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บรรณาธิิการบริิหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลย์์วงศ์์
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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่่�มา: บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร โครงการ
ศึึกษาระบบกำำ�กัับดููแลกิิจการขนส่่งทางราง
สำำ�หรัับประเทศไทย โดยทีีมวิิจััยนโยบาย
ด้้านการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ สถาบัันวิิจััย
เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย ซึ่่�งมีี ดร. สุุเมธ
องกิิตติิกุุล เป็็นผู้้�อำำ�นวยการวิิจััย รายงาน
วิิ จัั ย นี้้� ส่่ ง มอบต่่ อ กรมการขนส่่ ง ทางราง
กระทรวงคมนาคม เมื่่�อปีี 2563
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การศึึกษาระบบกำำ�กัับดููแล
กิิจการขนส่่งทางรางสำำ�หรัับ
ประเทศไทย
หลัังจากรััฐบาลแถลงนโยบาย เมื่่อ� วัันที่่� 12 กัันยายน
พ.ศ. 2557 เรื่่�อง ปรัับโครงสร้้างการบริิหารจััดการในสาขา
ขนส่่งที่่�มีีการแยกบทบาทและภารกิิจของหน่่วยงานระดัับ
นโยบาย หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล และหน่่วยปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน และ
ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลระบบราง หรืือกรมการขนส่่ง
ทางรางขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามพระราช
บััญญััติปิ รัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบัับที่่� 18) พ.ศ. 2562
มีีฐานะเป็็นส่่วนราชการระดัับกรมในสัังกััดกระทรวงคมนาคม
ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการขนส่่งทางรางทั้้�งด้้านความ
ปลอดภััย และด้้านเศรษฐกิิจ ที่่ไ� ม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั อยู่่�แค่่การเดิินระบบ
รถไฟระหว่่างเมืืองแต่่รวมถึึงการเดิินระบบรถไฟฟ้้าขนส่่ง
มวลชนและรถไฟความเร็็วสูงู ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต โดยกรม
การขนส่่งทางรางจะมีีบทบาทในการยกระดัับมาตรฐานการให้้
บริิการขนส่่งทางรางของไทยให้้มีีคุุณภาพดีียิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้
บริิการแน่่ใจว่่าบริิการขนส่่งทางรางของไทยมีีมาตรฐานด้้าน
ความปลอดภััยในระดัับสากล และให้้บริิการในราคาที่่เ� ป็็นธรรม
ตลอดจนการที่่รั� ฐั บาลพิิจารณาปรัับปรุุงกฎหมายและระเบีียบ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสาขาขนส่่ง และการประกอบกิิจการโลจิิสติิกส์์
ให้้ทันั สมััยสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน และมีีความ
ชััดเจนในทางปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ภาคเอกชนเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในภาคขนส่่งเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่ า งไรก็็ ต าม ประเทศไทยยัั ง ขาดการกำำ� หนด
มาตรฐานและระดัับคุุณภาพการให้้บริิการ มาตรฐานความ
ปลอดภััยในระบบการขนส่่งทางราง โครงสร้้างอััตราค่่าบริิการ
ที่่�เป็็นธรรมต่่อผู้้�ให้้บริิการและผู้้�ใช้้บริิการ รวมทั้้�งมาตรการ
1

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบโครงสร้างการขนส่งทางรางในประเทศต่างๆ

หมายเหตุุ: JNR หมายถึึง Japanese National Railway, JRTT หมายถึึง The Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency,
TSIs หมายถึึง Technical Specifications for Interoperability
ที่่�มา: คณะวิิจััย (2562)

ส่่งเสริิมการประกอบกิิจการขนส่่งทางรางของภาคเอกชน
และการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการอย่่างเป็็นระบบและเป็็นรููปธรรม
เพื่่�อรองรัับการพััฒนาระบบการขนส่่งทางรางของประเทศ
นอกจากนี้้� กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบการ
ขนส่่งทางรางยัังอ้้างอิิงกัับกฎหมายขององค์์กรมากกว่่าจะ
2

เป็็นกฎหมายในเชิิงการกำำ�กัับดููแล ขาดเอกภาพและความ
เชื่่�อมโยงในการพััฒนาและกำำ�กัับดููแลระบบการขนส่่งทาง
รางให้้ดำ�ำ เนิินการไปในทิิศทางเดีียวกััน ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
ประสิิทธิิภาพของการลงทุุนระบบรางที่่�รััฐบาลกำำ�ลัังดำำ�เนิิน
การอยู่่� ทั้้�งยัังกระทบต่่อประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการและความ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ปลอดภััยของระบบการขนส่่งทางราง ตลอดจนยัังเป็็นอุุปสรรค
ต่่อการสนัับสนุุนให้้ระบบการขนส่่งทางรางเป็็นโครงข่่ายหลััก
ในการเดิินทางและขนส่่งหลัักของประเทศ
คณะวิิจััยจึึงได้้ศึึกษาและทบทวนประสบการณ์์ของ
ต่่างประเทศเทีียบเคีียงกัับประเทศไทย โดยเน้้นประเด็็นหลััก
3 ประเด็็น คืือ การกำำ�กับั ดููแลการประกอบกิิจการ การกำำ�กับั
มาตรฐานความปลอดภััย และสิิทธิขิ องผู้โ้� ดยสาร โดยประเด็็น
ด้้านการกำำ�กับั มาตรฐานความปลอดภััยจะพิิจารณาทั้้ง� ในด้้าน
โครงสร้้างพื้้�นฐานและการเดิินรถ นอกจากนั้้น� คณะวิิจัยั ยัังได้้จัดั
ทำำ�ข้อ้ เสนอแนะด้้านมาตรการบัังคัับใช้้กฎหมายและการสนัับสนุุน
การประกอบกิิจการขนส่่งทางรางด้้วย
ตารางที่่� 1 แสดงการเปรีียบเทีียบโครงสร้้างการขนส่่ง
ทางรางในประเทศกรณีีศึึกษา ซึ่ง�่ ได้้แก่่ สหภาพยุุโรป สหราช
อาณาจัักร และญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงการ
กำำ�กับั ดููแลการขนส่่งทางรางในประเทศไทยต่่อไป
จากการทบทวนกรณีีศึึกษาในต่่างประเทศข้้างต้้น
การประกอบกิิจการขนส่่งทางรางของประเทศไทยที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
ในอนาคตควรดำำ�เนิินการตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
ประการแรก ควรแบ่่ ง แยกผู้้� ป ระกอบกิิ จ การ
โครงสร้้างพื้้�นฐานขนส่่งทางรางออกจากผู้้�ประกอบการเดิินรถ
ขนส่่งทางรางอย่่างชััดแจ้้ง โดยในระยะแรกให้้แบ่่งแยกในระดัับ
บััญชีีเป็็นอย่่างน้้อยที่่สุ� ดุ จากนั้้น� จึึงทำำ�การแบ่่งแยกความเป็็น
เจ้้าของในเชิิงสถาบััน ซึ่่�งมีีสถานะทางกฎหมายที่่�แยกจาก
กััน ดัังเช่่นกรณีีของสหภาพยุุโรป และสหราชอาณาจัักร ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� ให้้การเปิิดเสรีีการประกอบกิิจการขนส่่งทางรางเป็็นไปได้้
และเพื่่อ� ป้้องกัันปััญหาการกีีดกัันการเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของผู้้�ประกอบการขนส่่งรายอื่่�น โดยควรพิิจารณาแบ่่งแยก
ประเภทกิิจการเดิินรถไฟขนส่่งที่่�มีีลัักษณะเชิิงพาณิิชย์์ ออก
จากกิิจการที่่�มีีลัักษณะเป็็นบริิการสาธารณะขั้้�นพื้้�นฐานที่่�รััฐ
ต้้องจััดให้้กัับประชาชน (Public Service Obligations) เพื่่�อ
ใช้้เป็็นแนวทางการเข้้าสู่่�ตลาดการขนส่่งทางราง
ประการที่่�สอง ต้้องจััดตั้้�งหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลเพื่่อ�
ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�กับั ดููแลการขนส่่งทางรางตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการเข้้าสู่่�
ตลาด คืือ การให้้อนุุญาตประกอบกิิจการ โดยการนำำ�ระบบใบ
อนุุญาตมาใช้้ซึ่่�งจะทำำ�ให้้หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลสามารถกลั่่�น
กรองผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม และมีีความสามารถในการ
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ประกอบกิิจการได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและความปลอดภััย รวม
ถึึงกำำ�หนดเงื่อ�่ นไขด้้านการคุ้้�มครองผู้บ้� ริิโภคไว้้ได้้ อีีกทั้้ง� ยัังจะ
เป็็นการเปิิดทางให้้มีีการนำำ�ระบบ Open Access มาใช้้ได้้ใน
อนาคตซึ่ง่� จะทำำ�ให้้เกิิดการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานของรััฐได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพสููงสุุด ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลต้้องมีีอำำ�นาจ
สำำ�คััญในการกำำ�กัับหน่่วยงานเจ้้าของโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้มีี
การจััดให้้ใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานการขนส่่งทางรางอย่่างโปร่่งใส
เท่่าเทีียม และเป็็นธรรม แก่่ผู้้�ประกอบการเดิินรถทุุกราย ไม่่
ว่่าจะเข้้าสู่่�ตลาดโดยระบบสััมปทานหรืือระบบ Open Access
ก็็ตาม ตลอดจนมีีอำำ�นาจกำำ�กัับดููแลหลัังการเข้้าสู่่�ตลาดการ
ขนส่่งทางรางเพื่่�อตรวจสอบว่่าผู้้�ประกอบการขนส่่งทางราง
ทุุกประเภทมีีการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ให้้ไว้้ในใบอนุุญาต
นอกจากนี้้�เพื่่�อให้้ทราบถึึงบทบาทของหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลการขนส่่งทางรางที่่�ควรจะเป็็น คณะวิิจััยจึึงได้้
ศึึกษาถึึงการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการขนส่่งทางราง
ในต่่างประเทศ โดยยกตััวอย่่างกรณีีของสหราชอาณาจัักร
ประเทศญี่่ปุ่่� น� และสหภาพยุุโรป โดยมีีรายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
จากตััวอย่่างการดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ สามารถ
สรุุปแนวทางการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการขนส่่งทาง
รางได้้ คืือ การกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการขนส่่งทางราง
จะต้้องดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกลาง เพื่่�อที่่�จะ
สร้้างหลัักเกณฑ์์และมาตรฐานให้้เป็็นไปในรููปแบบเดีียวกััน
อย่่างไรก็็ดีี การกำำ�กัับดููแลในบางประเด็็น เช่่น การสอบสวน
อุุบััติิเหตุุ หรืือการกำำ�กัับดููแลด้้านค่่าโดยสาร จากการศึึกษา
พบว่่า หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกลางจะไม่่มีีอำำ�นาจในส่่วนนี้้� แต่่
จะเป็็นอำำ�นาจของหน่่วยงานอิิสระอื่่น� ๆ โดยกรมการขนส่่งทาง
รางจะมีีภารกิิจสำำ�คััญอัันประกอบไปด้้วย
(1) ภารกิิ จ เกี่่� ย วกัั บ การวางแผนและพัั ฒ นา
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางรางของประเทศให้้มีีโครงข่่ายที่่ส� มบููรณ์์
ครอบคลุุมทั่่วทั้้
� ง� ประเทศ เชื่่อ� มต่่อกัับการขนส่่งระบบอื่่น� และ
ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน รวมถึึงยัังมีีอำำ�นาจในการควบคุุมดูแู ลเพื่่อ�
ให้้มีีการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ภาครััฐลงทุุนไว้้ ให้้มีีความต่่อ
เนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
(2) ภารกิิ จ ในการกำำ� หนดมาตรฐานด้้ า นความ
ปลอดภััยของ ตััวรถ คนขัับ และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�งการกำำ�หนดมาตรการในการคุ้้�มครองสิิทธิิ
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หมายถึึง European Union Agency for Railways, TSIs หมายถึึง Technical Specifications for Interoperability
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ของผู้้�โดยสาร การเยีียวยาค่่าเสีียหายแก่่ผู้้�โดยสารกรณีีเกิิด
เหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝััน
(3) ภารกิิจสนัับสนุุนคณะกรรมการนโยบายในการ
กำำ�หนดอััตราค่่าโดยสารสููงสุุด และอััตราค่่าระวางสููงสุุด ให้้มีี
ความเหมาะสมและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
(4) ภารกิิจในการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการ
ขนส่่งทางรางผ่่านการให้้ใบอนุุญาตประกอบกิิจการแก่่เอกชน
ผู้ที่้� ป่� ระสงค์์จะเข้้ามาประกอบกิิจการเดิินรถและใช้้โครงสร้้าง
พื้้�นฐานให้้สามารถเข้้าใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานการขนส่่งทางราง
ได้้โดยไม่่ถููกเลืือกปฏิิบััติิ และได้้รัับความเป็็นธรรม

บทบาทในการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการ
ขนส่่งทางราง
คณะวิิ จััยได้้ดำ�ำ เนิิน การศึึกษาแนวทางการกำำ�กัับ
ดููแลของต่่างประเทศในประเด็็นดัังกล่่าวข้้างต้้น และวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบความเหมาะสมของแต่่ละแนวทางเพื่่อ� นำำ�มาปรัับ
ใช้้กับั ประเทศไทยได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยมีีข้้อเสนอแนะ
ในการกำำ�หนดแนวทางดำำ�เนิินการในแต่่ละประเด็็นที่่เ� หมาะสม
กัับประเทศไทยดัังต่่อไปนี้้�

ขนส่่งทางราง มีีอายุุไม่่เกิิน 15 ปีี และ (3) ใบอนุุญาตประกอบ
กิิจการรางเพื่่อ� การขนส่่งและการเดิินรถขนส่่งทางราง มีีอายุุ
ไม่่เกิิน 30 ปีี เพื่่อ� ให้้สามารถควบคุุมกิจิ การที่่แ� ตกต่่างกัันตาม
ประเภทของใบอนุุญาตได้้อย่่างเหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม หาก
ในอนาคตมีีผู้้�ประกอบการที่่�ประสงค์์จะประกอบกิิจการเกี่่�ยว
เนื่่อ� งเป็็นการเฉพาะอื่่น� เพิ่่�มมากขึ้้น� เช่่น กิิจการโรงซ่่อมบำำ�รุงุ
หรืือกิิจการสถานีี และมีีความพร้้อมที่่จ� ะดำำ�เนิินการได้้แล้้ว ทาง
คณะวิิจัยั เห็็นว่่า อาจมีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องกำำ�หนดให้้มีี (4) ใบ
อนุุญาตประกอบกิิจการเกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�น เพิ่่�มเติิมได้้ในอนาคต
โดยควรให้้เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการนโยบายการขนส่่ง
ทางรางที่่จ� ะกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม
ทั้้� ง นี้้� คุุ ณ สมบัั ติิ ที่่� พึึ งมีีของผู้้�ที่่� จ ะเข้้ า สู่่�ตลาดการ
ขนส่่งทางราง คืือ
(1) มีีเงิินทุุนเพีียงพอแก่่การประกอบกิิจการ
(2) มีีความสามารถในการประกอบกิิจการ
(3) มีีชื่่�อเสีียงที่่�ดีี
(4) มีีประกัันครอบคลุุมความรัับผิิดทางแพ่่ง
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�ภาครััฐมีีนโยบายเปิิด Open
Access ในเส้้นทางใด ก็็มีีขั้้�นตอนในการเข้้าสู่่�ตลาดของผู้้�
ประกอบการเดิินรถขนส่่งทางราง คืือ จะต้้องมีีการทำำ�สัญ
ั ญา
ขอใช้้รางและโครงสร้้างพื้้�นฐานอื่่น� ที่่ใ� ช้้ในการประกอบกิิจการ
ขนส่่งทางรางร่่วมกัันกัับผู้้�ประกอบกิิจการรางเพื่่�อการขนส่่ง
ดัังนั้้�น จึึงต้้องกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เรื่่�องนี้้�ไว้้โดยเฉพาะในพระ
ราชบััญญััติิการขนส่่งทางราง พ.ศ. .... โดยกำำ�หนดให้้เป็็น
หน้้าที่่ข� องผู้ป้� ระกอบกิิจการรางเพื่่อ� การขนส่่งจะต้้องยิินยอม
ให้้ผู้้�ประกอบการเดิินรถขนส่่งทางรางรายอื่่�นสามารถเข้้าใช้้
รางและโครงสร้้างพื้้�นฐานอื่่�นได้้โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ อย่่างไร
ก็็ตาม จะกำำ�หนดเหตุุยกเว้้นให้้ผู้้�ประกอบกิิจการรางเพื่่�อการ
ขนส่่งสามารถปฏิิเสธการให้้เข้้าใช้้รางและทรััพย์์สิินอื่่�นได้้ใน
บางกรณีี เช่่น กรณีีความจุุของโครงสร้้างพื้้�นฐานไม่่เพีียงพอ
หรืือเมื่่�อมีีปััญหาทางเทคนิิคบางประการ

การให้้อนุุญาตเข้้าสู่่�ตลาดขนส่่งทางราง
กรมการขนส่่งทางรางสามารถกำำ�หนดเงื่่อ� นไขการให้้
อนุุญาตแก่่ผู้ป้� ระกอบการแต่่ละรายผ่่านใบอนุุญาต โดยเงื่่อ� นไข
การประกอบกิิจการจะรวมถึึงมาตรฐานการประกอบกิิจการ
ด้้านเทคนิิค ประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการ และการคุ้้�มครองผู้ใ้� ช้้
บริิการ ซึ่่ง� แตกต่่างจากการทำำ�สัญ
ั ญาสััมปทานที่่ต้� อ้ งใช้้เวลาใน
การเจรจา และรััฐมีีฐานะเป็็นเพีียงคู่่�สััญญาร่่วมทุนุ กัับเอกชน
ซึ่�่งอาจไม่่มีีอำ�ำ นาจในการเจรจากำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการทำำ�
ตามข้้อกำำ�หนดด้้านคุุณภาพการประกอบกิิจการมากนััก และ
ยัังเปิิดโอกาสให้้สามารถนำำ�ระบบ Open Access มาใช้้ เพื่่อ�
ส่่งเสริิมให้้มีีการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการเดิินรถขนส่่งทาง
การกำำ�กัับดููแลคุุณภาพและประสิิทธิิภาพการให้้บริิการ
รางมากรายยิ่่ง� ขึ้้น�
คณะวิิจััยเห็็นว่่า ควรแบ่่งประเภทของใบอนุุญาต 1. มาตรฐานด้้านประสิิทธิิภาพการประกอบกิิจการ
หลัักการที่่ใ� ช้้ร่วมกั
่ นั ในการชี้้�วัดั ประสิิทธิภิ าพในการ
ประกอบกิิจการ ดัังนี้้� (1) ใบอนุุญาตประกอบกิิจการรางเพื่่อ� การ
ขนส่่ง มีีอายุุไม่่เกิิน 30 ปีี (2) ใบอนุุญาตประกอบกิิจการเดิินรถ ประกอบกิิจการ (Performance) ของทุุกประเทศที่่ไ� ด้้ศึึกษาจะ
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พิิจารณาจากปััจจััย 2 ประการ ได้้แก่่ (1) ความตรงต่่อเวลา
(Punctuality) โดยวััดประสิิทธิิภาพจากความตรงต่่อเวลา
ของการให้้บริิการของผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งหากมีีความล่่าช้้า
เกิินกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่�กำ่ �ำ หนดไว้้ ถืือว่่าผู้้�ประกอบการรายดััง
กล่่าวประกอบกิิจการได้้อย่่างไม่่มีีประสิิทธิภิ าพ อย่่างไรก็็ตาม
ในการพิิจารณา “ความล่่าช้้า” จะมีีความแตกต่่างกัันไปตาม
ประเภทและรููปแบบของการให้้บริิการของแต่่ละประเทศ และ
(2) ความน่่าเชื่่�อถืือ (Reliability) ซึ่่�งจะพิิจารณาจากปััจจััยที่่�
แตกต่่างกััน เช่่น สหราชอาณาจัักรจะวััดจากร้้อยละของการ
ให้้บริิการที่่�ถููกยกเลิิก หรืือในสิิงคโปร์์จะวััดจากจำำ�นวนเหตุุ
หยุุดชะงัักที่่�เกิิดขึ้้�น
สำำ�หรัับการกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดการประกอบกิิจการ
ด้้ า นประสิิ ทธิิ ภ าพของประเทศไทย ในปัั จ จุุ บัั น พบว่่ า ผู้้�
ประกอบการแต่่ละรายจะมีีการกำำ�หนดดััชนีีชี้้วั� ดั ประสิิทธิภิ าพ
ของตนเองเป็็นการภายใน หรืือในบางกรณีีอาจถููกกำำ�หนด
โดยผู้้�กำำ�กับั ดููแลสััญญาสััมปทาน โดยใช้้การวััดประสิิทธิภิ าพ
จากความตรงต่่อเวลา โดยใช้้เกณฑ์์ล่่าช้้าไม่่เกิินกว่่า 5 นาทีี
จากตารางเวลาการเดิินรถเป็็นหลััก โดยคณะวิิจัยั มีีข้้อสัังเกต
ในการกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดการประกอบกิิจการ ดัังต่่อไปนี้้�
• การกำำ�หนดนิิยามดััชนีีชี้้�วััดให้้ชััดเจน คืือ การ
กำำ�หนดนิิยามความตรงต่่อเวลา หรืือความล่่าช้้าตามตาราง
เวลาเดิินรถที่่�กำำ�หนดไว้้ หรืือจากความถี่่�ในการเดิินรถ
• การปรัับใช้้ประเภทดััชนีีชี้้�วััดให้้เหมาะสมกัับ
ลัักษณะการให้้บริิการ เนื่่อ� งจากลัักษณะการให้้บริิการเดิินรถ
ที่่แ� ตกต่่างกััน ย่่อมมีีผลต่่อประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการได้้หาก
ใช้้ดััชนีีชี้้�วััดเดีียวกััน ดัังนั้้�น คณะวิิจััยจึึงได้้พิิจารณาและสรุุป
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อประสิิทธิิภาพการให้้บริิการดัังนี้้�
– ประเภทการขนส่่ง ได้้แก่่ การขนส่่งผู้้�โดยสารกัับ
การขนส่่งสิินค้้า
–	ระยะทางในการขนส่่ง ได้้แก่่ การขนส่่งระยะสั้้น�
กัับการขนส่่งทางไกล
–	ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ ได้้แก่่ ช่่วงเวลาเร่่ง
ด่่วนกัับช่่วงเวลาปกติิ

ที่่�เหมาะสม เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานการให้้บริิการและเกิิด
ประโยชน์์แก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
• การกำำ� หนดมาตรการบัั ง คัั บ ในการปรัั บ ผู้้�
ประกอบการที่่� ฝ่่ าฝืื น ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม รวมถึึงกำำ� หนดให้้
การฝ่่าฝืืนดัังกล่่าวอาจนำำ�ไปสู่่�การเพิิกถอนใบอนุุญาต หรืือ
การยึึดเงิินประกััน
ดัังนั้้�น กรมการขนส่่งทางรางจึึงควรมีีบทบาทเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการ
ประกอบกิิจการที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน คืือ
• การกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการประกอบ
กิิจการที่่�เป็็นมาตรฐานกลาง กรมการขนส่่งทางรางเป็็นผู้้�
กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการประกอบกิิจการที่่�เป็็น
มาตรฐานกลาง โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึง
– ความแตกต่่างในด้้านรููปแบบการให้้บริิการ และ
ระยะทางในการให้้บริิการให้้เหมาะสม
–	ดััชนีีชี้้วั� ดั ด้้านประสิิทธิภิ าพการประกอบกิิจการ
วััดจากความตรงต่่อเวลา และความน่่าเชื่่�อถืือ
– ควรให้้ผู้ป้� ระกอบกิิจการขนส่่งทางรางได้้เข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดดััชนีีชี้้วั� ดั ประสิิทธิภิ าพ
การประกอบกิิจการ
– การกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดการประกอบกิิจการควร
สามารถมีีการปรัับปรุุงหรืือเปลี่่ย� นแปลงได้้ง่า่ ย

• ดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการประกอบกิิจการ

– กรมการขนส่่ ง ทางรางควรมีีอำำ� นาจในการ
ตรวจสอบการประกอบกิิจการว่่าเป็็นไปโดยมีี
ประสิิทธิิภาพหรืือไม่่
– หากไม่่มีีประสิิทธิิภาพ กรมการขนส่่งทางราง
ต้้ อ งมีีอำำ� นาจในการออกคำำ�สั่่� ง ให้้ ผู้้� ป ระกอบ
กิิจการขนส่่งทางรางต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไข
– หากยัังไม่่สามารถแก้้ไขได้้อีีก กรมการขนส่่ง
ทางรางควรมีีอำำ�นาจในการออกคำำ�สั่่�งลงโทษ
ปรัับ
2. การตรวจสอบความปลอดภัั ย และการตรวจสอบการ
• การปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงดััชนีีชี้้�วััด ควรกำำ�หนด ประกอบกิิจการ
ให้้ มีีการทบทวนและปรัับปรุุงดััชนีีชี้้�วััดภายในระยะเวลา
การตรวจสอบด้้านมาตรฐานความปลอดภััย และ
6

รายงานทีดีอาร์ ไอ

การบำำ�รุุงรัักษาหลัังจากที่่�ผู้้�ประกอบการได้้รัับใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการขนส่่งทางรางแล้้ว กรมการขนส่่งทางรางจะ
เข้้ามามีีบทบาทในการกำำ�กับั ดููแลผ่่าน “ผู้้�ตรวจการขนส่่งทาง
ราง” โดยอาจนำำ�แนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจ
สอบของประเทศญี่่�ปุ่่�นมาเป็็นต้้นแบบได้้ ซึ่่�งประกอบด้้วย
• การตรวจสอบโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน/อุุ ป กรณ์์ ใ น
ระบบรางแต่่ ล ะประเภท ทั้้� ง โครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน อุุ ป กรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุปกรณ์์เพื่่อ� ความปลอดภััยต่่างๆ ในระยะ
เวลา 1-2 ปีี
• การตรวจสอบตััวรถไฟ ทั้้�งรถไฟธรรมดาและ
รถไฟความเร็็วสููง ทั้้�งการตรวจสอบสภาพและระบบการ
ทำำ�งานทุุก 3 เดืือน การตรวจสอบอุุปกรณ์์ที่่�สำำ�คััญ ทุุก 6
เดืือน ถึึง 4 ปีี และการตรวจสอบทั่่�วไป ทุุก 5-8 ปีี แตกต่่าง
กัันไปตามประเภทรถไฟ
ในส่่วนของการตรวจสอบการประกอบกิิจการเป็็น
อำำ� นาจในการตรวจสอบของกรมการขนส่่ ง ทางราง โดย
ดำำ�เนิินการผ่่านผู้้�ตรวจการขนส่่งทางรางเช่่นเดีียวกััน ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย
• การตรวจสอบรายงานบััญชีีแสดงฐานะทางการ
เงิินและงบการเงิิน
• การตรวจสอบ Business Plan และ Financial
Plan
• การตรวจสอบการประกอบกิิจการ คืือ การให้้
บริิการ การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขตามประเภทใบอนุุญาต รวม
ถึึงการปฏิิบััติิของผู้้�ประกอบการต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ของ
ตน ซึ่่�งผู้้�ตรวจการขนส่่งทางรางมีีอำำ�นาจเข้้าไปภายในสถาน
ที่่�ประกอบกิิจการได้้
• การตรวจสอบการให้้บริิการ คืือ การปฏิิบััติิให้้
เป็็นตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งการให้้บริิการตรงตามกำำ�หนด
เวลา หรืือเป็็นไปตามดััชนีีชี้้วั� ดั ผลการประกอบการ รวมถึึงข้้อ
กำำ�หนดเกี่่ย� วกัับอััตราค่่าโดยสารต้้องถููกต้้องสอดคล้้องกัับค่่า
โดยสารที่่�ผู้้�ประกอบการได้้ยื่่�นต่่อกรมการขนส่่งทางราง

สอบสวนหาจุุดบกพร่่องที่่เ� กิิดขึ้้น� แต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการ
สอบสวนเอง เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นกรณีีศึึกษาและกำำ�หนดมาตรการ
ในการป้้องกัันต่่อไป โดยอาจกำำ�หนดให้้มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงาน
หรืือคณะกรรมการ หรืือกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจของผู้้�ตรวจการ
ขนส่่งทางราง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบสวนอุุบััติิเหตุุทาง
รางเป็็นการเฉพาะ อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการสอบสวน
อุุบััติิเหตุุดัังกล่่าวจะต้้องมีีความเป็็นอิิสระในการพิิจารณา
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�แน่่ชััดและสามารถตรวจสอบรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานได้้ และกรมการขนส่่งทางรางเป็็นผู้้�กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการดำำ�เนิินการสอบสวน ซึ่่�งอาจนำำ�
แนวทางการพิิจารณาของ National Investigation Bodies
ของสหภาพยุุโรปมาใช้้ เนื่่�องจากมีีความชััดเจนรวมถึึงมีีราย
ละเอีียดการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
การรายงานข้้อมููลด้้านความปลอดภััยต่่อกรมการ
ขนส่่งทางรางและคณะกรรมการดัังกล่่าว มีีข้้อมููล 2 ส่่วน
ได้้แก่่ (1) การรายงานจากตััวผู้้�ประกอบการเองที่่�จะถููกสรุุป
ร่่วมกัับรายงานประจำำ�ปีี และ (2) การรายงานของผู้้�ตรวจ
การขนส่่งทางราง ซึ่่�งไม่่ใช่่รายงานการสอบสวนอุุบััติิเหตุุ
เป็็ น เพีียงรายงานการเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ แ ละความปลอดภัั ย
เท่่านั้้�น หลัังจากนั้้�นให้้เป็็นหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการสอบสวน
อุุบััติิเหตุุทางรางเป็็นผู้้�จััดทำำ�รายงานการสอบสวนอุุบััติิเหตุุ
และจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะด้้านความปลอดภััย เพื่่�อถืือเป็็นบท
เรีียนในการปรัับปรุุงให้้กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น

การกำำ�กัับดููแลผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลผู้้� ป ระจำำ� หน้้ า ที่่� ใ นกิิ จ การการ
ขนส่่ ง ทางรางของประเทศไทย กรมการขนส่่ ง ทางราง
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ออกใบอนุุญาตผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�โดยพิิจารณา
เฉพาะคุุณสมบััติิเบื้้�องต้้น ส่่วนผู้้�ขอรัับใบอนุุญาตจะต้้อง
ผ่่านการฝึึกอบรมจากสถาบัันฝึึกอบรมที่่�กรมการขนส่่งทาง
รางให้้การรัับรอง จึึงจะมีีสิิทธิิขอรัับใบอนุุญาตได้้ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่� โดยตำำ�แหน่่งที่่�ควรกำำ�หนดให้้มีีการขอใบ
อนุุญาต คืือ “พนัักงานขัับรถ” ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ในการควบคุุมรถ
และอยู่่�ภายในรถไฟ
การกำำ�หนดคุุณสมบััติิของผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่� กรมการ
3. การสอบสวนอุุบััติิเหตุุทางราง
กรมการขนส่่งทางรางควรมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการ ขนส่่งทางรางจะเป็็นผู้้�กำ�ำ หนดและตรวจสอบคุุณสมบััติขั้้ิ น� พื้้�น
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ฐานที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�เท่่านั้้�น
ได้้แก่่ (1) อายุุ (2) การศึึกษา (3) สมรรถภาพร่่างกาย (4)
สภาพจิิตใจ และ (5) ความรู้้�ความสามารถทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ในส่่วน
ของความรู้้�ความสามารถเฉพาะทางวิิชาชีีพในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่นั้้� น� ควรให้้ผู้ป้� ระกอบการเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการตรวจสอบเอง
นอกจากนี้้� กรมการขนส่่ ง ทางรางจะมีีบทบาท
เป็็ น ผู้้� ใ ห้้ ก ารรัั บ รองแก่่ ก ระบวนการฝึึ ก อบรม/ทดสอบ
ผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�ของผู้้�ประกอบการ โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบ
การที่่�มีีความสามารถดำำ�เนิินการฝึึกอบรม/ทดสอบผู้้�ประจำำ�
หน้้าที่่�ได้้ด้้วยตนเอง มาดำำ�เนิินการขอใบรัับรองสถาบัันฝึึก
อบรมจากกรมการขนส่่งทางราง โดยกรมการขนส่่งทางราง
จะกำำ�หนดเงื่่อ� นไขและคุุณสมบััติขิ องสถาบัันฝึึกอบรม/ทดสอบ
และกำำ�หนดให้้มีีการยื่่�นหลัักสููตรการฝึึกอบรม/ทดสอบเพื่่�อ
ให้้การรัับรองหลัักสููตร รวมถึึงการรัับรองด้้านบุุคลากร ซึ่�่ง
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการฝึึกอบรม/ทดสอบว่่ามีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
ตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้หรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ยื่น�่ คำำ�ขอจะต้้องดำำ�เนิินการยื่่น�
ขอรัับรองใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ขอรัับรองสถาบัันฝึึกอบรม (2)
ขอรัับรองหลัักสููตรการฝึึกอบรม และ (3) ขอรัับรองบุุคลากร
ในการฝึึกอบรม โดยแนวทางในการกำำ�หนดมาตรการกำำ�กัับ
ดููแลสถาบัันฝึึกอบรมผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�ในกิิจการขนส่่งทางราง
ของกรมการขนส่่งทางรางอาจนำำ�แนวทางของสำำ�นักั งานการ
บิินพลเรืือนแห่่งประเทศไทย (กพท.) มาใช้้ได้้โดยอนุุโลม
แนวทางสำำ�หรัับช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านการกำำ�กัับดููแลผู้้�
ประจำำ�หน้้าที่่เ� บื้้�องต้้นมีี 2 แนวทาง ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�
ตามร่่าง พ.ร.บ. การขนส่่งทางราง พ.ศ. ....1 มีีสิิทธิิได้้รัับ
ใบอนุุญาตเป็็นผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�ได้้โดยทัันทีี และอาจกำำ�หนด
เงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมในส่่วนของประสบการณ์์ทำำ�งานให้้ในระยะ
เวลาที่่�เหมาะสม
2. กำำ�หนดให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่�
ตามร่่าง พ.ร.บ. การขนส่่งทางราง พ.ศ. .... ทุุกรายต้้อง
ดำำ� เนิิ น การขอรัั บ ใบอนุุ ญ าตเป็็ น ผู้้� ป ระจำำ� หน้้ า ที่่� แต่่ จ ะ
ต้้ อ งมีีบทเฉพาะกาลกำำ� หนดเงื่่� อ นเวลาในการมีีผลบัั ง คัั บ
1

ร่่ า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ ฉ บัั บ ที่่� ศึึ ก ษาและเสนอกรมการขนส่่ ง ทางรางโดย
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ของกฎหมายในเรื่่� อ งผู้้� ป ระจำำ� หน้้ า ที่่� โ ดยขยายเวลาออก
ไปตามความเหมาะสม ซึ่่� ง ในช่่ ว งระยะเวลาดัั ง กล่่ า ว
ผู้้� ป ระจำำ� หน้้ า ที่่� ร ายเดิิ ม ซึ่่� ง ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อ ยู่่�ยัั ง คงสามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไปได้้
การคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ
ปััจจุุบันั ในประเทศไทยมีีหน่่วยงานที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่คุ้้�ม
� ครอง
ผู้ใ้� ช้้บริิการ ซึ่ง�่ ดููแลเกี่่ย� วกัับสิิทธิขิ องผู้บ้� ริิโภค ได้้แก่่ สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีคณะ
กรรมการเฉพาะด้้านในการดููแลเกี่่ย� วกัับการให้้บริิการด้้านการ
ขนส่่ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางราง ทางถนน ทางเรืือ หรืือทางอากาศ
ซึ่่�งล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิโภคจำำ�เป็็นต้้องใช้้งานทางใดทางหนึ่่�ง
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ดัังนั้้�น ในอนาคตควรมีีการระบุุไว้้ใน
กฎหมายลำำ�ดัับรองเพื่่�อกำำ�หนดมาตรฐานด้้านการคุ้้�มครองผู้้�
ใช้้บริิการทางราง ในลัักษณะเดีียวกัับการคุ้้�มครองสิิทธิิของ
ผู้้�โดยสารตามกฎหมายว่่าด้้วยการเดิินอากาศ โดยกรมการ
ขนส่่งทางรางอาจกำำ�หนดในลัักษณะของมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ไว้้
ในกฎหมายลำำ�ดัับรอง
มาตรการในการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการควรประกอบ
ด้้วยหลัักเกณฑ์์สำำ�คััญ ดัังนี้้�
• การกำำ�หนดสิิทธิพื้้ิ น� ฐานของผู้้�ใช้้บริิการขนส่่งทาง
ราง ประกอบด้้วย
–	สิิ ทธิิ ใ นการได้้ รัั บ ข้้ อ มูู ล ที่่� ค รบถ้้ ว น ถูู ก ต้้ อ ง
สมบููรณ์์
–	สิิทธิิในการเลืือกซื้้�อตั๋๋�ว
–	สิิทธิิในการได้้รัับความช่่วยเหลืือและการชดเชย
กรณีีบริิ ก ารล่่ า ช้้ า ยกเลิิ ก บริิ ก าร หรืือเกิิ ด
อุุบััติิเหตุุ
–	สิิทธิิในการได้้รัับการดููแลพิิเศษโดยไม่่เสีียค่่าใช้้
จ่่ายเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกลุ่่�มบุุคคลพิิเศษ
–	สิิทธิที่ิ จ่� ะได้้รับั บริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ และสิิทธิใิ นการ
ร้้องเรีียน

•

มาตรฐานขั้้�นต่ำำ��เกี่่�ยวกัับอััตราการชดเชย กรณีี
เกิิดความล่่าช้้าหรืือการยกเลิิกการเดิินรถ และความเสีียหาย
หรืือการสููญหายของสััมภาระ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้บริิการเดิินรถจะต้้อง

รายงานทีดีอาร์ ไอ

กำำ�หนดอััตราการชดเชยไว้้ในเงื่่อ� นไขบริิการขนส่่ง (Condition
of Carriage) ซึ่ง่� จะต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานการชดเชยขั้้น�
ต่ำำ��ที่่�กำำ�หนดโดยกรมการขนส่่งทางราง
• การกำำ� หนดให้้ มีีร ะบบรัั บ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียน ควร
กำำ�หนดเป็็นเงื่่�อนไขในใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
• การอำำ� นวยความสะดวกแก่่ ก ลุ่่�มบุุ ค คลพิิ เ ศษ
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม
• การให้้ ข้้ อ มูู ล แก่่ ผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก ารทั้้� ง ก่่ อ น ระหว่่ า ง
และหลัังการเดิินทาง โดยกำำ�หนดเป็็นเงื่่�อนไขในใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการ
นอกจากนี้้� ยัังควรกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการแต่่ละ
รายกำำ�หนดเรื่่�องการชดเชยให้้แก่่ผู้้�โดยสารไว้้ในเงื่่�อนไขการ
บริิการขนส่่งให้้ชัดั เจน และกำำ�หนดไว้้ในเงื่่อ� นไขในใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการให้้มีีการให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�โดยสารอย่่างเพีียงพอ
ในเรื่่�องการชดเชยผู้้�โดยสาร อีีกทั้้�งควรกำำ�หนดรายละเอีียด
ของการวางหลัักทรััพย์์เพื่่อ� ประกัันความเสีียหายสำำ�หรัับการ
ชดใช้้ค่า่ เสีียหายที่่เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเบื้้�องต้้นเพื่่อ� ประกัันความเสีีย
หายอัันเกิิดแก่่ชีีวิติ หรืือร่่างกายของบุุคคลภายนอก ซึ่ง่� ผู้ไ้� ด้้รับั
ใบอนุุญาตประกอบการขนส่่งจะต้้องรัับผิิดชอบเนื่่อ� งจากการ
ขนส่่ง อาทิิ ผู้้�ได้้รับั ใบอนุุญาตเดิินรถต้้องวางหลัักทรััพย์์ เป็็น
เงิินสด พัันธบััตรรััฐบาล หรืือกรมธรรม์์ประกัันภััย เป็็นต้้น
การคุ้้�มครองการขนส่่งสิินค้้าควรมีีกฎหมายระดัับพระ
ราชบััญญััติอิ อกมาโดยเฉพาะสำำ�หรัับการขนส่่งสิินค้้าทางราง
ซึ่่�งต้้องสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิสากลและข้้อตกลงที่่�
ประเทศไทยทำำ�ไว้้กัับต่่างประเทศ เนื่่�องจากการขนส่่งสิินค้้า
ทางรางเป็็นเรื่่�องที่่�มีีรายละเอีียดเกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายแพ่่ง
และพาณิิ ชย์์ รวมถึึงการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ จึึงอยู่่�นอก
ขอบเขตของร่่างพระราชบััญญััติิการขนส่่งทางราง พ.ศ. ....
โดยควรมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
• ใบตราส่่งสิินค้้า กำำ�หนดให้้ผู้้�ส่่งสิินค้้าต้้องกรอก
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดของสิินค้้าตามความเป็็นจริิง
• ความรัับผิิดชอบพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�ได้้รับั ใบอนุุญาต
ขนส่่งสิินค้้าทางราง
• ข้้อยกเว้้นความรัับผิิดสำำ�หรัับผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต
ขนส่่งสิินค้้าทางราง
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•

การจำำ�กััดความรัับผิิดหรืือการกำำ�หนดอััตราการ
ชดใช้้ค่่าเสีียหายขั้้�นต่ำำ�� กรณีีเกิิดการสููญหาย เสีียหาย หรืือ
ล่่าช้้าในการขนส่่ง หรืือกำำ�หนดให้้ชดเชยตามอััตราที่่�ได้้ทำำ�
เป็็นสััญญากัันไว้้ระหว่่างผู้้�ขนส่่งและผู้้�ฝากส่่ง
• อายุุความในการเรีียกร้้องค่่าชดเชย
มาตรการบัังคัับใช้้กฎหมาย
การบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายว่่ า ด้้ ว ยการขนส่่ ง ทางราง
ถืือเป็็ น ภารกิิ จ หลัั ก ของกรมการขนส่่ ง ทางรางในฐานะ
ผู้้�กำำ�กัับดููแลกิิจการขนส่่งทางรางของประเทศไทย โดยกรม
การขนส่่งทางรางจะมีีผู้้�ตรวจการขนส่่งทางรางเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
ซึ่่�งมีีอำำ�นาจในการตรวจสอบการปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย
และด้้านการประกอบกิิจการตามกฎหมาย รวมถึึงมีีอำำ�นาจ
ในการออกคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ประกอบการดำำ�เนิินการใดๆ ให้้ถููกต้้อง
การเข้้าไปในสถานที่่�ที่่�ประกอบกิิจการ ตรวจสอบขบวนรถ
ตรวจสอบผู้้�ประจำำ�หน้้าที่่� ตรวจสอบเอกสาร ตรวจค้้นบุุคคล
สััมภาระหรืือสิ่่�งของ ยึึดหรืืออายััดสิ่่�งของ เอกสารหรืือพยาน
หลัักฐาน และรายงานต่่ออธิิบดีีเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบกิิจการ
ดำำ�เนิินการแก้้ไขเหตุุที่ขั่� ดั ข้้องนั้้�น ยกเว้้นแต่่อำำ�นาจในการเข้้า
จัับกุุม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตรวจการขนส่่งทางรางในฐานะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐซึ่่�งมีีอำำ�นาจทางปกครองในการบัังคัับใช้้กฎหมายจะ
ต้้องปฏิิบััติิตาม และเป็็นอำำ�นาจของอธิิบดีีกรมการขนส่่ง
ทางรางเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจการขนส่่งทางราง โดย
ในการดำำ�เนิินการของผู้้�ตรวจการขนส่่งทางรางจะต้้องคำำ�นึึง
ถึึงหลัักการที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ หลัักความสมเหตุุสมผลและหลััก
การบัังคัับทางปกครองเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และหลัักความแน่่นอน
และชััดเจน
ในการดำำ�เนิินมาตรการบัังคัับทางปกครองสามารถ
ดำำ�เนิินการได้้หลายกรณีี ได้้แก่่
• การคิิดค่่าปรัับบัังคัับการ
• การเข้้าดำำ�เนิินการแทนของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
หรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าดำำ�เนิินการแทน โดยอยู่่�ใน
บัังคัับของคำำ�สั่่�งทางปกครอง จะต้้องชดใช้้ค่่าใช้้จ่่ายและเงิิน
เพิ่่�มรายวัันให้้แก่่หน่่วยงานของรััฐที่่�เจ้้าหน้้าที่่�นั้้�นสัังกััด
• การพัักหรืือเพิิกถอนใบอนุุญาตในกรณีีที่่�ผู้้�รัับใบ
อนุุญาตไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือเงื่่�อนไขท้้ายใบอนุุญาต
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ตารางที่่� 3: ข้้อเสนออััตราค่่าโดยสารของรถไฟระหว่่างเมืือง

ที่่�มา: การรถไฟแห่่งประเทศไทย (2562) เสนอโดย คณะวิิจััย (2562)

4) การคิิดค่่าแรกเข้้าระบบซ้ำำ�ซ้
� อ้ น เนื่่อ� งจากรููปแบบ
การทบทวนเรื่่�องค่่าโดยสารและค่่าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สััญญาร่่วมลงทุุนระหว่่างรััฐและเอกชนแยกกัันในแต่่ละเส้้น
กัับกิิจการขนส่่งทางราง

จากการศึึกษารููปแบบอััตราค่่าโดยสารในเขตเมืือง
สามารถสรุุปปััญหาของรููปแบบอััตราค่่าโดยสารในเขตเมืือง
ของประเทศไทยได้้ 4 ประการ คืือ
1) ปััญหาด้้านโครงสร้้างค่่าโดยสาร กล่่าวคืือ โครงสร้้าง
ค่่าโดยสารในปััจจุุบันั ไม่่สอดคล้้องกัับระยะทาง ปััญหาดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้อัตร
ั าค่่าโดยสารเฉลี่่ย� ต่่อเที่่ย� วค่่อนข้้างสููง เนื่่อ� งจากผู้้�
ใช้้บริิการส่่วนใหญ่่เดิินทางในระยะทางสั้้น� ๆ
2) ปััญหาด้้านการปรัับอััตราค่่าโดยสาร กล่่าวคืือ
กลไกการปรัับอััตราค่่าโดยสารในแต่่ละเส้้นทางไม่่สอดคล้้องกััน
เนื่่อ� งจากรููปแบบสััญญาของประเทศไทยเป็็นสััญญาร่่วมลงทุุน
ระหว่่างภาครััฐและเอกชนแยกกัันแต่่ละเส้้นทาง โดยดััชนีีที่่ใ� ช้้
ในการปรัับอััตราค่่าโดยสารมีีความแตกต่่างกััน และในบางเส้้น
ทาง เช่่น รถไฟฟ้้าสายสีีม่่วง ยัังไม่่มีีกลไกในการปรัับอััตราค่่า
โดยสาร นอกจากนี้้ร� ะยะเวลาในการปรัับอััตราค่่าโดยสารก็็มีี
ความแตกต่่างกัันอีีกด้้วย
3) ปััญหาด้้านการบููรณาการระบบ กล่่าวคืือ ใน
ปััจจุุบันั รถไฟในเขตเมืืองของประเทศไทยขาดการบููรณาการ
ระบบทั้้ง� สองระดัับ คืือ ขาดการบููรณาการตั๋๋�วโดยสาร (ตั๋๋วร่
� วม
่ )
เนื่่�องจากแต่่ละเส้้นทางต่่างพััฒนาบััตรโดยสารอััจฉริิยะเป็็น
ของตน ทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการไม่่สามารถชำำ�ระค่่าโดยสารร่่วมกันั ได้้
และแม้้จะมีีการบููรณาการค่่าโดยสารบ้้างในบางเส้้นทาง แต่่ยังั
คงไม่่เชื่่อ� มต่่อเป็็นระบบเดีียวกัันอย่่างสมบููรณ์์ รวมถึึงเงื่อ�่ นไข
การบููรณาการค่่าโดยสาร เช่่น การแบ่่งรายได้้ นอกจากนั้้น� ค่่า
แรกเข้้าที่่ไ� ม่่สอดคล้้องกัันก็็ยังั คงเป็็นปััญหาสำำ�หรัับการบููรณา
การค่่าโดยสารในอนาคต
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ทาง เมื่่อ� ผู้โ้� ดยสารเดิินทางข้้ามระบบ จึึงต้้องเสีียค่่าแรกเข้้าซ้ำำ��
อีีกครั้้ง�
คณะผู้้�วิิ จัั ย จึึงขอเสนอแนวทางการแก้้ ไ ขแต่่ ล ะ
ปััญหา ดัังนี้้�
1) ปััญหาด้้านโครงสร้้างค่่าโดยสาร: เสนอให้้สร้้าง
มาตรฐานการคำำ�นวณค่่าโดยสารจาก Asian Development
Bank คืือ MRT Assessment Standardization ซึ่ง�่ จะคำำ�นวณ
ได้้ว่า่ ค่่าแรกเข้้าในปีี พ.ศ. 2561 ควรจะกำำ�หนดที่่� 11.86 บาท
และอััตราค่่าเดิินทางที่่� 2.14 บาท/กม. โดยอาจกำำ�หนดเพดาน
ราคาขั้้น� สููงไว้้ที่�่ 65 บาท คืือระยะเดิินทางประมาณ 25 กิิโลเมตร
2) ปััญหาด้้านการปรัับอััตราค่่าโดยสาร: เสนอให้้
ปรัับตามดััชนีีราคาผู้บ้� ริิโภค แบบไม่่รวมอาหารและเครื่อ�่ งดื่่ม�
(Consumer Price Index Non Food & Beverages: CPI NFB)
เสนอให้้ปรัับทุุก 2 ปีี
3) ปััญหาด้้านบููรณาการระบบ: เสนอให้้ใช้้ระบบตั๋๋วร่
� วม
่
คืือ คิิดค่่าแรกเข้้าเพีียงครั้้ง� เดีียว ทั้้ง� นี้้ข้� อ้ เสนอต่่างๆ จะปรัับ
ใช้้เฉพาะสััญญาที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต และจะเจรจาสำำ�หรัับผู้้�
ประกอบกิิจการขนส่่งทางรางที่่ถืื� อสััญญาสััมปทานปััจจุุบันั อยู่่�
ส่่วนรููปแบบอััตราค่่าโดยสารระหว่่างเมืือง จะพบ
ว่่าปััญหาของการดำำ�เนิินงานของการรถไฟแห่่งประเทศไทย
สามารถสรุุปได้้เป็็น 2 ประเด็็นคืือ
1) การบริิหารต้้นทุุนที่่ไ� ม่่มีีประสิิทธิภิ าพ โดยต้้นทุุน
ของการรถไฟแห่่งประเทศไทย (รฟท.) สููง และมีีแนวโน้้มที่่จ� ะ
สููงขึ้้�นเรื่�อ่ ยๆ ในขณะที่่�รายได้้รวมถึึงปริิมาณผู้้�โดยสารกลัับมีี
แนวโน้้มลดลง ส่่งผลให้้เกิิดภาวะขาดทุุนตลอดมา ซึ่่ง� ในทุุกๆ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตารางที่่� 4: ข้้อเสนออััตราค่่าธรรมเนีียมการใช้้ราง

ที่่�มา: คณะผู้้�วิิจััย (2562)

ปีี รฟท. ต้้องแบกรัับค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญปีีละไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 2 พััน
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 15 ของต้้นทุุนทั้้ง� หมด
2) ไม่่มีีการปรัับโครงสร้้างค่่าโดยสาร โดย รฟท. ไม่่
ปรากฏการปรัับโครงสร้้างค่่าโดยสารมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2528
ส่่งผลให้้ไม่่เกิิดแรงจููงใจในการปรัับปรุุงการบริิการให้้น่า่ ดึึงดููด
สำำ�หรัับผู้ใ้� ช้้บริิการ ซึ่่ง� ต่่อไปอาจปรัับโครงสร้้างค่่าโดยสาร โดย
นำำ�การบููรณาการบััตรโดยสารจากต่่างประเทศมาปรัับใช้้ต่่อ
ไปได้้
นอกจาก รฟท. จำำ�เป็็นจะต้้องบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพแล้้วนั้้น� ทางคณะวิิจัยั เสนอว่่า รฟท. ควรปรัับ
เพิ่่�มอัตร
ั าค่่าโดยสารรายละเอีียดตามตารางที่่� 3 รวมถึึงปรัับ
อััตราค่่าโดยสารขั้้�นต่ำำ�� จาก 2 บาท เป็็นอย่่างน้้อย 5 บาท เพื่่อ�
ให้้ครอบคลุุมต้้นทุุนผัันแปรขั้้�นต่ำำ�� ที่่�เกิิดขึ้้�น อีีกทั้้�งเสนอให้้มีี
กลไกการปรัับอััตราค่่าโดยสารเช่่นเดีียวกัับรถไฟในเขตเมืือง
คืือ เสนอให้้ปรัับอััตราค่่าโดยสารทุุก 2 ปีี แบบดััชนีีผู้บ้� ริิโภคไม่่
รวมอาหารและเครื่อ�่ งดื่่ม� (CPI NFB)
ส่่วนรููปแบบอััตราค่่าระวางของรถไฟสิินค้้าและการใช้้
ประโยชน์์จากรางนั้้น� ปััจจุุบันั มีีผู้เ้� ดิินรถรายเดีียวคืือ การรถไฟ
แห่่งประเทศไทย ซึ่ง�่ ในปััจจุุบันั การขนส่่งสิินค้้าทางรถไฟของ
รฟท. ประสบกัับภาวะขาดทุุนเช่่นเดีียวกัันกัับรถไฟผู้โ้� ดยสาร
โดยเฉลี่่ย� ขาดทุุนอยู่่�ที่�่ 1-2 บาท/ตััน-กม. อัันเนื่่อ� งมาจากการ
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� ของต้้นทุุน ในขณะเดีียวกััน ปริิมาณการขนส่่งสิินค้้า
ค่่อนข้้างทรงตััวในช่่วงระยะเวลา 8 ปีีที่ผ่�่ า่ นมา ดัังนั้้น� รฟท. ควร
พิิจารณาหาแนวทางบริิหารจััดการต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิภิ าพ อีีก
ทั้้�ง รฟท. ได้้ปรัับอััตราค่่าระวางเมื่่อ� เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ทางคณะวิิจัยั จึึงไม่่เสนอให้้ปรัับอััตราค่่าระวางเพิ่่�ม
ส่่วนเรื่่�องอััตราค่่าธรรมเนีียมการขนส่่งทางรางนั้้�น

ฉบับที่ 166 กรกฎาคม 2563

ปัั จ จุุ บััน รถไฟระหว่่ า งเมืืองในประเทศไทยยัั ง ไม่่ มีี การให้้
เอกชนเข้้ามาใช้้ประโยชน์์จากราง แต่่หากอนาคตต่่อไป เส้้น
ทางรถไฟในประเทศจะเป็็นรถไฟทางคู่่�มากขึ้้น� เพราะฉะนั้้�น
ประสิิทธิิภาพของรางที่่�มากขึ้้�นเป็็นโอกาสที่่�ดีี ที่่�จะให้้เอกชน
เข้้ามาร่่วมลงทุุน โดยให้้ รฟท. เป็็นผู้้�ดููแล ตรวจสอบและ
ควบคุุม โดยคณะผู้้�วิจัิ ยั เสนอให้้เอกชนและรััฐบาลแบ่่งสััดส่่วน
การใช้้รางร่่วมกันั โดยอััตราค่่าธรรมเนีียมการใช้้รางจะคำำ�นวณ
จากต้้นทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานแบบผัันแปร โดยจะแยกประเภท
ตามการขนส่่ง คืือ (1) การขนส่่งผู้โ้� ดยสาร และ (2) การขนส่่ง
สิินค้้า ซึ่่ง� ในการขนส่่งสิินค้้าจะแยกประเภทของสิินค้้าที่่ข� นส่่ง
ด้้วย ดัังรายละเอีียดอััตราค่่าธรรมเนีียมการใช้้รางอยู่่�ในตาราง
ที่่� 4 โดยอ้้างอิิงจากสิินค้้าที่่� รฟท. ขนส่่งอยู่่�ปััจจุุบันั ส่่วนรััฐบาล
จะอุุดหนุุนต้้นทุุนในส่่วนต้้นทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐาน

มาตรการส่่งเสริิมการประกอบกิิจการขนส่่ง
ทางราง แผนการดำำ�เนิินงาน และแผนปฏิิบััติิงาน
เบื้้�องต้้น
การศึึกษาในส่่ ว นนี้้� มุ่่� งทบทวนแนวนโยบายของ
ไทย ผ่่านงานศึึกษาในอดีีต แผนพััฒนา และแผนแม่่บทที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับระบบการขนส่่งทางรางและนโยบายการขนส่่ง
อื่่น� ๆ ของประเทศ ร่่วมกับั การศึึกษาหลัักการในการกำำ�หนด
นโยบายเพื่่�อพััฒนาการกำำ�กัับดููแลและส่่งเสริิมบริิการขนส่่ง
ทางรางของประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เพื่่�อวิิเคราะห์์แนวทางใน
การจััดทำำ�แผนแม่่บทการกำำ�กับั ดููแลและการจััดทำำ�แผนพััฒนา
บริิการขนส่่งทางราง ให้้กับั การดำำ�เนิินงานของกรมการขนส่่ง
ทางรางในอนาคต ทั้้�งนี้้� องค์์ประกอบของการศึึกษาในส่่วนนี้้�
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ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์แนวทางการจััดทำำ�แผนแม่่บทการกำำ�กับั สููงสุุดต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ดููแลการขนส่่งทางราง การศึึกษาเพื่่อ� จััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิม
ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� 2 การพัั ฒ นามาตรฐานความ
การประกอบกิิจการขนส่่งทางราง และการจััดทำำ�รายงานแผน ปลอดภััยของระบบการขนส่่งทางรางอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
พััฒนาบริิการขนส่่งทางราง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ให้้เกิิดการวางแผนและเตรีียมความพร้้อมอยู่่�ตลอดเวลา
สามารถป้้องกัันความเสี่่ย� งที่่มีี� โอกาสเกิิดขึ้้น� ได้้อย่่างทัันเวลา
การวิิเคราะห์์กรอบการจััดทำำ�แผนแม่่บทการกำำ�กัับดููแลการ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนามาตรฐานการให้้บริิการ
ขนส่่งทางราง
ขนส่่งทางราง ผ่่านกลไกกำำ�กัับดููแลด้้วยระบบใบอนุุญาต
จากการทบทวนแผนงานและการศึึกษาข้้ า งต้้ น ประกอบกิิจการขนส่่งทางราง โดยเน้้นพััฒนาประสิิทธิิภาพ
สามารถกำำ�หนดกรอบการจััดทำำ�แผนแม่่บทเพื่่�อกำำ�กัับดููแล การกำำ�กัับดููแล สำำ�หรัับการประกอบกิิจการราง การประกอบ
การขนส่่งทางรางสำำ�หรัับประเทศไทยได้้ดัังนี้้�
การเดิินรถ รวมถึึงการประกอบกิิจการรางและการเดิินรถ
1) แผนแม่่บทฯ ควรกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ยกระดัับ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การพััฒนาบริิการเพื่่�อตอบสนอง
การขนส่่งทางรางให้้มีีมาตรฐานสากล ทั้้�งการขนส่่งในเขตเมืือง ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ ทั้้�งบริิการขนส่่งผู้้�โดยสารและ
และระหว่่างจัังหวััด โดยมุ่่�งสร้้างบริิการที่่�คำ�นึึ
ำ งถึึงผู้้�ใช้้บริิการ สิินค้้า โดยมุ่่�งกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขและลดอุุปสรรคในการ
เป็็นอัันดัับแรก และรัับมืือกัับความท้้าทายของความต้้องการ ใช้้บริิการ ควบคู่่�กัับการกำำ�หนดเป้้าหมายจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการ
เดิินทางในอนาคตได้้
2) กรอบเวลาของการดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนแม่่บทฯ เดิิ น รถ พัั ฒ นาโครงข่่ า ย และส่่ ง เสริิ ม ความยั่่� ง ยืืนของ
ประมาณ 5 ปีี โดยช่่วง 3 ปีีแรกเป็็นการมุ่่�งสร้้างรากฐานของ กิิจการรถไฟในเชิิงพาณิิชย์์ ผ่่านการพััฒนาระบบบริิหาร
มาตรฐานบริิการขนส่่งทางรางของประเทศให้้แข็็งแรง ในขณะ จััดการข้้อมููลการใช้้บริิการเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์อย่่างมีี
ที่่ช่� ว่ ง 2 ปีีหลัังเป็็นการกำำ�หนดแนวทางเพื่่อ� เตรีียมรัับกัับความ ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมให้้
ท้้าทายของความต้้องการเดิินทางในอนาคต
เกิิดความต้้องการให้้บริิการและใช้้บริิการ เพื่่�อเพิ่่�มการใช้้
3) เป้้าหมายของแผนแม่่บทฯ ควรมีีองค์์ประกอบดัังนี้้� ประโยชน์์จากโครงสร้้างพื้้�นฐาน
จากกรอบแผนแม่่บทการกำำ�กัับดููแลการขนส่่งทาง
• การพััฒนาประสิิทธิิภาพการขนส่่งของประเทศ
ผ่่านโครงการลงทุุนเพื่่อ� พััฒนาระบบรางทั้้�งในกรุุงเทพฯ และ ราง จะเห็็นได้้ว่่ากลยุุทธ์์บางประการภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่�
3-5 สามารถผลัักดัันเป็็นแผนพััฒนาบริิการขนส่่งทางรางที่่�
ปริิมณฑล เมืืองขนาดใหญ่่ในภููมิภิ าค และระหว่่างจัังหวััด
• การพััฒนามาตรฐานการให้้บริิการขนส่่งทางราง สอดคล้้องกัับบทบาทการทำำ�งานของกรมการขนส่่งทางราง
ผ่่านกลไกการกำำ�กับั ดููแลที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพด้้านความปลอดภััย ในช่่วงเริ่่�มต้้น ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องเร่่งส่่งเสริิมการประกอบกิิจการ
การประกอบกิิจการ และการคุ้้�มครองผู้ใ้� ช้้บริิการ
ขนส่่งทางราง ผ่่านการพััฒนาประสิิทธิภิ าพการกำำ�กับั กิิจการ
• การเพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้ใ้� ช้้บริิการขนส่่งทางราง ทั้้�งการ ผ่่านระบบใบอนุุญาตฯ การส่่งเสริิมให้้เกิิดประสิิทธิิภาพการ
ขนส่่งผู้โ้� ดยสารและการขนส่่งสิินค้้า
เดิินรถและการพััฒนาโครงข่่ายด้้วยการสนัับสนุุนให้้เอกชน
• การเพิ่่�มจำ�ำ นวนผู้ป้� ระกอบการเดิินรถเอกชน เพื่่อ� ร่่วมเดิินรถ รวมถึึงการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนผู้ใ้� ช้้
สนัับสนุุนการใช้้ประโยชน์์จากรางและสร้้างความยั่่�งยืืนของ บริิการขนส่่งทางราง
กิิจการรางในเชิิงพาณิิชย์์
4) ยุุทธศาสตร์์ที่่�ควรกำำ�หนดในแผนแม่่บทฯ มีีดัังนี้้� การจััดทำำ�ร่่างแผนพััฒนาบริิการขนส่่งทางราง
ยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� 1 การกำำ� หนดแนวทางลงทุุ น
การวิิเคราะห์์ SWOT ของกรมการขนส่่งทางรางใน
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางรางของประเทศที่่�สนัับสนุุน การพััฒนาบริิการ ตามตารางที่่� 5 แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทาง
ประสิิทธิภิ าพและคุุณภาพการให้้บริิการ เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์ ในการพััฒนาบริิการขนส่่งทางราง ที่่�กรมการขนส่่งทางราง
12

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตารางที่ 5: การวิเคราะห์ SWOT ของกรมการขนส่งทางรางในการพัฒนาบริการ

ที่่�มา: คณะวิิจััย (2562)

สามารถจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานและแผนปฏิิบัติั กิ ารได้้ โดย
มุ่่�งเน้้นที่่ก� ารพััฒนาประสิิทธิภิ าพของการกำำ�กับั ดููแลเพื่่อ� สร้้าง
มาตรฐานบริิการขนส่่งทางรางให้้เป็็นที่่�ยอมรัับต่่อสาธารณะ
ทั้้�งภายในประเทศและระดัับสากล รวมไปถึึงการสนัับสนุุน
ให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพบริิการ เพื่่อ� เพิ่่�มผลิติ ภาพในการให้้
บริิการระบบรางของประเทศ และตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของผู้ใ้� ช้้บริิการ ตลอดจนผลัักดัันนโยบายอื่่น� ๆ ที่่ส่� ง่ เสริิมการ
ใช้้บริิการขนส่่งทางราง

1) การให้้เบิิกค่่าโดยสารรถไฟสำำ�หรัับภาคเอกชน
และภาครััฐ
สำำ�หรัับประเทศไทย กรณีีการเบิิกค่่าโดยสารรถไฟ
ของข้้าราชการนั้้�น ในปััจจุุบันั ประเทศไทยมีีกฎหมาย 2 ฉบัับ
ที่่�กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเบิิกจ่่ายค่่าเดิินทาง
ด้้ ว ยรถไฟสำำ� หรัั บ ข้้ า ราชการที่่� เ ดิิ น ทางไปปฏิิ บััติิ ร าชการ
ภายในประเทศ ฉบัับแรก คืือ พระราชกฤษฎีีกาค่่าใช้้จ่่ายใน
การเดิินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� 9
พ.ศ. 2560) และระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยการเบิิกค่่า
การสนัับสนุุนการใช้้บริิการระบบรางภายในประเทศ ใช้้จ่่ายในการเดิินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
การมีีมาตรการเพื่่�อสนัับสนุุนให้้คนหัันมาใช้้บริิการ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2554)
ขนส่่งทางราง โดยเฉพาะบริิการขนส่่งมวลชน จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่รั� ฐั
อย่่างไรก็็ตาม สิิทธิิการเบิิกค่่าโดยสารดัังกล่่าวนั้้�น
ต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั โดยแนวทางที่่ค� วรดำำ�เนิินการมีีดัังนี้้�
กฎหมายยัังจำำ�กัดั เฉพาะแค่่การเดิินทางไปราชการโดยรถไฟ

ฉบับที่ 166 กรกฎาคม 2563
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ประเภทรถด่่วนหรืือรถด่่วนพิิเศษเท่่านั้้�น ยัังไม่่นัับรวมการ
เดิินทางโดยรถไฟฟ้้าที่่�ปััจจุุบัันมีีความสำำ�คััญต่่อการเดิินทาง
ของข้้าราชการในเขตเมืืองที่่�มีีปััญหาความแออััดคัับคั่่�งของ
การจราจรเป็็นอย่่างยิ่่�ง ดัังนั้้�น หากเป็็นกรณีีที่่ข้� า้ ราชการต้้อง
เดิินทางไปราชการในเมืือง กฎหมายควรอนุุญาตเพิ่่�มเติิมให้้
ข้้าราชการที่่ต้� อ้ งเดิินทางไปปฏิิบัติั ริ าชการในเมืืองสามารถนำำ�
ค่่าเดิินทางดัังกล่่าวมาเบิิกได้้เช่่นกััน
นอกจากนี้้�รััฐควรส่่งเสริิมให้้บริิษััทเอกชน จััดให้้มีี
Commuting allowance สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ทำำ�งานภาคเอกชนใน
แนวทางเดีียวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�น นอกเหนืือไปจากเงิินเดืือนที่่�
ได้้รับั หรืือกำำ�หนดให้้พนัักงานบริิษัทั สามารถเบิิกค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�
ต้้องใช้้ในการเดิินทางไป-กลัับจากสถานที่่�ทำำ�งานด้้วยระบบ
ขนส่่งสาธารณะ โดยอาจกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีบาง
ประการให้้กัับบริิษััทที่่�มีีนโยบายให้้พนัักงานเบิิกค่่าใช้้จ่่าย
หรืือให้้ค่่าเดิินทางแก่่พนัักงานสำำ�หรัับการใช้้บริิการขนส่่ง
สาธารณะแบบรายเดืือนดัังกล่่าว
2) การนำำ�ค่่าโดยสารรถไฟมาหัักลดหย่่อนภาษีี
นอกจากการอนุุญาตให้้ข้้าราชการและภาคเอกชน
สามารถเบิิกค่่ารถไฟได้้แล้้ว การส่่งเสริิมกิจิ การขนส่่งทางราง
อาจทำำ�ได้้โดยการอนุุญาตให้้ธุรกิ
ุ จิ เอกชนสามารถนำำ�ค่า่ ใช้้จ่า่ ย
สำำ�หรัับค่่ารถไฟที่่�จ่่ายให้้แก่่พนัักงานมาลงเป็็นรายจ่่ายเพื่่�อ
บรรเทาภาระภาษีีของกิิจการได้้ วิิธีีดังั กล่่าวจะช่่วยกระตุ้้�นและ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้บริิการรถไฟมากขึ้้น� อีีกทางหนึ่่�ง สำำ�หรัับ
ประเทศไทยกฎหมายหลัักที่่เ� กี่่ย� วข้้องในปััจจุุบันั ได้้แก่่ มาตรา
65 ตรีี แห่่งประมวลรััษฎากร ซึ่ง�่ ระบุุว่า่ ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่จ� ะสามารถ
นำำ�มาหัักเป็็นรายจ่่ายตามประมวลรััษฎากรได้้นั้้�นจะต้้องเป็็น
รายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการเท่่านั้้�น หากบริิษััทต้้องการ
นำำ�ค่่าตั๋๋�วรถไฟมาหัักเป็็นรายจ่่ายกิิจการ บริิษััทก็็จะต้้องมีี
หลัักฐานแสดงให้้เห็็นว่่ามีีกระบวนการอนุุมัติั ใิ ห้้เดิินทางพร้้อม
บัันทึึกการเดิินทางจริิง ดัังเช่่นการนำำ�รายจ่่ายมาหัักเป็็นค่่าใช้้
จ่่ายของบริิษัทั เพื่่อ� คำำ�นวณภาษีีไว้้ในข้้อหารืือกรมสรรพากร
ทั้้�งนี้้� กรมการขนส่่งทางรางอาจต้้องประสานกัับ
กรมสรรพากรในการออกประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากรใน
การกำำ�หนดรููปแบบใบกำำ�กัับภาษีีจากช่่องขายตั๋๋�วรถไฟที่่�จะ
สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานพิิสูจู น์์ว่า่ เส้้นทางในการเดิิน
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ทางเกี่่�ยวข้้องและสอดคล้้องกัับแผนอนุุมััติิการเดิินทางของ
พนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกิิจการอย่่างแท้้จริิง

บทสรุุป
ดัังนี้้�

โดยสรุุป กรมการขนส่่งทางรางมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญ

1) บทบาทในการวางแผนการขนส่่งทางรางของ
ประเทศไทย
กรมการขนส่่ ง ทางรางจะมีีหน้้ า ที่่� สำำ�คัั ญ ในการ
ศึึกษา วิิเคราะห์์ และจััดทำำ�แผนพััฒนาการขนส่่งทางราง
รวมถึึงการวิิ เ คราะห์์ โ ครงการขององค์์ ก รปกครองส่่ ว น
ท้้ อ งถิ่่� น ตามที่่� อ งค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ได้้ เ สนอ ซึ่่� ง
การวางแผนพััฒนาการขนส่่งทางรางสำำ�หรัับประเทศไทยมีี
ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อใช้้รองรัับการกำำ�กัับดููแลและ
รองรัับการให้้บริิการขนส่่งทางรางให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
อัันจะเป็็นการชี้้�นำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาอุุตสาหกรรมระบบรางใน
ประเทศไทยต่่อไป ซึ่่ง� การวางแผนที่่ดีีนั้้
� น� จะทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการ
สามารถเชื่่อ� มต่่อกัับระบบการขนส่่งอื่่น� ๆ แบบไร้้รอยต่่อ เพื่่อ�
ประสบการณ์์เดิินทางที่่ส� ะดวกและไม่่มีีอุปุ สรรค บทบาทของ
กรมการขนส่่งทางรางในกรณีีนี้้�จะรวมถึึงการสำำ�รวจพื้้�นที่่�
เบื้้�องต้้นที่่�จะจััดสร้้างเส้้นทางประกอบกิิจการขนส่่งทางราง
และบทบาทในการวางแนวทางการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขนส่่งทางราง เพื่่�อให้้อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
เกี่่ย� วข้้องสามารถนำำ�มาใช้้ได้้อย่่างเกิิดประโยชน์์สูงู สุุดในทาง
เศรษฐกิิจ อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ประกอบ
กิิจการขนส่่งทางราง
2) บทบาทในการกำำ�กัับดููแลด้้านความปลอดภััย
กรมการขนส่่ ง ทางรางจะมีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่� สำำ�คัั ญ
ในการกำำ� หนดมาตรฐานทางด้้ า นความปลอดภัั ย ของ
การขนส่่งทางราง อาทิิ
• มาตรฐานทางวิิศวกรรมโยธาของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
หรืือทางวิ่่ง� (Civil and Track Work) ระบบอาณััติสัิ ญ
ั ญาณ
(Signaling System) ระบบการดำำ�เนิินการ (Operation System)
• มาตรฐานของรถขนส่่งทางราง (Rolling Stock) และ
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กำำ�หนดการบำำ�รุงุ รัักษา (Maintenance)
• มาตรฐานทางด้้านบุุคลากรขนส่่งทางราง ซึ่ง�่ รวม
ถึึงคุุณสมบััติิ เอกสารสำำ�คัญ
ั เงื่อ�่ นไขในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� อง
พนัักงานขัับรถไฟ และหน้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญในการรัับรองสถาบัันที่่�
ให้้การรัับรองความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบัติั หิ น้าที่่ข� องผู้ป้� ระจำำ�
หน้้าที่่ที่� เ�่ กี่่ย� วข้้อง ซึ่ง�่ อาจแตกต่่างไปตามประเภทของตััวรถ
• มาตรฐานด้้านการประกอบกิิจการอื่่น� ๆ เช่่น การ
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในสถานีี การจััดให้้มีีการประกััน
ความเสีียหาย
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้ประเทศไทยมีีมาตรฐานการ
ขนส่่งทางรางที่่เ� ป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน (Standardization
Platform) และยกระดัับมาตรฐานความปลอดภััย รวมถึึงเพิ่่�ม
ประสิิทธิภิ าพในการให้้บริิการ ซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของผู้ใ้� ช้้บริิการ ตลอดจนการเพิ่่�มศักั ยภาพในการแข่่งขััน
ของอุุตสาหกรรมไทยให้้เทีียบเท่่าระดัับสากล
รัับรองความปลอดภััยแก่่ผู้โ้� ดยสารในระดัับมืืออาชีีพ มีีความ
เหมาะสมทางการเงิินและการประกัันความรัับผิิดทางแพ่่ง
3) บทบาทในการกำำ�กัับดููแลด้้านเศรษฐกิิจ
ดัังนั้้�น การออกใบอนุุญาตจะช่่วยส่่งเสริิมการประกอบกิิจการ
กรมการขนส่่งทางรางมีีหน้้าที่่�สำำ�คััญในการศึึกษา ขนส่่งทางรางที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ ตอบสนองประโยชน์์สาธารณะ
และวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การกำำ� หนดอัั ตร าสูู ง สุุ ด ของ และนโยบายของรััฐได้้อย่่างแท้้จริิง นอกจากนี้้� ระบบการให้้
ค่่าโดยสารและค่่าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขนส่่งทางราง อนุุญาตยัังเปิิดโอกาสให้้กรมการขนส่่งทางราง ซึ่ง�่ เป็็นหน่่วย
รวมถึึงการทบทวนความเหมาะสมของอััตราสููงสุุดของค่่า งานกำำ�กับั ดููแล มีีอำำ�นาจกำำ�หนดเงื่อ�่ นไขของการประกอบกิิจการ
โดยสารและค่่าบริิการการขนส่่งทางรางตามกำำ�หนดระยะ ขนส่่งทางรางไว้้ในใบอนุุญาต โดยเงื่�อ่ นไขดัังกล่่าวสามารถ
เวลาที่่�สมควร เพื่่�อให้้การกำำ�หนดอััตราค่่าโดยสารและการ แก้้ไข เพิ่่�มเติิม หรืือเพิิกถอนได้้ในภายหลััง เพื่่อ� ประโยชน์์ในการ
ปรัับอััตราค่่าโดยสารมีีหลัักเกณฑ์์และเป็็นไปในแนวทาง กำำ�กับั ดููแลคุุณภาพการให้้บริิการและการคุ้้�มครองผู้ใ้� ช้้บริิการ
เดีียวกััน อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�หนดอััตราค่่าโดยสารของกรม
โดยสรุุป การพััฒนาระบบรางให้้เป็็นรููปแบบการ
การขนส่่งทางรางใช้้บังั คัับกัับสััญญาสััมปทานที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ใหม่่ ขนส่่งหลัักของประเทศ จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับทั้้�งการ
ในอนาคตเท่่านั้้�น ไม่่รวมถึึงผู้้�ได้้รัับสััมปทานเดิิม
วางแผนและการพััฒนาระบบการขนส่่งทางราง ควบคู่่�กัับ
การออกแบบกลไกการกำำ�กัับดููแล และการพััฒนากฎและ
4) บทบาทในการให้้อนุุญาตประกอบกิิจการขนส่่ง ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น การจััดตั้้�งกรมการขนส่่งทางราง
ทางราง
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลจึึงถืือเป็็นก้้าวสำำ�คััญของการดำำ�เนิิน
ระบบการให้้อนุุญาตช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ประกอบการ นโยบายรััฐบาลตามยุุทธศาสตร์์การลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนส่่งทางรางมีีความเหมาะสมในการประกอบการขนส่่งทาง ของกระทรวงคมนาคมระยะ 8 ปีี (พ.ศ. 2558-2565) ที่่มุ่่�� งเน้้น
รางแต่่ละประเภท ทั้้�งนี้้� ระบบการให้้อนุุญาตจะช่่วยให้้กรมการ ให้้เกิิดการพััฒนาระบบการขนส่่งทางรางของประเทศไทย
ขนส่่งทางรางมีีโอกาสในการกลั่่�นกรองผู้้�ที่�จ่ ะเข้้ามาประกอบ อย่่างก้้าวกระโดด เพื่่อ� รองรัับการขนส่่งทางรางที่่จ� ะทวีีความ
กิิจการว่่ามีีความน่่าเชื่่อ� ถืือทางธุุรกิจิ มีีความสามารถด้้านที่่จ� ะ สำำ�คััญมากขึ้้�นในอนาคต
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รููปที่่� 1: บทบาทกรมการขนส่่งทางรางภายใต้้พระราชบััญญััติกิ ารขนส่่งทางราง พ.ศ. .... ที่่เ� สนอโดยสถาบัันวิิจัยั เพื่่อ� การพััฒนาประเทศไทย

ที่่�มา: คณะวิิจััย (2563)
16
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