-1หมายเหตุ คําแถลงอย่างเป็นทางการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ
ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ....
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึน้ ของประชากรที่เกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วและรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลจึง
กําหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศที่ตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อ
รัฐสภาและยุทธศาสตร์ของประเทศประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีตน้ ทุนต่ํากว่า
(2) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
ขนส่งไปสู่ศนู ย์กลางของภูมภิ าคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
(3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นการอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมแก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่สาํ คัญ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงฐานการผลิตกับฐานการส่งออกระหว่าง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ขนส่ง และเป็นฐานการเชื่อมโยงการขนส่งและเครือข่ายในระดับภูมิภาค อันจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่ง ตลอดจน
อํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขนาดใหญ่ จําเป็นต้อง
ดําเนินการให้มีความเชือ่ มโยงกันและต้องดําเนินการติดต่อกันหลายปีจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการโดย
ต้องมี แหล่งเงินในการดําเนินโครงการอย่างแน่นอนสอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการและเพื่อเป็น
การเสริมสร้างความมั่นใจของภาคเอกชนที่จะเข้าถึงข้อมูลการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาลที่
ชัดเจนและมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะลงทุนอย่างต่อเนื่องทําให้ภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมและ
จัดทําแผนการลงทุนของตนเองควบคูไ่ ปกับแนวทางการลงทุนของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสมรัฐบาลโดย

-2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง) จึงได้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อออกพระราชบัญญัติสาํ หรับรองรับการจัดหาแหล่งเงิน ในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ดังนัน้ ในวันนี้ (19 มีนาคม 2556) คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อาํ นาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.....โดยร่าง
กฎหมายดังกล่าว กําหนดให้กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีสามารถกู้เงินบาท
หรือเงินตราต่างประเทศ เพื่อนํามาลงทุนในโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่กําหนดไว้
ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตฯิ ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
การดําเนินโครงการภายใต้เงินกูน้ ี้ให้ความสําคัญกับความโปร่งใสในการดําเนินการซึง่ แสดงยุทธศาสตร์
แผนงาน และโครงการที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน มีกรอบแนวทางและ
ขั้นตอนในการบริหารและดําเนินโครงการทีแ่ สดงความรับผิดชอบและหน้าทีข่ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีการระดมเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการอย่างมีวนิ ัยภายใต้ระยะเวลาประมาณ 7 ปี รวมทั้งมีการ
กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้มงวด โดยจะต้องรายงานให้รฐั สภาทราบเป็นประจําทุกปี
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า
ร่างกฎหมายดังกล่าว จะช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนในการหาแหล่งเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความมั่นใจให้กบั ภาคเอกชนในการวางแผนการลงทุนของตนเอง และในการดําเนินโครงการจะ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเสนอโครงการต่อ
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับความพร้อม กรอบ
วงเงินดําเนินการ และแผนการดําเนินงานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ และอนุมตั ิ
จัดสรรวงเงินกู้ รวมทัง้ การทีห่ น่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วนก่อนเริ่มโครงการ และภายใน 120 วันหลังสิน้ ปีงบประมาณ คณะรัฐมนตรีจะต้องรายงาน
การกู้เงิน ผลการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ให้รัฐสภาทราบด้วย
สําหรับผลประโยชน์จากการลงทุนในครัง้ นีน้ อกจากจะเป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ลดการสูญเสียจาก
การใช้นา้ํ มันและลดระยะเวลาการเดินทางและการขนส่งแล้ว กระทรวงการคลังคาดว่าการดําเนิน
โครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) เพิ่มสูงขึ้นจาก
กรณีฐาน เฉลี่ยในช่วงปี 2556 – 2563 ร้อยละ 1.0 ต่อปี มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ กว่า 5 แสน
ตําแหน่ง โดยในช่วงแรกของการดําเนินโครงการอาจส่งผลให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจากการ
นําเข้าสินค้าทุนและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ บ้างแต่ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการนําเข้า
พลังงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกดุลบัญชีเดินสะพัด และลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สําหรับในส่วนของ
ความมั่นคงทางการคลังนั้น กระทรวงการคลังมัน่ ใจว่าจะสามารถบริหารจัดการให้ระดับหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

-3นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเสริม ว่าในส่วนของแผนงาน /
โครงการที่จะดําเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีตน้ ทุนต่ํากว่า
ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นโครงข่ายการ
ขนส่งหลักของประเทศ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลําน้าํ และ
ชายฝั่ง และแผนงานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของประเทศ
(2) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
ขนส่งไปสู่ศนู ย์กลางของภูมภิ าคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วยแผนงาน
พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนแผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค และ
(3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง และแผนงานพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปว่า “ร่างกฎหมายดังกล่าว คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2556 โดยจะมีรายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศประกอบการพิจารณาของรัฐสภาด้วย ทัง้ นี้ คาดว่ากฎหมายจะ
เริ่มมีผลบังคับใช้ได้ก่อนปีงบประมาณ 2557

-4กรอบแผนการลงทุนเบื้องต้นนั้น ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งด้วยระบบราง ใช้งบ 1.185 ล้านล้านบาท
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางบก ใชังบ 4.29 แสนล้านบาท
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางน้าํ ใช้งบ 1.26 แสนล้านบาท
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางอากาศ ใช้งบ 66,989 ล้านบาท
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านอืน่ ๆ ใช้งบ 392,786 ล้านบาท
1. ทางราง สัดส่วน 82.5 % ราว 1.6 ล้านล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่ได้ประกาศไว้กับรัฐสภา 4 เส้นทาง คือ ไฮสปีดเทรน รวมทั้ง
รถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ส่วนรถไฟรางคู่ ได้เพิ่มเส้นทางใหม่ เช่น เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ,
บ้านภาชี-นครหลวง, บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
สําหรับ รถไฟฟ้า 10 เส้นทาง มีดังต่อไปนี้
1. รถไฟสายชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – มหาชัย)
2. รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (ศาลายา - หัวหมาก)
3. Airport Rail Link (สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุวรรณภูม)ิ
4. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ลําลูกกา - บางปู)
5. รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (ยศเส - บางหว้า)
6. รถไฟฟ้าสายสีนา้ํ เงิน (บางซือ่ – หัวลําโพง, ท่าพระ - พุทธมณฑล สาย 4)
7. รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (บางใหญ่ - ราษฎร์บรู ณะ)
8. รถไฟฟ้าสายสีสม้ (จรัญสนิทวงศ์ - มีนบุรี)
9. รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)
10. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สําโรง)
2. ทางถนน สัดส่วน 15% ราว 3.2 แสนล้านบาท
ทางรัฐบาลจะปรับยุทธศาสตร์ให้เน้นขยายถนน 4 ช่องทางในสายทางหลัก ที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ
3. ทางน้ํา สัดส่วน 1.5 % ราว 2.2 หมื่นล้านบาท
เตรียมสร้างท่าเรือเพิม่ 3 แห่ง คือ ท่าเรือสงขลา, ท่าเรือชุมพร และท่าเรือปากบารา
4. ทางอากาศ (ลงทุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน)

-55. ส่วนอื่น ๆ สัดส่วน 1%
เป็นตั้งงบไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด นอกจากนี้เงินจํานวนดังกล่าว ยังเตรียมสร้างศูนย์กระจายสินค้า
เพิ่ม 15 แห่งทัว่ ประเทศ และด่านศุลกากร อีกด้วย

บัญชีท้าย พ.ร.บ. กู้เงินโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า วงเงิน
354,560.73 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นโครงข่ายการ
ขนส่งหลักของประเทศ โดยพัฒนาทางคู่ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่ ลพบุรี-แพร่ (เด่นชัย) , สระบุรี (มาบกะเบา)นครราชสีมา (ชุมทางถนนจิระ)- หนองคาย, นครราชสีมา (ชุมทางถนนจิระ)- อุบลราชธานี , นครปฐม-หัวหินสุราษฎร์ธานี-สงขลา (ปาดังเบซาร์) และทางคู่ในเส้นทางอื่นที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายการขนส่งหลัก รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการ
เดินรถไฟ
1.2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลําน้ํา และชายฝั่ง
โดยพัฒนาท่าเรือน้ําลึก และท่าเรือชายฝั่งทะเล ทั้งด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์แก่การ
ขนส่งสินค้า ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
1.3 แผนงานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของประเทศ โดยการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกที่จะเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟ การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นเพื่อการขนส่ง
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ในการเดินทางและขนส่งไปสู่
ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านวงเงินดําเนินการ 1,042,376.74 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
2.1 แผนงานพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ประตูการค้าหลัก และประตูการค้าชายแดน ปรับปรุงด่านพรมแดนการก่อสร้าง
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศกับการ
ขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบถนนในโครงข่ายการเดินทางและขนส่งทางถนน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคโดย
(1) พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่
, กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย, กรุงเทพมหานคร-หัวหิน-สงขลา (ปาดังเบซาร์) และท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าให้เกิดบริการที่สะดวกและปลอดภัยในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ กระจายความ
เจริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค และสนับสนุนการขยายฐานเศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟ รวมทั้ง
พัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ แพร่ (เด่นชัย) - เชียงราย (เชียงของ)
และสายขอนแก่น (บ้านไผ่) - มุกดาหาร - นครพนม
(2) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสสําหรับการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของประเทศ

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัว วงเงินดําเนินการ
593,801.52 ล้านบาท
3.1 แผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง โดยขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง
ให้มีความครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อการเดินทางและระบบ
บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางของประชาชน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ พัฒนาและ
บูรณะโครงข่ายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑล และเมืองใหญ่ในภูมิภาค ขยายช่องจราจรและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก รวมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เกษตร อุตสาหกรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยว
- แผนงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตาม
ยุทธศาสตร์ตาม(1) (2) และ (3) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ วงเงินดําเนินการ 9,261.01 ล้านบาท
(1) เตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการการบริหารโครงการ การติดตาม การประเมินผล และ
การรายงานโครงการ
(2) บริหารความเสี่ยงด้านการเงินอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีผลทําให้ต้นทุน
ในการดําเนินโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
(3) รองรับการดําเนินการกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นรีบด่วน
วงเงินดําเนินการรวมทั้งสิ้น 2,000,000 ล้านบาท

