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แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย วงเงิน 2 
ล้านล้านบาท (ปี 2013-2020) นับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งสำาคัญ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และ
สนบัสนุนการเชือ่มโยงโครงขา่ยคมนาคมกบัประเทศเพือ่นบา้นในภูมภิาค
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2015 ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนครั้งนี้ ทั้งประเด็นเรื่องผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทย รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นต้น 
ทั้งน้ี EIC ประเมินว่า การลงทุนครั้งน้ีจะส่งผลให้รายได้ประชากรและ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยปีละ 0.5-1.0% ในช่วงระยะ
เวลา 7 ปีของการลงทุน (ปี 2013-2020) ตามการใช้จ่ายของภาครัฐเป็น
สำาคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง รวม
ทั้งเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างท่ีจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างไรก็ดี การลงทุน
คร้ังน้ียังนำามาซึ่งความท้าทายที่สำาคัญต่อประเทศไทยในอนาคต ทั้งใน
เรื่องฐานะการคลังของรัฐบาล และความเพียงพอของสภาพคล่องใน
ประเทศสำาหรับการลงทุนของภาคเอกชนไทย

ลงทุน 2 ล้านล้าน 
นัยต่อเศรษฐกิจไทย

In focus:
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แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย (ปี 2013-2020) มีงบลงทุนรวมทั้งสิ้น 2 ล้านล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 

1. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งทางรางและทางน้ำา (Modal Shift & Multimodal) ซึ่งมีต้น
ทุนต่ำากว่าการขนส่งทางถนน โดยมีงบลงทุน 4 แสนล้านบาท (18%) เช่นโครงการก่อสร้างระบบรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ โครงการ
พัฒนาท่าเรือและเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน้ำา เป็นต้น

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ 
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity) โดยมีงบลงทุน 1 ล้านล้านบาท (52%) เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน และโครงการพัฒนาประตูการค้าชายแดน เป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว (Mobility) โดยมีงบลงทุน 6 แสนล้านบาท (30%) เช่น 
โครงการพฒันาระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนเพือ่เป็นระบบการขนสง่ผู้โดยสารหลกัในเขตเมอืง และโครงการพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ เป็นต้น

เป้าหมายหลักของการลงทุนคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต และสนับสนุนการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP อย่างต่ำา 2% โดยการ
เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางจาก 2.5% เป็น 5% และทางน้ำาจาก 12% เป็น 18% ตามลำาดับ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับภาค
ธรุกจิ และชว่ยลดความสญูเสยีจากการบรโิภคน้ำามนัเช้ือเพลงิ ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรอืนอกีดว้ย นอกจากนี ้การลงทนุ
ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตามการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นสำาคัญ โดยรัฐบาลประเมินว่าการลงทุนจะส่งผลให้ GDP ขยายตัว
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 1% ตลอดปี 2013-2020 และจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 5 แสนตำาแหน่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
คา้ขายตามแนวชายแดนทีเ่พิม่สงูข้ึนจากการพฒันาเสน้ทางรถไฟและด่านศลุกากรตามแนวชายแดนเพือ่เปดิพรมแดนการคา้ระหวา่ง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2015
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การลงทุน 2 ล้านล้านบาทจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยง
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งบลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านระบบราง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับภาคธุรกิจและเปิดพรมแดน
การค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟรางคู่ เป็นต้น 62

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง

แผนงบประมาณการลงทุนจำาแนกตามรูปแบบโครงการ
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EIC ประเมนิวา่การลงทนุ 2 ลา้นลา้นบาทจะสง่ผลใหร้ายไดป้ระชากรและเศรษฐกิจไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉลีย่ปลีะ 0.5-1.0% 
ในช่วงระยะเวลา 7 ปีของการลงทุน (ปี 2013-2020) (รูปที่ 64) โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวตามการลงทุนของภาครัฐเป็น
สำาคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจ และเพิ่มการบริโภคและการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจโดยรวม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน (Crowding-in effect) โดยคาดว่าในปี 2013 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.1% 
ตามประมาณการการเบิกจ่ายในโครงการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 203 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ ในไตรมาสสุดท้าย
ของปี อย่างไรก็ดี ประมาณการการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างที่ส่งผลทางตรง
ต่อเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2013-2020  
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าร้อยละ 75 
ของการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนทั้งหมดจะอยู่ในช่วงปี 2016-2020 63

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง

แผนงบประมาณการลงทุนจำาแนกตามค่าใช้จ่าย แผนงบประมาณการลงทุนจำาแนกตามค่าใช้จ่าย

หน่วย: พันล้านบาท หน่วย: พันล้านบาท
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นอกจากนี้ EIC ยังมีความเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง รวมทั้งเมืองศูนย์กลางการค้าและ
การขนส่ง EIC ประเมินว่า จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีทำาเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ และมีรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟทางคู่พาดผ่าน จะสามารถเติบโตเป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า และการขนส่งของเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในอนาคต (รูปที่ 65) นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะเกิดการกระจายตัว
ของประชากรไปสู่บริเวณพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการเดินทาง การขนส่งสินค้า รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้า
ถึงพื้นที่เหล่านี้ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการจ้าง
งาน ดังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหลังการเปิดใช้รถไฟชิงกันเซ็งสายโตเกียว-โอซาก้า ในปี 1964 เป็นต้น โดยจาก
การศึกษา9 พบว่าจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟชิงกันเซ็ง มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ราว 
0.3% ต่อปี และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ถึง 38% ต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งส่งผลให้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ
ชิงกันเซ็งมีการขยายตัวของรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 2.6% ต่อปี (รูปที่ 66) 

9 Sands. 1993. “The Development of Effects of High-Speed Rail Stations and Implications for California.”
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เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 0.5-1.0% 
ตลอดปี 2013-2020 ตามการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นสำาคัญ64

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง

ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน 2 ล้านล้านบาท

หน่วย: percentage point
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จังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งพาด
ผ่าน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า และการขนส่งในอนาคต65

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง

แผนภาพจังหวัดที่มีศักยภาพเติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่งในอนาคต
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รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นมีส่วนก่อให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง 
และการกระจายความเจริญสู่จังหวัดต่างๆตามแนวสายทาง66

ที่มา: การศึกษาของ Okada. 1994. “Features and Economic and Social Effects of The Shinkansen.” 

รูปแบบการพัฒนาสู่สังคมเมืองของประเทศญี่ปุ่น หลังการเปิดใช้รถไฟชิงกันเซ็งในปี 1964 



ดังนั้น EIC จึงประเมินว่าการลงทุน 2 ล้านล้านบาทจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการก่อสร้างโครงการต่างๆในการลงทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่เติบโตสูงสุดในระยะ 
1-4 ปีแรกของการลงทุน ซึ่งเป็นระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีในระยะถัดมา หรือระยะกลาง 
ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนัก 
ท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่อยู่
อาศยั และอาคารพาณชิยท์ีเ่พิม่ข้ึน นอกจากนี ้ภาคธรุกจิอืน่ๆ อาท ิธุรกจิคา้สง่คา้ปลกี อาหารแปรรปู และเกษตร คาดวา่จะเปน็ภาค
ธุรกจิทีส่ามารถเตบิโตไดด้ใีนระยะยาว หรอืระยะสิน้สดุโครงการ โดยภาคธรุกิจเหลา่น้ีจะไดร้บัประโยชน์จากรายไดป้ระชากรทีเ่พ่ิมขึน้ 
การขยายตัวของสังคมเมือง รวมทั้งการขนส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็วขึ้น และยังมีต้นทุนด้านการขนส่งที่ต่ำาลงอีกด้วย (รูปที่ 67)

62

EIC l Economic Intelligence Center

การลงทุน 2 ล้านล้านบาทจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย
โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง67

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ NESDB

ประมาณการการเติบโตของธุรกิจต่างๆในอนาคต จากการลงทุน 2 ล้านล้านบาท 

หน่วย: ดัชนี (2012 = 100)
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อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่าการลงทุน 2 ล้านล้านบาท จะสร้างความท้าทายที่สำาคัญต่อประเทศไทยในอนาคต 2 ประการคือ 

1. ฐานะการคลังของรัฐบาล แผนการลงทุน 2 ล้านล้านบาทเป็นภาระผูกพันที่ภาครัฐจะต้องมีการกู้เงินจำานวนมากตลอดระยะ
เวลาของการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะปรับตัวสูงขึ้นและเกิดเป็นคำาถามว่าภาครัฐจะสามารถรักษาวินัยทางการคลัง
ไม่ให้หนี้สาธารณะสูงเกิน 60% ของ GDP ซึ่งเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลังได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ EIC ประเมินว่าหากภาครัฐ
สามารถลดขนาดการขาดดุลการคลังลง และจัดทำางบประมาณสมดุลตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไปตามแผนที่วางไว้ และทยอยระดม
เงินสำาหรับการลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายในรูปที่ 63 แล้วนั้น หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นแต่จะไม่ถึงระดับ 60% ของ GDP (รูปที่ 68) 
เนื่องจากการขยายตัวของ GDP จะมีส่วนช่วยลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถปรับ
เปลี่ยนระยะเวลาของการลงทุนให้ยาวข้ึนเพื่อช่วยชะลอการเร่งตัวขึ้นของสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจมี
ความจำาเป็นในกรณีที่การขยายตัวของ GDP ต่ำากว่าที่ประเมินไว้  

2. สภาพคล่องในระบบการเงินในประเทศ การระดมเงินเพื่อมาใช้จ่ายสำาหรับแผนการลงทุน 2 ล้านล้านบาทในช่วง 7 ปีข้างหน้าจะ
กลายเป็นจุดประสงค์หลักของการกู้เงินของภาครัฐแทนการชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (รูปที่ 43) ในเบื้องต้น EIC ประเมินว่า
ความต้องการในการระดมเงินของภาครัฐโดยรวมในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีขนาดประมาณ 4-5% ของ GDP ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2012 
ทีม่คีวามตอ้งการประมาณ 4.2% ของ GDP โดยมสีมมตุฐิานสำาคัญว่าภาครฐัสามารถจัดทำางบประมาณสมดลุได้ในป ี2017 ดงัทีก่ลา่ว
ไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าความต้องการระดมเงินของภาครัฐจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่อาจมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่จะเป็นสภาพคล่องสำาหรับการระดมทุนของภาคเอกชน เช่น หากการ
ปรับลดวงเงินการทำา QE ของประเทศสหรัฐฯ ทำาให้นักลงทุนต่างประเทศลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของประเทศกำาลังพัฒนา 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยลงแลว้นัน้ การระดมเงนิของรัฐจำาเป็นต้องพึ่งพานกัลงทุนในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะทำาให้ปริมาณสภาพคล่อง
สำาหรับภาคเอกชนลดลง เป็นต้น ท้ังนี้ ภาครัฐสามารถปรับยืดระยะเวลาการลงทุนให้ยาวขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสภาพ
คล่องในประเทศได้ 

ทั้งนี้ EIC ประเมินว่ารัฐบาลสามารถระดมเงินทุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน เพื่อบรรเทาภาระงบประมาณและหนี้
สาธารณะ รวมทั้งความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระบบการเงินในประเทศที่อาจมีไม่เพียงพอ โดยช่องทางการลงทุนที่เหมาะสม คือ 
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐบาล (Public Private Partnership: PPP) โดยรูปแบบของ PPP ที่เป็นไปได้
สำาหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท อาจมีได้ 2 รูปแบบ คือ 1) การให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูลในสัญญาการ
เช่าใช้เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Lease Contract) โดยเอกชนมีส่วนได้เสียในกระแสรายได้ของโครงการ และรัฐบาล
จัดเก็บรายได้จากค่าประมูลเพื่อเช่าใช้จากเอกชน และได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ต่างๆ หรือ 2) การโอนกิจการของภาครัฐให้เป็น
ของภาคเอกชน (Privatization) เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ และลงทุนเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้  
รูปแบบการลงทุนแบบ PPP นั้นมีจุดประสงค์เพื่อหาแหล่งทุนเพิ่มเติมในการลงทุน เพื่อลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศลง และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มปริมาณผู้ ใช้งานของระบบโดยรวม (Traffic and 
Ridership) ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นและโครงการสามารถคืนทุนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ สำาหรับโครงการลง 
ทุนอื่นๆ ในอนาคตนั้น รัฐบาลอาจระดมเงินลงทุนผ่านช่องทางพิเศษอื่นๆ เช่น การร่วมลงทุนโครงการโดยกองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF)10 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) ทั้งนี้ การเข้ามาร่วมลงทุนจากภาคเอกชนหรือกองทุนที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ น้ัน จำาเป็นอย่างย่ิงที่
โครงการจะต้องมีความเป็นไปได้ในด้านการเงินและความคุ้มทุน นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และ
มีระบบตรวจสอบเพื่อให้โครงการมีระดับการบริการที่ดี รวมทั้งควรมีการสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอีกด้วย 

10 กองทุน AIF มีสถานะเป็นบริษัทจำากัด จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย โดยมีประเทศในอาเซียนยกเว้นพม่าเป็นผู้ถือหุ้น ในช่วงเริ่มต้น กองทุน AIF มีเงินทุน 485 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเงินจากประเทศผู้ถือหุ้นในอาเซียน 335 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอีก 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก ADB นอกจากนี้ กองทุน AIF ยังจะระดม
ทุนโดยการจำาหน่ายตราสาร Hybrid capital อีกประมาณ 162 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากเริ่มดำาเนินการได้ประมาณ 4-5 ปี และจากพันธบัตรซึ่งจะขายให้กับธนาคาร
กลางในกลุ่มอาเซียนที่มีเงินสำารองระหว่างประเทศจำานวนมาก ทั้งนี้ กองทุน AIF คากว่าจะเริ่มให้เงินกู้ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2013 นี้ โดยมีเป้าหมายว่าจะปล่อยกู้ได้
ราว 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่อปี
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โดยภาพรวม EIC ประเมนิวา่ การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ของประเทศไทยมคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศ 
โดยเปน็การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทัง้ในเวทกีารคา้อาเซยีนและการคา้โลก นอกจากนีย้งัเปน็การเพิม่
ระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ ดังเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานกับระดับรายได้
ประชาชาติต่อประชากร (รูปที่ 69) ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้มากขึ้น และยังสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยสามารถ
เติบโตได้มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ภาครัฐควรคำานึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนครั้งนี้ ได้แก่ ภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น และ
ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งในประเทศทีภ่าคเอกชนจำาเปน็ต้องใช้ในการระดมเงนิ และใหค้วามสำาคญักับการบรหิารจดัการเพือ่ใหก้าร
ลงทุนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย 
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สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ภายใต้ระดับกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ร้อยละ 60 
ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า รัฐบาลสามารถจัดทำางบประมาณสมดุลภายในปี 2017 เป็นต้นไป68

* สมมุติฐานที่สำาคัญอื่นๆได้แก่ อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.2 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี และรัฐบาล
ไม่มีการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำานำาข้าวตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง

ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ต่อการเพิ่มระดับรายได้ประชาชาติต่อประชากรในอนาคต69

* ช่วงคะแนนโครงสร้างพื้นฐานคือ 1 (น้อยสุด) – 7 (มากสุด)
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพี้นฐานและระดับรายได้ประชาชาติต่อประชากรในปี 2012

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ
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