ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทบรรณาธิการ

“การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานครั้งนี้ เปนการลงทุนเพื่อชีวิตของประชาชน
ครั้งใหญที่สุดตั้งแตเคยมีมา เพื่อใหประชาชนมีรายได และคุณภาพชีวิตอยางเทาเทียมกัน ...
เปนการเปลี่ยนโฉมหนาประเทศ...”
หนึง่ ในคียเ วิรด ของทานนายกฯ ยิง่ ลักษณฯ ทีส่ อื่ สรางสานฯ ฉบับนี้ เต็มไปดวยรูปธรรมทีเ่ ปนจริง ทีจ่ ะชวยใหประชาชนมีความหวัง มีรายไดใหม
ใชเปนธงนําในการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อนําเสนอเรื่อง พ.ร.บ.กูเงิน และมีอนาคต จากโครงการนี้
2 ลานลาน หรือโครงการไทยแลนด 2020 ซึง่ จะเดินหนาดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก
หัวใจสําคัญอีกประการ คือ การใหขอมูลที่ครบถวน ชัดเจน เพื่อ
คือ 1) ปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนสงสินคา 2) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและ คลีค่ ลายความกังวลใจของผูค ดั คานโดยเฉพาะประเด็นการสรางหนี้ ซึง่ ทีผ่ า นมา
สิง่ อํานวยความสะดวกไปสูศ นู ยกลางของภูมภิ าคและประเทศเพือ่ นบาน และ มีความพยายามใหสงั คมโฟกัสใหกลายเปนประเด็นสาธารณะ ทีอ่ าจทําใหสงั คม
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบขนสงเพื่อยกระดับความคลองตัว
เกิดความเขาใจผิดได ไมวาจะเปน...กูเงินจะสงผลตอภาระทางการคลังของ
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบนั จําเปนตองเพิม่ ขีดความสามารถใน ประเทศมากนอยเพียงใด? รัฐบาลไดเตรียมการรับมือกับภาระหนี้จํานวนนี้
การแขงขันกับนานาประเทศ เพือ่ ใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางรวดเร็วทัง้ ใน อยางไร? จะมีการดัดแปลงเอาเงินกูไ ปใชในโครงการอืน่ หรือไม? ...บทสัมภาษณ
ภูมิภาคและโลก การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง จึงเปน คุณจุฬารัตน สุธธี ร ผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.) กระทรวง
คําตอบเบือ้ งตนทีจ่ ะทําใหเกิดการคา การลงทุน การสงออกและการทองเทีย่ ว การคลัง มีคําตอบที่นาสนใจ
อันเปนกําลังหลักผลักดันและกระตุน เศรษฐกิจของประเทศ ...ดวยบทสัมภาษณ
หวังวาทุกบรรทัดจากนี้ จะจุดประกายความคิดตัง้ ตนใหทกุ ทาน
ของประธานทีป่ รึกษานโยบายของทานนายกฯ ทีไ่ มเพียงแตอา นสนุก แตยงั เพื่อชวยกันหาบทสรุปที่ดีที่สุด สําหรับประเทศชาติและประชาชน.

นายกฯ กําชับศึกษามูลคาเพิ่มเศรษฐกิจตามแนวพัฒนาเสนทางรถไฟ

“รัฐบาลมองวาพืน้ ทีไ่ หน มีรถไฟไปลงแลว จะเปนการนําพาความเจริญไปในแตละพืน้ ทีด่ ว ย เราไมไดมองเพียง
แคคา โดยสารทีไ่ ดรบั กลับคืนมาเทานัน้ ขณะนีจ้ ะใหทงั้ ภาครัฐและเอกชนทดลองศึกษาวา ตามแนวเสนทาง
รถไฟทีจ่ ะมีการพัฒนานัน้ จะมีสว นไหนทีส่ ามารถสรางรายไดเพิม่ ใหการรถไฟและใหประชาชนไดอกี หรือไม ...
การลงทุนของภาครัฐแลว ทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น คือ ประเด็นหลักที่เราจะตอง
พิจารณา...”
นายกรัฐมนตรีสรุปผลเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ดวยการเดินทางโดยขบวนรถไฟ
เที่ยวพิเศษ (กรุงเทพฯ-นครปฐม)… (10 สิงหาคม 2556 : รายการรัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน)

เดินหนาระดมการลงทุน สรางความเขาใจในและนอกประเทศ
นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

“เศรษฐกิจไทยตองการการลงทุนเพือ่ มาขับเคลือ่ นใหขยายตัวไดตอ เนือ่ ง เพราะการสงออกไดรบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
จึงไมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดเหมือนในอดีต ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองมีการลงทุนเพื่อใหเศรษฐกิจเติบโต หาก
การลงทุนเกิดความลาชา ก็จะสงผลกระทบตอการขยายตัวทงเศรษฐกิจ ไมเปนไปตามเปา แตจะไมกระทบกับระดับ
หนี้สาธารณะโดยยืนยันวารัฐบาลจะรักษาวินัยทางการคลังไมเกิน 50% จากกรอบที่ตั้งไวที่ 60%...
“ตอนนีก้ ารกูเ งินยังไมเกิดขึน้ เพราะราง พ.ร.บ.ฯ ยังไมผา นสภาฯ แตมนั่ ใจวาจะผานและจะดําเนินการไดตามกรอบการลงทุน 7 ป จะเสร็จในป 2563 ขณะนีร้ ฐั บาล
เดินหนาทําความเขาใจกับนักลงทุนทัง้ ในและตางประเทศไปพอสมควรแลว โดยนักลงทุนอยากใหรฐั บาลใสใจ พรอมกับระมัดระวังความคุม คาในการลงทุน และ
มีระบบปองกันการทุจริตทีอ่ าจจะมีความเสีย่ งในกระบวนการตางๆ”
(เรียบเรียงจากการสัมมนา “Moving Forward 2 ลานลาน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก” : 30 กรกฎาคม 2556)

Keyword คือ “เวลา”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

“ปญหาของเรา จริงๆ แลวไมไดใหความสําคัญเรือ่ งเวลา เพราะเราคิดวาเวลาคือ "ของฟรี" แตเวลา "ไมฟรี" เวลาเปนสิง่ ทีแ่ พงทีส่ ดุ ...
• รถไฟรางคู อนุมตั คิ รัง้ แรกป 36 (20 ปทแี่ ลว) อนุมตั ไิ ป 2,700 กิโลเมตร แตทาํ ไปแค 300 กิโลเมตร
• รถไฟความเร็วสูง คิดตัง้ แตป 37 ปจจุบนั ยังไมมแี มแตหนึง่ เมตร
• ถนน 4 เลน อนุมตั ปิ  38 ระยะทาง 7,300 กิโลเมตร แตเรายังขาดอีก 1,800 กิโลเมตรทีย่ งั ทําไมเสร็จ ทัง้ ทีอ่ นุมตั ไิ ปเกือบ 20 ปแลว
• มอเตอรเวย อนุมตั ปิ  40 เปนเวลา16 ปมาแลว อนุมตั ไิ ป 700 กิโลเมตร ทําไป 146 กิโลเมตร
• รถไฟในเมือง ป 47 อนุมตั ไิ ปเกือบ 300 กิโลเมตร แตวงิ่ ไดจริงวันนีแ้ ค 80 กิโลเมตร
“เราคิดตั้งแตป 2537 จึงเริ่มศึกษา...จีนเปด 2546 / เกาหลีใตเปด 2547 / ไตหวันเปด 2550...แตเรา “ยังคิดอยู” ...อะไรคือมูลคาของเวลาที่เสียไป...
“งานเสวนาวันนี้ ผมเห็นคนชูปายอยูขางหนาวาสรางหนี้ 2 ลานลาน ...จริงครับ เราสรางหนี้ 2 ลานลาน แตจะสรางในวันนี้ หรือจะสรางในอนาคต...
“ถาสรางในอนาคต แทนที่จะสรางดวยเงิน 2 ลานลาน เราจะมีทั้งคาเสียเวลา ตนทุนที่เพิ่มขึ้น และนํ้ามันที่เสียไปปละกวาแสนลาน เราเคยคิดหรือเปลา
วาตนทุนของการ "ไมทํา" คือเทาไหร ...2 ลานลานคือตนทุนของการทําในวันนี้...ยอนไปดูรถไฟรางคูอนุมัติป 36 ดวยงบประมาณ 80,000 ลาน แตปนี้
ตองทําที่ 400,000 ลาน 20 ปผานไป ตนทุนเพิ่มขึ้น 5 เทา...
“บางทีตนทุนของการไมทํา มันสูงมากจนเราก็ลืมคิดถึงมัน เพราะฉะนั้นหัวใจของ พ.ร.บ. 2 ลานลาน ไมใชเรื่องเงิน แตเปนเรื่องของเวลา"

(เรียบเรียงจาก https://www.facebook.com/PVinyaratnFC)

ถอดรหัส

สไตลพันศักดิ์ :
เพิ่มพูนรายไดจาก
สินทรัพยรถไฟไทย

ขอขอบคุณเครือมติชน (สัมภาษณโดยคุณฟารุง ศรีขาว)

พันศักดิ์ วิญญรัตน

ประธานทีป่ รึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี

รถไฟความเร็วสูงทีร่ ฐั บาลผลักดัน จะวิง่ ดวยสปดสูงสุดเทาทีม่ อี ยูใ นโลก หรือไม
รถไฟความเร็วสูงทีช่ อบพูดกัน จริงๆ แลว คือ “รถไฟความเร็วปาน
กลาง” เพราะ รถไฟความเร็วสูงจริงๆ ในโลก วิง่ เกือบ 500 กม./ชม. ของเราตอ
ใหวงิ่ ทางเรียบ มองไปไกลได ก็เรงสปดความเร็วไดไมเกิน 250 กม./ชม. แตรถไฟ
สปดปานกลาง ถามีรางเดียวก็ชนกันตาย ฉะนัน้ รถไฟไมวา สปดรถหวานเย็น หรือ
สปดปานกลาง ทีเ่ รียกกันวารถไฟความเร็วสูง ซึง่ ควรจะมี 2 ราง คือ รางไป รางกลับ เปนเรือ่ งปกติ ไมใชเรือ่ งนาตืน่ เตน เขาเปนอยางนัน้ กันทัง้ โลก แมแต
ประเทศดอยพัฒนาก็เปนอยางนัน้ ของเราไมลงทุนมา 108 ป จึงพิเรนทรมา
อยางนี้อยู ขอใหทําความเขาใจอันนี้กอน
เปนไปไดหรือไม ทีจ่ ะมี “รางคู” ทัง้ รถไฟหวานเย็นและรถไฟความเร็วสูง
(สปดปานกลาง) สวนการใชงานจะเชื่อมโยงกันอยางไร
ก็เปนไปได เพราะรถหวานเย็นสามารถหยุดตามอําเภอตางๆ ไดและ
ก็จะมาตอกับรถสปดปานกลางซึง่ ยนเวลาการเดินทาง และสามารถสูก บั เครือ่ งบิน
ไอพนไดในระยะไมเกิน 1,000 กิโลเมตรของการเดินทาง
แตการเดินทาง ผมไมไดพดู ถึงมนุษยอยางเดียว แตหมายถึงการเดินทาง
ของสินคาและผลผลิตทีเ่ ร็วขึน้ มากกวาครึง่ เทาหรือ 1 เทาตัว เมือ่ เทียบกับการ
ขนใสรถ 10 ลอ หรือ 8 ลอ ความมีปญ
 หาก็นอ ยลง เราเปนประเทศกสิกรรม
และเราผลิตชิน้ สวนเครือ่ งใชสมัยใหม นํา้ หนักเบา เปนกลองก็ขนสงทางรถไฟ
สปดปานกลางได
บางทีคนไมเขาใจ รูไ หมรถหวานเย็นทีจ่ ะตองทํารางใหม ตองใชเงิน
เทาไหร คําตอบคือ กวา4 แสนลานบาท เพราะฉะนั้นรถหวานเย็นเฉพาะ
ราง 4 แสนลานบาท ก็ยังไมจบ ตองซื้อหัวรถจักร ตามงบประมาณปกติอีก
เพราะหัวรถจักรเกา ทีเ่ ดินทางไปกับทานนายกฯ ผมไปลงทีน่ ครปฐม ก็เสียวไส
อยูว า หัวรถจักรจะเสียกลางทาง แตถา เสียกลางทางก็ไมเปนไร เพราะวิวสวยดี
วิวมีคุณคาทางเศรษฐกิจกับ Cash flow ของการรถไฟ
อาจารยนั่งรถไฟขบวนเดียวกับนายกฯ เปนอยางไรบาง
โบกี้ที่ทานนายกฯ นั่งไปซึ่งผมไดรับความกรุณาใหนั่งไปดวยนั้น
ญีป่ นุ ปลดระวางมาใหฟรีดว ยความเวทนา เพราะญีป่ นุ ใชมาแลวเกือบ 40 ป
จึงปลดระวาง ซึง่ ทานผูว า การรถไฟเปนคนรายงานเรือ่ งนี้ ใหทา นนายกฯ ทราบ
ทีนี้ เมือ่ เปนรถปลดระวาง แตยงั ใชได การนัง่ ประชุมบนรถทีป่ ลดระวาง เวลา
นัง่ ประชุมเสร็จ คนแกอยางผมอายุจะ 70 ป เวลาลุกขึน้ ยืนก็เวียนหัวเพราะนัง่
โยกมาก แมโบกีท้ เี่ รานัง่ ไป การรถไฟพยายามตกแตงใหพอจะนัง่ ได มีสว มนัง่
แทนที่จะนั่งยอง แมจะโยกไปมา ยังไมสะดวกเทาไหร แตก็ไมเลวนะ
พอถึงเขตซึง่ ทางการรถไฟใสรางใหม ก็นมุ ขึน้ แตกย็ งั เวียนหัว เมือ่
ุ หนึง่ แสนตัว การประชุมก็
นุม ขึน้ วิง่ ไดเร็วขึน้ เสียงยิง่ กวาจัก๊ จัน่ อยูข า งหูคณ
ฟงไมรเู รือ่ ง ฉะนัน้ จึงบอกวารถไฟรางคูว งิ่ แบบหวานเย็นนัน้ มีกาํ ไรไหม คําตอบ
คือไมมกี าํ ไร พออยูไ ด เพราะถาชารจคาระวางจริงๆ เวลาขนถานหิน ขนเหล็ก
ขนออย ก็ยินดีจายกัน แตเวลาพูดถึงรถไฟ ตองบอกวาผลกระทบตอรายได
ของประชาชน มีมากกวาเงินทีร่ ฐั บาลจะลงไปชวยในการบริหารจัดการโครงสราง
ตอเศรษฐกิจไทยแนๆ และผลกระทบกลับมาคือ ภาษีที่รัฐบาลจะไดมากขึ้น
อาจารยไดแนวคิดอะไรใหม จากการนั่งรถไฟไปกับนายกฯ ขบวนนี้
ผมไมไดนงั่ รถไฟไทยมาประมาณเกือบ 30 ปแลวนะ ถูกไฟทบงั คับ
เขาสัง่ ใหไปนัง่ ประชุมดวยกับทานนายกฯ ผมก็ไปนัง่ พอรถออกไดแปบเดียว
เห็นตรงสลัมขางๆ ชาวบานปลูกกลวยดูแลวไมเลว เราออกรถตอนเชา แสง
อาทิตยสอ งผานความเขียวพิเศษของใบกลวย สวยมาก วิวแบบนี้ ความเปน
ธรรมชาติที่ไมใชสวนกระแดะ สวนธรรมชาติที่เลอะๆ เพราะเขียวไมเทากัน
เวลาแสงพระทิตยสองมา แลวทําไมฝรั่งจะไมคิดวาสวย
เวลาผมไปหัวลําโพง ฝรัง่ รวยๆ จากเขตแดนทวีปยุโรปทีไ่ มเจง คือ
Danish, Norway, Swedish พวกนี้ backpack พอแมลกู ไปเทีย่ วกันเพราะ
วิวแบบนี้ ทีเ่ มืองนอกไมมี เมืองนอกชีวติ มีแตระเบียบ ตนหญาก็ขนึ้ ตามระเบียบ
ขึน้ ไมเปนระเบียบถูกทําโทษ ทีนชี้ วี ติ คุณอยูก บั ระเบียบทัง้ วันทัง้ คืน 24 ชัว่ โมง
แลวอากาศหนาวอีก มนุษยมนั เครียด เขาถึงมาประเทศไทยกัน แลวยอมขึน้

รถไฟซังกะบวย 108 ปของเรา เพราะวิวและความนารักของพนักงาน
รถไฟไทย ยังมีสินทรัพยที่ขายได
ผมถึงบอกสงสารรถไฟกันบาง อยาไปกระทืบรถไฟกันนัก บนกัน
อยูน นั่ ขนาดเปนแบบนีล้ กู คายังมี แลวคิดดู ลองทําระบบใหดขี นึ้ ใหเครือ่ งไม
เครื่องมือรถไฟทํางาน ใหเงินเดือนถูกตองยุติธรรมตามงานของเขา แลวคุณ
คิดวารถไฟไทยจะงี่เงาเหมือนเดิมไดยังไง เขาก็ดีขึ้นสิ เขาก็ภูมิใจขึ้นดวยสิ
หัวลําโพง มีตกึ ขางๆ ชานชาลา 1 มีโรงแรมเกาทีห่ รูทสี่ ดุ ในประเทศไทย
เมือ่ ตอนสรางสถานีนี้ ผมอยากบอกพวกบริษทั รับเหมากอสรางทัง้ หลาย ใหไป
ดูหวั ลําโพง เขาสรางรอยกวาป ของเขายังไมเห็นพัง ตอนนีเ้ ปนออฟฟศโทรมๆ
ของการรถไฟ แมมีอิฐเนาบางสวน แตก็แกไขได สวนกระเบื้องยังดีสุดยอด
ขนาดไมมีการรักษา แตแสดงใหเห็นวาการเผากระเบื้องของอิตาลีสมัยเกา
สุดยอดมาก แข็งจริง กระทืบมา 100 กวาปยังไมพัง
ภาพลักษณรถไฟไทยที่ดูโบราณ มีแตหนี้
ผมจะบอกอะไรให รถไฟไทยมีสนิ ทรัพยเกาซึง่ ถูกกลัน่ แกลงใหกลาย
เปนหนี้ โดยสังคมกลั่นแกลง เบียดเบียนรถไฟไทยผูซึ่งมีสินทรัพยมากที่สุด
ในประเทศไทยองคกรหนึ่ง ใหกลายเปนหนี้
อันนี้ เปนความตั้งใจหรือไม ก็ตองใหนักเรียนประวัติศาสตร คน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยดู ผมยังอยากไดสัมปทานทําโรงแรมรถไฟอันนี้
ออกแบบใหมหี อ งนอนแค 30 หองพอ โอโห หรูสดุ ๆ โรงแรมยาว ไมไดกวาง
มาก แตสวยมาก ทําใหมที นี่ งั่ ขางนอกได นัง่ ดูรถไฟเขาออก กินเบียรไปดวย
หรู... กินหอยแครงอยางดีจานละ 1,500 บาทก็ขายไปสิ
ถาพัฒนาหัวลําโพง ผมขอใส cargo ที่มีแอรคอนดิชั่น เปนตูเย็น
ไมใชตูแข็ง ขนปลาพิเศษจากปกษใต เวลาปลาจะเขา นักทองเที่ยวสามารถ
จองไววาจะกินปลาอะไร พอปลาเขาก็ลุกไปดูปลาดิ้นได ชารจเงินได
ในอดีตก็ทงิ้ กัน ไมทาํ ใหสนิ ทรัพยมชี วี ติ คุณทิง้ มัน เหมือนคุณเปน
เศรษฐีกระแดะ มีบานหรูคุณปดเอาไวเฉยๆ คุณวาบานพังไหม ถาทําใหมก็
ทําใหเฮฮา 24 ชัว่ โมงไปเลย ชานชาลา หองโถงตรงกลางทําดีๆ เทๆ ทําทีก่ นิ
สมตํากับพื้นยังได มีเสื่อใหนั่ง
ที่ผานมา มีแตการคิดเรื่องขายตั๋ว แตไมไดขายวิว หรือการบริการ
ถูกตอง ... คืออยางนี้ มันไมใชหนาที่ของพนักงานรถไฟ มันเปน
หนาที่ของผูบริหารประเทศที่จะทราบวา อะไรคือสินทรัพยของประเทศ ที่
จะเพิ่มพูน “ภาษี” ได เพราะสําหรับประชาชน จะมองวาอะไรคือสินทรัพย
ที่จะเพิ่มพูน “รายได” ได
ถารัฐบาลดันมีรายไดมาก เดีย๋ วประชาชนก็จะตบให รัฐบาลตองมี
รายไดภาษี เพือ่ เอาภาษีกลับมาชวยประชาชนใหมรี ายไดเพิม่ แคนนั้ เรือ่ งนี้
อยูที่ perspective
อยางเชน รถไฟที่คิวชู เขาไดขาวลือมาวา ชาวบานจะขายไรตรง
ทางเลี้ยวที่สวยมากตรงทุงนา ทีนี้การรถไฟก็ตัดสินใจวิ่งเขาหาชาวนาเลย
บอกชาวนาวาอยาขาย และบอกวาถามีผลผลิต ก็ซอื้ หมดเลย ซือ้ ลวงหนาก็ได
แตอยาขาย เพราะวิวมันสวย ก็เขาขายตัว๋ เพือ่ ทองเทีย่ ว มีรถไฟหวานเย็นพิเศษ
วิ่งชาๆ ใหดูวิว ขายวิว ไมไดขายตั๋ว ตีราคาคาวิวในตั๋วแลว ถาชาวไรชาวนา
ไปสรางบานสรางอะไรขึ้นมา สินทรัพย ที่เรียกวาวิว ก็มูลคาตก
แลวสถานีใหญของเกาะคิวชู ฮากาตะสเตชั่น มีรานขายขาวหนา
ไขเจียว 21 ชนิด เพราะไปรับซือ้ ไขจากชาวไรชาวนา ออกมาเทาไหร ซือ้ หมด
เลย ผูบ ริหารรถไฟก็ไปจางคนคิดสูตรทําไขเจียว 20 กวาชนิด ขายทีส่ ถานีใหญ
สุดยอด... เขาเรียกวา คิดใหจบ ไมใชคิดครึ่งๆ กลางๆ เมื่อคิดใหจบแบบนี้
ชาวไรชาวนาก็แฮปป
รถไฟเกาะเคียวชู เปนตัวอยางที่ขายตั๋วแลวเจง แตพอเปลี่ยน
business model เอาสินทรัพยทงั้ หมดมาจัดการใหมรี ายได ขายมันทุกอยาง
แมแตรานยาเพราะเปนการบริการประชาชน อยูไดโดยไมตองเอาเงินรัฐมา
ชวย แลวใหบริการประชาชนดวย ทํายังไง ก็เอาสินทรัพยมาทําใหเกิด Cash
flow สิ ตองมีหัวกบาลคิด
การตีราคาสินทรัพย เพราะไมเขาใจมูลคาทีแ่ ทจริงของสินทรัพยใน
ประเทศไทย มีเต็มไปหมด
อาจารยบอกวารถไฟหวานเย็นวิง่ ไปกับอนาคตไมได แลวรถไฟความเร็วสูง
สามารถวิ่งไปกับอนาคตอยางไร
รางสําคัญกวาสปด รถไฟสปดปานกลางทีเ่ ราไปเรียกวารถไฟความเร็วสูง
แตทสี่ าํ คัญคือรางขนาด 1.4 เมตร ของรถไฟความเร็วปานกลาง สามารถตอรางกับ
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร ทีเ่ ขากําลังลงทุน แลวเขาประกาศวาจะมี
เศรษฐีใหญในสิงคโปรกบั มาเลเซีย รวมลงทุนสรางเมืองใหม เพือ่ รองรับรถไฟความ
เร็วปานกลาง รางขนาด 1.4 เมตร ทีว่ งิ่ สิงคโปร - กัวลาลัมเปอร

แลวเราจะตอราง 1.4 เมตร กับจีน จีนกอใหเกิดสแตนดารด เพราะ
ใชสแตนดารดราง 1.4 เมตรจากยุโรปตะวันตกมาใสทงั้ ทวีปจีน และทวีปจีน
จะเปนหัวรถจักร ที่จะฉุดกระชากเศรษฐกิจโลกไปอยางนอยอีก 10-30 ป
เมือ่ เปนเชนนี้ โอกาสของเอสเอ็มอี โอทอป โรงงานเล็กโรงงานนอย
ของไทยที่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถขายของเขาไปในแผนดินจีน ในราคา
ขนสงที่ไมแพง และสงใหลูกคาโดยตรงไดเลย ไมตองผานดีลเลอร...
จีน คือ อนาคตของเศรษฐกิจโลก เราขอสวนแบงคาขายโดยการ
เดินทางทีใ่ กลทสี่ ดุ โดยไมตอ งเดินทางดวยเรือ ผาน 3 จังหวัดตะวันตกเฉียงใต
ของจีนเปนลูกคา แลวยังไมพอหรือ ...เรามีรถไฟความเร็วสูง สปดเดลิเวอรี่
ไมวา จะเปนมนุษยหรือสิง่ ของ มีชวี ติ หรือไมมชี วี ติ เพราะสปดกอใหเกิดรายได
และรายไดกอใหเกิดรายไดภาษีตอรัฐบาล
การลงทุนขนาดใหญไปกับรถไฟทั้งหวานเย็นและความเร็วปานกลาง จะ
คุมทุนหรือไม
ตอใหทาํ สําเร็จ ก็ไมใชกจิ การเหมือนขายยามา ยาบาทีต่ อ งมามีกาํ ไร
เพราะโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจเหลานี้ รัฐวิสาหกิจแบบนี้ จะชวยใหประชาชน
ทํามาหากินได และในที่สุดเสียภาษีเพิ่มใหกับรัฐ เปนลําดับแบบนี้
ภาษาเศรษฐศาสตร ถึงมีคําวา “โครงสรางพื้นฐาน” คํานวณกําไร
ดวยตัวของมันเองไมได แตจะคํานวณกําไร-ขาดทุน จากเศรษฐกิจสวนใหญ
เชน เราลงทุนถนน คุณเก็บตังคคาใชถนนหรือเปลา เราสรางถนนเปนลาน
ลานลานบาท ไมเก็บคาอะไรเลย คาซอมถนนกับสรางถนน 10 ปทผี่ า นมาเกือบ
5 แสนลาน นีย่ งั ไมนบั ถนน อบต. อบจ. ทีใ่ ชงบประมาณของเขาเอง ถนนหลวง
เราสรางและซอมไมเคยเก็บตังคใครเลย แลวอยูไ ดยงั ไง อยูไ ด เพราะทําใหรถ
10 ลอวิง่ ได เอาของไปคลองเตย แหลมฉบัง ทําใหคนงานในโรงงานมีงานทํา
ถาไมมีถนนจะขนของยังไง
คําวา ไมคมุ ทุน ผมเขาใจวานักเศรษฐศาสตรแกๆ บางคน และบาง
คนก็อายุนอ ยกวาผมทีผ่ มไดยนิ เขาพูดแบบนี้ เขานึกวาโปรเจคตองขายตัว๋ ให
คุมทุน พอขายตั๋วเสร็จ คุมทุนถึงเรียกวาคุมทุน ปดโธเอย!!!

เรามีนกั เศรษฐศาสตรบางคนทีพ่ ดู แบบนีว้ า ไมคมุ ทุน เปนนักเศรษฐศาสตรเรียนจบมาจากญี่ปุนดวยนะ แลวทานก็ลืมนึกไปวารถไฟความเร็วสูง
จากญี่ปุนสวนใหญ ยังไมถึงจุดคุมทุนเลย เขาขาดทุน แตกําไรใน 2 ลักษณะ
กําไรจากประโยชนจากสถานีหารายได ขายกวยเตี๋ยว ขาวผัดราดหนา ตั้ง
ดีพารทเมนทสโตร รานทําผม ขายทุกอยาง แลวคนเดินผาน อยางทีโ่ ตเกียว
วันละ 17 ลานคน ขนาดสถานีเล็ก คนเดินผานเปนแสน รายไดจากการเดิน
รถไฟความเร็วสูง มาจากธุรกิจรอบขางที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชบริการ
ของคนบนรถไฟ มี 38 ธุรกิจ… เราไมไดขายตั๋วรถไฟ เราขายประสบการณ
ที่ดีใหกับทาน ตอใหขายตั๋วขาดทุน ก็ไมใชปญหา เพราะปญหาคือ total
business model คืออะไร total - effect ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอเศรษฐกิจ
มหภาคสวนใหญคืออะไร และในที่สุดผลกระทบตอการเก็บภาษีของรัฐบาล
นั้น คืออะไร
ไมตอ งกลัวเรือ่ งเปนหนี้ อยางทีฝ่ า ยคานบอกวาอาจจะเปนหนีไ้ ปหลายชวงคน
คุณซอมถนน สรางถนน ไมเห็นไดประโยชนกลับมาจากกรมทางหลวง
เลยเนีย่ นะ แค 10 ปคณ
ุ จายเงินไป 5 แสนลานบาทกับการเปนหนี้ แลวมีการ
สรางสินทรัพยที่กอใหเกิดธุรกิจเพิ่มเติม คุณวาอันไหนดีกวากัน
พวกเศรษฐศาสตรกร็ กู นั คุณมากูเ งินผม ผมมีเงินให คุณเอาใบหนี้
ของคุณมาใหผมถือ ผมมีสินทรัพยเรียกวาพันธบัตรรัฐบาล คุณก็เอาเงินไป
ซือ้ เหล็ก รางรถไฟความเร็วสูง เอามาวาง แลวก็เรียกอาเฮีย อาแปะใครอยาก
เชาราง จายมาคาเชาราง คุณก็ไดสินทรัพย แลวเก็บเงิน เอามาจายดอกผม
ญี่ปุนมีหนี้มากกวา 200 เปอรเซ็นตตอจีดีพี คุณวาญี่ปุนมีเครดิต
เรตติง้ เปนเทาไหร ญีป่ นุ มีหนีส้ าธารณะมากกวาไทย หลายรอยเทา แตมเี ครดิต
เรตติง้ เปนทริปเปล เอ พีไ่ ทยกระจอกมีหนีส้ าธารณะ 40 กวาเปอรเซ็นตตอ จีดพี ี
ญี่ปุนมีหนี้ 200 กวาเปอรเซ็นตตอจีดีพี ทําหนาเชิดๆ อยูไดไง แตฝรั่งบอก
ญี่ปุนชั้น 1 ใหเครดิตเรตติ้งทริปเปลเอ เขาไมไดดูแคหนี้อยางเดียวนะ เขาดู
จากประสิทธิภาพการเพิ่มพูนรายไดจากพื้นฐานของการมีสินทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพ เชน รถไฟชินกันเซง

มีการตัง้ ขอสังเกตวา รถไฟความเร็วสูง(ปานกลาง) จะจอดบอยไมได เพราะ
ตองวิ่งดวยความเร็ว ฉะนั้นจะเขาถึงประชาชนไดอยางไร
ผมถึงบอกตองมีรถไฟหวานเย็น ผมไดเรียนทานนายกฯ ไปแลววา
สถานีรถไฟความเร็วสูงตองมีองคประกอบซึง่ จะมีผลทางเศรษฐกิจ ควรจะมี
องคประกอบอะไรบาง เมือ่ มีสถานีแลว จังหวัดขางเคียงตองวางยุทธศาสตร
ทีจ่ ะใชประโยชนจากสถานีนี้ ยุทธศาสตรมี 2 ชนิด 1) โรงงานยุคใหมประเภท
กรีนอินดัสทรี ทีห่ นีนาํ้ ทวมไปตัง้ 2) สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีด่ ี
ญีป่ นุ เอาแผนทีน่ าํ้ รอนแบบออนเซนในประเทศไทยมาใหผมดู มันมีทวั่
ทัง้ ประเทศไทย แลววางทาบสถานีทอี่ า งวาจะมีสถานีกบั แหลงนํา้ ออนเซน บวกกับ
สถานทีท่ อ งเทีย่ วอืน่ ๆ ในจังหวัด แลวจังหวัดขางเคียงทําถนนทีด่ ี พุง เขาสถานีนี้
เพือ่ ไดประโยชนดว ย
บางสถานี ถาไปหยุดตามจังหวัดทีม่ สี นิ คาทีเ่ นาเสียไดแตราคาแพง
ก็จะตองเปนสถานีผูโดยสารและสถานีขนสงของขนาดเบา (Light Cargo)
กลองละ 30 กิโลฯ
ผมขอความกรุณาใหกระทรวงรถไฟญีป่ น ุ ทําวิจยั และผมก็ทาํ เองดวย รวม
ถึงกระทรวงการคลังกําลังจางบริษทั คอนซัลแทนททาํ ดวย ทําวิจยั ออกมาจาก 3 ฝาย
ดูวา ตัวเลขจะเหมือนกันไหม
ญีป่ น ุ ทําออกมาแลว ขนอะไรก็ไดทเี่ ปน Light Cargo กลองเบา 30 กิโลฯ
ทีก่ โิ ลฯละ 200 บาท คุณรูไ หม ผลผลิตทัง้ อาหาร ผลไม ชิน้ สวนอีคอมเมอรซ ทีเ่ ด็ก
ทําขายกันเอง มากกวา 200 บาท มีกพี่ นั อยาง เพราะฉะนัน้ มันเปดโอกาสใหมี
ผลผลิตทีเ่ รียกวา 3 เอ ขายไดแนในจีน
สวนจังหวัดใกลเคียงกับสถานีรถไฟความเร็วสูง ถึงอยางไรเมืองไทยก็ตอ ง
สรางถนนตอจนกระทัง่ โลกสลาย เพราะคนทีใ่ ชถนนและไดประโยชนจากการสราง
ถนนมีเยอะ ก็สรางถนนจากจังหวัดขางเคียงวิง่ ตรงเขาสถานีรถไฟความเร็วสูงไปเลย
เพราะรถไฟความเร็วสูงจะไปหยุดทุกทีก่ ไ็ มไดอยูแ ลว เชนเดียวกับรถหวานเย็นจะ
ไปวิง่ 500 กิโลเมตรตอชัว่ โมงไดอยางไร แลวรางหวานเย็น 1 เมตรไปตอกับรางจีน
1.4 เมตร ก็ไมไดอยูแ ลว
ผูว า ราชการจังหวัดทานหนึง่ เคยพูดวา อยากใหสรางรถไฟความเร็วสูง
เพราะคนเกงๆ ในกรุงเทพฯ จะไดกระจายตัวไปทํางานตางจังหวัดชวยตางจังหวัด
แลวนัง่ รถไฟความเร็วสูงกลับมาอยูก บั ลูกกับเมียตอนกลางคืน เพราะคนเกงๆ ไม
คอยอยากไปทํางานตางจังหวัด
รถไฟตองปลอดภัยตรงตอเวลา มีบริการทีด่ ไี มวา จะหวานเย็นหรือปาน
กลาง หรือความเร็วสูง ฉะนัน้ ระหวางเสนทางรถไฟความเร็วปานกลางของเราตอง
มีกโี่ รงพยาบาล แตละโรงพยาบาลจะมี full service ทุกอยาง กระดูก ปอด หัวสมอง
ก็เปนไปไมได แตถา สมมุติ พิษณุโลกมีหมอเกงเรือ่ งกระดูก เชียงใหมมหี มอเกงเรือ่ ง
หัวใจ ก็สบั เปลีย่ นคนไขงา ยมาก ดวยรถไฟความเร็วสูง เพราะทุกโรงพยาบาลไมมี
หมอสเปเชียลลิสต ถาเปนเศรษฐีกข็ นึ้ เฮลิคปเตอรสว นตัว ตองดูแลรวดเร็ว ภายใน
4 ชม. แตถา เปนคนจนจะทําอยางไร แตขนึ้ รถไฟความเร็วสูงสงได
ตอนนีไ้ ปรษณียไ ทยก็รบั งานจากกระทรวงสาธารณสุขในการสงของ
ทางการแพทย ถาเผือ่ เขาไดพงึ่ รถไฟความเร็วสูง การจัดการชีวติ คนจนเวลาไป
โรงพยาบาล การสงระหวางจังหวัด จะดีขึ้นไหม
อาจารยอยากใหมกี ารดูแลการรถไฟแหงประเทศไทยอยางไร เพราะอะไร
สิง่ ทีผ่ มใหคาํ ปรึกษารัฐบาลไทย ไมใชของใหม ผมไมไดเอาอะไรจาก
ดวงจันทร หรือดาวอังคาร แตรถไฟไทยมีครัวทําผักบุง ลอยฟา ตมยํากุง ได และ
ปูเตียงเกงกวารถไฟอเมริกนั ผาสะอาดกวารถไฟอเมริกนั รถเสียก็มาบอกอยาง
เปนมิตร บริการสุดประทับใจ แตเครือ่ งไมเครือ่ งมือ 108 ป ไมมกี ารลงทุนใหม
ขาดทุน พนักงานก็เซ็ง ดูไมมีอนาคต
ผมจะบอกให รถไฟความเร็วสูงจะมีสงิ่ ทีเ่ รียกวา ขนสงสินคาขนาดเบา
30 กิโลฯ ตอกลอง นีค่ อื อนาคตรายไดของกลุม แมบา นสหภาพ ถาคุณทําอาหารอรอย
ถาคุณปลูกผักไรสารพิษทีง่ ามจริง อยาลืมสหภาพมีสมาชิกอยูท วั่ ประเทศไทย ภรรยา
ของเจาหนาทีส่ หภาพ หรือสามีของเจาหนาทีส่ หภาพรวมตัวกัน ทําผักออแกนิค ทํา
ผลไมอยางดี ตอนนีส้ ยามซีเมนตทาํ กลองใสผลไมทเี่ นาเสียชา ออกมาขายแลว ครอบครัว
สหภาพจะมีอนาคตจากรถไฟสปดปานกลางทีจ่ ะมีสงิ่ ทีผ่ มเรียกวา Light Cargo
SME ทีต่ อ งสงชิน้ สวนใหทนั เวลา มีอนาคต โดยใช Light Cargo ของ
ไฮสปดเทรน เถาแกจา งชางเทคนิคนอยลง เพราะสงชางเทคนิคไปตามสาขาและ
กลับมานอนบานไดดว ย
เราไมไดคิดอะไรใหม บริการเบสิคของการรถไฟไทย วิธีคิดเรื่อง
การบริการ กิริยามารยาทของวัฒนธรรมไทยในการบริการ มันมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ ปหนึ่งเปนแสนลาน
คุณเปลี่ยนเครื่องไมเครื่องมือใหเขา คุณเปลี่ยนระบบใหเขา
ผมเชื่อวารถไฟ จะทํา generate cash income ใหกับประเทศไทย
มากกวาบางบริษัทของประเทศไทย.

บทสัมภาษณ
นางสาวจุฬารัตน สุธีธร
ผูอำนวยการสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
โดย สํานักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
Q : มีหลายฝายหวัน่ วิตกเกีย่ วกับภาระทางการคลังของประเทศทีเ่ กิด
จากการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานมูลคา 2 ลานลานบาท ทานมีความกังวลกับ
ความเสี่ยงดานนี้มากนอยเพียงใด?
A : กอนอื่นตองขอเรียนวา กอนที่กระทรวงการคลังจะเสนอราง
พระราชบัญญัตใิ หอาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพือ่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ... นี้ ไดพจิ ารณากําหนดวงเงิน โดยคํานึงถึง
ความจําเปนของการลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศซึง่ ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
มีวงเงินสูง ถึง 4.25 ลานลานบาท แตถา ถามวาทําไมจึงกําหนดวงเงินกูต ามราง
พ.ร.บ.ฯ เพียง 2 ลานลานบาท ตอบไดวา เนือ่ งจากไดพจิ ารณาถึงภาระทีจ่ ะเกิดขึน้
วาจะตองอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งกําหนดวาอัตราสวน
หนีส้ าธารณะคงคางตอ GDP จะตองไมเกินรอยละ 60 ดังนัน้ เพือ่ ใหเรามีการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีชอ งวางสําหรับการบริหารจัดการในกรณีที่
สภาวะเศรษฐกิจ ไมเปนไปตามทีค่ าด เราจึงกําหนดวาอัตราสวนหนีส้ าธารณะ
คงคางตอ GDP จะตองไมเกินรอยละ 50 ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารลงทุนในโครงสราง
พืน้ ฐาน จากนัน้ เราจึงนําเกณฑนมี้ าคิดหาวงเงินกูเ พือ่ ใชในการลงทุนครัง้ นี้ จึงเปน
ทีม่ าของตัวเลข 2 ลานลานบาท จะเห็นไดวา การกูเ งินครัง้ นีไ้ ดพจิ ารณาอยางรอบคอบ
และจะไมทาํ ใหอตั ราสวนหนีส้ าธารณะตอ GDP เกินกวากรอบความยัง่ ยืนทาง
การคลัง ดังนัน้ ถาถามวาเรามีความกังวลไหมกับภาระทางการคลัง ขอเรียนวา
เราไดมกี ารพิจารณาเรือ่ งนีเ้ ผือ่ เอาไวแลว และเปนการทยอยลงทุนในชวงระยะ
เวลา 7 – 8 ปขา งหนา เพราะฉะนัน้ ถาทุกอยางเปนไปตามแผน เราก็สามารถ
บริหารจัดการได แลวถาเกิดมีปญ หาอะไรขึน้ มา เราก็ยงั มีชอ งอัตราสวนหนีส้ าธารณะ
ตอ GDP อีก 10% เอาไวบริหารจัดการไดอกี ดวย อยางไรก็ตามมีความกังวลเรือ่ ง
ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ หากประเทศไมไดมีการลงทุนตามแผน
ยุทธศาสตรฯ ทีก่ าํ หนดไว หรือมีการดําเนินการลาชาออกไป ก็จะเปนการเสีย
โอกาสและสงผลตอศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เนือ่ งจากหนวยงานที่
เกีย่ วของไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังไดพจิ ารณาแลววาการลงทุนโครงการ
ตางๆ จะชวยลดตนทุนดาน Logisticsของประเทศ เสริมสรางความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
Q : การทีร่ ฐั บาลระบุวา อัตราสวนหนีส้ าธารณะตอ GDP จะไมเกินรอย
ละ 60 ตัง้ อยูบ นสมมติฐานวาเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตเพิม่ ขึน้ จาก
โครงการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานนีด้ ว ย ซึง่ ถา GDP ไมโตตามทีค่ าดจากปจจัย
อืน่ ๆ จะมีโอกาสทีอ่ ตั ราสวนหนีส้ าธารณะตอ GDP จะเกินกวารอยละ 60 และ
จะสงผลตอความมัน่ คงทางการคลังหรือไม ถาหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขามาซํา้
รัฐบาลจะไมมชี อ งวางสําหรับเงินกูไ วกระตุน เศรษฐกิจ สุดทายปญหาจะลุกลาม
อยางกาวกระโดด จริงหรือไม?
A : ขณะนีห้ นีส้ าธารณะตอ GDP ของเราอยูท ี่ 44.27% (ณ 30 มิ.ย. 2556)
ซึง่ ถามีความจําเปนทีต่ อ งใชเงินกูส าํ หรับการกระตุน เศรษฐกิจเมือ่ เกิดปญหาจริง
เราก็ยงั มีชอ งวางใหบริหารจัดการได จึงไมนา เปนหวง สําหรับสมมติฐานที่
กระทรวงการคลังใชในการประมาณการหนีส้ าธารณะคงคางตอ GDP นัน้ กรณี
ฐาน (Base Case) กําหนดสมมติฐานการเจริญเติบโตของ GDP ในระยะกลางที่
รอยละ 7.5 โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตทีแ่ ทจริง (Real GDP) ทีร่ อ ยละ 4.5 ซึง่ เปน
การขยายตัวเทากับอัตราการขยายตัวตามศักยภาพ ยังไมรวมผลทีจ่ ะเกิดจากการ
ลงทุน นับเปนการประมาณการอยางระมัดระวัง (Conservative) ซึง่ ประมาณการ
ระดับหนีส้ าธารณะคงคาง ตอ GDP จะไมเกินรอยละ 50
Q : บางฝายโจมตีวา หลายโครงการทีเ่ สนอไมสามารถทําได แตเปนการ
กันเงินไวเพือ่ สลับเงินในสวนนีไ้ ปใชทาํ อยางอืน่ ทีไ่ มไดรายงานตอสภา และจะ
มีการดัดแปลงเอาเงินกูไ ปใชในโครงการอืน่ มีขอ เท็จจริงเพียงใด
A : ขอเรียนวาในราง พ.ร.บ. นี้ ระบุไวอยางชัดเจนวาเปนการใหอาํ นาจ
กระทรวงการคลังกูไ ดไมเกิน 2 ลานลานบาท เพือ่ เอาไปลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน

ดานการคมนาคมขนสงของประเทศ ตามยุทธศาสตรและแผนงานทีก่ าํ หนดในบัญชี
แนบทาย พ.ร.บ. ซึง่ จะกําหนดไวชดั เจนวายุทธศาสตรการลงทุนในโครงสราง
พืน้ ฐานประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรไดแก (1) ยุทธศาสตรปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
ั นาโครงสราง
ขนสงสินคาทางถนนสูก ารขนสงทีม่ ตี น ทุนตํา่ กวา (2) ยุทธศาสตรพฒ
พืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงไปสูศ นู ยกลางของ
ภูมภิ าคทัว่ ประเทศและเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบาน และ (3) ยุทธศาสตรพฒ
ั นา
และปรับปรุงระบบขนสงเพือ่ ยกระดับความคลองตัวซึง่ แตละยุทธศาสตรกจ็ ะมี
แผนงานชัดเจน และในแผนงานก็จะระบุชดั เจนวาประกอบดวยอะไรบาง เพราะ
ฉะนั้นการใชเงินกูครั้งนี้จะใชไดเฉพาะโครงการที่สอดคลองกับแผนงานตาม
ยุทธศาสตร โครงการใดทีไ่ มสอดคลองนัน้ ก็จะทําไมได และในราง พ.ร.บ. ยังกําหนด
ชัดเจนอีกวา ในการใชเงินกูน ี้ จะตองดําเนินการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของกําหนด
ทัง้ ในเรือ่ งการประเมินความคุม คาและผลกระทบดานสิง่ แวดลอมตางๆ ใหครบถวน
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยที่ 3 หนวยงานหลัก คือ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตองใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีดว ย เพราะฉะนัน้ การทีค่ นอาจจะวิตกวารัฐบาลตัง้ วงเงินเอาไว
และเอาโครงการอะไรสอดแทรกก็ได ขอเรียนวา คงทําไมได
Q : รัฐบาลสามารถหาเงินทุนจากแหลงรายไดอื่น สําหรับในสวนที่
จําเปนตองกูก ส็ ามารถกูผ า น พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปตามปกติได
โดยไมตอ งออกกฎหมายเงินกู 2 ลานลานบาทได จริงหรือไม
A : ถาพูดในแงทวี่ า โครงการนีเ้ ปนโครงการใหญ ซึง่ เปนการลงทุนตอเนือ่ ง
ถึง 7 ป ซึง่ งบประมาณรายจายประจําปเปนสิง่ ทีถ่ กู ตัง้ เปนปๆ ไป ซึง่ แปรผันตาม
การประมาณการรายไดในปนนั้ ๆ สามารถทําเปนงบผูกพันไดกจ็ ริง แตกต็ อ งพิจารณา
เปนปๆ สงผลใหการลงทุนทีใ่ ชงบประมาณประจําปมคี วามตอเนือ่ งเพียงแคระดับ
หนึง่ เทานัน้ เพราะไมมหี ลักประกันวาจะสามารถทําไดตลอดจนจบโครงการ ถาถาม
วากระทําไดไหม ก็สามารถทําได แตเทาทีผ่ า นมาเราไดลงทุนขนาดใหญโดยใช
งบประมาณประจําปปกติ ก็ยงั ไมประสบความสําเร็จ เชน โครงการรถไฟทางคู ซึง่
ค.ร.ม. ไดอนุมตั ติ งั้ แตวนั ที่ 16 มี.ค. 2536 ซึง่ สามารถดําเนินการกอสรางไดเพียง
13% ของทัง้ หมด ซึง่ เปนผลมาจากการขาดความตอเนือ่ ง เพราะถึงแตละปกจ็ ะมี
ความจําเปนอืน่ เขามา สรุปคือถาจะถามวาใชผา นงบประจําปปกติไดไหม คําตอบ
คือได แตจะขาดความตอเนือ่ ง และแนวโนมในการทีจ่ ะกอสรางใหเสร็จทัง้ โครงการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดเชน 5 ป หรือ 7 ป ตอบไดวา แทบไมมเี ลย
อีกประเด็นหนึง่ ก็คอื แหลงเงินสําหรับโครงการนีก้ ไ็ มจาํ เปนทีจ่ ะตองเปน
เงินกูอ ยางเดียว เราอาจใหภาคเอกชนมารวมลงทุนได ตามพระราชบัญญัตกิ ารให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ทีป่ ระกาศใชแลวเมือ่ 3 เมษายน
2556 ถาเราทําเปนปๆ ไปตามงบประมาณประจําปนนั้ ภาคเอกชนก็จะไมเห็นภาพ
ทีช่ ดั วารัฐบาลมีโครงการลงทุนในโครงการใดและเมือ่ ไหรบา ง แตถา เรามีแผนการ
ทีช่ ดั เจน มียทุ ธศาสตรทชี่ ดั เจน ภาคเอกชนก็จะสามารถวางแผนลวงหนาในการรวม
ลงทุนกับรัฐบาลได ซึง่ ชวยลดภาระงบประมาณและภาระการกูเ งินไปไดอกี ดวย
Q : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สภาพัฒน) ปรับลดคาดการณอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย
ในป 56 ลงเหลือเติบโต 3.8-4.3% และ ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2/2554 ปนี้
ขยายตัวเพียงรอยละ 2.6 ถาเราไมมกี ารลงทุนโครงการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานมา
ชวยกระตุน เศรษฐกิจ จะทําใหเศรษฐกิจในครึง่ ปหลัง และปหนานาเปนหวงหรือไม
A : ถาเราไมมกี ารลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานมาชวยกระตุน เศรษฐกิจ เราก็ตอ ง
ไปพึง่ พิงนโยบายกระตุน เศรษฐกิจอืน่ ๆ ซึง่ เปนนโยบายระยะสัน้ หรือนโยบายเรงดวน
ซึง่ อาจจะชวยกระตุน เศรษฐกิจไดในระยะหนึง่ เทานัน้ แตสงิ่ ทีเ่ ราคิดวาจะไดเห็น
การเปลีย่ นแปลง ไดเห็นอนาคตทีเ่ ราสามารถยกระดับประเทศนัน้ จะไมเกิดขึน้
เราจึงอยากจะเห็นการลงทุนในโครงการเหลานี้ เพือ่ ประโยชนของประเทศโดยรวม
โดยประโยชนทางเศรษฐกิจในชวงทีม่ กี ารลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานคมนาคมขนสงทีไ่ ดมกี ารประเมินไว คาดวาจะสงผลใหระดับผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศทีแ่ ทจริง (Real GDP) ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากกรณีทไี่ มมกี ารลงทุนใน
โครงสรางพืน้ ฐานดังกลาว เฉลีย่ รอยละ 1.0 ตอป การจางงานรวมของประเทศ
จะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 5 แสนตําแหนง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการนําเขา
สินคาทุน ซึง่ ถือวาเปนการขาดดุลทีเ่ ปนประโยชนตอ เศรษฐกิจ จะขาดดุลเฉลีย่
ประมาณรอยละ 1.0 ตอ GDP และการลงทุนยังชวยลดตนทุนการผลิตและลด
การนําเขาพลังงาน อันเปนผลบวกตอการสงออกและดุลบัญชีเดินสะพัดในระยะยาว
ดังนั้น หากสามารถผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนการลงทุนภายใต
ราง พ.ร.บ.ฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป.

