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1. ความเปนมา 
2. สาระสําคัญของราง พ.ร.บ. ใหอํานาจกูเงินฯ 
3. ความสําคัญของการลงทุนตามราง พ.ร.บ.ฯ 
4. ความกังวลตอแนวทางตามราง พ.ร.บ.ฯ 

  การใชเงินนอกงบประมาณ 

  ความเหมาะสมและคุมคาของชดุโครงการลงทุน 

และการบริหารจัดการ 

  ผลตอความเสี่ยงทางการคลงั 

5. ขอเสนอแนะการแกไขราง พ.ร.บ.ฯ 
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ความเปนมา 

• สภาผูแทนผานวาระแรกของราง พ.ร.บ. ใหอํานาจกระทรวงการคลงักู
เงินเพื่อการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ 
(ราง พ.ร.บ.ฯ) เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2556 

– มีลักษณะเปนการกูเงินนอกระบบงบประมาณ ขนาดใหญที่สุดที่เคยมีมา 

– แตนําเสนอใหสภาเห็นชอบเปนพระราชบัญญัติ ไมเหมือนเงินกูนอก

งบประมาณอื่นที่ไมผานสภา 

– และมี ‘บัญชีทายพระราชบัญญัติฯ’ ใหรายละเอียดการลงทุนระดับหนึ่ง ซ่ึง

รัฐสภาสามารถกลั่นกรองได  

• เปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนโครงสรางพืน้ฐานรวม 4.35 ลานลาน
บาท (เสนเลือดหลกั 2 ลานลานบาท) 
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สาระสําคัญ ราง พ.ร.บ. กูเงินฯ (1) 
• ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินไดสูงสุด 2 ลานลานบาท 

ภายในป 2563 (7 ปเศษ) 
– เงินกูตองนํามาใชจายในโครงการลงทุนโครงสรางพืน้ฐานตามบัญชี

ทาย พ.ร.บ. (3 ยุทธศาสตร 8 แผนงาน) เทานั้น 

– ไมสามารถโยกวงเงินระหวาง 3 ยุทธศาสตรได แต 
 โยกเงินภายในแผนงานเดียวกันได 

 โยกเงินระหวางแผนงานภายใตยุทธศาสตรเดียวกันได 

– โครงการที่จะดําเนนิการและใชเงนิกูไดตอง 
 ดําเนินการตามกฏหมายที่เก่ียวของกําหนดครบถวน (EIA,EHIA) 

 ผานการกลั่นกรองของ 3 หนวยงาน (ก.คลัง, สภาพัฒน, สํานักงบประมาณ)  

• มีเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบดวยรายละเอียด
มากกวาบัญชีทาย พ.ร.บ. แตไมมีผลบังคับตามกฏหมาย 
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สาระสําคัญ ราง พ.ร.บ. กูเงินฯ (2) 

• เปนเงินนอกงบประมาณ  
– ตอนกูไมตองนําสงคลัง 

– แตหากเงินเหลอืใหนําสงคลงัเปนรายไดแผนดิน  

• คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการ 
– อนุมัติโครงการ 

– กําหนดวงเงินกู วิธีการกู การจัดสรรเงินกู  

• กระทรวงการคลังมีอํานาจในการ 
– กูเงิน 

– บริหารเงินกู ปรับโครงสรางหนี้ 

– กําหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ความสําคัญของการลงทุน 
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 

• เปนการลงทุนท่ีถูกทิศทาง 
– ชวยลดตนทุนโลจิสติกสของเศรษฐกิจไทย 

– และกระจายฐานการผลติสูภูมิภาค 
 เพ่ือการสงออก 

 เพ่ือเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพ่ือนบาน 

• ความตอเน่ืองของโครงการลงทุน มีขอดีชัดเจน 
– ชวยใหภาคเอกชนมีความม่ันใจ และวางแผนลวงหนาได 

– มีสวนชวยยกระดับการลงทุนโดยรวมใหหลดุพนจาก ‘หลมการ
ลงทุนตํ่า’ ที่เปนมาต้ังแตหลังวิกฤติป 2540 
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ความสําคัญของการลงทุน 
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 

• วงเงินกูเกินครึ่งใชเพื่อพฒันาระบบการขนสงผูโดยสาร (รถไฟ
ความเร็วสูง, รถไฟฟาเขต กทม. และปริมณฑล) 
– มีผลดีตอการทองเที่ยวและการเดินทางภายใน กทม. 

– แตจํานวนผูโดยสารระหวางเมืองทีเ่ดินทางประจําขึน้กับจํานวน
ประชากรรวมของจุดเริ่มตน+ปลายทาง 

– จํานวนประชากรใน ‘เมืองใหญ’ อ่ืนนอกเหนือ กทม./ตะวันออก
ขึ้นกับศักยภาพในการเปนฐานการผลติ/บริการในอนาคต ซึ่งขึ้นกับ
การลดตนทุนลอจิสติกสอีกทอดหนึ่ง 

– ประโยชนทางเศรษฐกิจจึงไมชัดเจนเทาการลดตนทุนลอจิสติกส 

• ราง พ.ร.บ.ฯ จึงควรเพิ่มสัดสวนการลดตนทุนโลจิสติกส 
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ขอกังวลตอแนวทางราง พ.ร.บ.ฯ (1) 

1. การเสนอเปนเงินกูนอกระบบงบประมาณ ทําให 
 ใหอํานาจตัดสินใจใชเงินแผนดินจํานวนมากกับฝายบริหาร ผานการปรับเปลี่ยน

รายละเอียดในเอกสารประกอบการพิจารณา ในขณะที่ฝายนิติบัญญัติมีโอกาสให
ความเห็นชอบตาม พ.ร.บ. และบัญชีทายเพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 7 ปเศษ  

 ในขณะที่เม็ดเงินลงทุนเฉลี่ยตอปมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของงบลงทนุตาม
งบประมาณปกติ (ซ่ึงรัฐสภามีสิทธิ์กลั่นกรองทุกป) 

2. โครงการจํานวนมากยังไมผานการศกึษาความคุมคาทางการเงนิ/
เศรษฐกิจ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสขุภาพ 
 หากโครงการดําเนินการไมไดหรือลาชา ความตอเนื่องที่ตั้งใจใหเกิดจะไมเกิดจริง 

 หรืออาจมีการเรงรีบสรุปผลการศึกษาในทางใหเกิดโครงการทัน ๗ ป ทําใหไมคุมคา
การลงทุน 

 หรือจัดประเภทการลงทุนใหเปนการใหบริการทางสังคม (social service) อยางไม
เหมาะสม (เชนกรณีรถไฟความเร็วสูง ซ่ึงกลุมเปาหมายเปนผูมีฐานะปานกลางถึงสูง) 
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ขอกังวลตอแนวทางราง พ.ร.บ.ฯ (2) 

3. เปนเพียงการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน มิไดระบุถึงแนวทางการ
ประกอบการ (operate)  
 นโยบายการกําหนดราคาการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure pricing) 

สําหรับทั้งผูประกอบการขนสงสินคาและผูโดยสาร  

 ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงไปการแบงแยกการบริการสาธารณะและบริการเชิงพาณิชย  

 อาจทําใหใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure utilization) นอยเกินไป 
และกลายเปนภาระหนี้สินสะสมของภาครัฐ/หนวยงานดําเนินการ 
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ขอกังวลตอแนวทางราง พ.ร.บ.ฯ (2) 

4. ผลตอความเสี่ยงดานการคลงั 
 ขึ้นกับความคุมคาทางเศรษฐกิจของโครงการลงทุน (ในการสรางรายไดประชาชาติ) 

ซ่ึงยังไมแนนอนและเสี่ยงตอการประเมินในดานดีเกินควร 

 ยังมีความไมชัดเจนเรื่องแผนการลงทุนทั้งหมดของรัฐบาล (โครงการเสนเลือดหลัก/
เสนเลือดฝอย วงเงินรวมเทาไร ลงทุนเม่ือไร ในงบประมาณเทาไร จะมีวงเงินนอก
งบประมาณอีกหรือไม) 

 รัฐบาลไมไดนําเสนอแผนการสรางรายไดอื่น (นอกเหนือจากที่ระบุวาการลงทุนตาม
ราง พ.ร.บ. จะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น) 

5. ผลกระทบตอรายจายภาครัฐในอนาคตในเรื่องที่สาํคญัอ่ืน 
 โดยเฉพาะรายจายดานสังคม การพัฒนาคน และนวัตกรรม 

 อาจกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในเรื่องคุณภาพกําลังคน/
แรงงาน 

 และไมชัดเจนเรื่องผลตอความเหลื่อมล้ําในประเทศวามากขึ้นหรือนอยลง 
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การใชเงินนอกงบประมาณ 

• ดีกวาการกูเงินนอกงบประมาณอ่ืน เพราะ 
– ออกเปน พ.ร.บ. ถือเปนการใหอํานาจรัฐสภาในการกลั่นกรอง/ใหความ

เห็นชอบ 

– มีรายละเอียดมากกวาการกูเงินนอกงบประมาณอื่น 

• แตใหอํานาจฝายบริหารในการกําหนดรายละเอียดเปนเวลาถึง 7 
ป ซ่ึงขามชวงอายุปกติของรัฐสภา 
– ตัวอยางเชนบัญชีทาย พ.ร.บ. กําหนดเพียงจุดเริ่มตน/ปลายทางของเสนทาง

รถไฟ/รถไฟความเร็วสูง แตมิไดกําหนดแนวเสนทางระหวางทางวาผานพ้ืนที่/

จังหวัดใดบาง ทั้งที่พ้ืนที่/จังหวัดเหลานั้นมีผูแทนประชาชนอยูดวย  

– เปนการกาวลวงอํานาจของสภาชุดตอไปในการกลั่นกรอง/ใหความเห็นชอบ 
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ความเหมาะสมและคุมคาของ 

ชุดโครงการลงทุน และการบริหารจัดการ 
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เนื้อหา 
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1. แผนยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

3. 

4. 

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

ขอสังเกตตอ พ.ร.บ. กูเงินฯ 

2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 



สรุปวงเงนิลงทนุพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสง 

ป 2556-2563 จํานวน 2,000,000 ลานบาท 
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนสงสินคาทางถนนไปสู
การขนสงที่มีตนทุนต่ํากวา 

• 354,560.73 ลานบาท        
(รอยละ 17.73) 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

• 1,042,376.74 ลานบาท
(รอยละ 52.12)  

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบขนสงเพ่ือยกระดับ

ความคลองตัว 

• 593,801.52 ลานบาท
(รอยละ 29.69)  

แผนงานการสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศตาม

ยุทธศาสตรตาม 1. - 3.  จํานวน  9,261.01 ลานบาท (รอยละ 0.46) 

ที่มา: สนข. 



สรุปวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง  
ป 2556-2563 

 

 กอสรางทางคู 

 ปรับปรุงระบบ อุปกรณ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเดิน

รถไฟ  

 กอสรางทางสายใหม 

 กอสรางรถไฟความเร็วสูง 

 กอสรางรถไฟฟาใน กทม.และปริมณฑล 

 อื่นๆ (โรงรถจักรแกงคอย) 

 
 สะพานขามทางรถไฟ 

 Motorway   

 ทางหลวงเช่ือมโยง 

 ระหวางประเทศ  

 ขยาย 4 ชองจราจร  

 บูรณะทางสายหลักรองรับ AEC   

 ศูนยเปลี่ยนถายฯ เชียงของ  

 สถานีขนสงสินคา 

  อุโมงคและสะพานขามทาง 
รถไฟ  

  โครงขายทางหลวงชนบท 
สนับสนุน Gateway  

  แกไขปญหาจราจร 

   ในเมืองใหญ 

  Royal Coast 

  ทางพิเศษ 

 
ทางน้ํา วงเงินรวม 29,819.50 ลบ. 
 กอสรางทาเรือ และเข่ือนปองกันตลิ่งพัง 

 

ทางราง วงเงินรวม 1,658,892.12 ลบ. ทางถนน วงเงินรวม 289,482.11 ลบ. 

วงเงินลงทุนรวม จํานวน 2,000,000 ลานบาท 

พัฒนาดานของกรมศุลกากร จํานวน 41 ดาน                                    
วงเงินรวม 12,544 ลบ.  ที่มา: สนข. 



1. แผนยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

งานศึกษาของ สํานักงานนโยบายและแผนขนสงและจราจร (สนข.) 

• แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร (2554) 

– กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และเปาหมาย (Goals) 6 เปาประสงค ไดแก Connectivity / 

Accessibility / Safety / Energy Saving and Environmental Friendly / Public 

Transport / Mobility 

• การศึกษาปรับแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (2552) 

– โครงการรถไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

• การศึกษาแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง (2553) 

– การพัฒนารถไฟทางคู 

– การพัฒนารถไฟความเร็วสูง 4 เสนทาง 16 



1. แผนยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

• การพัฒนาระบบขนสงทางราง – รถไฟทางคู (ทั้งทางเกาและทางใหม) 
– เปนสิ่งที่ทุกฝายเห็นวาเปนสิ่งที่สําคัญและควรเรงดําเนินการ 

• การพัฒนาระบบขนสงทางราง – รถไฟความเร็วสูง  
– การลงทุนที่คุมคา ??? 

• การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
– เปนการสรางความตอเนื่องใหกับการลงทุนในปจจุบัน 

• การพัฒนาระบบถนน ทั้งในสวนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
– เปนการลดปญหาเรื่องของความจุถนนในปจจุบนั 

สิ่งที่ยังขาด 

• แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบราง  

 

 

สรุป - แผนยุทธศาสตรฯ และ ราง พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลาน 

17 



1. แผนยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

• ความแตกตางระหวางการชําระหนี้เงินกูของ กระทรวง/กรม และ รัฐวิสาหกิจ 

– กระทรวง/กรม – เปนภาระของรัฐบาลในการชําระหนี้ 

– รัฐวิสาหกิจ – โอนหนี้เปนของรฐัวิสาหกิจและเปนภาระของรัฐวิสาหกิจในการชําระคืน?? 

• หนวยงานรับผิดชอบรถไฟความเร็วสูง 

– เปนการลงทุนและดําเนินการของรัฐทั้งหมด หรือมีภาคเอกชนเขารวมดวย? 

• การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

– ถาไมมีการกูเงินผาน พ.ร.บ. จะทําใหโครงการลาชาหรือไม อยางไร? 

 

คําถามของแผนยุทธศาสตรฯ และ พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลาน 

18 



2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 

รูปแบบของรัฐวิสาหกิจเดียว - ประเทศไทย 

• การอุดหนุนกิจการที่ไมทํากําไร (ขาดทุน) 

รูปแบบของตางประเทศ (โดยเฉพาะในประเทศในสหภาพยุโรป) 

• มีการแบงแยกระหวางโครงสรางพ้ืนฐานและการประกอบการเดินรถ อยางนอย

แบงแยกในทางบัญชี หรือแบงแยกองคกร 

• การอุดหนุนจะมีการแบงชัดเจนระหวาง  

– การอุดหนุนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (ราง) 

– การอุดหนุนการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน (ราง)  

– การอุดหนุนการประกอบการเดินรถสําหรับผูโดยสาร หรือเรียกวา Public Service 

Obligation 19 



2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 

รูปแบบการอุดหนุนระบบขนสงทางรางในสหภาพยุโรปป 2001 (ลานยูโร)  

• มีความชัดเจนเรื่องการอุดหนุนในสวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการประกอบการ 

• สัดสวนในการอุดหนุนแตกตางกันในแตละประเทศ ขึ้นอยูกับโครงสรางองคกรรถไฟ

และนโยบายดานการอุดหนุนในแตละประเทศ 

รูปแบบการอุดหนุน 

ท่ีมา: NERA (2004) Study of the Financing of and Public Budget Contributions to Railways, Final report for European 

Commission DG TREN, London. 



2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 

ปญหาของระบบขนสงทางรางในอดีต - หนี้สะสมของบรษิัทรถไฟ 

ท่ีมา: ECMT (1998) Rail Restructuring in Europe. 

หนี้สะสมของ รฟท. ปจจุบัน (ม.ค. 56)  110,142.100 ลานบาท หรือประมาณ 0.99% ของ GDP  



2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 

การแกปญหาระบบขนสงทางรางของสหภาพยุโรป 

ท่ีมา: ECMT (1998) Rail Restructuring in Europe. 

• มีการบริหารจัดการหนี้ และจัดทําแนวทางการอุดหนุนอยางเปนระบบ 

• ทําใหบางสวนของการบริการระบบราง มีการแขงขัน โดยเฉพาะการใหบริการขนสง

สินคา และผูโดยสาร 

สัดสวนของรายไดคาโดยสาร

และคาขนสง และรายไดจาก

การอุดหนุนของรัฐ ป 2001 



2. บทบาทของภาครัฐในการอุดหนุนระบบขนสงทางราง 

• ความชัดเจนของหนี้สะสม และ การลงทุนระบบรางใหม ? 

• ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ รฟท. ภายใตภาวะที่ไมมีการแขงขัน 

• ความคุมคาในการใหเงินอุดหนุน – Value for Money 

แนวทางการอุดหนุน 

• แยกการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและอุดหนุนบริการสําหรับผูมีรายไดนอย 

– ตองมีการปฏิรูปองคกร 

– มีการกําหนดตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพอยางชัดเจน 

• กําหนดคําจํากัดความของ PSO อยางชัดเจน  

คําถามของบทบาทภาครฐัในการสงเสริมระบบราง 

23 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

• โครงการมีระยะเวลาในการวางแผนยาว และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงการประสานงานที่

สลับซับซอน 

• เทคโนโลยีที่ใช สวนใหญเปนเทคโนโลยีเฉพาะ 

• กระบวนการตัดสินใจ วางแผนและบริหารโครงการ มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก และมักมี

ความสนใจที่ขัดแยงกัน (Conflicting interests) 

• บอยคร้ังที่โครงการมีแนวคิดหลักทีช่วงตนของโครงการ ทําใหทางเลือกอ่ืนๆ ที่นาจะนํามา

พิจารณาดวยเปนไปไดยาก หรือแทบเปนไปไมได 

• มีปญหาเร่ืองของขอมูลดาน ตนทุนของโครงการ และผลประโยชนของโครงการ 

• มีปญหาเร่ือง ตนทุนโครงการที่สงูกวาที่คาดการณ (Cost overruns) และ ผลประโยชนที่

ไดรับนอยกวาที่คาดการณ (Benefit shortfalls) เม่ือโครงการเร่ิมดําเนินการ 

ลักษณะเฉพาะของโครงการขนาดใหญ (Mega-Project) 

ท่ีมา: Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built—and what we can 

do about it Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367. 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

ปญหาเรื่องของการคาดการณตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 

ลักษณะของโครงการ จํานวนกรณีศึกษา คาเฉลี่ยตนทุนที่สูงเกินกวา

การคาดการณ (%) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบราง (รถไฟ) 58 44.7 38.4 

สะพานและอุโมงค 33 33.8 62.4 

ถนน 167 20.4 29.9 

ลักษณะของโครงการ จํานวนกรณีศึกษา คาเฉลี่ยความแตกตางของ

ปริมาณจราจรจริงกับการ

คาดการณ (%) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบราง (รถไฟ) 25 -51.4 28.1 

ถนน 183 9.5 44.3 

ท่ีมา: Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built—and what we can 

do about it Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367. 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

European Commission (2008) Guide to Cost-Benefit Analysis of 

Investment Projects. 

• กําหนดใหโครงการลงทุนมากกวา 50 ลานยูโร ตองผานการวิเคราะหความเปนไปได

ของโครงการตามแนวทางที่กําหนด 

• มีประเด็นในการวิเคราะหที่ชัดเจน 

– การประเมินปริมาณความตองการในการเดินทางและขนสงเม่ือมีและไมมีโครงการ (Demand 

Analysis) 

– การวิเคราะหผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Benefits) เชน มูลคาการประหยัดเวลา 

(Value of Travel Time Saving) มูลคาของการลดอุบัติเหตุ (Accident Cost Saving) 

– การวิเคราะหตนทุนของโครงการ (Investment Cost and Operating Cost) และการใช

อัตราคิดลดที่เหมาะสม (Discount Rate) รวมถึงแหลงเงินในการลงทุน 

 

แนวทางการกําหนดเกณฑการวิเคราะหโครงการ 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

ขอเสนอของงานศึกษา Flyvbjerg (2009) 

 

• การสราง Accountability ในสวนของการดําเนินงานภาครัฐ โดยการสรางความ

โปรงใสและการตรวจสอบไดของสาธารณะ (Transparency and Public Control) 

 

• การสราง Accountability ในสวนของการดําเนินงานภาคเอกชน โดยการแขงขัน

และกลไกตลาด (Competition and Market Mechanism) 

 

การสราง Accountability ของโครงการขนาดใหญ 

ท่ีมา: Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built—and what we can 

do about it Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367. 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

• การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ควรใหหนวยงานที่เปนกลางดําเนินงานแทน เพ่ือลดปญหา

ดานแรงจูงใจของหนวยงานเจาของโครงการที่จะผลักดันโครงการ 

• การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการตองทําอยางครบถวน ตั้งแตการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและ

การใหบริการ เชน ราคา ความถ่ีของการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดตัวแปรที่เก่ียวของอื่น เชนอัตรา

คิดลด (discount rate) เปนตน 

• ตองมีกลุมผูตรวจสอบอิสระ (Independent peer review) และถาโครงการมีเงินลงทุนของรัฐสูง 

ควรมีหนวยงานกลางของรัฐเปนผูตรวจสอบดวย เชน General Accounting Office ใน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ National Audit Office ในประเทศสหราชอาณาจักร 

• ผลการประมาณการ ควรถูกเปรียบเทียบ (Benchmarked) กับการประมาณการวิธีอื่นๆ หรือการ

ประมาณการในโครงการอื่นๆ ที่ดําเนินการมาแลว และควรถูกเปดเผยตอสาธารณะ 

• ควรมีการรับฟงความเห็นของสาธารณะ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นทั้งที่เหน็ดวย และ

ไมเห็นดวย เพ่ือประกอบการตัดสินใจดวย 
 

การสราง Accountability ในสวนของการดําเนนิงานภาครัฐ 

ท่ีมา: Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built—and what we can 

do about it Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367. 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

• การตัดสินใจลงทุนโครงการ ตองใหเอกชนเปนผูตัดสินใจหลัก โดยเงินลงทุนของเอกชน อยางนอย 1 

ใน 3 ของเงินลงทุน ภาครัฐไมควรค้ําประกันการลงทุนนั้น เพ่ือสรางความเปนธรรมกับผูเสียภาษี 

เนื่องจากถาโครงการมีการประมาณการปริมาณการจราจรหรือผูโดยสารคลาดเคลื่อน เอกชนตอง

รับผิดชอบดวย ซ่ึงจะทําใหเอกชน ตองมีการประมาณการจราจรหรือผูโดยสารเอง เพ่ือความม่ันใจ

ในการลงทุน 

• หนวยงานที่ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ตองมีความรับผิดชอบทางการเงินตอการ

ประมาณการตนทุนและผลประโยชนที่คลาดเคลื่อน 

• ภาครัฐตองมีการควบคุมเรื่องของ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับการดําเนินโครงการอยางเขมงวด 

การสราง Accountability ในสวนของการดําเนนิงานภาคเอกชน 

ท่ีมา: Flyvbjerg (2009) Survival of the unfittest: why the worst infrastructure gets built—and what we can 

do about it Oxford Review of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009, pp.344–367. 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

การศึกษาของ Nash (2009) ระบุถึงปจจัยที่ทําใหรถไฟความเร็วสูงคุมคาที่จะลงทนุ 

• เม่ือมีความตองการความจุของรางเพ่ิม (Need for rail capacity) และมีความตองการเชิง

พาณิชยที่ความเร็วสูงขึ้นกวารถไฟปกติ  

– มีการอางอิงมากเก่ียวกับ เวลาการเดินทาง 3 ช่ัวโมงของรถไฟความเร็วสูงเปนเวลาท่ีสามารถแขงขันไดกับการ

เดินทางโดยรถยนตและการเดินทางโดยเครื่องบิน (ความเร็ว 250 กม./ชม. ระยะทางประมาณ 750 กม.) 

• ปริมาณผูโดยสารที่ปแรก ตั้งแต 3 ลานคน-เที่ยว ถึง 17 ลานคนเที่ยว ขึ้นอยูกับตนทุนการกอสราง 

แต ณ สถานการณปจจุบัน ภายใตตนทุนการกอสรางที่ปกติหรืออาจจะถูกกวาปกติ ควรตองมี

ผูโดยสารปแรกประมาณ 9 ลานคน-เที่ยว เปนอยางนอย 

• รถไฟความเร็วสูงที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการเชื่อมโยงโครงขายที่ดี – นั่นคือมีระบบรถไฟปกติ

เปนระบบ Feeder ที่พรอมรองรับพ้ืนที่โดยรอบ มากกวาการเปนเสนทางเดี่ยวๆ (Isolated Line)

และไมมีระบบรถไฟปกติรองรับ 

 

โครงการรถไฟความเร็วสงู - ปจจัยที่ทําใหคุมคาในการลงทุน 

ท่ีมา: Nash, Chris (2009) : When to invest in high-speed rail links and networks?, OECD/ITF Joint Transport Research 

Centre Discussion Paper, No. 2009-16, http://dx.doi.org/10.1787/5kmmr3gg21hk-en 



3. การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 

• ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการกอนมีการกําหนดใหลงทุนโครงการใดๆ 

• ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการอยางเปนระบบ  

– การกําหนดแนวทางการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 

– การเปรียบเทียบการวิเคราะหความตองการการเดินทางและขนสง 

– การกําหนดรูปแบบของผลประโยชนของโครงการอยางเปนระบบ เชน VOT / VOC 

• การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการควรดําเนินการโดยหนวยงานที่เปนกลาง  

• ควรมี ผูตรวจสอบอิสระ (Independent Peer Review) ในการวิเคราะหความเปนไป

ไดของโครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการผลักดันโครงการผานการประเมินตนทุนที่ตํ่า

กวาความเปนจริง และผลประโยชนของโครงการที่สูงเกินความจริง 

 

สรุป 



4. ขอสังเกตตอ พ.ร.บ. กูเงินฯ 

โครงการที่เสนอใน พ.ร.บ. กูเงินฯ ประกอบไปดวยโครงการหลายรูปแบบ และ

ดําเนินการอยู ณ ขั้นตอนตางๆ กัน 

• โครงการที่ไมจําเปนตองศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study: FS) เนื่องจากเปน

โครงการจัดซ้ือ และ/หรือ ติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ 

• โครงการที่มีการศึกษา FS และการออกแบบรายละเอียด (Detail Design: DD) แตยังไมได

ทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

• โครงการที่ศึกษา FS และ DD แลว กําลังศึกษา EIA อยู 

• โครงการที่กําลังศึกษา FS อยู 

• โครงการที่ยังไมเริ่มดําเนินการ 

 

 

ความไมพรอมของโครงการลงทนุตางๆ 



4. ขอสังเกตตอ พ.ร.บ. กูเงินฯ 

• กลุมที่ 1 โครงการสนับสนุน (โครงการกอสรางดาน+จัดซ้ือ/ติดต้ัง) 49 โครงการ รวม

วงเงิน 56,704 ลานบาท สามารถดําเนินการไดเลย 

• กลุมที่ 2 โครงการที่พรอมดําเนินการ (มีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การ

ออกแบบรายละเอียด และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และโครงการที่ไมตองมี

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ) 25 โครงการ รวมวงเงิน 473,134 ลานบาท 

• กลุมที่ 3 โครงการที่ขาดการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 18 โครงการ รวมวงเงิน 

529,055 ลานบาท 

• กลุมที่ 4 โครงการที่ยังกําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และโครงการที่ยังไมได

เริ่มศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 11 โครงการ รวมวงเงิน 931,886 ลานบาท 

 

 

การจัดกลุมโครงการ 



4. ขอสังเกตตอ พ.ร.บ. กูเงินฯ 

การจัดกลุมโครงการ 

กลุม ความกาวหนาของการดําเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 3 
รวม 

กลุมท่ี 1 
โครงการท่ีไมจําเปนตองศึกษา FS 

งบประมาณ (ลานบาท) 

6 โครงการ 43 โครงการ - 49 โครงการ 

41,923 14,781 - 56,704 

กลุมท่ี 2 

ศึกษา FS, DD, และ EIA แลว 

งบประมาณ (ลานบาท) 

- 9 โครงการ 14 โครงการ 23 โครงการ 

- 123,184 320,898 444,082 

โครงการท่ีไมจําเปนตองศึกษา FS 

งบประมาณ (ลานบาท) 

2 โครงการ - - 2 โครงการ 

29,051 - - 29,051 

กลุมท่ี 3 
โครงการท่ีศึกษา FS และ DD แลว กําลังศึกษา EIA อยู 

งบประมาณ (ลานบาท) 

10 โครงการ 3 โครงการ 5 โครงการ 18 โครงการ 

134,970 121,181 272,904 529,055 

กลุมท่ี 4 

กําลังศึกษา FS อยู 

งบประมาณ (ลานบาท) 

- 2 โครงการ - 2 โครงการ 

- 558,271 - 558,271 

โครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 

งบประมาณ (ลานบาท) 

7 โครงการ 2 โครงการ - 9 โครงการ 

148,657 224,958 - 373,615 



สรุปและขอเสนอแนะ 

• การสนับสนุนระบบรางโดยการพัฒนารถไฟทางคู เปนสิ่งที่ควรเรงดําเนินการ 

• การลงทุนรถไฟความเร็วสูง ยังตองพิจารณาความคุมคาในการลงทุนอยางละเอียด 

• แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบราง  เปนสิ่งสําคัญ 

 

 

แผนยุทธศาสตรฯ และ พ.ร.บ. กูเงิน 2 ลานลาน 
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• ความชัดเจนของหนี้สะสม และหนี้จากการลงทุนระบบรางใหม ? 

• แยกการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและอุดหนุนบริการสําหรับผูมีรายไดนอย 

• ตองมีการปฏิรูปองคกร 

• มีการกําหนดตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพอยางชัดเจน 

• กําหนดคําจํากัดความของ PSO อยางชัดเจน  

บทบาทของรัฐในการอุดหนนุระบบขนสงทางราง (ยกเวนรถไฟความเรว็สูง) 



• ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการกอนมีการกําหนดใหลงทุนโครงการใดๆ 

• การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการควรดําเนินการโดยหนวยงานที่เปนกลาง  

• และมีผูตรวจสอบอิสระ (Independent Peer Review) อีกชั้นหนึ่ง 

 

 

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ 
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• โครงการในเอกสารประกอบ สามารถแบงไดเปน 4 กลุม 

• กลุมท่ี 1 โครงการสนับสนุน (โครงการกอสรางดาน+จัดซื้อ/ติดตั้ง) 49 โครงการ รวมวงเงิน 56,704 ลานบาท 

• กลุมท่ี 2 โครงการท่ีพรอมดําเนินการ (มีการศึกษา FS/DD/EIA และโครงการท่ีไมตองมีการศึกษา FS) 25 โครงการ 

รวมวงเงิน 473,134 ลานบาท 

• กลุมท่ี 3 โครงการท่ีขาดการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 18 โครงการ รวมวงเงิน 529,055 ลานบาท 

• กลุมท่ี 4 โครงการท่ียังกําลังศึกษา FS และโครงการท่ียังไมไดเริ่มศึกษา FS 11 โครงการ รวมวงเงิน 931,886 ลานบาท 

การจัดแบงกลุมโครงการ (ตามเอกสารประกอบ)  

สรุปและขอเสนอแนะ 



ผลกระทบตอฐานะการคลัง 
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ประมาณการผลกระทบตอฐานะการคลัง 

• ดูผลกระทบตอสัดสวนหน้ีสาธารณะตอรายไดประชาชาติ 
(Public Debt/GDP) เปนเกณฑ 

• สมมติฐาน 
– การลงทุนตามราง พ.ร.บ.ฯ ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัว 5.5% ตอปในชวง 

2557-2563 อัตราเงินเฟอ 2.75% ตอป  
– มีผลเพ่ิมอัตราการขยายตัวที่แทจริงรอยละ 1 ตอป เงินเฟอรอยละ 0.5 เม่ือ

เทียบกับหากไมมีการลงทุน (สมมติฐานของรัฐบาล) 
– ไมมีวิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายใน 
– ความยืดหยุนของรายไดรัฐบาลตอ nominal GDP เทากับ 1.08 
– รัฐบาลกูเงินเต็มจํานวนตามราง พ.ร.บ. จํานวน 2 ลานลานบาท 
– งบลงทุนปกติเพ่ิมรอยละ 7 ตอป (ตํ่ากวาแนวโนมปกติเล็กนอย) 
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ประมาณการผลกระทบตอฐานะการคลัง 

• สมมติฐาน (ตอ) 
– รัฐบาลเดินหนานโยบายที่ประกาศไว 

 โครงการจํานําขาว (จํากัดการขาดทุนตอปที่ 1แสนลานบาท) 

 ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล (ลดรายไดต่ํากวาในอดีต มีสวนเพ่ิมแนวโนมหนี้สาธารณะ) 

 กูเพ่ือลงทุนปองกันน้ําทวม 3 แสนลานบาท 

– ไมรวมหนี้ FIDF และหนี้ในอนาคตของรัฐวิสาหกิจอื่นนอกเหนือโครงการใน
ราง พ.ร.บ.ฯ 

– รัฐบาลรับภาระหนี้สาธารณะรอยละ 70-90 ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.0 
ตอป 

 รับภาระในสัดสวนรอยละ 70 ในป 2555 จากนั้นสัดสวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการกู

โดยตรงของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลและการกูในโครงการตามราง พ.ร.บ.ฯ นี้ 
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ประมาณการผลกระทบตอฐานะการคลัง 

• กรณีศึกษา 
– กรณีไมมีการลงทุนตามราง พ.ร.บ.ฯ เศรษฐกิจขยายตัวพอประมาณ 

(real=4.5, nominal=6.75) 

– กรณีลงทุน (เศรษฐกิจขยายตัว real=5.5 nominal=8.25) 
1. กรณีฐาน: รายจายประจําเพ่ิมรอยละ 9% ตอป (เทาแนวโนมปจจุบัน) 

2. กรณีงบประมาณ ‘สมดุล’ (ไมรวมรายจายดอกเบี้ย) ภายในป ๒๕๖๐ โดยคุม

รายจายประจําใหเพ่ิมไมเกินรอยละ 6.5% ตอป 

– การลงทุนไมเหมาะสม ไมคุมคา ทําใหเศรษฐกิจไมขยายตัวเทาที่
คาดหวัง (real=5.0, nominal=7.5) และไมคุมรายจายอ่ืน 
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Debt/GDP ในกรณีตาง ๆ 

41 

กรณีฐาน สมดุลปี ๒๕๖๐ ลงทุนไม่คุ้มค่า

อัตราการขยายตัว
 nominal GDP (%) 6.75 8.25 8.25 7.50

2555 43.5% 43.5% 43.5% 43.5%
2556 45.9% 45.2% 44.9% 45.7%
2557 49.4% 49.0% 47.9% 50.1%
2558 53.1% 53.5% 51.4% 55.4%
2559 56.8% 57.6% 54.1% 60.5%
2560 60.2% 61.6% 56.5% 65.8%
2561 63.8% 64.2% 57.1% 69.7%
2562 67.6% 65.8% 56.5% 72.8%
2563 71.7% 66.5% 54.7% 75.0%

ลงทุนตามร่าง พรบ.ฯไม่มีการลงทุนตาม
ร่าง พรบ.ฯ

ปี



วิเคราะหความเสี่ยงทางการคลัง 

• แนวโนมเศรษฐกิจ/การเมือง ‘ปกติ’ ของโครงสรางการคลงัของไทยมี
ความเสี่ยงที่หนีส้าธารณะ/รายไดประชาชาติเพิ่มขึน้ในตัวเอง 

• การลงทุนตามราง พ.ร.บ.ฯ  
– กอใหเกิดภาระทางการคลังในระยะแรก แตหากทําให GDP ขยายตัวไดจริงตามที่คาดหวัง 

จะมีสวนชวยให Debt/GDP มีแนวโนมดีขึ้นในระยะยาว 

– เหตุที่เปนเชนนัน้เพราะเศรษฐกิจขยายตัวเนื่องจากสาเหตุอื่นดวย  

– และถารัฐบาลสามารถควบคุมการใชจายในงบประมาณอื่นจนทําให ‘งบสมดุล’ (ไมรวม

รายจายดอกเบี้ย) จะย่ิงชวยลด Debt/GDP ลงอยางนาพอใจ 

• แตถาการลงทุนเปนไปอยางไมเหมาะสม ไมคุมคา Debt/GDP จะ
กลับมาอยูในแนวโนมขาขึ้น  

– และเปนการใชทรัพยากรในอนาคต หากไมคุมคาจะทําให GDP ระยะยาวหดตัวได 
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ความเสี่ยงของ Debt/GDP 
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 จะทําให Debt/GDP เพ่ิมขึ้นเร็วมาก 



ขอเสนอแนะการแกไขราง พ.ร.บ.ฯ 
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ขอเสนอแนะการแกไขราง พ.ร.บ.ฯ 

• วัตถุประสงคของขอเสนอแนะ 
– เพ่ือใหเกิดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงที่เหมาะสมและ

คุมคา และไมกอใหเกิดความเสี่ยงทางการคลังในระยะยาว 

– เพ่ือสรางความม่ันใจและความตอเนื่องของโครงการลงทุนอยางแทจริง 

– เพ่ือสรางสมดุลที่เหมาะสมของอํานาจในการใหความเห็นชอบและกํากับการ
ใชเงินแผนดินระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

• ขอเสนอแนะประกอบดวย 
1. การเพ่ิมอํานาจฝายนิติบัญญัติใหสมดุลกับฝายบริหารมากขึ้น 

2. การบริหารความเสี่ยงทางการคลัง 

3. การรับประกันความคุมคาของการลงทุน 

4. การบริหารจัดการโครงการ 
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การสรางสมดุลอํานาจนิติบัญญัติ/บริหาร 

• เพิ่มรายละเอียดระดับโครงการในบัญชีทาย พ.ร.บ. (จากปจจุบันที่

มีเพียงยุทธศาสตรและแผนงานหลัก) 

– ใหมีสภาพบังคับตามกฏหมาย และผานการกลั่นกรองของรัฐสภา  

– ฝายบริหารยังมีความคลองตัวในการบริหารแตละโครงการ 

• กําหนดใหมีการจัดสรรเงินกูเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการทุกโครงการท่ียังไมไดศึกษา  
– เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและสามารถเกิดโครงการไดทันในระยะเวลา 7 ป 

– ทั้งนี้การศึกษาความเปนไปไดใหเปนไปตามเกณฑที่รัดกุมขึ้น (รายละเอียด

ตามขอเสนอการรับประกันความคุมคา) 

• กําหนดฝายบริหารไมสามารถเพิ่มโครงการใหมในบัญชีทาย 
พ.ร.บ. แทนโครงการท่ีไมผานการศึกษาความเปนไปได  46 



การสรางสมดุลอํานาจนิติบัญญัติ/บริหาร 

• เงินกูที่เหลอืในแตละโครงการใหชาํระคนืเงินกูเทานัน้ ไมใหนําสงเปน
รายไดแผนดิน 

– มาตรา 16 ของราง พ.ร.บ. ปจจุบันใหนําสงเปนรายไดแผนดิน  

– ควรนําไปชําระหนี้ดีกวา เพราะหนี้มีแนวโนมสูงขึ้นตามโครงสรางการคลัง 

• การลงทุนในอนาคตควรอยูในรูปเงนิในงบประมาณเทานั้น  

– สรางความตอเนื่องและเปนระบบดวยแผนแมบทการคมนาคมขนสงที่ศึกษา

อยางรอบคอบและเปนระบบ 

– หากติดปญหาขอกําหนดการกูเงินในงบประมาณ อาจออกเปน พ.ร.บ. 

ยกระดับเพดานการกูเงินในงบประมาณเปนการชั่วคราว (เชน 7 ป) โดยระบุ

วาเพดานสวนเกินตองนํามาใชในโครงการลงทุนที่ต้ังใจเทานั้น 
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การบริหารความเสี่ยงทางการคลัง 

• ใหมีบทเฉพาะกาลในราง พ.ร.บ. ฯ กําหนดใหรัฐบาลจัดทํางบประมาณ
รายจายระยะปานกลาง (medium-term/multi-year budgeting) 
เสนอตอรัฐสภาและประชาชนทกุปตลอดระยะเวลาของการกูเงนิตาม
ราง พ.ร.บ.ฯ นี้ โดยใหรวมเงินนอกงบประมาณทั้งหมดไวดวย 

• เพื่อใหรัฐสภา/สาธารณชนรบัรู 

– ประมาณการรายไดในระยะปานกลาง รวมทั้งแผนการหารายไดของรัฐบาล

เพ่ิมเติม (หากมี) 

– สมมติฐานที่รัฐบาลใชในการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง 

– ตนทุนคาเสียโอกาสของโครงการลงทุนวาไปเบียดบังการใชจายภาครัฐในสวน

อื่นอยางไร 
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การรับประกันความคุมคาของการลงทุน 

• จัดแบงโครงการลงทนุเปน 4 กลุม ตามความพรอมของการดําเนินการ 

• ใหมีการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน กับทุกโครงการ
ที่การศึกษาความเปนไปไดยังไมแลวเสรจ็ โดย 

– การศึกษาตองทําอยางครบถวน ทั้งการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและการ

ใหบริการ เชน ราคา ความถ่ีของการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดตัวแปรที่

เกี่ยวของอื่น เชนอัตราคิดลด (discount rate) เปนตน 

– เปนการศึกษาที่ดําเนินการโดยหนวยงานที่เปนกลาง  

– และมีผูตรวจสอบอิสระ (Independent Peer Review) ตรวจสอบผล

การศึกษาอีกชั้นหนึ่ง 
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การบริหารโครงการ 

• การลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงตองมีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจและทางการเงิน 
– รถไฟความเร็วสูงไมควรถือเปนบริการทางสังคม เนื่องจากกลุมเปาหมาย

ไมใชผูมีรายไดนอย 

– ตองวางแผนการลงทุนอยางรอบคอบ ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินและ

เศรษฐกิจอยางรัดกุมและระมัดระวัง เพ่ือไมใหเปนกิจการที่ขาดทุนในระยะ

ยาวจนไปเบียดบังรายจายภาครัฐในเรื่องที่สําคัญ เชนดานสังคมและการจัด

สวัสดิการ 

• ตองมีการประเมินผลหลังการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ 
(Ex-post Evaluation) 
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การบริหารโครงการ 

• รัฐตองมีความชัดเจนของหนี้สะสม และหนี้จากการลงทุนระบบ
รางใหม วาจะมีการบริหารจัดการอยางไร 

• แยกการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและอุดหนุนบริการสําหรับผูมี
รายไดนอย  
– ตองมีการปฏิรูปองคกร 

– มีการกําหนดตัวชี้วัดดานประสิทธภิาพอยางชดัเจน 

– กําหนดคําจํากัดความของ PSO อยางชัดเจน  

– และเปดใหมีการแขงขนัในการใหบรกิารดานสงัคม 
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