
Background Presentation  ส ำหรบังำนสมัมนำ  

“โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กบัอนำคตประเทศไทย” 
24 เมษำยน 2556  

โดย :    ดร. เศรษฐพฒิุ สทุธิวำทนฤพฒิุ  |   วรณั  ประดิษฐทศันีย ์ |   ศิริกญัญำ ตนัสกลุ 

โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กบัอนำคตประเทศไทย :  
ควำมเส่ียงต่อภำระหน้ี 
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หน้ีสำธำรณะท่ีเหน็ตำมข่ำวนัน้มีขอบเขตตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัรำยงำน แต่กย็งั
ไม่ได้รวมหน้ีอีกหลำยรำยกำรท่ีอำจสร้ำงภำระต่องบประมำณ 
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หน้ีสำธำรณะอำจจะไม่เท่ำกบัหน้ีท่ีมีโอกำสเป็นภำระต่องบประมำณ 
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ญ่ีปุ่ น กรีซ 

สดัส่วนภำระกำรช ำระดอกเบีย้ต่อ 
รำยได้รฐับำล ปี 2556 

11% 

31% 

ญ่ีปุ่ น  กรีซ 

สดัส่วนหน้ีรฐับำลต่อ GDP 
 ปี 2556 

224% 

199% 

ทีม่า :  OECD Economic Outlook, Ministry of Finance – Japan, Ministry of Finance – Greece, TFF Analysis 

ถ้ำไม่ดสูดัส่วนหน้ีสำธำรณะต่อ GDP แล้วจะดอูะไร   
... เรำควรดภูำระหน้ีต่อรำยได้สทุธิของรฐั   

อัตรำดอกเบีย้ 
พนัธบตัรรฐับำล
อำย ุ10 ปี 
ญ่ีปุ่ น = 0.6% 
กรีซ = 11.4% 
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แต่หากปรบัแต่งสมมติฐานให้เคราะหซ์ า้กรรมซดัเศรษฐกิจไทย  
เรากจ็ะอยู่ในภาวะท่ีเส่ียง  ภาระหน้ีในอนาคตกจ็ะกลบัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจนน่า 
ใจหาย  ..... และหากเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน  เราอาจจะไม่สามารถรบัมือกบัมนัได้   
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อ่านรายละเอียดฉบบัสมบรูณ์ได้จากรายงาน 
“เราจะเป็นกรีซในอนาคตหรือไม่ :  7 ค าถามท่ีควรรู้เก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ”  
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สองค าถามท่ีต้องตอบกบั “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 

1 ต้องลงทุนให้ “ถกูท่ี” 

ต้องลงทุนให้ 

“ถกูวิธี” 2 

• ต้องลงทุนในด้านท่ีประเทศ
ต้องการ 

• ต้องลงทุนในโครงการท่ีคุ้มค่า 

• วิเคราะหเ์พ่ือจดัสรรงบประมาณ 
• ติดตาม 
• ประเมินผล 
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1 ต้องลงทุนให้ “ถกูท่ี” 
• ต้องลงทุนในด้านท่ีประเทศ

ต้องการ 
• ต้องลงทุนในโครงการท่ีคุ้มค่า 

สองค าถามท่ีต้องตอบกบั “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 
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โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

กำรศึกษำ และ 
กำรฝึกอบรม 

นวตักรรม 

พลงังำน 

หมายเหตุ :  *   อนัดบัทีม่ากแสดงว่าประเทศนัน้ๆ  มคีวามอ่อนแอในเรื่องนัน้ๆ  ยกเวน้ในเรื่องพลงังานทีอ่นัดบัมากแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นประเทศทีฟุ่่มเฟือยในการใชพ้ลงังานมาก   
ทีม่า :   The Global Competitiveness Report, World Economic Forum (2012),  EIA (2011)  

อนัดบัของไทย * 

46 
จาก 144 ประเทศ 

60 
จาก 144 ประเทศ 

84 
จาก 144 ประเทศ 

166 
จาก 198 ประเทศ 

โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน 

 2  ล้านล้านบาท 

0  บาท 

0  บาท 

0  บาท 

งบประมำณของกระทรวง 

96,072 ล้านบาท 
กระทรวงคมนาคม 

460,075 ล้านบาท 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 8,962 ล้านบาท 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 1,999 ล้านบาท 
กระทรวงพลงังาน 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในด้านท่ีประเทศต้องการ:       โครงสร้างพืน้ฐานไทยไม่ได้แย่นัก 
แต่ด้านท่ีประเทศต้องการ คือ นวตักรรมและพลงังาน 
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ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในด้านท่ีประเทศต้องการ:  
ด้วยการเพ่ิมนวตักรรมและสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กบัสินค้ำ เช่น กำรสร้ำง Cluster ใหม่ๆ 

ตวัอย่ำง Rubber Valley in Qingdao, China 

วตัถปุระสงค ์
• เพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมและนวตักรรมให้กบัผลิตภณัฑ ์
• สร้ำงแบรนด ์
• สร้ำงระบบ ECOSYSTEM ให้กบัอตุสำหกรรมยำง 

ผลท่ีได้รบั 

 
• Scientific research and education e.g.,  national lab, engineering technology center 
• Pioneering incubation center 
• Campus of Qingdao University of Science and Technology ซ่ึงมีนักศึกษำเตม็เวลำ  
      28,000 คน บุคลำกรเตม็เวลำมำกกว่ำ 1,500 คน นักศึกษำจบด้ำนยำงโดยเฉพำะ 
      มำกกว่ำ 3,000 คนต่อปี 
 

รำยละเอียด
โครงกำร 

• บริหำรจดักำรโดย Qingdao Rubber Valley Co., Ltd  ด้วยทุนจดทะเบียน RMB 100 
      Million (500 ล้ำนบำท) 
• งบลงทุนทัง้หมด RMB 10 Billion (50,000 ล้ำนบำท) 

Source :Qingdao, Planning on the Construction of a Rubber Valley, Meeting Challenges through Industrial Agglomeration (2011); www.rubbervalley.com 
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ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในด้านท่ีประเทศต้องการ:  
ถ้ำไทยเปล่ียนจำกกำรส่งออกยำงธรรมชำติเป็นกำรส่งออกยำงรถกระบะ 
ในปี  2555  มลูค่ำกำรส่งออกจะเพ่ิมขึน้จำก 131,000  เป็น 848,000 ล้ำนบำท 

Note : * ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา ณ วนัที ่22 เมษายน 2556 (ราคาน ้ายาง 71 บาท, ยางแผน่รมควนัชัน้3 77 บาท)  
        ** ค านวณจาก ยางธรรมชาต ิ5 กโิลกรมั สามารถผลติยางรถยนตไ์ด ้1 เสน้ และราคายางรถยนตท์ีใ่ชค้ านวณ 2,350 บาท ซึง่เป็นราคายางรถกระบะทีถู่กทีสุ่ดในหน้าเวปไซต ์Cockpit 
Source : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร; The Nation, Need to  change focus from raw rubber to value added 
product; สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร; Cockpit  

เปรียบมูลค่ำกำรส่งออกยำงธรรมชำติ และยำงรถกระบะตำมสมมติฐำน 

หน่วย : พนัล้ำนบำท 

62 

434 
69 

414 

848 

มูลค่ำส่งออก 
หำกแปลงเป็นยำงรถยนต ์

มูลค่ำส่งออกยำงพำรำ 
ปี 2555 

131 

น ้ายาง 
ยางแผน่รมควนัชัน้  3 เพ่ิมขึ้น 7 เท่า 

เพ่ิมขึ้น 6 เท่า 
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ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในโครงการท่ีคุ้มค่า  
  

ตวัอย่าง :  โครงการรถไฟความเรว็สงูกรงุเทพ-หนองคาย 
มลูค่าลงทุน :  170,450 ล้านบาท  
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หมายเหตุ :ประมาณการงบประมาณก่อสรา้งหมอชติแหง่ใหมท่ีร่งัสติ 1.8 พนัลา้นบาท 
ทีม่า: กระทรวงการคลงั และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพฒันา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สงู., เอกสารประกอบการ

พจิารณาร่างพระราชบญัญตัใิหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน., กรมการขนสง่ทางบก 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในโครงการท่ีคุ้มค่า     

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 
 
ผูโ้ดยสาร  
(คนต่อวนั)
  

รถไฟความเรว็สงู
กรงุเทพ-หนองคาย 

สถานีขนส่ง 
กรงุเทพฯ สายเหนือ/
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  1,800 170,450  

91,000  41,000 
 

(คำดกำรณ์) 

รถไฟ
ควำมเรว็สงูมี
ต้นทนุสงูกว่ำ
เกือบ 100 เท่ำ  
แต่รองรบั
ผูใ้ช้บริกำร
น้อยกว่ำ
ครึ่งหน่ึง 
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ผูโ้ดยสำรรถไฟความเรว็สงูกรงุเทพ-หนองคาย 41,000 คนต่อวนัเป็นไปได้หรือไม่? 

ทีม่า : กระทรวงการคลงั และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพฒันา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเรว็สงู. www.railway.co.th   
 หมายเหตุ :   * ค านวณจากสดัสว่นจ านวนผูโ้ดยสารของบรษิทัขนสง่ จ ากดัต่อผูใ้ชบ้รกิารสถานีขนสง่หมอชติทัง้หมด  

คนต่อวนั คือประมาณการจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟความเรว็สงูสายกรงุเทพ-
หนองคาย ท่ีว่ิงผา่น 7 จงัหวดัภาคอีสาน 
 
คนต่อวนั คือจ านวนผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งหมอชิตท่ีเดินทางไป  20 จงัหวดั
ภาคอีสาน * 
 
คนต่อวนั คือจ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุต่อวนัท่ีโดยสารเคร่ืองบินไป 8 จงัหวดั
ภาคอีสาน 
 
เท่ียวต่อวนั คือจ านวนเท่ียวรถไฟความเรว็สงูท่ีต้องให้บริการ 
(เพ่ือให้ได้ผูโ้ดยสาร 41,000 คนต่อวนัตามท่ีคาดการณ์ไว้) 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 
ต้องลงทนุในโครงการท่ีคุ้มค่า    
 

41,000 

49,500 

4,957 

41 
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Airport Link :  บทเรียนส าหรบัรถไฟฟ้าความเรว็สงู   

• City Line  

• Express Line  

หน่วย :  คนต่อวนั 

130,600 
27,600 

38,230 
2,581 

ทีม่า :   การรถไฟแหง่ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม. 2547. งานศกึษา วเิคราะห ์ทบทวน ปรบัปรงุ การศกึษาความเหมาะสมของโครงการระบบขนสง่ทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
บรษิทั. รถไฟฟ้า รฟท. จ ากดั 

จ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีวำด
ฝันไว้ในปี 2555 

จ ำนวนผูโ้ดยสำรจริง
เฉล่ียในปี   2555 

รวม 158,200 40,811 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูท่ี” 

คำดกำรณ์
เกินจริง 
10 เท่ำ 
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สองค าถามท่ีต้องตอบกบั “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” 

ต้องลงทุนให้ 

“ถกูวิธี” 2 • วิเคราะหเ์พ่ือจดัสรรงบประมาณ 
• ติดตาม 
• ประเมินผล 
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ต้องลงทุนให้  

“ถกูวิธี” 

วิเครำะห์
เพื่อจดัสรร ติดตาม ประเมินผล 
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ทีม่า  :  http://www.cahighspeedrail.ca.gov/ 

ตวัอย่างจาก  California High Speed Rail 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูวิธี” 
ต้องวิเคราะหโ์ครงการเพ่ือจดัสรร:    
ประสบการณ์จากต่างประเทศ   โครงการขนาดใหญ่มีการวิเคราะหโ์ครงการท่ีให้
รายละเอียดครบถ้วน 

• มีกำรศึกษำประสบกำรณ์
ในอดีต  

• มีกำรวิเครำะหท์ำงเลือก 
(Alternatives)  

• มีกำรท ำ   Sensitivity 
Analysis 

• มีกำรท ำ Risk Analysis 
• มีกำรวำงแผนOperations 

และกำรบริหำรจดักำร 



ทีม่า : สมุดปกขาว :  รายละเอยีดโครงการภายใตแ้ผนงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของประเทศ  กระทรวงการคลงั 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูวิธี” 
ต้องวิเคราะหโ์ครงการเพ่ือจดัสรร:    
แต่ส าหรบัโครงการขนาดใหญ่ในไทย แทบไม่มีรายละเอียดเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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โครงการรถไฟความเรว็สงู 4 สาย  : 16  หน้า โครงการรถไฟความเรว็สงูกรงุเทพ-หนองคาย  :  2 หน้า 
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ทีม่า :  รายงานความกา้วหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้า โดย รฟม. 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูวิธี” 
ต้องติดตาม :    
ระบบ Monitoring ท่ีเราใช้เป็นเพียงส่ิงท่ีบอกแค่ความก้าวหน้าของโครงการ 

ควำมก้ำวหน้ำงำนโยธำ  โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
ในควำมรบัผิดชอบของ รฟม.  ณ  ส้ินเดือนมีนำคม 2556 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่งช่วงบำงใหญ่ – บำงซ่ือ  

แผนงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
+เรว็กว่ำ/ 

-ล่ำช้ำกว่ำแผน 

สญัญำท่ี 1 71.55% 67.46% -4.09% 
สญัญำท่ี 2 72.32% 62.07% -10.25% 
สญัญำท่ี 3 47.21% 32.88% -14.33% 
สญัญำท่ี 6 23.79% 18.89% -4.90% 
ภำพรวม 63.96% 56.11% -7.85% 

• ขำดรำยช่ือผู้รบัผิดชอบ
โครงกำรชดัเจน 

• ขำดสำเหตขุองควำมล่ำช้ำ 
• ขำดกำรทบทวนต้นทุนของ
โครงกำรว่ำเป็นไปตำม
แผนหรือไม่ รวมทัง้สำเหต ุ

• ขำดกระบวนกำรติดตำม
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชำญ

จำกภำยนอก 
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สตง.  ตรวจสอบในทางบญัชี และขัน้ตอน 

ตรวจสอบคอรร์ปัชัน่ 

ประเมินความคุ้มค่าโครงการ 

ปปช.  
ใคร? 

ต้องลงทุนให้  

“ถกูวิธี” 
ต้องมีการประเมินผล:    
กลไกการประเมินโครงการหลงัจากโครงการเสรจ็ส้ิน ยงัไม่มีเจ้าภาพ 

ควรมีหน่วยงำน 
อย่ำง 
Government 
Accountability 
Office ของ
อเมริกำ* 

* Government Accountability Office (GAO)  เป็นองคก์รอิสระท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
(Audit) ประเมิน (Evaluate) และสอบสวน (Investigate) กำรใช้งบประมำณของรฐับำล
ให้กบัสภำคองเกรส ของสหรฐัอเมริกำ ในปี 2553 ผลงำนกำรตรวจสอบของ GAO ท ำ ท ำ
ให้รฐับำลกลำงประหยดัไปได้กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท 
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5  ข้อท่ีรฐัควรท าเพื่อลดความเส่ียงทางการคลงั 

1. รฐับาลควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบท่ีไม่จ ากดัวงเงินงบประมาณ  

2. ควรบริหารจดัการเงินลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยรฐัควรจะลดขนาดการกู้ยืมลง (Phasing) และช าระเงินต้นให้มากขึน้ เพ่ือ

ลดความเส่ียงในการช าระหน้ี และท าให้รฐัต้องจดัล าดบัความส าคญัว่าโครงการไหนสมควร

ได้รบัการจดัสรรงบประมาณเป็นล าดบัต้นๆ  
3. ควรมีการบริหารจดัการท่ีชดัเจน   เร่ิมตัง้แต่ว่าใครเป็นผูล้งทุน รฐัหรือเอกชน หรือเป็นการ

ร่วมทุน   โดยหน่วยงานใดจะท าหน้าท่ีบริหาร และมีวิธีการบริหารอย่างไร  

4. โครงการภาครฐัต่างๆ ท่ีมีการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล   โดย
วางระบบพร้อมๆ   กบัการออกแบบโครงการ   มีการจดัเกบ็ข้อมูล และมีผูป้ระเมินจาก
ภายนอก 

5. ต้องสร้างกลไกความรบัผิดรบัชอบ (Accountability) ท่ีชดัเจน    จะต้องมีผูร้บัผิดรบัชอบท่ี

ชดัเจน และมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการน าผู้ท่ีเก่ียวข้องมาลงโทษ เมื่อเกิดความเสียหาย 

ไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัน้ีได้จากเวบ็ไซด ์
www.thailandfuturefoundation.org 


