นน ้า เพื่อจดัการและปรบัปรุงต้นน้ําทีเ่สื่อมโทรม 
ทัว่ประเทศ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยทําการสํารวจต้นน้ําที่ถูกทําลายเสียหายหนัก บรเิวณ
ประมาณ 10,000 ตารางกโิลเมตร และปลกูปา่เพื่อปรบัปรงุตน้น้ํา 92,500 ไร ่พรอ้มทัง้จะจดัตัง้ศูนย์
ปรบัปรงุลุ่มน้ําต่างๆ 17 ลุ่มน้ํา 

การพฒันาท่ีดิน 

ในปจัจุบนัเน้ือที่ดนิเพื่อการเกษตรมปีระมาณ 80 ล้านไร่ ในจํานวนนี้เป็นเนื้อที่ทํานา
ประมาณ 45 ลา้นไร่ 5 ลา้นไร่เป็นสวนยาง นอกจากนัน้เป็นพชืไร่ สวนผกัและผลไม ้ทุ่งหญ้า เลีย้ง
สตัวแ์ละอื่นๆ จากผลการสํารวจจาํแนกประเภททีด่นิ แสดงว่าเนื้อทีน่ี่อาจเพิม่ขึน้ไดบ้า้ง แต่ไม่มาก
นัก โดยทัว่ไปแล้วพื้นที่ดินที่เหลืออยู่มีคุณภาพในเกณฑ์ไม่สูงนักในบางภาค เช่น ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คุณภาพของดนิตํ่ามาก การทํานุบํารุงทีด่นิมน้ีอยมาก อนาคตของเกษตรกร
จงึขึน้อยูก่บัการสรา้งระบบการใชท้ดีิน่แบบส่งเสรมิผลติผลต่อไรใ่หส้งูขึน้ 

จากสถติกิารสาํรวจเกีย่วกบัเรือ่งผลผลติทางดา้นการเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ ปรากฏว่าเป็นผลจาก
การขยายเนื้อทีก่ารเพาะปลกูมากกว่าการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ทัง้นี้ เพราะความอุดมสมบูรณ์
ของดนิไดเ้สื่อมลงเป็นลําดบั เกษตรกรทัง้ทีเ่ป็นเจา้ของที่ดนิและผูเ้ช่าทีด่นิไดใ้ห้ความสนใจในการ
ปรบัปรุงดินน้อยกว่าที่ควร เนื่องจากไม่มกีําลงัเงนิที่จะนําไปลงทุนเพื่อการนี้ และหากลงทุนก็
จะต้องเสยีค่าเช่าทีด่นิสูงขึน้ในกรณีทีเ่ช่าทีด่นิ แต่เนื้อทีเ่พื่อการเพาะปลูกทีจ่ะขยายไดน้ัน้กม็จีาํกดั  
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องค์การอาหารและเกษตรได้ปรมิาณการไว้ว่า ในระยะปี 2505–2518 ประเทศไทยจะขยาย 
เนื้อที่เพาะปลูกได้รอ้ยละ 1.6 ต่อปี และอกี 10 ปี ต่อไป จะขยายได้เพยีงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี ซึ่ง 
ตํ่ากว่าอตัราการเพิม่ของประชากร ดงันัน้ เพื่อเพิม่ผลผลติและผลติภาพทางการเกษตร จงึจาํเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุทีด่นิเพาะปลกูปจัจบุนัและแกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ และปญัหาการเช่าทีด่นิ
จะทวขีึน้ 

ในดา้นการถอืครอง จากการสํารวจของสํานักงานสถติแิห่งชาต ิปรากฏว่าในปี 2511/2512 
มเีกษตรกรซึง่ต้องเช่าทีด่นิของผูอ้ื่นทํานาทัว่ราชอาณาจกัรรอ้ยละ 16.7 และในภาคกลางมถีงึรอ้ย
ละ 40.7 จํานวนครอบครวัเกษตรกรซึ่งต้องเช่าที่ดนิของผู้อื่นทํานานัน้มเีพิม่ขึ้นทุกปี และเป็น
จาํนวนหลายแสนครอบครวั 

นโยบายการพฒันาที่ดนิ ได้แก่ การเร่งรดังาน ให้มผีลถึงเกษตรกรโดยกว้างขวางและม ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันี้ 

1. เร่งรดัการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็ว และเริม่การสํารวจ
สมรรถนะที่ดนิเพื่อให้ทราบโดยแจ้งชดัว่า เนื้อที่ประเทศที่ควรนํามาใช้ในการเกษตรมมีากน้อย  
เพยีงใด และควรนํามาใชเ้พื่อการผลติชนิดใด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่แผนการใชท้ีด่นิการเกษตรทีถู่กตอ้ง 

2. รเิริม่หรอืขยายโครงการพฒันาทีด่นิทีย่งัใชป้ระโยชน์ไดน้้อยมาก เช่น พฒันาทีด่นิ 
ชายฝ ัง่ทะเลทีม่น้ํีาท่วม ทีด่นิเปรีย้วหรอืเคม็ และทีด่นิชายเขา เป็นตน้ 

3. โครงการจดัสรรที่ดนิดําเนินการอยู่ เช่น นิคมสรา้งตนเองและนิคมสหกรณ์ยงัไม่
ไดผ้ลเตม็ที ่เพราะขาดการประสานงานกบัหน่วยงานด้านวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสรมิ 
การเกษตร และการจดัระบบไร่นา การจดัสรรที่ดินแปลงใหญ่แต่ละครัง้ จงึควรทําเป็นรูปการ
ประสานงาน โดยมคีณะทํางานเฉพาะแห่งเพื่อวางแผนและควบคุมการปฏบิตังิานจนเสรจ็สมบูรณ์ 
ไมใ่ช่มเีพยีงผูป้กครอง นิคม และผูช่้วยเพยีงหน่ึงหรอืสองคนเช่นในปจัจบุนั 

4. เนื้อที่ดินที่ยงัใช้ไม่ได้ หรอืได้ผลน้อยมากมอียู่มากในประเทศไทย เช่น ที่ดินที่ 
เปรีย้วหรอืเคม็จดั ทีด่นิชายฝ ัง่ทะเลทีเ่ป็นเลน ทีน้ํ่าท่วมและทีซ่ึง่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกขา้วและ
พชืไร่ จงึควรมกีารสํารวจวางแผนการใช้ที่ดนิ และโครงการพฒันาขึน้เป็นแห่งๆ ไป เช่น ทุ่งกุลา -
ร้องไห้ ทุ่งรงัสิต ทุ่งนครนายก เป็นต้น ที่ดินเหล่านี้ เอพัฒนาแล้วอาจแปรสภาพเป็นทุ่งหญ้า  
เลี้ยงสตัว์สาธารณะ หรอืนากุ้งและปลาน้ํากร่อย อนัจะเป็นประโยชน์แก่การพฒันาการเกษตรมาก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทุ่งรงัสติซึง่เวลานี้ทํานาไดผ้ลเพยีงไร่ละ 3-4 ถงั ควรแปรสภาพเป็นที่เลีย้งสตัว์
ผสมกบัการเลีย้งปลาน้ําจดื เป็นต้น นอกจากนัน้กม็ทีีสู่งในภาคเหนือหลายแห่งทีค่วรพฒันาใหเ้ป็น
ทีท่าํการเกษตร โดยปลกูพชืชนิดทีเ่หมาะสมกบัดนิฟ้าอากาศ และมกัจะมรีาคาด ี
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5. โครงการจดัรปูทีด่นิดว้ยการปรบัระดบัดนิและการชลประทานระดบัไร่นา ควรไดร้บั
การสนับสนุนและขยายออกไปให้กว้างขวางและในขัน้ต้นนี้ ควรดําเนินการในแบบที่ลงทุนน้อยไว้
ก่อน เพื่อให้มผีลต่อเกษตรกรโดยกว้างขวาง โดยทําพรอ้มกนัไปกบัการวางแผนจดัการไร่นาและ
การออกใบกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ทัง้น้ี การพฒันาที่ดนิ กรมทีด่นิ กรมชลประทาน และกรมสหกรณ์ทีด่นิ 
กําลงัรว่มกนัจดัทาํโครงการนี้เป็นโครงการพฒันาขนาดใหญ่ขึ ้

6. โดยทีแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดเ้รง่รดัใหจ้ดัระบบการชลประทานทีจ่ะปฏบิตักิาร
ในฤดูฝน 4,466,905 ไร่ และในฤดูแลง้ 1,957,400 ไร่ ดงักล่าวแลว้ในเรื่องการชลประทาน จงึควร
จะไดม้กีารประสานงานกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ในพืน้ทีป่ฏบิตักิารนี้โดย 

(ก) สาํรวจและทาํแผนทีร่วมทัง้การจาํแนกสมรรถนะของดนิในเขตปฏบิตักิาร 

(ข) สํารวจและศกึษาและภาวะการถอืครองที่ดนิ และภาวะทางเศรษฐกจิของ
เกษตรกรในเขตปฏบิตักิาร 

(ค) แนะนําการใชน้ํ้าและการปรบัปรงุทีด่นิใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกู 

(ง) ประเมนิผลการเพิม่ผลผลติในเขตพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

7. นโยบายที่สําคญัอย่างหน่ึง คอื การเร่งรดัสนับสนุนใหเ้กษตรกรไดม้กีรรมสทิธิใ์น
ที่ดนิเป็นที่ทํากินของตนเอง และป้องกันมใิห้เกษตรกรต้องสูญเสยีกรรมสทิธิใ์นที่ดนิของตนไป 
ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าที่ดนิเพื่อการเกษตร ให้มเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพในการ 
ประกอบอาชพี โดย 

(ก) ขยายและเรง่รดังานกองทุนจดัสรรทีด่นิเพื่อจดัหาทีด่นิใหแ้ก่เกษตรกรและ
การจดัตัง้สหกรณ์นิคม 

(ข) ให้มีการปฏิรูปที่ดินในรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทัง้นี้  โดยอาศัย 
มาตรการต่างๆ ภายใตข้อบเขตของรฐัธรรมนูญรวมทัง้การพฒันาที่ดนิรกรา้งเปล่าเพื่อนํามาจดัสรร
ใหแ้ก่เกษตรกร 

 

 

 

โครงการพฒันาท่ีดินท่ีส าคญัๆ ดงันี้ 
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 โครงการจําแนกสมรรถนะที่ดิน เพื่อทําแผนที่สมรรถนะที่ดิน (Land 
Capability Classification) ทัว่ประเทศ และทําการวนิิจฉัยคุณภาพของดนิชนิดต่างๆ ว่ามคีวาม 
เหมาะสมในทางเกษตรกรรม วศิวกรรม และอื่นๆ อยา่งไรบา้ง 

 โครงการบํารุงดิน ทําการศึกษาค้นคว้าการบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลติใน
แหล่งทีด่นิเสื่อมโทรม พรอ้มทัง้การปรบัปรุงดนิทีใ่ชป้ระโยชน์ในการเกษตรใหส้ามารถใชป้ระโยชน์
ไดท้าํการส่งเสรมิแนะนําและใหก้ารศกึษาแก่เกษตรกรใหรู้จ้กัวธิกีารพฒันาทีด่นิในสาขาต่างๆ ดว้ย
การส่งเจา้หน้าทีส่่งเสรมิพฒันาทีด่นิไปปฏบิตังิานในจงัหวดัต่างๆ 

 โครงการปรบัปรุงการถอืครองที่ดนิและจดัหาทีด่นิ เพื่อส่งเสรมิกสกิรให้มี
ความมัน่คงในการถือครองมีกรรมสิทธิท์ี่ดินเป็นของตนเองมากขึ้น และจดัและพัฒนาที่ดินให ้
เหมาะสมกบัขนาดแห่งครอบครวัและสภาพภูมปิระเทศ 

 โครงการสํารวจที่ดิน ดําเนินการสํารวจและทําแผนที่ดิน เก็บรวบรวม 
ขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกบัรูปร่างลกัษณะและคุณสมบตัขิองดนิ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพฒันาที่ดนิ
การเกษตร 

 โครงการพัฒนาที่ดินในเขตชลประทาน โดยการสํารวจและทําแผนที่
รวมทัง้การจาํแนกสมรรถนะของทีด่นิในเขตปฏบิตักิาร สาํรวจและศกึษาภาวะการถอืครองทีด่นิและ
ภาวะทางเศรษฐกจิของเกษตรกรในเขตปฏบิตักิาร แนะนําการใชน้ํ้าและปรบัปรุงทีด่นิใหเ้หมาะสม
กบัการเพาะปลกู และประเมนิผลการเพิม่ผลผลติในเขตพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

 โครงการสํารวจการใช้ทีด่นิ เป็นโครงการร่วมกนัระหว่างกรมพฒันาที่ดนิ
และกระทรวงเกษตร โครงการนี้จะเป็นรากฐานในการวางแผนพฒันาการเกษตรต่อไปให้รดักุม 
ยิง่ขึน้ 

ระบบถือครองท่ีดิน เพื่อสนองนโยบายรฐับาลในการที่จะจดัหากรรมสิทธิท์ี่ดินให้แก่
เกษตรกร มมีาตรการสาํคญัในเรือ่งนี้ดงัต่อไปนี้ 

1. ขยายกองทุนเพื่อจดัหาที่ดนิให้แก่เกษตรกรให้กว้างขวางออกไป ด้วยการจดัซื้อ
ทีด่นิ การเกษตรมาพฒันาและจดัสรรใหร้าษฎรเขา้ถอืครองในรปูเช่าซือ้ระยะยาว ในรปูสหกรณ์หรอื
กลุ่มเกษตรกร โดยจะเน้นหนักภาคกลางก่อนเพราะมผีู้เช่าซื้อระยะยาว ในรูปสหกรณ์หรอืกลุ่ม
เกษตรกร โดยจะเน้นหนกัภาคกลางก่อนเพราะมผีูเ้ชา้นาจาํนวนสงูกว่าภาคอื่นๆ 

2. ขยายและปรบัปรุงโครงการจดัหาที่ดินให้แก่ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานของ
กระทรวงมหาดไทยและพฒันาการแห่งชาต ิ

3. พจิารณามาตรการบางอย่างที่จะช่วยเหลอืเกษตรกรชัน้ผู้น้อย เช่น การเก็บภาษี
ที่ดนิในอตัราก้าวหน้า และการจดัตัง้สถาบนัการเงนิเพื่อการเกษตรสําหรบัระยะยาว โดยอาศัย



 

 

206 

เ งิ น ทุ น 
ส่วนหน่ึงจากการออกพนัธบตัรพเิศษของรฐับาล 

สถาบนัเกษตรกร 
สถาบนัเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ประเภทต่างๆ คอื สหกรณ์เอนกประสงค์ สหกรณ์หาทุน  

สหกรณ์ขายขา้วและพชืผล สหกรณ์ทีด่นิ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ผูเ้ช่าและเช่าซือ้ รวม 991 สมาคม 
มจีาํนวนสมาชกิ 269,704 ครอบครวั และมกีลุ่มเกษตรกรในรปูต่างๆ คอื กลุ่มชาวนา 4,196 กลุ่ม 
สมาคมชลประทานราษฎร 210 สมาคม สมาคมผู้ใชน้ํ้าชลประทาน 96 สมาคม รวมสมาชกิทัง้สิ้น 
695,696 ครอบครวั ดงัรายละเอยีดในตารางขา้งล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสมาชิกและเน้ือท่ีถือครองของสมาชิกสมาคมสหกรณ์ 
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และกลุ่มเกษตรกรประเภทต่างๆ พ.ศ. 2514 

ประเภทของสถาบนั 
จ านวน 
สมาคม 

(สหกรณ์กลุ่ม) 

จ านวน 
สมาชิก 

(ครอบครวั) 

ท่ีดินถือ 
ครอง 
(ไร่) 

กรมท่ีด าเนินการ 

1. ก.  สหกรณ์อเนกประสงค ์  3,000 38,000 สาํนกังานปลดักระทรวง 
 อําเภอสรรพยา    พฒันาการแหง่ชาต ิ
ข. สหกรณ์การบรกิาร 162 45,534 1,104,560 กรมสหกรณ์ที่ดนิ 

 (สหกรณ์บํารงุทีด่นิ)     
 สหกรณ์นิคมกสกิรรม 269 6,686 174,732  
 สหกรณ์นิคมเกลอื  17 233 7,948  
 สหกรณ์นิคม     
 การประมง 6 91 8,118  
 สหกรณ์เช่าซือ้ที่ดนิ 64 1,061 53,124  
 สหกรณ์ผูเ้ช่าที่ดนิ 10 237 7,393  

ค. สหกรณ์การเกษตร 316 137,505 - กรมสหกรณ์พาณิชยแ์ละธนกจิ 
 สหกรณ์หาทุน 41 15,489 -  
 สหกรณ์ขายพชืผล     
 และอุตสาหกรรม 37 10,843 -  
 สหกรณ์ขายขา้ว 68 49,025 -  

รวม 991 269,704 1,393,875  
2. กลุ่มชาวนา 4,195 205,448 5,500,000 กรมสง่เสรมิการเกษตร 
3. สมาคมชลประทานราษฎร 210 42,928 1,817,741 กรมการปกครอง 
4. สมาคมผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน 4,501 425,992 12,516,817 กรมชลประทาน 

รวม 4,501 425,992 12,516,817  
รวมทัง้ส้ิน 5,492 695,696 13,910,692  

ท่ีมา : กระทรวงพฒันาการแหง่ชาต ิกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร 

หมายเหตุ  1. สหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ สหกรณ์หาทุนและสหกรณ์เครดติเพื่อผลติกรรมเดมิ 

 2. สมาคมชลประทานราษฎรกําลงัโอนไปขึน้กระทรวงเกษตร 

 

นอกจากนี้ ยงัมสีถาบนัเเกษตรประเภทอื่นๆ อกีหลายประเภท เช่น กลุ่มกสกิร สมาคม  
ชาวประมง กลุ่มนกัธุรกจิการเกษตร ร.พ.ช. และกลุ่มอาชพี เป็นตน้ แต่ยงัอยู่ในระหว่างเริม่ต้น และ
มีสมาชิกจํานวนน้อย เมื่อเทียบจํานวนครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีจํานวนประมาณ 5 ล้าน 
ครอบครวัแล้ว จะเห็นว่าอัตราส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันต่างๆ มเีพียงร้อยละ 13.91  
เท่านัน้ และสถาบนัเกษตรกรเหล่านี้ยงัไม่แขง็แรงเท่าที่ควร ความเจรญิและแพร่หลายของสถาบนั
เกษตรกรทีด่าํเนินการโดยเขม้แขง็จะเป็นส่วนพฒันาการเกษตร 
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นโยบายและมาตรการต่างๆ 

การสหกรณ์ สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้เป็นสหกรณ์การเกษตรแบบเอนกประสงค์ โดยมี 
ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ใหญ่เกินกว่าที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาม ารถอํานวย
ประโยชน์ทัง้ทางดา้นการผลติและการจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชกิไดย้ิง่ขึน้ โดยมมีาตรการต่างๆ ดงันี้ 

(ก) เร่งรดัการขยายงาน จดัระบบชลประทานในเขตแผนประสานงานของกระทรวง
พฒันาการแห่งชาต ิ17 โครงการ ในพืน้ทีช่ลประทานเจา้พระยาใหญ่ ลําพระเพลงิ ลําปาว น้ําพอง 
เพชรบุร ีฯลฯ พื้ที่ 5.07 ล้านไร่ และเตรยีมขยายงานให้เป็นสหกรณ์เอนกประสงค์เช่นเดยีวกบั 
สหกรณ์เอนกประสงค ์อําเภอสรรพยา 

(ข) เรง่รดัสนบัสนุนควบคุมสหกรณ์หาทุนใหเ้ป็นสหกรณ์ธนกจิเกษตรขนาดใหญ่ ซึง่จะ
สามารถใหป้ระโยชน์และบรกิารแก่สมาชกิในดา้นการเกษตรและการตลาด ขยายงานสหกรณ์ขาย
ขา้ว และโรงสสีหกรณ์ ฉาง และไซโล เพื่อการสหกรณ์ใหม้ัน่คงและกวา้งขวางเพื่อประโยชน์ในการ
พยงุราคาขา้วเปลอืก 

(ค) ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้สนิเชื่อการเกษตรแก่สมาคมสหกรณ์ ทัง้ในด้านการ
ผลติและการจาํหน่าย 

(ง) ส่งเสริมให้สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การเช่าและเช่าซื้อที่ดิน ขยาย งานให ้
กวา้งขวางขึน้ รวมทัง้ขยายงานเกีย่วกบัการตัง้กองทุนเพื่อจดัหาทีด่นิใหเ้กษตรกร 

(จ) ส่งเสรมิให้สนันิบาตสหกรณ์ ขยายบรกิารส่งเสรมิการฝึกอบรมเจา้หน้าที่สมาคม 
สหกรณ์ทุกระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพื่อใหด้ําเนินการไดเ้อง ส่วนรฐัมหีน้าทีเ่ฉพาะช่วยเหลอื  
สนบัสนุน และเป็นทีป่รกึษาเท่านัน้ 

สถาบนัเกษตรกร ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในรูปต่างๆ นอกเหนือไปจากสมาคม 
สหกรณ์ใหเ้หลอืแต่เพยีงกลุ่มเกษตรกรรูปเดยีว โดยมฐีานะเป็นนิตบิุคคลและมอีํานาจดําเนินธุรกจิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลาย ในขัน้ระดบัอําเภอเป็นอย่างสูงเท่านัน้ และให้สามารถ 
แปรสภาพเป็นสหกรณ์ไดต่้อไป ทัง้นี้ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง พ.ร.บ. กลุ่มเกษตรกรซึง่คาดว่า
จะประกาศใชใ้นปลาย พ.ศ. 2514 

โครงการสหกรณ์ท่ีส าคญั 

สาํนกังานปลดักระทรวงพฒันาการแห่งชาตมิโีครงการเฉพาะโครงการต่อเนื่อง 1 โครงการ 
คอื โครงการสหกรณ์อเนกประสงค ์อําเภอสรรพยา เป็นโครงการตวัอย่างทีส่มบูรณ์ โดยเกษตรกร
เป็นผู้ดําเนินการแบบวสิาหกจิให้บรกิารแก่เกษตรกรอย่างกว้างขวางได้เองอย่างครบวงจรธุรกิจ  
ตัง้แต่การผลติจนถงึการขายในทอ้งที่ อําเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท พื้นที ่41,000 ไร่ โดยการ
รว่มมอืแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญจนีไต้หวนั ดาํเนินการในดา้นธุรการดา้นเครดติ ดา้นการซือ้ ดา้นการ
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ขาย ดา้นชลประทาน และด้านส่งเสรมิการเกษตร โดยเฉพาะด้านการชลประทานมงีานจดัรูปทีด่นิ 
โดยร่วมมอืกบักรมชลประทาน ทําการปรบัระดบัที่ดนิ ตดัถนนคูส่งน้ําและคูระบายน้ําผ่านที่ทุก
แปลง โดยรฐัจ่ายให้รอ้ยละ 30 ของค่าลงทุนในเรื่องนี้ต่อไร่ และเจา้ของทีด่นิจ่ายสมทบอกีรอ้ยละ 
70 โดยรฐัทดลองจ่ายเป็นเงนิกู้ระยะยาว โครงการนี้เสรจ็สิ้นในปี 2519 โดยสมาคมสหกรณ์จะ
สามารถดําเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง ในแผนที่ 3 จะมีโครงการเร่งรดัการจัดตัง้สหกรณ์ 
เอนกประสงคต์วัอยา่งในภาคต่างๆ 

กรมสหกรณ์ท่ีดิน 

(ก) สหกรณ์บริการ ได้แก่ โครงการจดัตัง้และส่งเสริมสหกรณ์บริการ ภาคกลาง  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวนัออก เพื่อขยายบํารุงทีด่นิทัง้ 5 ภาค 
โดยตัง้เป้าหมายจดัตัง้สหกรณ์บรกิารในพื้นที่ 5.78 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เขตแผนประสานงาน 
4.08 ล้านไร่ คอื ในภาคกลาง จดัสหกรณ์ตามแผนประสานงานของกระทรวงพฒันาการแห่งชาต ิ
พืน้ทีใ่นเขตโครงการชลประทานเจา้พระยาใหญ่ 3.03 ลา้นไร่ โครงการชลประทานเพชรบุร ี0.27 
ลา้นไร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บรเิวณโครงการชลประทานลําพระเพลงิ น้ําพอง และลําปาว 
พืน้ที ่0.70 ลา้นไร ่ในภาคเหนือบรเิวณโครงการชลประทานแม่วงัและแม่ปุง 0.08 ลา้นไร่ ส่วนนอก
เขตแผนประสานงานขยายงานในพื้นที่ 1.70 ล้านไร่ โดยจดัตัง้สหกรณ์ประเภทเหมอืงฝาย และ
ติดตัง้เครื่องยนต์สูบน้ําในท้องที่จงัหวดัในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ้

(ข) สหกรณ์นิคม มโีครงการที่สําคญั คือ โครงการจดัตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์นิคม 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อดํานินการขยายพื้นที่จดัสหกรณ์นิคมเพิม่ขึ้นอีกประมาณ 
600,000 ไร่ ในภาคเหนือ ที่อําเภอฮอด จ.เชยีงใหม่ อําเภอดอนตาล อําเภอมุกดาหาร จงัหวดั
นครพนม อําเภอปวั จงัหวดัน่าน อําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี อําเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรรีมัย ์6 
แห่ง พืน้ที3่00,000 ไร ่ในภาคใต ้อําเภอสเีกา จงัหวดัตรงั อําเภอปากพญา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
และอําเภอกาญจนดษิฐ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พืน้ที ่240,000 ไร ่และในภาคกลางทีจ่งัหวดัปราจนีบุรี
อกี 10,000 ไร่ กจิกรรมส่วนใหญ่ของสหกรณ์นิคมจะเป็นในรปูการจดับรกิารสาธารณะในเขตนิคม 
ได้แก่ ถนน ระบบส่งน้ําและส่วนใหญ่ของสหกรณ์นิคมจะเป็นในรูปการจดับรกิารสาธารณะในเขต
นิคม ใหแ้ก่ถนน ระบบส่งน้ํา และการบุกเบกิก่อสรา้งทีด่นิให้สมาชกิ การใหเ้งนิกู้ และการส่งเสรมิ
การผลติของสมาชกิ  

(ค) สหกรณ์การเช่าและเช่าซ้ือท่ีดิน มโีครงการที่สําคญั คอื โครงการสหกรณ์การ
เช่าและเช่าซื้อที่ดนิ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อปรบัปรุงสหกรณ์ประเภทนี้ในภาค
ต่างๆ ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ ยงัมโีครงการส่งเสรมิสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เพื่อก่อตัง้โรงงานแปรรูปน้ํานมดบิ  
ที่กรุงเทพฯ ขยายการดําเนินงานของศูนย์รวมนม จดัสถานีรบัผลติภณัฑ์นมไปจําหน่ายและจดั 
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เจา้หน้าที่ไปช่วยเหลอืปรบัปรุงการจดัฟารม์การเลีย้งโคนม ตลอดจนช่วยเหลอืการบรหิารงานของ
สมาคมสหกรณ์ 

สหกรณ์พาณิชยแ์ละธรุกิจ 

(ก) สหกรณ์ธนกิจ มโีครงการต่อเนื่องที่สําคญั คอื โครงการจดัตัง้สหกรณ์ธนกจิการ
เกษตร เพื่อจดัตัง้ ควบคุม ช่วยเหลอื แนะนําสหกรณ์การเกษตร และชุมนุมสหกรณ์ จาํกดั ใหธุ้รกจิ 
ขนาดใหญ่ โดยจดัสหกรณ์การเกษตรขึ้นใหม่ปีละ 10 สมาคม รวม 50 สมาคม ใช้ทุนเงนิกู้ 
สหกรณ์ละ 1 ล้านบาท จะปรบัปรุงขยายสหกรณ์การเกษตรที่ตัง้ขึ้นใหม่ในแต่ละปีและสหกรณ์
การเกษตรที่มอียู่เดมิให้ใหญ่ขึน้ โดยให้กู้เงนิเป็นทุนเพิม่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรทุกปี เพื่อให้สามารถขยายการรบัเกษตรกรเขา้เป็นสมาชกิเพิม่ขึน้ ซึง่ในปี 2519 จะมี
สมาชกิสหกรณ์ประเภทนี้รวมทัง้สิน้ประมาณ 149,000 ครอบครวั 

(ข) สหกรณ์พาณิชย ์มีโครงการต่อเน่ืองท่ีส าคญั คอื 

 โครงการสหกรณ์ขายข้าวและสหกรณ์โรงสี เพื่อปรบัปรุงและส่งเสริม 
สหกรณ์ขายขา้วทีม่อียูเ่ดมิ 

 โครงการสหกรณ์ขายพืชผล และอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสหกรณ์ 
ขายพชืผลและผลติผลทีม่อียู ่23 สมาคม และสหกรณ์อุตสาหกรรม 4 สมาคม ใหด้ําเนินธุรกจิโดยมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

โครงการสหกรณ์ขายพชืผล และอุตสาหกรรม เพื่อปรบัปรุงสหกรณ์ขายพชืผลและผลติผล
ทีม่อียู ่23 สมาคม และสหกรณ์อุตสาหกรรม 4 สมาคม ใหด้าํเนินธุรกจิโดยมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

การชลประทาน 

การสร้างระบบชลประทานของประเทศไทยนัน้ แม้จะได้ดําเนินการมาแล้วหลายสิบปี 
จนกระทัง่ได้พื้นที่ชลประทานประมาณ 12.5 ล้านไร่ ตามขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า พื้นที่ชลประทาน 
เหล่านี้เป็นพื้นที่ชลประทานฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ แมแ้ต่โครงการเจ้าพระยาใหญ่เอง ซึ่งเมื่อสร้าง
เสรจ็แลว้ คาดว่าจะสามารถส่งน้ําในฤดูแลง้ไดป้ระมาณ 1,375,000 ไร่ ในปจัจุบนัสามารถส่งน้ําใน
ฤดูแลง้ไดเ้พยีง 4-5 แสนไร่ หรอื 40 เปอรเ์ซน็ต์ของเนื้อทีท่ีค่าดว่าจะส่งน้ําในฤดูแลง้เท่านัน้ ส่วน
พื้นที่ที่เกษตรกรดําเนินการเพาะปลูกในฤดูแล้งจรงิๆ เท่าที่สํารวจมาแล้วในปี 2513 มอียู่เพยีง
ประมาณแสนกว่าไร่เท่านัน้ เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่า การใช้ประ โยชน์จากการชลประทานยงั 
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มไิดข้ยายไปตามแผนทีว่างไว ้ทําใหก้ารลงทุนของรฐัในดา้นนี้ยงัไม่ไดผ้ลเตม็ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในดา้นการเพิม่ผลผลติและรายไดข้องเกษตรกร 

นอกจากน้ีแล้ว รฐัได้ลงทุนสร้างเขื่อนสริกิิติ ์ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2515 นี้  
ปริมาณน้ําจากเขื่อนนี้ส่วนหนึ่งจะส่งมาช่วยโครงการเจ้าพระยาใหญ่ และโครงการอุตรดิตถ ์
พษิณุโลก เพื่อการเพาะปลูกพชืฤดูแล้งให้ได้เป็นจาํนวนพืน้ที่ประมาณ 2.8 ลา้นไร่ แต่การขยาย
เนื้อที่เพาะปลูกในฤดูแลง้ให้ได้ตามพืน้ทีท่ี่คาดคะเนไวน้ัน้ จาํต้องลงทุนเพิม่ขึน้เพื่อปรบัปรุงระบบ
ชลประทานที่มอียู่เดมิ ทัง้นี้ เพราะระบบชลประทานของโครงการเจา้พระยาใหญ่เท่าที่ได้ก่อสรา้ง
มาแลว้นัน้ ยงัไมส่มบรูณ์เตม็ที ่เช่น ระบบการระบายน้ํากย็งัมไิดส้รา้งใหส้มบูรณ์ และระบบคลองส่ง
น้ําที่มอียู่เดมิจะต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามความต้องการด้วย มฉิะนัน้แล้ว  การ 
ควบคุมส่งน้ํากจ็ะไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

สาเหตุทีก่ารพฒันาการชลประทานยงัไม่ไดผ้ลสมบูรณ์อาจเป็นเพราะมีปญัหาและอุปสรรค
ต่างๆ ทัง้ทางดา้นของรฐัและเกษตรกรซึง่อาจประมาณไดด้งันี้ 

1. สถิติทางอุทกวทิยามไิด้เก็บไว้เพยีงพอที่จะใช้พจิารณากําหนดโครงการได้โดย 
ละเอยีดพอเป็นเหตุใหโ้ครงการบางโครงการไมไ่ดผ้ลเตม็ทีต่ามทีค่าดหมายไว ้เช่น กรณีอ่างเกบ็น้ํา
เขื่อนภูมพิลขาดแคลนน้ํา เป็นต้น ในเรื่องการวดัปรมิาณนี้ กรมชลประทาน การพลงังานแห่งชาติ
และกรมอุตุนิยมวิทยาดําเนินการอยู่เป็นประจํา แต่ข้อมูลที่ได้มายงัไม่สมบูรณ์ในปจัจุบนัมสีถิติ
ปรมิาณน้ําใน 47 ลุ่มน้ํา แต่ส่วนใหญ่สถติยิงัไมส่มบรูณ์และสถานการณ์เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ทําให้
มอิาจใชแ้นวโน้มเอยีงหามาไดเ้สมอไป 

นอกจากในด้านสถิติไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้การคาดคะเนวางแผนบกพร่องแล้ว  
ดนิฟ้าอากาศ ยอ่มมบีทบาทสาํคญัในดา้นการชลประทานในปีทีฝ่นแลง้ ปรมิาณน้ําย่อมลดน้อยกว่า
ทีค่าดและถา้มฝีนแลง้ตดิต่อกนัความเดอืดรอ้นในเรือ่งนี้ยอ่มทวขีึน้เป็นลําดบั 

2. การเปลี่ยนการเกษตรกรรมใช้น้ําฝนมาสู่ระบบการเกษตรชลประทานนัน้ เกษตร 
ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจวธิกีารปฏบิตัิเท่าที่ควร ทําให้ปรมิาณน้ําเท่าที่มาต้องสูญเสยีไปเป็นอนัมาก 
แมแ้ต่ในเขตทีม่คีลองซอยและคนัคูน้ําไปถงึแลว้ เกษตรกรจํานวนมากกย็งัไม่เขา้ใจวธิชี่วยตนเอง 
ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อขุดคูส่งน้ํา หรอืเหมอืงไส้ไก่ การจดัการเรื่องน้ําเพื่อการใช้น้ําให้ถูกต้องและ
ประหยดันี้เป็นเรือ่ง ซึง่รฐัควรใหก้ารสนบัสนุนเพิม่ขึน้โดยเรว็ 

3. การสรา้งโครงการพฒันาแหล่งน้ําในแบบทีเ่ป็นอเนกประสงค ์ซึง่ต้องใชน้ํ้าเพื่อการ
ชลประทาน การป้องกนัอุทกภยั และการผลติพลงังานไฟฟ้าพร้อมกนั ย่อมเป็นการแย่งกนัใช้น้ํา 
ตวัอย่างที่เห็นได้ชดั คือ เขื่อนภูมพิลในระยะหน้าแล้งที่มคีวามจําเป็นต้องปล่อยน้ําลงมา เพื่อ
ตา้นทานน้ําเคม็ไวใ้นเขตเจา้พระยาตอนล่าง ไมอ่าจทาํไดเ้ตม็ที ่เพราะตอ้งคาํนึงถงึระดบัน้ําในอ่างที่
จะต้องรกัษาไว้เพื่อผลติพลงังานไฟฟ้าด้วย เป็นต้น จงึควรจดัลําดบัความสําคญัในเรื่องโครงการ
พฒันาแหล่งน้ํา 
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4. นอกจากนัน้การพฒันาแหล่งน้ํายงัไม่ประสานกนั โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงนิ
มาก มปีญัหาหลายประการ ทําให้ต้องขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นเวลานานกว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ทําให้ได้ผลชา้และไม่เต็มเมด็เต็มหน่วย ในปจัจุบนัอาจกล่าวไดว้่า ยงัไม่มโีครงการพฒันา
แหล่งน้ําที่เสรจ็สมบูรณ์ทําให้ได้ผลช้าและไม่เต็มเมด็เต็มหน่วย ในปจัจุบนัอาจกล่าวได้ว่ายงัไม่มี
โครงการพฒันาแหล่งน้ําทีเ่สรจ็สมบูรณ์ พรอ้มกนัไปกบัการชลประทานเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ดา้นการพฒันาการเกษตรปรากฏว่าขาดการวางแผนรว่มกนัและดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกนัระหว่าง
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งในเองการจดัหาน้ํา และการใชน้ํ้าใหเ้กดิประโยชน์เตม็ที ่การชลประทานแต่
เพยีงอยา่งเดยีวไมอ่าจเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในการผลติอยา่งสงูสุดได ้จาํเป็นจะต้องมปีจัจยั
อื่นๆ ประกอบไปด้วย อาท ิเช่น การพฒันาที่ดนิให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ การส่งเสรมิแนะนําทาง
วชิาการเกีย่วกบัการเกษตรแผนใหม ่การใหค้วามสะดวกในเรื่องสนิเชื่อเพื่อการลงทุน การปรบัปรุง
ระบบการตลาดและอื่นๆ ข้อเท็จจริงในปจัจุบัน ปรากฏว่า พื้นที่ภายใต้โครงการชลประทาน 
ส่วนใหญ่ยงัมไิด้รบัการพฒันาในรูปของแผนร่วมดงัที่กล่าวมาแล้ว จงึทําให้ผลประโยชน์ที่ได้รบั  
เพิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่หล่านัน้ยงัไมส่งูเท่าทีค่วร 

นโยบายและมาตรการ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มนีโยบายเรือ่งการชลประทาน ดงันี้ 

(ก) เน้นหนักในการเร่งรดัการก่อสรา้งเพิม่เตมิตามโครงการชลประทาต่างๆ ให้เสรจ็ 
สมบรูณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา ตลอดจนการสรา้งคนัและคูน้ําเพื่อ 
เร่งรดัการเพิม่ผลผลติและการขยายพื้นที่เพาะปลูก 2 ครัง้ในเขตชลประทาน สําหรบัโครงการ 
ชลประทานใหมข่นาดใหญ่ใหพ้จิารณารอการก่อสรา้งไวก่้อน 

(ข) ให้มีการประสานงานและการปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างกระทรวงเกษตรและส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรของกระทรวงพฒันาการแห่งชาต ิ
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพฒันาที่ดนิ กรมสหกรณ์ที่ดนิ กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และ
สาํนกังานปลดักระทรวงตามแผนประสานงาน ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้รว่มกนั 

(ค) เร่งรดัการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคในเขตที่ 
ขาดแคลนน้ํา 

สาํหรบัมาตรการต่างๆ นัน้ มดีงันี้ 

(ก) การวางแผนเพื่อพฒันาแหล่งน้ํา การพฒันาแหล่งน้ําในประเทศไทยยงัขาดการ 
วางแผนทีค่รอบคลุมทุกดา้น (Comprehensive Planing) และการวางแผนทีต่ดิต่อประสานกบัทุก
ระดบั ในด้านการวางแผนสมบูรณ์แบบนัน้ จะเหน็ได้ว่าโดยทัว่ไปมไิด้วางแผนพฒันาทัง้แหล่งน้ํา
เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมกนั แต่มกัจะมองแต่เฉพาะการก่อสร้างเขื่อนและอาคารต่างๆ 
เป็นใหญ่ ซึ่งตามความเป็นจรงินัน้ การก่อสร้างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานเท่านัน้ จําเป็น
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จะต้องพจิารณาถึงการรกัษาต้นน้ําลําธาร การส่งน้ําให้ทัว่ถงึ ตลอดจนการใช้น้ําให้เป็นประโยชน์
สูงสุดด้วย ส่วนในด้านวางแผนประสานงานนัน้ การวางแผนชลประทานปจัจุบันยงัขาดการ
ประสานงานและการชกัจงูใหห้น่วยงานอื่นมาร่วมดว้ย เพื่อปฏบิตังิานพรอ้มกนัไปทุกระดบั ไม่ใหม้ี
การขาดช่วงหรอืเหลื่อมลํ้ากนัได ้

นอกจากนัน้ เมื่อมองในระดบัประเทศแลว้ การวางแผนชลประทานยงัขาดแม่บท 
(Master Plan) ทีจ่ะยกกลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํามาพจิารณาพรอ้มกนั และจดัอนัดบัความสําคญัใหถู้กต้อง
และชดัเจน การก่อสรา้งเขือ่นเป็นแห่งๆ ไปโดยไม่คํานึงถงึโครงการทีส่รา้งแลว้ ทีก่ําลงัสรา้งหรอืจะ
สรา้งต่อไปยอ่มทาํใหไ้มส่ามารถเหน็ภาพโดยสมบูรณ์ เป็นการยากแก่การพจิารณา 

(ข) เร่งรดัการเกษตรชลประทานโดยให้ความสําคัญแก่การพัฒนาระบบส่งน้ําให้
สมบรูณ์ โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. เร่งการสรา้งระบบส่งน้ําสําหรบัโครงการทีม่อียู่แล้วใหเ้สรจ็สิ้นไปโดยด่วน 
รวมทัง้การสรา้งคนัคูน้ําด้วย โครงการที่เหน็ได้ชดัว่าเร่งด่วน ได้แก่  โครงการอ่างเก็บน้ําในภาค
อสีาน นอกจากส่งน้ําแลว้จะตอ้งเรง่โครงการระบายน้ํา และปราบทีด่นิ ซึง่เวลานี้เพิง่เริม่งานเท่านัน้ 

(ค) กําหนดหลักเกณฑ์ในการเริ่มโครงการใหม่ให้แน่นอน ในขณะที่รฐับาลกําลัง 
เน้นหนักการสรา้งโครงการที่ทําอยู่แล้วให้สมบูรณ์ อาจมคีวามจําเป็นที่จะต้องรเีริม่โครงการใหม่
บา้งเป็นบางโครงการในเมือ่ฐานะการเงนิอํานวยให ้มฉิะนัน้แลว้จะเกดิการขาดดุลขึน้ เนื่องดว้ยการ 
ก่อสร้างตามโครงการใหม่ต้องใช้เวลากว่าจะเกดิผล กล่าวคอื ในบางท้องที่ได้รบัการชลประทาน  
สมบูรณ์ แต่ในบางแห่งราษฎรไม่ได้รบัความช่วยเหลอื การเพิ่มผลผลติมอิาจทําได้ หลกัเกณฑ์ 
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. เป็นเขตทีม่คีวามแหง้แลง้ การชลประทาน แต่มแีหล่งน้ําซึง่พรอ้มจะพฒันา
ไดท้นัท ีมเีนื้อทีเ่พาะปลูกและจาํนวนเกษตรกรมาก กบัทัง้ไดม้กีารสํารวจทีแ่น่นอน เชื่อถอืไดว้่าจะ
ใหป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิคุม้ค่า หรอืโครงการทีพ่สิูจน์แลว้ว่ามคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อความมัน่คง
ของชาติ ซึ่งจําเป็นจะต้องดําเนินการ ถึงแม้ว่าประโยชน์ในทาง เศรษฐกิจอาจจะตํ่ ากว่า 
ทีค่วร 

2. เงนิลงทุนไม่เกนิความสามารถของประเทศ ในกรณีที่อาจต้องกู้เงนิจาก 
ภายนอก แหล่งใหกู้ต้อ้งเป็นทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละยนืยนัว่าเหน็ดว้ยทีจ่ะเริม่โครงการดงักล่าว 

(ง) การจดัการและการใชน้ํ้า ถงึแมว้่าชลประทานในประเทศไทยจะดําเนินการมาแล้ว  
หลายปี แต่เกษตรกรไทยทีเ่ขา้ใจหลกัการจดัการและการใชน้ํ้ายงัมน้ีอย แมแ้ต่ในภาคเหนือซึง่ดกีว่า 
ภาคอื่น ก็ยงัปรากฏว่าการใช้น้ํายงัไม่เป็นไปโดยประหยดั ทําให้สูญเสียน้ําไปโดยไม่ควรเป็น  
อนัมาก นอกจากนัน้หลกัการใช้น้ําจะมผีลสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมกีารส่งน้ําถึงไร่นา โดยเกษตรกร 
จดัทําคนันาคูน้ําหรอืเหมอืงไส้ไก่ให้ทัว่ในพื้นที่ของตน ซึ่งปรากฏว่าราษฎรส่วนมากยงัไม่เข้าใจ
ความจําเป็นเรื่องนี้  กลบัคิดไปว่าเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานจะต้องส่งน้ําให้ถึงตัวสถาบัน
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เกษตรกรที่มอียู่แล้ว เช่น สหกรณ์ทีด่นิ และสมาคมชลประทานราษฎรยงัมอิาจใหเ้กษตรกรเข้าใจ
เรือ่งอยา่งแทจ้รงิ จงึควรเรง่รดัจดัใหส้ถาบนัเกษตรกรทีม่อียู่แลว้ ใหเ้ขา้ใจหลกัการเกษตรโดยใชน้ํ้า
ชลประทาน (Irrigation Agronomy) ในเขตทีม่กีารชลประทานแลว้ 

โครงการชลประทานท่ีส าคญั โครงการพฒันาการชลประทาน ประกอบดว้ย  
โครงการทีส่บืเนื่องมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ และมบีางโครงการทีร่เิริม่ใหม ่ ใน

ระยะของแผนฉบบันี้ 

งานต่อเน่ือง 

1 เข่ือนวชิราลงกรณ์และระบบการส่งน ้า เป็นโครงการทีส่ําคญัในภาคตะวนัตก 
เริม่ดําเนินงานระยะแรกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นการก่อสรา้งเขือ่นทดน้ํา พรอ้มกบัระบบส่งน้ํา เพื่อ
ช่วยเหลอืเนื้อทีเ่พาะปลกูในฤดฝูน 2,519,000 ไร ่และกําหนดแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ 
โครงการนี้ยงัช่วยบรรเทาอุทกภยั และเพิม่ทางขนส่งทัง้ทางบกและทางน้ํา 

2.  เข่ือนเกบ็น ้าปราณบุรีและระบบการส่งน ้า เป็นโครงกาเขือ่นเกก็กกัน้ําแมน้ํ่า
ปราน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มขีนาดความจน้ํุา 445 ลา้นลกูบาศกเ์มตร โครงการน้ีนอกจากจะช่วย
อํานวยประโยชน์ในดา้นการส่งน้ําใหแ้ก่พืน้ทีเ่พาะปลกูในฤดฝูน 2 2 0 , 0 0 0  ไร ่ และในฤดแูลง้ 
144,000 ไร ่และยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัในทุ่งปราณ เริม่เตรยีมการก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2510 และจะ

แลว้เสรจ็ในระยะปลายของแผน 

3. เข่ือนเกบ็น ้าอนูและระบบการส่งน ้า เป็นโครงการก่อสรา้งเขือ่นเกก็กบัน้ําทีส่ําคญัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีจ่งัหวดัสกลนคร โครงการน่ีเริม่ดําเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 อนัเป็น
ระยะเริม่ต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เป็นเขือ่นเกก็กกัน้ําบนลาํน้ําอูน มขีนาดความจขุองน้ํา 524 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร พรอ้มทัง้ระบบส่งน้ํา เพื่อช่วยการชลประทานในฤดฝูน เนื้อที ่200,000 ไร ่และ
ในฤดแูลง้ 1 0 0 , 0 0 0  ไร ่ กําหนดจะแลว้เสรจ็ในปี 2 5 1 7  นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนั 

อุทกภยัใหแ้ก่บรเิวณลุ่มน้ําอูนและหว้ยปลาหางอกีดว้ย 

4. เข่ือนทดน ้าปัตตานีและระบบการส่งน ้า เป็นโครงการสรา้งเขือ่นทดน้ําและระบบการ
ส่งน้ําใหแ้ก่พื่นทีเ่พาะปลกูในฤดฝูน 300,000 ไร ่ เริม่ดําเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2511 กําหนดจะแลว้
เสรจ็ในปี พ.ศ. 2520 และเมือ่ก่อสรา้งเขือ่นเกบ็น้ําบางรางอกี 1 แห่ง ซึง่เป็นโครงการ 
เอนกประสงคแ์ลว้เสรจ็จะมขีนาดจน้ํุาได ้ 870 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สามารถช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกู 
ในฤดฝูนได ้300,000 ไร ่และสามารถผลติไฟฟ้าได ้36,000 กโิลวตัต ์

5. เขื่อนสริกิติิ ์เป็นโครงการเขื่อนเก็กกกัน้ําเอนกประสงค ์มขีนาดความจุน้ํา 10,500  
ลา้นลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ํามาช่วยชลประทานในฤตูฝน 1,551,000 ไร่ และในฤดูแลง้จะสามารถ 
ส่งน้ํามาช่วยในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 2.5 ล้านไร่ และในโครงการอุดรดิตถ์-พิษณุโลก  
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อกี 300,000 ไร่ และนอกจากน้ียงัสามารถผลติไฟฟ้าได้อกี 400,000 กโิลวตัต์ เริม่เตรยีมการ 
ก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2507 จะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2515 

6. งานชลประทานราษฎร์ ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ จะเน้นหนักในด้านการ 
ชลประทานขนาดเลก็ ซึง่เป็นโครงการทีใ่หผ้ลถงึมอืเกษตรกรโดยตรงและรวดเรว็ งานทีส่าํคญัๆ คอื 

(ก) คันคูน้ํา จัดทําเหมืองไส้ไก่หรือร่องหนู หรือคันนาคู่ในเขตโครงการ 
ชลประทาน เนื้อที ่1,264,700 ไร ่โดยจดัระบบการจ่ายน้ําใหไ้หลไปสู่แปลงเพาะปลูกไดร้วดเรว็และ
ประหยดัน้ําชลประทาน 

(ข) อ่างเกบ็น้ํา ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะดําเนินการสรา้งอ่างเกบ็น้ํา
ในจงัหวดัตามภาคต่างๆ เพื่อเก็กกักน้ําได้ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การ 
เกษตรกรรมในพืน้ทีน่อกเขตชลประทานหลวง ประมาณ 1,500,000 ไร ่

(ค) เหมืองฝาย จะดําเนินการสร้างฝายทดน้ําและระบบส่งน้ําขึ้นสู่แปลง 
เพาะปลกู สามารถใชน้ํ้าเพื่อการเกษตรกรรมไดเ้ป็นพืน้ที ่600,000 ไร ่ในระยะเวลา 5 ปี 

งานใหม่ 

โครงการขนาดใหญ่ทีจ่ะเริม่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

1. โครงการอ่างเกบ็น้ําบางพระ จงัหวดัชลบุร ีเป็นโครงการเสรมิเขื่อนของอ่างเกบ็น้ํา
บางพระเดมิ ซึง่เป็นอ่างเกบ็น้ําขนาดใหญ่แห่งแรกของภาคตะวนัออก จดัสรา้งขึน้ในปี พ .ศ. 2596 
และก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2502 เสยีค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 19,354,000 ล้านบาท มขีนาดจุน้ํา 22 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บไว้สําหรบับรรเทาความขาดแคลนน้ําใช้เพื่ อการบรโิภค อุตสาหกรรม  
การกสกิรรม และอื่นๆ ขณะนี้เนื่องจากความเจรญิในด้านอุตสาหกรรมและความหนาแน่นของ 
ประชากรในจงัหวดัชลบุรเีป็นไปอย่างรวดเรว็มาก ปรมิาณน้ําทีเ่ก็บกกัไวม้ไีม่พอกบัความต้องการ 
โดยเฉพาะความตอ้งการใชน้ํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
เคมจีากปิโตรเลยีม เป็นต้น ซึ่งจะต้องการใช้น้ําประมาณปีละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จาํเป็นต้อง
ปรบัปรงุใหอ่้างเกบ็น้ํามคีวามจเุพิม่ขึน้จนเพยีงพอแก่ความตอ้งการโดยเสรมิเขื่อนของอ่างเกบ็น้ําให้
มขีนาดความจุ 100 ลา้นลูกบาศก์เมตร การเตรยีมงานเบือ้งต้นไดเ้ริม่ในปี พ.ศ. 2514 และจะทํา
การก่อสรา้งในปี 2515 กําหนดจะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2516 ค่าใชจ้า่ยของโครงการเป็นเงนิประมาณ 
229 ลา้นบาท 

2. การพฒันาการเกษตรชลประทานในเขตโครงการเจา้พระยาใหญ่ ใหม้พีืน้ทีส่ําหรบั
การเพาะปลูกฤดูฝน 3,340,930 ไร่ สําหรบัการเพาะปลูกในฤดูแล้ง 1,305,000 ไร่ โครงการ 
ชลประทานในภาคอสีาน สําหรบัการเพาะปลูกฤดูฝน 707,300 ไร่ ฤดูแลง้ 490,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานภาคใต้ สําหรบัเพาะปลูกฤดูฝน 330,000 ไร่ ฤดูแล้ง 100,000 ไร่ และโครงการ 
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ชลประทานภาคเหนือ ฤดูฝน 88,875 ไร่ ฤดูแล้ง 62,400 ไร่ รวมทัง้สิ้นพื้นที่ปฏิบตัิการใน 
ฤดูฝน 4,466,905 ไร่ และฤดูแล้ง 1,957,400 ไร่ ทัง้นี้  เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ดินที่มีความ 
อุดมสมบูรณ์ด ีมเีขื่อนเก็บกกัน้ํา และคนัคูน้ํา เรยีบรอ้ยเป็นส่วนใหญ่ การดําเนินการจะอยู่ภายใต้
ขอบเขตวงเงนิและความเหมาะสม และมีการจดัทําโครงการดําเนินการเป็นแห่งๆ ไป ตาราง 
ขา้งล่างนี้แสดงพืน้ทีท่ีก่ําหนดเขตปฏบิตักิาร 

การเร่งรดัพฒันาชนบทด้านการเกษตร 

สํานักงานเร่งรดัพฒันาชนบทได้ดําเนินการเกี่ยวกบัการเกษตร คอื งานพฒันาแหล่งน้ํา  
ซึง่ไดด้ําเนินการไปแลว้ประมาณ 500 แหล่ง ส่วนมาก ไดแ้ก่ การขุดบ่อน้ํา นอกนัน้เป็นการขุดบ่อ
บาดาล สระอ่างเก็บน้ํา ผลติน้ําประปา สรา้งฝายน้ําล้นและคลองส่งน้ํา งานธุรกจิเศรษฐกจิชนบท 
ไดจ้ดัตัง้กลุ่มเกษตรกรระดบัอําเภอขึน้ 40 อําเภอ 

นโยบายในเรื่องการเร่งรดัพฒันาชนบทในดา้นการเกษตร คอื เพื่อเป็นงานเสรมิกจิการใน
ด้านการเกษตรในเขตที่มกีารแทรกซมึของผู้ก่อการรา้ยฝ่ายตรงขา้มรฐับาล โดยทําให้งานระดบั 
หมู่บ้านตําบลมคีวามสมบูรณ์ ช่วยให้ชาวชนบทได้รบัประโยชน์จากบรกิารของรฐั มพีลงัทาง
เศรษฐกจิเพยีงพอทีจ่ะช่วยตนเองและช่วยรกัษาความมัน่คงในทอ้งทีไ่วไ้ดด้ว้ย 

โครงการ ร.พ.ช. ท่ีส าคญั 

แผนงานทีส่าํคญัเป็นแผนงานต่อเนื่อง คอื 

แผนงานพฒันาขัน้พื้นฐาน มโีครงการที่สําคญั คอื โครงการพฒันาแหล่งน้ําระยะยาว 
เพื่อปรบัปรุงและจดัหาแหล่งน้ําสําหรบัสาธารณูปโภคและการเกษตรในบรเิวณที่ขาดแคลนน้ํา ใน
จงัหวดัเขตเร่งรดัพฒันาชนบท โดยจะทําการขุดบ่อน้ําตื้น 950 บ่อ สรา้งสระมาตรฐาน 1,900 สระ 
เจาะบ่อบาดาล 2,450 บ่อ และทาํนบขนาดเลก็และอ่างเกบ็น้ําในบรเิวณทีเ่หมาะสม 

แผนงานเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจของเกษตรกร ในเขต ร.พ.ช. มโีครงการที่สําคญั คอื 
โครงการธุรกจิเศรษฐกจิชนบท เพื่อเพิม่พนูรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรโดยการผนึกกําลงัขึน้เป็นสถาบนั
กลุ่มเกษตรกรกระดบัอําเภอ ในระยะของแผนจะดาํเนินการจดัตัง้สถาบนักลุ่มเกษตรกรระดบัอําเภอ
ใหไ้ด ้140 อําเภอ 

แผนงาน ร.พ.ช. สมบูรณ์แบบ มโีครงการสําคญั คอื โครงการส่งเสรมิการเลีย้งโคกระบอื , 
เลีย้งปลาน้ําจดื, ปลกูพชืไร และการปลูกหม่อนเลีย้งไหม ทัง้นี้ เพื่อใหช้าวชนบทมรีายไดแ้ละความ
เป็นอยูด่ขี ึน้ โดยจะดาํเนินการในอําเภอต่างๆ ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

สินเช่ือเพ่ือการเกษตร 
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จากการสํารวจสนิเชื่อการเกกษตรในประเทศไทยของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี 
2506 ปรากฏว่า ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ใหเ้งนิกู้แก่เกษตรกรมากกว่ารอ้ยละ 90 ของสถาบนัของ
รฐับาลทัง้หมด โดยใหกู้้ไปประมาณ 200 ลา้นบาท ซึง่เป็นเพยีงรอ้ยละ 5 ของสนิเชื่อของเกษตรกร
ทัง้หมด 

ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2513 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึง่รบัโอนงาน 
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ตัง้แต่ปี 2509 มยีอดเงนิที่ให้กู้แก่เกษตรกร เป็นจาํนวนประมาณ 1,209 
ลา้นบาท ธนาคารกรุงเทพฯ 123 ลา้นบาท และธนาคารอื่นๆ อกีประมาณ 25 ลา้นบาท รวมยอด
เงนิกูแ้ก่เกษตรกรจากสถาบนัต่างๆ มปีระมาณ 1,357 ลา้นบาท 

เมือ่พจิารณาถงึความเจรญิของเกษตร ซึง่ต้องการเทคนิคใหม่ๆ ในการผลติ กเ็หน็ไดว้่า มี
ความต้องการเงนิทุนเพิม่มากขึน้ ประกอบด้วยสิง่ของและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการเกษตร
กรรมไดม้รีาคาสงูกว่าเดมิ ความตอ้งการสนิเชื่อในการเกษตรกรรมกต็้องเพิม่ขึน้ดว้ย ฉะนัน้ จงึอาจ
ประมาณได้ว่า สถาบนัการเงนิได้ให้เงนิกู้แก่เกษตรกรในสิ้นปี 2513 ไม่เกนิรอ้ยละ 10–15 ของ
ความตอ้งการสนิเชื่อในการเกษตกรกรรมทัง้หมด  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบนัสนิเชื่อการเกษตรที่สําคญัที่
ดาํเนินการใหกู้ย้มืแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในระยะสัน้และปานกลาง 

นโยบายและมาตรการ 

ขยายการใหส้นิเชื่อการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลางให้กวา้งขวาง  
ยิง่ขึ้น พรอ้มทัง้พจิารณาจดัตัง้สถาบนัการเงนิเพื่อการเกษตรสําหรบัเงนิกู้ระยะยาว ทั ้งนี้ โดยมี
มาตรการต่างๆ ดงันี้ 

1. ขยายทุนเรอืนหุ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สูงขึน้อีก
ประมาณหนึ่งเท่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รบัการสนับสนุนเงนิกู้ทุนจาก  
งบประมาณแผ่นดนิเสมอมา จนบดันี้ได้รบังบประมาณใกล้จะเต็มจํานวนทุนเรอืนหุ้นที่กําหนดไว้
ตามกฎหมาย จาํนวน 1,000 ลา้นบาทแลว้ 

2. พจิารณาออกกฎหมายพเิศษเพื่อออกพนัธบตัรสําหรบัชําระใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิเป็น 
ค่าทีด่นิบางส่วน 

3. ขยายการรบัช่วงซือ้ตัว๋เงนิสนิเชื่อเพื่อการเกษตร ทัง้ในดา้นการผลติและการตลาด
ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยความรว่มมอืจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สนบัสนุนใหธ้นาคารพาณชิยข์ยายสนิเชื่อเพื่อการเกษตรใหม้ากยิง่ขึน้ 
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5. ส่งเสรมิใหม้กีารกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิต่างประเทศเพื่อการพฒันาเกษตร โดยมี
แผนปฏบิตังิานทีแ่น่นอน 

6. สนบัสนุนสถาบนัการเงนิต่างๆ ใหด้าํเนินการใหกู้เ้งนิ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การเกษตรของรฐัใหม้ากทีสุ่ด แผนการนี้ควรกําหนดสําหรบัทอ้งทีเ่ป็นแห่งๆ ไป โดยถอืว่าเป็นเขต
ส่งเสรมิการเกษตรเฉพาะอยา่ง 

7. จดัตัง้สถาบนัการเงนิเพื่อการเกษตรสําหรบัระยะยาวขึน้ เพื่อใหส้ถาบนัการเกษตร
กู้โดยมอีตัราดอกเบีย้ตํ่าและระยะใชห้นี้ยาวพอควร เพื่อประโยชน์ในการลงทุนเพื่อการพฒันาทีด่นิ 
และการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

การช่วยเหลือเกษตรกร 

โครงการช่วยเหลอืเกษตรกร (เดมิเรยีกโครงการช่วยเหลอืชาวนา) ซึ่งมคีณะกรรมการ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรเป็นผู้ดําเนินการ ได้เริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2509 โดยรวบรวมงานช่วยเหลอื 
ชาวนาที่ดําเนินการอยู่ตามหน่วยราชการและสถาบนัต่างๆ ที่กระจดักระจายกันอยู่เข้ามาไว้ใน 
โครงการเดยีวกนั และมหีลกัการช่วยเหลอื 3 ประการ คอื การเพิม่ผลผลติ การพยุงราคาขา้ว และ
การใหส้นิเชื่อการเกษตร 

1. การเพ่ิมผลผลิต ซึ่งได้ให้การช่วยเหลอืโดยผ่านสถาบนั 3 ประเภท คอื กลุ่ม 
ชาวนา สมาคมชลประทานราษฎร ์และสหกรณ์ เพื่อใหเ้กษตรกรยมืไปใชจ้่ายซือ้ปุ๋ ย เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องพ่นยา ยาปราบศตัรูพชื และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ได้จดัสรรงบประมาณให้เพื่อการนี้เพิม่ขึ้น
เป็นลาํดบัทุกๆ ปี กล่าวคอื เพิม่จากปี 2509 จากจาํนวน 30 ลา้นบาท มาใหเ้ป็น 100 ลา้นบาท ใน
ปี 2513 ปี 2514 เป็น 100 ลา้นบาท และปี 2515 เป็น 130 ลา้นบาท 

การให้สนิเชื่อเพื่อเพิม่ผลผลติดงักล่าวนี้ ได้ประสบอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกบัการ 
ตดิตามหนี้คนื ปรากฏว่า หนี้สูญและการผดิชําระหนี้ของเกษตรกรเป็นจํานวนมาก ประกอบกบั  
เจา้หน้าทีฝ่า่ยผูต้ดิตามหน้ี ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครอง และพนักงานส่งเสรมิของส่วนราชการ ซึง่
เหน็ไดว้่าเป็นการขดักบัส่งเสรมิตอ้งใหร้าษฎรดใีจทีไ่ดพ้บปะ และพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอื แทนที่
จะเป็นผูค้อยตดิตามทวงหนี้ ซึ่งราษฎรต้องการหลบหลกี ดงันัน้ จงึได้พจิารณาจดัดําเนินการให้มี
โครงการจดัตัง้กองทุนพเิศษส่งเสรมิการเกษตรขึน้ภายใต้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร 

2. การพยุงราคาข้าว รฐับาลได้มมีาตรการประกนัราคาขา้วขัน้ตํ่าให้แก่ชาวนาโดย
ได้ดําเนินการพยุงราคาข้าวเปลอืกตัง้แต่ปี 2509 เป็นต้นมา ทัง้นี้ โดยได้กําหนดราคาประกนั
สาํหรบัแต่ละปี โดยตัง้หน่วยรบัซือ้ดาํเนินการตามระเบยีบการรบัซือ้เพื่อพยุงราคาไวท้ัง้ทีก่รุงเทพฯ 
และในต่างจงัหวดัด้วย ในปี 2514 โครงการนี้ได้รบัเงนิช่วยเหลอืพยุงราคาขา้ว เป็นจํานวน 50  
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ลา้นบาท โดยจดัสรรมาใหจ้ากงบช่วยเหลอืเกษตรกรเพื่อเพิม่ผลผลติ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 จะเปลีย่นวธิพียุงราคาขา้วเปลอืกมาใหส้ถาบนัเกษตรกรดําเนินการเอง รวมทัง้การประกนัราคา
พชืผลบางชนิดทีอ่ยูใ่นแผนส่งเสรมิพเิศษดว้ย 

3. สินเช่ือเพ่ือการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  
ไดต้ัง้มาตัง้แต่ปี 2509 และไดร้บังบประมาณสนับสนุนเรื่อยมา ในปี 2514 ไดร้บั 210 ลา้นบาท ใน
ระยะแผนที ่3 คาดว่าจะไดเ้งนิลงทุนเพิม่ขึน้อกีประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

การตลาดการเกษตร 

การส่งเสรมิการผลติมปีญัหาสําคญัประการหน่ึง คอื การจําหน่ายทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศประสบอุปสรรค เนื่องจากเกษตรกรผูผ้ลติไม่สามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม
คุม้กบัตน้ทุนทีล่งไปประกอบทัง้ราคากเ็คลื่อนไหวเปลีย่นแปลงมาก และส่วนมากราคามกัถูกในต้น
ฤดเูกบ็เกีย่ว เพราะว่าเกษตรกรมคีวามจาํเป็นตอ้งขายพชืผลเป็นส่วนใหญ่ 

นโยบายการตลาด ในแผนพฒันาเศรษฐกจิ ฉบบัที ่3 จะได้พจิารณาหาตลาดและวธิกีาร
ตลาดให้เหมาะสมควบคู่ไปกบัการเร่งรดัการส่งเสรมิการผลติด้วย เพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกร 
ผูผ้ลติไดร้บัราคาโดยยตุธิรรมและมคีวามแน่นอนหรอืเสถยีรภาพในเรื่องราคา ทัง้นี้ โดยมมีาตรการ
ต่างๆ ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกรใหเ้จรญิแพร่หลาย และมคีวามสามารถในเรื่องดา้นธุรกจิ
ใหเ้ขม้แขง็ เพื่อทีจ่ะไดด้าํเนินการซือ้ขายไดเ้องไมต่อ้งผ่านคนกลาง 

2. สนิคา้ทีม่กีารเรง่รดัการเพิม่ผลผลติเป็นพเิศษควรส่งเสรมิใหม้กีารกระทําร่วมกนัใน
ระดบัการผลติและการจาํหน่ายใหถ้งึมอืผูบ้รโิภค 

3. ในระยะแผนฉบบัที่ 3 ควรสนับสนุนให้มคีณะกรรมการหรอืคณะดําเนินงาน
พจิารณานโยบาย และวธิกีารตลาดในสนิค้าที่สําคญัๆ แต่ละประเภท ทัง้นี้ เพื่อจะได้พจิารณาถึง
ปญัหาอุปสรรค ตลอดจนวธิดีําเนินงานตามหน้าทีต่่างๆ ของการตลาด องคป์ระกอบของตลาดและ
เคา้โครงสรา้งของตลาด 

4. ในกรณีทีส่มควรและสามารถกระทําได ้ควรจดัใหม้กีารประกนัราคาพชืระดบัไร่นา 
โดยใหเ้อกชนรว่มมอืดว้ย 

5. กระทรวงเกษตรควรรว่มมอืประสานงานกบักระทรวงเศรษฐการสนับสนุนโครงการ
ตลาดระดบัไรน่า รวมทัง้การใหข้า่วสารการเกษตรแก่เกษตรกรดว้ย 

โครงการตลาดท่ีส าคญั 
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โครงการและมาตรการทีส่ําคญัๆ ที่จะช่วยเหลอืเกี่ยวกบัดา้นการตลาดมโีครงการสหกรณ์  
อเนกประสงค ์ซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะช่วยสมาชกิทัง้ในดา้นการผลติและการจาํหน่าย 

ขณะนี้ไดม้กีลุ่มเกษตรกรตัง้ขึน้เป็นจํานวนมาก และกําลงัจะมพีระราชบญัญตัริบัรองกลุ่ม
เกษตรกรใหม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคล สามารถดาํเนินธุรกจิได้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศใหม้กีารรบัซือ้ตัว๋เงนิสนิเชื่อเพื่อการเกษตรได ้มาตร -
การนี้เป็นมาตรการทีส่าํคญัอนัหน่ึงในการทีจ่ะช่วยเหลอืเกษตรกรในเรื่องการตลาดโดยเฉพาะ และ
จะช่วยใหส้ถาบนัเกษตรกรเจรญิแพรพ่ลายและเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

ปุ๋ ย ปจัจยัทีส่ําคญัอย่างยิง่ในการส่งเสรมิการผลติต่อไร่ให้สูงขึน้ นอกจากน้ําแล้วก็คอื ปุ๋ ย 
ปจัจุบนัน้ีปรากฏว่าได้มกีารห้ามนําปุ๋ ยประเภทไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียซลัเฟต และยูเรยีเข้า
ประเทศ มาตัง้แต่ 28 มถุินายน 2511 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหนํ้าปุ๋ ยต่างประเทศดงักล่าวเขา้
มาแข่งขนักบับรษิทัปุ๋ ยเคม ีจาํกดั จงึเหน็ควรกําหนดนโยบายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ส่งเสรมิให้
เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ ยในราคาถูก มิฉะนัน้จะเป็นอุปสรรคสําคัญในการเร่งรัดพัฒนาการเกษตร  
โรงงานปุ๋ ยในประเทศ ควรไดร้บัการพจิารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญในทางเคมวีศิวกรรมว่า จะแปลงเป็น
โรงงงานผลติปุ๋ ยโดยใชก้รรมวธิอีื่นหรอืผลติเคมวีตัถุอื่นไดอ้ย่างไร และต้องพจิารณาโดยรอบคอบ
ถงึเงนิลงทุนและวธิดีาํเนินการเป็นขัน้ๆ ดว้ย 

งบพฒันาการเกษตร 

เงนิลงทุนเพื่อพฒันาการเกษตรนัน้มาจากส่วนเอกชนและที่ไดม้าจากงบประมาณแผ่นดนิ  
สมทบดว้ย เงนิกูแ้ละความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

1. งบประมาณ อตัราส่วนของงบพฒันาการเกษตรต่องบพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศทัง้หมดอยู่ในเกณฑต์ํ่า คอื ประมาณร้อยละ 20 เหตุผลส่วนใหญ่ที่ตัง้งบประมาณ 
ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรตํ่า (ยกเว้นกรมชลประทาน) ก็เนื่องด้วยส่วนราชการ 
เหล่านี้ทํางานไดใ้นวงจาํกดั เพราะการขาดกําลงัเจา้หน้าทีท่ี่ทรงคุณวุฒ ิและลกัษณะของโครงการ
ส่วนมากก็ไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากนัก โดยที่นโยบายในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 3 จะเน้นหนักในด้านการเกษตรก็จะได้สนับสนุนในด้านกําลังคนที่มีคุณวุฒิและ
ความสามารถทางเกษตร 

อตัราการเพิม่ของงบประมาณเพื่อพฒันาสาขาเกษตร นอกจากชลประทานในระยะ
แผนที ่3 ประมาณไวว้่าจะเพิม่รอ้ยละ 10 ต่อปี เนื่องจากนโยบายเรื่องการชลประทานในระยะ 3 นี้  
จะไดเ้ปลีย่นจากการสรา้งเขือ่นใหญ่ เป็นการสรา้งระบบส่งน้ําและระบายน้ําในเขื่อนทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 
ให้น้ําไปถึงมอืเกษตรกร และเร่งรดัการก่อสร้างโครงการที่กําลงัดําเนินการให้เสร็จ ดังนัน้ จึง
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กําหนดไวว้่าอตัราส่วนงบพฒันาชลประทานซึง่เป็นยอดประมาณรอ้ยละ 50 ถงึ 60 ของยอดพฒันา
สาขาเกษตรกรด้านอื่นๆ เพิม่ได้มากขึน้ (ดงัตารางประกอบงบพฒันาประจาํปีงบประมาณ 2515–
2519 หน้า 256)  

2. เงินกู้ต่างประเทศ เงนิกู้จากต่างประเทศเพื่อพฒันาการเกษตรนัน้ ส่วนใหญ่ไดใ้ช้
เพื่อการก่อสรา้งตามโครงการชลประทานทัง้สิ้น มไิดกู้้มาเพื่อพฒันาการเกษตรโดยตรง ในโอกาส
ต่อไปจึงควรริเริ่มการกู้เง ินเพื่อการเกษตรสาขาที่สําคัญ เช่น สินเชื่อการเกษตร การประมง  
เครื่องมือและวัสดุทุ่นแรงในการเกษตร เพื่อสมทบกองทุนของสถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
สามารถใหกู้แ้ก่อุตสาหกรรมการเกษตรชลประทานดว้ย 

3. ความช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการช่วยเหลอืจากต่างประเทศเพื่อการเกษตร
ที่แล้วมาอยู่ในระดบัตํ่า ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือขนาดเล็กและกระจดักระจาย ทําให้ไม่ได้ 
ผลเท่าที่ควร จงึควรจดัทําแผนขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้านการเกษตรขึ้น โดยรวม
เฉพาะโครงการใหญ่ๆ ทีส่าํคญัและมแีนวดาํเนินการแน่นอน แผนน้ีจะตอ้งยดึลาํดบัความสําคญัตาม
แผนพฒันาของชาตเิป็นหลกั โดยเน้นหนักการผลติสนิคา้ประเภททีส่่งออกได ้การกระจายประเภท
การผลติโดยส่งเสรมิผลติผลใหม่ๆ และผลติผลทีส่ามารถขายออกได้โดยมตีลาดแน่นอน และการ
ดําเนินการให้ถึงตวัเกษตรกรโดยตรง เป็นต้น เนื่องจากการลงทุนเพื่อการเกษตรเป็นการลงทุน
ระยะยาวไดผ้ลน้อยในระยะแรก จงึจะตดิต่อขอความช่วยเหลอืประเภทใหเ้ปล่าดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 222 

งบพฒันาการเกษตรและชลประทาน 
 

หน่วย : ล้านบาท 
กรมหรอืส่วนราชการ งบพฒันาปี 2515–2519 รวม 

  2515 2516 2517 2518 2519 
กระทรวงเกษตร       
สาํนกังานปลดักระทรวง 43.71 50.33 47.45 65.55 72.20 292.24 
กรมสง่เสรมิการเกษตร 106.42 125.26 139.29 156.23 172.45 699.65 
กรมกสกิรรม 126.54 143.34 161.96 183.17 210.33 825.34 
กรมการขา้ว 62.50 71.20 76.80 81.50 90.10 382.10 
กรมประมง 67.60 66.36 73.34 75.10 80.20 362.60 
กรมปศุสตัว ์ 109.43 121.20 126.37 139.70 150.05 646.75 
กรมปา่ไม ้ 119.831/ 121.662/ 136.97 155.01 174.96 708.43 
กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ       
สาํนกังานปลดักระทรวง 8.19 19.06 24.96 26.23 32.18 110.62 
กรมพฒันาทีด่นิ 76.53 87.28 97.00 98.20 105.30 464.31 
กรมสหกรณ์พาณิชยแ์ละธนกจิ 13.47 15.28 17.73 20.58 23.93 90.99 
กรมสหกรณ์ทีด่นิ4/ 56.04 72.17 88.49 103.26 115.65 435.61 
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กรมหรอืส่วนราชการ งบพฒันาปี 2515–2519 รวม 
  2515 2516 2517 2518 2519 

รฐัวิสาหกิจการเกษตร       
องคก์ารสะพานปลา 5.57 12.13 10.14 5.61 6.00 39.45 
องคก์ารสวนยาง 10.54 9.88 0.12 - 1.72 22.26 
องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ 11.33 8.32 9.75 8.70 11.69 49.795/ 
สาํนกังานกองทุนสงเคราะห ์       
การทาํสวนยาง 29.86 40.42 145.06 168.83 166.64 550.82 

รวมเกษตร 850.56 960.89 1,165.03 1,287.67 1,413.41 5,680.96 
อ่ืนๆ       
สนิเชื่อการเกษตร 220.006/ 220.006/ 220.006/ 220.006/ 220.006/ 1,100.00 
งบชว่ยเหลอืเกษตร 150.006/ 150.006/ 150.006/ 150.006/ 150.006/ 750.00 
กองทุนจดัสรรทีด่นิ 33.16 35.00 40.00 45.00 50.00 203,16 
อื่นๆ (กรมการปกครอง รพช.) 69.13 84.64 91.67 99.67 106.73 451.22 

รวมอ่ืนๆ 472.29 489.69 501.00 514.67 526.73 2,504.38 
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กรมหรอืส่วนราชการ งบพฒันาปี 2515–2519 รวม 

  2515 2516 2517 2518 2519 
กรมชลประทาน       
ก่อสรา้งเขือ่นใหญ่ 698.10 685.30 708.60 540.00 560.00 3,192.00 
อ่างเกบ็น้ํา 126.00 055.00 170.00 180.00 190.00 821.00 
เหมอืงฝาย 150.00 162.00 165.00 180.00 200.00 857.00 
คนัคน้ํูา 50.00 55.00 55.00 65.00 65.00 290.00 
ชลประทานทัว่ไป 209.00 265.00 278.00 318.00 348.00 1,418.00 
ถนนบนคนัคลอง 63.00 65.00 65.00 70.00 70.00 333.000 

รวมชลประทาน 1,296.00 1,387.000 1,441.60 1,353.00 1,433.00 6,911.00 
รวมงบประมาณสาขาการเกษตรและสหกรณ์ 2,618.95 2,850.00 3,108.03 3,155.34 3,373.14 15,096.34 
เงนิกูต่้างประเทศ - - - - - 11,635.007/ 
เงนิช่วยเหลอื       

รวมทัง้ส้ิน - - - - - 17,581.348/ 
 
 

 

 

 

 



 225 

รฐัวิสาหกิจการเกษตร 

รฐัวิสาหกกิจเกษตรประกอบด้วย องค์การสะพานปลา องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น  
องคก์ารสวนยาง องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้และองคก์ารเลีย้งไก่ รฐัวสิาหกจิเกษตรส่วนใหญ่มุ่งใน
ดา้นส่งเสรมิอาชพีเกษตรกร รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและดําเนินการส่งเสรมิแหล่งตลาดจาํหน่าย
สนิคา้สตัวน้ํ์า 

องค์การสะพานปลา ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของชาวประมงในด้านการขนส่ง
การตลาดสนิค้าสตัว์น้ํา และส่งเสรมิสวสัดกิารของชาวประมง ตลอดจนพฒันาตลาดสตัว์น้ําและ  
อุตสาหกรรมประมง 7 แห่ง อยู่ที่จงัหวดัภาคใต้ 6 แห่ง และภาคตะวนัออก 1 แห่ง กิจการ 
สะพานปลาที่กรุงเทพฯ และท่าเทยีบเรอืประมงบางแห่งเท่านัน้ที่พอมกีําไร นอกนัน้ประสบการ  
ขาดทุน การดําเนินกจิการขององคก์ารสะพานปลามไิด้มวีตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหากําไร หากแต่เพื่อ
บรกิารสาธารณะเท่านัน้ ปจัจุบนัท่าเทยีบเรอืประมงยงัมไีม่พอกบัความต้องการของชาวประมง  
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี จะไดพ้จิารณาโครงการขยายท่าเทยีบเรอืประมงทีส่งขลา หวัหนิ และขยาย
สะพานปลาสมทุรสาครดว้ย 

องค์การอุตสาหกรรมห้องเยน็ ได้เริม่ดําเนินกจิการตัง้แต่ปี 2501 มวีตัถุประสงค์เพื่อ
บรกิารประชาชนในการอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนสนิคา้สตัวน้ํ์าในบางฤดูกาล
โดยวธิเีกบ็สนิคา้สตัวน้ํ์าใหอ้ยูใ่นสภาพดมีคีุณภาพ แลว้จาํหน่ายใหป้ระชาชนในราคาพอสมควร อนั
เป็นการช่วยใหป้ระมงมรีายไดด้ขีึน้ การดําเนินธุรกจิขององคก์ารฯ ทีเ่ป็นกจิการหลกัไดแ้ก่ การซือ้
และจาํหน่ายสนิคา้สตัวน้ํ์าโดยเฉพาะปลาท ูแต่ปรากฏว่าในระยะหลงักจิการหลกัประสบการขาดทุน
ทุกปีมา เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานขององคก์ารสูงมาก ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 นี้จะไดพ้จิารณาแผนทีจ่ะรวมกจิการหอ้งเยน็ไวก้บัองคก์ารสะพานปลา และวธิปีระหยดัค่าใชจ้า่ย 

องคก์ารสวนยาง ดําเนินการปลูกสรา้งสวนยางพนัธุ์ด ีเพาะเมลด็พนัธุ์ยางเพื่อขยายการ
ทําสวนยาง และการปลูกยางแทน ตัง้แต่ปี 2506 จนถงึสิน้ปี 2514 องค์การสวนยางไดป้ลูกสรา้ง
สวนยางพนัธ์ดสีวนที่ 2 ไปแล้วทัง้สิ้น 10,400 ไร่ นอกจากนี้ในปี 2514 องค์การสวนยางได ้
ก่อสรา้งโรงงานทํายางแท่ง 1 โรง เพื่อเตรยีมผลติยางแท่งจากน้ํายางพนัธุ์ดสีวนที ่2 ขององคก์าร 
อกีด้วย ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ องค์การสวนยางจะมโีครงการปลูกสรา้งสวนยางต่อไปในปี 
2515 และปี 2516 อกีปีละ 3,200 ไร่ ซึง่จะปลูกยางพนัธุด์ไีดร้วมทัง้สิน้ 16,800 ไร่ เตม็เนื้อทีต่าม
โครงการปลูกสรา้งสวนยางพนัธุ์ดสีวนที่ 2 และจะได้พจิารณาโครงการก่อสรา้งโรงงานยางแท่ง 
ขึน้อกี 1 โรง ในปี 2518 สําหรบัผลติยางแท่งกรดีไดจ้ากสวนยางพนัธุ์ดสีวนที ่2 ดว้ย ซึง่จะได้
คาํนึงถงึบรกิารดา้นขนส่งและค่าใชจ้า่ยโดยรอบคอบ 
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องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ มบีทบาทในการพฒันาทรพัยากรป่าไมข้องประเทศอยู่มาก 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 องคก์ารอุตสาหกรารมป่าไมไ้ดป้ลูกสรา้งสวนป่าไมส้กั และไม้
กระยาเลยในท้องที่ภาคเหนือรวม 6 สวน เป็นเนื้อที่ 18,000 ไร่ เนื่องจากการดําเนินงานของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นไปตามเป้าหมายและไดผ้ลด ีประกอบกบัองค์การฯ มงีบประมาณ 
กําลงัเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การปลูกสร้างสวนป่าอยู่พร้อมข้อมูลแล้ว ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
องคก์ารฯ จงึมโีครงการเร่งรดัการปลูกสรา้งสวนป่าจาก 6 สวน เป็น 10 สวน โดยจะปลูกไมส้กัและ
ไมก้ระยาเลยปีละ 10,000 ไร ่โดยใชง้บค่าใชจ้า่ยจากเงนิรายไดข้ององคก์ารฯ เองทัง้สิน้ 

องคก์ารเล้ียงไก่ ดําเนินกจิกรรมมาตัง้แต่ปี 2596 มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิอาชพีในการ
เลี้ยงไก่ จําหน่ายลูกไก่พนัธุ์ดี และอาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และช่วยเหลือ
ประชาชนเกีย่วกบัการครองชพีโดยวธิตีรงึราคาเนื้อสตัวใ์หอ้ยู่ในราคาพอสมควร ในขณะเดยีวกนัก็
พยายามช่วยพยุงราคาเนื้อสัตว์มิให้ตํ่ าลงจนเป็นเหตุให้ผู้เลี้ยงเดือดร้อน การดําเนินงานของ 
องคก์ารในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 อยูใ่นขอบเขตจาํกดั เพราะอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ 

 
 

งบพฒันารฐัวิสาหกิจเกษตร 
พ.ศ. 2515–2519 

(ล้านบาท) 

หน่วยราชการ 
โครงการ งบประมาณ เงินกู้ เงิน 

ช่วยเหลอื 

เงินรายได้
รฐัวิสาหกิจ
เกษตร 

รวม 

1. องคก์ารสะพานปลา 39.45 - - - 39.45 
2. องคก์ารสวนยาง 22.26 - - - 22.26 
3. องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ - - - 50.29 50.29 

รวม 61.71 - - 50.29 112.00 

 

กองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่นับอยู่ในคําจาํกดั
ความของรฐัวสิาหกจิ ดําเนินการโดยเกบ็เงนิสงเคราะหจ์ากผู้ส่งยางออกนอกประเทศนํามาใช้จ่าย
เพื่อการปลูกบางพันธุ์ดี แทนสวนยางเก่าเป็นปีๆ ไป กองทุนเริม่ดําเนินงานมาตัง้แต่ปี 2505  
จนถงึปี 2513 ปลูกยางแทนไปแลว้ทัง้สิน้ 420,000 ไร่ ซึง่ยงัน้อยอยู่มาก ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี้มี
โครงการเร่งรดัการปลูกยางแทนให้เร็วขึ้น เพื่อเร่งรดัการปลูกแทนให้ได้เนื้อที่ 11.5 ล้านไร ่ 
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ภายใน 10 ปี รวมเนื้อที่เดมิด้วย โดยจะเร่งรดัการปลูกยางแทน ในปี 2515 154,000 ไร่ และ 
ปีละ 135,000 ไร ่ตัง้แต่ปี 2516 เป็นตน้ไป 

 

รฐัวิสาหกิจเกษตร 

(ล้านบาท) 

หน่วยราชการ 

                          โครงการ 

2515 2516 2517 1518 2519 รวม 

เสนอของบประมาณ       
1.  องคก์ารสะพานปลา 5.57 1+2.13 10.14 5.61 6.00 39.45 
2.  องคก์ารสวนยาง 10.54 9.88 0.12 - 1.71 22.26 

รวม 16.11 20.01 10.26 5.61 7.72 61.71 

ตัง้ค่าใช้จ่ายจากรายได้ของ 

รฐัวิสาหกิจ 

      

1.  องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ 11.83 8.32 9.75 8.70 11.69 50.29 

รวม 11.83 8.32 9.75 8.70 11.69 50.29 

 

กองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่นับอยู่ในคําจาํกดั
ความของรฐัวสิาหกจิ ดําเนินการโดยเกบ็เงนิสงเคราะหจ์ากผู้ส่งยางออกนอกประเทศนํามาใช้จ่าย
เพื่อการปลกูบางพนัธุด์ ีแทนสวนยางเก่าเป็นปีๆ ไป กองทุนเริม่ดําเนินงานมาตัง้แต่ปี 2505 จนถงึ
ปี 2513 ปลูกยางแทนไปแล้วทัง้สิ้น 420,000 ไร่ ซึ่งยงัน้อยอยู่มาก ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี้มี
โครงการเร่งรดัการปลูกยางแทนใหเ้รว็ขึน้ เพื่อเร่งรดัการปลูกแทนใหไ้ดเ้นื้อที ่11.5 ลา้นไร่ ภายใน 
10 ปี รวมเนื้อทีเ่ดมิดว้ย โดยจะเร่งรดัการปลูกยางแทน ในปี 2515 154,000 ไร่ และปีละ 135,000 
ไร ่ตัง้แต่ปี 2516 เป็นตน้ไป 
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งบพฒันาการเกษตร (กองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง) 

โครงการ 2515 2516 2517 1518 2519 รวม 

โครงการเร่งรดัการปลกูยางแทน 29.86 40.42 145.06 168.83 166,65 550.82 

รวม 29.86 40.42 145.06 168.83 166.65 550.82 

 
 

 

…………………………………… 

 

 



บทท่ี 9 
อตุสาหกรรมและเหมืองแร่ 

………………………….. 

การพฒันาอตุสาหกรรมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 (2510–2514) อุตสาหกรรมของประเทศไดม้กีารพฒันา
ขยายตัวเพิ่มขึ้น มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี  
สูงกว่าอตัราการเพิม่ของรายได้ประชาชาติซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ในปี 2514 มูลค่าเพิ่ม 
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมมปีระมาณ 22,000 ล้านบาท ซึง่ทําใหส้ดัส่วนของรายไดใ้นสาขาอุตสาห-
กรรมเทยีบกบัมวลรวมผลติภณัฑ์ประชาชาติได้เปลี่ยนแปลงจากเดมิ คอื ในปี 2509 สดัส่วน 
รายได้ของอุตสาหกรรมคิดเป็นรอ้ยละ 15.5 ของมวลรวมผลติภณัฑป์ระชาชาต ิสําหรบัปี 2514 
สดัส่วนนี้ไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 17.2 นอกจากการเพิม่รายไดแ้ลว้ การขยายตวัในทางอุตสาหกรรม
ไดเ้พิม่การมงีานทําขึน้ปีละประมาณ 20,000 คน ในปี 2514 แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
มจีาํนวนประมาณ 20,000 คน ในปี 2514 แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มจีาํนวนประมาณ 
750,000 คน หรอืประมาณรอ้ยละ 5 ของแรงงานทัง้หมด 

ในระหว่างปี 2510–2514 จํานวนโรงงานที่จดทะเบยีนไว้กบักระทรวงอุตสาหกรรมได้ 
เพิม่ขึน้เฉลี่ยปีละประมาณ 2,300 โรง ในปี 2509 มจีํานวนโรงงาน 41,212 โรง และเพิม่เป็น
ประมาณ 53,000 โรง ในปี 2514 โรงงานซึ่งตัง้ขึน้ใหม่ในระยะเวลาดงักล่าวประมาณรอ้ยละ 93 
เป็นโรงงานขนาดเลก็มเีงนิลงทุนน้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท และมลีกัษณะเป็นอุตสาหกรรมครวัเรอืนทีม่ ี
อยู่ดัง้เดิมแล้ว อุตสาหกรรมเหล่านี้  ได้แก่ โรงสีข้าว อู่ซ่อมเครื่องจกัรยนต์ โรงกลึง โรงหล่อ  
โรงพมิพ์ โรงงานประกอบยารกัษาโรค โรงโม่หนิ และอื่นๆ โรงงานเหล่านี้มกีารลงทุนประมาณ  
รอ้ยละ 25 ของการลงทุนในอุตสาหกรรมทัง้สิน้ 

สําหรบัโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุนฯ  
ส่วนใหญ่เ ป็นโรงงานขนาดกลางและใหญ่ มีเ งินลงทุนม าก ในระหว่ าง ปี  2510–2513  
มอุีตสาหกรรมที่ได้รบับตัรส่งเสรมิจํานวนประมาณ 340 ราย เงนิลงทุนทัง้สิ้นประมาณ 14,200 
ล้านบาท มจีํานวนคนงานประมาณ 50,000 คน ในจํานวนนี้เป็นทุนจดทะเบียนของคนไทย
ประมาณรอ้ยละ 65 นอกนัน้เป็นเงนิทุนจากต่างประเทศ ประเทศทีล่งทุนมากในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัจนี สหราชอาณาจกัร ตามลาํดบั 

ระบบอตุสาหกรรมไทย ในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงจาก 10 ปีทีผ่่านมา โดยความสําคญั
ของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ดัง้เดิม เช่น โรงสีข้าว โรงเลื่อยไม้ และโรงน้ําแข็ง ได้ลดถอยลงไป  
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อุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้เกดิขึน้และเป็นส่วนประกอบส่วนสําคญัของระบบอุตสาหกรรมในปจัจุบนั  
อุตสาหกรรมเหล่านี้  ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุ ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  
อุตสาหกรรมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และยานยนต์อื่นๆ 
อุตสาหกรรมกลัน่น้ํามนัพชื และอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 

การขยายตวัของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดงักล่าวนี้มผีลทําให้ขดีความสามารถของ
ระบบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และนําไปสู่ความสามารถพึ่งตัวเองได้ของประเทศในหลายด้าน  
บางอุตสาหกรรม สามารถส่งผลติภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายในต่างประเทศเป็นสนิคา้ออกได ้เป็นต้นว่า 
อุตสาหกรรมผลไม ้กระป๋อง อุตสาหกรรมสิง่ทอ และอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง 

อุตสาหกรรมที่ได้ขยายตวัเพิม่ขึน้ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติสนิค้า
สําเรจ็รปูเพื่อการอุปโภคบรโิภค การทีอุ่ตสาหกรรมประเภทนี้ไสดข้ยายตวัเพิม่ขึน้ก่อนประเภทอื่น 
เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมผลติสนิค้าเพื่อทดแทนการนําเขา้ ตลาดสนิค้าอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้มี
อยู่แลว้ ประกอบกบัรฐับาลไดม้นีโยบายส่งเสรมิการลงทุนทางอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ทัง้ที่เป็น
ทุนภายในประเทศและทุนจากต่างประเทศ รวมทัง้ใหค้วามสนบัสนุนคุม้ครองอุตสาหกรรมดว้ยพกิดั
อตัราภาษีที่เพยีงพอ สําหรบัอุตสาหกรรมที่ผลติสนิค้ากึ่งสําเรจ็รูปหรอืวตัถุดบิและสนิค้าประเภท
ทุน ถงึแมจ้ะมอียู่บ้าง แต่กย็งัมจีาํนวนจาํกดั ทัง้นี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ผลติสนิคา้กึ่งสําเรจ็รูป
และสนิคา้ประเภททุน เป็นอุตสาหกรรมประเภทพืน้ฐานทีจ่ะต้องมขีนาดกําลงัการผลติมากและต้อง
มตีลาดทีก่วา้งขวาง และจาํเป็นตอ้งมกีารลงทุนมาก 

รฐับาลได้มีบทบาทสําคญัด้านการส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 การสนบัสนุนและส่งเสรมิของรฐับาล ไดแ้ก่ 

(1) การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ 
อุตสาหกรรม โดยกําหนดสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เป็นต้นว่า ลดหย่อนและยกเวน้ภาษอีากรเครื่องจกัร 
อุปกรณ์ วตัถุดบิ ภาษีเงนิได้ในกําหนดระยะ 5 ปี อนุญาตให้นํานายช่างฝีมอืจากต่างประเทศ 
อนุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศ และใหส้ทิธซิือ้ทีด่นิแก่ชาวต่างประเทศ 

(2) การสนับสนุนในด้านสนิเชื่อต่างๆ สําหรบัสนิค้าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ใหญ่ โดยมบีรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นจกัรกลสําคญั และกําลงัขยายการ
ดําเนินงานให้กว้างขวางออกไปอกีมาก สําหรบัอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มทีุนไม่เกนิ 2 ล้านบาท  
ก็ได้ร ับการสนับสนุนจากสํานักงานธนกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กร ะทรวง 
อุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารกรุงไทย อนัเป็นธนาคารพาณิขย์ของรฐับาลได้ให้ความช่วยเหลือ 
นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พจิารณาให้ความช่วยเหลอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋สญัญาใช้เงนิ
สําหรบัการซื้อวตัถุดบิเพื่อกิจการอุตสาหกรรมอกีด้วย ขณะนี้สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมกําลงั
พจิารณารว่มกบับรรษทัเงนิทุนเพื่อจะขยายงานดา้นช่วยเหลอือุตสาหกรรมขนาดยอ่มมากขึน้ 
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(3) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินงานในด้านควบคุมและให้บรกิารอุตสาหกรรมที่
สําคญั คอื การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัมิาตรฐานอุตสาหกรรม พ .ศ. 2512 และการปรบัปรุง 
พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมให้ร ัดกุมยิ่งขึ้น การให้บริการในด้านวิเคราะห์วิจ ัยแก่ 
อุตสาหกรรม การจดัตัง้นิคมเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมเฉพาะประเภทไดเ้ช่าสรา้งโรงงานในราคาตํ่า การ
จดัตัง้สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทรายขึ้น เพื่อให้บริการด้านวิชาการและเครดิตแก่ชาวไร่อ้อย  
ทําการฝึกอบรมหวัหน้าและเจ้าหน้าที่ชัน้บรหิาร พร้อมทัง้ให้คําปรกึษาแนะนําด้านการจดัการ  
การบญัชี และวิศวกรรมแก่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และให้การฝึกอบรม 
คนงานและบริการด้านวิชาการแก่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการของสถาบันบริการ  
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

ถงึแมว้่าการพฒันาอุตสาหกรรมจะไดข้ยายตวัออกไปในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และ  
ฉบบัที่ 2 ก็ตาม แต่ก็ยงัคงประสบปญัหาและอุปสรรคอันเป็นจุดอ่อนที่สําคญัในการพฒันา 
อุตสาหกรรมในอนาคต กล่าวคอื 

(1) ปัญหาในด้านโครงสร้างของอุตสาหกรรม เนื่องจากการพฒันาอุตสาหกรรม 
ในระยะที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะที่อุตสาหกรรมแต่ละชนิดเกิดขึ้นเท่าที่สิ่งแวดล้อมจะ 
อํานวยประโยชน์ การวางแผนพฒันาอุตสาหรรมแต่ละประเภทยงัไม่สอดคลอ้งและรดักุมเพยีงพอ 
การขยายตวัของอุตสาหกรรมจงึประสบอุปสรรคในดา้นต่างๆ ซึง่สรา้งจุดอ่อนใหแ้ก่โครงสรา้งระบบ
อุตสาหกรรม กล่าวคือ ระบบขาดฐานที่ม ัน่คง ได้แก่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ขาดความสัมพนัธ์
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ตลาดผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมมขีนาดจาํกดั ทําใหป้ระสทิธภิาพ
การผลติตํ่า อุตสาหกรรมเพยีงบางประเภทเท่านัน้ทีผ่ลติสนิคา้เพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้ 

(2) ปัญหาเร่ืองเงินทุนและสินเช่ือเพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรม เงนิทุนในประเทศ
ยงัมอียู่จาํกดั เนื่องจากตลาดเงนิทุน Capital Market ของเรายงัไม่ไดจ้ดัตัง้ขึน้อย่างจรงิจงั สนิเชื่อ
จากสถาบนัการเงนิทีม่อียู่ภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อระยะสัน้จากธนาคารพาณิชยต่์างๆ 
การไดร้บัสนิเชื่อกจ็าํเป็นตอ้งหาหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกู ้ส่วนสนิเชื่อระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
เฉพาะประเภทนัน้ นอกจากมจีํากดัแล้ว ส่วนใหญ่ยงัเป็นสินเชื่อค่าเครื่องจกัรจากต่างประเทศ  
เสยีดว้ย 

(3) ปัญหาระบบภาษีอากร ระบบภาษอีากรและการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีด่า้นศุลกากร
และสรรพากรในปจัจุบนัยงัไม่อาจอํานวยให้การพฒันาอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปเท่าที่ควร ทัง้นี้ 
เนื่องจากการนปรบัปรุงภาษีอากรได้ดําเนินการไปเป็นเฉพาะรายๆ เป็นครัง้คราว แต่มไิด้แก้ไข  
ต้นเหตุในระบบภาษีอากร นอกจากนัน้การปรบัปรุงภาษีอากรก็มุ่งไปในแง่เพิม่รายได้ของรฐัเป็น
สาํคญัอกี จงึทาํใหก้ารส่งเสรมิอุตสาหกรรมประสบอุปสรรคไมส่ามารถลดทุนการผลติไดเ้พยีงพอ 
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(4) ปัญหาในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ก) สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้แก่ บรกิารสาธารณูปการ เช่น ถนน 
ท่าเรอื โทรศพัท ์ไฟฟ้า น้ําประปา และนิคมอุตสาหกรรม จาํเป็นจะต้องขยายใหก้วา้งขวางออกไป 
และใหบ้รกิารแก่อุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ข) มาตรฐานอุตสาหกรรมยงัมไิดป้ระกาศใชบ้งัคบัโดยทัว่ถงึ 

ค) ขณะน้ีมคีวามจาํเป็นจะตอ้งกําหนดนโยบายและวางแผนทีเ่หมาะสมในการ
เลอืกประเภทอุตสาหกรรมที่จะให้การส่งเสรมิ พรอ้มด้วยมาตรการอนัเดด็ขาดและทนัท่วงทตีาม 
คาํสัง่ปฏบิตักิาร 

ง) การวินิจฉัยปญัหาในด้านการให้ความสนับสนุนและส่งเสริม ควร
ดาํเนินการอยา่งจรงิจงั และรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ โดยเฉพาะในดา้นใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลอื
แ ก่ 
อุตสาหกรรมในประเทศ 

จ) การขาดประสานงานระดับนโยบายระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการขาดแคลนเจา้หน้าทีอ่กีดว้ย 

(5) ปัญหาเรื่องข้อมูลสารสนเทศ การขาดข้อมูลต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม หรอื 
ขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้กม็ไิดร้วมรวมไวพ้อเพื่อนํามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ห่งการพจิารณาวนิิจฉัย เป็นเหตุ
ให้การตัดสินใจเพื่อแก้ปญัหาหรอืให้การสนับสนุนตามนโยบายของรฐับาลเป็นไปได้ไม่รวดเร็ว 
เท่าทีค่วร  

วตัถปุระสงค ์

การพฒันาอุตสาหกรรมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นี้ ได้กําหนด 
วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัดงัต่อไปนี้ คอื 

1. มุ่งเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเกษตรให้มสีมดุลกบัระบบการอุตสาหกรรม  
กล่าวคอื พยายามให้อุตสาหกรรมมอีตัราส่วนในผลติภณัฑ์มวลรวมแห่งชาติสูงขึ้น พร้อมๆ กบั
อตัราความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิส่วนรวมเพิม่ขึน้ 

2. นําทรพัยากรแห่งชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
มากทีสุ่ด เพื่อขยายการมงีานทาํแก่ประชาชนและเพิม่รายไดข้องชาต ิ
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3. สนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป็นผู้ซื้อที่สําคัญสําหรับผลิตผลเกษตร กล่าวคือ 
สนับสนุนการแปรรูปผลติผลเกษตรให้เป็นผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแล้ว จงึจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้และ 
ผูบ้รโิภคทัง้ภายในและนอกประเทศ 

นโยบาย 

เพื่อบรรลุถงึวตัถุประสงคด์งักล่าว การพฒันาอุตสาหกรรมในระยะเวลาของแผนฉบบันี้ ได้
วางนโยบายในการพฒันาไวด้งันี้ 

1. รฐัจะยดึถอืระบบเศรษฐกจิเสรเีป็นหลกั โดยจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ให้แก่การประกอบการอุตสาหกรรมเอกชนเป็นสําคญั หน้าที่ของรฐั ได้แก่ การกําหนดนโยบายที่ 
แน่นอนในการให้บริการและเครื่องจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์วิจ ัย  
อุตสาหกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ และให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ล งทุน
อยา่งกวา้งขวาง 

2. รฐัจะไม่ตัง้รฐัวิสาหกิจขึ้นใหม่เพื่อแข่งขนักับเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน 
อุตสาหกรรมการผลติ (Manufacturing industry) ส่วนรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมทีร่ฐัดําเนินการอยู่
แลว้กจ็ะทําการทบทวนวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้วธิปีฏบิตัใิหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาของแผนฯ เพื่อ
กําหนดนโยบายทีแ่น่นอนในการคงไวห้รอืเลกิดาํเนินการต่อไปใหแ้น่ชดั นอกจากนัน้จะไดพ้จิารณา
ถงึการเปิดโอกาสใหเ้อกชนไดม้ารว่มทุนดว้ย 

3. รฐัจะไม่โอนวิสาหกิจของเอกชนมาเป็นของรฐั เว้นแต่ในกรณีที่เกี่ยวกับความ 
ปลอดภยัและความมัน่คงของประเทศ แต่ในกรณเีช่นนี้กจ็ะใหเ้งนิทดแทนหรอืชดเชยตามสมควรแก่ 
มลูค่าของสิง่ของวสิาหกจิเอกชน 

4. จะสนบัสนุนการใชผ้ลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมของเอกชนทีผ่ลติขึน้ไดภ้ายในประเทศที่
มมีาตรฐานและในราคาพอสมควรเป็นอนัดบัแรก 

5. รฐัจะส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อส่งออกและเพื่อทดแทนสนิคา้เขา้ที่สําคัญ ซึ่ง
ใช้วตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศเป็นจํานวนมาก ทัง้นี้ ในการพจิารณาให้การส่งเสรมิการ  
ลงทุนและการใหกู้้เงนิจากสถาบนัการเงนิของรฐั จะไดใ้ห้ความสําคญัต่ออุตสาหกรรมส่งออกและ
หาทางช่วยให้อุตสาหกรรมประเทภนี้สามารถส่งสนิคา้ออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศไดม้าก
ขึน้ 

6. รฐัจะส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่สามารถจดัตัง้ในภูมภิาคให้มากขึ้น ทัง้นี้ ให้ความ 
ช่วยเหลอืในด้านการเงนิจากสถาบนัเงนิกู้ของรฐั ให้บตัรส่งเสรมิตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการ  
ลงทุนและโดยการช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการพจิารณาลดอตัราค่าไฟฟ้า ประปา และบรกิารสาธารณะ
อื่นๆ เป็นกรณีพเิศษให้แก่อุตสาหกรรมที่ประสงค์จะไปตัง้ในชนบทที่ห่างไกล พร้อมกนันัน้จะได้
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ทาํการคน้ควา้วจิยัว่าภมูภิาคใดควรจะมอุีตสาหกรรมอะไรบา้ง และจดัใหม้บีรกิารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ 
ลงทุนดว้ย 

7. รฐัจะพฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เจรญิก้าวหน้าและส่งเสรมิในการส่งเป็น 
สนิค้าออกที่สําคญั โดยให้ความช่วยเหลอืหรอืบรกิารทางด้านวชิาการ เงนิทุน และการตลาดให้ 
กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

8. รฐัจะส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติและลดต้นทุนการผลติในวสิาหกจิอุตสาหกรรม
โดยวางแผนกําหนดเขตอุตสาหกรรมและจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมใหเ้รว็ทีสุ่ด เร่งรดัการผลติแรงงาน 
ฝีมอื และส่งเสรมิสถาบนัการฝึกอบรม เพื่อเพิม่ผลผลติให้กวา้งขวางยิง่ขึน้ ศกึษาหาลู่ทางพฒันา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลอย่างจรงิจงั และทําการเผยแพร่ให้ 
เอกชนสนใจในการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรมยิง่ขึน้ 

9. รฐัจะส่งเสรมิการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐาน และขยายตลาดทัง้ภายใน
และนอกประเทศให้แก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทัง้นี้  จะได้เร่งรดัจัดทําร่างแผนการออก  
มาตรฐานอุตสาหกรรมและปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบที่ออก และจะได้จดัให้มีการร่วมมือและ
ประสานงานกนัระหว่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง ทัง้จะได้ร่วมมอืกบัสมาคม 
อุตสาหกรรมไทยและเอกชนที่เกี่ยวข้องจดัทําโครงการในด้านขยายตลาดสนิค้า เพื่อผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมนัน้ๆ 

10. การพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนฉบับนี้  นอกจากจะเน้นหนักอุตสาหกรรมเพื่อ 
ส่งออกและอุตสาหกรรมพืน้ฐานแลว้ ยงัจะไดใ้หค้วามสาํคญัแก่การประสานสมัพนัธก์บัอุตสาหกรรม
อื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาเกษตรเพราะอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปจากผลิตผล
เกษตรนัน้มลีู่ทางทีจ่ะพฒันากา้วหน้าไปไดอ้กีมาก 

เป้าหมาย 

การพฒันาอุตสาหกรรมในแผนฉบบัน้ี มเีป้าหมายกําหนดไวด้งัน้ี 

1. การกําหนดเป้าหมายในแผนฉบบัน้ี คํานึงถงึการลงทุนของเอกชนเป็นสําคญั ซึ่ง 
คาดว่าจะมกีารลงทุนในกจิการอุตสาหกรรม ในรปูทรพัยส์นิถาวรเพิม่ขึน้ประมาณ 25,000 ลา้นบาท 
และการมงีานทําซึ่งมอียู่ในปี 2514 ประมาณ 750,000 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 5 ของการมงีานทํา
ทัง้สิน้ 

2.. กําหนดใหม้ลูค่าเพิม่ผลผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมสูงขึน้รอ้ยละ 8 ต่อปี เป็นอย่างตํ่า
และในปี 2519 มอีตัราส่วนต่อมวลรวมผลติภณัฑภ์ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 20 หรอืมลูค่า
ประมาณ 31,370 ล้านบาท รวมทัง้ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆ ด้วย และสามารถ 
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ส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศได ้2,800 ลา้นบาท ดงัประมาณการมลูค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมหลกัที่
สาํคญัแต่ละหมวดต่อไปนี้ 

 

มลูค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเป็นรายหมวดปี 2515–2519 

ราคาปี 2505 

หน่วย : ล้านบาท 

อตุสาหกรรมหมวด 2515 2519 

1. อาหาร 4,890 5,530 

2. เครื่องดื่ม 2,030 2,760 

3. ยาสบู 1,760 2,270 

4. ทอผา้ เครื่องสวมใสแ่ละรองเทา้ 3,390 4,500 

5. ผลติภณัฑไ์ม ้ 860 1,140 

6. เครื่องตกแต่งบา้น 640 920 

7. กระดาษ 130 390 

8. การพมิพห์นงัสอื 600 750 

9. หนงั 50 80 

10. ผลติภณัฑย์าง 260 370 

11. เคม ี 1,340 2,000 

12. ปิโตรเลยีม 2,340 3,500 

13. อุตสาหกรรมอโลหะ 1,570 1,960 

14. อุตสาหกรรมเบสเมตอล 230 430 

15. อุตสาหกรรมโลหะ 360 540 

16. การซ่อมเครื่องยนต ์ 380 530 

17. อุปกรณ์การไฟฟ้า 280 440 

18. อุปกรณ์การขนสง่ 1,550 2,570 

19. อุตสาหกรรมอื่นๆ 460 710 

รวม 23,120 31,370 
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3. การผลติอุตสาหกรรมทีส่าํคญัไดป้ระมาณการไว ้ดงันี้ 

 

ปริมาณผลิตอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้ว 

ประเภทอตุสาหกรรม หน่วย 2515 2519 

น้ําตาล พนัตนั 580 700 

กระสอบ ลา้นใบ 60 60 

ปนูซเีมนต ์ พนัตนั 3,150 4,200 

กระดาษ พนัตนั 51 100 

น้ํามนัพชื พนัตนั 15 47 

ยางรถยนต ์ พนัเสน้ 970 1,600 

น้ํามนัปิโตรเลยีม ลา้นบาเรล 41 78 

เหลก็เสน้ พนัตนั 326 750 

ทอผา้ ลา้นหลา 500 700 

ผลไมก้ระป๋อง พนัตนั 180 300 
 

1) อตุสาหกรรมน ้าตาล ในระยะเวลาทีผ่่านมาไดม้โีรงงานน้ําตาลและกําลงั
ผลติเพิม่ขึน้ จนเป็นเหตุใหม้กีารผลติน้ําตาลเกนิความต้องการภายในประเทศ ในปี 2512 ผลติได ้
350,000 ตนั สามารถส่งออกไดเ้พยีง 16,000 ตนั ในปี 2513 การผลติเพิม่ขึน้เป็น 580,000 ตนั 
ขณะเดยีวกนัความตอ้งการภายในประเทศกเ็พิม่ขึน้เป็น 400,000 ตนัต่อปี เนื่องจากประเทศไทยได้
ลาออกจากภาคน้ํีาตาลระหว่างประเทศแลว้ คาดว่าจะสามารถจดัไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศไดม้าก 
ขึน้อกีบา้ง และคาดว่าจะเพิม่ผลผลติทัง้สิน้ไดเ้ป็น 700,000 ตนั 

2) อตุสาหกรรมกระสอบ ปจัจุบนัมโีรงงานกระสอบเปิดดําเนินการแล้ว 10 
โรง มกีําลงัผลติประมาณปีละ 60 ลา้นใบ ในปี 2515–2519 คาดว่ากําลงัการผลติจะไม่เพิม่ขึน้ คอื 
จะผลติในระดบัเท่าเดมิ เหตุที่การผลติไม่เพิม่ขึน้เพราะความต้องการกระสอบภายในประเทศมี
เพยีงปีละ 35 ลา้นใบ 

3) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในปจัจุบันน้ีมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่เปิด
ดําเนินการแลว้ 5 โรง มกีําลงัผลติรวมกนัไดปี้ละประมาณ 3,150,000 ตนั และในปี 2515–2519 นี้
จะมโีรงงานผลติปนูซเีมนต์เปิดดําเนินการอกี 2 โรง คาดว่าจะสามารถผลติปนูซเีมนต์รวมทัง้สิน้ได้
ประมาณ 4,200,000 ตนั ในปี 2519 
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4) อุตสาหกรรมกระดาษ ปจัจุบนัมโีรงงานผลติกระดาษที่จดทะเบยีนต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมรวม 27 โรง ในจํานวนนี้เป็นโรงงานรฐัวสิาหกจิ 2 โรง โรงงานเอกชนมี
จาํนวน 9 โรง ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนฯ เปิดดําเนินการแลว้ 5 ราย 
และอยู่ในระหว่างเตรยีมงาน 4 ราย รวมอตัรากําลงัผลติทัง้หมด 143,000 ตนัต่อปี คาดว่าในปี 
2519 จะผลติไดป้ระมาณ 100,000 ตนั 

5) อุตสาหกรรมน ้ามนัพืช ในปจัจุบนัมโีรงงานผลติน้ํามนัพชืขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 12 โรงงาน วตัถุดบิส่วนใหญ่ ได้แก่ ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง รําขา้ว และเมล็ดนุ่น มี
อตัรากําลงัผลติทัง้สิน้รวมกนัปีละประมาณ 15,000 ตนั และคาดว่าในปี 2519 จะสามารถผลติได ้
47,000 ตนั 

6) อุตสาหกรรมยางรถยนต์ โรงงานผลติยางรถยนต์ที่ได้รบัการส่งเสรมิ
จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนฯ มทีัง้หมด 4 โรง มกีําลงัผลติรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 970,000 
เส้น ในจาํนวนนี้ม ี1 โรงงาน มโีครงการจะผลติยางเครื่องบนิและหล่อดอกยางเครื่องบนิอกีด้วย 
คาดว่าในปี 2519 จะสามารถผลติยางไดท้ัง้สิน้เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,600,000 เสน้ 

7) อตุสาหกรรมน ้ามนัปิโตรเลียม ปจัจุบนัมโีรงกลัน่น้ํามนัอยู่ 4 โรง กําลงั
ผลติรวมกนัประมาณ 130,000 บาเรล น้ํามนัดบิต่อวนั ส่วนความต้องการผลติภณัฑท์ุกชนิดมี
ประมาณ 145,000 บาเรลต่อวนั และคาดว่าจะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี เป็นอย่างตํ่า ใน
ระยะของแผนฉบบันี้จะได้ส่งเสรมิให้มกีารผลิตน้ํามนัเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประเทศ ซึง่ในปี2519 คาดว่าจะมปีระมาณ 300,000 บาเรลต่อวนั และเพื่อส่งออกดว้ย 

8. อตุสาหกรรมเหลก็เส้น โรงงานถลุงเหลก็ในประเทศมอียู่ 2 โรง ซึง่เป็น 
โรงงานหลอมเหลก็จากเศษเหล็กเป็นส่วนใหญ่ และมโีรงงานรดีเหลก็อกีประมาณ 30 โรง ในปี  
2514 มกีําลงัผลติรวมทัง้สิน้ 460,000 ตนัต่อปี และในปี 2519 คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 750,000 ตนั 

9. อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง มอียู่แล้ว 4 โรง รวมกําลงัผลติ 180,000 
ตนั ในระยะของแผนฯ จะเพิม่อกี 4 โรง รวมกําลงัผลติ 300,000 ตนั หรอื 8 ลา้นหบี แทบทัง้หมด 
เป็นสบัปะรดกระป๋อง 

แนวทางการพฒันา 

การพฒันาอุตสาหกรรมในระบบเสรจีะขยายโดยเรว็ย่อมขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของเอกชน 
การกําหนดกลวิธีในการพัฒนา ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรฐับาล นับว่ามีความสําคัญต่อการ  
ตดัสนิใจของเอกชน และจําเป็นต้องให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และนโยบายการพฒันาอุตสาห -
กรรม ส่วนรวมดว้ย แนวทางการพฒันาทีส่าํคญัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ําหนดไวด้งันี้ คอื  
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1. ส่งเสรมิให้มกีารลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมทัง้ที่เป็นทุนภายในประเทศและทุน
จากต่างประเทศ สําหรบัการลงทุนจากต่างประเทศจะสนับสนุนให้มคีนไทยร่วมทุนอยู่ด้วยตาม
อตัราส่วนทีเ่หมาะสม เพื่อประโยชน์ในดา้นความรูใ้นทางเทคโนโลยแีละในดา้นการบรหิารอุตสาห -
กรรม อนึ่ง การลงทุนจากต่างประเทศจะสนับสนุนใหม้กีารลงทุนจากประเทศต่างๆ ใหม้ากประเทศ
ขึน้ และมใิหป้ระเทศใดประเทศหนึ่งมอีทิธพิลในอุตสาหกรรมใดจนเกนิขอบเขต 

2. การส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนฯ จะดําเนินการโดยมี
แผนการส่งเสรมิที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมที่กําหนดใน
แผนพฒันาฯ ฉบบันี้ และจาํกดัการส่งเสรมิเฉพาะเพื่อใหม้กีารลงทุนทางอุตสาหกรรม โดยกําหนด
ปรมิาณและการผลิตให้เหมาะสม กับทัง้สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และที่มคีวามสําคัญ  
เกีย่วขอ้งกบัการเตรยีมพรอ้มของชาตเิป็นพเิศษ 

3. การพิจารณาอนุญาตให้ตัง้หรือขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
จะใหส้ะดวกยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมทีก่ําหนดใน
แผนพฒันาฯ ฉบบันี้ และสอดคล้องกบัแผนการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญคัสิ่งเสรมิการ  
ลงทุนฯ โดยพจิารณาหลกัเกณฑใ์นดา้นขดีความสามารถของอุตสาหกรรมตลอดจนขนาดการผลติ  
ประสทิธภิาพการผลติและการเขา้รว่มถอืหุน้ของสาธารณชน 

4. สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ด้วยการปรบัปรุงระบบภาษีอากรให้ 
สอดคลอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมตามแผนพฒันาฯ ฉบบันี้  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิทัว่ไป 
และการส่งเสรมิตามความเหมาะสมเฉพาะกรณี กบัการกําหนดเงื่อนไขราคาในการประมลูเพื่อให้ 
อุตสาหกรรมในประเทศสามารถแขง่ขนัไดต้ามสมควร 

มาตรการและโครงการพฒันา 

เพื่อประโยชน์ในการเรง่รดัพฒันาอุตสาหกรรมใหก้้าวหน้ายิง่ขึน้ตามลําดบั และเป็นไปตาม 
นโยบายและวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้รฐัจะใชม้าตรการและโครงการต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอตุสาหกรรม การใหก้ารส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม ในระหว่างปี 2510 ถึงมถุินายน 
2514 ไดม้กีารใหบ้ตัรส่งเสรมิไป 391 โครงการ โดยใชทุ้นดําเนินการทัง้สิน้ประมาณ 16,600 ลา้น
บาท และเมือ่รวมโครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิตัง้แต่ต้นจะเป็นจาํนวนโครงการทัง้สิน้ 715 โครงการ 
เป็นเงนิลงทุนทัง้สิน้ประมาณ 24,500 ลา้นบาท ในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่3 จะไดด้ําเนินการใหก้าร
ส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมต่อไป กล่าวคือ สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในด้านการถอืครองกรรมสทิธทิี่ดนิ ยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษกีารค้า ภาษเีงนิได ้การนําเขา้และนําออกซึง่เงนิตราต่างประเทศ การอนุญาตใหช้่างฝีมอิและ
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ผู้ชํานาญการเข้ามาช่วยดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด และการส่งผลิตภณัฑ์ไปจําหน่ายยงั
ต่างประเทศ นอกจากนี้รฐัใหห้ลกัประกนัแก่ผูล้งทุนเอกชน ว่ารฐัจะไม่ประกอบกจิการอุตสาหกรรม 
ขึ้นใหม่แข่งขนักบักิจการอุตสาหกรรมของผู้ได้ร ับการส่งเสรมิ รฐัจะไม่โอนกิจการอุตสาหกรรม 
ของเอกชนมาเป็นของรฐั และในกรณีที่เหมาะสมรฐัจะพจิารณาให้ผู้ได้รบัการส่ งเสรมิได้รบัการ
คุม้ครองจากการแขง่ขนักบัสนิคา้นําเขา้ประเภทเดยีวกนัภายในกําหนดเวลาทีเ่หน็สมควรอกีดว้ย 

ในระยะของแผนฯ ฉบบันี้ จะไดท้ําการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนเพื่อ 
กิจการอุตสาหกรรม เพื่อให้สิทธิและประโยชน์เป็นพิเศษแก่อุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งอ อก  
อุตสาหกรรมทดแทนสนิคา้นําเขา้ทีส่ําคญัซึง่ใชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศเป็นจํานวนมาก  
และอุตสาหกรรมทีจ่ดัตัง้โรงงานในส่วนภมูภิาค 

เพื่อใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนมผีลเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลขา้งต้น ในระยะของแผนฯ 
ฉบบันี้ รฐับาลจะได้เร่งรดัและสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เพื่อกิจการ 
อุตสาหกรรมใหส้ามารถใหบ้รกิาร ชีช้่องทางการลงทุน และชกัจงูเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศให้
มาลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมมากขึน้ รวมทัง้ให้สามารถตดิตามผลของการส่งเสรมิ ในช่วงระยะ
ของแผนฯ ฉบบัที ่3 นี้ ประมาณว่าจะมผีูไ้ด้รบัการส่งเสริมการลงทุนเปิดดําเนินกจิการเพิม่ขึน้ไม ่
น้อยกว่า 200 ราย รวมทัง้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายราย 

2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม บรรษทัเงนิทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริม่ 
ดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2502 ถงึกลางปี 2514 ไดอ้นุมตัใิหเ้งนิกู้ไปแลว้ 179 ราย เป็นเงนิ 763 ลา้น
บาท ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ จะพจิารณาใหเ้งนิกู้แก่ผูล้งทุนประกอบกจิการอุตสาห -กรรม
ทีผ่ลติเพื่อส่งออกและเพื่อทดแทนการนําเขา้ทีส่ําคญั ซึง่ใชว้ตัถุดบิและแรงงานภายในประเทศเป็น
จาํนวนมาก และสามารถจดัตัง้ขึน้ในภูมภิาคทีห่่างไกลความเจรญิ โดยเฉพาะอย่างยื่งอุตสาหกรรม
ทีม่คีวามสําคญัอยู่ในอนัดบัสูง ซึง่ระบุไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ หรอือุตสาหกรรมและบรกิารอื่นใด
ที่บรรษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือโครงการที่ร ัฐสนับสนุนและมอบให้บรรษัทดูแลในรูป  
กองทุนพเิศษ 

ตลอดระยะเวลาของแผนฯ ความต้องการเงนิกู้และการลงทุนของบรรษทัเพื่อการพฒันา 
อุตสาหกรรมทัง้สิ้น คาดว่าจะมปีระมาณ 1,700 ล้านบาท หรอืโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 340 
ลา้นบาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมส่วนรวม บรรษทัจาํเป็นต้องแสวงหา 
เงนิทุนมาเพื่อสนองความต้องการดงักล่าวระหว่างปี 2515–2519 รวมทัง้สิน้เป็นเงนิบาทประมาณ 
400 ลา้นบาท และเงนิตราต่างประเทศประมาณ 832 ล้านบาท ซึง่ในจํานวนนี้เป็นเงนิที่จะกู้จาก
แหล่งต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเป็นพิเศษประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อให้กู้แก่กิจการ 
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และมีผลกําไรในอัตราตํ่ าหรือผลตอบแทนช้า ซึ่งการ  
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จดัหาเงนิทุนทัง้หมดน้ีรฐับาลจะเป็นผูค้ํ้าประกนัเท่าทีจ่าํเป็น และจะต้องมกีารแก้ไขพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้บรรษทัฯ เมือ่ใหส้ามารถขยายทุนและการกูย้มืของบรรษทัได ้

 3. อตุสาหกรรมขนาดย่อม ประมาณรอ้ยละ 93 ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ซึง่มเีงนิทุนน้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท โดยเหตุทีอุ่ตสาห กรรมขนาด
ย่อมเป็นพื้นฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไป และสามารถทีจ่ะส่งเสรมิให้เป็นสนิค้า
ขาออกได้บ้าง บางประเภท รฐัจงึมนีโยบายที่จะให้ความช่วยเหลอือุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มอียู่ 
แลว้และทีอ่าจจะมขีึน้ต่อไป ตามโครงการทีส่าํคญัดงัต่อไปนี้ 

3.1 การให้บริการแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเหตุที่ผู้ประกอบกจิการ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมยงัขาดความรูค้วามชํานาญในดา้นการผลติ การจดัการและช่างฝีมอือยู่เป็น
อย่างมาก จงึได้จดัตัง้สถาบนับรกิารขนาดย่อมขึ้นตัง้แต่ปี 2510 โดยได้รบัความช่วยเหลอืจาก 
กองทุนพเิศษสหประชาชาต ิในระยะที่ 1 สิน้สุดในปี 2515 และจะไดร้บัความช่วยเหลอืต่อไปอกีใน
ระยะที ่2 เป็นเวลา 3 ปี จนถงึสิน้ปี 2518 โดยจะใหบ้รกิารดา้นวชิาการและช่วยฝึกอบรม การออก 
แบบเครื่องจกัร การผลติเครื่องจกัรตวัอย่าง และการฝึกอบรมด้านการจดัการและเทคนิคการผลติ 
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับลู่ทางความเจริญในอนาคตของอุตสาหกรรมขนาดย่อม และส่งเสริม 
อุตสาหกรรมบางประเภทเป็นพเิศษ เช่น ประเภทวศิวกรรมขนาดเบา และจะขยายงานการส่งเสรมิ
ใหก้วา้งขวางไปในส่วนภูมภิาคเริม่ดว้ยภาคเหนือก่อน คาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารทางเทคนิคและ
วชิาการ รวมทัง้การฝึกอบรมและช่วยเหลอือุตสาหกรรมขนาดยอ่มไดปี้ละไมต่ํ่าว่า 300 ราย 

 3.2 การส่งเสริมสินค้าหตัถกรรมเพ่ือส่งออก เพื่อส่งเสรมิสนิค้าหตัถกรรม
ใหเ้ป็นสนิคา้ออก ซึง่เป็นการขยายตลาดใหแ้ก่อุตสาหกรรมไทย และเป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกร
ในภูมภิาคสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครวัมากขึ้น พร้อมทัง้เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมให้สามารถผลติสนิค้าได้มากและในราคาที่ถูก เป็นการสรา้งพื้นฐานให้แก่อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถผลติสนิค้าไดม้ากและในราคาทีถู่ก เป็นการสรา้งพืฐ้านใหแ้ก่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไป รัฐบาลจะได้จัดตัง้โครงการเร่งส่งเสริมสินค้า
หตัถกรรมเพื่อส่งออกในรูปองค์การของรฐัขึ้น โดยปรบัปรุงในด้านการออกแบบผลติภณัฑ์สนิค้า
หตัถกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดต่างประเทศและนัก  
ท่องเทีย่ว จดัหาสถานทีแ่สดงและจาํหน่ายสนิคา้หตัถกรรมใหเ้หมาะสมและกวา้งขวางยิง่ขึน้ พรอ้ม
ทัง้ให้การฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ดงันัน้ จะได้รวมงานออกแบบร้านไทยอุตสาหกรรม โรงงาน  
บางกอกเยบ็สานอุตสาหกรรม และโรงงานเครื่องเขนิเชยีงใหม่ไวใ้นหน่วยงานดงักล่าวเพื่อใหง้านมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3.3 บริการให้เงินกู้แก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม การขาดเงินทุนเพื่อ 
ประกอบการฮุตสาหกรรมเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของคนไทยเป็นปญัหาสําคญัยิง่
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ประการหนึ่ง โครงการนี้จะขยายความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมแต่ขาดเงินทุน และให้ความ 
ช่วยเหลอืแก่อุตสาหกรรมทีต่ ัง้ขึน้แลว้กูไ้ปปรบัปรงุกจิการใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ จงึไดจ้ดัตัง้
สํานักงานเงนิกู้เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขึน้ตัง้แต่ปี 2507 แล้ว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงาน 
ธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งดําเนินการโดยได้ร ับงบประมาณเป็นเงินรวมทัง้สิ้น 42.5  
ลา้นบาท ซึง่นําไปสมทบกบัธนาคารกรุงไทยในอตัราส่วน 1 : 3 ขณะนี้ใดใ้หผู้ป้ระกอบการอุตสาห-
กรรมกูไ้ปแลว้ 533 ราย เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 139.60 ลา้นบาท 

ในระยะของแผนฯ ฉบบันี้ คาดว่าจะใหเ้งนิกู้ไดปี้ละไม่ตํ่ากว่า 30 ลา้นบาท 
โดยจะได้ขยายการใหเ้งนิกู้สําหรบัเช่าซือ้เครื่องจกัร และให้เงนิกู้แก่ผู้ประกอบการไฟฟ้าสมัปทาน 
เอกชนปีละ 5 ล้านบาทด้วย นอกจากนี้เพื่อให้การบรหิารงานของสํานักงานธนกจิอุตสาหกรรม 
ดําเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จะได้พจิารณาปรบัปรุงระบบการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหม ่โดยไดร้บัความรว่มมอืจากบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรม 

4. นิคมอตุสาหกรรม เน่ืองจากเอกชนไดป้ระสบปญัหาเรื่องการหาทีด่นิ เพื่อจดัตัง้ 
โรงงานอยู่มาก ในแผนฯ ฉบบัที่ 2 รฐัได้จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมขึน้ที่บางชนั ในเนื้อที่ 706 ไร ่ 
ให้เอกชนได้เช่าสร้างโรงงานเสรจ็เรยีบร้อย และมโีรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่อาศัยบ้างแล้ว  
ในแผนฯ ฉบบัที่ 3 นี้ เขตและนิคมอุตสาหกรรมยิง่มคีวามสําคญัอย่างเร่งด่วน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในด้านบริการสาธารณูปโภคแก่โรงงาน และความเรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐจะได้
พิจารณาจัตตัง้สํานักงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ อยู่ภายใต้ควบคุมของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ระดบัชาติคณะหนึ่ง ทําหน้าที่พิจารณาศึกษากําหนด และเสนอแนะแก่รฐับาล หรอืดําเนินการ 
เกีย่วกบัการกําหนดเขต และจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม รวมทัง้ย่านการคา้เสร ีเขตอุตสาหกรมส่งออก 
และจะได้รวมนิคมอุตสาหกรรมบางชนัไวใ้นการดําเนินงานของหน่วยงานนี้ดว้ย ทัง้นี้ จะได้เร่งรดั
โครงการนี้ใหส้าํเรจ็โดยรวดเรว็ทีสุ่ดในระยะของแผน 

5. การเพ่ิมผลผลิต โครงการนี้มีว ัตถุประสงค์จะยกมาตรฐานการบริหารและ 
สมรรถภาพการผลติปจัจุบนัให้สามารถผลติได้เพิม่ขึน้ โดยการจดัฝึกอบรมในด้านวชิาจดัการทุก
ระดบั ในปี 2505 ได้รบัความช่วยเหลอืจากกองทุนพเิศษสหประชาชาตจิดัตัง้ศูนย์เพิม่ผลผลติ 
ภายใต้การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการฝึกอบรมผู้จ ัดการและเจ้าหน้าที่ 
นักวชิาการจากองค์กรและวสิาหกิจเอกชน ในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ศูนย์เพิม่ 
ผลผลติได้ขยายงานออกไปในดา้นให้คําปรกึษาแนะนําแก่อุตสาหกรรมยิง่ขึน้ โดยจดัส่งเจา้หน้าที่
ไปใหค้ําปรกึษาแนะนําในดา้นการจดัการ การบญัช ีและวศิวกรรมแก่กจิการอุตสาหกรรมตามแบบ
ธุรกจิ เพื่อเพิม่ผลผลติใหสู้งขึน้ ในปี 2516 ความช่วยเหลอืจากกองทุนพเิศษสหประชาชาตสิําหรบั
โครงการนี้จะสิ้นสุดลง ในระยะของแผนฯ ฉบบัที่ 3 รฐัจะได้ขยายงานด้านการเพิม่ผลผลติให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ โดยเพิม่ใหบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมเกีย่วกบัระบบขอ้มลูทางการจดัการดว้ย 
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6. การศึกษาค้นคว้าและวิจยัทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือการอุตสาหกรรม เพื่อศกึษา
หาลู่ทางพฒันาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีพื่อการอุตสาหกรรมใหไ้ดผ้ลอย่างจรงิจงั และทําการ
เผยแพร่ให้เอกชนผู้สนใจในการลงทุนได้ทราบ รัฐจะได้ดําเนินการค้นคว้าและวิจัยทางด้าน  
วทิยาศาสตร ์มดีงันี้ 

1) สถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย จะได้ทําการวิจ ัย 
วทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบัวตัถุดบิ และผลติภณัฑต่์างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะสถานวจิยัเทคนิควทิยา (TRI) ไดร้บัความช่วยเหลอื
จากกองทุนพเิศษสหประชาชาตติัง้แต่ปี 2507 เป็นต้นมา และจะสิน้สุดลงในปี 2516 เพื่อให้การ 
ริเริ่มและส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศ และให้ 
สอดคล้องกบัความต้องการทางเศรษฐกจิส่วนรวม ขณะเดยีวกนัหาทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 
ในทางวชิาการของอุตสาหกรรมที่มอียู่แล้ว ทัง้นี้ ในระยะของแผน จะได้เน้นหนักในด้านเทคนิค
วทิยาทางอาหาร และอุตสาหกรรมเคม ีเป็นอนัดบัแรก ส่วนการคน้ควา้วจิยัทางดา้นอื่นๆ จะไดใ้ห้
ความรว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควบคู่กนัไป 

2) กรมวิทยาศาสตร์ จะได้ดําเนินการค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์และวิจ ัย 
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมให้เกิดมขีึ้น และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
ทําการค้นคว้าวิจ ัยเกี่ยวกับบริการกําจัดน้ําทิ้งอุตสาหกรรม บริการเทคนิคแก่อุปกรณ์ และ
กระบวนการเพื่อ อุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุ ก่อสร้าง ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้บริการและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องป ัน้ดนิเผา วเิคราะหว์ตัถุดบิเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น นอกจากน้ียงัใหค้วามร่วมมอื
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ก่ 
โรงงาน รวมทัง้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคยีงโรงงานที่ประสบความเดอืดร้อน ได้แก่ ปญัหากลิน่ ควนั 
และน้ําทิง้อุตสาหกรรม 

7. การจดัวางมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม งานด้านนี้มคีวามจําเป็นต่อการ 
ส่งเสรมิและปรบัปรุงผลติภณัฑ์ที่ผลติขึ้นในประเทศ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนผู้บรโิภค  
และเพื่อขจดัการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรมและการเอารดัเอาเปรยีบผูอุ้ปโภคบรโิภค รวมทัง้เป็นการ
สนบัสนุนใหม้กีารส่งผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดอ้อกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศอกีดว้ย 

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ได้เริ่มงานออกกําหนด 
มาตรฐานตัง้แต่ปี 2510 เป็นต้นมา จนถงึปี 2514 จดัทํากําหนดมาตรฐานประกาศใช้แล้ว 17 
มาตรฐาน โดยพจิารณาจากผลติภณัฑ์ที่อาจเป็นอนัตรายต่อผู้อุปโภคบรโิภค ผลติภณัฑท์ี่ต้องมี
มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภณัฑ์จากโรงงานที่ได้รบัการส่งเสรมิตามพระราชบญัญตัิการ  
ลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม นอกจากงานด้านการกําหนดมาตรฐานแลว้ ยงัพจิารณารวมถงึการ
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อนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานตราตดิไวก้บัผลติภณัฑ ์ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 น้ี มเีป้าหมายว่าจะสามารถประกาศจาํนวนมาตรฐานของผลติภณัฑไ์ดป้ระมาณ 505 มาตรฐาน 
ทัง้นี้ ได้รบัความร่วมมอืในการดําเนินงานจากองค์การพฒันาอุตสาหกรรมของสหประชาชาต ิใน
ดา้นผูเ้ชีย่วชาญทุนฝึกอบรม และเครือ่งมอือุปกรณ์ตัง้แต่ปี 2514 ถงึปี 2517 

8. ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม ในปจัจุบันข้อมูลที่จําเป็นสําหรบัการปฏิบัต ิ
เกีย่วกบัการอุตสาหกรรมยงัขาดความสมบรูณ์และทีม่อียู่กก็ระจดักระจายอยู่ในทีต่่างๆ ทัง้ในหน่วย
ราชการและในวสิาหกจิเอกชน ทัง้นี้ เนื่องจากขาดหน่วยงานซึง่เป็นศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มลูเหล่านี้ 
จึงจะได้จัดตั ้งศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม เพื่อ เ ป็นแหล่งกลางในการประมวลข้อมูล  
เกีย่วกบัอุตสาหกรรมเป็นบรกิารใหแ้ก่หน่วยราชการและวสิาหกจิต่อไป 

9. การพฒันาอุตสาหกรรมส่วนภมิูภาค ขณะนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงัตัง้อยู่ใน
บรเิวณจงัหวดัพระนครและธนบุร ีจงึสมควรกระจายอุตสาหกรรมไปยงัส่วนภูมภิาค โดยขยายงาน
ดา้นบรหิารของกระทรวงอุตสาหกรรมไปยงัส่วนภูมภิาค กบัทัง้ให้อุตสาหกรรมทีต่ ัง้ขึน้ในภูมภิาค
ได้รบัความช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษเกี่ยวกบัเงนิกู้ของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรม และให้ได้รบั
สทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุน ไดร้บับรกิารสาธาณูปโภคของรฐั เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็น
ต้น โดยสะดวกซึง่จะเป็นการเสรมิสรา้งฐานะทางเศรษฐกจิ เพิม่ปรมิาณการผลติ รายได ้ตลอดจน
ปรมิาณการมงีานทาํ การใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและส่งเสรมิตลาดสําหรบัผลติผลทางเกษตร ใหแ้ก่
ประชาชนต่างจงัหวดัของประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าขึน้ 

10. การควบคุมโรงงานอตุสาหกรรมเก่ียวกบัการระบายน ้า อากาศเสีย อนามยั 
และความปลอดภยัในทางอุตสาหกรรม ในปจัจุบนัปรากฏว่า โรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ได้เพิม่จํานวนมากขึน้ และได้มปีญัหาต่างๆ เกดิขึน้จากการดําเนินงานของโรงงานในด้าน
การระบายน้ําเสยี อากาศเสยี และสิง่ทิ้งอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทัง้ในด้านความปลอดภยัในการใช้
เครื่องจกัรและอนามยัของคนงาน เพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ขยายงานใน
ด้านการควบคุมตรวจตราดูแลในเรื่องดงักล่าวให้กว้างขวางและทัว่ถงึ นอกจากนี้จะได้ศกึษาและ
วจิยัการกําจดัน้ําทิง้อุตสาหกรรม โดยทําการสํารวจวเิคราะห ์พจิารณาออกแบบเครื่องกําจดัน้ําทิ้ง 
ให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลอืทางด้านวชิาการและการปฏบิตัขิองโรงงานในการดําเนินงาน
ขจดัน้ําทิง้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อกีดว้ย 

11. การจดทะเบียนเครื่องจักรเพ่ือการจ านอง  การจดทะเบียนเครื่องจักร 
ทัว่ประเทศจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถนําเครื่องจกัรไป
จาํนองไดแ้ละยงัสามารถแลกเปลี่ยนเครื่องจกัรในวงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารใช้
เครือ่งจกัรอยา่งมปีระสทิธภิาพเตม็ที ่รฐัจะไดเ้รง่รดัพระราชบญัญตัจิดทะเบยีนเครื่องจกัรออกบงัคบั
ใชแ้ละอํานวยบรกิารจดทะเบยีนเครือ่งจกัรแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป 
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12. การค้นคว้าฝึกอบรมและสาธิตเก่ียวกบัการปรบัปรงุประสิทธิภาพโรงสีข้าว  
อุตสาหกรรมสขีา้วเป็นอุตสาหกรรมจากผลติผลทางเกษตรทีส่ําคญัที่สุดของประเทศ โรงสขีา้วทัว่
ประเทศ จาํนวน 21,977 โรง เป็นโรงสชีนิดบดแกลบเป็นราํ 17,016 โรง ส่วนโรงสทีีเ่ขา้ขนาด
มาตรฐานมอียู่เพยีง 4,961 โรง โรงสขี้าวเหล่านี้ได้ตัง้กระจายอยู่ตามท้องที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ  
ส่วนมากเป็นโรงสีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการสีข้าวตํ่ ามาก จึงเป็นการสมควรปรบัปรุง  
ประสทิธภิาพของโรงสขีา้วเหล่านี้โดยจะได้ศึกษาหาลูทางจัตตัง้ศูนยค์้นคว้าทดลองเกี่ยวกบัการ 
สขีา้ว เพื่อใหเ้ป็นสถานีตวัอยา่งและใหก้ารฝึกอบรมสาธติในเรื่องการสขีา้ว จะไดข้อความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศเพื่อใหโ้ครงการดงักล่าวน้ีสมัฤทธิผ์ล 

13. การส่งเสริมวิชาการส่ิงทอ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 2 ที่ผ่านมา  
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้มบีทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อรวมจํานวนโรงงาน 
ทัง้หมดเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมสิง่ทอแลว้ จะมโีรงงานประมาณ 500 กว่าโรง มคีนงานทํางานไม่ตํ่า
กว่า 30,000 คน โรงงานเหล่าน้ีกําลงัประสบปญัหาเรื่องช่างฝีมอืเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาห-
กรรมจะได้ขยายงานด้านสิง่เสรมิให้กวา้งขวางยิง่ขึน้ โดยดําเนินการทดลองคน้คว้าให้บรกิารทาง
วชิาการ ฝึกอบรมทดสอบคุณภาพ ส่งเสรมิการออกแบบ ปรบัปรุงคุณภาพ และรวบรวมแพร่สถติิ
ข่าวสารเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมสิง่ทอแก่โรงงานกบัอุตสาหกรรมสิง่ทอต่างๆ ในระยะของแผนนี้คาด
ว่าจะสามารถฝึกอบรมช่างในระดบัต่างๆ ได้ปีละประมาณ 300 คน โครงการนี้จะได้ขอความ 
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศ เพื่อใหง้านไดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

14. การรกัษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมน ้าตาล  การส่งน้ําตาลทรายออกไป
จําหน่ายต่างประเทศจะมคีวามสําคญัอย่างหนึ่งในระยะเวลาของแผนฉบบันี้ พร้อมกนันัน้ยงัเป็น
แหล่งทีม่าของรายไดท้ัง้แก่ชาวไร่อ้อยและผูป้ระกอบการในโรงงานน้ําตาล รฐัจะใหค้วามช่วยเหลอื
แก่ชาวไรอ่อ้ยในดา้นสนิเชื่อและบรกิารทางวชิาการต่อไป กบัจะไดเ้จรจาทําสญัญาขายระยะยาวกบั
ต่างประเทศดว้ย อกีประการหน่ึงรฐัจะไดร้กัษาไวซ้ึง่ราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสมและมใิหข้ึน้ลงมากนกั 

อตุสาหกรรมเอกชนท่ีมีความส าคญัสงู 

อุตสาหกรรมเอกชนทีอ่ยู่ในลําดบัความสําคญัอนัดบัสูง สมควรไดร้บัการเร่งรดัพฒันาให้มี 
ขึน้ใหม่ หรอืเพิม่ขยายการผลติขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ โดยได้รบัการช่วยเหลอืจากรฐับาลตาม
ความจาํเป็นและเหมาะสมเป็นเฉพาะกรณ ีไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเอกชน ดงัต่อไปนี้ 

1. อตุสาหกรรมแต่งและถลงุแร่ การผลติแร่ส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศ ส่งออกใน
รปูสนิแร่ เกอืบทัง้สิน้ปจัจุบนัมโีรงงานถลุงแร่ภายในประเทศเฉพาะดบุีกเท่านัน้ ส่วนอุตสาหกรรม
ถลุงเหลก็จากภายในประเทศก็มขีนาดเลก็มาก ฉะนัน้ รฐัจะสนับสนุนให้เกดิอุตสาหกรรมถลุงแร่ที่
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ใช้สินแร่ภายในประเทศ ทัง้นี้  รวมถึงอุตสาหกรรมแต่งแร่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ 
ฟลอูอไรด ์เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลติ และเพิม่มลูค่าของสนิแรอ่กีดว้ย 

2. อุตสาหกรรมประเภทอาหาร รฐัจะส่งสรมิอุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็นพิเศษ 
เพื่อใหเ้ป็นการขยายตลาดด้านเกษตรกรรม และเพื่อประโยชน์ในการทํารายได้ให้แก่ประเทศด้วย
ก า ร 
ส่งออก อตุสาหกรรมประเภทนี้สามารถจะขยายตวัไปได้อกีมาก เพราะมคีวามต้องการทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศอยู่แล้ว อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง  
อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์อุตสาหกรรมน้ํามนัพชื และอุตสาหกรรมแปรรปูสตัวน้ํ์า เป็นตน้ 

3. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  เพื่ อส่ ง เสริมสินค้าทุนให้สามารถผลิตได้
ภายในประเทศมากขึ้น ในแผนฯ ฉบบันี้ รฐัจะให้ความสําคญัแก่อุตสหารกรมเครื่องจกัรกล คือ  
อุตสาหกกรรมผลติเครื่องจกัร อุตสากรรมผลติเครื่องมอืกล อุตสาหกรรมผลติส่วนประกอบรถยนต ์
อุตสาหกรรมผลติโทรทศัน์และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลติส่วนประกอบและอะไหล่ยานพาหนะ และ
อุตสาหกรรมผลติอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการขยายการจา้งแรงงานและลดสนิค้าขาเขา้ให้น้อยลง 
และอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการขยายการจ้างแรงงานและลดสินค้าขาเข้าให ้
น้อยลงกบัทัง้เป็นการสรา้งรากฐานใหอุ้ตสาหกรรมหลกัสามารถเกดิไดเ้รว็ขึน้ 

4. อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีปิโตรเลียม เพื่อส่งเสริมอุตสหากรรม 
พืน้ฐานดา้นเคมใีหเ้กดิขึน้ในประเทศ ในแผนฯ ฉบบันี้ รฐัจะใหค้วามสําคญัแก่อุตสาหกรรมประเภท
ผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี
ปิโตรเลยีม รฐับาลได้อนุมตัใิห้บรษิทัต่างประเทศจดัตัง้กจิการแลว้ คาดว่าจะมกีารลงทุนประมาณ 
6,000 ลา้นบาท และจะเปิดดาํเนินการไดใ้นปี 2519 

5. อตุสาหกรรมรีดและถลงุเหลก็ ความต้องการเหลก็และเหลก็กลา้ภายในประเทศ 
เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ และมกีารสัง่เข้าปีละเป็นจํานวนมาก ฉะนัน้ เพื่อให้อุตสาหกรรมดงักล่าวนี้
เกดิขึน้ รฐัจะไดใ้หก้ารส่งเสรมิเป็นพเิศษแก่อุตสาหกรรมผลติเหลก็รดีเยน็ ในระยะของแผนเพื่อเป็น
การนําไปสู่การถลุงเหลก็จากสนิแร่ในระยะต่อไป อตัราการผลติเหลก็รดีเยน็นี้ ได้กําหนดไว้ไม่ตํ่า
กว่า 500,000 ตนั และจะทาํการส่งเสรมิใหม้เีฉพาะโรงเดยีวก่อน 

6. อตุสาหกรรมผลิตภณัฑส์ตัว ์เป็นอุตสาหกรรมทีจ่ะไดเ้ร่งรดัในลําดบัความสําคญั
สูง จะไดพ้ยายามส่งเสรมิอุตสาหกรรมผลติภณัฑส์ตัวใ์หส้อดคลอ้งกบัธุรกจิการเกษตร โดยเฉพาะ
การเลี้ยงปศุสตัว์ เพื่อให้สามารถผลติเพื่อส่งออกให้ได้มากขึน้ นอกจากก็มอุีตสาหกรรมประเภท
หมอ่นไหมทีค่วรไดร้บัการส่งเสรมิยิง่ขึน้ 
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7. อตุสาหกรรมผลิตรถยนต์ ในปจัจุบนัมโีรงงานประกอบรถยนต์ 9 โรง กําลงัผลติ 
รวมกนัประมาณ 2,000-2,500 คนัต่อเดอืน ส่วนประกอบที่ผลติในประเทศยงัตํ่าอยู่มาก รฐัจงึม ี
นโยบายจะส่งเสริมให้โรงงานประกอบรถยนต์เหล่านี้แปรสภาพเป็นโรงงานผลิตโดยให้ใช้
ส่วนประกอบทีผ่ลติในประเทศไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่ารวมทัง้หมด โดยจะใหค้วามสนับสนุน
ดา้นภาษอีากร 

8. อตุสาหกรรมอ่ืนๆ อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีค่วรสนับสนุนเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ใช้วตัถุดิบหรอืแรงงานในประเทศเป็นจํานวนมาก เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ
หนงัสอืพมิพ ์ทาํของเล่น ทาํเฟอรน์ิเจอร ์และฟอกหนงั เป็นตน้ ทาํใหโ้รงกลัน่ไม่สามารถดําเนินการ
อยู่ไดด้ว้ยรายไดข้องตวัเอง ฉะนัน้ ในแผนฉบบัที ่3 จะเร่งรดัการสํารวจเพื่อตรวจหาน้ํามนัดบิและ
แก๊สธรรมชาตทิีลุ่่มแอ่งเชยีงใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็ เพื่อทราบผลเป็นทีแ่น่นอนภายในปี 2516 นี้ ในวงเงนิ
งบประมาณ 4.50 ลา้นบาท บรเิวณทีจ่ะทําการสํารวจ ดงักล่าวนี้ คลุมพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ และลําพูน 
บรเิวณต่อเนื่องระหว่างอําเภอสนักําแพง สารภีและสนัป่าตอง ส่วนการผลติน้ํามนัดบิและกลัน่
น้ํามนัดบิที่แอ่งฝาง แม่สูนหลวง และไชยปราการนัน้ จะรกัษางานเดมิไว้ในวงเงนิงบประมาณไม่
เกนิปีละ 12 ลา้นบาท เมื่อสิน้ปี 2516 หากผลปรากฏว่าไม่มแีหล่งน้ําดบิทีลุ่่มแอ่งเชยีงใหม่ พอทีจ่ะ
ป้อนโรงกลัน่ให้ดําเนินการโดยไม่ขาดทุนต่อไปได้ จะพจิารณายุตกิารดําเนินการตามที่เหมาะสม
ต่อไป 

2. โรงงานทอกระสอบ โรงงานทอกระสอบของรฐั 3 แห่ง มกีําลงัผลติรวมกนัประมาณ 
30 ล้านใบต่อปี ปจัจุบนัอุตสาหกรรมเอกชนสามารถผลติสนองความต้องการในประเทศได้อย่าง
เต็มที่ฉะนัน้ เพื่อใหโ้รงงานของเอกชนได้มคีวามสําคญัแก่การพฒันาอุตสาหกรรมประเภทนี้อย่าง
เตม็ที ่โรงงานทอกระสอบของรฐัจะไม่ทําการขยายกําลงัผลติ แต่จะปรบัปรุงประสทิธภิาพของการ
ผลติใหด้ยีิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนั จะไดพ้จิารณารวมการบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิทัง้ 3 เขา้ดว้ยกนั 
โดยให้ทําหน้าที่เป็นแหล่งซื้อวตัถุดบิที่สําคญัตามโครงการส่งเสรมิปอด้วย ในแผนนี้จะสนับสนุน
โครงการซื้อปอของบรษิัทกระสอบอีสาน จํากดั ร่วมกบักรมส่งเสรมิการเกษตรและธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ อกีดว้ยส่วนโรงงานกระสอบใดที่มเีอกชนประสงคจ์ะรบัไปดําเนินการรฐัจะไดพ้จิารณา
จํ า ห น่ า ย ใ ห ้
เอกชนรบัไปดาํเนินการเป็นรายๆ ไป 

3. โรงงานน ้าตาล โรงงานน้ําตาลทรายของรฐับาลมอียู่ 4 โรง มกีําลงัผลติรวมกนั
ประมาณ 1 ใน 3 ของกําลงัผลติทัง้ประเทศ ปจัจุบนัโรนงานน้ําตาลของเอกชนสามารถผลติไดเ้กนิ
ความตอ้งการภายในประเทศ และบางปียงัมปีญัหาเกีย่วกบัตลาดส่งออกอยูม่าก ดงันัน้ ในระยะของ
แผนฉบบัน้ี โรงงานน้ําตาลของรฐัจะไม่เพิม่กําลงัผลติใหสู้งขึน้ แต่จะปรบัปรุงประสทิธภิาพของการ
ผลติเพื่อลดต้นทุนการผลติใหต้ํ่าลง พรอ้มกนันี้จะไดพ้จิารณารวมการดําเนินงานของทัง้ 4 โรงงาน 
ใหเ้ขา้มาอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานอนัเดยีวกนั และทาํการผลติน้ําตาลส่วนหน่ึงส่งใหต้ามขอ้ตกลงที่ 
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บทท่ี 10 
การพาณิชยแ์ละบริการ 
…………………….. 

การพาณิชย์เป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระบบวิสาหกิจเสรี เพื่อท าการ
จ าหน่ายผลติผลไปยงัผู้ใช้และผู้บรโิภค และก่อให้เกดิการหมุนเวยีนแลกเปลี่ยนสนิค้าและบรกิาร
ต่างๆ ให้ทัว่ถงึ ทัง้ภายในและต่างประเทศ ในระยะของแผนฯ  ฉบับที่ 2 รฐัด าเนินนโยบายการ
พาณิชย์โดยให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาด้วยอย่างแท้จริง รัฐจึงท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด  
มาตรการต่างๆ เพื่ออ านวยผลดแีก่การพาณิชยย์ิง่ขึน้ ส าหรบัโครงการที่ได้จดัสรรงบประมาณให้
เป็นกรณีพเิศษในสาขานี้ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ทีส่ าคญั คอื โครงการส่งเสรมิอาชพีของคน
ไทย โดยให้เงนิกู้เพื่อท าการค้าปลกีแก่ร้านค้าย่อยของคนไทย ซึ่งเริม่ด าเนินการตัง้แต่ปลายปี 
2511 เป็นตน้มา 

ในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่2 ไดม้ปีญัหาส าคญัเกดิขึน้คอื ดุลการคา้เสยีเปรยีบหรอืการค้า 
ขาดดุล ในปี 2510–2513 ดุลการค้าไทยเสียเปรียบประมาณ 8,150 ล้านบาท 10,650  
ลา้นบาท  11,298 ล้านบาท และ 12,258 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ เนื่องจากสนิคา้ออกที่ส าคญั
ของไทย เช่น ขา้ว และพชืผลทางเกษตรบางชนิดประสบปญัหาด้านราคากบัทัง้ประเทศไทย ขาย
สนิคา้ทุกชนิดใหต้ลาดต่างประเทศไดน้้อยลง พรอ้มกนันัน้ความจ าเป็นทางดา้นการพัฒนาประเทศ
และการเพิม่รายได้จของประชาชน บางกลุ่มท าให้สนิค้าเขา้เพิม่มากขึ้น อย่างไรก็ด ีในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐัไดด้ าเนินการในเรื่องนี้ไปแลว้หลายประการ ในปี 2514 ทีส่ าคญักค็อื 1) 
การเพิ่มอัตราพิกัดศุลกากรแก่สินค้าบางประเภท และ 2) ยกเลิกค่าฟรี่เมี่ยมข้าว 
ส่งออกส าหรบัขา้วชนิดตัง้แต่ 10% ลงมา เพื่อลดราคาขายขา้วในต่างประเทศและพยุงราคาขา้ว
ภายในประเทศใหสู้งขึน้ การวางนโยบายการพาณิชยแ์ละบรกิารในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดมุ้่ง
ทีจ่ะปรบัปรงุบรกิารต่างๆ ไดแ้ก่ บรกิารหาตลาด การประกนัภยั  และการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ให้
อ านวยประโยชน์ในทางเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้พิม่รายไดแ้ก่ประชาชนและของรฐัและเพื่อช่วย
แกไ้ขดดุลการคา้ เสยีเปรยีบใหล้ดน้อยลง 

วตัถปุระสงค ์

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 มวีตัถุประสงค์ที่จะพฒันาการพาณิชย์และบรกิาร 
มดีงัต่อไปนี้ คอื 

1. ปรบัปรงุดุลการคา้เสยีเปรยีบใหล้ดลง โดยการส่งเสรมิสนิคา้ขาออกทัง้ดา้นเกษตร
และอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสรมิบรกิารต่างๆ ที่น ารายได้เขา้มาสู่ประเทศ ไดแ้ก่ การท่องเที่ยว
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และบรกิารต่างๆ ในด้านการพาณิชยใ์หม้ากขึน้ ทัง้น้ี ไดก้ าหนดเป้าหมายของการส่งสนิคา้ออกให้
เพิม่ขึน้และสัง่สนิคา้เขา้ใหล้ดลงเป็นล าดบั 

2. จดัช่วยเหลอืผูผ้ลติใหจ้ าหน่ายสนิคา้ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม 

3. ส่งเสรมิระบบการตลาดและการค้าให้เป็นไปอย่างมรีะเบยีบและมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบของคนกลาง 

4. ส่งเสรมิตลาดการค้าของสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ให้กว้างขวางและมเีสถียรภาพยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่แสวงหาตลาดต่างประเทศ 
เพิม่เตมิและขยายปรมิาณขายในตลาดทีม่อียูแ่ลว้ 

5. ส่งเสรมิใหค้นไทยประกอบการคา้ใหเ้ป็นอาชพีทีเ่ป็นล ่าสนั 

6. ประสานงานด้านการจ าหน่ายกับการผลิตให้ใกล้ชิดยิง่ขึ้น เพื่อเร่งรดัการเพิ่ม 
ผลผลติเกษตร โดยเฉพาะประเภททีมุ่ง่เรง่รดัเพื่อการส่งออก 

นโยบาย 

เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคข์า้งตน้ รฐัจะด าเนินนโยบายดงัต่อไปนี้ 

1. รฐัจะยดึถือนโยบายวสิาหกิจเสร ีโดยสนับสนุนให้เอกชนประกอบการค้าภายใต้
ระบบการแข่งขนัที่เหมาะสม ทัง้นี้ รฐัจะก าหนดนโยบาย วางแผนและใหบ้รกิารต่างๆ เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่ธุรกจิการพาณชิยอ์ยา่งแทจ้รงิ 

2. รฐัจะไม่จดัตัง้รฐัวสิาหกจิการพาณิชยท์ี่ไม่จ าเป็นขึน้มาใหม่ ซึ่งจะเป็นการแข่งขนั
กบัเอกชน ส่วนรฐัวสิาหกจิการพาณชิยท์ีด่ าเนินการอยู่แลว้ จะไดท้บทวนและศกึษาวตัถุประสงคใ์น
การจดัตัง้ เพื่อก าหนดนโยบายใหแ้น่นอนว่ารฐัวสิาหกจิใดควรจะปรบัปรุงให้เป็นประโยชน์แก่การ
พฒันาตลาดต่อไป 

3. ประสานนโยบายการเงนิ การคลงั และการพาณิชยใ์ห้สมัพนัธ์สอดคล้องกนั เพื่อ 
ส่งเสรมิการผลติและการตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อเพิม่สนิคา้ส่งออกใหม้ากขึน้ 

4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยการผลิตและการตลาดของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการผลติ การตลาด ตลอดจนการส่งออกของสนิคา้นัน้ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิ 
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5. ส่งเสริมการส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยท าการหาตลาดใน 
ต่างประเทศ เพื่อหาทางจ าหน่ายผลิตผลทางเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ว ัตถุดิบ
ภายในประเทศให้มากขึ้น จะจดัให้มีบริการโฆษณาสินค้าไทยและมาตรการช่วยเหลือการส่ง
สนิค้าออก ตลอดจนส่งเสรมิและจดัระเบยีบของผุส้่งสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศใหร้ดักุม
ยิง่ขึน้ และใหส้ามารถแขง่ขนักบัสนิคา้จากประเทศอื่นได้ 

6. ส่งเสรมิประชาชนให้ใชส้นิค้าอุปโภคบรโิภคที่ผลติไดภ้ายในประเทศ เพื่อเป็นการ
ขยายตลาดภายในประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

7. สนบัสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สถาบนัเกษตรกร สหกรณ์ สมาคมต่างๆ  
เป็นตน้  เพื่อประโยชน์แก่การจดัระบบตลาดระดบัไร่นา และเป็นแหล่งทีจ่ะประสานงานระหว่างการ
ผลติ และการจ าหน่ายใหเ้ป็นผลดยีิง่ขึน้ 

8. รฐัจะส่งเสรมิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วโดยเฉพาะนกัธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งของ 
เอกชน โดยรฐัจะเป็นผู้จดัสรรสภาพการสิง่แวดลอ้มภายในประเทศเพื่อจงูใจนักท่องเที่ยวมากขึน้ 
และจะท าใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้กดิความพอใจและปลอดภยั พรอ้มกนันัน้กจ็ะไดบ้ ารุงรกัษาและพฒันา
แหล่งท่องเทีย่วใหม้มีากขึน้ เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้พิม่มากขึน้  ตามล าดบั 

9. รฐัจะส่งเสรมิธุรกิจที่ประกอบการเกี่ยวกบับรกิารต่างๆ ให้ดขีึ้น เพื่อเป็นการลด 
ต้นทุนสนิค้าและบรกิาร อนัจะสามารถอ านวยประโยชน์แก่การพาณิชย์ และเป็นแหล่งที่มาของ 
เงนิตราต่างประเทศ 

การพาณิชย ์

ประเทศไทยมกีารสัง่สนิค้าเขา้มากกว่าส่งสนิคา้ออกตลอดมาในระยะของแผนฯ ฉบบัที่ 2 
การค้าขาดดุลมมีูลค่าประมาณ 8,150 ล้านบาท ในปี 2510 และเพิม่ขึ้นเป็นประมาณ 12,258 
ลา้นบาท ในปี 2513 กล่าวคอื 

มูลค่าสินค้าน าเข้า มปีระมาณ 21,813.3 ล้านบาท ในปี 2510 เพิม่ขึ้นเป็น 26,514  
ลา้นบาท ในปี 2513 สนิคา้หมวดวตัถุดบิและกึ่งวตัถุดบิและสนิคา้ทุนเพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่งมาก คอื 
ประมาณรอ้ยละ 14 และ 13 ต่อปี ตามล าดบั ส่วนสนิคา้อุปโภคบรโิภคเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 4  
ต่อปี ในมลูค่าสนิคา้น าเขา้ทัง้หมดเมื่อปี 2514 รอ้ยละ 20 เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค รอ้ยละ 26 เป็น
สนิค้า ประเภทวตัถุดบิและกึ่งวตัถุดบิ รอ้ยละ 35 เป็นสนิค้าประเภททุนรอ้ยละ 8 เป็นประเภท 
ยานพาหนะและอะไหล่ รอ้ยละ 8 เป็นสนิคา้ประเภทน ้ามนัและน ้ามนัหล่อลื่น และอกีรอ้ยละ 3 เป็น
สนิคา้ประเภทอื่นๆ 
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ในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าประเทศไทยจะยงัคงมกีารสัง่สนิค้าเข้า 
เพิ่มขึ้น  แต่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลงหรือต ่ ากว่าอัตราเพิ่มในระยะของแผนฯ ฉบับที่แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนิค้าประเภทอุปโภคบรโิภคจะมมีูลค่าน าเข้าลดลง ทัง้นี้ ได้ประมาณมูลค่า
สนิคา้น าเขา้ประเภททีส่ าคญัไวใ้นระยะของแผน ดงันี้ 

 

มูลค่าสินค้าเข้าประเภท (ล้านบาท) 2515 2519 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 5,200 5,450 

สนิคา้ทุน 9,500. 10,700 

สนิคา้วตัถุดบิและอื่นๆ 12,250 14,550 

มลูค่าสนิคา้ส่งออก เมือ่ปี 2510 มปีระมาณ 13,808 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้เป็น 14,256 ลา้น
บาท ในปี 2513 สินค้าออกที่ส าคัญก็คือ ข้าว ยาง ดีบุก ข้าวโพด ปอ และผลิตภัณฑ์ 
แป้งมนัส าปะหลงั ขา้วซึง่เป็นสนิคา้ออกทีส่ าคญัทีสุ่ดส่งออกไดล้ดมูลค่าลงเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา
ของแผนฯ ฉบบัที ่2 

มูลค่าสินค้าเข้าประเภท (ล้านบาท) 2515 2519 

ผลติผลเกษตร 11,000 13,670 

ผลติผลประมง 390 600 

ผลติผลปา่ไม ้ 235 275 

ผลติผลเหมอืงแร ่ 2,040 2,360 

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 1,445 2,720 

สนิคา้อื่นๆ ทีแ่ยกประเภทไมไ่ด ้ 2,245 3,316 

รวม 17,355 22,951 
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ประมาณการส่งออกของสินค้าประเภทท่ีส าคญั 

ประเภทสินค้า หน่วย 2515 2519 

ขา้ว พนัตนั 1,300 1,500 

ยาง พนัตนั 312 383 

ดบีุก พนัตนั 23 26 

ปอ พนัตนั 350 300 

ขา้วโพด พนัตนั 2,000 3,000 

ปศุสตัว ์ พนัตวั 40 40 

กุง้ทะเล พนัตนั 10 04 

น ้าตาล พนัตนั 120 200 

ผา้ไหม รอ้ยหลา 10,360 15,616 

ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั พนัตนั 1,400 1,800 

แร่ฟลอูอไรด ์ พนัตนั 450 600 

ผลไมก้ระป๋อง พนัหบี 2,200 5,000 

ปนูซเีมนต ์ พนัตนั 400 400 

ดา้ย พนัตนั 2.5 15 

ผา้ ลา้นหลา 10 16 

เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู พนัโหล 400 800 

กระสอบ ลา้นใบ 25 25 

ชิน้สว่นนาฬกิา พนัชิน้ 900 1,500 

กล่องนาฬกิา พนัชิน้ 500 2,500 

กากน ้ามนัพชื พนัตนั 26 170 

ข้าว ปญัหาส าคญัทีสุ่ดในการส่งออก ไดแ้ก่ ปญัหาความตอ้งการในตลาดต่างประเทศ 
ลดลง อยา่งไรกด็ ี โดยทีข่า้วเป็นสนิคา้ส าคญัในระบบเศรษฐกจิของไทย ดงันัน้ การพจิารณา 
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ด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถส่งขา้วออกไดเ้พิม่ขึน้ จงึเป็นปญัหาส าคญัเรง่ด่วน การขยายตลาดขา้ว
ของไทยนี้ พอจะมลีู่ทางขยายตลาดไดอ้กีบา้งไดแ้ก่ ตลาดในทวปีแอฟรกิา และตะวนัออกกลาง เพือ่
การนี้มคีวยามจ าเป็นตอ้งพจิารณาในดา้นราคาเพื่อใหแ้ขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ไดม้ากยิง่ขึน้ 
นอกจากตลาดดงักล่าวแลว้ การรกัษาตลาดขา้วประจ า คอื มาเลเซยี สงิคโปร ์ และฮ่องกง กเ็ป็น
เรือ่งส าคญั ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเซยีนัน้ คาดว่าจะขยายเพิม่เตมิไดไ้ม่มาก จากในระดบัปี 2512 ได ้
ส าหรบัตลาดยโุรปนัน้อาจมชี่องทางขยายตวัไดเ้พิม่ขึน้บา้ง ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากประมาณการ
ของตลาดทีม่อียูใ่นขณะนี้ดงักล่าวแลว้ จะเหน็ไดว้่าปรมิาณขา้วส่งออกในปี 2519 จะมจี านวน 1.5 
ลา้นตนั และไดป้ระมาณเป้าหมายการส่งออกของขา้วไดด้งัน้ี 

เป้าหมายการส่งออกของประเทศไทย 

 2512 2519 

มาเลเซยี ฮ่องกง และสงิคโปร ์ .56 .60 

ตลาดอืน้ๆในทวปีเอเซยี .32 .30 

ตลาดในทวปียุโรป .02 .10 

ตลาดในทวปีแอฟรกิา .14 .20 

ประเทศตะวนัออกกลาง .08 .15 

ตลาดใหม ่ - .15 

รวม (ล้านตนั) 1.02 1.50 

ยาง ในปี 2512 ไทยส่งยางออกเป็นจ านวน 276,000 ตนั เปรยีบเทยีบกบัจ านวนประมาณ 
187,000 ตนั ในปี 2506 เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 7.0 ต่อปี ตลาดทีส่ าคญัของยางไทย 
ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนัตะวนัตก อติาล ี และญีปุ่น่ ตลาดทีม่ ี
แนวโน้มซือ้ยางจากไทยเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ กล่าวคอื ในปี 2508 ญีปุ่น่ซือ้ยางจากไทยเป็น
จ านวน 54,178 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.7 ของปรมิาณยางส่งออกทัง้หมด แต่ในปี 25123 ญีปุ่น่
ซือ้ยางจากไทยเป็นจ านวน 101,838 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.8 ของปรมิาณยางส่งออกทัง้หมด 
ทางดา้นการผลตินัน้ ในปี 2506 ไทยผลติยางไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 198,000 ตนั ในปี 2512 ผลติ
ไดป้ระมาณ 2 8 2 , 0 0 0  ตนั หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 6 . 3  ต่อปีในปี 2 5 1 9  คาดว่าไทยจะ 
ผลติยางไดป้ระมาณ 4 0 0 , 0 0 0  ตนั เนื่องจากการขยายเนื้อทีเ่พาะปลกูมากขึน้ดว้ย ดงันัน้ จงึ
ประมาณเป้าหมายการส่งออกในปี 2 5 1 9  ไวว้่าจะมจี านวนไมต่ ่ากว่า 3 8 3 , 0 0 0  ตนั 

ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั ในปี 2506 ประเทศไทยส่งผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัออกเป็นจ านวน
ประมาณ 427,000 ตนั เท่านัน้ แต่ในปี 2513 ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัส่งออกมปีรมิาณถงึ 1,300,00 
ตนั หรอือตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 2 0  ต่อปี ตลาดทีส่ าคญัไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนั 
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ตะวนัตก เนเธอรแ์ลนด ์ สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และเบลเยีย่ม ในจ านวนตลาดส าคญัน้ีปรากฏว่า
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ และเยอรมนัตะวนัตกเป็นตลาดทีส่ าคญัซึง่มแีนวโน้มการสัง่มนัส าปะหลงัจาก
ไทยเพิม่ขึน้มาก กล่าวคอื ในปี 2510 ประเทศทัง้สองซือ้เป็นจ านวน 253,385 ตนั และ 285,568 
ตนั ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 2 . 4  แบะ 3 6 . 5  ของผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั 
ส่งออกทัง้หมด แต่ในปี 2512 ปรมิาณซือ้เปลีย่นเป็น 571,979 ตนั และ 179,361 ตนั ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.7 และ 18.4 ของปรมิาณส่งออกทัง้หมด เมือ่พจิารณาจากดา้นการตลาดแลว้ 
คาดว่าในปี 2519 จะสามารถส่งผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัออกไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,800,000 ตนั 
หรอืเพิม่ขึน้จากปี  2 5 1 3  เฉลีย่รอ้ยละ 7 . 2 

ปอ  ประเทศไทยเคยส่งปอออกไดเ้ป็นจ านวนถงึ 483,300 ตนั ในปี 2509 แต่หลงัจากนัน้
ปรมิาณการส่งออกลดลงเรือ่ยๆ จนถงึประมาณ 256,000 ตนั ในปี 2512 ทัง้นี้ เนื่องมาจากความไม่
แน่นอนของราคาปอประการหน่ึง และอกีประการหน่ึง เนื่องจากผลผลติปอของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่เป็นปอคุณภาพต ่าซึง่ตลาดต่างประเทศมคีวามตอ้งการน้อย ในปี 2519 คาดว่า 
ผลผลติปอจะเป็นประมาณ 450,000 ตนั หรอืเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 0.5 และเมือ่พจิารณาถงึ
ปรมิาณการใชป้อเพื่อผลติกระสอบ ซึง่ใชป้ระมาณปีละ 70,000–80,000 ตนัแลว้ คาดว่าในปี 2519 
ไทยจะมปีอเหลอืส่งออกไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 300,000 ตนั ตลาดประจ าทีส่ าคญัของ 
ปอไทย ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่่น องักฤษ เบลเยีย่ม ฝรัง่เศส เยอรมนัตะวนัตก และอติาล ี ตลาดทีม่ ี
แนวโน้มซือ้ปอจากไทยเป็นจ านวนมากและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่น่ กล่าวคอื ในปี 2503 
ญีปุ่น่ซือ้ปอจากไทยเป็นจ านวน 13,523 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ของปรมิาณ 
ส่งออกทัง้หมด แต่ในปี 2512 ญีปุ่น่ซือ้ปอจากไทยเป็นจ านวน 73,377 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
ของปรมิาณส่งออกทัง้หมด 

ข้าวโพด เป้าหมายการผลติขา้วโพมจี านวน 3.5 ลา้นตนั และจะส่งออกไดจ้ านวน 3.0  
ลา้นตนั ส่วนทีเ่หลอือกี 0.5 ลา้นตนั ส าหรบัใชท้ าพนัธุแ์ละใชบ้รโิภคภายในประเทศ ปรมิาณการ 
ส่งออก 3.0 ลา้นตนั แยกออกเป็นตลาดใหญ่ 2 ตลาด คอื ญีปุ่น่ และไตห้วนั ดงัน้ี 

 2512 2514 2519 
ญีปุ่น่ 0.49 1.00 1.50 
ไตห้วนั 0.49 0.40 0.80 
อื่นๆ 0.54 0.40 0.70 

รวม (ล้านตนั) 1.48 1.80 3.00 

 



 266 

เป้าหมายการส่งออกไดป้ระมาณจะเพิม่มากขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมเีหตุผลสรุปไดด้งันี้ 

ก. ปรมิาณผลผลติจะเพิม่ขึน้ตามโครงการเรง่รดัการผลติ เนื่องจากกม็ขีา้วโพดพนัธุด์ี
อยูแ่ลว้ และสามารถขยายเนื้อทีเ่พาะปลกูไดอ้กี 

ข. เป้าหมายการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้เป็น 3  ลา้นตนันัน้ ไดก้ าหนดจากสภาพความ
ตอ้งการของตลาดในปจัจุบนัและในอนาคต ความตอ้งการขา้วโพดยงัสามารถเพิม่ขึน้ไดท้ัง้ในดา้น 
อุตสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 1 0  ต่อปี และตลาดทีค่าดหมายว่า
สามารถจะเพิม่ไดม้ากขึน้ ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่่น ไตห้วนั และประเทศเอเซยีอื่นๆ เช่น สงิคโ์ปร ์ 
ซึง่ขา้วโพดจากประเทศไทยอยูใ่นฐานะไดเ้ปรยีบ และอยู่ในสภาพทีจ่ะแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่นๆ ได้

เป็นอยา่งด ี

กุ้งทะเล  เป้าหมายการส่งกุง้ออกในปี 2519 เป็นจ านวนประมาณ 14,000 ตนั เพิม่จาก
ระดบัปจัจบุนัประมาณ 1  เท่าตวั หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 17 ต่อปี ตลาดส าคญัของกุง้ไทย คอื 
ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา  ฮ่องกง และมาเลเซยี และประเทศในทวปียโุรป ปรมิาณการส่งออกของกุง้ไทย
ไปยงัญีปุ่่นประมาณรอ้ยละ 60 ของปรมิาณการส่งออกทัง้หมด และคาดว่าปรมิาณความตอ้งการกุง้
ของตลาดในการส่งออก ซึง่ประมาณว่าจะเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 17 จงึน่าทีจ่ะหาตลาดไดโ้ดย
ไมย่ากนกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดญี่ปุน่ซึง่เป็นตลาดใหญ่ 

ดีบกุ ในปี  2513 ไทยส่งแรด่บีุกออกเป็นจ านวนประมาณ 21,800 ตนั เทยีบกบัจ านวน
ประมาณ 23,400 ตนั ในปี 2512 หรอืลดลงรอ้ยละ 6.8 ทัง้นี้ เนื่องจากภาวะดา้นการใชด้บีุกใน
ตลาดส าคญั เช่น ยโุรป และสหรฐัอเมรกิาเปลีย่นแปลงไป คอื ปรมิาณการใชด้บีุกทัง้ในยุโรป- 
ตะวนัตก และสหรฐั มแีนวโน้มในทางตกต ่า ดงันัน้ โดยทีภ่าวะดา้นตลาดของดบีุกอยูใ่นสภาพไม่
แจม่ใส คาดว่าปรมิาณการส่งดบีุกออกในระยะต่อไปจะเพิม่ขึน้ไม่มากนกั คอืประมาณว่า จะมี
จ านวน 2 6 , 0 0 0  ตนั ในปี 2 5 1 9 

น ้าตาล การส่งน ้าตาลออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ แต่เดมิได้มโีควตา้ส่งออกกบัสหรฐั-
อเมรกิาและองคก์ารน ้าตาลระหว่างประเทศปีละประมาณ 50,000 ตนั แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2514 
น ้าตาลทีเ่หลอืใชภ้ายในประเทศมจี านวนถงึ 2 0 0 , 0 0 0  ตนั และการขอเพิม่โควตา้ท าไดย้ากมาก 
รฐับาลจงึมมีตใิหล้าออกจากสมาชกิองคก์ารน ้าตาลระหว่างประเทศ และคาดว่าน ้าตาลเหลอืใชจ้ะ
สามารถขายไดโ้ดยท าสญัญาขายนอกภาค ีประมาณว่าในปี 2519 จะผลติไดเ้ป็นจ านวน 600,000 
ตนั ความตอ้งการภายในประเทศจะเพิม่ขึน้ถงึ 400,000 ตนั ทัง้นี้ จะมนี ้าตาลเหลอืใชใ้นรปูน ้าตาล
ดบิ  ประมาณปีละ 200,000 ตนั ซึง่ควรจะไดเ้ตรยีมท าสญัญาเพื่อส่งออก เพราะตน้ทุนการผลติ

ภายในประเทศต ่าลงเพยีงพอทีจ่ะแขง่ขนักบัราคาขายในตลาดโลกได้ 



 267 

ผา้ไหม มโีครงการทีจ่ะเรง่รดัใหเ้พิม่ผลติไหม เพื่อส่งออกใหไ้ดม้ากขึน้เพราะมลีู่ทางทีจ่ะ
ขยายตลาดต่างประเทศไดม้าก การผลติไหมทัง้หมดตามโครงการเรง่รดัคาดว่าจะผลติไดเ้พิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 10.8 ต่อปี ในปี 2515 คาดว่าจะส่งออกได ้ 1,036,000 หลา และเพิม่ขึน้เป็น 
1 , 5 6 1 , 6 0 0  หลา ในปี 2 5 1 9 

ฟลอูอไรด ์ ในปี 2513 ไดส้่งฟลอูอไรดอ์อกไปขายเป็นจ านวน 350,000 ตนั เปรยีบเทยีบ
กบัจ านวน 15,900 ตนั ในปี 2506 หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 64.8 ต่อปี ตลาดทีส่ าคญัส าหรบั 
ฟลอูอไรดข์องไทย ไดป้ระเทศญีปุ่น่ แรฟ่ลอูอไรดน้ี์เป็นแรท่ีย่งัมลีู่ทางในการขยายตลาดไดอ้กีมาก 
ดงันัน้ จงึตัง้เป้าหมายการส่งออกไวใ้นปี 2519 ประมาณ 600,000 ตนั หรอือตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 
1 0  ต่อปี การผลติฟลอูอไรดใ์หส้ามารถส่งออกไดต้ามเป้าหมาย 6 0 0 , 0 0 0  ตนั จ าเป็นจะตอ้ง
วางโครงการช่วยเหลอืในดา้นขนส่งและในดา้นแต่งแรคุ่ณภาพต ่าใหส้งูขึน้ จงึจะส่งออกไดต้าม 

เป้าหมายทีว่างไว ้

ผลไม้กระป๋อง โรงงานผลไมก้ระป๋องไดเ้ริม่ผลติเพื่อส่งออกในกลางปี 2510 ในปี 2513 มี
โรงงานผลไมก้ระป๋องทีเ่ปิดด าเนินการอยู ่2 โรง มกี าลงัการผลติ 125,000 ตนัต่อปี ซึง่คดิเป็นผลไม้
กระป๋องประมาณ 2.27 ลา้นหบี ก าลงัการผลติในระยะปี 2515–2519 จะเพิม่ขึน้ตามล าดบั ในปี 
2519  จะมกี าลงัการผลติ 312 ,000  ตนั ( 5 .85  ลา้นหบี)  ในปี 2513  ไดส้่งผลไมก้ระป๋องไป
ต่างประเทศจ านวนประมาณ 800,000 หบี มลูค่าประมาณ 60 ลา้นบาท ในปี 2519 คาดว่าจะ
สามารถส่งออกไดป้ระมาณ 5  ลา้นหบี มลูค่า 3 5 0  ลา้นบาท ในดา้นความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ คาดไดว้่าจะยงัคงเพิม่ขึน้ในระยะขา้งหน้า ในปจัจบุนัความตอ้งการของตลาดโลกมี
ประมาณ 4 5  ลา้นหบี ตลาดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา กลุ่มตลาดร่วม และญีปุ่น่ 

ปนูซีเมนต์ ในปี 2 5 1 3  มโีรงงานปนูซเีมนตด์ าเนินการผลติ 4  โรง มปีรมิาณการผลติ 
2 , 625 , 000  ตนั ในปี 2515 โรงงานทีก่่อสรา้งใหม่อกี 3  โรงงาน จะแลว้เสรจ็และจะมโีรงงาน 
ปนูซเีมนตร์วมทัง้สิน้ 7  โรงงาน ซึง่ผลติไดเ้กนิความต้องการภายในประเทศ ในปี 2 5 1 3  ไดส้่ง 
ปนูซเีมนตอ์อกจ าหน่ายต่างประเทศประมาณ 165,000 ตนั มลูค่าประมาณ 80 ลา้นบาท ในปี 2519 
คาดว่าจะสามารถส่งปนูซเีมนตอ์อไดป้ระมาณ 400,000 ลา้นตนั มลูค่าประมาณ 100 ลา้นบาท โดย
ขายในราคาทีต่ ่า เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศผูผ้ลติรายอื่นๆ ได้ 

ตลาดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ลาว เวยีดนาม  เขมร และอนิโดนีเซยี 

ด้าย ปจัจบุนัดา้ยทีผ่ลติไดเ้กนิความตอ้งการของอุตสหากรรมภายในประเทศนัน้ ไดส้่งออก
จ าหน่ายต่างประเทศ คาดว่าในปี 2 5 1 5  จะสามารถส่งดา้ยออกไดป้ระมาณ 2 , 5 0 0  ตนั มลูค่า
ประมาณ 50 ลา้นบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งออกไดป้ระมาณ 15,000 ตนั มลูค่าประมาณ 
1 2 0  ลา้นบาท 
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ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามตอ้งการดา้ยมาก ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี และประเทศใกลเ้คยีง 
ในเอเซยี อนาคตของการส่งดา้ยออกมลีกัษณะค่อนขา้งแจม่ใส เนื่องจากประเทศต่างๆ ในเอเซยีม ี
แนวโน้มในการคุม้ครองอุตสาหกรรมทอผา้ของตนและจะมกีารก าจดัปรมิาณการน าผา้เขา้ประเทศ 
ส่วนดา้ยนัน้ เป็นวตัถุดบิทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมทอผา้ซึง่จะไดร้บัการกดีกนัน้อยกว่า 

ผา้  ในปจัจุบนัปรากฏว่าผา้ผลติไดเ้กนิความตอ้งการจองตลาดภายในประเทศ จ าเป็นตอ้ง 
ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ คาดว่าปี 2515 จะสามารถส่งผา้ออกไดป้ระมาณ 10 ลา้นหลา มลูค่า
ประมาณ 50 ลา้นบาท และในปี 2519 สามารถส่งออกไดป้ระมาณ 16 ลา้นหลา มลูค่าประมาณ 
8 0  ลา้นบาท  

ตลาดทีม่คีวามส าคญัในอนาคต ไดแ้ก่ ตลาดยโุรป องักฤษ สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ 
โดยเฉพาะผา้ฝ้าย เน่ืองจากแรงงานในประเทศเหล่าน้ีไดส้งูขึน้ และส่วนใหญ่ท าการผลติผา้ราคาสงู 

เส้ือผา้ส าเรจ็รปู อุตสาหกรรมผลติเครือ่งนุ่งห่มส าเรจ็ เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
ในปจัจบุนัไดเ้ปิดด าเนินการผลติ 1 โรงงาน ในปี 2513 ซึง่เป็นระยะแรกทีท่ าการผลติสามารถผลติ
ไดป้ระมาณ 3  แสนโหลต่อปี และคาดว่าก าลงัการผลติจะขยายเตม็ตามโครงการในปี 2 5 1 9  ซึง่
สามารถผลติ เสือ้ส าเรจ็รปูชนิดต่างๆ ได ้ 8  แสนโหลต่อปี เป็นมลูค่า 1 9 0  ลา้นบาท 

ตลาดต่างประเทศทีม่คีวามตอ้งการมาก ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และยุโรป อย่างไรก็
ด ีส าหรบัสหรฐัอเมรกิา มมีาตรการจ ากดัการสัง่เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากไทยในปรมิาณต ่ามาก 

 กระสอบ ในปี 2513 มโีรงงานกระสอบด าเนินการผลติ 10 โรง มกี าลงัการผลติ 60 ลา้นใบ
ต่อปี ก าลงัการผลติในระยะปี 2515–2519 คาดว่าจะไม่เพิม่ขึน้ คอื จะท าการผลติในระดบั 60 ลา้น
ใบต่อปี เนื่องจากความตอ้งการใชก้ระสอบมปีรมิาณจ ากดั 

การส่งออกในอนาคตจะส่งเป็นกระสอบและผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ผา้เฮสเซีย่นตลาดทีส่ าคญั
ในอนาคตจะเป็นประเทศกลุ่มอาฟรกิา ยโุรป และอนิโดนีเซยี 

ช้ินส่วนนาฬิกา โรงงานผลติชิน้ส่วนนาฬกิาเป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ
ปจัจุบนัมโีรงงานผลติ 1 โรงงาน เปิดด าเนินงานเมื่อปี 2511 มปีรมิาณการผลติประมาณ 1 ลา้นชิน้
ต่อปี ก าลงัการผลติในระยะปี 2515–2519 จะเพิม่ขึน้ตามล าดบั โดยคาดว่าในปี 2519 จะสามารถ
ผลติชิน้ส่วนนาฬกิาไดป้ระมาณ 1.5 ลา้นชิน้ 

ในปี 2513 ชิ้นส่วนนาฬิกาที่ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศมปีระมาณ 3 แสนชิ้นมูลค่า
ประมาณ 15 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ 1.5 ล้านชิ้น มลูค่าประมาณ 75 
ลา้นบาท ส่งไปยงัประเทศสวสิเซอรแ์ลนดป์ระมาณรอ้ยละ 90 ทีเ่หลอืส่งไปยงัสหรฐัอเมรกิา และ
ญีปุ่น่ 
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การผลิตกล่องนาฬิกา เป็นอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ ปจัจุบนัม ี
โรงงานทีด่ าเนินการผลติอยู่ 1 โรงงาน โดยเริม่ด าเนินการผลติตัง้แต่ปี 2507 ก าลงัผลติในระยะปี 
2515–2519 จะเพิม่ขึน้ตามล าดบั โดยคาดว่าในปี 2519 จะมกี าลงัการผลติประมาณ 2.5 ลา้นกล่อง 

ในปี 2513 ส่งกล่องนาฬิกาและกล่องแหวนออกจ าหน่ายต่างประเทศ ประมาณ 2 แสน
กล่อง มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะส่งกล่องนาฬกิาและกล่องแหวนออกได้
ประมาณ 2.5 ล้านกล่อง มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท ส่งไปจ าหน่ายยงัประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
ประมาณรอ้ยละ 60 และประเทศในทวปียโุรป สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และฮ่องกง อกีรอ้ยละ 40 

กากน ้ามนัพืช (ถัว่เหลือง) กากถัว่เหลอืงเป็นผลติผลพลอยได้ของอุตสหากรรมสกดั 
น ้ามนัพชื ในปี 2513 ผลติกากถัว่เหลอืงไดป้ระมาณ 19,000 ตนั ในระยะป 2515–2519 คาดว่าจะ
ผลติเพิม่ขึน้ตามล าดบั เนื่องจากมโีครงการเร่งรดัการผลติถัว่เหลอืง เพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมน ้ามนัพชืในปี 2519 คาดว่าจะสามารถผลติกากถัว่เหลอืงได ้195,000 ตนัต่อปี 

ในปี 2512 ส่งกากถัว่เหลอืงออกจ าหน่ายต่างประเทศจ านวน 9,000 ตนั มูลค่าประมาณ 
18.61 ล้านบาท ในปี 2519 คาดว่าจะสามารถส่งกากถัว่เหลอืงออกได้ประมาณ 170,000 ตนั  
มลูค่าประมาณ 340 ลา้นบาท 

ตลาดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ สงิคโปร ์มาเลเซยี ไตห้วนั และญีปุ่น่ 

แนวทางพฒันาการพาณิชย ์

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายในการเร่งผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและ 
ปรบัปรุงระบบตลาดการจ าหน่ายภายในประเทศให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อลดต้นทุนการส่งสนิค้าออก
และเพื่อควบคุมพ่อคา้คนกลางมใิหเ้อารดัเอาเปรยีบผูผ้ลติมากจนเกนิไป จงึไดก้ าหนดแนวทางการ
พาณชิยไ์ว ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ปรบัปรงุตลาดให้สอดคล้องกบัการผลิต ประเภทสนิค้าเพื่อเร่งรดัการส่งออก
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการเกษตร ไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง หม่อนและไหม มะพรา้ว กุ้ง
ทะเล และโค-กระบอื จะไดม้กีารปรบัปรุงระบบการจ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกนักบัผลติผลเหล่านี้ ส่วน
สนิคา้ออกทีเ่ป็นหลกัอยูเ่ดมิ กจ็ะปรบัปรงุใหส้อดคลอ้กบัภาวะในตลาดโลกเช่นกนั แนวทางพฒันาที่
ส าคญั มดีงันี้ 

ก. สินค้าออกประเภทเร่งรดั 

ข้าวโพด เพื่อเรง่รดัใหส้่งออกไดเ้ป้าหมายตามทีว่างไว ้จะไดเ้ร่งสนับสนุน
ใหด้ าเนินการขยายในรูปชุมนุมสหกรณ์และกลุ่มการคา้ใหม้ากขึน้เป็นล าดบั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
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ในด้านการจ ากหน่ายใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้ผลติและจะพยายามรวมหน่วยงานให้สนิเชื่อและหน่วย
ตลาดการจ าหน่ายเขา้ดว้ยกนั โครงการทีจ่ะเร่งรดัในระดบัความส าคญัสูง ไดแ้ก่ โครงการฉาง และ
ไซโลของชุมนุมสหกรณ์ซือ้ขาย ทัง้นี้ เพื่อก าหนดใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดม้บีทบาทในการ
รวบรวมขา้วโพดมาขายมากขึน้ ซึง่ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร 

ถัว่เหลือง เป็นพืชท่ีต้องการเร่งรดัให้เพ่ิมขึ้นจนสามารถส่งไปขาย
และน าเงินตราต่างประเทศมาให้ได้ เน่ืองจากเป็นวตัถดิุบท่ีส าคญัส าหรบัโรงงานสกดัน ้ามนั
พืช จึงควรขอความร่วมมือจากเอกชน รวมทัง้การประกนัราคาขัน้ต า่ด้วย 

หม่อม-ไหม สนิคา้ประเภทนี้มตีลาดเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ มาตรการตลาดที่
ส าคญั  ไดแ้ก่ การรกัษาคุณภาพและปรบัปรุงวธิขีายในต่างประเทศให้มปีระสทิธภิาพและเขม้แขง็  
ยิง่ขึน้ 

โค-กระบือ นอกจากการส่งเสรมิการผลติทัง้หน่วยงานของรฐัและของ 
เอกชน จะได้ส่งเสรมิการตลาดการจ าหน่าย โดยจดัตัง้ให้มกีารรวมกลุ่มการซื้อขาย เพื่ อเป็น 
หน่วยกลางในการจ าหน่ายเพื่อส่งออก นอกจากนัน้จะได้ท าการส่งเสรมิให้เลี้ยงและท าฟารม์โค -
กระบอืขนาดใหญ่ เพื่อส่งออกดว้ย การส่งออกในรปูสตัวม์ชีวีติและผลติภณัฑเ์นื้อสตัวก์จ็ะไดร้บัการ
สนบัสนุนมาก และจะไดก้ าหนดเขตปลอดโรคภาคใตเ้พื่อประโยชน์แก่การส่งออก 

กุ้งทะเล กุ้งทะเลมตีลาดในต่างประเทศพร้อมอยู่แล้ว และมรีาคาสูง 
ปญัหาส าคญั ไดแ้ก่ การปรบัปรงุขนาดและมาตรฐานคุณภาพ 

ข. สินค้าออกท่ีเคยเป็นหลกั 

ข้าว พฒันาการตลาดระดบัชาวไร่ชาวนา โดยสนับสนุนให้สหกรณ์และ
สถาบนัเกษตรกรมฉีางของตนเอง ส่วนในดา้นการส่งออกจะพยายามแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อส่งขา้ว 
ทุกชนิดออกใหม้ากขึน้ และใชม้าตรการตลาดใหม่ๆ  เช่น การขายในรปูสนิเชื่อ 

ยาง รฐับาลจะช่วยเหลอืในดา้นการตลาด ดา้นปรบัปรุงคุณภาพและรกัษา
มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสรมิโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวตัถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมยางแท่ง ซึง่จะตอ้งสนบัสนุนเป็นพเิศษหลายดา้นทัง้ในทางขนส่งดว้ย เพราะในปจัจุบนั
ยงัไมส่ามารถแขง่ขนักบับางประเทศได ้

แร่ฟลูออไรด ์จะไดเ้ร่งรดัผลติและส่งออกมาขึน้ เพราะตลาดต่างประเทศ
ก าลงัขยายตวัออกมาก ปญัหาทีส่ าคญัเกี่ยวกบัฟลูออไรดท์ีอ่ยู่ทีก่ารขนส่งแร่จากแหล่งมายงัท่าเรอื 
กรงุเทพฯ รฐับาลจะไดส้่งเสรมิใหม้บีรกิารอ านวยความสะดวกใหผู้ส้่งแรฟ่ลอูอไรด ์
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ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมบางประเภท อุตสาหกรรมบางประเภทสามารถ 
ส่งออกจ าหน่ายในต่างประเทศได้แล้ว และยงัมอีกีหลายประเภทที่จะสามารถผลติเพื่อส่งออกได้ 
ต่อไป รฐัมแีนวทางที่จะสนับสนุนการส่งออกของสนิค้าอุตสาหกรรมในด้านภาษีอากร สิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ และสนิเชื่อเพื่อกจิการอุตสาหกรรม 

2. ปรบัปรงุระบบการตลาดภายในประเทศ ปญัหาส าคญัในดา้นพาณิชยใ์นขณะน้ี 
ก็คอื ระบบการค้าภายในประเทศ ทัง้นี้ เพราะผู้ผลติ โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรไม่มแีหล่งที่จะ
เสนอขายไดเ้พยีงพอ บางกรณกีถ็ูกกดราคา รฐัจะไดพ้ฒันาระบบตลาดภายในประเทศ ดงันี้ 

1) สนับสนุนการตัง้สถาบนัเกษตรกร เช่น สหกรณ์ หรอืกลุ่มเกษตรกร และ
สนับสนุนสถาบนัเกษตรกรดงักล่าวให้มอุีปกรณ์จ าหน่ายและบรกิารเกี่ยวกบัการตลาดให้เพยีงพอ 
เช่น ฉางไซโล และคลงัสนิค้า สนิเชื่อการตลาด กบัเผยแพร่ข้อสนเทศและข่าวสารการตลาดให้ 
ทัว่ถงึ เพื่อใหร้าคาทีเ่กษตรกรไดร้บัสงูยิง่ขึน้ 

2) สนบัสนุนใหม้กีารจดัระเบยีบเกี่ยวกบัตลาดสนิคา้บางอย่าง ในดา้นการซือ้ 
การขาย การรกัษาคุณภาพ และมาตรฐานสนิคา้ 

3) สนับสนุนให้มศีูนย์รวมสินค้าหรอืตลาดรวมสินค้าเฉพาะประเภทขึ้นใน 
ทอ้งทีท่ีเ่หมาะสม เช่น ตลาดปอ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลาดขา้วโพดทีภ่าคกลางและตลาด
ยางในภาคใต ้

4) จดัให้มตีลาดจ าหน่ายในราคาประกนัให้แก่เกษตรกร และจดัให้มสีภาพ
การตลาดส าหรบัผลติผลการเกษตรบางชนิด 

5) ศึกษาและปรบัปรุงรฐัวิสาหกิจการพาณิชย์และวิสาหกิจที่อยู่ในความ 
ควบคุมของราชการให้ด าเนินการไปตามวตัถุประสงค์ในการที่จะให้บรกิารด้านตลาดจ าหน่าย
ส าหรบัเกษตรกรและท าหน้าที่ในการจ าหน่ายร่วมกบักลุ่มผลติ เช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อย่างใกลช้ดิ กบัทัง้ช่วยเหลอืในการประกนัราคา เพื่อให้เกษตรกรไดร้บัประโยชน์จากรฐัวสิาหกจิ
เหล่านี้ตามควร 

6) จดัให้มมีาตรการป้องกนัและควบคุมการผูกขาดและการรวมหวัทางด้าน 
การคา้เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 

3. การส่งเสริมตลาดการค้าต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิตลาดการค้าใหก้ว้างขวาง
ยิง่ขึน้ รฐัจะไดด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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1) ปรบัปรุงวธิกีารหาตลาดในต่างประเทศ โดยอาศยัคณะผู้แทนการค้าจาก 
เอกชนให้มากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเจ้าหน้าที่พาณิชยใน
ต่างประเทศ จดัให้มศีูนย์การค้า เพื่อท าหน้าที่ในการแสดงสินค้า ศึกษาวิจยั และให้ข้อสนเทศ
ทางการค้า ตลอดจน ปรบัปรุงวธิกีารแสดงสนิค้าให้ทนัสมยั สามารถดงึดูดความสนใจยิง่ขึน้ ทัง้นี้ 
จะสนบัสนุนใหเ้อกชนมสี่วนรวมมากขึน้ 

2) ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผู้ส่งสนิค้าออก เพื่อป้องกนัการแข่งขนัตดัราคา
กนั และเพื่อสรา้งอ านาจต่อรองในการเจรจากบัผูซ้ือ้ในต่างประเทศ 

3) จดัให้มเีป้าหมายการส่งสนิค้าออกกบัประเทศต่างๆ พร้อมทัง้มาตรการ
เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวด้ว้ย 

4) หาตลาดใหม ่เช่น ในอาฟรกิา อเมรกิาใต ้และยโุรปตะวนัออก 

4. รกัษาระดบัราคาอนัควร ในระยะของแผนนี้ คาดว่าระดบัราคาสนิคา้ทีจ่ าเป็นแก่
การครองชพีของประชาชนจะเพิม่ขึน้บา้ง อยา่งไรกด็ ีรฐัจะไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัมใิหม้กีารคา้
ก าไรเกนิควร โดยขยายระบบตลาดใหม่ในย่านชุมนุมชนให้กวา้งขวางและควบคุมสนิคา้โดยอาศยั
มาตรการดา้นกฎหมายเเท่าทีจ่ าเป็น 

5. ส่งเสริมให้คนไทยประกอบอาชีพการค้า ในการส่งเสรมิให้คนไทยประกอบ
อาชพีการคา้มากขึน้นัน้ รฐัจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1) ขยายการช่วยเหลอืใหแ้ก่พ่อคา้คนไทยในดา้นสนิเชื่อใหก้วา้งขวางออกไป 
รวมทัง้การหาอาคารคา้ ตลอดจนการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการพาณิชยด์ว้ย ทัง้นี้ จะไดส้นับสนุน
การจดัตัง้กลุ่มพ่อคา้ขายส่งและขายปลกีสนิคา้แต่ละประเภทขึน้ เพื่อเป็นการรว่มมอืซึง่กนัและกนั 

2) จะให้ความช่วยเหลือแก่พ่อค้าขายส่งคนไทยทางด้านเครดิตเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อช่วยหมุนเวียนการค้าระหว่างท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเหลือ
เกษตรกรในดา้นการตลาด โดยผ่านทางสถาบนัเกษตรกร รวมทัง้การพยุงราคาผลติผลเกษตรบาง
ประเภทในระดบัผูผ้ลติในกรณทีีเ่หมาะสมดว้ย 

3) สงวนอาชพีบางประเภทใหค้นไทยตามทีจ่ าเป็นและสมควร 

6. การศึกษาและวิจยัในด้านการตลาด รฐัจะไดด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1) ศึกษาวจิยัเกี่ยวกับการตลาดของสนิค้าแต่ละประเภท ทัง้สิ้นค้าเกษตร -
กรรมและอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิภาพการตลาดและวาง
แผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
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2) ปรับปรุงงานด้านบริหารของกระทรวงเศรษฐการบางส่วนเสียใหม ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเศรษฐการในภูมภิาค ทัง้นี้ เพื่อจะได้ตดิตามความเคลื่อนไหวด้านการค้า  
ทอ้งถิน่และขณะเดยีวกนักจ็ะใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่เกษตรกรอยา่งใกลช้ดิดว้ย 

7. มาตรฐานสินค้าเพ่ือการส่งออก จะได้ศึกษาหาวธิกีารปรบัปรุงคุณภาพและ 
ควบคุมรกัษามาตรฐานของสนิคา้ส่งออกใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืไดม้ากขึน้ โดยปรบัปรุงระเบยีบและวธิกีาร
ปฏบิตัิให้รดักุม ตลอดจนการร่วมมอืกบักลุ่มการผลติและการจ าหน่ายในระดบัต่างๆ ให้ใกล้ชิด  
ยิง่ขึน้ เพื่อหาทางก าหนดคุณภาพให้ได้มาตรฐานและให้ต่างประเทศยอมรบันับถอืสนิค้าของไทย
มากยิง่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดต่างประเทศใหก้วา้งขวาง 

8. สถาบนัการพาณิชย ์ รฐัจะสนับสนุนการพาณิชยโ์ดยมสีถาบนัที่ม ัน่คงและเป็น 
ปึกแผ่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้การตัง้บรษิทัสาธารณชน และการปรบัปรุง 
มาตรการด้านทะเบยีนการค้า โดยพยายามป้องกนัและควบคุมกิจการค้าที่ตัง้ขึน้มาชัว่ระยะหน่ึง
เพื่อหาประโยชน์แลว้เลกิไป ซึง่ท าความเสยีหายและความป ัน่ปวนใหแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืประชาชน
ทัว่ไป 

 การบริการ 

การบรหิารมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นอนัมาก เพราะเป็นแหล่งที่น ามาซึ่ง 
เงนิตราต่างประเทศ อนัมสี่วนช่วยใหดุ้ลการคา้ขาดดุลน้อยลงตลอดมา โดยเฉพาะในแผนฉบบัที ่2  
ระหว่างปี 2510–2513 ประเทศไทยมีรายได้สุทธิจากการบริการรวมกันประมาณ 23,300  
ลา้นบาท เป็นการชดเชยการขาดดุลการคา้ในแต่ละปี 

(ล้านบาท) 

รายการ 2510 2511 2512 2513 
รายไดจ้ากการบรกิาร 8434.4 9,249.7 9,284.4 9,513.1 
รายจ่ายเพื่อการบรกิาร 2,521.3 3,061.4 3,430.9 4,058.6 
รายไดส้ทุธจิากการบรกิาร 5,913.0 6,188.3 5,853.5 5,454.5 
การคา้ขาดดุล 8,150.2 10,650.0 11,297.7 12,258.0 
การคา้และบรกิารขาดดุลสทุธ ิ 2,237.1 4,461.7 5,444.2 6,083.6 

การบรกิารประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ หลายประเภท ซึ่งบางเรื่อง เช่น การขนส่งก็ได้ 
แยกไว้ในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว ส าหรับบริการที่เห็นว่าส าคัญและได้รวมไว้ในบทนี้  ได้แก่  
การประกนัภยั และการท่องเทีย่ว 

ก. การประกนัภยั การประกันภยัมคีวามส าคญัอย่างยิง่ที่จะเป็นเครื่องมอืช่วย 
คุ้มครองให้ความมัน่คงและชดเชยความเสยีหายแก่สงัคมและประชาชนเกี่ยวกบัชวีติและสุขภาพ
ของคน ทรพัยส์นิ และการลงทุนในการผลติ นอกจากนี้การประกนัภยัยงัช่วยส่งเสรมิการออมทรพัย์
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และการระดมทุนเพื่อการลงทุนภายในประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งนับว่าจะมบีทบาท
ส าคญัในการสร้างความเจรญิทางเศรษฐกิจและตลอดจนการใช้ก าลงัคนภายในประเทศให้เป็น
ประโยชน์ยิง่ขึน้ นอกจากนัน้การประกนัภยัใหก้จิการประกนัภยัมคีวามมัน่คงก้าวหน้ายัง่ยนืและมี
ส่วนในการพฒันาประเทศยิง่ขึน้ 

วิวฒันาการของการประกนัภยัในระยะ 4 ปีท่ีล่วงมาแล้ว แสดงได้ดงัน้ี 

 2510 2514 หมายเหตุ 

1. จ านวนบริษทัประกนั   ถงึวนัที ่1 ส.ค. 14 
ก. ชวีติ 11 11  
ข. วนิาศภยั 49 55  
ค. สาขา บ.ประกนัชวีติ และ 
 บ.ประกนัวนิาศภยั 

130 130  

2. เงินทุนบริษทัประกนัภยั (ใน
ประเทศ) 

   

ก. เงนิทุนจดทะเบยีน (บาท) 290,900,000 324,200,000 เพิม่ขึน้จากปี 2512  42.5 ลา้นบาท  
ข. เงนิทุนช าระแลว้ (บาท) 189,211,000 250,595,000 เพิม่ขึน้จากปี 2512  20.0 ลา้น 

3. ทรพัยสิ์นของบริษทัประกนัภยั    
ก. ทรพัยส์นิลงทุน 1,149,835,900 1,818,632,030  
ข. ทรพัยอ์ื่นๆ 673,573,800 1,379,186,130 ประมาณจากยอดปี 2510 2511  

4. เงินทุนส ารอง (บาท) 476,262,100 439,445,900 2512 
ก. ชวีติ 579,876,600 873,519,100  
ข. วนิาศภยั 97,099,800 100,170,900  

5. จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 50,168,313,100 92,892,651,300  
ก. วนิาศภยั 5,171,910,100 5,657,811,500  
ข. วนิาศภยั 44,996,403,000 87,234,839,800  

6. เบีย้ประกนัภยั (บาท) 691,552,200 899,186,600  
ก. ชวีติ 276,886,900 318,738,500  
ข. วนิาศภยั 414,665,300 570,448,100  

ท่ีมา  : กระทรวงเศรษฐการ 

เห็นได้ว่า ปจัจุบนัน้ีฐานะการเงนิของบรษิัทประกนัภยัมัน่คงกว่าเดมิ เงนิทุนของบรษิัท 
ประกนัภยัเพิม่ขึน้ รายการทรพัย์สนิในปี 2514 เพิม่ขึ้นจากปี 2510 รอ้ยละ 58 เงนิส ารอง 
ประกนัภยั ในปี 2514 เพิม่ขึน้จากปี 2510 รอ้ยละ 43 เบี้ยประกนัรบัทัง้สิ้นในปี 2514 เป็น  
899,196,000 บาท เปรยีบเทยีบกบัเบี้ยประกนัรบัในปี 2510 ซึ่งมจี านวน 691,552,000 บาท 
เพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี การประกนัที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ได้แก่ การประกนัรถยนต ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การประกนัเพื่อคุ้มครองการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติของบุคคลทีส่าม ถดัไปได้แก่  
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ประกนัอคัคภียั และการประกนัทางทะเล ตามล าดบั ส่วนด้านประกนัชวีติ อตัราการเพิม่ของเบี้ย
ประกนัอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่า คอื รอ้ยละ 3 ต่อปี 

 

แนวโน้มการขยายตวัและแนวทางการด าเนินการภายในระยะของแผน 

 2514 2519 

เบี้ยประกนั (ล้านบาท) 899 1,250 

ชวีติ 319 380 

วนิาศภยั 580 870 

เงินส ารองประกนัภยั (ล้านบาท) 973 1,185 

ชวีติ 873 1,035 

วนิาศภยั 100 150 

ทรพัยสิ์น (ล้านบาท) 1,818 2,000 

ทรพัยส์นิลงทุน 1,379 1,550 

ทรพัยส์นิอื่นๆ 439 450 
 

 

การประมาณการในเรื่องการประกนัภยัส าหรบัปี 2519 เป็นการประมาณการขัน้ต้นโดยถอื
ภาวะปกติเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ดี คาดว่าเมื่อได้มีการด าเนินการตามมาตรการที่ได้วางไว้ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีแลว้ วงเงนิในปี 2519 กจ็ะสงูกว่านี้ 

ข. การส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเทีย่วไดเ้จรญิก้าวหน้าจนกลายเป็นธุรกจิที่
ส าคญัในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา กล่าวคอื ก่อใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ในส่วนของรฐัและของ
เอกชน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของชาต ิและเป็นการเผยแพร่กติคิุณของประเทศไปพรอ้มๆ 
กนั เมื่อปี 2513 มนีักท่องเที่ยวในประเทศไทยมจี านวน 628,670 คน นักท่องเที่ยวพกัอยู่ใน
ประเทศไทยประมาณ 4.8 วนัต่อคน และการมกีารใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อคนประมาณวนัละ 28 เหรยีญ
สหรฐั วตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเท่าทีผ่่านมาแลว้ ไดแ้ก่ เป็นความพยายามทีจ่ะให้
ประเทศไทยเป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ เดินทาง  
ระยะไกล เพราะนักท่องเที่ยวทัง้หลายมกัจะวางแผนในการท่องเที่ยวที่ส าคญัส าหรบันักท่องที่ยว
ของตนโดยผ่านหลายๆ ประเทศ ส าหรบัปญัหาในปจัจุบนันัน้ ส่วนใหญ่เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ  
เพื่อใหค้วามอบอุ่นใจและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในฐานะเจา้ของบ้านยงัไม่ดเีท่าทีค่วร 
และมแีหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ยงัไมไ่ดพ้ฒันาในดา้นน้ีส่วนการด าเนินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของรฐั 
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ในดา้นการโฆษณาและเผยแพรเ่พื่อจงูใจใหม้ผีูม้าท่องเทีย่วใหม้ากขึน้นัน้เป็นมาตรการประการหนึ่ง 
ซึง่จะตอ้งด าเนินการใหถู้กจดุ 

ในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่3 คาดว่าจะมนีักท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมาก
ขึน้ คอื ประมาณ 660,000 คน ในปี 2515 จะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1 ล้านคน ในปี 2519 เพื่อ
ส่งเสรมิใหน้ักท่องเทีย่วพกัอยู่ในเมอืงไทยเป็นเวลานานและใชจ้่ายเพิม่ขึน้ รฐับาลจงึจ าเป็นจะต้อง
จดัหาบรกิารต่างๆ ให้เพยีงพอ โดยรฐับาลจะได้ส่งเสรมิส่วนราชการและเอกชนให้ท าการพฒันา
แหล่งท่องเทีย่วใหม้มีากขึน้ทัง้ในดา้นคุณค่าและปรมิาณ พรอ้มกบัร่วมสรา้งบรรยากาศอนัอบอุ่นใน
ฐานะเจา้ของบา้นใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การหาที่พกั การแนะน ารายการน าเทีย่วน่าสนใจ ความ
สะดวกในการเดนิทางการจองตัว๋และที่พกั ความสะอาด อนามยั อาหาร การดูแลความปลอดภยั
ของนักท่องเทีย่วและบรกิารอื่นๆ ที่เป็นการช่วยเหลอื และเอาใจใส่นักท่องเที่ยวให้ไดร้บัความสุข
สบายและพอใจมากทีสุ่ด ส่วนการโฆษณาเผยแพร่เพื่อจงูใจใหช้าวต่างประเทศมาเที่ยวมากขึน้นัน้ 
ควรใหค้วามสนบัสนุนโดยรว่มมอืกบัเอกชนใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะกระท าได้ 

หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบโดยตรง ทีจ่ะใหก้ารส่งเสรมิเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการของรฐั 
ดงักล่าวนี้ ไดแ้ก่ องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินการใน
การให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2503 ปจัจุบันมีส านักงานตัง้อยู่
ภายในประเทศ 5 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง คอื ทีน่ิวยอรค์ และทีล่อสแอนเจลสิสหรฐัอเมรกิา 
การด าเนินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่2 มุ่งลงทุนส่งเสรมิการขาย โดยการ
โฆษณาประชาสมัพนัธใ์นตลาดท่องเทีย่วเพื่อจงูใจใหช้าวต่างประเทศมาเทีย่วมากขึน้เป็นส่วนใหญ่
ในระยะของแผนน้ีจะตอ้งค านึงถงึมาตรการอื่นๆ เขา้ประกอบดว้ย 

ในระยะของแผนฯ ฉบบัที ่3 นี้ รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ดงันี้ 

1. ส ารวจและจดัท าแผนหลกัการพฒันาการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศไทยขึน้ 
เพื่อใหแ้ลว้เสรจ็โดยด่วน 

2. ประสานงานและส่งเสริมส่วนราชการและเอกชน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในประเทศใหเ้ป็นทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหม้ากขึ้น ทัง้นี้ จะไดท้ าการส ารวจและก าหนดทีใ่หเ้ป็น
แ ห ล่ ง 
ท่องเที่ยว พร้อมกบัศึกษารายละเอียดของแต่ละแห่ง แล้วท าโครงการตลอดวธิีการส่งเสรมิการ
พฒันาสถานทีก่ าหนดโดยด าเนินการตามแผนเป็นปีๆ ไป 

3. ประสานงานและแก้ไขขอ้บกร่องและขอ้บงัคบัที่ล้าสมยัต่างๆ ที่มอียู่เกี่ยวกบัการ
บรกิารท่องเทีย่วโดยรบีด่วน โดยเฉพาะระเบยีบการทีท่ าความระอาใจ 
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4. ใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่วอยา่งเพยีงพอ 

5. ส่งเสรมิและรเิริม่ในการตบแต่งบรเิวณให้งดงาม การรกัษาความสะอาด ส่งเสรมิ
การจดัสถานทีพ่กัผ่อน เช่น สวนดอกไม ้สวนสาธารณะ สถานทีเ่ดนิเล่น (Promenade) 

6. สนับสนุนและใหค้วามร่วมมอืแก่วสิาหกจิบรกิารของเอกชน ตลอดทัง้ค าแนะน าใน
ดา้นนี้แก่นักท่องเทีย่ว เช่น สมาคมโรงแรม และสมาคมบรกิารนักท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
การโฆษณาเผยแพร่ เพื่อจูงใจให้มีผู้มาท่องเที่ยวมากขึ้น ทัง้นี้ รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
มคัคุเทศกแ์ละบรกิารของบรกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่วต่างๆ ดว้ย 

รฐัวิสาหกิจ 

ในแผนฉบบัน้ีรฐัจะไม่จดัตัง้รฐัวสิาหกจิทางดา้นพาณิชยแ์ละบรกิารขึน้ใหม่ ทัง้นี้ เพื่อสนอง
รบักบันโยบายของรฐัทีไ่มป่ระกอบการคา้แขง่ขนักบัเอกชน และยดึถอืระบบการคา้เสรเีป็นหลกั แต่
จะได้ปรบัปรุงรฐัวิสากจิที่ส าคญัให้ท าหน้าที่บรกิารอนัจะเป็นประโยชน์แก่การพาณิชยแ์ละบรกิาร
อยา่งแทจ้รงิดงัต่อไปนี้ 

องคก์ารคลงัสินค้า มนีโยบายทีจ่ะโอนฉางขา้วทีไ่มไ่ดใ้ชง้านขององคก์ารการคลงัสนิคา้ไป
ใหส้หกรณ์รบัไปด าเนินการ ส าหรบัการด าเนินงานขององคก์ารคลงัสนิคา้จะขยายการรบัซือ้ประกนั
ราคาพชืผลทางเกษตรต่างๆ ออกไปในระดบัชาวไร่ชาวนาให้มากขึน้ และจะพยายามรบันโยบาย
ของรฐับาลในด้านการหาตลาดจ าหน่าย เพื่อขยายผลผลติพชืส าคญัที่จ าเป็นจะต้องเร่งรดัในระยะ
ของแผนฉบบัน้ี 

บริษทัค้าพืชผลต่างๆ ของกระทรวงเกษตร ไดแ้ก่ บรษิทัปอไทย จ ากดั บรษิทัคา้พชืผล
ไทย จ ากดั บรษิทัพชืกสกิรรม จ ากดั และบรษิทัจงัหวดัต่างๆ ทีม่อียู ่ ควรจะไดก้ าหนดนโยบายและ
วตัถุประสงคใ์นการช่วยหาตลาดใหแ้ก่พชืเร่งรดั ตามแนวการคา้และการหาตลาดที่มคีวามช านาญ
อยู่แล้ว โดยสนับสนุนให้ด าเนินงานให้กว้างขวางและเพิม่พูนประสทิธภิาพให้สูงขึน้ และสามารถ
สนับสนุนการจ าหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ในท้องถิ่นให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น และ 
ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในกลไกของรฐับาลในการพยุงราคาสนิคา้แต่ละชนิดใหไ้ดผ้ล ถ้ามกีารปรบัปรุง
นโยบายและวตัถุประสงค์ร่วมกนัได้สอดคลอ้งกนัแล้ว การจดัตัง้บรษิทัจงัหวดัต่างๆ เพิม่ขึน้ โดย
ร่วมมอืกบัเอกชนหรอืกลุ่มพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น เพื่อเป็นหน่วยรบัซื้อและพยุงราคา จงึควร
สนบัสนุน แต่ไมค่วรใหม้สีทิธพิเิศษใดๆ ในการด าเนินงานดงักล่าวนี้ 

องคก์ารตลาด ควรจะไดม้าีกรปรบัปรุงวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานเสยีใหม่ใหถู้กต้องเพื่อ
เป็นแหล่งกลางในการจดัหาสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ชาวไรแ่ละชาวสวน 
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องคก์ารเช้ือเพลิง ท าการจ าหน่ายน ้ามนัใหท้างราชการและเอกชนทัว่ไป และเกบ็ส ารอง
น ้ามนัไว้ใช้ประเทศเมื่อยามฉุกเฉิน ขณะเดยีวกนัก็เพื่อตรงึราคาน ้ามนัที่จ าหน่ายภายในประเทศ  
มใิหส้งูเกนิควร นอกจากนัน้ยงัมคีวามส าคญัในดา้นการเตรยีมพรอ้มดว้ย 

องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว อ.ส.ท. ยงัขาดแผนงานพฒันาทีแ่น่นอน จงึควรรบีจดัท า 
แผนหลกัขึน้โดยด่วน และใหค้วามรว่มมอืกบัเอกชน เช่น โรงแรม บรษิทัการบนิ และบรษิทัเดนิทาง 
การขายหุน้ใหแ้ก่คนไทยโดยยดึหลกัใหร้ฐับาลเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

งบประมาณ 

งบพฒันาส าหรบัการพฒันาการพาณชิยแ์ละบรกิารมจี านวนทัง้สิน้ 870.95 ลา้นบาท   
ในระยะเวลาของแผนพฒันา โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดนิ 170.0 ลา้นบาท และรายไดจ้าก 
รฐัวสิาหกจิ 700.95 ลา้นบาท  

 

งบพฒันาการพาณิชยแ์ละบริการ 

(ล้านบาท) 

ท่ีมาของเงิน 2515 2516 2517 2518 2519 รวม 

งบประมาณ 30.00 35.00 35.00 35.00 35.00 170.00 

เงนิกูต้่างประเทศ - - - - - - 

เงนิชว่ยเหลอืต่างประเทศ - - - - - - 

รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 119.09 125.51 136.40 152.48 170.47 700.95 

รวม 146.09 160.51 171.40 187.48 205.47 870.95 

 

งบพฒันาส าหรบัการพฒันาการพาณิชย์และบรกิารได้จดัไว้ส าหรบังบประมาณแผ่นดิน
ประมาณ 20 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามทีป่รากฏในแผนนี้ไดจ้ดัไวเ้ป็นเงนิส ารองตลอด 
ระยะเวลา 5 ปี อกี 10 ล้านบาท เพื่อจดัให้แก่โครงการพฒันาที่มลีกัษณะเป็นงบบรหิารที่ควร
สนับสนุนให้ใช้เงนิเพื่อประโยชน์ของแผนพฒันาฯ ส่วนอีก 140 ล้านบาท จดัส ารองไว้ส าหรบั 
โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เมือ่จดัท าแผนหลกัอนัเหมาะสม 
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งบรายได้ของรฐัวสิาหกิจที่ปรากฏในตารางรวมทัง้สิ้นเป็นเงนิ 700.95 ล้านบาท ตลอด 
ระยะเวลา 5 ปีนัน้ เป็นการใชจ้่ายของรฐัวสิาหกจิทีจ่ะจ่ายจากรายไดข้องตนเอง ซึง่จดัไวใ้นหมวด
การพาณิชยแ์ละบรกิารในบทว่าดว้ยการพฒันารฐัวสิาหกจิทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 3 แห่ง คอื องคก์าร
คลงัสนิคา้  องคก์ารเชือ้เพลงิ และบรษิทัสหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ว จ ากดั 

 

………………………………… 



บทท่ี 11 
การคมนาคมและขนส่ง 
………………………. 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) 

ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่2 การพฒันาดา้นการคมนาคมและขนส่งได้มุ่งไปใน
การบรูณะและปรบัปรงุระบบการคมนาคมและขนส่งทีม่อียู่แลว้ใหม้มีาตรฐานสูงขึน้ ก่อสรา้งขยายระบบ
การคมนาคมและขนส่งใหก้วา้งขวางออกไปพรอ้มกนัดว้ย เพื่อใหส้มัพนัธก์บัการพฒันาเศรษฐกจิสาขา
อื่นๆ 

ในระหว่างปี 2510-2514 คาดว่าจะมกีารใช้จ่ายเงนิเพื่อพฒันาการคมนาคมและขนส่งเป็น
จ านวนประมาณ 16,100 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะจ่ายจรงิกบัวงเงินที่ก าหนดไว้
ตามโครงการพฒันาเศรษฐกจิจ านวน 18,564 ล้านบาทแลว้ จะเหน็ว่าจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิต ่ากว่า 
ที่วางไว้ตามแผนเป็นจ านวนประมาณ 2,464 ล้านบาท ทัง้นี้ เป็นเพราะการด าเนินโครงการบาง 
โครงการล่าชา้ และในการด าเนินงานตามแผนฯ ไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขและลดเป้าหมายของโครงการ
บางโครงการลงให้สอดคล้องกบัความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ได้ 
ตดัทอนโครงการบางโครงการลงด้วย ผลการด าเนินงานที่ส าคญัๆ ในระยะของแผนพฒันาฉบบัที่ 2 
สรปุไดด้งันี้ 

การขนส่ง 

การขนส่งทางบก การพัฒนาการขนส่งทางบกที่ส าคัญได้แก่ การก่อสร้างและบูรณะ 
ทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดั ซึ่งได้ด าเนินงานตามโครงการระยะยาวเริม่ต้นตัง้แต่ปี 2508 
จนถงึปี 2514 โครงการน้ีก าหนดเป้าหมายที่จะก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงแผ่นดนิ 109 สาย รวม
ระยะทางประมาณ 8,063 กโิลเมตร ก่อสรา้งบูรณะทางหลวงจงัหวดั 120 สาย (รวมทางตามโครงการ
ศูนยเ์ครื่องมอืกล) รวมระยะทางประมาณ 4,169 กโิลเมตร รวมเป็นการสรา้งและบูรณะทางหลวง 
แผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดัตามแผนฯ จ านวน 12,232 กโิลเมตร 

ในการด าเนินโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดันี้ได้มกีาร 
แก้ไขปรบัปรุงโครงการฯ หลายครัง้ เนื่ องมาจากการประมาณราคาและระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกบัได้มกีารเปลี่ยนแปลงในนโยบายระดบัสูงเกี่ยวกบัการวางแผนทางหลวง 
นอกจากนี้ ไดม้กีารสรา้งทางนอกโครงการเพิม่ขึน้จากทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนฯ ดว้ย 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
จงัหวดัจนถงึสิน้ปี 2514 สรปุไดด้งันี้ 

(1) ก่อสรา้งและบรูณะทางหลวงแผ่นดนิไดเ้ป็นจ านวน 94 สาย ระยะทาง 5,778 กโิลเมตร 

(2) ก่อสรา้งและบรูณะทางหลวงจงัหวดัจ านวน 103 สาย ระยะทาง 3,018 กโิลเมตร  

รวมเป็นระยะทางทีก่่อสรา้งและบรูณะแลว้เสรจ็ตามโครงการทัง้สิน้ 8,796 กโิลเมตร ซึง่ต ่ากว่า 
โครงการทีว่างไวเ้ป็นจ านวน 3,436 กโิลเมตร อยา่งไรกด็ ี ในระยะเวลาดงักล่าวไดม้กีารก่อสรา้งทาง 
นอกโครงการเพิม่ขึน้เป็นจ านวนถงึ 5,778 กโิลเมตร ทางนอกโครงการเหล่านี้รฐับาลไดอ้นุมตัใิห้
ด าเนินการเป็นปีๆไปโดยไม่มแีผนงานล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นทางทีม่มีาตรฐานต ่า การสรา้งทางนอก
โครงการจ านวนมากน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ าใหผ้ลการสรา้งทางในโครงการต ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

การพฒันากิจการรถไฟ 

งานตามแผนฯ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่การจดัหารถจกัรดเีซล 84 คนั และเครื่องอะไหล่ จดัหารถดเีซล
ราง 32 ชุด จดัหาและสรา้งรถโดยสาร 205 คนั เปลีย่นสะพานเป็นชนิดรบัน ้าหนักมาตรฐาน 15 ตนั 
เปลี่ยนรางและเชื่อมรางในทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายย่านสถานี  
ปรบัปรงุพืน้ทาง ผลติหมอนคอนกรตี ปรบัปรงุรถไฟสายแมก่ลอง และส ารวจทางสายใหม่ 

ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่สามารถด าเนินไปไดต้ามเป้าหมาย งานส าคญัทีป่ระสบความล่าชา้
ไดแ้ก่งานจดัหารถจกัรดเีซล ซึง่ในระยะเวลาสิน้สุดของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดร้บัรถจกัรดเีซลมาใช้
งานเพยีง 30 คนัเท่านัน้ งานอื่นๆ ทีป่ระสบความล่าช้าไดแ้ก่การจดัหารถโดยสาร การเปลีย่นสะพาน
การขยายย่านสถานี การผลิตหมอนคอนกรีต การเปลี่ยนราง สาเหตุส าคัญของความล่าช้าสืบ
เนื่องมาจากต้องใช้เวลาด าเนินการขัน้เตรยีมการและพจิารณาการจดัซื้อเตรยีมการและพจิารณาการ
จดัซื้อจากต่างประเทศเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยงัขาดการวางแผนงานที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ก่อสรา้งซึง่การรถไฟด าเนินการเอง 

การขนส่งทางน ้า 

(1) การพฒันาการขนส่งทางน ้าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ก าหนดจะมกีารจดัหา
เรอืขุด เรอืส ารวจ การสร้างเขื่อนกันคลื่นที่สงขลาและการปรบัปรุงขุดลอกร่องน ้าทางเข้าท่าเรอืที่
จงัหวดัสงขลา ภูเกต็ สุราษฎรธ์านี ปตัตานี และส ารวจทางภูมศิาสตรเ์สน้ทางเดนิเรอื ซึง่งานเหล่านี้ได้
ด าเนินงานแลว้เสรจ็ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากการจดัหาเรอืขุด 3 ล า และเรอืส ารวจ 1 ล า 
ซึง่ประสบความล่าชา้ในการประมลูท าใหไ้ดร้บัเรอืชา้ไป 1 ปี จงึท าใหโ้ครงการขุดลอกร่องน ้าบางแห่งที่
จะใชเ้รอืขุดนี้ต้องล่าชา้ไปดว้ย เช่น โครงการขุดลอกร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอืภูเกต็ เป็นต้น นอกจากนี้กม็ี
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่สงขลา ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้เดิมมาก เนื่ องจาก
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ผู้รบัเหมาก่อสรา้งไม่มคีวามช านาญงานเพยีงพอ อย่างไรก็ดใีนปลายปี 2514 จะมกีารจดัหาเรอืขุด
เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก  
2 ล า 

(2) ในด้านการปรบัปรุงการขนส่งสนิค้าที่ท่าเรอืกรุงเทพฯ ได้มกีารปรบัปรุงก่อสรา้งคลงั
เกบ็สนิคา้ โรงพกัสนิคา้ พืน้วางสนิคา้กลางแจง้ อาคารทีท่ าการ และจดัหาอุปกรณ์ยกขนสนิคา้เพิม่เตมิ 
พรอ้มทัง้โครงการก่อสรา้งเขื่อนเทยีบเรอืดา้นตะวนัออกจ านวน 4 ท่า และโครงการก่อสรา้งหลกัผูกเรอื
กลางน ้าจ านวน 30 หลกั โครงการเหล่าน้ีได้ด าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
โครงการก่อสรา้งเขือ่นตะวนัออกและโครงการก่อสรา้งหลกัผูกเรอืกลางน ้าซึง่การก่อสรา้งเริม่ขึน้ชา้มาก 
เน่ืองจากมอุีปสรรคในดา้นการออกแบบล่าชา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งเขื่อนตะวนัออกมปีญัหาใน
เรือ่งทีด่นิดว้ย แต่คาดหมายว่า การด าเนินงานก่อสรา้งจะเริม่ขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

(3) งานพฒันาการขนส่งทางน ้า ในดา้นการส ารวจเพื่อก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึ แห่งที ่2 ไดม้ี
การตกลงรบัความช่วยเหลือของรฐับาลเนเธอร์แลนด์ ให้บรษิัทเนเดโกเป็นผู้ส ารวจและออกแบบ  
ท่าเรอืน ้าลกึทีแ่หลมกระบงั ศรรีาชา งานส ารวจแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2514 

อนึ่ง ในตอนปลายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 นี้ ประเทศไทยไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
สหรฐัในการส ารวจท่าเรอืน ้าลกึทีส่ตัหบีดว้ย 

การขนส่งทางงอากาศ 

(1) การพฒันาการขนส่งทางอากาศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้แก่ การ 
ปรับปรุงบริการวิทยุการเดินอากาศ การปรับปรุงก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ภายในประเทศ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการส ารวจออกแบบและก่อสรา้งอาคาร และทางวิง่ของสนามบนิเชยีงราย ตาก ขอนแก่น 
นครพนม แพร่ ขยายและต่อเติมทางวิง่ของสนามบนิ พษิณุโลก สกลนคร ปตัตานี ก่อสร้างทางขบั
สนามบนิหวัหนิก่อสรา้งทางวิง่สนามบนิแม่ฮ่องสอน ตรงั ตาก แม่สอด ส ารวจและออกแบบสนามบนิ
เลย งานเหล่าน้ีสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไวเ้ป็นส่วนใหญ่ ทัง้น้ี งานก่อสรา้งสนามบนิ
บางแห่งจะต้องด าเนินการต่อไปในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่3 ดว้ย เช่นงานสรา้งทางวิง่
สนามบนิแพร ่ตาก และแมส่อด เป็นตน้ 

(2) เกี่ยวกบัโครงการสนามบนิพาณิชยแ์ห่งที ่2 นัน้ เป้าหมายตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 
ก าหนดจะส ารวจเพื่อก าหนดที่ตัง้ของสนามบนิและวางแผนแม่บทให้แล้วเสรจ็ นอกจากนี้จะท าการ  
จดัหาทีด่นิจ านวนประมาณ 15,000 ไร่ ไวเ้พื่อเตรยีมการก่อสรา้งดว้ย การด าเนินงานไดล้่าชา้ไปจาก 
เป้าหมายขา้งต้นไปบา้ง กล่าวคอื การจดัหาทีด่นิไดด้ าเนินไปแลว้เพยีงประมาณ 10,850 ไร่ ส่วนการ
ส ารวจและออกแบบสนามบนินัน้ยงัอยู่ในขัน้พจิารณาก าหนดรายละเอยีดเพื่อเรยีกประกวดราคาจาก
บรษิทัส ารวจออกแบบและพจิารณาข้อเสนอให้ความช่วยเหลอืของประเทศต่างๆ เท่านัน้ งานที่ค้าง
เหล่านี้จะตอ้งด าเนินต่อไปในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
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(3) แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้ก าหนดให้มกีารปรบัปรุงสนามบนิดอนเมอืงให้ทนัสมยั 
มขีดีความสามารถเพยีงพอกบัจ านวนการจราจรที่เพิม่ขึน้ใน 10 ปี และสามารถรบัเครื่องบนิโดยสาร
ขนาดจมัโบเจต็ไดด้ว้ย งานนี้ประกอบดว้ยการปรบัปรงุทางวิง่ ทางขบั สรา้งลานจอด คลงัศุลกากร และ
อาคารที่พกัผูโ้ดยสารเพิม่เตมิ ซึง่งานปรบัปรุงทางวิง่ ทางขบั และสรา้งลานจอดได้เสรจ็สมบูรณ์ ส่วน
การก่อสรา้งอาคารท่าอากาศยานเพิม่เตมิและการสรา้งคลงัสนิคา้ศุลกากรประสบความล่าชา้ และคาด
ว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2515 

(4) ในด้านการพฒันากิจการบินภายในประเทศ ได้มกีารจดัซื้อเครื่องบินโดยสารแบบ
กงัหนัไอพ่น จ านวน 7 ล า มาใชใ้นสายการบนิของบรษิทัเดนิอากาศไทย จ ากดั เพื่อเพิม่บรกิารและใช้
แทนเครือ่งบนิ ซ ี47 ทีห่มดอายใุชง้าน 

การส่ือสารคมนาคม 

1. ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 มเีป้าหมายที่จะเพิม่เลขหมายโทรศพัท์ในเขต 
พระนคร-ธนบุร ีขึน้อกี 105,100 เลขหมาย ภายในปี 2514 ซึง่งานน้ีได้แลว้เสรจ็ตามเป้าหมายที่วาง 
ไว ้โดยได้มกีารแก้ไขโครงการบางส่วน ซึง่ถ้าไดต้ดิตัง้แลว้เสรจ็ภายในปี 2514 จะท าใหพ้ระนครและ
ธนบุรมีเีลขหมายโทรศพัทท์ัง้สิน้ 162,300 เลขหมาย เป็นจ านวนมากกว่า 2 เท่าของเลขหมายโทรศพัท์
นครหลวงเมือ่ก่อนปี 2510 

ส่วนกจิการโทรศพัทภ์ูมภิาคซึง่มโีครงการขยายกจิการครัง้ที ่3 (พ.ศ.2510-2515) มี
เป้าหมายทีจ่ะตดิตัง้ชุมสายอตัโนมตัจิ านวน 35,800 เลขหมายนัน้ ไดเ้ริม่ด าเนินการชา้ไป 1 ปี เพราะมี
ปญัหาในดา้นการกูเ้งนิ จงึจ าเป็นตอ้งขยายโครงการไปถงึปี 2516 อย่างไรกด็งีานส่วนใหญ่ไดแ้ลว้เสรจ็
ตามเป้าหมาย แต่มงีานทีจ่ะต้องเลื่อนไปด าเนินการในปี 2516 อยู่ 2 ชุมสาย จ านวน 800 เลขหมาย
และหลงัปี 2516 จะมเีลขหมายโทรศพัทใ์นส่วนภูมภิาคทัง้สิน้ 61,040 เลขหมาย 

2. ในด้านโทรศัพท์ทางไกลก็ได้ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์เชื่อมโยงโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างจงัหวดัและอ าเภอต่างๆ ให้ประสานกบัเสน้ทางโทรคมนาคมสายหลกั ซึง่งานไดแ้ลว้เสรจ็ตาม
เป้าหมาย 

3. กจิการโทรคมนาคมสายหลกั ซึง่ไดเ้ริม่งานมาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัแรกนัน้ ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ก็ได้มกีารก่อสร้างระบบโทรคมนาคมส าหรบัภาคเหนือและภาคใต้จน 
เสร็จสมบูรณ์ ท าให้ประเทศไทยมีระบบโทรคมนาคมสายหลักที่มีประสิทธิภาพสูงทัว่ประเทศ 
นอกจากนี้การก่อสร้างสถานีถาวรภาคพื้นดินและจานเสาอากาศ เพื่อติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม
ทางดา้นมหาสมทุรแปซฟิิก และมหาสมทุรอนิเดยี กไ็ดเ้สรจ็สมบรูณ์ตามเป้าหมายและเปิดใชง้านแลว้ 

4. การขยายกิจการไปรษณีย์โทรเลข ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้ก าหนด 
แผนงานจะก่อสรา้งทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขทอ้งถิน่ รวม 137 แห่ง แต่เนื่องจากมอุีปสรรคในดา้นการ
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จดัหาทีด่นิก่อสรา้ง จงึเปิดบรกิารได้ 88 แห่ง ส่วนที่เหลอือกี 49 แห่งนัน้ จะต้องด าเนินการต่อไปใน 
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

5. โครงการขยายบรกิารโทรทศัน์ทัว่ประเทศ (พ.ศ.2510-2514) ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ 
ก่อสร้างสถานีส่งโทรทศัน์และสถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์เพื่อถ่ายทอดรายการโทรทศัน์จาก 
ส่วนกลางไปยงัส่วนภูมภิาคในภาคเหนือและภาคใต้ด้วยระบบไมโครเวฟ รวมทัง้การก่อสร้างศูนย์ 
ควบคุมระบบการส่งโทรทศัน์ในพระนคร เพื่อควบคุมการส่งโทรทศัน์จากพระนครไปยงัต่างจงัหวดัดว้ย
นัน้มอุีปสรรคในดา้นการจดัท าโครงการการท าแผนด าเนินงานและความล่าช้าในการออกแบบถนนและ
อาคาร โครงการนี้จงึจ าตอ้งเลื่อนไปด าเนินการในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายในการจดัท าแผนพฒันาฯ สาขาการคมนาคมและขนส่ง 
พ.ศ.2515-2519 

เมื่อการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 สิ้นสุดลง งานปรบัปรุงและบูรณะระบบการ 
ขนส่งและคมนาคมทีม่อียูแ่ลว้ อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และฉบบัที ่2 จะแลว้
เสรจ็สมบรูณ์เป็นส่วนใหญ่ ฉะนัน้วตัถุประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2515-2519) จงึจะ
มุ่งไปในทางเสริมสร้างระบบการขนส่งและการคมนาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ สอดคล้อง 
และอ านวยความสะดวกแก่การพฒันาเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ ผลจากการนี้จะท าให้การพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ เป็นส่วนรวมสามารถด าเนินไปไดใ้นจงัหวดัทีร่วดเรว็ขึน้ 

การพฒันาเศรษฐกจิดา้นการคมนาคมและขนส่งในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะด าเนิน
ไปในแนวต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาทางหลวงจะยังคงมีความส าคัญสูง และได้รบัการพิจารณาจดัสรรเงิน 
งบประมาณเป็นจ านวนมากอยู่ต่อไป ทัง้นี้ จะมุ่งไปทางดา้นพฒันาทางหลวงจงัหวดัมากยิง่ขึน้ โดยจะ  
ก่อสรา้งทางหลวงจงัหวดัหรอืทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมต่อกบัแหล่งผลติและแหล่งจ าหน่ายให้มากที่สุด
เพื่อให้ทางหลวงแผ่นดนิที่การก่อสรา้งแล้วเสรจ็สามารถอ านวยประโยชน์แก่การพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไดม้ากขึน้ และจะใหค้วามส าคญัแก่การปรบัปรุงระบบการขนส่งบรเิวณชานเมอืงหลวงมากขึน้ 
เพื่อช่วยบรรเทาความคบัคัง่ของการจราจรในพระนคร 

2. ให้ความส าคญัแก่การพฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศมากขึน้ โดยจะเริม่งาน
ส ารวจและขุดลอกเสน้ทางขนส่งทางน ้าทีส่ าคญัๆ ในประเทศ เพื่อใหก้ารขนส่งทางน ้ามบีทบาทต่อการ
ขนส่งของประเทศมากขึน้ และประสานกบัการขนส่งประเภทอื่นๆ ดขีึน้ดว้ย 

3. การพฒันาการขนส่งทางรถไฟ ยงัคงจะเน้นหนกัไปในการปรบัปรุงบรกิารทีม่อียู่แลว้ให้
มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ และเพยีงพอแก่ความต้องการ นอกจากนี้ จะส่งเสรมิใหก้ารรถไฟปรบัปรุงบรกิาร
ให้สามารถอ านวยบริการขนส่งชานเมืองให้มากขึ้น ส่วนการสร้างทางรถไฟสายใหม่นัน้ยงัคงจะ
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ด าเนินการในเฉพาะเสน้ทางทีม่ผีลไดท้างเศรษฐกจิสูง หรอืเป็นเส้นทางทีก่่อสรา้งขึน้ตามนโยบายของ
รฐับาลเท่านัน้ 

4. ให้มกีารส ารวจเพื่อวางแผนปรบัปรุงและก่อสรา้งท่าเรอืทะเลลกึทัง้ทางฝ ัง่ตะวนัออก
และทางภาคใตใ้หส้อดคลอ้งกบัความต้องการทางเศรษฐกจิ การปรบัปรุงก่อสรา้งท่าเรอืดงักล่าวอาจจะ
เริม่ขึน้ในระยะปลายของแผนฯ หากผลการส ารวจแสดงว่าเป็นโครงการที่มผีลได้ทางเศรษฐกิจอย่าง  
พอเพยีง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัท่าเรอืชายฝ ัง่นัน้ จะเน้นหนักไปในการขุดลอกร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอืชายฝ ัง่
และท่าเรอืประมงทีส่ าคญัๆ 

5. ให้ปรับปรุงสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงและมีขีด
ความสามารถพอเพยีงกบัปรมิาณการขนส่งทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ จะมกีารส ารวจเพื่ อพจิารณาว่า
จ ะ 
สมควรปรบัปรุงสนามบินดอนเมืองต่อไปอีกเพียงใด เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดและจะมีความ
จ าเป็นตอ้งยา้ยสนามบนิพาณชิยร์ะหว่างประเทศไปอยู ่ณ ทีแ่ห่งใหมห่รอืไม ่หากผลการส ารวจแสดงให้
เหน็ความจ าเป็นที่จะต้องยา้ยสนามบนิ ก็จะท าการส ารวจและออกแบบแผนแม่บทสนามบนิพาณิชย์
แห่งทีส่อง เพื่อเตรยีมไวก่้อสรา้งเมือ่จ าเป็นดว้ย 

ในส่วนที่เกี่ยวกับสนามบินพาณิชย์ภายในประเทศนัน้จะให้เร่งปรบัปรุงสนามบิน
พาณชิยใ์หม้มีาตรฐานสงู เพื่อใหเ้ครือ่งบนิพาณชิยใ์นประเทศสามารถใชบ้รกิารขึน้ลงไดโ้ดยสะดวกและ
ปลอดภยั การสรา้งสนามบนิแห่งใหม่ขึน้จะด าเนินไปในขอบเขตจ ากดั 

นอกจากนี้  ให้ปรบัปรุงบริการสื่อสารและควบคุมการจราจรทางอากาศให้มี 
ประสทิธภิาพสงู 

6. ในการขนส่งทางอากาศทัง้ภายในและนอกประเทศ จะส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุงบรกิาร
การขนส่งทางอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพสูง มเีครื่องบนิพาณิชยท์ีท่นัสมยัและเหมาะสมแก่ความต้องการ
ของผูโ้ดยสาร 

7. พณิชย์นาวจีะด าเนินไป โดยการส่งเสรมิให้มบีรษิทัเดนิเรอืเอกชนของไทยที่เป็น 
ปึกแผ่นส่วนกจิการเดนิเรอืของรฐันัน้จะมกีารลงทุนเพิม่เตมิเฉพาะในกรณีทีไ่ดม้กีารศกึษาผลไดผ้ลเสยี
ทางเศรษฐกจิรวมทัง้ความสามารถในการบรหิารงานโดยรอบคอบแลว้เท่านัน้ 

8. การสื่อสารและการโทรคมนาคม จะปรบัปรุงให้มปีระสิทธภิาพสูง และเพียงพอแก่
ความตอ้งการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นส่วนรวม ในการนี้จะส่งเสรมิใหม้กีารประสานงาน
กนัดขีึน้ เพื่อใหก้ารลงทุนด าเนินไปโดยประหยดั 
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อนึ่ง โครงการขยายบรกิารโทรทศัน์ทัว่ประเทศจะได้ด าเนินไปโดยสอดคล้องกนัทัง้ 
โครงการดา้นการทหารและการประชาสมัพนัธฝ์่ายพลเรอืน ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปโดยประหยดั
และไดร้บัประโยชน์จากโครงการอย่างเตม็ที ่

9. การบรหิารงานขนส่ง จะได้มกีารส ารวจเพื่อหาข้อมูลในการจดัระบบการขนส่งให้มี 
ประสทิธภิาพสงูขึน้ในดา้นบรกิาร ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอือย่างใกลช้ดิระหว่างผูป้ระกอบการขนส่ง
และผูส้่งสนิคา้ออก เพื่อใหผู้ส้่งสนิคา้ออกไดม้บีรกิารขนส่งทีพ่อเพยีงในอตัราค่าขนส่งทีส่มควร ในการนี้
รวมถงึการสนบัสนุนใหม้กีารคดิอตัราค่าขนส่งในอตัราต ่าพเิศษแก่ผูส้่งสนิคา้ออกดว้ย นอกจากนี้จะใหม้ี
การประสานงานกนัระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆ ดยีิง่ขึน้ดว้ย เพื่อเป็นการประหยดัเงนิลงทุนและให้
โครงการต่างๆ เกดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศมากทีสุ่ด 

งบพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 

1. การลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่งในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 จะเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 24,183.06 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 15,262.03 ลา้นบาท เงนิกู้ 5,614.36 ลา้น
บาท เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 242.98 ลา้นบาท และเงนิรายไดข้องรฐัวสิาหกจิ 3,063.69 ลา้นบาท 
ทัง้นี้อาจแบ่งได้เป็นการพฒันาการขนส่งทางบก 18,633.05 ล้านบาท การพฒันาการขนส่งทางน ้า 
895.48 ลา้นบาท การพฒันาการขนส่งทางอากาศ 815.69 ลา้นบาท และการพฒันาดา้นการคมนาคม 
3,838.84 ลา้นบาท ปรากฏรายละเอยีดแยกตามรายโครงการทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบพฒันาปี 2515 - 2519 

หมาย
เหตุ 

โครงการ งบประมาณ เงินกู้ เงิน 
ช่วยเหลือ 

เงินรายได้ รวมเงิน 

การพฒันาการขนส่งทางบก       

ก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงแผน่ดนิ 6,657.98 1,529.32 193.90 - 8,381.20  

ก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงจงัหวดั 6,050.10 605.10 - - 6,655.20  

ทางหลวงทอ้งถิน่และอื่นๆ 1,230.59 - - - 1,230.59  

การพฒันากจิการรถไฟ 351.813 1,113.443 - 467.735 1,932.993  

การจดัหารถโดยสารและรถบรรทุก - -  352.18 352.18  

อื่นๆ 58.42 - 22.47 - 80.89  

รวมงบพฒันาการขนส่งทางบก 14,348.903 3,247.865 216.37 819.915 18,633.053  

การพฒันาการขนส่งทางน ้า       

งานส ารวจท่าเรอื 1.835 1.65 5.80 - 9.285  

การพฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่ 37.80 42.50 - - 80.30  
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 งบพฒันาปี 2515 - 2519 
หมายเหตุ 

โครงการ งบประมาณ เงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือ 

เงินรายได้ รวมเงิน 

การพฒันาเครือ่งหมายช่วยการ 
เดนิเรอื 

60.19 - - - 60.19  

การพฒันาท่าเรอืกรุงเทพฯ       

อื่นๆ - 260.00 - 410.00 670.00  

รวมงบพฒันาการขนส่ง 
ทางน ้ า 

138.125 337.15 10.20 410.00 895.475  

การพฒันาการขนส่งทาง
อากาศ 

      

การพฒันาสนามบนิ 258.31 - - - 258.31  

การพฒันากจิการวทิยุ
เดนิอากาศ 

80.58 64.00 - - 144.58  

การพฒันากจิการบนิระหว่าง
ประเทศ 

70.00 86.00 - 76.00 232.00  

อื่นๆ 89.39 - 16.41 75.00 180.80  

รวมงบพฒันาการขนส่งทาง
อากาศ 

498.28 150.00 16.41 151.00 815.69  

การพฒันาการโทรคมนาคม       

การพฒันากจิการโทรศพัท ์ 1.29 1,670.73 - 1,682.77 3,354.79  

การพฒันากจิการไปรษณยี ์
โทรเลข 

198.80 - - - 198.80  

การพฒันากจิการโทรทศัน์ 68.71 208.62 - - 277.33  

การปรบัปรุงกจิการวทิยุตดิต่อ
เรอืเดนิทะเล 

7.92 - - - 7.92  

รวมงบพฒันาการ 
โทรคมนาคม 

276.72 1,879.35 - 1,682.77 3,838.84  

รวมงบพฒันาทัง้ส้ิน 15,262.028 5,614.365 242.980 3,012.685 24,183.058  
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หมายเหต ุ

1. ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ ประมาณว่าสาขาการคมนาคมและการขนส่งจะ
ไดร้บัการจดัสรรงบพฒันาเป็นจ านวน 20,112 ลา้น โดยทีง่บพฒันาจดัสรรนี้มยีอดต ่ากว่างบพฒันาตาม
รายโครงการจงึอาจจ าต้องมกีารตัดทอนโครงการและวงเงนิลงตามความจ าเป็น ทัง้นี้ จะได้มกีาร
พจิารณาปรบัปรุงโครงการตามอนัดบัความส าคญัใหเ้หมาะสมกบังบพฒันาเศรษฐกจิดา้นการคมนาคม 
และขนส่งเป็นปีๆ ไป (รายละเอยีดการจดัอนัดบัความส าคญัโครงการปรากฏในเอกสารภาคผนวก) 

2. จ านวนเงนิช่วยเหลอืตามประมาณการจดัสรรเป็นเงนิ 450 ลา้นบาท ซึง่สูงกว่ายอดเงนิ
ช่วยเหลอืตามแผน ทัง้นี้ เพราะในแผนฯ ไดร้วมโครงการช่วยเหลอืทีค่่อนขา้งแน่นอนแลว้เท่านัน้ 

3. ยอดเงนิงบประมาณแผ่นดนิตามแผนฯ ไดร้วมงบประมาณของกรมไปรษณียโ์ทรเลข 
ซงึเป็นเงนิทีจ่า่ยจากกองทุนไปรษณยีเ์ขา้ไวด้ว้ย 

2. การท่ีงบพฒันาด้านการคมนาคมและขนส่ง ส่วนใหญ่ก าหนดจะใช้ไปในการ
พฒันาการขนส่งทางบกนัน้ เพราะเป็นการขนส่งทางบกมบีทบาทที่ส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศและยงัมสี่วนทีจ่ะต้องก่อสรา้งเพื่อใหม้รีะบบการขนส่งทีส่มบูรณ์ และปรบัปรุง
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาการ
ขนส่งทางถนนและการรถไฟ นอกจากนี้ โครงการใหญ่ๆ ที่ส าคญัของการขนส่งประเภทอื่น เช่น 
การก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึและการก่อสรา้งสนามบนิพาณิชยร์ะหว่างประเทศแห่งที ่2 ยงัไม่พรอ้มทีจ่ะ
ด าเนินการในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ การพฒันาเศรษฐกจิดา้นการคมนาคมและขนส่งทีจ่ะใช้
เงนิงบพฒันามากในอนัดบัรองลงไป คอื การพฒันาการคมนาคม ทัง้นี้ เพราะในแผนพฒันาฯ ระยะ
ที ่3 นี้ ไดม้กีารเร่งรดัให้ปรบัปรุงและขยายบรกิารโทรศพัท์ให้เพยีงพอแก่ความต้องการทัง้ในเขต
นครหลวงและต่างจงัหวดั กบัทัง้ไดก้ าหนดจะใหม้กีารขยายบรกิารส่งโทรทศัน์ดว้ยระบบไมโครเวฟ
ไปยงัต่างจงัหวดัดว้ย 

แนวทางในการพฒันา 

 1. ในกรณทีีป่ระเทศมเีงนิเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิอยูอ่ย่างจ ากดั ดงัทีเ่ป็นภาวะของ
ประเทศไทยในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ามนี้ ยอ่มมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุโครงการ
และเป้าหมายลงตามความเหมาะสม ดงันัน้เพื่อใหก้ารพจิารณาตดัทอนโครงการและเป้าหมาย
สามารถด าเนินไปไดโ้ดยสะดวกและไมก่ระทบกระเทอืนต่อเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ดา้นการ
คมนาคมและขนส่งน้อยทีสุ่ด จงึไดจ้ดัอนัดบัความส าคญัของโครงการพฒันาเศรษฐกจิดา้นการ
คมนาคมและขนส่งขึน้โดยยดึถอืหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้.- 
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อนัดบัท่ีหน่ึง 

ได้แก่ โครงการที่มสีญัญาผูกพนัไว้แล้วที่จะต้องด าเนินการจนเสรจ็สมบูรณ์ โครงการที่ 
รฐับาลถือเป็นนโยบายว่าจะต้องด าเนินการเพื่อความปลอดภยัของประเทศหรอืประชาชน และ  
โครงการทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิอนัดบัสงู 

อนัดบัท่ีสอง 

 ไดแ้ก่ โครงการทีม่อีนัดบัความส าคญัทางเศรษฐกจิอนัดบัรองลงไป และโครงการที่
อยู่ในระหว่างด าเนินการ หากเลกิล้มโครงการกลางคนั จะท าให้เกดิผลเสยีหายยิง่กว่าการด าเนิน
โครงการใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ 

อนัดบัท่ีสาม 

ได้แก่ โครงการที่มอีันดบัความส าคญัทางเศรษฐกิจอันดบัต ่า โครงการที่มกีารเสนอให้
ด าเนินการดว้ยเหตุผลอื่นๆ ซึง่ไมเ่กดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งเพยีงพอ 

อนัดบัท่ีส่ี 

ไดแ้ก่ โครงการที่ไม่พรอ้มทีจ่ะด าเนินการ โครงการทีห่ากด าเนินการแลว้จะก่อใหเ้กดิภาระ
ด้านการเงนิแก่รฐับาลมากเกินก าลงัทางเศรษฐกจิ โครงการที่มปีระโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด
หรอืไมม่เีลย 

 นอกจากการจดัอนัดบัความส าคญัโครงการทัว่ไปดงักล่าวข้างต้นแล้ว ได้มกีารจดัอนัดบั
ความส าคญัโครงการก่อสรา้งและบรูณะทางหลวงประเภทต่างๆ โดยยดึถอืหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

อนัดบัท่ีหน่ึง  

ได้แก่ เส้นทางในโครงการผูกพันที่มีสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแน่นอนแล้ว เส้นทางที่ 
คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้ าเนินการก่อสรา้ง และทางทีก่่อสรา้งโดยศูนยเ์ครือ่งมอืกล 

อนัดบัท่ีสอง 

ได้แก่ เส้นทางที่ปรากฏผลส ารวจทางเศรษฐกิจสูง เส้นทางเพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร 
คบัคัง่ 
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อนัดบัท่ีสาม 

ไดแ้ก่ เสน้ทางสายใหม ่ทางยทุธศาสตร ์หรอืทางทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรงุพจิารณาเรง่ด่วน 

อนัดบัท่ีส่ี 

ไดแ้ก่ เสน้ทางนอกเหนือไปจากทีก่ล่าวไวใ้นอนัดบัหนึ่ง สองและสามนอกจากการจดัอันดบั
ความส าคญัดงักล่าวแลว้ ในระยะของแผนฯ นี้ จะมกีารสรา้งทางนอกโครงการทางหลวงจงัหวดัปีละ
ประมาณ 70 ลา้นบาท 

2. โดยอาศัยหลักเกณฑ์การจัดอันดับความส าคัญที่กล่าวข้างต้นอาจสรุปอันดับ
ความส าคญัโครงการพฒันาเศรษฐกจิ พ.ศ. 2515-2519 ดา้นการคมนาคมและขนส่งไดด้งันี้ 

อนัดบัท่ีหน่ึง จ านวน 86 โครงการ วงเงนิ 10,993.97 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิงบประมาณ 
5,036.35 ล้านบาท เงนิกู้ 3,565.82 ล้านบาท เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 237.36 ล้านบาท เงนิ
รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 2,154.44 ลา้นบาท 

อนัดบัท่ีสอง จ านวน 49 โครงการ วงเงนิ 7,761.01 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ 5,093.22 ลา้นบาท เงนิกู ้1,998.64 ลา้นบาท เงนิช่วยเหลอืต่างประทศ 1.41 ลา้นบาท เงนิ
รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 667.74 ลา้นบาท 

อนัดบัท่ีสาม จ านวน 23 โครงการ วงเงนิ 3,153.53 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ 2,922.91 ลา้นบาท เงนิกู้ 49.90 ลา้นบาท เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 4.21 ลา้นบาท เงนิ
รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 176.51 ลา้นบาท 

 อนัดบัท่ีส่ี จ านวน 10 โครงการ วงเงนิ 2,274.55 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ 2,209.55 ลา้นบาท และเงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิ 65.00 ลา้นบาท 

 นอกจากการจดัอนัดบัความส าคญัโครงการฯ ตามทีก่ล่าวมาแลว้ การพฒันาเศรษฐกจิดา้น
การคมนาคมและขนส่งควรจะด าเนินไปในแนวต่อไปนี้ 

 1. งานนอกโครงการควรจ ากดัให้เหลือน้อยท่ีสุด เพราะงานนอกโครงการเหล่านี้
มไิดม้กีารวางแผนไวโ้ดยรอบคอบ การด าเนินงานที่เป็นมาแลว้มกัจะไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร 
และเป็นสาเหตุส าคญัประการหนึ่ง ที่ท าให้การด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจไม่สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็ตามแผนฯ ทีว่างไว ้

 2. มีข้อสังเกตว่าทางหลวงจังหวดั ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถ่ิน 
ต่างๆ นัน้ มหีน่วยงานรบัผดิชอบด าเนินการอยูห่ลายหน่วย แต่หน่วยงานทีส่ามารถบ ารุงรกัษาทาง
ได้ดกี็คอื กรมทางหลวง ฉะนัน้ ในหลกัการควรจะสนับสนุนให้กรมทางหลวงรบัเอาสายทางที่การ
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ก่อสรา้งแล้วเสรจ็มาบ ารุงรกัษาเองมากขึน้ตามขดีความสามารถ ทัง้นี้ ควรปรบัปรุงมาตรฐานการ
ก่อสรา้งทางของหน่วยงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของกรมทางหลวงดว้ย เพื่อใหส้ะดวกแก่
การพจิารณารบัโอนเสน้ทางต่างๆ ในภายหลงั 

 3. ในการพฒันากิจการรถไฟนัน้ การปรบัปรุงบรกิารและอุปกรณ์การขนส่งบนทาง
ทีเ่ปิดเดนิรถแล้วยงัคงมอีนัดบัความส าคญัสูงอยู่ต่อไป การสรา้งทางรถไฟสายใหม่จะด าเนินไปใน
กรณทีีเ่ป็นโครงการซึง่รฐับาลมนีโยบายใหด้ าเนินการเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีในระยะของแผนนี้จะมกีาร
ส ารวจ เพื่อพจิารณาให้การรถไฟด าเนินบรกิารที่เป็นประโยชน์แก่การขนส่งผู้โดยสาร บรเิวณชาน
เมอืงมากขึน้ เพื่อช่วยแกป้ญัหาความคบัคัง่ของการจราจรในเขตนครหลวงดว้ย 

 4. ในปัจจุบนัการบริการขนส่งทางถนนยงัคงมปีญัหาและอุปสรรคหลายประการ 
คอื 

  (1) ผู้ประกอบการเดนิรถบรรทุกส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาด
เลก็เป็นจ านวนมาก ท าการแข่งขนักนัรบับรกิารขนส่งอย่างไม่มรีะเบยีบ เป็นเหตุใหเ้กดิมอุีบตัเิหตุ
ในอตัราสูงเกดิการสูญเสยีด้านอุปกรณ์การขนส่งในอตัราที่สูงกว่าที่ควร มกีารบรรทุกน ้าหนักเกิน
ขนาดท าใหถ้นนช ารดุเสยีหายในเวลาเรว็กว่าทีค่วร กบัทัง้ผูป้ระกอบการเองกป็ระสบกบัการขาดทุน
โดยไมรู่ต้วั 

  (2) การประกอบการเดินรถโดยสารต่างจังหวัดและระหว่างจังหวัดเกิด
ภาวะการณ์คลา้ยคลงึกนักบัรถบรรทุกในแง่ทีว่่า มผีูป้ระกอบการรายย่อยเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่
รวมตวักนัในลกัษณะรถร่วม ท าให้ไม่สามารถอ านวยบรกิารที่ดแีละประกอบการขนส่งอย่างเป็น
ปึกแผ่นได ้ส าหรบัพระนครและธนบุรกีม็ผีูป้ระกอบการเดนิรถโดยสารถงึ 27 บรษิทั กจิการของแต่
ละบรษิทักไ็ม่ไดข้นาดทีจ่ะสามารถอ านวยบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารใชร้ถเก่าช ารุดและมี
การเดนิรถทบัเสน้ทางกนั 

 ดว้ยเหตุนี้การวางแผนในระยะต่อไปจงึจะมุ่งไปในการส่งเสรมิสนับสนุนให้มผีู้ประกอบการ 
รายใหญ่ขึน้ ทัง้ดา้นกจิการรถบรรทุกและรถโดยสาร สนับสนุนใหม้กีารจดัระเบยีบและจดัเส้นทาง
การขนส่งเสียใหม่ให้เหมาะสม และสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงวิธีการควบคุมรถบรรทุกและรถ
โดยสารให้มสีมรรถภาพสูงยิง่ขึ้นด้วย ส าหรบัในเขตนครหลวงจะมกีารพจิารณาสนับสนุนให้รวม
กจิการเดนิรถโดยสารประจ าทางในเขตพระนครและธนบุรใีหเ้หลอืจ านวนน้อยรายทีสุ่ด ทัง้นี้ จะท า
ใหบ้รษิทัเดนิรถแต่ละบรษิทัมปีระสทิธภิาพการด าเนินงานสูงขึน้ สามารถปรบัปรุงขยายกจิการเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนไดด้ยีิง่ขึน้ 

 5. การอ านวยบริการขนส่งทางถนนของรฐัวิสาหกิจ รฐัวสิาหกจิยงัคงมบีทบาท
ส าคญัอยู่ต่อไป ทัง้การขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร แต่จะสนับสนุนให้บรกิารด้านรถร่วมให้
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น้อยลงโดยใชร้ถของรฐัวสิาหกจิใหม้ากขึน้ หรอืไม่กถ็อนตวัออกเพื่อเปิดโอกาสใหบ้รษิทัเอกชนที่มี
ความสามารถทีจ่ะด าเนินการไดเ้ขา้ด าเนินการแทน 

 6. การพฒันาพาณิชยน์าวี จะด าเนินไปในแนวดงัต่อไปนี้ 

  (1) แนวทางพฒันาพาณิชยน์าวโีดยทัว่ไป คอื ส่งเสรมิกจิการพาณิชยน์าวใีน
ประเทศไทยให้ค่อยๆ มคีวามสามารถด าเนินงานเป็นขัน้ๆ โดยวางแผนอนัรอบคอบเป็นระยะยาว
และเปิดสายเดนิเรอืเฉพาะที่สามารถใหผ้ลก าไรแข่งขนักบัต่างประเทศได้ และทีไ่ดพ้จิารณาศกึษา
โดยถีถ่ว้นและมปีระสบการณ์พอสมควรแลว้ ทัง้นี้ กจ็ะสนับสนุนบรษิทัเดนิเรอืของเอกชนคนไทยให้
เป็นปึกแผ่นในประเทศดว้ย 

  (2) ในปจัจบุนับรษิทัเดนิเรอืสนิคา้ระหว่างประเทศของไทยทัง้ทีเ่ป็นของรฐัและ 
เอกชนรวมสามบรษิทั ต่างก็เปิดสายการเดนิเรอืไปยงัประเทศญี่ปุ่น ทัง้น้ี เพราะประเทศไทยได้มี
การตดิต่อคา้ขายกบัประเทศญี่ปุ่นเป็นจ านวนมากในปีหน่ึงๆ แต่โดยทีส่ายการเดนิเรอืดงักล่าวน้ีอยู่
ภายใต้การควบคุมของขบวนการเดนิเรอืสายไทย-ญี่ปุ่น และสายญี่ปุ่น-ไทย บรษิทัเดนิเรอืของไทย
จงึตอ้งเขา้เป็น สมาชกิของชมรมการเดนิเรอืดงักล่าวดว้ย ผลการเดนิเรอืทีผ่่านมาแลว้ปรากฏว่าการ
ขนส่งสนิคา้จากประเทศไทยไปยงัประเทศญี่ปุ่นไม่มปีญัหามากนัก แต่การขนส่งสนิคา้จากประเทศ
ญี่ปุ่นมายงัประเทศไทยนัน้ บรษิทัเดนิเรอืของไทยไม่ได้ผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ทัง้น้ี เพราะต้องถูกกดี
กนัจากชมรมการเดนิเรอืหลายประการ คอื 

- บรษิทัเดนิเรอืของไทยทุกบรษิทัถูกจ ากดัเที่ยวเรอืที่เดนิรบัสนิค้าจาก
ประเทศญีปุ่น่มายงัประเทศไทย แต่บรษิทัเดนิเรอืชาตอิื่นๆ ทีเ่ป็นสมาชกิชมรมการเดนิเรอืเดยีวกนั
ไมต่อ้งถูกจ ากดัเรือ่งเทีย่วเรอื 

- จ านวนเที่ยวเรอืที่ชมรมการเดนิเรอืจดัให้แก่บรษิทัเดนิเรอืของไทยทัง้
สามบรษิทัในปจัจุบนั คอื 72 เทีย่วต่อปี ในขณะทีเ่รอืของชมรมขนส่งสนิคา้จากญี่ปุ่นมายงัประเทศ
ไทยปีละประมาณ 420 เที่ยวต่อปี ทัง้นี้ แสดงว่าบรษิทัเดนิเรอืของไทยได้รบัสทิธขินสนิค้าเป็น
อตัราส่วนประมาณ 17 เปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนเทีย่วเรอืทัง้หมดเท่านัน้ 

- แมว้่าชมรมการเดนิเรอืจะเสนอให้บรษิทัเดนิเรอืของไทยเพิม่เที่ยวเรอื
เป็น 90 เทีย่วต่อปีในปี 2515 และ 108 เทีย่วต่อปีในปี 2516 แต่ชมรมการเดนิเรอืกเ็สนอทีจ่ะผูกมดั
บรษิทัเดนิเรอืของไทยใหข้นสนิคา้ประเภท pool cargo ซึง่เป็นสนิค้าทีม่คี่าระวางสูงไดไ้ม่เกนิ 0.25 
เปอรเ์ซน็ต์ต่อเทีย่ว หากขนส่งสนิค้าได้เกนิกว่าอตัราส่วนทีก่ล่าวนี้กจ็ะต้องน ารายไดส้่วนที่เกนิไป
แบ่งใหส้ายการเดนิเรอืสมาชกิอื่นๆ  

โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าของสนิค้าซึ่งจะต้องเป็นผู้จ่ายเงนิค่า
ระวาง จงึสมควรที่จะสนับสนุนให้บรษิัทเดนิเรอืของไทยสามารถได้รบัสนิค้าบรรทุกจากประเทศ
ญีปุ่น่ใหม้ากทีสุ่ดโดยด าเนินมาตรการดงัต่อไปน้ี 
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-  ใหค้วามสนบัสนุนบรษิทัเดนิเรอืของไทยในการเจรจากบัชมรมการ
เดนิเรอืสายญี่ปุ่น-ไทย เพื่อให้ได้รบัสทิธใินการเพิม่เที่ยวเรอืบรรทุกสนิค้าจากประเทศญี่ปุ่นมายงั
ประเทศไทยโดยสมัพนัธก์บัจ านวนเรอืทีเ่พิม่ขึน้ 

-  ขดัขวางมใิห้ชมรมการเดนิเรอืใช้มาตรการจ ากดัรายได้ขัน้สูงแก่
กจิการเดนิเรอืของไทย 

- สนับสนุนให้ผู้ส ัง่สนิค้าขาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้บรกิารเดนิเรอื
ของไทยมากขึน้ 

(3) บริษัทเดินเรือของรัฐบาลยังคงจะได้ร ับความสนับสนุนให้ขยายการ
ด าเนินงานโดยรอบคอบเป็นขัน้ๆ เพื่อให้รฐัวสิาหกิจเดินเรอืของรฐับาลมฐีานะอนัมัน่คงและไม่
ก่อให้เกิดภาระด้านการเงนิแก่รฐับาล ในขัน้แรกนี้จะเน้นหนักไปในการขยายบรกิารในสายการ
เดนิเรอืไทย-ญี่ปุ่น เพราะขณะน้ีมกีิจการอยู่บ้างแล้ว เมื่อด าเนินกิจการในสายการเดนิเรอืสายนี้
ส าเรจ็มัน่คงดแีล้วจงึสมควรใหข้ยายงานออกไปในสายการเดนิเรอือื่นๆ ต่อไปอกี โดยจะได้ศกึษา
สถานการณ์พาณิชยน์าวใีนสายการเดนิเรอืต่างๆ ให้รอบคอบเสยีก่อน ทัง้นี้ รวมถงึการพจิารณา
รว่มทุนกบับรษิทัเดนิเรอืทีม่ชีื่อเสยีงจากต่างประเทศดว้ย 

(4) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินการและการบรหิารการเดนิเรอืพาณชิยม์ากขึน้ ทัง้นี้ รวมถงึการส่งเสรมิใหม้สีถาบนัฝึกอบรม
การเดนิเรอืพาณชิยข์ึน้ดว้ย 

(5) ในกิจการเดนิเรอืชายฝ ัง่ รฐัยงัคงจะด าเนินการต่อไป เพื่ออ านวยบรกิาร
ขนส่งชายฝ ัง่ให้แก่ประชาชนโดยคดิอตัราค่าระวางพอสมควร ในปจัจุบนัมปีญัหาว่า หากบรษิัท
เดนิเรอืชายฝ ัง่ของรฐับาลประกอบกิจการเดนิเรอืชายฝ ัง่แต่เพยีงอย่างเดยีวก็จะไม่สามารถเลี้ยง
ตวัเองได้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ จะได้มกีารพจิารณาด้วยว่าจะสมควรรวมกจิการ
เดนิเรอืชายฝ ัง่เขา้กบักจิการเดนิเรอืระหว่างประเทศ ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิดว้ยกนัเพยีงใดหรอืไม่ เพื่อ
เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายและจะท าให้การขนส่งสนิค้าชายฝ ัง่สมัพนัธ์กบัการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศมากยิง่ขึน้ 

7. การพฒันาท่าเรือชายฝัง่ 

  การพฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่จะด าเนินไปโดยยดึถือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
โครงการเป็นบรรทดัฐานในการวางแผนโครงการและพจิารณาแก้ไขปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
ยงัคงมอียู่ในงานพฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะสนับสนุนให้ท าการส ารวจรายละเอยีด
ทางวศิวกรรมอยา่งละเอยีดรอบคอบเสยีก่อนทีจ่ะด าเนินการขุดลอกร่องน ้า โดยสนับสนุนใหก้รมเจา้
ท่าด าเนินการส ารวจร่วมกบัเจา้หน้าทีส่ถาบนัเทคโนโลยีแ่ห่งเอเซยี ส่วนการส ารวจเพื่อสรา้งท่าเรอื
ชายฝ ัง่ทีส่ าคญัๆ จะด าเนินการโดยขอความช่วยเหลอืหรอืจา้งผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศมาด าเนินการ 
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การพัฒนาท่าเรือชายฝ ัง่ น้ีจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงเครื่องหมายช่วยการ 
เดินเรือ ซึ่งกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือจะเป็นผู้ด าเนินการนอกเขตท่า และกรมเจ้าท่าจะเป็น  
ผูด้ าเนินการในเขตท่า เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่การเดนิเรอื 

8. การพฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 

  การขนส่งทางน ้าภายในประเทศมีบทบาทที่ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยอย่างหนึ่ง แต่ยงัมไิด้มกีารวางโครงการพฒันางานดา้นนี้อย่างจรงิจงั เนื่องจากยงัมไิด้
ท าการส ารวจทางเศรษฐกจิเพื่อวางโครงการและอนัดบัความส าคญัของโครงการโดยละเอยีดในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะจดัหาผูเ้ชีย่วชาญมาท าการส ารวจเศรษฐกจิของเสน้ทางเดนิเรอืและ
แมน่ ้าล าคลองสายต่างๆ ในภาคกลาง และสวนหน่ึงของภาคเหนือ เพื่อจดัวางโครงการและจดัอนัดบั
ความส าคญัของโครงการการขุดลอกร่องน ้าทางเดนิเรอืภายในประเทศ อาจเริม่ขึน้ในระยะหลงัของ
แผนพฒันาฯ ดงักล่าวนี้ดว้ย แผนการพฒันาการขนส่งทางน ้าทีจ่ดัวางขึน้นี้ นอกจากมวีตัถุประสงค์
ทีจ่ะใหก้ารขนส่งทางน ้ามบีทบาทต่อการขนส่งสนิคา้ของประเทศมากขึน้แลว้ ยงัจะมุ่งหนักไปในทาง
อ านวยความสะดวกแก่การขนส่งแร่และพืชผลที่เป็นสินค้าออกที่ส าคญัของประเทศด้วย ทัง้นี้ 
เพื่อใหต้น้ทุนการส่งออกลดต ่าลง 

9. การพฒันาท่าเรือพาณิชยร์ะหว่างประเทศ 

 (1) จะมีการพิจารณารายงานการส ารวจท่าเรือที่แหลมกระบัง ซึ่งก าลัง
ด าเนินการอยู่และรายงานการส ารวจท่าเรอืสตัหบีซึ่งจะด าเนินการในเรว็ๆ นี้ เพื่อเปรยีบเทยีบว่า
ควรพฒันาทีใ่ดเป็นท่าเรอืพาณชิยแ์ห่งที ่2 และควรจะด าเนินการในขอบเขตอยา่งไร 

 (2) ส าหรบัท่าเรอืสงขลาและท่าเรอืภูเก็ตซึง่ก าลงัตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอื
ดา้นผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศใหด้ าเนินการส ารวจเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการทีจ่ะสรา้งท่าเรอืดงักล่าว
ให้เป็นท่าเรอืพาณิชย์ระหว่างประเทศนัน้ หากปรากฏภายหลงัว่าท่าเรอืใดมเีหตุผลสมควรทาง
เศรษฐกจิมากที่สุดก็อาจมกีารพจิารณาเริม่งานสรา้งท่าเรอืดงักล่าวในตอนปลายของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 ดว้ย 

 (3) ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การขยายขดีความสามารถของท่าเรอื
กรุงเทพฯ ได้ด าเนินการอยู่แล้วโดยการสรา้งท่าเทยีบเรอืเพิม่อกี 4 ท่า ซึ่งเป็นงานที่เริม่มาจาก
แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที่สอง แต่เป็นที่คาดหมายด้วยว่าปรมิาณสนิค้าออกดา้นการเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด และแป้งมนัส าปะหลงัจะเพิม่มากขึ้น ในการน้ีจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกเกีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ทางเรอืระหว่างประเทศ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการขนส่ง
สนิค้าออกให้มากขึน้ โดยให้สมัพนัธ์กบัปรมิาณสนิค้าออกที่เพิม่ขึ้นด้วย โดยที่สนิค้าออกที่ส าคญั 
เช่น ข้าว และข้าวโพดได้ด าเนินการส่งออกโดยอาศัยท่าเรือตามล าน ้ าเจ้าพระยาอยู่แล้ว และ
สนิค้าเขา้ส่วนใหญ่ก็มาขึน้ทีท่่าเรอืกรุงเทพฯ จงึถอืว่าการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกด้านการ
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ขนส่งทางน ้าระหว่างประเทศในล าน ้าเจา้พระยาคงมคีวามส าคญัอันดบัสูงอยู่ต่อไป ในการนี้จะได้มี
การพจิารณาด้วยว่าการขุดลอกและปรบัปรุงร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอืกรุงเทพฯ เพื่อให้เรอืขนาดใหญ่
เขา้ออกไดจ้ะมผีลคุม้ค่าทางเศรษฐกจิหรอืไมแ่ละควรจะด าเนินการเพยีงใด หากผลของการพจิารณา
ปรากฏว่ามเีหตุผลสมควรก็จะได้หารอืร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินการที่
เหมาะสมต่อไป ในขณะเดยีวกนักจ็ะได้มกีารพจิารณาสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่การขนส่ง
สนิค้าออกบางประเภท ณ ท่าเรอืทางฝ ัง่ตะวนัออกด้วย นอกจากน้ีเป็นที่คาดหมายว่าในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 สนิค้าออกที่เป็นผลติผลอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึน้ด้วย จงึจะได้มกีาร
พจิารณาใชท้่าเรอืกรงุเทพฯ เป็นท่าส าหรบัส่งออกของสนิคา้อุตสาหกรรมดงักล่าวดว้ย 

10. การขนส่งทางอากาศ 

  (1) การพัฒนาสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่3 นี้ จะไมม่กีารลงทุนขนาดใหญ่แต่อยา่งใด ทัง้นี้ เพราะการลงทุนเพื่อปรบัปรุงสนามบนิดอน
เมอืงได้ด าเนินไปแล้วในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบั 2 การลงทุน ณ สถานที่ก่อสรา้งสนามบนิ
พาณิชยร์ะหว่างประเทศแห่งใหม่คาดว่าจะเป็นการจดัหาที่ดนิเพิม่เตมิตามผลของการส ารวจของ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเท่านัน้โดยจะท าการออกแบบให้เสรจ็เสยีก่อน นอกจากนี้  จะมกีาร
ปรบัปรุงสนามบนิพาณิชยต่์างจงัหวดับางแห่ง เช่นที่หาดใหญ่ และเชยีงใหม่ เพื่อให้เป็นสนามบนิ
พาณชิยร์ะหว่างประเทศทีใ่ชง้านได ้

  (2) การปรบัปรุงสนามบินพาณิชย์ต่างจงัหวดัจะด าเนินไปให้สอดคล้องกับ
บรกิารที่ประชาชนต้องการและขดีความสามารถของบริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด ทัง้นี้ ถือว่า
สนามบนิที่บรษิัทฯ เปิดบรกิารอยู่แล้วมอีันดบัความส าคญัสูง นอกจากนี้ อาจจะท าการก่อสร้าง
ปรบัปรงุสนามบนิต่างจงัหวดับางแห่งตามนโยบายดา้นการบนิของรฐับาลดว้ย 

 (3) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศนัน้ โดยที่กิจการของ
บรษิทัการบนิไทยในขณะนี้ประสบผลส าเรจ็ด้วยดตีลอดมา และน าเงนิตราต่างประเทศเขา้มาเป็น
จ านวนมากการพฒันากจิการบนิระหว่างประเทศจงึจะสนับสนุนใหม้กีารด าเนินกจิการในรปูเดมิอยู่
ต่อไป ในการนี้จะมกีารสนับสนุนใหม้กีารเปิดสายการบนิสายใหม่ขึน้ตามผลของการส ารวจ ศกึษา
และวางแผนระยะยาวของบรษิทัทีไ่ดผ้่านการพจิารณากลัน่กรองแลว้ และจะสนบัสนุนใหม้กีารจดัซือ้
เครือ่งบนิในจ านวนแบบและขนาดทีเ่หมาะสมดว้ย 

 (4) การบนิภายในประเทศกจ็ะสนับสนุนใหเ้พิม่บรกิารใหท้นักบัความต้องการ 
ทีเ่พิม่ขึน้ 

 11. การประสานงานด้านการขนส่ง 
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ประเทศไทยได้ด าเนินการส ารวจด้านการประสานงานการขนส่งระยะที่หนึ่งเสรจ็
เรยีบรอ้ยแล้ว แต่การส ารวจระยะที่หนึ่งนี้เป็นเพยีงการรวบรวมขอ้มูลด้านการขนส่ง และชี้ให้เหน็
ปญัหาขอ้ขดัขอ้งในดา้นการประสานงานระหว่างการขนส่งประเภทต่างๆ อย่างกวา้งๆ เท่านัน้ การ
ส ารวจระยะทีส่องจงึควรด าเนินการต่อไปโดยด่วน เพราะการส ารวจระยะทีส่องนี้จะเป็นการส ารวจ
เพื่อเสนอแนะให้ด าเนินโครงการด้านการขนส่งที่ส าคญัๆ ประเมนิค่าทางเศรษฐกจิของโครงการ 
และจดัอนัดบัความส าคญัของโครงการเหล่านัน้ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการแก้ปญัหาข้อขดัขอ้ง
ดา้นการประสานงานการขนส่ง เพื่อใหบ้รกิารขนส่งต่างๆ สามารถอ านวยประโยชน์แก่เศรษฐกจิของ
ประเทศมากทีสุ่ดดว้ย 

 

12. การพฒันาคมนาคม 

(1) การพฒันาคมนาคมทีม่อีนัดบัความส าคญัสูง จะคงไดแ้ก่การพฒันากจิการ
โทรศพัทซ์ึง่ประกอบดว้ยโทรศพัทน์ครหลวง โทรศพัทภ์มูภิาคและโทรศพัทท์างไกลสาขา ในส่ วน
ทีเ่กี่ยวกบัโทรศพัท์นครหลวงนัน้ นอกจากจะเพิม่เลขหมายและเครื่องชุมสายใหเ้พยีงพอแก่ความ
ต้องการแล้ว จะขยายบรกิารโทรศพัท์ไปยงัแถบชานเมอืงให้กว้างขวางยิง่ขึน้และจะเปลี่ยนระบบ
เครื่องชุมสายใหเ้ป็นระบบ cross bar โดยสมบูรณ์ดว้ย ทัง้นี้ โดยเปิดประมลูพรอ้มกนั เพื่อใหไ้ด้
ราคาต้นทุนต ่า และสนับสนุนให้ผูป้ระกวดราคาไดต้ัง้โรงงานผลติเครื่องโทรศพัทแ์ละอะไหล่ขึน้ใน
ประเทศไทยส าหรบับรกิารโทรศพัท์ภูมภิาคและโทรศพัท์ทางไกลสาขานัน้ก็จะสนับสนุนให้ขยาย
บรกิารโทรศพัท์ไปทัว่ทุกจงัหวดั โดยให้เพยีงพอแก่ความต้องการ ในการนี้จะให้มบีรกิารโทรศพัท์
ทางไกลตดิต่อกบัพระนครไดโ้ดยสะดวกดว้ย 

(2) การพฒันากจิการไปรษณียจ์ะเน้นหนักไปในการปรบัปรุงงานไปรษณีย ์เช่น การ
ขยายบรกิารไปรษณียโ์ทรเลขทอ้งถิน่ การขยายบรกิารประเภทรบัฝาก การสรา้งศูนยก์ลางน าจ่าย
เป็นต้น ทัง้นี้ เพราะการปรบัปรุงงานด้านโทรเลขได้แล้วเสรจ็ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง 

(3) การพฒันาการคมนาคมทีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง คอื จะมกีารจดัสรา้งข่ายโทรทศัน์
ขึน้ในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ เพื่ออ านวยบรกิารส่งโทรทศัน์ด้วยระบบไมโครเวฟจาก
ส่วนกลางไปยงัภาคเหนือและภาคใต ้ส่วนการส่งรายการโทรทศัน์ไปยงัภาคอสีาน จะด าเนินการโดย
ใชง้บประมาณดา้นการทหาร 

 
เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจสาขาการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 2515-
2519 
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 1. เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิสาขาการคมนาคมและขนส่งในระยะของแผนพฒันา
ฯ ฉบบัทีส่าม สรปุไดด้งันี้ 

- ส ารวจทางจ านวน 1,162 กม. 

- ก่อสรา้งและบรูณะทางหลวงแผ่นดนิจ านวน 5,974 กม. 

- ก่อสรา้งและบรูณะทางหลวงจงัหวดัจ านวน 7,468 กม. 

- ก่อสรา้งทางหลวงชนบท ทางหลวงทอ้งถิน่และทางซึง่
ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น นอกจาก กรมทางหลวงจ านวน 

12,200 กม. 

- จดัหารถยนตโ์ดยสารจ านวน 550 คนั 

- จดัหารถยนตบ์รรทุก จ านวน 800 คนั 

- ส ารวจทางรถไฟสายใหม ่จ านวน 829 กม. 

- เพิม่รถตูส้นิคา้ จ านวน 712 หลงั 

- จ านวนตนั - กโิลเมตร ท าการของการรถไฟในระยะของแผนฯ 3,000 ลา้นตนั/กม. 

- เพิม่รถตูโ้ดยสาร จ านวน 210 หลงั 

- จ านวนกโิลเมตรผูโ้ดยสารท าการของการรถไฟในระยะของ
แผน 

4,710 ลา้นผูโ้ดยสาร/กม. 

- จดัหาหวัรถจกัร จ านวน 154 คนั 

- ส ารวจสนามบนิพาณชิยร์ะหว่างประเทศ 1 แห่ง 

- ปรบัปรงุและก่อสรา้งสนามบนิภายในประเทศ 7 แห่ง 

- จ านวนกโิลเมตรบนิของ บ.ด.ท. ในระยะของแผนฯ 31.1 ลา้น กม. 

- จดัหาเรอืเดนิทะเล ขนาด 8,000 ตนั 1 ล า 

- สรา้งเขือ่นเทยีบเรอืดา้นตะวนัออกเพิม่อกี 4 ท่าท าใหท้่าเรอื
กรงุเทพฯ สามารถรบัสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้อกีปีละ 

1,500,000 ตนั 

- ส ารวจท่าเรอืทะเลลกึ 3 แห่ง 

- ส ารวจท่าเรอืชายฝ ัง่และวางแผนแมบ่ท 2 แห่ง 

- ขดุลอกรอ่งน ้าทางท่าเรอื 4 แห่ง 

- ขดุลอกรอ่งน ้าทางเดนิเรอืภายในประเทศในภาคกลาง   

- ขยายบรกิารไปรษณยีโ์ทรเลขทอ้งถิน่ จ านวน 100 แห่ง 
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- เพิม่เลขหมายโทรศพัทใ์นจงัหวดัพระนคร - ธนบุร ีจ านวน 219,700 เลขหมาย 

- เพิม่เลขหมายโทรศพัทใ์นต่างจงัหวดัจ านวน 53,500 เลขหมาย 

- จดัสรา้งสถานีโทรทศัน์ในต่างจงัหวดั เพื่อใหส้ามารถส่ง
โทรทศัน์โดยระบบไมโครเวฟไดจ้ านวน 

17 สถานี 

 2. เมื่อการด าเนินโครงการพฒันาเศรษฐกจิดา้นการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 2515- 
2519 ส าเรจ็ลง ประเทศไทยจะมรีะบบการคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น สามารถใช้เป็น
พืน้ฐานส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ ใหด้ าเนินไปโดยสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ กล่าวคอื 

2.1 จะมทีางหลวงแผ่นดนิสายหลกัทีม่มีาตรฐานสูงสามารถใชก้ารได้ตลอดทุก
ฤดูกาลและตดิต่อถงึกนัได้ทัว่ทุกภาคทัว่ประเทศ นอกจากนี้ จะมทีางหลวงแผ่นดนิตดิต่อโดยตรง
ระหว่างภาคต่างๆ เช่น ระหว่างภาคเหนือกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ส่วนทางภาคใต้นัน้ 
จะมทีางหลวงแผ่นดนิสายส าคญัเชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ ทางฝ ัง่ตะวนัออกเพิม่ขึน้อกีสาย
หนึ่ง 

2.2 จะมรีะบบทางหลวงจงัหวดัที่กว้างขวาง และมมีาตรฐานสูงขึน้ ท าให้การ 
น าพชืผลในทอ้งถิน่ห่างไกลออกสู่ตลาดกระท าไดโ้ดยสะดวกขึน้และสนบัสนุนใหค้่าขนส่งต ่าลง 

2.3 การขนส่งสนิค้าทางรถไฟจะมปีระสทิธภิาพสูงขึน้และมบีรกิารขนส่งสนิค้า
และผูโ้ดยสารทีส่มดุลกบัความตอ้งการยิง่ขึน้ 

2.4 ท่าเรอืชายฝ ัง่และท่าเรอืประมงทีส่ าคญัๆ จะไดร้บัการขุดลอกใหเ้รอืชายฝ ัง่
และเรอืประมงเขา้เทยีบท่าไดโ้ดยสะดวก 

2.5 ท่าเรอืกรุงเทพฯ จะมขีดีความสามารถรบัสนิค้าได้เพิม่ขึน้มาก และเป็นที่ 
คาดหมายได้ว่า เมื่อการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนตะวนัออกแล้ว เสรจ็ ท่าเรอืกรุงเทพฯ จะ
สามารถอ านวยบรกิารไดโ้ดยไมป่ระสบความคบัคัง่ต่อไปอกีเป็นเวลาหา้ถงึแปดปี 

2.6 สนามบินพาณิชย์ในต่างจงัหวัดทุกแห่งจะเป็นสนามบินที่ได้มาตรฐาน
สามารถใชก้ารไดต้ลอดทุกฤดกูาล 

2.7 สนามบนิพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ดอนเมอืงจะอยู่ในในฐานะที่สามารถ
อ านวยบรกิารแก่กจิการบนิระหว่างประเทศไดด้ขีึน้ เนื่องจากการปรบัปรุงสนามบนิดอนเมอืงจะแลว้
เสรจ็ในระยะของแผนน้ี 

2.8 ประเทศไทยจะมบีรกิารโทรศพัทใ์นเขตนครหลวงและต่างจงัหวดัทีเ่พยีงพอ
แก่ความตอ้งการและจะมบีรกิารโทรศพัทท์างไกลทีส่มบูรณ์ยิง่ขึน้ดว้ย 
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2.9 ประเทศไทยจะสามารถส่งรายการโทรทศัน์จากส่วนกลางไปยงัส่วนภูมภิาค
ดว้ยระบบไมโครเวฟไดเ้ป็นครัง้แรก 

2.10 เป็นทีค่าดหมายว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สีจ่ะต้องมกีารลงทุนใน
ดา้นการพฒันาการขนส่งทางน ้าและการขนส่งทางอากาศมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เพราะมโีครงการลงทุนที่
ส าคัญๆ ที่อาจต้องด าเนินการในระยะนัน้ เช่น โครงการสร้างท่าเรือน ้ าลึกและโครงการสร้าง
สนามบนิพาณชิยร์ะหว่างประเทศ เป็นตน้ 

 
โครงการพฒันาเศรษฐกิจด้านการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ. 2515-2519 ท่ีส าคญั 

การขนส่งทางบก 

1. ทางหลวง 

 1.1 โครงการก่อสร้างและบรูณะทางหลวงแผน่ดิน ก าหนดจะด าเนินการ 
ก่อสรา้งและบรูณะทางระหว่างปี 2515-2519 จ านวน 91 สาย รวมระยะทาง 5,974.1 กโิลเมตร แยก
เป็นด าเนินการในภาคเหนือ 16 สาย ระยะทาง 1,041 กโิลเมตร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 สาย  
ระยะทาง 2,636 กโิลเมตร ภาคกลาง 35 สาย ระยะทาง 1,163.6 กโิลเมตร และภาคใต้ 10 สาย 
ระยะทาง 1,132.8 กโิลเมตร นอกจากนี้ มโีครงการทีจ่ะต้องผูกพนัด าเนินการต่อไปหลงัจากปี 2519 
 อกีเป็นระยะทาง 1,359 กโิลเมตร อนึ่ง ในระยะของแผนนี้ก าหนดจะท าการส ารวจออกแบบทาง
หลวงแผ่นดนิอกี 462 กโิลเมตร ดว้ย 

 1.2 โครงการก่อสร้างและบรูณะทางจงัหวดั มี เ ป้ า ห ม า ย ที่ จ ะ
ด าเนินการก่อสรา้งและบูรณะทางจ านวน 245 สาย รวมระยะทาง 7,467.6 กโิลเมตร แยกเป็น
ด าเนินการในภาคเหนือ 70 สาย ระยะทาง 2,452.4 กโิลเมตร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 58 สาย 
ระยะทาง 1,558.5 กโิลเมตร ภาคกลาง 75 สาย ระยะทาง 1,920.0 กโิลเมตร และภาคใต้ 42 สาย 
ระยะทาง 1,536.7 กโิลเมตร นอกจากนี้ ยงัผูกพนัทีจ่ะต้องด าเนินการต่อไปหลงัจากปี 2519 อกี 
2,718.0 กโิลเมตร และจะมกีารสรา้งทางนอกโครงการอกีประมาณ 1,000 กโิลเมตร การพฒันาทาง
หลวงจงัหวัดนี้  จะมีการวางโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาของสาขา
เศรษฐกจิอื่นๆ มากขึน้ และเพื่อใหท้างหลวงแผ่นดนิที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็สามารถอ านวยประโยชน์แก่
ก า ร พั ฒ น า 
เศรษฐกจิของประเทศได้มากขึน้ ในการนี้จะมกีารก่อสรา้งทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิน่ และ
ทางหลวงชลประทานอกีประมาณ 12,200 กโิลเมตร และท าการส ารวจออกแบบทางหลวงจงัหวดั
เป็นจ านวน 700 กโิลเมตร ดว้ย 
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 2. การรถไฟ 

  โครงการทีส่ าคญัไดแ้ก่การปรบัปรงุและขยายงานบนทางทีเ่ปิดเดนิรถแลว้โครงการ
นี้ไดเ้ริม่มาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัแรก โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะปรบัปรงุบรกิารทีม่อียูแ่ลว้ใหม้ ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้และเพยีงพอกบัความตอ้งการ ส าหรบัการด าเนินงานระหว่างปี 2515-2519 ส่วน
หนึ่งจะเป็นการด าเนินงานตามแผนพฒันากจิการรถไฟ พ.ศ. 2510-2514 นอกนัน้จะเป็นการ
ส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรงุบรกิารขนส่งชานเมอืงใหม้ากขึน้ เพิม่ประสทิธภิาพความเรว็ขบวนรถและ 
จดัหา หวัรถจกัร รถตูส้นิคา้ และรถโดยสารเพิม่ขึน้ เพื่อปรบัปรงุใหม้กีารบรกิารขนส่งทีพ่อเพยีงและ
สะดวกรวดเรว็ในอตัราค่าขนส่งทีส่มควร ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 3 มกีารด าเนินงานที่
ส าคญัๆ คอื 

-   จดัหารถจกัรดเีซล 154 คนั 

-  จดัสรา้งรถโดยสาร 210 คนั 

-  จดัสรา้งรถสนิคา้ 721 คนั 

-   ขยายยา่นสถานีขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

-  เปลีย่นสะพานใหเ้ป็นชนิดรบัน ้าหนกัมาตรฐานได ้15 ตนั จ านวน 103 แห่ง 

-  ผลติและจดัหาหมอนรองรางจ านวน 150,000 ท่อน 

-  เปลีย่นราง 50 ปอนดเ์ป็น 60 ปอนด ์ในทางสายตะวนัออกระยะทาง 100  
กโิลเมตร และเปลี่ยนราง 60 ปอนด ์เป็น 80 ปอนด์ ในทางสายใต้และสายตะวนัออกเฉียงเหนือ
ระยะทาง 312 กโิลเมตร 

-  เชื่อมราง 70 ปอนด ์ในทางสายใต ้ระยะทาง 200 กโิลเมตร 

-  ปรบัปรงุการเดนิรถไฟสายแมก่ลองใหร้วดเรว็และปลอดภยัยิง่ขึน้ 

 นอกจากนัน้ จะมกีารส ารวจแนวทางทีจ่ะก่อสรา้งทางรถไฟจากคลองสบิเก้าถงึบา้น
ภาชรีะยะทางประมาณ 75 กโิลเมตร ส ารวจแนวทางสายบวัใหญ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 
ระยะทางประมาณ 375 กโิลเมตร และส ารวจเสน้ทางรถไฟ สายเด่นชยั-เชยีงใหม่ เพื่อแก้ไขเปลีย่น
แนวทาง ระยะทางประมาณ 215 กโิลเมตร และจะมกีารส ารวจเศรษฐกจิทางรถไฟ สายฉะเชงิเทรา-
แหลมฉบงั สตัหบี-และสายคลองสบิเก่า-บา้นภาช ีดว้ย 

3. โครงการประสานงานการขนส่งและคมนาคมของประเทศ ระยะท่ี 2 
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  เป็นโครงการต่อเนื่องจากงานส ารวจระยะที่ 1 ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสรจ็ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 งานส ารวจวจิยัระยะที่ 2 นี้มจีุดมุ่งหมายที่จะวจิยัเพื่อเสนอแนะการ
ด าเนินโครงการด้านการขนส่งที่ส าคญัๆ ประเมนิค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ และจดัอันดับ
ความส าคัญของโครงการในด้านนี้  รวมทัง้ให้ค าแนะน าในการแก้ปญัหาข้อขัดข้องในการ
ประสานงานการขนส่งด้วย เพื่อให้บรกิารขนส่งด้านต่างๆ สามารถอ านวยประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศมากทีสุ่ดโครงการน้ีจะด าเนินการโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ 

4. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร มเีป้าหมายทีจ่ะจดัตัง้สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารขึน้ในจงัหวดัต่างๆ รวม 17 แห่ง แยกเป็นสถานีขนส่งชัน้หนึ่ง 2 แห่ง ชัน้สอง 5 แห่ง และ
ชัน้สาม 10 แห่ง เพื่อใชเ้ป็นสถานีรถโดยสารประจ าจงัหวดัต่างๆ เป็นการจดัระเบยีบใหแ้ก่การขนส่ง
ผูโ้ดยสารดว้ยรถประจ าทาง และแก้ปญัหาจราจรคบัคัง่ในจงัหวดันัน้ๆ ดว้ย ส่วนการเลอืกสถานีทีท่ี่
จะจดัสรา้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสารนัน้จะมกีารพจิารณาโดยละเอยีดเสยีก่อน 

การขนส่งทางน ้า 

1. โครงการปรบัปรงุการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ ด าเนินการส ารวจเบือ้งต้น
ทางเศรษฐกจิและวศิวกรรม เพื่อปรบัปรุงแม่น ้าล าคลองทีเ่ป็นเสน้ทางขนส่งทางน ้าทีส่ าคญัๆ ในลุ่ม
แม่น ้ าภาคกลาง คือแม่น ้ าแม่กลอง แม่น ้ าท่าจนี แม่น ้าเจ้าพระยา และแม่น ้ าบางปะกง และใน
บางส่วนของแม่น ้าในภาคเหนือ ให้สามารถใช้ในการขนส่งได้โดยสะดวกรวดเรว็ และปลอดภยัทุก
ฤดูกาล เมื่อการส ารวจแล้วเสรจ็จะได้มกีารวางแผนงานปรบัปรุงแนวร่องน ้าและท าการขุดลอกร่อง
น ้าทีส่ าคญัๆ ตามทีเ่สนอแนะไวใ้นรายงาน 

2. โครงการส ารวจท่าเรือท่ีส าคญั ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิ ฉบบัที ่3 นี้ จะ
มกีารส ารวจท่าเรอืน ้าลกึที่สตัหบีภายใต้โครงการช่วยเหลอืของประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมที่จะปรบัปรุงให้เป็นท่าเรือทะเลลึกที่ทนัสมยั ส าหรบัการขนส่งสินค้าออกและ
สนิคา้เขา้ของประเทศ ทัง้นี้ เพื่อให้รบักบัการขยายตวัดา้นเศรษฐกจิ การส ารวจนี้จะศกึษาถงึความ
เหมาะสมทีจ่ะใชท้่าเรอืสตัหบีเป็นท่าขนถ่ายสนิคา้ประเภทหบีห่อมาตรฐานดว้ย 

 นอกจากน้ี จะได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาลญี่ปุ่นในการส ารวจเบื้องต้นทาง
เศรษฐกจิและวศิวกรรมท่าเรอืสงขลา เพื่อสรา้งท่าเรอืขนาดกลางทางฝ ัง่ตะวนัออก ส ารวจท่าเรอื
นราธวิาสโดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลนิวซแีลนด ์เพื่อสรา้งท่าเรอืชายฝ ัง่ ส ารวจท่าเรอืภูเกต็
โดยได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาลอังกฤษ เพื่อสร้างเป็นท่าเรอืทะเลลกึทางฝ ัง่ตะวนัตก และ
ส ารวจและวางแผนแม่บทก่อสร้างท่าเรือกันตังเป็นท่าเรอืชายฝ ัง่ที่เหมาะสม โดยใช้เงนิกู้จาก 
รฐับาลเดนมารค์ 
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3. โครงการปรบัปรงุท่าเรือชายฝัง่ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะท าการส ารวจเพื่อวางแผนใน
การขุดลอกและปรบัปรุงร่องน ้าทางเข้าท่าเรอื เพื่อให้เรอืสนิค้าชายฝ ัง่และเรอืประมงสามารถใช้
ท่าเรอืต่างๆ ไดต้ลอดทุกฤดกูาล โดยจะด าเนินงานเป็นขัน้ๆ ดงันี้ 

- ด าเนินการส ารวจทางเศรษฐกจิของท่าเรอืต่างๆ รวม 15 แห่ง ไดแ้ก่ท่าเรอื 
บางปะกง ประแส จนัทบุร ีตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปราณบุร ีบ้านแหลม ชุมพร ระนอง 
ตะกัว่ป่า กระบี่ พงังา สตูล และตากใบ โดยจะด าเนินการในปี 2516 เพยีงปีเดยีว และเมื่อผลการ
ส ารวจแสดงว่าท่าเรอืแห่งใดเหมาะสมกจ็ะด าเนินการวางแผนขดุลอกรอ่งน ้าต่อไป 

- ด าเนินการส ารวจทางด้านวศิวกรรมท่าเรอืชายฝ ัง่ รวม 10 แห่ง ได้แก่  
ท่าเรอื ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง ตะกัว่ป่า สตูล บา้นดอน ปากพนัง ปตัตานี 
โดยกรมเจา้ท่าจะด าเนินงานในดา้นนี้รว่มกบัสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี 

- ด าเนินการขุดลอกร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอืต่างๆ รวม 4 แห่ง ได้แก่ร่องน ้า
ทางเข้าท่าเรอืสมุทรสาคร ชุมพร สตูล และปากพนัง ทัง้นี้ จะได้มกีารจดัหาเรอืขุดชนิดต่างๆ มา
เพิม่เตมิอกี 2 ล า เพื่อใชใ้นงานขดุลอกดว้ย 

 4. โครงการปรบัปรุงบริการขนถ่ายสินค้าและขยายเข่ือนเทียบเรือท่ี
ท่าเรือกรงุเทพฯ ท าการก่อสรา้งเขือ่นเทยีบเรอืดา้นตะวนัออก ต่อจากการด าเนินการในแผนพฒันา
ฯ ฉบบัที ่2 รวมทัง้สรา้งเขื่อนเทยีบเรอืล าเลยีง โรงพกัสนิคา้ พืน้วางสนิคา้กลางแจง้ ถนน สะพาน 
ทางรถไฟ และเครื่องอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรบัการปฎิบตัิงานขนถ่ายสนิค้าในบรเิวณ
ท่าเรอืกรุงเทพฯ ทัง้นี้ จะท าให้ท่าเรอืกรุงเทพฯ สามารถรบัเรอืสนิค้าขนาด 1 หมื่นตนัพรอ้มกนั
เพิม่ขึน้ได้อีก 6-7 ล าเรอืล าเลยีงขนาดใหญ่อกี 2-3 ล า และสามารถรบัสนิค้าได้เพิม่ขึ้นอกีปีละ
ประมาณ 1.5 ลา้นตนั 

 5. โครงการพฒันาเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะท าการ
ปรบัปรุงซ่อมแซม และตดิตัง้เครื่องหมายช่วยการเดนิเรอืในทอ้งทะเลตามชายฝ ัง่ และปากทางเขา้
แม่น ้าและท่าเรอืที่ส าคญัๆ รวมทัง้ติดตัง้เครื่องหมายช่วยการเดินเรอืตามร่องน ้าทางเข้าท่าเรอื
ชายฝ ัง่ เพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภยัใหแ้ก่ชาวเรอื 

  โครงการนี้จะด าเนินงานโดยหน่วยงานสองหน่วย คือ กรมเจ้าท่าและกรม 
อุทกศาสตร์ โดยกรมเจ้าท่าจะด าเนินงานภายในเขตร่องน ้าทางเข้าท่าเรอืชายฝ ัง่ คือ จะติดตัง้
เครื่องหมายช่วยการเดนิเรอืตามร่องน ้าของท่าเรอืทีส่มุทรสาคร, ชุมพร, หลงัสวน, ปากพนัง และ
สตูล 

 ส าหรบังานนอกเขตร่องน ้าภายในท้องทะเลจะด าเนินการโดยกรมอุทกศาสตรโ์ดย 
จะท าการก่อสรา้งกระโจมไฟรวม 11 แห่ง บนเกาะและในท้องทะเลบรเิวณจงัหวดัชลบุร ี1 แห่ง 
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จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 3 แห่ง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 5 แห่ง และจงัหวดัสตูล 2 แห่ง ก่อสรา้ง
ประภาคาร 1 แห่ง ที่จงัหวดัตรงั ก่อสรา้งอาคารที่ท าการ โรงซ่อม ฯลฯ เพื่อเป็นศูนยซ์่อมบ ารุง
เครื่องหมายการเดนิเรอืรวมทัง้จดัหาอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรงุและซ่อมแซมเครือ่งหมายช่วยการเดนิเรอืรวม 15 แห่ง 

การขนส่งทางอากาศ 

1. โครงการส ารวจสนามบินพาณิชยร์ะหว่างประเทศ จะด าเนินการส ารวจเบือ้งต้น
เพื่อพจิารณาว่าจะสมควรปรบัปรุงสนามบนิดอนเมอืงต่อไปอกีเพยีงใดเพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ไดด้ทีีสุ่ด 
และจะมคีวามจ าเป็นต้องยา้ยสนามบนิพาณิชยร์ะหว่างประเทศไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่หรือไม่ ถ้าเป็น
การสมควรจะสมควรยา้ยเมื่อใด และบรเิวณหนองงูเห่าจะเหมาะสมที่จะใช้สรา้งสนามบนิพาณิชย์
หรือไม่ ในกรณีที่ผลการส ารวจแสดงว่าจะต้องมกีารย้ายที่ตัง้สนามบิน ก็จะด าเนินการส ารวจ
เบื้องต้นทางเศรษฐกิจและวศิวกรรม รวมทัง้วางแผนแม่บทขึ้น ณ บรเิวณหนองงูเห่าการส ารวจ
ดงักล่าวนี้จะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกบรษิัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มชีื่อเสียงจากต่างประเทศเข้า
ด าเนินการ ส่วนค่าใชจ้่ายในการส ารวจจะจ่ายจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ทัง้นี้ เป็นทีค่าดหมายว่า
การส ารวจจะเริม่ขึน้ในปี 2515 และแลว้เสรจ็ในปี 2516 

2. โครงการพฒันาสนามบินต่างจงัหวดั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงสนามบนิพาณิชย์
ในประเทศใหม้พีื้นผวิคอนกรตีหรอืลาดยาง ซึ่งมลีกัษณะและขนาดถูกต้องตามมาตรฐานสากลและ
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล โครงการนี้ได้เริม่มาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัแรก 
และฉบบัที่ 2 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ จะมกีารด าเนินงานก่อสร้างสนามบนิ 
ต่างๆ ต่อจากทีด่ าเนินการส ารวจออกแบบหรอืก่อสรา้งไวแ้ลว้ โดยจะด าเนินการทีส่นามบนิแม่สอด , 
ตาก, แพร,่ เชยีงใหม,่ เลย, สุราษฎรธ์านี และภเูกต็ 

3. โครงการวิทยุเดินอากาศ เพื่อปรบัปรุงระบบสื่อสารและการควบคุมการจราจร
ทางอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพสงูไดม้าตรฐานสากล โครงการนี้ไดเ้ริม่มาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัแรก 
และด าเนินงานต่อเนื่องมาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ในระหว่างปี 2515-2519 จะมกีาร
ปรบัปรุงงานวทิยุเดนิอากาศตามสนามบนิต่างๆ ได้แก่ สนามบนิเชยีงใหม่ , ตาก, หาดใหญ่, สุ
ราษฎรธ์านี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่และเชยีงใหม่ จะปรบัปรุงใหม้บีรกิารสื่อสารและ
ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ได้มาตรฐานสากลสามารถอ านวยความสะดวกแก่การบนิระหว่าง
ประเทศไดด้ว้ย 

 

การคมนาคม 

การไปรษณียโ์ทรเลข 
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1. โครงการขยายการไปรษณียโ์ทรเลขท้องถ่ิน โดยเปิดทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลข
เพิม่ขึ้นเพื่อโอนงานที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตซึ่งฝากไว้กบัอ าเภอหรอืเอกชนมาด าเนินการโดย
กรมไปรษณยีโ์ทรเลขเอง ทัง้นี้ เพื่อใหก้จิการโทรเลขในทอ้งถิน่ห่างไกลมปีระสทิธภิาพสูงขึน้ โดยใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะด าเนินการเพื่อเปิดทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขของกรมฯ ขึน้ปีละ 
20 แห่ง รวมทัง้สิน้ 100 แห่ง 

2. โครงการขยายการไปรษณีย์โทรเลขประเภทรบัฝาก  มวีตัถุประสงค์ที่จะ
ด าเนินการจดัตัง้ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขประเภทรบัฝากขึน้ในจงัหวดัพระนคร-ธนบุร ีและจงัหวดั 
ใหญ่ๆ ในยา่นทีม่ชีุมชนหนาแน่น ในปี 2515-2519 ปีละ 4 แห่ง รวม 20 แห่ง 

3. โครงการขยายการไปรษณีย์โทรเลขในเขตนครหลวง มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ด าเนินการจดัหาที่ดนิและก่อสรา้งที่ท าการแขวงไปรษณียเ์พื่อใช้เป็นศูนย์กลางน าจ่ายในเขตรอบ
นอกนครหลวง โดยเปิดที่ท าการแขวงไปรษณีย์ขึน้ รวม 14 แห่ง ในบรเิวณรอบเขตนครหลวง 
เพื่อให้ทนักบัการขยายของเขตเมอืงและทนักบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้ด้วย ในระยะของแผนนี้
คาดว่าจะเปิดที่ท าการแขวงขึ้น 10 แห่ง คอื ที่ไปรษณีย์สุขุมวทิ ภาษีเจรญิ คลองจัน่ นนทบุร ี
สมุทรปราการ บางนา ดอนเมอืง ราษฎร์บูรณะ ปากเกรด็ บางขุนเทยีน ส่วนอีก 4 แห่ง ที่พระ
ประแดง รามอนิทรา บางป ูและจรเขบ้วันัน้จะเป็นการจดัหาทีด่นิเตรยีมไวก่้อน 

การโทรศพัท์ 

1. โครงการขยายกิจการโทรศพัท์นครหลวง พ.ศ. 2515-2519 เพื่อเพิม่เลขหมาย
โทรศพัทใ์นเขตจงัหวดัพระนคร-ธนบุร ีขึน้อกี 181,700 เลขหมาย ในการนี้จะมกีารเปิดชุมสายใหม่
ขึน้เป็นจ านวน 9 แห่ง และสรา้งชุมสายถาวรขึน้อกี 2 แห่ง ขยายชุมสายทีเ่ปิดด าเนินการอยู่แลว้ให้
มเีลขหมายเพิม่ขึน้อกี 23 แห่ง เมื่อโครงการนี้เสรจ็สิ้นลงในปี 2519 และเมื่อค านึงถงึเลขหมาย
โทรศพัทท์ีม่อียู่เดมิในปี 2514 และทีจ่ะตดิตัง้ขึน้ตามโครงการขยายกจิการโทรศพัทน์ครหลวงส่วน
เพิม่เตมิ พ.ศ. 2513-2516 ซึง่คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัอิกีจ านวน 38,000 เลขหมาย และส่วนหนึ่งของ
โครงการ 2515-2519 ทีค่ณะรฐัมนตรใีหน้ ามาด าเนินการเป็นการเร่งด่วนแลว้ จงัหวดัพระนครและ
ธนบุรจีะมชีุมสายโทรศัพท์ทัง้สิ้น 34 แห่ง รวม 348,000 เลขหมาย ในสิ้นปี 2519 และมี
ชุมสายโทรศพัทท์ัง้สิน้เพิม่ขึน้จากทีม่อียูเ่มือ่สิน้ปี 2514 อกี 9 แห่ง 

2. โครงการขยายกิจการโทรศพัท์ภมิูภาค พ.ศ. 2515-2519 เพื่อปรบัปรุงและเพิม่
ชุมสายโทรศพัท์ในส่วนภูมภิาคใหเ้พยีงพอแก่ความต้องการของประชาชน ในการนี้จะมกีารจดัหา
ทีด่นิ 49 แห่ง ส าหรบัสรา้งอาคารชุมสายก่อสรา้งอาคารชุมสายใหม่รวม 80 แห่ง ดดัแปลงอาคาร
ชุมสายเดมิ 3 แห่ง และตดิตัง้เครื่องชุมสาย รวม 118 แห่ง รวม 53,500 เลขหมาย ซึง่จะมผีลท าให้
ชุมสายโทรศพัท์ในภูมภิาครวมทัง้สิ้น 154 แห่ง สามารถใหบ้รกิารโทรศพัท์ในเขตภูมภิาคได้เป็น
จ านวน 106,300 เลขหมาย ในปี 2519 



 305 

3. โครงการขยายกิจการโทรศพัท์ทางไกล พ.ศ. 2515-2519 เพื่อปรบัปรุงบรกิาร
โทรศพัทท์างไกลใหม้ปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึยิง่ขึน้ โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมสายหลกัเป็นสื่อใน
การสื่อสาร โครงการนี้จะประกอบดว้ยการจดัหาทีด่นิเพื่อก่อสรา้งอาคารสถานีโทรคมนาคม รวม 33 
สถานี ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์ระบบโทรศพัท์ทางไกลในเส้นทางใหม่และอุปกรณ์โทรคมนาคมตาม
สถานีโทรคมนาคมทีม่อียูเ่ดมิ 80 แห่ง นอกจากนี้ จะไดม้กีารก่อสรา้งและตดิตัง้อุปกรณ์เกี่ยวกบัการ
ถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์จากพระนครไปยงัต่างจงัหวดับางจงัหวดัดว้ยเมื่อโครงการนี้แลว้เสรจ็จะ
ท าใหส้ามารถตดิต่อโทรศพัทท์างไกลไปยงัชุมสายในต่างจงัหวดัไดร้วม 154 แห่ง 

การโทรทศัน์ 

โครงการขยายบริการโทรทศัน์ทัว่ประเทศ เพื่อจดัตัง้สถานีโทรทศัน์ขึน้ในภาคเหนือและ
ภาคใต้ตามผลการส ารวจ ซึ่งจะได้จดัท าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ในการนี้จะมกีาร 
จดัตัง้สถานีโทรทศัน์ขึน้ 17 แห่ง คอื ที่นราธวิาส ปตัตานี ยะลา ทุ่งสง ตรงั บา้นห้วยลกึ ภูเกต็ สุ
ร า ษฎ ร์ ธ า นี  น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  นค ร ส ว ร ร ค์  ล พ บุ รี  พิษ ณุ โ ล ก  เ ด่ น ชัย  ป า ง ป๋ ว ย  
ดอยขุนตาลน้อย งาว เชยีงราย ปรบัปรุงห้องส่งโทรทศัน์ที่ล าปางและต่อเติมศูนย์ควบคุมระบบ
โทรทศัน์ทีพ่ระนคร 

 

 

………………………………. 

 



บทท่ี 12 
การพฒันาพลงังานไฟฟ้า 

………………………. 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 

พลงังานไฟฟ้านับได้ว่าเป็นบรกิารสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานประเภทหน่ึงที่มคีวามส าคญั 
อยา่งยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในอนัทีจ่ะช่วยสนับสนุนใหก้ารพฒันาในสาขา
เศรษฐกจิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกจิและบรกิารต่างๆ 
สามารถก้าวหน้าและขยายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในระยะของ
แผนพัฒนา ฉบับแรกได้ก าหนดแนวนโยบายจัดให้มีแหล่งผลิตส่วนกลางขนาดใหญ่ที่มี
ประสทิธภิาพในการผลติสูง และมตี้นทุนการผลติต ่า พร้อมทัง้จดัระบบสายส่งและสายจ าหน่าย
เชื่อมโยงจงัหวดัและอ าเภอต่างๆ แทนการผลติจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลเก่าขนาดเลก็ที่มอียู่
เดมิในแต่ละจงัหวดัและอ าเภอ ซึง่ส่วนใหญ่ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าไดเ้พยีงพอ 
ทัง้ยงัมตีน้ทุนการผลติสงู ส่วนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ไดเ้ร่งรดัการด าเนินงานในดา้น
การผลติและการจ าหน่ายให้แล้วเสรจ็ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น อั ต ร า 
ค่อนขา้งสงูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และในอตัราราคาทีล่ดต ่าลงกว่าเดมิ 

การพฒันาทีส่ าคญัในระยะ 11 ปีทีผ่่านมาระหว่าง พ.ศ. 2504–2514 สรปุไดด้งันี้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ  

(1) สามารถด าเนินการก่อสรา้งแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าทีส่ าคญัไดเ้สรจ็ตามเป้าหมาย 
อาท ิเช่น โรงไฟฟ้าพลงัน ้าที่เขื่อนภูมพิล และเขื่อนอุบลรตัน์ โรงไฟฟ้าพลงัไอน ้าทีพ่ระนครเหนือ  
ที่จงัหวัดกระบี่ และที่พระนครใต้ ท าให้ก าลังการผลิตติดตัง้ได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 269,880  
กโิลวตัต์ ในปี 2504 เป็น 1,169,000 กโิลวตัต์ ในปี 2514 ประกอบดว้ยก าลงัผลติตดิตัง้จากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้าประมาณรอ้ยละ 38 พลงัไอน ้ารอ้ยละ 44 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัแก๊สและ
เครือ่งดเีซลอกีประมาณรอ้ยละ 18 

(2) ในดา้นการก่อสรา้งระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย สามารถก่อสรา้งสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยได ้68 แห่ง ประกอบดว้ยสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดแรงดนั 230 เคว ีจ านวน 7 แห่ง ขนาดแรงดนั 
115 เคว ีจ านวน 40 แห่ง และขนาดแรงดนั 69 เคว ีจ านวน 21 แห่ง และสามารถก่อสรา้งระบบสาย
ส่งไฟฟ้าได้รวมระยะทางทัง้สิ้นประมาณ 5,176 วงจรกิโลเมตร ประกอบด้วยสายส่ง 
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ไฟฟ้าขนาดแรงดนั 230 เคว ีระยะทาง 1,691 วงจรกโิลเมตร ขนาดแรงดนั 115 เคว ีระยะทาง 
2,648 วงจรกโิลเมตร และขนาดแรงดนั 69 เคว ีระยะทาง 837 วงจรกโิลเมตร โดยสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่จงัหวดัและอ าเภอต่างๆ ไดร้วม 51 จงัหวดั 

(3) ในด้านการก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในส่วนภูมิภาคสามารถก่อสร้างสาย
จ าหน่ายแรงสงูขนาด 33,22 และ 11 เคว ีและระบบสายจ าหน่ายแรงต ่าขนาด 400/230 เคว ีไดร้วม
ระยะทางประมาณ 9,660 วงจรกโิลเมตร ใน 52 จงัหวดั ทีอ่ยู่ในเขตจ่ายไฟของระบบสายส่งแรงสูง
ดงักล่าวขา้งต้น ส่วนในเขตนครหลวงสามารถก่อสรา้งสถานีเปลีย่นแรงดนัย่อย ขนาด 115/24 เคว ี
และ 69/12 เคว ีไดร้วม 33 แห่ง พรอ้มทัง้สายจ าหน่ายแรงสูงขนาด 69,24 และ 12 เคว ีและสาย
จ าหน่ายแรงต ่าขนาด 220–440 เคว ีไดร้วมระยะทาง 8,206 วงจรกโิลเมตร ใน 4 จงัหวดั 

(4) นอกจากนี้ อ าเภอ กิง่อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นในชนบททีห่่างไกลจากทีก่ารจ่าย
กระแสไฟฟ้า ซึง่ระบบสายส่งและสายจ าหน่ายยงัเขา้ไปไม่ถงึ ไดเ้ร่งรดัการขยายบรกิารออกไปตาม
ความจ าเป็นเท่าที่ก าลงัเงนิจะสามารถอ านวยได้ในท้องที่บางแห่งที่มคีวามเหมาะสมและความ  
จ าเป็นเร่งด่วน โดยการติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลขนาดเล็ก ตามโครงการไฟฟ้าพฒันาการ 
ไดร้วม 221 แห่ง คดิเป็นก าลงัผลติตดิตัง้รวมทัง้สิน้ประมาณ 5,525 กโิลวตัต ์

ผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวม 

(5) ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระยะ 10 ปีทีผ่่านมาไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ทีค่่อนขา้งสูง 
เนื่องมาจากสาเหตุส าคญั 2 ประการ คอื ประการแรก การขยายตวัทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการ
พฒันาในด้านอุสาหกรรม ธุรกจิและบรกิารต่างๆ ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงระดบัมาตรฐาน
การครองชีพ และการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยเฉพาะความนิยมในอุปกรณ์เครื่องมือ  
เครือ่งใชท้ีอ่ านวยความสะดวกและรวดเรว็ ดงัปรากฏในตารางที ่1 ขา้งล่างนี้ 

 

 



 ๓๐๘ 

 
ตารางท่ี 1 

ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 

 ความต้องการสงูสดุ (เมกะวตัต์) ความต้องการพลงังานไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
 ทัว่

ประเทศ 
อตัรา
เพ่ิม 

ร้อยละ 

ในส่วน 
ภมิูภาค 

อตัรา
เพ่ิม 

ร้อยละ 

ในเขต 
นคร
หลวง 

อตัรา
เพ่ิม 

ร้อยละ 

ทัว่
ประเทศ 

อตัรา
เพ่ิม 

ร้อยละ 

การใช้
ไฟฟ้าต่อ
บคุคล 

ในส่วน 
ภมิูภาค 

อตัราเพ่ิม 
ร้อยละ 

ในนคร
หลวง 

อตัราเพ่ิม 
ร้อยละ 

เมือ่สิน้แผนหนึ่ง 347 37 114 56 233 29 1,367 39 41 294 47 1,073 37 

เมือ่สิน้แผนสอง 968 23 369 27 599 21 4,237 26 109 1,237 35 3,000 23 

เมือ่สิน้แผนสาม 
(ประมาณการ) 

2,070 16 720 14 1,280 16 9,373 17 213 2,866 18 6,507 17 

 

หมายเหตุ 1. ในส่วนภมูภิาครวมความตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมทีซ่ือ้พลงังานไฟฟ้าโดยตรงจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

 2. อตัราเพิม่เป็นอตัราโดยเฉลีย่ในชว่งระยะเวลาของแผนยกเวน้เมือ่สิน้แผนหนึ่ง ซึง่เป็นอตัราของปี 2509 

 3. การใชไ้ฟฟ้าต่อบุคคล หน่วยเป็นกโิลวตัต-์ชัว่โมง 



 ๓๐๙ 

(6) อตัราการเพิม่ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ามสี่วนสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัอตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะกจิกรรมสาขาต่างๆ ทีต่้องใช้พลงังานไฟฟ้าเป็น
หลกั ดงัจะเหน็ได้จากความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
และธุรกจิซึ่งได้เพิม่ขึน้จาก 695 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2508 เป็นประมาณ 3,490 ล้าน 
กโิลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2514 หรอืประมาณรอ้ยละ 76 ของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทัว่ประเทศ 

(7) การผลติก าลงังานไฟฟ้าในปี 2504 จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลและเครื่องไอน ้า
ขนาดเลก็และเก่าทีม่อียู่ในขณะนัน้ ซึง่มจี านวนรวมทัง้สิน้เพยีงประมาณ 590 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
ไดเ้พิม่ขึน้เป็นประมาณ 4,433 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2514 โดยมสีดัส่วนการผลติจากเครื่อง
พลงัน ้าประมาณรอ้ยละ 32 จากเครื่องพลงัไอน ้าประมาณรอ้ยละ 63 และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซล
และแก๊สเทอรไ์บน์เพยีงประมาณรอ้ยละ 5 ผลจากการด าเนินงานตามแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้าท า
ให้ต้นทุนการผลิตทั ้งระบบลดต ่ าลงเ ป็นล าดับ ดังจะเห็นได้ว่ าต้นทุนการผลิตรวมค่ า  
เสื่อมราคาจากเครื่องพลงัน ้าและเครื่องพลงัไอน ้ามอีตัราเฉลีย่ประมาณหน่วยละ 9.05 สตางค ์และ 
19.59 สตางค ์ตามล าดบั ซึง่ท าใหต้น้ทุนการผลติโดยเฉลีย่ทัง้ระบบลดลงเหลอืเพยีงประมาณหน่วย
ละ 18.71 สตางค์ ดงันัน้ อตัราค่ากระแสไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภททัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จงึสามารถลดค่าขายโดยเฉลี่ยหน่วยละประมาณ 73.15 สตางค ์ในปี 
2505 ลดลงเหลอืเฉลีย่เพยีงหน่วยละประมาณ 42.17 สตางค ์ในปี 2514 ส าหรบัในส่วนภูมภิาคไดม้ี
การลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้า รวม 10 ครัง้ จากอตัราค่าขายโดยเฉลีย่หน่วยละประมาณ 1.62 บาท
ในปี 2504 ลดลงเหลอืเฉลีย่เพยีงหน่วยละประมาณ 0.66 สตางค ์ในปี 2514 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

กลวิธีและแนวทางพฒันา 

การจดัหาแหล่งผลิต จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน ้ า 
ประสบปญัหาภาวะฝนแลง้ทีเ่กดิขึน้ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี ท าใหไ้ม่สามารถสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าไดเ้พยีงพอ จงึจ าเป็นต้องตดิตัง้เครื่องกงัหนัแก๊สเพิม่ขึน้อกี 150,000 กโิลวตัต์ ซึง่นอกจาก
จะต้องลงทุนเพิม่อกีประมาณ 340 ล้านบาทแล้ว ยงัท าให้ต้องระงบัการลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้า 
เนื่องจากต้นทุนการผลิตจากเครื่องกังหันแก๊สมรีาคาสูงกว่าอัตราจ าหน่ายสูงมาก เหตุการณ์ 
ดงักล่าว ชี้ให้เหน็ความจ าเป็นที่จะต้องพจิารณาวางแผนเตรยีมการจดัหาและก่อสรา้งแหล่งผลติ
เพื่อให้มกี าลงัผลติส ารองไว้บ้าง ในอตัราทีเ่หมาะสม ซึง่จะสามารถสนองความต้องการได้ในทุกๆ 
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้ายงัคงมคีวามจ าเป็น 
อยู่มาก ส าหรบัสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพราะว่าเป็นแหล่งผลติประเภทที่มตี้นทุนการ
ผลติต ่ากว่าแหล่งอื่นมาก แต่เนื่องจากการพฒันาทรพัยากรแหล่งน ้าของประเทศ ซึง่มจี านวนจ ากดั
และเป็นงานที่จะต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงการใช้น ้ าเพื่อ
ประโยชน์ที่จะได้รบัทางด้านการชลประทานการป้องกนัอุทกภยัและประโยชน์อื่นๆ ควบคู่กนัไป 
ดงันัน้ จงึควรพจิารณาจากหลกัการต่อไปนี้ 



 ๓๑๐ 

(1) การก่อสร้างแหล่งผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังน ้ าที่จะริเริ่มขึ้นใหม่ในระยะของ
แผนพฒันาฉบบัที ่3 ควรจะไดม้กีารประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเริม่ตัง้แต่ขัน้
การส ารวจและการก าหนดแผนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยสามารถที่จะ
พจิารณาเปรยีบเทยีบอนัดบัความส าคญัและความเหมาะสมของแต่ละโครงการในลุ่มน ้าเดยีวกนัได้ 

(2) การวางแผนเตรยีมการก่อสรา้งแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อให ้
เพยีงพอและสอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วง 
ระยะเวลา ทัง้ทีเ่ป็นก าลงัผลติมัน่คง (Firm Capacity) และก าลงัผลติส ารองในระบบจะต้องพจิารณา
ถงึราคาตน้ทุนการผลติของทัง้ระบบโดยไมใ่หร้าคาตน้ทุนรสงูกว่าที่เป็นอยูใ่นปจัจบุนั 

การจดัระบบส่งก าลงัไฟฟ้า ระบบการส่งก าลงัไฟฟ้าใหก้บัประชาชนผูใ้ชไ้ฟในเขตจ่ายไฟ 
รวม 51 จงัหวดั ในปจัจุบนัปรากฏว่าในบางเขตยงัมปีระสทิธภิาพไม่ดพีอ ท าให้บรรดาผู้ใช้ไฟ 
รายใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ต้องหนัไปผลติไฟฟ้าใชเ้อง เพราะขาดความเชื่อถอืใน
ประสทิธภิาพและความแน่นอนของการผลติไฟฟ้าจากแหล่งกลาง ดงันัน้ ในระยะต่อๆ ไปเมื่อความ
เจรญิทางเศรษฐกิจได้ขยายตวัเพิม่มากขึน้ และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเป็นความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและธุ รกิจเ ป็นส่วนใหญ่ จึงควรวางแผนเตรียมการปรับปรุง  
ประสทิธภิาพและความมัน่คงของระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไว้ให้สามารถสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพอ และแน่นอนยิง่ขึ้น มาตรการเหล่านี้จะมคีวามส าคญัอย่างยิง่และจะเป็นผลดีต่อฐานะ
การเงนิของการไฟฟ้าอกีดว้ย 

นอกจากนี้ในอีก 20 จงัหวดั ซึ่งปจัจุบนัยงัมไิด้รวมอยู่ในเขตจ าหน่ายจากแหล่งผลิต 
ส่วนกลาง ปรากฏว่า ความต้องการใชพ้ลงังานไฟฟ้ายงัคงถูกจ ากดัโดยก าลงัผลติของเครื่องก าเนิด 
ไฟฟ้าดเีซลเก่าที่มอียู่ในแต่ละจงัหวดั และโดยค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งยงัสูงกว่าในเขต 51 จงัหวดั ที่
ได้รบักระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติกลาง ดงันัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางพฒันาอาชพีและ 
สวสัดภิาพของประชาชนในจงัหวดัเหล่านี้ จงึจะไดพ้จิารณาเพ่งเลง็ถงึความแตกต่างในด้านนี้และ
พจิารณาเตรยีมการวางแผน คอื ก าหนดล าดบัความส าคญัในอนัทีจ่ะเร่งรดัการขยายบรกิารออกไป
ยงัทอ้งถิน่ดงักล่าว 

การจดัระบบจ าหน่าย ในปี 2513 ปรากฏว่า ระบบจ าหน่ายทัว่ประเทศทัง้ในเขตที่ 
จา่ยไฟจากแหล่งผลติกลางและจากเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าดเีซลสามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดเ้พยีง
ประมาณ 6.5 ลา้นคน ในจ านวนประชากรทัง้สิน้ประมาณ 34 ลา้นคน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 19 ของ
จ านวนประชากรทัง้หมด ดงัจะเหน็ได้ว่าในส่วนกลาง คอื เขตจ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงซึ่ง
ครอบคลุม 4 จงัหวดั จ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคซึง่ครอบคลุม 67 จงัหวดั ของจ านวน
ประชากร 30 ลา้นคน สามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงประมาณ 4 ลา้นคน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 13 ของ
จ านวนประชากร 



 ๓๑๑ 

(1) ฉะนัน้การรเิร่มกิารส ารวจและวางแผนเพื่อขยายเขตจ าหน่ายออกไปยงัอ าเภอและ
ต าบลชัน้นอก จะได้รบัการสนับสนุนให้ด าเนินการให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัการขยายผงัเมอืง
และการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเจริญและขจดัปญัหาความแออัด
โดยเฉพาะในเรื่องทีอ่ยู่อาศยัของประชากรในเขตนครหลวง ส่วนในภูมภิาคการขยายเขตจ าหน่าย
ออกไปยงัทอ้งถิน่ทีห่่างไกลและยงัไม่มกีระแสไฟฟ้าใชน้ับไดว้่าเป็นปญัหาใหญ่และต้องใชเ้วลานาน 
ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เงนิลงทุนเป็นจ านวนมากแล้ว ยงัมปีญัหาในทางปฏิบตัิ อาทิ เช่น ปญัหา
อตัราก าลงัเจา้หน้าทีท่ี่จะต้องใช้ในการก่สอสรา้งและการบ ารุงรกัษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยที่
อตัราการเพิม่ของประชากรในระยะ 10 ปี ขา้งหน้ายงัจะคงอยู่ในระดบัสูง คอื เพิม่ขึน้ประมาณปีละ 
1 ล้านคน และในจ านวนที่เพิม่ขึน้น้ีส่วนใหญ่จะเป็นประชากรที่อาศยัอยู่ในชนบท ปญัหาความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประชาชนเพื่อการประกอบธุรกจิและการครองชพีทีจ่ะยงัมไิดร้บัการตอบสนอง 
จะทวเีพิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั เมื่อพจิารณาถงึหน้าที่และความรบัผดิชอบของรฐัและความเป็นธรรม
ในระบบสงัคมในการจดับรกิารสาธารณูปโภคประเภทนี้ใหแ้ก่ประชาชนแลว้ จงึสมควรมกีารพฒันา
ในดา้นระบบจ าหน่าย เพื่อขยายบรกิารออกไปยงัทอ้งถิน่ส่วนต่างๆ ของประเทศใหก้วา้งขวางและ
ทัว่ถงึเท่าทีจ่ะท าได ้

(2) มาตรการและการด าเนินงานในปจัจุบนันับไดว้่าเป็นเพยีงการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 
เท่านัน้ แต่ยงัจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของปญัหาในระยะสัน้และระยะยาวเพื่อการก าหนด 
แนวทางและมาตรการใหเ้หมาะสมในดา้นเศรษฐกจิของโครงการและฐานะการเงนิของประเทศ การ
ส ารวจและวางแผนขยายเขตจ าหน่ายออกไปยงัทอ้งถิน่ทีห่่างไกลต่อไป กจ็ะไดพ้จิารณาและศกึษา
โดยละเอยีดถงึวธิกีารและความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(ก) เปรยีบเทยีบความเหมาะสมทางด้านเทคนิคของการขยายเขตจ าหน่าย
ระหว่างการจดัตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลกบัการเดนิสายจากระบบจ าหน่ายเดมิออกไป ประกอบ
กับพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของการลงทุน ฐานะการเงินและ 
ผลตอบแทนของโครงการ  

(ข) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขยายเขตครอบคลุมพื้นที่ โดยพิจารณา 
เปรยีบเทียบความเหมาะสมระหว่างการขยายเขตในแบบ Intensive และ Extensive Area 
Coverage ว่าวธิใีดจะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอภาวะทางเศรษฐกจิของชุมชนในชนบทนัน้ๆ ไดม้ากทีสุ่ด 

(ค) การก าหนดเป้าหมายและล าดบัความส าคญัของแผนงานที่จะด าเนินการก็
จะพจิารณาถงึขนาดของชุมชน ความเหมาะสมและความจ าเป็นที่จะให้ชุมชนนัน้ได้ออกค่าใชจ้่าย
สมทบในการลงทุนดว้ย 

การก าหนดอตัราค่ากระแสไฟฟ้า ปจัจุบนัการผลติกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ  
ในแต่ละปี แบ่งออกเป็นจ านวนที่จ าหน่ายโดยตรงใหแ้ก่อุตสาหกรรมรายใหญ่ประมาณรอ้ยละ 6.6 
และจ าหน่ายส่งให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคประมาณรอ้ยละ 72.7 และ  
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20.7 ตามล าดบั นอกจากน้ีในแต่ละปีการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยงัต้องผลติกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายใหแ้ก่
ประชาชนทีอ่ยูห่่างไกลอกีประมาณปีละ 130 ลา้นหน่วย 

(1) การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้านครหลวงรวม 4 จงัหวดั คือ  
พระนครธนบุร ีนนทบุร ีและสมุทรปราการ ปรากฏว่า ความต้องการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัอุตสาหกรรม
และธุรกิจมจี านวนประมาณร้อยละ 81 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้หมดในปี 2514 ค่า
กระแสไฟฟ้าทีเ่รยีกเกบ็จากผูใ้ชใ้นแต่ละประเภทในปี 2514 มอีตัราดงัต่อไปนี้ 

ประเภทผูใ้ช้ไฟ อตัราจ าหน่ายโดยเฉล่ีย (สตางค/์หน่วย) 

1.   บา้นอยู่อาศยั 58.96 

2. ธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 55.81 

3. ธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่
ตัง้แต่ 30 กโิลวตัต ์ขึน้ไป 

33.72 

4. ไฟฟ้าถนนสาธารณะ 38.00 

(2) ส่วนการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศ รวม 
67 จงัหวดั ปรากฏว่า จากจ านวนทีร่บัซือ้จากฝ่ายผลติ ความต้องการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัอุตสาหกรรม 
เหมอืงแร่ และธุรกิจมจี านวนเพยีงประมาณร้อยละ 57 ของความต้องการทัง้หมดในปี 2512  
นอกจากนัน้เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ส่วนในเขตทีอ่ยู่นอกระบบจ าหน่ายซึง่ยงัต้อง
ผลติจากเครือ่งดเีซลจ าหน่ายเองเป็นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพื่อแสงสว่างทัง้หมด ค่ากระแสไฟฟ้าที่
เรยีกเกบ็จากผูใ้ชไ้ฟแต่ละประเภทในปี 2513 มอีตัราดงัต่อไปนี้ 

ประเภทผูใ้ช้ไฟ 
อตัราจ าหน่ายโดยเฉล่ีย (สตางค/์หน่วย) 
ในเขตรบัซ้ือ ในเขตผลิตเอง 

1.   บา้นอยู่อาศยั 1.07 1.47 

2. ธุรกจิรายย่อย 0.62 0.82 

3. ธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ 0.43 - 

4. การประปา 0.60 0.70 

5. อุตสาหกรรมเหมอืงแร ่ 0.40 0.50 

6. การสบูน ้าเพื่อการเกษตร 0.40 1.60 
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(3) การก าหนดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเขตในระยะของแผนพฒันาฯ ทัง้ 2 ฉบบั
ทีผ่่านมาแล้ว มแีนวนโยบายก าหนดส่วนลดโดยเฉลี่ยเท่ากนัทัว่ประเทศ ประกอบกบัในส่วนกลาง 
คอื ในเขตการไฟฟ้านครหลวงเป็นศูนย์รวมของความเจรญิทางเศรษฐกิจของประเทศ จงึท าให ้
ค่ากระแสไฟฟ้าที่เรยีกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมภิาคยงัคงมอีตัราสูงกว่าในส่วนกลางในทุกๆ 
ประเภทของผูใ้ชไ้ฟ ความแตกต่างในอตัราค่ากระแสไฟฟ้าดงักล่าวในปจัจุบนันับไดว้่าเป็นอุปสรรค
ที่ส าคญั อนัหน่ึงต่อการเร่งรดัพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร การแก้ปญัหาการว่างงานและการ
กระจายความเจรญิในดา้นต่างๆ ออกไปยงัภมูภิาค ดงันัน้ การก าหนดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ก็จะได้พจิารณาก าหนดมาตรการพเิศษในอนัทีจ่ะแก้ไขปญัหาความ
แตกต่างดงักล่าวด้วยกล่าวคอื ในการจดัซื้อน ้ามนัเตาและน ้ามนัดเีซลที่จ าเป็นต้องใช้จ านวนปีละ
มากๆ สมควรก าหนดให้ด าเนินการโดยวธิกีารเปิดประมูลทัว่ไป ซึ่งน่าจะมผีลท าให้การไฟฟ้าซื้อ
น ้ามนัได้ในราคาที่ต ่ากว่าปจัจุบนั และน าผลต่างเฉพาะในส่วนน้ีมาเป็นส่วนลดพเิศษให้กับผู้ใช ้
ไฟฟ้าในส่วนภมูภิาค 

การวางแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้า ถงึแมว้่าจะไดร้วมหน่วยงานผูผ้ลิตไฟฟ้า ซึง่มอียู่เดมิ  
3 แห่ง เขา้เป็นหน่วยงานเดยีวกนัเมื่อปี 2512 แล้วก็ตาม แต่ปจัจุบนัยงัคงมหีน่วยงาน คอื การ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและการพลงังานแห่งชาต ิซึ่งยงัมหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผน
จดัหาและก่อสร้างแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าของประเทศ แต่แนวทางในการวางแผนจดัหาและ 
ก่อสรา้งของหน่วยงานทัง้สองยงัไมเ่ป็นในแนวเดยีวกนัหรอืมกีารประสานงานอย่างใกลช้ดิเท่าทีค่วร 
กล่าวคอื โดยทัว่ๆ ไป การไฟฟ้าฝา่ยผลติฯ มแีนวนโยบายเน้นหนกัไปในทางก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจาก
พลงัน ้าขนาดใหญ่ที่มปีระสทิธภิาพสูง หรอือยู่ใกล้ศูนย์กลางความต้องการใช้ไฟฟ้า แล้วส่งพลงั
ไฟฟ้าจ าหน่ายไปยงัจุดต่างๆ ส่วนการพลงังานแห่งชาตซิึง่เป็นแหล่งกลางเกี่ยวกบัความร่วมมอืใน
การพฒันาลุ่มแม่น ้าโขง ระหว่างประเทศมแีนวนโยบายมุ่งหนักไปทางด้านการก่อสรา้งแหล่งผลติ
จากพลงัน ้าทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นส าคญั ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่กระทรวงใน
ฐานะผู้ปฏบิตัแิละผู้รบัผดิชอบจะมนีโยบายประสานงานอย่างใกล้ชดิในระดบัหน่วยราชการ ซึ่งมี
หน้าทีพ่จิารณาความเหมาะสมของโครงการพฒันาและการใชง้บประมาณของประเทศ เพื่อป้องกนั
ปญัหาการด าเนินงานซอ้นกนัทัง้ในขัน้การส ารวจ การวางแผนและการก่อสรา้ง ซึง่จะมผีลท าใหก้าร
พฒันาพลงังานไฟฟ้าของประเทศตอ้งล่าชา้อนัเป็นผลเสยีหายต่อส่วนรวม 

การประสานงานกบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม นอกเหนือไปจากกลวธิแีละ 
แนวทางดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึง่มจีดุมุง่หมายส าคญัทีจ่ะใหก้ารพฒันาพลงังานไฟฟ้าของประเทศ
ในดา้นการจดัหาแหล่งผลติ การจดัระบบส่งก าลงัไฟฟ้า การจดัระบบจ าหน่าย และการก าหนดอตัรา
ค่ากระแสไฟฟ้าด าเนินไปได้โดยสอดคล้องต่อกนัและกนัและอย่างมปีระสทิธภิาพแล้วนัน้ ปญัหา
การประสานงานการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย มาตรการและล าดับ
ความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวมของประเทศจะมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
กล่าวคอื 



 ๓๑๔ 

(1) ในการลงทุน หน่วยงานที่รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิซึง่รฐั
ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งทุนประเดมิในระยะแรก และเป็นหน่วยงานทีม่รีายไดเ้ป็น
ของตนเอง การก่อสรา้งเพื่อขยายกจิการตามโครงการพฒันาพลงังานไฟฟ้าต่างๆ เป็นการลงทุน
เพื่อเพิม่ทรพัยส์นิถาวรที่มอีายุการใช้งานระยะยาว คอื อย่างน้อยที่สุด 10–15 ปี ซึ่งต้องใช้เงนิ 
ลงทุนเป็นลงทุนเพื่อการขยายกจิการดงักล่าว จงึควรทีจ่ะไดใ้ชจ้ากแหล่งกูร้ะยะยาวจากต่างประเทศ 
ส าหรบัค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนที่เป็นเงินบาทให้มากทีสุ่ด ทัง้นี้ เพื่อเป็นการผ่อนคลายภาระในดา้น
เงนิงบประมาณแผ่นดนิ ประหยดัเงนิตราต่างประเทศ และเพื่อให้สามารถน าส่งเงนิเขา้คลงัไดเ้ต็ม
เมด็เตม็หน่วยยิง่ขึน้ 

(2) พลังงานไฟฟ้าเป็นปจัจัยพื้นฐานประการหน่ึงที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกจิในดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้กล่าวคอื 

(ก) ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ปรากฏว่าการสูบน ้าเพื่อการเพาะปลูก 
ในบริเวณลุ่มเจ้าพระยาและในบางท้องที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการ  
ชลประทานของหน่วยงานต่างๆ ได้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วน 
ภูมภิาคเพิม่มากขึน้แทนการสูบน ้าด้วยเครื่องดเีซล ซึ่งการใช้เครื่องดเีซลนอกจากจะมตี้นทุนการ
ผลติสูงกว่าแล้ว ยงัประสบปญัหาในดา้นการเดนิเครื่องและการบ ารุงรกัษา ปจัจุบนัการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคไดด้ าเนินการก่อสรา้งสายจ าหน่ายแรงต ่าจ่ายไฟใหก้บัเครื่องสูบน ้าประมาณกว่า 20 จุด คดิ
เป็นความต้องการประมาณ 3,200 เคว ีเอ และก าลงัด าเนินการอยู่อีก 10 จุด อย่างไรก็ตาม 
ถงึแมว้่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื่อการสูบน ้าในปจัจุบนัจะยงัมจี านวนไม่มากกต็าม แต่ก็
นบัไดว้่า พลงังานไฟฟ้าเริม่มบีทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรมากขึน้ตามล าดบั 
และคาดวาในระยะของแผนฉบบัน้ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัสบูน ้าเพื่อการเพาะปลูกจะมจี านวน
เพิม่มากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั ปญัหาส าคญักค็อื การเลอืกสถานทีต่ ัง้ของเครื่องสูบน ้า ซึง่ส่วน
ใหญ่ห่างไกลจากสายจ าหน่ายที่มอียู่ เนื่องจากระบบจ าหน่ายในเขตโครงการต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ยงัคงจ ากดัอยู่เฉพาะในเขตอ าเภอเมอืง อ าเภอ และต าบลใหญ่ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ การเลอืกสถานที่
และการก าหนดล าดบัความส าคญัของการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัสูบน ้าเพื่อการเพาะปลูกในเขตและนอก
เขตชลประทานแต่ละแห่งให้แน่นอนจะเป็นมาตรการที่ส าคญัอย่างยิ่ง และคาดว่าการวางแผน 
พฒันาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะสามารถด าเนินงานให้สอดคล้องเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย 
การเพิม่ผลผลติทางเกษตรอนัเป็นนโยบายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ได ้

(ข) การเร่งรดัพฒันาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เป็นนโยบายหลกัที่ส าคญั 
อกีประการหนึ่งของประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ และคาดว่าอุตสาหกรรมและธุรกจิจะ
เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่ คอืประมาณรอ้ยละ 76 ของความต้องการใชไ้ฟฟ้าทัว่ประเทศในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ดงันัน้ จงึควรมกีารพจิารณาการลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าตามปกติ และ
วธิกีารลดแบบพเิศษใหแ้ก่อุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการส่งออกทีใ่ชว้ตัถุดบิในประเทศเป็นจ านวนมาก  
อุตสาหกรรมที่ทดแทนการน าเขา้ที่ส าคญั และอุตสาหกรรมที่รฐัพจิารณาเหน็ว่ามคีวามส าคญัใน  
อนัดบัสงู ทัง้น้ี เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายการเพิม่ผลผลติทางอุตสาหกรรมของประเทศ 



 ๓๑๕ 

นโยบาย 

การพฒันาพลงังานไฟฟ้ามแีนวนโยบายดงัต่อไปน้ี 

(1) การพฒันาแหล่งน ้าทีจ่ะรเิริม่ขึน้ใหมเ่พื่อประโยชน์ในการผลติพลงังานไฟฟ้าจะต้อง
ถือหลักการประสานงานในขัน้การส ารวจ และการวางแผนอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้บังเกิดผลสูงสุดแก่ส่วนรวม รวมทัง้การ  
ป้องกนัและอนุรกัษ์ตน้น ้าล าธาร 

(2) การพฒันาแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงัไอน ้า เพื่อให้เป็นก าลงัผลติหลกัของ
ระบบ จะต้องค านึงถงึความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐกิจของขนาด และความสามารถในการ
สนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและในราคาต้นทุนทีไ่ม่สูงกว่าราคาต้นทุนการ
ผลติในปจัจบุนั 

(3) จะสนับสนุนการปรบัปรุงประสทิธภิาพและความมัน่คงของระบบสายส่งสถานีจ่าย
ไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ให้สามารถสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแน่นอนและ 
มัน่คงยิง่ขึน้ รวมทัง้พจิารณาขยายระบบส่งก าลงัไฟฟ้าออกไปใหค้รบทุกจงัหวดั 

(4) จะสนับสนุนการขยายเขตจ าหน่ายออกไปยงัชนบทที่ปจัจุบนัยงัไม่มกีระแสไฟฟ้า
ใช้ให้กว้างขวางและทัว่ถงึยิง่ขึน้ ตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเศรษฐกจิของโครงการ 
โดยให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรการในการพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม และการเร่งรดัพฒันา
ชนบท 

(5) จะเสนอแนะใหล้ดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าลงเป็นล าดบั เพื่อใหเ้ป็นการสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนนโยบายตามล าดบัความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิในสาขาต่างๆ โดยส่วนรวม และจะ
พจิารณาแกไ้ขปญัหาความแตกต่างระหว่างอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

(6) จะให้ความร่วมมอือย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศภาคต่ีอการพฒันาลุ่มแม่น ้าโขง
ระหว่างประเทศ ซึง่จะตอ้งเน้นใหเ้หน็ความส าคญัแก่การก าหนดขอบเขตและวตัถุประสงค ์แนวทาง
และมาตรการของการพฒันาลุ่มน ้าโขงแห่งนี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและล าดบัความส าคญัใน
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนใหอ้ยู่ภายในขดีความสามารถและสถานการณ์ความเป็น
จรงิทีแ่ต่ละประเทศ ภาคสีามารถด าเนินการได ้

(7) จะก าหนดให้มกีารส ารวจ วจิยั และค้นควา้แหล่งการพลงังานธรรมชาตอิื่นๆ ที่จะ
สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

เป้าหมายการพฒันา 

การพฒันาพลงังานไฟฟ้าไดก้ าหนดเป้าหมายไวด้งัต่อไปน้ี 



 ๓๑๖ 

(1) ก าลงัผลิตติดตัง้ เมื่อสิน้ปี 2514 ก าหนดผลติตดิตัง้ในระบบมจี านวนรวมทัง้สิ้น 
1,169 เมกะวตัต์ จ าแนกเป็นก าลงัผลติจากเครื่องพลงัน ้า 451 เมกะวตัต์ จากเครื่องพลงัไอน ้า 510 
เมกะวัตต์ คาดว่าในปี 2519 ก าลังผลิตติดตัง้ในระบบทัง้สิ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,469  
เมกะวตัต์ โดยก าลงัผลติจากเครื่องพลงัน ้าจะเพิม่ขึน้เป็น 921 เมกะวตัต์ และเครื่องพลงัไอน ้า
เพิม่ขึน้เป็น 1,340 เมกะวตัต ์ส่วนเครือ่งดเีซล และเครือ่งกงัหนัแก๊สจะคงอยูใ่นระดบัเดมิ 

(2) การผลิตพลงังานไฟฟ้า จากจ านวนก าลงัผลติติดตัง้ที่มอียู่ในระบบการผลติ 
พลงังานไฟฟ้าในปี 2514 มจี านวนประมาณ 4,833 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง คาดว่าในปี 2519 การ
ผลติพลงังานไฟฟ้าจะเพิม่ขึ้นเป็นประมาณ 9,914 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง หรอืเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 15.5 ต่อปี และทีค่าดว่าจะรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าจากโครงการน ้างมึในประเทศลาว
อกีประมาณ 300 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 

(3) การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ในปี 2514 พลงังานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 
จ าหน่ายส่งใหก้บัการไฟฟ้าผูจ้ าหน่าย ณ สถานีเปลี่ยนแรงดนัทัว่ประเทศมจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 
4,521 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง คาดว่าในปี 2519 ความต้องการพลงังานไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟแห่งน้ีจะ
เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 9,574 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอืเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 16.2 
ต่อปี ส าหรบัการจ าหน่ายปลกีของการไฟฟ้านครหลวงคาดว่าความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภท จะเพิม่ขึน้จากประมาณ 3,000 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2514 เป็นประมาณ 6,507 ลา้น
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2519 คดิเป็นอตัราเพิม่โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.8 ต่อปี ส่วนการ
จ าหน่ายปลีกของการไฟฟ้าภูมภิาคคาดว่าความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทจะเพิ่มขึ้น 
จากประมาณ 915 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2514 เป็นประมาณ 2,207 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 
2519 คดิเป็นอตัราเพิม่โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 19.2 

(4) อตัราค่ากระแสไฟฟ้า ในระหว่างปี 2515–2519 หากความต้องการใชไ้ฟฟ้าของ
ประเทศเพิม่ขึน้ในอตัราที่ต ่ากว่าที่ได้ประมาณไวค้อื เฉลี่ยรอ้ยละ 16.2 ต่อปีแล้ว และถ้ารบัซื้อ
พลงังานไฟฟ้าจากโครงการน ้างมึมรีาคาไมส่งูกว่าตน้ทุนการผลติจากเครือ่งพลงัไอน ้าขนาดใหญ่ทีม่ ี
อยู่ในระบบแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะอยู่ในฐานะที่ลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าที่
จ าหน่ายส่งให้กบัการไฟฟ้าผู้จ าหน่ายลงได้อีก ส่วนการลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนของการ 
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคคาดว่า การไฟฟ้านครหลวงจะสามารถลดอัตราค่า
กระแสไฟฟ้าลงไดป้ระมาณ 2 ครัง้ คดิเป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกว่า 80 ลา้นบาท ส าหรบัการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคนัน้ โดยทีก่ารด าเนินงานตามโครงการระบบจ าหน่ายหลกัทัว่ประเทศจะแลว้เสรจ็เกอืบ
ทุกโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะสามารถรบัซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ไป
จ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกประเภทไดใ้นอตัราราคาทีต่ ่ากว่าทีผ่ลติเองจากเครื่องดเีซลจงึคาดไดว้่า
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะอยูใ่นฐานะทีจ่ะลดอตัราค่ากระแสไฟฟ้าลงไดอ้กีเช่นเดยีวกนั 

(5) การด าเนินงานก่อสร้างแหล่งผลิตตามโครงการต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 2 ทีก่ าหนดจะแลว้เสรจ็ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เช่น เขื่อนสริกิติิร์ะยะแรก เขื่อน



 ๓๑๗ 

น ้าพรม เครื่องที่ 2 และที่ 3 ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ส่วน 
โครงการใหม่ที่ก าหนดจะรเิริม่การด าเนินงานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ คอื เขื่อนแควใหญ่
ระยะแรก เขื่อนปตัตานี เขื่อนสริกิติิร์ะยะที ่2 เขื่อนสรินิทรระยะที ่2 การตดิตัง้เครื่องไอน ้าเครื่องที ่
4 ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 1 เป็นต้น จงึคาดได้ว่าในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบันี้ จะสามารถเพิม่น ้า 470 เมกะวตัต์ และเครื่องพลงัไอน ้า 830 เมกะวตัต ์
นอกจากนี้การด าเนินงานขยายระบบสายส่งแรงสงูขนาดต่างๆ จะสามารถก่อสรา้งไดเ้พิม่ขึน้อกีเป็น
ระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 2,800 กโิลเมตร ยงัจงัหวดัและอ าเภอต่างๆ ไดเ้พิม่อกีรวม 16 จงัหวดั 

(6) การด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายในเขตนครหลวงที่จะ 
รเิริม่ด าเนินการในระยะของแผนพฒันาน ฉบบัที่ 3 ได้แก่ โครงการขยายและปรบัปรุงระบบ
จ าหน่าย พ.ศ. 2515 ระบบสายส่งแรงสูงและสายจ าหน่ายแรงต ่าในเขตจ าหน่ายปจัจุบนั ซึง่ก าหนด
จะใชเ้งนิกู้จากธนาคารเพื่อการพฒันาเอเซยีและการขยายเขตจ าหน่ายออกไปยงัชนบท และส่วนที่
สองระยะ 2 ปีหลงัจะเป็นการเสรมิระบบจ าหน่ายในทัง้ 2 เขต ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 

ส าหรบัในภูมภิาคนัน้ การด าเนินงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายตามโครงการต่อเนื่องจาก  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ทีก่ าหนดจะแลว้เสรจ็ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ การขยาย
ระบบจ าหน่ายในเขตล าโดมน้อย ไฟฟ้าพฒันาการระยะที่ 2 และการขยายระบบจ าหน่ายในเขต
ภาคใต้ตอนล่าง เป็นต้น ส่วนโครงการใหม่ที่ก าหนดจะเริม่ด าเนินการในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบันี้ จะเป็นการขยายเขตจ าหน่ายให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานก่อสรา้งระบบสายส่งของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการขยายเขตจ าหน่ายออกไปยงัชนบทที่ยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ในปจัจุบันให ้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ ซึง่ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบจ าหน่ายในเขตยนัฮ ีระยะที ่3 ใน 5 
จงัหวดั โครงการปรบัปรุงระบบผลติและจ าหน่ายในเขตที่ผลติไฟฟ้าใช้เองใน 6 จงัหวดั และ 
โครงการเรง่รดัพฒันาไฟฟ้าชนบท ซึง่ยงัอยูใ่นระหว่างส ารวจและการวางแผน เป็นตน้ 

(7) โครงการพัฒนาพลังงานท่ีส าคัญอ่ืนๆ และที่เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่จะได้รเิริม่ด าเนินการส ารวจ ได้แก่ โครงการส ารวจความเหมาะสมการส่งน ้ามนัตามท่อ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในหลักการจะเป็นโครงการที่สามารถอ านวยผลประโยชน์  
ตอบแทนทัง้ในด้านเศรษฐกิจและการเมอืงโครงการหนึ่ง แต่เนื่องจากยงัขาดสถิตขิ้อมูลต่างๆ ที่ 
จ าเป็นต่อการวางแผนอกีมาก จงึสนับสนุนใหด้ าเนินงานเฉพาะการส ารวจเพื่อจดัท ารายงานความ
เหมาะสมของโครงการนี้ และทีจ่ะไดด้ าเนินการส ารวจความเหมาะสมในดา้นต่างๆ เพิม่เตมิอกี คอื 
โครงการผามอง ซึง่จะเป็นการส ารวจความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิและวศิกรรมระยะที ่3 ของ
พื้นที่ชลประทานเต็มตามโครงการและการส ารวจเพื่อจดัหาขอ้มูลทางด้านอุทกวทิยา ธรณีวทิยา 
เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและศึกษาถึงการควบคุมการใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้า ตลอดจน
ปญัหาในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากผลการส ารวจความเหมาะสมของโครงการผามองระยะแรก 
ยงัมปีระเดน็ทีค่วรไดท้ าการศกึษาเพิม่เตมิอกีหลายประการ เช่น ปญัหาขอ้ตกลงระหว่างประเทศใน
เรื่องสทิธแิละผลประโยชน์ตอบแทน การจดัรบังานและการบรหิารงานขอ้ตกลงในปญัหากฎหมาย
ระหว่างประเทศและปญัหาเงนิลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ียงัสมควรพจิารณาและศึกษาปญัหาการ



 ๓๑๘ 

ประสานงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและล าดับความส าคัญของการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศดว้ย 

(8) งบพฒันาพลงังานไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระยะของ 
แผนพฒันา ฉบบัที่ 3 การพฒันาพลงังานไฟฟ้าจะมคี่าใช้จ่ายลงทุนทัง้สิ้นประมาณ 9,450.93  
ลา้นบาท ซึง่คาดว่าแหล่งทีม่าของเงนิลงทุนจ านวนดงักล่าวจะไดม้าจากเงนิกู้ต่างประมาณประมาณ 
4,493.09 ล้านบาท จากเงนิรายได้ของการไฟฟ้าประมาณ 3,102.21 ล้านบาท จากเงิน 
งบประมาณแผ่นดนิ 1,747.73 ลา้นบาท และจากเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศอกีประมาณ 107.90 
ลา้นบาท 



 ๓๑๙ 

ตารางท่ี 2 
เป้าหมายก าลงัผลิตติดตัง้และการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

เป้าหมายในแต่ละปี 
งบประมาณ 

หน่วย 2513 2514 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 2520 2521 2522 
2515 2516 2517 2518 2519 

ก าลงัผลิตติดตัง้ เมกะวตัต ์           
เขต 1  42  จงัหวดั เมกะวตัต ์ 832.4 1,016.4 1,216.4 1,466.4 1,910.4 1,910.4 2,210.4 2,285.4 2,600.4 3,220.4 
เขต 2  15 จงัหวดั เมกะวตัต ์ 67 67 91 131 131 131 143 143 143 143 
เขต 3  14 จงัหวดั เมกะวตัต ์ 70.6 85.6 85.6 115.6 115.6 115.6 115.6 151.6 151.6 151.6 

รวมทัว่ประเทศ เมกะวตัต ์ 970.0 1,169.0 1,393.0 1,713.0 2,1570 2,157.0 2,469.0 2,580.0 2,895.0 3,515.0 
การผลิตพลงังานไฟฟ้า ลา้นกโิลวตัต-์

ชัว่โมง 
          

เขต 1  ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง 

3,673 4,541 5,177 5,941 7,056 8,193 9,101 10,034 11,226 12,360 

เขต 2 ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง 

204 65 123 184 244 264 264 284 284 284 

เขต 3 ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง 

219 227 268 313 380 451 529 600 617 652 

น ้างมึ-เขต 2 ลา้นกโิลวตัต-์
ชัว่โมง 

- - 130 170 150 140 300 400 400 400 

รวมทัว่ประเทศ ล้าน
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง 

4,096 4,833 5,698 6,608 7,830 9,048 10,214 11,318 12,527 13,691 

 
 



 ๓๒๐ 

 
ตารางท่ี 3 

เป้าหมายการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ หน่วย 2514 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 2520 2521 
2515 2516 2517 2518 2519 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

         

การผลติพลงังานไฟฟ้า 1/ ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 4,433 5,998 6,608 7,830 9,048 10,214 11,318 12,527 
การจ าหน่ายสง่ทีส่ถานีเปลีย่นแรงดนั ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 4,521 5,335 6,186 7,329 8,482 9,574 10,609 11,741 
- อตัราการเพิม่โดยเฉลีย่ รอ้ยละ -   16.2   10.8 10.7 
การไฟฟ้านครหลวง          
พลงังานไฟฟ้าทีซ่ือ้ ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 3,200 3,800 4,460 5,161 5,974 6,916 7,967 9,130 
พลงังานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายปลกี ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 3,200 3,560 4,183 4,845 5,615 6,507 7,496 8,591 
- อตัราเพิม่โดยเฉลีย่ รอ้ยละ -   16.8   15.2 14.6 
การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค          
พลงังานไฟฟ้าทีซ่ือ้และทีผ่ลติเอง ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 1,066 1,294 1,532 1,836 2,179 2,534 - - 
พลงังานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายปลกี2/  ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง 915 1,099 1,341 1,585 1,897 2,207 - - 
- อตัราการเพิม่โดยเฉลีย่ รอ้ยละ -   19.2     

 

 

 
 

ตารางท่ี 3 
งบพฒันาพลงังานไฟฟ้า ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 



 ๓๒๑ 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

2515 2516 2517 2518 2519 รวม 

เงนิงบประมาณแผ่นดนิ1/ 319.78 540.88 316.23 323.61 202.23 1,747,73 
เงนิกูจ้ากต่างประเทศ 2/ 856.85 1,019.25 1,112.53 874.06 630.40 4,493.09 
เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ - 26.97 26.97 26.99 26.99 107.90 
เงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิ 519.23 703.72 656.90 624.06 598.30 3,102.21 

รวม 1,695.86 2,290.82 2,157.63 1,857.91 1,457.91 9,450.933/ 
 
 
 
 

………………………………… 



บทท่ี 13 
กิจการสงัคม 

………………………… 

สถานการณ์ทัว่ไป 

 ความรุดหน้าทางด้านเศรษฐกจิที่ด าเนินไปด้วยดตีามแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบบัที่ 2 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมขึ้นบางประการ ความเจรญิ
ทางด้านอุตสาหกรรมและความสะดวกในการคมนาคมท าให้คนในชนบทอพยพหลัง่ไหลเข้ามา
แออดัอยู่ในเมอืงมากขึน้ ก่อให้เกดิปญัหาต่างๆ และนับวนัปญัหาเหล่าน้ีก็จะทวคีวามรุนแรงมาก
ยิง่ขึ้น เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัยและสิ่งสาธารณูปโภค บริการทางด้านรกัษาพยาบาลไม่
เพยีงพอ ส านวนสถานศกึษาต่างๆ ไม่พอกบัความต้องการ การว่างงาน สวสัดกิาร ความปลอดภยั
ของคนงานมน้ีอย รายไดไ้ม่เพยีงพอครองชพี อาชญากรรมก็มมีากขึน้ตามล าดบั ส าหรบัชุมชนใน
ชนบท ก็ก าลงัเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงกนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการพฒันาในด้านวตัถุและการ
แพรข่ยายของวชิาการแผนใหม ่ชาวชนบทเกดิความรูส้กึต้องการในดา้นวตัถุมากขึน้ในขณะที่ฐานะ
ทางเศรษฐกจิยงัไม่อ านวย ส าหรบัชนบทที่อยู่ห่างไกลการพฒันายงัเขา้ไปไม่ถงึความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนเหล่านัน้บางแห่งมชีวีติอยู่ด้วยความล าบาก การท ามาหากนิไม่ไดผ้ล ไม่มทีีด่นิ
ประกอบอาชพีเป็นของตนเอง หรอืมแีต่ผลประโยชน์ได้ไม่เพยีงพอ ชาวชนบทที่ไม่มทีี่ท ากนิ เป็น
ของตนเองนับวนัก็จะมมีากขึ้น บางส่วนที่เข้าจบัจองที่โดย บุกรุกท าลายป่า บางส่วนก็จะอพยพ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น 
เมอืง เป็นการเพิม่ปญัหาสงัคมใหแ้ก่ชุมชนในเมอืงมากขึน้ ในดา้นศาสนาในชนบทกป็ระสบปญัหา 
ในเรื่องขาดการท านุบ ารุงส่งเสรมิเท่าที่ควร วดัหลายแห่งถูกปล่อยให้ทรุดโทรมกลายสภาพเป็น 
วดัร้าง กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่เคยใช้วดัเป็นศูนย์รวมก็ลดน้อยลง เพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ 
เหล่านี้ รฐับาลไดด้ าเนินการหลายดา้นดงัต่อไปนี้ 

 1. การจดัสรรท่ีดินและนิคมสร้างตนเอง รฐัได้ด าเนินการจดัแบ่งที่ดนิใหร้าษฎรที่
ไม่มทีี่ดนิท ากนิหรอืมไีม่พอ ให้ได้มทีี่ท ากนิและอยู่อาศยัเป็นหลกัแหล่ง โดยมกีรรมสทิธิเ์ป็นของ
ตนเอง ทัง้น้ีเพื่อลดปญัหาการเช่าทีด่นิและส่งเสรมิใหเ้กดิมชุีมชนใหม่ขึน้ การจดัสรรทีด่นิให้จดัท า
เป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คอื ในรปูของนิคมสรา้งตนเองและในรปูการจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัที่แล้วได้ด าเนินการจดั 
ตัง้นิคมสรา้งตนเองเพิม่ขึน้อกี 6 แห่ง ในทอ้งที ่6 จงัหวดั จดัสรรทีด่นิใหร้าษฎรเขา้อยู่อาศยัและ
ประกอบอาชพี ประมาณ 10,000 ครอบครวั เป็นเนื้อทีป่ระมาณ 106,000 ไร่ นอกจากนัน้ ยงัท า
การปรบัปรุงนิคมเดมิ อกี 44 แห่ง และนิคมสร้างตนเองภาคใต้อีก 3 แห่ง โดยจดัหาแหล่งน ้า 
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ชลประทาน เพื่อการเกษตรส่งเสรมิการประกอบอาชีพ และท านุบ ารุงสิ่งสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการต่างๆ 

 นอกจากการจดันิคมสรา้งตนเอง รฐัยงัไดจ้ดัสรรทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อการเกษตรในรปูจดัทีด่นิ
ขนาดเลก็ ประมาณ 1,500,000 ไร่ ในพืน้ที ่61 จงัหวดั ใหแ้ก่ราษฎร 60,000 ครอบครวั และจดั
ทีด่นิแปลงใหญ่ ประมาณ 294,500 ไร ่ในพืน้ที ่8 จงัหวดั ใหร้าษฎร 15,000 ครอบครวั 

 2. แรงงาน ให้การฝึกอาชีพขัน้มูลฐานแก่แรงงานรุ่นใหม่ จ านวน 1,500 คน  
 ฝึกยกระดบัฝีมอืคนงาน หวัหน้าหน้างาน และครฝึูกในอุตสาหกรรม 1,500 คน ร่วมกบัเอกชนจดั
มาตรฐานฝีมอืช่างจดัตัง้ส านักงานจดัหางานเพิม่ขึ้นทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 10 แห่ง  
เผยแพรข่า่วสาร ตลาดแรงงาน แนะแนวอาชพี และจดัหางานใหค้นมงีานท า 50,000 คน ตรวจตรา
ใหค้วามคุ้มครองแก่ลูกจา้งเกี่ยวกบัเวลาท างานสวสัดกิารและเงนิค่าทดแทนในสถานประกอบการ 
ต่างๆ 4,000 แห่ง ในดา้นแรงงานสมัพนัธไ์ดช้่วยไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทและระงบัการนัดหยุดงานหลาย
ครัง้ซึ่งมคีนงานเกี่ยวขอ้งทัง้สิ้น 15,000 คน นอกจากน้ีได้ฝึกอบรมหวัหน้างาน และฝ่ายจดัการ
จ านวน 1,200 คน ให้เข้าใจในวธิบีรหิารแรงงาน ด าเนินการส ารวจและวจิยั การมงีานท า การ
ท างานไม่เต็มที่ ความต้องการแรงงาน สภาพการในด้านค่าจ้างคนงาน สวัสดิการและความ 
ปลอดภยั โดยส ารวจในต่างจงัหวดั รวม 32 จงัหวดั 

 3. การสงัคมสงเคราะห์ บรกิารทางด้านสงัคมสงเคราะหใ์นระยะ 5 ปีทีแ่ลว้มา ได้
ปรบัปรุงด าเนินการให้การสงเคราะห์แก่บุคคลที่มปีญัหาทางสงัคม ซึ่งไม่สามารถช่วยตนเองได้
เตม็ที ่เช่น เยาวชนทีไ่ม่มทีีพ่ ึง่ คนพกิาร และทุพพลภาพ คนชรา และคนไรท้ีพ่ ึง่ สตรบีางประเภท 
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิและผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ การสงเคราะหบ์ุคคลดงักล่าวไดด้ าเนินการในรปูสถาน
สงเคราะหต์ามประเภทต่างๆ ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่เยาวชนทีถู่กทอดทิง้ จ านวน 3,568 คน สตรบีาง
ประเภท 6,000 คน คนพกิารและทุพพลภาพ และคนชรา 1,500 คน ใหก้ารอุปการะเดก็ก าพรา้ 
เร่ร่อนถูกทอดทิ้ง 4,794 ราย ให้บรกิารสงเคราะห์เด็กภายในครอบครวัที่ประสบปญัหาความ 
เดอืดรอ้นดา้นต่างๆ 8,151 ครอบครวั ในดา้นการช่วยเหลอืผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ คณะกรรมการ 
ปราบปรามยาเสพตดิใหโ้ทษ ไดใ้หก้ารรกัษาและสงเคราะหแ์ก่ผูต้ดิยาเสพตดิ 118,178 ราย 

 4. การพฒันาชุมชน ในแผนฉบบัที ่2 งานทางดา้นพฒันาชุมชนไดข้ยายตวัอย่างเรว็
โดย 

  ก) เปิดเขตพฒันาเพิม่ขึน้ 166 อ าเภอ 923 ต าบล มปีระชากร 6,450,000 คน 

  ข) ด าเนินการฝึกอบรมผู้น าท้องถิ่นจ านวน 60,000 คน เพื่อให้มคีวามรู้
ความสามารถในการบรหิารงานพฒันาทอ้งถิน่ และแผนการบรหิารส่วนต าบล 
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  ค) จดัตัง้ศูนย์ปฏบิตัิงานประจ าต าบล เพื่อสร้างสถาบนัทางสงัคม และการ 
ปกครองใหเ้ป็นปึกแผ่นและมัน่คง 

  ง) จดัตัง้กลุ่มอาชีพ 232 กลุ่ม ในเขตพฒันาอ าเภอที่เปิด เพื่อเป็นการ 
ส่งเสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มอาชพีเพิม่ขึน้ 

 5. การพฒันาสงเคราะห์ชาวเขา ในการพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา รฐับาลได้
ด าเนินการ โดยจดัตัง้หน่วยพฒันาและสงเคราะหแ์ก่ชาวเขาเคลื่อนทีจ่ านวน 60 หน่วย พฒันาและ
สงเคราะหแ์ก่ชาวเขาได ้600 หมู่บา้น เป็นจ านวนชาวเขา 70,000 ครอบครวั จดัทีด่นิใหช้าวเขาได้
มทีีอ่ยู่อาศยัและท ากนิเป็นหลกัแหล่งในนิคมสรา้งตนเอง 4 แห่ง 2,000 ครอบครวั และส่งเสรมิให้
ชาวเขาประกอบอาชพีเกษตรกรรม ปลกูไมย้นืตน้ทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ เช่น ชา กาแฟ แทนการปลูก
ฝ่ิน ในดา้นชาวเขาสมัพนัธไ์ดส้่งเสรมิขยายงานพระธรรมจารกิประจ าหมู่บา้นชาวเขา 100 หมูบ่า้น 

ปัญหาสงัคมท่ีส าคญัในระยะเวลาของแผน 3 

 การพฒันาเศรษฐกจิในรอบสบิปีทีแ่ลว้ ไดม้กีารสรา้งสรรปจัจยัพืน้ฐาน และการด าเนินงาน
ดา้นกจิการสงัคมไปบา้ง แต่ยงัประสบปญัหาประชากรเพิม่ขึน้ในอตัราสูง รฐับาลไม่สามารถจดัสรร 
เงนิรายได้เพยีงพอเพื่อการศึกษาและสร้างฝีมอืความสามารถให้แก่ประชากร การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิทีผ่่านมายงัไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้งปรมิาณงานใหป้ระชากรไดท้ าอย่างทัว่ถงึ รายไดก้ย็งัต ่า
ไมเ่พยีงพอในการครองชพี ยิง่มาประสบกบัภาวะเศรษฐกจิฝืดเคอืงอนัเกดิจากปญัหาการคา้ขาดดุล 
ผลติผลทางเกษตรขายไม่ได้ราคา สหรฐัลดค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และการเปลีย่นแปลงค่าของ
เงนิดอลล่าสหรฐั ก็ย่อมเกดิผลสะทอ้นไปถงึภาวะการมงีานท า นอกจากปญัหาเศรษฐกจิทีก่ล่าวไว้
ในบทอื่น เป็นทีช่ดัแจง้ว่าในระยะ 5 ปีขา้งหน้านี้ ประเทศไทยจะเผชญิปญัหาในดา้นสงัคมทีส่ าคญัๆ 
ดงันี้ 

 1. การท างาน โดยปกตชิาวชนบทประมาณร้อยละ 20–35 ไม่ได้ใช้แรงงานเป็น
ประโยชน์ตลอดปี และในบางฤดูกาล เช่น เดอืนมกราคม-เมษายน ชาวชนบทว่างงานถงึรอ้ยละ 50 
ประชากรในเขตเทศบาลว่างงานถงึรอ้ยละ 5 โครงการก่อสรา้งสาธารณะต่างๆ ทีไ่ดด้ าเนินไปแลว้
ในชนบทช่วยใหร้าษฎรมงีานท าไดบ้า้ง แต่เพราะขาดการประสานงานและมไิดม้เีป้าหมายหลกัทีจ่ะ
เพิ่มโอกาสท างานให้แก่ราษฎรในชนบท โครงการต่างๆ จงึยงัไม่ส่งประโยชน์ให้แก่ประชากร
เท่าทีค่วร ตัง้แต่ปี 2513 เป็นตน้มา ผลผลติซึง่ตกต ่าและการลดการใชจ้่ายของสหรฐัในประเทศไทย 
ท าใหภ้าวะการจา้งงานลด 40 ระดบัลง ประชากรหางานท ายากขึน้ หากไม่มเีป้าหมายในการเพิม่ 
งานในอนาคตแลว้การว่างงานจะมเีพิม่ขึน้ 

 2. ความแตกต่างกนัในรายได้ แมร้ายไดต่้อหวัของประชากรทัง้ประเทศเพิม่ขึน้ถงึ 
รอ้ยละ 40 ในรอบสบิปีทีผ่่านมา รายไดต่้อหวัของประชากรในภาคกลางกส็ูงขึน้กว่าภาคอื่น รายได้
คนในเมอืงสูงกว่าชนบท คนในเมอืงหลายกลุ่มอาชพีมรีายได้ห่างไกลกนัมาก ค่าจา้งของคนงาน
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ระดบักรรมกรส่วนใหญ่ โดยทัว่ไปไม่ได้รบัการปรบัปรุงมาเป็นเวลานับสบิปี แต่พนักงานระดบัอื่น
ไดร้บัระดบัเงนิเดอืนสงูขึน้ 

 3. ความเหล่ือมล า้ในผลของการพฒันาประเท  จนกระทัง่บดันี้ความเจรญิ 
ต่างๆ ยงัจ ากดัอยู่เฉพาะในเมอืงหลวง ชนบทมสีภาพล้าหลงักว่าเมอืงและนครหลวงเป็นอนัมาก 
ความเจรญิระหว่างภาคกไ็มเ่ท่าเทยีมกนั ในรอบ 10 ปีทีแ่ลว้มาไดม้กีารพฒันาโครงสรา้งขัน้มลูฐาน
ทางเศรษฐกจิไวม้ากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่จะตอ้งขยายขอบเขตไปยงัภาคอื่นๆ อกี 

 4. ผลสะท้อนในการพฒันาอุตสาหกรรม ในรอบสบิปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมได้
ขยายตวัออกไปโดยขาดการวางแผนและประสานงาน ไมม่เีป้าหมายในการใชแ้รงงาน และยกระดบั
รายได้ของคนงาน คนงานส่วนใหญ่ยงัมิได้รบัการปรบัปรุงความรู้และฝีมือตลอดจนวิถีครอง
ชวีติประจ าวนัใหเ้ขา้กบับรรยากาศของอุตสาหกรรม อกีประการหนึ่ง อุตสาหกรรมรวมกลุ่มอยู่ใน
เขตนครหลวงเป็นส าคญัคนต่างจงัหวดัเขา้มาแย่งงานคนในเมอืง หญงิและเดก็ออกท างานมากขึน้   
คนงานส่วนใหญ่มรีายได้ต ่า และไม่ชนิกับวินัยการท างานในโรงงาน ขาดความรู้สกึมัน่คง เ มื่อ
ประสบอุบตัเิหตุ หรอืมโีรคภยัจากการท างาน ขาดสวสัดกิาร นอกจากนัน้ยงัมปีญัหาขาดแคลนทีอ่ยู่
อาศยั บรกิารดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมเ่พยีงพอ 

 5. การจดัสรรท่ีดิน ที่ดนิท ากนิทางเกษตรก าลงัเป็นปญัหาส าคญัขัน้มูลฐานของ
ประเทศเพราะประชากรเพิม่ขึน้ในอตัราสงู แต่ยงัไมอ่าจปรบัปรงุวธิเีพิม่ผลผลติและการใชป้ระโยชน์
ในที่ดนิได้เท่าที่ควร เมื่อขนาดที่ดนิถอืครองเลก็ลง ไม่สามารถท าประโยชน์ได้เท่าเดมิ ท าให้ต้อง
เช่าทีจ่ากผู้อื่นเพิม่เตมิหรอืขายกรรมสทิธิท์ีด่นิเดมิแล้วบุกเบกิป่าจบัจองท ากนิโดยพลการเกดิเป็น 
ปญัหายุง่ยากทัง้ในทางปกครองและเศรษฐกจิ 

 6. ความมัน่คงปลอดภยัของชีวิตและทรพัย์สิน ประชาชนโดยทัว่ไปยงัมคีวาม
หวาดหวัน่กงัวล ขาดความรูส้กึมัน่คงในการครองชวีติและการประกอบอาชพี มปีญัหาอาชญากรรม
เพิม่ขึน้และความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ทัง้ในเมอืงและชนบท 

 7. ปัญหาเอกภาพของประเท  การพฒันาประเทศจะต้องส่งเสรมิใหเ้กดิความเจรญิ
แก่ประชาชนทุกชัน้โดยทัว่กัน แต่โครงการพัฒนาต่างๆ ที่แล้วมา ส่วนใหญ่ยงัมิได้ให้ความ  
สนใจเพยีงพอทีจ่ะแกป้ญัหาความเหลื่อมล ้าระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลบางอาชพี ซึง่ไดร้บัโอกาส 
การศึกษา และการท างานน้อยกว่ากัน ซึ่งถ้าปล่อยไว้จะท าให้เกิดความน้อยเนื้อต ่าใจจนเป็น
อนัตรายทางการเมอืงดว้ย 

 8. บทบาทของสตรี ปรากฏว่าสตรชีนบทและแรงงานสตรยีงัมรีะดบัการศกึษาต ่าทัง้
มรีายได้และความมัน่คงในการท างานต ่ ากว่าชาย สตรมีบีุตรมากยงัขาดสวสัดิการและบรกิาร  
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วางแผนครอบครวั สตรใีนเมอืงทัง้ในส่วนกลางส่วนภูมภิาคได้มสี่วนร่วมในกลุ่มกจิการช่วยพฒันา
สงัคมดา้นต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ยงัขาดความสนบัสนุนรบัรองใหก้ าลงัใจตามควร 

 9. ปัญหาเยาวชน ก าลงัเป็นปญัหาใหญ่เน่ืองจากจ านวนเดก็ทีไ่ม่ไดร้บัการศกึษาต่อ
มมีากขึ้นส่วนหนึ่ง และเด็กที่ได้รบัการศึกษาแล้วลืมหนังสืออีกส่วนหนึ่ง การควบคุมวินัยของ 
นกัเรยีนนักศกึษาหย่อนลง เยาวชนทีจ่บการศกึษาแลว้ไม่มงีานท าก าลงัเพิม่จ านวนขึน้ ขณะเดยีว -
กนัเยาวชนทีห่าเลีย้งชพีแบบเสยีงอนัตรายบนทอ้งถนนและในเวลาค ่าคนืกม็มีากขึน้ดว้ย 

 10. การแปลงระบบคณุค่าทางสงัคม คุณค่าทางสงัคม (Social Value) อนัมพีืน้ฐาน
ความเจรญิทางเกษตรกรรมแต่เดมิมาดงัทีแ่สดงอยูใ่นนิสยัใจคอและขนบธรรมเนียมของชาวไทยนัน้
ต้องถูกกระทบกระเทือนด้วยการพฒันาอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสภาพชีวิตความ
เป็นอยูส่มยัใหม ่ในขณะน้ีคุณค่าเดมิทีด่บีางอยา่งกลบัถูกละเลย เช่น ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความโอบ
ออ้มอารแีละความสุภาพอ่อนโยน คุณค่าเดมิบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเกบ็รกัษาไว ้เช่น 
การไม่เข้มงวดกวดขนัทางระเบยีบวนิัย การถอืความสมัพนัธ์ส่วนตวัและพวกพ้องเป็นใหญ่กว่า
หลกัการและประโยชน์ของสงัคมส่วนใหญ่ 

 11.  าสนา  ีลธรรม และวฒันธรรม ความเจรญิทางเศรษฐกจิ ท าให้เกิดความ 
เปลีย่นแปลงของความรูส้กึนึกคดิ และการปฏบิตัขิองบุคคลในเรื่องศาสนา ศลีธรรม และวฒันธรรม 
ไปจากแบบอยา่งทีเ่คยยดึถอืกนัมาแต่เดมิ ซึง่ในบางกรณที าใหเ้สื่อมเสยีต่อเกยีรตภิมูขิองชาติ 

วตัถปุระสงคข์องพฒันาสงัคม  

ในระยะเวลาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) 
สรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. ส่งเสรมิเพิม่โอกาสการมงีานท า และอ านวยความสะดวกแก่การหางานท า 

 2. ยกระดบัความสามารถและเพิม่รายไดข้องประชาชนทีด่อ้ยโอกาส โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เกษตรกรและคนงาน 

 3. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการเพิม่ประชากร การขาดทีท่ ากนิ การ
ปฏริปูงานผลติการเกษตร การขยายตวัของเมอืง การพฒันาอุตสาหกรรม และการจา้งงาน 

 4. ส่งเสรมิให้มกีารผสมผสนานคุณลกัษณะที่เหมาะสมจากมรดกทางวฒันธรรมเดมิ 
เขา้กบัคุณลกัษณะทางเทคนิควทิยาการและอารยธรรมใหม่ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ดแก่ชวีติ
ความเป็นอยูข่องประชาชน  

 5. ลดและขจดัปญัหาความขดัขอ้งของประชาชนทีไ่ม่สามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมและ
ทนักบัสภาพของชวีติปจัจบุนัในส่วนต่างๆ ของสงัคม ทัง้ในเมอืงและชนบท 
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 6. สรา้งระเบยีบวธิกีารใหส้ถาบนัเอกชนและประชาชนไดม้สี่วนเขา้ร่วมในการพฒันา
สงัคมทุกระดบั 

แนวทางส าหรบัการพฒันาในแผน 3 

 1. สมควรมคีณะกรรมการระดบัชาตทิีม่หีน้าที ่

ก) ก าหนดเป้าหมาย การเพิม่งาน การจา้งงานในโครงการต่างๆ ของรฐั 

ข) พจิารณาสรา้งงานใหแ้ก่ประชาชน 

ค) หาทางลดหรอืจ ากดัการลงทุนของเอกชนทีเ่น้นหนักในด้านทุน (Capital 
Intensive) 

  ง) ช่วยเหลอืส่งเสรมิอ านวยความสะดวก การลงทุนในลกัษณะที่ใช้แรงงาน
มาก (Labour Intensive) ในส่วนภูมภิาค เช่น โดยวธิกีารทางภาษศุีลกากร ภาษเีงนิได้ ก าหนด
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้จดัหาสิง่จ าเป็นพืน้ฐานทีช่่วยใหก้ารลงทุนประเภทน้ีเกดิขึน้ 

  จ) จดัใหม้โีครงการพเิศษทีจ่ะด าเนินการวจิยัและการฝึกคนใหว้จิยัปญัหาของ
การลงทุนประเภทนี้ เสนอแนะลกัษณะการลงทุนหรอืโครงการที่ใช้แรงงานมาก ทัง้ในด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมขนาดยอ่มดว้ย 

 2. จดัให้มีคณะกรรมการระดบัท้องถิ่นซึ่งมหีน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลให้
ราษฎรในท้องที่ได้รบัประโยชน์จากการท างาน หรอืรบัจ้างตามโครงการหรอืการลงทุน ตามนัย
ขา้งตน้ 

 3. เร่งรดัการพฒันาชนบทให้โครงการต่างๆ รวมทัง้การก่อสรา้งมเีป้าหมายที่ชดัแจง้
เพื่อช่วยสร้างงานแก่ราษฎรในท้องที่ จดัให้มโีครงการจ้างงานสาธารณะเพื่อให้งานแก่ราษฎรใน  
ถิน่ทุรกนัดารหรอืผูป้ระสบภยั 

 4. ให้ข่าวสารเกี่ยวกบัตลาดแรงงาน ให้ค าแนะน าอาชพี และอ านวยความสะดวกแก่ 
ผูแ้สวงหาจา้งงาน และผูต้อ้งการลงทุนในทอ้งถิน่ 

 5. ขยายการฝึกอาชีพแก่ลูกจ้างคนงาน ทหารกองหนุนและแรงงานรุ่นใหม่ใน
ต่างจงัหวดั 

 6. ทบทวนนโยบายการสงวนป่า การใหก้รรมสทิธทิีด่นิและการจดัสรรทีด่นิ กฎหมาย
ทีด่นิและปรบัปรงุระเบยีบการจดัสรรทีด่นิใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 7. ขยายเขตพฒันาชุมชน เน้นฝึกอบรมผู้น าท้องถิน่ระดบัหมู่บ้านและต าบล พฒันา
กลุ่มอาชพี และส่งเสรมิอาสาพฒันาชนบท 

 8. ควบคุมการท างานของคนต่างดา้วตามสมควร และโดยเป็นธรรม 
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 9. ปรบัปรุงกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองการใชแ้รงงาน การก าหนดค่าตอบแทน
การแรงงานสมัพนัธ ์การประกนัสงัคมบางลกัษณะแก่คนงาน รวมทัง้การใหม้สีมาคมของลูกจา้งและ
นายจา้งในรปูและขอบเขตทีเ่หมาะสม 

 10. ใหก้ารสงัคมสงเคราะหร์ปูต่างๆ แก่สตร ีเดก็ คนชรา และคนพกิาร และส่งเสรมิให้
องคก์ารสงเคราะหเ์อกชนมบีทบาทยิง่ขึน้ 

 11. เพิม่การสอนและอบรมศาสนาในโรงเรยีนและในชนบททีห่่างไกล ตลอดจนใหค้วาม
อุปถมัภศ์าสนาอื่นตามสมควร 

 12. เผยแพร่วฒันธรรมด้วยการฟ้ืนฟูและปรบัปรุงปูชนียสถานและวตัถุโบราณที่มี 
คุณค่าอย่างแท้จรงิในประวตัศิาสตร ์โดยใหจ้ดัท าโครงการเรยีงล าดบัความส าคญั ใหเ้หมาะสมกบั
ก าลงัเงนิของรฐั 

โครงการตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 มสีาระส าคญัดงันี้ 

 การพฒันากจิการสงัคมทีจ่ะด าเนิน ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่ 3 ม ี
โครงการทีส่ าคญัทัง้สิน้ 33 โครงการ แบ่งออกไดเ้ป็น 7 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื การแรงงาน การพฒันา
ชุมชน การประกนัสงัคม การจดัสรรทีด่นิ และนิคมสรา้งตนเอง การสงัคมสงเคราะห ์การสงเคราะห์
ชาวเขา และการศาสนาศลิปากร 

 1. การแรงงาน จะบรหิารแรงงานใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายการเพิม่งานใหแ้ก่
ประชากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้วามรว่มมอืและช่วยเหลอืคณะกรรมการระดบัชาตดิงักล่าวขา้งตน้
ในการสรา้งงานและก าหนดเป้าหมายการจา้งงาน เพื่อลดปญัหาการว่างงาน มโีครงการส าคญั 
ดงันี้ 

  1.1 จะจดัตัง้ส านกัจดัหางานขึน้ 45 แห่งในทอ้งทีท่ีม่โีครงการท างานและการ
ลงทุนมากส านกังานมหีน้าทีช่่วยเหลอืโครงการจา้งงานและการลงทุนในทอ้งที ่ ในการรวบรวมให้
ขา่วสาร จดัหาคนท างาน รว่มมอืกบัโรงเรยีนหรอืสถาบนัฝึกแนะน าอาชพี และช่วยใหค้นงานมี
โอกาสไดร้บัการฝึกอาชพีเสนอแนะและจดัใหม้โีครงการพเิศษเพื่อสรา้งงานเพิม่แก่ราษฎรในทอ้งที่
ซึง่ไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืว่างงานมาก 

1.2 จะจดัตัง้ศูนย์ฝึกอาชพีในระดบัภาคขึ้น 3 แห่ง ในท้องที่ซึ่งธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมก าลงัขยายตวั เพื่อช่วยเหลอืและใหค้วามร่วมมอืกบัเอกชนในท้องทีเ่พื่อฝึกอาชพีแก่ 
แรงงานรุ่นใหม่แก่คนงาน หวัหน้างาน ครฝึูก และทหารนอกประจ าการ รวมทัง้จดัใหม้กีารทดสอบ
ฝีมอืทางช่างแก่คนงานดว้ย 
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1.3 ด าเนินการตามกฎหมายควบคุมการท างานของคนต่างด้าว เพื่อเปิด
โอกาสใหค้นไทยมงีานท าและรบัการฝึกฝนเพิม่เตมิรบัช่วงงานจากคนต่างดา้วมากขึน้ 

1.4 ปรบัปรุงมาตรฐานคุ้มครองการใช้แรงงานให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหมใ่นเรือ่งชัว่โมงท างาน วนัหยุด กวดขนัการใชแ้รงงานหญงิ และเดก็ อตัรา
ค่าจา้ง เงนิชดเชย พจิารณาตัง้ส านกงานกองทุนเงนิค่าทดแทนดูแล การอ านวยสวสัดดิารและความ
ปลอดภยัในการท างานใหก้วา้งขวางกว่าทีเ่ป็นอยู่ จดัใหม้โีครงการป้องกนัอนัตรายแก่คนงานในรปู
ต่างๆ ปรบัปรุงอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าของคนงานใหเ้หมาะสมตามภาวะการครองชพีและการผลติ ทัง้นี้
ควรจะมอีตัราก าลงัเจา้หน้าทีด่แูลสภาพการท างานของลกูจา้งในส่วนภูมภิาคใหท้ัว่ถงึดว้ย 

1.5 ใชก้ฎหมายแรงงานสมัพนัธเ์พื่อก าหนดหลกัการและแนวด าเนินงานในการ
ก่อตัง้สมาคมของลูกจา้ง และของนายจา้งในรูปและขอบเขตที่เหมาะสม ให้มกีารศึกษาอบรมแก่
ลูกจา้งเพื่อให้เข้าใจวธิกีารใช้ประโยชน์จากสมาคมลูกจา้ง เพื่อร่วมมอืกบันายจา้งในการปรบัปรุ ง
สภาพการท างาน ค่าจา้ง สวสัดกิารและการผลติใหก้า้วหน้า 

1.6 จดัให้มกีารส ารวจวิจยัสภาพและโอกาสการมงีานท า ความต้องการใช้ 
แรงงานสภาวะการว่างงานและการท างานไม่เตม็ที ่การใชแ้รงงานลูกจา้ง การจดัสวสัดกิารและการ
ประกนัสงัคมบางประเภทแก่คนงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนการ
ผลติต่างๆ  

2. การพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนเป็นงานซึ่งสนับสนุนการพฒันาประเทศ 
โดยให้ราษฎรมสี่วนร่วมท างานกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 โครงการ
พฒันาชุมชนทีส่ าคญั ได้แก่ โครงการเปิดเขตพฒันาอ าเภอ ปีละ 20 อ าเภอ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพัฒนาผู้น า 
ทอ้งถิน่ ซึง่จะท าการฝึกอบรมเจา้หน้าทีพ่ฒันากรก่อนประจ าการและขณะประจ าการปีละ 660 คน 
และฝึกอบรมผูน้ าทอ้งถิน่ในระดบัต าบลและหมูบ่า้นใหส้ามารถปฏบิตังิานพฒันาชุมชน และรูจ้ ักการ
รบัผิดชอบ ด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรฐับาลปีละ 15,000 คน โครงการปรบัปรุงศูนย์
ช่วยเหลอืทางวชิาการพฒันาชุมชนเขตเดมิ 4 แห่ง และขยายการจดัตัง้ส านักพฒันาชุมชนเขต 4 
แห่ง คอื เขต 1. 6, 7 และ 8 โครงการพฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน ก าหนดขยายศูนยพ์ฒันาเดก็ปีละ 4 
แหง่ ใน 5 จงัหวดั และโครงการอาสาพฒันาชนบท ท าการฝึกอบรมอาสาพฒันา ปีละ 100 คน เพื่อ
ส่งออกไปปฏบิตังิานอาสาพฒันาในทอ้งทีจ่งัหวดัต่างๆ  

 3. การจดัสรรท่ีดินและนิคมสร้างตนเอง ปจัจุบนัน้ีปญัหาที่ดนิท ากินเป็นปญัหาที่
ส าคัญขัน้มูลฐานของประเทศซึ่งประชากรมีอัตราเพิ่มสูงแล ะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง 
เกษตรกรรม นอกจากนี้การจดัให้ประชาชนมโีอกาสถอืครองที่ดนิมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อความ 
มัน่คงของประเทศ การจดัสรรที่ดนิและนิคมสรา้งตนเองเป็นงานส าคญัที่จะช่วยให้ประชาชนได้มี 
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ทีด่นิเป็นกรรมสทิธขิองตนเอง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดด้ าเนินการจดัสรรทีด่นิให้
ราษฎรทัง้ในรูปนิคมสร้างตนเองและในรูปการจดัสรรที่ดนิเพิม่เติมเพื่อการเกษตรโดยก าหนดจะ
จดัตัง้นิคมสรา้งตนเองเพิม่ขึน้อกี 5 แห่ง และท าการปรบัปรุงกจิการสาธารณูปการต่างๆ เช่น สรา้ง
ถนน แหล่งน ้าบรโิภค และการชลประทาน โรงเรยีน สถานีอนามยั เป็นต้น ในนิคมเดมิซึ่งมอียู่
ทัง้สิน้ 53 แห่ง ในทอ้งที ่34 จงัหวดั เพื่อจดัสรรทีด่นิใหร้าษฎรไดเ้ขา้ท ากนิ 5,000 ครอบครวั เป็น
เนื้อที ่125,000 ไร่ นอกจากนี้จะไดเ้น้นหนักในเรื่องอาชพีโดยเฉพาะการส่งเสรมิการเกษตรโดยให้
ส อ ด 
คล้องกบัแผนการเกษตรของชาตแิก่สมาชกินิคม เพื่อจะได้มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี
และมรีายไดท้ีแ่น่นอน 

 นอกจากโครงการนิคมสรา้งตนเองของกรมประชาสงเคราะหแ์ลว้ กรมทีด่นิจะไดด้ าเนินการ
จดัที่ดนิเพิม่เติมเพื่อการเกษตร โดยจะท าการจดัสรรที่ดนิแปลงกระจาย (แปลงเล็กแปลงน้อย) 
จ านวน 3,500,000 ไร่ และจดัที่ดนิแปลงใหญ่ 375,000 ไร่ เร่งรดัการออกกรรมสทิธใินที่ดนิให้
ราษฎรโดยการสรา้งแผนทีร่ะหว่างทางภาคพืน้ดนิเป็น จ านวน 1,500 ระวาง คลุมเนื้อที ่3,750,000 
ไร ่และท ารปูถ่ายทางอากาศคลุมเนื้อที ่25,000 ตารางกโิลเมตร 

 4. การประกนัสงัคม รฐัจะเร่งรดัพจิารณาพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม โดยจะ
เริม่ต้นก าหนดขอบเขตการประกนัสงัคมในเรื่องการคลอดบุตร เจบ็ป่วย อุบตัิเหตุและมรณกรรม 
เนื่องจากการท างาน ทัง้นี้ จะได้ท าการศกึษาจดัวางระบบประกนัสงัคมทีเ่หมาะสมแก่ประเทศไทย
พรอ้มทัง้เตรยีมการจดัตัง้บรกิารทีจ่ าเป็นต่างๆ เช่น บรกิารทางการแพทย ์การประชาสมัพนัธ ์การ
บรหิารงานประกนัสงัคมไวใ้หเ้รยีบรอ้ยก่อน 

 5. การสงัคมสงเคราะห ์ แผนงานทีส่ าคญัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่
งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภยัหรอืความทุกขย์ากเดอืดรอ้น และต้องการความช่วยเหลอืทุก
ประเภทในสงัคม ซึง่ไดแ้ก่ เดก็ และเยาวชน บุคคลไรท้ีพ่ ึง่ คนชรา คนพกิาร คนทุพพลภาพ หญงิ
บางประเภท และคนไข้โรคจติทุเลา โดยให้บรกิารและการสงเคราะห์ตลอดจนจดัให้มีสถาน 
สงเคราะห์เพื่อให้การสงเคราะห์และฝึกอบรมบุคคลดงักล่าวให้มคีวามสามารถช่วยตนเองในการ
ประกอบอาชพีและด าเนินชวีิตอย่างมปีระโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ นอกจากนี้จะท าการ
ส่งเสรมิขององค์การสงเคราะห์เอกชนให้มปีระสทิธภิาพและมขีอบเขตในการช่วยเหลอืประชาชน  
กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

 6. การสงเคราะหช์าวเขา ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะท าการปรบัปรุง
นิคมขาวเขาทีม่อียูเ่ดมิ 4 แห่ง ใหส้ามารถรบัชาวเขาทีอ่พยพจากเขตทีม่ผีูก่้อการรา้ยทางภาคเหนือ
ประมาณ 1,000 ครอบครวั ขยายหน่วยพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาเคลื่อนที่ให้กว้างขวางโดย
จดัตัง้หน่วยเคลื่อนทีข่ ึน้ปีละ 50 หน่วยเพื่อใหส้ามารถครอบคลุมหมู่บา้นชาวเขาทางภาคเหนือ 600 
หมู่บ้านเป็นประชากร 50,000 คน ท าการวจิยัและศกึษามนุษยว์ทิยาของชาวเขา จ านวน 5 เผ่า 
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และท าการวจิยัสภาพของชาวเขาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโครงการ ตลอดจนประเมนิผล
งานสงเคราะหช์าวเขา 

 ด าเนินการส่งเสรมิและขยายงานดา้ยชาวเขาสมัพนัธ ์โดยจดัส่งพระธรรมจารกิไปเผยแพร่
พุทธศาสนาแก่ชาวเขาทางภาคเหนือ จ านวน 500 หมู่บ้าน เป็นชาวเขาประมาณ 100,000 คน 
ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูไมย้นืตน้ทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ เช่น ชา และกาแฟ เป็นตน้ ใน 3,000 หมูบ่า้น 

 7. การ าสนาและ ิลปากร ศาสนาเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาจติใจ
ของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างราบรื่น และโดยมคีวามสงบสุข ในระยะของ  
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 กรมการศาสนาได้จดัท าโครงการเพื่อส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ โดยก าหนดจะจดัส่งพระจรยินิเทศก์ไปปฏิบัติภารกิจทางศาสนาและสังคมสงเคราะห์ใน  
ชุมชนชนบทที่ห่างไกล 200 รูป และพระธรรมทูตไปปฏบิตัิงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาและ
สงเคราะหป์ระชาชนทัว่ราชอาณาจกัร 2,000 รปู ตัง้บรกิารหอ้งสมุดทางศาสนาและพพิธิภณัฑต์าม
จงัหวดัชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จดัตัง้หน่วยหน่วยสงเคราะห์ 
พุทธมามกะผู้เยาว์ทัว่ประเทศ 1,000 แห่ง จะวางแผนเป็นขัน้ๆ ในการบูรณะและปรบัปรุงวดัที่
ส าคญั ซึ่งมสีภาพทรุดโทรมในภาคต่างๆ ของประเทศ และท าการส่งเสรมิบูรณะศาสนาสถานใน
ศาสนาอื่นใหค้งอยูใ่นสภาพดแีละมัน่คง 

 ทางด้านการบ ารุงรกัษาสมบตัวิฒันธรรมของชาตทิี่มคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์โบราณคด ี
และศลิป มโีครงการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการปรบัปรุงพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตปิจัจุบนัม ี
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิี่เปิดตัง้แสดงให้ประชาชนเขา้ชมและศกึษาหาความรูอ้ยู่ 17 แห่ง คอื  
ภาคกลาง 9 แห่ง ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง อาคาร
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิีก่ าลงัก่อสรา้ง 2 แห่ง คอื ทีภ่าคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ตามแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะเปิดพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิพิม่ขึน้อกีรวม 4 แห่ง คอื ทีภ่าคเหนือ 2 แห่ง 
ภาคใต ้1 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง และจะสรา้งอาคารพพิธิภณัฑฯ เพิม่เตมิอกี 2 แห่ง 
คอื ภาคใต้ 1 แห่ง และภาคตะวนัออก 1 แห่ง ปรบัปรุงพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิีม่อียู่แลว้รวม 4 
แห่ง บ ารงุรกัษาโบราณสถาน 50 แห่ง และจะส ารวจขอ้มลูโบราณคดทีัง้สมยัก่อนประวตัศิาสตรแ์ละ
สมยัประวตัศิาสตร ์โครงการพฒันาหอสมดุและหอจดหมายแห่งชาต ิขยายสาขาหอสมุดแห่งชาตใิน
ภูมภิาค ด าเนินการเร่งรดัท าไมโครฟีล์มวารสารและหนังสอืภาษาไทยที่ช ารุด จดัเก็บและรกัษา
เอกสารราชการของทุกกระทรวงโดยจดัระบบแฟ้ม เพื่อประโยชน์ในการศกึษาและวจิยั 

 นอกจากนี้มโีครงการพฒันาช่างศลิปไทย จะผดุงศลิปของชาต ิจดัท าต าราศลิปไทยอบรม
ครูช่างศิลป และอบรมช่างฝีมืออุตสาหกรรม ในวิชาศิลปไทยที่ก าลงัจะสูญ โครงการผดุงและ  
เผยแพร่นาฏศลิปและดุรยิางศลิป์ ส่งนาฏศลิป์และดุรยิางคศ์ลิปินไปแสดงทัง้ภาคเหนือและภาคใต ้
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก รวม 23 จงัหวดั 
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ปัญหาส าคญัและความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต 

การพฒันากจิการสงัคมไมเ่พยีงแต่ปรบัปรงุแกไ้ขทางดา้นวตัถุแต่มุ่งผดุงและสรา้งจติใจและ
ความนึกคิดของคนเป็นส าคญั ซึ่งเป็นเรื่องที่จะท าให้ส าเรจ็ในระยะเวลาอันสัน้ได้ยาก จ าเป็นที่
จะตอ้งด าเนินการต่อเนื่องตลอดไป และเมื่อค านึงถงึเหตุการณ์ในระยะยาวแลว้ สงัคมย่อมจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทัง้มปีญัหาใหม่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตวั จงึสมควรจะได้พจิารณา
ปญัหาและแนวทางแกไ้ขเสยีแต่แรก เรือ่งทีค่วรไดร้บัการพจิารณาไดแ้ก่ 

1. การแรงงาน ในระยะของแผนฯ ฉบบัที่ 3 จะมกี าลงัแรงงานเพิม่ขึน้อีกอย่าง
น้อย 2.5 ลา้นคน ซึง่จะต้องพยายามหางานนอกวงเกษตรใหท้ า ตามขอ้เทจ็จรงิในรอบสบิปีทีแ่ล้ว
มาธุรกจิและอุตสาหกรรมขยายตวัขึน้มากกว่าสมยัใด โรงงานเพิม่ขึน้ 3 เท่าตวั จาก 16,000 เป็น 
44.258 โรง แต่ก็ช่วยเพิม่งานให้แก่ประชากรไม่มากนัก กิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 
ช่วยจ้างงานใหม่ได้ปีละ 9,000 คน คนไทยที่ท างานเฉพาะฤดูกาลและมรีายได้น้อยอยู่ทัว่ไปจะ
ประสบความล าบากในการหางานท ามาก จงึจะขวนขวายออกหางานท านอกวงเกษตร สภาพการ
ว่างงานในระยะนี้จะปรากฎชดัแจ้งยิง่กว่าสมยัใด แม้กระทัง่ผู้จบการศึกษาระดบัสูงก็จะประสบ
ปญัหาการว่างงานด้วยจงึเป็นการสมควรทีร่ฐัจะไดพ้จิารณาแผนระยะยาวโดยรอบคอบ ซึง่คลุมถงึ 
การศกึษา การฝึกอาชพีหาวธิสี่งเสรมิแรงงานเพื่อใหบุ้คคลต่างๆ นี้เป็นหลกัในการพฒันาประเทศ
ต่อไป ปญัหาส าคญัซึง่ควรจะยกขึน้พจิารณาไดแ้ก่ สวสัดกิารของคนงาน ความมัน่คงในการรบัจา้ง
ท างาน การคุ้มครองแรงงานหญงิและเดก็ รายได้ขัน้ต ่า ที่อยู่อาศยั การตอบแทนเมื่อเลกิจา้งและ 
บทบาทของสมาคมลูกจา้งและนายจา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการทีจ่ะปรบัปรุงนโยบายการสรา้งงาน 
นโยบายค่าจา้ง และระบบการประกนัสงัคมทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

2. การพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนเป็นปจัจยัสนับสนุนการพฒันาในด้าน
เศรษฐกจิสงัคมและการปกครอง โดยมุ่งขจดัปญัหาต่างๆ ในชนบทเป็นส าคญั เพื่อยกระดบัการ
ครองชพีของราษฎรให้สูงขึน้ ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนให้มคีวามสามารถในการด าเนินชวีติแบบ
ใหม่โดยสอดคล้องกับพัฒนาเศรษฐกิจ ปญัหาปจัจุบันที่ส าคัญได้แก่ อัตราก าลังพัฒนากร
ผู้ปฏบิตังิาน มจี านวนไม่เพยีงพอ และมกีารโยกยา้ยเขา้ออกอยู่มากๆ เสมอ ปญัหาการเปิดเขต
พฒันาอ าเภอแบบเร่งรดัในขณะที่เจา้หน้าที่มไีม่เพยีงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการไปได้ตาม
เป้าหมาย ดงันัน้ ควรจะไดม้กีารด าเนินแก้ไข โดยขยายอตัราก าลงัเจา้หน้าทีแ่ละจดัวางมาตรการ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าให้เป็นเครื่องจูงใจแก่ผู้ท างานมากขึ้นเพื่อลดการโยกย้ายเข้าออก และ
สามารถปฏบิตังิานตามแผนงานเปิดเขตพฒันาอ าเภอไดส้มตามความมุง่หมาย 

3. การสงัคมสงเคราะห ์ ปญัหาสงัคมนับวนัจะมมีากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะในเขตที่มี
ชุมชนหนาแน่น รฐัต้องรบัภาระในการสงัคมสงเคราะห์ทัง้ในดา้นก าลงัคนและก าลงัเงนิ ทีจ่รงิแล้ว
พนัธะสงัคมเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพลเมอืงผูม้ฐีานะการเงนิด ีในบางกรณีปญัหาของสงัคม
เกดิจากกจิการอุตสาหกรรมและการคา้ทีไ่ดข้ยายตวัเจรญิก้าวหน้า ดัง้นัน้ ถ้าวงการอุตสาหกรรม
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และการคา้ได้ใหค้วามร่วมมอืกบัรฐับาล โดยสนับสนุนองคก์ารสงัคมสงเคราะหเ์อกชน ใหส้ามารถ
ด าเนินงานดา้นนี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทางการเงนิเพื่อช่วยเหลอืเดก็และ
เยาวชนจากครอบครวัที่ยากจนและผู้ที่ประสบปญัหาทางสงัคม ผู้ทุพพลภาพ เช่น ในด้านการ
รกัษาพยาบาล การศกึษา ทีอ่ยู่อาศยั กจ็ะเป็นการช่วยเหลอืแก้ไขปญัหาและอุปสรรคของสงัคมให้
บรรเทาลงได้มาก และในเวลาอนัรวดเรว็ อย่างไรก็ดีรฐัจะได้สนับสนุนและส่งเสรมิให้เอกชนมี 
บทบาทในเรือ่งนี้และสามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ ดา้นสงัคมสงเคราะหใ์ห้กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

4. การพฒันาและสงเคราะหช์าวเขา เนื่องด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศยัอยู่ใน
ลกัษณะกระจดักระจายปราศจากหลกัแหล่งทีแ่น่นอนในภาคเหนือ ไดก่้อใหเ้กดิปญัหายุ่งยากใหก้บั
ประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การด าเนินงานพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงึ
ประสบปญัหาต่างๆ หลายดา้น ไม่สามารถประสบผลส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย สมควรจะไดห้ยบิยก
ปญัหาน้ีขึน้มาพจิารณาอยา่งรอบคอบ และหาวธิกีารสงเคราะห ์และช่วยใหช้าวเขาไดเ้ป็นพลเมอืงดี
ของชาติต่อไป ปญัหาส าคญัที่ควรจะพิจารณาได้แก่ สถิติและข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวน 
ประชากรชาวเขา การประกอบอาชพีเป็นหลกัแหล่ง เช่น การปลูกสวนผลไม ้เป็นต้น อกีประการ 
หน่ึงปจัจุบัน น้ีมีหน่วยงานซึ่ งด า เ นินเกี่ ยวกับชาวเขาอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน เ ช่น 
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการปราบปรามยาเสพตดิให้โทษ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
สาธารณสุข และกรมต ารวจ แต่ยงัไม่มนีโยบายและวธิบีรหิารงานที่แน่นอน จงึสมควรที่จะมกีาร
ก าหนดนโยบายขึน้เพื่อเป็นหลกัในการปฏบิตัิและก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆ ประสานงาน
อย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะรวมผนึกก าลังหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วยกระดับหน่วยงานขึ้น 
เพื่อทีจ่ะไดม้ปีระสทิธภิาพในการพฒันาและสงเคราะหช์าวเขาไดย้ิง่ขึน้ 

5. การจดัสรรท่ีดินและนิคมสร้างตนเอง ในการพฒันาชนบทปญัหาเกี่ยวกบัที่ดนิ
มคีวามส าคญัอยู่เป็นอนัมาก ยิง่ปรากฏว่าขณะน้ีราษฎรไดบุ้กรุกท าลายป่ามอีตัราสูง เฉลี่ยครอบ-
ครวัละ 37 ไร่ มลูเหตุอนัส าคญัทีร่าษฎรพากนับุกรุกท าลายป่า ไดแ้ก่ ราษฎรไม่มทีีด่นิท ากนิหรอืมี
แต่ไม่เพียงพอ สาเหตุดงักล่าวนี้เป็นผลผลกัดนัมาจากการเพิ่มจ านวนประชากรส่วนหนึ่ง และ
ผลผลติในทีด่นิเดมิมรีะดบัผลต ่าอกีส่วนหน่ึง ดงันัน้ การจดัสรรทีด่นิควรจะไดเ้ร่งรดัการจดัทีด่นิใหม้ี
เพยีงพอและทนัความตอ้งการของราษฎร พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องการส่งเสรมิอาชพีและ
เงนิทุน อีกประการหน่ึง ในปจัจุบนัน้ีมหีน่วยงานซึ่งด าเนินงานเรื่องจดัที่ดนิอยู่หลายหน่วย เช่น 
กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมที่ดินและกรมพฒันาที่ดิน แต่ยงัไม่มนีโยบายการ
บรหิารงานงานที่ดนิทีแ่น่นอน การจดัสรรที่ดนิยงักระจดักระจายอยู่ ในทีต่่างๆ และยงัไม่อาจแก้ไข
ปญัหาเรือ่งทีด่นิของราษฎรใหผ้่อนคลายลงได ้จงึสมควรรวมก าลงัเจา้หน้าทีด่ าเนิน-การจดัสรรทีด่นิ
อยู่ ในขณะนี้ เข้าด้วยกัน อาจจะตั ้ง เ ป็นหน่วย งานใหม่  ทัง้นี้  เพื่อ ให้มีจ านวน เจ้าหน้าที ่
เพยีงพอ สามารถเร่งรดัจดัสรรที่ดินได้ทนัความต้องการโดยเทยีบกบัจ านวนราษฎรที่บุกรุกท า 
ประโยชน์ในปา่สงวน กบัทัง้จดัสรรเงนิทุนช่วยเหลอืใหเ้พยีงพอ 
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ส าหรบันิคมสร้างตนเองเดมิซึ่งยงัมทีี่ดินเหลอือยู่ ควรได้เร่งรดัจดัสรรให้เต็มพื้นที่ และ
ปรบัปรุงการด าเนินงานจดันิคมสรา้งตนเองเหล่านัน้ใหม้คีวามเจรญิทางดา้นต่างๆ ถงึขัน้ทีจ่ะมอบ
ให้จงัหวดัหรอืหน่วยการปกครอบรบัไปด าเนินการต่อไป ปญัหาส าคญัอกีประการหน่ึง ได้แก่ การ
ออกโฉนดทีด่นิ ซึง่ในปจัจุบนัน้ีไม่สามารถออกใหแ้ก่ผูค้รอบครองทีด่นิไดท้นัความต้องการ สมควร
ที ่
จะได้เร่งรดัการออกโฉนดให้มปีรมิาณมากขึ้นโดยเน้นหนักให้มกีารใช้รูปถ่ายทางอากาศซึ่งได้
ด าเนินการมาในแผนฯ ฉบบัทีแ่ลว้ 

6. การ าสนาและวฒันธรรม ในระยะที่สงัคมมกีารพฒันาในด้านต่างๆ โดยใช้
ความก้าวหน้าทางเทคนิคและวชิาการแผนใหม่ ปรากฎว่าสภาพชวีติของสงัคมในปจัจุบนัได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในความรูส้กึนึกคดิ และในการปฏบิตัเิกี่ยวกบัศาสนา ศลีธรรมและวฒันธรรมไป
จากแบบอย่างที่เคยยดึถอืปฏบิตัมิาแต่เดมิ โดยเฉพาะในเมอืงสภาพความเป็นอยู่ของชวีติท าให้
บุคคลไม่สามารถปฏบตักิจิวตัรทางศาสนาได้เต็มที่เหมอืนแต่ก่อน บรกิารของวดัที่เคยเป็นแหล่ง
การศึกษาและสถานที่ชุมนุมทางสงัคม ก็เปลี่ยนแปลงไป ส่วนสงัคมชนบทถึงแม้จะไม่มปีญัหา 
รุนแรงเท่ากบัในเมอืง แต่การเปลีย่นแปลงที่ตดิตามกรรมวธิพีฒันาการกจ็ะท าใหป้ระชาชนมคีวาม
ห่างเหนิกบัวดัมากขึน้ รฐับาลจงึควรส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาศาสนาโดยถูกต้องและฟ้ืนฟูหลกัศาสนา
อยา่งกวา้งขวาง และส่งเสรมิสถาบนัทางศาสนาในชนบทใหม้สี่วนรว่มสมัพนัธโ์ดยใกลช้ดิกบัวถิชีวีติ
ประชาชน โดยมแีผนการพฒันาวดัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความจ าเป็นของชวีติ สรา้งบรรยากาศ
ของวดัใหม้คีวามหมายและเป็นทีศ่รทัธาของประชาชนโดยทัว่ไป 

 ในดา้นวฒันธรรม สงัคมไทยมกีารตดิต่อกบัโลกภายนอกตลอดมา วฒันธรรมแบบ
ใหม่ไดม้ามอีทิธพิลในประเทศไทยมากขึน้เป็นล าดบั แมว้่าการรบัเอาวฒันธรรมใหม่ๆ เขา้มาใชจ้ะ
ท าให้มคีวามสะดวกสบายยิง่ขึน้ก็ตาม แต่ถ้าวฒันธรรมนัน้มคีุณสมบตัิตรงขา้มกบัวฒันธรรมเดมิ
อนัมคี่าทางจติใจและการรกัษาความยนืยงของชาตไิทยแลว้กส็มควรทีจ่ะไดพ้จิารณาวางนโยบายให้
แน่นอนเพื่อรกัษาสมบตัวิฒันธรรมของชาต ินอกจากน้ีรฐัควรจะได้ปลูกฝงัและเผยแพร่ศลิปวฒัน-
ธรรมไทยใหแ้ก่อนุชนรุน่หลงัไดม้คีวามเขา้ใจอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 1 
งบพฒันากิจการสงัคม 

เฉพาะท่ีจ่ายจากงบประมาณแผน่ดิน พ. . 2515-2519 
(ล้านบาท) 

งบพฒันาฯ แยกตามวตัถปุระสงคข์อง
รายจ่าย 

2515 2516 2517 2518 2519 2515-2519 

1. การแรงงาน 13.60 27.00 31.90 36.20 28.90 137.60 
2. การพฒันาชุมชน 101.50 108.50 115.50 122.50 129.50 577.50 
3. การจดัสรรทีด่นิและนิคมสรา้งตนเอง 114.40 118.40 119.50 108.40 112.90 573.60 
4. การสงเคราะหช์าวเขา 16.70 18.70 20.70 22.70 24.70 103.50 
5. การสงัคมสงเคราะห ์ 57.80 61.70 65.90 69.60 71.30 326.30 
6. การศาสนาและศลิปากร 81.90 89.90 97.90 105.90 113.90 489.50 
7. การเรง่รดัพฒันาชนบท (ดา้นสงัคม) 25.40 26.60 28.30 30.00 31.70 142.00 

รวม 411.30 450.80 479.70 495.30 512.90 2,350.00 

ตารางท่ี 2 
งบ7พฒันากิจการสงัคมทัง้ส้ิน 

แยกตามแหล่งเงิน พ. . 2515-2519 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของแหล่งเงิน งบพฒันาทัง้ส้ิน 2515-2519 

งบประมาณแผ่นดนิ 2,350.00 
เงนิกูต่้างประเทศ 75.13 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 350.00 

รวม 2,775.13 

 

 

 

 

……………………….. 
 



บทท่ี 14 
การพฒันาเมืองและท้องถ่ิน 

……………………….. 

สถานการณ์ทัว่ไป 

ในระยะของการพฒันาประเทศที่แล้วมา นโยบายส าคญัได้แก่การพฒันาโครงสร้างขัน้  
พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการคมนาคม และชลประทาน โดยมวีตัถุประสงค์พฒันาการ
เกษตรและพฒันาชนบทโดยทัว่ไป งบพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ทัง้ 2 ฉบบัทีแ่ลว้มา
นัน้ ส่วนใหญ่ทีสุ่ดจงึไดเ้น้นหนกัในเรือ่งการพฒันาการเกษตรและการพฒันาชนบท 

การพฒันาเมอืงและทอ้งถิน่ ไมว่่าจะเป็นนครหลวง, เมอืงอื่นๆ หรอืทอ้งถิน่ทัว่ประเทศมไิด้
รบัการพจิารณาใหม้คีวามส าคญัเรง่ด่วนแต่ประการใด เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า การพฒันชนบท 
ยงัต้องอาศยับรกิารต่างๆ ในเมอืงอยู่เป็นอนัมาก ประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ในระยะทีแ่ลว้ก็ 
ต้องเข้ามาเสี่ยงแสวงหาอาชีพในเมือง ยิ่งกว่านัน้บริการทางด้านการเงิน การตลาด การส่ง
สนิค้าออกต่างประเทศ และการสัง่สนิคา้เขา้จากต่างประเทศ ลว้นแต่ต้องอาศยัจากบรกิารในเมอืง
ทัง้นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากนครหลวง คือ กรุงเทพ ธนาคารทุกแห่งมีส านักงานใหญ่อยู่ใน
ก รุ ง เ ท พ 
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งของการจา้งงานและการผลติ ตัง้อยู่ในเขตนครหลวงหรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีง การส่งสนิคา้ออกหรอืการสัง่สนิคา้เขา้ ไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑเ์กษตร เครื่องมอืการเกษตร 
ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพชื ล้วนแต่ต้องด าเนินการผ่านกรุงเทพฯ ทัง้นัน้ นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ยงัเป็น
แหล่งกลางของความรูต่้างๆ และผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถใช้ช่วยในการพฒันาชนบท และพฒันา
ประเทศโดยทัว่ไปได ้

ถงึแมว้่าการพฒันาชนบทจะตอ้งอาศยับรกิารจากในเมอืงมากกต็าม แต่การลงทุนของรฐัใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัการพฒันาเมอืงกย็งัมไิดเ้ป็นไปตามสดัส่วน ปรากฏว่าการขยายตวัของเมอืงต่างๆ 
จนกระทัง่ถงึปจัจุบนัน้ีได้เป็นไปอย่างไม่มกีารวางแผนและไม่มกีารควบคุม นครกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
เมอืงใหญ่อยู่แล้วก็ยิง่ขยายตวัใหญ่มากขึ้นทุกทใีนอตัราที่สูงกว่าเมอืงอื่นๆ จนท าให้ขนาดของ 
นครกรุงเทพฯ ใหญ่กว่าเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในอนัดบัต่อไป คอื เชยีงใหม่กว่า 30 เท่า ประชากรจาก
ชนบทกอ็พยพเขา้สู่กรงุเทพฯ ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ  

การทีเ่มอืงต่างๆ ขยายตวัออกไป โดยไม่มกีารวางแผนและการควบคุมเช่นนี้ ไดก่้อใหเ้กดิ
อุปสรรคขึ้นหลายประการด้วยกัน ที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอและไม่ถูกสุขลกัษณะ เกิดมีปญัหา
เกี่ยวกบัแหล่งเสื่อมโทรมและการบุกรุกทีข่องรฐั การจราจรตดิขดั สาธารณูปโภคต่างๆ ขาดแคลน 
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การใชท้ีด่นิไมเ่กดิประโยชน์เตม็ที ่ราคาทีด่นิเพิม่ขึน้รวดเรว็จากการเกง็ก าไร นอกจากน้ียงัมปีญัหา
ทางดา้นการบรหิาร เช่น การป้องกนัรกัษาความปลอดภยั และปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ เป็น
ต้นนอกจากทีไ่ดก้ล่าวแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิปญัหาทางดา้นสภาพสิง่แวดล้อม เช่น อากาศเสยี น ้าเสยี 
การสาธารณสุขไม่ทัว่ถึง ที่อยู่อาศัยแออัด การแบ่งเขตที่ดินไม่ เป็นระเบยีบ แหล่งเสื่อม-โทรม
เกดิขึน้เรือ่ยๆ เหล่านี้ เป็นตน้ ซึง่มผีลเสยีต่อการเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ปญัหาที่เกดิขึน้ในเขตนครหลวง ประกอบกบัความส าคญัของนครหลวงที่มต่ีอส่วนอื่นๆ 
ของประเทศ ท าใหแ้มแ้ต่ผูท้ีอ่ยูน่อกเขตนครหลวงกต็อ้งรบัภาระไปดว้ย กล่าวคอื เมื่อค่าใชจ้่ายและ
ค่าครองชพีในนครหลวงสูงขึน้ บรกิารต่างๆ ที่ชาวชนบทยงัต้องใช้จากนครหลวงก็จะต้องแพงขึน้
ตามไปดว้ย 

ดว้ยลกัษณะและสภาพการณ์ปจัจบุนั ดงักล่าวขา้งต้นน้ี ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515-2519) จงึไดก้ าหนดใหห้นัความสนใจมาสู่การพฒันาเมอืงและทอ้งถิน่มากขึน้ 
การพฒันาเมอืงและทอ้งถิน่นี้มใิช่เจาะจงอยู่แต่เฉพาะการพฒันานครหลวงเท่านัน้ แต่หมายถงึการ
พฒันาเมอืงและทอ้งถิน่ต่างๆ โดยทัว่ไป โดยเฉพาะเมอืงและท้องถิน่ที่มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็
และจะมคีวามส าคญัในอนาคต แต่โดยทีก่ารจะสรา้งหรอืขยายเมอืงใหม่ๆ ใหเ้ป็นจุดรวมของกจิการ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม เป็นกระบวนการที่ต้องใชท้ัง้เงนิทุนและเวลาเป็นอนัมาก ในระยะนี้จงึควร
หาทางแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้ในเขตนครหลวงกรุงเทพฯ เพื่อใหภ้าระทีจ่ะเกดิขึน้แก่คนทัง้ประเทศ
ไดเ้บาบางลงไปไดบ้า้ง และในการวางแผนทางดา้นการพัฒนาเมอืงและทอ้งถิน่นี้ ไดจ้ดัแยกไวเ้ป็น
เรือ่งๆ ใหญ่ๆ 3 เรือ่งดงันี้  

1. การพฒันานครหลวง 
2. การพฒันาเมอืงนอกนครหลวง 
3. การพฒันาส่วนทอ้งถิน่ 

ส าหรบัสองเรื่องแรกนัน้เป็นการวางแผนพฒันานครหลวงและเมอืงต่างๆ ตามโครงการ
พฒันาจากส่วนกลางหรอืรฐับาล โดยใช้งบประมาณแผ่นดินโดยตรง ส่วนเรื่องที่ 3 นัน้ เป็นการ
เสนอแนะใหม้กีารวางแผนพฒันาโดยส่วนทอ้งถิน่เอง ดว้ยเงนิรายไดข้องทอ้งถิน่นัน้ๆ และดว้ยเงนิ
อุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

1. การพฒันานครหลวง 

การที่นครหลวงกรุงเทพฯ เจรญิเตบิโตมาไดอ้ย่างรวดเรว็ จนมขีนาดใหญ่ถงึปจัจุบนัน้ีนัน้ 
เกดิจากการลงทุนของเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากนครหลวง
กรุงเทพฯ เป็นที่ตัง้ของศูนยบ์รหิารของทางราชการทุกสาขาทัว่ประเทศ จงึท าให้การเจรญิเตบิโต
ของนครหลวงเป็นไปด้วยพลงัผลกัดนัของเอกชน และผู้ที่อยู่อาศยัในนครหลวง ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในรอบระยะของแผนพฒันาฯ ที่แล้วๆ มา การลงทุนของรฐัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
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พฒันานครหลวงนัน้มน้ีอยมาก ส่วนใหญ่แล้วรฐัมุ่งลงทุนหนักไปในโครงการขัน้พื้นฐานเช่นการ
พฒันาการเกษตร การคมนาคมและการชลประทาน เป็นต้น จงึท าให้การลงทุนของรฐัในส่วนที่
เกีย่วกบัการพฒันานครหลวงในระยะทีผ่่านมามไิดเ้ป็นไปตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 

ก. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 ในการพฒันานครหลวง 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ถึงแม้ว่ารฐับาลจะได้มโีครงการทางด้าน
สาธารณูปการเพื่อพฒันานครหลวงหลายโครงการ แต่โดยทัว่ไปแล้ว ผลงานก็ยงัไม่เพยีงพอที่จะ
บรรเทาปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ผลการด าเนินงานตามโครงการในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 อาจสรุป
สาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ คอื 

(1) อาคารสงเคราะห ์เริม่ตัง้แต่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัแรก รฐับาลได้
จดัสรา้งอาคารสงเคราะหส์ าหรบัผูม้รีายไดน้้อยเพิม่ขึน้ 20 แห่ง ส าหรบัใหป้ระชาชนไดเ้ขา้อยู่อาศยั 
1,312 ครอบครวั ต่อมาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐับาลไดจ้ดัสรา้งอาคารสงเคราะหใ์น
ส่วนกลางพระนครส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยเพิม่ขึน้อกี 2,736 ครอบครวั และอาคารสงเคราะหส์ าหรบัผู้
มรีายไดป้านกลาง โดยการจดัสรรบา้นและทีด่นิเป็นจ านวน 621 ครอบครวั นอกจากนี้ยงัไดจ้ดัสรร
อาคารสงเคราะหใ์นส่วนภมูภิาคตามแห่งต่างๆ ในต่างจงัหวดัอกีรวมทัง้สิน้ 186 ครอบครวั 

(2) ประปานครหลวง รฐัได้ปรบัปรุงและจดัตัง้การประปานครหลวงขึ้น
ด าเนินการในรปูของรฐัวสิาหกจิ โดยรวมกจิการประปากรุงเทพฯ ธนบุร ีนนทบุร ีและสมุทรปราการ
เขา้ด้วยกนัเป็นการประปานครหลวง โดยมจีุดประสงค์ให้กจิการสามารถเลี้ยงตวัเองได้ในอนาคต 
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณแผ่นดินต่อไป แต่ในระยะการเริม่ต้นของการปรบัปรุงนี้ 
รฐับาลจ าเป็นต้องช่วยเหลอืสนับสนุนในด้านงบประมาณไปพลางก่อนจนกว่าการประปานครหลวง
จะสามารถเลีย้งตวัเองได ้ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัแรก รฐับาลไดท้ าการก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่
ก าลงัผลติของการประปาในเขตพระนครและธนบุรจีากวนัละประมาณ 175,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น
ประมาณวนัละ 372,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลไดท้ าการ
ว่าจา้งวศิวกรทีป่รกึษามาท าการส ารวจศกึษาและจดัท าแผนหลกัส าหรบัโครงการระยะยาว วางแผน
ล่วงหน้าไว้ 30 ปี ใหก้บัการประปานครหลวงเพื่อจะไดเ้ป็นหลกัในการก่อสรา้งปรบัปรุงต่อไปใน 
อนาคต ในขณะเดยีวกนัไดท้ าการก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ก าลงัผลติของการประปาทัง้ในเขตนคร
หลวงเพิม่ขึน้อกี โดยไดท้ าการเจาะบ่อบาดาลเพิม่ขึน้ดว้ย ท าให้สามารถเพิม่ก าลงัผลติรวมไดเ้ป็น
วนัละ 987,600 ลกูบาศกเ์มตร 

(3) การระบายน ้าฝนและน ้าโสโครก เพื่อขจดัปญัหาการระบายน ้าโสโครก
น ้าฝน และป้องกนัน ้าท่วม อนัมผีลกระทบกระเทอืนต่อสุขภาพอนามยั และความสะอาดเรยีบรอ้ย
โดยตรง ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐับาลไดว้่าจา้งบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา ท าการส ารวจศกึษา
และท ารายงานแผนหลกัจนเสร็จสิ้น เพื่อเป็นหลกัในการด าเนินการต่อไป จากนัน้ได้ว่าจ้างให้
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วศิวกรทีป่รกึษาออกแบบรายละเอยีด เพื่อท าการก่อสรา้งในเขตอ าเภอชัน้ในบรเิวณระหว่างคลอง
ผดุงกรุงเกษม และแม่น ้าเจา้พระยา และบรเิวณทีต่ดิต่อเป็นเนื้อทีป่ระมาณ 12 ตารางกโิลเมตร ใน
ขณะเดยีวกนัรฐับาลไดเ้ริม่ท าการก่อสรา้งตามแผนหลกัทีไ่ดว้างไว ้คอื โครงการพระราม 4 ก่อสรา้ง
อุโมงคร์ะบายน ้า ขนาดใหญ่ มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางถงึ 3.3 เมตร ตามแผนหลกัที่วศิวกรที่ปรกึษาได้
ออกแบบไวเ้ป็นระยะทางยาวประมาณ 2 กโิลเมตร พรอ้มทัง้โรงสูบขนาดใหญ่ทีส่ามารถสูบน ้าดว้ย
อตัรา 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาทแีละพรอ้มทัง้อาคารทิ้งน ้าเพื่อระบายน ้าลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา ที่
บรเิวณช่องนนทรยี ์อุโมงคด์งักล่าวเชื่อมต่อกบัถนนพระราม 4 ไปตามถนนเชือ้เพลงิตรงไปออกสู่
แมน่ ้าเจา้พระยา ซึง่ค่าก่อสรา้งตามโครงการพระราม 4 ดงักล่าวมมีลูค่าประมาณ 70 ลา้นบาท 

(4) การก่อสร้างถนนในนครหลวง เป็นโครงการระยะ 10 ปี ซึ่งได้เริม่
ด าเนินการจากปี 2507 มคีณะกรรมการจากหน่วยราชการต่างๆ พจิารณาวางหลกันโยบายและ
ก าหนดถนนสายต่างๆ รวม 25 สาย ซึง่จะท าการก่อสรา้งปรบัปรุงและขยายใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้
ก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยา เพิม่เตมิอกี 2 สะพาน ในรอบระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 
ที่ผ่านมา รฐับาลได้อนุมตัิงบประมาณอุดหนุนให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพและธนบุร ีด าเนินการ
ก่อสรา้งถนนเสรจ็สิ้นไปแล้วรวม 7 สาย และก าลงัท าการก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาที่
บรเิวณท่าชา้งวงัหน้าและสะพานขา้มคลองบางกอกน้อยอยู่ ซึง่จะแลว้เสรจ็ในปี พ .ศ. 2516 ส่วน
สะพานแห่งที ่2 นัน้ จะไดท้ าการก่อสรา้งทีป่ลายถนนสาธรต่อไป 

ข. ปัญหาซ่ึงเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในการพฒันานครหลวง 

เขตนครหลวงไดข้ยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็ในรอบ 10 ปีทีแ่ลว้มา ประชากรเพิม่ขึน้
ในอตัราทีส่งูกว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี ทัง้จากอตัราการเกดิตามธรรมชาต ิและการอพยพมาจากส่วนอื่นๆ 
ของประเทศ การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของประชากรน้ี น าไปสู่ปญัหาส าคญัหลายประการ คอื 

(1) การผงัเมือง เมื่อสิ้นระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ปรากฏว่ายงัไม่ม ี
ผงัเมอืงรวมส าหรบัเขตนครหลวงซึง่ใชบ้งัคบัเป็นทางการได ้แมว้่าเคยมกีารจดัท าผงัเมอืงรวม โดย
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เมื่อประมาณปี 2503 แต่ผังนี้ก็ย ังมิได้รบัการตกลงยอมรบัเป็น 
ทางการ เมื่อต้นปี 2513 เทศบาลนครกรุงเทพไดจ้ดัท าผงัเมอืงรวมของเขตนครหลวงขึน้ และเมื่อ
ตน้ปี 2514 ส านกัผงัเมอืงไดจ้ดัท าผงัเมอืงนครหลวงฉบบัปรบัปรุง ผงัทีจ่ดัท าในระยะหลงัโดยทัง้ 2 
หน่วยงานนี้ ยงัมคีวามแตกต่างในหลกัการอยู่หลายประการด้วยกนั เช่น ขนาดของเมอืง จ านวน
ประชากร และการใช้ที่ดิน เป็นต้น การขาดผังเมืองรวมที่จะใช้เป็นพื้นฐาน ท าให้การวางผัง
สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการประปา การระบายน ้ า โทรศัพท์ ไฟฟ้า ถนน และ
การจราจร กระท าได้ด้วยความยากล าบาก ในการวางแผนสาธารณูปโภคแต่ละแห่งก็ต้องท าโดย
ก าหนดความคาดหมาย ว่าดว้ยการขยายตวัของเมอืงในอนาคต และตัง้ขอ้สมมตต่ิางๆ ขึน้ประกอบ 
จงึปรากฏว่ามหีลายกรณทีีข่อ้สมมตต่ิางๆ เหล่านี้ไมต่รงกนั และไมส่อดคลอ้งกนั 
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นอกจากข้อที่ว่า เรายงัไม่มผีงัเมอืงที่ยอมรบัรองร่วมกันแล้ว ก็ยงัขาด 
อ านาจทีจ่ะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืง เมือ่เกดิมกีารตกลงยอมรบัผงัเมอืงนัน้ขึน้ กฎหมายผงัเมอืง
ไดจ้ดัรา่งมาตลอดระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 แต่กย็งัไมม่กีารประกาศใช ้

ปญัหาเรื่องผงัเมอืงรวมและกฎหมายผงัเมอืงน้ี เป็นเรื่องที่มคีวามส าคญั
เป็นอยา่งยิง่ในการทีจ่ะท าใหก้ารขยายเมอืงและบรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ไดเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง
และมหีลกัเกณฑใ์นอนาคต 

(2) ท่ีอยู่อาศยั การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของนครหลวง และในขณะเดยีวกนั
กข็าดอ านาจทีจ่ะควบคุมการใชท้ีด่นิ ท าใหเ้กดิปญัหาเรื่องที่อยู่อาศยัขึน้หลายประการ เช่น ขาด-
แคลนทีอ่ยูอ่าศยั และทีอ่ยูอ่าศยัไมไ่ดม้าตรฐาน หรอืไมถู่กสุขลกัษณะ จงึเกดิปญัหาต่อเน่ืองในเรื่อง
แหล่งเสื่อมโทรม และการบุกรกุต่างๆ  

ความขาดแคลนเรื่องทีอ่ยู่อาศยั ส าหรบัผูม้รีายไดร้ะดบัต่างๆ ในปจัจุบนัมี
ประมาณ 100,000 หน่วย หากอตัราการก่อสรา้งทัง้ของรฐับาล และเอกชนยงัเป็นไปตามแนวโน้มที่
แลว้มา ความขาดแคลนนี้จะเพิม่ขึน้เป็น 170,000 หน่วย ในระยะอกี 10 ปีขา้งหน้า ในจ านวนนี้จะ
เป็นความขาดแคลนของผู้ที่มรีายได้ระดบัต ่าสุด คือ ผู้ที่มรีายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าครอบครวัละ 
1,500 บาท ประมาณกว่า 60,000 ครอบครวั 

แหล่งเสื่อมโทรมและการรุกล ้าที่มอียู่ทัว่ไปในเขตนครหลวง แหล่งที่ใหญ่ 
ทีสุ่ดคอืทีบ่รเิวณท่าเรอืคลองเตย ซึง่มผีูอ้ยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมนี้ประมาณ 4,300 ครอบครวั หรอื
ประมาณ 25,000 คน ในบรเิวณแหล่งเสื่อมโทรมและแหล่งรุกล ้าต่างๆ ไดม้ปีญัหาเรื่องขาดบรกิาร
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ขาดโรงเรยีน และเกดิปญัหาสงัคมขึน้หลายประการ 

การบริหารงานอาคารสงเคราะห์ในปจัจุบัน หน่วยงานของรฐัที่ท างาน 
เกี่ยวกบัเรื่องทีอ่ยู่อาศยัยงักระจดักระจายอยู่มาก ท าใหก้ารท างานในบางครัง้ขาดการประสานงาน 
และไม่มปีระสทิธภิาพ ความช่วยเหลอืที่รฐัจะใหต่้อเอกชนในเรื่องที่อยู่อาศยั ก็ยงัมอียู่น้อย และไม ่
สามารถส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนในเรื่องนี้เท่าทีค่วร ทางดา้นการเงนิกย็งัมไิดม้กีารศกึษาถงึแหล่งเงนิ 
ต่างๆ ทีอ่าจน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั 

(3) การประปา น ้าบรโิภคเป็นปจัจยัที่ส าคญัที่สุดอย่างหน่ึงในการด ารงชวีติ 
บรกิารของการประปานครหลวง ตลอดระยะเวลาทีแ่ลว้มาจนถงึสิน้ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 
ยงัไมเ่พยีงพอ ดงัจะกล่าวขา้งล่างนี้ 

ทางด้านปรมิาณการผลติ โดยที่การประปานครหลวงมไิด้มกีารปรบัปรุง
และขยายก าลงัผลิตมาเป็นเวลานาน ในขณะเดียวกันจ านวนประชากรผู้ใช้น ้า ก็เพิ่มขึ้นอย่าง  
รวดเรว็ ท าใหค้วามขาดแคลนมอียู่โดยทัว่ไป ยิง่ในฤดูแลง้ความขาดแคลนยิง่ทวคีวามรุนแรงมาก
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ขึน้ บ่อบาดาลซึ่งได้มกีารเจาะเพิม่ขึน้มาก เพื่อแก้ปญัหาความขาดแคลนเฉพาะหน้า ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 และไม่สามารถผลติน ้าไดป้รมิาณเพยีงพอและคุณภาพที่สมควร กบัทัง้ยงั
ปรากฏว่ามจี านวนบ่อซึง่ต้องทิง้ไปเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทัง้นี้ เนื่องจากการแผ่ขยายเขตของน ้าเคม็ใต้ดนิ
แผ่ลกึเขา้มาในแผ่นดนิมากขึน้ 

ระบบจ าหน่ายยงัไม่สามารถขยายตวัไดท้นัการ เนื่องจากขนาดของเมอืง
แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเรว็ประการหนึ่ง และการทีไ่ม่มผีงัเมอืงและไม่มกีารบงัคบัการใช้ทีด่นิอกี
ประการหน่ึง ท าใหก้ารวางแผนขยายระบบจ าหน่ายท าไดย้ากมาก 

การบริหารงานของการประปานครหลวงเองก็จะต้องมีการปรับปรุง
มากมายหลายประการดว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประหยดั การ
เกบ็รายไดจ้ากค่าน ้าในปจัจุบนัเกบ็เงนิไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 20 ของน ้าทีจ่ าหน่ายออกไป การ
อ่านมาตรวดัน ้ายงัไมค่รบถว้น มาตรวดัน ้าทีอ่่านแลว้กม็ไิดม้กีารตดิตามเกบ็เงนิ มาตรวดัน ้าทีเ่สยีก็
ไม่มกีารซ่อมแซม เหล่าน้ีเป็นเพยีงปญัหาบางประการทีเ่กดิขึน้ การบรหิารงานภายในและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารงานไดด้ยีิง่ขึน้ 

(4) การจราจร จ านวนยานพาหนะในเขตนครหลวงในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 เพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่งกว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี แต่ในขณะเดยีวกนั การปรบัปรุงก่อสรา้งถนน
เพิม่ขึน้ในอตัราต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ต่อปี นอกจากนี้ ถนนในเขตนครหลวงยงัขาดระบบอนัเหมาะสม มี
ถนนปลายตนัอยู่เป็นจ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถใชเ้ป็นทางผ่านไดป้ระโยชน์เต็มที่ การแก้ไขใน
ระยะทีแ่ลว้มาเป็นการแกเ้ฉพาะจุด ซึง่พอบรรเทาปญัหาการจราจรเฉพาะหน้าลงไปไดบ้า้ง แต่ยงัไม่
มแีผนรวมของระบบการจราจรจงึท าใหเ้กดิปญัหาจราจรตดิขดัและเกดิการสูญเปล่าทางเศรษฐกจิ
เป็นอยา่งมาก 

ทางด้านการบรหิารก็ยงัมีปญัหาอยู่หลายประการ หน่วยงานต่างๆ ที ่
เกี่ยวขอ้งท างานไม่สอดคล้องกนั เช่น เทศบาลสรา้งถนน ต ารวจจราจรตัง้สญัญาณ ต ารวจท้องที่ 
ควบคุมการจราจร กรมการขนส่งควบคุมรถประจ าทาง กรมโยธาเทศบาลควบคุมสะพานขา้มแม่น ้า 
จะเห็นได้ว่าการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ยงัไม่เพียงพอ นอกจากนี้การลงทุนของ
หน่วยงานต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการจราจรยงัไม่มแีผนรวม และขาดการประสานงาน ซึง่ท าใหผ้ล
ทีเ่กดิขึน้ไมด่เีท่าทีค่วร 

ผูใ้ชย้านพาหนะไม่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และไม่มกีารกวดขนั
ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั ในบางกรณี กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ยงัไม่รดักุม
และไม่เพยีงพอ เช่น เรื่องการจดัที่จอดยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น ท าให้ถนนที่ได้สรา้งขึ้นไว้มไิด ้
ใชป้ระโยชน์แก่การจราจรอย่างเตม็ที ่ระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจ าทาง ยงัจะต้องไดร้บั
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การปรบัปรุงให้มคีวามสะดวกสบายและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น เพื่อให้ทนักบัความต้องการของ
ประชาชนอกีเป็นอนัมาก 

(5) ปัญหาอ่ืนๆ นอกจากปญัหา 4 ประการทีก่ล่าวถงึขา้งต้น การพฒันานคร
หลวงเท่าทีแ่ลว้มายงัประสบปญัหาอื่นๆ อกีหลายประการ เช่น ระบบระบายน ้าฝน น ้าโสโครก และ
ป้องกนัน ้าท่วมยงัไม่ดพีอ พรอ้มกนันัน้ระบบการโทรศพัท์ การไฟฟ้า การศกึษา การสาธารณสุข
และการรกัษาพยาบาลกย็งัจะต้องจดัใหม้เีพิม่ขึน้ เพื่อบรรเทาปญัหาทีม่อียู่เดมิลง และเตรยีมการที่
จะรบัปญัหาต่อไปในอนาคตดว้ย 

โดยทัว่ไปแลว้กก็ล่าวไดว้่า นครหลวงไดข้ยายตวัไปอย่างรวดเรว็โดยไม่มี
แผน และการควบคุมการขยายตวันี้ คงจะต้องด าเนินต่อไปอกีเป็นเวลานาน ถ้าปล่อยให้เป็นดงันี้  
ต่อไปโดยไม่มแีผนและการควบคุมแล้ว จะก่อให้เกิดปญัหาซึ่งจะแก้ได้ยากขึน้ทุกท ีและเกดิการ 
เสยีเปล่ามากขึน้ทุกทดีว้ย 

ค. มาตรการ เป้าหมายและโครงการส าคญัของการพฒันานครหลวง 

เพื่อขจดัและบรรเทาปญัหาต่างๆ ดงัที่ไดก้ล่าถงึขา้งต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 ไดม้กีารก าหนดมาตรการเป้าหมาย และโครงการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการพฒันานครหลวง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) โครงการผงัเมืองนครหลวง ควรจะด าเนินงานเพื่อประกาศใชพ้ระราช-
บญัญัติผงัเมอืงในระยะแรกของแผน เนื่องด้วยเป็นพระราชบญัญัติที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไป  
เกีย่วกบัการวางผงัเมอืงทัง้ในเขตนครหลวงและในชุมชนอื่นๆ ทัว่ประเทศ พระราชบญัญตัผิงัเมอืง
นี้ จะเป็นกฎหมายหลกั เพื่อที่จะใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถด าเนินการให้ขยายตวัของเมอืง  
ต่างๆ ได้เป็นไปอย่างมหีลกัเกณฑ์และมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้การใช้ที่ดินและการจดัหาบรกิาร
สาธารณูปโภคต่างๆ ไดเ้ป็นไปอยา่งมแีผน 

พรอ้มกนันี้จะได้มกีารพจิารณาจดัตัง้หน่วยงานบรหิารรวมของนครหลวง
ขึ้น ครอบคลุมเนื้อที่ 4 จงัหวดั คือ พระนคร ธนบุร ีนนทบุร ีและสมุทรปราการ เพื่อให้การ
บรหิารงานของเขตนครหลวงไดเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั และมกีารประสานงานกนั
มากขึน้ ทัง้นี้ เพราะ 4 จงัหวดัดงักล่าวถงึขา้งตน้น้ีมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิต่อกนั และอกีประการหนึ่ง
ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานของรฐับางหน่วยแลว้ ทีม่อีาณาเขตการบรหิารงานควบคุม 4 จงัหวดันี้ เช่น 
การ ไฟ ฟ้ านครหลว ง  และการประปานครหลวง  เ ป็ นต้น  และ โดยที่ ส า นั กผัง เ มือ ง 
กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัท าผงันครหลวงฉบบัปรบัปรงุแลว้เสรจ็ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 
ซึ่งก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการขยายตัวของนครหลวงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
จ านวนประชากรในเขตนครหลวงในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามผงัที่ได้วางไว้นี้ จะได้มกีารใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเกี่ยวกบัการขยายตวัของจ านวนประชากรและการอพยพจากชนบท
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และตวัจงัหวดัอื่นๆ เขา้สู่เขตนครหลวง มาตรการต่างๆ เหล่านี้มปีรากฏเสนออยู่ในผงันครหลวง
ฉบับปรับปรุง และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอื่นๆ ทัง้ที่อยู่ใกล้เคียงนครหลวง และที่เป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ภ า ค ต่ า ง ๆ  อ ยู่ ด้ ว ย  ใ น 
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดม้กีารเริม่ด าเนินงานตามขอ้เสนอเหล่านี้ เพื่อใหก้ารขยายตวั
ของนครหลวงไดเ้ป็นไปตามความคาดหมายของส านกั-ผงัเมอืง 

(2) โครงการท่ีอยู่อาศยั อตัราเพิม่ประชากรของประเทศไทยได้เพิม่สูงขึน้
อย่างรวดเร็วตามสถิติปรากฏว่าจะมปีระชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยวประมาณร้อยละ 3.1 ต่อปี 
โดยเฉพาะในพระนคร-ธนบุร ีเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5.5 ต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นอตัราการเพิม่ของ 
ประชากรทีสู่งมาก ดงันัน้ปญัหาในเรื่องที่อยู่อาศยัจงึเกดิควบคู่กนัไปด้วย ปญัหาที่ส าคญัยิง่เมื่อมี
ประชากรเป็นจ านวนมากกค็อืเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัไมถู่กสุขลกัษณะมคีวามแออดั มสีภาพทรุดโทรม เป็น
แหล่งของโรคภยั กบัทัง้เกดิปญัหาทางดา้นสงัคมดว้ย 

เพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ีรฐับาลจงึได้จดัสรา้งที่อยู่อาศยัให้แก่ประชาชน โดย
การสร้างอาคารให้เช่าและเช่าซื้อในที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตที่เป็นแหล่งชุมชน ซึ่งมปีระชาชน
อาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้ประชาชนมรีายได้น้อย และผู้มรีายได้ในระดบัปานกลางได้มทีี่อยู่อาศยั
เป็นสดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ 

อย่างไรก็ตาม ผลงานการก่อสร้างที่รฐับาลได้จดัท าขึ้นมายงันับว่าน้อย 
เมือ่เทยีบกบัจ านวนความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความต้องการของประชาชนใน
เขตทีม่ชีุมชนอาศยัหนาแน่น เช่น พระนคร-ธนบุร ีจากสถติทิีร่วบรวมไดแ้สดงว่าจ านวนประชากรที่
เพิม่ขึน้สงูกว่าจ านวนอาคารทีส่รา้งขึน้ทัง้ทีเ่ป็นเขตรฐับาลและเอกชนในรอบ 10 ปี ทีแ่ลว้มา คอื ได้
มอีาคารสรา้งขึน้เพยีงประมาณ 150,000 หน่วย ในขณะทีป่ระชากรในนครหลวงไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 
1.1 ลา้นคน ทัง้นี้ ยงัไมค่ดิถงึความขาดแคลนทีม่อียูเ่ดมิแลว้เมือ่ 10 ปีก่อน 

อกีประการหนึ่ง รายงานแผนมหานครกรุงเทพ 2533 (Greater Bangkok 
Plan 2533) ซึง่จดัท าโดยบรษิทั Litchfield Whiting Bowne & Associates ไดร้ะบุถงึความต้องการ
ทีอ่ยู่อาศยัของประชากรไว้ว่าจะมปีระมาณปีละ 19,000 หน่วย และได้เสนอว่าอย่างน้อยทีสุ่ดการ
จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ประชาชน ควรจะท าประมาณปีละ 17,000 หน่วย ทุกๆ ปี เมื่อพจิารณาดูจาก 
การคาดคะเนของรายงานของบรษิทั Litchfield Whiting Bowne & Associates แลว้ การสรา้ง
อาคารทีอ่ยูอ่าศยัทีร่ฐับาลท าอยูใ่นขณะน้ีไมเ่พยีงพอ แมแ้ต่ส าหรบัส่วนที่เพิม่เตมิของความต้องการ
ของประชากร จงึควรจะเรง่รบีด าเนินการแกไ้ขเสยีโดยเรว็ 

การจดัสรา้งอาคารทีอ่ยู่อาศยั เป็นภาระกจิทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของรฐับาลที่
พงึมต่ีอประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัครอบครวัผูม้รีายไดน้้อย ในปจัจุบนัน้ีการสรา้งอาคารที่
อยู่อาศยัไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร ทัง้น้ี เกดิจากอุปสรรคปญัหาหลายประการ เช่น ยงัมไิด้วาง
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นโยบายในเรื่องที่อยู่อาศยัที่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้ ไม่สามารถที่จะ
ขยายงานและก าลงัคนใหเ้พยีงพอทีจ่ะด าเนินงานได ้นอกจากนัน้แลว้ยงัปรากฏว่าการด าเนิน-งานมี
หน่วยงานหลายหน่วย ท าใหง้บประมาณกระจดักระจายและขาดการประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิ 
ตลอดจนขาดหลกัเกณฑท์ีแ่น่นอนเกีย่วกบัการหาแหล่งเงนิทุน 

เพื่อแก้ไขปญัหาความต้องการอาคารที่อยู่อาศัย รฐับาลควรจะก าหนด
นโยบายใหแ้น่นอนแลว้ใชถ้อืเป็นหลกัในการด าเนินงาน โดยวางนโยบายดงัต่อไปนี้ 

รฐัจะส่งเสรมิและสร้างให้มทีี่อยู่อาศัยให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนโดยสมดุลยก์บัระดบัรายได้ของประชากรและทรพัยากรของรฐั ดว้ยการจดัการด้านทีด่นิ
และผังเมือง การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยมีหน่วยบริหารและ
ปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว รฐัจะได้ถือหลกัการและเป้าหมาย 
ส่วนรวมดงันี้ คอื 

(2.1) รัฐจะจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมทัง้ประเทศ โดยมี 
ระยะเวลาของโครงการ 30 ปี เริม่ปี 2515 ถงึปี 2544 โครงการนี้จะไดม้กีารปรบัปรุงเป็นครัง้คราว
เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

(2.2) ในการสรา้งที่อยู่อาศยั ส่วนใหญ่รฐัจะลงุทนสรา้งให้แก่ผู้มรีายได้
น้อยส าหรบัการสรา้งที่อยู่อาศยั ให้แก่ผูม้รีายได้ปานกลาง นอกจากรฐัจะด าเนินการแล้ว รฐัจะให้
ความช่วยเหลอืส่งเสรมิและสนบัสนุนใหว้สิาหกจิเอกชน ท าการลงทุนสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 

(2.3) เพื่อเป็นการช่วยเหลอืราษฎรในชนบทตลอดจนเป็นการป้องกนั
การอพยพเขา้สู่เขตชุมชน รฐัจะขยายกจิการนิคมสรา้งตนเองและการจดัสรรทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนใน
ชนบททีไ่มม่ทีีอ่ยูอ่าศยัท ากนิใหไ้ดม้ทีีอ่ยูแ่ละท ากนิเพยีงพอ 

(2.4) รฐัจะจดัใหม้กีารส ารวจความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเป็นระยะๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยได้ถูกต้อง และจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุง 
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 

(2.5) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่อยู่อาศยัได้ด าเนินงานไป
ในทางเดยีวกนัและมกีารประสานงานกนัอย่างใกลช้ดิ จะไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการประสานงานขึน้ชุด
หนึ่งท าหน้าทีพ่จิารณาในเรือ่งนโยบาย ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคและปญัหาทีจ่ะมขีึน้ รวมทัง้การ
พจิารณาปรบัปรงุการบรหิารงานอื่นๆ  

(2.6) รฐัจะสนับสนุนใหม้สีถาบนัการเงนิให้การช่วยเหลอืเงนิกู้เพื่อการ
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่า 
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(2.7) รฐัจะหาเงนิทุนเพิม่ขึน้โดยการออกพนัธบตัร หรอืกู้ยมืเงนิโดยวธิี
อื่น เพื่อการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัโดยตรง หรอืโดยรฐับาลค ้าประกนัแหล่งเงนิกู้ ทัง้ภายในประเทศและ
จากต่างประเทศ 

(2.8) รฐัจะส่งเสรมิใหใ้ชว้ธิกีารการก่อสรา้งแผนใหม่โดยวธิกีารประหยดั
โดยรฐัจะส่งเสรมิการลงทุนที่มกีารต่อเนื่องเป็นระยะยาว ในการตัง้โรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมผลติวสัดุก่อสรา้ง งานวจิยั เพื่อพฒันาการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการฝึกช่างทุก
ระดบัเพื่อใหม้คีวามสามารถในการก่อสรา้งแบบอุตสาหกรรม 

(2.9) รฐัจะจดัท าผงัหลกัใหส้มัพนัธ์กบัที่อยู่อาศยัของเมอืง ชนบท และ
ภาคต่างๆ ของประเทศ 

(2.10) การด าเนินงานแก้ปญัหาเรื่องที่อยู่อาศยั จะได้เน้นหนักในชุมชน
ใหญ่ๆ ก่อน 

(2.11) ตัง้เป้าหมายไว้ว่า การแก้ไขในนครหลวงจะพยายามแก้ให้แล้ว
เสรจ็ในระยะเวลา 10 ปี โดยถอืมาตรฐานว่าจะให้มกีารสรา้งที่อยู่อาศยัในอตัรา 10 หน่วย ต่อ
ประชากร 1,000 คนต่อปี 

(2.12) จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมทัง้
ทางดา้นสุขลกัษณะ ปญัหาสงัคม และสิง่แวดลอ้มต่างๆ  

(2.13) การด าเนินงานเรื่องที่อยู่อาศยั จะต้องให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางดา้นผงัเมอืง 

(2.14) รฐัจะพจิารณาลงทุน โดยรฐับาลและเอกชนเพื่อก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั
ในอตัราประมาณรอ้ยละ 4 ของผลผลติมวลรวมแห่งชาต ิ

(2.15) รัฐจะจัดหาและส่งเสริมเรื่องการใช้ที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะในเขตชุมชนขนาดใหญ่ โดยพยายามใชท้ีด่นิของรฐัก่อน 

(2.16) รฐัจะได้ด าเนินการปรบัปรุงทางด้านกฎหมาย ระเบยีบแบบแผน
และเทศบญัญตัเิพื่อใหก้ารพฒันาดา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหม้ปีระสทิธภิาพ และไดผ้ลตามนโยบาย 

เนื่องจากความขาดแคลนที่อยู่อาศยัในเขตนครหลวงมอียู่มาก และจะมี 
เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะบรรเทาปญัหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัยทัง้ในด้านจ านวน และ 
คุณภาพ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดม้กีารด าเนินงานดงัต่อไปนี้ คอื 

เริม่จดัตัง้หน่วยงานที่จะมหีน้าที่รบัผดิชอบทัว่ไปเกี่ยวกบัเรื่องที่อยู่อาศยั 
แทนที่จะเป็นหน่วยงานหลายหน่วยท าหน้าที่คล้ายคลงึกนัอย่างที่เป็นมา  ก่อนระยะของแผน 



 346 

พฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การจดัตัง้หน่วยงานนี้จะจดัท าเป็นขัน้ๆ คือในขัน้แรก จะมคีณะกรรมการ
ประสานงานในเรื่องที่อยู่อาศยั โดยมสี านักงานของตนเองท าหน้าที่วางแผนส่วนรวม และ 
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมอียู่แล้วโครงการจดัสร้างที่อยู่อาศยัของหน่วยงานต่างๆ 
ของรฐัจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของส านกังานคณะกรรมการดงักล่าว การปรบัปรุงเรื่องที่
อยูอ่าศยัน้ีมใิช่แต่เพยีงการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหม ่แต่จะรวมถงึการปรบัปรงุบรเิวณทีม่อียู่แลว้เดมิ และ
การปรบัปรงุแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ ซึง่มกีระจายอยูท่ ัว่ไปในเขตของนครหลวงดว้ย 

ทางด้านการเงนิ จะได้มกีารศกึษาเตรยีมการ และจดัตัง้สถาบนัการเงนิที่
จะส่งเสรมิงานเกี่ยวกบัที่อยู่อาศยัและการปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม โดยพยายามทีจ่ะหาแหล่งเงนิ
จากทัง้ภายในและต่างประเทศจะพยายามส่งเสรมิการออมภายในประเทศเพื่อที่อยู่อาศัย และ  
หาเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศมาเพื่อด าเนินการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัในเขตนครหลวงนี้ 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 คาดว่าจะได้รบัการช่วยเหลอืเรื่องเงนิกู้จากสหรฐัอเมรกิามา
ด าเนินการเรื่องที่อยู่อาศยัเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ประมาณ 32 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่จะเป็นเงนิทุนเริม่
ด าเนินการส าหรบัการกู้ยมืเพื่อที่อยู่อาศยัประมาณ 20 ล้านเหรยีญสหรฐั ลงทุนก่อสรา้งจดัที่อยู่
อาศยัใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยในเขตนครหลวงประมาณ 6 ลา้นเหรยีญสหรฐั และลงทุนใหเ้อกชนสรา้งที่
อยูอ่าศยัเป็นเงนิประมาณ 6 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

เป้าหมายในการพฒันาเรื่องที่อยู่อาศยัน้ีก็คอืจะส่งเสรมิการก่อสรา้งที่อยู่
อาศยัและการปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ เพื่อให้ความขาดแคลนที่อยู่อาศยัส าหรบัเขตนคร
หลวงทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพได้หมดสิ้นไปในระยะเวลา 10 ปี ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 3 การก่อสรา้งที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้มรีายได้น้อย ซึ่งเป็นภาระโดยตรงของรฐับาลนัน้ จะ
ด าเนินการตามจดุต่างๆ ทัง้ในเขตนครหลวงและบรเิวณชานเมอืง และปรบัปรงุแหล่งเสื่อมโทรมเดมิ
ให้ถูกสุขลกัษณะให้แก่ 30,000 ครอบครวั ก่อสรา้งอาคารสงเคราะห์ส าหรบัผู้มรีายได้น้อยแบบ
แฟลตประมาณ 5,076 หน่วย สรา้งอาคารสงเคราะห์แบบตกึแถว ซึง่ขา้งล่างเป็นรา้นคา้ประมาณ 
780 หน่วย นอกจากนี้จะได้จดัซือ้ทีด่นิไวเ้พื่อเตรยีมสรา้งอาคารสงเคราะห์ส าหรบัผู้มรีายได้น้อย
เพิม่ขึน้ในอนาคตในบรเิวณชานเมอืงอกีประมาณ 300 ไร่ และพรอ้มกนันี้กจ็ะไดร้่วมและส่งเสรมิให้
เอกชนได้ท าการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัที่ได้มาตรฐานส าหรบัผูม้รีายได้ปานกลางในเขตนครหลวงอกี
ส่วนหน่ึงดว้ย 

ในด้านมาตรฐานของที่อยู่อาศัย จะได้มีการศึกษาและท าข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานของวสัดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อส่งเสรมิผู้ที่จะลงทุน 
ก่อสรา้งที่อยู่อาศยัทัง้ในด้านรฐับาลและเอกชน งานที่เกี่ยวกบัการศกึษา วางแผน ออกแบบ และ
ก าหนดมาตรฐานของการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างนี้จะร่วมกนัด าเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ  
หลายหน่วย แต่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานของศูนย์วิจยัและพฒันาการก่อสร้างของสถาบันวิจยั 
วทิยาศาสครป์ระยกุตแ์ห่งประเทศไทยซึง่จะไดข้ยายงานในเรือ่งนี้ต่อไป 
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การส ารวจและจัดหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยจะต้อง 
ด าเนินงานเป็นประจ า และจะต้องขยายงานออกไปมากกว่าที่เป็นมาแล้วในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัใชป้ระโยชน์ในการวางแผนเรื่อง
ทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคตต่อไปดว้ย 

ปญัหาเรื่องความขาดแคลนและคุณภาพของที่อยู่อาศยัน้ีอาจกล่าวได้ว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนครหลวง และโดยทีป่ญัหาต่างๆ เหล่านี้ไดส้ะสมมาเป็นเวลานานจงึเป็นเรื่องที่
จะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งเรง่รบีในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

(3) โครงการประปานครหลวง จะได้มกีารปรบัปรุงระบบการบรหิารของ 
การประปานครหลวงตามข้อเสนอแนะซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้จดัท าไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรหิารงานของการประปานครหลวงในปจัจุบนั และเพื่อการขยายงานต่อไปในอนาคต การประปา 
นครหลวงจะไดป้รบัปรุงระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรกิารผูใ้ชน้ ้าไดท้นัท่วงทใีหส้ามารถหา
รายได้ได้อย่างเพยีงพอและโดยมาตรการรดักุมและให้สามารถวางแผนการเงนิได้อย่างรอบคอบ 
เพื่อเตรียมรับการขยายบริการที่จะให้แก่ผู้ใช้น ้ าได้ในอนาคต เพื่อให้การประปานครหลวง 
ด าเนินการตามแนวดงักล่าวได ้อาจมคีวามจ าเป็นปรบัปรุงอตัราค่าน ้าเพื่อใหค้วามยุตธิรรมแก่ผูใ้ช้
น ้าในท้องทีต่่างๆ และเพื่อให้การประปานครหลวงมรีายได้เพยีงพอที่จะใชใ้นการด าเนินงานปกติ
และการขยายงานในอนาคตดว้ย 

ในด้านการผลติ ก็จะได้เพิม่ก าลงัผลติรวมของการประปานครหลวงจาก
ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวนั เมื่อปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 เป็นประมาณ 2  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวนัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การปรบัปรุงปรมิาณน ้านี้จะต้อง 
ปรบัปรุงทัง้ทางด้านการผลิต คอื โรงกรองน ้ า และระบบบ่อบาดาลต่างๆ และทางด้านระบบ
จ าหน่ายน ้า คอื เส้นท่อขนาดต่างๆ เพื่อที่จะให้สามารถจดัหาน ้าให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 3.5 
ล้านคน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 และให้มปีรมิาณน ้าที่จะเพียงพอส าหรบัจ านวน
ประชากรทีจ่ะเพิม่ขึน้ต่อไปจนถงึระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 

เพื่อขยายความสามารถในการผลติและระบบจ าหน่ายน ้าประปา ออกไปให้
เพยีงพอต่อความต้องการของประชากรในเขตนครหลวง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ จะ
ได้มกีารหาแหล่งเงนิเพื่อมาลงทุนในการก่อสร้างระบบการผลติและระบบจ าหน่ายโดยจะหาทัง้
แหล่งเงนิจากภายในประเทศและจากต่างประเทสในรปูของสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศดว้ย 

(4) โครงการจราจรนครหลวง ในปลายแผนระยะที่ 2 รฐับาลได้จดัหา 
ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อมาท าการวางแผนจราจรนครหลวง โดยผู้เชี่ยวชาญจะได้ท าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั
การด าเนินงานระยะสัน้ และการวางแผนระยะยาว ซึง่จะใช้เป็นหลกัในการปรบัปรุงระบบจราจรใน
เขตนครหลวงและบรรเทาปญัหาการจราจรคบัคัง่ ในปจัจุบนัการศึกษาหาข้อมูล และวางแผน 
เกี่ยวกบัการแก้ปญัหาจราจรนครหลวง ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวน้ี จะรวมทัง้การศกึษาถงึระบบ
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ทางสายด่วน ระบบการคมนาคมเชื่อมต่อเมอืงภายนอกในทศิต่างๆ ระบบการคมนาคมเชื่อมต่อที่
รวดเรว็ระหว่างส่วนต่างๆ ของนครหลวง และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในครึง่แรกของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 และจะมโีครงการซึง่สามารถเริม่ด าเนินงานไดต้ัง้แต่ตอนต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะไดม้ี
การจดัตัง้องค์การขึน้ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการก่อสร้างทางบางสาย ซึ่งเป็นทางสายด่วนและเก็บค่า
ผ่านทาง เพื่อให้การจราจรไดม้คีวามคล่องตวัมากขึน้ จะมกีารจดัตัง้ส านักงานวางแผนจราจรนคร
หลวง เพื่อเป็นหน่วยงานวิชาการกลาง ท าหน้าที่วางแผนและประสานงานของโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง กล่าวคอื โครงการทีจ่ะด าเนินงานโดยหน่วยต่างๆ จะต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังานนี้ และเป็นไปตามผงัรวมทีจ่ะจดัท าขึน้ ส านักงานวางแผนจราจรนครหลวงนี้
จะมหีน้าทีท่ าการปรบัปรุงแผนหลกัเกี่ยวกบัการจราจรให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของเมอืงและ
ภาวะเศรษฐกจิสงัคมของนครหลวงต่อไปในอนาคตดว้ย 

การแก้ปัญหาจราจรในเขตนครหลวง จะต้องจดัท าหลายลกัษณะ
ด้วยกัน เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะจุดในบริเวณท่ีมีการจราจรคับคัง่ การก่อสร้างทาง 
สายด่วน การปรบัปรุงระบบรถประจ าทาง และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา
เพ่ิมเติม 

ทางด้านการลงทุนจะได้ศกึษาและพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิจากทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศเพื่อลงทุนในการปรบัปรงุการจราจรในเขตนครหลวง จากภายในประเทศจะได้
มกีารปรบัปรุงระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้มรีายได้ที่จะใช้ในการแก้ไขปญัหา
จราจรมากขึ้น จากต่างประเทศจะได้มกีารกู้เงนิจากสถาบันการเงนิระหว่างประเทศ หรอืจาก  
รฐับาลต่างประเทศกบัทัง้จะไดม้กีารส่งเสรมิใหเ้อกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศมาลงทุนเพื่อ
กจิการเหล่านี้ดว้ย 

ทางด้านการบริหารงานจะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจร 
ฉบบัใหม่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เพื่อใหผู้ท้ ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารงานจราจร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต ารวจจราจรสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ได้มี
มาตรการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับใหม่ และ
พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งฉบบัใหมข่ึน้ดว้ย 

(5) โครงการระบายน ้าฝนและน ้าโสโครก ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
2 ไดม้กีารจดัท าแผนหลกัเกีย่วกบัการระบายน ้าฝน น ้าโสโครก และการป้องกนัน ้าท่วมและไดม้กีาร
ออกแบบรายละเอยีดของกจิการต่างๆ เหล่านี้ไวส้่วนหนึ่งแลว้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
จะได้มกีารเริม่การก่อสรา้งตามแผนหลกัและแบบแปลนรายละเอยีดที่วางไว้แล้ว โดยจะไดเ้ริม่ต้น
จากเขตอ าเภอชัน้ในแล้วขยายตวัออกไปเรื่อยๆ การก่อสร้างอุโมงค์และโรงสูบน ้าบรเิวณถนน
พระราม 4 จะแลว้เสรจ็ ในต้นระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และเริม่ด าเนินการได ้ซึง่จะบรรเทา
ปญัหาเรื่องการระบายน ้าฝนและการป้องกนัน ้าท่วมในบรเิวณนัน้ เป็นเน้ือที่ประมาณ 7 ตาราง
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กิโลเมตร โครงการขัน้ต่อไป คอื โรงสูบน ้าที่ปลายคลองผดุงกรุงเกษม ทางด้านใต้และการ 
ก่อสรา้งอื่นๆ เช่น ประตูน ้า เขื่อน และการปรบัปรุงคลองต่างๆ ในเขตอ าเภอชัน้ในของนครหลวง 
ระบบระบายน ้าโสโครกกจ็ะไดร้บัการเริม่ด าเนินงานก่อสรา้ง ส าหรบัเขตอ าเภอชัน้ในในตอนปลาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เช่นเดยีวกนั 

ทางดา้นการบรหิารงานในเรื่องนี้ จะไดม้กีารรวมงานการระบายน ้าฝนและ 
น ้าโสโครกไวก้บัการประปานครหลวง เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดขีึน้ ทัง้นี้ 
จะไดเ้ป็นไปตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดว้างแผนไวร้่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม่
นี้จะมีหน้าที่ในด้านวางแผน และปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา การ 
ด าเนินงานก่อสรา้งต่างๆ รวมทัง้การบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ดก่้อสรา้งไวแ้ลว้ดว้ย 

ทางด้ านการ เ งินจะได้หา เ งิน เพื่ อมาล งทุน ในกิจการนี้ ทั ้ง จ าก
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทีใ่หก้ารก่อสรา้งต่างๆ ด าเนินไปไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัแผนหลกั
ทีไ่ดว้างไว ้

โดยทัว่ๆ ไปแล้วจะได้มกีารปรบัปรุงระบบระบายน ้าฝนและน ้าโสโครก 
โดยเริม่จากการระบายน ้าฝน เพื่อทีจ่ะได้ขจดัปญัหาและลดค่าใช้จ่ายทีต่้องเสยีอยู่ปีละเป็นจ านวน
มากในการซ่อมแซมถนน และบรรเทาความเสยีหายอื่นๆ ทีเ่กดิจากน ้าท่วมเป็นประจ า 

(6) การจดัท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ใน 
นครหลวงเช่นเดยีวกบัในชุมชนต่างจงัหวดั ยงัขาดสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนซึ่งพ านักอยู่ในที่แออดั ดงัจะปรากฏว่าในพระนครและธนบุร ีสวนสาธารณะและ
สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจของประชาชนมเีนื้อทีท่ ัง้สิน้ไมถ่งึ 1,000 ไร ่หรอืคดิเทยีบเพยีงเท่ากบัเนื้อที ่
1/3 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่นับว่าน้อยมาก ในการจดัท าผงัเมอืงนครหลวงตามมาตรฐานที่
ผู้เชี่ยวชาญผงัเมอืงก าหนด ควรจดัหาที่ดนิประมาณ 10 ไร่ เพื่อจดัสร้างสวนสาธารณะและที่
พกัผ่อนต่อประชากรจ านวน 1,000 คน ตามท าเลต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 3 จงึจะหาทางสนับสนุนให้เทศบาลและสุขาภิบาล 
ทัว่ประเทศจดัท าโครงการสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนให้เพิม่ 
มากขึ้น โดยพิจารณาใช้ที่ดินราชพสัดุหรือมีผู้บริจาคให้หรือพิจารณาจดัซื้อตามความจ าเป็น  
นอกจากนี้ จะส่งเสรมิการจดัสรา้งศูนยเ์ยาวชนและค่ายพกัแรมเยาวชนในส่วนภูมภิาคใหม้ากขึน้อกี
ดว้ย 

(7) กิจการอ่ืนๆ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นอกจากกิจการที่ได้
กล่าวถงึข้างต้นแล้ว ยงัจะมกีจิการอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการพฒันานครหลวงอยู่ด้วยอกีหลายประการ
ดว้ยกนั เช่น การปรบัปรุงบรกิารสาธารณสุขและการศกึษาการจดัศูนยเ์ยาวชนและสถานทีพ่กัแรม
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ของเยาวชน การจดัสนัทนาการต่างๆ ส าหรบัผู้ที่อยู่ในเขตนครหลวง และการปรบัปรุงบรกิาร
ทางดา้นโทรศพัท ์และไฟฟ้าเพื่อสนองต่อความตอ้งการทีม่เีพิม่ขึน้อยูเ่รือ่ยๆ  

ง. ความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต 

จากเป้าหมายในการพฒันานครหลวงที่ได้วางไว้ เพื่อด าเนินการตามโครงการ
ต่างๆ ต่อไปในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นัน้ จะเป็นแนวทางท าให้สามารถคาดหมายถึง 
ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัหรอืบงัเกดิขึน้ในอนาคตไดว้่า เมื่อไดจ้ดัวางผงัเมอืงรวม และนโยบายการใช้
ทีด่นิใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และน าออกใชบ้งัคบัควบคู่กนัไปกบักฎหมายผงัเมอืงแลว้ จะท าให้
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในทางด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภค  
มหีลกัเกณฑห์รอืโครงร่างทีจ่ะยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการวางแผนของตนเองขึน้ ปญัหาต่างๆ ใน
นครหลวง เช่น การจราจร การคมนาคมขนส่ง การระบายน ้า การประปาและทีอ่ยู่อาศยั กจ็ะค่อยๆ 
คลี่คลายสู่สภาพที่ดขี ึ้นกว่าในปจัจุบนั ซึ่งจะมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยและความสง่างามของนครหลวง ตลอดจนสุขภาพอนามยัและเศรษฐกจิของประชาชนผู้
อาศยัอยูใ่นนครหลวง โครงการทีส่ าคญัต่อไปในอนาคตทีจ่ะต้องเริม่ต้นวางมาตรการใหร้ดักุมตัง้แต่
บดัน้ีไป คอื การควบคุมและป้องกนัอากาศเสยีควบคู่ไปกบัการควบคุมและป้องกนัน ้าเสยี ซึง่จะต้อง
เตรียมการออกกฎหมายพร้อมกันไปเพื่อใช้บังคับเป็นหลักในการด าเนินงานให้ได้ผลยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การปรบัปรุงโรงเรยีนและศูนยก์ารคา้ประจ าถิน่ พรอ้มทัง้สวนสาธารณะไวต้ามจุดต่างๆ 
รอบนครหลวง ก็เป็นสิง่จ าเป็นที่ควรจะได้จดัท าขึ้นในอนาคต เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อสอดคล้องกบัผงั 
นครหลวงและเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน ท าให้สามารถเกิดการประหยดั
ทางดา้นส่วนรวมซึง่จะมผีลต่อการเศรษฐกจิต่อไป 

2. การพฒันาเมืองนอกนครหลวง 

ก. ผลการด าเนินงานตามแผนฉบบัท่ี 2 ในการพฒันาเมืองนอกนครหลวง 

โครงการดา้นสาธารณูปการในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ทีผ่่านมาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาเมอืงนอกนครหลวง ซึง่รฐับาลไดด้ าเนินการไปแลว้มดีงัต่อไปนี้ 

(1) การประปาจงัหวดั ในระยะของพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 รฐับาลได้ท าการ 
ปรบัปรุงและขยายก าลงัผลติของการประปาเดมิที่มอียู่แล้วรวมทัง้สิ้น 73 แห่ง และท าการสรา้ง
ประปาแห่งใหม่ขึน้อกี 49 แห่ง รวมเป็นการประปาทีก่รมโยธาเทศบาลด าเนินการทัง้สิน้ 145 แห่ง 
ก าลงัผลติรวมทัง้สิ้นวนัละ 396,240 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยงัได้ส่งเสรมิให้เอกชน เทศบาล 
สุขาภิบาล และเทศบาลต าบลด าเนินการประปาจงัหวดั ซึ่งกรมโยธาเทศบาลควบคุมสมัปทาน
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 42 แห่ง รวมเป็นการประปาทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจุบนัทัง้สิน้ 187 แห่ง มี
ก าลงัผลติรวมได้ประมาณวนัละ 471,264 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ก าลงัผลติมากกว่าเป้าหมายเมื่อ
เทยีบกบัก าลงัผลติ ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ประมาณวนัละ 460,000 ลกูบาศกเ์มตร 
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(2) การจัดหาน ้าสะอาดในชนบท หมู่บ้านในชนบททัว่ประเทศมีทัง้สิ้น
ประมาณ 50,000 หมูบ่า้น ทีย่งัขาดแคลนน ้าสะอาดส าหรบับรโิภค ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
2 ไดว้างเป้าหมายทีจ่ะจดัหาน ้าสะอาดส าหรบัอุปโภคและบรโิภคใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ เป็นจ านวน
ประมาณ 20,000 หมู่บ้าน โดยเร่งด าเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษ มี
คณะกรรมการบรหิารโครงการเป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอื กรมอนามยั กรม
ทรพัยากรธรณี กรมโยธาเทศบาล กรมชลประทาน รพช. และกรมการปกครอง ด าเนินการจดัท า
ประปาหมู่บ้านเจาะบ่อบาดาล ขุดสระน ้า สร้างบ่อตื้น สร้างถังเก็บน ้า โดยได้แบ่งหน้าที่กันท า
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และด าเนินการไดท้ัง้สิน้ประมาณ 14,560 หมูบ่า้น 

(3) การผงัเมือง ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 รฐัไดพ้ยายามเร่งรดัทีจ่ะออก
กฎหมายเกี่ยวกบัการผงัเมอืงส าหรบัทัง้ในเขตนครหลวง และเมอืงนอกเขตนครหลวงต่างๆ ทัง้นี้ 
เนื่องจากไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของโครงการผงัเมอืงส าหรบัชุมชนต่างๆ ทีจ่ะต้องมกีฎหมายบงัคบั
ควบคู่กนัไป ไดน้ าเสนอกฎหมายผงัเมอืงดงักล่าวเขา้สู่การพจิารณาของรฐัสภาแลว้ และไดร้บัมอบ
ให้ท าการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อเสนอสู่การพจิารณาต่อไป พรอ้มกนันัน้ไดด้ าเนินการวางผงัเมอืงรวม 
เพิม่ขึน้อกี 19 แห่ง และผงัเมอืงเฉพาะ 356 แห่ง 

ข. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในการพฒันาเมืองนอกนครหลวง 

ปญัหาซึ่งเกิดขึ้นส าหรับเมืองนอกเขตนครหลวง และจะเกิดต่อไปนัน้ก็มีอยู่ 
มากมายหลายประการดว้ยกนั ซึง่อาจสรปุประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ คอื 

(1) การผงัเมือง เช่นเดียวกับเขตนครหลวง การขยายตัวของเมืองและ 
ชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ กย็งัเป็นไปอย่างไม่มแีผนในหลกัเกณฑแ์ละไม่มกีารควบคุมในระยะของ
แผนทีแ่ลว้มาไดม้กีารจดัท าผงัเมอืงรวมของเมอืงและชุมชนต่างๆ ขึน้หลายแห่ง แต่กย็งัไม่มอี านาจ
ใชบ้งัคบัปญัหาในเรือ่งผงัเมอืงน้ี จงึเกดิขึน้ในเมอืงและชุมชนต่างๆ นอกเขตนครหลวงเช่นเดยีวกนั 

(2) การประปาจงัหวดั ในปจัจุบนัในเขตจงัหวดัและชุมชนขนาดใหญ่ทุกแห่ง
มกีจิการประปา แต่ส่วนมากแลว้ปรมิาณการผลติ ระบบจ าหน่ายน ้า และการบรหิารงานยงัจะต้องมี
การปรบัปรงุอกีมาก รายไดข้องการประปาจงัหวดัต่างๆ ส่วนใหญ่มเีพยีงพอทีจ่ะขยายงานต่อไปได ้

(3) การจดัหาน ้าสะอาดตามหมู่บ้าน น ้าบรโิภคเป็นของทีจ่ าเป็นทีสุ่ดอย่าง
หนึ่งไม่ว่าชุมชนจะมขีนาดใดกต็าม การจดัหาน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบรโิภคในชุมชนขนาดเลก็ เช่น 
ตามหมู่บ้านและเขตสุขาภิบาลต่างๆ ในปจัจุบันยงัมคีวามขาดแคลนอยู่อีกมาก ถึงแม้ว่าจะมี
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการดา้นนี้อยู่หลายหน่วยด้วยกนั เช่น กรมการปกครอง กรมโยธาเทศบาล 
 กรมอนามยั กรมทรพัยากรธรณ ีกรมชลประทาน ส านักงานเรง่รดัพฒันาชนบท เป็นตน้ 

(4) การคมนาคม ทัง้ในเมอืงเลก็ใหญ่และระหว่างหมู่บา้นต่างๆ การจดัระบบ
คมนาคมใหด้ขีึน้ เช่น โครงการสรา้งทางหลวงชนบท จะเป็นการช่วยให้ความสะดวกและยกระดบั



 352 

การครองชพีของประชากรนอกนครหลวงได้เป็นอย่างด ีบรกิารทางด้านนี้ยงัมคีวามขาดแคลนทัง้ 
ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพ และจะตอ้งมกีารปรบัปรงุอกีมาก 

ค. มาตรการเป้าหมายและโครงการส าคญัในการพฒันาเมืองนอกนครหลวง 

 (1) โครงการผงัเมือง จดัวางผงัเมอืงส าหรบัชุมชนต่างๆ ที่มกีารขยายตัว
อย่างรวดเรว็ในต่างจงัหวดัให้เสร็จสิ้น เพื่อเป็นการเตรยีมการไว้ล่วงหน้า โดยใช้หลกัเกณฑ์ที่
ถูกต้องตามหลกัวชิาการในการแบ่งย่านการใชท้ี่ดนิ การจราจร ทีอ่ยู่อาศยั และเรื่องอื่นๆ ทัว่ไปที่
เกี่ยวขอ้ง ส่งเสรมิและเร่งให้มกีารประกาศใชก้ฎหมายผงัเมอืง และกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรบัการบรหิารงานของหน่วยราชการต่างๆ ใหเ้ป็นไปโดยเรยีบรอ้ยและ
รวดเรว็ยิง่ขึน้ และเพื่อให้เป็นกรอบบงัคบัไว้ให้การปฏบิตัเิป็นไปตามแผนผงัที่ได้วางไว้ ตลอดจน
ส่งเสรมิให้มกีารขยายชุมชนต่างๆ ในส่วนภูมภิาคเพื่อให้เกิดศูนย์การค้า การเกษตร  การเงนิ 
อุตสาหกรรม และบรกิารต่างๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทัง้จดับรกิารสาธารณูปโภคอย่างพอเพยีงและได้
มาตรฐาน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดใหม้กีารวางผงัเมอืงรวมปีละ 
6 แห่ง รวมเป็นประมาณ 30 แห่ง วางผงัเฉพาะปีละประมาณ 60 แห่ง รวมเป็น 300 แห่ง ประกาศ
กฎกระทรวงใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมประมาณ 18 แห่ง ใช้บงัคบัผงัเฉพาะประมาณ 7 แห่งและ 
ด าเนินการเพื่อใหม้เีมอืงใหมเ่ป็นเมอืงบรวิารของนครหลวงดว้ย 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานไดเ้ป็นไปตามผงัเมอืงทีก่ าหนดไว ้จะไดส้นับสนุนให้
จดัตัง้องคก์ารบรูณะทอ้งถิน่ขึน้ในระยะของแผน เป็นหน่วยงานกลางมหีน้าทีด่แูลใหก้ารก่อสรา้งและ
การใช้ที่ดินต่างๆ ได้เป็นไปตามผงัเมอืงที่ก าหนดไว้ องค์การบูรณะท้องถิ่นนี้จะจดัตัง้ขึ้นเป็น 
รฐัวิสาหกิจมอี านาจหน้าที่ในการจดัหาที่ดินและควบคุมให้การก่อสร้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับ  
ผงัเมอืง 

(2) โครงการประปาจงัหวดั ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะได้มกีาร
ส ารวจวางแผนและเรยีงล าดบัความส าคญัของโครงการปรบัปรุงประปาจงัหวดัทัง้ในส่วนที่อยู่
ภายใต้ความรบัผิดชอบของกรมโยธาเทศบาล และของเทศบาลต่างๆ ก็จะได้มีการขยายและ
สรา้งใหม ่และจะไดจ้ดัหาแหล่งเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในเรือ่งนี้ทัง้จากภายในและจากนอกประเทศ 

ในปจัจุบันประปาจังหวัดทัว่ประเทศ รวมทัง้ประปาเทศบาลต่างๆ มี
ความสามารถในการผลติประมาณ 5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวนั ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
จะไดม้กีารปรบัปรงุและขยายก าลงัผลติของการประปาจงัหวดัปีละประมาณ 20 แห่ง และคาดว่าใน
ปลายระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะมกี าลงัผลติรวมทัง้สิน้ประมาณ 660,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนั นอกจากนี้จะได้ตัง้ศูนย์พฒันาการประปาประจ าภาคต่างๆ 4 แห่ง คอื ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต้ นอกจากนี้ จะไดม้กีารส ารวจและวางแผนหลกัของการประปาทีม่ ี
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ความส าคญัอนัดบัสูงอกีประมาณ 9 แห่ง และจะได้มกีารขยายงานและก่อสรา้งกจิการประปาทีไ่ด้
ท าการส ารวจวางแผนเรยีบรอ้ยแลว้ 

(3) โครงการจดัหาน ้าสะอาดในชนบท เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ชนบท
ต่างๆ ได้มนี ้าสะอาดอุปโภคและบรโิภค ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 มหีน่วยงานต่างๆ  
ด าเนินงานในเรื่องนี้หลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น กรมโยธาเทศบาล กรมทรพัยากรธรณี กรม
อนามยั กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมการพฒันาชุมชน และส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท 
เป็นต้น งานทีไ่ดจ้ดัท าขึน้มหีลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น การจดัท าบ่อบาดาล ประปาหมู่บา้น บ่อตื้น 
ขดุลอกสระหนองคลองบงึ จดัหาถงัเกบ็น ้าคอนกรตีและถงัเกบ็น ้าเหลก็ จดัท าอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 
เป็นต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะได้จดัใหม้กีารประสานงานและแบ่งงานกนัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานและเพื่อประชาชนไดร้บัประโยชน์จากโครงการ
นี้มากขึน้ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จะได้ด าเนินการจดัหาน ้าสะอาดใน
ชนบทในรปูต่างๆ โดยหน่วยงานทีก่ล่าวถงึขา้งต้นเพิม่ขึ้นอกีส าหรบั 20,000 หมู่บ้าน ซึง่ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดด้ าเนินการไปไดแ้ลว้ประมาณ 15,000 หมูบ่า้น 

เพื่อเรง่รดัการด าเนินงานตามโครงการนี้จะไดม้กีารขอความช่วยเหลอืจาก 
ต่างประเทศทัง้ทางดา้นวชิาการ เครื่องมอื และอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ย และในการจดัท าแผนทีจ่ะจัดหา
น ้าสะอาดให้แก่ชุมชนและหมู่บา้นในชนบทนี้ จะไดม้กีารส ารวจความต้องการของแต่ละท้องทีแ่ละ
ศกึษาหาวธิกีารทีจ่ะจดัหาแหล่งน ้า และวธิกีารผลติน ้าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละท้องที ่โดยจดัท า
เป็นแผนรายละเอยีดการด าเนินงานแยกเป็นเขตต่างๆ ซึง่แผนรายละเอยีดนี้จะไดจ้ดัท าใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

(4) โครงการพฒันาด้านอ่ืน สิง่ทีม่คีวามส าคญัมากกค็อื การพฒันาเมอืงใหม ่
การส่งเสรมิใหเ้มอืงที่มโีอกาสขยายตวัได้รวดเรว็ สนับสนุนใหม้ศีูนยก์ลางการพฒันาในภาคต่างๆ 
เพื่อป้องกนัมใิห้คนมุ่งทีจ่ะเขา้มาสู่เขตนครหลวงตลอดเวลา การพฒันาเมอืงใหม่นี้ควรจะจดัท าขึน้
ในทุกๆ ภาคตามแผนผงัซึง่ทางส านกังานผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทยจะไดจ้ดัท าขึน้ต่อไป 

ง.  ความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต 

เมือ่ไดด้ าเนินนโยบายทางดา้นพฒันาเมอืงในต่างจงัหวดั และชุมชนในทอ้งถิน่แลว้ 
ในขณะเดยีวกนัควรไดส้่งเสรมิและพฒันาเมืองเอกต่างๆ ทีม่รีายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกจิมัน่คงมี
แหล่งอาชีพอุตสาหกรรม และธุรการงานที่จะเลี้ยงชาวเมืองได้ด้วยดี พร้อมทัง้มีบริการ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคสมบูรณ์ให้เป็นศูนยก์ลางของความเจรญิในภาคต่างๆ ทัง้นี้ จะ
เป็นการกระจายความเจรญิไปสู่ทอ้งถิน่ใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ในอนาคต และทัง้ยงัเป็นการควบคุมทางอ้อม 
มใิห้เกดิการอพยพขนานใหญ่เขา้มาประกอบอาชพีในนครหลวงด้วย เมอืงส าคญัที่ขณะนี้มฐีานะ
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ทางเศรษฐกจิมัน่คง มกีารเจรญิเตบิโตของเมอืงอยู่ในอตัราสูง และมศีูนยก์ารคา้ ถนนหนทาง และ
รถไฟ ซึง่สามารถพฒันาให้เป็นเมอืงเอกไดใ้นอนาคต เช่น เชยีงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น เป็น
ต้น หากนโยบายพฒันาเมอืงเอกในภาคต่างๆ ได้ถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงัแล้ว จะมผีลดต่ีอสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศในส่วนรวม โดยเฉพาะการลดความแตกต่างระหว่างสภาพทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของนครหลวงกบัเมอืงอื่นๆ ดว้ย 

3. การพฒันาส่วนท้องถ่ิน 

ประเทศไทยไดจ้ดัรปูการปกครองราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ออกเป็น 4 ระดบั คอื องคก์าร 
บรหิารส่วนจงัหวดั (71 แห่ง) เทศบาล (120 แห่ง) สุขาภบิาล (631 แห่ง) และองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล (43 แห่ง) หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่เหล่านี้แยกต่างหากจากการบรหิารราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค มขีอบเขตและความรบัผดิชอบครอบคลุมเนื้อทีแ่ละประชากรเป็นแห่งๆ 
มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในความเป็นอยูข่องประชากรในเขตการปกครองของตน หน้าทีท่ีส่ าคญั 
ได้แก่ การจดัหาและให้บริการในด้านการคมนาคม การศึกษา การสาธารณ -สุข และกิจการ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอื่นๆ แก่ชุมชนนัน้ๆ เจตนารมณ์อกีประการหนึ่ง กค็อื หน่วยการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงักล่าว มหีน้าทีช่่วยส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรูถ้งึการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธปิไตยอกีด้วย อย่างไรก็ตาม แมใ้นปจัจุบนัก าลงัทางเศรษฐกจิการคลงั 
และการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเหล่านี้  ก็ยงัไม่เพียงพอที่จะด าเนินกิจการ 
สาธารณประโยชน์ให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยพละก าลังของตนเองได้  รัฐบาลกลางโดย
กระทรวงมหาดไทยจงึยงัคงท าหน้าที่ควบคุมและส่งเสรมิทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การคลงั สงัคมและ
การบรหิารงาน เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ไดก้้าวไปสู่การพึง่ตนเองได้ในที่สุด การพฒันา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ 
สงัคมของส่วนทอ้งถิน่นัน้ 4 รปูนี้ ไดแ้ยกพจิารณาตามล าดบัความส าคญัทางเศรษฐกจิและจ านวน
ประชากรออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื  

(1) การพฒันานครหลวง (เทศบาล 2 แห่ง) 

(2) การพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในเมอืง (เทศบาลอื่น) 

(3)  การพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน (สุขาภบิาล) 

(4) การพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชนบท (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั - ต าบล) 

ส าหรบัการพฒันาส่วนท้องถิ่นในชนบทนัน้ได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 ว่าด้วยการพฒันา 
ส่วนภูมภิาคแล้ว ในบทน้ีจงึมุ่งกล่าวถงึปญัหาและการพฒันาส่วนท้องถิน่นครหลวง ในเมอืง และ
ส่วนท้องถิ่นในชุมชนเป็นส าคญั โดยจะกล่าวภายในขอบเขตเฉพาะการใช้จ่ายพฒันาฯ จากเงนิ
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รายไดส้่วนท้องถิน่เอง และเงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ ทีไ่ดจ้ดัสมทบใหส้่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ 
ไดด้ าเนินการเอง ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหซ้ ้าซอ้นกบัการใชจ้่ายพฒันาฯ โดยตรงจากส่วนกลางที่ไดก้ล่าวไว้
แลว้ในแผนพฒันาบทอื่นๆ ส าหรบัโครงการพฒันาของส านักงาน ร .พ.ช. นัน้ ส่วนใหญ่ไดแ้ยกไป
รวมพจิารณาไวต้ามสาขาพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น สาขาเกษตร 

ก. การพฒันาส่วนท้องถ่ินในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 

(1) งบพฒันาส่วนท้องถ่ิน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 (2510 - 2514) 
รายจา่ยพฒันาส่วนทอ้งถิน่ทัง้สิน้มจี านวน 6,062.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 9.0 แยก
ไดเ้ป็นรายจ่ายพฒันาจากเงนิรายไดข้องส่วนทอ้งถิน่เอง 3,950.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปี
รอ้ยละ 7.9 และจากเงนิอุดหนุนโดยงบประมาณแผ่นดนิ 2,112.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 
11.7 หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65 และ 36 ของรายจา่ยพฒันาทอ้งถิน่ทัง้สิน้ตามล าดบั 

(2) รายได้ของส่วนท้องถ่ิน เพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะของรายได้ประเภท 
ต่างๆ ตลอดถงึสดัส่วนและแนวโน้มเท่าทีผ่่านมา จงึไดแ้สดงทีม่าและสดัส่วนของรายไดป้ระจ าของ
เทศบาลนครกรุงเทพฯ-ธนบุร ีเพื่อเป็นแนวทาง คอืในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ 2510 - 2513) มี
รายได้ประจ าทัง้สิ้น 1,729.0 ล้านบาท โดยมอีตัราเพิม่เฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 9.2 แยกเป็นรายได้ที่
เ ท ศ บ า ล 
ด าเนินการและจดัเกบ็เองจ านวน 609.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 12.4 และเป็นรายไดท้ี่
รฐับาลจดัเกบ็และแบ่งสรรใหจ้ านวน 1,120.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 8.9 และคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 35 และ 65 ของรายไดป้ระจ าทัง้สิน้ตามล าดบั รายไดป้ระจ านี้แบ่งเป็นหมวดได ้9 
หมวด และจดัเป็นรายไดห้ลกัทีส่ าคญัตามล าดบัไดด้งันี้ คอื 

1) ภาษกีารคา้รอ้ยละ 47.0  

2) ภาษโีรงเรอืนรอ้ยละ 16.1 

3) ภาษีสุราเครื่องดื่มจากขา้วส่งออก น ้ามนัและอากรมหรสพรอ้ยละ 
    9.5 

4) ภาษอีื่นๆ รอ้ยละ 8.6 

5) ภาษแีละค่าธรรมเนียมลอ้เลื่อนรอ้ยละ 8.3 

6) ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาตรอ้ยละ 4.2 

7) รายไดอ้ื่นๆ 3.4 

8) ภาษบี ารงุทอ้งที ่2.4 



 356 

9) กิจการสาธารณูปโภคและเทศพานิชร้อยละ 0.5 ของรายได้
    ประจ าทัง้สิน้ 

(3) รายจ่ายตามลกัษณะงานพฒันาฯ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2  
รายจ่ายพฒันาตามลกัษณะงานของส่วนทอ้งถิน่นครหลวง ส่วนท้องถิน่ในเมอืงและส่วนท้องถิน่ใน  
ชุมชนจ านวนทัง้สิน้ 6,062.0 ลา้นบาท แยกไดเ้ป็น 

 การศกึษาจ านวน 1,030.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17 

 การก่อสร้างถนนและท่อระบายน ้ า 1,636.0 ล้านบาท หรือ 
รอ้ยละ 27 

 การรกัษาความสะอาด 848.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14 

 การประปาและจดัหาน ้าใช ้182.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3 

การพฒันาด้านอื่นๆ รวมถงึการปรบัปรุงแหล่งชุมชน การส่งเสรมิอาชพี 
การสนัทนาการป้องกนัอคัคภียั ไฟฟ้า และการพฒันางานบรหิารฯ จ านวน 1,940.0 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 32 ของรายจา่ยพฒันาทัง้สิน้ 

ข. ปัญหาและอปุสรรของการพฒันาส่วนท้องถ่ิน 

โดยที่การพฒันาส่วนท้องถิ่นยงัไม่มแีผนหลกัที่แน่ชดั คงมแีต่นโยบายกว้างๆ ที่
ก าหนดไว้ในแผนรวมของประเทศเท่านัน้ จงึท าให้การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในส่วนท้องถิ่น
ประสบปญัหาและอุปสรรคบางประการดงัน้ี คอื 

(1) ด้านการคลงั ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปส่วนใหญ่ประสบกับปญัหาทางด้าน
การเงนิ  การคลงั กล่าวคอื รายได้ไม่พอรายจ่าย แม้แต่เทศบาลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนอยู่
หนาแน่น และบางแห่งมกี าลงัทางเศรษฐกจิสูง กต็้องประสบกบัปญัหาการขาดแคลนก าลงัเงนิเพื่อ
บรูณะพฒันาทอ้งถิน่ ดงัจะเหน็ไดว้่า เทศบาลนครกรุงเทพ - ธนบุร ีซึง่เป็นเขตนครหลวง กย็งัต้อง
อาศยัเงนิอุดหนุนรฐับาลปีละมากๆ ปญัหาน้ีอาจแยกประเดน็ทีส่ าคญัได ้3 ประการ คอื 

(ก) การจดัเก็บรายได้ของส่วนท้องถิ่นขาดประสทิธภิาพการจดัเก็บ 
ส่วนใหญ่เกบ็ไดต้ ่ากว่าทีค่วรจะเป็นมาก ทัง้ๆ ทีร่ฐับาลก าหนดอตัราภาษบีางประเภททีส่่วนทอ้งถิน่ 
สามารถจดัเกบ็ไดไ้วส้งู 
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(ข) การใช้จ่ายของส่วนท้องถิ่นมกักระท าการพจิารณาเป็นปีๆ ไม่มี 
แผนพฒันาหรอืแผนงานล่วงหน้าในระยะยาวหรอืระยะสัน้ กบัทัง้ยงัมไิด้จดัการควบคุมการบญัชี
ตามระบบสมยัใหม่ ตลอดจนยงัมไิด้ก าหนดอัตราก าลงัโดยสมบูรณ์ การใช้จ่ายส่วนท้องถิ่นจงึ  
สิน้เปลอืงและไมไ่ดร้บัผลประโยชน์อยา่งเตม็ที ่อตัราส่วนการใชจ้่ายเป็นจ านวนไม่น้อยทีจ่่ายไปเพื่อ
การบรหิารงาน การใชจ้า่ยเพื่อการลงทุนพฒันาจงึมอีตัราส่วนต ่าเกนิไปไมเ่หมาะสม 

(ค) เนื่องจากส่วนท้องถิน่ไดร้บัเงนิอุดหนุนตามโครงการพฒันาต่างๆ 
จากรฐับาลล่าชา้ ส่วนใหญ่กว่าจะไดร้บักล็่วงเขา้กลางปีงบประมาณ 

(2) การบริหารงาน การบรหิารงานส่วนทอ้งถิน่บางรปู โดยเฉพาะเทศบาลยงั
ขาดเสถยีรภาพและประสพความลม้ลุกคลุกคลานอยู่มาก ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากการแข่งขนัช่วงชงิ 
ต าแหน่งบรหิารเทศบาล ท าใหก้ารบรหิารงานเทศบาลขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิลไปมาก 

(3) ปัญหาเก่ียวกบัรปูการปกครองท้องถ่ินและระเบียบปฏิบติั โดยที่ส่วน
ท้องถิ่นในชุมชนขนาดใหญ่เช่นในเขตนครหลวงต้องประสบปญัหาต่างๆ เป็นเอนกประการ อาทิ
เช่น ปญัหาการอ านวยบรกิารแก่ประชาชนในดา้นต่างๆ ปญัหาการรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของ
บา้นเมอืง ปญัหาเกีย่วกบัการจราจร ปญัหาเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน และปญัหาเกี่ยวกบัแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ เป็นต้น ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีจะต้อง
ไดร้บัการแกไ้ขโดยเรง่ด่วน จงึสมควรไดพ้จิารณาปญัหาหลกัดว้ยว่า การจดัการปกครองนครหลวง 
ว่าควรจะเป็นไปในรูปใด และจะด าเนินการอย่างไร ตลอดถึงการก าหนดระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ที่
เหมาะสมต่อไปดว้ย 

ค. การพฒันาส่วนท้องถ่ินในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

วตัถปุระสงค ์

(1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนท้องถิ่นได้มีความเจริญก้าวหน้าไปตาม 
แนวทางที่สอดคล้องกบัความต้องการของส่วนท้องถิน่นัน้ๆ และขณะเดยีวกนัก็ให้สอดคล้องกบั
ความเจรญิกา้วหน้าของประเทศดว้ย 

(2) เพื่อเร่งรัดการพัฒนาส่วนท้องถิ่นที่ย ังล้าหลังและห่างไกล ให้เจริญ
ทดัเทยีมกบัส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดเ้จรญิกา้วหน้าไปมากแลว้ 

(3) เพื่อใหก้ารพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในดา้นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมได้
ก้าวไปสู่การพึง่ตนเองไดท้ัง้ในด้านเศรษฐกจิการคลงั การบรกิารทางสาธารณูปการและทางสงัคม 
ตลอดทัง้ยกระดบัใหท้อ้งถิน่รูจ้กัการปกครองตนเองและการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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นโยบาย 

(1) รเิริม่และสนับสนุนใหส้่วนทอ้งถิน่ไดม้กีารปรบัปรุงอตัราการจดัเกบ็รายได้
ให้สูงขึน้ปรบัปรุงประสทิธภิาพการจดัเก็บใหร้ดักุมและทัว่ถงึยิง่ขึน้และพจิารณาเพิม่ประเภทภาษี 
ที่เหน็สมควร เพื่อเป็นการเร่งรดัให้ส่วนท้องถิน่ดงักล่าวได้เข้ามามสี่วนด าเนินการตามโครงการ 
และลกัษณะงานพฒันามากยิง่ขึน้ อนัเป็นการส่งเสรมิให้ส่วนท้องถิน่ได้ก้าวไปสู่การพึ่งตนเองได้ 
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(2) ให้การสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในเมืองอันมลีักษณะเป็นศูนย์พฒันาภาค 
ต่างๆ เช่น เมอืงขอนแก่น, อุบลราชธานี, ล าปาง-เชยีงใหม่, สงขลา-หาดใหญ่, ชยันาท,ชลบุร ีและ
เพชรบุร ีเป็นต้น ในกจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบรกิารทางสงัคม ใหม้ปีรมิาณที่
เหมาะสม และเพยีงพอในอนัทีจ่ะเป็นศูนยพ์ฒันาภาคอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) สนับสนุนให้ส่วนท้องถิน่ได้มสี่วนร่วมใช้จ่ายด าเนินงานพฒันาที่ส าคญัๆ  
ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยหาทางใหส้่วนทอ้งถิน่ไดใ้ชเ้งนิรายไดเ้ขา้ร่วม และมบีทบาทในการใชจ้่ายพฒันาฯ 
ตามโครงการและลกัษณะงานที่ส าคญัในอตัราส่วนที่สูงขึ้น ส าหรบัเงนิอุดหนุนจากงบประมาณ  
แผ่นดนินัน้จะให้การสนับสนุนทางดา้นพฒันาสงัคม เช่น การศกึษาและการสาธารณสุขใหม้ากขึน้ 
อกีทางหนึ่งดว้ย 

(4) เร่งการพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชุมชนและชนบทที่ยงัล้าหลงัและอยู่ห่างไกล 
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในทางเศรษฐกจิ สงัคม และบรกิารสาธารณะต่างๆ ใหน้้อยลง 

(5) สนับสนุนและเร่งรัดการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ 
แผนพฒันาระดบัภาคและจงัหวดัใหท้ัว่ถงึ และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัชาติ 

งบพฒันาส่วนท้องถ่ิน 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้ ประมาณว่างานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของส่วนทอ้งถิน่ทัง้สิน้ม ีจ านวน 8,543.0 ลา้นบาท โดยมอีตัราเพิม่เฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 6.0 แยกได้
เป็นงบพฒันาที่จ่ายจากเงนิรายได้ของท้องถิ่นเองจ านวน 5,813.0 ล้านบาท มอีตัราเพิม่เฉลี่ย 
รอ้ยละ 9.0 และงบพฒันาที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนจ านวน 2,730.0 ล้านบาท มอีตัราเพิม่เฉลี่ย 
รอ้ยละ 4.0 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 68 และ 32 ของงบพฒันาส่วนท้องถิน่ทัง้สิน้ตามล าดบั งบ-
พฒันาดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าส่วนทอ้งถิน่จะใชร้ายไดข้องตนเองเพื่อการพฒันาสูงขึน้กว่าในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ซึง่มสีดัส่วนการใชจ้า่ยจากรายไดต่้อเงนิอุดหนุน 65:35 
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ตารางท่ี 1 
รายจา่ยพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 1/ 

ของส่วนท้องถ่ินในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

หน่วย : ล้านบาท 

ท่ีมาของรายจ่ายพฒันาฯ 
ส่วนท้องถ่ิน 

2515 2516 2517 2518 2518 อตัราเพ่ิม
เฉล่ีย 

ต่อปีร้อยละ 

รวม 

จ่ายจากรายได้ของท้องถ่ิน 2/ 973.0 1,060.0 1,154.0 1,257.0 1,369.0 9.0 5,813.0 
1. พฒันานครหลวง 431.0 474.0 521.0 573.0 630.0 10.0 2,629.0 
2. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในเมอืง 226.0 244.0 264.0 285.0 307.0 8.0 1,326.0 
3. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน 83.0 88.0 93.0 98.0 104.0 6.0 466.0 
4. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชนบท 233.0 254.0 276.0 301.0 328.0 9.0 6,392.0 
จ่ายจากเงินอดุหนุน 563.0 515.0 530.0 551.0 571.0 4.0 / 2,730.0 

 (147.0) (155.0) (164.0) (174.0) (184.0) (6.0) (824.0) 3/ 
1. พฒันานครหลวง 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 5.0 440.0 
2. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในเมอืง 456.0 485.0 517.0 550.0 585.0 6.5 2,593.0 
3. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 8.0 60.0 
4. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชนบท 4/ 243.0 179.0 177.0 181.0 183.0 2.2/ 963.0 
รวมรายจ่ายพฒันาส่วนท้องถ่ิน 1,536.0 1,575.0 1,684.0 1,808.0 1,940.0 6.0 8,543.0 
1. พฒันานครหลวง 511.0 558.0 609.0 665.0 726.0 9.2 3,069.0 
2. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในเมอืง 511.0 558.0 609.0 665.0 726.0 9.2 3,069.0 
3. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน 93.0 99.0 105.0 111.0 118.0 6.1 526.0 
4. พฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชนบท 476.0 433.0 453.0 482.0 511.0 2.0 2,355.0 

 

เป้าหมายและแนวทาง 

                                                   
 ๓/ ตวัเลขในวงเลบ็เป็นเงนิอุดหนุนพฒันานครหลวง ซึง่ไดร้วมเงนิอุดหนุนตามโครงการถนนฯ และระบายน ้าฯ ส าหรบั

พระนคร-ธนบุร ีแลว้ 
 ๔/ ประกอบดว้ยเงนิอุดหนุนบรูณะทอ้งถิน่ชนบททัว่ไป เงนิอุดหนุนตามโครงการพฒันาพลเมอืงระบบประชาธปิไตย  

งบพฒันาเฉพาะทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่ทรุกนัดารฯ งบพฒันาภาค งานศนูยพ์ฒันาชนบทของ ร.พ.ช. และเงนิสมทบความ
ช่วยเหลอืส่วนทอ้งถิน่ (Counterpart Fund) 
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เป้าหมายและแนวทางพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในช่วงระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ทีส่ าคญัมดีงั 
ต่อไปนี้ (ดตูารางที ่1 ประกอบ) 

(1) เป้าหมายในด้านการจดัหารายได้ เพ่ือน ามาใช้จ่ายพฒันาส่วนท้องถ่ิน  
ในระยะของแผนฯ ไดว้างเป้าหมายทีจ่ะน ารายไดม้าใชจ้่ายพฒันาส่วนทอ้งถิน่เป็นเงนิ 5,813.0 ลา้น
บาท โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 9 เป็นรายจ่ายพัฒนาจากรายได้ของส่วนท้องถิ่น 
นครหลวง 2,629.0 ลา้นบาท โดยมอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 10 เป็นรายจ่ายพฒันาจากรายได้
ของท้องถิ่นในเมอืง 1,326.0 ล้านบาท อตัราเพิม่เฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 8 เป็นรายจ่ายพฒันาจาก 
รายไดข้องส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน 466.0 ลา้นบาท มอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 6 และเป็นรายจ่าย
พฒันาจากรายไดข้องส่วนทอ้งถิน่ชนบท 1,392.0 ลา้นบาท โดยมอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 9 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมรายได้ เพื่อใหก้ารพจิารณาปรบัปรุงรายไดข้องทอ้งถิน่
ประสบผลส าเรจ็อย่างจรงิจงั รฐับาลควรแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้พจิารณาด าเนินการในเรื่องนี้โดย
รบีด่วนต่อไป 

(2) เป้าหมายในด้านการจดัเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  ในระยะของ
แผนฯ ได้วางเป้าหมายทีจ่ะจดัสรรเงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิเป็นเงนิ 3,114.0 ลา้นบาท 
โดยมอีตัราเพิม่เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 4.0 เป็นเงนิอุดหนุนพฒันานครหลวง 824.0 ล้านบาท หรอื 
รอ้ยละ 26.4 โดยมอีตัราเพิม่เฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 6.0 เป็นเงนิอุดหนุนพฒันาส่วนท้องถิน่ในเมอืง 
1,267.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.6 มอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 5.0 เป็นเงนิอุดหนุนพฒันาส่วน
ทอ้งถิน่ในชุมชน (ไม่รวมเพื่อการศกึษา) เป็นเงนิ 60.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.0 โดยมอีตัราเพิม่
เฉลีย่ต่อปี รอ้ยละ 8 และเป็นเงนิอุดหนุนพฒันาส่วนทอ้งถิน่ในชนบท 963.06 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
31.0 ของเงนิอุดหนุนพฒันาทัง้สิน้ โดยมอีตัราเพิม่เฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 2.2 

แนวทางด าเนินงานจดัสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  ในระยะของแผน
สมควรอย่างยิง่ที่ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และกรมการ  
ปกครองกระทรวงมหาดไทย จะได้ร่วมกนัพจิารณาจดัล าดบัความส าคญั และจดัสรรงบประมาณ
ตามแผน และงบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ ระดบัท้องถิ่น 
และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระดบัชาต ิ

(3) เป้าหมายในด้านการใช้จ่ายพฒันาตามลกัษณะงานท่ีส าคญั  ในระยะของแผน
ฯ ได้วางเป้าหมายที่จะสนับสนุนและแนะน าส่วนท้องถิ่นนครหลวงในเมืองและในชุมชน  
ใหด้ าเนินการใชจ้า่ย ตามลกัษณะงานพฒันาทีส่ าคญัตามสดัส่วนการใชจ้่ายแต่ละประเภท (ดูตาราง
ที ่2 ประกอบ) และตามประมาณการวงเงนิใชจ้่ายพฒันาและสดัส่วนเปรยีบเทยีบกบัแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 (ดตูารางที ่3 ประกอบ) 
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(3.1) การศึกษา  ได้วางเป้าหมายที่จะสนับสนุนส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายพฒันาการศึกษา 
เทศบาล เป็นเงนิ 1,270.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 19 แบ่งเป็นรายจ่ายพฒันาจากส่วนท้องถิ่น 
นครหลวงประมาณ 621.0 ล้านบาท ซึ่งในก้อนนี้ประมาณ 206 ล้านบาท เป็นเงนิใช้จ่ายจาก 
เงนิอุดหนุนงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อก่อสรา้งปรบัปรุงโรงเรยีนประมาณ 50 หลงั และเพื่ออุดหนุน 
เป็นเงนิเดอืนครู อกีจ านวนหนึ่งเป็นเงนิ 648.0 ล้านบาท เป็นรายจ่ายพฒันาการศกึษาของส่วน
ทอ้งถิน่ในเมอืง ในส่วนนี้จ านวนประมาณ 557.0 ลา้นบาท เป็นการใชจ้่ายจากเงนิอุดหนุนเพื่อการ
ก่อสรา้งปรบัปรงุโรงเรยีนจ านวน 200 หลงั และเพื่ออุดหนุนเป็นเงนิเดอืนครู 

(3.2) การก่อสร้างถนนและท่อระบายน ้าฯ จะให้การสนับสนุนส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย
พฒันาตามโครงการนี้เป็นเงนิ 2,100.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32 ในจ านวนนี้ประมาณ 1,174.1 ลา้น
บาท เป็นรายจ่ายพฒันาจากส่วนทอ้งถิน่นครหลวง ในส่วนนี้จ านวน 384.0 ลา้นบาท ไดร้บัมาจาก
เงนิอุดหนุนงบประมาณแผ่นดนิเพื่อปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนยาวประมาณ 40 ก.ม. ปรบัปรุง 
ก่อสรา้งท่อระบายน ้าและทางเทา้ ยาวประมาณ 100 ก.ม. ก่อสรา้งสะพานจ านวน 12 แห่ง ส่วนที่
เหลอืจ านวน 926.0 ล้านบาท เป็นเงนิจ่ายพฒันาจากส่วนท้องถิน่ในเมอืงและในชุมชน ในส่วนนี้
จ านวน 392.0 ลา้นบาท เป็นเงนิใชจ้า่ยจากเงนิอุดหนุนงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อจ่ายพฒันาปรบัปรุง
ก่อสร้างถนนคดิเป็นระยะทางประมาณ 400 ก.ม. ก่อสร้างปรบัปรุงท่อระบายน ้าและทางเท้า
ประมาณ 1,000 ก.ม. ก่อสรา้งสะพานประมาณ 80 แห่ง 

(3.3) การรกัษาความสะอาด  จะสนับสนุนส่วนท้องถิน่นครหลวงในเมอืงและในชุมชน
ใหน้ ารายไดข้องส่วนทอ้งถิน่เองมาด าเนินงานพฒันาตามโครงการนี้ เกอืบทัง้หมดเป็นเงนิประมาณ 
926.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14 ในจ านวนน้ีประมาณ 21.0 ลา้นบาท เป็นเงนิอุดหนุนเพื่อการจดัซือ้
รถขนขยะและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 

(3.4) การสาธารณสุข จะใหก้ารสนับสนุนส่วนทอ้งถิน่ใชจ้่ายตามโครงการสาธารณสุข
เป็นเงนิ 579.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 ในจ านวนน้ีประมาณ 30.0 ลา้นบาท เป็นรายจ่ายพฒันาจาก
เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อช่วยปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีอยู่  และก่อสร้างศูนย์ 
สาธารณสุข ประมาณ 10 ศูนย ์ในส่วนทอ้งถิน่นครหลวง ส าหรบัส่วนทอ้งถิน่ในเมอืงและในชุมชน
จะใหก้ารช่วยเหลอืปรบัปรุงก่อสรา้งศูนยส์าธารณสุขและสถานีอนามยัสุขาภบิาล จ านวนประมาณ 
100 แห่ง 

(3.5) การประปาและจดัหาน ้าใช้  จะให้การสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในเมืองและใน 
ชุมชนใชจ้่ายพฒันางานด้านนี้จ านวน 182.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3 ในจ านวนนี้ประมาณ 129.0 
ล้านบาท เป็นรายจ่ายพัฒนาจากรายได้ของส่วนท้องถิ่นในเมืองเอง เพื่อปรับปรุงขย าย 
กจิการประปาของเทศบาล ซึง่มอียู่จ านวน 19 แห่ง  เงนิส่วนทีเ่หลอืจ านวน 52.0 ล้านบาท เป็น 
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รายจ่ายพฒันากจิการประปาบ่อบาดาลของส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน ในส่วนนี้ประมาณ 6.0 ลา้นบาท 
เป็นเงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิเพื่อช่วยปรบัปรงุก่อสรา้งการประปาบ่อบาดาล 

(3.6) การพัฒนาอ่ืนๆ สัดส่วนการใช้จ่ายในด้านนี้ ควรลดลงได้บ้าง กล่าวคือ 
ประกอบด้วยงานสนัทนาการ ส่งเสรมิอาชพี ปรบัปรุงแหล่งชุมชน ป้องกันอัคคภียั ไฟฟ้า และ
พฒันางานบรหิารฯ ไดต้ัง้วงเงนิได ้จ านวน 1,513.0 ลา้นบาท  หรอืรอ้ยละ 23 ของรายจ่ายพฒันา
ส่วนทอ้งถิน่ทัง้สิน้ ในจ านวนน้ีประมาณ 555.0 ลา้นบาท เป็นเงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

เมือ่เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยพฒันาตามลกัษณะงานระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 และฉบบั
ที ่3 ผลปรากฏว่า การใชจ้่ายพฒันาการศกึษาเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 17 เป็นรอ้ยละ 19 การก่อสรา้ง 
ถนนและท่อระบายน ้าจากรอ้ยละ 27 เป็นรอ้ยละ 32 การรกัษาความสะอาด สดัส่วนคงเดมิรอ้ยละ 
14 การสาธารณสุขเพิม่จากรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 9 การประปาและจดัหาน ้าใช้คงเดมิรอ้ยละ 3 และ 
การพฒันาอื่นๆ ลดลงจากรอ้ยละ 32 เหลอืรอ้ยละ 23 (ดตูารางที ่3) 

 
 

ตารางท่ี 2 
รายจ่ายพฒันาเป็นร้อยละของส่วนท้องถ่ินนครหลวง ในเมืองและชุมชน 

แยกตามลกัษณะงานพฒันาฯ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
หน่วย : รอ้ยละ 

 ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3  
 พระนคร-ธนบรีุ เทศบาลอ่ืน สขุาภิบาล  

ลกัษณะงานพฒันาส่วนท้องถ่ิน 
(เทศบาล-สขุาภิบาล) 

จ่ายจาก 
ราย ได้ 

จากเงิน 
อดุหนุน 

รายจ่าย 
รวม 

จ่ายจาก 
ราย ได้ 

จากเงิน 
อดุหนุน 

รายจ่าย 
รวม 

จ่ายจาก 
ราย ได้ 

จากเงิน 
อดุหนุน 

รายจ่าย 
รวม 

สดัส่วน 
รายจ่าย 
ทัง้ส้ิน 

1. การศกึษา (เฉพาะเทศบาล) 16 25 18 7 44 25 - - - 19 
2. การก่อสรา้งถนนและท่อ ระบายน ้า 1/ 30 46 34 24 28 26 45 62 48 32 
3. การรกัษาความสะอาด 21 1 16 23 1 12 15 - 12 14 
4. การสาธารณสขุ 12 1.5 10 12 1.5 7 12 - 10 9 
5. การประปาและจดัหาน ้าใช ้ - - - 10 - 5 10 10 10 3 
6. การพฒันาอื่นๆ 21 26.5 22 24 25.5 25 18 28 20 23 
 รวมรายจ่ายพฒันาฯ 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 

รายจ่ายพฒันาฯ 72 100 - 70 100 - 62 100 100 71 
 รายจ่ายบรหิาร 28 -  30 -  38 -  29 
 รวมรายจ่ายทัง้ส้ิน 100 100   100 100  100 100  100 
 สดัส่วนการใช้จ่าย 76 24 100 51 49 100 88 12 100 100 
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ตารางท่ี 3 
รายจ่ายพฒันานครหลวงในเมือง และชุมชน 

แยกตามลกัษณะงานพฒันาฯ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายพฒันาแยกตาม
ลกัษณะงาน 

2515 2516 2517 2518 2519 รวมวงเงิน สดัส่วน 
เฉล่ีย แผนฯ 

ท่ี 3 

สดัส่วน 
เฉล่ีย แผนฯ 

ท่ี 2 

1. การศกึษา  
(เฉพาะเทศบาล) 

218.0 234.5 252.6 272.0 292.8 1,269.9 19 17 

2. การก่อสรา้งถนนและ
ท่อระบายน ้า 

359.7 387.5 417.7 450.3 485.5 2,100.7 32 27 

3. การรกัษาความ
สะอาด 

158.4 170.7 184.2 198.8 214.6 926.7 14 14 

4. การสาธารณสุข 99.0 106.7 115.2 124.6 134.1 579.3 9 7 

5. การประปาและ 
จดัหาน ้าฯ 

32.1 34.1 36.3 38.6 41.0 182.1 3 3 

6. การพฒันาอื่นๆ1/ 259.8 279.5 301.0 324.0 349.0 1,513.3 23 32 

รวมจ่ายพฒันา 
ทัง้สิน้ 

1,127.0 1,213.0 1,307.0 1,408.0 1,517.0 6,572.0 100 100 

 หกัโครงการฯ2/ 67.0 71.0 76.0 82.0 88.0 384.0   

 รวมจ่ายพฒันา ตาม
แผนฯ นี้ 

1,060.0 1,142.0 1,231.0 1,326.0 1,429.0 6,188.0 100 100 

 จ่ายจากเงิน รายได้ 740.0 806.0 878.0 956.0 1,041.0 4,421.0 71 70 

 จ่ายจากเงิน
อดุหนุน 

320.0 336.0 353.0 370.0 388.0 1,767.0 29 30 

 
 

ง. ข้อเสนอแนะ 

ในระยะของแผนฯ ยงัมีปญัหาบางประการที่สมควรจะได้หยิบยกขึ้นพิจารณา
หาทางปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ต่อไปนี้ คอื 
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(1) เพื่อให้การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของส่วนท้องถิน่ดงักล่าวขา้งต้นได้
บรรลุผลตามแนวนโยบายและเป้าหมายที่ได้วางไว้ สมควรที่กรมการปกครองจะได้จดัรวบรวม 
โครงการพฒันาของส่วนท้องถิ่นนครหลวงในเมอืงและในชุมชนดงักล่าว ทัว่ราชอาณาจกัร โดย  
จดัท าแผนพฒันาแยกเป็น 3 ประเภท คือ (ก) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมนครหลวง  
(ข) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของส่วนทอ้งถิน่ในเมอืง (เทศบาลอื่น) และ (ค) แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของส่วนทอ้งถิน่ในชุมชน (สุขาภบิาล) แต่ละประเภทควรจดัโครงการและวงเงนิ
ใชจ้า่ยพฒันาต่างๆ ใหเ้ป็นหมวดหมู ่ตามลกัษณะงานพฒันาทีส่ าคญั 6 ประการดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ โดยให้ประสานและสอดคลอ้งกบัการจดัวางผงัเมอืงของส่วนทอ้งถิน่
นัน้ๆ ตามแนวนโยบาย เป้าหมาย และลักษณะงานพัฒนาที่ส าคัญที่ได้กล่าวไว้ในบทน้ี เป็น 
ประจ าปีทุกปีเพื่อเสนอให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้พิจารณาแผนหลัก 
พจิารณาโครงการ แผนงาน ล าดบัความส าคญั และวงเงนิงบประมาณ 

(2) ตามลกัษณะงานพฒันาก่อสรา้งถนนและท่อระบายน ้า โดยเฉพาะโครงการ
ถนนและท่อระบายน ้าของส่วนท้องถิน่นครหลวงและในเมอืง (เทศบาลเมอืง) มกัจะมกีารขอเงนิ
อุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิทัง้โครงการ  และการจดัสรรเงนิอุดหนุนก็มกัจะพจิารณาให้ทัง้  
โครงการ รัฐบาลจึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายก่อสร้าง
ด าเนินการบ้างในบางส่วนในอตัราเงนิอุดหนุนต่อเงนิสมทบของส่วนท้องถิน่ (Matching Fund) 
80:20 กล่าวคอื โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนทางเทา้และท่อระบายน ้าทุกโครงการทีจ่ะไดร้บัเงนิ
อุดหนุน รฐับาลจะจา่ยเงนิอุดหนุนใหร้อ้ยละ 80 ของค่าก่อสรา้ง ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 20 ส่วนทอ้งถิน่
นัน้ๆ ต้องจดัสรรรายไดม้าสมทบ อนัจะมผีลใหส้่วนทอ้งถิน่เพิม่ความรบัผดิชอบในโครงการพฒันา
ม า ก 
ยิง่ขึน้ 

(3) เน่ืองจากปญัหาการเงินการคลัง ทัง้ของรัฐบาลและของส่วนท้องถิ่น 
ที่ไม่สามารถจดัหารายได้ให้เหมาะสมกนักบัความจ าเป็น นับวนัจะมคีวามยุ่งยากมากยิง่ขึน้ จงึ 
สมควรจะไดพ้จิารณาปรบัปรงุระบบการจดัเกบ็ภาษขีองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ในดา้นการเพิม่ประเภทภาษ ี
อตัราภาษแีละโดยเฉพาะวธิกีารจดัเกบ็ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ส าหรบัการเพิม่ประเภทภาษนีัน้ควร
พจิารณาเพิม่ประเภทภาษทีีเ่กบ็จากทรพัยส์นิต่างๆ (Property Taxes) และภาษทีีด่นิ โดยพจิารณา
ถงึความเป็นธรรมแก่สงัคม 

……………………… 



บทท่ี 15 
การสาธารณสขุ 

……………………… 

การพฒันางานสาธารณสขุของแผนท่ี 1 และ 2 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ได้มนีโยบายแยกออกเป็น 2 ระยะ คอื ในระยะแรก (2504 - 
2506) การพฒันามุง่ไปในดา้นการรกัษาพยาบาลเป็นอนัดบัแรก คอืการเพิม่จ านวนเจา้หน้าที ่เตยีง
คนไข้ และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบัในระยะที่ 2 (2507 - 2509) นโยบายได้เปลี่ยนไปเน้นให้
ความส าคญัทางด้านป้องกนัโรคเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้มุ่งขยายบรกิารให้แก่ในชนบทที่
ห่างไกล และคมนาคมไมส่ะดวก พรอ้มทัง้เพิม่การผลิตเจา้หน้าทีร่ะดบัต่างๆ เพื่อแก้การขาดแคลน
เจา้หน้าที ่ในแผนฉบบัทีส่องกย็งัคงรกัษาแนวนโยบายของระยะที ่2 ของแผนพฒันาฯ ฉบบัแรกอยู ่
โดยรฐัได้ด าเนินการเร่งรดัเพิม่บรกิารการแพทย์และการอนามยัชนบท และปรบัปรุงบรกิารเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะผูม้รีายไดน้้อยใหด้ขีึน้ โดยด าเนินการดงันี้คอื 

1. เร่งส่งเสรมิและขยายขอบเขตการปฏบิตังิานด้านสาธารณสุขไปทัว่ประเทศ และ 
มุง่ทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบททีห่่างไกลและคมนาคมไมส่ะดวกใหม้ากทีสุ่ด 

2. ขยายและปรบัปรุงบรกิารดา้นบ าบดัรกัษาทัง้ทางกายและทางจติ ในส่วนกลางและ 
ส่วนภมูภิาคใหพ้อเพยีงแก่ความตอ้งการของประชาชนและด าเนินการฟ้ืนฟูวชิาความรูแ้ก่เจา้หน้าที่
ระดบัต่างๆ  

3. เพิม่การสนับสนุนงานด้านวเิคราะห ์วจิยั และคน้คว้าทางด้านการแพทย ์และงาน
อนามยั 

เป้าหมายและการด าเนินงานจนถึงปัจจบุนั 

เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นในการด าเนินงานพฒันาสาธารณสุขในระหว่าง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 อาจกล่าวได้โดยสรุปว่าสามารถด าเนินการได้
ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีว่างไว ้กล่าวคอื เมื่อสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 มแีพทยจ์ านวน 4,100 คน 
พยาบาลจ านวน 11,880 คน ผดุงครรภอ์นามยัจ านวน 1,400 คน ผูช้่วยพยาบาลจ านวน 3,020 คน 
เตยีงคนไขจ้ านวน 15,500 เตยีง สถานีอนามยัชัน้หนึ่งจ านวน 217 แห่ง สถานีอนามยัชัน้สอง
จ านวน 882 แห่ง และส านกังานผดุงครรภจ์ านวน 1,403 แห่ง 
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ส าหรบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ไดว้างเป้าหมายไวค้อื เพิม่การผลติแพทยจ์ านวน 1,344 
คน พยาบาล 3,830 คน ผดุงครรภ์อนามยั 1,800 คน เตยีงคนไข ้4,900 เตยีง สถานีอนามยั
ชัน้หน่ึง 50 แห่ง สถานีอนามยัชัน้สอง 750 แห่ง และส านักงานผดุงครรภ ์1,425 แห่ง และสามารถ
เพิม่การผลติเจา้หน้าทีแ่ละสถานีอนามยัคอื แพทยจ์ านวน 1,450 คน พยาบาล 4,758 คน ผดุง
ครรภอ์นามยั 1,860 คน ผูช้่วยพยาบาล 2,150 คน เตยีงคนไข ้6,200 เตยีง สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง 
73 แห่งสถานีอนามยัชัน้สอง 1,054 แห่ง และส านักงานผดุงครรภ์ 600 แห่ง ฉะนัน้เมื่อสิ้น
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 จงึมแีพทยจ์ านวนทัง้สิน้ 5,550 คน พยาบาล 16,638 คนผดุงครรภอ์นามยั 
3,260 คน ผู้ช่วยพยาบาล 5,170 คน เตยีงคนไข ้21,600 เตยีง สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง 290 แห่ง 
สถานีอนามยัชัน้สอง 1,936 แห่ง และส านักงานผดุงครรภ ์2,003 แห่ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ 
เป้าหมายกบัปรมิาณงานทีด่ าเนินการไดใ้นตารางที ่1 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัๆ ในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2  
สรปุไดด้งันี้ 

1. การส่งเสริมสขุภาพอนามยัและขยายบริการสาธารณสขุ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ไดป้รบัปรุงและขยายงานสถานีอนามยัชัน้หนึ่ง 
จ านวน 70 แห่ง ชัน้สอง 216 แห่ง และเพิม่ส านักงานผดุงครรภ์ 647 แห่ง เพิม่ในระหว่าง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 จ านวน 73 แห่ง 1,054 แห่ง และ 600 แห่ง ตามล าดบั เมื่อสิ้นระยะของ
แผนพฒันาฯ สองฉบบั มสีถานีอนามยัชัน้หนึ่ง 290 แห่ง ชัน้สอง 1,936 แห่ง และส านักงานผดุง
ครรภ ์2,003 แห่ง 

ในดา้นการปรบัปรุงสุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้มในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ได้
พฒันาหมู่บา้น รวม 23,800 หมู่บ้าน จดัท าประปาขนาดเลก็ในชนบท เพิม่ขึน้ประมาณ 300 แห่ง 
และจัดตัง้ประปาโรงเรียนขึ้น 4,370 แห่ง งานโภชนาการซึ่งเริ่มในปี 2514 ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดข้ยายออกไปในภาคอื่นๆ อกีรวมทัง้สิน้ 19 จงัหวดั 

การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่ออนัตรายต่างๆ ได้ด าเนินไปโดยสามารถควบคุม
โรคตดิต่อต่างๆ ได้แล้ว คอื กาฬโรค ไขท้รพษิ โรคเท้าช้าง และอหวิาตกโรค ส่วนโรคตดิต่ออื่นๆ 
คอื วณัโรคกไ็ดข้ยายการตรวจรกัษาและฉีดวคัซนี บซีจีี. ออกไปยงัชนบท ปรากฏว่าอตัราตายของ
ประชาชนทีป่ว่ยดว้ยโรคน้ีลดลงจาก 31.5 ในแสนคน ในปี 2504 เหลอืเป็น 23.9 ในปี 2512 

ส าหรบัการด าเนินงาน ดา้นการก าจดัไขม้าลาเรยี สามารถลดจ านวนผูต้ายดว้ยโรค
นี้จาก 24.5 ต่อแสนคน ในปี 2504 เหลอืเป็น 23.9 ในปี 2512 
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2. การขยายและปรบัปรงุงานด้านการบ าบดัและรกัษาโรค 

อตัราส่วนแพทย ์พยาบาล และเตยีงคนไขต่้อจ านวนประชากรได้รบัการปรบัปรุง
อตัรา 1 : 7,789, 1 : 2,693 และ 1 : 2,078 ในปี 2509 เป็น 1 : 6,569 , 1 : 2,195 และ 1 : 1,691 
ตามล าดบัในปี 2514 
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ตารางท่ี 1 ตารางผลงานด้านสาธารณสุขในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 
 ผลการด าเนินงานของ เป้าหมายและผลการด าเนินงานของแผนฯ ฉบบัท่ี 2  

พ.ศ. – ผลงานประเภท แผนฉบบัท่ี 1 2510 2511 2512 2513 2514 เพ่ิมในแผนท่ี 2 
 2503 2509 เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย

รวม 
ผลงาน
รวม 

แพทย์1/ 2,600 4,100 4,350 4,350 4,600 4,600 4,850 4,850 5,120 5,190 5,444 5,550 1,344 1,450 

พยาบาล2/ 8,280 11,880 12,550 12,663 13,255 13,491 14,060 14,371 14,875 15,488 15,710 16,638 3,830 4,758 

ผดุงครรภอ์นามยั 560 1,400 1,700 1,700 2,020 2,020 2,390 2,390 2,800 2,800 3,210 3,260 1,810 1,860 

ผูช้่วยพยาบาล3/ 2,800 3,020 - 3,400 - 3,200 - 3,700 - 4,300 - 5,170 - 2,150 

เตยีงคนไข้4/ 10,095 15,400 16,300 16,650 17,300 18,000 18,300 18,350 19,300 20,550 20,300 21,600 4,900 6,200 

สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง5/ 147 217 227 236 237 254 247 269 257 278 267 290 50 73 

สถานีอนามยัชัน้สอง 666 882 1,032 936 1,182 996 1,332 1,324 1,482 1,835 1,632 1,936 750 1,055 

ส านกังานผดุงครรภ ์ 756 1,402 1,688 1,486 1,973 1,638 2,258 1,730 2,543 1,887 2,824 2,003 1,425 600 

1/ เป็นจ านวนแพทยส์ะสมทีผ่ลติไดแ้ต่แผนพฒันาฯ ฉบบัทีห่น่ึงจนถงึปจัจบุนั (โดยมไิดห้กัจ านวนแพทยท์ีถ่งึแก่กรรม ปลดเกษยีณ เดนิทางไปต่างประเทศ หรอื
เปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่นๆ ออก) 

2/ เป็นจ านวนพยาบาลสะสมทีผ่ลติไดโ้ดยสถาบนัของรฐัและเอกชนทัว่ประเทศแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัทีห่น่ึงจนถงึปจัจุบนั (โดยมไิด้หกัจ านวนพยาบาลทีถ่งึแก่
กรรม ปลดเกษยีณ เดนิทางไปต่างประเทศ หรอืเปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่นๆ ออก) 

3/ เป็นจ านวนผูช่้วยพยาบาลสะสมที่ผลติไดโ้ดยสถาบนัของรฐัและของเอกชนทัว่ประเทศแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัทีห่น่ึงจนถงึปจัจุบนั (โดยมไิดห้กัจ านวนผูช้่วย
พยาบาลทีถ่งึแก่กรรม ปลดเกษยีณ เดนิทางไปต่างประเทศ หรอืเปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่นๆ ออก) 

4/ เตยีงคนไขส้งักดัโรงพยาบาลพลเรอืนของรฐั 
5/ รวมสถานีอนามยัของเทศบาล (ในปี 2514 สถานีอนามยัชัน้หน่ึงของกรมอนามยั 233 แห่ง และของเทศบาล 57 แห่ง) 



 ๓๗๐ 

3. การผลิตเจ้าหน้าท่ีต่างๆ 

แพทย์เมื่อสิ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 ผลติได้ประมาณปีละ 360 คน เพิม่ขึ้น
ประมาณ 1,450 คน 

พยาบาล ผลติโดยโรงเรยีนพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง ได ้2,125 
คน โดยหน่วยงานอื่น รวมทัง้ทหารและเอกชน ประมาณ 2,628 คน 

ผูช้่วยพยาบาล โดยโรงเรยีนผูช้่วยพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 6 แห่ง ปีละ 
ประมาณ 410 คน รวมผลติไดป้ระมาณ 2,000 คน 

ผดุงครรภอ์นามยั โดยกระทรวงสาธารณสุข เพิม่ขึน้ประมาณ 3,000 คน 

4. งานด้านวิเคราะหวิ์จยั ไดด้ าเนินไปดงันี้.- 

1. วเิคราะหว์จิยัทางการแพทย ์ในเรื่องวจิยัไวรสั สมุนไพรไทย และตรวสอบ 
ควบคุมมาตรฐานยา 

2. ปรบัปรุงหน่วยชนัสูตรทางดา้นสาธารสุข รวม 40 หน่วย ใน 40 จงัหวดั 
และเพื่อสะดวกในการปรบัปรงุงานดา้นวเิคราะหว์จิยั ในระหว่างแผนที ่2 ไดร้วมบรกิารชนัสูตรทาง
แพทยแ์ละอนามยัเขา้ไว้ในการด าเนินงานของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค 

งบประมาณด าเนินการระหว่างแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 1 และแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 2 

งบพฒันาส าหรบังานด้านสาธารณสุขในระยะของแผนที่ 1 และแผนที่ 2 มจี านวนเป็น 
3.6% และ 3.5% ของงบประมาณทัง้ประเทศ การทีง่บพฒันางานดา้นสาธารณสุขในแผนที ่2 คดิ
เป็นเปอรเ์ซนตล์ดลงเน่ืองจากงบประมาณดา้นบรหิารและดา้นป้องกนัประเทศสูงขึน้อนัเป็นผลท าให้
งบพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมต้องลดลง อย่างไรกต็าม เมื่อเทยีบงบพฒันาสาธารณ-สุขต่อ
งบพฒันาของประเทศแลว้ ปรากฏว่าแผนที ่1 เป็น 4.8% และแผนที ่2 เพิม่ขัน้เป็น 5.7%  

ในระหว่างแผนฯ 2 ยอดเงนิงบพฒันาทางดา้นสาธารณสุข มทีัง้สิน้ 3,558.43 ลา้นบาท ซึง่
ส่วนใหญ่หรอืประมาณ 90% เป็นรายจ่ายพฒันางานในส่วนภูมภิาค แยกออกเป็นงานพฒันาดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

งานดา้นอนามยัและป้องกนัโรค 1,855.83 ลา้นบาท หรอื 55% 
งานดา้นรกัษาโรค  1,528.77 ลา้นบาท หรอื 43% 
งานดา้นการผลติเจา้หน้าที ่       103.66  ลา้นบาท หรอื 2.7% 
งานดา้นวเิคราะหว์จิยั  70.17  ลา้นบาท หรอื 0.3% 
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ความช่วยเหลอืจากต่างประเทศในระหว่างแผนที ่2 คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 191.97 ลา้น
บาท ซึง่ใชเ้พื่องานดา้นอนามยัและป้องกนัโรคเกอืบทัง้หมด 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป 

การด าเนินงานของแผนที่แล้วมา ยงัไม่อาจขยายงานออกไปได้เท่าที่ควรทัง้ทางด้าน
ปรมิาณและคุณภาพ เน่ืองจากมปีญัหาและอุปสรรคทางด้านบริหาร ด้านวิชาการและการ
ด าเนินงานทีจ่ะเขา้ถงึประชาชน สรปุไดค้อื  

ด้านบริหาร มปีญัหาทีส่ าคญัคอื 

1. การด าเนินงานของกรมและกองในกระทรวงสาธารณสุข ยงัมทีางปรบัปรุงใหด้กีว่า
น้ีไดด้ว้ยการขจดัปญัหาเรื่องงานซอ้นงาน เพิม่การประสานงานเพื่อใหส้ามารถใชท้รพัยากรในดา้น
ก าลงัคน การเงนิ และอุปกรณ์ ใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

2. การร่วมมอืและประสานงานกับหน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
เทศบาลเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ยงัไม่ดพีอทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยเฉพาะในส่วนภูมภิาค
นัน้ ถ้าจงัหวดัใดนายแพทย์เทศบาลเป็นคนเดียวกับนายแพทย์อนามยัจงัหวดั การร่วมมอืและ
ประสานงานกเ็ป็นไปดว้ยด ี

3. ยงัไม่มกีารก าหนดสดัส่วนการกระจายจดัก าลงัทางดา้นการแพทยใ์หเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของงาน จ านวนแพทยม์กัไมไ่ดส้ดัส่วนกบัประชากรในทอ้งทีท่ีห่่างไกล 

4. ยงัขาดการติดต่อร่วมมอืระหว่างแพทย์ซึ่งประกอบอาชพีส่วนตวักบัทางราชการ
หากมกีารประสานงานรว่มงานกนัอยา่งด ีกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและป้องกนัโรค 

ด้านวิชาการ 

ด้านท่ีเก่ียวกบัโรคโดยตรง เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลเกี่ยวกบัอตัราการตายเฉพาะโรค1/ 
และจ านวนผูป้่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลส่วนภูมภิาค 60 หน่วย2/ และโรงพยาบาลใน
พระนครและธนบุร ี9 แห่ง สรุปได้ว่า โรคต่างๆ ที่เป็นปญัหาทางสาธารณสุขเรยีงตามล าดบั
ความส าคญัไดด้งันี้ 

1. โรคเฉพาะเดก็วยัอ่อนอายุต ่ากว่า 1 ปี และโรคแทรกการมคีรรภ์ การคลอดและ
ระยะอยูไ่ฟ 

2. โรคระบบทางเดนิอาหาร 

3. วณัโรคระบบหายใจ 
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4. ไขจ้บัสัน่ 

ปัจจยัท่ีท าให้ปัญหาเก่ียวกบัโรคทวีความรนุแรงขึ้น ได้แก่ 

1. การเพิม่ของประชากรอยา่งรวดเรว็ในอตัรารอ้ยละ 3.2  ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการ
เพิม่ทีส่งูในโลกประเทศหนึ่ง 

2. ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในวธิป้ีองกนัโรคและมกัจะ
ละเลยและขาดความสนใจในดา้นสุขภาพและอนามยัของตนเองและครอบครวั 

3. ประชาชนยงัให้ความร่วมมอืกบัโครงการอนามยัของทางราชการน้อยไป ด้วยยงั
ขาดความรูว้่า ประชาชน คอื ผูร้บัประโยชน์จากโครงการเหล่านัน้ 

ด้านการด าเนินงาน มปีญัหาทีส่ าคญัดงัน้ี 

1. โครงการควบคุมโรคตดิต่อ และโครงการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัหลายโครงการ
ยงัด าเนินงานอยู่ในชนบทในลักษณะเอกเทศ ท าให้สิ้นเปลืองทัง้งบประมาณ เวลา และก าลัง  
เจา้หน้าที ่ซึง่ควรเปลีย่นการด าเนินงานในรปูโครงการพเิศษต่างๆ ใหอ้ยู่ในความควบคุมดูแลของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่เสยีโดยเรว็เท่าทีจ่ะท าได้ 

2. การปรบัปรุงงานด้านการป้องกนัโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่จ านวนสถานี
อนามยัในทอ้งทีห่่างไกลมากขึน้ พรอ้มทัง้ปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีด่ว้ย 

3. การปรบัปรุงงานด้านการรกัษาพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่วนภูมภิาคให้
สามารถรกัษาพยาบาลโดยมปีระสทิธภิาพดแีละทดัเทยีมกบัในส่วนกลาง 

4. การขาดแคลนเจา้หน้าทีใ่นระดบัต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานทัง้ทางดา้น
การป้องกนัและรกัษาโรค ท าให้ไม่อาจขยายการด าเนินงานได้เท่าทีค่วร ฉะนัน้ควรเร่งผลติแพทย ์
พยาบาล ผดุงครรภ ์พนกังานอนามยั ตลอดจนเจา้หน้าทีร่ะดบัต ่ากว่าวชิาชพีอื่นๆ ขึน้ 

5. การปรบัปรุงงานดา้นสุขศกึษาโดยทุกวธิกีาร เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจดแีละ
ใหค้วามรว่มมอืต่อการปฏบิตังิานทางดา้นสาธารณสุขยิง่ขึน้ 

6. การใช้งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาและแผนงาน หลาย
โครงการไดด้ าเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน ปรากฏว่าเงนิทีจ่่ายจรงิในแต่ละปีของแต่ละโครงการ
จะตกในราว 70% ของงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิ หากแก้ไขปญัหาน้ีได้จะสามารถเจยีดเงนิอีก
จ านวนมากไปพฒันาโครงการอื่นๆ ไดต่้อไป 
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วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุข ได้มคีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องกันยิง่ขึ้นใน 
ระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั จงึสมควรขยายขอบเขตการวางแผนให้คลุมไปถึงงาน 
สาธารณสุขในส่วนท้องถิ่นและเอกชน โดยการระดมทรพัยากรมาจดัสรรให้เป็นไปตามล าดับ
ความส าคัญแก่งานทางด้านการป้องกันและรกัษาโรค ตลอดจนการค้นคว้าและวิจยังานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเพิม่ขี้นอย่างรวดเรว็ และ
แกป้ญัหาขาดแคลนบรกิารดา้นน้ีใหท้ัว่ถงึประชาชนยิง่ขึน้ 

นโยบายสาธารณสขุ 

รฐับาลจะสนบัสนุนและพฒันางานดา้นสาธารณสุขใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสรมิประสิทธิภาพและการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานให้ 
กว้างขวางยิง่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในท้องถิน่ชนบทห่างไกลได้รบั
บรกิารมากทีสุ่ด โดยค านึงถงึการใชท้รพัยากรทัง้ในดา้นก าลงัคน วสัดุ อุปกรณ์ และก าลงัเงนิทีม่อียู่
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด กบัทัง้จะเพิม่ก าลงัต่างๆ ดงักล่าวอยา่งเตม็ที ่โดยเน้นหนักในเรือ่งต่อไปนี้ 

1. การอนามยัแม่และเด็ก การวางแผนครอบครวั การควบคุมและก าจดัโรคติดต่อ 
และการปรบัปรงุและขยายบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาล 

2. การพฒันาการอนามยัสิง่แวดลอ้ม การใหบ้รกิารสาธารสุขแบบผสมผสาน และการ
แกป้ญัหาการขาดแคลนเจา้หน้าที ่

3. การจติเวชและสุขภาพจติชุมชน 
4. ความรว่มมอืของประชาชน 

แนวทางการพฒันางานด้านสาธารสขุ 

การอนามยัแม่และเดก็ และการวางแผนครอบครวั 

1. ใหม้กีารดแูลหญงิมคีรรภน์ับแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด และภายหลงัคลอด
ให้มากที่สุด พรอ้มทัง้ให้ทารก เดก็ก่อนวยัเรยีน และเดก็ในวยัเรยีน ได้รบับรกิารทัง้ด้ านส่งเสรมิ
สุขภาพอนามยั และการรกัษาโรคใหถู้กดอ้ง 

2. ส่งเสรมิใหแ้ต่ละครอบครวัสามารถก าหนดขนาดของครอบครวัหรอืเวน้ระยะการมี
บุตรไดต้ามสมคัรใจ ซึง่จะมุง่ด าเนินการในกลุ่มชนทีม่คีวามจ าเป็น อาท ิผูม้รีายไดน้้อย สุขภาพไม่ดี 
มบีุตรมาก การด าเนินงานดงักล่าวเมื่อสิน้สุดแผนพฒันาฉบบันี้ (2519) คาดว่าจะยงัผลใหส้ามารถ
ลดอตัราการเพิม่ของประชากรลงประมาณรอ้ยละ 0.5 
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3. ส่งเสรมิงานดา้นโภชนาการ 

3.1 จะท าการผลติและเผยแพรอ่าหารทีม่คีุณค่าทางโปรตนีและราคาประหยดั 

3.2 ยกระดบัสภาวะโภชนาการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เดก็ก่อนวยั
เรยีนในทอ้งถิน่ชนบท และจะไดจ้ดัตัง้ศูนยโ์ภชนาการเดก็ขึน้ 

3.3 ยกระดบัสภาวะทางโภชนาการ ในกลุ่มเด็กวยัเรยีน โดยร่วมมอืกับ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัตัง้โครงการโภชนาโรงเรยีนขึน้ 

3.4 ท าการควบคุมโรคขาดสารอาหารอื่นๆ รวมทัง้โรคคอพอกให้บรรเทา 
เบาบางลงจนหมดไปในทีสุ่ด 

การควบคมุและก าจดัโรคติดต่อ 

1. ก าจดัโรคติดต่อบางชนิดที่สามารถใช้มาตรการป้องกนัได้แน่นอนให้หมดสิ้นไป 
และด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ที่ยงัมปีญัหาและอุปสรรคทางด้านการป้องกนัโรคเพื่อลด
อตัราปว่ยและอตัราตายลงใหต้ ่าทีสุ่ดทีจ่ะท าได ้

2. จะด าเนินการด้านระบาดวิทยา และท าการปรบัปรุงห้องชนัสูตรทางแพทย์และ 
สาธารณสุขใหม้สีมรรถภาพดยีิง่ขึน้ 

การปรบัปรงุและขยายบริการด้านการรกัษาพยาบาล 

1. เร่งปรบัปรุงการด าเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนภูมภิาค ให้มปีระสทิธภิาพในด้าน
รกัษาพยาบาลกว้างขวางยิง่ขึน้ โดยเพิม่เจ้าหน้าที่ประเภทต่างๆ เครื่องมอืแพทย์ และเวชภณัฑ์
ต่างๆ ขึน้เพื่อสามารถใหบ้รกิารแก่คนไขน้อกไดม้ากยิง่ขึน้ 

2. หาทางให้ผู้ป่วยนิยมการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในชนบทด้วยการ 
จดัให้มโีรงพยาบาลศูนย์ทุกภาค และที่จงัหวดัซึ่งส าคญั หรอืมปีระชาชนหนาแน่น ให้มแีพทย์ 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะวชิาทุกสาขา ประจ าทุกโรงพยาบาลศูนย ์

3. การปรบัปรงุบรกิารภายใน จะเพิม่เตยีงคนไขข้ึน้อกีในระหว่างแผน คอื 

โรงพยาบาลทัว่ไปในส่วนกลาง จ านวน 850 เตียง โรงพยาบาลทัว่ไปในส่วน 
ภมูภิาคจ านวน 5,000 เตยีง 

โรงพยาบาลสงักดัเทศบาล จ านวน 550 เตยีง 

สถานีอนามยั จ านวน 800 เตยีง 
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สถาบนัอื่นๆ อกีประมาณ 1,800 เตยีง 

4. เพิม่จ านวนแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลขึน้อีก จ านวน 1,850 คน 7,595 
คน และ 5,200 คน ตามล าดบั 

การพฒันาอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ท าการปรบัปรุงแก้ไขสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเป็นภยัต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาหาร น ้ า อากาศ ให้ปราศจากเชื้อโรค และสิ่งเป็นพิษภัยต่างๆ ตลอดจนป้องกัน
ภยนัตรายจากสารเคม ีและรงัส ีโดยด าเนินการ 

1. ศึกษาและวางแผนในการปฏิบัติเพื่อก าจดัสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพและ
อนามยัของประชาชนรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ให้ประชาชนไดร้บัทราบเกี่ยวกบัผลเสยีหายและภยนัตรายที่เกดิจากสิง่ทีเ่ป็นพษิ
เป็นภยัต่างๆ เพื่อจะไดร้ว่มมอืหาทางแกไ้ขรว่มกนั 

3. ปรบัปรงุงานตรวจวเิคราะหว์จิยัทางแพทย ์ใหส้ามารถปฏบิตักิารไดโ้ดยกวา้งขวาง
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

4. ใหม้กีารปรบัปรงุกฎหมายเพื่อใชบ้งัคบัใหเ้กดิผลด ีและใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสุขได้
มสี่วนเขา้รว่มในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมายอยา่งแทจ้รงิ 

บริการสาธารณสขุแบบผสมผสาน 

1. ด าเนินการสาธารณสุขทัง้ในด้านส่งเสริมสุขภาพอนามยัป้องกันโรคและการ
รกัษาพยาบาลใหผ้สมผสานกลมกลนืกนั โดยจะขยายบรกิารสถานีอนามยัและส านักงานผดุงครรภ์
ให้สามารถครอบคลุมประชากรมากยิง่ขึ้น กล่าวคือจดัให้สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง ดูแลประชากร 
50,000 คนต่อแห่ง สถานีอนามยัชัน้สองดูแลประชากร 5,000 คนต่อแห่ง ส านักงานผดุงครรภด์ูแล 
ประชากร 2,000 คนต่อแห่ง  

2. เร่งด าเนินการรวมงานโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ โครงการก าจดัไข้มาเลเรีย 
โครงการอนามยัโรงเรยีน โครงการควบคุมโรคเรื้อน โครงการวางแผนครอบครวั ฯลฯ เข้ากับ
บรกิารอนามยัทัว่ๆ ไป 

3. วางมาตรการให้มีการประสานงานร่วมกัน  ระหว่างหน่วยงานทางด้าน
รกัษาพยาบาลและทางดา้นป้องกนัโรคใหม้สีมรรถภาพยิง่ขึน้ 

 



 ๓๗๖ 

การแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี 

1. สนับสนุนและเร่งการผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภท ทัง้โดยรฐับาลและ 
เอกชนให้มปีริมาณมากขึ้น กับทัง้ค านึงถึงด้านคุณภาพด้วย และพิจารณาการผลิตเจ้าหน้าที่
ประเภทใหม่ทีม่คีวามรูร้ะหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ผูบ้รหิารโรงพยาบาล (Hospital Administrator) 
เจา้หน้าทีธุ่รการโดยเฉพาะ ฯลฯ เพื่อปฏบิตังิานทดแทนแพทยซ์ึ่งมาท างานด้านธุรการเป็นเหตุให้
เกดิการขาดแคลนแพทย ์พยาบาล 

2. ท าการกระจายเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ซึ่งรวมกันอยู่ในท้องที่เดียวกันมาก  
เกนิไป ออกไปสู่ทอ้งถิน่ซึง่ขาดแคลนให้มากขึน้ โดยจะต้องแก้ปญัหาทางดา้นการครองชพี ความ
ปลอดภัย การเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย ตลอดจนถึงโอกาสความก้าวหน้าและสิ่งจูงใจอื่นที่ 
เหมาะสม 

3. ส่งเสรมิใหแ้พทยอ์าชพีอสิระ ไดร้่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุขในการพฒันางาน 
สาธารณสุขใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

การจิตเวชและสขุภาพจิตชุมชน 

1. จดัใหม้หีน่วยจติเวชเคลื่อนที ่ออกบรกิารดา้นจติเวชถงึประชาชนในชนบท 

2. จดัใหม้หีน่วยจติเวชในโรงพยาบาลทัว่ไป ใหค้รบทุกภาค และทุกโรงพยาบาลศูนย ์

3. จดัใหม้ศีูนยส์ุขภาพจติชุมชน ครบทุกภาค 

4. เพิม่เตียงคนไข้ โรงพยาบาลโรคจติ โรคประสาท และโรงพยาบาลรกัษาผู้ติดยา 
เสพตดิ ทัว่ประเทศจ านวน 2,000 เตยีง 

ความร่วมมือของประชาชน 

เรง่รดัการขยายงานดา้นสุขศกึษาใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยมกีารผสมผสานงานสุขศกึษาของ
โครงการอื่นๆ ทางด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกัน และให้มีการร่วมมอืและประสานงานกับ
สื่อมวลชนต่างๆ ใหม้ากขึน้ 

มาตรการสนับสนุนให้การด าเนินงานตามนโยบายได้รบัผลดี 

เพื่อทีจ่ะใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวด าเนินไปดว้ยด ีและมปีระสทิธภิาพสมควร
ปรบัปรงุและแกไ้ขเรือ่งต่างๆ ทีส่ าคญัดงันี้ 

1. เร่งด าเนินการจดัท าแผนสาธารณสุขระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดัให้
สอดคล้องกนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และป้องกนัการท างานซ ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 



 ๓๗๗ 

ทัง้นี้ เพื่อใช้ทรพัยากรทัง้ด้านก าลงัคน และเงนิที่ได้รบัจดัสรรให้เกดิประโยชน์แก่การพฒันางาน
ดา้นสาธารณสุขใหม้ากทีสุ่ด 

2. แก้ไขปรบัปรุงการจดัรูปการบรหิารและอตัราก าลงั ให้เหมาะสมยิง่ขึ้นเพื่อให้ 
สอดคลอ้งกบัแผนสาธารณสุข 

3. ปรบัปรงุสมรรถภาพของเจา้หน้าที ่โดย 

3.1 ให้มกีารอบรมปฐมนิเทศ และฟ้ืนฟูความรูแ้ก่เจา้หน้าที ่เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแผนพฒันางานสาธารณสุข 

3.2 จดัระบบการนิเทศงานให้เข้มแข็ง และทัว่ถึงแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดบัเพื่อ
ควบคุมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้

 4. ให้สถาบนัผู้ผลติเจา้หน้าที่แพทยแ์ละสาธารณสุข ได้ร่วมกนัวางแนวทางการผลติ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นการใชเ้จา้หน้าที่ 

 5. ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายทางสาธารณสุขต่างๆ ให้ทันสมยัขึ้น ถ้าจ าเป็นก็ควร
พจิารณาออกกฎหมายใหมด่ว้ย 

เป้าหมายและงบประมาณ 

ก. เป้าหมายส่วนรวม ในการพฒันางานสาธารณสุขในแผนน้ีได้วางเป้าหมายเพื่อ
สนบัสนุนงานทางดา้นการป้องกนัและรกัษาโรค ตลอดจนงานวเิคราะหแ์ละวจิยัทางแพทยไ์วค้อื 

ในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะวางเป้าหมายเพิ่มเจ้าหน้าที่ทางด้าน
การแพทย์ในระดบัต่างๆ ขึ้นดงันี้คอื แพทย์จ านวน 1,850 คน พยาบาลจ านวน 7,562 คน 
ผูช้่วยพยาบาล 5,200 คน ผดุงครรภ์อนามยัจ านวน 2,950 คน นอกจากนี้ จะเพิม่เตยีงคนไขอ้กี
จ านวน 11,000 เตยีง และจะสรา้งสถานีอนามยัชัน้หนึ่งขึน้อกีจ านวน 80 แห่ง สถานีอนามยัชัน้สอง
จ านวน 1,276 แห่ง และส านกังานผดุงครรภจ์ านวน 1,000 แห่ง ดงัปรากฏในตารางที ่2 

ส าหรบัอตัราส่วนแพทย ์พยาบาล และเตียงคนไข้ต่อจ านวนประชากรได้รบัการ
ปรบัปรุงอตัรา 1 : 6,569 , 1 : 2,195 และ 1 : 1,691 เมื่อสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 เป็น 1 : 5,806 
,1 : 1,775 และ 1 : 1,340 เมื่อสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยล าดบั ดงัปรากฏในตารางที ่3 ก และ 
3 ข  

 

 



 ๓๗๘ 

ตารางท่ี 2 
เป้าหมายส่วนรวม ในแผนพฒันาฉบบัท่ี 3 (2515 - 2519) 

รายการ 2514 2515 2516 2517 2518 2519 เพ่ิมขึน้ 
แพทย์1/ 5,550 5,920 6,290 6,660 7,030 7,400 1,850 
พยาบาล2/        

- Basic Nurse 16,638 17,890 19,300 20,800 22,470 24,200 7,562 
- Post Basic - 760 1,530 2,840 4,400 6,100 6,100 

ผูช้่วยพยาบาล3/ 5,171 6,011 6,951 7,941 9,081 10,271 5,200 
ผดงุครรภอ์นามยั4/ 3,260 3,770 4,380 4,970 5,580 6,190 2,950 
เตยีงคนไข้5/ 21,600 23,800 26,000 28,200 30,400 32,600 11,000 
สถานีอนามยัชัน้ 1 6/ 290 300 310 330 350 370 80 
สถานีอนามยัชัน้ 2 7/ 1,936 2,096 2,384 2,660 2,936 3,212 1,276 
ส านกังานผดงุครรภ์ 2,003 2,203 2,403 2,603 2,803 3,003 1,000 

หมายเหต ุ เป้าหมายตามตารางขา้งต้นเป็นจ านวนที่ผลติสะสมได้แต่แผนพฒันาฉบบัที่หน่ึง
จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม (โดยมไิด้หกัจ านวนผู้ที่ถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ 
เดนิทางไปต่างประเทศหรอืเปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่นๆ ออก) 
1/ แพทยท์ีจ่ะผลติไดจ้ากทุกสถาบนัทัว่ประเทศ 
2/ พยาบาลทีค่าดว่าจะผลติไดจ้ากทุกสถาบนัทัว่ประเทศ 
3/ ผูช้่วยพยาบาลทีค่าดว่าจะผลติไดจ้าก 19 สถาบนั ยกเวน้ ของ 

กรมชลประทาน 
4/ กรมอนามยัเป็นผูผ้ลติ 
5/ ของทุกสถาบนัทัว่ประเทศ 
6/ รวมสถานีอนามยัของเทศบาลอกีจ านวน 57 แห่ง 

 



 ๓๗๙ 

ตารางท่ี 3 ก 
เป้าหมายอตัราส่วนระหว่าง แพทย ์พยาบาล เตียงคนไข้ และประชากร 

 
รายการ 2514 2515 2516 2517 2518 2519 

แพทย ์: ประชากร 1 : 6,569 1 : 6,420 1 : 6,229 1 : 6,066 1 : 5,925 1 : 5,806 
พยาบาล : ประชากร 1 : 2,195 1 : 2,126 1 : 2,031 1 : 1,944 1 : 1,855 1 : 1,775 
เตยีง : ประชากร 1 : 1,691 1 : 1,655 1 : 1,520 1 : 1,450 1 : 1,390 1 : 1,340 
แพทย ์: พยาบาล : เตยีง 1 : 2.90 : 3.8 1 : 3.00 : 3.9 1 : 3.08 : 4.0 1 : 3.11 : 4.1 1 : 3.19 : 4.2 1 : 3.28 : 4.3 

หมายเหตุ 

1. แพทย ์: พยาบาล : ผูช้่วยพยาบาล : เตยีงคนไข ้
ตามมาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
คอื 1 : 7 : 5 : 30 

2. ประชากรทีใ่ชค้ านวณน ามาจากโครงการวางแผนครอบครวั 
2515  38.06 ลา้นคน 
2516  39.24 ลา้นคน 
2517  40.46 ลา้นคน 
2518  41.71 ลา้นคน  
2519  43.01 ลา้นคน 

 ข. การจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันางานด้านสาธารณสขุ 

  ในระหว่างแผนจะไดร้บัจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันางานดา้นสาธารณสุขจ านวน 
5,500 ลา้นบาท (นอกจากงบพฒันาดงักล่าว ยงัมโีครงการส ารองอกีจ านวน 166.92 ลา้นบาท ซึง่
เป็นโครงการทีส่มควรไดร้บัการสนับสนุนหากภาวะการเงนิของประเทศอ านวย) นอกจากนี้คาดว่า
จะได้รบัเงนิอุดหนุนเทศบาลด้านสาธารณสุขจ านวน 32.50 ล้านบาท และเงนิช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศจ านวน 840.00 ลา้นบาท และเงนิพฒันางานดา้นสาธารณสุขทีต่ ัง้ไวย้งัส านักงานเร่งรดั
พฒันาชนบทจ านวน 160.58 ล้านบาท ฉะนัน้ รวมเป็นเงนิเพื่อพฒันาสาธารณสุขของประเทศใน
ระหว่างแผนพฒันาฉบบัที ่3 จ านวน 6,700 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางที ่4 



 ๓๘๐ 

ตารางท่ี 3 ข 
เป้าหมายอตัราส่วนแพทยแ์ละพยาบาลท่ีปฏิบติังานต่อประชากร 

 2514 2515 2516 2517 2518 2519 

จ านวนแพทยท์ีป่ฏบิตังิานในประเทศ
1/

 4,400 4,500 5,200 5,500 5,800 6,100 

จ านวนพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในประเทศ
2/
 8,300 8,800 9,400 10,100 10,800 11,600 

จ านวนประชากร 37.40 38.06 39.24 40.46 41.71 43.01 
อตัราสว่นแพทย ์: ประชากร 1:8,500 1:7,900 1:7,600 1:7,400 1:7,200 1:7,000 
อตัราสว่นพยาบาล : ประชากร 1:4,500 1:4,300 1:4,200 1:4,000 1:3,900 1:3,700 

หมายเหต ุ 1/ จ านวนที่แสดงไวใ้นปี พ.ศ. 2514 ไดค้ านวณโดยหกัจ านวนแพทยท์ี่สูญเสยีไปดว้ยเหตุต่างๆ รวมทัง้
แพทยท์ีไ่ปต่างประเทศแลว้ สว่นในปี พ.ศ. 2515 - 2519 นัน้ มไิดห้กัจ านวนแพทยท์ีไ่ปต่างประเทศ 

2/ จ านวนพยาบาลที่แสดงไวใ้นตารางน้ี ไดค้ านวณโดยหกัจ านวนพยาบาลที่สูญเสยีไปเพราะเหตุต่างๆ 
(รวมทัง้จ านวนพยาบาลทีไ่ปต่างประเทศ) แลว้ 

 จากกองวางแผนก าลงัคน 

ตารางท่ี 4 
การจดัสรรเงินเพ่ือพฒันาสาธารณสขุ 

(ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมา 2515 2516 2517 2518 2519 รวม 

1. งบประมาณแผ่นดนิ       
1.1 กระทรวงสาธารณสขุ 834.80 1,049.79 1,132.31 1,202.44 1,280.66 5,500.00 
1.2 นอกกระทรวงสาธารณสขุ 27.67 29.24 32.04 34.42 37.21 160.58 

2. เงนิประเภทอื่นๆ       
2.1 เงนิอุดหนุนโรงพยาบาลสงักดัรฐับาล       
2.2 เงนิอุดหนุนเทศบาลดา้น 

สาธารณสขุ 
6.62 5.94 6.30 6.65 7.00 32.50 

2.3 เงนิอุดหนุนโรงพยาบาลเอกชน       
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 840.00 

รวม 1,037.09 1,252.97 1,338.65 1,411.50 1,492.87 6,533.08 

  นอกจากงบพฒันาท่ีก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ยงัมีโครงการส ารองเป็นจ านวน 166.92 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีสมควรได้รบัการสนับสนุนหากภาวะการเงินของประเทศอ านวย ฉะนัน้รวมยอดเงินของทุกๆ งบ
ท่ีพฒันางานด้านสาธารณสุข และงบส ารองจะเป็นจ านวนทัง้ส้ิน 6,700 ล้านบาท เพื่อใช้พฒันางานด้าน
สาธารณสขุในระหว่างแผนพฒันา ฉบบัท่ี 3 
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โครงการพฒันาสาธารณสขุ 
งานอนามยัและสขุาภิบาล 

1. โครงการปรบัปรงุและขยายสถานีอนามยั 

ก. การก่อสร้าง 

ในปี 2514 มสีถานีอนามยัชัน้หนึ่งอยู่ทัว่ประเทศ 290 แห่ง (เป็นของ 
เทศบาลจ านวน 57 แห่ง) สถานีอนามยัชัน้ 1,936 แห่ง และส านกังานผดุงครรภ ์2,003 แห่ง 

ในระหว่างปี 2515 - 2519 จะไดท้ าการปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยั
ชัน้หนึ่ง คอื ในปี 2515 - 2516 จะสรา้งสถานีอนามยัชัน้หนึ่ง ปีละ 10 แห่ง และปีต่อไปอกีปีละ 20 
แห่ง และจะท าการก่อสรา้งทดแทนของเดมิในปีแรก 2 แห่ง ปีทีส่อง 8 แห่ง และปีต่อไปปีละ 10 
แห่ง 

จะสรา้งสถานีอนามยัชัน้สองใหม่ขึน้ในปีแรก 52 แห่ง ปีทีส่องจ านวน 176 
แห่งและในปีต่อไปปีละ 166 แห่ง จะท าการก่อสรา้งทดแทนของเดมิในปีแรกและปีทีส่องปีละ 30 
แห่ง ปีทีส่าม 40 แห่ง และในปีต่อไปปีละ 50 แห่ง และยกฐานะส านกังานผดุงครรภข์ึน้เป็นชัน้สองปี
ละ 110 แห่ง 

จะสรา้งส านักงานผดุงครรภ์ขึน้ใหม่ปีละ 200 แห่ง และจะท าการก่อสรา้ง
ทดแทนของเดมิในแต่ละละปีดงันี้ คอื 30 แห่ง 40 แห่ง 60 แห่ง และ 70 แห่ง ตามล าดบั 

หากด าเนินการไดต้ามเป้าหมายทีว่างไวเ้มื่อสิน้ปี พ.ศ. 2519 จะมสีถานี
อนามยัชัน้หนึ่งรวม 313 แห่ง สถานีอนามยัชัน้สองจ านวน 3,212 แห่ง และส านักงานผดุงครรภ ์
3,003 แห่ง สถานีอนามยัจ านวนดงักล่าวจะสามารถให้บรกิารแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาคได้
ประมาณ 60% ของประชากรในประเทศ หรอื 25 ลา้นคนเมือ่สิน้แผนน้ี 

ส าหรบัสถานีอนามยัชัน้หน่ึงพเิศษ ซึง่ปจัจุบนัมอียู่เพยีงแห่งเดยีวทีอ่ าเภอ
ฝางนัน้ ในระหว่างแผนฯ 3 จะท าการปรบัปรุงสถานีอนามยัชัน้หนึ่ง เป็นชัน้พเิศษอกีประมาณ 4 
แห่ง คอืทีห่ล่มสกั บา้นไผ่ หวัหนิ ปากช่อง ทัง้นี้โดยมหีลกัเกณฑใ์นการสรา้งโดยกวา้งๆ 2 ประการ 
คอื 

ก.  ในเขตอ าเภอทีม่ปีระชากรเกนิ 100,000 คน 

ข. เป็นอ าเภอที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั
มาก และการคมนาคมตดิต่อกบัจงัหวดัไมส่ะดวก 
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ข. การด าเนินงาน ปรบัปรงุวิธีปฏิบติังานของสถานีอนามยัให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเพ่ือให้สถานีอนามยัได้ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี โดย 

1. ขยายขอบเขตของงานรกัษาพยาบาลในสถานีอนามยัชัน้ 1 ให้
กวา้งขวางขึน้ตามความตอ้งการของประชาชน และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ทัง้นี้จะไดท้ า
การอบรมแพทย์สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง ทางด้านวชิาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท้างศลัยกรรม
ฉุกเฉิน (Emergency Surgery) และอบรมเพิม่เตมิความรูด้า้นรกัษาพยาบาลแก่พยาบาล พนักงาน
อนามยั ผดุงครรภ ์ใหรู้จ้กัโรคประจ าทอ้งถิน่ และสามารถใหก้ารรกัษาไดต้ามขอบเขตซึง่ก าหนดไว้ 

2. เพิม่ปรมิาณงานของสถานีอนามยั โดยรวมงานโครงการพเิศษให้
เขา้อยู่ในงานสถานีอนามยัในระยะของแผนฯ 3 ประมาณว่าจะรวมบางส่วนของโครงการพเิศษ
ประมาณ 6 โครงการ คอื มาลาเรยี วณัโรค โรคเรือ้น อนามยัโรงเรยีน วางแผนครอบครวั และ
โภชนาการชนบท 

3. เพิม่อตัราเจา้หน้าที่ประจ าสถานีอนามยัให้สอดคล้องกบัปรมิาณ
งานทีเ่พิม่ขึน้ คอื สถานีอนามยัชัน้หน่ึง จะเพิม่จาก 9 คน เป็น 15 คน ชัน้สองเพิม่จาก 2 คน เป็น 3 
คน เพิ่มรถพยาบาลประจ าสถานีอนามัยชัน้หน่ึงเพื่อประโยชน์ในการน าส่งผู้ป่วยระหว่าง
โรงพยาบาลและสถานีอนามยัและเพิม่อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภณัฑต่์างๆ ตามลกัษณะและ
ปรมิาณงาน 

2. โครงการวางแผนครอบครวั 

จะด าเนินการวางแผนครอบครวัโดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัวางแผนครอบครวั 
สนับสนุนชกัจงู และใหค้วามช่วยเหลอืแนะน าในดา้นการวางแผนครอบครวัแก่ประชาชนผูส้มคัรใจ
รบับรกิารเพื่อพยายามลดอตัราเพิม่ของประชากร ซึง่สูงกว่ารอ้ยละ 3 ต่อปี อนัเป็นอุปสรรคส าคญั
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ให้เหลอืประมาณรอ้ยละ 2.5 ต่อปี เมื่อสิน้ปี พ.ศ. 
2519 

จะให้บรกิารวางแผนครอบครวัด้วยวธิีใช้ยาคุม ห่วงอนามยั และผ่าตัดท าหมนั
ระหว่างปี 2515 - 2519 ใหค้ลุมทัง้ 71 จงัหวดั โดยใหบ้รกิารส าหรบัรายใหม่ถวัเฉลีย่ปีละ 370,000 
ราย และรกัษาปรมิาณงานเดมิถวัเฉลีย่อกีปีละ 500,000 ราย และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานไดผ้ลดจีะ
ท าการศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งวางแผนครอบครวัอกีปีละ 10 เรือ่ง 

หน่วยงานที่จะให้บรกิารดงักล่าวจะด าเนินการโดยโรงพยาบาลจงัหวดั 84 แห่ง 
ศูนยอ์นามยัแม่และเดก็ 4 แห่ง ทีท่ าการอนามยัจงัหวดั 43 แห่ง สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง (ทีม่แีพทย)์ 
157 แห่ง และสถานบรกิารอื่นๆ 3,254 แห่ง 
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3. โครงการอนามยัแม่และเดก็ 

ในปจัจุบนัมศีูนยอ์นามยัแม่และเดก็อยู่ 3 แห่ง คอืที่จงัหวดัยะลา ขอนแก่น และ
ราชบุร ีและมโีรงเรยีนอนามยัผดุงครรภ์ 2 แห่ง คอืที่ล าปาง และโรงพยาบาลวชริะ ศูนย์และ
โรงเรยีนสามารถผลติผดุงครรภอ์นามยัไดปี้ละ 460 คน 

ในระยะของแผนจะไดข้ยายการใหบ้รกิารอนามยัแม่และเดก็ เพื่อลดอตัราการตาย
ของแม่และเดก็ให้ต ่าเท่าที่จะท าได้ ในการนี้จะได้ท าการก่อสรา้งศูนยอ์นามยัแม่และเดก็ที่จงัหวดั
เชยีงใหม่ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ และจะสรา้งศูนยใ์หม่ขึน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ี1 แห่ง และศูนยส์าขาทีเ่มอืงพล
อกี 1 แห่ง นอกจากนี้จะท าการผลติผดุงครรภ์อนามยัในระหว่างแผนจ านวน 2,450 คน พยาบาล
อนามยัทีไ่ดทุ้นกรมอนามยั 250 คน และอบรมฟ้ืนฟูความรูผ้ดุงครรภปี์ละ 200 คน 

ศูนย์อนามยัจะสามารถให้บรกิารต่างๆ โดยถวัเฉลี่ยต่อปี คอื หญิงมคีรรภ์ได้รบั
การตรวจ 35,000 ราย ท าคลอด 9,800 ราย และตรวจและบ าบดัโรคเดก็ 21,000 ครัง้ 

4. โครงการส่งเสริมอาหาร บ าบดัโรคขาดอาหาร และโภชนาการ
ชนบท 

ด าเนินการปรบัปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน ให้ได้บรโิภคอาหารที่มคีุณค่า
ตามที่ร่างกายต้องการ โดยด าเนินการส่งเสรมิอาหารแก่ประชาชนทัว่ไป ในระหว่างแผน จะจดัตัง้
หน่วยส่งเสรมิอาหารจ านวน 47 หน่วย ส าหรบังานดา้นบ าบดัโรคขาดสารอาหาร จะท าการควบคุม 
โรคคอพอกในท้องที่ที่ประชาชนเป็นกนัมาก และด าเนินงานด้านวจิยัเพื่อวางมาตรการควบคุม  
โรคขาดสารอาหาร เช่น โรคขาดไวตามนิเอ โรคเหน็บชา และโรคโลหติจาง 

ส าหรบังานโภชนาการชนบท จะขยายขอบเขตออกไปใหค้รบ 71 จงัหวดั และจะ
จดัสรา้งศูนยโ์ภชนาการเดก็ก่อนวยัเรยีนเพิม่ขึน้ ปีละประมาณ 75 ศูนย ์รวม 375 ศูนย ์ทัง้นี้เพื่อ
แก้ไขปญัหาโภชนาการในหมู่เดก็ก่อนวยัเรยีน และเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนใหป้ระชาชนได้เหน็
ความส าคญัและให้ความร่วมมอืในการจดัตัง้ศูนย์เด็กให้มากขึ้นด้วย ส่วนเด็กในวยัเรยีน จะได้
ด าเนินงานศกึษาและทดลองการจดัอาการกลางวนัราคาถูก และมคีุณค่าทางอาหารให้แก่นักเรยีน  
ในระดบัประถมศกึษา โดยร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพื่อหา
ขอ้มูลต่างๆ ในการเตรยีมงานจดัท าอาหารกลางวนันักเรยีน เพื่อมอบใหแ้ก่หน่วย -งานทีเ่กี่ยวขอ้ง
รบัไปด าเนินงาน โดยจะไดท้ดลองในภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางแห่งละจงัหวดั  
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5. โครงการจดัหาน ้าสะอาดในชนบททัว่ราชอาณาจกัร (ประปา 
หมู่บา้น) 

จ านวนประปาทีไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้ง (2509 - 2513) ไปแลว้ จ านวน 269 แห่งใน
จงัหวดัต่างๆ 53 จงัหวดั และจ านวนประชากรทีไ่ดร้บับรกิารจ านวน 750,000 คน 

เพื่อช่วยปญัหาการขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภคและบรโิภคของประชาชนในชนบท ใน
ระหว่างแผนจะได้ด าเนินการก่อสรา้งระบบประปาต่างๆ ในชนบททัว่ราชอาณาจกัรประมาณปีละ 
80 ถงึ 100 แห่ง โดยปีหนึ่งๆ จะสามารถบรกิารแก่ประชาชนไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 200,000 คน หรอื
ประมาณ 200 หมูบ่า้น ในการก่อสรา้งประปาจะยดึถอืหลกัเกณฑว์่าจะสรา้งในหมู่บา้นทีม่ปีระชากร
ไม่ต ่ากว่า 500 คน มแีหล่งน ้าอยู่แล้วแต่อยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชน ชาวบ้านมีความต้องการ 
และให้ความร่วมมอืจดัท าโดยสามารถสมทบเงนิ วสัดุ หรอืแรงงานตามก าลงัความสามารถของ
ชุมชนนัน้ๆ 

6. โครงการพฒันาอนามยัท้องถ่ิน 

จะได้ด าเนินการต่อเน่ืองจากแผนที่สอง โดยมุ่งที่จะลดจ านวนผู้ป่วยและตายด้วย
โรคตดิเชื้อของระบบทางเดนิอาหารและพยาธลิ าไส้ โดยให้ประชาชนในชนบทได้รบับรกิารด้าน
สุขาภบิาลดว้ยความรว่มมอืของประชาชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการครองชพีและสภาวะสงัคมของ
ชาวชนบทใหด้ขีึน้ในระหว่างแผนนี้จะไดเ้ปิดหมู่บา้นพฒันาเพิม่ขึน้อกีจ านวน 12,900 หมู่บา้น ซึ่ง
จะมปีระชากรในเขตหมู่บ้านพฒันาดงักล่าวประมาณ 6.45 ล้านคน นอกจากนี้จะสรา้งส้วมที่ถูก
สุขลกัษณะเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 103,240 ส้วม จะด าเนินการก าจดัโรคพยาธลิ าไส้ประมาณปีละ 
300 หมูบ่า้น และจะสรา้งประปาขนาดเลก็เพิม่ขึน้อกีประมาณปีละ 1,500 หมูบ่า้น 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้กว้างขวางขึ้นจะตัง้หน่วยพัฒนาเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างแผนอกี 10 หน่วย 

การควบคมุและป้องกนัโรค 

1. โครงการป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ 

ในแผนนี้ จะได้เร่งรดัพฒันาการควบคุมโรคตดิต่อต่างๆ โดยก าจดัโรคตดิต่อบาง
ชนิดที่มมีาตรการป้องกนัได้แน่นอนให้หมดสิ้นไป และด าเนินงานควบคุมโรคตดิต่อต่างๆ ที่ยงัมี
ปญัหาและอุปสรรคทางดา้นการป้องกนัโรค เพื่อลดอตัราปว่ยและอตัราตายใหต้ ่าทีสุ่ดทีจ่ะท าได ้

การให้ภูมคิุ้มกนัแก่โรคตดิต่อที่ป้องกนัได้ ปลูกฝีป้องกนัไขท้รพษิในเดก็เกดิใหม่
และเดก็ก่อนเขา้โรงเรยีน และบุคคลที่ปลูกฝีนานเกนิ 3 ปีแล้ว ปีละประมาณ 6.18 ล้านคน ฉีด
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วคัซนีป้องกนัอหวิาต ์ใหไ้ด ้60% หรอืประมาณ 4.2 ลา้นคน ในจงัหวดัทีเ่คยเกดิโรคก่อนเขา้ฤดูรอ้น 
ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบี ไอกรน และบาดทะยกั ให้กบัเดก็จนถงึอายุ 5 ปี ประมาณปีละ 1.03 
ลา้นคน ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอในเขตพระนคร ประมาณปีละ 64,000 คน และฉีดวคัซนีป้องกนั
ไขไ้ทฟอยดใ์นจงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 15 จงัหวดั 

การควบคมุและป้องกนัโรค ไดแ้ก่โรคต่างๆ คอื โรคสตัวต์ดิคน โรคพยาธลิ าไส ้
กาฬโรค โรคทีเ่กดิขึน้จากภายนอกประเทศ โรคไขเ้ลอืดออก โรคพยาธใิบไมใ้นตบั 

การรกัษาโรคติดต่อ จะท าการเพิม่เตยีงคนไขข้องโรงพยาบาลโรคตดิต่อขึน้ใน
ระหว่างแผนใหเ้ป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตยีง 

2. โครงการก าจดัไข้มาลาเรีย 

โครงการนี้ไดพ้จิารณาปรบัปรงุแผนการด าเนินงานใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
การขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยไดเ้ริม่ใชแ้ผนงานใหมน่ี้ตัง้แต่ปี 2514 

ในระหว่างแผนพัฒนานี้  จะปฏิบัติการต่อไปนี้คือ จะท าการพ่นสารเคมีปีละ  
1 รอบ ในท้องทีท่ี่มกีารแพร่โรคต ่า และท าการพ่นสารเคมปีีละ 2 รอบ ในทอ้งที่ที่มกีารแพร่เชื้อ 
ไขม้าลาเรยีสูงทอ้งที่บุกเบกิใหม่ ท้องทีช่ายแดน ตรวจคน้หาผู้ป่วยเพื่อมาบ าบดัรกัษาและจะมอบ
งานในท้องที่ปลอดมาลาเรยีแล้วให้กบับรกิารอนามยัทัว่ไป โดยทางโครงการจะช่วยงานทางด้าน
นิเทศเท่านัน้ในทอ้งทีป่ลอดมาลาเรยี 

ส าหรับพื้นที่ปลอดมาลาเรีย ที่คาดว่าจะสามารถมอบให้อยู่ในความดูแลของ 
กรมอนามยัมปีระชากรในแต่ละปีโดยประมาณดงันี้คอื 5.58 ลา้นคน 13.29 ลา้นคน 17.35 ลา้นคน 
23.02 ลา้นคน และในปีสุดทา้ยของแผนที ่3 อกี 27.39 ลา้นคน 

ค. การบ าบดัและรกัษาโรค 

โครงการปรบัปรงุโรงพยาบาลส่วนภมิูภาค 

จะท าการปรบัปรุงพยาบาลทัว่ไปในส่วนภูมภิาค 84 แห่ง (เป็นโรง-
พยาบาลประจ าจงัหวดั 68 แห่ง และโรงพยาบาลอ าเภอ 16 แห่ง) ซึ่งปจัจุบนัมเีตยีงคนไขอ้ยู่
ประมาณ 15,800 เตยีง แพทย ์645 คน และพยาบาล 2,009 คน ในระยะของแผนจะไดท้ าการ
ปรบัปรุงโรงพยาบาลในส่วนภูมภิาคทัง้ 84 แห่ง โดยจะปรบัปรุงบรกิารด้านรกัษาพยาบาลให้มี
สมรรถภาพและประสิทธิภาพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประเภทต่างๆ เครื่องมือ
การแพทย ์และเวชภณัฑต่์างๆ ขึน้ดงันี้คอื ในระหว่างแผนจะเพิม่เตยีงประมาณ  5,000 เตยีง เพิม่
แพทย ์100 คน เพิม่พยาบาล 2,220 คน และผูช้่วยพยาบาล 2,250 คน ซึง่จะสามารถใหบ้รกิารแก่
คนไขน้อกถวัเฉลีย่ปีละประมาณ 4.1 ลา้นคน และคนไขใ้นถวัเฉลีย่ปีละประมาณ 920,000 ราย 
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การจดัตัง้โรงพยาบาลศนูย ์จะท าการปรบัปรุงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน
ส่วนภูมิภาคทุกภาคและในจังหวัดที่ส าคัญ ซึ่งมีประชาชนหนาแน่นให้มีสมรรถภาพในทาง 
วชิาการยิง่ขึน้ เพื่อใหโ้รงพยาบาลศูนยน์ี้เป็นโรงพยาบาลทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมแพทยแ์ละเจา้หน้าที่
ทางฝ่ายวชิาการ (Training Centre) โดยจะจดัตัง้เป็นโรงพยาบาลศูนยข์ึ้น 14 แห่ง คอื โรง-
พยาบาลพุทธชนิราช (พษิณุโลก) โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ (อุบลราชธานี) โรงพยาบาล
นครราชสมีา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุร ี
โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ์ (นครสวรรค์) โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
(ปราจนีบุร)ี โรงพยาบาลราชบุร ีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุร)ี โรงพยาบาล
นครศรธีรรมราช และโรงพยาบาลชุมพร 

  ส าหรบัมาตรฐานของโรงพยาบาล จะมีอัตราก าลงั คือ
แพทย ์: พยาบาล : เตยีงคนไข ้เท่ากบั 1 : 4 : 10 จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 คนขึน้ไปมแีผนก
วชิาต่างๆ ครบถ้วน มแีพทยผ์ู้เชี่ยวชาญเฉพาะวชิาทุกสาขาใหม้ากที่สุด และมเีครื่องมอืเครื่องใช้
ทางวชิาการใหส้มบรูณ์ขึน้ทัง้ในดา้นรกัษาพยาบาลและชนัสตูรโรค 

ง. การผลิตเจ้าหน้าท่ีในระดบัต่างๆ 

1. โครงการวิทยาลยัพยาบาล โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละ
อนามยั และโรงเรียนผูช่้วยพยาบาล (กรมการแพทย)์ 

วทิยาลยัพยาบาล จะผลติครูพยาบาลหลกัสูตรหนึ่งปีได้ปีละ 40 
คน จนถงึปี 2517 และจะเปลีย่นหลกัสูตรเป็น 2 ปี โดยผลติในปี 2518 เป็นรุ่นแรกปีละ 70 คน 
ฉะนัน้ในระหว่างแผนจะสามารถผลติครไูดร้วม 260 คน 

โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั ขณะนี้มอียู่ 7 แห่ง และจะ
สรา้งใหม่อกีหนึ่งแห่งทีจ่งัหวดัล าปางในปี 2519 ในระหว่างแผนจะสามารถผลติพยาบาลผดุงครรภ์
ในระดบัอนุปรญิญา 

ม.ศ. 3 จ านวน 917 คน และอนุปรญิญา ม.ศ. 5 จ านวน 1,410คน 

โรงเรยีนผูช้่วยพยาบาลขณะนี้มอียู่ 6 แห่ง ในระหว่างแผนจะสรา้ง
โรงเรยีนผูช้่วยพยาบาลเพิม่ขึน้อกีจ านวน 5 แห่ง จะผลติผูช้่วยพยาบาลไดร้วม 2,300 คน 

2. โครงการผลิตและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีกรมอนามยั 

ท าการผลิตเจ้าหน้าที่อนามัย ได้แก่พนักงานอนามัย ผู้ช่วย
พยาบาล และพนกังานทนัตาภบิาล โดยด าเนินการดงันี้คอื.- 
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จะท าการผลติพนักงานอนามยัใหไ้ดปี้ละ 500 คน โดยผลติใหก้บั
โครงการปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยั 400 คน และใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ 100 คน ในระหว่าง
แผนจะผลติได ้2,500 คน 

ผู้ช่วยพยาบาล ในขณะนี้กรมอนามยัมโีรงเรยีนผลติอยู่แล้วหนึ่ง
แห่งที่จงัหวดันนทบุรใีนระหว่างแผนจะสรา้งโรงเรยีนผู้ช่วยเพิม่ขึน้อกี 3 แห่ง เพื่อจะใหส้ามารถ
ผลติผูช้่วยพยาบาลไดป้ระมาณ 800 คน 

ทนัตาภบิาล จะท าการผลติในระหว่างแผนให้ได้ 100 คน และ 
ขณะเดยีวกนัจะไดข้ยายโรงเรยีนเดมิใหส้ามารถผลติเจา้หน้าทีด่า้นน้ีใหเ้พิม่จ านวนขึน้ 

ทางด้านการฝึกอบรม จะท าการอบรมเพิ่มเติมความรู้อนามยั
อ าเภอปีละ 50 คน อบรมเพิม่เตมิความรูพ้นกังานอนามยัผูน้ิเทศงานปีละ 50 คน อบรมฟ้ืนฟูความรู้
แพทยปี์ละ 40 คน และอบรมฟ้ืนฟูความรูพ้นกังานอนามยัปีละประมาณ 240 คน 

3.   โครงการผลิตเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร ์

จะผลิตเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการในดา้นการชนัสตูรทางแพทย ์และอนามยัของประเทศ โดยจะผลติเจา้หน้าทีด่งันี้ คอื.- 

พนกังานวทิยาศาสตรห์ลกัสตูร 1 ปี ประมาณปีละ 30 คน 

พนกังานวทิยาศาสตรห์ลกัสตูร 2 ปี ประมาณปีละ 20 คน 

พนักงานวทิยาศาสตรเ์ซลลว์ทิยาหลกัสูตร 2 ปี ประมาณปีละ 10
คน 

4.   โครงการผลิตและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสถาบนัโรคผิวหนัง 

ให้การอบรมและศึกษาเรื่องโรคผวิหนังแก่เจ้าหน้าที่ต่างๆ ดงั 
ต่อไปนี้คอื แพทยฝึ์กหดัปีละ 40 คน ใหก้ารอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเริม่แต่ปี 2517–2519 รวม 34 
คน ใหก้ารอบรมแก่แพทยห์ลงัปรญิญา 1 ปีๆ ละ 15 คน โดยเริม่แต่ปี 2516 และในปี 2519 ให ้
การอบรมแก่พยาบาล 15 คน และนกัวทิยาศาสตร ์5 คน 

จ. การวิเคราะหวิ์จยัทางด้านการสาธารณสขุ 

1.  โครงการปรับปรุงและขยายงานตรวจวิเคราะห์วิจัยทาง
แพทย ์

จะปรบัปรงุและขยายงานตรวจชนัสตูรวเิคราะหว์จิยัทางการแพทย์
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และสามารถปฏบิตังิานไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ ซึง่จะยงัผลใหก้ารป้องกนัโรคและการ
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รกัษาพยาบาลมีสมรรถภาพสูงขึ้นด้วย โดยด าเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยา  
ชีววตัถุ อาหาร และเครื่องดื่มให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ในการนี้จะตรวจชนัสูตรโรคปีละ
ประมาณ 90,000–130,000ราย วเิคราะหว์จิยัเกี่ยวกบัสมุนไพรปีละประมาณ 1,200 รายตรวจสอบ
วเิคราะหย์า ชวีวตัถุ และสารเป็นพษิ ปีละประมาณ 3,500-5,500 ราย วเิคราะหน์ ้าเครื่องดื่ม และ
อาหารปีละประมาณ 9,000–13,000 ราย วจิยัชวีวทิยาและแมลงน าโรคปีละประมาณ 40,000 ราย 
และท าการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรท์างแพทย ์ปีละประมาณ 18 เรือ่ง 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในดา้นนี้ให้มสีมรรถภาพอย่างเตม็ที ่
จะท าการฝึกอบรมเจา้หน้าทีใ่นดา้นไวรสัวทิยา และตรวจวเิคราะหย์าปีละประมาณ 50 คน 

2.  โครงการบริการชนัสตูรทางการแพทยแ์ละอนามยัแห่งชาติ 

จะได้รวมงานชนัสูตรทางแพทยแ์ละอนามยัในส่วนภูมภิาค ให ้
เข้ามาอยู่ในกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ เพื่อปรบัปรุงงานด้านนี้ให้มสีมรรถภาพสูงขึ้นและขยาย
ออกไปใหค้รบทุกจงัหวดั ในการนี้ จะตัง้หน่วยชนัสูตรระดบัภาคให้ครบ 9 ภาค และหน่วยระดบั
จงัหวดัใหไ้ด ้58 หน่วยเมื่อสิน้สุดแผนนี้ ทางดา้นเจา้หน้าทีจ่ะเพิม่เจา้หน้าทีน่ักวทิยาศาสตรใ์หไ้ด ้
22 คน และพนกังานวทิยาศาสตรใ์หไ้ด ้205 คน เมือ่สิน้แผนน้ี 

ฉ. การผลิตและจดัหายาเวชภณัฑ ์

โครงการปรบัปรงุองคก์ารเภสชักรรม 

สนับสนุนงานด้านการผลติทางเภสชักรรม ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดย 
ปรบัปรงุเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และวธิกีารผลติ ใหส้ามารถผลติไดต้ามวธิกีารทีท่นัสมยั ในขณะเดยีว -
กนัจะปรบัปรงุงานดา้นขนส่งยาและเวชภณัฑใ์หแ้ก่โรงพยาบาล และสถานีอนามยัในส่วนภูมภิาคให้
รวดเรว็ยิง่ขึน้และจะขยายงานดา้นการวจิยัและควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืได ้ 

ในด้านปริมาณการผลิต จะมุ่งขยายการผลิตเวชภณัฑ์และยาประเภท 
ต่างๆ ดงันี้ 

1. ยาสามญัประจ าบ้าน จะขยายการผลติขึน้อกีประมาณเท่าตวัเมื่อสิ้น 
ระยะของแผนพฒันาฯ 

2. ยาซึ่งประชาชนมคีวามต้องการสูงแต่มรีาคาแพงในท้องตลาดเพื่อให้
ระดบัราคาลดลง 

3. วคัซนีป้องกนัโรค ซึง่ไม่มจี าหน่ายโดยเอกชนหรอืหน่วยงานอื่น โดยจะ
เร่งขยายการผลติวคัซนีประเภทต่างๆ ที่ส าคญัๆ รวม 9 ชนิด ใหพ้อเพยีงกบัความต้องการของ
ประชาชนในประเทศ 
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4.  ยาและเคมภีณัฑจ์ากวตัถุดบิภายในประเทศ โดยอาศยัผลจาการ
ด าเนินการวิจยัของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการวิจยัขององค์การ ในระยะของ
แผนพฒันา ฯ จะผลติเคมภีณัฑเ์พื่อใชใ้นการแพทยแ์ละเภสชักรรม เพิม่ขึน้อกี 11 ชนิด รวมเป็น 
22 ชนิด และใชเ้คมภีณัฑด์งักล่าวไปผลติยารกัษาโรคเพิม่ขึน้ 9 ชนิด รวมเป็น 20 ชนิด 

เพื่อสนองนโยบายของรฐับาลที่จะให้ประชาชนซื้อยาในราคาถูก จะได้
พิจารณาจ าหน่ายยาที่องค์การผลิตได้ และที่องค์การจัดซื้อจากเอกชน เพื่อจ าหน่ายให้แก่  
โรงพยาบาลของรฐั ในราคาถูกทีสุ่ด เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณ และตรงึราคายาในตลาด 

ปัญหาและความคาดหมายในระยะยาว 

การพฒันาสาธารณสุขในระยะต่อไปควรจะขยายขอบเขตของการวางนโยบายและแผนงาน
ให้ครอบคลุมไปถึงงานสาธารณสุขทุกหน่วยของรฐับาล เทศบาล องค์การต่างๆ และเอกชนด้วย 
เท่าทีผ่่านมา การวางแผนไดค้ านึงถงึเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นใหญ่ ถงึแมใ้น
แผนฯ 3 จะพยายามขยายไปยงัหน่วยงานอื่นบา้ง เช่น ของเทศบาล ของส านักงาน รพช. แต่กย็งั
ขาดนโยบายที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของเอกชน โดยเฉพาะในด้านการรกัษาพยาบาล ฉะนัน้ใน
อนาคตรัฐจึงควรก าหนดนโยบายว่าจะสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการขยายบริการ  
สาธารณสุข และในการผลติเภสชักรรมในราคาอนัสมควร เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้บา้งและ
ในการด าเนินงานของเอกชน รฐัควรจะมขีอ้บงัคบัและก าหนดกฎเกณฑร์ดักุม เป็นต้นว่า ในเรื่อง
การลงทุน การใชเ้จา้หน้าที ่การคดิค่าบรกิารตลอดจนความปลอดภยัของประชาชนดว้ย 

ปญัหาส าคญัทีย่งัคงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสาธารณสุข จะต้องประสบต่อไป คอื เรื่อง
การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล เฉพาะอย่างยิง่ในส่วนภูมภิาค ปจัจุบนั
อตัราส่วนแพทยต่์อประชากรโดยเฉลีย่ในพระนคร ธนบุร ีเป็นประมาณ 1 ต่อ 1500 ในส่วนภูมภิาค
เป็นประมาณ 1 ต่อ 10,000 ยิง่กว่านัน้ แพทยใ์นส่วนภมูภิาคโดยเฉพาะแพทยเ์อกชนกย็งัท างานใน
ตวัเมอืงเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนในชนบทห่างไกล จงึยงัคงขาดแคลนบรกิารดา้นรกัษาพยาบาลอกี
มาก และถงึแมร้ฐับาลจะพยายามแก้ปญัหาโดยการเพิม่หน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่หม้ากขึน้ ก็เป็นการ
แก้ปญัหาในระยะสัน้ และสิ้นเปลอืงมาก ฉะนัน้ รฐับาลจงึควรวางแผนระยะยาวขึน้โดยมแีนวทาง
ดงันี้ 

1. ควรขยายจ านวนการผลติแพทยเ์พิม่ขึน้ใหไ้ดอ้ตัราส่วนกบัจ านวนพลเมอืงและวาง
มาตรการทีแ่น่นอนในการจดัสรรแพทย ์ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ และใหห้น่วยงานเหล่านัน้รบัผดิชอบ
ร่วมกนัในการกระจายเจา้หน้าที่แพทย ์ตลอดจนเจา้หน้าที่ระดบัรองๆ ลงมา ออกไปในชนบทเพื่อ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนโดยทัว่ถึง นอกจากนัน้ ควรพจิารณาใหเ้งนิเพิม่พเิศษแก่แพทยท์ีร่บัราชการ
และท าหน้าทีโ่ดยตรงในดา้นการรกัษาพยาบาล แต่ไมม่รีายไดจ้ากการประกอบอาชพีส่วนตวั 
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2. ในด้านพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะลดความขาดแคลนลงได้บ้าง หากสามารถรกัษา 
เป้าหมายการผลติให้อยู่ในระดบัแผนฯ 3 แต่ปญัหาที่ควรพจิารณาแก้ไขก็คอื การที่พยาบาลไป
ท างานในต่างประเทศมากขึ้นทุกที จึงควรหาวิธีการที่เหมาะสมให้พยาบาลอยู่ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ การกระจายก าลงัพยาบาลออกปฏบิตัิงานในชนบทก็อาจใช้วธิกีารเช่นเดยีวกับ
แพทย ์เช่น เพิม่เงนิพเิศษในการไปปฏบิตัริาชการในท้องถิน่ห่างไกล และทุรกันดาร นอกจากนัน้ 
ควรพจิารณาการใชพ้ยาบาลเพยีงบางเวลา (part - time) ดว้ย เพราะยงัมพียาบาลอกีเป็นจ านวน
มากทีม่ไิดท้ างานเนื่องจากเหตุผลหลายประการ 

3. ผลติเจ้าหน้าที่ในระดบัต ่ากว่าวชิาชพี เพิม่ขึ้นอีก เช่น ผู้ช่วยพยาบาล พนักงาน
อนามยัทนัตาภบิาล เพราะเจา้หน้าทีใ่นระดบัน้ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการปฏบิตังิานเป็นผูช้่วยแพทย ์
และพยาบาลในชนบท 

4. พจิารณาใชแ้พทย ์พยาบาล และเจา้หน้าทีอ่ื่นใหต้รงกบัวชิาชพีทีเ่รยีนมา ในเรื่องนี้
ควรได้รบัการพจิารณาจาก ก.พ. เป็นพเิศษ โดยเฉพาะการใชเ้จา้หน้าที ่ที่ประเทศขาดแคลนไป
ท างานในหน้าที่ ซึง่ควรใชเ้จา้หน้าทีป่ระเภทอื่น ในปจัจุบนัน้ีงานสาธารณสุข หวัหน้าหน่วยงานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ต้องรบัผดิชอบกบังานบรหิารมากเกนิไป หรอืการใช้พยาบาล หรอืพนักงาน
อนามยั ไปท าหน้าที่ในด้านบญัชี หรอืเสมยีน เป็นต้น จงึท าให้เพิ่มความขาดแคลนแพทย์และ
เจา้หน้าทีด่า้นพยาบาลและอนามยัยิง่ขึน้อกี ฉะนัน้ส านักงาน ก.พ. จงึควรพจิารณาถงึลกัษณะและ
ปรมิาณงานของหน่วยงานสาธารณสุข โดยรอบคอบและอนุมตักิารใช้เจา้หน้าที่ให้ถูกกบัลกัษณะ
และเพยีงพอกบัปรมิาณงานดว้ย 

โดยที่บรกิารสาธารณสุขของรฐันัน้ ต้องขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นทุกทอีนัเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเพิม่ของประชากรและการขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิ เช่น งานด้านการวางแผน 
ครอบครวั งานดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ (Pollution) ต่างๆ จงึเป็นเหตุใหง้บประมาณดา้นสาธารณ-
สุขตอ้งเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกว่าระยะทีแ่ลว้ๆ มา ในอนาคต รฐัจงึควรก าหนดมาตาการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนให้รดักุมกว่าปจัจุบนั เช่น พจิารณาการทดลองท าระบบประกนัสงัคม หรอืการก าหนด
รายได้ของประชาชน ที่ควรไดร้บับรกิารรกัษาพยาบาลโดยไม่คดิมลูค่า ทัง้นี้ เพื่อให้ประชาชนผู้มี
รายไดน้้อยไดร้บับรกิารสาธารณสุขจากรฐั ไดโ้ดยสะดวก และทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

เพื่อมใิหป้ระชาชนในส่วนภูมภิาคต้องเขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก เช่น ในปจัจุบนั จงึ
ควรปรบัปรุงด้านรกัษาพยาบาลในส่านภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพให้มี
มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนกลาง โดยเฉพาะควรเน้นการปรบัปรุงด้านวิชาการ เครื่องมือทาง
การแพทยท์ีท่นัสมยั และเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาการต่างๆ ใหเ้ป็นพเิศษ ในการนี้ จงึควร
เร่งจดัท ามาตรฐานโรงพยาบาลในส่วนภูมภิาคขึน้ โดยวางเป็นโครงการและแผนงานระยะยาว ให้
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของจ านวนประชากรในแต่ละทอ้งทีด่ว้ย 
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ในระยะต่อไปของการพฒันาสาธารณสุข ควรจะไดเ้ร่งด าเนินการผสมผสาน (Integration)  
โครงการพิเศษให้เข้ากับการด าเนินงานของสถานีอนามยั และโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งถือเป็น  
โครงการหลกัใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ ทัง้น้ี เพื่อแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิานซ ้าซอ้นกนั ซึง่ท าใหส้ิน้เปลอืง
เจา้หน้าทีแ่ละก าลงังบประมาณ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 การรวมงานโครงการพเิศษเขา้
กบัสถานีอนามยั จะท าได้เพยีงบางส่วน ฉะนัน้ในแผนพฒันาฯ ระยะต่อไป จงึควรจะได้ท าการ
ปรบัปรุงสถานีอนามยัและโรงพยาบาล ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะรบังานพเิศษตามโครงการต่างๆ 
เช่น งานแพทย์และอนามยัเคลื่อนที่งานโครงการก าจดัไขม้าเลเรยี ปรามปรามโรคเรือ้น พฒันา
อนามยั ควบคุมวณัโรค อนามยัโรงเรยีน โภชนาการชนบท วางแผนครอบครวั และอื่นๆ ได้ทุก
โครงการ 

ฉะนัน้ สิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่กค็อื การวางแผนด าเนินงานในเรื่องการผสมผสานร่วมกนัอย่าง
ใกลช้ดิระหว่างผูด้ าเนินงานโรงพยาบาล สถานีอนามยั และโครงการพเิศษต่างๆ 

ส าหรบังานด้านการวเิคราะห์วจิยัทางการแพทย์นัน้ ควรจะเร่งด าเนินการให้ก้าวหน้าไป
เท่าที่ควร ปจัจุบนัประเทศเรามผีู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมคีวามสามารถในงานด้านการวเิคราะห์ วจิยัทาง
การแพทย์อยู่เป็นจ านวนไม่น้อย แต่การสนับสนุนจากรฐับาลยงัไม่เพียงพอ ได้แต่อาศัยความ  
ช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ฉะนัน้ ในระยะต่อๆ ไปรัฐบาลจึงควรมีนโยบายให้
ความส าคญัแก่ผู้ทีด่ าเนินงานดา้นการวเิคราะห์วจิยัทางการแพทยเ์ป็นพเิศษ โดยให้การสนับสนุน
ทัง้ในด้านก าลงัเงนิและก าลงัเจ้าหน้าที่อย่างจรงิจงั พร้อมทัง้เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ทราบ  
ทัว่กนั เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น าผลการวเิคราะห์วจิยัดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงงาน 
ทัง้ทางดา้นป้องกนั และรกัษาพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

แม้ในแผนที่สามจะสามารถด าเนินการวางแผนครอบครวั โดยชะลออัตราการเกิดของ
ประชากรลงเมื่อสิน้ปี 2519 เหลอืประมาณรอ้ยละ 2.5 ไดเ้ป็นผลส าเรจ็กต็าม แต่อตัราการเพิม่ของ
ประชากรดังกล่าวของประเทศไทยเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศ  
อื่นๆ ก็ยงัอยู่ในอตัราการเพิม่ที่ยงัสูงอยู่ และยงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
ฉะนัน้ ในอนาคตรฐับาลกย็งัจะต้องยดึนโยบายใหก้ารสนับสนุนการวางแผนครอบครวัของประเทศ
ต่อไปทัง้ทางดา้นใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั และขยายงานวจิยัในดา้นนี้เพื่อทีจ่ะไดก้ าหนดอตัราที่
แน่นอนของประชากร จะเป็นผลดต่ีอการขยายตวัทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชาติ 

ปญัหาด้านสาธารณสุขทีส่ าคญัๆ ในระยะต่อไป กจ็ะมคีวามซบัซ้อนเพิม่ขึน้ การพจิารณา
แก้ไขปญัหาดงักล่าว ก็มแีนวโน้มที่จะต้องร่วมมอืกันในระหว่างหน่วยราชการหลายฝ่าย เช่น 
ปญัหาในเรื่องการควบคุมน ้าเสีย จากโรงงานและจากอาคารบ้านเรอืน อากาศเป็นพิษทัง้จาก 
โรงเรยีน และจากยวดยานต่างๆ จะต้องพจิารณาแก้ไขปญัหาร่วมกนัระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  
อุตสาหกรรม คมนาคม มหาดไทย เทศบาล หรอืปญัหาทางดา้นโภชนาการ และอนามยัโรงเรยีน ก็
ต้องอาศัยความร่วมมือและการด าเนินงาน จากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุข เกษตร 



 ๓๙๒ 

มหาดไทย รวมทัง้เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืในเรื่องการจดัหาน ้าสะอาดที่ให้
ประชาชนในภมูภิาคไดบ้รโิภค กต็อ้งด าเนินการรว่มกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่นกนั 

การแก้ไขปญัหาดงัตวัอย่างข้างต้น ล าพงักระทรวงสาธารณสุขไม่อาจจะแก้ไขปญัหาได้
ส าเรจ็ลุล่วงไปอย่างมปีระสทิธภิาพได ้ฉะนัน้ รฐับาลจงึควรจะมกีารพจิารณาว่ายงัมปีญัหาใดบา้งที่
จ าเป็นจะตอ้งพจิารณารว่มกนัระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้มอบหมายใหห้น่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึงท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน ทัง้ในดา้นการวางแผนแกไ้ขและป้องกนั 

บทผนวก งบประมาณและรายละเอียดโครงการต่างๆ ของสาธารณสขุ 
ตารางท่ี 1 

งบพฒันาสาธารณสขุ 
เฉพาะท่ีจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2515 - 2519 

(ลา้นบาท) 
งบพฒันาฯ แยกตาม

วตัถปุระสงคข์องรายจ่าย 
2515 2516 2517 2518 2519 2515– 

1519 
1. งานอนามยัและสขุาภบิาล 254.36 351.57 392.64 421.71 452.05 1,872.33 
2. งานควบคมุและป้องกนัโรค 158.74 190.64 194.62 195.53 200.62 940.15 
3. งานบ าบดัและรกัษาโรค 362.53 430.00 475.00 511.00 548.00 2,326.53 
4. งานผลติเจา้หน้าทีต่่างๆ 37.57 51.00 41.00 44.00 49.00 222.57 

5. งานวเิคราะหแ์ละวจิยั 21.60 25.58 28.05 30.00 32.89 138.42 
6. งานผลติและจดัหาเวชภณัฑ ์ - - - - - - 

รวม 834.80 1,048.79 1,131.31 1,202.54 1,282.56 5,500.00 

 นอกจากงบพฒันาทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ยงัมโีครงการส ารองเป็นจ านวน 166.92  ล้านบาท ซึ่ง เป็นโครงการที่
สมควรได้รบัการสนับสนุนหากภาวะการเงนิของประเทศอ านวย นอกจากนี้มโีครงการด้านสาธารณสุขที่ด าเนินการโดย
ส านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท จ านวนเงนิ 160.58 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๓ 

ตารางท่ี 2 
งบพฒันาสาธารณสขุทัง้ส้ิน 

แยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2515 - 2519 
ท่ีมาของแหล่งเงิน งบพฒันาทัง้ส้ิน 2515 - 2519 

งบประมาณแผ่นดนิ 5,500.00 
เงนิอุดหนุนเทศบาลดา้นสาธารณสุข 32.50 
เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 840.00 
รายไดร้ฐัวสิาหกจิ - 

รวม 6,372.50 

 นอกจากงบพฒันาที่ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ยงัมโีครงการส ารองเป็นจ านวน 166.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สมควร
ได้รบัการสนับสนุนหากภาวะการเงนิของประเทศอ านวย นอกจากนี้มโีครงการด้านสาธารณสุขที่ด าเนินการโดยส านักงาน
เร่งรดัพฒันาชนบทจ านวนเงนิ 160.58 ลา้นบาท 

 

 

……………………………………. 
 



บทท่ี ๑๖ 
การศึกษา 

……………………… 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายทัว่ไปของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 

การที่ประเทศจะสามารถพฒันาทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ได้ผลสมความมุ่งหมายนัน้ 
ย่อมจ าเป็นต้องอาศยัปจัจยัหลายอย่างเป็นส่วนประกอบที่ส าคญั คอื ทรพัยากรด้านการเงนิและ
ทรพัยากรมนุษย ์ประเทศไทยมทีรพัยากรดา้นการเงนิค่อนขา้งจ ากดั ดงันัน้ ในการพฒันาประเทศ 
จงึจ าเป็นต้องอาศัยหลักการใช้ประโยชน์ทรพัยากรมนุษย์ให้เต็มที่ อาจกล่าวได้ว่าการพฒันา
ประเทศของไทยจะส าเรจ็ลุล่วงไปไดห้รอืไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั 
โดยจ าเป็นต้องสรา้งก าลงัคนทีม่คีวามรูแ้ละมทีกัษะในการประกอบการงานในปรมิาณทีพ่อเพยีงกบั
ความตอ้งการของประเทศ และการทีจ่ะไดก้ าลงัคนทีม่คีวามรูแ้ละมทีกัษะตามความต้องการดงักล่าว
ยอ่มตอ้งอาศยัระบบการศกึษาทีด่ ีมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพทุกระดบัการศกึษา 

การพฒันาการศึกษาเท่าที่ได้ด าเนินมาแล้วในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่หนึ่งและสอง ได้
อาศยัแนวคดิทีว่่าระบบการศกึษาที่เหมาะสมส าหรบัประเทศ คอื ระบบสนับสนุนการเปลี่ยนที่ดขี ึน้
ในสงัคมและส่งเสรมิความเจรญิทางเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี้ หมายถงึการยอมรบัว่าการศกึษา
เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งมีผลไม่เพียงแต่การผลิตก าลงัคนที่มีความรู้และทกัษะในปริมาณที่ 
พอเพยีงกบัความต้องการของประเทศเท่านัน้ หากยงัต้องสรา้งทศันคตอินัดงีามส าหรบัสงัคมควบคู่
กนัไป 

แผนพฒันาการศกึษาระยะทีส่าม ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้โดยอาศยัแนวคดิของแผนพฒันาฯ ระยะที่
หน่ึงและสอง นอกจากพยายามหาทางแก้ปญัหาต่างๆ แล้วยงัได้เน้นหนักในด้านการเตรียม
ประเทศชาติให้พร้อมที่จะย่างเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้การแก้ปญัหาด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาอย่างจรงิจงัอีกด้วย และเพื่อให้บรรลุผลดงักล่าว
ข้างต้น ได้มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ขัน้พื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ระยะที่สามไว้ โดยมหีลกัการ
ใหญ่ๆ ดงันี้ 

นโยบายการพฒันาการศึกษาส่วนรวม 

๑. ปรบัปรงุการศกึษาใหม้คีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
พรอ้มทัง้ค านึงถงึการปลูกฝงัพลเมอืงให้มคีวามรูส้กึรบัผดิชอบต่อสงัคมและความมัน่คงปลอดภยั
ของประเทศ 
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๒. ส่งเสรมิการศกึษาวจิยัสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

๓. ส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประเทศ 

๔. ขยายและปรบัปรงุดา้นการประถมศกึษาภาคบงัคบั ประถมต้นและประถมปลาย ให้
สอดคล้องกบัการเพิม่จ านวนประชากรวยัเรยีน และเน้นหลกัการขยายการศึกษาระดบัมัธยมและ
อุดมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนระดบักลาง และระดบัสงู 

๕. เรง่การผลติครใูหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ และส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพคร ู
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครใูนส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่กนัดาร 

๖. ส่งเสรมิความเสมอภาคในการศกึษา ด้วยการปรบัปรุงและขยายการศกึษาในส่วน
ภูมภิาคเร่งรดัให้การศกึษาที่เหมาะสมแก่ประชาชนตามท้องถิน่ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มลีกัษณะ
พเิศษ 

๗. ส่งเสรมิใหเ้อกชนไดม้สี่วนในการจดัการศกึษาในอตัราส่วนและวถิทีางที่เหมาะสม 
และหามาตรการส่งเสรมิใหม้คีวามรว่มมอือย่างใกลช้ดิระหว่างสถาบนัการศกึษากบัสถาบันอื่นๆ ทัง้
ของรฐับาลและเอกชนทีม่สี่วนรว่มในงานพฒันาเศรษฐกจิสาขาต่างๆ 

๘. ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมและศกึษานอกโรงเรยีนให้มผีลดยีิง่ขึ้น เน้นหนักในการ 
ฝึกอบรมนอกโรงเรยีนในด้านเกษตรกรรมและการส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในชนบท และ
สนบัสนุนการศกึษาผูใ้หญ่ใหแ้พรห่ลาย 

๙. ส่งเสรมิจรยิธรรม คุณธรรม และวนิัยของเด็กในวยัเรยีนเพื่อให้มคีวามเขา้ใจและ 
ภูมใิจในศลิปและวฒันธรรมของชาต ิพรอ้มทัง้ส่งเสรมิการศกึษาพลานามยัส่วนบุคคลและส่วนรวม 
เพื่อให้ประชาชนมรี่างกายแข็งแรง มสีุขภาพจติด ีมนี ้าใจเป็นนักกีฬา มคีวามอดทน มคีวามรกั  
หมูค่ณะและประเทศชาต ิ

เพื่อสนองนโยบายและวตัถุประสงค์ดงักล่าว ได้มกีารพจิารณาปรบัปรุงโครงการส าคญัๆ 
หลายโครงการในแต่ละระดบัการศกึษาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม เช่น โครงการเงนิกู้เพื่อ 
ปรบัปรุงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจดัตัง้และปรบัปรุงงานของสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า เพื่อให้มอุีปกรณ์การฝึกสอน พรอ้มทัง้ครูอาจารยแ์ละวสัดุ ครุภณัฑอ์ื่นๆ  
เพียงพอ เพื่อยกมาตรฐานสถาบันแห่งนี้ ให้สามารถผลิตครูอาชีวะช่างและอุตสาหกรรมกับ  
ช่างเทคนิคที่มคีุณภาพใหเ้พยีงพอใช้ในการพฒันาประเทศ ในขณะเดยีวกนัได้เตรยีมการปรบัปรุง
กลุ่มโรงเรยีนอาชวีเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อจะขอรบัเข้าโครงการเงนิกู้กลุ่มที่ ๒ ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม ในด้านการศึกษาสายมธัยมศึกษา จะมกีารสนับสนุนโครงการโรงเรยีน
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มธัยม โดยใช้หลกัสูตรที่กว้างขวาง ในด้านการฝึกหดัครูได้ด ารจิะยกวทิยาลยัวชิาการศกึษาทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคขึ้นเป็นสถาบนัเทียบเท่ามหาวทิยาลยั โดยมโีครงการปรบัปรุงงานนี้
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  
นอกจากนี้จะมโีครงการเร่งรดัการศกึษาประถมปลาย ป.๕–ป.๗ โครงการผลติต าราเรยีนแจกเดก็ที่
ยากจน โครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชนในชนบท และโครงการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นรวมถึงการ  
ฝึกอบรมอาชพี และการใหก้ารศกึษานอกโรงเรยีนแก่เยาวชน ซึ่งขาดพน้การศกึษาไป โดยถอืเป็น
โครงการส าคญัอนัดบัสงูในแผนพฒันาฯ ระยะทีส่าม 

นอกจากการสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว ยงัจ าเป็นต้องพิจารณาหาทางสนับสนุน  
โครงการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ควบคู่กนัไป ทัง้นี้ เพื่อพยายามรกัษาปรมิาณและคุณภาพของการศกึษา
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนให้เหมาะสม และเพื่อรฐัสามารถจะดูแลสนับสนุนได้โดยทัว่ถึง  
โครงการเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดงักล่าวทีค่วรเน้นหนักในแผนพฒันาฯ ระยะทีส่าม คอื 
โครงการวางแผนครอบครวั โครงการโภชนาการชนบท โครงการฝึกอบรมอาชพี และโครงการ  
ส่งเสรมิการจรยิศกึษาและพลานามยั 

งานพฒันาการศึกษาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสอง (๒๕๑๐–๒๕๑๔) 

นโยบายการพฒันาการศกึษาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง มวีตัถุประสงคส์ าคญั ๔ ประการ 
คอื ๑) ผลติก าลงัคนใหไ้ดต้ามความตอ้งการของประเทศ ๒) ขยายการศกึษาภาคบงัคบัใหท้ัว่ถงึ ๓) 
ปรบัปรงุคุณภาพและแกไ้ขปญัหาการศกึษาดว้ยมาตรการอนัเหมาะสมและ ๔) ส่งเสรมิการศกึษาใน
โรงเรยีนราษฎรโ์ดยเฉพาะในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

ในระยะของแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่สอง (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔)  
การศกึษาของประเทศไดเ้จรญิก้าวหน้าเป็นล าดบัทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ ได้มกีารปรบัปรุง
การศกึษาทุกระดบั โดยมุง่ทีจ่ะจดัระบบการศกึษาใหเ้ป็นไปโดยประหยดัและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด 
นอกจากนี้ยงัได้พยายามปรบัปรุงระบบการศึกษาตลอดจนโครงสร้างในการบรหิารการศึกษาให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ และนบัเป็นครัง้แรกทีไ่ดม้กีารศกึษาวเิคราะหอ์ย่างมีหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัปญัหาดา้น
ก าลงัคนที่เป็นอุปสรรคแก่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ กบัทัง้สร้างความพยายามที่จะผลิต
ก าลงัคนเพื่อขจดัปญัหาการขาดแคลนก าลงัคนทุกระดบัให้หมดสิ้นไป โดยเหตุน้ีจงึปรากฏว่าได้มี
การเน้นการขยายปรมิาณนิสตินักศกึษาในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค รวมทัง้สาขาการฝึกหดัครู
เป็นจ านวนมากในขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยความต้องการด้านการศึกษาโดยทัว่ ๆ ไป ของ
ป ร ะ ช า ช น  ดั ง 
จะเหน็ได้จากการเร่งขยายจ านวนนักเรยีนในระดบัประถมศกึษาตอนปลายและระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นเพิม่สูงขึน้จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่หนึ่งเป็นอนัมาก อย่างไรก็ด ีแม้ว่ารฐัจะสามารถขยาย
ปรมิาณการรบันกัเรยีนทุกระดบัเพิม่ขึน้ทุกปี เป็นจ านวนทีร่บัไดร้วมทัง้สิน้ปีละไม่ต ่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ 
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คน ในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง แต่ยงัไม่อาจจะสนองความต้องการของสงัคมในดา้นการศกึษาตาม
ภาระผูกพนัที่รฐัก าหนดไว้ได้ จงึจ าเป็นจะต้องหามาตรการแก้ไข ให้ได้ผลยิง่ขึ้นในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัทีส่าม 

การขยายปริมาณการรบันักเรียนในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสอง 

ในดา้นปรมิาณการรบันกัเรยีนในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ไดข้ยายการรบันกัเรยีนทุกระดบั
เพิม่ขึน้ ในปีการศกึษา ๒๕๑๔ มปีรมิาณนกัเรยีนในระดบัและประเภทต่างๆ ดงันี้ 

๑. การศึกษาระดบัประถมศึกษา 

ระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ป.๑-๔) ในปี ๒๕๑๔ มนีักเรยีนรวมทัง้สิ้นประมาณ 
๔,๗๗๒,๖๐๐ คน เป็นจ านวนทีศ่กึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ๓,๙๕๕,๐๐๐ 
คน หรอืรอ้ยละ ๘๓.๐๐ ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา ๖๘,๗๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๑.๕ 
ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนเทศบาล ๒๑๓,๙๐๐ คน หรอืร้อยละ ๑๔.๕ และศึกษาอยู่ในโรงเรยีนราษฎร ์
๕๓๕,๐๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๑๑ 

ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๕-๗) มนีักเรยีนรวมทัง้สิน้ประมาณ ๙๒๔,๙๐๐ 
คน ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ๔๒๘,๐๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๔๖ ศกึษาอยู่
ในโรงเรยีน สงักดักรมสามญัศกึษา ๑๕๓,๐๐๐ คน หรอืร้อยละ ๑๗ ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนเทศบาล 
๕๔,๙๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๖ และศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนราษฎร ์๒๘๙,๐๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๓๑ 

๒. มธัยมศึกษาสายสามญั 

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (มศ.๑-๓) มนีักเรยีนทัง้สิน้ประมาณ ๔๗๙,๑๐๐ 
คน ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรฐับาล ๒๕๘,๑๐๐ คน หรือร้อยละ ๕๔ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนราษฎร ์
๒๒๑,๐๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๔๖ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕) มนีักเรยีนทัง้สิ้นประมาณ ๖๕,๐๐๐ คน 
ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนรฐับาล ๓๙,๓๐๐ คน หรอืรอ้ยละ ๖๐ ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนราษฎร ์๒๕,๗๐๐ คน 
หรอืรอ้ยละ ๔๐ 

๓. มธัยมศึกษาสายอาชีพ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้สายอาชพี ซึง่อยู่ในสงักดัของกรมอาชวีศกึษา (ม.ศ.๑-๓)  
มนีักเรยีนศกึษาอยู่ในโรงเรยีนรฐับาลรวมทัง้สิ้น ๓,๘๐๐ คน ทัง้นี้ ไม่รวมนักเรยีนโรงเรยีนราษฎร์
และโรงเรยีนของหน่วยราชการซึง่มกีารศกึษาสายอาชพีอกีส่วนหน่ึง 
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๖) มนีักเรยีนศกึษาอยู่ในโรงเรยีนรฐับาล รวม
ทัง้สิน้ ๕๘,๕๐๐ คน 

 

๔. ระดบัอาชีวศึกษาชัน้สงู 

 นักเรยีนระดบัอาชีวศึกษาชัน้สูง (เทคนิค) ในโรงเรยีนรฐับาลหลกัสูตร ๒ ปี 
หลกัสูตร ๓ ปี และหลกัสูตร ๓ ๑/๒ ปี มจี านวนทัง้สิ้นประมาณ ๑๔,๓๐๐ คน และเป็นนักเรยีน
ฝึกหดัครอูาชวีศกึษา ๒,๕๐๐ คน 

๕. การฝึกหดัคร ู

 มนีักเรยีนฝึกหดัครูสายสามญัรวมทัง้สิน้ ๘๙,๓๕๐ คน เป็นนักเรยีนฝึกหดัครูภาค
ปกตริะดบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา ๔๒,๑๐๐ คน และนักศกึษาระดบัปรญิญาวชิาการศกึษา 
๕,๖๕๐ คน และเป็นนกัเรยีนฝึกหดัครภูาคสมทบรวมทุกระดบั ๓๑,๖๐๐ คน 

๖. ระดบัอดุมศึกษา 

 มหาวทิยาลยั ๙ แห่ง มนีกัศกึษารวมทุกสาขา รวม ๔๕,๑๐๐ คน และมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ซึง่เปิดรบันกัศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๑๔ เป็นปีแรกจ านวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน  

๗. การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาอ่ืนๆ 

 การศึกษาระดับนี้มีนักเรียนทุกประเภทรวมทัง้สิ้น ๘๘,๖๘๐ คน จ าแนกเป็น 
นกัเรยีนพลศกึษารวมทุกระดบัประมาณ ๙๙๐ คน นักเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่ ๔๔,๒๔๐ คน โรงเรยีน 
อาชวีศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้และหน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที ่๓๓,๒๕๐ คน นกัเรยีนการศกึษาพเิศษ 
๘,๔๘๐ คน และนกัเรยีนช่างศลิปและนาฏศลิป ๑,๗๒๐ คน 

การประเมินผลโครงการพฒันาการศึกษาในแผนระยะท่ีสอง 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง (พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๔) มโีครงการพฒันาการศกึษา 
รวมทัง้สิ้น ๔๘ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๒๘ โครงการ และโครงการใหม่ ๒๐ โครงการ  
สรปุผลการด าเนินงานพฒันาการศกึษาตามโครงการต่างๆ จ าแนกตามระดบัการศกึษาไดด้งันี้ 

โครงการระดบัประถมศึกษา 

การขยายด้านปริมาณ 
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จ านวนนกัเรยีนประถมศกึษาตอนตน้ การศกึษาภาคบงัคบั และประถมศกึษาตอนปลาย (ป.
๕-๗) ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรมสามญัศกึษา เทศบาล และโรงเรยีนราษฎร์
ร ับนักเรียนได้เป็นจ านวนทัง้สิ้น ๕ ,๖๙๗ ,๕๐๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปลาย 
แผนพฒันาฯ ระยะทีส่อง จ านวน ๑๙๓,๕๐๐ คน หรอืสงูกว่าเป้าหมายรอ้ยละ ๔ 

การปรบัปรงุด้านคณุภาพ 

ในระดบัประถมศึกษา ซึ่งมปีญัหาการตกซ ้าชัน้ในอตัราที่สูงมาก ได้มกีารทดลองวธิกีาร
เลื่อนชัน้โดยอตัโนมตั ิปรากฎว่าจนกระทัง่บดันี้มโีรงเรยีนที่ได้เลอืกสรรเขา้อยู่ในโครงการทดลอง
แล้ว ๑๕๙ โรงเรียน และผลที่ได้รบัปรากฎว่าเป็นที่พึงพอใจ นอกจากนี้  เพื่อที่จะให้โรงเรียน
ประถมศกึษาสนองความต้องการของทอ้งถิน่ใหม้ากยิง่ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดม้กีารโอนโรงเรยีน 
ประชาบาลเกอืบทัง้หมด จากกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารไปขึ้นอยู่กบัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั ภายใต้ ความดูแลของ กระทรวงมหาดไทย ทัง้นี้ กระทรวงศกึษาธกิารยงัคงมหีน้าที่
เกี่ยวกบัหลกัสูตรและงานทดสอบด้านวชิาการและยงัมหีน้าที่บรหิารงานโรงเรยีนประเภทปรบัปรุง
และทดลองในสงักดัของกรมสามญัศกึษาอกีส่วนหน่ึง 

โครงการระดบัมธัยมศึกษาสายสามญั 

การขยายด้านปริมาณ 

จ านวนนักเรยีนมธัยมศึกษาสายสามญั โรงเรยีนสงักัดกรมวิสามญัศึกษาและโรงเรยีน
ราษฎรใ์นปี ๒๕๑๔ รบันักเรยีนได้จรงิเป็นจ านวนทัง้สิน้ ๕๔๔,๑๐๐ คน ต ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้ในปลายแผนพฒันาฯ ระยะทีส่อง จ านวน ๓๑,๖๐๐ คน หรอืต ่ากว่าเป้าหมาย รอ้ยละ ๖ 

การปรบัปรงุคณุภาพ 

ในระดบัมธัยมศกึษาโครงการใหม่ที่ส าคญัมากได้แก่ โครงการโรงเรยีนมธัยมแบบประสม 
ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ปจัจุบันโรงเรียนในโครงการน้ีมีรวมทัง้สิ้น ๒๐ โรง 
มนีักเรียนรวม ๒๔,๐๐๐ คน เป็นโรงเรียนที่จดัหลักสูตรอย่างกว้างขวาง โดยให้นักเรียนได้ม ี
ประสบการณ์ทัง้ในด้านวชิาชพีและศิลปปฏบิตั ินับเป็นการยอมรบัความจรงิที่ว่านักเรยีนจ านวน
หนึ่ง จะตอ้งออกไปประกอบอาชพี เมื่อส าเรจ็การศกึษาระดบันี้แลว้ นักเรยีนทีส่ าเรจ็หลกัสูตรมธัยม
แบบประสมนอกจากจะมพีืน้ความรูท้างวสิามญัแลว้ยงัมทีกัษะในทางวชิาชพีอนัจะช่วยใหส้ามารถ
หางานท าไดอ้กีดว้ย 

โครงการระดบัอาชีวศึกษา 

การขยายด้านปริมาณ 
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มธัยมอาชีวศึกษา 

จ านวนนักเรยีนมธัยมสายอาชีวศึกษาในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๒ มจี านวน
นกัเรยีนรบัไดจ้รงิ ๖๒,๓๐๐ คน ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

อาชีวศึกษาชัน้สงู 

นักเรยีนอาชวีศกึษาชัน้สูง (เทคนิค) ในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง (๒๕๑๔) มจี านวน 
นักเรยีนทีร่บัไดจ้รงิ (รวมนักเรยีนฝึกหดัครอูาชวีศกึษา) ๑๖,๘๐๐ คน ต ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
จ านวน ๒,๓๐๐ คน หรอืต ่ากว่าเป้าหมาย รอ้ยละ ๑๒ 

การปรบัปรงุคณุภาพ 

การรดุหน้าอยา่งรวดเรว็ในดา้นอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้ได้ 
ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมกีารปรบัปรุงระบบการอาชีวศึกษาอย่างขนานใหญ่ ด้วยเหตุนี้ 
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง จงึไดม้โีครงการกูเ้งนิจากธนาคารโลกเพื่อปรบัปรุงกจิการอาชวี-
ศกึษาโดยเฉพาะตามโครงการนี้โรงเรยีนอาชวีศกึษาเกษตรกรรม การช่าง อุตสาหกรรม จ านวน 
๒๕ โรง ไดร้บัการปรบัปรงุทัง้ในดา้นอาคาร สถานที ่หลกัสตูร ครอูาจารย ์เครื่องมอืและอุปกรณ์การ
เรยีน การสอน เพื่อให้สามารถผลติผู้ส าเรจ็อาชวีศกึษาผู้มคีุณภาพและปรมิาณพอเพยีงแก่ความ
ตอ้งการก าลงัคนทัง้ในดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

การฝึกหดัคร ู

จ านวนนกัเรยีนฝึกหดัคร ูระดบัปรญิญาและประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา ตามแผนพฒันา 
คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ระยะที่สอง จะมนีักเรยีนฝึกหดัครูรวมทัง้สิ้น ๓๑,๗๐๐ คน  
ผลการด าเนินงานสามารถขยายการรบันักเรยีนเพิม่ได้เป็นจ านวนทัง้สิ้น ๘๙,๓๕๐ คน สูงกว่า 
เป้าหมาย ๕๗,๖๕๐ คน ทัง้นี้ เนื่องจากมกีารเปิดสอนภาคบ่ายและเปิดสอนหลกัสูตรพเิศษเพื่อ 
แกป้ญัหาการขาดแคลนครใูนโรงเรยีนทุกระดบั 

โครงการระดบัอดุมศึกษา 

การขยายด้านปริมาณ 

จ านวนนิสตินักศึกษารวมทุกสาขาวชิาตามเป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง เฉพาะ
มหาวทิยาลยั ๙ แห่ง คาดว่าจะมนีิสตินกัศกึษารวมทุกสาขาวชิาเป็นจ านวนทัง้สิน้ ๔๓,๘๓๐ คน ผล
การด าเนินการขยายการรบันิสิตนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้เป็นจ านวน ๔๕,๑๐๐ คน สูงกว่าเป้าหมาย 
๑,๒๗๐ คน หรอืสงูกว่าเป้าหมายรอ้ยละ ๒.๙๐  
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อนึ่ง ในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง (๒๕๑๔) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่จดัตัง้ขึน้ใหม่ 
เป็นตลาดวชิา ไดเ้ปิดรบันกัศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๑๔ อกีจ านวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน 

 

การปรบัปรงุคณุภาพ 

ก่อนแผนพฒันาๆ ฉบบัทีส่อง การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัมอียู่แต่เพยีงในจงัหวดัพระนคร 
เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อเปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่ในภมูภิาคไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาระดบันี้เช่นเดยีวกบั
ส่วนกลาง จงึได้เปิดมหาวทิยาลยัขึน้ในส่วนภูมภิาคอกี ๓ แห่ง คอื มหาวทิยาลยัขอนแก่นในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ในภาคใต้ และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ใน
ภาคเหนือ ส าหรบัสาขาทีจ่ดัสอนในมหาวทิยาลยัต่างๆ นัน้ ปรากฎว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ระยะ
ที่สองนี้ มกีารเน้นหนักในสาขาวทิยาศาสตร ์แพทยศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์และ
ศกึษาศาสตร ์และมกีารเพิม่จ านวนนิสตินักศกึษาในอตัราที่สูง สิง่ทีค่วรทราบเกี่ยวกบัการปรบัปรุง  
คุณภาพของมหาวทิยาลยัอกีประการหนึ่งกค็อื การจดัตัง้โครงการพฒันามหาวทิยาลยัขึน้ เพื่อผลติ
บณัฑติระดบัปรญิญาโท และสงูขึน้ไปในสาขาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และ
ภาษาองักฤษ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

โครงการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ยงัไม่มกีารก าหนดเป้าหมายการขยายงานการศกึษา 
ผู้ใหญ่ และการศกึษาพเิศษอื่นๆ ไว้ ผลการด าเนินงานขยายงานการศกึษาประเภทนี้ในปีสุดท้าย
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง มีนักเรียนการศึกษาผู้ใหญ่จ านวนทัง้สิ้น ๔๔,๒๔๐ คน นักเรยีน 
อาชวีศกึษา หลกัสูตรระยะสัน้และหน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที ่๓๓,๒๕๐ คน นักเรยีนพลศกึษารวม
ทุกระดบั ๙๙๐ คน นักเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ ๘,๔๘๐ คน และนักเรยีนช่างศิลปและนาฏศลิป 
๑,๗๒๐ คน 

ดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าการขยายตวัของจ านวนนกัเรยีนทุกระดบัและประเภทการศกึษา
มีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนของการขยายตัวของจ านวนประชากรที่อยู่ในวันเรียน ทัง้นี้ยกเว้น 
อาชวีศึกษาระดบั ม.ศ.๑-๓ ซึ่งก าหนดนโยบายไว้ว่าจะค่อยๆ ลดจ านวนและเลกิไปในที่สุด และ
ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ ซึง่การศกึษาภาคบงัคบัไดข้ยายไปทัว่ถงึก่อนแผนทีส่องอยูแ่ลว้ 

จุดเน้นในการขยายจ านวนนักเรยีนในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง อยู่ที่ระดบัมธัยม 
อาชวีศกึษา และการฝึกหดัคร ูโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติก าลงัคนระดบักลางสนองความต้องการใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ในด้านการฝึกหดัครูนัน้ กล่าวได้ว่ามกีารขยายตวัรวดเรว็ที่สุด คอื
ประมาณสามเท่าของเมื่อเริม่ต้นแผนที่สอง โดยเฉพาะในระดบัปรญิญาตรเีพิ่มขึ้นถึงเจด็เท่าตัว  
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การขยายตวัอย่างมากมายเช่นนี้มใิช่แต่เพยีงจะท าใหส้ามารถผลติครพูอเพยีงกบัการขยายจ านวน
นกัเรยีนในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ามเท่านัน้ แต่ยงัจะแกป้ญัหาการขาดแคลนครซูึง่มอียู่ในขณะน้ีดว้ย
นอกจากนี้ยงัจะช่วยเพิม่วุฒใิหแ้ก่ครทูีข่าดวุฒไิดอ้กีเป็นจ านวนมากดว้ย 

ในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้การขยายตัวของนิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่รวดเร็ว
เท่าที่ควร แต่ก็ได้มีการเน้นหนักในสาขาวิชาชีพหลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ การศึกษา 
วศิวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร ์ปรากฎว่าคณะวชิาใหม่ๆ ที่ได้ตัง้ขึน้ระหว่างการพฒันาตาม
แผนฉบบัทีส่องเป็นคณะวชิาในสาขาดงักล่าวแลว้เกอืบทัง้สิน้ โดยมกีารจดัตัง้คณะแพทยศ์าสตรข์ึน้
ห นึ่ ง ค ณ ะ  
คณะเกษตรศาสตรห์นึ่งคณะ คณะศกึษาศาสตรห์า้คณะ และคณะวศิวกรรมศาสตรส์ีค่ณะ นอกจากนี้
ยงัได้มกีารจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เพื่อฝึกอบรมช่างเทคนิคระดบัสูง และได้เปิด
มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาขึน้อกีในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นการเปิดโอกาสให้
และสนองความตอ้งการของประชากรทีต่อ้งการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาอย่างเตม็ที่ 

กล่าวโดยสรปุ การด าเนินงานตามโครงการพฒันาการศกึษาในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่องไดม้ี
การขยายปรมิาณการรบันักเรยีนและนักศึกษาทุกระดบัได้มากพอสมควร เมื่อเทียบกับจ านวน
บุคลากรและงบประมาณในด้านการศึกษาที่มจี ากดั ในด้านคุณภาพการศึกษาอาจจะกล่าวได้ว่า 
โดยทีก่ าลงัคนและงบประมาณมจี ากดั ยงัไมส่ามารถจะเรง่รดัปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาแต่ละระดบั
ใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมายโดยแทจ้รงิ เพราะก าลงัเจา้หน้าทีแ่ละทรพัยากรทีม่อียู่นัน้ได้ทุ่มเทไปในการ
ขยายปรมิาณรบันกัศกึษาใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้รวดเรว็เป็นประการแรก 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสอง และคาดว่าจะยงัมีอยู่
ต่อไปในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสามและมาตรการท่ีเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ปัญหาส่วนรวม 

ถงึแมว้่าการพฒันาการศกึษาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สองนี้บรรลุผลส าเรจ็น่าชื่นชม
หลายอย่าง แต่กป็รากฏว่ายงัมปีญัหาที่จ าต้องแก้ไขอยู่อกีหลายประการ ปญัหาส าคญัไดแ้ก่ปญัหา
ความสูญเปล่าอนัเน่ืองมาจากนักเรยีนออกกลางคนั ซ ้าชัน้ หรอืสอบไล่ตก ปญัหาน้ีถงึแมว้่าจะได้มี
การแก้ไขกนัอยู่แล้วก็ตาม ยงัปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สถตินิักเรยีนสอบไล่ตกในชัน้ประถม-
ศกึษาตอนต้นและในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายยงัมอียู่อกีถงึ ๒๐% และ ๔๐% ตามล าดบั นอกจาก
ความสูญเปล่าในด้านดังกล่าวสิ่งที่น่าวิตกอีกประการหนึ่งก็คือ การที่นักเรียนซึ่งส าเร็จจ าก
การศกึษาชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาขาดความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพี ปญัหาใหญ่
อีกปญัหาหน่ึงที่ควบคู่กับปญัหาที่กล่าวข้างต้นได้แก่ปญัหาความต้องการของสังคมในด้าน
การศกึษาทุกระดบั ปญัหาดงักล่าวน้ีเป็นเหตุให้รฐัไม่แต่เพยีงต้องปรบัปรุงคุณภาพของการศกึษา
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เท่านัน้ ยงัต้องทุ่มเทขยายการศกึษาในดา้นปรมิาณทุกระดบัใหเ้รว็ตามอตัราการเพิม่ของเดก็ในวยั
เรยีนแต่ละระดบัการศกึษาอกีด้วย ซึ่งนับเป็นภาระอนัหนักมากในเมื่อมกี าลงัเงนิอยู่จ านวนจ ากดั 
รวมทัง้ความสามารถในการผลติครกูอ็ยูใ่นขอบเขตจ ากดัดว้ย 

ขอ้ที่น่าเป็นห่วงอกีประการหนึ่ง คอื ถงึแมว้่าได้มคีวามก้าวหน้าอย่างมากในการที่จะปรบั
ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการพฒันาประเทศ แต่ก็ยงัมปีญัหาที่ไม่อาจแก้
ส าเรจ็ได้อกีหลายประการในระยะเวลาอนัสัน้ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ได้
เน้นหนักในการพฒันาเกษตรกรรมและการพฒันาชนบท แต่เมื่อพจิารณาจากหลกัสูตรก็ด ีวธิกีาร
สอนก็ด ีตลอดจนงบประมาณที่จดัสรรเพื่อกิจการดงักล่าว จะเห็นได้ว่า การศกึษาของชาตยิงัไม่
สามารถสรา้งบุคคลากรเพื่อช่วยแกป้ญัหาดงักล่าวไดโ้ดยแทจ้รงิ 

อนึ่ง เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่าทรพัยากรส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อการศึกษานัน้ได้ถูก
น าไปใช้เพื่อการศึกษาของเด็กก่อนวยัรุ่นและเด็กวยัรุ่นโดยหมดสิ้น ฉะนัน้ ถึงแม้ว่าจะได้มกีาร
ตระหนกัถงึความส าคญัของการศกึษาต่อเนื่องอนัจะตอ้งด าเนินไปตลอดชวีติของคนกต็าม และทัง้ๆ 
ที่ ไ ด ้
มองเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเน้นหนักเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ แต่ก็ปรากฏว่าการศึกษาประเภท 
ดงักล่าวนี้ยงัไมไ่ดร้บัความสนใจเท่าทีค่วร นอกจากไม่มกีารเน้นหนักเพยีงพอแลว้ ยงัมขีอ้บกพร่อง
ในแงท่ีว่่างานการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่องนี้ ถูกแบ่งกระจายออกไปอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานอกีด้วย และแต่ละหน่วยงานก็ยงัขาดการประสานงานกนั 
การด าเนินงานในดา้นน้ีใหบ้งัเกดิผลโดยสมบรูณ์ จงึเป็นไปไดโ้ดยยาก 

ปญัหาการขาดแคลนครู ปญัหาส าคญัขัน้มูลฐานที่เป็นอุปสรรคแก่การขยายและปรบัปรุง
คุณภาพการศกึษา คอื ปญัหาการขาดแคลนคร ู

ถงึแมว้่าปญัหาการขาดแคลนครจูะลดน้อยลงเป็นอนัมากในช่วงของแผนพฒันาฯฉบบัทีส่อง 
แต่ปญัหาการขาดแคลนครใูนท้องถิน่ห่างไกลก็ยงัคงรุนแรงอยู่ เน่ืองจากเป็นการยากที่จะหาครูไป
อยู่ในท้องถิ่นเหล่านัน้ ในเมื่อครูมรีายได้น้อยและความเป็นอยู่แร้นแค้น และในบางกรณีก็ยงัไม่
ปลอดภยัอกีด้วยปญัหาการขาดแคลนครูน้ีไม่เพยีงแต่เกิดขึ้นในระดบัประถมศกึษาเท่านัน้ แม้ใน
ระดบัอุดมศึกษา เช่น ในสาขาแพทยศาสตร์ และเกษตรศาสตร ์ก็ยงัมจี านวนอาจารย์ไม่เพยีงพอ
ทัง้ๆ ที่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่องนี้ ได้มกีารผลติผูส้ าเรจ็ปรญิญาในสาขาดงักล่าวออกมา
อยา่งมากมายแลว้กต็าม 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะแก้ปญัหาดงักล่าวขา้งต้นรวมทัง้ปญัหาอื่นๆ 
แต่ก็เป็นที่ยอมรบักนัว่าปญัหาเหล่าน้ีคงจะไม่สามารถแก้ไขลุล่วงไปได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เพราะ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษานัน้ ต้องการเวลาพอสมควร และจ าเป็นจะต้อง
เริ่มต้นด้วยการเตรียมครูให้พอเพียงแก่ความต้องการ  รวมทัง้การจดัท าหลักสูตร ต าราเรียน 
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ตลอดจนการทดลองและการประเมนิผลควบคู่ไปดว้ยเสยีก่อน จงึจะขยายงานใหก้ว้างขวางออกไป
ได ้อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จะมคีวามก้าวหน้าเรว็ขึน้ 
ทัง้ในด้านการขยายปริมาณนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนระดับต่างๆ รวมทัง้การปรับปรุง
ประสทิธภิาพของการศึกษาโดยเฉพาะในปีสุดท้ายของแผนที่สามจะมนีักเรยีนในวยัเรยีนเพิม่ขึ้น
อย่างมากทุกระดบัการศกึษา โดยจะกระจายกนัอยู่ในสถานศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศ แต่ละคนจะมี
โอกาสไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีจ่ะไมป่ระโยชน์แก่การด ารงชวีติของตนยิง่กว่าทีเ่ป็นมาแลว้ 

ปัญหาแต่ละระดบัการศึกษา 

เมื่อพิจารณาการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั จะปรากฏว่ายงัมปีญัหาและอุปสรรคอันมี
ลกัษณะเฉพาะดงันี้ คอื 

ระดบัประถมศึกษา 

มปีญัหาใหญ่ๆ คอื 

๑. ปัญหาการขาดแคลนครูและอุปกรณ์การสอน โดยเฉพาะในท้องถิ่นกันดาร
ปญัหาการขาดแคลนอาคารเรยีนถาวรและอุปกรณ์โดยทัว่ๆ ไปในทอ้งถิน่ทีย่ากจน และปญัหาเรื่อง
การขาดแคลนต าราเรยีนนับว่าเป็นปญัหาส าคญั การขาดแคลนดงักล่าวท าใหป้ระสทิธภิาพของการ
จดัการศึกษาประถมศกึษาตอนต้นต ่าลง และเป็นการสิ้นเปลอืงงบประมาณเพราะอตัราสูญเปล่า  
นกัเรยีนยงัอยูใ่นเกณฑส์งู โดยปรากฏว่ามนีักเรยีนออกกลางคนัในชัน้ประถมปีที ่๑ ประมาณรอ้ยละ 
๕ และนกัเรยีนสอบตกชัน้ประถมปีที ่๑ ประมาณรอ้ยละ ๒๓ ของนกัเรยีนระดบัทัง้หมด 

๒. ปัญหาการน าครไูปใช้งานธุรการในท่ีท าการศึกษาธิการจงัหวดัและอ าเภอ 
ซึง่ท าให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขาดแคลนคร ูเพราะครูในสงักดัถูกขอยืมไปใชใ้นงานบรหิารไม่ 
ต ่ากว่า ๔,๐๐๐ ต าแหน่ง เน่ืองจากการขาดแคลนจดัหาเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร ปญัหาน้ีควรไดร้บัการ
พจิารณาหาทางแกไ้ขระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้รยีบรอ้ยไปโดยด่วน ภายในระยะแผนพฒันา
ฯ ฉบบัทีส่าม 

๓. ปัญหาการขาดการนิเทศก์การศึกษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการคมนาคมไม่
สะดวกขาดยานพาหนะและอุปกรณ์การนิเทศก์ และเนื่องจากเป็นระยะแรกเริม่ที่มกีารโอนกจิการ
การศกึษาระดบัประถมศกึษาไปให้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จงึยงัมกีารขาดการประสานสมัพนัธ์
ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และกระทรวงศึกษาธกิาร อนัมผีลให้เกิดนิเทศก์การศึกษา
ด าเนินไปไมไ่ดท้ัว่ถงึ จงึยงัมเีดก็ขาดเรยีนอกีเป็นจ านวนไม่น้อย 

๔. ความต้องการเร่งรดัขยายการศึกษาประถมศึกษาภาคบงัคบัตอนปลาย (ป.
๕–ป.๗) เนื่องจากจ านวนเดก็นักเรยีนที่เข้าเรยีนต่อในชัน้ประถมปีที่ ๕ มเีพยีงรอ้ยละ ๓๒ ของ 
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ผู้ที่เรยีนจบชัน้ประถมปีที่ ๔ จงึยงัมปีญัหาที่ต้องหาทางเร่งรดัการขยายการศึกษาระดบัน้ีให้ได้
ปรมิาณสูงกว่าในระยะที่แลว้ๆ มา การแก้ไขปญัหาต่างๆ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จะ
ไดแ้กไ้ขปญัหาการขาดแคลนดงักล่าวใหล้ดน้อยลง โดยการสนบัสนุนเร่งรดัจดัท าโครงการแก้ไขการ
ขาดแคลนครใูนทอ้งถิน่กนัดาร โครงการสรา้งบา้นพกัครใูนทอ้งถิน่กนัดาร โครงการปรบัปรุงอาคาร
เรยีน โครงการปรบัปรุงอุปกรณ์การเรยีนการสอน โครงการอบรมครูประจ าการ โครงการแจก
หนังสือเรียนแก่เด็กยากจน และโครงการจดัตัง้โรงเรยีนชุมชน โดยถือเป็นโครงการที่มีล าดับ
ความส าคญัสงู และใหส้ามารถด าเนินงานไดผ้ลโดยเรว็ ในระดบัประถมศกึษาตอนปลายจะไดม้กีาร 
ปรบัปรุงหลกัสูตรการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการประกอบอาชพีในทอ้งถิน่ และจะเน้นหนักการ 
นิเทศกก์ารศกึษาระดบัประถมปลายใหส้ม ่าเสมอและทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

ระดบัมธัยมศึกษาสายสามญัและมธัยมแบบประสม 

ปญัหาโดยทัว่ๆ ไปนบัว่าคลา้ยคลงึกบัปญัหาระดบัประถมศกึษา คอื 

๑. การขาดแคลนครูท่ี มีวุฒิ  โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีความส าคัญ เช่น 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การขาดแคลนดงักล่าวยิง่เห็นเด่นชดัในท้องถิ่นกนัดาร และจงัหวดัที่ 
ห่างไกล ซึง่มอีตัราครตูัง้ไวแ้ต่ไมม่ตีวับุคคลไปบรรจุ 

๒. การขาดแคลนอาคารเรียน อาคารประกอบและอปุกรณ์การสอน โดยเฉพาะ
ในสาขาวทิยาศาสตร ์สิง่ขาดแคลนที่ส าคญัอกีประการหนึ่งที่ควรรบีแก้ไข คอื การขาดบ้านพกัคร ู
และสวสัดกิารบางประการ ซึ่งท าให้ครูที่มวีุฒไิม่นิยมไปสอนในต่างจงัหวดั จงึมกีารขาดแคลนครู
ระดบัน้ีอยูม่าก 

๓. ในด้านการปรบัปรงุคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีความส าคญัสูงตาม
โครงการเงินกู้ เช่น โครงการจดัโรงเรยีนมธัยมแบบประสม มปีญัหาบางประการเกดิขึน้ ซึง่ท าให้
การด าเนินงานโครงการจดัโรงเรยีนมธัยมแบบประสมด าเนินการในระยะตน้นี้ยงัไมไ่ดผ้ลเตม็ที ่คอื 

๓.๑ ปัญหาการด าเนินงาน การก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคารประกอบกระท าล่าชา้ไป
กว่าก าหนด เพราะต้องรอการเสนอร่างพระราชบญัญัติกู้เงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง  
จ าเป็นต้องได้ร ับอนุมัติจากรัฐสภาเสียก่อน จึงท าให้การเปิดประมูลก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ  
ครุภณัฑด์ าเนินการไปไดล้่าช้ากว่าทีก่ าหนด การเปิดสอนนักเรยีนจงึท าไดล้่าชา้กว่าทีก่ าหนดไวใ้น
แผน แต่ปญัหาน้ีจะเริม่เบาบางลงในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๓ 

๓.๒ ปัญหาด้านบุคคลากร โรงเรยีนมธัยมแบบประสมยงัประสบปญัหาการขาดแคลน
ครูวชิาการ และครูวชิาช่างต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รบัการอบรมและสอนตามหลกัสูตรมธัยมแบบ
ประสม ขณะนี้ครูในโครงการจ านวนหนึ่งก าลังไปศึกษาและอบรมอยู่ในต่างประเทศ ในระยะ 
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม ปญัหาน้ีน่าจะผ่อนคลายลง แต่ยงัจ าเป็นต้องสร้างครูชุดใหม่ๆ เพิม่ให้
เพยีงพอและทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

ปญัหาอื่นๆ ของระดบัมธัยมศึกษาสายสามญั การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษายงัไม่
สามารถสนองความต้องการก าลังคนระดับกลางได้เต็มที่ และการด าเนินงานในแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัทีส่อง ยงัขยายการรบันกัเรยีนไดต้ ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สามจะพยายามแก้ปญัหาน้ีโดยขยายการจดัการศึกษามธัยมสายสามญัให้ทัว่ถึงยิง่ขึ้น เช่น จดั 
โครงการเปิดโรงเรยีนมธัยมประจ าอ าเภอขึ้นใหม่ในอ าเภอทีย่งัไม่มโีรงเรยีนมธัยมศกึษาสายสามญั
ให้ครบทุกอ าเภอ จะปรบัปรุงและขยายโรงเรยีนที่ตัง้อยู่โดยรอบมหาวิทยาลยัในภูมภิาคและใน
จงัหวดัใหญ่ๆ เพื่อเร่งรดัการศึกษาในภูมภิาคให้ขยายตวัมากขึ้นกว่าเดมิ ในด้านการศึกษาสาย
สามญัทัว่ๆ ไป จะพยายามเปิดการสอนร่วมกบัสายอาชวีะ โดยใช้หลกัสูตรกว้างขวางให้เดก็เลอืก
เรยีนไดต้ามความสนใจและความถนดั และจะปรบัปรงุระบบการสอนใหไ้ดผ้ลโดยทัว่ถงึยิง่ขึน้ พรอ้ม
ทัง้จะปรบัปรุงโครงการแนะแนว ให้ได้ผลแก่การเลอืกสายการศึกษาของเด็กระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย รวมทัง้การศกึษาระดบัอื่นๆ ด้วย ในดา้นเกี่ยวกบัโรงเรยีนราษฎร ์จะหาทางแก้ปญัหา
ด้านคุณภาพของโรงเรียนราษฎร์โดยสนับสนุนการจดัตัง้ศูนย์อบรมครูโรงเรยีนราษฎร์ขึ้นตาม  
โครงการปรบัปรงุและส่งเสรมิโรงเรยีนราษฎร ์และหาทางสนับสนุนโรงเรยีนราษฎรท์ีไ่ดม้าตรฐานให้
ด าเนินงานไดโ้ดยมัน่คง และใหค้วามสนใจในดา้นการนิเทศกก์ารศกึษาโรงเรยีนราษฎรเ์พิม่ขึน้ดว้ย 

การอาชีวศึกษา 

ปญัหาและอุปสรรคส าคัญซึ่งท าให้การขยายการผลิตนักเรยีนอาชีวศึกษาระดับต่างๆ 
ด าเนินไปไมไ่ดผ้ลเตม็ที ่กค็อื 

๑. การขาดแคลนครอูาจารยท์ัง้ด้านปริมาณและคณุวฒิุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ครวูุฒิ
วชิาช่างแขนงต่างๆ และในด้านอาชวีเกษตรกรรม การขาดครูนี้มสีาเหตุส่วนใหญ่สบืเนื่องมาจาก
การทีค่รอูาชวีศกึษาของส่วนราชการไดร้บัเงนิเดอืนในอตัราต ่าเมื่อเทยีบกบัเงนิเดอืนของเอกชน จงึ
ท าใหผู้ม้วีุฒใินแขนงวชิาชพีนี้ออกไปรบัจา้งท างานกบัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 

๒. ปัญหาของโรงเรียนเกษตรกรรม นอกจากการขาดแคลนครทูี่มวีุฒดิงักล่าวแล้ว 
โรงเรยีนเกษตรกรรมยงัประสบปญัหาการขาดแคลนบุคคลากรในดา้นเกษตรกรรมในแขนงวชิาการ
ปรบัปรุงที่ดนิ การสรา้งและจดัหาแหล่งน ้าเพื่อการทดลองทางเกษตรกรรม และขาดเจา้หน้าทีซ่ึ่งรู้
เทคนิคในการใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรกลทางเกษตร และอาจกล่าวไดว้่ายงัขาดการประสานงานโดย
ใกล้ชิดกับหน่วยส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตร จึงท าให้การเร่งรดัปรบัปรุงคุณภาพ  
โรงเรยีนเกษตรกรรมด าเนินไปล่าชา้กว่าทีค่วร เพราะขาดการสาธติและการฝึกภาคปฏบิตัทิีจ่ าเป็น 
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๓. ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือพฒันาอาชีวศึกษา โรงเรยีน
อาชวีะในโครงการเงนิกู้ รวม ๒๕ แห่ง ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ได้ประสบปญัหาและอุปสรรค
บางประการ เช่น ความล่าชา้ในเรื่องการออกแบบก่อสรา้ง การประมลู และการก่อสรา้งอาคารเรยีน
และอาคารประกอบไม่เสรจ็ทนัระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากยงัขาดประสบการณ์ในระยะเริม่แรก 
นอกจากน้ีมีปญัหาเรื่องการสัง่ซื้อและติดตัง้อุปกรณ์การสอนและการฝึกในโรงงานต่างๆ ซึ่ง
จ าเป็นต้องสัง่จากต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์เงนิกู้จากธนาคารโลก ท าให้ได้รบัวสัดุอุปกรณ์บาง
ประเภทในราคาแพงและล่าชา้อนัเป็นเหตุใหโ้รงเรยีนเปิดท าการสอนไม่ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนดไว้
ในแผนพฒันาฯ 

๔. หน่วยฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ีและโรงเรียนสารพดัช่าง ในส่วนภูมภิาคมปีญัหา
เรื่องการปฏบิตังิานซ ้าซอ้นกบัหน่วยงานอื่นๆ เช่น การฝึกอาชพีของส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท 
และศูนย์พฒันาชุมชนของกรมพฒันาชุมชน รวมทัง้หน่วยการศึกษาผู้ใหญ่ และโครงการพฒันา 
เยาวชน จงึจ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิผลโครงการดงักล่าวโดยใกลช้ดิ เพื่อหาทางแก้ไขและประสาน-
งานใหส้อดคลอ้งกนัต่อไป 

ปญัหาเฉพาะหน้าของการอาชวีศกึษา ทีส่ าคญักค็อืปญัหาการขาดแคลนครอูาจารยท์ีม่วีุฒิ
วชิาช่างอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ และครูในแขนงอาชวีเกษตรกรรม การแก้ไขปญัหาในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จงึอยู่ที่การเร่งรดัขยายการผลติครูอาชวีศกึษาเพิม่ขึน้ทุกสาขาวชิา โดย 
ปรบัปรุงและขยายงานสถาบนัอาชวีศกึษาชัน้สูงทุกแห่งเพื่อขยายการรบันักเรยีนเพิม่ขึน้ และจะ
สนบัสนุนโครงการสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ใหเ้ป็นโครงการทีม่ลี าดบัความส าคญัสูง โดยเน้น
ดา้นการผลติครูด้วย และตดิตามการด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย อน่ึง โดยเหตุที่การลงทุน
เพื่อการอาชวีศกึษาจ าเป็นต้องใช้เงนิเป็นจ านวนมาก จงึไดด้ ารจิดัเตรยีมโครงการเงนิกู้เพื่อพฒันา
อาชวีศกึษาอกีส่วนหนึ่ง โดยเริม่โครงการในต้นระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม อนัประกอบด้วย 
โครงการเงนิกู้เพื่อปรบัปรุงโรงเรยีนอาชวีเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ได้รบัการคดัเลอืกใหป้รบัปรุง
อีกจ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ดีความส าเร็จในการปรบัปรุงโครงการดังกล่าว ย่อมขึ้นอยู่กับความ  
พรอ้มเพรยีงในการจดัหาครูอาชวีะทีม่คีุณวุฒไิด้จ านวนเพยีงพอ ในเรื่องนี้จ าเป็นต้องปฏบิตัพิรอ้ม
กนัไปทัง้ ๓ ดา้น คอื การเพิม่คุณวุฒคิรอูาชวีะโดยใหร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิจากต่างประเทศ การ
ผลิตครูอาชีวะที่มีวุฒิเพิ่มขึ้นภายในประเทศ และการปรบัปรุงแก้ไขระเบียบการก าหนดอัตรา
เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ครอูาชวีะซึง่ถอืว่ามคีวามจ าเป็นในอนัดบัสงู 

การฝึกหดัคร ู

๑. ปัญหาการผลิตครปูระกาศนียบตัร ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่องแมจ้ะมี
แนวโน้มเป็นที่น่าพอใจว่าการผลิตครูระดับประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาด าเนินไปได้สูงกว่า  
เป้าหมายเป็นอนัมาก แต่ปญัหาในด้านคุณภาพยงัเป็นสิง่ที่น่าวติก เพราะในระยะเวลาดงักล่าวใน
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ขณะทีจ่ านวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่จ านวนอาจารย ์หอ้งเรยีนและอุปกรณ์การศกึษาเพิม่
ไมไ่ดส้ดัส่วนกนั ดงัจะเหน็ไดว้่า แต่เดมิมนีักเรยีนฝึกหดัคร ู๓๕ คน ต่อ ๑ หอ้งเรยีน ต่อมาไดข้ยาย
จ านวนนักเรยีนเป็นจ านวน ๔๐–๔๕ คนต่อหนึ่งห้องเรยีน จงึท าใหก้ารฝึกอบรมนักเรยีนเป็นไปไม่
ค่อยทัว่ถึง อนึ่ง การเปิดสอนนักเรยีนภาคค ่าโดยใช้ครูชุดเดมิจะท าให้ครูมภีาระหน้าที่และความ
เหน็ดเหนื่อยเพิม่มากขึน้ ซึง่อาจกระทบกระเทอืนถงึคุณภาพการสอนได้ 

๒. ปัญหาด้านการผลิตครูปริญญาวิชาการศึกษา ตามสถิติที่ปรากฏการผลติครู
ระดบัปรญิญาด าเนินไปได้ต ่ากว่าเป้าหมาย และยงัปรากฏว่ามกีารขาดแคลนครูอาจารยผ์ู้มวีุฒใิน
วทิยาลยัวชิาการศกึษาอยู่มาก โดยเฉพาะอาจารยใ์นระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ประกอบกบั
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าของวิทยาลยัวิชาการศึกษาก็ยงัไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ในวิทยาลยัวิชา
การศึกษาในต่างจงัหวดัปญัหาการขาดแคลนครูอาจารยแ์ละการขาดแคลนหนังสอืในห้องสมุดยิง่
เ ห็ น 
ไดช้ดั 

ดงักล่าวแล้วว่า ปญัหาการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดบัยงัปฏิบัติได้ล่าช้ากว่า 
เป้าหมายทีก่ าหนด เน่ืองจากยงัมกีารขาดแคลนครอูาจารยท์ีม่คีุณภาพทุกระดบัการศกึษา ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สองมปีญัหาที่คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านฝึกหดัครูยงัไม่สูงเท่าที่
ต้องการ เนื่องจากวทิยาลยัและโรงเรยีนฝึกหดัครูส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนอาจารย์ ห้องเรยีน และ
อุปกรณ์การศกึษา ซึ่งไม่สามารถจะเพิม่ขึน้ให้ไดส้ดัส่วนกบัจ านวนนักเรยีนที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จงึจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขปญัหาน้ี โดยการเร่งผลติบณัฑติ
สาขาวชิาการศกึษาระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกเพิม่ขึน้ให้เพยีงพอ เพื่อเป็นอาจารยส์อนใน
สถาบนัฝึกหดัครูต่างๆ พร้อมทัง้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตร และจดัหาอุปกรณ์การศึกษากับมกีาร
สนบัสนุนการศกึษานอกเวลา โดยการใชห้อ้งสมดุให้มากขึน้ดว้ย 

ระดบัอดุมศึกษา 

ปญัหาส าคญัในการพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา มดีงัน้ี คอื 

๑. ปัญหาการขาดแคลนอาจารยใ์นหลายสาขาวิชาและการขาดแคลนอาจารยท่ี์
มีคุณวุฒิ ปรากฏว่าในการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง มหาวิทยาลยัในส่วนกลาง 
บางแห่ง กม็สีดัส่วนอาจารยพ์เิศษสูงเมือ่เทยีบกบัจ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่อียู่ คอื มจี านวนอาจารย์
พิเศษถึงร้อยละ ๔๐ ของจ านวนอาจารย์ทัง้สิ้น ท าให้การสอนโดยส่วนรวมมีคุณภาพด้อยลง  
เนื่องจากความเอาใจใส่จากอาจารยภ์ายนอกอาจไม่เพยีงพอ และยงัขาดความใกลช้ดิกบันักศกึษา
เท่าทีค่วร 
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มาตรการที่ใช้แก้ไข คอื ควรสนับสนุนการผลติอาจารย์ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก  
ในสาขาวชิาที่ขาดแคลน โดยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการพฒันามหาวทิยาลยั และโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชาที่จ าเป็น ส่งเสริมงานวิจยัของครูอาจารย์เพื่อความก้าวหน้าทาง  
วทิยาการ การปรบัปรุงห้องสมุดและส่งเสรมิการใช้ห้องสมุดในกลุ่มนักศึกษาให้กว้างขวางยิง่ขึ้น 
และเพื่อใหอ้ตัราส่วนของอาจารยต่์อนักศกึษาอยู่ในเกณฑเ์หมาะสม ควรระมดัระวงัในการเปิดคณะ
ใหมท่ีย่งัมคีรอูาจารยแ์ละอุปกรณ์การสอนไม่เพยีงพอ หรอืยบัยัง้การขยายรบันักศกึษาแต่ละคณะที่
ไม่มเีป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิ อนึ่ง ควรยกเลกิระบบการสอนทีข่าดหลกัเกณฑ์
อันท าให้คุณภาพการศึกษาต ่ ากว่ามาตรฐาน เช่น การสนับสนุนให้เ ปิดการอบรมระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงต่อจากปรญิญาตรใีนสาขาวชิาต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น โดยพยายามจดัท า
หลกัสตูรใหต่้อเนื่องไปถงึการศกึษาระดบัปรญิญาโทไดโ้ดยง่ายอนัจะท าใหห้ลกัสูตรการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทต้องลดหย่อนเรรวนไป ในดา้นการจดัหาอาจารยป์ระจ าในระดบัมหาวทิยาลยั ปรากฏว่า
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง มอีตัราส่วนอาจารย์วุฒปิรญิญาเอก ปรญิญาโท และปรญิญาตร ีเป็น 
๐.๗:๔.๒:๕.๑ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จะพยายามตัง้เป้าหมายอตัราก าลงัใหม่ของ
อาจารยป์รญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตร ีใหม้อีตัราส่วนเป็น ๓.๑๐.๗ ทัง้นี้ โดยเทยีบสดัส่วนกบั
จ านวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ในทุกๆ มหาวทิยาลยั 

๒. ปัญหาการขาดแคลนต าราเรียนทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเหตุ
ที่นักศกึษาส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามช านาญในด้านภาษาองักฤษ และเนื่องจากการผลติต ารา
ระดับสูงในภาษาไทยยงัไม่แพร่หลาย จงึเกิดปญัหาในระบบการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั คือ  
นกัศกึษาเป็นส่วนมากจ าเป็นตอ้งเรยีนโดยวธิฟีงัค าบรรยาย โดยปราศจากความสนใจในการคน้ควา้
และใช้ห้องสมุดอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ท าให้ระบบการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัไม่ขยายตวัใน
ดา้นวชิาการ นกัศกึษาจงึยงัขาดความคดิรเิริม่และขาดอุปนิสยัรกัการคน้ควา้วจิยั เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษามคีวามสนใจและมสีิ่งจูงใจให้ขวนขวายหาความรู้มากขึ้น ควรสนับสนุนการผลติต ารา
ภาษาไทยในสาขาวิชาที่มีประโยชน์ให้แพร่หลาย ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้มีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นแก่อาจารย์ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มี
ความสามารถในงานคน้ควา้วจิยัจากต าราภาษาต่างประเทศไดด้ยีิง่ขึน้ ส าหรบัคณะวชิาทีจ่ าเป็นต่อ
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ อาจจดัท าโครงการปรบัปรุงการสอนในคณะนัน้ๆ โดยอาศยัความ
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศ หรอืการกู้เงนิจากต่างประเทศมาปรบัปรุงการสอนอกีทางหนึ่งด้วย ใน
การนี้ หากจ าเป็นต้องอาศยัครูอาจารยช์าวต่างประเทศมาช่วยสอนในหลายกระบวนวชิาในขณะที่
มหาวทิยาลยัยงัสรา้งอาจารยไ์ทยในสาขาวชิานัน้ๆ ไม่เพยีงพอ กค็วรใชป้ระโยชน์จากการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศโดยก าหนดให้มกีารเรยีนวชิานัน้เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษในแขนงวชิา
นัน้ๆ ได้ วิธีการนี้ได้เริ่มใช้ในการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
แผนพฒันาฯ ระยะทีส่องและปรากฏว่าไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ 
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๓. ปัญหาด้านอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์การสอน ในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่องไดม้ี
การใช้จ่ายงบประมาณสูงพอควรในด้านการก่อสร้างอาคารเรยีน อาคารประกอบและบ้านพกัคร ู
อาจารย ์แต่กย็งัมปีญัหาการขาดแคลนอาคารเรยีน และอาคารปฏบิตักิาร ตลอดจนอุปกรณ์การสอน
อยู่อีกมาก ทัง้นี้อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเพื่อการก่อสร้างต่างๆ ยังไม่มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์
มาตรฐานโดยแน่นอน การก่อสรา้งบางแห่งจงึเน้นหนักในดา้นรปูทรงและการตบแต่งอาคารสถานที่
เกินความจ าเป็นและอาจกล่าวได้ว่า ในบางมหาวิทยาลยัอาจยงัไม่มกีารพิจารณาจดัสรรการใช้
อาคารเรยีนใหไ้ด้ผลเต็มที่ ท าให้มหาวทิยาลยัต้องลงทุนมากในการก่อสรา้งและขาดก าลงัเงนิที่จะ 
ลงทุนจดัหาวสัดุอุปกรณ์การฝึกและการสอนตามทีค่วรในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สามจงึไดเ้น้นถงึการ
พจิารณาการก่อสรา้งขยายงานของแต่ละคณะโดยรอบคอบและเท่าทีจ่ าเป็น และหาวธิใีชป้ระโยชน์
จากอาคารเรยีนทุกแห่งใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัจะเน้นความสนใจในดา้นการลงทุนเพื่ออุปกรณ์
การสอน และการใชโ้สตทศันศกึษาประกอบการสอนใหม้ากขึน้ ในดา้นการจดัหาทีพ่กัอาศยัแก่  ครู
อาจารย ์ควรจดัสรา้งบา้นพกัใหเ้พยีงพอในมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค เพื่อจงูใจอาจารยใ์หไ้ปสอนใน
มหาวทิยาลยัภมูภิาคมากขึน้ ส าหรบัในมหาวทิยาลยัส่วนกลาง ความจ าเป็นในการจดัหาบา้นพกัยงั
มน้ีอยกว่าการลงทุนในดา้นอื่นๆ 

๔. ปัญหาการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต ในระยะของแผนพัฒนา 
ฉบับที่สอง ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในส่วนกลาง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัศลิปากร ไดป้ระสบปญัหาสถานที่
ศึกษาคบัแคบขยายตวัอีกไม่ได้ ในระยะนี้ได้มกีารย้ายส่วนหนึ่งของมหาวทิยาลยัศิลปากรไปอยู่
บริ เ วณพระราชวังสนามจันทร์นครปฐม และได้ด า เนิน โครงการกู้ เ ง ิน เพื่ อปรับปรุ ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยก าหนดจะขยายงานบางส่วนของมหาวทิยาลยัไปไว้ที่ก าแพงแสน 
นครปฐม ส่วนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดด้ ารจิะท าการปรบัปรุงทีด่นิของมหาวทิยาลยัทีร่งัสติ เพื่อ
จดัตัง้เป็นแหล่งมหาวทิยาลยัที่ ๒ ในอนาคต และมหาวทิยาลยัมหดิลได้จดัหาที่ดนิผนืใหญ่ต าบล
ศาลายา นครปฐม เพื่อเตรยีมการขยายการจดัตัง้แหล่งมหาวทิยาลยัที่ ๒ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม ปญัหาในการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังกล่าวยงัแก้ไขลุล่วงไปไม่ได้ในเร็ววัน 
เนื่องจากการขาดครูอาจารยเ์พื่อใช้ในมหาวทิยาลยัทีข่ยายใหม่ เพราะสถานที่เหล่านัน้ยงัขาดการ
คมนาคมไปมาไม่ได้โดยสะดวก และยงัขาดบ้านพกัครูอาจารย์และความสะดวกแก่การครองชพี
ต่างๆ ในการก าหนดการขยายงานในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จงึต้องก าหนดแผนประสานงานและ
เริม่เตรยีมการปรบัปรงุทีด่นิเพื่อการขยายงานในอนาคต 

๕. ปญัหาการปรุงในด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในทาง 
วชิาการ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง ได้กล่าวเน้นถึงความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้าง
บรรยากาศด าเนินงานไดโ้ดยอสิระทัง้ในดา้นบรหิารและวชิาการ ได้มกีารพจิารณาหาทางปรบัปรุง
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ระบบมหาวิทยาลัยให้เป็นอิสระมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างระบบการบริหารงาน
มหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

อนึ่ง ในด้านการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของเอกชน ได้สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้
วทิยาลยัเอกชนในระดบัเทยีบเท่าปรญิญา ปญัหาทีพ่งึระมดัระวงัในการศกึษาระดบัน้ีกค็อื ต้องมุ่ง
สนับสนุนการด าเนินงานของวทิยาลยัเอกชนที่ถึงขัน้มาตรฐาน  ให้สามารถด ารงอยู่ได้โดยการ 
แข่งขนัที่ยุติธรรม ทัง้นี้  รฐัควรก าหนดนโยบายที่จะไม่แข่งขนักับวิทยาลัยเอกชน โดยยึดถือ
นโยบายสนับสนุนการลงทุนของเอกชนและให้มีการร่วมมอืพิจารณาขอบเขตด าเนินการของ
วิทยาลัยเอกชน อันจะเป็นทางชักจูงให้เอกชนได้มีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐในด้านการจัด
การศกึษาของชาตไิปไดส้่วนหน่ึง 

 การศกึษาผูใ้หญ่ การฝึกอาชพี และการศกึษาพเิศษอื่นๆ ปญัหาการศกึษาผูใ้หญ่ 
การฝึกอาชพีและการศึกษาพเิศษอื่นๆ ยงัเป็นปญัหาที่มไิด้มกีารวางแผนและมกีารแก้ไขอย่าง
จรงิจงัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง เพราะปรากฏว่ายงัมกีารปฏบิตังิานท านองเดยีวกนัซ ้าซอ้น
กนัอยู่อกีหลายหน่วยงานในท้องถิน่ต่างๆ เช่น หน่วยงานการศกึษาผู้ใหญ่ ของกรมสามญัศึกษา 
หน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที่และโรงเรยีนสารพดัช่างของกรมอาชวีศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมเยาวชน 
ศูนยพ์ฒันาแรงงานและหน่วยฝึกฝนอาชพีของ ร.พ.ช. เป็นต้น ปญัหาการเปิดฝึกอบรมซ ้าซอ้นกนั
โดยยงัขาดเป้าหมายที่แน่นอนเช่นน้ี ท าให้เป็นการสิ้นเปลอืงงบประมาณมากกว่าควร และบาง
แขนงวชิาทีเ่ปิดสอนกอ็าจจะไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่หรอืในตลาดแรงงาน ท าให้
การฝึกอบรมไม่ได้ผลคุ้มเวลาและงบประมาณที่ใชจ้่ายไป อนึ่ง ในการด าเนินงานดงักล่าวยงัขาด
การติดตามผลงานและขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกัน ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สามจงึจะเน้นความส าคญัของการใหก้ารศกึษาอบรมผูท้ีข่าดพน้การศกึษาใน
ระดบัอายุต่างๆ ให้ได้รบัการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนรู้หนังสือ โดยก าหนดจดัท าแผน
ประสานงาน ของการฝึกอบรมประเภทเหล่านี้ และก าหนดขอบข่ายหน้าที่การปฏบิตัิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ใหช้ดัแจง้ และใหม้กีารประสานงานกนัไดต้ลอดเวลา กบัจะไดม้กีารจดัท าโครงการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
ฝึกอบรมประเภทเหล่านี้ โดยท าการวจิยัตามหลกัวชิาการ เพื่อทราบอุปสรรคและขอ้บกพร่องและ
หาทางแกไ้ขใหไ้ดผ้ลต่อไป 

ปัญหาส่วนรวมเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) 
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นอกจากการพยายามแก้ปญัหาขอ้อุปสรรคภาคปฏบิตังิานดงักล่าวแลว้ ยงัมปีญัหาส าคญั
เกี่ยวกบัการพฒันาการศกึษาทีค่าดว่าจะยงัคงมอียู่ต่อไป ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม ซึง่ควรต้อง
หามาตรการแกไ้ข คอื 

๑. ปัญหาการเพ่ิมอย่างรวดเร็วของประชากรในวัยการศึกษาทุกระดับ 
เนื่องจากอตัราการเกดิของประชากรยงัไม่สามารถจะลดลงไดโ้ดยรวดเรว็ ปรมิาณจ านวนนักเรยีน
และผูท้ีป่ระสงคจ์ะไดร้บัการศกึษาทุกระดบัจะเพิม่ทวขีึน้เป็นจ านวนมากทุกปีในขณะทีง่บประมาณ
เพื่อพฒันาการศกึษาไม่สามารถจะเพิม่ขึน้ไดใ้นสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัการเพิม่อตัราประชากร เมื่อ
เป็นเช่นนี้ การขยายปรมิาณการศกึษาของรฐัและการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาเพื่อผลติก าลงัคน
ทีเ่หมาะสมแก่การงานพฒันาประเทศจะด าเนินไปล่าชา้กว่าเป้าหมาย 

๒. ปัญหาความไม่สมดุลย์ในการขยายตวัของการศึกษาในเมืองหลวงกบัใน
ส่วนภมิูภาค โดยสภาพการขยายตวัอย่างรวดเรว็ในเมอืงหลวง ซึ่งเป็นศูนยก์ลางความเจรญิและ
การขยายตัวอย่างเชื่องช้าในส่วนภูมิภาค จะท าให้เกิดปญัหาความเหลื่อมล ้าระหว่างระดับ
การศกึษาในเมอืงหลวงกบัในส่วนภมูภิาค แมร้ฐับาลจะพยายามกระจายการศกึษาไปสู่ส่วนภูมภิาค  
แต่ปญัหาการขาดแคลนครอูาจารยท์ีม่วีุฒทุิกระดบัในส่วนภมูภิาค กย็งัเป็นปญัหาส าคญัอยู่และเป็น
สิง่ทีค่วรตอ้งเรง่รบีหาทางแกไ้ข 

๓. ปัญหาการจดัการศึกษาในภูมิภาคให้สอดคล้องกบัสภาพการพฒันาของ 
ภมิูภาคนัน้ๆ เพื่อใหก้ารศกึษาในภมูภิาคสอดคลอ้งกบัการสรา้งความเจรญิใหแ้ก่ทอ้งถิน่ นอกจาก
รัฐจะสนับสนุนโครงการพัฒนาภูมิภาคในสาขาต่างๆ แล้ว การศึกษาในส่วนภูมิภาคทั ้ง
ระดบัอุดมศกึษา ระดบัมธัยมและอาชวีศกึษา รวมทัง้ระดบัประถมศกึษา และการศกึษาผูใ้หญ่ ควร
ม ี
เป้าหมายและนโยบายการสอน และฝึกอบรมตลอดจนการปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรให ้
สอดคลอ้งกบัสภาพการพฒันาในภูมภิาคนัน้ๆ ดว้ย เช่น ส่งเสรมิการศกึษาแขนงช่างและอุตสาห -
กรรมในทอ้งถิน่ทีอุ่ตสาหกรรมก้าวหน้า แลว้ส่งเสรมิการศกึษาดา้นเกษตรกรรมในทอ้งถิน่ทีม่ที าเล
เหมาะสมแก่การเกษตร เป็นตน้ 

๔. ปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาของเอกชน  ข้อที่ควรพิจารณา คือ การ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่จะให้เอกชนมบีทบาทในการจดัการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรฐัในบางส่วน และการก าหนดมาตรการสนับสนุนและดูแลเอกชนให้มบีทบาทแบ่งเบาภาระ
ของรฐัในด้านการศึกษาได้โดยแท้จรงิ ทัง้นี้ ควรจะได้ก าหนดนโยบายให้มกีารประสานงานโดย  
ใกล้ชดิระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนในด้านการบรหิารการศกึษา การให้ค าแนะน าในด้าน
วชิาการ การฝึกอบรมครู การนิเทศก์ การศึกษา รวมทัง้การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจดั
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การศกึษาของเอกชน ในระยะยาวควรสนับสนุนในด้านเครดติแก่สถาบนัการศกึษาของเอกชนที่
เชื่อถอืไดอ้กีดว้ย 

มาตรการท่ีเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาในแผนพฒันาฯฉบบัท่ีสาม (พ.ศ.
๒๕๑๕–๒๕๑๙) 

ในระยะของแผนที่สอง ปรากฏว่าการปฏิบตัิงานของโครงการพฒันาการศึกษาหลาย 
โครงการยงัไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย เน่ืองจากอุปสรรคต่างๆ ดงักล่าวแลว้ โดยเหตุทีต่ระหนักใน 
ข้อเท็จจรงิที่ว่าการแก้ไขปญัหาการศึกษาเป็นกระบวนการระยะยาว ซึ่งต้องใช้มาตรการแก้ไข
หลายๆ ดา้นพรอ้มกนัไปในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จงึตอ้งเริม่ศกึษาและวจิยัปญัหาต่างๆ ดงัน้ี 

๑. ศึกษาปัญหาประชากรและหามาตรการควบคุมการเพ่ิมอย่างรวดเรว็ของ
ประชากร โดยท าการศกึษาแนวโน้มการเพิม่ของประชากรทัง้ในตวัเมอืงและในชนบท สนับสนุน
โครงการวางแผนครอบครวัใหส้มัฤทธิผ์ล ส่งเสรมิการศกึษาดา้นโภชนาการและสุขศกึษาเพื่อสรา้ง
ประชากรวยัเดก็ใหม้พีลานามยัแขง็แรง โดยอาจจดัหลกัสูตรเหล่านี้ไวใ้นหลกัสูตรการศกึษาผุใ้หญ่ 
หลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอาจขยายการสอนวิชาเหล่านี้ ในระดับการฝึกหัดครู ระดับ
มธัยมศกึษาและในบางสาขาในมหาวทิยาลยัดว้ย 

๒. พิจารณาหาทางลดค่าใช้จ่ายต่อคนของการศึกษาทุกระดบั โดยศกึษาหาวธิี
ประหยดัการก่อสรา้งอาคารสถานศกึษาทุกประเภทและก าหนดแปรรปูมาตรฐานของอาคารเรยีน
แต่ละชนิด สนบัสนุนใหม้กีารใชอ้าคารสถานทีเ่รยีนและหอ้งทดลองปฏบิตักิารร่วมกนัได ้สนับสนุน
การศกึษาแบบโรงเรยีนชุมชน (Community School) และโรงเรยีนกลุ่ม (โรงเรยีนหลายประเภทอยู่
รวมกนั) อนึ่ง ในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ไดม้กีารใชจ้่ายงบประมาณลงทุนเพื่อ
การก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบไปแล้วเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลในด้านการขยาย
ปรมิาณการรบันักเรยีนและนักศกึษาแทบทุกระดบั ในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม 
จงึควรเน้นหนักในดา้นการปรบัปรุงคุณภาพใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ และควรศกึษาหาวธิขียายการสอนสอง
ผลดัโดยมใิหเ้สยีคุณภาพ ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ปรมิาณการศกึษาในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม 

๓. สร้างระบบการศึกษาทัง้ในด้านบริหารและวิชาการให้มีความคล่องตวัและ
ให้มีการศึกษาประสานสมัพนัธ์กนัทุกระดบั ซึง่ต้องอาศยัมาตรการหลายขัน้ เช่น การปรบัปรุง
ระบบบรหิารในระดบักรม กระทรวง และมหาวทิยาลยั ให้สามารถใช้ทรพัยากรที่มจี ากดัให้ได้
ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด เช่น การใช้ครู อาจารย์ในแขนงวิชาที่ขาดแคลนร่วมกัน การใช้
หอ้งทดลอง หอ้งสมุด และการใชส้ื่อมวลชน (Mass Media) บรกิารแนะแนว การใชเ้ครื่องอุปกรณ์
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การศกึษาบางอยา่งรว่มกนั การแลกเปลีย่นครอูาจารยร์ะหว่างสถาบนัศกึษาในบางโอกาส การร่วม
พจิารณาปรบัปรุงหลกัสูตรสายอาชวีะมธัยมแบบประสมและสายสามญัให้สอดคล้องกนั และให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนั พจิารณาจดัการศกึษาผู้ใหญ่และการฝึกอบรม
อาชพีนอกโรงเรยีน ใหส้มัพนัธก์บัตลาดแรงงานการพฒันาชนบทและการวางแผนก าลงัคน ใน 
ระยะยาว 

๔. หาทางสนับสนุนการศึกษาในภูมิภาค โดยส่งเสรมิก าลงัใจและสนับสนุนคร ู
อาจารย์ ในส่วนภูมภิาคในด้านสวสัดกิาร ความปลอดภยั และเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาศึกษา
เพิม่เตมิในโอกาสอนัควร พรอ้มทัง้แก้ไขกฎขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าที่พกั เบีย้เลีย้งใหค้รู
ไดร้บัความเป็นธรรมยิง่ขึน้ อนึ่ง ควรมกีารปรบัปรุงกฎขอ้บงัคบัคุรุสภาใหย้อมรบับรรจุผูม้วีุฒอิื่นที่
มปีระสบการณ์ ไดป้ระกอบอาชพีครไูดด้ว้ย เพื่อแกป้ญัหาการขาดแคลนครใูนส่วนภมูภิาค 

๕. พิจารณาจดัท าแผนประสานงานของการศึกษาทุกระดับ โดยให้ประสาน 
สอดคล้องกบัแผนพฒันาฯ การศึกษาของภาคและจงัหวดั เน้นถึงปญัหาและลกัษณะพเิศษของ
การศกึษาแต่ละภาค เพื่อก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหาการศกึษา ซึง่อาจมลีกัษณะแตกต่างกนัตาม
สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และปญัหาการบรหิารงานของแต่ละภาคนัน้ๆ 

นโยบายและเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๑๕–
๒๕๑๙) 

นโยบาย 

แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สาม ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายโดยมุ่งค านึงที่จะส่งเสริม 
ประสทิธภิาพของประชากรทุกวยั ทัง้ภายในและภายนอก ระบบการศกึษา ให้มบีทบาทสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ในการช่วยพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเน้นหนักการให้ความรูแ้ละทกัษะแก่
ประชากรในเรื่องการผลติ การสงวนและใช้ทรพัยากรเพื่อเพิม่ผลผลติ ลดปญัหาการว่างงานใน
ชนบท การพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่และการป้องกนัปญัหาดา้นสงัคมอื่นๆ อนัเกดิจากประชากรใน
วยัเรยีนที่ขาดพ้นการศกึษานโยบายส่วนรวมของการพฒันาการศึกษาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม รวม ๙ ประการ ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้มหีลกัใหญ่ๆ ดงันี้ 

๑. ขยายการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกบัจ านวนประชากร 
วยัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาโดยทัว่ถงึ 
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๒. ขยายการศกึษาภาคบงัคบัระดบัประถมปลาย (ป.๕–ป.๗) โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท า
ได้ เพื่อให้ประชากรได้รบัการศกึษาขัน้นี้โดยทัว่ถงึอย่างช้าที่สุดในปี ๒๕๓๓ และเพิม่การศกึษา
ดา้นเกษตรในระดบัน้ี 

๓. สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา และเทคโนโลย ีและขยาย
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ใหม้ากขึน้ตามก าลงัเงนิทีจ่ะหาได้ เพื่อสามารถผลตินักเรยีน 
เพยีงพอทีจ่ะศกึษาอบรมต่อ เพื่อใชเ้ป็นก าลงัคนระดบักลาง ในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ ี ่และต่อไป 

๔. ขยายการฝึกหดัครใูหพ้อแก่ความตอ้งการของการศกึษาทุกระดบั 

๕. ขยายการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรยีนให้ผู้ที่ขาดพ้นการศึกษาได้มี
โอกาสรบัการศกึษาเพิม่เตมิมากขึน้ โดยเฉพาะการฝึกฝนในดา้นเกษตรกรรม 

ทัง้น้ี หากพจิารณานโยบายและเป้าหมายการศกึษาแต่ละระดบั จะจ าแนกไดด้งัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา 

๑. ขยายการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้ ปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ในการจดัการศกึษาเพื่อลดอตัราการสูญเปล่าใหต้ ่าลง โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษาตอนตน้ 

๒. เรง่รดัขยายการศกึษาประถมศกึษาตอนปลาย โดยเน้นหนักในอาชพีทีป่ระกอบใน
ส่วนภมูภิาค 

๓. ปรบัปรุงโรงเรยีนประถมศึกษาในภูมภิาคให้มลีกัษณะเป็นโรงเรยีนชุมชน โดย
ระดมทรพัยากรทีม่อียูม่าใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทอ้งถิน่ 

ระดบัมธัยมศึกษาสายสามญั 

๑. ปรบัปรุงและขยายการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการก าลงัคนระดบักลาง
โดยเร่งรดัการศึกษาในส่วนภูมภิาคเป็นพเิศษและปรบัปรุงการจดัการมธัยมศึกษาให้มหีลกัสูตร
กวา้งขวางใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกเรยีนไดต้ามความถนดั 

๒. ปรบัปรงุประสทิธภิาพการในการใหก้ารศกึษาเพื่อลดอตัราการสูญเปล่าโดยเฉพาะ
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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๓. หาทางปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงเรยีนราษฎรโ์ดยให้ความสนใจเป็นพเิศษใน
ดา้นปรบัปรงุคุณภาพการสอน 

ระดบัมธัยมศึกษาสายอาชีพ 

๑. ปรบัปรุงและขยายโรงเรยีนมธัยมศึกษาอาชีวศึกษาตอนปลายเพื่อสนองความ
ตอ้งการก าลงัคนในระดบักลางของประเทศและเน้นการศกึษาสาขาเกษตรกรรมเป็นพเิศษ 

๒. ลดการอาชีวศึกษาระดับมัธยมต้น โดยจัดโครงการให้สอดคล้องกับระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้สายสามญั 

๓. หาทางสนับสนุนอาชีพครูอาชีวะและส่งเสริมสวัสดิการของครูอาชีวศึกษา 
บางประเภททีต่อ้งอาศยัความรูแ้ละทกัษะเป็นพเิศษ 

๔. ปรับปรุงโครงการอาชีวศึกษาประเภทหลักสูตรระยะสัน่ เพื่อใช้สถานที่และ 
เครือ่งมอืทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

ระดบัการฝึกหดัคร ู

๑. ปรับปรุงและขยายการฝึกหัดครูทัง้สายสามัญและสายอาชีพ ในสาขาวิชาที่ 
จ าเป็น เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพลศึกษาใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ เพื่อใหเ้พยีงพอ
กบัความตอ้งการของประเทศ ทัง้นี้ โดยจดัโครงการสนับสนุนใหน้ักศกึษาในทอ้งถิน่นัน้ๆ เขา้เรยีน
การฝึกหดัครแูลว้กลบัไปท าการสอนในภมูลิ าเนาของตนดว้ย 

๒. เน้นเรือ่งการเตรยีมครทูีม่วีุฒทิุกระดบัเพื่อสอนในสถาบนัการฝึกหดัครใูหเ้พยีงพอ
แก่ความตอ้งการในการขยายกจิการฝึกหดัคร ู

๓. ปรบัปรุงหลกัสูตรการฝึกหดัครูทุกระดบัเพื่อให้มมีาตรฐานสูง และสอดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงในระบบสงัคม 

๔. ส่งเสรมิการผลติต าราเรยีน และส่งเสรมิการวจิยัทางการศกึษาและการใชห้อ้งสมดุ 

ระดบัอดุมศึกษา 

๑. ปรบัปรงุคุณภาพและประสทิธภิาพการจดัการศกึษาใหสู้งขึน้ทัง้ในดา้นบรหิารและ
วชิาการ เพื่อลดอตัราการสญูเปล่าโดยเฉพาะในระดบัปรญิญาตร ี

๒. ปรบัปรุงส่งเสรมิการผลติบณัฑติในกลุ่มสาขาวชิาที่จ าเป็นต่อเศรษฐกจิและสงัคม
ตามความตอ้งการของประเทศ ไดแ้ก่ เกษตรศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์แพทยศาสตร ์
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เน้นหนักในด้านการศกึษาภาษาองักฤษ และการศึกษาเรื่องของไทยในระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้  
ส่งเสริมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อผลิตอาจารย์ส าหรับสอนในมหาวิทยาลัย และ
สถาบนัอุดมศกึษาใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการ 

๓. ส่งเสรมิการวจิยัและการสรา้งต าราระดบัอุดมศกึษา 

๔. ปรบัปรงุส่งเสรมิมหาวทิยาลยัในส่วนภมูภิาคเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวชิาการของ
ภมูภิาคไดโ้ดยแทจ้รงิ 

๔. ส่งเสรมิการศึกษาและทดลองการจดัการศึกษาแบบวิทยาลยัชุมชน เพื่อสนอง
ความตอ้งการก าลงัคนระดบักลาง ในแขนงวชิาทีป่ระเทศมคีวามตอ้งการมาก 

 

การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ 

๑. ส่งเสรมิการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษานอกโรงเรยีน ส าหรบัผูท้ีม่คีวามจ าเป็นต้อง
ออกจากโรงเรยีนกลางคนั หรอืไม่มโีอกาสเขา้ศกึษาเล่าเรยีน โดยสอนใหรู้ห้นังสอืควบคู่ไปกบัการ
ฝึกอาชพีตามความเหมาะสมกบัสภาพท้องถิ่น ทัง้นี้ โดยปรบัปรุงส่งเสรมิศูนย์การศึกษาผู้ให ญ่  
หน่วยการศกึษาและฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที่ ให้เขม้แขง็เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมใน 
ทอ้งถิน่ 

๒. ส่งเสรมิการใชส้ื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการศกึษาผูใ้หญ่ใหม้ากยิง่ขึน้ 

๓. ปรบัปรุงและขยายกจิการห้องสมุดประชาชนให้กว้างขวางไปสู่ท้องถิน่ที่ยงัขาด
ศูนยก์ารศกึษาผูใ้หญ่ 

๔. สนับสนุนกจิกรรมของเยาวชนในการพฒันาท้องถิน่และการฝึกอบรม เพื่อพฒันา
อาชพีของเยาวชน 

การพยาบาลศึกษา 

๑. ส่งเสริมการขยายการศึกษาในสายพยาบาลทุกระดับในทุกสังกัดทัง้ของ 
รฐับาลและเอกชนใหส้ามารถเพิม่การผลติพยาบาลสนองความต้องการของประเทศให้มากยิง่ขึน้ 
และใหก้ารสนบัสนุนการขยายการศกึษาพยาบาลตัง้แต่ระดบัอนุปรญิญา (พืน้ความรู ้ม.ศ.๕) ขึน้ไป 
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๒. ส่งเสรมิการผลติพยาบาลใหม้คีุณภาพดขีึน้ สามารถสนองต้องการของประเทศได้
โดยแทจ้รงิ และส่งเสรมิสวสัดกิารพยาบาลในส่วนภูมภิาค และในทอ้งถิน่กนัดารเป็นพเิศษ เพื่อให้
พยาบาลมกี าลงัใจอยูป่ระกอบอาชพีนี้มากขึน้ 

เป้าหมายการศึกษาแต่ละระดบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีสาม 

เป้าหมายด้านปริมาณ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มจี านวนนักเรยีนทุกประเภทและทุกระดบัรวมกนั ๖,๖๔๒,๗๐๐ คน ปี
สุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม คาดว่าจะมนีักเรยีนรวมทัง้สิ้นประมาณ ๘,๘๘๐,๙๕๐ คน 
เพิม่ขึน้จากปลายระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง จ านวนประมาณ ๒,๒๓๘,๒๕๐ คน หรอืรอ้ยละ 
๓๔ (ดูตารางที่ ๔ และตารางที ่๕) ทัง้น้ี โดยก าหนดเป้าหมายการขยายดา้นปรมิาณแต่ละระดบั
การศกึษา ดงันี้ 

.  

ก.  อนุบาลและประถมศึกษา  

๑. ระดบัอนุบาล ขยายโดยอาศยัแนวโน้มในอดตีเป็นหลกั 

๒. ระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ป.๑-๔) มุ่งลดอตัราการสูญเปล่าโดยเฉพาะอตัราการ
ซ ้าซ้อน ในชัน้ ป.๑ นอกจากนี้  ยงัปรบัปรุงอายุเด็กเข้าเรียนโดยก าหนดว่าในตอนปลายของ 
แผนพฒันาฯ นักเรยีนที่มาเข้าเรยีนจะมอีายุ ๗ ปี หรอืต ่ากว่า และจะมเีด็กที่อายุสูงกว่า ๗ ปี  
หลงเหลือมาเข้าเรียนแต่เพียงเล็กน้อย คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม  
จะรับนักเรียนประถมปีที่ ๑-๔ ได้ประมาณ ๕,๗๐๓ ,๕๐๐ คน สูงขึ้นจากปจัจุบัน ประมาณ 
๙๓๐,๙๐๐ คน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๑๙ จากปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง 

๓. ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๕-๗) ขยายโดยเพิม่อตัราการเลื่อนขัน้ระหว่าง 
ป.๔-๕ จาก ๓๒% ในปี พ.ศ.๒๕๑๒/๑๓ เป็น ๕๐% ในปี พ.ศ.๒๕๑๘/๑๙ ขณะเดยีวกนัมกีาร 
ลดอตัราการซ ้าชัน้ และการออกกลางคนัดว้ยในปลายระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม คาดว่าใน
ปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ จะรบันักเรยีนประถมศึกษาตอนปลายได้ประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐ คน 
เพิม่จากปจัจบุนัรอ้ยละ ๖๘ 

(ปริมาณการรบันักเรียนเพ่ิมแต่ละปีด ูในตารางท่ี ๖) 

ข. มธัยมศึกษาสายสามญัและมธัยมแบบประสม 
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เป้าหมายปรมิาณนกัเรยีนทีไ่ดจ้ดัท าขึน้อาศยัสมมตฐิาน ดงัต่อไปน้ี 

๑. ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) ขยายเพื่อเตรยีมรกันักเรยีนจากระดบั
ประถมศกึษาตอนปลายซึง่มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ขณะเดยีวกนัมกีารลดอตัราการซ ้าซอ้นและ
การออกกลางคนัลงเลก็น้อย 

๒. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (มศ.๔-๕) ก าหนดให้มกีารลดอตัราการซ ้าชัน้และ
อตัราการออกกลางคนัลงอย่างมากโดยเฉพาะในชัน้ มศ .๔ ส่วนชัน้ มศ.๕ จะมกีารลดอตัราการ
สอบไล่ตกอย่างมากเช่นเดียวกัน การรบันักเรียนเข้าชัน้ มศ.๔ ใช้หลกัเกณฑ์ให้สามารถผลิต 
ผู้ส าเร็จ มศ.๕ สายสามญัให้พอเพียงกับความต้องการของมหาวิทยาลยั ส่วนสายมธัยมแบบ
ประสมก าหนดใหอ้ตัราทีจ่ะรบัผูส้ าเรจ็ มศ.๓ ทีเ่ขา้เรยีนต่อไดป้ระมาณ ๕๐% 

ในปลายระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม โรงเรยีนรฐับาลจะรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 
(มศ.๑-๓) ไดป้ระมาณ ๕๒๓,๐๐๐ คน เพิม่ขึน้มากกว่าปจัจุบนัประมาณ ๒๖๔,๙๐๐ คน หรอืรอ้ย
ละ ๑๐๒ และจะขยายการรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย (มศ.๔-๕) ไดป้ระมาณ ๗๘,๑๐๐ คน 
เพิม่ขึน้จากปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง รอ้ยละ ๙๙ ทัง้นี้ โดยก าหนดว่าจะพยายามจดัการศกึษา
ระดบันี้ ให้บรรลุเป้าหมายตามวงเงนิที่ก าหนดให้ดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น การจดัสอนสองผลดั และการ
เพิม่อตัรานกัเรยีนต่อหอ้ง อนึ่ง คาดว่าโรงเรยีนราษฎรจ์ะสามารถขยายการรบันักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ และตอนปลายเพิม่ขึน้มากกว่าปจัจบุนัประมาณ ๑๒,๑๐๐ คน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๕ 

(ปรมิาณการรบันกัเรยีนเพิม่แต่ละปี ดใูนตารางที ่๖) 

ค. มธัยมศึกษาสายอาชีพ 

เนื่องจากยงัขาดขอ้มูลที่เชื่อถอืได้ การคาดคะเนจ านวนนักเรยีนในโรงเรยีนราษฎรย์งัไม่
อาจท าได ้เป้าหมายนกัเรยีนต่อไปน้ีจงึเป็นตวัเลขในโรงเรยีนรฐับาลโดยเฉพาะ 

มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายสายอาชพี (มศ.๑-๖) 

เป้าหมายปรมิาณนกัเรยีนจดัท าขึน้โดยอาศยัสมมตฐิานดงัต่อไปน้ี 

๑. ในระดบัมธัยมอาชวีศกึษาตอนตน้ ก าหนดเป้าหมายโดยลดจ านวนนักเรยีนอาชวีะ
ลงเรือ่ยๆ โดยมวีตัถุประสงคว์่าในระหว่างช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ ี ่จะเลกิโรงเรยีนประเภทนี้
เสยีทัง้หมด 

๒. ในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย วางเกณฑ์ไว้ว่าจ านวนผู้ส าเร็จ ม .ศ.๖  
จะเพิม่ขึน้ปีละ ๘% เพื่อสนองความต้องการก าลงัคนของประเทศ ขณะเดยีวกนัมกีารลดอตัราการ
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ซ ้าชัน้และการออกกลางคนัลงตามสมควร คาดว่าในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จะขยายการรบั
นกัเรยีนมธัยมอาชวีะศกึษาตอนปลายไดป้ระมาณ ๗๔,๘๐๐ คน เพิม่ขึน้จากปจัจบุนัรอ้ยละ ๒๘ 

๑. วิชาชีพชัน้สงูระดบัเทคนิค 

 เป้าหมายจ านวนนักเรยีนของการศึกษาระดบัน้ีค านวณได้จากการคะเนความ
ต้องการก าลงัคนระดบัช่างเทคนิค และจากการพจิารณาขอบเขตความสามารถในการรบันักเรยีน
ของสถานศกึษาต่างๆ ประกอบดว้ย 

 - อาชวีศกึษาชัน้สูง ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ จะขยายการรบันักเรยีน 
อาชวีศกึษาระดบัวชิาชพีชัน้สูง (เทคนิค) รวมทุกหลกัสูตรไดป้ระมาณ ๒๒,๒๐๐ คน หรอืเพิม่ขึน้
จากปจัจบุนัรอ้ยละ ๕๕  

 

 

จ. การฝึกหดัครอูาชีวศึกษา 

 เป้าหมายจ านวนนักเรยีนฝึกหดัครูอาชวีศึกษาได้จากการค านวณความต้องการ
ของครวูุฒต่ิางๆ โดยเฉพาะการขยายหลกัสตูรโรงเรยีนมธัยมศกึษาสายสามญัใหก้วา้งขวางออกไป 
ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องมีครูเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันการขยายปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาก็เป็นเหตุหนึ่งที่จ าต้องผลิตครูเฉพาะวิชาเพิ่มมากขึ้น ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม คาดว่าจะมนีกัเรยีนฝึกหดัครอูาชวีศกึษา จ านวน ๔,๕๐๐ คน หรอืเพิม่ขึน้
จากปลายระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง รอ้ยละ ๘๗ 

ช. การฝึกหดัคร ู

 การค านวณเป้าหมายนักเรยีนฝึกหดัครู อาศยัข้อมูลและสมมุติฐานหลายอย่าง 
เช่น เป้าหมายจ านวนนักเรยีนทัง้หมดทัง้ของโรงเรยีนราษฎร์และรฐับาล ขนาดของชัน้เรียน 
อตัราส่วนนักเรยีนต่อครูความเปลี่ยนแปลงในด้านวุฒคิรูในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ และ
อตัราความสูญเปล่าของครู จากขอ้มูลเหล่านี้ท าให้ประมาณได้ว่าจ านวนครูวุฒต่ิางๆ ที่ต้องผลติ
ในช่วงของแผนนี้จะต้องเป็นเท่าใด คาดว่าในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะขยายการรบั
นั ก เ รี ย น 
ฝึกหดัครูวชิาสามญัระดบั ป.กศ. และระดบัปรญิญา ได้ประมาณ ๑๑๙,๔๐๐ คน เพิม่ขึ้นจาก
ปจัจบุนั รอ้ยละ ๓๔ 
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ซ. มหาวิทยาลยั 

 การก าหนดเป้าหมายจ านวนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยกเว้น 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่เปิดรกันกัศกึษาไมจ่ ากดั อาศยัความต้องการก าลงัคนในระดบัปรญิญา
ตรแีละสงูกว่าเป็นหลกัและเน้นการขยายอยา่งรวดเรว็ในสาขาวชิาชพีทีส่ าคญั คอื วศิวกรรมศาสตร ์
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาแพทยศาสตร์ ในแผนพฒันาฯ ฉบับที่สาม การพฒันา
ระดบัอุดมศกึษามเีป้าหมายจะใหจ้ านวนนิสตินักศกึษาเพิม่ขึน้จากปีปจัจุบนั ซึง่มจี านวน ๔๕,๑๐๐ 
คน เป็น ๖๓,๗๕๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๔๑ ทัง้นี้ ไม่นับรวมมหาวทิยาลยั 
“ตลาดวชิา” รามค าแหง 

(ปรมิาณการรบันิสตินกัศกึษาเพิม่แต่ละปี ดใูนตารางที ่๖) 

ญ. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  ส าหรบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้านัน้ การก าหนดเป้าหมายอาศยั
ความต้องการก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูงเป็นสมมุติฐานในการค านวณ ส าหรบันักศกึษาที่
เรยีนในภาคบ่าย ซึ่งมอียู่จ านวนมากไม่นับรวมในที่น้ี ปีปจัจุบนัมนีักศึกษาประมาณ ๒,๕๐๐ คน 
และคาดว่าในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม สถาบนัเทคโนโลยจีะขยายการรบันักศกึษาได้
ประมาณ ๓,๘๐๐ คน เพิม่ขึน้จากปีปจัจบุนั ๑,๓๐๐ คน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๕๒ 

ฒ. การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ 

  เป้าหมายจ านวนนักศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพเิศษ อนัได้แก่นักเรยีน
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่และโรงเรียนสารพัดช่าง 
การศกึษาช่างศลิป์และนาฏศลิป์และนกัเรยีนพลศกึษาทุกระดบั ไดค้าดคะเนโดยอาศยัสมมตฐิานว่า
ส าหรบัประเภทที่จดัสอนเป็นประจ าที่โรงเรยีนจ าเป็นต้องยดึขนาดของโรงเรยีนเป็นหลกั ส่วน
ประเภทเคลื่อนที่นัน้นอกจากจะอาศยัขอบเขตความสามารถในการจดัหาครูเพื่อสอนวชิาต่างๆ 
แลว้ ยงัขึน้อยู่กบัความช่วยเหลอืจากต่างประเทศดว้ย ส าหรบัการศกึษาผูใ้หญ่นัน้อาศยัสมมตฐิาน
ที่ว่า ยงัจ าเป็นต้องมกีารประสานงานกนัระหว่างการพฒันาการศึกษาผู้ใหญ่ทุกประเภทและทุก
ระดบั รวมทัง้การพฒันาหอ้งสมุดและการพฒันาศูนยโ์สตทศันศกึษา ดว้ยเหตุนี้ การขยายปรมิาณ
การศึกษาผู้ใหญ่จึงขึ้นอยู่กับก าลังเงินเป็นส าคัญ ในปีสุดท้ายของแผนคาดว่าจะมีนักเรียน 
อาชวีศกึษาหลกัสูตรระยะสัน้ นักเรยีนการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาพเิศษทุกประเภท รวมทัง้สิน้
ประมาณ ๒๓๗,๔๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง ประมาณ ๑๔๘,๗๒๐ คน หรอื 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๑๖๘ ปญัหาทีค่วรสนับสนุนในชัน้นี้ คอื การปรบัปรุงคุณภาพการฝึกอบรมใหไ้ดผ้ล
จรงิจงั และควรมกีารตดิตามประเมนิผลเป็นระยะๆ 
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เป้าหมายการปรบัปรงุคณุภาพ 

ก. ประถมศึกษา 

จะลดอตัราการสูญเปล่าโดยเฉพาะอตัราการตกซ ้าชัน้และลดอตัราการออกกลางคนัของ
นักเรยีนในชัน้ประถมศึกษา โดยการปรบัปรุงคุณภาพครู เพิม่แจกต าราเรยีนและเพิม่อุปกรณ์ 
การสอน และส่งเสรมิการนิเทศก์การศกึษาในทอ้งถิน่ทีห่่างไกล กบัจะปรบัปรุงการจดัการศกึษาให้ 
ทัว่ถึงในชนบท โดยเน้นความส าคญัของท้องถิ่นที่มลีกัษณะพิเศษ เช่น จงัหวดัชายแดน และ  
ส่งเสรมิการปรบัปรงุโรงเรยีนประถมใหม้ลีกัษณะเป็นโรงเรยีนชุมชน 

ข. มธัยมศึกษาสายสามญั 

จะปรบัปรุงคุณภาพมธัยมศกึษา โดยปรบัปรุงโรงเรยีนมธัยมแบบประสมแบบ ๑ 
(โครงการเงนิกู)้ ใหด้ าเนินงานไดผ้ลตามเป้าหมาย และปรบัปรุงและขยายงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในส่วนภมูภิาค โดยเฉพาะโรงเรยีนในจงัหวดัทีอ่ยูโ่ดยรอบทีต่ ัง้มหาวทิยาลยัในภูมภิาค และจงัหวดั
ที่เป็นจุดสกดันักเรยีนที่จะหลัง่ไหลเขา้สู่เมอืงหลวงกบัจะเปิดโรงเรยีนมธัยมศึกษาประจ าอ าเภอ 
เพื่อขยายการมธัยมศึกษาในอ าเภอต่างๆ ที่ยงัไม่มโีรงเรยีนมธัยมศึกษาสายสามญัให้ครบทุก
อ าเภอ รวม ๑๘๐ โรงเรยีน ทัง้นี้ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการมธัยมศกึษาในภูมภิาคให้กว้างขวาง
ยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพของครโูรงเรยีนราษฎร ์ในระยะของแผนพฒันาฯ จะสนับสนุน
โครงการสร้างศูนย์อบรมครูโรงเรยีนราษฎร์ขึ้นเพื่อปรบัปรุงส่งเสรมิให้ครูโรงเรยีนราษฎร์ได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้และมคีวามเข้าใจในวิธีสอนใหม่ๆ รวมทัง้การใช้ เทคโนโลยีในการเรยีน 
การสอนดว้ย 

ค. การอาชีวศึกษา 

จะปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ .๔-๕-๖) 
โดยเฉพาะในแผนกวิชาเกษตรกรรมโดยหาทางปรบัปรุงคุณภาพและเพิ่มปรมิาณรบันักเรยีน  
เกษตรกรรมตามโรงเรยีนและวทิยาลยัเกษตรกรรมทัว่ประเทศ ซึง่มอียู่เดมิ ๒๔ แห่ง และจะจดัตัง้
โรงเรียนเกษตรกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่ ประมาณ ๑๐ แห่ง เพื่อกระจายการศึกษา
เกษตรกรรมไปยงัท้องถิน่ให้ทัว่ถงึ และเพื่อผลติบุคคลากรสนองความต้องการพฒันาการเกษตร
ของประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ามและต่อไปดว้ย นอกจากนี้จะมกีารประเมนิผลการ
ด าเนินงานโรงเรยีนในโครงการเงนิกู้เพื่อพฒันาอาชวีศกึษา ทัง้ ๒๕ แห่ง โดยเน้นการปรบัปรุง 
คุณภาพการสอนและการฝึกในโรงเรยีนอาชวีอุตสาหกรรม รวมทัง้เน้นด้านการปรบัปรุงวุฒคิรู
อาจารย ์และขยายการผลติครูอาชวีศกึษา เพื่อแก้ปญัหาการขาดแคลนครอูาชวีศกึษาในโรงเรยีน
ทุกระดบั และปรบัปรุงหลกัสูตรอาชวีศกึษาให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัความต้องการของสงัคม โดย
เปิดแผนกช่างสาขาวชิาต่างๆ เพิม่ขึน้ในโรงเรยีนการช่างอุตสาหกรรมให้ครบและเปิดแผนกวชิา
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พาณิชยการในโรงเรยีนการช่างสตรใีนส่วนภูมภิาค เป้าหมายส าคญัในแผนกการพฒันาอาชวีะ
ระดบัสูงได้แก่ การส่งเสรมิการด าเนินงานของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม 

อนึ่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที่สาม จะได้พิจารณาจดัล าดบัโครงการโรงเรยีน 
อาชวีเกษตรและอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาคอกีจ านวนประมาณ ๑๕ โรงเรยีน เพื่อเสนอขอรบัการ 
ปรบัปรงุใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐาน ในการนี้อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูจ้ากต่างประเทศอกีส่วนหน่ึงดว้ย 

ง. การฝึกหดัคร ู

จะปรบัปรงุและขยายงานฝึกหดัครทูัง้สายสามญัและสายอาชพีในสาขาวชิาทีจ่ าเป็น 
เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้กวา้งขวางยิง่ขึน้ เพื่อให้พอเพยีงกบัความต้องการ
ของประเทศ จะเน้นเรื่องการเตรยีมครูอาจารยร์ะดบัปรญิญา เพื่อสอนให้สถาบนัการฝึกหดัครูให้
เพยีงพอ และปรบัปรุงหลกัสูตรการฝึกหดัครูทุกระดบัให้สอดคล้องกบังานพฒันาการศึกษา และ 
ยกมาตรฐานการฝึกหดัครใูหสู้งขึน้ ในส่วนภูมภิาคจะจดัหลกัสูตรการฝึกหดัครชูนบทขึน้ในวทิยาลยั
ครูทุกแห่งเพื่อสร้างเสริมให้ผู้ที่ส าเร็จแล้วได้ออกไปเป็นครูในชนบท และท าหน้าที่เป็นผู้น าที่ 
เหมาะสมในทอ้งถิน่ กบัจะส่งเสรมิการผลติต าราเรยีน คู่มอืการสอน และการวจิยัทางการศกึษาให้
แพรห่ลายในโรงเรยีน 

จ. ระดบัอดุมศึกษา 

จะปรบัปรุงส่งเสรมิกิจการของบณัฑติวทิยาลยั เพื่อผลติอาจารย์ปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก ส าหรบัสอนในมหาวทิยาลยั และสถาบนัชัน้สูงอื่นๆ ใหเ้พิม่มากขึน้ และปรบัปรุงและ  
ส่งเสรมิมหาวทิยาลยัในส่วนภูมภิาคให้เป็นปึกแผ่นมัน่คง สามารถสนองความต้องการของแต่ละ 
ภูมภิาคได้เป็นอย่างด ีโดยสนับสนุนให้มกีลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์ สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตรค์รบ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภูมิภาคโดยแท้จริง ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะท าการศึกษาและทดลองการจดัการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน 
(Community College) รว่มกนั เพื่อผลติก าลงัคนระดบักลางในสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา
สาขาต่างๆ ในขณะเดียวกันจะหาทางส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึคุณภาพเป็นส าคญั 

ฉ. การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ 
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จะปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาผูใ้หญ่ โรงเรยีนสารพดัช่าง และหน่วยฝึกฝนอาชพี
เคลื่อนที่และหน่วยฝึกฝนอาชพีอื่นๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการของท้องถิ่น และเกิดคุณค่า
ในทางเศรษฐกจิเน้นการใหก้ารศกึษาผูใ้หญ่ในดา้นเกษตรกรรมใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยด าเนินงาน
โครงการจัดตัง้โรงเรียนเกษตรกรรมเคลื่อนที่หลักสูตรระยะสัน้ เพื่อสอนความรู้เรื่องการ
เกษตรกรรมแผนใหม่ให้แก่เยาวชน ซึ่งส่วนมากส าเร็จการศึกษาประถมปีที่ ๔ ให้มีความรู้
ความสามารถไปช่วยบดิามารดาท าการเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพได้ และจะสนับสนุนโครงการ
พฒันาฝีมอืและแรงงานในลกัษณะการฝึกอาชพีใหแ้ก่เยาวชนและผูใ้หญ่ทีอ่ยูน่อกโรงเรยีนพรอ้มกนั
ไป จะปรบัปรุงการด าเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่และการด าเนินงานศึกษาสงเคราะห์ในด้านเพิ่ม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น  
โสตทศันศึกษา และการใช้สื่อมวลชนให้ได้ผล และสนับสนุนการจดัตัง้ห้องสมุดประชาชนโดย  
รว่มมอืกบัจงัหวดั ในดา้นการส่งเสรมิพลานามยัจะปรบัปรงุและขยายงานผลติครพูลศกึษาทุกระดบั
เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนครพูลศกึษาตามโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ 

ช. การส่งเสริมในด้านโภชนาการ 

เพื่อเสรมิสร้างพลานามยัให้แก่เด็กเล็กในวยัประถมศึกษาและวยัอื่นๆ ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จะส่งเสรมิให้จดัท าโครงการจดัหาอาหารกลางวนัแก่เดก็ที่ยากจนและ 
ขาดแคลนอาหาร โดยร่วมมอืกับหน่วยโภชนาการชนบท และโรงเรยีนในท้องถิ่น หาวิธีจดัหา
อาหารแก่เด็ก ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามยัของเด็กเล็ก อันมผีลสะท้อนไปถึง
ความสามารถในการศกึษาเล่าเรยีนใหไ้ดผ้ลเตม็ที ่

ซ. งานพฒันาและส่งเสริมเยาวชน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที่สามจะได้เน้นความส าคัญของการพัฒนาและ 
ส่งเสรมิเยาวชนใหด้ าเนินงานไดโ้ดยเขม้เขง็ และใหม้กีารประสานงานกนัระหว่างหน่วยราชการ ซึง่
ปฏบิตัหิน้าทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยทีไ่ดต้ระหนกัว่ายงัมปีระชากรในวยัศกึษาอกีเป็นจ านวนมากทีย่งัขาด
พน้การศกึษา เนื่องจากความขดัสนในทางการเงนิหรอืความรูค้วามสามารถไม่เพยีงพอทีจ่ะท าการ
แขง่ขนัเขา้เรยีนต่อในโรงเรยีนและสถาบนัอื่นๆ อนัมอียู่โดยจ ากดั และโดยเหตุทีร่ฐับาลไดต้ระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการที่จะพัฒนาแรงงานและความนึกคิดของเยาวชนในวัยนี้ ให้สามารถท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้เต็มที่อีกส่วนหนึ่ง จงึได้พิจารณาจดัตัง้ส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสรมิเยาวชนแห่งชาตเิป็นการถาวรในปลายระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง โดยก าหนดโครงการ
ไวเ้ป็นหลกัการใหญ่ๆ ดงันี้ 
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๑.  โครงการพฒันาเยาวชนชนบทอย่างผสมผสาน โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะให้
การฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนชนบท โดยเน้นหนักในประเภทวชิาชพี ขณะเดยีวกนัจะใหค้วามรูเ้พิม่พูน
ในด้านหนังสอืและฝึกอบรมระยะสัน้อื่นๆ ทีเ่หมาะสมแก่สภาพในชนบท การจดัการสื่อสารมวลชน
โดยวิธกีารต่างๆ เช่น การอบรมวิชาเกษตรกรรมทางภาพยนต์เพื่อการศึกษา การเผยแพร่วชิา
ความรูต่้างๆ ในรูปข่าวสาร การสนับสนุนให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั
มัน่คงในส่วนบุคคลและในส่วนรวม และประการส าคญัในระยะสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม 
จะไดเ้น้นหนักในเรื่องการจดัตัง้สหกรณ์สนิเชื่อเพื่อเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนรูจ้กัการออมทรพัย ์การ
ใช้เครดติ และการท าประกนั และเพื่อได้มโีอกาสกู้ยมืเงนิไปใช้ในการลงทุนที่เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ 

ในปลายระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่อง ไดด้ าเนินการจดัตัง้ศูนยฝึ์กผูน้ าเยาวชน
ชนบทแบบวชิาชพีทีจ่งัหวดัลพบุร ีเพื่อด าเนินการฝึกอบรมเยาวชนตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้น ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จะพจิารณาจดัตัง้ศูนยอ์บรมเยาวชนภาคใต้ที่จงัหวดัสตูล และ  
จดัตัง้ศูนยอ์บรมเยาวชนชนบทในภาคเหนือหนึ่งแห่ง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออกีหนึ่งแห่ง 

๒.  โครงการฝึกอบรมผูน้ าเยาวชนในตวัเมอืง จะไดจ้ดัท าโครงการใหป้ระสาน-
งานกับโครงการพฒันาท้องถิ่น ซึ่งจดัขึ้นโดยคณะนิสิตนักศึกษาและนักเรียนระดบัต่างๆ ทัง้นี้ 
เพื่อให้เยาวชนในตวัเมอืงซึ่งขาดพ้นการศกึษาและไรอ้าชพี ไดม้โีอกาสฝึกฝนความรูค้วามช านาญ
ในวชิาชพี และมทีศันะคตอินัดงีามต่อสงัคม และต่อประเทศชาตอินัจะมสี่วนช่วยรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของประเทศไดใ้นภายหน้า 

งบพฒันาการศึกษา 

งบพฒันาการศกึษาทัง้สิน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม รวมรายจ่ายการด าเนินงาน
โครงการาต่อเนื่ องและโครงการใหม่เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพและขยายด้านปริมาณใน  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) ได้ประมาณไว้เป็นจ านวนทัง้สิ้น ๓๒,๙๒๒.๐๐ ล้านบาท  
มรีายละเอยีดจ าแนกไดด้งันี้ (ดตูารางที ่๑ และตารางที ่๒)  

ตารางท่ี ๑ งบพฒันาการศึกษา 
(เฉพาะท่ีจ่ายจากงบประมาณ) 

พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙ 
(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ รวม 
      ๒๕๑๕–๒๕๑๙ 
๑. ประถมศกึษา       
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     และอนุบาล 
๒. มธัยมศกึษา 
      ฝึกหดัคร ู
      อาชวีศกึษา 
      และวชิาชพี 
      ชัน้สงู 
๓. อุดมศกึษา 
๔. การศกึษาผูใ้หญ่ 
     การศกึษาพเิศษ 
     และการศกึษา 
     อื่นๆ 

๒,๙๒๔.๑๘ 
 
 
 
 

๑,๑๖๙.๔๖ 
๘๗๘.๙๓ 

 
 
 

๒๕๔.๒๖ 

๓,๑๑๗.๑๒ 
 
 
 
 

๑,๓๘๓.๓๔ 
๙๕๓.๘๙ 

 
 
 

๒๘๒.๔๒ 

๓,๓๗๘.๑๘ 
 
 
 
 

๑,๕๕๒.๖๕ 
๑,๐๖๔.๕๙ 

 
 
 

๒๙๑.๘๒ 

๓,๕๙๘.๒๒ 
 
 
 
 

๑,๖๕๕.๖๙ 
๑,๑๙๖.๙๐ 

 
 
 

๓๒๔.๑๙ 

๓,๗๔๖.๘๗ 
 
 
 
 

๑,๗๒๙.๖๐ 
๑,๓๕๗.๙๖ 

 
 
 

๓๕๑.๗๓ 

๑๖,๗๖๔.๕๗ 
 
 
 
 

๗,๔๙๐.๗๔ 
๕,๔๕๒.๒๗ 

 
 
 

๑,๕๐๔.๔๒ 
รวม ๕,๒๒๖.๘๓ ๕,๗๓๖.๗๗ ๖,๒๘๗.๒๔ ๖,๗๗๕.๐๐ ๗,๑๘๖.๑๖ ๓๑,๒๑๒.๐๐* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒ งบพฒันาการศึกษา 
จ าแนกตามแหล่งเงิน 
พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙ 

        (ล้านบาท) 

แหล่งเงิน วงเงิน 
๑. งบประมาณ 
๒. เงนิกูต่้างประเทศ 
๓. เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 

๓๑,๒๑๒.๐๐* 
๖๖๐.๐๐* 
๑,๐๕๐.๐๐* 

รวม ๓๒,๙๒๒.๐๐ 

หมายเหต ุ*งบประมาณทีก่ าหนดไวใ้นแผนฯ เป็นงบพฒันาโครงการความส าคญัอนัดบั ๑        
นอกจากนี้ยงัมงีบพฒันาส ารองส าหรบัโครงการอนัดบั ๒ อกี ๑,๒๔๐.๘๕ ลา้นบาท 
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ตารางท่ี ๓ งบพฒันาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) 
(ล้านบาท) 

    งบพฒันา* รวม 

ระดบัการศึกษา งบพฒันาทัง้หมด หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ๑/ งบประมาณ ส ารอง (๒) (๑)+(๒) 

   (๑)   

๑. ประถมศกึษา 
    และอนุบาล  ๒/ 

 
๑๗,๕๔๖.๒๓ 

๑.  องคก์ารบรหิารส่วน 
     จงัหวดั 
๒. กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
๑๕,๒๘๒.๔๔ 
๑,๔๘๒.๑๒ 

 
๖๐๗.๕๖ 
๑๗๔.๑๑ 

 
๑๕,๘๙๐.๐๐ 
๑,๖๕๖.๒๓ 

๒. มธัยมศกึษา 
 ฝึกหดัคร ู
 อาชวีศกึษา 
 และวชิาชพี 
 ชัน้สงู 

๗,๖๘๒.๒๔ ๑. การฝึกหดัคร ู
๒. อาชวีศกึษา มศ.๑–๖ 
 ฝึกหดัครอูาชวีศกึษา 
 และวชิาชพีชัน้สงู 
๓. มธัยมสายสามญั 
 มศ.๑-๕ 
 

๑,๓๑๖.๔๔ 
 
 

๒,๐๑๙.๔๓ 
 

๔,๑๕๔.๘๗ 

- 
 
 

๘๔.๕๐ 
 

๑๐๗.๐๐ 

๑,๓๑๖.๔๔ 
 
 

๒,๑๐๓.๙๓ 
 

๔,๒๑๖.๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ล้านบาท) 

    งบพฒันา* รวม 

ระดบัการศึกษา งบพฒันาทัง้หมด หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ๑/ งบประมาณ ส ารอง (๒) (๑)+(๒) 

   (๑)   

๑. อุดมศกึษา ๕,๖๔๘.๔๙ ๑. มหาวทิยาลยั ๙ แห่ง 
 ๑.๑  งานเดมิรวมกบั 
  โครงการจดัตัง้ 
  คณะใหมค่วาม 
  ส าคญัอนัดบั ๑ 
  และโครงการ 
  พฒันามหา 
  วทิยาลยั 
 ๑.๒ โครงการจดัตัง้ 
  คณะใหมค่วาม 
  ส าคญั 
  อนัดบั ๒  

๔,๘๑๐.๗๒ 
 
 
 
 
 
 

(๔,๘๑๐.๗๒) 
 
 
 
- 

๑๙๖.๒๒ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

(๑๙๖.๒๒) 

๕,๐๐๖.๙๔ 
 
 
 
 
 
 

(๔,๘๑๐.๗๒) 
 
 
 

(๑๙๖.๒๒) 
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๒. มหาวทิยาลยัรามค าแหง ๓/           

๓. วทิยาลยัวชิาการศกึษา 
๔. สถาบนัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้  

 
๑๒๕.๐๐ 

 
๔๐๐.๐๕ 

 
๑๑๖.๕๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
๑๒๕.๐๐ 

 
๔๐๐.๐๕ 

 
๑๑๖.๕๐ 

 
๔. การศกึษา 

ผูใ้หญ่ 
การศกึษา 

พเิศษและการ 
ศกึษาอื่นๆ 

๑,๕๗๕.๘๙ ๑. งานการศกึษาผูใ้หญ่ 
 (กรมสามญัศกึษา) 
๒. งานโรงเรยีนหลกัสตูร 
 ระยะสัน้หน่วยฝึกฝน 
 อาชพีเคลื่อนทีแ่ละ 
 โครงการฝึกอบรม 
 ช่างตามโครงการ 
 ร.พ.ช. (กรมอาชวีฯ) 

๒๐๘.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๖๒.๔๔ 

๒๓.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๘.๐๐ 

๒๓๑.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๘๕.๐๐ 
  ๓. งานพฒันาและสง่เสรมิ 

 เยาวชน 
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(ล้านบาท) 

    งบพฒันา* รวม 

ระดบัการศึกษา งบพฒันาทัง้หมด หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ๑/ งบประมาณ ส ารอง (๒) (๑)+(๒) 

   (๑)   

    
๔. งานการพลศกึษา 
๕. งานกรมวชิาการ 
๖. เงนิอุดหนุนโรงเรยีน 
 ราษฎร ์(กรมวสิามญั 
 ศกึษา) 
๗. งานโรงเรยีนช่างศลิป์ 
 และนาฏศลิป์ (กรม 
 ศลิปากร) 
๘. ส านกังานปลดั 
    กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 
๖๒.๑๒ 
๑๕๒.๐๑ 
๕๖.๕๙ 

 
 

๖๖๒.๐๕ 
 
 

๔๓.๙๐ 
 

๑๕๒.๗๕ 

 
๒.๔๗ 

- 
๒๐.๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 

๘.๐๐ 

 
๖๔.๕๙ 
๑๕๒.๐๑ 
๗๖.๕๙ 

 
 

๖๖๒.๐๕ 
 
 

๔๓.๙๐ 
 

๑๖๐.๗๕ 

รวม ๓๒,๔๕๒.๘๕  ๓๑.๒๑๒.๐๐ ๑,๒๔๐.๘๕ ๓๒,๔๕๒.๘๕ 

 
หมายเหต ุ ๑/ งบประมาณทัง้หมดไมร่วมงบบรหิารของกระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงมหาดไทย 
                  ๒/ ไม่รวมเงนิอุดหนุนการศึกษาเทศบาล ซึ่งรวมอยู่ในงานส่งเสริมเทศบาล และสุขาภิบาลในบทพฒันา  

ส่วนทอ้งถิน่แลว้ (จ านวนรวมทัง้สิน้ ๗๔๗.๐๐ ลา้นบาท) 
                 ๓/ คาดว่ามหาวทิยาลยัรามค าแหงจะมรีายได้ทีเ่กบ็จากนักศกึษาได้ปีละไม่ต ่ากว่า ๔๐ ล้านบาท งบพฒันา 

รอง (๒) หมายถงึค่าใชจ้่ายเพือ่การศกึษาทีม่ลี าดบัความส าคญัรองลงมา เงนิค่าใชจ้่ายส่วนนี้จะมาจากเงนิ
งบประมาณของประเทศส่วนทีเ่พิม่เตมิ และจากเงนิกู ้เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 

     (ดรูายละเอยีดงบพฒันาการศกึษา ในตารางที ่๘) 

 
ความคาดหมายในอนาคต 

การพฒันาและการปรบัปรงุการศกึษาในระยะ ๑๐ ปีขา้งหน้า (๒๕๑๔–๒๕๒๓) ไดเ้น้นหนัก
ในดา้นการก าหนดนโยบายการศกึษาเพื่อสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาติ
ในอนาคต ทัง้น้ี หมายถงึการเร่งรดัปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาทุกระดบัให้สมัฤทธิผ์ลภายในระยะ
ของแผน รวมทัง้การก าหนดโครงสร้างทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การขยายฐาน  
การศกึษาทุกระดบัให้กว้างขวางขึน้ตามสดัส่วนของประชากรในวยัการศกึษาแต่ละกลุ่มอายุ การ
ก าจดัความสูญเปล่าทางการศกึษา เช่น การตกซ ้าชัน้และการออกกลางคนัใหล้ดน้อยลงเป็นล าดบั 
การขยายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน รวมทัง้การจดัการศึกษาผู้ใหญ่ให้ทัว่ถึงในหมู่  
ประชากรทีย่ากจน โดยวธิกีารทีป่ระหยดัและไดผ้ลในระยะเรว็ การขยายและปรบัปรุงการศกึษาของ
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สตรใีนสาขาอาชีพที่สตรมีคีวามถนัด เช่น อาชีพครู พยาบาล และการช่างสตร ีเพื่อแก้ปญัหา
เศรษฐกจิและสงัคม และยกระดบัรายไดข้องสตรใีนชนบท 

กล่าวโดยส่วนรวม แนวโน้มในการพฒันาการศกึษาของประเทศในระยะ ๑๐ ปีขา้งหน้าได้
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ดงันี้ 

๑. เพิม่ปรมิาณการให้การศึกษาแก่อนุชน โดยคาดคะเนเป้าหมายการเพิม่ปรมิาณ 
นักเรยีนแต่ละระดบัในช่วง ๑๐ ปีขา้งหน้า ตามการประมาณการดงันี้ นักเรยีนระดบัประถมต้น (ป.
๑–ป.๔) จะมจี านวนจากรอ้ยละ ๑๑๘ ในปี ๒๕๑๓ เป็นรอ้ยละ ๑๑๐ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อาย ุ
๗–๑๐ ปี) ในปี ๒๕๒๓ ทัง้นี้ โดยประมาณว่าในระยะปี ๒๕๒๓ การตกซ ้าชัน้ควรลดลงได้อย่าง
จรงิจงั และการจดัการศกึษาภาคบงัคบั (ป.๑–ป.๔) เกอืบจะไม่มปีญัหา ในระดบัประถมปลาย (ป.
๕–ป.๗) คาดว่าจะเพิม่ปรมิาณนักเรยีนในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๑–๑๓ ปี) จากรอ้ยละ ๓๓ ในปี ๒๕๑๓ 
เป็นรอ้ยละกว่า ๗๐ ของประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ นักเรยีน ม.ศ.๑–ม.ศ.๕ จะเพิม่จากรอ้ย
ละ ๑๒.๘ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๔–๑๘ ปี) ในปี ๒๕๑๓ ให้ไดอ้ย่างต ่ารอ้ยละ ๒๓ ของ
ประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ เป้าหมายระดบัอุดมศกึษา การศกึษาเทคนิค และวชิาชพีชัน้สูง 
คาดว่าจะเพิ่มจากร้อยละ ๒ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๙–๒๒ ปี) ในปจัจุบัน เป็น 
รอ้ยละ ๓.๔ ของประชากรในกลุ่มอายุในปี ๒๕๒๓ ส่วนมธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชพี (อาชวี-
ศกึษา) จะเพิม่จ านวนจากรอ้ยละ ๓.๘ ของประชากรในกลุ่มอายุ (อายุ ๑๗–๑๙ ปี) ในปจัจุบนัเป็น
รอ้ยละ ๕.๗ ของประชากรในกลุ่มอาย ุในปี ๒๕๒๓ 

๒. การศกึษาจะมบีทบาทส าคญัยิง่ขึ้นในการพฒันาประเทศ โดยจะมกีารศึกษาวจิยั
และปรบัปรุงสถติใินด้านแรงงานเกี่ยวกบังานที่มใีห้ท า และความเคลื่อนไหวของแรงงานประเภท
ต่างๆ ให้กว้างขวางยิง่ขึน้ เพื่อประเมนิก าลงัคนให้ใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิ กบัจะพฒันา
ระบบการศกึษา โดยเน้นการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์การอาชวีศกึษา และเทคโนโลย ีใน
สถาบนัระดบัอุดมศกึษานอกจากจะสรา้งก าลงัคนระดบัสูงเพื่อสนองความต้องการของประเทศแล้ว 
จะส่งเสรมิให้มแีผนงานฝึกผู้ช านายงานในหลายสาขา นอกจากนี้การศกึษาระดบัอุดมศกึษาควรมี
บทบาทร่วมวิจัยปญัหาด้านต่างๆ ของชาติให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ยิง่ขึ้น กับทัง้สามารถม ี
บทบาทใกลช้ดิกบัสงัคมยิง่ขึน้ ในระยะ 10 ปี ขา้งหน้าการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัควรจะมอีสิระใน
ดา้นการปกครองตนเอง เพื่อจะด าเนินงานใหบ้รรลุถงึเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงู 

ในด้านการศกึษานอกโรงเรยีน โดยเหตุที่การศกึษานอกโรงเรยีนและการศกึษาผู้ใหญ่ยงั
เจรญิช้าเมื่อเทยีบกบัการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของการศกึษาในโรงเรยีน และเมื่อค านึงถงึบุคคลที่
ขาดพ้นการศึกษาซึ่งจะมจี านวนเพิ่มทวีมากขึ้นทุกปี ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าควรจะถือว่าการ 
จดัการศกึษานอกโรงเรยีนและการศกึษาผูใ้หญ่เป็นนโยบายส าคญัทีต่้องกระท าให้ไดผ้ลจรงิจงัและ 
เร่งด่วน และควรต้องจดัให้มกีารประสานสอดคล้องกับหน่วยฝึกฝนอาชีพอื่นๆ และงานพฒันา  
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เยาวชน ซึ่งควรได้มกีารจดัตัง้ศูนย์กลางประสานงานด้านพฒันาก าลงัคนระดบัต ่าเป็นการถาวร  
ต่อไป 

๓. การปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดบัให้ได้ผลภายในระยะ ๑๐ ปีขา้งหน้า โดย 
เร่งรดัการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีควรน าวธิกีารใหม่ในการศกึษามาใช้ดว้ย เช่น การ
พฒันาและการปรบัปรุงหลกัสูตร โดยค านึงถึงความพยายามที่จะสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มแก่
นักเรยีน การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจจติวทิยาสงัคม และอทิธพิลจากสงัคม และการสอนเดก็ให้รูจ้กัแก้ไข
ปญัหาการด ารงชีวิตและการปรบัตวัให้เข้ากับสงัคม นอกจากน้ียงัควรเร่งรดัพฒันาวิธีการสอน 
กระบวนการวดัผล และการแนะแนว โดยใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวมคีวามสมัพนัธต่์อเนื่องกนั 

๔. คาดว่าภายในปี ๒๕๒๓ ความต้องการครูทุกระดับจะเพิ่มขึ้นอีกมาก เพราะ 
แนวโน้มเกีย่วกบัจ านวนนกัเรยีนจะเพิม่ขึน้เป็นล าดบัตามอตัราการเพิม่ของประชากร และระยะเวลา
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะอยูศ่กึษาในโรงเรยีนจะยาวนานขึน้ ความต้องการครทูีม่วีุฒริะดบัปรญิญาจะมมีากขึน้
ด้วย และคาดว่าความต้องการครูในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต ร์ เกษตร เทคนิค และ
ภาษาต่างประเทศ จะเพิม่สูงขึ้นตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
เพื่อเตรยีมครใูหเ้พยีงพอความต้องการในอนาคต ควรน าวธิกีารและเทคนิคใหม่ๆ เช่น การกระจาย
เสยีง การใช้หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาและเทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการฝึกอบรมครูดว้ย และควรมกีาร
จดัโครงการฝึกอบรมครใูนแบบระหว่างปฏบิตังิาน (In-service training) และก่อนปฏบิตักิาร (Pre-
service training) เป็นประจ า ตลอดจนมกีารอบรมเจา้หน้าที่ชัน้ผู้น า เช่น ครูใหญ่ หวัหน้าวชิา 
ศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่ งกนัและกนั และเพื่อ
ส ร้ า ง ส ร ร ก า ร เ ป็ น 
ผูน้ าในการปฏบิตังิานดา้นการศกึษา ในระยะเวลาดงักล่าวควรสนับสนุนใหม้สีถาบนัฝึกอบรมในการ
นี้โดยเฉพาะ ในดา้นอุดมศกึษาควรสนับสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นอาจารยร์ะหว่างมหาวทิยาลยั และ
ควรหาทางแลกเปลี่ยนและใช้บริการทางวิชาการร่วมกันได้ด้วย ในด้านการศึกษาผู้ใหญ่และ
การศกึษานอกโรงเรยีนควรหาทางสนับสนุนบุคคลในอาชพีอื่นมาช่วยสอนและใหค้ าแนะน าในการ  
ปรบัปรุงหลกัสูตรฝึกสอนดว้ย ในดา้นอาชวีศกึษาคาดว่าจะไดม้กีารร่วมมอืกบัโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานเอกชน และสถาบนัฝึกอาชพีอื่นๆ โดยใกลช้ดิยิง่ขึน้ และส าหรับครอูาจารยท์างวศิวกรรม
และศกึษาควรมโีครงการแลกเปลีย่นครรูะหว่างสถาบนักบัครขูองหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็น
ครัง้คราว และจดัสวสัดกิารครใูหเ้ป็นทีจ่งูใจกว่าทีแ่ลว้มา 

๕. การพัฒนาการศึกษาชนบท ในรอบ ๑๐ ปีนี้จะได้มีการสร้างความเข้าใจเรื่อง
การศกึษาและพฒันาการชนบทให้ถูกต้องยิง่ขึ้น โดยส่งเสรมิการจดัโรงเรยีนชุมชน (Community 
School) การศกึษาเทคโนโลยทีางการเกษตร และควรมกีารศกึษาในดา้นสงวนทรพัยากรธรรมชาต ิ
การเก็บรกัษาผลติผลเกษตร การตลาด การเครดติ สหกรณ์ การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และการพฒันาชนบทการศกึษาและฝึกอบรมในแนวนี้ควรจดัไวใ้นการศกึษาทุกระดบัในชนบท การ
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ตัง้โรงเรยีนทีจ่ดุสกดัในชนบท ควรค านึงถงึการอบรมนักเรยีนใหเ้ตบิโตขึน้เป็นหน่วยหนึ่งของสงัคม
ในชนบทนัน้ไดโ้ดยแทจ้รงิ อน่ึง เพื่อแกป้ญัหาการว่างงานในชนบท ควรหาทางใชแ้รงงานส่วนเกนิที่
มอียูใ่หเ้กดิประโยชน์มากขึน้เช่น ใหค้ าแนะน าในการปลูกพชืหมุนเวยีน การปลูกพชืใหม่ๆ และการ
ใชแ้รงงานเพื่อพฒันาชนบท สิง่เหล่านี้ควรไดม้กีารฝึกอบรมและแนะน าในรูปการศกึษาผูใ้หญ่ และ
การฝึกอาชพีอื่นๆ พรอ้มกนัไปดว้ย 

๖. ในด้านการจดัการศึกษาของเอกชน โรงเรยีนราษฎร์ควรจะมจี านวนครูที่มวีุฒิ 
มากขึน้หลงัจากทีไ่ดจ้ดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมครโูรงเรยีนราษฎรข์ึน้แลว้ และคาดว่าจ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้
โรงเรยีนราษฏรจ์ะยงัมอีตัราสูงอยู่เช่นเดมิ เพราะความต้องการเขา้รบัการศกึษาของประชากรยงัมี
มากเกินกว่าที่รฐัจะรบัภาระได้ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า การปรบัปรุงคุณภาพโรงเรยีนราษฎร์จึง
จ าเป็นต้องเร่งรดัปฏบิตัใิหไ้ด้ผลเพื่อยกมาตรฐานการศกึษาของชาต ิวทิยาลยัเอกชนทีด่ าเนินงาน
ถูกหลกัวชิาการ และสามารถจดัสอนในแขนงวชิาเทคนิค วชิาบรหิารธุรกจิ และเทคโนโลย ีควรจะ
เป็นทีน่ิยมอยา่งกวา้งขวางและควรจดัการศกึษาเอกชนใหม้คีุณภาพเพยีงพอแข่งขนักบัวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัของรฐัได ้

๗. การจดัหางบประมาณเพื่อการศกึษา เป็นทีค่าดหมายว่าในช่วงระยะ ๑๐ ปีขา้งหน้า  
งบประมาณแต่ละปีของรฐัคงมจี ากดั จงึจ าเป็นจะต้องหามาตรการหารายไดเ้พื่อใชจ้่ายในการศกึษา
จากแหล่งต่างๆ มากขึน้ เช่น จากงบประมาณรายได้ของเทศบาล จากเงนิค่าเล่าเรยีน ซึ่งในบาง
ระดบัอาจปรบัปรุงให้เหมาะสมขึ้น จากเงนิบรจิาคของเอกชน และจากรายได้บางแหล่งซึ่งน่าจะ
พจิารณาจดัหาเพิม่เตมิเพื่อพฒันาการศกึษา อนึ่ง ควรมกีารก าหนดแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ว่าดว้ยสดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการศกึษา ทัง้ในดา้นงบลงทุน และงบด าเนินการ การศกึษาและวจิยั
มาตรฐานการก่อสรา้งและก าหนดแบบรูปอาคารโดยประหยดั ตลอดจนหามาตรการต่างๆ ที่จะลด
ความสูญเปล่าในการศึกษา ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาลงได้มาก การปรบัปรุงวิธีใช้
ทรพัยากรทีม่อียู ่เช่น การใชค้รแูละอุปกรณ์การสอน การส่งเสรมิวทิยฐานะคร ูการใชอ้าคารร่วมกนั
เพื่อการประหยดั และการปรบัปรุงเวลาเรยีนใหเ้หมาะสมเหล่านี้ หากปฏบิตัไิดจ้รงิจงัจะช่วยลดค่า  
ใชจ้า่ยทางการศกึษาไดท้ัง้สิน้ 

๘. การศึกษากับการพัฒนาภูมิภาค ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า ความเจริญในด้าน
เศรษฐกจิในส่วนภูมภิาคซึ่งเป็นศูนยพ์ฒันาใหญ่ๆ จะช่วยเสรมิการพฒันามหาวทิยาลยัภาคได้อกี
ทางหนึ่ง ในขณะทีม่หาวทิยาลยัส่วนกลางเน้นความส าคญัของการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก และการวจิยั รวมทัง้การผลติผูช้ านาญเฉพาะสาขา (Specialist) มหาวทิยาลยัภูมภิาค
ควรขยายตวัใหม้ลีกัษณะวชิาครบในในแขนงสงัคมและวทิยาศาสตร ์เพื่อเป็นรากฐานเบือ้งต้นในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในภูมภิาค อนึ่ง ในรอบๆ ชานพระนครหรอืในท าเลที่เหมาะสม ควร
หาทางสรา้งบรรยากาศทีจ่ะจดัตัง้วทิยาลยัชุมชน (Community College) หลกัสูตร ๒ ปี โดยอาจ
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เป็นสาขาของมหาวทิยาลยัเกา้ทีม่ปีระสบการณ์สูงในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอือาจเป็น
หลกัสตูรต่อเนื่องของการศกึษาระดบัมธัยมปลายกไ็ด ้

๙. หากการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเยาวชนไดผ้ลในดา้นการผลติผูน้ าท้องถิน่ และ
การขยายปรมิาณการมงีานท าในชนบท รวมทัง้มกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหแ้ก่เยาวชนที่
ขาดพน้การศกึษา ปญัหาสงัคมในชนบท เช่น ปญัหาการท างานไม่เตม็ที ่ปญัหาความไม่เสมอภาค
ในรายได ้และปญัหาทางสงัคมอื่นๆ น่าจะเบาบางลง ส าหรบัการพฒันาเยาวชนในตวัเมอืง การจดั
หลกัสูตรการศกึษาและการฝึกอบรมที่เหมาะสม และการขยายตวัของอุตสาหกรรมในตวัเมอืง จะ
ช่วยแก้ไขปญัหาเยาวชนว่างงานได้ส่วนหน่ึง และหากมกีารก าหนดนโยบายด้านการลงทุนของ 
เอกชนให้สนับสนุนการจดัการฝึกอบรมภายในโรงงานและวงการอุตสาหกรรม เช่นในต่างประเทศ
แลว้ ปญัหาการขาดแคลนช่างแรงงาน และช่างฝีมอืจะลดน้อยลง 

คาดว่าใน ๑๐ ปีขา้งหน้า หากอตัราการเพิม่ของประชากรจะอยู่ในเกณฑท์ีพ่อจะควบคุมได ้
ปญัหาในการพฒันาการศึกษาคงจะเบาบางลง และการพฒันาการศึกษาจะสามารถสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดอ้ยา่งด ี

โครงการพฒันาการศึกษาในแผนพฒันาฯ ระยะท่ีสาม 

โครงการพฒันาการศกึษาทีจ่ะด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่สามมีรวมทัง้สิ้น ๘๔ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๖๕ โครงการ โครงการใหม่ ๑๙  
โครงการ โครงการเหล่านี้แบ่งไดเ้ป็น ๔ ระดบั คอื 

- ระดบัประถมศกึษาและอนุบาล 

- ระดบัมธัยมศกึษา ฝึกหดัคร ูอาชวีศกึษา และวชิาชพีชัน้สงู 

- ระดบัอุดมศกึษา 

- การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาพเิศษอื่นๆ 

การประถมศึกษาและอนุบาล 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม ความส าคญัของการประถมศึกษายงัจดัไว้ใน
อนัดบัสงู เพราะถอืว่าการศกึษาระดบันี้ไม่แต่เพยีงเป็นพืน้ฐานของการศกึษาระดบัอื่นเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นการใหก้ารศกึษาแก่ประชากรส่วนใหญ่อกีดว้ย โครงการพฒันาประถมศกึษาทีส่ าคญั คอื 

ก. โครงการ เพ่ิมปริมาณ 

๑) งานด าเนินการประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลายของ 
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จะขยายการรบัเดก็นักเรยีนประถมศกึษาตอนต้น ป .๑-
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๔ เพิ่มขึ้นประมาณ ๕๕๕ ,๐๐๐ คน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม และจะขยายรับ 
นกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย ป.๕-๗ เพิม่ขึน้อกีประมาณ ๕๑๔,๐๐๐ คน ในระยะของแผน 

๒) โครงการพัฒนาการประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร จะขยายการรบันักเรยีนประถมศกึษาตอนต้นเพิม่ขึน้ประมาณ ๑๑,๙๐๐ คน 
และจะขยายการรบันักเรยีนประถมศึกษาตอนปลายเพิม่ขึน้ประมาณ ๒๔,๔๐๐ คน ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม 

ข. โครงการปรบัปรงุคุณภาพ 

๑) โครงการแจกหนงัสอืเรยีนแก่เดก็ยากจน เนื่องจากมเีดก็ยากจนเป็นจ านวน
มาก ไม่สามารถซื้อหนังสอืต าราเรยีนได้ เด็กเหล่านี้จงึไม่มโีอกาสได้ศกึษาเพิม่เตมิหลงัจากเวลา
เรยีนแลว้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม คาดว่าจะสามารถจดัหาหนังสอืเรยีนแจกเดก็ยากจน
ไดจ้ านวน ๖,๔๑๐,๕๐๐ ชุด เป็นงบประมาณใชจ้า่ยในโครงการน้ี ๑๐๓,๐๐ ลา้นบาท 

๒) โครงการแก้ไขการขาดแคลนครูในท้องถิน่กนัดาร จะได้ด าเนินการ ๒ วธิ ี
คอื จะใหทุ้นแก่นกัเรยีนฝึกหดัคร ูโดยมขีอ้ตกลงใหผู้ร้บัทุนกลบัไปสอนในทอ้งถิน่ห่างไกลอย่างน้อย
สองเท่าของระยะเวลาที่ร ับทุน โดยก าหนดทุนปีละ ๑,๐๐๐ ทุน รวม ๕ ปี ๕,๐๐๐ ทุน เป็น 
งบประมาณค่าใชจ้่าย ๒๗.๐๐ ลา้นบาท กบัจะจดัสรา้งบ้านพกัครใูนท้องถิน่ห่างไกลเพิม่ขึน้จ านวน 
๓,๐๐๐ หลงั งบประมาณค่าใชจ้า่ย ๑๔๔.๐๐ ลา้นบาท 

๓) โครงการปรบัปรุงโรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนชุมชน จะปรบัปรุง 
โรงเรยีนประชาบาลจ านวน ๕๓๙ โรง เป็นศูนยก์ลางของชุมชนเพื่อให้บรกิารแก่ผู้ใหญ่และเดก็ใน 
ชุมชนนัน้ๆ และเพื่อให้โรงเรยีนและชุมชนได้ร่วมมอืกันจดัการศึกษาและพฒันาท้องถิ่น ซึ่งจะ
อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนยิง่ขึน้งบประมาณค่าใชจ้า่ยเพื่อโครงการน้ี ๗.๖๕ ลา้นบาท 

มธัยมศึกษา ฝึกหดัคร ูอาชีวศึกษา และวิชาชีพชัน้สงู 

มธัยมสามญัศึกษา 

การขยายชัน้ประถมศึกษาตอนปลายมผีลผลกัดนัให้มจี านวนนักเรยีนที่ประสงค์จะ 
เขา้เรยีนในชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเพิม่ขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม และคาดว่านักเรยีนทีจ่ะออก
จากโรงเรยีนเมื่อส าเรจ็ชัน้ ม.ศ.๓ ก็คงเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็เช่นกนั เพื่อเป็นการช่วยนักเรยีนให้
สามารถออกไปประกอบอาชพีได้ทุกช่วงระยะของการศกึษา จะไดจ้ดัหลกัสูตรประเภทเรยีนจบใน
ตวัใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โครงการพฒันามธัยมสามญัศกึษามรีวมทัง้สิน้ ๑๐ โครงการเฉพาะโครงการ
ทีส่ าคญัมดีงันี้ 
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โครงการขยายปริมาณ 

๑) งานจัดการศึกษามัธยมและเตรียมอุดมโรงเรียนรัฐบาล จะขยายการรับ 
นกัเรยีนมธัยมสามญัศกึษาตอนตน้ (ม.ศ.๑-๓) เพิม่ขึน้ประมาณ ๒๔๗,๕๐๐ คน และจะขยายการรบั 
นักเรียนมธัยมสามญัศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕) เพิ่มขึ้นประมาณ ๓๘,๓๐๐ คน ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม 

๓) โครงการเปิดโรงเรยีนมธัยมประจ าอ าเภอ ก าหนดว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที่สาม จะสร้างโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้น ในทุกๆ อ าเภอที่ยงัไม่มโีรงเรยีนมธัยมมาก่อนเป็น
จ านวนรวมทัง้สิ้น ๑๘๐ โรงเรยีน ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม โรงเรยีนมธัยมประจ า
อ าเภอทีเ่ปิดใหมน่ี้จะรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นไดเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ ๖๐,๔๘๐ คน งบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยตามโครงการนี้ ๒๒๕.๐๐ ลา้นบาท 

. โครงการปรบัปรงุคณุภาพ 

 ๑) โครงการปรบัปรุงโรงเรียนมธัยมในชนบท  เป็นโครงการปรบัปรุงหลักสูตร 
โรงเรยีนมธัยมในชนบทให้กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ความรูใ้นด้านการเกษตรและด้าน
อื่นๆ ที่มสีมัพนัธ์กับชวีิตประจ าวนัในชุมชน ในแผนพฒันาฯ ระยะที่สามจะปรบัปรุงโรงเรยีนใน 
โครงการรวมทัง้สิน้ ๑๙๘ โรง เป็นโรงเรยีน ค.ม.ช. ระดบัจงัหวดั ๔๘ โรง และโรงเรยีนระดบัอ าเภอ 
๑๕๐ โรง งบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น ๗๒.๐๘ ล้านบาท โครงการนี้ได้รบัความช่วยเหลือจาก 
ยนูิเซฟส่วนหนึ่งดว้ย 

๒) โครงการตัง้โรงเรียนในจุดสกดั เป็นโครงการปรบัปรุงคุณภาพโรงเรยีนประจ า
จงัหวดัทีเ่ป็นจุดสกดั เพื่อใหเ้ป็นพนังกัน้ไม่ใหน้ักเรยีนหลัง่ไหลเขา้มาเรยีนในส่วนกลางมากจนเกนิ
ความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชัน้ ม.ศ.ปลาย ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จะปรบัปรุง
โรงเรยีนประจ าจงัหวดัในจงัหวดัใหญ่ๆ ที่มวีสัดุอุปกรณ์อยู่แล้วเป็นจ านวน ๓๘ โรง โดยวธิเีพิ่ม 
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศลิป อาคารเกษตรกรรมศลิป หอ้งสมุดและวทิยาศาสตร ์กบัจะปรบัปรุงใหม้ี
ครูวุฒปิรญิญาถึงจ านวน ๓ ใน ๔ แก่โรงเรยีนดงักล่าวแล้ว งบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น ๕๒.๑๓ 
ลา้นบาท 

๓) โครงการสร้างศูนย์อบรมครูโรงเรียนราษฎร์ จะจดัตัง้ศูนย์อบรมครูโรงเรยีน
ราษฎร์ขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๑๘ เพื่อใช้ในการอบรมครูโรงเรยีนราษฎร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางด้านวิชาการและวิธีการสอน เป็นการปรบัปรุงส่งเสริมครูโรงเรียนราษฎร์รวมทัง้ผู้บริหาร
โรงเรยีนราษฎรด์ว้ย ดว้ยงบประมาณค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้ ๒๐.๕๕ ลา้นบาท 
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อน่ึง อาจมกีารทดลองเกี่ยวกบัการจดัโรงเรยีนสองผลดั เพื่อแก้ปญัหาในด้านขยาย
ปรมิาณนกัเรยีนในเมือ่ประเทศมทีรพัยากรจ ากดัดงักล่าวแลว้ 

มธัยมอาชีวศึกษา 

เนื่องจากมกีารขยายจ านวนนักเรยีนอย่างรวดเรว็ในระดบัมธัยมสายสามญั รวมทัง้มกีาร 
ปรบัปรุงหลกัสูตรใหก้วา้งขวางขึน้ ความจ าเป็นทีจ่ะต้องจดัโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นสายอาชพี
จงึมอียู่น้อยมาก ดว้ยเหตุนี้ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จ านวนนักเรยีนสายอาชพีใน
ระดบัมธัยมตน้จะลดลงเรือ่ยๆ และอาจมกีารยบุเลกิโรงเรยีนประเภทนี้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที่สี่ ส่วนในระดับมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายจะมุ่งด าเนินงานปรบัปรุงโครงการเดิมซึ่งได้รบั
ความส าเร็จมาแล้วในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สอง กล่าวคือ ขยายจ านวนนักเรยีนเพื่อสนองความ
ต้องการก าลงัคนระดบักลาง โดยเน้นในด้านเกษตรกรรม ปรบัปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงานปรบัปรงุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้หท้นัสมยัรวมทัง้ยกระดบัวุฒคิรู
ใหส้งูขึน้ โครงการพฒันามธัยมอาชวีศกึษาทีส่ าคญัมดีงันี้ 

ก. โครงการขยายปริมาณ 

๑) โครงการโรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนการช่างอุตสาหกรรม 
โรงเรียนพาณิชยการและภาษาต่างประเทศ จะลดจ านวนนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นสายอาชพี
ลง จากจ านวน ๓,๘๐๐ คน ในปี ๒๕๑๔ ใหเ้หลอืประมาณ ๑,๗๐๐ คน ในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม เพื่อจะยุบเลิกการรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับนี้ ในที่สุด แต่จะขยายการรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชพี (ม.ศ.๔-๕-๖) เพิม่ขึน้ประมาณ ๑๖,๓๐๐ คน คาดว่าในปีสุดทา้ย
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สามจะมนีักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ เป็นจ านวนทัง้สิ้น 
๗๔,๘๐๐ คน 

นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม จะได้พิจารณาจัดตัง้โรงเรียน
เกษตรกรรมขึน้ใหมใ่นส่วนภมูภิาคอกี ๑๐ โรง โดยจะพจิารณาจดัตัง้ปีละ ๒ โรง คาดว่าในปีสุดทา้ย
ของแผนนักเรยีนเกษตรกรรมระดบัมธัยมอาชวีศกึษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) จะลดเหลอืเพยีงจ านวน 
๑๙๕ คน แต่จะขยายระดบัมธัยมอาชวีศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕-๖) เป็นจ านวน ๖,๒๓๑ คน 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงวชิาเกษตรกรรม (ป.ว.ส., ป.กศ. และ ป.ม.ก.) จ านวนทัง้สิ้น 
๔,๑๖๕ คน 

คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนจะมนีักเรยีนโรงเรยีนการช่าง โรงเรยีนพาณิชยการและ
ภาษาต่างประเทศระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.๑-๓) จ านวน ๑,๔๒๙ คน ระดบัมธัยมศกึษา 
ตอนหลาย (ม.ศ. ๔-๕-๖) จ านวน ๕๗,๘๐๙ คน ระดบัวชิาชพีชัน้สูง (ป.ว.ส., ป.ป.ช., ป.ม.ช. และ  
ป.ม.) จ านวนทัง้สิน้ ๕,๔๘๑ คน 
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ข. โครงการปรบัปรงุคณุภาพ 

๑) โครงการพฒันาโรงเรียนเกษตรกรรม จะปรบัปรุงโรงเรยีนและวทิยาลยั
เกษตรกรรมทีม่อียู่เดมิ ๒๔ แห่ง (ในจ านวนนี้เป็นโรงเรยีนทีเ่คยปรบัปรุงมาแลว้ตามโครงการเงนิกู้
เพื่อพฒันาอาชวีศกึษาในแผนพฒันาฯ ระยะทีส่อง ๑๐ โรง จงึเหลอืทีป่รบัปรงุในระยะของแผนทีส่าม
นี้เพยีง ๑๔ โรง) ให้สามารถผลติก าลงัคนด้านเกษตรกรรมสนองความต้องการของประเทศทัง้
ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพ โดยวธิก่ีอสรา้งปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ  
จดัหาแหล่งน ้าและปรบัปรุงพื้นที่ดนิเพิม่เครื่องมอืและอุปกรณ์การสอน จดัให้ครูได้ศกึษาเพิม่เติม
ระดับปริญญาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการขอความช่วยเหลือจาก  
ต่างประเทศ งบประมาณค่าใชจ้า่ยโครงการพฒันาโรงเรยีนเกษตรกรรมทัง้สิน้ ๓๔๕,๗๐ ลา้นบาท 

๒) โครงการพฒันาโรงเรียนการช่างและพาณิชยการ เป็นการปรบัปรุงและ
ขยายโรงเรียนประเภทเหล่านี้ ให้สามารถผลิตก าลังคนในสาขาต่างๆ ทัง้ระดับช่างฝีมือและ 
ช่างเทคนิคเพื่อสนองความต้องการด้านก าลงัคนของประเทศ ตามโครงการจะปรบัปรุงการเรยีน 
การสอน การวดัผล ตลอดจนการฝึกงานโดยเพิม่เครื่องมอืและอุปกรณ์การสอนใหไ้ดม้าตรฐาน และ
จ้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ มาให้การอบรม จดัอบรมครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในการนี้จะปรบัปรุงโรงเรยีนการช่าง ๗๒ โรง (เป็นโรงเรยีนการช่าง 
อุตสาหกรรมที่ได้รบัการปรบัปรุงมาแล้วตามโครงการเงนิกู้เพื่อพฒันาอาชวีศกึษาในแผนพฒันาฯ 
ระยะทีส่อง ๑๔ โรง) และปรบัปรุงโรงเรยีนช่างต่อเรอืพระนครศรอียุธยา โรงเรยีนศลิปหตัถกรรม
นครศรธีรรมราช โรงเรยีนช่างเยบ็หนงั วทิยาลยัเทคนิค โรงเรยีนการช่างอุตสาหกรรม ๑๑ แห่ง และ
โรงเรยีนพาณิชยการและภาษาต่างประเทศ รวม ๖ แห่ง งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพฒันา 
โรงเรยีนการช่างและอุตสาหกรรม จ านวนทัง้สิ้น ๗๓๙.๓๖ ล้านบาท โครงการพฒันาโรงเรยีน
พาณชิยการและภาษาต่างประเทศเป็นเงนิ ๔๒๒.๐๓ ลา้นบาทในระยะ ๕ ปี 

ระยะวิชาชีพชัน้สงู 

โครงการขยายปริมาณ จะขยายการรบันักศกึษาระดบัเทคนิคในวทิยาลยัเทคนิค ๕ แห่ง 
เพิม่ขึน้ประมาณ ๑๐,๔๐๐ คน คาดว่าในปีสุดทา้ยของแผนจะมนีักศกึษาระดบัเทคนิคจ านวนทัง้สิ้น 
๒๒,๒๐๐ คน 

โครงการปรบัปรงุคณุภาพ 

๑) โครงการพฒันาโรงเรยีนวชิาชพีชัน้สูง หรอืโครงการปรบัปรุงวทิยาลยัเทคนิคใน
กรงุเทพฯ และจงัหวดัต่างๆ รวม ๖ แห่ง โดยวธิหีาครวูุฒสิงูเพิม่ขึน้ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนักศกึษาที่
เพิม่ขึ้น จดัหาครูส าหรบัสอนรอบบ่ายอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้การเรยีนการสอนทัง้ ๒ รอบมคีุณภาพ 
เต็มที่ นอกจากนี้จะมกีารปรบัปรุงเครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ โดยจดัหาของใหม่ทดแทน
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เครื่องอุปกรณ์เก่าล้าสมยัรวมทัง้จดัหาให้มปีรมิาณเพยีงพอกบัจ านวนนักศกึษาด้วย และจะจดัหา  
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาการต่างๆ มาท าการฝึกสอนให้เพียงพอ กบัจะส่งเสรมิให้ครูอาจารย์ใน 
โรงเรยีนเหล่านี้ได้มโีอกาสศึกษาต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกแขนงวชิา งบประมาณ  
ค่าใชจ้า่ยเพื่อการนี้ ๔๒๑,๕๘ ลา้นบาท 

การฝึกหดัคร ู

ตามที่ไดม้กีารขยายการผลติครอูย่างรวดเรว็ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่อง จะท าให้
สามารถลดปรมิาณการเร่งรดัผลติครูลงได้บ้างในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม โดยจะเน้นในด้านการ
ปรบัปรงุคุณภาพใหส้งูขึน้ โครงการส าคญัทีจ่ะด าเนินการต่อไป คอื 

๑) โครงการผลิตครูปริญญาวิชาการศึกษา ส าหรบัวทิยาลยัวชิาการศกึษาที่มอียู่
แล้วทัง้ ๗ แห่ง และวทิยาลยัวชิาการศกึษาที่อาจจะพจิารณาเปิดเพิม่เติมอกีในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัทีส่าม คาดว่าจะขยายการรบันิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาภาคปกตเิพิม่ขึน้ไดป้ระมาณ ๔,๘๒๐ 
คน และภาคสมทบเพิม่ขึน้จากปจัจุบนัประมาณ ๕,๐๐๐ คน คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่สาม จะมนีิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาการศึกษาภาคปกติ ๑๑,๐๐๐ คน และภาคสมทบ 
จ านวน ๑๑,๙๐๐ คน จุดเน้นของโครงการนี้จะอยู่ที่การผลติครรูะดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยมุ่งผลติ
อาจารยเ์พื่อสอนในสถาบนัการฝึกหดัครูให้พอเพยีงงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการม ี๔๐๐.๐๕ 
ลา้นบาท 

๒) โครงการผลิตครปูระกาศนียบตัรวิชาการศึกษา ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม จะปรบัปรุงการด าเนินงานวทิยาลยัครูและโรงเรยีนฝึกหดัครูทุกแห่ง เพื่อขยายปรมิาณการ  
รบันักเรยีนฝึกหดัคร ูระดบัประกาศนียบตัรภาคปกต ิเพิม่ขึน้อกีประมาณ ๒๖,๙๐๐ คน คาดว่าในปี
สุดท้ายของแผนจะมนีักเรยีนฝึกหดัครูระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาภาคปกติรวมทัง้สิ้น
จ านวน ๖๙,๐๐๐ คน จ าแนกเป็นระดบั ป.กศ. ๔๓,๐๐๐ คน และระดบั ป.กศ.สูง ๒๖,๐๐๐ คน ส่วน
นักเรยีนฝึกหดัครู ป.กศ. ภาคค ่าจะมจี านวนประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ คน โครงการนี้ก าหนดจะ 
ปรบัปรุงดา้นคุณภาพโดยวธิจีดัหาคร ูอาจารยใ์ห้ไดส้ดัส่วนกบัจ านวนนักเรยีน โดยเพิม่ครวูุฒสิูงให้
มากขึน้ และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และเทคนิคในสถาบนัฝึกหดัครูให้มากขึ้น กบัจะท าการย้าย  
โรงเรยีนฝึกหดัครบูางแห่งทีม่สีถาบนัทีค่บัแคบออกไปยงัสถานทีใ่หม่ทีเ่หมาะสมกว่า และจะเร่งรดั
โครงการฝึกหัดครูชนบทเพื่อสร้างเสรมิให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้ออกไปเป็นครูในชนบท โดย 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าของทอ้งถิน่พรอ้มกนัไป งบประมาณค่าจา่ยตามโครงการนี้ ๑,๒๕๙.๕๔ ลา้นบาท 
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ระดบัอดุมศึกษา 

การพฒันาอุดมศึกษาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม จะมีการขยายปรมิาณนิสิต  
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีพื่อสนองความต้องการก าลงัคนของประเทศในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะเปิด
สถาบันวิจ ัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสนองความต้องการงานวิจัยของชาติ สถาบันที่จะเริ่ม
ปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลคอืสถาบนัซึง่มวีงงานคาบเกี่ยวกนัหลายสาขาวชิา เช่น สถาบนัประชากรศาสตร ์
สถาบนัเอเซยีศกึษา (ก าลงัก่อตัง้) และสถาบนัไทยศกึษา (ก าลงัก่อตัง้) และศูนยอ์ายุรศาสตรเ์ขต
ร้ อ น  ซึ่ ง เ ป็ น 
ศูนยร์ว่มงานกบันานาชาต ิและในช่วงเวลาแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ควรจะเริม่ปพูืน้ฐานในการผลติ
ต าราระดบัอุดมศกึษาดว้ย 

รายละเอียดของโครงการพฒันาอดุมศึกษามีดงัน้ี 

๑. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานด้านการสอนการ
วจิยัและการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรชัน้สูง และปรญิญาโทในสาขาวชิาต่างๆ 
คอื คณะวศิวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์เภสชัศาสตร ์พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีวทิยาศาสตร ์  
อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ นิเทศก์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์และ
นิตศิาสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์สถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิตามโครงการมเีป้าหมายจะรบันิสติใหม่ระดบั
ปรญิญาตรแีละต ่ากว่าปรญิญาตรปีีละประมาณ ๓,๓๒๐ คน ในตอนต้นของแผน และเพิม่ปรมิาณ
เป็นปีละ ๓,๕๕๐ คน ในตอนปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ส่วนระดบัสูงกว่าปรญิญาตรใีนตอนต้น
ของแผนจะรับปีละ ๑,๒๐๐ คน และจะขยายการรับเพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๑ ,๕๐๐ คน ในปลาย 
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม คาดว่าในปีสุดทา้ยของแผนจะมนีิสติระดบัปรญิญาตรแีละต ่ากว่าปรญิญา -
ตรีเป็นจ านวนทัง้สิ้น ๑๕,๑๐๐ คน นิสิตระดับสูงกว่าปริญญาตรี ๒ ,๘๐๐ คน ในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม คาดว่าจะมผีู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรแีละต ่ากว่าปรญิญาตรี
ประมาณ ๑๕,๐๗๔ คน และผู้ส าเรจ็ระดบัหลงัปรญิญาตร ี๔,๙๗๐ คน งบประมาณทัง้สิ้นเพื่อ 
โครงการนี้เป็นจ านวน ๗๖๖.๔๑ ลา้นบาท 

๒. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จะขยายและปรบัปรุงงานด าเนินการสอน วจิยัและ
ผลติบณัฑติสาขาวชิาต่างๆ ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในคณะเกษตร ประมง วนศาสตร ์  
สตัวแ์พทยศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละอกัษรศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์และ
คณะบณัฑติวทิยาลยั โดยจะด าเนินงานในรูปโครงการเงนิกู้จากธนาคารโลกตามแผนงานพฒันา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยมกีารปรบัปรุงการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ทัง้ทีบ่างเขน และที่
ก าแพงแสนมเีป้าหมายจะรบันิสติระดบัปรญิญาตรใีนปี ๒๕๑๕ จ านวน ๑,๔๘๐ คน และเพิม่เป็นปี
ละ ๑,๘๘๐ คน ในปี ๒๕๑๙ จ านวนนิสติใหม่ระดบัปรญิญาตรจีะเพิม่จากจ านวน ๔,๙๓๐ คนในปี 



 440 

๒๕๑๕ เป็น ๖,๗๙๕ คน ในปี ๒๕๑๙ และนิสติระดบัปรญิญาโทจะเพิม่จากจ านวน ๕๕๐ คน เป็น 
๘๕๐ คน ในปี ๒๕๑๙ คาดว่าในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จะมผีูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
ตรแีละระดบัหลงัปรญิญาตรปีระมาณ ๖,๑๐๐ คน งบประมาณทีใ่ชจ้่ายตามโครงการนี้เป็นเงินทัง้สิน้ 
๔๗๙.๔๕ ลา้นบาท 

๓. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานสอน วจิยัและ
ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรชัน้สูง และระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาต่างๆ ในคณะ  
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
ศลิปศาสตร ์และแผนกอสิระวารสารและสื่อมวลชน โดยมเีป้าหมายจะรบันักศกึษาใหม่ระดบัปรญิญา
ตรใีนคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีละ ๑,๗๓๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละ ๒,๑๗๐ คน ในปี ๒๕๑๙ 
คาดว่าจะมนีักศึกษารวมทัง้สิ้นประมาณ ๙,๖๒๘ คน และในระยะของแผนจะมผีู้ส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละระดบัหลงัปรญิญาตรปีระมาณ ๘,๑๖๕ คน อนึ่ง ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม มโีครงการทีจ่ะจดัการสอนสาขาวทิยาศาสตรเ์ปิดหลกัสูตรภาคค ่าในสาขาสถติแิละคณิตศาสตร์
ในคณะศลิปศาสตร ์เปิดหลกัสตูรมหาบณัฑติทางธุรกจิในคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีกบัจะมี
การปรบัปรุงงานดา้นการบรหิารและงานหอ้งสมุดและขยายงานดา้นโครงการอาสาสมคัรขัน้บณัฑติ 
รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพของการศกึษาอื่นๆ งบประมาณที่จะใช้จ่ายตามโครงการนี้ ๒๒๒.๒๖ 
ลา้นบาท 

๔. มหาวิทยาลยัมหิดล จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานการสอนและวจิยัสาขา
การแพทย์และผลติบณัฑติระดบัอนุปรญิญา ปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรชัน้สูง ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย คณะเภสชัศาสตร์พญาไท คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
พญาไท คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาช คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีคณะเทคนิคการแพทย ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน และคณะบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม มเีป้าหมายจะขยายการรบันักศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ีและอนุปรญิญา 
จากปีละ ๙๕๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละ ๑,๐๙๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนระดบัประกาศนียบตัรชัน้สูง 
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกจะรบัใหม่ปีละประมาณ ๒๕๐ คน และในตอนปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม จะรบันักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๓๗๐ คน คาดว่าจ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรีจะเพิ่มจาก ๔ ,๒๘๘ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น ๕ ,๓๙๖ คนในปี ๒๕๑๙ ส่วนระดับ
ประกาศนียบตัรชัน้สูง ปรญิญาโท และปรญิญาเอกจะเพิม่จาก ๒๕๐ คน เป็นประมาณ ๕๐๐ คนใน
ปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ในระยะของแผนจะมผีูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาและปรญิญาตรี
ประมาณ ๗,๕๐๕ คน ระดบัประกาศนียบตัรชัน้สูง ปรญิญาโท และปรญิญาเอกประมาณ ๑,๒๕๗ 
คน อนึ่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม มหาวทิยาลยัมหดิลมโีครงการจะเตรยีมการเปิดสอน
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และจะเริม่จดัท าแผนแม่บทส าหรบัทีต่ ัง้มหาวทิยาลยัแหล่งที ่๒ 
ที่ต าบลศาลายา นครปฐม เพื่อเตรยีมการย้ายบางส่วนของมหาวิทยาลัยไปอยู่ที่ใหม่ในเนื้อที่
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ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร ่งบประมาณค่าใชจ้า่ยของโครงการมหาวทิยาลยัมหดิลตามโครงการดงักล่าวใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ประมาณ ๑,๓๖๓.๕๗ ลา้นบาท 

๕. มหาวิทยาลยัศิลปากร จะขยายและปรบัปรงุการด าเนินงานการสอน วจิยัและผลติ
บณัฑติระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาการต่างๆ ทัง้ในพระนครและทีพ่ระราชวงัสนามจนัทร ์นครปฐม
ในคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ และคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ โดยมเีป้าหมายจะขยายการรบันักศึกษาใหม่ระดบั
ปรญิญาตรเีพิม่ขึน้จากปีละประมาณ ๔๕๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละ ๗๓๖ คน ในปี ๒๕๑๙ และ
ระดบัปรญิญาโทในปี ๒๕๑๕ จะรบันักศกึษา ๒๕ คน และจะรบัเพิม่เป็น ๕๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สามจะจดัตัง้คณะศิลปศาสตร์ขึ้นใหม่ กับมโีครงการจดัตัง้สถาบนั
โบราณคดีเพื่อเปิดสอนวิชาโบราณคดีในระดับปริญญาโท และมีการขยายการสอนคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตรใ์หถ้งึระดบัปรญิญาโท และประกาศนียบตัรชัน้สูง นอกจากน้ีจะมกีารปรบัปรุง
งานด้านการบริหารสวัสดิการ และที่พักอาศัยของครู อาจารย์ ให้ดีขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่าย  
โครงการนี้ทัง้สิน้เป็นจ านวน ๑๕๔.๐๓ ลา้นบาท 

๖. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานการสอน วจิยัและ
ผลติบณัฑติสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัปรญิญาตร ีในคณะมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายจะขยายการรบั 
นักศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตรเีพิม่ขึน้จากปีละ ๒,๑๐๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละประมาณ ๒,๖๖๐ 
คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนในระดบัปรญิญาโทซึ่งมโีครงการจะเปิดสอนในคณะวทิยาศาสตร์ แพทย -
ศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และคณะมนุษยศาสตร ์จะมโีครงการรบันักศกึษาใหม่ปีละประมาณ ๑๐๐ คน 
จ านวนนักศึกษาระดบัปรญิญาตรจีะเพิ่มจาก ๗,๐๖๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น ๑๐,๑๕๒ คน ในปี 
๒๕๑๙ และนักศกึษาระดบัปรญิญาโทจะเพิม่จาก ๑๐๕ คน เป็น ๒๒๐ คน ในตอนปลายระยะของ
แผน คาดว่าในระยะของแผนพฒันาฯ แผนที่สาม จะมผีู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระมาณ 
๙,๒๐๐ คน และระดบัปรญิญาโทประมาณ ๔๓๕ คน อนึ่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ด ารจิะจดัท าโครงการขยายงานภาควชิาเภสชัศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์  
ทนัตแพทยศาสตร ์และพยาบาลศาสตร ์เพื่อเสนอต่อสภาการศกึษาฯ ขอจดัตัง้เป็นคณะใหม่ต่อไป 
งบประมาณค่าใชจ้า่ยของโครงการนี้ในช่วงระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ๘๐๑.๑๓ ลา้นบาท 

๗. มหาวิทยาลยัขอนแก่น จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานการสอน วจิยัและ
ผลติบณัฑติสาขาวชิาต่างๆ ระดบัปรญิญาตร ีในคณะเกษตรศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และคณะศกึษาศาสตร ์โดยมเีป้าหมายจะขยายการรบันักศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตรจีากปีละ ๘๔๐ 
คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละประมาณ ๑,๑๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ จ านวนนักศกึษาปรญิญาตรจีะเพิม่จาก 
๒,๐๗๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นประมาณ ๓,๖๒๐ คน ในปี ๒๕๑๙ และในระยะของแผนพฒันาฯ ระยะ
ทีส่ามมหาวทิยาลยัขอนแก่นมโีครงการจะจดัการสอนวชิาชพีพยาบาลถงึระดบัปรญิญาตร ีเพื่อเป็น
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แนวทางการจัดตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ในอนาคต นอกจากนี้  ยังมีโครงการจะเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวศิวกรรมศาสตร ์และปรญิญาโททางเกษตรศาสตร ์และวศิวกรรมศาสตร์
ดว้ย คาดว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ระยะทีส่าม จะมผีู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระมาณ 
๓,๓๕๕ งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ในระยะของแผนพัฒนาฯ ระยะที่สาม ประมาณ 
๓๘๙.๐๗ ลา้นบาท 

๘. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานการสอนวจิยั 
และผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์
ศกึษาศาสตร ์โดยมเีป้าหมายจะขยายการรกันักศกึษาใหม่เพิม่ขึน้จากปีละ ๖๘๕ คน ในปี ๒๕๑๕ 
เป็นปีละประมาณ ๑,๒๗๕ คน ในปี ๒๕๑๙ จ านวนนักศึกษาทัง้สิ้นจะเพิม่จาก ๑,๓๘๐ คน ในปี 
๒๕๑๕ เป็นปีละประมาณ ๔,๑๐๐ คน ในปีสุดท้ายของแผน คาดว่าในระยะของแผนที่สาม จะมี
ผูส้ าเรจ็การศกึษาประมาณ ๒,๑๙๐ คน และในระยะของแผนทีส่ามมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ด้
วางแผนงานเพื่อการจดัตัง้คณะใหม่เพิม่ขึ้น ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และคณะแพยศาสตร์งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ๕๕๕.๓๕ ลา้นบาท 

๙. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จะขยายและปรบัปรุงการด าเนินงานการ
สอนวจิยัและบณัฑติระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาต่างๆ ในคณะรฐัประศาสนศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ 
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ และคณะสถิตปิระยุกต์ โดยมเีป้าหมายจะขยายการรบันักศกึษาใหม่ใน
ระดบัปรญิญาโทเพิม่ขึ้นจากปีละ ๒๐๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละ ๓๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ส าหรบั
คณะสถติปิระยกุตซ์ึง่รบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรนีัน้ จะเลกิด าเนินการสอนปรญิญาตรใีนปี ๒๕๑๖ 
จ านวนนักศกึษาระดบัปรญิญาโท รวมทุกคณะจะเพิม่ขึ้นจากจ านวน ๕๔๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น 
๗๓๐ คน ในปี ๒๕๑๙ คาดว่าในระยะของแผนจะมผีู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทประมาณ 
๑,๑๕๐ คน งบประมาณค่าใชจ้า่ยตามโครงการน้ี ๗๙.๔๓ ลา้นบาท 

๑๐. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จะด าเนินการสอน การวจิยั และผลติบณัฑติ
ทางดา้นเทคโนโลย ีและครปูรญิญาการอาชวีศกึษา (ทัง้ครทูฤษฎชี่างและครโูรงงาน) วศิวกรระดบั
ปรญิญาในแขนงวศิวกรรมต่างๆ รวมทัง้ช่างเทคนิคระดบัปรญิญาและระดบัอนุปรญิญา และจะขยาย
การผลิตช่างฝีมอืให้แก่วงการอุตสาหกรรม โดยการขยายการด าเนินงานที่สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ทีธ่นบุร,ีพระนครเหนือ และนนทบุร ีตามเป้าหมายดงัน้ี 

สถาบนัเทคโนโลยธีนบุร ีจะรบันักศกึษารุ่นใหม่ระดบัปรญิญาและอนุปรญิญาจ านวน 
๕๒๕ คน ในปี ๒๕๑๕ และจะขยายการรบัเพิม่ขึน้เป็นปีละประมาณ ๗๗๐ คน ในปี ๒๕๑๙ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระนครเหนือ จะรบันักศกึษารุ่นใหม่ในระดบัประกาศนียบตัรปีละ 
๔๒๕ คน ในระยะต้นของแผน และจะขยายการรบัเพิม่เป็นปีละ ๔๘๐ คน ในระยะปลายแผนจะรบั
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นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรปีีละ ๑๔๐ คน ในปี ๒๕๑๕ และจะขยายการรบันักศกึษาเพิม่ขึน้เป็นปีละ 
๑๙๐ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนนักศึกษาระดบัปรญิญาโทซึ่งจะเริม่สอนในปี ๒๕๑๖ นัน้ จะเปิดรบั
ประมาณปีละ ๑๒ คน 

สถาบนัเทคโนโลยนีนทบุร ีในปี ๒๕๑๕ มเีป้าหมายจะรบันักศกึษาระดบัอนุปรญิญาปี
ละ ๓๐๐ คน ระดบัปรญิญาตรปีีละ ๖๐ คน และจะขยายการรบันักศกึษาในระดบัปรญิญาตรเีพิม่เป็น
ปีละ ๑๓๐ คน ใน ๒๕๑๙ ส่วนนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ซึง่จะเปิดสอนในปี ๒๕๑๗ นัน้ ก าหนดจะ
รบัปีละประมาณ ๒๐ คน 

จ านวนนักศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าทัง้สามแห่งจะเพิ่มจากจ านวน 
๓,๑๐๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นประมาณ ๓,๘๐๐ คน ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณค่าใชจ้่ายโครงการนี้ใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม ประมาณ ๑๑๖.๕๐ ลา้นบาท 

๑๑. มหาวิทยาลยัรามค าแหง จะด าเนินการสอน การวิจยั และผลิตบณัฑติระดับ
ปรญิญาตรใีนสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ โดยเปิดคณะนิติศาสตร์ บรหิารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร ์การด าเนินการสอนจะจดัการศกึษาแบบตลาดวชิา และเปิดรบันักศกึษาโดยไม่จ ากดั
จ านวน ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยจะเก็บค่าเล่าเรียนให้เพียงพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่าย  
ด าเนินการไดส้่วนหน่ึง และรฐับาลจะออกใชจ้่ายสนับสนุนการจดัตัง้มหาวทิยาลยันี้ ในช่วงระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม เป็นเงนิประมาณ ๑๒๕.๐๐ ลา้นบาท 

๑๒. โครงการพฒันามหาวิทยาลยั จะร่วมมอืและประสานงานกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ 
เพื่อจดัการศึกษาระดบัปรญิญาโทและเอก ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคม ีชีววิทยา และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อผลติอาจารย์ให้แก่มหาวทิยาลยัต่างๆ คาดว่าในปี ๒๕๑๕ จะมนีักศึกษาระดบั
ปรญิญาโทสาขาวชิาต่างๆ รวม ๑๒๑ คน และจะเพิม่จ านวนเป็นปีละ ๑๓๖ คน ในปี ๒๕๑๙ ส าหรบั
การศึกษาระดบัปรญิญาเอกนัน้จะจดัส่งนักศกึษาระดบัปรญิญาโทที่มคีวามสามารถดไีปศึกษาต่อ
สาขาละประมาณ ๓ คน (รวม ๑๕ คน ต่อปี) และจะมผีู้ส าเรจ็การศกึษาในระยะของแผนฯ เพื่อ
กลบัมาเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัดงันี้ 

อาจารยป์รญิญาโททางคณติศาสตร ์   ๕๐ คน ปรญิญาเอก  ๖ คน 

- ฟิสกิส ์  ๔๘ คน  “ ๖ คน 

- เคม ี  ๗๐ คน  “ ๖ คน 

- ชวีวทิยา ๘๖ คน  “ ๖  คน 

- เศรษฐศาสตร ์ ๔๐ คน  “ ๖ คน 
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งบประมาณเพื่อใชจ้่ายตามโครงการนี้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จะจ าแนก
รวมไวใ้นงบประมาณของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีใ่หก้ารศกึษาและวจิยั 

๑๓. โครงการภาษาองักฤษ จะประสานงานเกี่ยวกบัการพฒันาการศกึษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประสานงานการฝึกและอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มให้ 
นักศึกษาในโครงการพฒันามหาวทิยาลยั เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี
ประสานงานการสอนภาษาองักฤษในหน่วยงานต่างๆ โดยเผยแพร่ความรูแ้ละทฤษฎกีารสอนใหม่ๆ 
ตลอดจนจดัท าต าราเรยีน ข้อทดสอบ และสรา้งอุปกรณ์การสอน และท าการลดลองวจิยัผลส าเรจ็
เกี่ยวกบัการสอนภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาไทย จ านวนข้าราชการ นักศึกษา และอาจารย์
มหาวทิยาลยัที่จะเขา้รบัการสอบแบบเขม้ในปี ๒๕๑๕ จะมปีระมาณ ๓๑๐ คน และเพิม่เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ ๔๒๕ คน ในปี ๒๕๑๙ ส่วนอาจารยท์ีเ่ขา้รบัการอบรมวธิกีารสอนภาษาองักฤษจะเพิม่จ านวน
มาก ๑๒๕ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น ๓๐๐ คน ในปี ๒๕๑๙ 

ตามโครงการ ๑๐ ปี (๒๕๑๒–๒๕๒๑) ศูนยภ์าษาองักฤษจะอบรมภาษาองักฤษแบบ
เขม้ให้แก่อาจารยม์หาวทิยาลยัได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และให้การอบรมวธิสีอนภาษาองักฤษแก่
อาจารยส์อนภาษาองักฤษได้ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คดิเป็นงบประมาณด าเนินการในระยะแผนฯ ที่
สามเป็นจ านวนเงนิ ๑๕.๔ ลา้นบาท (โดยยงัไมร่วมค่าก่อสรา้งและอื่นๆ) 

การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ 

การศึกษาผูใ้หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน 

เนื่องจากยงัมผีู้ใหญ่อีกเป็นจ านวนมากที่ไม่เคยได้เข้าโรงเรยีน และมเีป็นจ านวนมากที่
ส าเรจ็ชัน้ประถม ๔ แลว้ยงัอ่านหนังสอืไม่ออก เพราะไม่มโีอกาสไดฝึ้กฝนเป็นเวลาตดิต่อกนั ฉะนัน้
ถ้าจะให้ประชากรได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยเต็มที่แล้ว จะต้องให้ได้ร ับการศึกษาเป็น
กระบวนการที่จะต้องด าเนินไปตลอดชวีติของแต่ละบุคคล ดงันัน้ ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่
สาม จงึได้จดัล าดบัความส าคญัของการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกโรงเรยีนไว้ในอนัดบัสูง 
โครงการพฒันาการศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษานอกโรงเรยีนทีส่ าคญั คอื 

๑. โครงการพฒันาการศึกษาผูใ้หญ่ของกรมสามญัศึกษา มเีป้าหมายจะลดจ านวน
ผู้ไม่รู้หนังสือให้น้อยลง และส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้ร ับการศึกษาสูงขึ้น ตลอดจน  
แก้ไขการลมืหนังสอืของประชากร โดยการปรบัปรุงงานการศกึษาผู้ใหญ่ขัน้ต่อเนื่องทัง้สายสามญั
และสายอาชพีใหไ้ดผ้ลเตม็ที ่โดยเฉพาะการศกึษาผูใ้หญ่สายอาชวีศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ จะเน้นใน 
๓ สาขา คอื คหกรรมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยจดัหน่วยอบรมใหส้มัพนัธก์บัความต้องการ
ของตลาดแรงงานในทอ้งถิน่ โครงการน้ีมเีป้าหมายจะเพิม่ปรมิาณนักศกึษาผูใ้หญ่จากปีละ ๔๔,๐๐๐ 
คนในต้นระยะของแผน เป็นปีละประมาณ ๑๓๐,๘๐๐ คน ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม  
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งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนี้จ านวนทัง้สิ้น ๒๐๘.๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ จะได้เน้นการผลติ
หนงัสอือ่านส าหรบัผูใ้หญ่ดว้ย 

๒. โครงการพัฒนาโรงเรียนหลักสูตรระยะสัน้ กรมอาชีวศึกษา  ปจัจุบันม ี
โครงการปรบัปรุงหน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที่ ๔๕ แห่ง และโรงเรยีนสารพดัช่างทีม่อียู่เดมิ ๔ แห่ง  
ทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค ท าการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่สาม จะจดัตัง้หน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที่เพิม่ขึ้น โดยคาดว่าจะขอรบัความช่วยเหลอืจาก  
สหรฐัอเมรกิา (ยูซอม) ในด้านเครื่องมอืเครื่องใช ้และอุปกรณ์าการสอน โครงการน้ีมเีป้าหมายจะ
ขยายการรบันักเรยีนเพิม่ขึน้จากปีละ ๔๔,๓๕๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็นปีละประมาณ ๘๙,๕๕๐ คน 
ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณค่าใชจ้า่ยของโครงการนี้รวมทัง้สิน้ ๑๖๒.๔๔ ลา้นบาท 

งานการศึกษาพิเศษและการศึกษาอ่ืนๆ 

ได้แก่ การปรบัปรุงกิจการพลศึกษา การค้นคว้าทางวิชาการ แนะแนวและการศึกษา 
นาฏศลิปและช่างศลิป โครงการส าคญั คอื 

๑. โครงการผลิตครูพลศึกษา มเีป้าหมายจะขยายการรบันักศึกษาวชิาพลศึกษา
ระดบัปรญิญาเพิม่ขึ้น ที่วทิยาลยัวชิาพลศึกษา จงัหวดัพระนคร คาดว่าในปีสุดท้ายของแผนจะมี 
นักศกึษาวชิาพลศกึษาระดบัปรญิญาจ านวนทัง้สิ้น ๑,๒๐๐ คน ในระยะของแผนก าหนดจะผลติครู 
พลศกึษาระดบัปรญิญาปีละประมาณ ๒๕๐ คน ส่วนการผลติครพูลศกึษาระดบั ป.กศ. พลศกึษาใน 
ส่วนภูมิภาคก าหนดสอนที่วิทยาลยัพลศึกษา จงัหวัดเชียงใหม่ และจะพิจารณาจดัตัง้วิทยาลัย  
พลศกึษาเพิม่ขึน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัยะลา มเีป้าหมายจะขยายการรบันักเรยีนฝึกหดั
ครู ป.กศ. พลศึกษาเพิม่จาก ๒๑๐ คน ในปี ๒๕๑๕ เป็น ๘๑๐ คน ในปี ๒๕๑๙ งบประมาณ 
ค่าใชจ้า่ยโครงการน้ีเป็นจ านวนทัง้สิน้ ๖๘.๐๐ ลา้นบาท 

๒. โครงการวิจยัและศนูยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ จะท าการส ารวจ 
และวิจยัหลกัสูตร แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และกระบวนการสอนแต่ละเรื่อง โดยจดัเป็น 
โครงการย่อยๆ ตดิต่อกนัไป เพื่อน าผลการวจิยัมาประกอบการพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขการด าเนิน -
งานการศกึษาทุกระดบั โดยมเีป้าหมายจะจดัสรา้งศูนยเ์ทคโนโลยขีึน้ในปี ๒๕๑๖ เพื่อท าการวจิยั
และทดลองและเผยแพร่เทคนิคใหม่ๆ ทางการศึกษา และจะประสานงานกับศูนย์ภูมิภาค
INNOTECH ขององคก์าร SEAMEO งบประมาณค่าใชจ้า่ยในโครงการ ๙.๙๗ ลา้นบาท 

๓. โครงการหน่วยบริการและประสานงานแนะแนวกลาง ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้มวีตัถุประสงคจ์ะให้ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารท า
หน้าทีเ่ป็นศูนยเ์ผยแพรแ่ละประสานงานแนะแนวการศกึษาและฝึกอาชพีระดบักระทรวงซึง่ปจัจุบนัน้ี
ยงัแยกปฏบิตัอิยูห่ลายหน่วยงานตามกรมต่างๆ จะเป็นศูนยก์ าหนดแผนงานอบรมแนะแนวของกรม
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และสถาบนัต่างๆ ใหส้อดคล้องกนัทัง้ในด้านทฤษฎแีละปฏบิตั ิรวมทัง้เป็นศูนยก์ลางจดัการอบรม 
เจา้หน้าทีแ่นะแนวเป็นครัง้คราว งบประมาณค่าใชจ้่ายโครงการนี้ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม เป็น
เงนิจ านวนทัง้สิน้ ๒.๗๙ ลา้นบาท 

งานพฒันาและส่งเสริมเยาวชน 

โดยเหตุที่ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะเร่งพฒันาแรงงานและความคดิอ่านของ
เยาวชน ทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาคให้สามารถท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ ใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่าม จงึถอืว่างานพฒันาและส่งเสรมิเยาวชนอนัอยู่ในความรบัผดิชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิเยาวชนแห่งชาตจิะมบีทบาทส าคญัยิง่ขึน้ ตามแนวการด าเนินงาน
ดงันี้ 

๑. โครงการพฒันาเยาวชนชนบทอย่างผสมผสาน จะขยายและปรับปรุงการ
ด าเนินงานศูนยฝึ์กผู้น าเยาวชนชนบท โดยเน้นหนักในด้านวชิาชพี ขณะเดยีวกนัจะให้ความรู้ใน
ดา้นหนงัสอืและการฝึกอบรมระยะสัน้อื่นๆ ทีเ่หมาะสมแก่สภาพในชนบท การจดัการสื่อสารมวลชน
โดยวธิกีารต่างๆ เช่น การอบรมวชิาเกษตรกรรมทางภาพยนตร ์การให้ความรูเ้กี่ยวกบัการรกัษา
ปลอดภยัมัน่คงในส่วนบุคคลและส่วนรวม และเน้นหนักในเรื่องการจดัตัง้สนิเชื่อเพื่อเยาวชน ในช่วง
ระยะในแผนพฒันาฯ ระยะที่สาม จะพจิารณาจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชนบทที่ภาคใต้ จงัหวดั
สตูล และทีจ่งัหวดัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออกีภาคละหน่ึงแห่ง 

๒. โครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชนในตัวเมือง  เป็นโครงการจัดท าขึ้นเพื่อให้
ประสานงานกบัโครงการพฒันาท้องถิ่น ซึ่งจดัขึน้โดยคณะนิสตินักศกึษาและนักเรยีนระดบัต่างๆ 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในตวัเมอืงซึง่ส่วนหนึ่งขาดการศกึษาขัน้ต่อเนื่อง และบางกลุ่มยงั
ขาดอาชีพ ได้มีโอกาสฝึกฝนความรู้ช านาญในวิชาชีพและมทีัศนะคติอันดีงามต่อสงัคมและต่อ
ประเทศ งบประมาณทัง้สิน้ตามโครงการทัง้สอง ๖๒.๑๒ ลา้นบาท 
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ตารางท่ี ๔ 
เป้าหมายจ านวนนักเรียนและนักศึกษาตามแผนพฒันาฯ ระยะท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) *๑/ 

(จ านวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดบั) 
 

ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

อนุบาลศึกษาและเดก็เลก็ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๖๐,๓๐๐ ๑๗๓,๒๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ๒๒,๕๐๐ ๒๓,๑๐๐ ๒๔,๑๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๖,๖๐๐ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ๑๓,๑๐๐ ๑๓,๒๐๐ ๑๔,๒๐๐ ๑๕,๑๐๐ ๑๕,๘๐๐ 
เทศบาล ๓,๔๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๖๐๐ 
โรงเรยีนราษฎร ์ ๙๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๔๒,๐๐๐ 

ประถมศึกษาตอนต้น ๔,๙๔๘,๙๐๐ ๕,๑๒๓,๔๐๐ ๕,๓๑๐,๔๐๐ ๕,๕๑๒,๕๐๐ ๕,๗๐๓,๕๐๐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ๗๙,๙๐๐ ๘๒,๔๐๐ ๘๓,๔๐๐ ๘๔,๕๐๐ ๘๕,๕๐๐ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ๔,๐๘๕,๐๐๐ ๔,๒๒๑,๐๐๐ ๔,๓๗๑,๐๐๐ ๔,๕๒๒,๐๐๐ ๔,๖๖๕,๐๐๐ 
เทศบาล ๒๓๐,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ ๒๖๑,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ ๓๐๔,๐๐๐ 
โรงเรยีนราษฎร ์ ๕๕๔,๐๐๐ ๕๗๗,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ ๖๒๔,๐๐๐ ๖๔๙,๐๐๐ 

ประถมศึกษาตอนปลาย ๑,๐๑๓,๓๐๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๑,๒๓๒,๐๐๐ ๑,๓๗๙,๔๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ๑๖๔,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๑๘๑,๐๐๐ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ๔๗๙,๐๐๐ ๕๖๑,๐๐๐ ๖๖๙,๐๐๐ ๘๐๖,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ 
เทศบาล ๖๔,๓๐๐ ๖๖,๙๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๓,๔๐๐ ๗๗,๐๐๐ 
โรงเรยีนราษฎร ์ ๓๐๖,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๓๒๑,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ 

มธัยมศึกษาตอนต้นสาย
สามญั 

๕๕๓,๐๐๐ ๖๑๑,๐๐๐ ๖๖๙,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ 

รฐับาล ๓๒๓,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๔๑๙,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๕๒๓,๐๐๐ 
ราษฎร ์ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๖๒,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามญั 

 
๗๗,๖๐๐ 

 
๘๖,๙๐๐ 

 
๙๖,๒๐๐ 

 
๑๐๔,๘๐๐ 

 
๑๑๑,๙๐๐ 

รฐับาล ๔๗,๕๐๐ ๕๕,๙๐๐ ๖๔,๒๐๐ ๗๑,๙๐๐ ๗๘,๑๐๐ 
ราษฎร ์ ๓๐,๑๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๙๐๐ ๓๓,๘๐๐ 
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ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

มธัยมศึกษาสายอาชีพ *๒/ ๖๗,๔๐๐ ๖๙,๒๐๐ ๗๒,๒๐๐ ๗๔,๒๐๐ ๗๖,๕๐๐ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ ๓,๑๐๐ ๒,๖๐๐ ๒,๒๐๐ ๑,๙๐๐ ๑,๗๐๐ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย ๖๔,๓๐๐ ๖๖,๖๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๒,๓๐๐ ๗๔,๘๐๐ 

วชิาชพีชัน้สงู ๑๗,๘๐๐ ๒๑,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ ๒๕,๑๐๐ ๒๖,๕๐๐ 
ระดบัเทคนิค ๑๔,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๒๐,๙๐๐ ๒๒,๒๐๐ 
สถาบนัพระจอมเกลา้      
ภาคปกต ิ ๓,๑๐๐ ๓,๔๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๘๐๐ 
ภาคสมทบ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

ฝึกหดัคร ู ๘๕,๒๐๐ ๙๓,๗๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๙,๒๐๐ ๑๑๙,๔๐๐ 
ครสูามญัระดบัประกาศนีย- 
บตัร 

 
 

    

ภาคปกต ิ ๔๖,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ 
ภาคสมทบ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

ระดบัปรญิญาตร ี      
ภาคปกต ิ ๖,๔๕๐ ๗,๔๔๐ ๘,๓๗๐ ๙,๒๑๐ ๑๐,๐๗๐ 
ภาคสมทบ ๗,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๑๑,๙๐๐ 

ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี ๕๕๐ ๕๖๐ ๖๓๐ ๗๙๐ ๙๓๐ 
ครอูาชวีศกึษา ๓,๓๐๐ ๓,๘๐๐ ๔,๑๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๕๐๐ 

มหาวทิยาลยั *๓/ ๔๘,๓๙๐ ๕๑,๔๙๐ ๕๕,๓๗๐ ๕๙,๓๗๐ ๖๓,๗๕๐ 
ระดบัอนุปรญิญาและ 
ปรญิญาตร ี

 
 

    

มนุษยศาสตร ์ ๔,๐๔๐ ๔,๑๓๐ ๔,๓๑๐ ๔,๕๙๐ ๕,๐๐๐ 
ศกึษาศาสตร ์ ๔,๘๘๐ ๕,๗๓๐ ๖,๓๐๐ ๖,๗๖๐ ๗,๒๐๐ 
วจิติรศลิป์ ๙๒๐ ๙๔๐ ๑,๐๕๐ ๑,๒๓๐ ๑,๔๑๐ 
สงัคมศาสตรแ์ละ 
นิตศิาสตร ์

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๔,๔๔๐ 

 
๑๔,๘๙๐ 

 
๑๕,๑๗๐ 

 
๑๕,๙๙๐ 

วทิยาศาสตร ์ ๒,๙๗๐ ๓,๓๙๐ ๓,๘๐๐ ๔,๐๗๐ ๔,๖๘๐ 
วศิวกรรมศาสตร ์ ๓,๗๒๐ ๔,๒๑๐ ๔,๕๙๐ ๕,๑๔๐ ๕,๖๐๐ 
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ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

แพทยศาสตร ์ ๘,๕๒๐ ๙,๒๙๐ ๑๐,๒๐๐ ๑๑,๓๖๐ ๑๒,๔๔๐ 
เกษตรศาสตร ์ ๔,๐๓๐ ๔,๓๙๐ ๔,๖๔๐ ๔,๙๕๐ ๕,๒๓๐ 

ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี
รวมทกุสาขา 

 
๔,๓๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๖๐๐ 

 
๕,๙๐๐ 

 
๖,๒๐๐ 

การศึกษาผู้ใหญ่ ๕๖,๒๒๐ ๖๘,๘๔๐ ๘๔,๗๘๐ ๑๐๔,๘๑๐ ๑๓๐,๘๐๐ 
อาชีวศึกษาหลกัสตูร 
ระยะสัน้ 

 
๔๔,๓๕๐ 

 
๕๑,๔๕๐ 

 
๖๐,๔๕๐ 

 
๗๔,๔๕๐ 

 
๘๙,๕๐๐ 

การศกึษาพเิศษ ๙,๕๑๐ ๑๐,๓๕๐ ๑๑,๒๔๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
พลศกึษา ๑,๓๓๐ ๑,๕๗๐ ๑,๖๓๐ ๑,๗๑๐ ๒,๐๐๐ 
ระดบัปรญิญา ๑,๑๒๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
ระดบั ป.กศ. สงู ๒๑๐ ๒๑๐ ๓๓๐ ๕๑๐ ๘๐๐ 

ช่างศิลป์ ๔๐๐ ๔๖๐ ๕๐๐ ๕๔๐ ๖๐๐ 
นาฏศิลป์ ๑,๕๐๐ ๑,๖๓๐ ๑,๗๕๐ ๑,๙๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมทุกระดบั ๗,๐๖๑,๙๐๐ ๗,๔๔๙,๐๙๐ ๗,๘๗๙,๙๒๐ ๘,๓๖๕,๑๘๐ ๘,๘๘๐,๙๕๐ 
 

หมายเหต ุ * ๑/ เป้าหมายจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดเป็นเป้าหมายทีค่ดิตามวงเงนิพฒันาการศกึษา 
 รวมทัง้โครงการทีก่ าหนดไวใ้นงบส ารอง 
     * ๒/   คดิเฉพาะเป้าหมายของโรงเรยีนรฐับาล 
                  *๓/ คดิเฉพาะเป้าหมายของมหาวทิยาลยั ๙ แห่ง ไม่รวมมหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่รบันกัเรยีน 

      ไม่จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 450 

ตารางท่ี ๕ 
จ านวนนิสิตนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลยั 

(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 

มหาวิทยาลยั ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
๕,๔๘๐ 

 
๕,๙๖๐ 

 
๖,๔๖๐ 

 
๖,๙๖๐ 

 
๗,๖๕๐ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ๒,๐๗๐ ๒,๖๓๐ ๒,๙๐๐ ๓,๑๘๐ ๓,๓๘๐ 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ๑๔,๑๖๐ ๑๕,๔๓๐ ๑๖,๑๘๐ ๑๖,๗๕๐ ๑๗,๓๓๐ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ๗,๑๗๐ ๗,๙๗๐ ๘,๗๔๐ ๙,๖๖๐ ๑๐,๓๗๐ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ๑๐,๘๖๐ ๑๐,๒๐๐ ๑๐,๒๔๐ ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๓๗๐ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ๕,๓๐๐ ๔,๙๑๐ ๕,๒๒๐ ๕,๖๒๐ ๕,๙๐๐ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ๑,๓๔๐ ๑,๕๙๐ ๑,๘๗๐ ๒,๑๘๐ ๒,๔๙๐ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ๑,๓๘๐ ๒,๐๐๐ ๒,๖๘๐ ๓,๔๕๐ ๔,๑๑๐ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร- 
ศาสตร ์

 
๕๔๐ 

 
๖๐๐ 

 
๖๕๐ 

 
๗๑๐ 

 
๗๓๐ 

คณะแพทยศ์าสตร ์(มหดิล- 
เชยีงใหม)่* 

 
๙๐ 

 
๒๐๐ 

 
๔๓๐ 

 
๗๘๐ 

 
๑,๔๒๐ 

      

รวม ๔๘,๓๙๐ ๕๑,๔๙๐ ๕๕,๓๗๐ ๕๙,๓๗๐ ๖๓,๗๕๐ 

 
หมายเหต ุ*   จ านวนนิสตินกัศกึษาสาขาแพทยเ์พิม่ขึน้ตามเป้าหมายโครงการขยายการ 
  ผลติก าลงัคน สาขาแพทยใ์นระยะ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ 
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ตารางท่ี 6 
เป้าหมายการรบันักเรียนเข้าใหม่แต่ละปี 

(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 

ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

 
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ 

 
๑,๕๖๗,๓๐๐ 

 
๑,๖๐๒,๓๐๐ 

 
๑,๖๓๔,๓๐๐ 

 
๑,๖๖๘,๕๐๐ 

 
๑,๗๐๘,๗๐

๐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ๒๐,๗๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๓๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๒๑,๗๐๐ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ๑,๒๗๖,๐๐๐ ๑,๓๐๔,๐๐๐ ๑,๓๒๘,๐๐๐ ๑,๓๕๔,๐๐๐ ๑,๓๘๖,๐๐๐ 
เทศบาล ๖๘,๖๐๐ ๗๓,๓๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
โรงเรยีนราษฎร ์ ๒๐๒,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๙,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑/ ๓๙๐,๔๐๐ ๔๓๔,๔๐๐ ๔๘๖,๓๐๐ ๕๔๒,๕๐๐ ๖๑๓,๐๐๐ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ๕๘,๓๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๖๐,๑๐๐ ๖๐,๒๐๐ ๖๐,๔๐๐ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ๒๐๑,๐๐๐ ๒๔๑,๐๐๐ ๒๘๙,๐๐๐ ๓๔๑,๐๐๐ ๔๐๘,๐๐๐ 
เทศบาล ๒๓,๐๐๐ ๒๔,๒๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๒๖,๓๐๐ ๒๗,๖๐๐ 
โรงเรยีนราษฎร ์ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ *๒/ ๒๑๑,๐๐๐ ๒๓๓,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐ 
รฐับาล ๑๒๖,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐ 
ราษฎร ์ ๘๕,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔      
(สายสามญั) ๔๖,๕๐๐ ๕๐,๘๐๐ ๕๕,๗๐๐ ๕๙,๔๐๐ ๖๒,๖๐๐ 

รฐับาล ๒๙,๓๐๐ ๓๓,๒๐๐ ๓๗,๖๐๐ ๔๐,๙๐๐ ๔๓,๗๐๐ 
ราษฎร ์ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๕๐๐ ๑๘,๙๐๐ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔      
(สายอาชพี)      

รฐับาล ๒๕,๓๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๖,๙๐๐ ๒๗,๗๐๐ ๒๘,๔๐๐ 
ฝึกหดัคร ู ๒๘,๘๗๐ ๓๒,๕๔๐ ๓๖,๕๔๐ ๓๙,๘๓๐ ๔๒,๒๖๐ 

ระดบัประกาศนียบตัร      
ปีที ่๑ ๑๙,๖๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๒๕,๔๐๐ ๒๕,๔๐๐ 
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ระดบัการศึกษา ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ 

ระดบัประกาศนียบตัร      
ชัน้สงูปีที ่๑ ๖,๐๑๐ ๖,๐๙๐ ๙,๐๐๐ ๙,๖๕๐ ๑๑,๙๐๐ 

ระดบัปรญิญาปีที ่๑      
และปีที ่๓ ๓,๒๖๐ ๓,๙๕๐ ๔,๑๔๐ ๔,๗๘๐ ๔,๙๖๐ 

มหาวิทยาลยั ๑๑,๑๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๒,๗๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๗๐๐ 
นกัศกึษาเขา้ใหมซ่ึง่รบั      

จากผูส้ าเรจ็ มศ.๕ ๑๑,๑๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๒,๗๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๗๐๐ 
      

 
หมายเหต*ุ ๑/       อตัราการเรยีนต่อในชัน้ประถมปีที ่๕ ของนกัเรยีนทีจ่บชัน้ประถมปีที ่๔ 
    ปี ๒๕๑๔/๒๕๑๕  ๒๕๑๕/๒๕๑๖  ๒๕๑๖/๒๕๑๗    ๒๕๑๗/๒๕๑๘   ๒๕๑๘/๒๕๑๙ 
    รอ้ยละ ๔๒          ๔๔      ๔๗               ๕๐              ๕๖ 
                 ๒/   อตัราการเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ของนกัเรยีนทีเ่รยีนจบชัน้ประถมปีที ่๗ 
    ปี  ๒๕๑๔/๒๕๑๕   ๒๕๑๕/๒๕๑๖   ๒๕๑๖/๒๕๑๗  ๒๕๑๗/๒๕๑๘  ๒๕๑๘/๒๕๑๙ 
    รอ้ยละ ๘๒           ๘๑         ๘๑       ๘๐               ๘๐ 
                            ๒/ อตัราการเขา้เรยีนต่อในชัน้ มศ.๑ ในปีการศกึษา ๒๕๑๕/๒๕๑๖  ต ่ากว่าปีการศกึษา   

              ๒๕๑๔/๒๕๑๕ เน่ืองจากฐานของผูท้ีจ่บ ป.๗ จะขยายกวา้งกว่าในระยะแผนที ่๒ 
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ตารางท่ี ๗ 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 

ตามแผนพฒันาการศึกษาฯ ระยะท่ีสาม (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 

              ปีการศึกษา 
 
ระดบัการศึกษา 

๒๕๑๕/๑๖ 
จ านวนผูส้ าเรจ็ 

๒๕๑๖/๑๗ 
จ านวนผูส้ าเรจ็ 

๒๕๑๗/๑๘ 
จ านวน
ผูส้ าเรจ็ 

๒๕๑๘/๑๙ 
จ านวนผูส้ าเรจ็ 

๒๕๑๙/๒๐ 
จ านวน
ผูส้ าเรจ็ 

ระดบัประถม      
ป.๔  ๙๒๒,๐๐๐ ๙๖๒,๐๐๐ ๑,๐๑๙,๐๐๐ ๑,๐๘๓,๐๐๐ ๑,๑๔๕,๐๐๐ 
ป.๗  ๒๗๓,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๖,๐๐๐ ๓๖๙,๐๐๐ ๔๑๘,๐๐๐ 

ระดบัมธัยม      
ม.๓ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๘๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ 
มศ.๕ ๒๐,๗๐๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๙,๖๐๐ ๓๔,๖๐๐ ๓๘,๗๐๐ 
มศ.๖ (สายอาชพีของ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑๘,๙๐๐ ๑๙,๔๐๐ ๒๐,๓๐๐ 
โรงเรยีนรฐับาล)      

วชิาชพีชัน้สงู ๕,๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๘,๒๐๐ ๘,๙๐๐ ๙,๘๐๐ 
ครอูาชวีศกึษา ๑,๒๐๐ ๑,๗๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๙๐๐ 
ฝึกหดัคร ูป.กศ. ๒๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๖,๖๐๐ ๒๘,๒๐๐ ๒๘,๒๐๐ 
ฝึกหดัคร ูป.กศ. สงู ๖,๙๐๐ ๘,๔๐๐ ๘,๖๐๐ ๑๑,๓๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

ระดบัอดุมศึกษา      
(เฉพาะปรญิญาตร)ี      
วทิยาลยัวชิาการศกึษา ๓,๔๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ ๕,๕๐๐ 
สถาบนัเทคโนโลย ี ๒๗๐ ๓๖๐ ๓๙๐ ๔๔๐ ๔๔๐ 
พระจอมเกลา้      
มหาวทิยาลยั  ๙ แหง่      
มนุษยศาสตร ์ ๙๗๐ ๙๑๐ ๘๗๐ ๙๑๐ ๑,๐๒๐ 
ศกึษาศาสตร ์ ๙๓๐ ๑,๐๖๐ ๑,๓๒๐ ๑,๔๔๐ ๑,๕๑๐ 
วจิติรศลิป ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๘๐ ๒๑๐ 
สงัคม นิตศิาสตร ์ ๒,๖๗๐ ๒,๗๙๐ ๒,๖๙๐ ๒,๗๒๐ ๒,๘๓๐ 
วทิยาศาสตร ์ ๕๓๐ ๗๑๐ ๗๖๐ ๙๐๐ ๑,๐๐๐ 
วศิวกรรมศาสตร ์ ๖๑๐ ๗๔๐ ๘๑๐ ๙๗๐ ๑,๐๙๐ 
แพทยศาสตร*์ ๙๘๐ ๑,๐๗๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๘๐ ๑,๕๒๐ 
เกษตรศาสตร ์ ๙๗๐ ๑,๐๑๐ ๑,๑๒๐ ๑,๒๖๐ ๑,๒๗๐ 

หมายเหต*ุ หมายถงึการศกึษาในสาขาแพทยท์ุกแขนง รวมพยาบาลศาสตร ์สาธาณสขุศาสตร ์ฯลฯ 
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ตารางท่ี ๘ 
รายละเอียด งบพฒันาการศึกษา 

(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 
(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

ระดบัประถมศึกษาและอนุบาล ๑๖,๗๖๔,๕๗ ๗๘๑.๖๗ ๑๗,๕๕๖.๒๔ 
กรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๑๕,๒๘๒,๔๕ ๖๐๗.๕๖ ๑๕,๘๙๐.๐๑ 
๑. โครงการต่อเน่ือง    

๑.๑ งานด าเนินการประถมศกึษาตอนตน้ ๑๒,๒๙๕.๐๒ ๘๐.๐๐ ๑๒,๓๗๕.๐๒ 
๑.๒ งานด าเนินการประถมศกึษาตอนปลาย ๒,๖๘๓.๐๖ ๓๕.๒๓ ๒,๗๑๘.๒๙ 
๑.๓ โครงการแกไ้ขการขาดแคลนครใูนทอ้งถิน่

กนัดาร 
๒๗.๐๐ 

 
- 
 

๒๗.๐๐ 
 

๑.๔ โครงการสรา้งบา้นพกัครใูนถิน่กนัดาร ๑๔๔.๐๐ ๑๐๔.๐๐ ๒๔๘.๐๐ 
๒. โครงการใหม่    

๒.๑ โครงการแจกหนงัสอืเรยีนแกเ่ดก็ยากจน ๑๐๓.๐๐ ๔๒.๐๐ ๑๔๕.๐๐ 
๒.๒ โครงการปรบัปรงุโรงเรยีนใหม้ลีกัษณะเป็น

โรงเรยีนชมุชน 
๗.๖๕ 

 
- 
 

๗.๖๕ 
 

๒.๓ โครงการปรบัปรงุอปุกรณ์การเรยีนการสอน ๒๒.๗๒ - ๒๒.๗๒ 
๒.๔ โครงการจดัตัง้เจา้หน้าทีส่ว่นการศกึษา

จงัหวดัและหมวดอ าเภอ 
- ๒๒๒.๒๐ ๒๒๒.๒๐ 

 
หมายเหต ุ งบพฒันาส ารอง หมายถงึ ค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันาการศกึษาทีม่ลี าดบัความส าคญัรองลงมาเงนิค่าใชจ้่ายส่วนนี้

   อาจจะใชจ้ากเงนิงบประมาณของประเทศสว่นทีเ่พิม่เตมิรวมทัง้เงนิกูแ้ละเงชิ่วยเหลอืจากต่างประเทศ 
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

๒.๕ โครงการฟ้ืนฟูจดัตัง้สารวตัรศกึษา - ๘๘.๖๐ ๘๘.๖๐ 
๒.๖ โครงการจดัตัง้ผูต้รวจการศกึษา - ๓๕.๕๓ ๓๕.๕๓ 

 ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั    
กรมสามญัศึกษา ๑,๔๘๒.๑๒ ๑๗๔.๑๑ ๑,๖๕๖.๒๓ 
๑. โครงการต่อเน่ือง    
 ๑.๑ งานด าเนินการประถมศกึษา  ๘๒๗.๘๗ ๘.๓๖ ๘๓๖.๒๓ 
 ๑.๒ งานนิเทศและอบรม ๑๙๘.๑๗ ๔๙.๕๐ ๒๔๗.๖๗ 
 ๑.๓ งานด าเนินการศกึษาสงเคราะห ์ ๑๕๑.๐๗ ๘.๐๐ ๑๕๙.๐๗ 
 ๑.๔ งานด าเนินการศกึษาอนุบาล ๒๔๙.๗๕ ๘๓.๒๕ ๓๓๓.๒๐ 
 ๑.๕ งานด าเนินการควบคมุมาตรฐาน    
  คน้ควา้และสง่เสรมิการประถมศกึษา ๕๕.๒๖ ๒๕.๐๐ ๘๐.๒๖ 
ระดบัมธัยมศึกษา ฝึกหดัคร ูอาชีวศึกษา    
และวิชาชีพชัน้สงู ๗,๔๙๐.๗๔ ๑๙๑.๕๐ ๗,๖๘๒.๒๔ 
กรมวิสามญัศึกษา ๔,๑๕๔.๘๗ ๑๐๗.๐๐ ๔,๒๖๑.๘๗ 
๑. โครงการต่อเน่ือง    
 ๑.๑ งานด าเนินการโรงเรยีนรฐับาล ๓,๕๙๔.๖๗ ๖๙.๐๐ ๓,๖๖๓.๖๗ 
 ๑.๒ โครงการจดัโรงเรยีนมธัยมแบบประสม ๓๔.๙๐ - ๓๔.๙๐ 
 ๑.๓ งานด าเนินการโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ๖๖.๖๐ - ๖๖.๖๐ 
 ๑.๔ งานศกึษานิเทศกแ์ละอบรมคร ู ๖๑.๓๒ - ๖๑.๓๒ 

๑.๕ งานวดัผลการศกึษา และทนุสง่เสรมิ ๔๘.๑๗ - ๔๘.๑๗ 
การศกึษา    
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

๒. โครงการใหม่    
๒.1 โครงการเปิดโรงเรยีนมธัยมประจ าอ าเภอ ๒๒๕.๐๐ - ๒๒๕.๐๐ 
๒.๒ โครงการปรบัปรงุโรงเรยีนมธัยมชนบท ๗๒.๐๘ - ๗๒.๐๘ 
๒.๓ โครงการปรบัปรงุโรงเรยีนมธัยมใน ๕๒.๑๓ - ๕๒.๑๓ 

 สว่นภมูภิาค (จุดสกดั)    
๒.๔ โครงการวจิยัขอ้สอบและผลการสอบ - ๙.๐๐ ๙.๐๐ 
๒.๕ โครงการพฒันาการเรยีนการสอน - ๒๙.๐๐ ๒๙.๐๐ 

กรมอาชีวศึกษา ๒,๐๑๙.๔๓ ๘๔.๕๐ ๒,๑๐๓.๙๓ 
๑. โครงการต่อเน่ือง    
 ๑.๑ งานโรงเรยีนเกษตรกรรม ๓๔๕.๗๐ - ๓๔๕.๗๐ 
 ๑.๒ งานโรงเรยีนการชา่ง ๗๓๙.๓๖ ๔๐.๐๐ ๗๗๙.๓๖ 
 ๑.๓ งานโรงเรยีนพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม ๔๒๒.๐๓ ๒๒.๕๐ ๔๔๔.๕๓ 
 ๑.๔ งานโรงเรยีนวชิาชพีชัน้สงู ๔๒๑.๕๘ ๒๒.๐๐ ๔๔๓.๕๘ 
 ๑.๕ โครงการพฒันาอาชวีศกึษา ๓๔.๑๗ - ๓๔.๑๗ 
 ๑.๖ งานศกึษานิเทศกแ์ละอบรมคร ู ๑๔.๗๑ - ๑๔.๗๑ 
 ๑.๗ โครงการศนูยว์ศิวกรรมการเกษตร ๙.๙๘ - ๙.๙๘ 
 ๑.๘ งานกองบรกิารเครือ่งจกัรกล ๑๒.๖๐ - ๑๒.๖๐ 
๑.๙ งานควบคมุทะเบยีนนกัเรยีนลและสอบไล่ ๑๒.๙๕ - ๑๒.๙๕ 

และตรวจโรงเรยีนอาชวีศกึษา    
๑.๑๐ งานออกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง ๖.๓๕ - ๖.๓๕ 
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

กรมการฝึกหดัคร ู ๑,๓๑๖.๔๔ - ๑,๓๑๖.๔๔ 

๑. โครงการต่อเน่ือง    
๑.๑  งานผลติครปูระกาศนียบตัรการศกึษา ๑,๒๕๙,๕๔ - ๑,๒๕๙,๕๔ 
๑.๒  งานนิเทศกก์ารศกึษา ๒๙.๕๑ - ๒๙.๕๑ 
๑.๓ งานสง่เสรมิวทิยฐานะคร ู  ๑๔.๒๗ - ๑๔.๒๗ 
๑.๔  งานวจิยัจติวทิยา  ๗.๑๖ - ๗.๑๖ 
๑.๕  งานท าแบบทดสอบมาตรฐาน  ๕.๙๖ - ๕.๙๖ 

ระดบัอดุมศึกษา ๕,๔๕๒.๒๗ ๑๙๖.๒๒ ๕,๖๓๘.๔๙ 
มหาวิทยาลยั (งานเดิม รวมกบัโครงการใหม่) ๔,๙๓๕.๗๒ ๑๙๖.๒๒ ๕,๑๓๑.๙๔ 

๑. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๔๗๙.๔๕ - ๔๗๙.๔๕ 
๒. มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ๓๘๙.๐๗ ๑๗.๒๒ ๔๐๖.๓๐ 
๓. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ๗๖๖.๔๑ ๖๙.๕๐ ๘๓๕.๙๑ 
๔. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ๘๐๑.๑๓ ๔.๖๓ ๘๐๕.๗๖ 
๕. มหาวทิยาลยัมหดิล ๑,๓๖๓.๕๗ ๖.๗๐ ๑,๓๗๐.๒๗ 
๖. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ๕๕๕.๓๕ ๗๖.๑๘ ๖๓๑.๕๓ 
๗. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๒๒.๒๖ - ๒๒๒.๒๖ 
๘. มหาวทิยาลยัศลิปากร ๑๔๕.๐๔ ๑๗.๘๔ ๑๗๑.๘๗ 
๙. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ๗๙.๔๔ - ๗๙.๔๔ 
๑๐. มหาวทิยาลยัรามค าแหง ๑๒๕.๐๐ - ๑๒๕.๐๐ 
๑๑. โครงการพฒันามหาวทิยาลยั* (งานบรหิาร) - ๔.๑๕ ๔.๑๕ 
 
หมายเหต ุ *โครงการพฒันามหาวทิยาลยัคดิเฉพาะงบบรหิารของโครงการทีจ่ดัตัง้ไวท้ีส่ านกังานสภา  

      การศกึษาแห่งชาต ิสว่นเงนิอุดหนุนการศกึษาชัน้ปรญิญาเอกไดร้วมไวใ้นงบมหาวทิยาลยั  
    ต่างๆ แลว้ 
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

การฝึกหดัคร ู ๔๐๐.๐๕ - ๔๐๐.๐๕ 
โครงการต่อเน่ือง    

๑. งานผลติครชูัน้ปรญิญาวชิาการศกึษา ๔๐๐.๐๕ - ๔๐๐.๐๕ 
อาชีวศึกษา ๑๑๖.๕๐ - ๑๑๖.๕๐ 
โครงการใหม่ ๑๔.๒๗ - ๑๔.๒๗ 

๑. โครงการสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ๑๑๖.๕๐ - ๑๑๖.๕๐ 
การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาพิเศษ และ

การศึกษาอ่ืนๆ 
๑,๕๐๔.๔๒ ๗๑.๔๗ ๑,๕๗๕.๘๙ 

กรมสามญัศึกษา ๒๐๘.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๓๑.๐๐ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานด าเนินการศกึษาผูใ้หญ ่ ๒๐๘.๐๐ ๒๓.๐ ๒๓๑.๐๐ 
กรมอาชีวศึกษา ๑๖๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘๕.๐๐ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานโรงเรยีนหลกัสตูรระยะสัน้และ    
  หน่วยฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที ่ ๑๖๒.๔๔ ๑๘.๐๐ ๑๘๐.๔๔ 
 ๒. งานฝึกอบรมชา่งตามโครงการ    
  เรง่รดัพฒันาชนบท ๔.๕๖ - ๔.๕๖ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชน    
แห่งชาติ ส านักท าเนียบนายกรฐัมนตรี ๖๒.๑๒ ๒.๔๗ ๖๔.๕๙ 
โครงการใหม่    
 ๑. งานพฒันาเยาวชนชนบท 
 ๒. งานพฒันาเยาวชนในเมอืง 

๖๒.๑๒ ๒.๔๗ ๖๔.๕๙ 
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

กรมวิสามญัศึกษา ๖๖๒.๐๕ - ๖๖๒.๐๕ 
 โครงการต่อเน่ือง    

๑. งานบรหิารและควบคมุโรงเรยีนราษฎร ์ ๖๔๑.๕๐ - ๖๔๑.๕๐ 
โครงการใหม่    

๑. โครงการสรา้งศนูยอ์บรมครโูรงเรยีน ๕๕   
  ราษฎร ์ ๒๐.๑ - ๒๐.๕๕ 
กรมพลศึกษา ๑๕๒.๐ - ๑๕๒.๐๑ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานผลติครพูลศกึษา    
  ๑.๑ ระดบัปรญิญา ๒๗.๘๓ - ๒๗.๘๓ 
  ๑.๒ ระดบัประกาศนียบตัร ๔๐.๑๘ - ๔๐.๑๘ 
 ๒. งานสง่เสรมิกฬีาโรงเรยีนและกฬีา    
  ประชาชน ๙.๐๐ - ๙.๐๐ 
 ๓. งานสง่เสรมิพลศกึษา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๐๐ 
 ๔. งานด าเนินกจิการลกูเสอื ๑๓.๔๐ - ๑๓.๔๐ 
 ๕. งานด าเนินกจิการอนุกาชาด ๔.๖๐ - ๔.๖๐ 
 ๖. งานด าเนินกจิการกรฑีาสถานแหง่ชาต ิ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ 
โครงการใหม่    
 ๑. โครงการสง่เสรมิสขุภาพนกัเรยีน  ๗.๐๐ - ๗.๐๐ 
 ๒. งานพฒันาเยาวชนในเมอืง ๖.๐๐ - ๖.๐๐ 
 ๓. งานนิเทศกแ์ละอบรม ๕.๐๐ - ๕.๐๐ 
กรมวิชาการ ๕๖.๕๙ ๒๐.๐๐ ๗๖.๕๙ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานสรา้งหลกัสตูรใหม ่ ๒.๗๓ - ๒.๗๓ 
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(ล้านบาท) 

ระดบัการศึกษา/ส่วนราชการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(๑) 
ส ารอง 

(๒) 
รวม 

(๑) + (๒) 

๒. งานผลติและสง่เสรมิการผลติแบบเรยีน ๓๐.๘๐ ๒๐.๐๐ ๕๐.๘๐ 
 ๓. งานส ารวจและวจิยัทางการศกึษา ๙.๙๗ - ๙.๙๗ 
 ๔. งานศนูยว์สัดุการศกึษา ๖.๒๗ - ๖.๒๗ 

๕. งานศาลาวนัเดก็ ๒.๓๔ - ๒.๓๔ 
๖. งานทอ้งฟ้าจ าลองและหอดดูาว ๔.๔๘ - ๔.๔๘ 

กรรมศิลปากร ๔๓.๙๐ - ๔๓.๙๐ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานการศกึษาดุรยิางคน์าฎศลิป์ ๑๗.๔๑ - ๑๗.๔๑ 
 ๒. งานการศกึษาชา่งศลิป์ ๑๐.๑๔ - ๑๐.๑๔ 
 ๓. งานการศกึษาดุรยิางคน์าฎศลิป์เชยีงใหม ่ ๑๖.๓๕ - ๑๖.๓๕ 
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๒.๗๕ ๘.๐๐ ๑๖๐.๗๕ 
โครงการต่อเน่ือง    
 ๑. งานวทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา ๓๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ 
 ๒. งานรว่มมอืกบัองคก์ารนานาชาต ิ ๗๓.๔๔ ๘.๐๐ ๘๑.๔๔ 
 ๓. โครงการพฒันาการศกึษาในสว่นภมูภิาค ๒๖.๘๒ - ๒๖.๘๒ 
 ๔. โครงการพฒันาการศกึษาภาคการศกึษา 

๒ 
๑๐.๗๐ - ๑๐.๗๐ 

 ๕. งานวางแผนการศกึษา ๙.๐๐ - ๙.๐๐ 
โครงการใหม่    
 ๑. โครงการหน่วยบรกิารและประสานงาน    
  แนะแนวกลาง ๒.๗๙ - ๒.๗๙ 

รวมทุกระดบัการศึกษา ๓๑,๒๑๒.๐๐ ๑,๒๔๐.๘๕ ๓๒,๔๕๒.๘๕ 

 
 
 
 

……………………….. 
 


