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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   



  

ความพรอมของรถไฟไทย 
กับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*  

ปจจุบันแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจมีลักษณะเปนการรวมกลุมการพัฒนาระดับภูมิภาค
หรืออนุภูมิภาค มิใชการแยกพัฒนาเปนรายประเทศ การพัฒนาลักษณะนี้เกิดข้ึนทั้งใน
ภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ ซึ่งรวมถึงดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส
ดวย ดังเห็นไดจากตัวอยาง อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดต้ังกองทุน
รวมลงทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Investment Cooperation Fund) 

มูลคาหนึ่งหมื่นลานเหรียญสหรัฐ และกองทุนเงินกูยืมสาธารณรัฐประชาชนจีน-อาเซียน 
(China-ASEAN Loan) มูลคา 1.5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศไทยไดเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป 2558

1 
นอกจากนี้ยังเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตามกรอบความรวมมือเพ่ือการพัฒนาอาเซียน-
ลุมแมน้ําโขง (ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation: AMBDC)2 และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
กรอบความรวมมือดังกลาวมุงยกระดับการพัฒนาตลอดจนขยายตลาดการคาการลงทุนใน
ดานตางๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งรวมถึงดานการขนสงและโลจิสติกสดวย ไมวาจะเปน
การขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางอากาศ และการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

                                                        
*  บทความของ ดร. ณรงค ปอมหลักทอง ผูอํานวยการวิจัยดานการขนสงและโลจิสติกส และ

ประกาย ธีระวัฒนากุล นักวิจัยดานการขนสงและโลจิสติกส ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและ
พัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผูเขียนบทความขอขอบคุณ ดร. เสนาะ 
อูนากูล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และคุณนคร จันทศร 
รองผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ที่ใหแนวคิดเร่ืองยุทธศาสตรการเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบาน คุณวรวุฒิ มาลา ผูอํานวยการฝายการพาณิชย รฟท. ที่ใหแนวคิดเร่ืองยุทธศาสตร
การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและการปรับโครงสรางภายใน รฟท.  และคุณอารักษ  
ราษฎรบริหาร อดีตหัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน รฟท. ที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทาง
การเงินของ รฟท. 

1  เกิดจากความเห็นชอบของผูนําอาเซียนใหจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2545 และมีปฏิญญาอาเซียนวาดวยแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ลงนามเม่ือวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศสิงคโปร    

2  มีจุดเร่ิมตนจากการหารือระหวางผูนํา 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการประชุม 
สุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 5 เม่ือป 2538   



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 74 เดือนกันยายน 2552 (ฉบับพิเศษ) 
 ความพรอมของรถไฟไทยกับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

4 

ความรวมมือเหลานี้เปนเปาหมายท่ีทาทายสําหรับประเทศไทยในอนาคตอนัใกลนี ้
เพราะเปนโอกาสของประเทศไทยที่จะมีขนาดตลาดการขนสงและโลจิสติกสที่ใหญข้ึน หาก
ยอนกลับมาพิจารณาความพรอมของกิจการขนสงของประเทศไทย โดยเฉพาะกิจการรถไฟ 
ซึ่งโดยเทคโนโลยีแลวเปนรูปแบบการขนสงที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากกวาการ
ขนสงทางถนนประมาณสามเทา โดยเฉพาะเมื่อมีการขนสงสินคาหนักหรือขนสงในปริมาณ
มากในระยะทางไกลกวา 300 กิโลเมตรข้ึนไป  คําถามก็คือ สภาพรถไฟของประเทศไทย
ในปจจุบันพรอมจะรับโอกาสนี้หรือไม บทความนี้จะนําเสนอสองสวน ไดแก  

1. ทิศทางการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟของอาเซียน   
2. การเตรียมความพรอมระบบการขนสงทางรถไฟของประเทศไทย 

1. ทิศทางการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟของอาเซียน 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 เพ่ือจะเปนตลาดเดียวกันและมี
ฐานการผลิตรวมกันเปนกรอบความรวมมือสําคัญที่จะกระทบตอประเทศไทยอยางมาก 
เนื่องจากจะสงผลใหมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมือ
อยางเสรี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน3 ในตลาดโลก    

การขนสงและโลจิสติกสเปนสาขาหนึ่งในดานบริการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลักดันใหมีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายของบริการอยางเสรี ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายทางเศรษฐกิจดานบริการท่ีต้ังไวคือ ตองการยกเลิกขอจํากัดในการประกอบการ
ดานการคาบริการในอาเซียน ทั้งดานการขนสงและการบริการโลจิสติกส  

สําหรับโครงการที่มีความสําคัญลําดับตนๆ (flagship project) ของความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขงคือ โครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง 
(Singapore-Kunming Rail Link: SKRL) ซึ่งไดเสนอเสนทางรถไฟในโครงการนี้ไวสองแนวทาง 
ไดแก 

แนวทางที่ 1 จากสิงคโปรผานมาเลเซีย–ไทย–กัมพูชา (มีจุดขาดชวง (missing 

link) ที่ปอยเปตถึงศรีโสภณระยะทาง 48 กิโลเมตร)–เวียดนาม (มีจุดขาดชวงที่พนมเปญ
ถึงล็อคนินระยะทาง 254 กิโลเมตร)–คุนหมิง 4 

                                                        
3  อาเซียนมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา กอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และไดพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจมาเปนลําดับ โดยในป 2535 ไดจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) ข้ึน 

4  ทางรถไฟตั้งแตกรุงฮานอยในเวียดนามถึงคุนหมิงในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีขนาดรางกวาง 
1,000 มิลลิเมตรอยูแลว 
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แนวทางที่ 2 จากสิงคโปรผานมาเลเซีย–ไทย–พมา (มีจุดขาดชวงที่สถานีรถไฟ
น้ําตก จังหวัดกาญจนบุรี ถึงตันยีบูซายัด ระยะทาง 263 กิโลเมตร) และมีจุดขาดชวงระหวาง
ลาเส้ียวในพมาถึงคุนหมิงในสาธารณรัฐประชาชนจีนระยะทาง 864 กิโลเมตร  

การประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงของกลุมประเทศอาเซียนครั้งที่ 6 ที่ประเทศบรูไน
เมื่อเดือนตุลาคม 2543 มีมติเลือกเสนทางหลักซึ่งผานสิงคโปร-มาเลเซีย-ไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม-สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทางรวม 5,382 กิโลเมตร และมีเสนทางเชื่อม 
(spur lines) จากลาวไปยังเสนทางหลักในเวียดนาม และสรางทางรถไฟเชื่อมในจุดที่ขาด
ชวงจากกรุงยางกุงถึงกรุงเทพฯ ซึ่งจะเชื่อมตอระบบรถไฟของหลายประเทศเขาดวยกัน 
(ดูรูปที่ 1) 

โครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิงตามแผนการพัฒนาโครงขาย
รถไฟในระยะกลางและระยะยาว (middle and long-term railway network)5 ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีสามเสนทาง คือ เสนทางฝงตะวันออก (eastern route) เสนทางสายกลาง 
(middle route) และเสนทางฝงตะวันตก (western route) ซึ่งทั้งสามเสนทางเปนเสนทางที่
เริ่มตนจากคุนหมิงในมณฑลยูนนานซึ่งเปนพ้ืนที่ฝงตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีนโยบายสนับสนุนยกระดับ
การพัฒนาฝงตะวันตก (Go West Policy) เปนพิเศษเพราะระดับรายไดตอหัว (per capita 

GDP) ของฝงตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนสูงกวาฝงตะวันตก 2.5 เทา6  
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีนโยบายจะพัฒนามณฑลฝงตะวันตกใหมีระดับการพัฒนาที่
สูงข้ึน ดังนั้นในเชิงยุทธศาสตร เสนทางที่ประเทศไทยอาจพิจารณาศึกษาความเปนไปได
ในการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือใหมีเสนทางรถไฟ
จากคุนหมิงในมณฑลยูนนานผานไทยเพิ่มเติมจากสองแนวทางปจจุบันที่กําหนดไวแลว
ในโครงการ SKRL มีสองเสนทาง  คือ  1) เสนทางรถไฟเดนชัย-เชียงราย-คุนหมิง และ  
2) เสนทางรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-เวียงจันทน (ซึ่งสามารถเช่ือมตอไปถึงคุนหมิงได) 
(ดูรูปที่ 2) เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสนับสนุนยกระดับการพัฒนาฝงตะวันตกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 

 

 

                                                        
5  จากการประชุม 11th Meeting of the Special Working Group on the Singapore – Kunming Rail 

Link (SKRL) เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 
6  รายไดตอหัวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2549 เทากับ 20,251 หยวน แตมีความแตกตาง

กันในแตละพื้นที่ โดยพ้ืนที่ฝงตะวันออกของจีนเทากับ 24,910 หยวน พื้นที่ฝงตะวันตกเทากับ 
9,859 หยวน และพื้นที่สวนกลางเทากับ 12,910 หยวน  
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รูปท่ี 1 โครงการเช่ือมโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง (SKRL)  
 

เดนชัย 

อุดรธานี 

แหลมฉบัง 

เชียงใหม 

อุบลราชธานี 

เสนทางรถไฟในประเทศไทย 
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รูปท่ี 2 เสนทางเชิงยุทธศาสตรท่ีเสนอใหศึกษาความเปนไปไดเพ่ือพัฒนาเช่ือมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ที่ผานมาประเทศไทยมักเอยถึงการสรางทางรถไฟเดนชัย-เชียงราย-คุนหมิง 

อยางไรก็ตาม เสนทางรถไฟสายนี้ยังมีเสนทางที่ขาดชวงยาวมาก กลาวคือ ระยะทางจาก
คุนหมิงถึงชายแดนไทยประมาณ 1,100 กิโลเมตร สวนที่อยูในประเทศลาว 433 กิโลเมตร 

 

เสนทางเชิงยุทธศาสตรที่เสนอ 

อี้ซี 

เชียงรุง 

โมฮัน 
บอเต็น 

เชียงของ 
หวยทราย 

เดนชัย 

อุดรธานี 

แหลมฉบัง 

เชียงใหม 

อุบลราชธานี 

เสนทางยุทธศาสตรที่เสนอ 
เสนทาง SKRL 
เสนทางเดนชัย-คุนหมิง 
เสนทางรถไฟในประเทศไทย 
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และจากชายแดนไทยถึงเดนชัยระยะทาง 326 กิโลเมตร ทําใหตองสรางทางรถไฟอีกเปน
ระยะทางกวา 1,339 กิโลเมตร7  

ขณะที่เสนทางรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-เวียงจันทนนั้น ประเทศไทยไดสนับสนุน
การลงทุนสรางเสนทางรถไฟในเสนทางหนองคาย-ทานาแลง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ
ทานาแลง-เวียงจันทน ระยะทาง 9 กิโลเมตรอยูแลว จึงควรศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนสรางเสนทางตอจากเสนทางหนองคาย-ทานาแลง-เวียงจันทน คือ เวียงจันทน-
หลวงพระบาง-บอเต็น-โมฮัน-เชียงรุง-อี้ซี-คุนหมิง เพราะเปนเสนทางที่ส้ันกวาสองเสนทาง
เดิมตามโครงการ SKRL และเปนเสนทางที่จะชวยเปดแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญของ
ไทยและลาว คือ แรโปแตส ซึ่งมีแหลงผลิตอยูในจังหวัดอุดรธานีและชัยภูมิ สวนอะลูมินา
และแรทองแดงมีแหลงผลิตในลาว โดยมีปริมาณการขนสงประมาณ 7.4-8.4 ลานตันตอป8 
หากมีการเช่ือมโยงเสนทางรถไฟสายน้ีจะทําใหการขนสงมายังทาเรือแหลมฉบังหรือ 
มาบตาพุดมีความสะดวกมากข้ึน  

เมื่อพิจารณาในดานผลประโยชนกับประเทศลาวแลว เสนทางนี้สวนใหญอยูใน
เขตประเทศลาวและผานแหลงทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ทั้งยังเปนเสนทางที่ชวยให
ประเทศลาวมีเสนทางออกสูทะเลไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ หากมีการพัฒนาเสนทาง
รถไฟสายดังกลาวก็ยังสามารถเช่ือมโยงเขากับแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก 

(East-West Economic Corridor: EWEC) ตามกรอบ GMS ไดอีกดวย เสนทางนี้จึงนาจะ
ไดรับการสนับสนุนจากลาว โดยไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจรวมกันใหความ
ชวยเหลือเงินกูผอนปรน 

การลงทุนภายในประเทศภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป พ.ศ. 2553-2555 
ในระบบรถไฟฟาและขนสงทางรางรวม 90,518 ลานบาท ประกอบดวยโครงการพัฒนา
ระบบขนสงทางราง (ไมรวมระบบรถไฟฟา) 16 โครงการ รวมมูลคา 40,584 ลานบาท (ดัง
ตารางที่ 1) แตโครงการสวนใหญเปนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงสภาพทางรถไฟปจจุบันใหดี
ข้ึน สําหรับโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมที่จะชวยเปล่ียนรูปแบบการขนสง
จากทางถนนมาเปนรถไฟมีเพียงโครงการเดียว คือ โครงการกอสรางทางคูในเสนทางรถไฟ
ชายฝงตะวันออกชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร ซึ่งนาจะ
ไมเพียงพอที่จะเอื้อตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง ดังนั้นไทยจะตองปรับปรุงเสนทาง
ที่เปนคอขวด (bottleneck) ในประเทศใหสามารถรองรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางราง
เพ่ือเช่ือมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

                                                        
7  เดนชัย–ชายแดนไทย ระยะทาง 326 กิโลเมตร หวยทราย–บอเต็น–โมฮัน–เชียงรุง ระยะทาง 

433 กิโลเมตร และเชียงรุง–อี้ซี ระยะทาง 580 กิโลเมตร สวนอี้ซี–คุนหมิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร 
น้ันมีทางรถไฟอยูแลว 

8  ขอมูลจากฝายการพาณิชย รฟท. 
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ตารางท่ี 1  โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง พ.ศ.  2553 – 2555 ดานการขนสงทางราง   
หนวย: ลานบาท 

วงเงินที่อนุมัติดําเนินการ 
โครงการ/แผนงาน 2553 2554 2555 รวม 

โครงการประเภทที่ 1 2,900 7,316 7,419 17,635 
1. รถบรรทุกตูสินคา (บทต.) 308 คัน 70 630 70 770 
2. รถจักร 7 คัน (20 ตัน/เพลา) 105 3 942 1,050 
3. รถจักร 7 คัน (15 ตัน/เพลา: การทําการคาแบบแลกเปลี่ยน (barter trade)) 75 683 75 833 
4. โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 1,143 3,116 2,550 6,809 
5. โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6  912 2,481 2,030 5,423 
6. รถจักร 13 คัน (20 ตัน/เพลา) 195 3 1,752 1,950 
7. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ 400 400 - 800 
โครงการประเภทที่ 2 3,902 4,480 3,589 11,970 
1. โครงการกอสรางทางคูสายตะวันออกชวงแกงคอย–คลองสบิเกา–ฉะเชิงเทรา 3,629 3,231 3,231 10,090 
2. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงขายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 273 1,249 358 1,880 
โครงการประเภทที่ 3 -  3,858 7,122 10,979 
1. โครงการสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (Inland Container Depot: ICD) แหงท่ี 2 - 2,000 2,000 4,000 
2. รถจักร 50 คันทดแทนรถจักร GE - 625 3 628 
3. จัดหาหัวรถจักรและลอเลื่อนแบบชุด (trainset) 6 ขบวน - 429 6 435 
4. ดีเซลรางปรับอากาศเพื่อเดินขบวนใหม 20 ขบวน - 402 3 405 
5. ดีเซลรางธรรมดา 58 คัน - - 226 226 
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟสีท่ัวประเทศ - 66 2,196 2,261 
7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ (refurbish) รถจักร Alsthom จํานวน 56 คัน - 336 2,688 3,024 

รวม 6,802 15,654 18,130 40,584 

ที่มา: รวบรวมจากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง พ.ศ. 2553–2555  

การจะพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น นอกจากการพัฒนาเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ
แลว จําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐจะตองจัดต้ังศูนยความเปนเลิศในการวิจัยและพัฒนาดาน 
หัวรถจักร อุปกรณ เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับรถไฟ และจัดต้ังศูนยการเรียนรูและโรงเรียน
รถไฟเพ่ือพัฒนากําลังคนทางรถไฟ อาทิ วิศวกรรถไฟและพนักงานขับรถไฟ เชนเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียที่จัดต้ัง China Academy of Railway Sciences และ 
Malaysia Railway Academy ตามลําดับ ทั้งนี้ ภาครัฐควรรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเปนเจาภาพในการดําเนินการสนับสนุนศูนยความเปนเลิศในการวิจัยและ
พัฒนาดานหัวรถจักร อุปกรณ เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับรถไฟ โดยภาครัฐประสานขอรับ
ความชวยเหลือทางเทคนิคจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคต รวมถึงเพ่ิมการจางงานและ
พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และใหสภาหอการคาแหง
ประเทศไทยเปนเจาภาพในการดําเนินการสนับสนุนศูนยการเรียนรูและโรงเรียนรถไฟเพ่ือ
พัฒนากําลังคนทางรถไฟ  
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การดําเนินการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือพัฒนาเสนทางรถไฟเช่ือมโยงกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งความรวมมือดานเทคโนโลยีและพัฒนากําลังคนดังกลาว 
จะชวยขยายตลาดการขนสงทางรถไฟใหมากข้ึน เสริมกับการปรับโครงสรางองคกรทาง
รถไฟจึงจะสงผลใหการปฏิรูประบบการขนสงทางรางประสบความสําเร็จได 

2. การเตรียมความพรอมระบบการขนสงทางรถไฟของประเทศไทย 

หากจะพัฒนารถไฟไทยใหพรอมรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โจทย
สําคัญที่ตองตัดสินใจเพ่ือพัฒนาระบบรางของประเทศ คือ ควรปฏิรูประบบการขนสงทาง
รถไฟของไทยอยางไรเพ่ือใหการประกอบการเดินรถไฟของประเทศมีประสิทธิภาพ เปน
ระบบที่ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนรูปแบบการขนสง
ที่ใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตอเวลา และบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง 

2.1 การปฏริูปการขนสงทางรถไฟเชิงโครงสราง 

กิจกรรมหลักของระบบรางมีสามดาน คือ 1) การพัฒนาระบบโครงขาย (network 

development) 2) การบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและจัดการเดินรถ (infrastructure 

maintenance and operation: IMO) และ 3) การเดินรถ  
ปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรม

หลักทั้งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บํารุงรักษา และประกอบการเดินรถไฟทั้งหมด (ดูรูป
ที่ 3) ประกอบกับ รฟท. ถูกวัดผลการดําเนินงานในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ตองเล้ียงตัวเองได
โดยพิจารณาจากกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย  

(Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization: EBIDA) ทําใหผูบริหาร รฟท. 
ตองลดการลงทุนขยายโครงขายทางรางและลดการซอมบํารุงลง  การท่ี รฟท. ประสบปญหา
การขาดแคลนงบประมาณทําใหโครงขายไมครอบคลุมทั่วประเทศ สภาพรางรถไฟและ 
รถจักรชํารุด9 สภาพขอจํากัดเหลานี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและรถจักรไม
สามารถทําความเร็วได การเดินรถลาชา ดังขอมูลสถิติที่พบวามีอุบัติเหตุรถไฟอยูบอยครั้ง 
โดยมีรถไฟตกรางประมาณ 100 ครั้งตอป รถไฟหยุดกลางทางมากกวา 3,000 ครั้งตอป 

                                                        
9  ปจจุบันโครงขายรถไฟมีระยะทางรวม  4,346 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริการเพียง 47 จังหวัด 

และสวนใหญเปนทางเด่ียว คือ  3,755 กิโลเมตร หรือรอยละ 93 ทําใหเสียเวลาในการสับหลีก 
อีกท้ังรางรถไฟมีสภาพทรุดโทรม โครงขายทางรางขาดการซอมบํารุงและลงทุนโดยรอยละ 60 
ของรางมีอายุเฉลี่ย 30 ปข้ึนไป นอกจากน้ี มีทางตัดผานเฉลี่ย 2 กิโลเมตรตอแหง ดานรถจักร
ที่พรอมใชงาน (availability) มีรอยละ 65 และยังเปนรถจักรที่มีอายุเกามาก   
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และมีอุบัติเหตุเก่ียวกับการเดินรถประมาณ 500 ครั้งตอป สงผลใหมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
(ดูตารางที่ 2) นอกจากนี้ สาขาการขนสงทางรถไฟยังขาดหนวยงานระดับกรมที่จะเชื่อมโยง
นโยบายกับการประกอบการเดินรถ ขณะที่การขนสงสาขาอื่นมีทั้งคณะกรรมการดูแลดาน
นโยบายและมีกรมกํากับดูแลทั้งดานความปลอดภัยและการประกอบกิจการขนสง (ดูรูปที่ 3) 

รูปท่ี 3 โครงสรางสาขาการขนสงในปจจบุัน 

 

ตารางท่ี 2 สถิติจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและผลของอุบัติเหตุทางรถไฟ 
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ป) 

ประเภทอุบัติเหตุและผลของอุบัติเหตุ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
1. รถไฟตกราง 118 96 99 122 95 102 80 
2. รถไฟหยุดกลางทาง 3,368 2,791 2,732 2,508 3,156 3,035 3,582 
3. ผลของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินรถ  530 511 523 475 517 509 498 
-  จํานวนคนบาดเจ็บ (คน) 297 335 381 434 504 380 518 
-  จํานวนคนเสียชีวติ (คน) 197 178 169 146 193 170 149 

ท่ีมา: รวบรวมขอมูลจากฝายการเดินรถ รฟท. 

ขาดกรมการรถไฟ 

ขาดคณะกรรมการรถไฟ 
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การปรับปรุงดานความปลอดภัยเปนส่ิงแรกที่ตองดําเนินการ (ภายใตงบประมาณ
ที่จํากัด) ดวยการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอตอ
การใชงาน โดย 1) ปรับปรุงอุปกรณและระบบการเดินรถ  2) ปรับปรุงสภาพทางปจจุบัน
ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 3) ลดจุดตัดที่ผานทางรถไฟเพ่ือเพ่ิมความเร็วรถไฟ เดินรถไฟได
ตรงเวลาและมีความนาเช่ือถือเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงดังกลาวจะสงผลใหการเกิดอบัุติเหตุลดลง
เหลือไมเกิน 0.45 ครั้งตอลานกิโลเมตรและใหบริการรถโดยสารไดตรงตอเวลารอยละ 80 
ข้ึนไป (จากปจจุบันซึ่งมีดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานดานอุบัติเหตุกําหนดไวไมเกิน 0.9 ครั้ง
ตอลานกิโลเมตร และความตรงตอเวลารถโดยสารไมเกินรอยละ 60)10 

แนวทางการปฏิรูปสาขาการขนสงทางรถไฟที่สําคัญ คือ จําเปนตองแยกภาระหนาที่
ความรับผิดชอบดานนโยบายและการกํากับดูแล การพัฒนาระบบโครงขาย และการ
บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและจัดการเดินรถออกจากกัน โดย รฟท. ยังคงรับผิดชอบ
สวนการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและจัดการเดินรถ และจัดต้ังกรมการรถไฟข้ึนมารับ
ภาระหนาที่กํากับดูแลตามนโยบายของรัฐและจัดทํางบประมาณการพัฒนาและซอมบํารุง
ระบบโครงขาย อาณัติสัญญาณ เชนเดียวกับที่กรมทางหลวงรับผิดชอบการสราง/ซอม
ทางหลวง เพ่ือสรางความมั่นใจวาภาครัฐจะดําเนินการในสวนนี้โดยใหความสําคัญกับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมมากกวาผลตอบแทนทางการเงินและการเลี้ยงตัวเองของ
หนวยงาน 

การแบงแยกโครงสรางพ้ืนฐานและการเดินรถออกจากกันใหชัดเจน (ดูรูปที่ 4) จะ
ชวยแกปญหาการพัฒนาระบบการขนสงทางรางไดดังนี้ 

(1) แกปญหาความคลุมเครือในการวัดผลงาน: ตองวัดผลการดําเนินงาน และชดเชย
การขาดทุนของ รฟท. อยางถูกตอง เพราะการวัดผลและชดเชยรูปแบบเกาไมสรางแรงจูงใจ
ที่ถูกตอง ดังนั้นจึงควรแยกการวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมออกจากผลตอบแทน
ทางการเงินซึ่งเปนเชิงพาณิชย โดยแยกสวนการสรางทางรถไฟซึ่งใหผลตอบแทนทาง

                                                        
10  อน่ึง การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงดานความปลอดภัยดังกลาวแมจะมีผลใหการเดินรถไฟสามารถ

ทําความเร็ว (speed) ไดมากข้ึน แตถาตองการใหรถไฟเดินรถดวยความเร็วสูงข้ึน ภาครัฐตอง
สนับสนุนการกอสรางทางคู (long loop) ประมาณ 800 กิโลเมตร (ดู http://www.library.mot.go.th/ 
project/doc/doc641.doc) การดําเนินการดังกลาวจะชวยเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาไดอีก 17.4 
ลานตัน (ปจจุบัน 11.5 ลานตัน) และเพิ่มผูโดยสารเชิงพาณิชยอีกส่ีลานคน (ปจจุบัน 13 ลานคน) 
ภายในป 2559  นอกจากน้ี ควรมีการพัฒนาจุดเชื่อมตอการขนสงทางรถไฟและการเขาถึง 
(accessibility) ใหครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งข้ึน โดยศึกษาความเปนไปไดในเสนทางรถไฟใหม 
เชน เสนทางบัวใหญ-มุกดาหาร-นครพนม เสนทางจันทบุรี-ตราด รวมถึงศึกษาความเปนไปได
ในจังหวัดอ่ืนๆ เชน จังหวัดตาก เลย เพชรบูรณ ภูเก็ต ในที่ดินสวนของ รฟท. ที่ไดมีการเวนคืน
มาแลว ตลอดจนเรงรัดโครงการที่ไดเคยศึกษาความเปนไปไดแลว เชน เสนทางรถไฟเดนชัย-
เชียงราย เสนทางรถไฟสุราษฎรธานี-ทานุน และเสนทางรถไฟมาบตาพุด-ระยอง 
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เศรษฐกิจสังคม (เชนเดียวกับการวัดผลการทํางานของกรมทางหลวง) ออกจากการเดิน
รถไฟซึ่งสามารถใหผลตอบแทนทางการเงินซึ่งเปนเชิงพาณิชย (เชนเดียวกับการวัดผล
การประกอบการของบริษัท ขนสง จํากัด (บขส.))  

รูปท่ี 4  โครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟในชวงเปลี่ยนผาน: การจัดต้ังกรมการรถไฟ11 

หมายเหตุ: *   หรือจัดตั้งเปนองคการมหาชน 
 **  ในการจัดตั้งบริษัทเดินรถและบริษัทบริหารสินทรัพยเปนบริษัทลูกของ รฟท. นั้น ในระยะแรกอาจใหอยูในรูปแบบ

ของหนวยธุรกิจกอน สําหรับการจัดตั้งเปนบริษัทลูกควรกระทําตอเม่ือการดําเนินงานจะสรางประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
(เชน มีอุปสงคในตลาดสูงในขณะที่ดานอุปทานท่ีตอบสนองมีจํากัด) 

 ***   หนวยธุรกิจเดินรถโดยสารดําเนินกิจกรรมเดินรถโดยสารเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
ท่ีมา:  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2552. โครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ. รายงาน

เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ.  

(2) แกปญหาความไมมั่นใจในการลงทุน: ใหจัดต้ังหนวยงานภาครฐัข้ึนมารบัผดิชอบ
ภาระการสราง/ซอมและขยายเสนทางราง เชนเดียวกับการมีกรมทางหลวงที่รับผิดชอบ
การสราง/ซอมทางหลวง เพ่ือสรางความมั่นใจวารัฐจะดําเนินการในสวนนี้โดยพิจารณา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมเปนสําคัญ และไมคํานึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและ
การเล้ียงตัวเองของหนวยงานเปนหลัก ในการนี้อาจจัดต้ังเปนกรมหรือองคการมหาชน 
สําหรับ รฟท. ซึ่งทําหนาที่เดินรถทั้งเชิงพาณิชยเพ่ือหากําไรและเชิงสังคมในเสนทางที่ไม
คุมในเชิงพาณิชยแตเปนนโยบายของภาครัฐที่จัดใหมีบริการประชาชนอยางทั่วถึง ภาครฐั

                                                        
11  ดูรายละเอียดของขอเสนอการจัดต้ังกรมการรถไฟในภาคผนวก 

 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 74 เดือนกันยายน 2552 (ฉบับพิเศษ) 
 ความพรอมของรถไฟไทยกับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

14 

ตองใหเงินอุดหนุนในสวนนี้ ไมใชใชงบประมาณที่ไดจากกําไรเชิงพาณิชยอันจะทําใหการ
วัดผลการดําเนินการทางการเงินคลาดเคล่ือนและสรางความไมเปนธรรมแก รฟท.   

(3) แกปญหาการใหความเปนธรรม: จัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการขนสง
ทางรถไฟเปนหนวยงานกลาง เพ่ือทําหนาที่กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
และมาตรฐานการใหบริการ   

การจัดต้ังกรมการรถไฟและการแบงแยกภาระหนาที่ของภาครัฐและ รฟท.
ดําเนินการไดในสองรูปแบบดังนี ้

รูปแบบที่ 1: ภาครัฐรับโอนเฉพาะที่ดินที่เก่ียวกับการเดินรถไฟมาบริหารจัดการ 

กรมการรถไฟรับโอนทรัพยสินและหนี้สินเฉพาะที่เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของ 
รฟท. มาบริหารดังนี้ 1) ที่ดินและรางเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการเดินรถไฟ (ที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยที่ไมเก่ียวของกับการเดินรถยังเปนสวนที่ รฟท. บริหารเอง) 2) สถานีและ
อาณัติสัญญาณ 3) บุคลากรดานโครงสรางพ้ืนฐานและคาบํารุงรักษา  4) ภาระเก่ียวกับ
บํานาญ และ 5) ดอกเบ้ียเงินกูยืมเดิมยกเวนดอกเบ้ียดานรถจักรและลอเล่ือน (rolling stock) 

สมมติวามีการตัดภาระท้ังปวงที่เก่ียวกับรางออกไปในป 2550 และ 2551 โดยให
ภาระหนี้ไปอยูที่กรมการรถไฟหรือหนวยงานอิสระตามที่เสนอ จะสงผลให รฟท. เปล่ียน
ฐานะจากขาดทุน 7,925 และ 10,216 ลานบาท ไปเปนมีกําไรสุทธิ 844 และ 453 ลานบาท
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3)   อยางไรก็ตาม หากไมมีการลงทุนอยางตอเนื่องจะสงผลใหไม
สามารถรับลูกคาเพ่ิมข้ึนและไมมีการบริหารจัดการที่ประหยัดตอขนาด (economies of 

scale)  ในระยะยาวจะสงผลใหสถานภาพทางการเงินของ รฟท. กลับสูวัฏจักรเดิม คือ 
ขาดทุนอีก ดังขอมูลประมาณการป 2552-2555 วิธีการดึงดูดใหประชาชนมาใชการขนสง
ทางรถไฟจํานวนมากข้ึนเพ่ือประหยัดตอขนาดในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ คือ 
พัฒนาบริหารจัดการดานอุปสงค (demand side management) ควบคูไปกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง เชน พัฒนาอสังหาริมทรัพยริมทางรถไฟและบริเวณสถานีให
เปนที่อยูอาศัยหรือหางสรรพสินคา 

ขอดีของการจัดต้ังกรมการรถไฟ คือ สรางความนาเช่ือถือวาจะมีการพัฒนาระบบ
รางดวยงบประมาณของแผนดิน ขอเสียของการดําเนินการตามรูปแบบนี้ คือ ทําใหเห็น
ชัดเจนวาไดนําที่ดินของ รฟท. ซึ่งไดมาจากการเวนคืนเพ่ือกิจการรถไฟมาเปนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย12 นอกจากนี้ยังไมอาจแนใจในศักยภาพการบริหารทรัพยสินหนี้สินของ 
รฟท. เนื่องจากไมใชความถนัดของ รฟท. 

                                                        
12  เน่ืองจากในพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2524 ไดกําหนดเร่ืองการไดมาและ
การเขาครอบครองซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการสรางทางรถไฟโดยเฉพาะ โดยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการรถไฟข้ึน   
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ตารางท่ี 3  สถานภาพทางการเงินของ รฟท. ถาภาครัฐรับโอนเฉพาะท่ีดินท่ีเกี่ยวกับการเดินรถไฟมาบริหาร
จัดการ 

(หนวย: ลานบาท)  
ป 

รายการ  2550   2551   2552    2553    2554    2555  
รายไดรวม (รายไดจากการเดินรถและ
บริหารทรัพยสิน) 9,039.610  9,292.136  9,289.228   9,503.068  10,014.325  11,569.637  
รายจายรวม  10,570.593  11,863.030  13,454.073  13,413.507  13,755.518  14,012.825  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
ในปจจุบนั  (7,925.778) (10,216.364) (11,743.138) (11,990.588) (12,207.418) (11,717.366) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังแยกภาระ 
ทางรางใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบ 
เชน กรมการรถไฟ  844.09  453.82   (904.62)  (771.32)  (576.56)  (585.67)  

ท่ีมา: จากการประมาณการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยใชขอมูลทางการเงินของ รฟท. 

รูปแบบที่ 2: ภาครัฐรับโอนที่ดินทั้งหมดของ รฟท. มาบริหารจัดการ 

กรมการรถไฟเปนหนวยงานตรงที่จะกํากับดูแลการดําเนินงานสาขาขนสงทางรถไฟ 
และผลักดันในเชิงนโยบายเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมโดย
เสนอของบประมาณเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานอยางเหมาะสม และกระทรวงการคลัง
รับโอนทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดของ รฟท. มาบริหาร ดังนี้  1) ที่ดินและรางทั้งหมด  
2) สถานีและอาณัติสัญญาณ 3) บุคลากรดานโครงสรางพ้ืนฐานและคาบํารุงรักษา 4) ภาระ
เก่ียวกับบํานาญ และ 5) ดอกเบ้ียเงินกูยืมเดิมยกเวนดอกเบ้ียดานรถจักรและลอเล่ือน 

ถาภาครัฐรับโอนที่ดินทั้งหมดของ รฟท. มาบริหารจัดการ สงผลให รฟท. ขาดทุน
สุทธิตอปประมาณ 2,000-3,000 ลานบาท (ดูตารางที่ 4) สังเกตไดวาการขาดทุนสุทธิตอป
มากกวารูปแบบที่ 1 เพราะ รฟท. จะมีเพียงรายไดจากการเดินรถแตไมมีรายไดจากการ
บริหารสินทรัพย ขณะที่ในรูปแบบที่ 2 รฟท. จะสามารถปลดภาระหนี้เดิมทั้งหมดที่มีอยู
ออกไป อยางไรก็ตาม สถานภาพทางการเงินของ รฟท. จะกลับสูวัฏจักรเดิมถาไมมีการ
ลงทุนเพ่ิมเติมและไมสามารถดึงดูดลูกคามาใชเพ่ิมข้ึนได  

ขอดี คือ ภาครัฐมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการทรัพยสิน
หนี้สินทั้งหมด อีกทั้งไมติดขอกฎหมายเก่ียวกับที่ดินซึ่งเวนคืนมาเพ่ือกิจการรถไฟ ขอเสีย 
คือ ภาครัฐจะตองสรางความเขาใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย
ใหดีวา เหตุใดจึงนําที่ดินในสวนที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยไปจาก รฟท.  
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ตารางท่ี 4  สถานภาพทางการเงินของ รฟท. ถาภาครัฐรับโอนท่ีดินท้ังหมดของ รฟท. มาบริหารจัดการ 

(หนวย: ลานบาท)  
ป 

รายการ   2550   2551   2552    2553    2554    2555  
รายไดรวม (รายไดจากการเดินรถ) 6,395.914     6,633.599     6,639.357     6,831.933     7,272.839     8,744.710  

รายจายรวม  10,570.593  11,863.030  13,454.073  13,413.507  13,755.518  14,012.825  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก 
การดําเนินงานในปจจุบัน  (10,569.474) (12,874.901) (14,393.009) (14,661.723) (14,948.904) (14,542.293) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังแยกภาระ
ทางรางใหหนวยงานของรัฐ
รับผิดชอบ เชน กรมการรถไฟ  (1,799.61) (2,204.72)     (3,554.49)     (3,442.46)     (3,318.05)     (2,239.26) 

ท่ีมา: จากการประมาณการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยใชขอมูลทางการเงินของ รฟท. 

ทั้งสองรูปแบบภาครัฐรับภาระหนี้ที่เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานในอดีต สวนภาระหนี้
สวนรถจักรและลอเล่ือนในอดีต รฟท. ยังเปนผูรับภาระ ซึ่งสงผลใหภาระดอกเบีย้ที ่รฟท. 
รับอยูลดลงเหลือไมเกินหนึ่งในสี ่ สําหรับการลงทุนขยายโครงขายทางรถไฟจะมาจาก
งบประมาณของประเทศ สวนภาระบําเหน็จบํานาญ การบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและ
จัดการเดินรถ และการเดินรถเชิงสังคมทั้งในกรณรีูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 จะมแีหลง
เงินที่นํามาบริหารแตกตางกัน (ดูตารางที่ 5)  

ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบแหลงเงินทุน 
ภาระ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

ภาระหนี้สวนท่ีเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในอดีต รัฐรับภาระ 
ภาระหนี้ดานรถจักรและลอเลื่อนในอดีต รฟท. รับภาระ 
ภาระการลงทุนกอสรางโครงขายทางรางในอนาคต กรมการรถไฟรับภาระ  

โดยใชเงินงบประมาณของประเทศ 
ภาระบําเหน็จบํานาญ 
การบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและจัดการเดินรถ  
การเดินรถเชิงสังคม     

กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงการคลังจัดสรร
งบประมาณของประเทศมา

ใชจายภาระสวนนี ้

กระทรวงการคลังบริหาร
ทรัพยสินของ รฟท.  

และนํารายไดมาบริหารภาระ
ในสวนนี ้

 

ทั้งนี้ รูปแบบที่ 1 กระทรวงคมนาคม/กระทรวงการคลังจะเปนหนวยงานที่จัดสรร
งบประมาณของประเทศมาใชจายภาระบําเหน็จบํานาญ การบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน
และจัดการเดินรถ และการเดินรถเชิงสังคม  

สวนรูปแบบที่ 2 กระทรวงการคลังบริหารทรัพยสินและนํารายไดที่เกิดข้ึน (earmark) 
ไปใชจายภาระในสามสวนดังกลาว โดยท่ี   
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-  ภาระบําเหน็จบํานาญ:  กระทรวงการคลังจะตองกําหนดเปนเงินผูกพันใหกับ 
รฟท. ปละ 4,000 ลานบาทเปนเวลาประมาณ 17-20 ป เพ่ือนําเงินผูกพันนี้มาทําการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย (securitization) โดยกระทรวงการคลังนําสินทรัพยที่มีสภาพคลอง
ตํ่าของ รฟท. มาแปลงเปนหลักทรัพยที่นักลงทุนสามารถลงทุนได และบริหารจัดการใหมี
รายไดประมาณ 53,000 ลานบาท แลวนําไปบริหารจัดการเพ่ือใหไดเม็ดเงินรวม 160,000 
ลานบาทสําหรับรองรับการจายภาระบํานาญ 156,000 ลานบาทในป 2600    

-  การบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและจัดการเดินรถ: รายไดสวนหนึ่งของการ
บริหารทรัพยสินจะนํามาใชเพ่ือรองรับภาระนี้  

-  การเดินรถเชิงสังคม: หากในอนาคตรายไดจากการบริหารทรัพยสินมีมูลคามาก
ข้ึน ก็จะนําสวนเกินมาชดเชยผลขาดทุนจากการเดินรถและการเดินรถเชิงสังคมของรัฐ
ตามลําดับ เพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ 

โดยสรุปสถานภาพทางการเงินของ รฟท. ในแตละปของรูปแบบที่ 1 จะดีข้ึนกวา
รูปแบบที่ 2 เพราะในรูปแบบที่ 1 รฟท. มีรายไดจากการเดินรถและบริหารทรัพยสิน (แต
ภาระหนี้เดิมที่สะสมมายังคงอยูที่ รฟท.)  ขณะท่ีในรูปแบบที่ 2 จะมีการขาดทุนสุทธิตอป
มากกวา เพราะ รฟท. จะมีเพียงรายไดจากการเดินรถ (แต รฟท. จะสามารถปลดภาระหนี้
ทั้งหมดที่มีอยูออกไปใหภาครัฐ)  

2.2  การปรับปรงุประสทิธิภาพการใหบริการขนสงทางรถไฟ 

นอกเหนือจากการปฏิรูปเชิงโครงสรางแลว รฟท. จําเปนตองดําเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเดินรถไฟ วัตถุประสงคของการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการขนสง
ทางรถไฟ คือ เพ่ือแกปญหาความไมมั่นใจในความปลอดภัย และแกปญหาเฉพาะหนา
กรณีที่รถไฟไมสามารถใหบริการ 

(1)  แกปญหาความไมมั่นใจในความปลอดภัย: รฟท. จะตองปรับปรุงดานความ
ปลอดภัยดังที่กลาวไปขางตน รวมทั้งควรจัดใหมีประกันชีวิตและจายคารักษาพยาบาลให
ผูโดยสารรถไฟหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน การดําเนินการนี้จะกระตุนให รฟท. ตองปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานความปลอดภัย (ถาเกิดอุบัติเหตุบอย คาประกันจะสูง ถามีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุได คาประกันจะตํ่าลง)   

(2)  แกปญหาเฉพาะหนากรณีเกิดเหตุการณประทวงหยุดเดินรถไฟ: รฟท. ตองมี
มาตรการจัดรถบัสว่ิงรับสงผูโดยสารทดแทนทุกครั้งที่รถไฟไมสามารถใหบริการได โดย
จัดรถบัสใหบริการดังที่ไดดําเนินการมาแลว แตใหดําเนินการตอเนื่องไปจนกวาจะซอม 
หัวรถจักรและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยใหเขาสูมาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหผูโดยสารจาย
คาโดยสารในอัตราเดียวกับคาโดยสารรถไฟ 
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บทสรุป 

บทความนี้เสนอใหมีการสรางสวนที่ขาดหายไปทั้งทางกายภาพและทางการ
บริหารจัดการ กลาวคือ 1) ผลักดันเสนทางยุทธศาสตรตอจากเสนทางหนองคาย-ทานาแลง-
เวียงจันทน คือ เสนทางเวียงจันทน-หลวงพระบาง-บอเต็น-โมฮัน-เชียงรุง-อี้ซี-คุนหมิง 
เพราะเสนทางนี้จะเชื่อมจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีแรโปแตส และพ้ืนที่ในประเทศลาวซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรทองแดง และโปแตส เมื่อเสนทางนี้เกิดข้ึนจะเปนประโยชน
แกประเทศไทย ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางมากทั้งในแงโลจิสติกส การ
ทองเท่ียว และการขนสงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยควรจะใหคํามั่นวา จะ
แกปญหาคอขวดและความไมเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศเพ่ือใหพรอม
รับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558    2) จัดต้ังศูนยการศึกษาดานรถไฟ 
(railway academy) ในประเทศไทยเพื่อสรางบุคลากรทางรถไฟทั้งสายชางและสายพาณิชย 
และใหเปนหนวยงานที่จะรับเทคโนโลยีการซอม/สรางหัวรถจักรและอุปกรณที่เก่ียวของ
กับการรถไฟ  3) จัดต้ังศูนยความเปนเลิศในการวิจัยและพัฒนาดานหัวรถจักร อุปกรณ 
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับรถไฟ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ
ใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคต รวมถึงเพ่ิมการจางงานและพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  และ 4) จัดต้ังกรมการรถไฟเพ่ือรับภาระหนาที่
ดานนโยบาย จัดทํางบประมาณ และกํากับดูแลซึ่งขาดหายไปในโครงสรางปจจุบัน 

การจัดต้ังกรมการรถไฟอาศัยงบประมาณในการดําเนินการไมสูง หากแตเปนเรื่อง
ที่สําคัญเนื่องจากเปนรากฐานการพัฒนา มิเชนนั้นสถานภาพทางการเงินของ รฟท. ก็จะ
กลับเขาสูวังวนเดิม  การวัดผลดําเนินงานของ รฟท. จะตองไมนําภาระการขยายเสนทาง
และซอมบํารุงมารวมอยูกับการวัดผลประกอบการทางการเงิน  แตทั้งนี้ ความปลอดภัย
ของการเดินรถและประชาชนผูใชบริการตองมากอน 

ภาคผนวก ขอเสนอการจัดตั้งกรมการรถไฟ  

การต้ังกรมการรถไฟสามารถดําเนินการไดโดยออกพระราชบัญญัติจัดต้ังกรมการ
รถไฟตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อํานาจหนาที่ของ
กรมการรถไฟ ไดแก กําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบรถไฟในระยะยาว เสนอ
แผนงบประมาณดานการพัฒนาการขนสงทางรถไฟ และกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟใน
เชิงนโยบาย (regulator) กลาวคือ เปนหนวยงานกํากับดูแลการขนสงทางรถไฟดานความ
ปลอดภัย รวมถึงการบังคับใชและใหคําแนะนําแกผูประกอบการรถไฟ อาทิ การออก
กฎระเบียบความปลอดภัย การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค และประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของกับการขนสงทางรถไฟ ตลอดจนทําหนาที่แทนคณะกรรมการกํากับ
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ดูแลการขนสงทางรถไฟในชวงที่ยังไมไดจัดต้ัง โดยกํากับดูแลกลไกตลาดและดูแลกิจการ
การขนสงทางรถไฟทั้งหมด และเปนหนวยงานรับเรื่องการขอใบอนุญาตของผูใหบริการ
เดินรถ 

โครงสรางของกรมการรถไฟ  

(1) กองการบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ 
การติดตอตางประเทศ งานดานกฎหมาย การวางนโยบาย ระเบยีบและวิธีการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และการจัดองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหาร
พัสดุคงคลัง เปนตน 

(2) กองโครงสรางพ้ืนฐาน มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปเก่ียวกับการกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัย งานวิศวกรรมและกอสราง การกํากับดูแลงานดานอาณัติสัญญาณ
และการสื่อสาร การออกใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย และงานดานเทคนิควิศวกรรม 
เปนตน 

(3) กองการเดินรถ มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปเก่ียวกับงานมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานการเดินรถ การควบคุมลอเล่ือนและรถจักร การควบคุมและตรวจสอบ
การขนสงสินคาอันตราย การออกใบอนุญาตแกผูประกอบการการเดินรถ และการควบคุม
ความปลอดภัยในการเดินรถ เปนตน  

(4) กองงบประมาณและการเงิน มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปเกี่ยวกับ
งบประมาณของสาขาการรถไฟ จัดสรรเงินชวยเหลือใหเพียงพอกับความตองการในการ
กอสราง/ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน จัดสรรเงินสนับสนุนพันธะการใหบริการสาธารณะ  

(5) กองนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปเก่ียวกับ
การจัดหา การใช การดัดแปลง และการสรางนวัตกรรมในสาขาการรถไฟใหทันสมัยและ
พ่ึงพาตนเองได โดยลดการนําเขาใหไดมากที่สุด 

กรอบอัตรากําลังของกรมการรถไฟ 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังของกรมการรถไฟตามที่ปรากฏในรูปที่ ผ1 เปนการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ต้ังข้ึนเปนตัวอยางเทานัน้ และกําหนดไวที่ระดับตํ่าสุดเนือ่งจาก
เปนหนวยงานจัดต้ังใหม โดยประมาณการจํานวนบุคลากรจากเน้ืองานหลักๆ ของแตละ
สวนงาน  ทั้งนี้ ในอนาคตหากมกีารจัดต้ังกรมการรถไฟข้ึนจริง จาํเปนตองมีการกําหนด
ลักษณะของงานแตละสวนใหชัดเจน เพ่ือใหทราบถึงปริมาณงานทีแ่ทจริงที่แตละสวนตอง
รับผิดชอบ ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังไดถูกตองและเหมาะสม 

ในการคัดสรรบุคลากรเพ่ือบรรจุตามกรอบอัตรากําลังที่ระบุในรูปที่ ผ1 นั้น สวน
หนึ่งควรคัดสรรจากบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในสาขาขนสง
ทางรถไฟจากหนวยงานที่เก่ียวของ (อาทิ กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและ
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แผนการขนสงและจราจร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กระทรวงการคลัง และ รฟท.) ที่สมัครใจจะโอนยายสังกัด  

รูปท่ี ผ1 โครงสรางกรมการรถไฟและกรอบอัตรากําลัง 

อธิบดี (1)
[16]

งานตรวจสอบภายใน  (5)

งานสืบสวนอุบัติเหตุ  (5)

งานประชาสัมพันธ  (5)

กองการบริหาร (6)
[49]

กองโครงสรางพ้ืนฐาน (4)
[31]

กองการเดินรถ (4)
[34]

กองงบประมาณและการเงิน (4)
[25]

กองนวัตกรรมและเทคโนโลยี
[18]

สวนตางประเทศ (7)

สวนนิติกรรม (7)

สวนทรัพยากรบุคคล
(11)

สวนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (7)

สวนการคลังและพัสดุ
(11)

สวนกําหนดมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย (7)

สวนวิศวกรรมและกอสราง
(5)

สวนอาณัติสัญญาณ
และการสื่อสาร (5)

สวนใบรับรองดานความ
ปลอดภัย (5)

สวนเทคนิค (5)

สวนมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ดานการเดินรถ (5)

สวนควบคุมลอเลื่อน
(5)

สวนควบคุม
รถจักร (5)

สวนควบคุม
สินคาอันตราย (5)

สวนใบอนุญาต
เดินรถ (5)

สวนควบคุม
ความปลอดภัย
ในการเดินรถ (5)

สวนงบประมาณขนสงทางรถไฟ
(7)

สวนเงินอุดหนุนรถและรถไฟ (7)

สวนเงินอุดหนุนกิจกรรม
เชิงสังคม (7)

(ตัวเลข) หมายถึง จํานวนบุคลากรแตละหนวยงาน

[ตัวเลข] หมายถึง จํานวนบุคลากรรวมของหนวยงาน

รวม 173 คน

 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2552. โครงการศึกษาเพื่อการปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟ. รายงาน

เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ.  
 

อยางไรก็ตาม การคัดสรรบุคลากรจากสวนราชการที่เก่ียวของอาจมผีูสมัครใจ
โอนยายสังกัดพอสมควร ในขณะทีบุ่คลากรจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจอาจสมัครใจโอนยาย
มาไมมากนัก เนือ่งจากฐานเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจอยูใน
ระดับที่ดีกวาหนวยงานราชการ ดังนั้น กอนการคัดสรรบุคลากร กรมการรถไฟควรสํารวจ
ความตองการของบุคลากรที่เปนกลุมเปาหมายเสยีกอน เพ่ือใหไดขอสรุปที่เหมาะสมมา
กําหนดเง่ือนไขทีจู่งใจ   

 
 




