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บทสรุปผูบริหาร 

การลงทุนขนาดใหญของไทย: 
บทเรียนจากวิกฤตและแนวทางจัดการสําหรับอนาคต 

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไดมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ โดยเฉพาะในดานขนสง 
สาธารณูปการ สื่อสาร และพลังงาน โดยรูปแบบของการลงทุนยังเปนบทบาทของรัฐในการจัดการเปนหลัก 
ถึงแมวาในระยะหลังไดมีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะดานสื่อสารและพลังงาน  
แตในดานการขนสงซึ่งยังมีความจําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันยังเห็นการมีสวนรวมจาก
เอกชนในการลงทุนไมเดนชัดนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณลักษณะสําคัญของคาใชจายในการลงทุน ตนทุนคา
ดูแลและดําเนินการสูง ระยะเวลาคืนทุนนานเปนอุปสรรคสําคัญในการเขามามีสวนรวมในการลงทุนของ
ภาคเอกชน อีกทั้งการจัดเก็บคาบริการยังอยูในกรอบของการความสามารถในการจายของผูรับบริการมากกวา
เพื่อครอบคลุมตนทุนของโครงการ  

แผนการลงทุนในขนาดใหญของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร มีความชัดเจนในสาขาของการลงทุน
และแผนการจัดหาเงิน แตเห็นไดชัดวา แผนดังกลาวยังเนนการลงทุนโดยรัฐเปนหลัก จากแผนการเงินที่
กําหนดใชงบประมาณประมาณรอยละ 39 และรายไดจากรัฐวิสาหกิจรอยละ  13 และเงินกูยืมทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศประมาณรอยละ 42 ซึ่งจะเห็นไดวาถึงแมวาจะไดมีการศึกษาผลกระทบของการลงทุนตอ
เศรษฐกิจมหภาคตามแผนการลงทุนดังกลาวจะมีไมมากนัก ทั้งตอดุลบัญชีเดินสะพัด เงินเฟอ และอัตรา
ดอกเบี้ย แตทั้งนี้การกําหนดแผนการลงทุนที่จะพึ่งพาเงินกูถึงรอยละ 42 ยอมมีผลตอฐานะการคลังของรัฐ 
ถึงแมวาในปจจุบันอัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ของไทยจะยังไมเกินระดับรอยละ 50 ตอ GDP  

การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเปนทางออกในการลดขอจํากัดทางดาน
งบประมาณของรัฐในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน อีกทั้งยังจะนําไปสูประสิทธิภาพในการใหบริการที่
คาดวาจะเหนือกวาการใหบริการโดยรัฐ  ซึ่งการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนจะชวยใหรัฐสามารถ
บริหารการคลังไดมีประสิทธิภาพและกระจายตัวไดดียิ่งขึ้น รูปแบบของการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนทํา
ไดหลายระดับต้ังแตการทําสัญญาจางบริการ/บริหารจนถึง การขายหุนของกิจการใหแกนักลงทุน และใหเอกชน
เขามาดําเนินการอยางเสรีภายใตการกํากับดูแลใหการแขงขันเปนธรรมโดยรัฐ  การกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐ ขึ้นอยูกับ (1)  โครงสรางตลาดของบริการนั้น (2) ความพรอม
ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ (3) นโยบายการกําหนดราคา และ (4) ความพรอมในการกํากับดูแล
ของรัฐ  

สําหรับการลงทุนในโครงการดาน Mass Transit อยางโครงการรถไฟฟา 10 เสนทางเปนโครงการที่มี
คาบริการและสามารถกําหนดผลประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม จึงเปนโครงการที่ควรใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการลงทุน โดยกําหนดรูปแบบ Public-Private Partnership (PPPs) ที่เหมาะสม  ซึ่งจะการทบทวน
กรณีศึกษาที่ผานมารูปแบบการมีสวนรวมของเอกชนในโครงการลงทุนการขนสงระบบรางจะแบงออกเปน 4 
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รูปแบบ คือ (1) การออกแบบ-กอสราง (design-build) ซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิมคือ การออกแบบ-ประมูล-กอสราง 
(design-bid-build) ที่หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบโครงการจะออกแบบระบบ และใหเอกชนประมูลเพื่อ
กอสราง แตในระยะหลังไดมีรูปแบบของการทํา super turnkey หรืออีกนัยหนึ่งคือ design-build-finance-
operate ที่ใหเอกชนเขามาดําเนินการตั้งแตออกแบบ กอสราง รวมถึงการจัดหาเงินและดําเนินการโครงการ
ดวย จากรณีศึกษาที่ไดทบทวนมา พบวา ความลมเหลวของการมีสวนรวมของเอกชนในการลงทุนที่สําคัญเกิด
จากปญหาทางการเงินที่โครงการไมสามารถรับภาระทางการเงินทั้งคาใชจายดอกเบี้ยและชําระคืนเงินตนได 
สงผลใหบางโครงการรัฐตองเขาไปดูแลและรับผิดชอบภาระหนี้ดังกลาว ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
โครงการ คือ ปริมาณการเดินทาง (ridership) ของแตละโครงการจะต่ํากวาที่ประมาณการไวคอนขางมาก บาง
โครงการมีปริมาณการเดินทางอยูระดับ 1 ใน 4 ของที่ประมาณการไว ซึ่งแสดงถึงการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการที่ไมรอบคอบนัก (2) การใหสัมปทานกิจการรถไฟฟาหรือรถใตดิน ซึ่งเปนลักษณะที่รัฐเปนเจาของ
ระบบรางและอาณัติสัญญาณ และใหเอกชนดําเนินการในสวนของการเดินรถและใหบริการ ซึ่งเปนรูปแบบที่มี
ขอดีในการใหเอกชนเขามาลงทุนในสวนของการบริการที่สามารถทํากําไรได โดยรัฐจะรับผิดชอบในสวนของ
การสรางระบบโครงสรางอยางระบบรางและระบบสัญญาณ ซึ่งมีลงทุนสูงและโอกาสในการคืนทุนคอนขางต่ํา 
(3) การขายหุนของกิจการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรณีศึกษาแลวสองกรณีสําหรับโครงการขนสงมวลชนระบบราง คือ 
ระบบของสิงคโปรและฮองกง และ (4)  การใช PPPs สําหรับการดูแลและยกระดับบริการ เปนรูปแบบที่ให
เอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและยกระดับระบบที่มีอยูแลวเดิม แตมีความลาสมัย และเกิดภาระและ
ปญหา ตัวอยางเชน London Underground   

ในการลงทุนโครงการอยางรถไฟฟา ซึ่งเปนโครงการในแผนการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลที่มีการ
ผลักดันใหเรงดําเนินการตอเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผานมา นอกจากการสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ลงทุนแลว รัฐอาจตองพิจารณาที่จะนําผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งจากทางตรงและทางออมมาเปนแหลงรายได
สําหรับการพัฒนาโครงการ โดยจัดตั้งเปนรูปแบบของ “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง” 
(Mass Transit Development Fund: MTDF) ที่ระดมทุนจากสวนของทุนของภาครัฐและจากนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปทั้งจากภายในและภายนอกประเทศผานการทํา 
securitization ที่ตองมีการปรับปรุงปจจัยที่จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทั้งในสวนของภาษีและขอกําหนดทาง
กฎหมายตางๆ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง หรือ MTDF มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุน เพื่อชดเชยสวนที่ลงทุนโดยงบประมาณและชําระคืนเงินกู ทั้งนี้ โดยยึด
หลักของตนทุนและผลตอบแทน   

เครื่องมือสําคัญในการนําผลประโยชนทางออมของโครงการนอกเหนือจากผลประโยชนทางตรงในรูป
ของรายไดคาบริการมาเปนรายไดของโครงการคือ ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของการปริมาณการใช
รถยนตสวนบุคคล ไมวาจะเปนในรูปภาษีน้ํามัน ภาษีรถยนตประจําป รวมถึง คาธรรมเนียมการพื้นที่ใชถนน
และอัตราคาที่จอดรถในพื้นที่แออัด เปนตน เครื่องมือดังกลาวไมเพียงจะทําหนาที่ในการเปนแหลงรายได
สําหรับโครงการ เพื่อเพิ่มความเปนไปไดทางการเงินของโครงการใหมีมากขึ้น สงผลตอความสนใจของการ
ลงทุนในตราสารผานการทํา securitization แลว เครื่องมือเหลานี้ยังจะเปนตัวชวยผลักดันใหผูใชรถเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางและจะสงผลใหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการปรับเพิ่มสูงขึ้น  
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ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการลงทุนโครงการขนาดใหญอยางรถไฟฟา คือ การจัดลําดับการ
ลงทุน และมีการลงทุนเปนระยะ (Phasing) โดยพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนในการสรางเครือขายและ
ความเชื่อมโยงของระบบ และมีความเปนไปไดทางการเงินสูงกอน เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนารายไดสําหรับ
สวนตอขยายอื่นๆ ในอนาคต โดยหากพิจารณาจากประสบการณที่ผานมา การเพิ่มโครงขายใหมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น จะชวยใหความตองการใชของผูเดินทางมีเพิ่มมากขึ้น และจะชวยเพิ่มความเปนไปไดทาง
การเงินใหเพิ่มสูงขึ้นไดดวย1 

การจัดหาแหลงเงินทุนจากการพัฒนากองทุนทั้งในรูปของการใชทรัพยสินของรัฐ และการทํา 
securitization สําหรับกองทุนเพี่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชน จะมีสวนชวยในการพัฒนาตลาดการเงินใหมี
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและมีความซับซอนมากขึ้น  นอกจากนั้น รัฐจะตองการมีวางกรอบนโยบาย
ใหชัดเจนในการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

แนวทางในการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อเปนแหลงระดมทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ
ประกอบไปดวย มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) การสรางระบบการออมผูกพันระยะยาว เพื่อเปน
แหลงเงินภายในสําหรับการลงทุน และกลไกที่จะผลักดันใหเงินออมเหลานี้ไดมีบทบาทในการเขาสูการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน โดยตองคํานึงถึงปจจัยในเรื่องความเสี่ยง ซึ่งจะตองมีการพัฒนาเครื่องมือ (โดยสวนมากผาน
การทํา securitization) ที่สอดรับกับระดับการยอมรับไดของความเสี่ยงของเจาของเงินจากแตละแหลง   

นอกจากนั้น การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อใหมีเครื่องมือใหมๆ และมีอัตราอางอิงที่ระยะยาว
สอดคลองกับอายุของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเปนอีกองคประกอบหนึ่งในการพัฒนาตลาดการเงิน
ภายในประเทศ การสรางกลไกใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงกา  
และการใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือในการระดมทุนสําหรบกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีความตองการใชเงินทุน 
และเพิ่มการมีสวนรวมของเอกชนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน แตทั้งนี้ การขายหุนของกิจการรัฐวิสาหกิจ
จําเปนตองอยูในการกรอบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

                                            
1  ศึกษา Sensitivity analysis ตอผลตอบแทนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลง ridership  ของแตละเสนทางเพิ่มเติม จาก 

URMAP (2001)  
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Executive Summary 



 

1 

การลงทุนขนาดใหญของไทย: 
บทเรียนจากวกิฤตและแนวทางจัดการสาํหรับอนาคต 

ณดา จันทรสม* 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการนําเสนอการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของไทยในยุคกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (ยุคเกิด

ฟองสบู) กับชวงหลังวิกฤติโดยเฉพาะนโยบายการลงทุนของรฐับาลทักษิณในชวงหลัง เพื่อใหเห็นประเด็นที่
เหมือนและแตกตาง โดยจะมีการรวบรวมขอมูลจากรายงานการศึกษาตางๆ ที่จัดทําขึ้นในชวงที่ผานมา เพื่อ
ชี้ใหเหน็การลงทุนขนาดใหญเปรียบเทียบในสองชวงเวลาขางตน โดยเปรียบเทียบขนาดการลงทุนรายสาขา 
และรูปแบบการระดมทุน และการวิเคราะหผลของการลงทุนตอเศรษฐกิจมหภาค ทั้งสวนการขยายตัวและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนําเสนอกรอบการระดมทนุเพื่อการลงทุนโครงสรางพืน้ฐานที่เหมาะสม   

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของไทย 

1.1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานของประเทศเปนสวนหนึง่
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาโดยตลอด นับต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1–9 เพื่อใหการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศเดินไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ ซึง่สามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนา โดยแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี ้

ชวงที่ 1  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 5 (พ.ศ. 2504-2529) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มีจุดมุงหมายพัฒนาเศรษฐกจิ เพื่อบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลงั
สงครามโลก โดยมุงเนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพือ่สนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงการ
สวนใหญเปนการลงทุนในดานการขนสงและสื่อสารเปนหลัก โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 41.7 รองลงมาเปนดาน
สาธารณูปการ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 31.5 และดานพลังงาน มีสัดสวนอยูที่รอยละ 26.8 ทั้งนี้ เศรษฐกจิในชวงนี้
มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 8.4 ตอปโดยเฉลี่ย โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงสุดที่
รอยละ 12.5 ตอปโดยเฉลี่ย 

                                            
* ผูชวยศาสตราจารยประจํา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และผูอํานวยการ สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  118 ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240      nada@.nida.ac.th   
  ผูเขียนขอขอบคุณคุณเมธี สวยจรรยา นักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรธรุกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในการชวยจัดหาขอมูล 

และเปนกําลงัสําคญัในการจัดทําเอกสารนี้ และขอขอบคุณทุกความเห็นทีจ่ะทําใหเอกสารนี้มีความสมบูรณข้ึนไว ณ โอกาสนี้ดวย  
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีจุดมุงหมายใหเกดิการเจริญเติบโตแบบสมดุล กระจายผลการพัฒนาสูภูมิภาค
มากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนกรณีพิเศษ รวมทั้งพัฒนาอตุสาหกรรม
ภาคและเมืองอยางเปนระบบมากขึ้น โครงการสวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐานดานการ
ขนสงและสื่อสาร โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 52.7 รองลงมาเปนดานสาธารณูปการ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 31.9 
สวนการลงทุนดานพลังงานมสีัดสวนลดลง โดยมีสดัสวนเพียงรอยละ 15.4 ทั้งนี้ เศรษฐกิจในชวงนีม้ีอัตราการ
ขยายตัวลดลงจากชวงแผนพฒันาฯ ฉบับกอน โดยขยายตัวรอยละ 7.2 ตอปโดยเฉลี่ย อยางไรก็ตาม ภาค
บริการมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 7.8 ตอปโดยเฉลี่ย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีการปรับแนวทางการพัฒนาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก โดย
มีการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา นอกจากนี้ ไดมีการวางแนวคิดการพัฒนาสังคมเขาไวในแผน
ดวย รวมทั้งมีแนวคิดการพฒันาเมอืงศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค การลงทุนในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงพอสมควร โดยสัดสวนการลงทุนในดานการขนสงและสื่อสารลดลงมาอยูที่รอยละ 39.3  ดาน
สาธารณูปการเพิ่มขึ้นมาอยูทีร่อยละ 35.0 และดานพลังงานเพิ่มขึน้มาอยูที่รอยละ 27.7 ทั้งนี ้เศรษฐกิจในชวงนี้
ขยายตัวรอยละ 6.6 ตอปโดยเฉลี่ย ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงสุดที่รอยละ 9.4 ตอป
โดยเฉลี่ย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไดมีการใชมาตรการทางการเงินเพื่อสงเสริมการลงทุน นอกจากนี้ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี ้ ตองเผชิญกับปญหาวิกฤตการณน้ํามันโลกในป 2522 สงผลใหราคาน้ํามันปรบัตัวสูงขึ้น 
รวมทั้งยังไดรบัผลกระทบจากสงครามเวียดนามอีกดวย การลงทุนในแผนพัฒนาฯ ฉบบันี้ มีสัดสวนการลงทุน
ในดานขนสงและสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 43.0 ดานสาธารณูปการมีสัดสวนอยูที่รอยละ 38.6 
และดานพลังงานมีสัดสวนอยูที่รอยละ 18.4 ทั้งนี ้เศรษฐกิจในชวงนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอน 
โดยขยายตัวรอยละ 7.1 ตอปโดยเฉลี่ย โดยภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 และ 
7.9 ตอปโดยเฉลี่ย ตามลําดับ   

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ไดมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เนื่องจากปญหาวิกฤตการณน้ํามันโลก มีการ
ใชนโยบายการเงินและการคลงัอยางเขมงวด มีการชะลอการลงทุนโครงการของภาครฐั รวมทั้งมีการริเริ่มใช
นโยบายปรับปรุงและแปรรูปรฐัวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมุงเนนที่จะปรับโครงสรางพืน้ฐานดานการคมนาคม เพื่อ
ลดตนทุนดานพลังงาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน โดยมี
การลงทุนดานพลังงานเปนสดัสวนมากที่สุดที่รอยละ 46.8 ดานการขนสงมีสัดสวนรอยละ 26.7 ดานสื่อการมี
สัดสวนรอยละ 16.9 และดานสาธารณูปการมีสัดสวนนอยที่สุดที่รอยละ 9.6 ทั้งนี้ เศรษฐกิจในชวงนีม้ีอัตราการ
ขยายตัวลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอน โดยขยายตัวรอยละ 5.4 ตอปโดยเฉลี่ย รวมทั้งทุกภาคเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวลดลง 

ชวงที่ 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 – 7 (พ.ศ. 2530-2539 กอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีจุดมุงหมายหลักจะยกระดับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาควบคูไปกบั
การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สั่งสมมาตั้งแตอดีต เพื่อใหประชาชนมีรายได คุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูและสภาพจิตใจที่ดีขึ้น โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ปรับปรุงระบบการผลิต 
การตลาด และยกระดับคุณภาพปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมุงกระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมิภาค
และชนบทมากขึ้น ในแผนพฒันาฯ ฉบับนี ้มีสัดสวนการลงทุนในดานพลงังานสูงที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 44.8 
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ในดานการขนสงมีสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 36.2  เนือ่งจากเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ทําให
จําเปนตองมีการลงทุนดานการขนสงเพิ่มขึน้ เพื่อใหเพียงพอตอปริมาณความตองการที่สูงขึ้น สวนในดานการ
สื่อสารและสาธารณูปการมีสัดสวนการลงทุนอยูที่รอยละ 13.3 และ 5.6 ตามลําดับ ทั้งนี้ เศรษฐกจิในชวงนี้
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยขยายตัวถึงรอยละ 10.9 ตอปโดยเฉลี่ย ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงถึงรอยละ 15.2 
ตอปโดยเฉลี่ย ภาคบริการขยายตัวรอยละ 10.1 ตอปโดยเฉลี่ย อยางไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรมยังคงขยายตัว
ไมสูงนัก โดยขยายตัวเพียงรอยละ 4.5 ตอปโดยเฉลี่ย  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 7 มีจุดมุงหมายรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เพื่อใหการเจรญิเติบโตเปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ สงเสรมิใหมีการกระจายรายไดและกระจายการ
พัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบท รวมทัง้พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรพัยากรธรรมชาติ 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ้ ใหความสําคัญในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงมากขึ้น โดยมสีัดสวนสูง
ถึงรอยละ 57.8 เนื่องจากจําเปนตองแกไขปญหาดานการขนสงที่ตอเนือ่งมาจากแผนพฒันาฯ ฉบับกอน ทําให
ตองปรับลดการลงทุนในดานพลังงานลงมามีสัดสวนอยูที่รอยละ 28.5 ในดานสาธารณูปการมีสัดสวนการลงทุน
อยูที่รอยละ 9.3  สวนดานการสื่อสารมีสัดสวนการลงทุนลดลงมาอยูที่รอยละ 4.4  เนื่องจากในชวงนี้เริ่มมี
บริษัทเอกชนไดรับสัมปทานในการดําเนินกจิการดานการสื่อสาร ทําใหภาระการลงทุนของรัฐในดานการสื่อสาร
ลดลง ทั้งนี้ เศรษฐกิจในชวงนี้เริ่มชะลอตัวลง แตก็ยังคงขยายตัวอยูในระดับสูง โดยขยายตัวรอยละ 8.0 ตอป
โดยเฉลี่ย โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 9.6 ภาคบริการขยายตัวรอยละ 7.8 ตอปโดยเฉลี่ย สวนภาค
เกษตรกรรมขยายตัวลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอน โดยขยายตัวรอยละ 3.0 ตอปโดยเฉลี่ย 

ชวงที่ 3 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 9  
(พ.ศ. 2540–2549 หนึ่งทศวรรษหลังวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 8 สงเสริมแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ยืน โดยเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนามากขึน้  อยางไรกต็าม แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้เกดิขึ้นหลังจากประเทศไทย
ตองเผชิญกับปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหรฐับาลตองดําเนินนโยบายแกไขปญหาและ
ฟนฟูเศรษฐกิจ ทําใหจําเปนตองลดการลงทุนในโครงการตางๆ ลง โดยปรับลดการลงทุนในโครงการที่ไม
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต โครงการที่มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศสูง โครงการที่ไมสราง
รายไดจากเงินตราตางประเทศ รวมทั้งโครงการที่ซ้ําซอนและมีความลาชาในการดําเนินการ การลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอน โดยลงทนุในดานขนสงลดลง มีสัดสวน
อยูที่รอยละ 37.0 แตในดานการสื่อสารมีการลงทุนเพิ่มขึน้ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 13.1 เชนเดียวกับดานพลังงาน
ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นสูง โดยมีสัดสวนการลงทุนอยูทีร่อยละ 40.3 สวนดานสาธารณูปการมีสัดสวนอยูที่รอยละ 
9.6 ทั้งนี ้ เศรษฐกิจในชวงนี้ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางมาก ทําใหอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 0.0 ตอปโดยเฉลี่ย โดยภาคเกษตรกรรมลดลงรอยละ 0.2 ตอปโดยเฉลี่ย 
ภาคบริการลดลงรอยละ 0.8 ตอปโดยเฉลี่ย มีเพียงภาคอุตสาหกรรมทีข่ยายตัว แตก็ขยายตัวเพยีงรอยละ 1.1 
ตอปโดยเฉลี่ย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 หลังจากตองเผชิญกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 รัฐบาลไดมีแนวคิดทีจ่ะ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ใหมีการพฒันาอยางสมดุลและยัง่ยนื โดยไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักการสําคัญในการพัฒนา มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  อยางไรก็ตาม ยังคงให



4 การลงทุนขนาดใหญของไทย: บทเรียนจากวิกฤตและแนวทางจัดการสําหรับอนาคต 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน เนือ่งจากเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งใช
ประโยชนจากโครงสรางพืน้ฐานที่มีอยูแลวอยางคุมคาและพัฒนาใหอยูในระดับมาตรฐาน โดยแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้ ไดมีการลงทุนในดานขนสงมากที่สดุ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 41.1 ในดานพลังงานมีสัดสวนอยูที่รอยละ 
24.7 ในดานสาธารณูปการมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากแผนพฒันาฯ ฉบับกอน เนือ่งจากงบประมาณในดานพัฒนาที่
อยูอาศัยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ทําใหการลงทุนดานสาธารณูปการมีสัดสวนอยูที่รอยละ 19.0 และการลงทุนดาน
สื่อสารมีสัดสวนอยูที่รอยละ 15.2 ทั้งนี้ เศรษฐกิจในชวงนี้มีแนวโนมปรบัตัวสูงขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวในป 
2545 – 2548 อยูที่รอยละ 5.3 7.0 6.2 และ 4.5 ตอป ตามลําดับ  

ตารางที่ 1  มูลคาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแยกตามรายสาขาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 4      
(หนวย: ลานบาท) 

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 สาขา 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

ขนสงและส่ือสาร 7,360 41.7 17,000 52.7 22,543 39.3 37,175 43.0 
สาธารณูปการ 5,560 31.5 10,275 31.9 20,052 35.0 33,335 38.6 
พลังงาน 4,740 26.8 4,970 15.4 14,751 27.7 15,950 18.4 
รวม 17,660 100.0 32,245 100.0 57,346 100.0 86,460 100.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ตารางที่ 2  มูลคาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแยกตามรายสาขาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – 8      
(หนวย: ลานบาท) 

แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 สาขา 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

ขนสง 53,784 26.7 189,120 36.2 477,266 57.8 287,931 37.0 
ส่ือสาร 33,945 16.9 69,506 13.3 36,213 4.4 102,227 13.1 
สาธารณูปการ 19,340 9.6 29,420 5.6 76,540 9.3 74,537 9.6 
พลังงาน 94,358 46.8 233,822 44.8 235,291 28.5 313,169 40.3 
รวม 201,427 100.0 521,868 100.0 825,310 100.0 777,864 100.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ตารางที่ 3  มูลคาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแยกตามรายสาขาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
    (หนวย: ลานบาท) 

แผนฯ 9 สาขา มูลคา รอยละ 
ขนสง 385,316 41.1 
- ขนสงทางบก 134,754 - 
- ขนสงทางอากาศ 245,627 - 
- ขนสงทางน้ํา 4,934 - 
ส่ือสาร 142,360 15.2 
สาธารณูปการ 177,588 19.0 
- ที่อยูอาศยั 124,328 - 
- ระบบประปาและบําบัดน้ําเสีย 53,259 - 
พลังงาน 231,528 24.7 
รวม 936,792 100.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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รูปท่ี 1  สัดสวนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแยกตามรายสาขาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1–9  
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

รูปท่ี 2  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 9  
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หมายเหต:ุ แผนฯ 9 เฉลี่ยเพยีง 4 ป ตั้งแตป 2545 – 2548  

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน : ประสิทธิภาพและความพอเพียง 

หากวิเคราะหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาวขางตนในรายละเอียดจะเห็นไดวาที่ผานมาการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยมีสัดสวนการลงทุนในดานขนสงและสื่อสารมากที่สุด รองลงมาเปน
ดานพลังงาน และดานสาธารณูปการ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาดวย กลาวคือ
การลงทุนดังกลาวสามารถสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตและสงเสริมใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นไดหรือไม รวมทั้งความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่ผานมา
วาสอดคลองกับการลงทุนดังกลาวหรือไม โดยประเด็นดังกลาวมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชพิจารณาได 
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คือ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันจาก Institute for Management Development (IMD) ซึ่งไดใช
เกณฑในการจัดอันดับ 4 ปจจัยหลัก ไดแก (1) เศรษฐกิจ (Economic Performance) (2) ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (Government Efficiency) (3) ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) และ (4) โครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure) โดยแตละปจจัยหลักจะประกอบดวย 5 ปจจัยยอย ทั้งนี้ IMD ไดใชเกณฑตางๆ 
จํานวน 312 เกณฑ เปนเกณฑที่นํามาใชในการจัดอันดับ 239 เกณฑ อีก 73 เกณฑ เปนขอมูลพื้นฐาน ไมได
นํามาใชในการจัดอันดับ 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2549) ประเทศไทยมีอันดับรวมมีแนวโนมดีขึ้นจากอนัดับที่ 31 ในป 
2545 เปนอันดับที่ 27 ในป 2548 และเริ่มลดลงเปนอันดับที่ 32 ในป 2549 (ตารางที่  4)  

ตารางที่ 4  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของไทยกับกลุมประเทศอาเซียน โดย IMD 
กลุมประเทศอาเซยีน 2545 2546 2547 2548 2549 
1. สิงคโปร 8 4 2 3 3 
2.  มาเลเซีย 24 21 16 28 23  
3.  ไทย 31 30 29 27 32 
4.  ฟลิปปนส 40 49 52 49 49 
5. อินโดนีเซีย 47 57 58 59 60 

หมายเหตุ  IMD ไมไดจัดความสามารถของประเทศเวียดนาม 
ที่มา   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: หนา 7) 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศในกลุมอื่น (ประมาณ 60 ประเทศ) จะเห็นได
วาประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแขงขันไมสูงมากนัก และมีปจจัยดานตางๆ ที่มีอันดับที่ไมดีนัก โดย
สามารถแยกพจิารณาตามปจจัยหลัก 4 ดาน ดังนี ้  

ดานเศรษฐกิจ ต้ังแตป 2545 – 2548 ประเทศไทยมีอันดับทางดานเศรษฐกิจดีขึ้นมาโดยตลอด แตในป 
2549 อันดับกลับลดลงไปอยางมาก โดยตกไปอยูในอันดับที่ 21 จากป 2548 ที่อยูในอนัดับที่ 7 เนื่องจากปจจัย
ยอยดานสภาพเศรษฐกิจในประเทศลดลงจากอันดับที่ 44 มาเปนอันดับที่ 55 เมื่อพิจารณาขนาดเศรษฐกิจ 
พบวา GDP ตอหัว อยูในอนัดับตํ่า คือ อนัดับที่ 54 สวน GDP (PPP) อยูในอันดับที่ 51 ทางดานการใชจาย
ภาคครัวเรือนและการใชจายภาครัฐก็อยูในอันดับตํ่า สัดสวนการออมในประเทศตอ GDP ก็ลดลง ขณะที่การ
ลงทุนในประเทศปรับตัวดีขึ้น ดานการเติบโตของเศรษฐกจิ อัตราการขยายตัวที่แทจริงของ GDP ลดลงจาก 6.2 
มาเปน 4.5 และอัตราการขยายตัวที่แทจริงของ GDP ตอหวั ลดลงจาก 5.25 มาเปน 2.22 เนือ่งจากอัตราเงนิเฟอ
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวที่แทจริงของการออมในประเทศและการใชจายภาคครัวเรือน 
ก็ปรับตัวลดลง เชนเดียวกบัความสามารถในการฟนตัวของเศรษฐกิจ ในดานความมั่งคั่งนั้นกอ็ยูในอันดับ 
ตํ่าเชนกัน  ไมวาจะเปน GDP ตอหัว  การใชจายภาคครัวเรือนและภาครัฐ  การลงทุนและการออมตอหัว  
อยางไรก็ตาม ปจจัยยอยดานการคาระหวางประเทศอยูในอันดับที่คอนขางดีมาโดยตลอด โดยในป 2549 อยูใน
อันดับที่ 15 สูงขึ้นจากอันดบัในปกอน เนือ่งจากรายรับจากการทองเที่ยว การสงออกสินคาตอ GDP และ
อัตราสวนการคาตอ GDP ยังคงอยูในอันดับที่สงู นอกจากนี้ การสงออกภาคบริการมีมูลคาเพิ่มขึ้นและมีอัตรา
การขยายตัวสูงขึ้น แตในขณะเดียวกันดุลบัญชีเดินสะพดั ดุลการคา และดุลบริการยังอยูในอนัดับที่ไมดีนัก 
รวมทั้งการสงออกยังมีอัตราการขยายตัวลดลง สัดสวนการนําเขาตอ GDP อยูในระดับสูง และอัตราการคาอยู
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ในระดับตํ่า สวนปจจัยยอยดานการลงทุนระหวางประเทศอยูในอันดับที่ไมดีนักมาโดยตลอด เนือ่งจากดุลการ
ลงทุนโดยตรงและฐานะสุทธิในสต็อกการลงทุนมีแนวโนมที่ไมดี สาเหตุมาจากสต็อกของการลงทนุโดยตรงใน
ประเทศของตางชาติเพิ่มขึ้นมากกวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของไทย ซึง่ยังมมีูลคาสัดสวนตอ GDP 
และอัตราการขยายตัวตํ่า สวนปจจัยยอยดานการจางงานถอืเปนจุดแข็งของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยอยู
ในอันดับที่สูงอยางตอเนื่อง ถงึแมวาในป 2549 จะตกมาอยูในอนัดับ 6 ก็ตาม แตก็ถือวายังคงอยูในอนัดับที่สูง 
ที่เปนเชนนี้เนือ่งจากอัตราการขยายตัวของการจางงานอยูในระดับตํ่า เมื่อเทียบกับปอื่นๆ สวนปจจยัยอยดาน
ระดับราคาก็อยูในอันดับที่สูงเชนเดียวกัน ถงึแมวาอัตราเงินเฟอในป 2549 จะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม 

ดานประสิทธิภาพของภาครัฐ ที่ผานมายังอยูในอันดับที่ไมดีนัก โดยเฉพาะในป 2549 อันดับลดลงมา
อยูในอันดับที ่ 21 เนื่องจากปจจัยยอยทุกตัวมีอันดับลดลงทั้งหมด โดยปจจัยยอยในดานฐานะการคลังอยูใน
อันดับตํ่ามาโดยตลอด ยกเวนป 2546 เพียงปเดียวที่อยูในอันดับ 7 โดยในป 2549 อันดับลดลงมาอยูที่อันดับ 
21 เนื่องจากอัตราการขยายตัวที่แทจริงของหนี้ภาครฐัมีอนัดับลดลงจากการที่ภาครฐัมแีผนการลงทนุในโครงการ
ขนาดใหญ (Mega Projects) รวมถึงสัดสวนการจายดอกเบี้ยตอรายได และการบรหิารการคลังภาครัฐ ก็มี
อันดับลดลงดวย สวนปจจัยยอยดานนโยบายการคลังสําหรับประเทศไทยมีอันดับที่ดีมาโดยตลอด ยกเวนดาน
การเลี่ยงภาษีที่ประเทศไทยมีอันดับลดลง ซึ่งสงผลเสียตอกิจกรรมทางธุรกิจ โดยจดุแข็งของนโยบายการคลัง
ของไทย คือ อัตราภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รายไดจากภาษี การจายคาประกันสังคมของ
ลูกจางและนายจาง รายไดภาษีทางออมตอ GDP และภาษีเงินไดบุคคลและนติิบุคคลที่แทจริง สวนปจจัยยอย
ดานกรอบการบริหารดานสถาบันก็อยูในอันดับที่ไมดีนัก โดยในป 2549 อันดับลดลงมามากมาอยูที่อันดับ 25 
โดยมีจุดออนอยูที่ความโปรงในของนโยบายรัฐ การติดสินบนและทุจริตคอรรัปชัน่ สัมฤทธิผลของการตัดสินใจ
ของภาครัฐ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบในการสงเสริมความสามารถในการแขงขนัของภาคธุรกิจ ความเปน
อิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในการบริการของภาครัฐ ความเขาใจในสถานการณทางเศรษฐกิจของ
พรรคการเมือง และความสม่ําเสมอในทิศทางการดําเนินนโยบายของรฐับาล สวนปจจยัยอยดานกฎหมายดาน
ธุรกิจก็อยูในอนัดับตํ่า ไมวาจะเปนดานการเปดประเทศ กฎระเบียบทางการแขงขนั และกฎระเบียบแรงงาน 
และสุดทายปจจัยยอยดานกรอบการบริหารดานสังคมก็มีอันดับที่ไมดีเชนกัน จากปจจยัลบดานความเสี่ยงดาน
ความไมมั่นคงทางการเมือง  

ดานประสิทธิภาพของภาคเอกชน อยูในอันดับที่ไมสูงนัก ยกเวนป 2546 ที่มีอันดับ 9 โดยปจจัยยอย
ดานผลิตภาพและประสิทธิภาพอยูในอันดับที่คอนขาต่ํามาโดยตลอด เนือ่งจากผลิตภาพแรงงาน ผลติภาพใน
ภาคเกษตรและบริการ และประสิทธิภาพของ SMEs ยังอยูในระดับตํ่า รวมทั้งผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนมลดลง สวนปจจัยยอยดานตลาดแรงงานประเทศไทยมีอันดับทีค่อนขางดี จากปจจัยบวกดานตนทุน 
สภาพการทํางาน และทักษะความชํานาญ สวนทักษะแรงงาน ถงึแมวาจะมีจุดแข็งที่แรงงานตอประชากรอยูใน
อันดับสูง แตแรงงานที่มฝีมือยังอยูในระดับตํ่า สวนปจจัยยอยดานการเงินโดยรวมยังอยูในระดับตํ่า ทั้งในดาน
ประสิทธิภาพธนาคาร ประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย และการบริหารการเงิน โดยมีจุดออน คอื ความเสี่ยงใน
การลงทุนและจํานวนบัตรเครดิตและธุรกรรมที่ใชบัตรเครดิตยังคงอยูในระดับตํ่า มูลคาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้นแตกย็ังตํ่ากวาคาเฉลี่ย และบรกิารแฟคตอริ่งตอการสงออกสินคาที่ยังอยูในระดับตํ่า 
สวนปจจัยยอยดานการบริหารจัดการอยูในระดับกลาง โดยมีปจจัยบวกจากความพึงพอใจของลูกคา ความ
นาเชื่อถือของผูบริหาร ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการตลาด และการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
ที่มีแนวโนมทีด่ี แตก็มีปจจัยลบจากความรับผิดชอบตอสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความสามารถใน
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การปรับตัวของบริษัทตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่อยูในระดับตํ่า สวนปจจัยยอยดานทัศนคติและคานิยมถือ
วายังอยูในระดับกลาง 

ดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ผานมาถือวาอยูในระดับที่ตํ่า โดยปจจัยยอยตางๆ อยูในระดับตํ่าทั้งสิ้น ปจจัย
ยอยดานสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานมีปจจัยลบจากการบริโภคพลังงาน ความหนาแนนของเครอืขายถนนและ
รถไฟ การคมนาคมขนสงทางน้ํา และจํานวนพื้นที่เพาะปลูก ที่อยูในอนัดับตํ่า สวนปจจัยยอยดานโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยียังอยูในระดับตํ่าเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนการลงทุนในโทรคมนาคม เทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ตรงความตองการของธุรกิจ จาํนวนผูใชอนิเตอรเน็ต ทักษะดานไอที ความรวมมือทางเทคโนโลยี
ระหวางบริษัท และการประยุกตและพัฒนาเทคโนโลยีทีไ่ดรับการสนับสนุนจากระบบกฎหมาย อยางไรก็ตาม 
ยังมีปจจัยบวกจากจํานวนสายโทรศัพท จํานวนคอมพิวเตอรตอหัว และการสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยี สวนปจจัยยอยดานโครงสรางพืน้ฐานดานวิทยาศาสตรก็อยูในอันดับที่ตํ่าทั้งสิ้น จากดานการวิจัย
และพัฒนาที่มสีัดสวนงบประมาณอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้ จํานวนนักวิจยั จํานวน
สิทธิบัตร ผลติภาพของสิทธิบัตร และการบังคับใชสิทธิในทรัพยสนิทางปญญา ทีอ่ยูในระดับตํ่าทั้งสิ้น ดังนั้น
ประเทศไทยจําเปนตองมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้น หากตองการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Base Economy) สวนปจจัยยอยดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมก็อยูในอันดับที่ไมดีนัก 
ทั้งจากปจจัยสัดสวนการใชจายดานสุขภาพตอ GDP  สัดสวนการใชจายดานสุขภาพของภาครัฐตอการใชจาย
ดานสุขภาพทั้งหมด โครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพ กฎหมายสิ่งแวดลอม จํานวนคนไขตอแพทยและพยาบาล 
คุณภาพชีวิต และปญหามลพิษ แตมีดานที่อยูในอันดับที่ดี คือ รอยเทาทางนิเวศ (Ecological Footprint) ซึ่ง
เปนเครื่องมือวัดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ สวนปจจัยยอยทางดานการศึกษา ประเทศไทยยังมี
อันดับที่ตํ่าอยู  โดยมีจุดออนคอื การใชจายของภาครัฐดานการศกึษา อัตราสวนนักเรียนตอครูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทักษะดานภาษา จํานวนวิศวกร และ
อัตราการอานออกเขียนได ที่ยังอยูในระดบัตํ่ามาโดยตลอด สวนปจจัยที่มีแนวโนมดขีึ้น คอื อัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองตอความสามารถในการแขงขนั
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการถายทอดความรูระหวางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย แตปจจัยเหลานี้ก็ยังอยู
ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

กลาวโดยสรุปแลวจะเห็นไดวาที่ผานมาประเทศไทยยังมีความสามารถในการแขงขันที่ไมสูงนัก 
เนื่องจากตองเผชิญปจจัยลบทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวายังมี
จุดออนที่ประเทศไทยไมสามารถแกไขและปรับปรุงไดเลย เชน ผลิตภาพ ทักษะ และการวิจัยและพัฒนาที่ยังอยู
ในระดับตํ่า การนําเขาสินคาทุนที่มีมูลคาสูง โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมยืดหยุน และประสิทธิภาพของภาครัฐที่มี
อันดับลดลงจากปญหาทางการเมือง รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานยังไมไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น ถึงแมวาที่ผานมา
ภาครัฐจะไดมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเปนมูลคาสูงแลวก็ตาม ซึ่งภาครัฐจําเปนตองเรงแกปญหาที่เกิดขึ้น 
ไมเชนนั้นแลวไมเพียงแคความสามารถในการแขงขันของประเทศที่จะลดลงแลว แตจะสงผลเสียตอเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 5  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดย IMD 
  2545 2546 2547 2548 2549 

จํานวนประเทศที่จัดอันดับ 49 30 60 60 61 
อันดับรวม 34 10 29 27 32 
1. เศรษฐกิจ 32 7 9 7 21 
    1.1 เศรษฐกิจในประเทศ 41 16 26 44 55 
    1.2 การคาระหวางประเทศ 32 4 18 18 15 
    1.3 การลงทุนระหวางประเทศ 46 19 53 45 47 
    1.4 การจางงาน 30 2 3 2 6 
   1.5 ระดับราคา     1 4 4 7 9 
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 27 5 20 14 21 
    2.1 ฐานะการคลัง 30 7 33 18 21 
    2.2 นโยบายการคลัง 6 3 9 2 4 
    2.3 กรอบการบริหารดานสถาบัน 24 5 13 11 25 
    2.4 กฎหมายดานธุรกิจ 30 10 29 27 33 
    2.5 กรอบการบริหารดานสังคม 41 8 27 30 39 
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน 38 9 23 28 28 
    3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 44 20 45 56 48 
    3.2 ตลาดแรงงาน 23 4 5 5 6 
    3.3 การเงิน 36 13 36 46 41 
    3.4 การบริหารจัดการ 31 8 24 27 26 
    3.5 ทัศนคติและคานิยม 43 11 12 16 20 
4. โครงสรางพื้นฐาน 38 16 50 47 48 
    4.1 สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 32 14 41 38 38 
    4.2 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ี 43 20 45 45 48 
    4.3 โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 46 26 55 56 53 
    4.4 สุขภาพและสิ่งแวดลอม 42 18 48 46 48 
    4.5 การศึกษา 24 21 48 46 48 

หมายเหต:ุ  ป 2546 ไมมีการจัดอันดับรวมของทุกประเทศ แตจัดอันดับโดยแบงกลุมตามจํานวนประชากร โดยประเทศไทยอยูในกลุม
ประเทศที่มีประชากรมากกวา 20 ลานคน ซ่ึงจํานวนประเทศในกลุมน้ีมีทั้งหมด 30 ประเทศ 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

2. แผนลงทุนขนาดใหญ : ความตองการการลงทุนสําหรับอนาคต 

รัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร ไดกําหนดแผนการลงทุนขนาดใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขนัของไทย และเพิม่คุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยไดเสนอแผนการ
ลงทนุโครงการขนาดใหญสําหรับป 2548–2552 เปนเงนิจํานวนทั้งสิน้เกอืบ 1.8 ลานลานบาท โครงการสวนใหญ
จะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน (physical infrastructure) และเปนโครงการทางดานการขนสงและคมนาคมคิด
เปนรอยละ 42 ของมลูคาการลงทนุทั้งหมด โดยโครงการทีไ่ดรบัการกลาวถึงเปนพเิศษคอื โครงการขนสงมวลชน
ระบบราง (Mass Transit) (โครงการรถไฟฟา)  และมีโครงการที่โครงสรางพืน้ฐานขั้นกลาง (intermediate 
infrastructure) อยางเชน การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ ในสัดสวนประมาณรอยละ 27 ของมูลคาการลงทุน
ทั้งหมด  



10 การลงทุนขนาดใหญของไทย: บทเรียนจากวิกฤตและแนวทางจัดการสําหรับอนาคต 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตารางที่ 6  แผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552     
 หนวย: พันลานบาท 

 สาขา 2548 2549 2550 2551 2552 2548 – 2552 คิดเปนสัดสวน 
Mass Transit 0.1 47.6 98.1 143.6 134.0 423.4 23% 
คมนาคม 33.2 49.0 88.3 84.0 91.1 345.6 19% 
ที่อยูอาศัย 2.3 55.5 123.8 107.7 41.0 330.3 18% 
ทรัพยากรน้ํา 0.0 69.7 59.9 41.9 31.6 203.1 11% 
การศึกษา 0.0 19.6 40.7 24.2 11.8 96.3 5% 
สาธารณสุข 0.0 12.1 29.2 27.3 26.2 94.8 5% 
อื่น ๆ  7.0 36.5 66.1 85.8 115.2 310.6 17% 

รวม 42.7 290.0 506.1 514.5 450.9 1804.2 100% 
คิดเปนสัดสวน 2% 16% 28% 29% 25% 100%   

หมายเหต:ุ  ขอมูลน้ีไมรวมโครงการตอเน่ืองที่ดําเนินการกอนป พ.ศ. 2548  
ที่มา: วารสารดานการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 57/2548   

โดยแผนการการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนรฐับาลมีแผนที่จะลงทุนโดยใชงบประมาณรอยละ 
38 และรายไดจากรัฐวิสาหกิจประมาณรอยละ 14  เงินกูยมืประมาณรอยละ 42 และสวนที่เหลือจากแหลงอืน่ ๆ 
อีกประมาณรอยละ 6 (ตารางที่ 7)  

ตารางที่ 7  แผนการระดมทุนสําหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ ในป พ.ศ. 2548-2552 
หนวยงาน : ลานบาท  

แหลงเงินทุน  2548  2549  2550  2551  2552  2548 –2552  สัดสวน  
งบประมาณ  9.26  94.60  180.25  193.82  180.01  657.94  39%  
รายไดรัฐวิสาหกิจ  18.74  37.19  47.86  62.92  55.57  222.28  13%  
เงินกู                       
- เงินกูในประเทศ  23.76  75.37  112.48  119.33  79.09  410.03  24%  
- เงินกูตางประเทศ  15.52  38.63  62.14  76.02  112.72  305.03  18%  
อื่น ๆ  0.00  9.56  24.80  34.07  37.04  105.47  6%  
รวม  67.28  255.35  427.53  486.16  464.43  1,700.75  100 %  
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2548  
ที่มา: กระทรวงการคลัง 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โครงการรถไฟฟายังเปนโครงการที่ไดรับความสําคัญเปนลําดับแรก
โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 (รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท เห็นชอบใน
หลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ตามลําดับความสําคัญ
จําเปนเรงดวน  รวม 4 โครงการ   ไดแก  1) โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน (ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวง 
บางซื่อ-ทาพระ)  2) โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (ชวงบางใหญ-บางซื่อ)  3) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง (ชวง
บางซื่อ-รังสิต  ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และชวงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก)   4) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวออน 
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(ออนนุช-สมุทรปราการ)   และสายสีเขียวเขม (หมอชิต – สะพานใหม) ซึ่งแตละโครงการตองการมีการศึกษา
ทบทวนในรายละเอียด  

แตหากวิเคราะหถึงกลยุทธในการระดมทุนและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับการจัดหาแหลง
เงินทุนสําหรับการลงทุนในโครงการรถไฟฟาระบบรางนั้น ตามแผนดําเนินการเดิมรัฐจะใชเงินงบประมาณ
ประมาณรอยละ 30 และเงินกูในประเทศประมาณรอยละ 40 และเงินกูตางประเทศรอยละ 30 เพื่อการลงทุน
งานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ (Civil Works) สวนงานในสวนระบบรถไฟฟา (Rolling Stocks) ยังไมมีขอยุติของ
การดําเนินงาน ซึ่งคาดวาจะใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนโดยผานการทํา International Bidding   
ตารางที่ 8 ไดแสดงการระดมทุนสําหรับการลงทุนในสวนโครงการรถไฟฟาในชวงป 2548–2552 และ 2553–2555 
ซึ่งโดยสวนมากจะใชการกูยืมสูงถึงรอยละ 70 ของเงินลงทุนในแตละป   

ตารางที่ 8   การระดมทุนสําหรับโครงการรถไฟฟา (ตามมติ ครม. 14 มิ.ย. 2548) 
 แหลงเงินทุน 2548 2549 2550 2551 2552 2548-2552 2553-2555 รวม 

Civil Works   1,134  39,484  78,140  125,452  98,703  331,913 92,524  424,437  

งบประมาณ (30%)   1,134  11,845  23,442  45,336  29,611  100,368  27,757  128,125  

เงินกูในประเทศ (40%)  -  15,794  31,256  45,780  39,481  132,311  37,010  169,321  

เงินกูตางประเทศ 
(30%) 

 -  11,845  23,442  34,336  29,611  99,234  27,757  126,991  

Rolling Stocks  -  7,121  19,917  29,191  35,288  91,517  39,783  131,300  

Financing ยังไมได 
ขอยุติ 

 -  7,121  19,917  29,191  35,288  91,517  39,783  131,300  

รวมทั้งส้ิน  1,134  46,605  98,057  154,643  133,991  423,430  132,307  555,737  

ที่มา:  มติ ครม.  14 มิถุนายน 2548 

 
จะเห็นไดวา แผนการลงทุนและการแหลงเงนิสําหรบัการลงทุนยังเนนการใชงบประมาณของภาครัฐ

และการกูยืมโดยรัฐเปนสวนมาก ซึ่งนําไปสูประเด็นการวิเคราะหทางดานเสถียรภาพและความยั่งยืนของฐานะ
การคลังของรัฐ และการมองหาแหลงทางเลือกการระดมทุนอื่นสําหรับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเหลานี้  

3. ผลกระทบของการลงทุนตอเศรษฐกิจมหภาค  

ในสวนนี้เปนการทบทวนการศึกษาที่ผานมาที่เกี่ยวกับผลกระทบของการลงทุนตอเศรษฐกิจมหภาค 
โดยแบงขอบเขตการพิจารณาออกเปน 2 ประเด็น ไดแก (1) ผลกระทบของการลงทุนของภาครัฐตอเศรษฐกิจ
มหภาค และ (2) ผลกระทบของการลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ของภาครัฐตอเศรษฐกิจมห
ภาค ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร การลงทุนของภาครัฐอาจสงผลตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการระดมทุนสําหรับโครงการขนาดใหญดังกลาวนี้ก็อาจสงผลตออัตราดอกเบี้ยในตลาดให
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอไปทําใหการลงทุนภาคเอกชนลดลงได (Crowding out Effect) 
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จากการทบทวนการศึกษาที่ผานมา พบวา การลงทุนของภาครัฐจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจมหภาคทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว  อยางไรก็ตาม ที่ผานมางานวิจัยสวนใหญไดวิเคราะหผลกระทบของการลงทุนของ
ภาครัฐตอเศรษฐกิจมหภาคภายใตสมมติฐานที่วาการลงทุนของภาครัฐที่แตกตางกันจะสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจเหมือนกัน ซึ่งในความเปนจริงแลวการลงทุนของภาครัฐที่แตกตางกันยอมสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
แตกตางกันดวย ดังนั้น Barro and Sara-i-Martin (1995) ไดมีการเสนอใหแบงการลงทุนของภาครัฐออกตาม
ผลกระทบตอภาคการผลิต ซึ่ง ณดา จันทรสม และคณะ (2006) ไดแบงการลงทุนของภาครัฐออกเปน 3 
ประเภท ไดแก (1) รายจายลงทุนของภาครัฐที่สงผลกระทบตอภาคการผลิตโดยตรง (Productive expenditure: 
PGE) (2) รายจายลงทุนของภาครัฐที่ไมสงผลกระทบตอภาคการผลิตโดยตรง แตเปนการลงทุนที่เนนดาน
สวัสดิการสังคม (Unproductive expenditure: UGE) และ (3) รายจายลงทุนของภาครัฐที่ไมสามารถจําแนกได
ตาม 2 กลุมประเภทดังกลาว (Unclassified expenditure: UNGE) โดยจากผลการศึกษา พบวา ในระยะสั้นการ
ลงทุนของภาครัฐที่สงผลกระทบตอภาคการผลิตโดยตรงจะทําใหการสงออกลดลง และการนําเขาจะเพิ่มมากขึ้น 
สงผลใหดุลการคาลดลง และอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น แตในระยะยาวจะทําใหภาคการผลิตของประเทศมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาคการสงออก
จะดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลใหอัตราเงินเฟอปรับตัวลดลงดวย ดังนั้นการลงทุนในลักษณะนี้ควรลงทุนในภาวะที่
ประเทศไดเปรียบดุลการคา สวนการลงทุนของภาครัฐที่ไมสงผลกระทบตอภาคการผลิตโดยตรงนั้น จะสงผลให
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตก็มีผลทําใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นและดุลการคาขาดดุลเพิ่มขึ้นทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของภาครัฐในกลุมที่สงผลกระทบโดยตรงตอภาคการ
ผลิตแลวจะพบวา การลงทุนในกลุมนี้จะนําไปสูปญหาอัตราเงินเฟอที่รุนแรงมากกวาเปนอยางมาก 

สวนผลกระทบของการลงทนุโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ของภาครัฐนัน้ จากการศึกษาของ 
วชิรา อารมยดี และคณะ (2006) พบวา จะทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.6 ตอป 
โดยเฉลี่ย การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวสงูขึ้น ในขณะเดียวกันจะสงผลตอดุลบัญชเีดินสะพัดและระดับราคา
ภายในประเทศ ทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีความเปราะบางมากขึ้น โดยจะทําใหดุลบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลเฉลีย่รอยละ 3.7 ตอ GDP ซึ่งหากรวมปจจัยเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้ ไดแก ราคาน้ํามนัในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้น และเศรษฐกจิของประเทศคูคาหดตัว ก็จะทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากยิ่งขึ้น สวนอัตรา
เงินเฟอพื้นฐานก็ปรับตัวสูงขึน้ดวย นอกจากนี้ ยังทําใหสัดสวนหนี้ตางประเทศตอ GDP ในปสุดทายสูงกวา 
รอยละ 40 อีกดวย สวนผลกระทบตออัตราดอกเบี้ย พบวา การลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) 
ของภาครัฐ มโีอกาสทําใหอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นได อยางไรก็ตาม การศึกษาของ 
ณดา จันทรสม และคณะ (2006) ถึงแมวาผลการศึกษาจะไปในทิศทางเดียวกัน แตก็มีขนาดของผลกระทบตอ
เศรษฐกิจที่แตกตางออกไป โดยการลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ของภาครัฐ จะทําใหอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.12 ตอปโดยเฉลี่ย การสงออกขยายตัวรอยละ 0.17 ตอปโดย
เฉลี่ย เนื่องจากการภาคการผลิตในประเทศมีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น สวนการนําเขาจะขยายตัวรอยละ 
0.38 ตอปโดยเฉลี่ย และอัตราเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 1.25 ตอปโดยเฉลี่ย 

จะเห็นไดวาการลงทุนของภาครัฐจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจ แตก็จะสงผลตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจดวย ดังนั้นภาครัฐจึงควรดําเนินโครงการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย วชิรา อารมยดี และคณะ (2006) เสนอแนะวา รัฐบาลควรมีเกณฑ
ดานเสถียรภาพ คือ รักษาระดับดุลบัญชีเดินสะพัดไมใหขาดดุลเกินรอยละ 3.0 ตอ GDP และระดับหนี้
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ตางประเทศไมเกินรอยละ 40 ตอ GDP นอกจากนี้ รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาในประเด็นตางๆ ไดแก ขนาด
ของโครงการลงทุน ลงทุนในโครงการที่มีผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ที่เปนที่ยอมรับ ใช
แหลงเงินทุนภายในประเทศเปนหลัก เรงระดมเงินออม สงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หาก
จําเปนตองกอหนี้จากตางประเทศ ควรเปนหนี้ระยะยาว และโครงการลงทุนตางๆ ควรมีการบริหารจัดการที่
โปรงใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

4. ศึกษาแนวทางลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่เปนอยูในปจจุบัน และประสบการณจาก
ตางประเทศ    

4.1 ขอจํากัดของการลงทุนโดยรัฐ  

รัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดใหมีบริการโครงสรางพื้นฐาน แตดวยขอจํากัดดานการคลังของ
ภาครัฐทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและการ
พัฒนาของประเทศ  นอกจากนั้น ถึงแมวารัฐบาลจะมีความนาเชื่อถือทางเงินมากที่สุด ไมไดหมายถึงวา รัฐบาล
สามารถเขาถึงแหลงเงินไดอยางไมจํากัด อีกทั้งงบประมาณของรัฐยังมีภาระผูกพันตอเหตุผลทางมหภาคอีก
หลายประการ ดังนั้น การลงทุนโครงสรางพื้นฐานโดยรัฐจะสงผลใหเกิดการลดการใชจายในภาคอื่นลง ซึ่งจะ
เปนผลเสียตอการพัฒนาได กอปรกับ หากรัฐจะเปนผูดําเนินการเพื่อจัดบริการโครงสรางพื้นฐานเองทั้งหมด 
แหลงเงินที่สําคัญสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คือ การกูยืม ไมวาจะเปนการกูยืมโดยตรงของรัฐ หรือ
กูยืมผานรัฐวิสาหกิจ เหลานี้จะเพิ่มภาระหนี้สินใหแกประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเปนภาระผูกพันตองบประมาณ
ตอไปในอนาคตได  

หากพิจารณาสัดสวนของหนี้สาธารณะตอ GDP ของไทย แมวาจะไดผานจุดสูงสุดไปแลวเมื่อป 2544 
และขณะนี้สัดสวนนี้ไดมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนคาดวาจะอยูในระดับตํ่ากวารอยละ 50 ในปงบประมาณ  
2550-2551  และหากพิจารณาองคประกอบของหนี้สาธารณะจํานวนประมาณ 2.9 ลานลานบาท ซึง่ประมาณ  
1 ลานลานบาท เปนหนีข้องรัฐวิสาหกิจนัน้ ในเชงิเศรษฐศาสตรการคลังเมื่อหักหนี้ของรัฐวิสาหกิจออกจากหนี้
สาธารณะที่จะเปนภาระตองบประมาณแผนดิน จะเหน็ไดวา หนี้สาธารณะที่จะเปนภาระตองบประมาณจึงตํ่า
กวา 3.1 ลานลานบาทมาก (ตัวเลขป 2547)  แตหากรัฐบาลจะเปนผูจัดบริการสาธารณะทั้งหมดเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ยอมเปนภาระตองบประมาณคอนขางมาก และหากรัฐบาลตองกูยมืเพื่อจัดการ
บริการสาธารณะ ไมวาจะเปนการกูยืมโดยตรง หรือผานรฐัวิสาหกิจยอมเพิ่มภาระหนี้ใหแกภาครฐัมากเกินไป 
ตารางที่ 9 แสดงใหเห็นภาระหนี้สาธารณะของไทย โดยหากรัฐจะตองการจัดบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางเลือก
ในการกูยืมคงทําไดไมมากนัก หากรฐัตองรักษาวินัยการคลังในการรักษาระดับหนี้สาธารณะตอ GDP ไวใน
ระดับไมเกินรอยละ 50 
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ตารางที่  9  หนี้สาธารณะคงคาง   
(หนวย ลานบาท) 

ปงบประมาณ 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 959,685.00  1,113,934.77  1,263,712.22  1,670,548.26  1,651,628.48  1,828,411.73  
   1.1 หนี้ตางประเทศ 361,045.00  395,221.82  449,618.91  409,568.66  344,269.36        321,904.49  
   1.2 หนี้ในประเทศ 598,640.00   718,712.95  814,093.31   1,260,979.60  1,307,359.12   1,506,507.24  
       -เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลเงนิงบประมาณ 61,087.00    150,447.47   242,977.31  412,958.40  449,937.12   508,219.34  
       -พันธบัตรชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 499,041.00  498,877.48  498,676.00   778,875.20  788,276.00   954,216.90  
                -พันธบัตร FIDF 1 499,041.00  498,877.48  498,676.00  495,276.00  483,276.00  479,529.00  
                -พันธบัตร FIDF 3             -            -   -  283,599.20   305,000.00  474,687.90  
       -พันธบัตรโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน       38,512.00   69,388.00  72,440.00    69,146.00  69,146.00  44,071.00  
2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 832,777.20  908,934.26  970,554.31  907,111.40  851,048.76  899,228.77  
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 728,494.20  775,637.83  796,434.47  771,959.38  694,589.89      653,901.54  
        -หนี้ตางประเทศ 453,596.75  422,588.24  384,803.14  351,371.42  305,117.71      271,180.83  
        -หนี้ในประเทศ 274,897.45  353,049.59  411,631.33  420,587.96   389,472.18      382,720.71  

   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 104,283.00  133,296.43  174,119.84  135,152.02  156,458.87  245,327.23  
       -หนี้ตางประเทศ 54,783.00  48,526.71  74,894.40   63,223.41        61,138.05       77,524.67  
       - หนี้ในประเทศ        49,500.00  84,769.72   99,225.44    71,928.61   95,320.82    167,802.56  
3. หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ  (3.1+3.2)      814,594.00       781,409.80         700,164.61  365,348.74       427,364.28      398,913.66  
    3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน (FIDF2) -  -  112,000.00   112,000.00        62,000.00       40,000.00  
    3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน      814,594.00    781,409.80   588,164.61   253,348.74   365,364.28      358,913.66  
รวม (1+2+3) 2,607,056.20  2,804,278.83  2,934,431.14  2,943,008.40   2,930,041.52   3,126,554.16  

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP (รอยละ)   56.22   56.97   57.16   54.04              49.41              47.54  
Nominal CY GDP (สศช. 6 มิ.ย. 2548) 4,637,079.00 4,922,731.00 5,133,502.00 5,446,043.00 5,930,362.00 6,576,834 

ที่มา:  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลงั 
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นอกจากนั้น การลงทุนโดยรัฐยังมีประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพ ที่มักมีการพูดถึงปญหาที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพในการบรหิารองคกรที่จัดการบริการโครงสรางพื้นฐาน ซึง่อาจอยูในรูปของรฐัวิสาหกิจ มักมีการ
กลาวถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในปจจุบันงานศึกษาหลายชิ้นไดแสดงใหเหน็ถงึความไมมีประสิทธิภาพ
ในการลงทุนและการดําเนินงานของบริการโครงสรางพืน้ฐานที่เปนเจาของและจัดการโดยรัฐ (publicly-provided 
infrastructure services) (World Bank, 1994) ปญหาที่มักจะประสบในการจัดบริการโครงสรางพืน้ฐานโดยรฐั 
เชน การใหบริการอยางไมทัว่ถึง บริการไมมีคุณภาพ การจัดบริการที่ไมแนนอนและไมสม่ําเสมอ การไม
ตอบสนองตอความตองการอยางทันเวลา และการจัดการที่ไมดี ซึง่สาเหตุสําคัญของปญหาดังกลาวเกิดจาก 
การขาดความรับผิดรับชอบในการจัดการของผูบรหิาร (lack of managerial accountability) การขาดแคลน
งบประมาณ และ การขาดแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยในหนวยงานจัดบริการสาธารณะโดยรัฐในหลายหนวย 
(Briscoe, 1996) 

 จากเหตุผลทีก่ลาวขางตน บทบาทของรัฐในการใหบรกิารโครงสรางพื้นฐานจงึตองไดรับการทบทวน 
และหารูปแบบและชองทางอืน่ในการจัดบรกิารโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอตอความตองการ และชวยใหการ
พัฒนาประเทศเปนไปไดดี   

4.2  การมีสวนรวมของภาคเอกชน : Public-Private Partnerships: PPPs  

การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการโครงสรางพื้นฐานจะเปนประโยชนอยางมากตอรัฐบาล 
ผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจดวยเหตุผล (1) ชวยเรงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และปลดปลอยรัฐบาลจาก
การบริหารการคลังที่หนักหนวง (2) ลดตนทุนของการใหบริการสาธารณะจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงการดําเนินงานผานรูปแบบสัญญาที่เนนผลผลิตเปนหลัก (output-based contracts) และสรางแรงจูงใจ 
(3) เปนการโอนยายทุน ความชํานาญในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมไปยังประเทศหรือ
ภูมิภาคที่มีความตองการ กระตุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโครงสรางพื้นฐานของภาคเอกชนภายในประเทศ 
และตลาดทุน  (4) โอนยายความเสี่ยงไปยังนักลงทุนและนักดําเนินงานภาคเอกชน ที่ซึ่งมีความคิดกันวาจะ
สามารถจัดการในเรื่องดังกลาวไดดีกวาภาครัฐ และ (5) ชวยสนับสนุนนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึง
การบรรเทาปญหาความยากจนในประเทศ 

แตอยางไรก็ดี ดวยคุณลักษณะของโครงสรางพื้นฐานที่มักเปนโครงการที่มีเงินลงทุน ตนทุนในการ
ดําเนินงานและการดูแลรักษาที่สูง ระยะเวลาคืนทุนนาน และการกําหนดราคามักไมสามารถที่จะจัดเก็บ
คาบริการที่ครอบคลุมตนทุนได โดยมักจะตองคํานึงถึงความสามารถในการจายของผูรับบริการดวย ดังนั้น 
ความจูงใจในการลงทุนสําหรับการภาคเอกชนในการเขาสูการลงทุนโครงสรางพื้นฐานจึงเปนไปไดยาก หากไม
มีรูปแบบของการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสม (Public-Private Partnerships: PPPs)  

Grimsey and lewis (2004) ไดใหความแตกตางระหวาง Privatization และ Public-Private 
Partnerships (PPPs) ในแงของความรับผิดชอบตอการการจัดใหมีบริการสาธารณะ โดยที่ PPPs ซึ่งเปน
รูปแบบของการจัดการทางธุรกิจอยางเปนทางการระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยมีการกํากับดูแลตามที่กําหนด
ไวในสัญญา และรัฐบาลยังถือวามีภาระหลักในการจัดบริการ โดยที่ผานความรวมมือระหวางรัฐเอกชน (Public-
Private Partnerships: PPPs) รัฐบาลยังคงตองจายคาบริการจากภาคเอกชนในฐานะของชุมชนและประชาชน 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เพื่อรักษาภาระหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะ ในขณะที่การทํา Privatization รัฐบาลใหเอกชนเขามา
ลงทุนในกิจการ โดยภาระหนาที่ความรับผิดชอบจะตกอยูกับเอกชน โดยรัฐจะทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลเปน
หลัก ซึ่งมีกลไกในการกํากับดูแลผานกฎหมาย หนวยงานหรือองคกรที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล  

รูปแบบของการมีสวนรวมของภาคเอกชนมต้ัีงแตระดับของสัญญาใหบรกิารหรือสญัญาบริหาร จนถึง
การจัดบริการโดยเอกชนอยางเสรี ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ซึ่งคุณลักษณะของแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน 
ดังแสดงในตาราง 10  

ตารางที่ 10  รูปแบบการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการโครงสรางพื้นฐานระดับตาง ๆ  
 สัญญาบริการ/

บริหาร 
การเชา 
(Lease) 

สัมปทาน 
(Concession) 

BOT หรือ 
BOO 

การขายกิจการ
(Divestiture) 

ความเปนเจาของทรัพยสิน รัฐ รัฐ รัฐ รัฐ/เอกชน เอกชน 
การลงทุน รัฐ รวมกัน เอกชน เอกชน เอกชน 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จํากัด มี มี มี มี 
New Services ไมมี ไมมี มี มี มี 
ระยะเวลาของสัญญา 1-5 ป 8-15 ป 25-30 ป 20-30 ป ไมมีขอจํากัดถาไมถูก

กําหนดดวยใบอนุญาตที่มี
ระยะเวลา   

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

การกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐ ขึน้อยูกับ (1)  โครงสราง
ตลาดของบริการนั้น (2) ความพรอมของรฐัวิสาหกิจหรือหนวยงานทีร่ับผิดชอบ (3) นโยบายการกาํหนดราคา 
และ (4) ความพรอมในการกาํกับดูแลของรฐั  

โดยทั่วไป การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานจะมีความเปนไปไดทางการเงิน 
และจูงใจใหเอกชนเขามาลงทุนมักจะอยูในกิจการที่กลไกตลาดทํางานสามารถทํางานได อยางเชน กิจการไฟฟา 
กิจการโทรคมนาคม และทาเรือ ซึ่งไมจําเปนตองมีการแทรกแซงจากรฐัมากนัก โดยสวนมากจะเปนในรูปแบบ
ของการกํากับดูแลใหบริการเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรมตอผูรับบริการ และแขงขนัระหวางผูประกอบการ
เปนธรรม แตสําหรับการลงทุนในโครงการอยางเชน การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย หรือการจัดการขนสง
มวลชน โดยเฉพาะการขนสงระบบราง ซึ่งมีเงินลงทนุสูงมากในงานดานโครงสราง (civil works) จําเปนตอง
กําหนดรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนที่สามารถจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมได  

4.3 ตัวอยางการ Public Private Partnerships (PPPs) ในการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน  
(โดยเฉพาะระบบการขนสงระบบราง)  

การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการขนสงมวลชนระบบรางสามารถทําไดในหลาย
รูปแบบ  Phang (2006)  ไดทบทวนรูปแบบการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลงทุนโครงการขนสงมวลชน
ระบบรางในหลายประเทศ ซึ่งสามารถสรุปเปน  4 รูปแบบ ไดแก  
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(1) รูปแบบการพัฒนาระบบผานระบบออกแบบ-กอสราง-จัดหาเงิน-ดําเนินการ (Design-Build-
Finance-Operate: DBFOs) หรือเรียกวา การจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จแบบสมบูรณ (super 
turnkey procurement) 

(2) การใหสัมปทาน (Concessioning) บริการเดินรถไฟหรือรถใตดิน  
(3) การขายหุนใหเอกชนของกิจการรัฐวิสาหกิจ 
(4) PPPs สําหรับการดูแลและยกระดับบริการ  

การมีสวนรวมของเอกชนผาน DBFOs หรือ Super Turnkey 

การมีสวนรวมของเอกชนในรปูแบบออกแบบ-กอสรางเริ่มตนจากรูปแบบดั้งเดิม คือ  การออกแบบ-
ประมูล-กอสราง (design-bid-build)  ถือเปนรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจเรยีกเปน “traditional design-bid-build 
strategy” (Phang, 2006: 6) โดยรูปแบบนี้ ทีมวิศวกรของหนวยงานรฐัที่รับผิดชอบโครงการจะรับผดิชอบการ
ออกแบบในรายละเอียด แลวจึงนําแบบไปเขาสูระบบการจางเพื่อใหเอกชนเขามากอสรางระบบ และรูปแบบ
ออกแบบ-กอสราง (design-build procurement) โดยหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบโครงการจะออกแบบระบบ
ประมาณรอยละ 30 และใชแบบดังกลาวในการจัดจางใหเอกชนเขามาดําเนินการ ซึ่งรายละเอียดของแบบจะเปน
ความรับผิดชอบของเอกชนทีก่อสรางระบบ (Zweighaft, 2001)   Design-build  มีความหลากหลายไดหลาย
แบบ ซึ่งรวมถึงการจางเหมาเบ็ดเสร็จ (turnkey contract) การออกแบบ-กอสราง-ดําเนินการ-ดูแลรักษา (design-
build-operate-maintain: DBOM) และ สัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จแบบสมบูรณ (super turnkey contract)  

ภายใตสัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey contract) เอกชนรับผิดชอบในการออกแบบและกอสราง
ตามขอกําหนดของรัฐใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยเอกชนจะไดรับคาจางคงที่ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ รัฐเปนเจาของโครงสรางพื้นฐาน และพรอมที่จะทําการ ‘turn the key’ เพื่อเริ่ม
ดําเนินการโครงการตัวอยางโครงการที่มีการทําสัญญาในลักษณะจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ไดแก โครงการทาง
ดวนสายบางนา-ชลบุรี เปนตน สําหรับสัญญา DBOM เอกชนจะรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการและดูแล
รักษาโครงการหลังจากโครงการกอสรางแลวเสร็จ  

สัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จแบบสมบูรณ (super turnkey contract) หรือเรียกอีกอยางวาสัญญา 
ออกแบบ-กอสราง-จัดหาเงิน-ดําเนินงาน (design-build-finance-operate: DBFO)  (Grimsey and Lewis, 
2004) ผูรับเหมาจะจัดหาแหลงเงินสําหรับการกอสราง และสัญญาจะมีระยะเวลานานประมาณ 25-30 ป โดยมี
รายละเอียดการจายคาบริการ มาตรฐานในการบริการ และการวัดผลการดําเนินงาน ซึ่งมักจะใชเปนเกณฑที่ทํา
ใหการจายคาบริการแตกตางไปตามผลการดําเนินงาน โดยผูรับสัมปทานจะตองเผชิญความเสี่ยงคอนขางมาก  

ความไดเปรียบของรูปแบบการออกแบบ-กอสราง (design-build) จะชวยลดขอจํากัดในการเขาถึง
เทคโนโลยีของหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบโครงการ สําหรับ DBOM จะชวยใหมั่นใจไดวาการพัฒนาระบบ
สามารถที่จะดูแลรักษาและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับ DBFO หรือ Super turnkey contract จะ
ดึงเอกชนเขามาในโครงการที่มีความนาสนใจทางการเงินนอยใหเขามามีบทบาทไดมากขึ้น ซึ่งความรับผิดชอบ
และความเสี่ยงของโครงการจะถูกโอนยายจากหนวยงานรัฐไปยังเอกชนมากขึ้น  

Zweighaft (2001)  อางใน Phang (2006) ไดใหตัวอยางของโครงการขนสงมวลชนในสหรัฐอเมริกาสอง
โครงการที่ใช DBOM ไดแก the JFK Airport Access Project Rail System และ Puerto Rico’s Tren Urbano 
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และตัวอยางที่ใช super turnkey หรือ DBFO ไดแก the Hudson-Bergen LRT project2  และสวนมากของ
โครงการจะใชรูปแบบดั้งเดิมคือ ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (design-bid-build) ในขณะที่รูปแบบ super turnkey 
ไดเริ่มมีการใชมากขึ้นในอังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา มาเลเซีย ฮองกง จีน ฟลิปปนส และอินเดีย (Phang, 2006)  
ตารางที่ 11 ตัวอยางของโครงการที่ใชรูปแบบการออกแบบ-กอสราง (Design-Build) 

ตารางที่ 11  ตัวอยางโครงการที่ใช PPPs ในรูปแบบ Design-Build 
เมือง โครงการ รูปแบบที่ใช ผูดําเนินการ มูลคาโครงการ 

London, UK สวนขยายของ the Docklands Light 
Railway ไป Lewisham 

Design-build SERGO Group 4 km (£200m) 

London Croydon Tramllnk Design-bid-built-
operate-maintain 

  

Toronto, 
Canada 

Union Pearson Air Rail Link in 
Toronto 

DBFO   

Vancouver Richmond Airport Vancouver Project 
(the Canada Line) 

DBFO TransitBC  

KL, Malaysia STAR LRT (two phases)    (27 km.) RM3.5 billion 
KL, Malaysia PUTRA LRT    
Manila, the 
Philippines 

MRT Build-Lease-Transfer  US$678 million 

Bangkok, 
Thailand 

Red Line (terminated project)  Hopewell (60 km.) US$3.2 billion 

Bangkok, 
Thailand 

Green Line (BTS) Build and own 
concession with 
purely privately 
financed 

BTSC (20.5 km.) 1.5 billion 

Bangkok, 
Thailand 

Blue Line (MRT) A concession to 
equip and operate 

BMC  

ที่มา:  สรุปจาก Phang (2006: หนา 6-15) 
 

เปนที่นาสังเกตวา โครงการที่ Phang (2006) ไดทบทวนมาทั้งหมด มีคุณลักษณะที่เหมือนกันประการ
หนึ่ง คือ ดําเนินการภายใตปริมาณการเดินทางที่นอยกวาการประมาณการคอนขางมาก ระบบของ London 
เริ่มดําเนินการดวยรายไดที่ตํ่ากวาที่ผูรับสัมปทานประมาณการไวอยางมาก จนตองมีการปรับโครงสรางทาง
การเงินของโครงการ  ในขณะที่ STAR LRT และ PUTRA LRT ดําเนินการดวยปริมาณการเดินทางนอยกวา 1 
ใน 3 ของที่ประมาณการไว นําไปสูปญหาทางการเงินของโครงการ ในที่สุดรัฐบาลตองเขารับผิดชอบโครงการ 
โดยการถายโอนหนี้ของกิจการเปนออกพันธบัตรค้ําประกันโดยรัฐใหแกเจาหนี้ของกิจการ การเขาเทคโอเวอร
กิจการทั้งสองอาจมองวาเปนความลมเหลวของใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  และ

                                            
2 รายละเอียดของโครงการดูไดจาก Middleton (1997) 
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โครงการ BTS และ MRT ของไทย ก็ดําเนินการภายใตปริมาณการเดินทางระดับ 1 ใน 4 ของที่ประมาณไวใน
ตอนแรก และสงผลตอปญหาทางการเงินของโครงการเชนกัน  

ประสบการณของไทยในทศวรรษที่ผานมา จะเห็นวา เอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงการ
ดานขนสงหลายโครงการ ไมวาจะเปนระบบทางดวน เสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว (BTS) สายสีแดง (Hopewell) 
และสายสายสีน้ําเงิน (MRT) ที่ใหสัมปทานเอกชนเขามาดําเนินการในสวนของการเดินรถ (รูปแบบนี้จะได
กลาวถึงในสวนตอไป)  มีทั้งโครงการที่ไมประสบความสําเร็จอยาง Hopewell และโครงการที่ไดลงทุนลงทุน
มาถึงเปดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลวอยาง BTS และ MRT แตทั้งสองโครงการยังมีประเด็นทางดานการเงิน
โครงการ และปริมาณการเดินทางที่ยังเปนปจจัยหลักตองการพึ่งตนเองทางการเงินของโครงการได การขยาย
การลงทุนไปยังโครงการอื่นตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ จําเปนที่จะตองมีการเรียนรูประสบการณ
จากอดีต และจากตางประเทศเพื่อเปนฐานในการพัฒนาตอไปในอนาคตได  

การใหสัมปทาน (Concessioning) บริการเดินรถไฟหรือรถใตดิน  

รูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดการบริการลักษณะนี้อยูภายใตเงื่อนไขที่วา การลงทุนในระบบราง
ไดเปนภาระของรัฐไปทั้งหมดแลว ไมจําเปนที่ตองมีการลงทุนจากเอกชน การใหเอกชนเขามามีสวนรวมจะอยู
ในรูปของการใหเอกชนเขามาดําเนินการลงทุนในสวนของการใหบริการรถไฟ ตัวอยางเชน Stockholm 
Transport ไดใหสัญญา 5-10 ป ตอเอกชนสําหรับการดําเนินงานบริการเดินรถของเสนทางรถไฟ 3 เสนทาง 
ระบบรถรางเบา และบริการเดินรถชานเมือง โดยรัฐจะเปนเจาของระบบรางและระบบอาณัติสัญญาณตาง ๆ แต
ใหเอกชนดําเนินการในสวนของการบริการจัดหาหัวรถจักร และขบวนรถ หรืออาจใหเอกชนเชาเพื่อดําเนินการ  
ในบางกรณีอาจใหเอกชนเขามาดําเนินการในสวนของพนักงานประจําสถานีดวย (Contract out)   

Rio de Janeiro ไดใหสัมปทานในการบริการรถไฟในสองสัมปทานสําคัญ ไดแก Metro Concession 
(1997) และ Flumitrens Concession (1998) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 12 

จากที่กลาวมา รูปแบบการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในลักษณะของการใหสัมปทานเพื่อใหเอกชน
จัดบริการเดินรถไฟ หรือรถใตดินนั้น จะตองผานกระบวนการประมูลที่มีการแขงขัน และตองเนนที่การสรางมูล
คาที่สูงที่สุด ไมใชเพื่อตนทุนตํ่าที่สุด (‘best value’ not simply ‘low cost’) ถึงแมวาการใหบริการมีประเด็นใน
เรื่องการกําหนดคาบริการที่อาจตองไดรับการอุดหนุนจากรัฐ หลักการในการพิจารณาสัญญาสัมปทานตาม
รายละเอียด ไดแก (ก) ใหน้ําหนักกับแผนการลงทุนของเอกชนที่จะลดภาระการอุดหนุนโดยรัฐ   การพิจารณา
อาจยึดหลักที่วา มูลคาต่ําสุดของมูลคาปจจุบันสุทธิของตนทุนคาลงทุนบวกเงินอุดหนุนที่จายโดยรัฐหักคา
สัมปทานที่ผูรับสัมปทานจายใหแกรัฐ  และที่สําคัญสัญญาตองมีเงื่อนไขของการ (ข) เงื่อนไขในการปรับ
คาบริการ หรือคาสัมปทาน (ค) ตองมีหลักเกณฑในการวัดผลการดําเนินงานและผูกพันกับคาบริการ และคา
สัมปทาน (ง) มีการกํากับดูแลโดยหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และมีกรอบการในการกํากับดูแลที่ผูกพันการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนธรรมทั้งกับผูรับสัมปทาน และผูรับบริการ  
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ตารางที่ 12  แสดงรายละเอียดของการใหสัมปทานการบริการเดินรถไฟของ Rio de Janeiro  
 Metro Concession (1997) Flumitrens Concession (1998) 
ขนาดของสัญญา 41 km. right of way extension 200 km. right of way extension 
ระยะเวลา 20 ป  25 ป 
เจาของเครื่องจักรและราง Rio De Janeiro state government เชนเดียวกับ Metro 
คุณลักษณะของคุณภาพบริการ ข้ึนกับเปาหมายผลการดําเนินงานเรือ่งความถี่ใน

การเดินรถ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
ความนาเชื่อถือของระบบกําหนดไวในสัญญา
สัมปทาน 

เชนเดียวกับ Metro 

การจายเงินโดยรัฐบาล ไมมี ไมม 
หลักเกณฑในการคัดเลือก มูลคาปจจุบันของคาสัมปทานที่ดีที่สุดที่สูงกวาคา

สัมปทานขั้นต่ํา (US$25 ลาน) บวกวัสดุในสตอค 
(US$3.56 ลาน)  

มูลคาปจจุบันที่ดีที่สุดของคาสัมปทานที่
เสนอ และตองสูงกวาคาสัมปทานขั้นต่ํา 
(US$28 ลาน) บวกวัสดุในสตอค 
(US$8.25 ลาน) บวกสวนลดของเงิน
ลงทุนโดยรัฐ บวกคาลงทุนของผูเสนอ
ราคา  

เงื่อนไขในการเจรจาคาบริการใหม  คาบริการคงที่สําหรับการเดินทางขาเดียวถูก
กําหนดโดยรัฐใน TOR และสามารถปรับไดเพียง
เพื่อชดเชยเงินเฟอ ซ่ึงกําหนดโดยสูตร สําหรับการ
ขยายหรือลงทุนใหมภายใตกรอบสัญญาปจจุบัน 
ผูรับสัมปทานตองเสนอแผนการลงทุนและ
แผนการปรับคาบริการเพื่อใหรัฐพิจารณา 

เชนเดียวกับ Metro  
 
แตผูรับสัมปทานสามารถขึ้นคาบริการได
รอยละ 50 ถามีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในรถไฟ 

การประกันคุณภาพการบริการ สัญญาถูกกํากับดูแลโดย  Public Service 
Regulatory Agency of Rio De Janeiro State 

เชนเดียวกับ Metro  
  

การวางแผนโครงขาย รัฐจะสรางเงื่อนไขในการบริหารเสนทางใหม เชนเดียวกับ Metro 
การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น   ผูรับสัมปทานสําหรับการขนสงจะใชระบบ

รางอื่น  ตองจายคาใชราง 
ที่มา  Phang (2006: 53)  

 

การขายหุนใหเอกชนของกิจการรัฐวิสาหกิจ 

รูปแบบที่สามของการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนกิจการขนสงมวลชนสาธารณะ ไดแก การ
ขายหุนใหเอกชน รูปแบบดังกลาวเปนที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมอยูมาก โดยเฉพาะกิจการที่เปน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางกิจการไฟฟา ประปา   แตการขายหุนใหแกเอกชนเปนการใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในรูปแบบของ divestiture  เปนการเขาถึงแหลงเงินทุนระยะยาวทางเลือกหนึ่ง  รูปแบบนี้เปนที่นิยม
โดยทั่วไปในหลายสาขา แตไมเคยมีการนํามาใชกับระบบขนสงมวลชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะของการ
ลงทุนที่ลงทุนสูง ระยะเวลาคืนทุนนาน และมีตนทุนคาดําเนินการสูง อาจไมจูงใจกับผลประกอบการที่ดึงดูดนัก
ลงทุนนัก  แตอยางไรก็ดี เมื่อสิงคโปรนําระบบขนสงมวลชนเขาสูตลาดหลักทรัพยครั้งแรกเมื่อกรกฎาคม 2543 
และตามดวยการเขาสูตลาดของระบบขนสงมวลชนของ Hong Kong ในเดือนตุลาคมปเดียวกัน  ทําใหเห็นได
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วา การขายหุนกิจการรัฐวิสาหกิจในระบบการขนสงมวลชนมีความเปนไปได ถึงแมวาจนถึงปจจุบันจะมีแคสอง
กรณีนี้เทานั้นที่ใชรูปแบบการเขาในลักษณะดังกลาว3 

ในการตัดสินใจขายหุนของกจิการใหแกเอกชนผานการทํา Public Offerings รัฐจะตองตัดสินใจใน 3 
ประเด็นหลักทีส่ําคัญ คือ (1) จะโอนยายการควบคุมกิจการอยางไร ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดสัดสวนของการ
ลงทุนเริ่มตนของเอกชน รวมถึงการวางขอกําหนดสําหรับควบคุมกิจการภายหลังการขายหุน เทคนคิที่เปนที่
นิยมโดยทั่วไป คือ รฐัจะยังคงถือหุนในสัดสวนที่ยังคงอํานาจในการควบคุมกิจการอยู เรียกวาเพื่อใหสามารถ
ยับยั้งการกระทําบางอยางได (เชน การเขาครอบงํากิจการของตางชาติ)   (2) จะกําหนดราคาในการเสนอขาย
อยางไร เกี่ยวของกับการตัดสินใจถึงวิธีการในการกําหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งจะเปนวิธีเสนอราคาจาก
นักลงทุนเฉพาะเจาะจง  (tender) หรอืการกําหนดราคาคงที่หรือจะเปนลักษณะของ Book-building exercise 
แลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองเปนราคาที่สอดคลองกับมูลคาและโอกาสทางธุรกิจของกิจการดวย และ (3) จะจัดสรร
หุนในสัดสวนอยางไร เกี่ยวของกับสัดสวนการกระจายหุนใหนักลงทุนเฉพาะกลุมภายในประเทศ นักลงทุน
สถาบัน นกัลงทุนทั่วไป หรอืกระจายไปยังนักลงทุนตางชาติ (Megginson and Netter, 2001 อางใน Phang 
(2006: 21))   

PPPs สําหรับการดูแลและยกระดับบริการ  

ตัวอยางหนึ่งของการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน คือ การดูแล
และยกระดับกิจการที่มีอยูแลวแตเดิม แตดวยขอจํากัดในเรื่องเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทําใหอาจตอง
ลงทุนในการยกระดับและดูแลกิจการเปนเงินลงทุนที่สูงและตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะLondon 
Underground เปนตัวอยางของการพัฒนาระบบการขนสงมวลชนสาธารณะจากโครงการที่มีอยูเดิม โดยให
เอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนและดําเนินการ (Phang, 2006, 28:30)  

4.4 กองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Development Fund)  

ตามที่ไดกลาวมาแลวถึงคุณลักษณะสําคัญของการลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
ตองใชเงินลงทุนสูง มีตนทุนในการดําเนินงานและตนทุนคาดูแลรักษาที่สูง สงผลตอระยะเวลาคืนทุนและลด
ความนาสนใจในการลงทุนในสายตาของภาคเอกชน ทําใหรัฐตองสรางแรงจูงใจใหแกเอกชนในการที่จะเขามามี
สวนรวมในการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยวางรูปแบบการรวมมือระหวางรัฐและเอกชน 
public-private partnerships: PPPs   แตอยางไรก็ตาม ยังมีกลไกอื่นที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานมีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น “กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน” (infrastrucutrue development fund) 
เปนหนึ่งในหลายกลไกที่จะไดกลาวถึงในที่นี้  กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนแนวคิดที่ถูกนําไป
ประยุกตใชในหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปนกองทุนเพื่อพัฒนาระบบการขนสง กองทุนเพื่อพัฒนาชนบท เปนตน  

                                            
3  รายละเอียดของการขายหุนเพื่อนํากิจการเขาตลาดหลักทรัพยของกิจการทั้งสองสามารถศึกษารายละเอยีดไดจาก Ho (2001) และ 

Phang (2006)  
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แหลงที่มาของเงินทุนสําหรับกองทุนจะมาจากหลายแหลงไดแก เงินทุนเริ่มตนจากรัฐบาล เงินลงทุน
จากนักลงทุนกลุมตางๆ ผานการระดมทุนดวยการแปลงสินทรัพยเปนทุน (securitization) และแหลงรายไดที่
สําคัญตองมาจากประโยชนทั้งทางตรงและทางออมของโครงการที่ควรจะตองจัดเก็บเพื่อเปนประโยชนของ
กองทนุอยางเต็มที่ 

รูปท่ี 3   โครงสรางของกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   
 

 

 

 

 

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

 
การลงทุนโครงการรถไฟฟา เปนโครงการที่มีรายไดและควรจะคิดผลประโยชนของโครงการจากทั้งผูที่

ไดรับประโยชนโดยตรง คือ ผูใชบริการ ซึ่งไมสามารถครอบคลุมตนทุนของการลงทุนไดทั้งหมด ผูที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการโดยทางออมควรเปนผูที่ไดจายเปนคาลงทุนในโครงการดวย ไมวาจะเปนผูที่ไดรับ
ประโยชนโดยทางออมจากการที่มีระบบขนสงมวลชนที่ดีขึ้น ลดปญหาจราจร รวมถึงประโยชนจากการที่มูลคา
ที่ดินมีราคาสูงขึ้น โครงสรางรายไดสําหรับกองทุนที่จะเปนแหลงเงินทุนสําคัญสําหรับกองทุน  โดยเฉพาะ 
‘กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง’ (Mass Transit Development Fund: MTDF) ควรมาจาก
ผลประโยชนของโครงการทั้งทางตรงและทางออมสําหรบัการลงทุนในโครงการเหลานั้น หรือหากในระยะแรกจะ
ลงทุนดวยเงินงบประมาณของรัฐ ก็ควรตองมีการจัดเก็บผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมเพื่อชดเชย
งบประมาณดังกลาว หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อชําระคืนเงินกูของโครงการ  

การนิยามผลประโยชนของโครงการจะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับแนวคิดของการจัดตั้งกองทุนใน
ลักษณะนี้ เพราะเพียงแตระดมทุนผานการทํา securitization ยังมีประเด็นเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนที่จะ
ใหแกนักลงทุนที่จะมาลงทุนผานตราสารที่ทํา securitization หากประโยชนของโครงการมีเพียงรายไดจาก
คาบริการ ซึ่งไมสามารถจัดเก็บในอัตราที่ครอบคลุมตนทุนไดแลวนั้น การทํา securitization ก็อาจไมสามารถที่
จะใหผลตอบแทนที่จูงใจแกนักลงทุนได ดังนั้น การจัดเก็บรายไดจากผูรับประโยชนทางออม ที่ไมใชผูรับบริการ
โดยตรงจึงเปนประเด็นที่ตองพิจารณาอยางละเอียด 

ประโยชนจากการมีระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพนั้น มีโครงขายครอบคลุมจะนําไปสูการลด
ปญหาจราจร ดังนั้น การจัดเก็บรายไดจากผูใชรถเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนน ไมวา
จะเปนในรูปแบบของการเก็บภาษีน้ํามันในอัตราที่สูงขึ้น การขึ้นคาจดทะเบียนและภาษีรถยนตประจําป การ
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กําหนดเขตพื้นที่ในการจอดและเก็บคาบริการในอัตราสูง เหลานี้จะเปนแหลงเงินสําหรับนํามาใชในการพัฒนา
ระบบขนสงมวลชนระบบราง นอกจากนั้น ยังมีประโยชนในรูปของมูลคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการมีระบบ
ขนสงมวลชนระบบราง ซึ่งควรตองมีการศึกษาเพื่อจัดก็บผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นเหลานั้นใหเปนแหลงรายได
สําหรับการพัฒนาโครงการดวย 

นอกจากเครื่องมือในรูปของการจัดเก็บภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้น คาจดทะเบียนและภาษีรถยนตประจําปที่
เพิ่มขึ้น คาธรรมเนียมการผานทางในพื้นที่ คาบริการจอดรถยนต   จะเปนแหลงรายไดสําหรับกองทุนเพื่อ
พัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางแลว ยังจะเปนเครื่องมือในการจํากัดการใชรถยนตและผลักดันใหผูเดินทาง
เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากการใชรถยนตสวนบุคคลใหมาใชรถสาธารณะมากขึ้น ซึ่งในทางหนึ่งจะเปน
การเพิ่มปริมาณการเดินทาง (ridership) ของระบบ และเพิ่มความนาสนใจทางการเงินของโครงการไดอีกทาง
หนึ่งดวย  

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางในลักษณะดังกลาว ไดมีการเสนอใน
การศึกษาอยาง URMAP (2001) หรือ IMAC Study (รูปภาพ 4)  ซึ่งหากรัฐบาลจะดําเนินโครงการดังกลางอ
ยางจริงจัง  ควรตองพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนทางเลือกนี้ประกอบดวย ไมควรเนนการใชงบประมาณ
หรือสวนของการกูยืมเปนหลักเพียงอยางเดียว หรือหากจะใชเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะในระบบ 
civil works ก็ยังคงตองเก็บผลประโยชนจากการลงทุนเพื่อชดเชยเงินลงทุนดังกลาว 

รูปที่  4  กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง (Mass Transit Development Fund) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:   Executive Summary of the IMAC Study, page 24.  
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5. การพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

5.1  ยกระดับการออมในประเทศ : ระบบการออมแบบผกูพันระยะยาว (Contractual Saving)  

การที่จะจัดหาแหลงเงินทุนมาเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะโดยแนวทางใดก็ตาม  จําเปนที่
จะตองมีการพัฒนาตลาดทุนภายในประเทศเพื่อรองรับการขยายการลงทุน การเพิ่มการออมภายในประเทศเปน
องคประกอบหนึ่ง ดวยอัตราการออมที่ไมสูงนักของไทย (รอยละ 30.5 ตอ GDP ในป 2546 ลดลงจากรอยละ 
35.2 ในป 2534) เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยางประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร ในขณะที่อัตรา
การออมของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน (รอยละ 3.8 ในป 2546 ลดลงจากรอยละ 14.4 ในป 
2532)   

จากตัวอยางประเทศอื่นๆ ที่มีอัตราการออมสูงไมวาจะเปนสิงคโปร มาเลเซีย ชิลี ประเทศเหลานี้จะมี
ระบบการออมภาคบังคับที่ประสบความสําเร็จ การสงเสริมการออมระยะยาวแบบผูกพัน (Contractual Saving) 
จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางเงินออมที่จะสามารถใชเปนแหลงเงินสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญ แตอยางไรก็ดี   ดวยกรอบการออมระยะยาวที่มีอยูในปจจุบันยังขาดความชัดเจนในการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน หลายฝายมักจะแสดงทัศนะถึงความระมัดระวังในการลงทุนของกองทุนในลักษณะเงินออม
ผูกพันระยะยาวตาง ๆ ตอการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือเมกะโปรเจคส  โดยมักจะมองวา การ
ลงทุนในโครงการเมกะโปรเจคสไมเหมาะสมสําหรับกองทุนที่มีลักษณะเปนเงินออมระยะยาวเหลานี้  

แตดวยคุณลักษณะของการเปนเงินออมระยะยาว มีความสอดคลองกับลักษณะของการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานที่เปนโครงการระยะยาว และมีระยะเวลาคืนทุนนาน (Duration Matching) โดยหากรัฐ
สามารถกําหนดกรอบแนวทางในการบริหารเงินกองทุนเหลานี้ รวมกับการวางกรอบในการบริหารความเสี่ยง
ของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องการกําหนดราคา และการประกันผลตอบแทนไดอยางชัดเจน การ
ใชเงินกองทุนในรูปแบบของเงินออมผูกพันระยะยาวจึงเปนแนวทางที่นาจะพัฒนาเปนแหลงเงินสําหรับการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญได โดยดําเนินการควบคูไปการการวางกลไกในการพัฒนาตลาดการเงิน
ภายในประเทศรวมไปดวย   

การสรางระบบการออมในลักษณะผูกพันระยะยาว (contractual saving) จะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
เพิ่มการออม และยังเปนเครื่องมือที่สงผลตอการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไดอีกดวย ทั้งนี้ตองมีกลไกที่จะผลัก
ใหเงินออมเหลานั้นมีสวนในการพัฒนาตลาดทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบริหารกองทุน ลดขอจํากัดทางดานภาษีและกฎหมายที่มีอยูในการทํา securitization และอื่นๆ  ในการ
สงเสริมใหเกิดการออมระยะยาวแบบผูกพัน รัฐบาลของแตละประเทศจะตองเผชิญกับปญหาสําคัญเพื่อกําหนด
กลไกใหเกิดการออมลักษณะนี้ได ไมวาจะเปนคําถามที่เกี่ยวของกับการบทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาล การ
เปรียบเทียบรูปแบบในการออมระยะยาวแบบผูกพันที่เหมาะสมจากรูปแบบที่มีอยูหลากหลาย ภาระตอฐานะ
การคลังของรัฐในการสงเสริมการออมระยะยาว ระดับของการบังคับออมที่เหมาะสมควรเปนอยางไร เงื่อนไข
ทางดานกฎหมายและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมตอเสถียรภาพของการออมระยะยาวลักษณะ
ดังกลาว เปนตน ซึ่งคําถามลักษณะเหลานี้ควรไดรับการกลาวถึงและหาคําตอบที่เหมาะสมสําหรับแตละ
ประเทศที่นโยบายสงเสริมการออมลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ทางออกที่ไดจะมีความแตกตางกันตามสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศดวย  
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5.2   การพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

องคประกอบหนึ่งที่จะรองรับการระดมทุนโครงการขนาดใหญไดคือ ตองมีตลาดตราสารหนี้ที่มีเครื่องมอื
ในการลงทุนรองรับเพียงพอ การวางกรอบกฎระเบียบ และขอบังคับที่เอื้อตอการเขาถงึทางเลือกการลงทุนของ
นักลงทุนไดกวางขวางขึ้น และเพิ่มสภาพคลองของตลาดใหมากพอสําหรับการกําหนดราคาของหลกัทรัพยได
อยางเหมาะสม ดวยขอจํากัดประการหนึ่งในเรื่องของอัตราอางอิงตราสารระยะยาว ดวยอายุโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ จะมีระยะเวลาการลงทุนนาน 25 ถงึ 30 ป ตลาดตราสารหนี้ของไทยยังขาดอัตราอางอิง
ระยะยาว (long-term benchmarks) ที่จะสามารถเปนเกณฑสําหรับการกําหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสมได นอกจากนั้นตองมีการพัฒนาตราสารทางการเงินใหม เพื่อรองรับ การระดมทุนสําหรับพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานไดดียิ่งขึ้น เชน พันธบัตรรายได (Revenue Bond) ซึ่งการออกพันธบัตรหรือตราสารหนี้ 
จะตองมีระบบรองรับที่ดี ไมวาจะเปนความมั่นคงและความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัทที่ดําเนินโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และรูปแบบการใหการสนับสนนุจากรัฐบาลทีเ่หมาะสม เพื่อจูงใจใหการระดมทุนดวย
ทางเลือกนี้เกิดขึ้นได 

5.3 การเพ่ิมบทบาทของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นภายในประเทศสําหรบัการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  

 การระดมทุนผานระบบสถาบันการเงินอาจมีขอจํากัดที่สําคัญจากเงื่อนไขความเสี่ยง ซึ่งโดยทั่วไป
โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานมีเงินลงทนุคอนขางสูง และมักจะเปนโครงการระยะยาว ถาพิจารณาตาม
หลักการบรหิารสินทรพัยและหนี้สินของสถาบันการเงินแลว จะพบวา แหลงเงินทนุของสถาบันการเงินจะมี
ระยะเวลาไมเหมาะสมกับการปลอยสินเชื่อใหแกโครงการลักษณะดังกลาว กอปรกับตามเงื่อนไขการรักษาระดับ
ความเพียงพอของเงนิกองทนุตอสินทรพัยเสี่ยง การใหเงินกูแกโครงการลักษณะเชนนี้จะถูกถวงน้ําความเสี่ยง
คอนขางสูง4 ทําใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นไมมแีรงจงูใจในการใหสินเชื่อ  แตอยางไรก็ตาม 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยสวนมากจะตองมีความตองการใชเงินทุนภายในประเทศอยูแลว โดยเฉพาะ
เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นหากมีกลไกที่จะใหสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งอาจเปนธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงนิอื่นทีร่ัฐเปนเจาของทั้งหมดหรือบางสวน เขามามีสวนรวมในการเปนแหลงเงนิทุนสําหรับความ
ตองการเงินทนุภายในประเทศของโครงการพฒันาโครงสรางพื้นฐานในบางสวน จากตัวอยางที่ IFC ใหเงินกูแก
โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานในอนิเดีย ประมาณ 1 ใน 3 ของความตองการเงิน เปนการระดมทุนจาก
สถาบันการเงนิภายในประเทศ ซึ่งกลไกในลักษณะดังกลาวจะชวยใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานพึ่งพาแหลง
เงินทุนภายในประเทศไดมากขึ้น  

                                            
4  ขอเสนอ Basel II โดย BIS กําหนดใหธนาคารมีการคิดคาความเสี่ยงถวงนํ้าหนักของเงินกูระยะยาว 100% ทําใหธนาคารพาณิชยเพิ่ม
ความระมัดระวังในการใหเงินกูระยะยาวมากขึ้น   
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5.4 การสรางกลไกใหกิจการที่ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานอยูแลวเพิ่มทุนผานตลาดหลักทรัพย
ภายในประเทศมากขึ้น 

การสรางกลไกใหกิจการที่ใหบริการโครงสรางพื้นฐานหันมาระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยกันมากขึ้น 
จะชวยสรางมูลคาของตลาด (market capitalization) เปนการพัฒนาตลาดทุนเพื่อรองรับการระดมทุนผานการ
ทํา securitization หรือระดมทุนทางตรงจากนักลงทุนผานตลาดหลักทรัพย ดังหลายกรณีที่ไดทบทวนมาแลว
ขางตน  โดยเฉพาะสําหรับกรณีระบบรถไฟฟาอยางสิงคโปร กับฮองกง  ปญหาของไทยในการนํากิจการ
รัฐวิสาหกิจเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไมใชประเด็นความเหมาะสมในนโยบายดังกลาวเปนหลัก แตเปนใน
เรื่องของกระบวนการในการนํากิจการเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยที่ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการเปนหัวใจสาํคัญ  

6. บทสรุป 

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไดมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสาขาตางๆ อยางสูง โดยเฉพาะในดาน
ขนสง สาธารณูปการ สื่อสาร และพลังงาน โดยรูปแบบของการลงทุนยังเปนบทบาทของรัฐในการจัดการเปน
หลัก โดยในระยะหลังไดมีการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะดานสื่อสารและพลังงาน  
แตในดานการขนสงซึ่งยังมีความจําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันยังเห็นการมีสวนรวมจาก
เอกชนในการลงทุนไมเดนชัดนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณลักษณะสําคัญของการลงทุนสูง ตนทุนคาดูแลและ
ดําเนินการสูง ระยะเวลาคืนทุนนานเปนปจจัยหลักในการเขามามีสวนรวมในการลงทุนของภาคเอกชน อีกทั้ง
การจัดเก็บคาบริการยังอยูในกรอบของการความสามารถในการจายของผูรับบริการมากกวาเพื่อครอบคลุม
ตนทุนของโครงการ  

แผนการลงทุนในขนาดใหญของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร มีความชัดเจนในสาขาของการลงทุน
และแผนการจัดหาเงิน แตเห็นไดชัดวา แผนดังกลาวยังเนนการลงทุนโดยรัฐเปนหลัก จากแผนการเงินที่
กําหนดใชงบประมาณประมาณรอยละ 39 และรายไดจากรัฐวิสาหกิจรอยละ 13  และเงินกูยืมทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศประมาณรอยละ 42 ซึ่งจะเห็นไดวาถึงแมวาจะไดมีการศึกษาผลกระทบของการลงทุนตอ
เศรษฐกิจมหภาคตามแผนการลงทุนดังกลาวจะมีไมมากนัก ทั้งตอดุลบัญชีเดินสะพัด เงินเฟอ และอัตรา
ดอกเบี้ย แตทั้งนี้การกําหนดแผนการลงทุนที่จะพึ่งพาเงินกูถึงรอยละ 42 ยอมมีผลตอฐานะการคลังของรัฐอยาง
แนนอน ถึงแมวา อัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ของไทยจะยังไมเกินระดับรอยละ 50 ตอ GDP ก็ตาม   

การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเปนทางออกในการลดขอจํากัดทางดาน
งบประมาณของรัฐในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน อีกทั้งยังจะนําไปสูประสิทธิภาพในการใหบริการที่
คาดวาจะเหนือกวาการใหบริการโดยรัฐ  ซึ่งการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนจะชวยใหรัฐสามารถ
บริหารการคลังไดมีประสิทธิภาพและกระจายตัวไดดียิ่งขึ้น รูปแบบของการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนทํา
ไดหลายระดับต้ังแตการทําสัญญาจางบริการ/บริหารจนถึง การขายหุนของกิจการใหแกนักลงทุน และใหเอกชน
เขามาดําเนินการอยางเสรีภายใตการกํากับดูแลใหการแขงขันเปนธรรมโดยรัฐ  การกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐ ขึ้นอยูกับ (1)  โครงสรางตลาดของบริการนั้น (2) ความพรอม
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ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ (3) นโยบายการกําหนดราคา และ (4) ความพรอมในการกํากับดูแล
ของรัฐ  

สําหรับการลงทุนในโครงการดาน Mass Transit อยางโครงการรถไฟฟา 10 เสนทางเปนโครงการที่มี
คาบริการและสามารถกําหนดผลประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม จึงเปนโครงการควรใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการลงทุน โดยกําหนดรูปแบบ Public-Private Partnership (PPPs) ที่เหมาะสม  ซึ่งจะการทบทวน
กรณีศึกษาที่ผานมารูปแบบการมีสวนรวมของเอกชนในโครงการลงทุนการขนสงระบบรางจะแบงออกเปน 4 
รูปแบบ คือ (1) การออกแบบ-กอสราง (design-build) ซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิมคือ การออกแบบ-ประมูล-กอสราง 
(design-bid-build) ที่หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบโครงการจะออกแบบระบบ และใหเอกชนประมูลเพื่อ
กอสราง แตในระยะหลังไดมีรูปแบบของการทํา super turnkey หรืออีกนัยหนึ่งคือ design-build-finance-operate 
ที่ใหเอกชนเขามาดําเนินการตั้งแตออกแบบ กอสราง รวมถึงการจัดหาเงินและดําเนินการโครงการดวย  จาก
กรณีศึกษาที่ไดทบทวนมา พบวา ความลมเหลวของการมีสวนรวมของเอกชนในการลงทุนที่สําคัญเกินจาก
ปญหาทางการเงินที่โครงการไมสามารถรับภาระทางการเงินทั้งคาใชจายดอกเบี้ยและชําระคืนเงินตนได สงผล
ใหบางโครงการรัฐตองเขาไปดูแลและรับผิดชอบภาระหนี้ดังกลาว ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการ 
คือ ปริมาณการเดินทาง (ridership) ของแตละโครงการจะต่ํากวาที่ประมาณการไวคอนขางมาก บางโครงการมี
ปริมาณการเดินทางอยูระดับ 1 ใน 4 ของที่ประมาณการไว ซึ่งแสดงถึงการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่
ไมรอบคอบนัก (2) การใหสัมปทานกิจการรถไฟฟาหรือรถใตดิน ซึ่งเปนลักษณะที่รัฐเปนเจาของระบบรางและ
อาณัติสัญญาณ และใหเอกชนเขามาใหบริการในสวนของการเดินรถและใหบริการ (3) การขายหุนของกิจการ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรณีศึกษาแลวสองกรณีสําหรับโครงการขนสงมวลชนระบบราง คือ ระบบของสิงคโปรและ
ฮองกง และ (4)  การใช PPPs สําหรับการดูแลและยกระดับบริการ เปนรูปแบบที่ใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาและยกระดับระบบที่มีอยูแลวเดิม แตมีความลาสมัย และเกิดภาระและปญหา ตัวอยางเชน London 
Underground   

ในการลงทุนโครงการอยางรถไฟฟา ซึ่งเปนโครงการในแผนการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลที่มีการ
ผลักดันใหเรงดําเนินการตอเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผานมา นอกจากการสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ลงทุนแลว รัฐอาจตองพิจารณาที่จะนําผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งจากทางตรงและทางออมมาเปนแหลงรายได
สําหรับการพัฒนาโครงการ โดยจัดตั้งเปนรูปแบบของ “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบราง” 
(Mass Transit Develoment Fund: MTDF) ที่ระดมทุนจากสวนของทุนของภาครัฐและจากนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปทั้งจากภายในและภายนอกประเทศผานการทํา securitization 
ที่ตองมีการปรับปรุงปจจัยที่จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทั้งในสวนของภาษีและขอกําหนดทางกฎหมายตางๆ  

เครื่องมือสําคัญในการนําผลประโยชนทางออมของโครงการนอกเหนือจากผลประโยชนทางตรงในรูป
ของรายไดคาบริการมาเปนรายไดของโครงการคือ ภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของการปริมาณการใช
รถยนตสวนบุคคล ไมวาจะเปนในรูปภาษีน้ํามัน ภาษีรถยนตประจําป รวมถึง คาธรรมเนียมการพื้นที่ใชถนน
และอัตราคาที่จอดรถในพื้นที่แออัด เปนตน เครื่องมือดังกลาวไมเพียงจะทําหนาที่ในการเปนแหลงรายได
สําหรับโครงการ เพื่อเพิ่มความเปนไปไดทางการเงินของโครงการใหมีมากขึ้น สงผลตอความสนใจของการ
ลงทุนในตราสารผานการทํา securitization แลว เครื่องมือเหลานี้ยังจะเปนตัวชวยผลักดันใหผูใชรถเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางและจะสงผลใหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการปรับเพิ่มสูงขึ้น  
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ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการลงทุนโครงการขนาดใหญอยางรถไฟฟา คือ การจัดลําดับการ
ลงทุน และมีการลงทุนเปนระยะ (Phasing) โดยพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนในการสรางเครือขายและ
ความเชื่อมโยงของระบบ และมีความเปนไปไดทางการเงินสูงกอน เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนารายไดสําหรับ
สวนตอขยายอื่นๆ ในอนาคต โดยหากพิจารณาจากประสบการณที่ผานมา การเพิ่มโครงขายใหมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น จะชวยใหความตองการใชของผูเดินทางมีเพิ่มมากขึ้น และจะชวยเพิ่มความเปนไปไดทาง
การเงินใหเพิ่มสูงขึ้นไดดวย5 

การจัดหาแหลงเงินทุนจากการพัฒนากองทุนทั้งในรูปของการใชทรัพยสินของรัฐ และการทํา 
securitization สําหรับกองทุนเพี่อการพัฒนาระบบขนสงมวลชน จะมีสวนชวยในการพัฒนาตลาดการเงินใหมี
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและมีความซับซอนมากขึ้น  นอกจากนั้น รัฐจะตองการมีวางกรอบนโยบาย
ใหชัดเจนในการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

แนวทางในการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อเปนแหลงระดมทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ
ประกอบไปดวย มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) การสรางระบบการออมผูกพันระยะยาว เพื่อเปน
แหลงเงินภายในสําหรับการลงทุน และกลไกที่จะผลักดันใหเงินออมเหลานี้ไดมีบทบาทในการเขาสูการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน โดยตองคํานึงถึงปจจัยในเรื่องความเสี่ยง ซึ่งจะตองมีการพัฒนาเครื่องมือ (โดยสวนมากผาน
การทํา securitization) ที่สอดรับกับระดับการยอมรับไดของความเสี่ยงของเจาของเงินจากแตละแหลง   

นอกจากนั้น การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อใหมีเครื่องมือใหมๆ และมีอัตราอางอิงที่ระยะยาว
สอดคลองกับอายุของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเปนอีกองคประกอบหนึ่งในการพัฒนาตลาดการเงิน
ภายในประเทศ การสรางกลไกใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนโครงการ
และการใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือในการระดมทุนสําหรบกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีความตองการใชเงินทุน 
และเพิ่มการมีสวนรวมของเอกชนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน แตทั้งนี้ การขายหุนของกิจการรัฐวิสาหกิจ
จําเปนตองอยูในการกรอบของการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
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