
ณดา จันทรสม
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9 ธันวาคม 2549

การสัมมนาวิชาการประจําป  2549 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
“สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง?”
(Toward a Decade After the Economic Crisis: Lessons and Reforms)
9-10 ธันวาคม 2549   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 



สัดสวนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแยกตามรายสาขาตาม
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ขนสงและสื่อสาร สาธารณูปการ พลังงาน

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



Need for better Infrastructure
l An overall improvement from the 

31st rank among 60 countries in 
2002 to 27th rank in 2005 but back 
to 32nd in 2006.

l The ranking in infrastructure 
category improved from 50th in 
2004 to 48th rank in 2006, relatively 
considered weakness.  
l basic infrastructure ranks 

38th;
l technology infrastructure 

ranks 48th; 
l science infrastructure ranks 

53th;
l Health, environment and education 

ranks 48th.  

Thailand’s competitive ranking

Obviously,  the ranking in 
infrastructure competitiveness 
category of Thailand is relatively 
low among 60 countries
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อันดับความสามารถในการแขงขนัของไทยกับกลุมประเทศอาเซียน 
โดย IMD

60595857475. อินโดนีเซีย

49495249404.  ฟลิปปนส

32272930313.  ไทย

23 281621242.  มาเลเซีย

332481. สิงคโปร

25492548254725462545กลุมประเทศ
อาเซียน

หมายเหตุ  IMD ไมไดจัดความสามารถของประเทศเวียดนาม
ท่ีมา   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2549: หนา 7)



Investment Costs of Mega 
Projects for 2005-2009

Source: “Updating on Thailand Mega Projects,” NESDB (2006) 



Example of Mega Projects

Source: “Updating on Thailand Mega Projects,” NESDB (2006) 



แผนการระดมทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ
2548-2552

หนวยงาน : ลานบาท 

100 % 1,700.75 464.43 486.16 427.53 255.35 67.28 รวม 

6% 105.47 37.04 34.07 24.80 9.56 0.00 อื่น ๆ 

18% 305.03 112.72 76.02 62.14 38.63 15.52 - เงินกูตางประเทศ 

24% 410.03 79.09 119.33 112.48 75.37 23.76 - เงินกูในประเทศ 

เงินกู 

13% 222.28 55.57 62.92 47.86 37.19 18.74 รายไดรัฐวิสาหกิจ 

39% 657.94 180.01 193.82 180.25 94.60 9.26 งบประมาณ 

สัดสวน 2548 –2552 2552 2551 2550 2549 2548 แหลงเงินทุน 

ท่ีมา   กระทรวงการคลงั
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2548 



ผลกระทบของการลงทนุโครงการขนาดใหญ
ตอเศรษฐกิจมหภาค
l การลงทุนโครงการขนาดใหญจะสงผลกระทบตอการ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน ดุลบัญชีเดินสะพัด ระดับราคา อัตรา
ดอกเบ้ียท้ังระยะสั้นและระยะยาว และสงผลตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

l ทางเลือกในการระดมทุนท่ีเนนการกูยืมจะสงผลตอสัดสวนหน้ี
สาธารณะตอ GDP สูงกวาระดับรอยละ 50 

l โดยมีปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอการลงทุน ไดแก ราคานํ้ามันในตลาดโลก
ปรับตัวสูงข้ึน เศรษฐกิจของประเทศคูคาหดตัว 



ทางเลือกในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน

• การจัดบริการโดยรัฐ  :

ความจําเปน 

ปญหาและขอจํากัด

• บทบาทของเอกชนในการมีสวนรวมในการ
ลงทุน (public-private partnership: PPPs) 



ลักษณะของโครงสรางพื้นฐาน
l เปนสินคาทนุ  เปนการใหบริการแกประชาชนทั่วไป เชน การสรางระบบคมนาคม

ขนสง ถนน สะพาน ทางดวน ฯลฯ หรือ ระบบสาธารณูปการตาง ๆ เชน ประปา ทอสง
น้ํา เปนตน

l ผลตอบแทนของโครงการโครงสรางพ้ืนฐานมักจะใชระยะเวลาคืนทุนนาน ให
ผลตอบแทนตอหนวยนอย

l อายุของโครงสรางพ้ืนฐานจะยาวนานมากกวา 10 ป ถือเปนถาวรวัตถุ ที่จะตองมีการ
ดูแลรักษา มีตนทุนคาดําเนินงานและดูแลรักษาสูง

l โครงสรางพ้ืนฐานมักจะมีความคงตัวอยูกับที่ ไมสามารถเคล่ือนยายได ซ่ึงจะสงผลตอ
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนัน้เปนระยะเวลานาน

l การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานมักจะสะทอนความลมเหลวของกลไกตลาด (market 
failure) เชน การเปนผูผลิตรายเดยีว การผลิตโดยไมมุงเนนผลกําไร หรือแมวาจะปลอย
ใหกลไกตลาดทํางานก็จําเปนตองมีการควบคุมหรือแทรกแซงจากภาครัฐดวย

l การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานมักจะใหความเสมอภาคในการบริการ โดยไมเลือก
ผูรับบริการ 



ทําไมตองสงเสริมใหเอกชนเขามามสีวนรวมในการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
(1) ชวยเรงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน และปลดปลอยรัฐบาลจากการบริหารการคลังที่

หนักหนวง 
(2) ลดตนทุนของการใหบริการสาธารณะจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการ

ดําเนินงานผานรูปแบบสัญญาที่เนนผลผลิตเปนหลัก (output-based 
contracts) และสรางแรงจูงใจ 

(3) เปนการโอนยายทุน ความชํานาญในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหมไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่มีความตองการ กระตุนการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมโครงสรางพ้ืนฐานของภาคเอกชนภายในประเทศ และตลาดทุน 

(4) โอนยายความเสี่ยงไปยังนักลงทุนและนักดําเนินงานภาคเอกชน ที่ซึ่งมีความคิดกันวา
จะสามารถจัดการในเรื่องดังกลาวไดดีกวาภาครัฐ และ 

(5) ชวยสนับสนุนนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการบรรเทาปญหาความยากจน
ในประเทศ



การมสีวนรวมของเอกชนในการลงทนุโครงสรางพื้นฐาน

ไมมีขอจํากัด
ถาไมถูก
กําหนดดวย
ใบอนุญาตท่ีมี
ระยะเวลา  

20-30 ป25-30 ป8-15 ป1-5 ประยะเวลาของสัญญา

มีมีมีไมมีไมมีNew Services

มีมีมีมีจํากัดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน

เอกชนเอกชนเอกชนรวมกันรัฐการลงทุน

เอกชนรัฐ/เอกชนรัฐรัฐรัฐความเปนเจาของ
ทรัพยสิน

การขาย
กิจการ

(Divestiture)

BOT หรือ
BOO

สัมปทาน 
(Concession)

การเชา 
(Lease)

สัญญาบริการ/
บริหาร

 ที่มา Bellier, Michel and Yue Maggie Zhou (2003, หนา 2)



ความเส่ียงและผลตอบแทนของภาคเอกชนสําหรับ
รูปแบบการมสีวนรวมตางๆ
สัญญา
การ

ใหบริการ

สัญญาการ
บริหาร

สัญญาเชา Greenfield สัญญาสัมปทาน โอน/ขาย
ทรัพยสิน

สัญญาจาง
บริหาร

สัญญาเชา สัญญา
สัมปทาน

สัญญา
รวมทุน

เอกชน
ดําเนินการ

ภายใตการกํากับ
ดูและของรัฐ

เอกชนเขามามีสวนรวม
นอย
- ความเส่ียงนอย
- ผลตอบแทนนอย

เอกชนเขามามีสวนรวม
มาก
- ความเส่ียงมาก
- ผลตอบแทนมาก

ที่มา: ดัดแปลงจาก World Bank (2001), Toolkit: A guide for hiring and managing advisors for private participation in
infrastructure



หลักการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของเอกชน 

(1) โครงสรางตลาดของบริการ
(2) ความพรอมของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
(3) นโยบายการกําหนดราคา และ 
(4) ความพรอมในการกํากับดูแลของรัฐ 



การมสีวนรวมของเอกชนในการลงทนุโครงสราง
พื้นฐานของไทย
l การจัดการแบบเหมาเสร็จ (Turnkey Contracts)
l สัญญาสัมปทาน (concession agreeements)
l Build, Transfer, Operate (BTO-- ตัวอยางโครงการท่ีทําสัญญาแบบน้ี ไดแก ทางพิเศษศรีรัช (โครงการระบบ

ทางดวนขั้นท่ี2) โครงการทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โครงการทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล
เวย) สัญญารถรวมบขส. สัมปทานโทรศัพทประจําท่ี TA และ TT&T สัมปทานโทรศัพทเคลื่อนท่ี AIS และ 
DTAC เปนตน

l Build, Operate, Transfer (BOT)--ตัวอยางโครงการท่ีทําสัญญาแบบน้ี ไดแก โครงการรถไฟฟาบีทีเอส การ
ประกอบกิจการทาเรือแหลมฉบัง 3 แหง โครงการประปาปทุมธานี-รังสิต เปนตน

l Build, Own, Operate (BOO)--โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) โครงการผูผลิต
ไฟฟาอสิระ (Independent Power Producer, IPP) เปนตน

l สัญญาจางบริการ (contract out of service)—การทําความสะอาด การบริการที่จอดรถ 
การเก็บคาผานทาง ฯลฯ 

l สัญญาเชา (Lease Contract)--สัญญาการประกอบกจิการทาเทยีบเรือทีท่าเรือแหลมฉบัง 5 แหง 
ซึ่งใหบริการเฉพาะตูสินคาและอื่นๆ เปนตน



ตัวอยางรปูแบบการมสีวนรวมของเอกชนในการ
พัฒนาการขนสงมวลชนระบบราง

l รูปแบบการพัฒนาระบบผานระบบออกแบบ-กอสราง-จัดหา
เงิน-ดําเนินการ (Design-Build-Finance-Operate: DBFOs) 
หรือเรียกวา การจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จแบบสมบูรณ (super 
turnkey procurement)

l การใหสัมปทาน (Concessioning) บริการเดินรถไฟหรือรถใต
ดิน 

l การขายหุนใหเอกชนของกิจการรัฐวิสาหกิจ
l PPPs สําหรับการดูแลและยกระดับบริการ 



โครงการตัวอยางการใช DB

l the Docklands Light Railway to Lewisham, 
and Croydon Tramlink,  London, UK

l Union Pearson Air Rail Link in Toronto
l Richmond Airport Vancouver Project (the 

Canada Line)
l STAR LRT (two phases)  and PUTRA LRT, 

KL, Malaysia
l MRT, Manila, The Philippines



ขอสังเกต

l คุณลักษณะท่ีเหมือนกันประการหนึง่ คือ ดาํเนินการ
ภายใตปริมาณการเดนิทางท่ีนอยกวาการประมาณการ
คอนขางมาก (ประมาณ 1 ใน 3)
l โครงการประสบปญหาทางการเงิน และสงผลใหสุดทาย
รัฐตองเขาไปมีบทบาทในการแกปญหา 



เงื่อนไขสําหรับสัญญาสัมปทาน
l กระบวนการประมูลที่มีการแขงขัน   (‘best value’ not simply ‘low 

cost’)
l ใหนํ้าหนักกับแผนการลงทุนของเอกชนที่จะลดภาระการอุดหนุนโดยรัฐ 
l เงื่อนไขในการปรับคาบริการ หรือคาสัมปทาน 
l ตองมีหลักเกณฑในการวัดผลการดําเนินงานและผูกพันกับคาบริการ 

และคาสัมปทาน 
l มีการกํากับดูแลโดยหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และมีกรอบการใน

การกํากับดูแลที่ผูกพันการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนธรรมทั้งกับ
ผูรับสัมปทาน และผูรับบริการ 



การขายหุนของกิจการใหเอกชน 

l รูปแบบน้ีมีการทําในหลายสาขา ประเทศไทยที่ดําเนินการไปแลวไดแก 
สาขาพลังงาน  (PTT) และสื่อสาร (MCOT) แตยังมีปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการ  ประเด็นปญหาอยูที่กระบวนการไมใชหลักการ

l รูปแบบน้ีถูกนํามาใชระบบขนสงมวลชนระบบรางใน 2 กรณีศึกษา คือ 
MRT ของสิงคโปร และฮองกง



ประเด็นตัดสินใจหลักในการขายหุนของกิจการ
รัฐวิสาหกิจใหเอกชน
1. โอนยายการควบคุมกิจการอยางไร ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดสัดสวนของการลงทุน

เริ่มตนของเอกชน รวมถึงการวางขอกําหนดสําหรับควบคุมกิจการภายหลังการขายหุน 
เทคนิคที่เปนที่นิยมโดยทั่วไป คือ รัฐจะยังคงถือหุนในสัดสวนที่ยังคงอํานาจในการ
ควบคุมกิจการอยู เรียกวาเพ่ือใหสามารถยับยั้งการกระทาํบางอยางได (เชน การเขา
ครอบงํากิจการของตางชาติ)

2. กําหนดราคาในการเสนอขายอยางไร เกี่ยวของกับการตัดสินใจถึงวิธีการในการกําหนด
ราคาเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งจะเปนวิธีเสนอราคาจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจง  
(tender) หรือการกําหนดราคาคงที่  แตทั้งนี้ตองเปนราคาที่สอดคลองกับมูลคา
และโอกาสทางธุรกิจของกิจการดวย และ 

3. จัดสรรหุนในสัดสวนอยางไร เกี่ยวของกับสัดสวนการกระจายหุนใหนักลงทุนเฉพาะ
กลุมภายในประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป หรือกระจายไปยังนักลงทุน
ตางชาติ 



กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure 
Development Fund) 

l วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดหาแหลงเงินของการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
เปนไปอยางเปนระบบ และสรางแรงจูงใจทางการเงินใหแกโครงการเพิ่มมาก
ขึ้น

l แหลงท่ีมาของเงินทุนสําหรับกองทุนจะมาจาก 
l เงินทุนเริ่มตนจากรัฐบาล 
l เงินลงทุนจากนักลงทุนกลุมตาง ๆ ผานการระดมทุนดวยการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

(securitization) 
l แหลงรายไดที่สําคัญตองมาจากประโยชนทั้งทางตรงและทางออมของโครงการที่ควร

จะตองจัดเก็บเพ่ือเปนประโยชนของกองทุนอยางเต็มที่ 



โครงสรางกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

Infrastructure 
Development  Fund

Multilateral 
Agencies

Private 
Investors Government

Equity

Project A Project B Project C Project D

Credit Rating 
Agencies

Fund 
Management
Corporation

Supervising 
Committee

ที่มา  Kumar, Gray, Hoskote, Klaudy, and Ruster (1997 : 35)



การจัดต้ัง Mass Transit Development Fund (1) 

l นิยามผลประโยชนของโครงการใหครอบคลุมผลประโยชนทั้งทางตรง 
(คาบริการ) และทางออม (การลดมลพิษ การเพิ่มขึ้นของมูลคาทรัพยสิน 
ฯลฯ) เพื่อสรางผลตอบแทนที่จูงใจใหตราสารที่ระดมทุนผานการทํา 
securitization 

l รูปแบบการจัดเก็บประโยชนทางออมจากการลดปญหาจราจร คือ  การ
จัดเก็บรายไดจากผูใชรถเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการจราจร
หนาแนน ไมวาจะเปนในรูปแบบของการเก็บภาษีนํ้ามันในอัตราที่สูงขึ้น 
การขึ้นคาจดทะเบียนและภาษีรถยนตประจําป การกําหนดเขตพื้นที่ใน
การจอดและเก็บคาบริการในอัตราสูง เหลาน้ีจะเปนแหลงเงินสําหรับ
นํามาใชในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง นอกจากน้ัน 



การจัดต้ัง Mass Transit Development Fund (2) 
l จัดเก็บผลประโยชนจากการที่มูลคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นจากการมีระบบ

ขนสงมวลชนระบบราง เปนแหลงรายไดสําหรับการพัฒนาโครงการ

l เคร่ืองมือในการเก็บผลประโยชนอยางภาษีสําหรับผูใชรถ  จะเปน
เคร่ืองมือในการจํากัดการใชรถยนตและผลักดันใหผูเดินทางเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางจากการใชรถยนตสวนบุคคลใหมาใชรถ
สาธารณะมากขึ้น ซึ่งในทางหน่ึงจะเปนการเพิ่มปริมาณการเดินทาง 
(ridership) ของระบบ และเพิ่มความนาสนใจทางการเงินของโครงการ
ไดอีกทางหน่ึงดวย 



Taxes and non-
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Other special 
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Taxes and non-
taxes

General 
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Source:  Executive Summary of the IMAC Study, page 24

Mass Transit Development Fund



การพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
l ยกระดับการออมในประเทศ : สรางระบบการออมผูกพันระยะยาว (contractual 

saving) หรือการออมภาคบังคับ
l อัตราการออมของไทยอยูที่ระดับ รอยละ 30.5 ตอ GDP ในป 2546 ลดลงจาก รอยละ 35.2 

ในป 2534) จะอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบานอยางประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศสิงคโปร ในขณะที่อัตราการออมของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน 
(รอยละ 3.8 ในป 2546 ลดลงจากรอยละ 14.4 ในป 2532)

l กลไกที่จะผลักใหเงนิออมเหลานัน้มีสวนในการพัฒนาตลาดทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเขาถึงตราสารเพ่ือการระดมทุนสําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน 
โดยรัฐวางกรอบในการบริหารความเส่ียงของการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้ง
ในเรื่องการกําหนดราคา และการประกันผลตอบแทนไดอยางชัดเจน  รวมถึง ลด
ขอจํากัดทางดานภาษีและกฎหมายที่มีอยูในการทํา securitization และอ่ืนๆ 



การพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน
l สงเสริมการออมระยะยาวแบบผูกพัน
l พัฒนาตลาดตราสารหน้ี 
l สรางกลไกใหนักลงทุนสถาบันเขามามีสวนรวมในการระดมทุนของ

กิจการที่พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานมากขึ้น 
l สรางกลไกใหกิจการที่จัดบริการโครงสรางพื้นฐานเพิม่ทุนผานตลาด

ทุนภายในประเทศมากขึ้น
l เพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินในการเปนแหลงระดมทุนสําหรับ

โครงการโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น 



การพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน (2)
l ตลาดตราสารหน้ี เสาหลักหน่ึงของการระดมทุน สามารถเปน

ชองทางในการระดมทุนจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย
เขามามีบทบาทในการลงทนุโครงสรางพื้นฐานได (ผานการทํา 
securitization  ที่ตองเรงลดขอจํากัดในดานกฎหมายและภาษ)ี

l พัฒนาตลาดตราสารหน้ีใหรองรับการลงทุนขนาดใหญ โดยเฉพาะ
โครงสรางพื้นฐานที่มีความตองการเงินทุนระยะยาว
l ตลาดตราสารหน้ีพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ือง แตยังมีขอจํากัดในการ

เขาถึงตลาด และสภาพคลอง รวมถึงความหลากหลายของตราสาร
l ขาด long-term benchmark (25-30 ป) 



Management Issues for 
Infrastructure development

l People Participation
l Project’s Feasibility Study: 
l Economic Cost/Benefit Analysis
l Environment Impact Assessment (EIA), 
l Social Impact Assessment (SIA)

l Strength Public Private Partnership (PPP) in Public 
Infrastructure projects

l Demand Side Management
l Mass Transit Development Fund 
l Mobilized Domestic Financial Market



บทสรุป (1)
l ไทยยังมีความตองการโครงสรางพื้นฐานอยูมาก มีประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงไม

วาเรื่องปริมาณการลงทุน การกระจายการลงทุน และประสิทธิภาพในการการใช
และการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

l การลงทุนขนาดใหญของรัฐตามท่ีระบุไวในแผน จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจใน
ระดับหน่ึง แตไมรุนแรง แตรัฐควรใหความระมัดระวังกับผลกระทบตอดุลบัญชี
เดินสะพัด อัตราเงินเฟอ และยังมีปจจัยเสี่ยงอยางราคานํ้ามันและสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาเปนตัวแปรท่ีสําคัญ   

l แผนการจัดหาเงินของโครงการขนาดใหญท่ีเนนท้ังการใชงบประมาณ และการ
กูยืม จะสงผลตอหน้ีสาธารณะตอ GDP ถึงแมจะไมรุนแรงนัก แตควรพิจารณา
ทางเลือกการลงทุนอ่ืน เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐ



บทสรุป (2)
l การมีสวนรวมของภาคเอกชนในรูปแบบตาง ๆ เปนทางเลือกในการลดขอจํากัด

ทางดานคลังของรัฐ และยังเปนการกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน 
โดยเฉพาะในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งคาดหวังถึงประสิทธิภาพท่ีดีกวาการ
จัดบริการโดยรัฐ  

l การจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชน ควรเปนทางเลือกท่ีตอง
พิจารณาอยางจริงจังถึงรูปแบบ และแหลงรายไดของกองทุน ไมวาจะเปนการทํา 
Securitization การหาประโยชนจากมูลคาทรัพยสิน และการจัดเก็บภาษีจากผูไดรับ
ประโยชนจากโครงการโดยตรง (earmarked tax)



บทสรุป (3)
l ควรมีกลไกพัฒนาตลาดเงินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะ

ยาว เน่ืองจากเปนโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนนาน จําเปนตองมีเงินทุนระยะ
ยาวรองรับ ดังน้ัน ตองสงเสริมใหเกิดรูปแบบการออมแบบผูกพันระยะยาว 
(Contractual Saving) และพัฒนาตลาดทางการเงิน 

l หลักการการลงทุนควรเนนความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน
เปนสิ่งจําเปน

l การพิจารณาการลงทุนควรพิจารณาจากเปาหมายโครงการมากกวาการ
กําหนดดวยวิธีการ 

l รัฐควรลดบทบาทในการกูยืม และค้ําประกันเงินกู แตมุงเนนใหเอกชนเขามา
มีสวนรวมในการลงทุนมากขึ้น โดยรัฐอํานวยความสะดวก และสราง
บรรยากาศการลงทุนที่เอ้ืออํานวย




