
โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสงู
เสนทางกรุงเทพฯ - ระยอง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง

3 สิงหาคม 2554

กระทรวงการคลง

โดย

นายภมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสข
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นายภูมศกด  อรญญาเกษมสุข
ผูอํานวยการสาํนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1



โครงขายระบบรางในปจจุบัน

ระยะทางรวม  4,363 กม.

เหนือ   781 กม.    

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,093 กม.

ตะวันออก    527 กม. 

ใต 1,569 กม. 

สายแมกลอง 65 กม

ครอบคลมุพืน้ที่บริการ 47 จังหวัด

สายแมกลอง     65 กม. 
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ปญหาของการขนสงทางรางในปจจุบัน

รางมีอายุการใชงานมาก ขาดการพัฒนาเปนระยะเวลานาน

ั  ื่ ั ิ่ ิ

ขนาดราง
(ปอนดตอหลา)

อายุราง 
(ป)

กิโลเมตร

50 > 47 57
รถจักรและลอเลือนขาดแคลน ขาดการจัดหาเพิมเติม

มีจุดตัดทางรถไฟจํานวนมาก และสวนใหญไมมีเครื่องกั้น   

60 > 44 336
70-80 45 1,589
80- 90 34 947
ตองเปลี่ยน 2,929
- Track Rehab.5-6 (586 กม.) 2,343

100 10 1,434

ใชงานไดมีอยูปแรงมาชนิด ใชงานไดมีอยูปแรงมาชนิด

สงผลให

C

151

2848451,320GE

70103342,400ALSTOM

C

151

2848451,320GE

70103342,400ALSTOMเรงดวน การขนสงระบบรางขาดความปลอดภัย ตรงตอเวลา

 L i ti ป ใ ั ี่
B

156209

2121162,860HITACHI

3737132,500GEA

B

156209

2121162,860HITACHI

3737132,500GEA

ตนทุน Logistics ของประเทศอยูในระดับทีสูง

ประเทศขาดความสามารถในการแขงขัน   

ไ  ี ี ื่ ั้ 

261

Overpass/

Underpass

5401,0335259410

ทางลักผานปายคานยก

เอกชน

เครื่องกั้นไม

มีพนักงาน

เครื่องกั้นมี

พนักงาน

ไ  ี ี ื่ ั้ 

261

Overpass/

Underpass

5401,0335259410

ทางลักผานปายคานยก

เอกชน

เครื่องกั้นไม

มีพนักงาน

เครื่องกั้นมี

พนักงาน กระทรวงคมนาคมจึงไดทําการศึกษาแผนแมบทเพื่อพัฒนา
ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง นําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
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ไมมี 1,573 แหง
(62.03)

มีเครืองกัน  629 แหง  

(27.37)(10.60)
ไมมี 1,573 แหง

(62.03)

มีเครืองกัน  629 แหง  

(27.37)(10.60)



แผนแมบทพัฒนาระบบราง (กระทรวงคมนาคม)

1.  การปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟเพื่อฟนฟูสภาพทาง และการจัดหาและการซอมบํารุงุ ฐ ู ุ
รถจักรและลอเลื่อน

โครงการระยะเรงดวนระหวางป 2554-2558 วงเงินลงทุนรวม 176,808.28 ลานบาท

เปาหมายใหสามารถเดินรถไฟความเร็ว 120 กม /ชม สามารถรับน้ําหนักลงเพลา 20 ตัน/เพลาเปาหมายใหสามารถเดนรถไฟความเรว 120 กม./ชม.  สามารถรบนาหนกลงเพลา 20 ตน/เพลา  
แกไขปญหาจุดตัด  และปรับปรุงอาณัติสัญญาณใหมีความทันสมัย 

จัดหาและซอมแซมรถจักรและลอเลื่อนใหเพียงพอ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยปลอดภย 

2.  การพัฒนาโครงขายระบบรถไฟทางคูทั่วประเทศ รวม 3,039 กม.

ทางคูระยะเรงดวน (ป 2553-2557)  767 กิโลเมตร ู ( )

ทางคูระยะที่ 2 (ป 2558-2562)  549 กิโลเมตร 

ทางคูระยะที่ 3 (ป 2563-2568)  1,728 กิโลเมตร 

3.  การพัฒนาโครงขายเสนทางใหม โดยสายตะวันออกประกอบดวย

สายมาบตาพุด - ระยอง

สายระยอง จันทบรี ตราด
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สายระยอง - จนทบุร - ตราด



แผนแมบทพัฒนาระบบราง (กระทรวงคมนาคม)

4.  โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง แบงเปน 2 ชวง

รถไฟดวนความเร็ว 160 กม./ชม. พัฒนาจากระบบรางเดิมรถไฟดวนความเรว 160 กม./ชม. พฒนาจากระบบรางเดม 
(1 เมตร) 

รถไฟดวนความเร็ว 250 กม./ชม. พัฒนาจากระบบราง 
Standard Gauge (1.43 เมตร) โดยสรางตามเสนทางเดิมStandard Gauge (1.43 เมตร) โดยสรางตามเสนทางเดม

เปนการขนสงผูโดยสารเทานั้น โดยใชระบบไฟฟา 

ศึกษาใน 5 เสนทาง ไดแก

กรุงเทพ-เชียงใหม ระยะทาง 745 กม.

กรุงเทพ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม.

ี 570
กรุงเทพฯ - ระยอง

• ระยะทาง : 221 กิโลเมตร

เงินลงทนเบื้องตน : 74 865

กรุงเทพ-อุบลราชธานี ระยะทาง 570 กม.

กรุงเทพ-ปาดังเบซาร ระยะทาง 982 กม.

กรงเทพ-ฉะเชงิเทรา-ระยอง ระยะทาง 221 กม.• เงนลงทุนเบองตน : 74,865
ลานบาท

• กําหนดแลวเสร็จ : 2560

• ประมาณการจํานวน

กรุงเทพ ฉะเชงเทรา ระยอง ระยะทาง 221 กม.
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ผูโดยสาร : 13,800 ตอวัน
(2560)

• EIRR : 13.05%



คณะกรรมการเพื่อพจิารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน    
รูปแบบ PPPs (คณะกรรมการ PPPs) 

คณะกรรมการ PPPs

องคประกอบ อํานาจหนาที่องคประกอบ อานาจหนาท

• พิจารณากําหนดกรอบการดําเนินโครงการลงทนภาครัฐในรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ พจารณากาหนดกรอบการดาเนนโครงการลงทุนภาครฐใน   
  รูปแบบ PPPs รายสาขา
• พิจารณาความพรอม ความเหมาะสม ความเสี่ยง และ   
  คัดเลือกโครงการลงทุนภาครัฐที่เหมาะสมจะดาํเนินการใน  
รปแบบ PPPs

รองนายกรฐมนตร ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
ผอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ รูปแบบ PPPs

• กําหนดขั้นตอนและกระบวนการทํางานในรูปแบบ PPPs    
  ใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่   
เกี่ยวของ

ผูอานวยการสานกงบประมาณ กรรมการ
เลขาธิการ สศช. กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
ผูอํานวยการ สนข. กระทรวงคมนาคม กรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ  เกยวของ

• นําผลการพิจารณาเสนอให ครม. เศรษฐกิจ และครม.   
  พิจารณา
• แตงตั้งผูเชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
• ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

อธบดกรมบญชกลาง กรรมการ
ผูอํานวยการ สบน. กรรมการ
ผูอํานวยการ สคร. กรรมการและ

เลขานุการ
ผแทน สนข กระทรวงคมนาคม กรรมการและ
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ดาเนนการเรองอนๆ ทเกยวของผูแทน สนข. กระทรวงคมนาคม กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ



มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 

เห็นชอบใหคณะกรรมการ PPPs ดําเนินการทดสอบความสนใจ

ของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการรถไฟความเร็วสงของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการรถไฟความเรวสูง

ใน 2 สายทาง 

(1) สายตะวนัออก (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ระยอง) และ 

(2) สายเหนือ (กรงเทพฯ-เชียงใหม)(2) สายเหนอ (กรุงเทพฯ-เชยงใหม) 

คค. รวมกับ กค. จัดทํา Market Sounding 

่ ่
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โครงการรถไฟความเร็วสงู เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2553



ขอมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง
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ทําไมตองการใหเอกชนเขารวมดาํเนินการ

เสนทาง เงินลงทุนเบื้องตน (ลานบาท)
ออกแบบและ กอสรางงานโยธา ตัวรถ รวม

ใชเงินลงทุน
ํ

ออกแบบและ  
จัดหาที่ดนิ

กอสรางงานโยธา    
และระบบ

ตวรถ รวม

กรุงเทพ-ระยอง 3,294 67,021 4,550 74,865

จํานวนมาก • เนื่องจาก ตองการ

• กอสรางรางใหม

• วางระบบไฟฟา และระบบเดินรถใหม


•ระบบการเดินรถไฟฟาระหวางเมือง

• ตัวรถใหม

ตองการ
เทคโนโลยีใหม

•ความเร็วมากกวา 250 กม./ชม.

•ยังคงเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย และตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีดวย

ตองการความรู
และ
ี่

•การบริหาร การเดินรถ และการบํารุงรักษารถไฟฟา เปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย

•การบริหารทรัพยสินและพัฒนาที่ดินรอบขางเชงิพาณิชยจะมีความคลองตัวมากขึ้น ซึ่งจะทําให
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสงขึ้น
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ความเชียวชาญ
ผลตอบแทนทางการเงนของโครงการสูงขน

•ความรูในการบริหารจัดการโครงการจะสามารถถายทอดใหคนไทยได



ประเด็นขอสรุป Market Sounding

การลงทุนรถไฟความเร็วสูงไมซ้ําซอนกับแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

ฟ ใ ป ิ ป  ัของ รฟท. และตลาดในการประกอบกิจการเปนคนละสวนกัน

เห็นสมควรให คค. ศึกษาความเปนไปไดในการขยายโครงขายเชื่อมโยงถึง 

กัมพชูา ผาน จ. ตราด เพื่อประโยชนทางดาน logistics ของประเทศ

เห็นสมควรให คค ศึกษาความเปนไปไดของโครงการรถไฟความเร็วสงทัง้เหนสมควรให คค. ศกษาความเปนไปไดของโครงการรถไฟความเรวสูงทง   

2 เสนทาง เพื่อใหมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินงานดาน PPPs ตอไป
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ประเด็นขอสรุป Market Sounding

การดําเนินงานดาน PPPs ในปจจุบัน ใหดําเนินการตามขัน้ตอนของ พรบ. 

รวมทน 2535 ไปพลางกอน หาก พรบ PPPs ฉบับใหมแลวเสร็จ และมีผลรวมทนุ 2535 ไปพลางกอน หาก พรบ. PPPs ฉบบใหมแลวเสรจ และมผล

บังคับใช จึงจะนํามาปรบัใชตอไป

ขอใหรัฐบาลไทยยืนยันใหโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้ง 2 เสนทาง             

แกเอกชนรายอื่น ที่ไมใชสาธารณรฐัประชาชนจีน

หนวยงานเจาของโครงการจะเปนหนวยงานใด
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มตคิณะกรรมการ PPPs เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

1. รับทราบผลการจัดทาํ Market Sounding เมือ่วันที่ 2 ธ.ค. 2553

2. ใหขอความชดัเจนจากคณะกรรมการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสง

สินคาและบริการของประเทศ (กบส.) ดังนี้

   (1)  นโยบายการใหภาคเอกชนประเทศอื่น นอกเหนือจากจีนเขาดําเนิน

โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม และ กรุงเทพฯ - ระยอง 

    (2)  เห็นควรมอบหมายให คค. ศกึษาความเปนไปไดเสนทาง กรุงเทพฯ –

เชียงใหม และ กรุงเทพฯ - ระยอง โดยคํานึงถึงการขนสงผูโดยสารและสินคา 

และการขยายเสนทางไปจนถึง จ. ตราด

    (3) หนวยงานเจาของโครงการจะเปนหนวยงานใด
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มติ กบส. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 

1. รับทราบผลการจัดทาํ Market Sounding เมือ่วันที่ 2 ธันวาคม 2553

2. เห็นควรใหภาคเอกชนจากทุกประเทศเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโครงการ

รถไฟความเร็วสง ยกเวน เสนทาง กรงเทพฯ – หนองคาย และรถไฟความเรวสูง ยกเวน เสนทาง กรุงเทพฯ หนองคาย และ 

กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร

3. เห็นควรมอบหมายให คค. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ กรุงเทพฯ –

เชียงใหม และ กรุงเทพฯ  - ระยอง โดยพจิารณาการขนสงสินคาเพื่อความคุมคา

ทางการเงิน และศึกษาความเหมาะสมของโครงสรางการบริหารจัดการรถไฟฟา

ทั้งระบบ  และกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
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การดําเนินการตอไป

ผลการจดัทํา 
กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
คมนาคม
ศึกษาความ

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
คมนาคม
จัดหา

กอสราง
และ

Market 
Sounding

นําเสนอผล
การศึกษาตอ
สภาพัฒน

เปนไปไดของ
โครงการและ
ออกแบบ
รายละเอียด

นําเสนอ 
ครม.

พิจารณา

จดหา
เอกชนเขา
รวม

ดําเนินการ

และ
พัฒนา
โครงการ

เริ่มเดินรถ

ดําเนินการตามขัน้ตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

หนานี้เหมือนพดถึงสิ่งที่ กระทรวงคมนาคมตองทํา เราไมพดดีกวามัย๊คะ เพราะมีตัวแทนคมนาคม อยบนเวทีแลว
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หนานเหมอนพูดถงสงท กระทรวงคมนาคมตองทา เราไมพูดดกวามยคะ เพราะมตวแทนคมนาคม อยบูนเวทแลว




