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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ 
ของประเทศ*  

รูปแบบการชดเชยผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะในลักษณะเหมาจายแกการ
รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) สรางความไมชัดเจนในประเด็นของความรับผิดชอบตาม
ผลงาน (accountability) โดยภาครัฐไมอาจแนใจไดวาขนาดของการขาดทุนที่เกิดข้ึนเปน
ผลมาจากพันธะการใหบริการสาธารณะหรือจากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้ง
การชดเชยที่คอนขางลาชาทําใหบ่ันทอนสถานภาพทางการเงินของ รฟท. มาโดยลําดับ 
เมื่อขาดเงินทุนสําหรับการพัฒนาบริการ (เพ่ิมราง หัวรถจักร แคร และพนักงาน) เพ่ือ
รองรับความตองการที่เพ่ิมข้ึนไมอาจกระทําไดอยางคลองตัว ทําใหการบริการขาดความ
แนนอน (reliability) ผูประกอบการจึงหันไปใชรถบรรทุกมากข้ึนสงผลตอตนทุนโลจิสติกส
และศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยในเวทีโลก บทความนี้นําเสนอทางออกหนึ่งที่
สามารถสรางความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบตามผลงานผานการจัดโครงสรางเชิง
สถาบัน (institutional arrangement) ที่อาจสรางโอกาสในการทําธุรกิจ (business model)

1 
ของกิจการรถไฟในรูปแบบตางๆ 

ความเดิม 

กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดในการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทั้งระบบ โดย
แบงแยกกลไกการบริหารจัดการดานนโยบาย ดานการกํากับดูแล และดานการประกอบ
กิจการออกจากกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารทรัพยากรของภาครฐัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

                                                        
*  สรุปจากรายงานสรุปสําหรับผูบริหารเร่ือง “โครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสรางสาขาการ

ขนสงทางรถไฟของประเทศ” ของ ดร. ณรงค ปอมหลักทอง ผูอํานวยการวิจัยดานการขนสง
และโลจิสติกส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะ ซ่ึงเสนอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 

1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน รายงานการศึกษาเชิงลึกเร่ืองการจัดโครงสรางเชิงสถาบันของ
ภาครัฐในการบริหารจัดการระบบการขนสงทางรถไฟของประเทศ และรายงานการศึกษาเร่ือง
แนวทางรูปแบบธุรกิจ (Business Model) คูมือและเกณฑการประเมินผลในการใหเอกชนเขา
มีสวนรวม ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทาง
รถไฟของประเทศ 
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และเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันกันระหวางตลาดภายในประเทศ รวมทั้งทําใหผูใชบริการ
ไดรับบริการท่ีดีข้ึน ตลอดจนเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการ
ของไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติใหความเห็นชอบ
ในหลักการของกรอบโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ ซึ่งแบงแยกบทบาทของภาครัฐ
และ รฟท. ในการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟของประเทศ โดยภาครัฐเปนฝายจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเครือขายระบบขนสงทางรถไฟ (network development) เชน การ
กอสรางทางคู การขยายเสนทางใหม การปรับปรุงทาง และการปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณในเครือขายที่พัฒนาใหม  สวน รฟท. มีบทบาทในการบํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานและจัดการเดินรถ (infrastructure maintenance and operation: IMO) ในขณะที่การ
ประกอบกิจการขนสงทางรถไฟ นอกจาก รฟท. แลว อาจมีผูประกอบการจากภาคเอกชน
เขามารวมใหบริการ ทั้งนี้ภาครัฐและ รฟท. จะตองรวมกันพิจารณากรอบแนวทางและ
วงเงินงบประมาณที่จะสนับสนุนพันธะการใหบริการสาธารณะ (public service obligation: 

PSO) หรือการเดินรถเชิงสังคมใหแก รฟท. 

แนวทางการศึกษา 

กรอบแนวคิดการศึกษาเพื่อการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ
ประกอบดวยการวิเคราะหองคประกอบสองดานหลัก คือ การกํากับดูแลและบทบาท
ภาครัฐ โดยการกํากับดูแลเปนการแบงแยกโครงสรางพ้ืนฐานออกจากการประกอบการ
เพ่ือใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานอยางเหมาะสม รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบที่
จําเปนสําหรับการกํากับดูแล ไดแก กฎระเบียบดานการใชโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ
เก่ียวกับการประกอบการ และดานความปลอดภัย ในขณะที่ภาครัฐตองมีบทบาทในดาน
การบริหารจัดการหนี้สิน ทรัพยสิน ทรัพยากรมนุษย ของ รฟท. การปรับโครงสรางองคกร
ที่เก่ียวของกับการขนสงทางรถไฟของประเทศ การใหเงินอุดหนุนโครงสรางพ้ืนฐานและ
การกําหนดคาธรรมเนียมการใชโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการใหเงินอุดหนุนพันธะการ
ใหบริการสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบงแยกโครงสรางพื้นฐาน 
ออกจากการประกอบการ 

การกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับ 
การใชงานโครงสรางพื้นฐาน 

การกําหนดกฎระเบียบดาน 
ความปลอดภัยเกีย่วกับ 
การประกอบการกิจการ 

ขนสงทางรถไฟ 

การกํากับดูแล 

การบริหารจัดการหน้ีสิน ทรัพยสิน 
และทรัพยากรมนุษย 

ของ รฟท. 

การปรับโครงสรางองคกร 
ที่เกี่ยวของกับการขนสง 
ทางรถไฟของประเทศ 

การใหเงินอุดหนุน 
พันธะการใหบริการสาธารณะ  

บทบาทภาครฐั 

การกําหนดกฎระเบียบดาน
เศรษฐกิจเกี่ยวกับ 

การประกอบการกิจการ 
ขนสงทางรถไฟ 

การใหเงินอุดหนุนโครงสรางพื้นฐาน
และการกําหนดคาธรรมเนียมการใช

โครงสรางพื้นฐาน 

สินทรัพย 
(assets) 

หน้ีสิน 
(liabilities) 

กําลังคน 
(workforce) 

การบริหารจัดการ 
(management) 

ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร 

(strategic focus) 

ปจจัยเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับระบบ (building blocks)   

การจัดโครงสราง
เชิงสถาบัน 

(institutional 
arrangement) 

แนวทางรูปแบบธุรกจิ (business model) 

ความเส่ียงของการปรับโครงสราง 
สาขาการขนสงทางรถไฟ  

แผนทีก่ลยทุธการปรบัโครงสราง 
สาขาการขนสงทางรถไฟ 

กฎหมายปจจุบนัที่เกี่ยวของ 
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บทความนี้สรุปผลการศึกษาการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟของ
ประเทศซึ่งแบงเปนหาสวนหลัก ไดแก 

1. การปรับโครงสรางการกํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟ  
2. บทบาทของภาครัฐในสาขาการขนสงทางรถไฟ  
3. การมีสวนรวมของภาคเอกชนในสาขาการขนสงทางรถไฟ  
4. ความเส่ียงของการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ  
5. กรอบยทุธศาสตรการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ  

1. การปรับโครงสรางการกํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟ 

   แนวทางการปรับปรุงการกํากบัดูแล 

รูปแบบการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทยคือ การ
แบงแยกโครงสรางพื้นฐานออกจากการใหบริการ  ดังนั้นการปรับปรุงการกํากับดูแล
จําเปนตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบและการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสม ซึ่งใน
ปจจุบันการกํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดมอบอํานาจให รฟท. ออกระเบียบและ
ขอบังคับภายใตพระราชบัญญัติการจัดวางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 

อยางไรก็ดี การท่ี รฟท. เปนผูประกอบการรายเดียวอีกทั้งเปนผูกํากับดูแล ทําให
เอกชนเขามารวมลงทุนและรวมประกอบกิจการไดยาก ซึ่งจะเห็นไดวา ในตางประเทศรัฐ
ไดลดบทบาทในการประกอบกิจการและใหเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน  

การปรับปรุงกฎระเบียบนี้ทางกระทรวงคมนาคมไดดําเนินการโดยการยกราง
พระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศ
ไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดี สําหรับแนวทางการปรับโครงสรางการ
กํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟแสดงไดดังรูปที่ 2 

การปรับโครงสรางการกํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟมีระยะเวลาเปลี่ยนผาน
สามระยะ ดังนี ้

ระยะที ่1 รฟท. ควรแบงแยกบัญชีโครงสรางพ้ืนฐานและการประกอบการออกจาก
กัน ซึ่งการดําเนนิงานในสวนนี ้ รฟท. ไดเริม่แยกบัญชีแลว สวนกระทรวงคมนาคมควรมี
บทบาทในการออกกฎระเบียบดานการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานความปลอดภัย และ
ดานเศรษฐกจิ โดยผลักดันรางพระราชบัญญัติบรหิารการขนสง พ.ศ. .... รวมกับ รฟท. 
เพ่ือจัดเตรียมกฎระเบียบดานเศรษฐกิจ ซึ่งในระยะแรกนี้ รฟท. ยังเปนผูประกอบการ
ผูกขาดรายเดียวอยู แตเริม่มีการแบงแยกโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเร่ือง
ตนทุนในสวนตางๆ ของกิจการรถไฟ 
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รูปที่ 2 แนวทางการปรับโครงสรางการกํากับดูแลสาขาการขนสงทางรถไฟ   
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
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หมายเหตุ: ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง พ.ศ. .... มีผลบังคับใชเม่ือเริ่มระยะท่ี 2 

รฟท. 

รฟท. แยกบัญชีตนทุน 
- โครงสรางพื้นฐาน 
- ประกอบการ 

รฟท. 

หนวยธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 

บริษัทเดินรถ 

บริษัทบริหารทรัพยสิน 

รฟท. 

หนวยธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 

บริษัทเดินรถ 

บริษัทบริหารทรัพยสิน 

รฟท. 

บริษัทโครงสรางพื้นฐาน 

บริษัทเดินรถ 

บริษัทบริหารทรัพยสิน 

รฟท. 

บริษัท รฟท. โครงสรางพื้นฐาน  
ท่ีมีรัฐเปนเจาของ 

บริษัทเดินรถ 

บริษัทบริหารทรัพยสิน 

กระทรวงคมนาคม 

รฟท. 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การขนสงทางรถไฟ 

ตาม พ.ร.บ. บริหารการขนสง  

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง 

พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
การจัดตั้งกรมการรถไฟ 

รฟท. จัดเตรียมกฎระเบียบ 
เกี่ยวกับการใชงาน 
โครงสรางพื้นฐาน 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การขนสงทางรถไฟมีอํานาจ 
ในการบังคับใชกฎระเบียบและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การใชงานโครงสรางพื้นฐาน  

โดยมีกรมการรถไฟ 
เปนหนวยงานปฏิบัติ 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การขนสงทางรถไฟ 

กําหนดคาธรรมเนียมใน 
การใชงานโครงสรางพื้นฐาน 

กรมการรถไฟมีหนาท่ีศึกษา 
การกําหนดคาเชาใชราง 
ท่ีเปนธรรม เพื่อเสนอให
คณะกรรมการกํากับดูแล 

การขนสงทางรถไฟประกาศใช 

กระทรวงคมนาคม 

รฟท. 

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง 

พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
การจัดตั้งกรมการรถไฟ 

รฟท. จัดเตรียมกฎระเบียบ 
ดานความปลอดภัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคมออกกฎกระทรวง 

ตามกฎระเบียบดาน 
ความปลอดภัยของ รฟท. 

กรมการรถไฟเปนหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย 

กระทรวงคมนาคม 
ผลักดันการจัดตั้งหนวยงาน
รับรองมาตรฐานเทคโนโลยี 

กรมการรถไฟเปนหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย 

หนวยงานรับรองมาตรฐาน
เทคโนโลยีเปนหนวยงาน 
อนุญาตมาตรฐานของ 

ระบบรถไฟ 

กระทรวงคมนาคม 

รฟท. 

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง 

พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคมผลักดัน 
การจัดตั้งกรมการรถไฟ 

กระทรวงคมนาคมรวมกับ 
รฟท. จัดเตรียมกฎระเบียบ 

ดานเศรษฐกิจ 
สําหรับการประกอบการ 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การขนสงทางรถไฟ 

ตาม พ.ร.บ. บริหารการขนสง 

กรมการรถไฟเปนฝาย 
เลขานุการของ 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
การขนสงทางรถไฟ 

กรมการรถไฟเปนฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการกํากับดูแล 

การขนสงทางรถไฟ 

กรมการรถไฟมีหนาท่ีศึกษา 
การกําหนดคาเชาใชราง 
ท่ีเปนธรรม เพื่อเสนอให
คณะกรรมการกํากับดูแล 

การขนสงทางรถไฟประกาศใช 
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ระยะที่ 2 รฟท. ควรจัดต้ังหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทเดินรถ และบริษัท
บริหารทรัพยสิน สวนบทบาทเรื่องกฎระเบียบดานการใชงานโครงสรางพื้นฐาน ดาน 
ความปลอดภัย และดานเศรษฐกิจ จะมีคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงคมนาคมเขามาทําหนาที่ในสวนนี้ โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟมีอํานาจในการบังคับใชและปรับปรุง
กฎระเบียบเก่ียวกับการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน และจัดต้ังหนวยงานระดับสํานักงานให
ทําหนาที่กํากับดูแลดานเศรษฐกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีหนาที่ในการออก
กฎกระทรวงตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของ รฟท. กระทรวงคมนาคมควรผลักดัน
การจัดต้ังหนวยงานรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีรถไฟ (notified body) เพ่ือทําหนาที่กํากับ
ดูแลมาตรฐานเทคโนโลยีดานความปลอดภัย ในระยะที่ 2 นี้ ตองมีการแบงแยกโครงสราง
พ้ืนฐานออกมาจากการดําเนินการอยางชัดเจน และมีการแบงแยกอํานาจการกํากับดูแล
ออกมาจากการประกอบการ  

ระยะที่ 3 มีการแบงแยกบริษัทโครงสรางพ้ืนฐานและบริษัทเดินรถใหสามารถ
ทํางานเปนอิสระอยางชัดเจน โดยมีทางเลือกการแบงแยกโครงสรางพ้ืนฐานสองรูปแบบ 
ไดแก 1) ใหบริษัทโครงสรางพ้ืนฐานเปนบริษัทลูกของ รฟท. หรือ 2) ใหแบงแยกกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานออกมาเปนบริษัท รฟท. โครงสรางพ้ืนฐาน ที่มีรัฐเปนเจาของ เปนอิสระ
จาก รฟท. ที่ดําเนินกิจการเดินรถ และมีคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟทํา
หนาที่กําหนดคาธรรมเนียมในการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน สวนหนวยงานรับรองมาตรฐาน
เทคโนโลยีรถไฟทําหนาที่ออกใบอนุญาตมาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถไฟ และ 
ผูกํากับดูแล (regulator) ทําหนาที่เปนหนวยงานใหใบอนุญาตประกอบการ  ในระยะนี้ 
กฎระเบียบตางๆ กําหนดโดยหนวยงานที่เปนอิสระจากการประกอบการเพ่ือกระตุนให
เอกชนเขามาประกอบการในสาขาการขนสงทางรถไฟ 

   แนวทางการกาํกับดูแลดานความปลอดภัย  

การใชอํานาจกํากับดูแลดานความปลอดภัยแบงไดเปนสามระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การกํากับดูแลดานความปลอดภัยยังคงอยูในความรับผิดชอบของ รฟท. 

โดยกระทรวงคมนาคมมีหนาที่ผลักดันรางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... และ
ผลักดันการจัดต้ังกรมการรถไฟ เพ่ือทําหนาที่ผลักดันนโยบายและกํากับดูแลดานความ
ปลอดภัยและดานเศรษฐกิจ 

ระยะที่ 2 ภายหลังจัดต้ังกรมการรถไฟแลวเสร็จ กรมการรถไฟมีหนาที่บังคับใช
กฎหมาย ในขณะที่กระทรวงคมนาคมมีหนาที่ผลักดันหนวยงานรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี
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รถไฟเพ่ือเปนหนวยงานอิสระในการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การเดินรถ ไดแก หัวรถจักร แคร ตูโดยสาร รางรถไฟ รวมถึงทําหนาที่ออกใบอนุญาต
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถไฟใหแกผูประกอบการ 

ระยะที่ 3 กรมการรถไฟเปนผูกํากับดูแลดานความปลอดภัยและบังคับใชกฎหมาย 
ในขณะที่หนวยงานรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีรถไฟเปนหนวยงานตรวจสอบมาตรฐาน
และออกใบอนุญาตรับรองหัวรถจักร  แคร  ตูโดยสาร  รางรถไฟ  และอุปกรณตางๆ ที่
เก่ียวของกับการเดินรถ 

  แนวทางการกาํกับดูแลดานเศรษฐกิจ 

การกํากับดูแลดานเศรษฐกิจแบงไดเปนสามระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 กระทรวงคมนาคมผลักดันรางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... 

และผลักดันการจัดตั้งกรมการรถไฟ และกระทรวงคมนาคมรวมกับ รฟท. จัดเตรียม
ระเบียบดานเศรษฐกิจสําหรับการประกอบการ 

ระยะที่ 2 ภายหลังรางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ผานการพิจารณา
และมีผลบังคับใช คณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟตามกฎหมายนี้มีอํานาจใน
การใหใบอนุญาต และภายหลังจัดต้ังกรมการรถไฟแลวเสร็จ กรมการรถไฟทําหนาที่เปน
เลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟ โดยมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติระหวางการประกอบกิจการเสนอตอคณะกรรมการกํากับดูแล
การขนสงทางรถไฟเพ่ือประกาศใช อีกทั้งทําหนาที่กําหนดโครงสรางอัตราคาบริการให
เปนธรรมตอผูใชบริการ และรับคํารองเรียนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสง
ทางรถไฟพิจารณา 

ระยะที่ 3 กรมการรถไฟมีหนาที่ศึกษาการกําหนดคาเชาใชราง (access charge) ที่
เปนธรรม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟประกาศใชตอไป 

 

2. บทบาทของภาครัฐในสาขาการขนสงทางรถไฟ 

ภาครัฐตองคํานึงถึงการกําหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบ
การขนสงทางรถไฟอยางเปนรูปธรรม ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ 
รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของ โดยภาครัฐควรมีสวนรวมในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน
โดยตรง และควรเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมลงทุนในกิจการขนสงทางรถไฟ ดวย
การกําหนดรูปแบบการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจใหแกภาคเอกชน 
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แนวทางในการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟมีสามระยะ ไดแก  
ระยะที่ 1 มีลักษณะผูกขาด ประกอบดวยสามขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 เปนการ

เตรียมความพรอมของ รฟท. โดยบริหารจัดการหนี้สิน ทรัพยสิน ทรัพยากรมนุษย และ
ผลประกอบการ ทั้งนี้ รฟท. ยังคงเปนหนวยงานหลักที่ใหบริการ ข้ันที่ 2 เปนการแบงแยก
โครงสรางพ้ืนฐานออกจากการประกอบการ และข้ันที่ 3 จะตองปรับโครงสรางองคกรที่
เก่ียวของกับสาขาการขนสงทางรถไฟ ซึ่งแยกการกํากับดูแลออกจากการประกอบการ (โดย
การกํากับดูแลจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟ) และแบงแยก
หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานออกจากการประกอบการใหมีอิสระในการบริหารจัดการระดับ
หนึ่ง  

ระยะที่ 2 ยังคงผูกขาดแตเริ่มมีการแขงขัน จะตองดําเนินการออกระเบียบเก่ียวกับ
การใชโครงสรางพ้ืนฐาน และการกําหนดคาธรรมเนียมการใชโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึง
การใหเงินอุดหนุนโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการสรางตลาดใหมีแรงจูงใจแกภาคเอกชน
มารวมลงทุนมากยิ่งข้ึน และเปนกิจการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ  

ระยะที่ 3 เปนระยะที่มีการแขงขัน ควรมีการออกกฎระเบียบดานความปลอดภัย
และดานเศรษฐกิจที่เก่ียวกับการประกอบกิจการขนสงทางรถไฟ พรอมทั้งเปดใหเอกชนมี
สวนรวมในการเปนผูประกอบการเดินรถ รวมถึงการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนในการให
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  

3. การมีสวนรวมของภาคเอกชนในสาขาการขนสงทางรถไฟ 

แผนการใหภาคเอกชนมีสวนรวมในกิจการรถไฟสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ
ข้ึนกับประเภทของภารกิจและสภาพตลาด ในชวงเปล่ียนผาน เอกชนอาจมีบทบาทในเรื่อง
การใหบริการรถจักรและลอเล่ือน และการใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคา ในขณะที่
ภาครัฐคงจําเปนตองรับภาระดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพราะตองใชเงินลงทุนสูง
มากและไมสามารถดําเนินการใหคืนทุนไดภายในระยะเวลาอันส้ัน ตัวอยางรูปแบบการมี
สวนรวมของภาคเอกชนที่เปนไปได เชน การใหบริการขนสงผูโดยสารในเสนทางใหม รัฐ
และเอกชนสามารถรวมดําเนินการได โดยรัฐรับภาระดานการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน
แตวาจางใหเอกชนมีสวนรวมในการออกแบบและกอสราง ในขณะเดียวกัน เอกชนสามารถ
เขามาลงทุนระบบรถไฟและใหบริการขนสงภายใตรูปแบบของสัมปทานกอสราง ใหบริการ 
และโอนทรัพยสินโครงการใหแกรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน  ประเด็นที่ตอง
พิจารณาเพ่ิมเติมคือ เอกชนควรเปนผูแบกรับความเส่ียงเชิงพาณิชยเองหรือไม ถารัฐเห็น
วา ความไมแนนอนของการสรางรายไดมีสูงและอาจไปลดทอนแรงจูงใจในการมีสวนรวม
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ของเอกชน รัฐอาจจําเปนตองรับภาระความเสี่ยงเชิงพาณิชยนั้นเอง นอกจากนั้น ปจจัยที่
ชวยใหความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนราบรื่นและประสบความสําเร็จคือ การ
ออกแบบสัญญาที่ดี ซึ่งควรมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจัดสรรความ
เส่ียงของแตละฝายอยางเหมาะสม กําหนดเง่ือนไขทั้งที่สรางแรงจูงใจในการเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดบทลงโทษเพ่ือจํากัดพฤติกรรมใหอยูในกรอบที่ถูกตอง 
เปนตน 

4. ความเส่ียงของการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ 

กระบวนการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟเริ่มมีการเจรจาและไดรับการ
ยอมรับจากผูมีสวนไดเสียไปบางแลว โดยเฉพาะการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใน
หลักการตามแนวทางปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือฟนฟูฐานะทางการเงินของ รฟท. 
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เสนอเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 
โดยใหแบงแยกและโอนสินทรัพยของ รฟท. ใหแกบริษัทลูกเดินรถและบริษัทลูกบริหาร
ทรัพยสิน การดําเนินการในดานตางๆ สวนใหญอยูในข้ันตอนของการออกกฎหมาย การ
แบงแยกสินทรัพยและการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน การผลักดันรางพระราชบัญญัติ
บริหารการขนสง พ.ศ. .... รวมถึงการจัดต้ังกรมการรถไฟ ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญที่จะทําให
การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟจะตองมีการประเมินความเสี่ยงในหา
ดานที่อาจทําใหแนวทางการปรับโครงสรางไมประสบความสําเร็จ ไดแก สินทรัพย หนี้สิน 
การบริหารจัดการ กําลังคน และประเด็นเชิงยุทธศาสตร 

การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการลดความเส่ียงของการปรับโครงสรางสาขา
การขนสงทางรถไฟแสดงในตารางที่ 1  

 

5. กรอบยุทธศาสตรการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ 

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟประกอบดวยสาม
ยุทธศาสตรซึ่งแบงตามระยะ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 เตรียมความพรอมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหสาขาการขนสงทางรถไฟ (การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 1 (ป
ที่ 1-10)) ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกฎระเบียบการบริหารและการกํากับดูแลเพ่ือการแขงขัน 
(การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 2 (ปที่ 11-20)) และยุทธศาสตรที่ 3 

เสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเปดโอกาสในการแขงขันอยางเปนธรรม (การ
ปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 3 (ปที่ 21-30))  



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 72 เดือนกรกฎาคม 2552 (ฉบับพิเศษ)  
 การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟของประเทศ 
 

12 

ตารางที่ 1  การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยงของการปรับโครงสรางสาขาการ
ขนสงทางรถไฟ 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการลดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดาน 
สินทรัพย 

- การบริหารสินทรัพยท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทลูกบริหารทรัพยสิน (บริหารจัดการ
ท่ีดิน จัดเก็บรายได และบริหารสัญญาเชาท่ีดิน
ของ รฟท. โดยใหเอกชนพัฒนาและบริหารท่ีดิน
ของ รฟท.) มีความเสี่ยงท่ีอาจไมสามารถ
พัฒนาศักยภาพของสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ภาระ
บํานาญตามที่วางแผนไวได 

- ใหบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการ
บริหารสินทรัพยเขามาบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงดานหนี้สิน - รฟท. ยังคงมีภาระหนี้สินอยูซึ่งอาจลดโอกาส
และความสามารถในการลงทุนในโครงการ
ใหมๆ และลดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ภายนอก 

- กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณแก
ภาระหนี้สินของ รฟท. โดยใชรายไดของ 
รฟท. และบริษัทลูกจายคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยท่ีกระทรวงการคลังชวยเหลือ 

 - ในทางปฏิบัติภาครัฐยังไมไดสนับสนุนดาน
แหลงเงินทุน 

- ทดลองเดินรถเชิงสังคมแยกจากการ
โดยสารเชิงพาณิชย โดยใชบัญชีตนทุนใน
การแบงแยก 

ความเสี่ยงดาน 
การบริหารจัดการ 

 - การแยกโครงสรางออกเปนบริษัทลูกเดินรถอาจ
เกิดความเสี่ยงจากแรงตอตานของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย 
(สร.รฟท.)  

-  ทําความเขาใจกับ สร.รฟท. และ
ประชาสัมพันธกับพนักงานใหมีสวนรวม
ในการฟนฟูองคกร 

- ทําการตลาดเชิงรุก โดยประชาสัมพนัธให
ความรูกับประชาชน ผูลงทุน พนักงาน 
รฟท. และรัฐบาล ใหทราบถึงประโยชน
และโอกาสในการลงทุน 

 - การจัดตั้งกรมการรถไฟอาจเกิดความเสี่ยงจาก
ความลาชาในการจัดตั้ง และความเสี่ยงในการ
สรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับองคกร 

- จัดใหมีการระดมความคิดเห็นเรื่องการ
จัดตั้งกรมการรถไฟในคณะทํางานกลุม
ยอยระหวางผูออกกฎหมาย องคกรกํากับ
ดูแลและพนักงาน รฟท.  

- จัดตั้งหนวยงานลําลองทําหนาท่ีแทน
กรมการรถไฟในระยะแรก 

 - รางพระราชบัญญัตบิริหารการขนสง พ.ศ. .... 
อาจไมผานการพิจารณา ทําใหขาดการ
สนับสนุนการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล 

- เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติบริหารการ
ขนสง พ.ศ. .... ใหผานการพิจารณาและ
บังคับใชไดโดยเร็วท่ีสุด 

 - การจัดตั้งบริษัท รฟท. โครงสรางพืน้ฐาน ท่ีมีรัฐ
เปนเจาของ อาจมีความเสี่ยงจากการตอตาน
ของ สร.รฟท.  

- ทําความเขาใจกับ สร.รฟท. และ
ประชาสัมพันธกับพนักงานใหมีสวนรวม 

  (อานตอหนา 13) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการลดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดาน
กําลังคน 

- อาจมีความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรท่ี
เหมาะสมของ รฟท. ท่ีจะโอนยายไปสังกัด
กรมการรถไฟ  

- กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบทาง
ราชการ โดยรักษาระดับใหเทากับอัตรา
เงินเดือนเดิม 

 - การโอนยายบุคลากรของ รฟท. ไปสังกัดบริษัท
ลูกและบริษัท รฟท. โครงสรางพื้นฐาน ท่ีมีรัฐ
เปนเจาของ อาจเกิดความเสี่ยงจากการตอตาน
ของ สร.รฟท. 

- ทําความเขาใจกับ สร.รฟท. และ
ประชาสัมพันธกับพนักงานใหมีสวนรวม
ในการฟนฟูองคกร 

 - ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกําลังคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานขับรถซึ่งเปนฝาย
ปฏิบัติการ 

- ให รฟท. สามารถรับพนักงานใหมท่ี
เกี่ยวของกับการเดินรถได โดยเฉพาะ
พนักงานขับรถ โดยขอใหคณะรัฐมนตรี
ยกเลิก “มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการ
กําหนดให รฟท. งดรับพนักงานใหม เวน
แตตําแหนงท่ีจําเปนเกี่ยวกับการเดินรถ
แตตองไมเกินรอยละ 5 ของพนักงานท่ี
เกษียณ” ท้ังนี้ รฟท. ตองเสนอกรอบ
อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนของ รฟท. 

ความเสี่ยงดาน
ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร 

- ประเด็นท่ี 1 การแยกโครงสรางพื้นฐานออกจาก
การเดินรถอาจไมมีอุปสรรคในการดําเนินการ
มากนัก แตมีความเส่ียงจากการตอตานของ 
สร.รฟท. ในการโอนยายพนักงานไปสังกัด
บริษัทลูก 

- เตรียมการกําหนดกติกาเรื่อง 
คาธรรมเนียมในการเขาสูระบบโครงขาย 
(network access) 

- แยกโครงสรางพื้นฐานออกจาก รฟท. 
อยางชัดเจนเพื่อความเปนธรรมในการ
จัดสรรโครงขาย 

- ทําความเขาใจกับ สร.รฟท. 
 - ประเด็นท่ี 2 การจัดตั้งกรมการรถไฟอาจเกิด

ความเสี่ยงจากความลาชาในการจัดตั้ง และ
ความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
องคกร 

- จัดใหมีการระดมความคิดเห็นเรื่องการ
จัดตั้งกรมการรถไฟในคณะทํางานกลุม
ยอยระหวางผูออกกฎหมาย องคกรกํากับ
ดูแล และพนักงาน รฟท. 

- กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบทาง
ราชการ โดยรักษาระดับใหเทากับอัตรา
เงินเดือนเดิม  

 - ประเด็นท่ี 3 รางพระราชบัญญัติบริหารการ
ขนสง พ.ศ. .... อาจไมผานการพิจารณา และทํา
ใหไมมีคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทาง
รถไฟ  

- เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติบริหารการ
ขนสง พ.ศ. .... ใหผานการพิจารณาและ
บังคับใชไดโดยเร็วท่ีสุด  

- ใหกรมการรถไฟทําหนาท่ีกํากับดูแล
ตลาดแทนคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ขนสงทางรถไฟ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 เตรียมความพรอมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสาขาการขนสงทางรถไฟ 
(การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 1 (ปที่ 1-10)) 

การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 1 มีประเด็นสําคัญคือ การจัดต้ัง
กรมการรถไฟเปนหนวยงานกํากับดูแล และการปรับโครงสรางการบริหารงานภายใน รฟท. 
เปนหนวยธุรกิจและบริษัทลูกสองบริษัทคือ บริษัทเดินรถและบริษัทบริหารทรัพยสิน รวมถึง
การแยกโครงสรางพ้ืนฐานออกจากการประกอบการ (รูปที่ 3) ทั้งนี้กรมการรถไฟจะเขามา
ทําหนาที่ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยการผลักดันนโยบายพรอมงบประมาณ 
สวนกิจกรรมอื่นๆ รฟท. และบริษัทลูกสองบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ  

รูปที่ 3 การปรบัโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ  *  ในการจัดต้ังบริษัทเดินรถและบริษัทบริหารทรัพยสินเปนบริษัทลูกของ รฟท. น้ัน ในระยะแรกอาจใหอยู
ในรูปแบบของหนวยธุรกิจกอน สําหรับการจัดต้ังเปนบริษัทลูกควรกระทําตอเม่ือการดําเนินงานจะสราง
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน (เชน มีอุปสงคในตลาดสูงในขณะที่ดานอุปทานที่ตอบสนองมีจํากัด) 

  **  หนวยธุรกิจเดินรถโดยสารดําเนินกิจกรรมเดินรถโดยสารเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

• กลยุทธที่ 1.1 จัดต้ังกรมการรถไฟ 

มาตรการที่ 1.1.1 ดําเนินการจัดต้ังกรมการรถไฟลําลอง  
โดยจัดต้ังหนวยบริการรูปแบบพิเศษ SDU (service delivery unit) เพ่ือทําหนาที่

เปนกรมการรถไฟลําลองในระยะเริ่มตน 

กระทรวงคมนาคม 

รฟท. 

บริษัทบริหารทรัพยสิน* หนวยธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 

บีทีเอส รฟม. 

กทม. 

บริษัทเดินรถ* 

หนวยธุรกิจเดินรถสินคา  
(โลจิสติกส) 

หนวยธุรกิจ 
เดินรถโดยสาร** 

หนวยธุรกิจ  
ARL 

กรมการรถไฟ 

ต้ัง
งบประมาณ 

กํากับดูแลตาม
นโยบายของรัฐ 

กํากับดูแลดาน
ความปลอดภัย 

กํากับดูแล 
สายบังคบับญัชา 
หนวยงานจัดตัง้ใหม 
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มาตรการที่ 1.1.2 ดําเนินการจัดต้ังกรมการรถไฟ 

โดยออกพระราชบัญญัติจัดต้ังกรมการรถไฟตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

•  กลยุทธที่ 1.2  แยกโครงสรางพ้ืนฐานออกจากการประกอบการ  และปรับ
โครงสรางการบริหารงานภายใน รฟท. เปนหนวยธุรกิจและบริษัทลูกสองบริษัท 

มาตรการที่ 1.2.1 แยกบัญชีตนทุนและรายไดของโครงสรางพ้ืนฐานและการเดิน
รถออกจากกัน 

โดยบัญชีตนทุนและรายไดของหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวของกับการ
รับผิดชอบการบํารุงรักษาราง ระบบอาณัติสัญญาณ และสถานี ในขณะที่บัญชีตนทุนและ
รายไดของการเดินรถประกอบดวยการเดินรถขนสงผูโดยสารเชิงพาณิชยและการเดินรถ
เชิงสังคม  

มาตรการที่ 1.2.2 จัดต้ังบริษัทลูกของ รฟท. คือ บรษัิทเดินรถ  
ปฏิบัติตามแผนฟนฟู รฟท. ซึ่งไดดําเนินการรวมกับกระทรวงการคลังและกระทรวง

คมนาคม โดยตองเรงปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางเร็วที่สุดพรอมกับปรับโครงสราง
องคกรของ รฟท. เชน เตรียมจัดต้ังหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริษัทลูกเดินรถ
จะดําเนินธุรกิจทั้งในสวนเดินรถโดยสาร (เชิงพาณิชยและเชิงสังคม) เดินรถสินคา  
(โลจิสติกส) เดินรถระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง (airport rail link: ARL) และเดินรถไฟฟาสายสีแดง 

มาตรการที่ 1.2.3 จัดต้ังบริษัทลูกของ รฟท. คือ บรษัิทบริหารทรัพยสิน  
เพ่ือบริหารจัดการที่ดินทีไ่มเก่ียวของกับธุรกิจหลัก และนําผลประโยชนที่ไดมา

จัดการภาระหนี้บํานาญและการเดินรถของ รฟท. ในอนาคต 

มาตรการที่ 1.2.4 ส่ือสารทําความเขาใจกับบุคลากรของ รฟท. 
ผูมีสวนรับผิดชอบโดยตรงกับการฟนฟูและการปรับโครงสราง รฟท. ตองดําเนนิการ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกับบุคลากรของ รฟท. ทุกระดับเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ต้ังแตเริ่มแรก และควรยึดหลักการมีสวนรวมกับบุคลากรของ รฟท. ในทุกข้ันตอนของการ
ปรับโครงสราง 

มาตรการที่ 1.2.5 จัดทําแผนเตรียมความพรอมใหแกพนักงานของ รฟท. 
การจัดทําแผนนี้ดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดเตรียมความพรอม

ใหแกพนักงานของ รฟท. ในปจจุบันใหสอดคลองกับแผนฟนฟูและปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการเพ่ือปรับฐานะทางการเงินของ รฟท.  
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• กลยุทธที่ 1.3 จัดทําพันธสัญญาการใหบริการการเดินรถเชิงสังคมระหวาง รฟท. 
กับรัฐบาล 

รฟท. ตองจัดต้ังหนวยธุรกิจเดินรถโดยสารและหนวยธุรกิจเดินรถสินคา และเริ่ม
ทดลองเดินรถโดยสารเชิงสังคมแยกจากการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชย โดยการทาํสัญญา 
(หรือขอตกลง (MOU)) กับรัฐบาลใหครอบคลุมการเดินรถเชิงสังคมทั้งหมด  ทั้งนี้ใหนํา
บัญชีตนทุนและรายไดที่ไดดําเนินการตามมาตรการที่ 1.2.1 มาใชประกอบการพิจารณา
ทําสัญญา 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางกฎระเบียบการบริหารและการกํากับดูแลเพ่ือการแขงขัน  
 (การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 2 (ปที่ 11-20)) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวยกลยุทธหลักแบงออกเปนสองกรณี ไดแก กลยุทธที่ 
2.1 ปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 2 กรณีรางพระราชบัญญัติบริหารการ
ขนสง พ.ศ. .... ไมผานการพิจารณา และกลยุทธที่ 2.2 ปรับโครงสรางสาขาการขนสงทาง
รถไฟระยะที่ 2 กรณีรางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ผานการพิจารณาและมี
ผลบังคับใช ทั้งนี้ไมวาจะดําเนินกลยุทธหลักใด ก็ควรดําเนินกลยุทธสนับสนุนคือ กลยุทธ
ที่ 2.3 ควบคูไปดวย 

•  กลยุทธที่ 2.1 ปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 2 กรณีราง
พระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ไมผานการพิจารณา เพ่ือเปดโอกาสใหเอกชน
เขามาเปนผูใหบริการเดินรถ 

มาตรการที่ 2.1.1 รับเรื่องขอใบอนญุาตประกอบการจากเอกชน  
โดยกรมการรถไฟทําหนาที่รับเรื่องขอใบอนุญาตประกอบการจากเอกชนและ

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม อาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
ใหอนุญาตหรือสัมปทานแกเอกชนเพ่ือประกอบกิจการรถไฟ 

•  กลยุทธที่ 2.2 ปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 2 กรณีราง
พระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ผานการพิจารณาและมีผลบังคับใช เพ่ือเปด
โอกาสใหเอกชนเขามาเปนผูใหบริการเดินรถ 

มาตรการที่ 2.2.1 ผลักดันใหรางพระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ผาน
การพิจารณาและสามารถบังคับใชไดในชวงระยะเวลานี ้

เพ่ือปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการขนสงของประเทศ โดยแบงแยกภารกจิ
ดานนโยบาย การกํากับดูแล และการประกอบกิจการ ออกจากกันใหชัดเจน รวมทั้งสราง
กฎเกณฑพ้ืนฐานในการกํากับดูแลใหชัดเจนดวย 
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มาตรการที ่ 2.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟตามราง
พระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ที่ผานการพิจารณาและมีผลบังคับใช เพ่ือเปน 
ผูกํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขัน และไมมีการเลือกปฏิบัติ  

โดยออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเอกชนเขามามีสวนรวม และคณะกรรมการกํากับดูแล
การขนสงทางรถไฟมีหนาที่ดูแลเรือ่งการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ และการจดทะเบียน
การประกอบการใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรการที ่ 2.2.3 แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการขนสงมวลชนตามราง
พระราชบัญญัติบริหารการขนสง พ.ศ. .... ที่ผานการพิจารณาและมผีลบังคับใช   

เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลเรื่องการออกใบอนุญาต การจดทะเบียน และความปลอดภยั 
โดยคณะกรรมการนี้ดูแลกิจการขนสงมวลชน (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

(รฟม.) และบีทีเอส) ดวย 
•  กลยุทธที่ 2.3 วางกฎระเบียบในการบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงคํานวณ

คาธรรมเนียมการเขาใชโครงขาย 

กรมการรถไฟตองยกรางกฎระเบียบ กําหนดกติกาในการเขาสูระบบโครงขาย และ
คํานวณคาธรรมเนียมการเขาใชโครงขาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเปดโอกาสในการแขงขัน
อยางเปนธรรม (การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟระยะที่ 3 

(ปที่ 21-30))   

ยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวยทางเลือกในการดําเนินกลยุทธหลักสองกลยุทธคือ 
กลยุทธที่ 3.1 แยกกิจกรรมเพ่ือการแขงขัน และกลยุทธที่ 3.2 แยกกิจกรรมอยางชัดเจน
เพ่ือการแขงขันที่เปนธรรม โดยการตัดสินใจเลือกดําเนินกลยุทธหลักใดข้ึนกับแรงตอตาน
ของพนักงานภายใน รฟท. และไมวาจะเลือกดําเนินกลยุทธหลักใด ก็ควรดําเนินกลยุทธ
สนับสนุนคือ กลยุทธที่ 3.3-3.5 ควบคูไปดวย 

•  กลยุทธที่ 3.1 แยกกิจกรรมเพ่ือการแขงขัน 

โดยจัดต้ังบริษัทลูกโครงสรางพ้ืนฐาน และเปดโอกาสในการรวมดําเนนิธุรกิจระหวาง
ภาครัฐและเอกชนโดยมีบริษัทหัวรถจักรรวม (traction pool) 

มาตรการที่ 3.1.1 ปรับโครงสรางหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานเปนบริษัทลูก
โครงสรางพ้ืนฐาน 

•  กลยุทธที่ 3.2 แยกกิจกรรมอยางชดัเจนเพ่ือการแขงขันที่เปนธรรม 

มาตรการที่ 3.2.1 ปรับโครงสรางหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน โดยแยกกิจกรรม
โครงสรางพ้ืนฐานออกเปนบริษัท รฟท. โครงสรางพ้ืนฐาน ที่มีรัฐเปนเจาของ 
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โดย บริษัท รฟท. โครงสรางพ้ืนฐาน ที่มีรัฐเปนเจาของ เปนผูจัดการโครงสราง
พ้ืนฐาน (infrastructure manager) และวางกฎระเบียบในการบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน ภายใต
การกํากับดูแลของกรมการรถไฟ 

มาตรการที ่3.2.2 รฟท. ทําหนาที่เปน รฟท. โฮลด้ิง  
เพ่ือความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงาน รฟท. ที่ไมประสงคจะทํางานกับ

บริษัทลูก 

• กลยุทธที่ 3.3 กํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการเขาใชโครงขายของ
ผูประกอบการเดินรถทุกราย 

กรมการรถไฟกํากับดูแลผูจัดการโครงขายตามกฎระเบียบในการบริหารโครงสราง
พ้ืนฐาน และคํานวณคาธรรมเนียมการเขาใชโครงขาย  

•  กลยุทธที่ 3.4 กํากับดูแลกิจกรรมเชิงสังคม 

กรมการรถไฟกํากับดูแลกิจกรรมเชิงสังคมโดยทําพันธสัญญากับ รฟท. และ
บริษัทเอกชน 

•  กลยุทธที่ 3.5 จัดต้ังบริษัทหัวรถจักรรวมเพ่ือลดความเส่ียงและทําใหเกิดความ
ประหยัดตอขนาด  

การจัดต้ังบริษัทหัวรถจักรรวมเปนการเปดโอกาสในการรวมดําเนินธุรกิจระหวาง
ภาครัฐและเอกชน 

ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นแนวทางดําเนินการของการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ
ที่ชัดเจนขึ้น สามารถสรุปเปนแผนที่กลยุทธการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟได
ดังรูปที่ 4 

แนวทางการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟตามที่กลาวมามีเปาหมายให
สาขาการขนสงทางรถไฟสามารถแขงขันกับการขนสงรูปแบบอื่น และมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การฉายภาพกวางทําใหมองเห็นจุดเริ่มตนของปญหาคือการไมไดพัฒนา
โครงขาย ซึ่งเกิดจากการไมมีหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพถาวรในการพัฒนา ดังนั้นจึง
ใชกระบวนการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟเปนวิธีการแกปญหา ซึ่งปฏิกิริยา
ตอบสนองและความพรอมของภาครัฐในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงเปนประเด็นที่ตอง
พิจารณา โดยการสรางความชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบเปนพ้ืนฐานที่สําคัญมาก 
ดวยเหตุนี้จึงควรตองจัดต้ังกรมการรถไฟเพ่ือลงทุนสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางราง 
(เชนเดียวกับที่กรมทางหลวงกอสรางถนน)  ขณะที่ให รฟท. เปนผูประกอบการเดินรถไฟ 
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รูปที่ 4 แผนที่กลยุทธการปรบัโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  หากดําเนินการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟในชวงปท่ี 1-10 แลวทําใหกิจการรถไฟมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ ก็อาจไมจําเปนตองดําเนินการปรับโครงสราง
ในชวงปท่ี 11-20 และปท่ี 21-30 ตอไป  

โครงสรางสาขาการขนสง 
ทางรถไฟในปจจุบัน 

1. กรมการรถไฟทําหนาที่ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
โดยการผลักดันนโยบายพรอมงบประมาณและกํากับดูแล
ความปลอดภัย 

2. รฟท. ปรับโครงสรางองคกร 

1. ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง พ.ศ. .... ไมผานการพิจารณา 
2. เอกชนเขารวมประกอบการ (ขอใบอนุญาตจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58) 

1. ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง พ.ศ. .... ผานการพิจารณาและมีผลบังคับใช 
2. คณะกรรมการกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟกํากับดูแลตลาด 
3. เอกชนเขารวมประกอบการ (ขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับดูแล

การขนสงทางรถไฟ) 

1. เอกชนแขงขันเต็มรูปแบบ 
2. กรมการรถไฟกํากับดูแลความปลอดภัยและ

กํากับดูแลตลาด 

จัดตั้งบริษัทลูกโครงสรางพ้ืนฐาน 

แยกกิจกรรมโครงสรางพ้ืนฐานออกเปน 
บริษัท รฟท. โครงสรางพ้ืนฐาน ที่มีรัฐเปนเจาของ 

ระยะผูกขาด 
ปที่ 1-10 

ระยะเริ่มแขงขัน 
ปที่ 11-20 

ระยะแขงขัน 
ปที่ 21-30 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
กลยุทธท่ี 2.1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
กลยุทธท่ี 2.2 

ถาเกิดตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
กลยุทธท่ี 3.1 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
กลยุทธท่ี 3.2 
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สําหรับการดําเนินการที่สําคัญในดานการจัดต้ังองคกรและการบริหารจัดการที่ตอง
เรงผลักดันในชวงเปล่ียนผาน คือ การจัดต้ังกรมการรถไฟเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายและเสนอ
ของบประมาณในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางราง นอกจากนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
แบงแยกภาระหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน ทั้งในการแบงแยกโครงสรางพ้ืนฐาน
ออกจากการประกอบการ รวมถึงการแบงแยกการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชยและการเดิน
รถโดยสารเชิงสังคม ทั้งนี้ภาครัฐตองลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางรางและจัดหา 
หัวรถจักรใหเพียงพอ ขณะเดียวกันในดานการบริหารจัดการงานบุคคลนั้น ทั้งภาครัฐและ 
รฟท. จะตองจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ อนึ่งภาครัฐตองรับภาระดูแล
บุคลากรเดิมของ รฟท. ที่ไมสามารถจัดสรรตําแหนงใหมที่เหมาะสมใหได   
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