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โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
นายณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สานักวิชาการ
ธันวาคม 2562

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน นับเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมาก
มีวัตถุป ระสงค์ ส าคัญ คือ เพื่ อใช้เป็ น โครงสร้างพื้น ฐานหลั ก ในการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
โดยทาการเชื่อมต่อสามท่าอากาศยานสาคัญในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง ตลอดจนสามารถลดอุปสรรคหรือต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน นั้น เกิดจากการควบรวม 3 โครงการเข้าไว้
ด้ว ยกัน ได้แก่ 1. โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่ วนต่อขยาย ช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถึง สถานี พญาไท
2. โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์เดิม ช่วงสถานีพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 3. โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยแนวเส้นทางทั้งหมดของโครงการจะ
ผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 220 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทางคู่ ขนาดราง 1.435 เมตร สามารถรองรับความเร็วในการให้บริการ
สูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ลักษณะการให้บริการตั้ งแต่ท่าอากาศยานดอนเมืองถึงท่าอากาศยาน
อู่ตะเภานั้น จะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง รถไฟแบบด่วนพิเศษจอดบางสถานี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
และรูปแบบที่สอง รถไฟแบบปกติจอดทุกสถานี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้มีการประเมิน มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ
224,544 ล้านบาท (สองแสนสองหมื่น สี่พันห้ าร้อยสี่สิบสี่ล้านบาท) จึงถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ดังนั้น
รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจที่จะดาเนินโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost กล่าวคือ เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยภาครัฐจะเริ่มทยอยชาระเงินลงทุนในส่วนของภาครัฐให้แก่ภาคเอกชน ภายหลัง
จากที่ภ าคเอกชนสามารถให้ บ ริการเดิน รถในส่ว นที่แล้ ว เสร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เช่น หากภาคเอกชน
ดาเนินการก่อสร้างโครงการช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภาแล้วเสร็จ มีการตรวจรับงาน
และสามารถเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อย ภาครัฐก็จะชาระเงินในสัดส่วนนี้ให้ โดยไม่ต้องรอให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดตลอดเส้นทาง เป็นต้น
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ภาคเอกชนดาเนิน การออกแบบและก่อสร้างโครงการรวม 5 ปี ซึ่งภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ภาคเอกชนจะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ท รั พ ย์ สิ น ทั้ งหมดให้ กั บ การรถไฟแห่ งประเทศไทยทั น ที และช่ ว งที่ ส อง
ระยะเวลาอี ก 45 ปี จะเป็ น ช่ ว งที่ ภ าคเอกชนสามารถให้ บ ริก ารเดิ น รถ และพั ฒ นาพื้ น ที่ เชิ งพาณิ ช ย์ เพื่ อ
สนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร ได้แก่ บริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน และบริเวณสถานี
รถไฟความเร็วสูงศรีราชา โดยภาคเอกชนต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และให้ภาครัฐมีส่วนร่วม
รับกาไรเมื่อโครงการมีกาไร ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 50 ปีตามที่กาหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมด
ของโครงการจะตกเป็นของภาครัฐทั้งหมด
สาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร
หรือเรียกว่า "กลุ่ม CPH" ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จากัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท ช.การช่ าง จากั ด (มหาชน) บริษั ท อิตาเลี ยนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากั ด
(มหาชน) และ China Railway Construction Corporation Limited หรือ CRCC จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็ น กลุ่ มที่ ยื่ น ข้อเสนอด้านการลงทุ นและผลตอบแทนที่ผ่ านการพิจารณาให้ ได้รับสั มปทาน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากภาครัฐ และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย
และกลุ่ม CPH ภายใต้ชื่อ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน นับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมาก และในอนาคตยังมีแนวคิด ที่จะทาการเชื่อมโยงกับ โครงการ
ความร่ วมมือรถไฟความเร็ วสู ง ไทย-จี น ที่ กาลั งดาเนิน การก่อสร้างในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ด้ วย ทั้งนี้
หากการก่อสร้างสามารถดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการลงทุน
ของนักลงทุน เกิดความมั่นใจในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ เกิดการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ และส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะลดลง และย่อมจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
โดยรวมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่ภาครัฐควรตระหนักนั้น
มี 2 ประการ คือ ประการแรก การเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งจาเป็นที่จะต้องทาการเวนคืนพื้นที่
ให้ แล้ วเสร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้ มิเช่นนั้นอาจจะส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้าจนกระทบต่อกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานหรือแผนงานต่าง ๆ จนนาไปสู่การฟ้องร้องหรือการดาเนินคดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้
ประการที่สอง คือ ภาครัฐจาเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนอันเนื่องมาจากการเวนคืนพื้นที่ และ
กระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ฝุ่นละออง
เสียงดัง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้การช่วยเหลือและ
เยี ย วยาแก่ป ระชาชนที่ ได้ รั บ ผลกระทบอย่ างเต็ มที่ มี ค วามเป็ น ธรรม สิ่ งเหล่ านี้ จ ะช่ ว ยให้ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสาเร็จลุล่วง และส่งผลดีต่อทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมของประเทศต่อไป
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