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บทนํา 

  นับแต�รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู�หัวแห�งกรุงรัตนโกสินทร4 ได มีประกาศพระบรม
ราชโองการสร างทางรถไฟสยาม ต้ังแต� กรุงเทพมหานคร ถึง เมืองนครราชสีมา ลงวันท่ี 1 มีนาคม ร.ศ. 109  
ซ่ึงตรงกับ พุทธศักราช 2433 ต�อมา พระองค4ท�านทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให กระทรวงโยธาธิการ 
(ปWจจุบันคือกระทรวงคมนาคม) ว�าจ าง มิสเตอร4 จี. มูเรแคมป̀เบลล4 สร างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ ถึง 
นครราชสีมา เปbนสายแรก เปbนทางขนาดกว าง 1.435 เมตร และได เสด็จพระราช ดําเนินประกอบพระราชพิธี
กระทําพระฤกษ4 เริ่มการ สร างทางรถไฟ ณ บริเวณย�านสถานีกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2434 และในปd 
พ.ศ.2439 การก�อสร างทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ - นครราชสีมา สําเร็จบางส�วนพอท่ีจะเปfดการเดินรถได  ดังนั้น  
ในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู�หัวจึงเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบ
พระราชพิธีเปfดการเดินรถไฟ ระหว�าง สถานีกรุงเทพ - อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร และเปfดให ประชาชน
เดินทางไปมาระหว�าง กรุงเทพ - อยุธยา ได ตั้งแต�วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2439 เปbนต นไป 

  ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล าเจ าอยู�หัว รัชกาลท่ี 6 เสด็จเถลิงถวัลย4ราชสมบัติแทน 
พระบรมราชชนก ก็ได ทรง พิจารณาเห็นว�ากิจการของกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต  ซ่ึงแยกกันอยู�ไม�
สะดวกแก�การบังคับบัญชาและบริหารงาน ตลอดจนไม�เปbนการประหยัดค�าใช จ�าย ดังนั้นเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน  
พ.ศ.2460 จึงได มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให รวมกิจการรถไฟท้ัง 2 กรม เข าเปbนกรมเดียวกัน เรียกว�า 
“กรมรถไฟหลวง” 

  ในปd พ.ศ.2494 รัฐบาลสมัย จอมพล.ป.พิบูลสงคราม เปbนนายกรัฐมนตรี ได พิจารณาเห็นสมควรจัดต้ัง
กิจการรถไฟเปbนเอกเทศ จึงได เสนอร�างพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ.2494 ต�อรัฐสภา และได มี
พระบรมราชโองการให ตราเปbนพระราช บัญญัติข้ึนไว ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันท่ี 30มิถุนายน 
พ.ศ.2494 กรมรถไฟหลวงจึง เปลี่ยนฐานะมาเปbนรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปการภายใต ชื่ อว� า  
"การรถไฟแห�งประเทศไทย" ต้ังแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2494 เปbนต นมา โดยการดําเนิน งานอยู�ภายใต  พ.ร.บ.
การรถไฟฯ ฉบับ พ.ศ.2494 

  การสถาปนากิจการรถไฟสยาม กรมรถไฟหลวง และ การรถไฟแห�งประเทศไทย นับต้ังวันแรกท่ีเริ่ม
สร างทางรถไฟจนถึงปWจจุบันเปbนเวลาถึง 124 ปdย�างเข าสู�ปdท่ี 125 (2433 – 2558) การดําเนินงานในช�วงกาลเวลา
ท่ีผ�านมา ย�อมมีปWญหาอุปสรรคนานัปการกว�าจะแก ปWญหาสําเร็จมาได  ต องใช ความสามารถ ความอดทน ความ
มุ�งม่ันอย�างสูง แต�ด วยความมุ�งม่ันของบรรพชนรุ�นเก�าก�อนท่ีมีจิตสํานึก มีอุดมการณ4 ท่ีจะรังสรรค4สิ่งมีคุณค�าเพ่ือ
บังเกิดความผาสุกของประชาชนในประเทศได ถูกหล�อหลอมบ�มเพาะกันมาจากรุ�นสู�รุ�น ความเจริญของประเทศชาติ
เกิดข้ึนเปbนลําดับ การเดินทางไปมาหาสู�กันได ง�ายมากข้ึน ด วยการคมนาคมหลากหลายรูปแบบโดยมิได มีข อจํากัด
แต�เพียงรถไฟ ประกอบกับการปฏิวัติพัฒนาอุตสาหกรรม ทําให เกิดนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ4ใหม�ๆ ซ่ึงทําให การ
เดินทาง การขนส�ง สะดวกรวดเร็วข้ึนเปbนลําดับ อย�างไรก็ตามการเดินทางและการขนส�งทางรถไฟก็ยังคงทําหน าท่ี
กับการขนส�งด านอ่ืนๆควบคู�กันไปเพราะต�างประจักษ4ท่ัวกันว�าการขนส�งทางรถไฟท้ังปลอดภัย ประหยัด แต�ละ
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ประเทศต�างก็พยายามท่ีจะพัฒนากิจการรถไฟของตนให ก าวล้ํานําสมัยอยู�เสมอ โดยเฉพาะประเทศท่ีเจริญแล ว 
และมีความก าวหน าทางเทคโนโลยี 

  ในทวีปเอเชีย ประเทศไทยเปbนประเทศแรกๆท่ีมีการนําเอาการขนส�งทางรถไฟมาใช ในการพัฒนา
ประเทศ หลายประเทศได เคยมาศึกษาดูงานท่ีประเทศไทย ท่ีมีความสามารถในการสร าง การซ�อมรถไฟ รวมท้ัง
ผลิตอุปกรณ4ต�างๆได เอง ซ่ึงเปbนความยิ่งใหญ�ในอดีตท่ีประชาชนชาวไทยภาคภูมิใจ และนานาประเทศต�างชื่นชมถึง
ความก าวหน าและความสําเร็จ 

  ยุคสมัยเปลี่ยนไป การพัฒนาท่ีไม�ได มุ�งเน นการสร างความยั่งยืนบนการพ่ึงพาตนเองของผู มีอํานาจ
รัฐบาลในยุคต�อมาต�างเย็นชาต�อการพัฒนากิจการรถไฟ ไม�มีนโยบายและการสนับสนุนส�งเสริมท่ีดีพอ กิจการรถไฟ
ถูกปล�อยให อยู�ในสภาวะท่ีตกตํ่า ต องบริหารดําเนินงานภายใต ทรัพยากรท่ีจํากัด จนทําให ศักยภาพของการรถไฟ
แห�งประเทศไทยอยู�ในสภาวะท่ีไม�อาจเปbนกิจการขนส�งหลักของประเทศได อีกต�อไป การปรับลดงบประมาณทําให 
การรถไฟฯ ไม�สามารถพ่ึงพาตนเองได  ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต ลัทธิทุนเสรีนิยมยิ่งทําให 
การรถไฟฯ ทรุดโทรมลงเร็วกว�าท่ีคิด ขบวนการหาประโยชน4ของกลุ�มทุน นักการเมือง ขบวนการแปรรูปการถไฟฯ
เพ่ือแปลงสภาพกิจการของรัฐให เปbนของกลุ�มทุนเอกชนกระทํากันอย�างเปbนข้ันตอน แม จะถูกต�อต านจากสหภาพ
แรงงานฯ และพนักงาน แต�ขบวนการหาประโยชน4เหล�านี้ก็พยายามหาวิธีการอย�างพลิกแพลง ซ�อนเร น ยังมิอาจ
สลัดคราบไคล ความสกปรกโสมมของกลุ�มคนหาประโยชน4เหล�านี้ออกไปได  

  การพัฒนาอย�างเชี่ยวกรากของลัทธิทุนเสรีนิยมท่ีสุดแล ว ต�างก�อให เกิดปWญหาท่ัวทุกด าน ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และก�อให เกิดผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมอย�างน�ากลัว ความ
เปลี่ยนแปลงเหล�านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท้ังแผ�นดินไหว ภัยแล ง น้ําท�วม หิมะตก อุณหภูมิโลก
เปลี่ยนแปลงผันผวน โรคภัยต�างๆ อันเปbนผลพวงมาจากมลภาวะของมวลอากาศโลกท่ีร อนระอุข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลัก
อันสําคัญมาจากการปล�อยสารคาร4บอนไดออกไซด4ข้ึนสู�ชั้นบรรยากาศของโลก และสารท่ีว�ามาจากการใช พลังงาน
อย�างฟุmมเฟnอย เสรี โดยไม�มีการวางแผน เม่ือเปbนดังนั้นท่ัวท้ังโลกต�างใคร�ครวญทบทวนถึงทิศทางการพัฒนาและ
ภาวะความเปลี่ยนแปลงของอากาศโลกและตระหนักถึงธรรมชาติมากข้ึนซ่ึงเปbนกระแสท่ัวท้ังโลกท่ีเรียกว�า 
“กระแสสีเขียว” 

  การขนส�งก็เช�นเดียวกันหลังจากท่ีตกหลุมดํา หลงทิศผิดทางกับการขนส�งทางถนนจนยวดยานพาหนะวิ่ง
กันขวักไขว� สูญเสียพลังงานและปล�อยสารท่ีมีผลกระทบต�อสภาพแวดล อมอย�างมหาศาล มีการค นคว า วิจัย 
ออกมาจากนักวิทยาศาสตร4ถึงจุดอวสานพลังงานจากฟอสซิล และภัยพิบัติของโลก จนทําให เกิดการปฏิวัติของการ
ขนส�งท่ัวท้ังโลกโดยเน นไปท่ี “รถไฟ หรือ การขนส�งทางราง” ปWจจุบันและอนาคตคือทิศทางใหม� ทิศทางใหญ� 

  ประเทศไทยก็เช�นเดียวกัน ในช�วงระยะเวลาเกือบทศวรรษท่ีผ�านมาการขนส�งทางรางคือทิศทางของ
ประเทศ จะเห็นได จาก รัฐธรรมนูญท่ีผ�านมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบายของรัฐบาลแต�ละชุด
จะเห็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน หลังจากท่ีหลงผิด ลอกเลียนทิศทางตะวันตกมาอย�างยาวนาน แม กระท่ังนักวิชาการ 
ข าราชการบางคนก็เช�นกัน ปWจจุบันดูเหมือนว�าจะสํานึกได และพยายามจะล างตัวเองให สะอาดจากคราบไคล
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ตะวันตก คราบไคลแห�งการหลงผิด พยายามเสนอทิศทางใหม�ในการบริหารจัดการขนส�งของประเทศ จะทําได ดีแค�
ไหนคงรอวันพิสูจน4 

  เม่ือการขนส�งทางรางเปbนทิศทางใหม� ทิศทางใหญ�ของโลกและประเทศไทย ก็ย�อมเปbนธรรมดาท่ีนัก
แสวงหาค ากําไร เล็งผลเลิศ ของบรรดาพ�อค า นักธุรกิจ กลุ�มทุนท้ังในชาติและข ามชาติต�างมองเห็นช�องทางท่ีจะ
สร างความร่ํารวยม่ังค่ังได  แต�ในช�วงการดํารงอยู�ของกิจการรถไฟของประเทศไทยรายใหญ�ท่ีกุมท้ังมูลค�าทรัพย4สิน 
และเส นทางเดินรถไว มากท่ีสุดครอบคลุมท้ังประเทศคือ “การรถไฟแห�งประเทศไทย” ดังนั้นการเข าไปแสวงหา
ประโยชน4จึงทําได ไม�ง�ายนัก เพราะอย�างน อยมีกฎหมาย 2 ฉบับ ท่ีเปbนปราการด�านหน าท่ีค�อนข างแข็งแกร�ง คือ 
พรบ. จัดวางรางรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 ท่ีบัญญัติถึงกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การได มา ซ่ึงทรัพย4สิน
ท้ังหลายและห ามไม�ให เอกชนเข ามาแสวงหา ครอบครองกรรมสิทธิ์ได โดยง�าย และ พรบ.การรถไฟแห�งประเทศ
ไทย พ.ศ.2494 ท่ีบัญญัติถึงความสัมพันธ4กับรัฐบาล การบริหารจัดการ และการดําเนินงานขององค4การ รวมท้ัง
สิทธิประโยชน4ของต�างพนักงาน ดังนั้นการเข ามาจึงมีข้ันมีตอน มีกระบวนการอย�างน�าสนใจ 

  หนังสือเล�มนี้เปbนความพยายามอย�างมุ�งม่ัน อย�างมีอุดมการณ4ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ท่ีจะปกปpองไว ซ่ึงผลประโยชน4ของประเทศชาติ ความผาสุกของประชาชน และความม่ันคง
ของพนักงาน พยายามศึกษาวิเคราะห4ให เห็นถึงผลดี ผลเสีย อันจะกระทบต�อผลประโยชน4ร�วมกันของสังคม เพราะ 
สร.รฟท. ก็เติบโตพัฒนาการ และรับทราบเรื่องราวต�างๆควบคู�กับกิจการรถไฟมาตลอดระยะเวลา เปbนคนในท่ีรับรู 
ข อมูลและทราบถึงผลกระทบด านต�างๆท่ีจะเกิดข้ึนจากทิศทางทางการเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณ4จากการ
แลกเปลี่ยนกับพันธมิตรการขนส�งท่ัวโลกในโครงข�ายสมาชิกสหพันธ4แรงงานขนส�งระหว�างประเทศ (Internation 
Transport workers’ Federation : ITF) และ สหภาพแรงงานรถไฟโลก (International Railway workers’ 
Unions : IRU) ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงนั้นเปbนกฎเกณฑ4ของสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งไม�อาจหลุดพ นจากการ
เปลี่ยนแปลงได  แต�การเปลี่ยนแปลงนั้นจะส�งผลกระทบด านดีหรือเกิดความเสียหาย หรือไม� เพียงใดก็ข้ึนอยู�กับ
ผู กระทําและผู ถูกกระทํา หนังสือเล�มนี้จึงมีคุณค�ายิ่งท่ีจะศึกษาทําความเข าใจ เพ่ือให ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตเปbนท่ียอมรับกันได  อยู�ร�วมกันได  เกิดประโยชน4ต�อส�วนรวมท้ังในวันนี้และในวันหน า 

 

ด วยจิตคารวะ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

รถไฟแห�งประเทศไทย(สร.รฟท.) 

12 กุมภาพันธ4 2558 
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เหลียวหลังจากกรมรถไฟหลวง สู�การรถไฟแห�งประเทศไทย   
หรือจะกลับไปสู� “กรมการขนส�งทางราง” 

กว�าจะมีวันนี้ กว�าจะเป$น “การรถไฟแห�งประเทศไทย”  
 
  มีพระบรมราชโองการ "ประกาศสร างทางรถไฟสยาม แต�
กรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา" เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2433  
มีข อความตอนหนึ่งว�า... 
  “พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู� มีพระราชหฤทัย รําพึงถึง
เหตุการ ซ่ึงจะทรงทนุบํารุงกรุงสยามให รุ�งเรืองเจริญไพบูลย4ยิ่งข้ึนไป 
ทรงพระราชดําริห4เห็นว�า การสร างหนทางรถไฟเดินไปมา ระหว�าง
หัวเมืองไกล เปbนเหตุให เกิดความเจริญแก�บ านเมืองได เปbนอย�าง
สําคัญอันหนึ่ง เพราะทางรถไฟอาจจะชักย�นหนทางหัวเมือง ซ่ึงต้ังอยู�
ไกลไปมาถึงกันยาก ให กลับเปbนหัวเมืองใกล  ไปมาถึงกันได สดวกเร็ว
พลัน การย ายขนสินค าไปมา ซ่ึงเปbนการลําบาก ก็สามารถจะย ายขน
ไปมาถึงกันได โดยง�าย เปbนการเปfดโอกาสให  อาณาประชาราษฎร  
มีทางต้ังการทํามาหากินกว างขวางออกไป แลทําทรัพย4สมบัติกรุงสยาม ให มากมียิ่งข้ึน ด วยท้ังเปbนคุณประโยชน4 
ในการบังคับบัญชา ตรวจตราราชการ บํารุงรักษาพระราชอาณาเขตร ให ราษฎรอยู�เย็นเปbนศุกข4ได โดยสะดวก 
อาไศรยเหตุท้ังปวงนี้ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู�หัว จึงทรงพระราชดําริห4 พร อมด วยความคิดท�านเสนาบดี
เห็นสมควรจะสร างทางรถไฟ ต้ังแต�กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีห4มา เปbนสายแรก...” 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชปณิธานรัชกาลท่ี 5 กับการก�อต้ัง รถไฟแห�งกรุงสยาม 
 
  “เราได�รู�สึกแน�อยู�ว�าธรรมดาความเจริญรุ�งเรืองของชุมชนย�อมอาศัยถนนหนทางไปมาหากันเป#นใหญ�เป#น
สําคัญเม่ือมีหนทางคนจะได�ไปมาได�ง�าย ได�ไกล ได�เร็วข้ึนเพียงใด ก็เป#นการขยายชุมชนให�ไพศาลยิ่งข้ึนเพียงนั้น” 

(พระราชดํารัสตอบในการเริ่มทําทางรถไฟสายนครราชสีมา) 
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เจตนารมณ' กรมรถไฟหลวง การรถไฟแห�งประเทศไทย 
 

เริ่มต*นมาเป$นการรถไฟ ตาม พ.ร.บ.การบริหารการรถไฟ 2494 

  ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู�หัว (ร.5) ทรงโปรดเกล าฯ ให 
สถาปนา "กรมรถไฟ" ข้ึนเปbนครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ สร างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ ถึง 
นครราชสีมา เปbนสายแรก เสด็จประกอบพระราชพิธีกระทําพระฤกษ4 เริ่มการสร างทางรถไฟ ณ บริเวณย�านสถานี
กรุงเทพ เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2434 ด วยพระราชปณิธานของล นเกล ารัชกาลท่ี 5 ได สถาปนากรมรถไฟข้ึนมา 
โดยมีวัตถุประสงค4 เพ่ือประโยชน4ของประเทศชาติ และประชาชน " มิได มุ�งหวังผลกําไร " การบริหารกิจการรถไฟ
ได เจริญรุ�งเรืองโดยตลอด จนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล าเจ าอยู�หัว (ร.6) โปรดเกล าให รวม
กรมรถไฟสายเหนือ และกรมรถไฟสายใต เข าด วยกัน ทรงโปรดเกล าฯ ให เปลี่ยนชื่อจาก "กรมรถไฟ" เปbน "กรม
รถไฟหลวง" โปรดเกล าให  นายพลเอกพระเจ าบรมวงศ4เธอ พระองค4เจ าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพ็ชรอัคร
โยธิน ดํารงตําแหน�ง "ผู บัญชาการกรมรถไฟหลวง" พระองค4แรก กิจการรถไฟดําเนินมาจนถึง รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงครามหลังกู เงินจากธนาคารโลกเพ่ือนํามาพัฒนาประเทศ โดยธนาคารโลกได ให คําแนะนําว�า “หน�วยงาน
ของรัฐควรจะปรับปรุงใหม� ให มีการบริหารท่ีคล�องตัว และกิจการไหนท่ีเอกชนสามารถทําได  ควรลดบทบาท
ภาครัฐแล วเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนเข ามาทําแทน” ต�อมาในปd พ.ศ.2494 ได มีการปรับปรุงองค4กรของกรมรถไฟ
หลวง " เพ่ือให เกิดความคล�องตัวในการบริหารกิจการรถไฟในเชิงธุรกิจให มีอิสระกว�าท่ีเปbนอยู� เห็นสมควรจัดต้ัง
กิจการรถไฟเปbนเอกเทศ " กรมรถไฟหลวงจึงได เปลี่ยนฐานะเปbนรัฐวิสาหกิจ ภายใต ชื่อว�า " การรถไฟแห�งประเทศ
ไทย " ต้ังแต� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เปbนต นมาโดยเปbนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัด
กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห�งประเทศไทย พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค4ท่ีสําคัญคือ 
  มาตรา 6(2) จัดดําเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญของกิจการรถไฟ เพ่ือประโยชน4แห�งรัฐและประชาชน 
และดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส�งของรถไฟและธุรกิจอ่ืนซ่ึงเปbนประโยชน4แก�กิจการรถไฟ 
  มาตรา 38 ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห�งประเทศไทย ให คํานึงถึงประโยชน4ของรัฐและ
ประชาชน และความปลอดภัย 
  มาตรา 43 รายได ท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทยได รับจากการดําเนินงาน ให ตกเปbนของการรถไฟแห�ง
ประเทศไทยสําหรับเปbนค�าใช จ�ายต�าง ๆ 
  รายได ท่ีได รับในปdหนึ่ง ๆ เม่ือได หักค�าใช จ�ายสําหรับดําเนินงานค�าภาระต�าง ๆ ท่ีเหมาะสมเช�น ค�า
บํารุงรักษา ค�าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุนสําหรับจ�ายสงเคราะห4ผู ปฏิบัติงานในการรถไฟแห�งประเทศไทย
และครอบครัว เงินสํารองธรรมดาซ่ึงต้ังไว เผื่อขาด เงินสํารองขยายงาน และเงินลงทุนตามท่ีได รับความเห็นชอบ
ตามความในมาตรา 42 แล ว เหลือเท�าใดให นําส�งเปbนรายได ของรัฐ แต�ถ ารายได มีจํานวนไม�พอสําหรับรายจ�าย
ดังกล�าว นอกจากเงินสํารองท่ีระบุไว ในวรรคก�อน และการรถไฟแห�งประเทศไทยไม�สามารถหาเงินจากทางอ่ืน  
"รัฐพึงจ�ายเงินให*แก�การรถไฟแห�งประเทศไทยเท�าจํานวนท่ีขาด" 
 
   
 
 



 

 

ปWญหาการ
จัดการ
โครงสร าง
พ้ืนฐาน 

ปWญหาด าน
การเงินและ
การลงทุน

ป5ญหาอุปสรรคของการรถไฟแห�งประเทศไทย

 

 

 

1.ป5ญหาภาระการลงทุนด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน

  รฟท. ต องรับผิดชอบงานลงทุน
โครงสร างพ้ืนฐาน โดยต้ังแต�มีการปรับเปลี่ยนสถานะของกรมรถไฟหลวงเปbนการรถไฟแห�งประเทศไทย 
เม่ือปd พ.ศ.2494 จนถึงปWจจุบัน รฟท
เครือข�ายไม�เพียงพอท่ีจะหารายได เพ่ิม นอกจากนี้ร อยละ
งานมานาน มีสภาพเก�าเสื่อมสภาพ แตกหั
ทางรถไฟกว�า 2,500 จุดและทางลักผ�านอีกเปbน
บํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐานท้ังหมดด วย 
  ปWจจุบัน รฟท. รับภาระค�าใช จ�ายค�าบํารุงรักษาทางรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมเอง
ท้ังหมดซ่ึงแตกต�างจากการขนส�งทางถนนท่ีรัฐจัดสรรงบประมาณให ผ�านกรมทางห
มีจํานวนมากกว�าการรถไฟฯเปbนจํานวนมากโดยช�วง 
โครงสร างพ้ืนฐานดังนี้  

หน�วย : ล านบาท 

ปdงบประมาณ 
ค�าใช จ�ายซ�อมบํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐาน

 

2.ป5ญหาการได*รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลล�าช*าและไม�ครอบคลุมต*นทุน

  การรถไฟฯได รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ต นทุนการให บริการ : ในปd 2556 รฟท
ขณะท่ีมีรายได การโดยสารเพียง 15 
แต�เปbนการเดินรถเพ่ือบริการสังคมถึง

 ทําไมฅนรถไฟ ไม�เอากรมราง

ปWญหาด าน
การเงินและ
การลงทุน

ปWญหา
โครงสร าง
องค4กรและ
บุคลากร

ปWญหาการ
บริหาร
จัดการ

อุปสรรคของการรถไฟแห�งประเทศไทย 

 

 

ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน 

ลงทุนด านโครงสร างพ้ืนฐานเองท้ังหมด รวมท้ังค�าใช จ�ายในการซ�อมบํารุง
ต้ังแต�มีการปรับเปลี่ยนสถานะของกรมรถไฟหลวงเปbนการรถไฟแห�งประเทศไทย 

จนถึงปWจจุบัน รฟท. ได รับการสนับสนุนให มีการสร างทางรถไฟเพ่ิมไม�ถึง 
จะหารายได เพ่ิม นอกจากนี้ร อยละ 90 ของทางรถไฟเปbนทางเด่ียว และ

สภาพ แตกหักชํารุดทรุดโทรมมาก และยังมีปWญหามีทางตัดท่ีเปbนทางตัดเสมอระดับ
จุดและทางลักผ�านอีกเปbนจํานวนมาก และการรถไฟฯต องรับผิดชอบ

บํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐานท้ังหมดด วย  
รับภาระค�าใช จ�ายค�าบํารุงรักษาทางรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมเอง

ท้ังหมดซ่ึงแตกต�างจากการขนส�งทางถนนท่ีรัฐจัดสรรงบประมาณให ผ�านกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทซ่ึง
เปbนจํานวนมากโดยช�วง 5 ปdท่ีผ�านมา รฟท. รับภาระค�าใช จ�ายซ�อมบํารุงรักษา

      

2552 2553 2554 
ค�าใช จ�ายซ�อมบํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐาน 1,593.12 2,059.75 2,618.61 

การได*รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลล�าช*าและไม�ครอบคลุมต*นทุน

การรถไฟฯได รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ( public Service Obligation 
รฟท. มีต นทุนสุทธิต�อหน�วยในการเดินขบวนรถ PSO 

15 บาท/คน โดยในปWจจุบันการเดินรถโดยสารของการรถไฟฯวันละ 
การเดินรถเพ่ือบริการสังคมถึง 164 ขบวน เดินรถเชิงพาณิชย4เพียง 72 ขบวนเท�านั้น แล วยังมีการเดินรถไฟ
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ปWญหาการ ปWญหาการ
จัดการ
ทรัพย4สิน 

รวมท้ังค�าใช จ�ายในการซ�อมบํารุงด าน
ต้ังแต�มีการปรับเปลี่ยนสถานะของกรมรถไฟหลวงเปbนการรถไฟแห�งประเทศไทย (รฟท.)  

มีการสร างทางรถไฟเพ่ิมไม�ถึง 700 กิโลเมตร ทําให มี
ทางรถไฟเปbนทางเด่ียว และสภาพราง มีการใช 

มีทางตัดท่ีเปbนทางตัดเสมอระดับ
และการรถไฟฯต องรับผิดชอบค�าใช จ�ายในการซ�อม

รับภาระค�าใช จ�ายค�าบํารุงรักษาทางรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมเอง
ลวง และกรมทางหลวงชนบทซ่ึง

รับภาระค�าใช จ�ายซ�อมบํารุงรักษา
       

2555 2556 
 2,514.89 3,775.21 

การได*รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลล�าช*าและไม�ครอบคลุมต*นทุน 

public Service Obligation : PSO ) ไม�ครอบคลุม
PSO เท�ากับ 110 บาท/คน 

เดินรถโดยสารของการรถไฟฯวันละ 236 ขบวน 
ขบวนเท�านั้น แล วยังมีการเดินรถไฟ
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ฟรีตามนโยบายของรัฐบาลอีกหลายขบวน โดยในระหว�างปd 2554 – 2556 รฟท. ได รับเงินอุดหนุนการให บริการ
สาธารณะน อยกว�าท่ีเสนอขอ ตามตารางต�อไปนี้ 

                                                                                                                       หน�วย : ล านบาท 

 
    รายการ 

ปdงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 2557 

เสนอขอรับเงินอุดหนุน 3,649.12 3,719.58 4,182.12 4,651.15 4,851.39 
ได รับอนุมัติ 2,355.00 2,285.42 2,350.27 2,496.59 2,436.44 
เงินท่ียังไม�ได รับการอุดหนุน 1,294.12 1,434.16 1,831.85 2,154.56 2,414.95 

  

ป5ญหาหนี้สินและภาระดอกเบ้ียจ�าย : 

   ภาระหนี้สินของรฟท. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 มีจํานวน 109,317.25 ล านบาท (รวมหนี้สิน ARL 
33,229 ล านบาท) แบ�งเปbนหนี้สินท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 50,280.96 ล านบาท เงินกู เพ่ือเสริมสภาพคล�อง 
เกษียณอายุก�อนกําหนด หนี้สินน้ํามัน ปตท.และการก�อสร างโครงสร างพ้ืนฐาน 13,950.99 ล านบาท และหนี้สิน
จากการจัดหารถจักรและล อเลื่อน 11,856.16 ล านบาท ส�งผลให  รฟท. รับภาระดอกเบ้ียจ�ายประมาณปdละ 3,000 
ล านบาท ในขณะท่ีรัฐบาลไม�จัดสรรงบประมาณชดเชยการขาดทุนซ่ึงเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําให รฟท.มีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

หน�วย : ล านบาท 

 
           รายการ 

ปdงบประมาณ 
2552 2553 2554 2555 2556 

ขาดทุนสุทธิ 10,069.07 7,896.86 9,470.40 11,064.56 12,954.18 
ได รับเงินชดเชยผลขาดทุน* - - - - - 
ผลขาดทุนสะสมท่ียังไม�ได  
รับการชดเชย 

24,033.56 32,921.77 42,723.91 54,258.85 68,461.33 

หมายเหตุ * รฟท. ได รับเงินชดเชยผลการขาดทุนครั้งหลังสุด ปd 2550 

 

3 ป5ญหาการขาดแคลนบุคลากร    

   มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2541 ทําให เกิดข อจํากัดในการรับพนักงาน โดยสามารถรับ
พนักงานได ร อยละ 5 ของจํานวนพนักงานท่ีเกษียณอายุ ทําให อัตรากําลังขาดความสมดุล การเพ่ิมของพนักงานไม�
ทันต�อพนักงานท่ีเกษียณอายุ  จากการประมาณการจะมีพนักงานท่ีเกษียณอายุในช�วงปd 2557 – 2566 จํานวน 
4,458 คน หรือประมาณปdละ 450 คน และการไม�รับพนักงานใหม�ทําให รายจ�ายบุคลากรเพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ัง รฟท. 



 

 

จําเปbนต องเตรียมความพร อมด านอัตรากําลังเพ่ือรองรับโครงการลงทุนใหม� เช�น โครงการก�อสร างทางคู� โครงการ
รถไฟฟpาสายสีแดง เพ่ือให  รฟท. สามารถตอบสนองความต องการของผู ใช บริการและภาครั
กรอบอัตรากําลังให เหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเข าสู�ตําแหน�งงานให สอดคล องและรองรับ
ยุทธศาสตร4 ขณะเดียวกันต องยกระดับสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงานให ครอบคลุมภารกิจใหม�ๆ ได อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4.ป5ญหาการบริหารจัดการ 

  1. โครงสร างการบริหารงานและอํานาจการตัดสินใจของ ผู บริหารระดับสูงอยู�ท่ีส�วนกลาง เม่ือเกิดปWญหา
ต องตัดสินใจท้ังในด านนโยบายและด านปฏิบัติการ ทําได ล�าช า ไม�ทันการณ4
  2. การบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีต นทุน ระบบบัญชีการเงิน รวมอยู�เปbนบัญชีเดียวไม�แยกประเภท 
ทําให ไม�สะท อนต นทุนการดําเนินการท่ีแท จริง
  3. การจัดการด านรถจักร รถพ�วง ท่ีมีไม�เพียงพอ  มีสภาพเก�า ใช งานมานาน ระบบจัดซ้ือจัดจ าง
มีประสิทธิภาพ 
  4. ขาดสภาพคล�องทางด านการเงินเนื่องจาก ถูกควบคุ
และนโยบายของรัฐในการให บริการเชิงสังคม
 

 

 

5.ป5ญหาเรื่องการจัดการทรัพย'สิน 

 รฟท. มีท่ีดินท้ังหมด 234,976 ไร� แบ�งเปbน 

1. ท่ีดินท่ีใช เพ่ือเดินรถ 198
และบ านพัก 

2. ท่ีดินท่ีไม�ได ใช เพ่ือการเดินรถ 
ประโยชน4ได  ย�านพหลโยธิน และมักกะสัน 

 ทําไมฅนรถไฟ ไม�เอากรมราง

จําเปbนต องเตรียมความพร อมด านอัตรากําลังเพ่ือรองรับโครงการลงทุนใหม� เช�น โครงการก�อสร างทางคู� โครงการ
สามารถตอบสนองความต องการของผู ใช บริการและภาครั

กรอบอัตรากําลังให เหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเข าสู�ตําแหน�งงานให สอดคล องและรองรับ
ยุทธศาสตร4 ขณะเดียวกันต องยกระดับสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงานให ครอบคลุมภารกิจใหม�ๆ ได อย�างมี

โครงสร างการบริหารงานและอํานาจการตัดสินใจของ ผู บริหารระดับสูงอยู�ท่ีส�วนกลาง เม่ือเกิดปWญหา
ต องตัดสินใจท้ังในด านนโยบายและด านปฏิบัติการ ทําได ล�าช า ไม�ทันการณ4 

การบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีต นทุน ระบบบัญชีการเงิน รวมอยู�เปbนบัญชีเดียวไม�แยกประเภท 
ให ไม�สะท อนต นทุนการดําเนินการท่ีแท จริง รวมถึงระบบการบริหารบุคลากร ระบบการบริหารงานซ�อมบํารุง

การจัดการด านรถจักร รถพ�วง ท่ีมีไม�เพียงพอ  มีสภาพเก�า ใช งานมานาน ระบบจัดซ้ือจัดจ าง

ขาดสภาพคล�องทางด านการเงินเนื่องจาก ถูกควบคุมอัตราค�าโดยสารท่ีไม�สะท อนต นทุนท่ีเหมาะสม 
และนโยบายของรัฐในการให บริการเชิงสังคม(PSO) แต�รัฐกลับไม�จ�ายเงินชดเชยให ตามระยะเวลาสมควร

ไร� แบ�งเปbน  

198,674 ไร� หรือคิดเปbนร อยละ 84.60 ประกอบด วย พ้ืนท่ีเขตทาง ย�านสถานี 

ท่ีดินท่ีไม�ได ใช เพ่ือการเดินรถ 36,302 ไร� หรือคิดเปbนร อยละ 15.40 
ประโยชน4ได  ย�านพหลโยธิน และมักกะสัน  
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จําเปbนต องเตรียมความพร อมด านอัตรากําลังเพ่ือรองรับโครงการลงทุนใหม� เช�น โครงการก�อสร างทางคู� โครงการ
สามารถตอบสนองความต องการของผู ใช บริการและภาครัฐ จึงจําเปbนต องกําหนด

กรอบอัตรากําลังให เหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเข าสู�ตําแหน�งงานให สอดคล องและรองรับ
ยุทธศาสตร4 ขณะเดียวกันต องยกระดับสมรรถนะ ทักษะการปฏิบัติงานให ครอบคลุมภารกิจใหม�ๆ ได อย�างมี

โครงสร างการบริหารงานและอํานาจการตัดสินใจของ ผู บริหารระดับสูงอยู�ท่ีส�วนกลาง เม่ือเกิดปWญหา

การบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีต นทุน ระบบบัญชีการเงิน รวมอยู�เปbนบัญชีเดียวไม�แยกประเภท 
รวมถึงระบบการบริหารบุคลากร ระบบการบริหารงานซ�อมบํารุง 

การจัดการด านรถจักร รถพ�วง ท่ีมีไม�เพียงพอ  มีสภาพเก�า ใช งานมานาน ระบบจัดซ้ือจัดจ างล�าช าไม�

มอัตราค�าโดยสารท่ีไม�สะท อนต นทุนท่ีเหมาะสม 
แต�รัฐกลับไม�จ�ายเงินชดเชยให ตามระยะเวลาสมควร 

 

ประกอบด วย พ้ืนท่ีเขตทาง ย�านสถานี 

40 ประกอบด วย พ้ืนท่ีจัด



 

 

แต�การบริหารทรัพย4ขาดประสิทธิภาพ
ราคาถูก บางพ้ืนท่ีก็มอบให กับสังคมด วยการจัดสรรเปbนสวนสาธารณะและอ่ืนๆเปbนต น และในบางพ้ืนท่ีก็ถูก
นักการเมือง อิทธิพลท องถ่ินถือกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยไม�ชอบด วยกฎหมาย ซ่ึงหากขจัดปWญหาเหล�านี้ไปได ก็
สามารถพลิกฟn�นสถานะและสภาพคล�องของการรถไฟได โดยเร็วและการบริหารจัดการมีแนวโน มท่ีดีข้ึน
2552 – 2556 รฟท. มีรายได จากการบริหารทรัพย4สินดังนี้ 

    

ปdงบประมาณ     
รายได จากการบริหารทรัพย4สิน 1

ข*อกล�าวหาที่รุนแรง ไม�เป$นธรรมต�อการรถไฟฯ และคนรถไฟ 

 
 
  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�งประเทศไทย ได พยายามศึกษา ค นคว าข อมูลแล วนําเสนอให สังคม
ได เห็นความจริง และได ใช ความพยายามสื่อสารให สังคมเข าใจว�า 
หน�วยงานรัฐพยายามท่ีจะบิดเบือนให ร ายต�อการรถไฟฯ คนรถไฟ และสร
เปลี่ยนแปลง แท จริงแล ว คนรถไฟ และสร
จะพัฒนาได  หากสังคมได รู ความจริงว�า สาเหตุท่ีแท จริงนั้นการรถไฟฯประสบปWญหาอะไร ข อกล�าวหาท่ีเปbนอมตะ 
เช�น การบริหารงานล มเหลว ขาดทุน มีหนี้สินเปbนแสนล าน ไม�ตรงต�อเวลา บุคลากรไม�มีประสิทธิภาพ เอาแต�เรื่อง
หนี้เรื่องเดียว ผู มีจิตใจเปbนธรรมจะเห็นว�า การรถไฟฯเปbนหนี้เพราะเหตุใด

การบริหารงานล มเหลว ขาดทุน

การบริการไม�ดี ไม�ตรงเวลา

 ทําไมฅนรถไฟ ไม�เอากรมราง

แต�การบริหารทรัพย4ขาดประสิทธิภาพ ท่ีดินบางแห�งซ่ึงเปbนพ้ืนท่ีๆมีศักยภาพได ให หน�วยงานราชการใช พ้ืนท่ีใน
ราคาถูก บางพ้ืนท่ีก็มอบให กับสังคมด วยการจัดสรรเปbนสวนสาธารณะและอ่ืนๆเปbนต น และในบางพ้ืนท่ีก็ถูก

อิทธิพลท องถ่ินถือกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยไม�ชอบด วยกฎหมาย ซ่ึงหากขจัดปWญหาเหล�านี้ไปได ก็
านะและสภาพคล�องของการรถไฟได โดยเร็วและการบริหารจัดการมีแนวโน มท่ีดีข้ึน
มีรายได จากการบริหารทรัพย4สินดังนี้  

      

    2552    2553    2554    2555
1,358.08 1,477.83 1,630.97 1,762.

 
 

ข*อกล�าวหาที่รุนแรง ไม�เป$นธรรมต�อการรถไฟฯ และคนรถไฟ 
 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�งประเทศไทย ได พยายามศึกษา ค นคว าข อมูลแล วนําเสนอให สังคม
ได เห็นความจริง และได ใช ความพยายามสื่อสารให สังคมเข าใจว�า ทําไมการรถไฟฯ จึงอยู�ในสภาวะเช�นนี้ สิ่งท่ี
หน�วยงานรัฐพยายามท่ีจะบิดเบือนให ร ายต�อการรถไฟฯ คนรถไฟ และสร.รฟท.เสมอมาว�า ขัดขวางการ
เปลี่ยนแปลง แท จริงแล ว คนรถไฟ และสร.รฟท. มิได ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแต�เราเห็นว�า การรถไฟฯ สามารถท่ี

มจริงว�า สาเหตุท่ีแท จริงนั้นการรถไฟฯประสบปWญหาอะไร ข อกล�าวหาท่ีเปbนอมตะ 
เช�น การบริหารงานล มเหลว ขาดทุน มีหนี้สินเปbนแสนล าน ไม�ตรงต�อเวลา บุคลากรไม�มีประสิทธิภาพ เอาแต�เรื่อง

เรื่องเดียว ผู มีจิตใจเปbนธรรมจะเห็นว�า การรถไฟฯเปbนหนี้เพราะเหตุใด  

การบริหารงานล มเหลว ขาดทุน มีหนี้สนิจํานวนแสนล าน เปbนภาระ
ของประเทศ

การบริการไม�ดี ไม�ตรงเวลา บุคลากรไม�มีประสิทธภิาพ

ข*อกล�าวหาที่ไม�เป$นธรรม
ต�อการรถไฟฯ
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ๆมีศักยภาพได ให หน�วยงานราชการใช พ้ืนท่ีใน
ราคาถูก บางพ้ืนท่ีก็มอบให กับสังคมด วยการจัดสรรเปbนสวนสาธารณะและอ่ืนๆเปbนต น และในบางพ้ืนท่ีก็ถูก

อิทธิพลท องถ่ินถือกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยไม�ชอบด วยกฎหมาย ซ่ึงหากขจัดปWญหาเหล�านี้ไปได ก็
านะและสภาพคล�องของการรถไฟได โดยเร็วและการบริหารจัดการมีแนวโน มท่ีดีข้ึนโดยในปd 

 หน�วย : ล านบาท 

2555     2556 
.83 2,066.31 

ข*อกล�าวหาที่รุนแรง ไม�เป$นธรรมต�อการรถไฟฯ และคนรถไฟ  

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�งประเทศไทย ได พยายามศึกษา ค นคว าข อมูลแล วนําเสนอให สังคม
ทําไมการรถไฟฯ จึงอยู�ในสภาวะเช�นนี้ สิ่งท่ี

เสมอมาว�า ขัดขวางการ
มิได ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแต�เราเห็นว�า การรถไฟฯ สามารถท่ี

มจริงว�า สาเหตุท่ีแท จริงนั้นการรถไฟฯประสบปWญหาอะไร ข อกล�าวหาท่ีเปbนอมตะ 
เช�น การบริหารงานล มเหลว ขาดทุน มีหนี้สินเปbนแสนล าน ไม�ตรงต�อเวลา บุคลากรไม�มีประสิทธิภาพ เอาแต�เรื่อง

มีหนี้สนิจํานวนแสนล าน เปbนภาระ
ของประเทศ

บุคลากรไม�มีประสิทธภิาพ
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1. ให การรถไฟฯ บริการในราคาท่ีตํ่ากว�าราคาทุน เช�น ต นทุนการเดินรถอยู�ท่ี 110 บาท/คน แต�การ
รถไฟมีรายได จากค�าโดยสารเพียง 15 บาท/คน 

2. ให การรถไฟบริการในโครงการต�างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช�น รถไฟฟรี และให บริการเชิงสังคม 
ซ่ึงปWจจุบันสูงถึง 164 ขบวนต�อวันจาก 236 ขบวน 

3. ดําเนินโครงการต�างๆตามนโยบายของรัฐบาลจากอดีตถึงปWจจุบัน เช�น โครงการก�อสร างแอร4พอร4ต
เรลลิ้งค4  และรถไฟฟpาสายสีแดง ซ่ึงในเชิงพาณิชย4แล วไม�คุ มทุน แต�ก็จําเปbนต องสร าง ตามนโยบาย
ของรัฐบาล แต�ภาระหนี้สินก็ตกอยู�ท่ีการรถไฟฯ ซ่ึงการรถไฟฯก็เต็มใจเพราะเปbนการลงทุนสร าง
ความเจริญม่ันคงให กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

4. ต องรับดอกเบ้ียปdหนึ่งกว�า 3,000 ล านบาท  
จนถึงขณะนี้ทําให รถไฟขาดทุนและเปbนหนี้ถึง 109,317.25 ล านบาท แม กฎหมาย โดย พ.ร.บ. การรถไฟฯ พ.ศ. 
2494 ในมาตรา 43 จะบัญญัติให รัฐบาลจ�ายชดเชยให กับการรถไฟฯ แต�ก็พบว�า รัฐบาลยังคงค างจ�ายเกือบ
ท้ังหมด จนเป$นท่ีมาว�าทําไม? การรถไฟฯ จึงไม�สามารถพัฒนาศักยภาพ รองรับการให*บริการท่ีดีข้ึนได* ซ่ึง
การรถไฟฯ พนักงาน และ สร.รฟท. ก็พยายามท่ีจะเก้ือหนุนในการแก*ไขป5ญหาภายใต*ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�าง
จํากัด ข*อกล�าวหาดังกล�าวถือเป$นข*อกล�าวหาท่ีรุนแรง ทําลายขวัญกําลังใจต�อหน�วยงาน 
 
รัฐให*บริการต่ํากว�าทุน ดําเนินงานตามโครงการ ไม�สนับสนุน เป$นหนี้ รัฐเบ้ียวหนี้ รัฐฮุบท่ีดิน แลกหนี้   
 จากความจงใจในการให ร ายต�อการรถไฟฯ พนักงานรถไฟ ด วยการให ข�าวท่ีบิดเบือน ผลิตซํ้าความ
บิดเบือนจนสังคมหลงเชื่อว�าการรถไฟฯยากท่ีจะพัฒนา การแก ปWญหาหนี้สินของการรถไฟฯ ท่ีมีจํานวนมหาศาล 
จําเปbนเร�งด�วนท่ีจะแก ไข ด วยการนําท่ีดินท่ีมีศักยภาพมาแลกกับหนี้ หนี้ท่ีการถไฟฯ ดําเนินกิจการตามนโยบาย
ของรัฐบาล ต องประสบภาวะการขาดทุน ซ่ึงตามจริงแล ว รัฐต องชดเชยจัดสรรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต�รัฐเบ้ียว
หนี้ และจะเอาท่ีดินไปแลกหนี้ มันยุติธรรมสําหรับการรถไฟฯ พนักงานรถไฟ หรือไม� ฮุบท่ีไม�พอ ต องมี
กระบวนการ วิธีการ บริหารการรถไฟฯแบบใหม� โดยหวังจะเอาทรัพย4สินท่ีการรถไฟฯได มา นับแต�ล นเกล า
รัชกาลท่ี 5 และทรัพย4สินท่ีเกิดข้ึนใหม�ไปไว ท่ี “กรมการขนส�งทางราง” จากนั้นก็จะจัดการให เอกชนเข ามา
บริหาร รับสัมปทานแทนการรถไฟฯ 
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ข*ออ*างในการจัดตั้ง “กรมการขนส�งทางราง”ของ สนข.และกระทรวงคมนาคม 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) อ างว�าเนื่องจากการพัฒนาการขนส�งระบบราง 
ขาดหน�วยงานกลางในการกํากับดูแลโดยตรง(Regulator) ภาพลักษณ4ของการรถไฟฯไม�มีการพัฒนามาเปbน
เวลานานและเปbนภาระของประเทศชาติ ควรแยกการวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงสังคมออกจากผลตอบแทน
ทางการเงินเชิงพาณิชย4 และไม�มีหน�วยงานหลักในการจัดบริหารจัดการด านมาตรฐานความปลอดภัยและการ
ให บริการ รัฐจึงมีนโยบายให จัดต้ังหน�วยงานหลักด านการขนส�งทางราง 

วัตถุประสงค'ในการตั้ง 

  1. แบ�งแยกบทบาท ภารกิจ ด านโครงสร างพ้ืนฐานออกจากการประกอบการ 

  2. ส�งเสริมให มีการใช ประโยชน4จากโครงสร างพ้ืนฐานเต็มประสิทธิภาพโดยเปEดให*เอกชนร�วมให*บริการ
เดินรถไฟ 

  3. กําหนดมาตรฐานการให บริการ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข อง เช�น จัดให มีการใช โครงสร างพ้ืนฐานการ
ขนส�งด านประกอบกิจการ ด านความม่ันคงและปลอดภัย 

    4. ภาครัฐต องเพ่ิมบทบาทในการแก ไขปWญหาท่ีผ�านมาของ รฟท. เช�นการจัดการทรัพย4สิน และ หนี้สิน
การปรับโครงสร างองค4กร  การอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจาก PSO 

ความหมายโครงสร*างพ้ืนฐาน 

 “โครงสร างพ้ืนฐานสําหรับการการเดินรถทางราง” คือ 

 - ทางเดินรถทางรางและโครงสร างท่ีรองรับทางเดินรถทางราง  - สะพานเดินรถทางราง 

 - อุโมงค4        - ส�วนต�อขยายราง 

 - สถานีเดินรถทางราง      - อุปกรณ4สื่อสาร 

 - ศูนย4ซ�อมบํารุง       - ศูนย4ระบบควบคุม  

 - ท่ีจอดรถหรือยานพาหนะทางราง (ย�านสถานี)   - อาณัติสัญญาณ  

 - ชานชาลา       - โทรคมนาคม 

 - ท่ีสับหลีก        - อุปกรณ4อย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือมีไว เพ่ือ
           ใช เดินรถทางราง 
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แนวทางและรูปแบบโครงสร*างการบริหารและจัดระบบราง 
 1. โครงสร างการบริหารกิจการระบบรางรูปแบบใหม� 
  วัตถุประสงค4หลักของการจัดต้ังกรมขนส�งทางรางเปbนเอกเทศ “เพ่ือแบ�งแยกบทบาทหน าท่ีด านการ
ลงทุนด านโครงสร างพ้ืนฐาน (Infrastrucure Investment) และการกํากับดูแล (Regulation) ออกจากการ
ประกอบการหรือการให บริการ (Operation) โดยกรมขนส�งทางรางจะเข ามามีบทบาทและอํานาจ หน าท่ีในการ
ลงทุน การบํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีเปbนการบริการสาธารณะ รวมท้ังการกํากับดูแลด านความปลอดภัย 
(Safety Regulation) และกํากับดูแลด านเศรษฐกิจ (Economic Recgulation)” 

 2. ข อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการต�างๆ 
   พบว�าโครงสร างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศรูปแบบท่ีมีการแยกหน�วยลงทุนโครงสร าง
พ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกันเปbนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยในการจัดต้ังกรมขนส�งทางรางจะต อง  
“ยกร�างพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมขนส�งทางรางข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.
2534 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม” 
 

กรอบและข้ันตอนการดําเนินการของกระทรวงคมนาคม 
ระยะท่ี 1 : แบ�งแยกทรัพย4สินและหนี้สินด านโครงสร างพ้ืนฐานออกจาก รฟท./ประเมินมูลค�าโครงสร าง

พ้ืนฐานด านการขนส�งทางรางและประเมินมูลค�าสิทธิการใช ท่ีดินของ รฟท. และใช มูลค�าทรัพย4สินและสิทธิดังกล�าว
เปbนฐานการล างหนี้ให  รฟท. และโอนโครงสร*างพ้ืนฐานให*กรมขนส�งทางราง 
  การดําเนินการระยะแรกในการศึกษาข อมูลประเมินมูลค�าทรัพย4สิน/หนี้สิน รฟท.ควบคู�ไปกับ
 กระบวนการตรากฎหมาย ใช เวลา 2 ปd 2557 – 2559 และโอนกรรมสิทธิ์ให กรมการขนส�งทางรางในปd 2560 

ระยะท่ี 2 : แบ�งแยกทรัพย4สิน/หนี้สินด านโครงสร างพ้ืนฐานออกจาก รฟท.และเม่ือมี พ.ร.บ.จัดต้ังกรม
ขนส�งทางรางแล ว รฟท.จะเป$นเพียงผู*ประกอบการเดินรถและพัฒนาการให*บริการ 
  กรมการขนส�งทางราง วางแผนก�อสร างและบํารุงโครงสร างพ้ืนฐาน/กํากับ ดูแล กําหนดมาตรฐานและ
ระเบียบต�างๆ เช�น ด านความปลอดภัย ด านประกอบกิจการขนส�งทางราง การให เงินอุดหนุน PSO ระเบียบท่ี
เก่ียวกับการใช งานโครงสร างพ้ืนฐานและกําหนดค�าธรรมเนียมในการใช โครงสร างพ้ืนฐาน 
 

“อ*างว�าจะเป$นองค'กรกํากับดูแล(Regulator)  
แต�โครงสร*างกลับมุ�งไปสู�การบริหาร และการดําเนินการ(Operation)” 
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โครงสร*าง กรมการขนส�งทางราง  

 
 
 

 

แนวคิดการจัดต้ังกรมการขนส�งทางราง ส�อเจตนาการแปรรูป 

ข*อแตกต�างระหว�างการรถไฟฯและกรมการขนส�งทางราง 
กรณีเป$นการรถไฟแห�งประเทศไทย  

1. ให บริการเชิงสังคมต�อประชาชนโดยมิได มุ�งหวังผลกําไร 
2. ประชาชนเลือกใช บริการได ตามความสามารถของตน 
3. จัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชน4แห�งรัฐและประชาชนตาม พ.ร.บ.การรถไฟฯ พ.ศ.2494 
4. สามารถมาจัดเปbนรัฐสวัสดิการให แก�ประชาชนได  เช�น รถไฟฟรี 
5. ดําเนินการโดยรัฐบาล 
6. การให บริการเดินรถ การซ�อมบํารุงทางรวมอยู�ในความรับผิดชอบของการรถไฟฯทําให การบริหารมีเอกภาพ 
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กรณีเป$นกรมการขนส�งทางราง 
1. เอกชนให บริการเชิงพาณิชย4โดยมุ�งเน นผลกําไรเปbนสําคัญ 
2. กําหนดมาตรฐานราคาตามอัตราผันผวนของเศรษฐกิจ 
3. จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือประโยชน4แก�กลุ�มทุนตาม พ.ร.บ. บริหารการขนส�ง พ.ศ..... 
4. บริการฟรีเพ่ือประชาชนจะถูกยกเลิกเพราะเอกชนจะอ างต นทุนดําเนินการ 
5. เม่ือการให บริการเดินรถการรถไฟกับโครงสร างพ้ืนฐาน(เส นทาง ราง สถานี อาณัติสัญญาณ) แยกส�วนกันจะมี
ปWญหาเก่ียวกับระบบควบคุมความปลอดภัยของการเดินรถ 

  จะเห็นได ว�าเม่ือแปลงสภาพไปเปbนกรมขนส�งทางรางแล วประเทศชาติ และประชาชนจะไม�ได 
รับประโยชน4เลยซ่ึง "กรมการขนส�งทางราง" จะยึดเอาราง เส นทาง ท่ีดิน สถานี ย�านสินค า ย�านคอนเทนเนอร4 
อุโมงค4 ระบบอาณัติสัญญาณ การก�อสร างในโครงการต�าง ๆ ของ รฟท. ให เอกชนเข ามามีบทบาทวิ่งแข�งบนทาง
รถไฟ โดยให เอกชนรับสัมปทานเส นทาง สัมปทานสถานี สัมปทานท่ีดิน ฯลฯ ถ าพูดภาษาชาวบ านก็คือ 
"ขบวนการในการแปรรูปท่ีแยบยล" มีการทํางานกันอย�างเปbนระบบ คือ สนข. เร�งจัดต้ัง "กรมการขนส�งทาง
ราง" และ กระทรวงคมนาคม เร�งออกกฎหมาย "พ.ร.บ.บริหารการขนส�ง พ.ศ...." ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับนี้เปbนการ
ควบรวมกรรมสิทธิ์ การขนส�งทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ ทางราง ทางท�อ ท่ีเคยเปbนหน าท่ีของรัฐวิสาหกิจ แล ว
ต้ังคณะกรรมการขนส�งแห�งชาติ และคณะกรรมการกํากับดูแลแต�ละด าน เช�น คณะกรรมการขนส�งทางอากาศ
คณะกรรมการขนส�งทางราง แล วแจกจ�ายให เอกชนรับสัมปทานโมเดลแบบ กสทช. ต�อไปการรถไฟฯจะวิ่งรถทํา
ขบวนก็ต องไปร�วมประมูลแข�งขันกับเอกชน แล วมาจ�ายค�าเช�าทางตัวเองวิ่ง ซ่ึงเปbนการไม�ยุติธรรมสําหรับการ
รถไฟฯ แล วถ าประมูลไม�ได จะเกิดอะไรข้ึนกับพนักงาน และการรถไฟฯ ท ายท่ีสุดรัฐวิสาหกิจ ก็ล�มสลาย ส�งผล
กระทบต�อประเทศชาติ ประชาชน และพนักงานอย�างมหาศาล ประเทศชาติประชาชนเคยเจ็บปวดจากการแปร
รูป ปตท.มาก�อนหน านี้ ตอนนี้ถือได ว�าเปbนการแปรรูปรอบ 2  เหตุผลท่ีอ างว�าการรถไฟเปbนหนี้ ขาดทุนมาก 
ท้ังหมดก็มาจากนโยบายของรัฐบาลท้ังนั้น แต�รัฐไม�เคยพูดถึง ถ ามีความจริงใจในการพัฒนาก็ควรนําปWญหามาคลี่
ออกทีละปมแล วสร างกระบวนการมีส�วนร�วม หาแนวทางแก ไข ในช�วงเวลาท่ีผ�านมาการให ข�าวในลักษณะท่ี
บิดเบือนทําให ภาพลักษณ4การรถไฟฯตกตํ่าลงทุกวัน แต�ยังมีความจริงท่ีประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�ได รับข อมูล 
สร.รฟท.จึงต องการให ประชาชนเข าใจทําไมจึงต อง "คัดค*านการจัดตั้งกรมการขนส�งทางราง" แทนท่ีจะปฏิรูป
แต�แก�นแท ก็คือ การแปรรูป แล วจะตอบโจทย4และรักษา ปกปpองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล าเจ าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 ได อย�างไร 
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ดาบหน่ึง กรมการขนส�งทางราง ดาบสอง ......... 
 

ร�าง พ.ร.บ.บริหารการขนส�ง พ.ศ..... 

 ในบทท่ีผ�านมาได พูดถึงประเด็นต�างๆท่ีเก่ียวข องกับรถไฟและนอกเหนือจากกรมขนส�งทางราง  ยังคง
มีเรื่องท่ีสําคัญอีกเรื่องท่ีจะเข าจัดการระบบขนส�งของประเทศไทยท้ังระบบ โดยท่ีหลายๆคนไม�ค�อยให ความ
สนใจสักเท�าไหร�หรืออาจจะไม�ติดตามข อมูลอีกท้ังกระแสหลักในการถกเถียงจะเปbนเรื่องกรมขนส�งทางรางเสีย
ส�วนใหญ� นั้นก็คือ พ.ร.บ. บริหารการขนส�ง พ.ศ..... ซ่ึงเปbนร�างกฎหมายท่ีว�าด วยการปรับโครงสร างการบริหาร
จัดการด านขนส�ง โดยเจตนารมณ4ของร�าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เปbนการแบ�งแยกการดําเนินการด านนโยบาย ด าน
กํากับดูแล และด านประกอบการขนส�ง ออกจากกัน มีท้ังหมด 5 หมวด 79 มาตรา อีกหนึ่งบทเฉพาะกาล ซ่ึง
เสนอโดยกระทรวงคมนาคม ผ�านการพิจารณาและแก ไขล�าสุดเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 และมีรายละเอียดท่ี
น�าสนใจคือในมาตรา 3 ได บัญญัติว�า “การขนส�ง” หมายความว�า “การขนส�งคนโดยสารหรือของ 
“ความหมายกว างขวางมาก คือคลุมการขนส�งท้ังระบบคือท้ังการขนส�งทางถนน ขนส�งทางน้ํา การขนส�งทาง
ราง การขนส�งทางอากาศ ในส�วนทางรางเปbนการเก่ียวข องกับ รฟท. เต็มๆซ่ึงตามนิยามของโครงสร างพ้ืนฐาน
สําหรับการเดินรถทางรางใน พรบ. นี้ หมายความว�า “ทางเดินรถทางรางและโครงสร างท่ีรองรับทางเดินรถ
ทางราง อุโมงค4 สถานีเดินรถทางราง ศูนย4ซ�อมบํารุง ท่ีจอดรถไฟหรือยานพาหนะทางราง ชานชาลา ท่ีสับหลีก 
สะพานเดินรถทางราง ส�วนต�อขยายราง อุปกรณ4สื่อสาร ศูนย4ระบบควบคุม อาณัติสัญณาณ โทรคมนาคม และ
อุปกรณ4ท่ีเก่ียวข องหรือมีไว เดินรถทางราง ซ่ึงหากนําคํานิยามของ ร�างพรบ. ฉบับนี้ กับความหมายของนิยาม
ของโครงสร างพ้ืนฐานสําหรับการเดินรถทางรางของกรมขนส�งทางรางก็เหมือนกันคือทางเดินรถทางรางและ
โครงสร างท่ีรองรับทางเดินรถทางราง คือ อุโมงค4 สถานีเดินรถทางราง ศูนย4ซ�อมบํารุง    ท่ีจอดรถหรือ
ยานพาหนะทางราง  ชานชาลา ท่ีสับหลีก สะพานเดินรถทางราง  ส�วนต�อขยายราง อุปกรณ4สื่อสารศูนย4ระบบ
ควบคุม อาณัติสัญญาณ โทรคมนาคม และอุปกรณ4อย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือมีไว เพ่ือใช เดินรถทางราง ฉะนั้น
โดยสรุปกรมขนส�งทางรางคือเปbนการเตรียมการเพ่ือรองรับร�าง พ.ร.บ. บริหารการขนส�ง พ.ศ..... 

 แนวคิดในการจัดการกับสมบัติของสาธารณะหรือรัฐวิสาหกิจในประวัติศาสตร4ท่ีมามีแนวคิดใหญ�ๆอยู� 
2 แนวคิด แนวคิดแบบทุนนิยม และสังคมนิยม ซ่ึงท้ังสองแนวได ต�อสู ปะทะกันตลอดเวลาช�วงใดท่ีพรรค
การเมืองแนวคิดทุนนิยมข้ึนมามีอํานาจรัฐ ก็จะจัดการตามแนวความเชื่อของตนคือทําให รัฐเล็กลง รัฐต องไม�
ดําเนินการท่ีไปแข�งขันกับเอกชน เปfดโอกาสให มีการแข�งขันเสรี แล วจะมีมือท่ีมองไม�เห็นมาจัดการทําให การ
บริการถูกลง ซ่ึงเปbนแนวคิดของนักคิด อดัม สมิธ ในทางกลับกันเม่ือพรรคการเมืองท่ีมีแนวคิดสังคมนิยมข้ึนมา
มีอํานาจก็จะดําเนินการตามแนวสังคมนิยมคือสมบัติของสาธารณะหรือรัฐวิสาหกิจต องตกเปbนของสังคมหรือ
ของรัฐ รัฐเปbนผู ดําเนินการจัดสรร แบ�งปWน เพ่ือประโยชน4ของคนส�วนใหญ� แต�ประเทศไทยไม�เคยมีท่ีพรรค
การเมืองท่ีมีแนวคิดเพ่ือสังคม เพ่ือสาธารณะข้ึนมาบริหารประเทศทุกพรรค ทุกรัฐบาลล วนมีแนวคิดแบบทุน
นิยม เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเปbนเรื่องของรัฐบาลแต�ละยุคข้ึนมาบริหารประเทศเดินตามแนวคิดของทุน
นิยม ก็จะเข าจัดการนํารัฐวิสาหกิจแต�ละแห�งไปเปbนสมบัติของเอกชนโดยการออกกฎหมายมาเปbนเครื่องมือใน
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การจัดการ ไม�ว�าจะเปbน พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 กรณีศึกษาคือการแปรรูป ปตท. การท�าอากาศยาน 
ฯลฯ การรถไฟฯ ก็เช�นเดียวกันมีความพยายามท่ีจะจัดการให เปbนเอกชน มีความคิดมาหลายรัฐบาลท่ีผ�านมา
สหภาพแรงงานรถไฟฯได ต�อสู อย�างเข มแข็งร�วมกับองค4กรแม�คือสมาพันธ4แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ4 (สรส.) 
สามารถปกปpอง รฟท. ให เปbนรัฐวิสาหกิจได จนถึงปWจจุบัน  และครั้งนี้ก็เช�นกันถือว�าเปbนศึกท่ีใหญ�อีกครั้งหนึ่งท่ี
จะต องปกปpองสมบัติชาติ และต องตีแผ�ให ประชาชนและสมาชิกสหภาพฯตลอดถึงคนรถไฟต องรับรู ข อมูลท่ี
ท่ัวถึงกัน และเข าร�วมปกปpอง รฟท. จนถึงท่ีสุด 

 

แนวโน*มอนาคตของการรถไฟฯภายหลังการจัดตั้งกรมการขนส�งทางรางตามข*อเสนอ สนข. 

ส�วนท่ีเก่ียวข องกับโครงสร างพ้ืนฐาน 

 1) งบประมาณ ภารกิจ และหน าท่ีในการสร าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐานหายไป เพราะ
จะต องโอนภารกิจและทรัพย4สินให กรมการขนส�งทางราง 
 2) บทบาทของการรถไฟฯอาจต องเข าสู�กระบวนการประมูลงานรายหนึ่งแข�งขันกับผู ประมูลเอกชน
รายอ่ืนๆ เพ่ือให มีภารกิจเดิมท่ีทําอยู�ในปWจจุบัน ซ่ึงโอกาสท่ีจะชนะการประมูลมีโอกาสน อยมาก 
 3) เม่ือพนักงานไม�มีภารกิจงานท่ีทําอยู�ในปWจจุบัน ย�อมเกิดการยุบหน�วยงานและเลิกจ างพนักงานใน
ส�วนท่ีเก่ียวข อง 
ส�วนท่ีเก่ียวข องกับการเดินรถ 

 1.การรถไฟฯต องขอใบอนุญาตสัมปทานเพ่ือเดินขบวนรถเช�นเดียวกับบริษัทรถไฟเอกชนท่ีจะเกิดข้ึน 
 2.เม่ือบริษัทรถไฟเอกชนร�วมเดินขบวนรถในทางเดียวกับการรถไฟฯ มีแนวโน มท่ีการรถไฟจะเสีย
ช�วงเวลาเดินรถดีๆท่ีมีผู โดยสารมากจากการวิ่งเต นของเอกชน   
 3.บริษัทรถไฟเอกชนสามารถลงทุนจัดหาขบวนรถใหม�ๆ ในขณะท่ีการรถไฟฯจะไม�ได รับการสนับสนุน
งบประมาณในการลงทุนขบวนรถใหม� โดยรัฐจะอ างว�ามีขบวนรถของเอกชนบริการอย�างเพียงพอแล ว(เช�นท่ี
เกิดกับกรณีการบินไทยและองค4การโทรศัพท4) บทบาทการเดินรถของการรถไฟฯจะลดลงเรื่อยๆจนท ายท่ีสุด
อาจมีหน าท่ีเพียงการเดินรถบริการเชิงสังคม ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถท องถ่ิน ท่ีให บริการราคาตํ่ากว�า
ต นทุน   

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อประชาชน ประเทศชาติ 
 

 1.ค�าโดยสารแพงข้ึน เนื่องจากองค4กรรถไฟใหม�ท่ีเกิดข้ึนจะเน นการแสวงหากําไรเปbนหลัก 
 2.ระบบความปลอดภัยในการเดินรถอาจมีปWญหา เพราะจะมีการผลักภาระความรับผิดชอบระหว�าง
หน�วยงาน  
 3.เกิดปWญหาในการจัดการเดินรถ เพราะแต�ละองค4กรต�างต องการเวลาเดินรถท่ีมีผู โดยสารหนาแน�น 
ช�วงเวลาเดินรถดีๆ 
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 4.ทําให เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได ง�ายและยากต�อการตรวจสอบ จากการวิ่งเต นเพ่ือให ได เวลาเดินรถ 
ท่ีดี 
 5.การบริหารจัดการกิจการรถไฟในภาพรวมทําได ยากข้ึนและขาดความเปbนเอกภาพ 
 6.ระยะยาวจะเกิดการผูกขาดโดยภาคเอกชน 
 7. ขัดกับ พรบ.จัดวางทางรถไฟแลทางหลวง  พ.ศ.2464 และ พรบ.การรถไฟฯพ.ศ.2494 
  

ผลกระทบต�อการรถไฟฯและพนักงานรถไฟ 

 1. เปbนการเปลี่ยนแปลงโครงสร างการรถไฟฯโดยสิ้นเชิง การรถไฟฯจะไม�ได รับการสนับสนุนในการ
ลงทุนใหม�ๆทําให การพัฒนาถดถอย 
 2.ในกรณีท่ีการรถไฟฯต องเดินรถบริการเชิงสังคมซ่ึงเปbนขบวนรถท่ีไม�มีกําไร หากรัฐบาลไม�สนับสนุน
จะทําให การรถไฟฯไม�สามารถปรับปรุงรถจักร รถพ�วงให ได มาตรฐาน  สุดท ายจะไม�ได รับใบอนุญาตสัมปทาน
เนื่องจาก รถจักร รถพ�วงไม�ได มาตรฐาน 
 3.เม่ือบทบาท ภารกิจ ของการรถไฟฯน อยลง จะนําไปสู การเลิกจ างพนักงานโดยเริ่มจากลูกจ าง
เฉพาะงาน และยุบหน�วยงานท่ีไม�จําเปbน ซ่ึงจากโครงสร างกรมขนส�งทางรางจะพบว�าต องการจํานวนบุคลากร
เพียง 300 คน แต�หากดูโครงสร างของการรถไฟฯท่ีมีภารกิจในโครงสร างพ้ืนฐานท่ีทับซ อนกับกรมขนส�งทาง
รางซ่ึงมีจํานวนบุคลากรฝmายโยธา ฝmายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝmายการเดินรถ ฝmายโครงการพิเศษ
และก�อสร าง จํานวนกว�า 5,000 คน ยงไม�มีคําตอบว�าคนเหล�านี้จะมีมาตรการรองรับอย�างไร 
 4.พนักงานจะถูกฟpองร องดําเนินคดีได ง�ายข้ึน ในกรณีมีเหตุขัดแย งระหว�างหน�วยงานท่ีดูแลรางกับ
พนักงานด านการเดินขบวนรถ 
 5.สวัสดิการต�างๆของพนักงานและอดีตพนักงานรถไฟ อาจถูกลิดรอน หรือลดน อยลง 
 6. กรมขนส�งทางรางมีภารกิจซํ้าซ อนกับการรถไฟฯ เม่ือภารกิจของการรถไฟฯถูกโอนไปย�อมส�งผลต�อ
ความม่ันคง ความก าวหน า ในตําแหน�งหน าท่ีของพนักงาน 
 7.บทบาทของการรถไฟฯท้ังด านโครงสร างพ้ืนฐานและด านการเดินรถจะลดลง จนท ายท่ีสุดอาจไม�
สามารถดําเนินกิจการต�อไปได และต องยุบเลิกไป 
 
 

 

 

 

 



 

 

ประสบการณ'เชิงเปรียบเทียบ ในประเทศ
สหพันธ'แรงงานขนส�งระหว�างประเทศ 

Its certainly clear that split between infrastructure and 
operation in every country is the first preparatory step towards 
privatization. This is because of the wish to keep ownership of 
infrastructure on public hands, but be in a situation where the 
operations can be privatized (this is the European model).In 
saying that, its important to know that big railway countries like 
France and Germany have organised operation and 
infrastructure together in a kind of state owned holding 
companies. 

There are also other ways of privatization where both infrastructure and operations are on 
private hands, like in Japan and like it was earlier in New Zealand and several Latin
American countries. 

The problems that arises from split between infrastructure and operations a

-     Strategic planning: Infrastructure is built and maintained for the operations to be 
possible. The knowledge of the need for investments, were to increase capacity and so on, 
lies with the operating company which is closest to the pa

-    Operational priorities: Train control centers and stations are in most cases where the 
splitting     has happened, in the hand of infrastructure manager. The priorities when setting 
up train     schedules and dealing wi
company closest to the passenger and customer. In a situation with a split, the decision will 
be that of the infrastructure manager. A simple thing like sale of tickets can be difficult, the 
operating company will have to rent ticket sales offices from infrastructure manager at the 
price the infrastructure manager decide.

-    Safety issues: Construction and maintenance of the track is closely linked to the 
construction and maintenance of rolling stock. T
complicated. The same for the operating safety rules. In many countries this results in a 
complicated system where  perating safety rules are decided on three levels, national
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Its certainly clear that split between infrastructure and 
operation in every country is the first preparatory step towards 
privatization. This is because of the wish to keep ownership of 
infrastructure on public hands, but be in a situation where the 

tions can be privatized (this is the European model).In 
saying that, its important to know that big railway countries like 
France and Germany have organised operation and 
infrastructure together in a kind of state owned holding 

her ways of privatization where both infrastructure and operations are on 
private hands, like in Japan and like it was earlier in New Zealand and several Latin

The problems that arises from split between infrastructure and operations a

Strategic planning: Infrastructure is built and maintained for the operations to be 
possible. The knowledge of the need for investments, were to increase capacity and so on, 
lies with the operating company which is closest to the passengers and freight customers.

Operational priorities: Train control centers and stations are in most cases where the 
splitting     has happened, in the hand of infrastructure manager. The priorities when setting 
up train     schedules and dealing with degraded situations, should be with the operating 
company closest to the passenger and customer. In a situation with a split, the decision will 
be that of the infrastructure manager. A simple thing like sale of tickets can be difficult, the 

mpany will have to rent ticket sales offices from infrastructure manager at the 
price the infrastructure manager decide. 

Safety issues: Construction and maintenance of the track is closely linked to the 
construction and maintenance of rolling stock. The coordination of this will be much more 
complicated. The same for the operating safety rules. In many countries this results in a 
complicated system where  perating safety rules are decided on three levels, national
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ตน อาสลาคเซ�น ประธานสาขารถไฟ 

her ways of privatization where both infrastructure and operations are on 
private hands, like in Japan and like it was earlier in New Zealand and several Latin -

The problems that arises from split between infrastructure and operations are the following: 

Strategic planning: Infrastructure is built and maintained for the operations to be 
possible. The knowledge of the need for investments, were to increase capacity and so on, 

ssengers and freight customers. 

Operational priorities: Train control centers and stations are in most cases where the 
splitting     has happened, in the hand of infrastructure manager. The priorities when setting 

th degraded situations, should be with the operating 
company closest to the passenger and customer. In a situation with a split, the decision will 
be that of the infrastructure manager. A simple thing like sale of tickets can be difficult, the 

mpany will have to rent ticket sales offices from infrastructure manager at the 

Safety issues: Construction and maintenance of the track is closely linked to the 
he coordination of this will be much more 

complicated. The same for the operating safety rules. In many countries this results in a 
complicated system where  perating safety rules are decided on three levels, national 
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safety authorities, infrastructure manager and operating companies. This makes safety 
management much more difficult and complicated and in itself poses a threat to the safety 
level. 

This is only a brief overview. The split also raises serious questions of financial character, like 
how are the assets split between operating company and infrastructure manager, will track 
fees be introduced for financing infrastructure, how is income for operating company 
supposed to happen, what happens with ticket prices and so on. 

In addition there are of course the direct consequences for workers. In most integrated 
companies there are internal job markets. This will be strongly reduced. Could also happen 
that the CBAs had to be renegotiated when its two different companies. Maybe also 
different legislation. 

คุณออยสเตน อาสลาคเซ�น ประธานสาขารถไฟสหพันธ'แรงงานขนส�งระหว�างประเทศ ITF กล�าว
ว�า การแปรรูปเกิดข้ึนได ในหลายรูปแบบ เช�นการขายรถไฟท้ังระบบ (โครงสร างพ้ืนฐาน การบริการสนับสนุน 
และ การเดินรถ) ให กับผู ลงทุนเอกชน การเปfดให เอกชนหลายรายเข ามาเดินรถไฟเชิงพาณิชย4บนโครงสร าง
พ้ืนฐาน (การแข�งขัน บน ราง) การเปfดให มีการประมูลการเดินรถให บริการประชาชน เปbนรายเส นทาง หรือ 
โครงข�าย (การแข�งขัน เพ่ือ ราง) การแยกโครงสร างพ้ืนฐาน หน�วยบริการสนับสนุนต�างๆ และการเดินรถออก
จากกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกให มีการแข�งขัน  

การแยกโครงสร างพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกันเปbนข้ันตอนแรกในกระบวนการแปรรูปปWญหาท่ี
จะเกิดข้ึนจากการแยกออกจากกัน: ประกอบด วยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร4ไม�สามารถวางแผนได อย�าง
ครอบคลุมท้ังในด านการลงทุนด านโครงสร างพ้ืนฐาน และการเดินขบวนรถให บริการให ประชาชน การจัดการ
ด านปฏิบัติการไม�สามารถแก ไขปWญหาเฉพาะหน าอย�างมีเอกภาพโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดการล�าช า ปWญหาใน
การเดินรถ และเหตุการณ4สุดวิสัยต�างๆ การบริการประชาชนการขายต๋ัว การให บริการข อมูลไม�สามารถทําได 
อย�างครบถ วนสมบูรณ4  ปWญหาด านความปลอดภัยจากความไม�มีเอกภาพของการประสานงานระหว�าง
หน�วยงานท่ีกํากับดูแลด านโครงสร างพ้ืนฐาน กับระบบท่ีดูแลด านความปลอดภัยและระบบการเดินรถ  การ
ประสานงานประเด็นท่ีเก่ียวกับด านเทคนิค ระหว�าง โครงสร างพ้ืนฐาน และ ล อเลื่อน (rolling stock)  

คุณออยสแตนเห็นว�ากิจการรถไฟเปbนการบริการท่ีผสมผสานร�วมกัน ไม�ควรจะแยกออกจากกัน ไม�
ควรมีการผลักภาระให สังคมการปรับลดสภาพการจ าง สิทธิ สวัสดิการของแรงงาน ในการบริการรถไฟและ
หมวดการขนส�งอ่ืนๆ การแยกบริษัทจะทําให โอกาสการสร างงาน/การจ างงานท่ีลดลง การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ทางกฎหมายขององค4กร จากรัฐวิสาหกิจไปเปbนเอกชนจะทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงในข อตกลงสภาพการจ าง
การสูญเสียระบบบํานาญ การสูญเสียสิทธิประโยชน4 สวัสดิการ ความไม�แน�นอนเก่ียวกับความม่ันคงในการ
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ทํางาน ถ าบริษัทอ่ืนชนะการประมูล แนวโน มท่ัวไปท่ีจะเกิดข้ึนคือการนําระบบการจ างเหมาช�วง 
(outsourcing) การจ างงานชั่วคราว และการจ างงานท่ีไม�มีความม่ันคงในการทํางานเข ามาใช   

 
 

สรุปป5ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแยกโครงสร*างพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกัน  
 

1.ด านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร4 (Strategic planning)  

 โครงสร างพ้ืนฐานจะถูกสร างและบํารุงรักษาเพ่ือให มีการเดินรถได   แต�องค4ความรู เก่ียวกับความ
จําเปbนในการลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและอ่ืนๆจะอยู�ภายใต การดูแลของบริษัทเดินรถซ่ึงใกล ชิดกับผู โดยสาร
และลูกค าท่ีใช บริการขนส�งสินค าท่ีสุด 

2.ด านการปฏิบัติการ (Operational priorities) 

 โดยส�วนใหญ�แล วเม่ือมีการแยกโครงสร างพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกัน ศูนย4ควบคุมการเดิน
รถไฟ  (Train control centers) และสถานี จะไปอยู�ในความดูแลของหน�วยงานด านโครงสร างพ้ืนฐาน  
 การจัดลําดับก�อนหลังในการกําหนดตารางเดินรถ และการรับมือกับสถานการณ4ปWญหาท่ีเกิดข้ึน (การ
หยุดเดินรถไฟ รถตกตาง เส นทางขาด ปfดเส นทาง) น�าจะข้ึนอยู�กับบริษัทเดินรถท่ีใกล ชิดกับผู โดยสารและ
ลูกค าท่ีใช บริการขนส�งสินค าท่ีสุด แต�เม่ือมีการแบ�งแยกโครงสร างพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกัน การ
ตัดสินใจในเรื่องเหล�านี้ก็จะข้ึนอยู�กับหน�วยงานด านโครงสร างพ้ืนฐาน เรื่องง�ายอย�างเช�นการขายต๋ัวก็อาจจะ
กลายเปbนเรื่องยาก บริษัทเดินรถจะต องเช�าสํานักงานหรือพ้ืนท่ีขายต๋ัวจากหน�วยงานท่ีดูแลด านโครงสร าง
พ้ืนฐาน ในราคาค�าเช�าท่ีหน�วยงานนี้เปbนคนกําหนดอีกด วย 
 ประเด็นเรื่องความปลอดภัย  (Safety issues) การสร างและบํารุงรักษารางรถไฟจะเชื่อมโยงใกล ชิด
กับการสร างและบํารุงรักษาล อเลื่อน (Rolling stock) การประสานงานระหว�างสองส�วนนี้ จะซับซ อนมากข้ึน 
ทํานองเดียวกันกับกฎระเบียบด านความปลอดภัยในการเดินรถ  หากการบริหารจัดการ การประสานงาน
ระหว�างหน�วยงานท่ีกํากับดูแลด านโครงสร างพ้ืนฐาน กับหน�วยงานท่ีดูแลความปลอดภัย และบริษัทเดินรถ 
การประสานงานประเด็นท่ีเก่ียวกับด านเทคนิค ระหว�างโครงสร างพ้ืนฐาน และล อเลื่อนจะมีปWญหาตามมาด วย 
ผลลัพธ4ท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศ คือ การมีระบบท่ีซับซ อนมากข้ึน ทําให กฎระเบียบด านความปลอดภัยใน
การเดินรถจะถูกกําหนดใน 3 ระดับ คือ หน�วยงานด านความปลอดภัยระดับประเทศ และ หน�วยงานท่ีกํากับ
ดูแลด านโครงสร างพ้ืนฐานทางราง และ บริษัทเดินรถ (รถไฟ) ลักษณะนี้จะทําให การบริหารจัดการด านความ
ปลอดภัยยากและซับซ อนมากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกันยิ่งทําให เปbนปWญหาต�อระดับความปลอดภัยมากข้ึนไป
อีก  
 นี่เปbนการแสดงให เห็นถึงภาพรวมอย�างย�อๆ  การแยกโครงสร างพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกัน 
ยังทําให เกิดปWญหาท่ีสําคัญมากมาย เช�นลักษณะ การจัดการทางการเงิน เช�น จะแบ�งแยกทรัพย4สินระหว�าง
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บริษัทท่ีจะเดินรถและหน�วยงานท่ีจะกํากับดูแลโครงสร างพ้ืนฐานกันอย�างไร, จะมีการเก็บค�าธรรมเนียมการใช 
รางเพ่ือการจัดการทางการเงินของโครงสร างพ้ืนฐานหรือไม�, รายได ของบริษัทเดินรถควรจะเปbนอย�างไร และ
อะไรจะเกิดข้ึนกับราคาค�าต๋ัว และประเด็นปWญหาอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ ยังจะมีผลกระทบกับคนงานโดยตรง โดยส�วนใหญ� ในบริษัทท่ีมีโครงสร างพ้ืนฐานและการเดินรถ
รวมอยู�ด วยกัน จะมีตลาดแรงงานภายใน ซ่ึงในส�วนนี้จะต องลดลงอย�างแน�นอน และเม่ือมี 2 บริษัทแยกออก
จากกัน เปbนไปได ว�าจะต องมีการเจรจาข อเรียกร องหรือข อตกลงสภาพการจ างกันใหม� และอาจจะมีการออก
กฎหมายใหม�ท่ีแตกต�างออกไปด วย 
 สรุปให เห็นได ว�า ผลจากการแปรรูปรถไฟของรัฐไปเปbนเอกชน การปรับโครงสร างรถไฟของรัฐโดยแยก
โครงสร างพ้ืนฐาน การบริการสนับสนุน และการเดินรถออกจากกัน โดยมีการเปfดประมูล ให สัมปทาน ซ่ึงใน
ประเทศต�างๆในยุโรปนั้น ไม�หลักฐานใดเลยท่ีพิสูจน4หรือเปbนตัวบ�งชี้ท่ีแน�นอนเลยว�าประสบความสําเร็จ มี
เพียงแต�ข้ึนอยู�กับทางเลือกทางการเมือง นโยบายทางการเมืองเท�านั้น 

หมายเหตุ : บริษัทโฮลด้ิง (Holding company) หมายถึง บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได จากการถือ
หุ นในบริษัทอ่ืนเปbนหลัก และไม�มีการประกอบธุรกิจอย�างมีนัยสําคัญเปbนของตนเอง ซ่ึงอาจเปbนการลงทุนใน
บริษัทในประเทศหรือบริษัทในต�างประเทศ โดยต องไม�มีลักษณะเปbนการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงิน
ลงทุน (Investment Company) โดยบริษัทโฮลด้ิงจะถือหุ นหรือหลักทรัพย4ท้ังหมดหรือมากกว�าร อยละ 50 
ของบริษัทอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ือการควบคุมยิ่งกว�าเพ่ือการลงทุน บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือควบคุมดูแลบริษัท
อ่ืนโดยเฉพาะจัดว�าเปbนบริษัทผู ถือหุ นอย�างแท จริง (Pure Holding Company) ส�วนบริษัทท่ีทําธุรกิจของ
ตนเองพร อมกับดูแลบริษัทอ่ืนด วยเรียกว�า บริษัทผู ถือหุ นแบบผสม (Mixed Holding Company or 
Holding-operating Company)   
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ข*อเสนอของ สร.รฟท.ต�อการปรับปรุงพัฒนาการรถไฟฯอย�างย่ังยืน 

โดยไม�จําเป$นต*องจัดตั้งกรมการขนส�งทางราง 

ยุทธศาสตร' ท่ี 1  การบริหารจัดการองค'กรให*มีประสิทธิภาพ 

1. ด*านโครงสร*างองค'กร การรถไฟฯควรจัดต้ังหน�วยธุรกิจบริหารทรัพย4สินเปbนบริษัทลูก โดย รฟท. ถือหุ น 100% 
เนื่องจาก รฟท. ไม�มีผู เชี่ยวชาญในด านการบริหารทรัพย4สิน รายได จากการบริหารสัญญาเช�าท่ีดิน ต องแก ไขและ
ปรับปรุงใหม� ต องประเมินมูลค�าใหม�ท้ังหมด โดยพิจารณาจากราคาเช�าท่ีเปbนปWจจุบัน   ปรับลดหน�วยงานท่ีซํ้าซ อน
และตําแหน�งบางตําแหน�งท่ีไม�จําเปbน  ปรับปรุงกฎระเบียบและคําสั่งต�างๆ เพ่ือให เข ากับสถานการณ4ปWจจุบัน 
เนื่องจากระเบียบคําสั่งไม�เปbนปWจจุบันและล าสมัย และปรับปรุงระบบสารบรรณให รวดเร็วข้ึน 

2. ด*านการเงินและการบัญชี  การรถไฟต องแยกบัญชีในด านต�างๆ ให ชัดเจน เช�น บัญชีการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐาน
และค�าบํารุงรักษาโครงสร างพ้ืนฐาน  บัญชีด านการเดินรถ บัญชีด านบุคลากร  ท้ังนี้เม่ือมีการแยกบัญชีชัดเจนแล ว
ให รัฐเปbนผู รับผิดชอบค�าใช�จ�ายเก่ียวกับโครงสร างพ้ืนฐานท้ังหมดเช�นเดียวกับนโยบายท่ีจะมอบให กรมการขนส�ง
ทางทางได รับงบประมาณด านการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐาน 

3. ลดต*นทุนการดําเนินการ  จากแนวโน มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึน การรถไฟควรศึกษาและเปลี่ยนการใช พลังงาน
ของรถจักรจากระบบน้ํามันเปbนระบบไฟฟpา  ยกเลิกขบวนรถท่ีไม�จําเปbน เช�น ขบวนรถท่ีให บริการในเวลาท่ีทับซ อน 
และรับพนักงานให เพียงพอเพ่ือให พนักงานมีเวลาทํางานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและลดการทํางานเกิน
กว�าเวลาทํางานปกติของพนักงาน 

4. ด*านการซ�อมบํารุง เร�งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ4ในการซ�อมบํารุงให ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  กระบวนการจัดหา
อะไหล�ซ�อมบํารุงให ตรงตามมาตรฐานและให เพียงพอต�อการซ�อมบํารุงและกระจายให หน�วยซ�อมในส�วนภูมิภาค
อย�างเพียงพอ  จัดให มีหน�วยเคลื่อนท่ีเร็วในการซ�อมบํารุงและต องมีการกําหนดอายุการใช งานหรือวาระของรถจักร 
รถจักร รถพ�วง ให เหมาะสมเพ่ือรถมีสภาพท่ีพร อมให บริการอยู�เสมอ 

5. ให*เอกชนร�วมลงทุน  ศึกษาแนวทางการขนส�งสินค าให มีการเชื่อมโยงเครือข�ายภาคเอกชนร�วมขนส�งสินค าใน
ระบบ Door to Door  สถานีรถไฟสามารถเปfดให บริการ Counter Service รับชําระค�าบริการต�างๆ  การวาง
ระบบเครื่องจําหน�ายต๋ัวอัตโนมัติ  การร�วมกับภาคเอกชนจัดขบวนรถนําเท่ียวไปยังสถานท่ีต�างๆให มากข้ึน  รวมถึง
เพ่ิมปริมาณการขนส�งสินค า เช�นเพ่ิมตู สัมภาระในขบวนรถโดยสาร 

6. มาตรฐานด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน เร�งรัดการสร างทางคู� การสํารวจเส นทางและการพิจารณาสิ่งแวดล อมต องควบคู�
กันไปเพ่ือลดเวลาและความล�าช าของโครงการ  ปรับปรุงสะพานท่ัวประเทศให สามารถรองรับน้ําหนักได  20 ตัน/
เพลาเพ่ือรองรับรถจักรท่ีจัดซ้ือมาใหม� เปลี่ยนรางให เปbนขนาดมาตรฐาน 100 ปอนด4 เปลี่ยนหมอนไม ให เปbนหมอน
คอนกรีต เปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณให เปbนไฟสีท้ังหมดและระบบการควบคุมการเดินรถให ใช ระบบการควบคุม
การเดินรถจากศูนย4กลาง และปรับปรุงทางผ�านให เปbนสะพานหรืออุโมงค4ข ามทางรถไฟ 
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ยุทธศาสตร'ท่ี2 การบริหารจัดการทรัพย'สินและท่ีดิน 

จัดทําแผนแม�บทในการพัฒนาท่ีดินโดยปรับปรุงระบบฐานข อมูลของท่ีดินและว�าจ างท่ีปรึกษา ทีมงาน 
ในการจัดทําแผน  สํารวจข อมูลท่ีดินท้ังหมดให เปbนปWจจุบันว�ามีท่ีใดบ าง มีจํานวนเท�าใด แล วแบ�งแยกส�วนท่ีดินท่ีใช 
ในการเดินรถ และท่ีดินท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย4 แล วจัดเก็บข อมูลโดยใช ระบบสารสนเทศจัดเก็บข อมูลและผลักดัน
ให มีการออกโฉนดท่ีดินรถไฟท่ัวประเทศ 

 การเร�งรัดพัฒนารายได โดยปรับโครงสร าง ค�าเช�า  ในระยะสั้นก�อนท่ีจะแยกหน�วยธุรกิจบริหาร
ทรัพย4สิน ให บริหารจัดการสัญญาเช�าเดิมท่ีมีอยู�โดยปรับปรุงอัตราค�าเช�าท่ีดินให สอดคล องกับราคาท่ีดินเชิงธุรกิจให 
เปbนปWจจุบัน  จัดต้ังหน�วยงานรับผิดชอบในการบริหารสัญญาเช�าเดิม  ตามย�านสถานีใหญ�ๆย�านแม�น้ํา ฯลฯติดตาม
การจัดเก็บรายได ผู เช�าท่ีดินเดิมในสถานท่ีต�างๆ (หน�วยงานราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ) เพ่ือจัดเก็บรายได ให 
เปbนไปตามสัญญา 

 ในระยะยาว :   แยกหน�วยธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย4และท่ีดิน หารายได จากท่ีดิน (รถไฟ
ดําเนินการเองไม�ได  ไม�มีประสิทธิภาพ) ซ่ึง พรบ. การรถไฟ 2494 ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2543 (ต้ังบริษัทลูก) เพ่ือบริหาร
จัดการท่ีดินโดยจ างนักบริหารมืออาชีพด านอสังหาริมทรัพย4บริหารงานของหน�วยธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค�าจากท่ีดิน 

หาวิธีการ รูปแบบการพัฒนา พ้ืนท่ีบุกรุก รุกล้ําให เกิดประโยชนมีรายได โดยคํานึงถึงมิติทางสังคมแบบมี
ส�วนร�วมอยู�ร�วมกันได   csr 

    จัดเก็บรายได อ่ืน ๆ โดยสร าง Connectivity กับระบบขนส�งประเภทอ่ืน ให สินค าบรรจุหีบห�อให ถึงมือ
ผู ใช บริการอย�างรวดเร็ว แบบอย�างสากล เช�น Express Rail and Road Transport  และหารายได ในพ้ืนท่ีของ 
ARL/รถไฟสายสีแดง   

ยุทธศาสตร'ท่ี 3การปรับปรุงการให*บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
1. เพ่ิมรายได จากการขนส�งสินค า โดยการเพ่ิมจํานวนขบวนรถ ระหว�าง ICD ลาดกระบัง กับท�าเรือน้ําลึกแหลม
ฉบัง รับประกันเวลาเพ่ือสร างความภาพลักษณ4และความเชื่อม่ันให กับผู ประกอบการและมีการจัดทําสถานีขนถ�าย
สินค าแบบ Hap & Spoke ในแต�ละเส นทาง 
2. เพ่ิมรายได จากรถโดยสารโดยการยกระดับคุณภาพการให บริการท้ังด านความสะดวกสบาย ความตรงต�อเวลา
ของขบวนรถและราคาท่ีเหมาะสมพร อมยกระดับความปลอดภัยในด านการเดินรถ 
3. ปรับปรุงโครงสร างพ้ืนฐานให มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือการลดอุบัติเหตุรวมท้ังแก ไขจุดตัดทางรถไฟและทางลัก
ผ�าน 
4. สร างสถาบัน ศึกษา ค นคว า วิจัย รวมท้ังหน�วยงานการผลิต การซ�อม สร าง เพ่ือความยั่งยืนของการรถไฟฯท้ัง
ระบบเช�นในอดีต 
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ยุทธศาสตร'ท่ี4  การพัฒนาบุคลากรภายในการรถไฟ 

1. เตรียมความพร อมด านบุคลากรท้ังในด านปริมาณ ทักษะ และทัศนคติ รวมท้ังระบบงานบริหารงาน บุคคล
สมัยใหม� รองรับการขยายการให บริการโดยสารและโลจิสติกส4 ภายใต โครงการทางคู�ท่ัวประเทศ โดยยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม 2541 และรับพนักงานให เพียงพอต�อการดําเนินงาน 
2. ปรับปรุงวัฒนธรรมการทํางานใหม�ในรูปแบบหมู�คณะ(ทีม) เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการประสานงาน โดยมุ�งเน น
ผลสัมฤทธิ์(ความพึงพอใจของผู ใช บริการ) โดยอาศัยรูปแบบการจัดการบริหาร การเปลี่ยนแปลง(change 
Management ) และคณะผู นําการเปลี่ยนแปลง (change Agent) 
3. ยกระดับโรงเรียนรถไฟให เปbนสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางอาเซียน เพ่ือรองรับการพัฒนาทักษะพนักงาน 
รฟท. ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร และเปbนหน�วยงานกลางในการแลกเปลี่ยนความรู กับ หน�วยงานวิจัย
ด านระบบรางของต�างประเทศ 
4. จัดต้ังศูนย4พัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติการระบบรถไฟฟpา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ทําไมฅนรถไฟ ไม�เอากรมราง                                 ���� 28 

 

บทส�งท*าย 

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�งประเทศไทย(สร.รฟท.) สมาชิก พนักงานและครอบครัวท่ีเรียกว�า 
“คนรถไฟ”มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ “คนรถไฟ”ว�าเราสามารถท่ีจะพัฒนาให การรถไฟฯพลิกฟn�นสู 
ความก าวหน า ม่ันคง ยั่งยืน เปbนเสาหลักทางด านการขนส�งและระบบโลจิสติกส4เพ่ือความเจริญรุ�งเรืองของ
ประเทศชาติได อย�างแน�นอนเฉกเช�นในอดีต เพียงแต�ให ผู เก่ียวข องในสังคมเข าใจ อย�าบิดเบือน ก�อให เกิดความ
เข าใจผิด แม ว�าการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการรถไฟฯยังคงมีความจําเปbนท่ีจะต องขาดทุนเพ่ือผลกําไร
ของประเทศ เพ่ือความผาสุกของคนในชาติ ก็จําเปbนท่ีจะต องทํา เปbนหน าท่ีของรัฐท่ีจะต องทํา คนรถไฟมีศักยภาพ
เพียงพอ แม ว�าท่ีผ�านมาจะต องเผชิญกับปWญหานานัปการ และการบิดเบือนข อมูลความเปbนจริงจากผู เก่ียวข องท่ีไม�
ปราถนาดีต�อการรถไฟ ต�อประเทศชาติและประชาชน ทําให สังคมเข าใจการรถไฟฯ คนรถไฟฯในทางท่ีไม�ดีส�งผล
ต�อภาพลักษณ4และความเชื่อม่ัน สร.รฟท.ได พยายามนําเสนอและอธิบายความเปbนจริงให ประชาชน ให สังคมได รับ
รู  แล วร�วมกันเปลี่ยนแปลงแก ไขอย�างเปbนระบบโดยยึดเอาผลประโยชน4ของส�วนรวมอันหมายถึงประเทศชาติ
ประชาชนเปbนท่ีตั้ง ไม�มีอคติท่ีนําเอาทรัพย4สินสาธารณะไปมอบให แก�กลุ�มทุน นักธุรกิจ ท่ีกระหายในผลกําไรโดยไม�
ใส�ใจประชาชน ข อเสนอท่ี สร.รฟท.ได ระดมความคิดเห็นจากกรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกและพนักงานผ�าน
รูปแบบและช�องทางต�างๆบวกกับประสบการณ4จากรุ�นสู�รุ�นเกือบ 120 ปd ขอยืนยันอีกครั้งว�า “คนรถไฟ”ทําได  จึง
ไม�จําเปbนต องต้ังองค4กรใหม�ข้ึนมาให ยุ�งยาก ซํ้าซ อน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ�นดินอย�างไม�ควรท่ีจะเปbน นี่คือ
เหตุผลท่ีจะบอกว�า “คนรถไฟไม�เอากรมขนส�งทางราง”และเชิญชวนทุกท�าน ท้ังคนรถไฟ และประชาชนร�วม
รณรงค4แสดงจุดยืนเช�นเดียวกับ “สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห�งประเทศไทย” 
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ในสถานการณ'การจัดตั้งกรมการขนส�งทางราง และ พ
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ภาคผนวก 
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สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “ทิศทางจุดยืนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหิกจรถไฟฯ

ในสถานการณ'การจัดตั้งกรมการขนส�งทางราง และ พ.ร.บ.บริหารการขนส�ง
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บริหารการขนส�ง พ.ศ..... 


