วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

1

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริ การแคร่รถไฟบรรทุกสิ นค้า
กรณี ศึกษา เส้นทางการขนส่งรถไฟสายใต้
FACTORS AFFECTING ON FREIGHT BOGIE SERVICE: A CASE STUDY
OF SOUTHERN THAILAND CORRIDOR
ศุภวรรณ์ นวลละออง1, อรกมล วังอภิสทิ ธิ2์ และ วิศษิ ฎ์ ลิม้ พัฒนสิร3ิ
1
นักศึกษา, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
15 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110,
supawun.n343@gmail.com
2
อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
15 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110,
wornkamon@eng.psu.ac.th
3
อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
31 ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000, wisit.l@psu.ac.th
Supawun Nuallaong1, Ornkamon Wangapisit2 and Wisit Limpattanasiri3
1
Bachelor student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Prince of
Songkla University, 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand,
supawun.n343@gmail.com
2
Lecturer, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla
University, 15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand,
wornkamon@eng.psu.ac.th
3
Lecturer, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University,
Surat Thani Campus, 36 Muang, Surat Thani 84000, Thailand, wisit.l@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การขนส่งสินค้าทางรางเป็ นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่นิยมในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ถึงแม้จะไม่
คล่องตัวเทียบเท่ากับการขนส่งทางถนน หรือมีความเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ แต่ก็มี
ต้นทุนในการขนส่งทีต่ ่าและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย รัฐบาลไทยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการขนส่ ง ทางรางเพิ่ม มากขึ้น โดยมีแ ผนนโยบายการลงทุ น โครงสร้า งพื้น ฐานเพื่อ เพิ่ม
ประสิท ธิภ าพในการขนส่ ง หลายโครงการ ซึ่ ง ระบบการขนส่ ง ทางรางที่มีป ระสิท ธิภ าพนั ้น
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จาเป็ นต้องมีการบริหารจัดการการขนส่งทีด่ ี โดยจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วย
1) การบริหารองค์กรทีด่ ี 2) บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ 3) การดาเนินงานทีเ่ หมาะสม และ 4) ทรัพยากร
ที่พ อเพีย งต่ อความต้ องการ ส าหรับ การขนส่งสิน ค้า ทางราง โดยแคร่ ร ถไฟบรรทุ กสิน ค้า เป็ น
ทรัพยากรที่มสี าคัญในการขนส่งสินค้า ซึ่งปั จจุบนั ยังขาดการจัดการที่เป็ นระบบและมีจานวนไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน บทความนี้จงึ ได้ทาการศึกษาปั ญหาและช่องว่าง เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยเฉพาะปั จจัยด้านทรัพยากรและการดาเนินงานแคร่รถไฟบรรทุก
สินค้า ศึกษาโดยการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและสารวจการใช้งานแคร่บรรทุกสินค้าแต่ละสถานี
บนเส้นทางการขนส่งสายใต้ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อการให้บริการ คือ
ปั จจัยด้านทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัด จานวนแคร่รถไฟบรรทุกสินค้าที่มนี ้อยกว่าความต้องการ
และการจัด สรรการให้บ ริการที่ย งั ไม่ เ ป็ น ระบบ หัว รถจักรที่มีการใช้ งานมาเป็ น เวลานาน และ
เส้นทางรถไฟทีใ่ ห้บริการ ยังคงเป็ นรางเดีย่ วถึงร้อยละ 93.1 จึงเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้การขนส่ง
สินค้าเกิดความล่าช้า อีกทัง้ ยังขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางานและ
เก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ ซึ่งเป็ นปั จจัยในการดาเนินการที่จะสามารถช่ วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและสามารถแข่งขันกับการจัดส่งสินค้ารูปแบบอื่นได้
คาสาคัญ: การขนส่งสินค้าทางราง, แคร่รถไฟบรรทุกสินค้า, ระบบราง, รถไฟสายใต้
ABSTRACT
Railway transport is one of the popular modes of transportation in developed countries, even
though it is not as flexible as highway transport and as fast as air transport. But railway
transport has low costs and environmental impacts. So, the government emphasizes on
railway transportation by having an investment policy plan in many infrastructure projects to
increase the efficiency of railway transportation. The efficiency railway transportation systems
must-have good transport management taking into 4 elements, including 1) good
organizational management, 2) potential personnel, 3) adaptation operations, and 4)
sufficient resources. For the railway freight transport, the flat wagons or freight bogies are
important resources that currently lacks in the systematic management and insufficient to be
used. This research is focused on the problems and gaps in the operation of railway freight
transport and the factors which are affecting the freight bogie service. This study was
conducted by reviewing relevant researches and surveying at each station along the southern
corridor. The results show the important factor that affects the freight transport service, firstly,
the number of limited resources of freight bogies is less than the demand and the allocation
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of services are not yet systematic, secondly, the locomotive that has been used for a long
time and rail track that the service is still the single track as 93.1 percent, which is a major
reason that influence to the freight be delayed from the schedule. Thirdly, the lacking of
using the information technology to work and collect data as a system that can increase the
efficiency and effectiveness of the services to be competitive with other modes of freight
transport.
KEYWORDS: Freight Railways, Flat Wagon, Railway Systems, Southern Corridor Railway
1. บทนา
การขนส่งทางราง เป็ นรูปแบบการขนส่งหลักทีห่ ลายประเทศเลือกใช้ ยกตัวอย่างเช่น บทบาท
ของรถไฟในประเทศญี่ป่ ุนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มีการใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย มีการบริหาร
จัดการด้วยความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ร่วมกันบริหารจัดการ ซึ่งช่วยเพิม่ ศักยภาพการขนส่ง
สามารถขนส่งได้ใ นระยะเวลาอัน รวดเร็ว ตรงเวลา และมีความน่ า เชื่อถือ ประเทศจีน ซึ่งเป็ น
ประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและภูมภิ าค และในปี พ.ศ. 2561 เป็ นผูน้ าทางการค้า
อันดับ 1 ของโลก [1] และรัฐบาลจีนยังมีโครงการขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าไปทัวโลก
่
โดยการ
ขนส่งสินค้าในประเทศจีนจะเน้นการขนส่งสินค้าทางรางเป็ นหลัก มีการสร้างรถไฟสายไหมหรือ
เส้ น ทาง The China-Europe block train (Silk Road on Rails) เพื่ อ ใช้ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ให้
เชื่อมโยงการขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ ยน [2] และสามารถเชื่อมโยงการขนส่งในใจกลางกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยทางการจีน ได้ให้ความสาคัญกับการขนส่งทางราง เนื่ องจากสามารถช่วยลด
มลพิษทางอากาศลงได้ถึง กว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน และช่วยลดระยะเวลาจาก
การขนส่งทางทะเล [3] ซึ่งเป็ นการเพิม่ ศักยภาพทางการขนส่งได้ เป็ นอย่างดี ประเทศรัสเซียที่มี
โครงข่ายของเส้นทางรถไฟยาวอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา [4] เส้นทางทีโ่ ดด
เด่นคือ เส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ซึง่ เชื่อมต่อใจกลางรัสเซียไป
ยังเขตตะวันออกไกลและทะเลญี่ป่ ุน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังเป็ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความมันคงทางการเมื
่
องของประเทศ ประกอบกับช่วยขยายการค้าไปยังเอเชีย
ตะวันออกอีกด้วย [5] และอีกหนึ่งตัวอย่าง การขนส่งทางรางประเทศออสเตรียทีม่ กี ารดาเนินงาน
มากว่า 180 ปี ปั จจุบนั ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในระบบการขนส่งทางรางทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
โลก เนื่องจากช่วยผลักดันการแข่งขันของประเทศออสเตรียให้สามารถติด อันดับ 14 ของโลก ด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อันเนื่องมาจากมีการบริหารระบบรางมีหลายภาคส่วนเข้ามาดูแล มีการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง [6]
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การขนส่งทางรางในประเทศไทยเป็ นระบบการขนส่งทีด่ าเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี
ภายใต้การกากับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเป็ นการขนส่งทีม่ ตี น้ ทุนต่อหน่วย
ต่ากว่าการขนส่งรูปแบบอื่น คือ ในปี พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งประมาณ 0.93 บาทต่อตัน
ต่อกิโลเมตร ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้ครัง้ ละปริมาณมาก เพราะหัวรถจักร 1 คัน สามารถลากจูง
แคร่รถไฟบรรทุกสินค้าได้มากกว่า 600 ตัน [7] แต่การขนส่งทางรางในปั จจุบนั ยังไม่ได้รบั ความ
นิยมมากนัก สะท้อนได้จากสถิติการขนส่งสินค้ าของกระทรวงคมนาคม ใน ปี พ.ศ. 2559 พบว่า
ประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงร้อยละ 1.98 จากปริมาณการขนส่งสินค้าโดยระบบขนส่งอื่น
ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ปั จจุบ ันการขนส่งทางรางก็ยงั มีอตั ราการเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้จะทีละน้อยก็ตาม อีกทัง้ ในปั จจุบนั รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ โดยให้ความสาคัญกับการขนส่งทางรางเพิม่ มากขึน้ [8] ด้วยการก่อสร้างรถไฟราง
คู่ทม่ี เี ป้ าหมายครอบคลุมทัวประเทศ
่
ซึง่ เป็ นโอกาสในการพัฒนาการขนส่งทางรางในประเทศไทย
ปั จจุบนั การดาเนินงานของการขนส่งระบบรางในประเทศไทย ยัง มีข้อด้อยและขาดความ
น่ าเชื่อถือ อาทิ ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่สามารถกาหนดเวลาถึงปลายทางได้ [9] รวมไปถึง
ปั ญหาการขาดทุนสะสมขององค์กร [10, 11] อีกทัง้ ภาพลักษณ์ของ รฟท. เกี่ยวกับการบริหารทีย่ งั
ไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร [12-14] อันเนื่องมาจากข้อจากัดทัง้ ด้านงบประมาณ โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการเดินรถ และปั ญหาทรัพยากร เช่น เส้นทางรางรถไฟที่เป็ นรางเดีย่ วมีมากถึงร้อยละ 93.1
ในขณะทีร่ างคู่และรางสามมีเพียงร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.6 ตามลาดับ [15, 16] ปั ญหาขาดแคลน
หัว รถจักรที่มีอายุ การใช้งานมานานและยังไม่ มีหวั รถจักรมาทดแทน ปั ญหาแคร่ ช ารุ ด และไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เป็ นต้น และถึงแม้ รฟท. จะมีสงิ่ อานวยความสะดวก คือ สถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง IDC ลาดกระบัง และย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY) ที่กระจายตัวอยู่
ตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศทัง้ 12 แห่ง ประกอบไปด้วย ส่วนที่บริหารโดย รฟท. 4 แห่ง และ
บริหารโดยเอกชน 8 แห่ง รวมทัง้ แผนที่จะสร้างเพิม่ อีก 18 แห่ง [17] ก็ยงั ไม่สามารถดึงดูดให้มี
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางรางเพิม่ จานวนมากขึน้
จากปั ญหาและข้อจากัดของการขนส่งระบบรางในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น การให้บริการ
ขนส่งทางรางในอดีตมาจนถึงปั จจุบนั จากข้อมูลและการเปรียบเทียบงานวิจยั ในอดีต [7-9, 18-20]
และสภาพปั ญหาจากการลงสารวจพืน้ ที่ พบว่า ยังคงมีปัญหาและข้อจากัดคล้ายเดิม ที่ยงั ไม่ได้รบั
การแก้ไข งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาและปั จจัย ด้านทรัพยากรและการ
ดาเนินงานทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า ทัง้ ในมุมมองของผูใ้ ห้บริการและ
ผูใ้ ช้บริการ อันอาจมีผลต่อการปรับปรุงเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บ ริการทีเ่ หมาะสม และ
เพื่อนาไปพัฒนาระบบจัดการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้าในลาดับต่อไป
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2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดของการขนส่งระบบราง หลายหน่ วยงานของแต่ละ
ประเทศได้ประสบปั ญหา และมีวธิ กี ารดาเนินงานแก้ไขแตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศญีป่ ่ ุ นซึ่งได้
ชื่อว่ามีระบบรางที่มีประสิทธิภาพอันดับต้นๆ ของโลก ก็เคยประสบปั ญหาภาวะขาดทุนมาก่อน
เนื่องจากเคยผูกขาดกิจการเดินรถไฟกับรัฐ ซึง่ มีรปู แบบการบริหารเป็ นแบบรวมศูนย์ จึงไม่มคี ่แู ข่ง
ในการดาเนินกิจการ การรถไฟของญีป่ ่ ุนจึงดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยการแบ่งการประกอบกิจการ
ให้หลายภาคส่วนเข้ามาดูแล ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทาให้ระบบรางของประเทศญีป่ ่ ุนมีประสิทธิภาพ
และเป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือมาจนถึงปั จจุบนั [21] เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนี ทีร่ ะบบรางมีประสิทธิภาพ
อีกประเทศหนึ่ง โดยมีการบริหารแบบบูรณาการ คือเปิ ดเสรีให้หลายภาคส่วนเข้ามาดูแลกิจการ
รถไฟ ภายใต้กฎหมายที่กาหนด ทาให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่แข็งแรง และยังมีระบบ
สารสนเทศรวบรวมข้อมูล ให้ส ามารถทางานร่ วมกัน ได้ เ พื่อให้บริหารทรัพ ยากรเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ [22]
จากการทบทวนผลการศึกษาการดาเนินงานโดยเทคโนโลยีท่ปี ระยุกต์ในการแก้ปัญ หาและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งระบบรางในปั จจุบนั นัน้ มีหลากหลาย เช่น เมืองปั กกิง่ ประเทศจีน ได้
ศึกษาการนาเทคโนโลยีไร้คนขับ Automatic Train Operation (ATO) และการประมวลผลร่วมกับ
ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการขนส่งระบบราง เพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่แน่นอนของตารางเวลา อัน
ส่ง ผลต่ อความล่ า ช้าของการเดินรถไฟ และเพื่อลดต้น ทุ นในการดาเนิ น งาน [23] และยังมีการ
ประยุกต์ใช้ RFID หรือ Radio Frequency Identification กับการขนส่งระบบราง จากความร่วมมือ
ของสหภาพยุโรปและหน่ วยงาน EUREKA [24] ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาความซับซ้อนใน
การติดตามขบวนรถสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยี RFID มาติดตัง้ ที่ตู้สนิ ค้าเพื่อให้รายงานผลแบบ
ทันทีทนั ใด (Realtime) เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และกาจัดข้อบกพร่องในการทางาน อีกทัง้
ได้เสนอการทางานอย่างเป็ นระบบร่วมกับระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูล โดยการทางานจะใช้
บุ ค ลากรน้ อ ย สามารถท างานได้ง่ า ยขึ้น และยัง ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานอีกด้ว ย
เช่นเดียวกับ [25] บริษทั CONRAIL ของสหรัฐอเมริกา ทีต่ อ้ งการลดค่าใช้จ่ายของการจัดสรรหัวรถ
จักร ในการขนส่งระบบราง จากค่ า จ้างพนักงานและค่ าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง โดยการประยุกต์
โปรแกรมคณิ ตศาสตร์แ ละการใช้เ ทคโนโลยีใ นการจัด สรรการเดินรถ ซึ่งสามารถกาหนดแผน
ค่าใช้จ่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการวิง่ ของหัวรถจักรได้
สาหรับประเทศไทย จากการศึกษาปั จจัยภาครัฐและกฎหมายในการพัฒนาการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟ [7] พบว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควรจะเป็ น เพราะ รฟท. ซึ่งเป็ น
องค์กรหลักทาหน้าทีท่ งั ้ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การบารุงรักษา และประกอบกิจการเดิน
รถเองทัง้ หมด กล่าวคือ การบริหารด้านการให้บริการผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า รวมทัง้ การ
บริห ารทรัพ ย์ส ิน ในการสร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ อ งค์ ก ร ซึ่ง ลัก ษณะเหล่ า นี้ เ ป็ น การบริห ารแบบรวม
บทความวิจัย
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ศูนย์กลาง ทาให้การบริหารไม่คล่องตัวเท่าทีค่ วร [18] และเพราะข้อจากัดในเรื่องโครงข่าย สภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และการขาดแคลนหัวรถจักร [2] อีกทัง้ รฟท. ยังไม่ มกี ารนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิทุกส่วนงาน โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลทีจ่ าเป็ น
เช่น การจัดทาข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารทรัพยากร ระบบติดตามแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า
เป็ นต้น และปั ญหาทีเ่ ห็นได้ชดั ของการขนส่งทางรถไฟ คือความล่าช้าของรถไฟ เนื่องจากเมื่อเกิด
ความล่าช้าต่อขบวนขนส่งผู้โดยสารจะส่งผลต่อการขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน [19] โดยปั จจัยทีส่ ่งผล
กระทบต่อความล่าช้าของรถไฟไทย มีสาเหตุสาคัญมาจากระบบรางในปั จจุบนั ของประเทศไทยมี
ลักษณะเป็ นรางเดี่ยวมีอายุการใช้งานของรางรถไฟที่ยาวนาน และขาดการบารุงรักษา ให้ทนั กับ
เทคโนโลยีดา้ นวัสดุ
โดยปั ญหาของการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย [19] สามารถแบ่งเป็ นหลายระดับได้แก่
ปั ญหาเชิงนโยบายด้านกฎระเบียบ และด้านอื่นๆ โดยปั ญหาทีส่ าคัญเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า
คือ ขาดมาตรการส่งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ใ ช้การขนส่งสิน ค้า ทางรถไฟ และได้เ สนอแนวทาง
แก้ปัญหาในการขนส่งสินค้าที่สาคัญ คือการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางราง เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพการให้บริการทีด่ ขี น้ึ ตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถือ การเพิม่ หัว
รถจักร ล้อเลื่อน และแคร่บรรทุก ให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ มีโรงซ่อมบารุงทีไ่ ด้
มาตรฐานรองรับ เพื่อเพิม่ ความเร็วในการขนส่ง และมีการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น โดย
พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ณ บริเวณจุดสาคัญที่สามารถขนส่งต่ อเนื่องได้สะดวกรวดเร็วและ
สามารถลดต้นทุนได้ และในปี พ.ศ. 2559 Bunsin [20] ก็ได้เสนอการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของขบวนรถสินค้า ประกอบไปด้วย 10 ประการทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่ 1) หัวรถจักร รถพ่วง จะต้อง
นาหัวรถจักรมาให้บริการสินค้าทีจ่ ะเน่ าเสียก่อน 2) ลานขนถ่าย 3) ความตรงต่อเวลา 4) พนักงาน
5) การประสานงานในกระบวนการขนส่ง ผูใ้ ช้บริการติดต่อประสานงานด้วยตัวเองหลายฝ่ าย ควรมี
หน่ ว ยงานกองกลางที่ทาหน้ า ที่ป ระสานงานตัง้ แต่แ รกเริ่ม จนจบกระบวนการขนส่ ง 6) ความ
ปลอดภัย จะต้องมีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเพื่อดูแลตูส้ นิ ค้าทีส่ ถานี 7) สิง่ อานวยความสะดวก
จะต้ อ งมีอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ง อ านวยความสะดวกในการขนถ่า ยสิน ค้า และคิด ค่ า บริก ารในอัตราที่
เหมาะสม 8) ระบบติดตามขบวนรถ ควรติดตัง้ ระบบติดตามขบวนรถแทนการใช้การติดต่อหรือแจ้ง
ข้อ มู ล ผ่ า นแอพพลิเ คชัน่ สนทนา 9) ความรับ ผิด ชอบในกรณีส ิน ค้า สู ญหายหรือ เสีย หาย และ
10) อัตราค่าระวางสินค้า ควรจะมีความร่วมมือกับเอกชนในการบริการนาสินค้าจากผูป้ ระกอบการ
มายังลานขนถ่ายและคิดค่าดาเนินการในอัตราทีเ่ หมาะสม จะช่วยลดต้นทุนรวมของผูป้ ระกอบการ
ได้
ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งระบบราง ให้เป็ นระบบรางคู่ อย่างไรก็ตาม
ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพื่อเปิ ดใช้งาน และโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างเดียว ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ช่วยให้การดาเนินงานด้านการขนส่งสินค้าโดยแคร่รถไฟดีขน้ึ ได้ ยังต้องพิจารณาในเรื่องทรัพยากร
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การดาเนินการ และปั จจัยด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อความพร้อมในการให้บริการ และให้การขนส่งระบบ
รางเป็ นรูปแบบการขนส่งที่เป็ นตัวเลือกสาคัญต่อการเลือกใช้บริการ โดยจากงานวิจยั อดีตมิได้มี
การศึกษาปั จ จัย ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บ ริการในการขนส่งต่า งๆ เพื่อปรับ ปรุ งคุ ณภาพก าร
ดาเนินงานให้ดขี น้ึ เช่น การศึกษามุมมองการเลือกใช้บริการและการเลือกตัวแทนขนส่งสินค้า การ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า พบว่าปั จจัยที่
สาคัญคือการให้บริการและความสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้ อีกทัง้ ได้กล่าวถึงการขนส่ง
ทางรางว่า เป็ นรูปแบบทีช่ ่วยในการลดต้นทุน สามารถขนส่งได้จานวนมากในแต่ละครัง้ แต่มคี วาม
ล่าช้าในการขนส่ง และภาพลักษณ์ในการบริหารขององค์กรในการบริหารงานยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
[26] และยังมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติ กส์ของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหาร โดยการเก็บรวมรวบข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปั จจัยสาคัญคือ
การให้บริการ ทัง้ ในเรื่องของความตรงเวลาและกระบวนการจัดการการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง
และภาพลักษณ์ องค์กร [27] เช่นเดียวกับการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือ กผู้ใ ห้
บริการด้า นขนส่งของผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรม ภายในเขตนิคมอุ ตสาหกรรมบางพลี พบว่า
ประเด็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ต้นทุนในการขนส่งและการให้บริการที่มีความ
น่ าเชื่อถือ [28] นอกจากนี้ยงั มีนักวิจยั อีก 3 ท่าน ทีศ่ กึ ษาปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทาง
ราง ได้แก่ [29] ได้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์องค์การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรณีศกึ ษาสถานีหวั ลาโพง โดยการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริการ พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริการคือ ต้นทุนในการขนส่ง บุคลากรในการให้บริการและกระบวนการ
ให้บริการ ส่วนการศึกษาปั ญหาการขนส่งสินค้าระบบตูค้ อนเทนเนอร์ดว้ ยรถไฟ เส้นทางสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง -ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่าปั ญหาหลักคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่
ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง และด้านทรัพยากรการขนส่ง ได้แก่ หัวรถจักรและแคร่
รถไฟบรรทุกสินค้า ที่เก่าและทรุดโทรม รวมทัง้ แคร่รถไฟมีพกิ ดั บรรทุกไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการขนส่งต่อเนื่อง ด้านการให้บริการ การประสานงานทีม่ คี วามล่าช้า ด้าน
เวลาในการขนส่งทีไ่ ม่ตรงต่อเวลา รวมทัง้ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ เี งื่อนไขซ้าซ้อน [30] และ
การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพให้บริการขนส่งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ (ซึง่ เป็ นการขนส่งหลักที่
ขนส่งโดยใช้แคร่รถไฟบรรทุกสินค้า) โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าปั จจัยทีส่ าคัญอันดับแรกใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคือ การขนส่งต่อเนื่อง รองลงมาคือการให้บริการทีม่ คี วามรวดเร็ว ปั จจัย
ด้านความปลอดภัย และปั จจัยด้านต้นทุนในการขนส่ง ตามลาดับ [31]
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจ ยั นี้ ได้ดาเนิน ศึกษาเส้น ทางการขนส่ง ทางราง สาหรับ การให้บริการสายใต้ที่ม ีการ
กาหนดเส้นทางการเดินรถไว้อย่า งชัด เจน โดยเส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มที่สถานีชุม ทางบ างซื่ อ
บทความวิจัย
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ไปสุด ปลายทางที่ส ถานีสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิว าส รวมระยะทางกว่า 1,570 กม. [17] ซึ่ง
มีล กั ษณะโครงสร้า งแคบและยาว ดัง แสดงในรูป ที ่ 1 โดยข้อ มูล ในการด าเนิน งาน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่

ดัดแปลงข้อมูลจาก: http://procurement.railway.co.th/main/service/freight/yard.html

รูปที่ 1 เส้นทางรถไฟสายใต้ตามภูมิประเทศ
ส่ว นที่ห นึ่ ง ข้อ มูล ปฐมภูม ิจ ากการสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal Interview)
เจ้า หน้ า ที่ รฟท. จานวน 6 ท่า น ได้แ ก่ 1) นายสถานีชุม ทางบ้า นทุ่ ง โพธิ ์ 2) สารวัต รงาน
ปฏิบ ตั การภูม ิภ าค 4 3) ผู ้ช ่ว ยสารวัต รงานปฏิบ ตั การภูม ิภ าค 4 4) ผู ้ช ่ว ยหัว หน้ า หน่ ว ย
บริก ารสิน ค้า สถานีร ถไฟทุ ่ ง สง 5) เจ้า หน้ า ที ่ฝ่ ายควบคุ ม และติด ตามรถสิน ค้า และ
6) เจ้า หน้ า ที่ฝ่ ายช่า งกล และจากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ช้บ ริก ารขนส่ง สิน ค้า คัด เลือ กจากสถานี
รถไฟสายใต้ที่ม ีก ารขนส่ง สิน ค้า โดยใช้แ คร่ร ถไฟในปริม าณมากและมีค วามถี่ ใ นการขนส่ง
จานวน 2 ท่า น ได้แ ก่ ผู้ใ ช้บ ริก ารจากสถานีทุ่ง สง 1 ท่า น และผู้จ ดั การฝ่ ายการขนส่ง สิน ค้า
(จากตัวแทนผู้ใ ช้บ ริการ 7 บริษัท) จานวน 1 ท่าน ซึ่งผู้ใช้บริการดังกล่ าว ทาการขนส่งสิน ค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ จานวนแคร่ ที่
มีอ ยู่ใ นปั จ จุบ นั รวมทัง้ ช่อ งว่า ง ความต้อ งการของผู ้ใ ช้บ ริก ารต่ อ การด าเนิ น งานและการ
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ให้บริการ ปั ญหาและข้อจากัด ที่เ กี่ย วข้องกับ การใช้งานแคร่ร ถไฟบรรทุกสิน ค้า โดยทาการลง
สารวจพื้น ที่ศึกษา คือ เส้น ทางการขนส่งรถไฟสายใต้ จานวน 7 สถานี ได้แ ก่ สถานีชุ ม ทาง
บางซื่อ สถานีชุม ทางบ้า นทุ่งโพธิ ์ สถานีสุ ร าษฎร์ธ านี สถานีบ้า นนาสาร สถานีชุม ทางเขาชุม
ทอง สถานีทุ่งสง และสถานีหาดใหญ่ พบว่า ช่องว่า งสาคัญ คือ การใช้งานแคร่ร ถไฟบรรทุ ก
สินค้าที่ยงั ไม่เป็ นระบบเท่า ที่ควร
ส่ว นที่ส อง การเก็บ รวบรวมข้อมูล ทุติย ภูม ิ ที่ได้จ ากการทบทวนงานวิจ ยั ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ
การขนส่ง สิน ค้า ทางราง ซึ่ง เป็ น ข้อ มูล ปั ญ หา ข้อ จากัด ในการดาเนิ น งานการให้บ ริก ารการ
ขนส่ง สิน ค้า ทางราง และช่อ งว่า งจากปั ญ หาในอดีต ที่ย งั คงเกิด ขึ้น ในปั จ จุบ นั รวมไปถึง จาก
สานักข่าวที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ การขนส่งทางราง
และส่ว นที่ส าม การวิเ คราะห์ผ ลปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การให้บ ริก ารขนส่ งระบบราง โดย
การขนส่งทางแคร่ร ถไฟบรรทุ กสิน ค้า เปรีย บเทีย บปั ญหา ช่องว่า ง และข้อจากัด การใช้งาน
ในอดีตและปั จจุบนั ข้อมูลจากภาคสนาม และจากการสัมภาษณ์ รวมถึงอุปสรรคและข้อจากัด
ที่เ กี่ย วข้อ ง ในการพัฒ นาการขนส่ง สิน ค้า ระบบราง เพื่อ เสนอแนวทางในการพัฒ นาระบบ
จัดการแคร่รถไฟบรรทุกสิน ค้าต่อไป
4. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุก
สินค้า ผลจากการเก็บข้อมูล ปฐมภูม ิที่ได้จ ากการลงพื้น ที่สารวจสถานีร ถไฟสายใต้แ ละสถานีท่ี
มีการขนส่งสิน ค้า และสถานีใ กล้เ คีย ง จานวน 7 สถานี รวมทัง้ จากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ช้บ ริก าร
ขนส่ง สิน ค้า ทางราง และผู้ใ ห้บ ริก าร จานวน 8 ท่า น และข้อ มูล ทุติย ภูม ิที่ไ ด้จ ากศึก ษาและ
เก็บ รวบรวมข้อ มูล งานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งในอดีต เกี่ย วกับ การขนส่ง ระบบราง ทัง้ การขนส่ ง
สิน ค้า และการขนส่งผู้โ ดยสารที่ม ีผลกระทบต่ อ การขนส่งสิน ค้า รวมทัง้ ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การตัด สิน ใจที่ผู ้ใ ช้บ ริก ารเลือ กรูป แบบการขนส่ง สิน ค้า จานวน 17 บทความ [2,7,18-20,
25-38] สามารถแบ่ ง และเรีย งล าดับ ปั จ จัย ที่เ กิด ขึ้น ได้เ ป็ น 15 ปั จ จัย สามารถเขีย นให้อยู่ใ น
รูปกราฟความถีข่ องปั จจัยต่างๆ ได้ดงั แสดงในรูปที่ 2
จากรูปที่ 2 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการให้บ ริการแคร่ร ถไฟบรรทุ กสิน ค้าสามลาดับแรก คือ
ปั จจัยด้านทรัพยากรในการขนส่ง (ร้อยละ 17.72) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการให้บริการ (ร้อยละ
15.19) ปั จ จัย ด้านเวลา (ร้อยละ 8.86) ปั จ จัย ด้านองค์กรและการขนส่งต่อเนื่ อง (ร้อยละ 7.59)
ตามลาดับ จากปั จจัยด้านทรัพยากรและการให้บริการทีม่ ผี ลต่อการให้บริการขนส่งสินค้าในปริมาณ
มาก ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี้จงึ มุ่งเน้นปั จจัยด้านทรัพยากรและการดาเนินงานการให้บริการเป็ นหลัก
โดยการรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ การลงพืน้ ทีส่ ารวจ และการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ รฟท. จานวน 6 ท่าน
และ ผู้ใ ช้บ ริก ารขนส่ง สิน ค้า จานวน 2 ท่านนัน้ ได้ทราบถึงประเด็นปั ญหาการดาเนินการขนส่ง
บทความวิจัย
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สินค้าโดยแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า โดยเฉพาะข้อมูลจากงานปฏิบ ตั ิการภูม ิภ าค 4 ซึ่งเป็ นฝ่ ายดูแล
เส้นทางการขนส่งสินค้าสายใต้ มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 2 ผลการศึกษาความถี่ ของปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ อบริ การแคร่ รถไฟ
4.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรของ รฟท.
1) แคร่รถไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งาน [2] มีแคร่ท่ชี ารุดจานวนมาก [32] โดยจานวนแคร่
ประเภทรถโบกี้บรรทุกตู้สนิ ค้า (บตท.) ที่ใช้ขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ มีจานวนทีส่ ามารถใช้
งานอยู่ใน พ.ศ. 2561 จานวน 962 คัน (ชารุดไป 154 คัน) ซึ่งแคร่ท่ใี ช้เฉพาะเส้นทางสายใต้ก็มี
จานวนมากกว่าร้อยละ 70 ของแคร่ท่สี ามารถใช้งานได้ ดังแสดงในรูปที่ 3 และใน พ.ศ. 2562 มี
จานวนทัง้ สิ้น 1,339 คัน ชารุดไป 170 คัน ใช้เฉพาะพื้นที่ 308 คัน (กองปฏิบตั ิการสินค้า 78 คัน
และ ICD ลาดกระบัง 230 คัน) และอีก 60 คัน ถูกเช่าแบบผูกขาด กล่าวคือ เช่าเป็ นรายปี ต่อเนื่อง
เฉพาะบริษทั นัน้ ๆ ก็จะเหลือแคร่ ประเภทรถโบกี้บรรทุกตู้สนิ ค้า (บตท.) ใช้งานทัวประเทศเพี
่
ยง
801 คัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ ายควบคุมและติดตามรถสิ นค้า นายสถานีชุมทาง
บ้านทุ่งโพธิ ์ หน่ วยบริการสินค้าสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค 4 (ข้อมูล ณ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)
2) มีแคร่รถไฟทีช่ ารุดจอดทิ้งไว้ โดยไม่ได้รบั การซ่อมแซม และมีแคร่ทห่ี มดวาระการใช้งาน
คงค้างอยู่ทส่ี ถานี เช่น สถานีชุมทางเขาชุมทอง สถานีชุมทางทุ่งสง
3) ขาดแคลนหัวรถจักรที่ใช้ลากจูง [2] และหัวรถจักรมีอายุการใช้งานมาเป็ นระยะเวลานาน
หลายสิบปี
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4) เส้นทางรถไฟ เป็ นรางเดี่ยวมีมากถึงร้อยละ 93.1 [15] ส่งผลให้เกิดความล่า ช้า ในการ
เดินขบวนรถโดยสารและรถบรรทุกสินค้า ต้องใช้เวลาในการหลบหลีกขบวน ในขณะทีร่ ถไฟวิง่ สวน
ทางกัน และมีสถานีหยุดขบวนผูโ้ ดยสารทีก่ ่อให้เกิดความล่าช้าในการใช้เส้นทาง ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 3 จานวนการใช้งานแคร่รถไฟบรรทุกสิ นค้า
5) จุดเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่าเรือ ซึ่งเป็ นรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องจากทาง
รางที่ส าคัญ เนื่ อ งจากการขนส่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ตู้ ค อนเทนเนอร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะขนส่ ง ไปยัง จุ ด หมาย
ปลายทางด้วยการขนส่งทางเรือ
6) เครื่องมือขนถ่ายสินค้า เช่น รถยกตู้คอนเทนเนอร์หรือรถสแตคเกอร์ (Reach Stacker
Tire) ผูใ้ ช้บริการต้องจัดหามาเอง รฟท. ยังไม่มบี ริการให้ลูกค้า
7) พืน้ ทีห่ รือลานในการขนถ่ายสินค้าของบางสถานีมพี น้ื ทีจ่ ากัด เช่น สถานีชุมทางทุ่งสง ทา
ให้ผใู้ ช้บริการมีขอ้ จากัดในการกองและขนส่งจากรถบรรทุก ณ จุดขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์
8) สถานีขนส่งสินค้าและย่านกองเก็บสินค้า ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ผู้ใช้บริการบางรายต้อง
ขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อมาขนส่งทางรางในระยะไกล หรือบางครัง้ ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกแทนการขนส่งทางราง
4.2 ปัจจัยด้านการดาเนิ นงานของ รฟท.
1) การสารองแคร่ ยังไม่มกี ารสารองแคร่รถไฟ ณ สถานีย่อยที่ทาการขนส่งสินค้าทุกสถานี
หากกรณี ฉุกเฉิน ที่แ คร่ เ กิด การชารุดเสีย หายอาจต้ อง ขนส่งแคร่ ม าจากสถานี กลาง ซึ่งมีร ะยะ
ทางไกลและสูญเสียค่าใช้จ่าย
บทความวิจัย
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2) การวิง่ เทีย่ วเปล่าของหัวรถจักร
3) รฟท. ให้ความสาคัญของขบวนรถผูโ้ ดยสารมากกว่าขบวนรถสินค้า
4) การซ่อมบารุงแคร่ และหัวรถจักร จะพิจารณาตามวาระการซ่อม (ระยะ 3 เดือน 6 เดือน
หรือ ตามกาหนดอื่น) ไม่ได้พจิ ารณาถึงจานวนเทีย่ วและระยะทางทีใ่ ช้งานจริง
5) การปิ ดใช้งานรางรถไฟบางเส้นทางเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากมีความเสียหายหนัก ทา
ให้ไม่สามารถขนส่งในเส้นทางนัน้ ได้ เช่น เส้นทางไปสถานีแม่น้า (ท่าเรือกรุงเทพ)
6) การจัดการแคร่ท่หี มดวาระการใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภ าพ เนื่องจากมีแคร่ท่หี มดวาระ
จอดทิง้ ไว้บนรางรถไฟ ได้แก่ สถานีชุมทางเขาชุมทอง และสถานีชุมทางทุ่งสง
7) ระยะเวลาในการเตรียมจ่ายแคร่รถไฟบรรทุกสินค้านาน ใช้เวลา 5 ถึง 7 วันทาการ และ
กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการมีการเปลีย่ นแปลงจานวนแคร่กระทันหัน ทาให้ไม่ได้รบั แคร่ตามจานวนที่ตอ้ งการ
8) ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานถูกจากัดและไม่ได้ใช้อย่างเป็ นระบบ โดย
ยังคงรายงานข้อมูลด้วยบุคลากรเจ้าหน้าทีเ่ ขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเสีย่ งต่ อการสูญหายและ
เสียหายได้งา่ ย
9) การรายงานสถานะแคร่รถไฟทีว่ ่างจากการใช้งาน ยังไม่เป็ นระบบทันทีทันใด (Real time)
ปั จจุบนั ใช้การรายงานทุกเวลา 06:00 น. ของทุกวัน
10) การรับส่งข้อมูลในปั จจุบนั ใช้แอพพลิเคชั ่น สาหรับการสนทนาบนอุปกรณ์ส่อื สารรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั ่นไลน์ (Line) ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต เป็ นหลัก ซึง่ ไม่
สามารถจัดเก็บ สืบค้น ได้อย่างเป็ นระบบ
11) การนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานการขนส่งสินค้าทางรางยังน้อย เช่น ตาราง
การขนส่งสินค้าแบบ Real time หรือ การรายงานสถานการณ์แบบ Real time เป็ นต้น
ด้วยปั ญหาและช่องว่าง ความต้องการของผูใ้ ช้บริการในดาเนินการของ รฟท. ดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ ปั จจัยด้านทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจากัด และปั จจัยด้านวิธกี ารดาเนินงานของ รฟท. ในปั จจุบนั ที่
ยังไม่เป็ นระบบมาตรฐานสากล ซึ่งมีผลต่อการให้บริการ ทัง้ ในด้านความต้อ งการของผู้ใช้บริการ
และความสามารถให้บริการของ รฟท. และจากข้อมูลในตารางที่ 1 สามารถสรุปแสดงข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปั จจัยอันจะส่งผลต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า ดังตารางที่ 1
จากการลงพื้น ที่สารวจสถานีร ถไฟสายใต้ การสัม ภาษณ์ผู้ใ ช้บ ริการขนส่งสิน ค้า ทางราง
และผู้ใ ห้บ ริการ และจากศึกษาข้อมูล ของงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วกับ การขนส่งระบบราง และปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจที่ผู้ใ ช้บริการเลือกรูปแบบการขนส่ งสินค้า (จากรูป ที่ 2 และตารางที่
1 ข้อมูล ในหัว ข้อที่ 4.1 และ 4.2) ที่เ กี่ย วข้องกับ การให้บ ริการขนส่งสิน ค้า ระบบราง สะท้อ น
ให้เ ห็น ถึง ข้อ ดีแ ละข้อ ด้อ ยต่ า งๆ ซึ่ง สามารถน ามาวิเ คราะห์ SWOT เพื่อ ประเมิน จุด แข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการขนส่งระบบราง ได้ดงั ตารางที่ 2 เพื่อนาไปประเมินและแก้ ไ ข
จุดอ่อนภายในองค์กรต่อไป
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7
6
5
4
3
2
1

นครปฐม
ชุมทางหนองปลาดุก
บ้านโป่ง
โพธาราม
ราชบุร ี
ปากท่อ
เพชรบุรี
ชะอ า
หัว หิน
วัง ก์พ ง
ปราณบุร ี
ประจวบคีรีขัน
ทับสะแก
บ้านกรูด
บางสะพานให ญ่
บางสะพานน้อย
มาบอ าม ต
ปะทิว
ชุมพร
สวี
หลังสวน
ละแม
ท่าชนะ
ไชยา
ชุมทางบ้า นทุ่ง พ ิ
สุราษฎร ์ธานี
นาสาร
บ้านส้อง
ฉวาง
คลองจันดี

1
2
3
5
6

รถด่วนพิเศษ
รถด่วน

7

รถท้อ งถิ่น
ทางคู่
ทางเดี่ยว

4

รถเร็ว
รถธรรมดา
รถชานเมือ ง

สถานีที่ม ีการขนส่งสินค้า

สถานีที่ขบวนรถโดยสารจอด

นาบอน
ชุมทางทุ่งสง
ชุมทางเขาชุมทอง
ชะอวด
พัทลุง
ชุมทางหาดใหญ่

ปาดังเบ าร

ยะลา
ตันหยงม ัส
สุไหงโก-ลก

รูปที่ 4 เส้นทางเดิ นรถสายใต้ ปี ดาเนิ นการ พ.ศ. 2562
บทความวิจัย
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ตารางที่ 1 ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การขนส่ งสิ นค้ า
ปั ญหา / ความต้ องการ
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง
จากัดการขนส่งสินค้าบางประเภท พื้นที่ขนถ่ายสินค้า
ประเภทแคร่บรรทุกสินค้า
กฎหมายการขนส่งสินค้า
เวลาในการขนส่ง
การปฏิเสธการขนส่ง
จานวนแคร่บรรทุกสินค้าและหัวรถจักรไม่ เพีย งพอ
รางถูกใช้งานในเวลาที่ต้องการ
ไม่มีพนักงานขับหัวรถจักร
ไม่มีพนักงานขึ้นสินค้า
ประเภทลูกค้า อาทิ ลูกค้าขาจร
ความล่าช้าในการขนส่ง
จานวนแคร่บรรทุกสินค้าและจานวนหัวรถจักร
ปริมาณการใช้งานราง
แผนบริหารการใช้หวั รถจักร แคร่รถไฟ ราง
ขบวนรถโดยสารล่าช้า
สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก น้าท่วมราง
สภาพภูมิประเทศของสถานีปลายทาง
อุบตั ิเหตุทางราง
ความไม่ตรงเวลา
ขบวนรถเสียหายกีดขวางทางเดิน รถ
แคร่บรรทุกสิน ค้าเสียหาย
หัวรถจักรเสียหาย
รางเสียหาย
ระบบการดาเนิน งาน
ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูล
ระบบติดตามขบวนรถสินค้า
ระยะเวลาในการเตรียมการขนส่ง
การรายงานสถานะแคร่แบบ Real Time
การประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกับ ผู้ให้บริการ
การเพิม่ /ลด จานวนแคร่ท่ีต้อ งการ การสารองแคร่บรรทุกสินค้า ณ สถานีย่อย
ใช้งานกระทันหัน
การรายงานสถานะแคร่แบบ Real Time
การประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกับ ผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 1 ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การขนส่ งสิ นค้ า (ต่ อ)
ปั ญหา / ความต้ องการ
ความปลอดภัยในการบริก าร

การอานวยความสะดวก
การซ่อมบารุง

ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง
อุป กรณ์ ด ้า นความปลอดภ ยั เช่น กล้อ ง CCTV
เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย
ไฟฟ้ าส่องสว่าง
การรับประกันความเสียหาย
อุปกรณ์ ในการขนถ่ายสินค้า
รางจอดระหว่างขนถ่ายสินค้า
วาระการซ่อมบารุง
อะไหล่ซ่อมบารุง
ระยะเวลาการใช้งานแคร่บรรทุกสินค้าและหัวรถจักร

ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห SWOT ด้ านการขนส่ งสิ นค้ าของ รฟท.
1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)
3)

จุดแข็ง
ต้นทุนในการขนส่งต่า
สามารถขนส่งปริมาณมากต่อครัง้
ดัช นีก ารใช้พ ลัง งานในการขนส่ง สิน ค้า
ต่ากว่าทางถนน 3.5 เท่า
ปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น
ส่ง ผลกระทบต่อ สิ ่ง แวดล้อ มน้ อ ยกว่ า
ทางถนน
อกาส
รัฐ บาลกาลัง ให้ค วามสาคัญ และมีก าร
ก่อ ส ร ้า ง ร ะ บ บ ร า ง คู ่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั ว่
ประเทศ
ประเทศคู่ค ้า ที่ส าคัญ ของไทย มุ ่ง เน้ น
การขนส่งระบบราง
นักลงทุน ต่า งชาติเ ริ่ม สนใจเข้า มาลงทุน
ก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย

บทความวิจัย

จุดอ่ อน
1) ภาพลักษณ์การบริหารองค์กรล้าหลังไม่ทนั สมัย
2) การขนส่งไม่เป็ นแบบถึงมือผู้รบั
3) ทรัพ ยากรในการขนส่ง ไม่เ พีย งพอต่อ ความ
ต้องการ
4) ไม่มีระบบเทคโนโลยีท่ที ันสมัย
5) การประกันความเสียหายของสินค้า
6) ใช้เวลาในการขนส่งนาน
อุปสรรค
1) การบริห ารยัง เป็ น แบบรวมศูน ย์ ไม่ม ีก าร
แข่งขันในการประกอบการ
2) กฎหมายในการพัฒนาระบบราง
3) เงินค่าตอบแทนบุคลากรขัน้ สูงแพงมาก
4) ให้ความสาคัญกับ ขบวนรถโดยสารมากกว่ า
ขบวนสินค้า
5) ข้อ จ ากัด ในเรื ่อ งงบประมาณการจ ดั ซื ้อ
ทรัพยากรใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั
ผลจากการศึกษาปั จ จัย ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บ ริการแคร่ ร ถไฟบรรทุ กสิน ค้า จากการ
ทบทวน ศึกษางานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อง และการลงพื้นที่สารวจสถานีร ถไฟที่มีการขนส่งสิน ค้า บน
เส้นทางให้บริการสายใต้ จากสถานีชุมทางบางซื่อถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ สรุปได้ว่าปั จจัยทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า มากที่สุด ประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านทรัพยากร
และปั จ จัย ด้า นวิธีการด าเนิ น งานของ รฟท. เนื่ องด้ ว ยทรัพ ยากรที่มีอยู่อย่ า งจ ากัด และวิธีการ
ด าเนิ น งานที่ย ัง ไม่ ทัน สมัย ไม่ มีก ารน าเทคโนโลยีร ะบบสารสนเทศเข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
ดาเนินงาน ดังนัน้ การพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุ กสินค้า ทัง้
ด้านของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ในการนาไปพัฒนาระบบจัดการแคร่ ร ถไฟ
บรรทุกสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การจะพัฒนาการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า
ต้องครอบคลุมความต้องการทัง้ ของผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการ รายละเอียดดังนี้
1) ปั จจัยจากผู้รบั บริการ
1.1) ประเภทสินค้า (ปริมาณ น้าหนัก บรรจุภณ
ั ฑ์ สถานะสินค้า เน่ าเสียง่าย แตกหัก
ง่าย ควบคุมอุณหภูมิ สารอันตราย สินค้าที่ต้องมีกฎหมายควบคุม )
1.2) ระยะเวลา (ออกเดิน ทาง กาหนดถึง ที่ป ลายทาง การขนส่ง ล าดับ ต่อ ไป การ
เสียเวลาที่รบั ได้)
1.3) ต้นทาง ปลายทาง (ระยะทาง สภาพภูมิประเทศ)
2) ปั จจัยจากผู้ให้บริการ (รฟท.)
2.1) โหลดการใช้ราง (เส้นทาง เวลา ระยะทางในช่วงเวลา สถานีสบั หลีก)
2.2) ความพร้อมของหัวรถจักร(จานวน ความสามารถ พนักงานขับ)
2.3) ความพร้อมของแคร่ข นส่งสิน ค้า(จานวน ประเภท แคร่สารอง)
2.4) ความพร้อมของสถานีขนส่งสินค้า(พื้นที่พ กั การเข้าถึง พื้นที่ขนถ่าย)
2.5) ความพร้อมของเครื่องมือขนถ่ายสิน ค้า (เครื่องมือ ผู้ปฏิบตั ิงาน)
2.6) อัตราค่าบริการขนส่งสินค้า (ราคาน้ามัน ณ เวลานัน้ )
2.7) ความรวดเร็วในการให้บริการ (การประสานงาน การเตรียมข้อมูล )
2.8) การติดตามขบวนรถสินค้า (ระบบติดตาม Tracking ระบบ Real Time)
2.9) เหตุการณ์ ไ ม่ คาดฝั น (แคร่บ รรทุกสิน ค้า ชารุด รางชารุด หัว รถจักรเสีย ระหว่ า ง
ปฏิบตั ิงาน อุบตั ิเหตุบนรางรถไฟ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ)
2.10) การจัดการข้อมูล (ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการประมวลผล)
2.12) การซ่อมบารุ ง (วาระการซ่ อมบารุง โรงซ่อม อะไหล่)
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

17

ทัง้ นี้ จ ากข้อ มู ล การขนส่ ง ข้า งต้ น พบว่ า รฟท. ควรปรับ ปรุ ง ปั จ จัย ที่มีผ ลกระทบต่ อ การ
ให้บริการขนส่งสินค้า โดยผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา รายละเอียดดังนี้
1) ปั จ จัย ด้า นทรัพ ยากร ขึ้น กับ แผนงบประมาณขององค์ก รหรือ งบประ มาณสนั บ สนุ น
จากภาครัฐ รายละเอียดดังนี้
• ด้า นทรัพ ยากรในการขนส่ง ควรเพิม่ จานวน แคร่ ร ถไฟบรรทุก สิน ค้า หัว รถจัก ร
อุป กรณ์ / เครื่อ งมือ ขนถ่า ยสิน ค้า พื้น ที ่ข นถ่า ยสิน ค้า จุด เชื่อ มต่อ การขนส่ง ทางรางไปยัง
รูปแบบการขนส่งอื่น และเพิม่ จานวนพนักงาน เนื่องจากปั จจัยด้านทรัพ ยากร เป็ นปั จจัยหลัก
ในการให้บริการขนส่ง หากมีทรัพยากรไม่ เพีย งพอก็จะไม่ เกิด การขนส่ง กล่ าวคือ เมื่อมีความ
ต้องการเพิม่ มากขึ้นแต่ทรัพ ยากรเท่าเดิม ก็จะขาดโอกาสในการขนส่ง หากเกิดขึ้นซ้าๆ จะทา
ให้เกิดความไม่น่า เชื่อถือและความไม่ ไว้ว างใจต่อการบริการ ในทางกลับกัน หากมีทรัพ ยากร
พร้อมในการให้บ ริการก็จ ะทาให้ผู้ใ ช้บ ริการสนใจและหัน มาใช้บ ริการเพิม่ มากขึ้น และในด้าน
ของจุด เชื่อ มต่ อ การขนส่ง เช่น ทางรางสู ่ท างเรือ ก็จ ะเป็ น ตัว เลือ กส าคัญ ในการดึง ดูด
ผู้ใ ช้บ ริก าร เนื่ อ งจากเป็ น การลดต้น ทุน รวมของผู้ใ ช้บ ริก ารได้เ ป็ น อย่า งดี เพราะไม่ต้อ งใช้
รถบรรทุกในการขนส่งไปยังจุด หมายปลายทาง
• โครงสร้า งพื้น ฐาน ได้แ ก่ ก่อ สร้า งรางคู่ใ ห้ค รอบคลุ ม ทั ่วประเทศ และเพิม่ สถานี
ขนส่งสินค้าและย่า นกองเก็บสิน ค้า (Container Yard: CY) เช่น CY บางกล่า CY ทุ่งสง เป็ น
ต้น เนื่ อ งจากปั จ จัย ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน ก็เ ป็ น อีก หนึ่ ง ปั จ จัย หลัก เนื่ อ งจากเชื่อ มโยงและ
ส่ง ผลกระทบต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยหลายๆ ปั จ จัย โดยปั จ จัย ที่ส่ง ผลกระทบที่สุ ด คือ เรื่อ งเวลา [19]
เนื่ อ งด้ว ยรูป แบบรางรถไฟกว่า ร้อ ยละ 90 เป็ น ระบบรางเดี่ย ว แต่ปั จ จุบ นั ได้ร บั การแก้ไ ข
ปั ญ หาในส่ว นนี้ แ ล้ว โดยการก่ อ สร้า งรถไฟรางคู่ เมื่อ สร้า งเสร็จ จะทาให้ก ารขนส่ง มี ค วาม
รวดเร็ว ขึ้น จากการเสีย เวลาในการหลบหลีก ขบวน และในด้า นของสถานีข นส่ง สิน ค้า และ
ย่า นกองเก็บ สิน ค้า หรือ Container Yard หากมีก ารเพิม่ จานวนย่า นกองเก็บ สิน ค้า ย่อ ย จะ
เป็ น การดึงดูด หรือเพิ่ม ฐานให้ม ีผู้ใ ช้บ ริการอีก ทางหนึ่ ง เนื่ องจากลดระยะเวลาและลดต้น ทุ น
ในการเดิน ทางเพื่ อ มาขนส่ง ทางราง (สารวัต รงานปฏิบ ตั ิก ารภูม ิภ าค 4) หากยัง มีย่ า นกอง
เก็บ สิน ค้า จานวนเท่ า เดิม ก็จ ะมีเ พีย งผู ้ใ ช้บ ริก ารเดิม ไม่ส ามารถเพิม่ รายได้จ ากการขนส่ ง
สินค้า
2) ปั จ จัย ด้า นการดาเนิน งาน การบริหารจัด การ แม้จ ะมีงบประมาณมากหรือน้ อย ยังคง
ต้องการการบริหารจัดการที่ดี ต้องการระบบต่อไปนี้
• การจัด ระบบการวางแผนทรัพ ยากรขนส่ง ทางราง ได้แ ก่ การจัด สรรการใช้แ คร่
บรรทุก สิน ค้า การจัด สรรการใช้ห วั รถจัก ร การจัด สรรการใช้ร าง การบริห ารการซ่อ มบารุ ง
แคร่ร ถไฟบรรทุกสิน ค้า และหัว รถจักร การบริหารการบารุงรักษาราง การบริหารแคร่บ รรทุ ก
บทความวิจัย
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สินค้าและหัวรถจักรที่หมดวาระการใช้ง าน และบริการขนส่งสินค้า และการบริหารบุคคล ควร
น าหลัก ระบบ การวางแผนทรัพ ยากรทางธุร กิจ ขององค์ก รโดยรวม หรือ Enterprise
Resource Planning: ERP [39, 40] มาใช้ใ นการบริห ารทร พั ยากร กา รขนส่ง ทา งร า ง
เนื่ องจากการดาเนิน งานในปั จ จุบ นั ยัง ไม่ส ามารถบริหารทรั พ ยากรที่ม ีอ ยู่ อย่า งจากัด ให้เ กิด
ประสิท ธิภ าพสูง สุด ได้ เนื่ อ งจากการบริห ารจัด การที ่ย งั ไม่ เ ป็ น ระบบระเบีย บเท่า ที ่ค วร
(สารวัตรงานปฏิบตั ิการภูม ิภาค 4) ซึ่งส่งผลต่อรายได้ข องผู้ให้บริการ อีกทัง้ ยังส่งผลถึง ความ
เชื่อใจ ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการอีกด้วย
• ระบบเทคโนโลยีใ นการบ ริห ารการขนส่ง ได้แ ก่ ระบบจัด เก็บ ข้อ มูล และ
ประมวลผลการขนส่งสิน ค้า ทางราง ระบบสื่อสารและอาณัติส ญ
ั ญาณ ระบบและควบคุ ม การ
เดินรถ ควรนาระบบ Automatic Train Operation: ATO มาใช้ [23] เนื่องจากในปั จจุบนั ยังมี
การน าระบบเทคโนโลยีม าใช้ใ นการบริก ารขนส่ง สิ น ค้า ทางรางน้ อ ย ในขณะที่ป ระเทศที่
พัฒ นาแล้ว อย่า งเช่น รัส เซีย จีน สหรัฐอเมริกา ที่ม ีการใช้ร ะบบเทคโนโลยีใ นการดาเนิน การ
อย่า งมีป ระสิทธิภ าพและทัน สมัย หากมีการขยายการขนส่งสิน ค้า ทางรางอย่า งรวดเร็ว และ
การรถไฟฟ้ า ขนส่ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) ได้ม ีก ารนามาใช้ใ นการจัด การขนส่ ง
ผู้โ ดยสารอย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ [41] ทว่า รฟท. ที่ย งั ไม่ม ีร ะบบเทคโนโลยีที่ท ัน สมัย จะทาให้
ศักยภาพในการดาเนิน งานไม่เ ป็ น ระบบสากลและไม่ทนั กับ เทคโนโลยีข องประเทศอื่น อีกทัง้
ยังไม่สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ 4.0 ที่เน้ นเรื่องระบบเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน
ทัง้ นี้ หากไม่ได้เ พิม่ จานวนทรัพ ยกร หรือมีว ิธ ีการบริหารทรัพ ยากรที่ม ีอยู่อย่า งเหมาะสม
และไม่ได้แ ก้ไขปั จ จัย ดังกล่า ว จะทาให้ รฟท. สูญเสีย รายได้จ ากการขนส่งทางรางจานวนไม่
น้ อย จากการที่ไม่ส ามารถให้การบริการขนส่งตามความต้องการของผู้ใ ช้บ ริการได้เ นื่ องด้ว ย
ปั จ จุบ นั มีการเปิ ด การค้า อาเซี่ย น และประเทศเพื่อนบ้า นได้ม ีก ารเน้ น การขนส่ง ทางรางเป็ น
หลัก โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็ น คู่ค้าสาคัญ ที่มีโครงการสร้า งเส้น ทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ ง
สิน ค้า จากประเทศไทยไปยังประเทศต่า งๆ [2] ทาให้ใ นอนาคตการขนส่งทางรางเป็ น ตัว เลือก
หลัก ที่สาคัญ ในการขนส่ง สิน ค้า ประกอบกับ รัฐ บาลไทยได้ใ ห้ค วามสาคัญ และผลัก ดัน การ
ขนส่ง ทางรางให้เ ป็ น การขนส่ง หลัก มากขึ้น รฟท. จาเป็ น ต้อ งมีท รัพ ยากรเพีย งพอในการ
ขนส่ง มีการดาเนิน การที่ส ะดวกรวดเร็ว การบริหารจัด การที่ทนั สมัย และมีการให้บ ริการที่ด ี
จะเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั รฟท. และเพิม่ จานวนผู้ใช้บริการจานวนมากขึ้น เพราะสามารถลด
ต้นทุนในการขนส่งจากค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิงของรถขนส่ง ที่ ปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
และยังเป็ นการสร้างรายได้และลดต้นทุนภาคการขนส่งให้กบั ประเทศอีกด้วย
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5.2 ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็ นเพียงการพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุก
สินค้า ของ รฟท. ซึ่งพิจารณาเพียงปั จจัยด้านทรัพยากรและปั จจัยด้านวิธกี ารดาเนินงาน ซึ่งอยู่ใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเท่านัน้ ข้อมูลทีน่ ามาศึกษาในงานวิจยั นี้คอื การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การขนส่งสินค้าทางรถไฟและการลงพืน้ ทีส่ ารวจ เพื่อสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อง
ซึง่ ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นถึงปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะ
นาไปเป็ นข้อพิจารณาพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบจัดการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้าให้ มปี ระสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุ นทุนวิจยั
ก้นกุฏิ และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทย ทีเ่ อือ้ เฟื้ อข้อมูลทีใ่ ช้ในการทาวิจยั ครัง้ นี้
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