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บทคดัย่อ 

การขนส่งสนิค้าทางรางเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่นิยมในประเทศที่พฒันาแล้ว ถึงแม้จะไม่
คล่องตวัเทยีบเท่ากบัการขนส่งทางถนน หรอืมคีวามเรว็เทยีบเท่ากบัการขนส่งทางอากาศ แต่ก็มี
ต้นทุนในการขนส่งทีต่ ่าและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย รฐับาลไทยจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญั
ของการขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งหลายโครงการ ซึ่งระบบการขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพนั ้น 
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จ าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการการขนสง่ทีด่ ีโดยจะต้องค านึงถงึองคป์ระกอบ 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
1) การบรหิารองค์กรทีด่ ี2) บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ 3) การด าเนินงานทีเ่หมาะสม และ 4) ทรพัยากร
ที่พอเพียงต่อความต้องการ ส าหรบัการขนส่งสินค้าทางราง โดยแคร่รถไฟบรรทุกสินค้าเป็น
ทรพัยากรที่มสี าคญัในการขนส่งสนิค้า ซึ่งปัจจุบนัยงัขาดการจดัการที่เป็นระบบและมจี านวนไม่
เพยีงพอต่อการใช้งาน บทความนี้จงึได้ท าการศึกษาปัญหาและช่องว่าง เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร โดยเฉพาะปัจจยัดา้นทรพัยากรและการด าเนินงานแคร่รถไฟบรรทุก
สนิคา้ ศกึษาโดยการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและส ารวจการใชง้านแคร่บรรทุกสนิคา้แต่ละสถานี
บนเสน้ทางการขนส่งสายใต้ จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร คอื 
ปัจจยัด้านทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั จ านวนแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้าที่มน้ีอยกว่าความต้องการ
และการจัดสรรการให้บริการที่ยงัไม่เป็นระบบ หวัรถจักรที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน และ
เสน้ทางรถไฟทีใ่หบ้รกิาร ยงัคงเป็นรางเดีย่วถงึรอ้ยละ 93.1 จงึเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหก้ารขนส่ง
สนิค้าเกดิความล่าช้า อกีทัง้ยงัขาดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
เก็บขอ้มูลให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจยัในการด าเนินการที่จะสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้รกิารและสามารถแขง่ขนักบัการจดัสง่สนิคา้รปูแบบอื่นได้ 
ค าส าคญั: การขนสง่สนิคา้ทางราง, แคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้, ระบบราง, รถไฟสายใต ้
 

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.  บทน า 

การขนสง่ทางราง เป็นรปูแบบการขนสง่หลกัทีห่ลายประเทศเลอืกใช ้ยกตวัอย่างเช่น บทบาท
ของรถไฟในประเทศญี่ปุ่ นที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มกีารใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั มกีารบรหิาร
จดัการด้วยความร่วมมอืกนัหลายภาคส่วน ร่วมกนับรหิารจดัการ ซึ่งช่วยเพิม่ศกัยภาพการขนส่ง 
สามารถขนส่งได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตรงเวลา และมีความน่าเชื่อถือ ประเทศจีน ซึ่งเป็น
ประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลกและภูมภิาค และในปี พ.ศ. 2561 เป็นผูน้ าทางการคา้
อนัดบั 1 ของโลก [1] และรฐับาลจนียงัมโีครงการขยายเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ไปทัว่โลก โดยการ
ขนส่งสนิค้าในประเทศจนีจะเน้นการขนส่งสนิค้าทางรางเป็นหลกั มกีารสร้างรถไฟสายไหมหรือ
เส้นทาง The China-Europe block train (Silk Road on Rails) เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ให้
เชื่อมโยงการขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน [2] และสามารถเชื่อมโยงการขนส่งในใจกลางกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยทางการจีนได้ให้ความส าคญักบัการขนส่งทางราง เนื่ องจากสามารถช่วยลด
มลพษิทางอากาศลงได้ถึงกว่า 3 เท่า เมื่อเทยีบกบัการขนส่งทางถนน และช่วยลดระยะเวลาจาก
การขนส่งทางทะเล [3] ซึ่งเป็นการเพิม่ศกัยภาพทางการขนส่งได้เป็นอย่างด ีประเทศรสัเซียที่มี
โครงข่ายของเสน้ทางรถไฟยาวอนัดบั 3 ของโลก รองจากจนีและสหรฐัอเมรกิา [4] เสน้ทางทีโ่ดด
เด่นคอื เสน้ทางรถไฟสายทรานส-์ไซบเีรยี (Trans-Siberian Railway) ซึง่เชื่อมต่อใจกลางรสัเซยีไป
ยงัเขตตะวนัออกไกลและทะเลญี่ปุ่ น สร้างขึ้นเพื่อใชใ้นการขนส่งสินค้าเป็นหลกั อกีทัง้ยงัเป็นการ
พฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คงทางการเมอืงของประเทศ ประกอบกบัช่วยขยายการคา้ไปยงัเอเชยี
ตะวนัออกอกีดว้ย [5] และอกีหนึ่งตวัอย่าง การขนส่งทางรางประเทศออสเตรยีทีม่กีารด าเนินงาน
มากว่า 180 ปี ปัจจุบนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบการขนส่งทางรางทีม่ปีระสทิธภิาพของ
โลก เนื่องจากช่วยผลกัดนัการแข่งขนัของประเทศออสเตรยีใหส้ามารถตดิอนัดบั 14 ของโลก ดา้น
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อนัเนื่องมาจากมกีารบรหิารระบบรางมหีลายภาคส่วนเขา้มาดูแล มกีาร
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง [6]  
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การขนสง่ทางรางในประเทศไทยเป็นระบบการขนส่งทีด่ าเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี 
ภายใต้การก ากบัดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเป็นการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนต่อหน่วย
ต ่ากว่าการขนสง่รปูแบบอื่น คอื ในปี พ.ศ. 2560 มค่ีาใชจ้่ายในการขนสง่ประมาณ 0.93 บาทต่อตนั
ต่อกโิลเมตร ซึ่งสามารถขนส่งสนิคา้ไดค้รัง้ละปรมิาณมาก เพราะหวัรถจกัร 1 คนั สามารถลากจูง
แคร่รถไฟบรรทุกสนิค้าได้มากกว่า 600 ตนั [7] แต่การขนส่งทางรางในปัจจุบนัยงัไม่ได้รบัความ
นิยมมากนัก สะท้อนได้จากสถิติการขนส่งสนิค้าของกระทรวงคมนาคม ใน ปี พ.ศ. 2559 พบว่า
ประเทศไทยมกีารขนส่งทางรางเพยีงรอ้ยละ 1.98 จากปรมิาณการขนส่งสนิคา้โดยระบบขนส่งอื่น 
ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขนส่งทางรางก็ยงัมีอตัราการเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องถงึแมจ้ะทลีะน้อยกต็าม อกีทัง้ในปัจจุบนั รฐับาลไดก้ าหนดยุทธศาสตรช์าต ิดา้นการพฒันา
ระบบโลจสิตกิส ์โดยใหค้วามส าคญักบัการขนสง่ทางรางเพิม่มากขึน้ [8] ดว้ยการก่อสรา้งรถไฟราง
คู่ทีม่เีป้าหมายครอบคลุมทัว่ประเทศ ซึง่เป็นโอกาสในการพฒันาการขนสง่ทางรางในประเทศไทย 

ปัจจุบนั การด าเนินงานของการขนส่งระบบรางในประเทศไทย ยงัมีข้อด้อยและขาดความ
น่าเชื่อถือ อาท ิความล่าช้าในการเดนิทาง ไม่สามารถก าหนดเวลาถึงปลายทางได้  [9] รวมไปถึง
ปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์กร [10, 11] อกีทัง้ภาพลกัษณ์ของ รฟท. เกี่ยวกบัการบรหิารทีย่งั
ไม่มคีวามกา้วหน้าเท่าทีค่วร [12-14] อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัทัง้ดา้นงบประมาณ โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ด้านการเดนิรถ และปัญหาทรพัยากร เช่น เส้นทางรางรถไฟที่เป็นรางเดีย่วมมีากถึงรอ้ยละ 93.1 
ในขณะทีร่างคู่และรางสามมเีพยีงรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 2.6 ตามล าดบั [15, 16] ปัญหาขาดแคลน
หวัรถจักรที่มีอายุการใช้งานมานานและยงัไม่มีหวัรถจักรมาทดแทน ปัญหาแคร่ช ารุดและไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ เป็นตน้ และถงึแม ้รฟท. จะมสีิง่อ านวยความสะดวก คอื สถานีบรรจุและ
แยกสนิค้ากล่อง IDC ลาดกระบงั และย่านกองเก็บสนิค้า (Container Yard: CY) ที่กระจายตวัอยู่
ตามภูมภิาคต่างๆ ของประเทศทัง้ 12 แห่ง ประกอบไปดว้ย ส่วนที่บรหิารโดย รฟท. 4 แห่ง และ
บริหารโดยเอกชน 8 แห่ง รวมทัง้แผนที่จะสร้างเพิม่อีก 18 แห่ง [17] ก็ยงัไม่สามารถดงึดูดให้มี
ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่ทางรางเพิม่จ านวนมากขึน้ 

จากปัญหาและขอ้จ ากดัของการขนส่งระบบรางในประเทศไทยดงักล่าวขา้งต้น การใหบ้รกิาร
ขนส่งทางรางในอดตีมาจนถงึปัจจุบนั จากขอ้มูลและการเปรยีบเทยีบงานวจิยัในอดตี [7-9, 18-20] 
และสภาพปัญหาจากการลงส ารวจพืน้ที ่พบว่า ยงัคงมปัีญหาและขอ้จ ากดัคลา้ยเดมิ ที่ยงัไม่ไดร้บั
การแก้ไข งานวจิยันี้จงึมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงสภาพปัญหาและปัจจยัด้านทรพัยากรและการ
ด าเนินงานทีส่ง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ ทัง้ในมุมมองของผูใ้หบ้รกิารและ
ผูใ้ชบ้รกิาร อนัอาจมผีลต่อการปรบัปรุงเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม และ
เพื่อน าไปพฒันาระบบจดัการแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ในล าดบัต่อไป 
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2.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การจดัสรรทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัของการขนส่งระบบราง หลายหน่วยงานของแต่ละ

ประเทศไดป้ระสบปัญหา และมวีธิกีารด าเนินงานแกไ้ขแตกต่างกนัออกไป เช่น ประเทศญีปุ่่ นซึ่งได้
ชื่อว่ามีระบบรางที่มีประสทิธภิาพอนัดบัต้นๆ ของโลก ก็เคยประสบปัญหาภาวะขาดทุนมาก่อน 
เนื่องจากเคยผูกขาดกจิการเดนิรถไฟกบัรฐั ซึง่มรีปูแบบการบรหิารเป็นแบบรวมศูนย ์จงึไม่มคีู่แข่ง
ในการด าเนินกจิการ การรถไฟของญีปุ่่ นจงึด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งการประกอบกจิการ
ใหห้ลายภาคสว่นเขา้มาดแูล ทัง้ภาครฐัและเอกชน ท าใหร้ะบบรางของประเทศญีปุ่่ นมีประสทิธภิาพ
และเป็นทีน่่าเชื่อถอืมาจนถงึปัจจุบนั [21] เช่นเดยีวกบัประเทศเยอรมนี ทีร่ะบบรางมปีระสทิธภิาพ
อกีประเทศหนึ่ง โดยมกีารบรหิารแบบบูรณาการ คอืเปิดเสรใีห้หลายภาคส่วนเขา้มาดูแลกจิการ
รถไฟ ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด ท าให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่แข็งแรง และยงัมีระบบ
สารสนเทศรวบรวมข้อมูล ให้สามารถท างานร่วมกันได้เพื่อให้บริหารทรพัยากรเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ [22]  

จากการทบทวนผลการศกึษาการด าเนินงานโดยเทคโนโลยทีี่ประยุกต์ในการแก้ปัญหาและ
เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งระบบรางในปัจจุบนันัน้มหีลากหลาย เช่น เมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ได้
ศกึษาการน าเทคโนโลยไีร้คนขบั Automatic Train Operation (ATO) และการประมวลผลร่วมกบั
ระบบสารสนเทศ มาใชใ้นการขนส่งระบบราง เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนของตารางเวลา อนั
ส่งผลต่อความล่าช้าของการเดินรถไฟ และเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน [23] และยงัมีการ
ประยุกต์ใช ้RFID หรอื Radio Frequency Identification กบัการขนส่งระบบราง จากความร่วมมอื
ของสหภาพยุโรปและหน่วยงาน EUREKA [24] ไดเ้สนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความซบัซอ้นใน
การติดตามขบวนรถสนิค้า โดยการใชเ้ทคโนโลย ีRFID มาติดตัง้ที่ตู้สนิคา้เพื่อให้รายงานผลแบบ
ทนัททีนัใด (Realtime) เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั และก าจดัขอ้บกพร่องในการท างาน อกีทัง้
ไดเ้สนอการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกับระบบสารสนเทศในการเกบ็ขอ้มูล โดยการท างานจะใช้
บุคลากรน้อย สามารถท างานได้ง่ายขึ้น และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอีกด้วย 
เช่นเดยีวกบั [25] บรษิทั CONRAIL ของสหรฐัอเมรกิา ทีต่อ้งการลดค่าใชจ้่ายของการจดัสรรหวัรถ
จักร ในการขนส่งระบบราง จากค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง โดยการประยุกต์
โปรแกรมคณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีในการจดัสรรการเดินรถ ซึ่งสามารถก าหนดแผน
ค่าใชจ้่ายและเพิม่ประสทิธภิาพในการวิง่ของหวัรถจกัรได้ 

ส าหรบัประเทศไทย จากการศกึษาปัจจยัภาครฐัและกฎหมายในการพฒันาการขนส่งสนิคา้
ทางรถไฟ [7] พบว่า การขนส่งสนิค้าทางรถไฟไม่พฒันาเท่าที่ควรจะเป็น เพราะ รฟท. ซึ่งเป็น
องค์กรหลกัท าหน้าทีท่ัง้ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การบ ารุงรกัษา และประกอบกจิการเดนิ
รถเองทัง้หมด กล่าวคอื การบรหิารด้านการให้บรกิารผู้โดยสารและการขนส่งสนิค้า รวมทัง้การ
บริหารทรัพย์สินในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ซึ่งลักษณะเหล่านี้ เป็นการบริหารแบบรวม



6 Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.1 January-April 2020 

 

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 

ศูนยก์ลาง ท าใหก้ารบรหิารไม่คล่องตวัเท่าทีค่วร [18] และเพราะขอ้จ ากดัในเรื่องโครงข่าย สภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และการขาดแคลนหวัรถจกัร [2] อกีทัง้ รฟท. ยงัไม่มกีารน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใชก้บัการปฏบิตัิทุกส่วนงาน โดยระบบดงักล่าวจะเชื่อมโยงขอ้มูลทีจ่ าเป็น 
เช่น การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศประกอบการบรหิารทรพัยากร ระบบตดิตามแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ 
เป็นต้น และปัญหาทีเ่หน็ไดช้ดัของการขนส่งทางรถไฟ คอืความล่าชา้ของรถไฟ เนื่องจากเมื่อเกดิ
ความล่าชา้ต่อขบวนขนสง่ผู้โดยสารจะส่งผลต่อการขนส่งสนิคา้ดว้ยเช่นกนั [19] โดยปัจจยัทีส่่งผล
กระทบต่อความล่าชา้ของรถไฟไทย มสีาเหตุส าคญัมาจากระบบรางในปัจจุบนัของประเทศไทยมี
ลกัษณะเป็นรางเดี่ยวมอีายุการใช้งานของรางรถไฟที่ยาวนาน และขาดการบ ารุงรกัษา ให้ทนักบั
เทคโนโลยดีา้นวสัดุ 

โดยปัญหาของการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย [19] สามารถแบ่งเป็นหลายระดบัไดแ้ก่ 
ปัญหาเชงินโยบายดา้นกฎระเบยีบ และด้านอื่นๆ โดยปัญหาทีส่ าคญัเกี่ยวขอ้งกับการขนส่งสนิค้า 
คือ ขาดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟ และได้เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในการขนส่งสนิค้าที่ส าคญั คอืการพฒันาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบั
การขนสง่ทางราง เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ ตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถอื การเพิม่หวั
รถจกัร ลอ้เลื่อน และแคร่บรรทุก ใหเ้พยีงพอและสามารถใชง้านไดอ้ย่างเตม็ที ่มโีรงซ่อมบ ารุงทีไ่ด้
มาตรฐานรองรบั เพื่อเพิม่ความเรว็ในการขนส่ง และมกีารเชื่อมโยงกบัการขนส่งรูปแบบอื่น  โดย
พฒันาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสนิค้า ณ บรเิวณจุดส าคญัที่สามารถขนส่งต่อเนื่องได้สะดวกรวดเร็วและ
สามารถลดตน้ทุนได ้และในปี พ.ศ. 2559 Bunsin [20] กไ็ดเ้สนอการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร
ของขบวนรถสนิคา้ ประกอบไปดว้ย 10 ประการทีค่วรปรบัปรุง ไดแ้ก่ 1) หวัรถจกัร รถพ่วง จะตอ้ง
น าหวัรถจกัรมาให้บรกิารสนิคา้ทีจ่ะเน่าเสยีก่อน 2) ลานขนถ่าย 3) ความตรงต่อเวลา 4) พนักงาน 
5) การประสานงานในกระบวนการขนสง่ ผูใ้ชบ้รกิารตดิต่อประสานงานดว้ยตวัเองหลายฝ่าย ควรมี
หน่วยงานกองกลางที่ท าหน้าที่ประสานงานตัง้แต่แรกเริ่มจนจบกระบวนการขนส่ง 6) ความ
ปลอดภยั จะตอ้งมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเพื่อดแูลตูส้นิคา้ทีส่ถานี 7) สิง่อ านวยความสะดวก 
จะต้องมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า และคิดค่าบริการในอัตราที่
เหมาะสม 8) ระบบตดิตามขบวนรถ ควรตดิตัง้ระบบตดิตามขบวนรถแทนการใชก้ารตดิต่อหรอืแจ้ง
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่สนทนา 9) ความรับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย และ 
10) อตัราค่าระวางสนิคา้ ควรจะมคีวามร่วมมอืกบัเอกชนในการบรกิารน าสนิคา้จากผูป้ระกอบการ
มายงัลานขนถ่ายและคดิค่าด าเนินการในอตัราทีเ่หมาะสม จะช่วยลดต้นทุนรวมของผูป้ระกอบการ
ได ้

ปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ระบบราง ใหเ้ป็นระบบรางคู่ อย่างไรกต็าม
กต็้องใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งเพื่อเปิดใชง้าน และโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างเดยีว ไม่เพยีงพอทีจ่ะ
ช่วยใหก้ารด าเนินงานดา้นการขนส่งสนิคา้โดยแคร่รถไฟดขีึน้ได ้ยงัต้องพจิารณาในเรื่องทรัพยากร 
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การด าเนินการ และปัจจยัดา้นอื่นๆ ดว้ย เพื่อความพรอ้มในการใหบ้รกิาร และใหก้ารขนส่งระบบ
รางเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นตวัเลอืกส าคญัต่อการเลอืกใช้บรกิาร โดยจากงานวจิยัอดตีมไิด้มี
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในการขนส่งต่างๆ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานใหด้ขีึน้ เช่น การศกึษามุมมองการเลอืกใชบ้รกิารและการเลอืกตวัแทนขนส่งสนิคา้ การ
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ โดยการทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการขนส่งสนิคา้ พบว่าปัจจยัที่
ส าคญัคอืการให้บรกิารและความสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บรกิารได้ อกีทัง้ได้กล่าวถึงการขนส่ง
ทางรางว่า เป็นรูปแบบทีช่่วยในการลดตน้ทุน สามารถขนสง่ไดจ้ านวนมากในแต่ละครัง้ แต่มคีวาม
ล่าชา้ในการขนสง่ และภาพลกัษณ์ในการบรหิารขององค์กรในการบรหิารงานยงัไม่มปีระสทิธภิาพ 
[26] และยงัมีการศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจสิติกส์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร โดยการเกบ็รวมรวบขอ้มลูและวเิคราะหท์างสถติ ิพบว่า ปัจจยัส าคญัคอื
การใหบ้รกิาร ทัง้ในเรื่องของความตรงเวลาและกระบวนการจดัการการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง 
และภาพลกัษณ์องค์กร [27] เช่นเดียวกบัการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกผู้ให้
บริการด้านขนส่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี พบว่า 
ประเด็นหลกัในการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ คือ ต้นทุนในการขนส่งและการให้บริการที่มีความ
น่าเชื่อถอื [28] นอกจากนี้ยงัมนีักวจิยัอกี 3 ท่าน ทีศ่กึษาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งสินค้าทาง
ราง ไดแ้ก่ [29] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้และพสัดุภณัฑอ์งคก์ารรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรณีศกึษาสถานีหวัล าโพง โดยการรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า
ปัจจยัที่มีผลต่อการให้บริการคือ ต้นทุนในการขนส่ง บุคลากรในการให้บริการและกระบวนการ
ใหบ้รกิาร สว่นการศกึษาปัญหาการขนสง่สนิคา้ระบบตูค้อนเทนเนอรด์ว้ยรถไฟ เสน้ทางสถานีบรรจุ
และแยกสนิค้ากล่องลาดกระบงั-ท่าเรอืแหลมฉบงั พบว่าปัญหาหลกัคอื ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ที่
ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง และด้านทรพัยากรการขนส่ง ได้แก่ หวัรถจกัรและแคร่
รถไฟบรรทุกสนิค้า ที่เก่าและทรุดโทรม รวมทัง้แคร่รถไฟมพีกิดับรรทุกไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
สว่นดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ ดา้นการขนสง่ต่อเนื่อง ดา้นการใหบ้รกิาร การประสานงานทีม่คีวามล่าชา้ ดา้น
เวลาในการขนส่งทีไ่ม่ตรงต่อเวลา รวมทัง้ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กรทีม่เีงื่อนไขซ ้าซ้อน [30] และ
การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพใหบ้รกิารขนสง่ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ (ซึง่เป็นการขนสง่หลกัที่
ขนส่งโดยใชแ้คร่รถไฟบรรทุกสนิคา้) โดยการวเิคราะห์ทางสถติ ิพบว่าปัจจยัทีส่ าคญัอนัดบัแรกใน
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคอื การขนสง่ต่อเนื่อง รองลงมาคอืการใหบ้รกิารทีม่คีวามรวดเรว็ ปัจจยั
ดา้นความปลอดภยั และปัจจยัดา้นตน้ทุนในการขนสง่ ตามล าดบั [31] 

 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

งานวิจยันี้ได้ด าเนินศึกษาเส้นทางการขนส่งทางราง ส าหรบัการให้บริการสายใต้ที่มีการ
ก าหนดเส้นทางการเดินรถไว้อย่างชดัเจน โดยเส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มที่สถานีชุมทางบางซื่อ
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ไปสุดปลายทางที่สถานีสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส รวมระยะทางกว่า 1,570 กม. [17] ซึ่ง
ม ีลกัษณะโครงสร ้างแคบและยาว ดงัแสดงในรูปที ่ 1 โดยข ้อมูลในการด าเนินงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 

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

รปูท่ี 1 เส้นทางรถไฟสายใต้ตามภมิูประเทศ 
 

ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) 
เจ้าหน้าที่ รฟท. จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ ์ 2) สารวตัรงาน
ปฏิบตัการภูม ิภาค 4 3) ผู ้ช่วยสารวตัรงานปฏิบตัการภูม ิภาค 4 4) ผู ้ช่วยหวัหน้าหน่วย
บร ิการสนิค ้า  สถานีรถไฟทุ ่งสง  5) เจ ้าหน้าที ่ฝ่ ายควบคุมและต ิดตามรถสนิค ้า  และ 
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล และจากการสมัภาษณ์ผู้ใช้บริการขนส่งส ินค้า คดัเลือกจากสถานี
รถไฟสายใต้ที่ม ีการขนส่งสนิค้าโดยใช้แคร่รถไฟในปริมาณมากและมีความถี่ ในการขนส่ง 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ใช้บริการจากสถานีทุ่งสง 1 ท่าน และผู้จดัการฝ่ายการขนส่งสนิค้า 
(จากตวัแทนผู้ใช้บริการ 7 บริษัท) จ านวน 1 ท่าน ซึ่งผู้ใช้บริการดังกล่าว ท าการขนส่งสินค้า
ประเภทผลิตภณัฑ์จากยางพารา โดยตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรบัทราบสถานการณ์ จ านวนแคร่ที่
ม ีอยู่ในปัจจุบนั รวมทัง้ช่องว่าง  ความต้องการของผู ้ใช ้บร ิการต่อการด าเนินงานและการ
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ใหบ้รกิาร ปัญหาและข้อจ ากดัที่เกี่ยวข้องกบัการใช้งานแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้า โดยท าการลง
ส ารวจพื้นที่ศึกษา คือ เส้นทางการขนส่งรถไฟสายใต้ จ านวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีชุมทาง
บางซื่อ สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ ์สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีบ้านนาสาร สถานีชุมทางเขาชุม
ทอง สถานีทุ่งสง และสถานีหาดใหญ่ พบว่า ช่องว่างส าคญั คือ การใช้งานแคร่รถไฟบรรทุก
สนิค้าที่ยงัไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

ส่วนที่สอง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งส ินค้าทางราง ซึ่งเป็นข้อมูลปัญหา ข้อจ ากดัในการด าเนินงานการให้บร ิการการ
ขนส่งสนิค้าทางราง และช่องว่างจากปัญหาในอดีตที่ยงัคงเกิดขึ้นในปัจจุบนั รวมไปถึงจาก
ส านักข่าวที่แสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์การขนส่งทางราง  

และส่วนที่สาม การวิเคราะห์ผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการขนส่งระบบราง โดย
การขนส่งทางแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้า เปรียบเทียบปัญหา ช่องว่าง และข้อจ ากดั การใช้งาน
ในอดีตและปัจจุบนั ข้อมูลจากภาคสนาม และจากการสมัภาษณ์ รวมถึงอุปสรรคและข้อจ ากัด
ที่เกี่ยวข้อง ในการพฒันาการขนส่งส ินค้าระบบราง เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาระบบ
จดัการแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้าต่อไป 

 
4. อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารแคร่รถไฟบรรทุก
สนิคา้ ผลจากการเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจสถานีรถไฟสายใต้และสถานีที่
มีการขนส่งสนิค้าและสถานีใกล้เคียง จ านวน 7 สถานี รวมทัง้จากการสมัภาษณ์ผู้ใช้บร ิการ
ขนส่งสนิค้าทางราง และผู้ให้บริการ จ านวน 8 ท่าน และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลงานว ิจยัที่เกี่ยวข้องในอดีต  เกี่ยวกบัการขนส่งระบบราง ทัง้การขนส่ง
สนิค้า และการขนส่งผู้โดยสารที่มีผลกระทบต่อการขนส่งสนิค้า รวมทัง้ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ
การตดัสนิใจที่ผู ้ใช้บร ิการเล ือกรูปแบบการขนส่งส ินค้า  จ านวน 17 บทความ [2,7,18-20, 
25-38] สามารถแบ่งและเรียงล าดับปัจจัยที่เกิดขึ้น ได้เป็น 15 ปัจจัย สามารถเขียนให้อยู่ใน
รปูกราฟความถีข่องปัจจยัต่างๆ ไดด้งัแสดงในรปูที ่2 

จากรูปที่ 2 พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้าสามล าดบัแรก คือ 
ปัจจยัด้านทรพัยากรในการขนส่ง (ร้อยละ 17.72) รองลงมาคอื ปัจจยัด้านการให้บรกิาร (ร้อยละ 
15.19) ปัจจัยด้านเวลา (ร้อยละ 8.86) ปัจจัยด้านองค์กรและการขนส่งต่อเนื่ อง (ร้อยละ 7.59) 
ตามล าดบั จากปัจจยัดา้นทรพัยากรและการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ในปรมิาณ
มาก ดงันัน้งานวจิยัฉบบันี้จงึมุ่งเน้นปัจจยัดา้นทรพัยากรและการด าเนินงานการใหบ้รกิารเป็นหลกั 
โดยการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิการลงพืน้ทีส่ ารวจ และการสมัภาษณ์ เจา้หน้าที ่รฟท. จ านวน 6 ท่าน 
และ ผู้ใช้บริการขนส่งสนิค้าจ านวน 2 ท่านนัน้ ได้ทราบถึงประเด็นปัญหาการด าเนินการขนส่ง
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สนิคา้โดยแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ โดยเฉพาะขอ้มูลจากงานปฏิบตัิการภูมิภาค 4 ซึ่งเป็นฝ่ายดแูล
เสน้ทางการขนสง่สนิคา้สายใต ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 
รปูท่ี 2 ผลการศึกษาความถี่ของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อบริการแคร่รถไฟ 

 
4.1  ปัจจยัด้านทรพัยากรของ รฟท. 

1) แคร่รถไฟไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน [2] มีแคร่ที่ช ารุดจ านวนมาก [32] โดยจ านวนแคร่
ประเภทรถโบกี้บรรทุกตู้สนิคา้ (บตท.) ที่ใชข้นส่งสนิคา้โดยตู้คอนเทนเนอร์ มจี านวนทีส่ามารถใช้
งานอยู่ใน พ.ศ. 2561 จ านวน 962 คนั (ช ารุดไป 154 คนั) ซึ่งแคร่ที่ใช้เฉพาะเส้นทางสายใต้ก็มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของแคร่ที่สามารถใช้งานได้ ดงัแสดงในรูปที่ 3 และใน พ.ศ. 2562 มี
จ านวนทัง้สิ้น 1,339 คนั ช ารุดไป 170 คนั ใช้เฉพาะพื้นที่ 308 คนั (กองปฏบิตัิการสินค้า 78 คนั 
และ ICD ลาดกระบงั 230 คนั) และอกี 60 คนั ถูกเช่าแบบผูกขาด กล่าวคอื เช่าเป็นรายปีต่อเนื่อง
เฉพาะบรษิทันัน้ๆ ก็จะเหลอืแคร่ประเภทรถโบกี้บรรทุกตู้สนิค้า (บตท.) ใช้งานทัว่ประเทศเพยีง 
801 คนั ซึ่งผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายควบคุมและตดิตามรถสินค้า นายสถานีชุมทาง
บ้านทุ่งโพธิ ์หน่วยบรกิารสนิค้าสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และงานปฏบิตัิการภูมภิาค 4 (ขอ้มูล ณ 
วนัที ่23 กรกฎาคม 2562)  

2) มแีคร่รถไฟทีช่ ารุดจอดทิ้งไว ้โดยไม่ไดร้บัการซ่อมแซม และมแีคร่ทีห่มดวาระการใช้งาน
คงคา้งอยู่ทีส่ถานี เช่น สถานีชุมทางเขาชุมทอง สถานีชุมทางทุ่งสง  

3) ขาดแคลนหวัรถจกัรที่ใชล้ากจูง [2] และหวัรถจกัรมอีายุการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน
หลายสบิปี  
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4) เส้นทางรถไฟ เป็นรางเดี่ยวมีมากถึงร้อยละ 93.1 [15] ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
เดนิขบวนรถโดยสารและรถบรรทุกสนิคา้ ตอ้งใชเ้วลาในการหลบหลกีขบวน ในขณะทีร่ถไฟวิง่สวน
ทางกนั และมสีถานีหยุดขบวนผูโ้ดยสารทีก่่อใหเ้กดิความล่าชา้ในการใชเ้สน้ทาง ดงัแสดงในรปูที ่4 

 

 
รปูท่ี 3 จ านวนการใช้งานแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า 

 
5) จุดเชื่อมต่อการขนสง่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่าเรอื ซึ่งเป็นรูปแบบการขนสง่ต่อเนื่องจากทาง

รางที่ส าคัญ เนื่องจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่จะขนส่งไปยังจุดหมาย
ปลายทางดว้ยการขนสง่ทางเรอื 

6) เครื่องมือขนถ่ายสนิค้า เช่น รถยกตู้คอนเทนเนอร์หรือรถสแตคเกอร์  (Reach Stacker 
Tire) ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจดัหามาเอง รฟท. ยงัไม่มบีรกิารใหลู้กคา้ 

7) พืน้ทีห่รอืลานในการขนถ่ายสนิค้าของบางสถานีมพีืน้ทีจ่ ากดั เช่น สถานีชุมทางทุ่งสง ท า
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมขีอ้จ ากดัในการกองและขนสง่จากรถบรรทุก ณ จุดขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์ 

8) สถานีขนส่งสนิคา้และย่านกองเกบ็สนิคา้ ยงัไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ผู้ใชบ้รกิารบางรายต้อง
ขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อมาขนส่งทางรางในระยะไกล หรือบางครัง้ตดัสนิใจเลอืกใช้รูปแบบการ
ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกแทนการขนสง่ทางราง 

 
4.2  ปัจจยัด้านการด าเนินงานของ รฟท. 

1) การส ารองแคร่ ยงัไม่มกีารส ารองแคร่รถไฟ ณ สถานีย่อยที่ท าการขนส่งสนิค้าทุกสถานี 
หากกรณีฉุกเฉินที่แคร่เกิดการช ารุดเสยีหายอาจต้อง ขนส่งแคร่มาจากสถานีกลาง ซึ่งมีระยะ
ทางไกลและสญูเสยีค่าใชจ้่าย 
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2) การวิง่เทีย่วเปล่าของหวัรถจกัร 
3) รฟท. ใหค้วามส าคญัของขบวนรถผูโ้ดยสารมากกว่าขบวนรถสนิคา้ 
4) การซ่อมบ ารุงแคร่และหวัรถจกัร จะพจิารณาตามวาระการซ่อม (ระยะ 3 เดอืน 6 เดอืน 

หรอื ตามก าหนดอื่น) ไม่ไดพ้จิารณาถงึจ านวนเทีย่วและระยะทางทีใ่ชง้านจรงิ 
5) การปิดใชง้านรางรถไฟบางเสน้ทางเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมคีวามเสยีหายหนัก ท า

ใหไ้ม่สามารถขนสง่ในเสน้ทางนัน้ได ้เช่น เสน้ทางไปสถานีแม่น ้า (ท่าเรอืกรุงเทพ) 
6) การจดัการแคร่ที่หมดวาระการใชง้านยงัไม่เตม็ประสทิธภิาพ เนื่องจากมแีคร่ที่หมดวาระ

จอดทิง้ไวบ้นรางรถไฟ ไดแ้ก่ สถานีชุมทางเขาชุมทอง และสถานีชุมทางทุ่งสง 
7) ระยะเวลาในการเตรยีมจ่ายแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้านาน ใช้เวลา 5 ถึง 7 วนัท าการ และ

กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมกีารเปลีย่นแปลงจ านวนแคร่กระทนัหนั ท าใหไ้ม่ไดร้บัแคร่ตามจ านวนที่ตอ้งการ 
8) ระบบสารสนเทศในการจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานถูกจ ากดัและไม่ได้ใช้อย่างเป็นระบบ โดย

ยงัคงรายงานขอ้มูลดว้ยบุคลากรเจา้หน้าทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งเสีย่งต่อการสูญหายและ
เสยีหายไดง้า่ย 

9) การรายงานสถานะแคร่รถไฟทีว่่างจากการใชง้าน ยงัไม่เป็นระบบทนัททีันใด (Real time) 
ปัจจุบนัใชก้ารรายงานทุกเวลา 06:00 น. ของทุกวนั 

10) การรบัส่งขอ้มูลในปัจจุบนัใชแ้อพพลเิคชัน่ ส าหรบัการสนทนาบนอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ เช่น แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ไดแ้ก่ สมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์และแทบ็เลต็ เป็นหลกั ซึง่ไม่
สามารถจดัเกบ็ สบืคน้ ไดอ้ย่างเป็นระบบ 

11) การน าระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงานการขนสง่สนิคา้ทางรางยงัน้อย เช่น ตาราง
การขนสง่สนิคา้แบบ Real time หรอื การรายงานสถานการณ์แบบ Real time เป็นตน้ 

ดว้ยปัญหาและช่องว่าง ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในด าเนินการของ รฟท. ดงักล่าวขา้งต้น 
ทัง้ปัจจยัดา้นทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดั และปัจจยัดา้นวธิกีารด าเนินงานของ รฟท. ในปัจจุบนัที่
ยงัไม่เป็นระบบมาตรฐานสากล ซึ่งมผีลต่อการให้บรกิาร ทัง้ในด้านความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
และความสามารถใหบ้รกิารของ รฟท. และจากขอ้มูลในตารางที ่1 สามารถสรุปแสดงขอ้มูลทีเ่ป็น
ปัจจยัอนัจะสง่ผลต่อการใหบ้รกิารแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ ดงัตารางที่ 1  

จากการลงพื้นที่ส ารวจสถานีรถไฟสายใต้ การสมัภาษณ์ผู้ใช้บริการขนส่งสนิค้าทางราง 
และผู้ให้บริการ และจากศึกษาข้อมูลของงานวิจยัที่เกี่ยวกบัการขนส่งระบบราง และปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกบัการตดัสินใจที่ผู้ใช้บริการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า (จากรูปที่ 2 และตารางที่ 
1 ข้อมูลในหวัข้อที่ 4.1 และ 4.2) ที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการขนส่งสินค้าระบบราง สะท้อน
ให้เห ็นถึงข ้อด ีและข ้อด้อยต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาว ิเคราะห์ SWOT เพื่อประเม ินจุดแข ็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการขนส่งระบบราง ได้ดงัตารางที่ 2 เพื่อน าไปประเมินและแก้ไข
จุดอ่อนภายในองค์กรต่อไป 
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รปูท่ี 4 เส้นทางเดินรถสายใต้ ปีด าเนินการ พ.ศ. 2562 

ปาดังเบ าร  

ชุมทางหนองปลาดุก

นาบอน 

ชุมทางเขา ชุมทอง 
ชะอวด 

พัทลุง 

ตันหยงมสั 
สุไหงโก-ลก 

ยะลา

ชุมทางหาดใหญ่

ชุมทางท ุ่งสง 

นครปฐม 

บ้านส้อง 
ฉวาง 

คลองจ ันดี 

นาสาร 

บ้านโป่ง 
โพธาราม 

ปากท่อ 

ชะอ า 

วัง ก์พง 
ปราณบุร  ี

ทับสะแก 
บ้านกรูด 

ปะทิว 

สวี 
หลังสวน 

ละแม 
ท่าชนะ 
ไชยา 

ชุมทางบ้านทุ่ง  พ ิ 

ชุมพร

ประจวบคีรีขัน  

หัวหิน

เพชรบ ุรี

ราชบุร ี

สุราษฎร ์ธานี 

บางสะพานให ญ่ 
บางสะพานน้อย 

มาบอ าม ต 

รถด่วนพ ิเศษ

รถด่วน 

รถเร็ว

รถธรรมดา

รถชานเมือง

รถท้องถิ่น

ทางคู่

ทางเดี่ยว

สถา นีท่ีมกีารขนส่งสินค้า

สถา นีท่ีขบวนรถโดยสารจอด

1
2
3
4

7

5
6

4

7

6
5

1

3

2
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการขนส่งสินค้า 

ปัญหา / ความต้องการ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จ ากดัการขนส่งสนิค้าบางประเภท  พื้นที่ขนถ่ายสนิค้า 

ประเภทแคร่บรรทุกสนิค้า 
กฎหมายการขนส่งสนิค้า 
เวลาในการขนส่ง 

การปฏิเสธการขนส่ง  จ านวนแคร่บรรทุกสนิค้าและหวัรถจกัรไม่เพยีงพอ 
รางถูกใช้งานในเวลาที่ต้องการ 
ไม่มีพนักงานขบัหวัรถจักร 
ไม่มีพนักงานขึ้นสนิค้า 
ประเภทลูกค้า อาทิ ลูกค้าขาจร 

ความล่าช้าในการขนส่ง จ านวนแคร่บรรทุกสนิค้าและจ านวนหวัรถจกัร 
ปริมาณการใช้งานราง 
แผนบริหารการใช้หวัรถจกัร แคร่รถไฟ ราง 
ขบวนรถโดยสารล่าช้า 
สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก น ้าท่วมราง 
สภาพภูมิประเทศของสถานีปลายทาง 
อุบตัิเหตุทางราง 

ความไม่ตรงเวลา ขบวนรถเสยีหายกีดขวางทางเดินรถ 
แคร่บรรทุกสนิค้าเสยีหาย 
หวัรถจกัรเสยีหาย 
รางเสยีหาย 

ระบบการด าเนินงาน  ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูล 
ระบบติดตามขบวนรถสนิค้า 
ระยะเวลาในการเตรียมการขนส่ง 
การรายงานสถานะแคร่แบบ Real Time 
การประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกบัผู้ให้บริการ  

การเพิม่/ลด จ านวนแคร่ที่ต้องการ
ใช้งานกระทนัหนั 

การส ารองแคร่บรรทุกสนิค้า ณ สถานีย่อย 
การรายงานสถานะแคร่แบบ Real Time 
การประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการกบัผู้ให้บริการ  
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการขนส่งสินค้า (ต่อ) 

ปัญหา / ความต้องการ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ความปลอดภัยในการบริการ อ ุปกรณ์ด ้านความปลอดภ ยั  เช ่น  กล ้อ ง  CCTV 

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั  
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
การรบัประกนัความเสยีหาย 

การอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ในการขนถ่ายสนิค้า 
รางจอดระหว่างขนถ่ายสนิค้า 

การซ่อมบ ารุง วาระการซ่อมบ ารุง 
อะไหล่ซ่อมบ ารุง 
ระยะเวลาการใช้งานแคร่บรรทุกสินค้าและหัวรถจกัร 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห  SWOT ด้านการขนส่งสินค้าของ รฟท. 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1) ต้นทุนในการขนส่งต ่า 
2) สามารถขนส่งปริมาณมากต่อครัง้ 
3) ดชันีการใช้พลงังานในการขนส่งสนิค้า

ต ่ากว่าทางถนน 3.5 เท่า 
4) ปลอดภยักว่าการขนส่งรูปแบบอื่น 
5) ส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล ้อมน้อยกว่า

ทางถนน 

1) ภาพลกัษณ์การบรหิารองคก์รลา้หลงัไม่ทนัสมยั 
2) การขนส่งไม่เป็นแบบถึงมือผู้รบั   
3) ทรพัยากรในการขนส่งไม่เพยีงพอต่อความ

ต้องการ 
4) ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
5) การประกนัความเสยีหายของสินค้า 
6) ใช้เวลาในการขนส่งนาน 

 อกาส อุปสรรค 
1) รฐับาลก าลงัให้ความส าคญั และมีการ

ก ่อ ส ร ้า ง ร ะบบ ร า ง คู ่ค ร อบ คล ุม ทั ว่
ประเทศ 

2) ประเทศคู่ค ้าที่ส าคญัของไทย มุ ่งเน้น
การขนส่งระบบราง 

3) นักลงทุนต่างชาติเริ่มสนใจเข้ามาลงทุน
ก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย 

 

1) การบร ิหารยงัเป็นแบบรวมศูนย์ ไม่ม ีการ
แข่งขนัในการประกอบการ 

2) กฎหมายในการพฒันาระบบราง 
3) เงนิค่าตอบแทนบุคลากรขัน้สูงแพงมาก 
4) ให้ความส าคญักบัขบวนรถโดยสารมากกว่า

ขบวนสนิค้า 
5) ข ้อจ าก ดั ใน เ รื ่อ ง งบประมาณการจ ดัซื ้อ

ทรพัยากรใหม่ 
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5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการด าเนินงานวิจยั 

ผลจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสินค้า จากการ
ทบทวน ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่ส ารวจสถานีรถไฟที่มีการขนส่งสนิค้า บน
เสน้ทางใหบ้รกิารสายใต้ จากสถานีชุมทางบางซื่อถงึสถานีชุมทางหาดใหญ่ สรุปไดว้่าปัจจยัทีส่ง่ผล
กระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้ามากที่สุด ประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านทรพัยากร 
และปัจจัยด้านวิธีการด าเนินงานของ รฟท. เนื่องด้วยทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและวิธีการ
ด าเนินงานที่ย ังไม่ทันสมัย ไม่มีการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน ดงันัน้การพจิารณาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารแคร่รถไฟบรรทุกสนิค้า ทัง้
ด้านของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงเป็นสิง่ส าคญัในการน าไปพฒันาระบบจดัการแคร่รถไฟ
บรรทุกสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การจะพฒันาการใหบ้รกิารแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ 
ตอ้งครอบคลุมความตอ้งการทัง้ของผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี้ 

1) ปัจจยัจากผู้รบับริการ 
1.1) ประเภทสนิค้า (ปริมาณ น ้าหนัก บรรจุภณัฑ์ สถานะสนิค้า เน่าเสยีง่าย แตกหกั

ง่าย ควบคุมอุณหภูมิ สารอนัตราย สนิค้าที่ต้องมีกฎหมายควบคุม)  
1.2) ระยะเวลา (ออกเด ินทาง ก าหนดถึงที่ปลายทาง การขนส่งล าดบัต่อไป การ

เสยีเวลาที่รบัได้) 
1.3) ต้นทาง ปลายทาง (ระยะทาง สภาพภูมิประเทศ) 

2) ปัจจยัจากผู้ให้บริการ (รฟท.) 
2.1) โหลดการใช้ราง (เส้นทาง เวลา ระยะทางในช่วงเวลา สถานีสบัหลีก)  
2.2) ความพร้อมของหวัรถจกัร(จ านวน ความสามารถ พนักงานขบั)  
2.3) ความพร้อมของแคร่ขนส่งสนิค้า(จ านวน ประเภท แคร่ส ารอง)  
2.4) ความพร้อมของสถานีขนส่งสนิค้า(พื้นที่พกั การเข้าถึง พื้นที่ขนถ่าย) 
2.5) ความพร้อมของเครื่องมือขนถ่ายสนิค้า(เครื่องมือ ผู้ปฏิบตัิงาน)  
2.6) อตัราค่าบริการขนส่งสนิค้า (ราคาน ้ามนั ณ เวลานัน้) 
2.7) ความรวดเร็วในการให้บริการ (การประสานงาน การเตรียมข้อมูล) 
2.8) การติดตามขบวนรถสนิค้า (ระบบติดตาม Tracking ระบบ Real Time) 
2.9) เหตุการณ์ไม่คาดฝัน (แคร่บรรทุกสนิค้าช ารุด รางช ารุด หวัรถจกัรเสียระหว่าง

ปฏิบตัิงาน อุบตัิเหตุบนรางรถไฟ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ) 
2.10) การจดัการข้อมูล (ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการประมวลผล) 
2.12) การซ่อมบ ารุง (วาระการซ่อมบ ารุง โรงซ่อม อะไหล่) 
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ทัง้นี้จากข้อมูลการขนส่งข้างต้น พบว่า รฟท. ควรปรับปรุงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ โดยผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา รายละเอยีดดงันี้ 

1) ปัจจยัด้านทรพัยากร ขึ้นกบัแผนงบประมาณขององค์กรหรืองบประมาณสนับสนุน
จากภาครฐั รายละเอียดดงันี้ 

• ด้านทรพัยากรในการขนส่ง ควรเพิม่จ านวน แคร่รถไฟบรรทุกสนิค้า หวัรถจกัร 
อุปกรณ์/ เครื่องม ือขนถ่ายสนิค้าพื้นที ่ขนถ่ายสนิค้า จุดเชื่อมต่อการขนส่งทางรางไปยงั
รูปแบบการขนส่งอื่น และเพิม่จ านวนพนักงาน เนื่องจากปัจจยัด้านทรพัยากร เ ป็นปัจจยัหลัก
ในการให้บริการขนส่ง หากมีทรพัยากรไม่เพยีงพอก็จะไม่เกิดการขนส่ง กล่ าวคือ เมื่อมีความ
ต้องการเพิม่มากขึ้นแต่ทรพัยากรเท่าเดิม ก็จะขาดโอกาสในการขนส่ง หากเกิดขึ้นซ ้าๆ จะท า
ให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือและความไม่ไว้วางใจต่อการบริการ  ในทางกลบักนั หากมีทรพัยากร
พร้อมในการให้บริการก็จะท าให้ผู้ใช้บริการสนใจและหนัมาใช้บริการเพิม่มากขึ้น และในด้าน
ของจุดเชื่อมต่อการขนส่ง เช่น ทางรางสู ่ทางเร ือ ก ็จะเป็นตวัเล ือกส าคญัในการด ึงด ูด
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนรวมของผู้ใช้บร ิการได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องใช้
รถบรรทุกในการขนส่งไปยงัจุดหมายปลายทาง 

• โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างรางคู่ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ และเพิม่สถานี
ขนส่งสนิค้าและย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY) เช่น CY บางกล ่า CY ทุ่งสง เป็น
ต้น เนื่องจากปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัหลักเนื่ องจากเชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบต่อปัจจยัย่อยหลายๆ ปัจจยั โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบที่สุดคือ เรื่องเวลา [19] 
เนื่องด้วยรูปแบบรางรถไฟกว่าร้อยละ 90 เป็นระบบรางเดี่ยว แต่ปัจจุบนัได้รบัการแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้แล้วโดยการก่อสร้างรถไฟรางคู่ เมื่อสร้างเสร ็จจะท าให้การขนส่งมี ความ
รวดเร็วขึ้น จากการเสียเวลาในการหลบหลีกขบวน และในด้านของสถานีขนส่งสนิค้าและ
ย่านกองเก็บสนิค้า หรือ Container Yard หากมีการเพิม่จ านวนย่านกองเก็บสนิค้าย่อย จะ
เป็นการดึงดูดหรือเพิ่มฐานให้มีผู ้ใช้บริการอีกทางหนึ่ง เนื่องจากลดระยะเวลาและลดต้นทุน
ในการเดินทางเพื่อมาขนส่งทางราง (สารวตัรงานปฏิบตัิการภูมิภาค 4) หากยงัมีย่านกอง
เก็บสนิค้าจ านวนเท่าเดิม ก็จะมีเพยีงผู ้ใช้บริการเดิม ไม่สามารถเพิม่รายได้จากการขนส่ง
สนิค้า 

2) ปัจจยัด้านการด าเนินงาน การบริหารจดัการ แม้จะมีงบประมาณมากหรือน้อย ยงัคง
ต้องการการบริหารจดัการที่ดี ต้องการระบบต่อไปนี้ 

• การจดัระบบการวางแผนทรพัยากรขนส่งทางราง ได้แก่ การจดัสรรการใช้แคร่
บรรทุกสนิค้า การจดัสรรการใช้หวัรถจกัร การจดัสรรการใช้ราง การบริหารการซ่อมบ ารุง
แคร่รถไฟบรรทุกสนิค้าและหวัรถจกัร การบริหารการบ ารุงรกัษาราง การบริหารแคร่บรรทุก
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สนิค้าและหวัรถจักรที่หมดวาระการใช้งาน และบริการขนส่งสนิค้า และการบริหารบุคคล ควร
น าหลกัระบบการวางแผนทรพัยากรทางธ ุรก ิจขององค ์กรโดยรวม  หร ือ Enterprise 
Resource Planning: ERP [39, 40] มา ใช ้ในการบร ิหารทร พัยากรกา รขนส ่งทา ง ร า ง 
เนื่องจากการด าเนินงานในปัจจุบนัยงัไม่สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั ให้เกิด
ประสทิธ ิภาพสูงสุดได ้ เนื่องจากการบร ิหารจดัการที ่ย งัไม่เป็นระบบระเบ ียบเท่าที ่ควร 
(สารวตัรงานปฏิบตัิการภูมิภาค 4) ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของผู้ให้บริการ อีกทัง้ยงัส่งผลถึงความ
เชื่อใจ ต่อประสทิธิภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการอีกด้วย  

• ระบบเทคโนโลย ีในการบ ร ิหารการขนส ่ง  ได ้แก ่ ร ะบบจ ดั เก ็บข ้อม ูลและ
ประมวลผลการขนส่งสินค้าทางราง ระบบสื่อสารและอาณัติสญัญาณ ระบบและควบคุมการ
เดินรถ ควรน าระบบ Automatic Train Operation: ATO มาใช้ [23] เนื่องจากในปัจจุบนัยงัมี
การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบร ิการขนส่งส ินค้าทางรางน้อย ในขณะที่ประเทศที่
พฒันาแล้ว อย่างเช่น รสัเซีย จีน สหรฐัอเมริกา ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมยั หากมีการขยายการขนส่งสินค้าทางรางอย่างรวดเร็ว และ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ม ีการน ามาใช้ในการจ ัดการขนส่ง
ผู้โดยสารอย่างมีประสทิธิภาพ [41] ทว่า รฟท. ที่ยงัไม่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั จะท าให้
ศกัยภาพในการด าเนินงานไม่เป็นระบบสากลและไม่ทนักบัเทคโนโลยีของประเทศอื่น  อีกทัง้
ยงัไม่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ที่เน้นเรื่องระบบเทคโนโลยีในการขบัเคลื่อน 
 ทัง้นี้หากไม่ได้เพิม่จ านวนทรพัยกร หรือมีวิธีการบริหารทรพัยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
และไม่ได้แก้ไขปัจจยัดงักล่าว จะท าให้ รฟท. สูญเสยีรายได้จากการขนส่งทางรางจ านวนไม่
น้อย จากการที่ไม่สามารถให้การบริการขนส่งตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้เนื่องด้วย
ปัจจุบนัมีการเปิดการค้าอาเซี่ยน และประเทศเพื่อนบ้านได้มีการเน้นการขนส่งทางรางเป็น
หลกั โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคญั ที่มีโครงการสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
สนิค้าจากประเทศไทยไปยงัประเทศต่างๆ [2] ท าให้ในอนาคตการขนส่งทางรางเป็นตวัเลือก
หลกัที่ส าคญัในการขนส่งส ินค้า ประกอบกบัรฐับาลไทยได้ให้ความส าคญัและผลกัด ันการ
ขนส่งทางรางให้เป็นการขนส่งหลกัมากขึ้น รฟท. จ าเป็นต้องมีทรพัยากรเพียงพอในการ
ขนส่ง มีการด าเนินการที่สะดวกรวดเร็ว การบริหารจดัการที่ทนัสมยั และมีการให้บริการที่ด ี 
จะเป็นการสร้างรายได้ให้กบั รฟท. และเพิม่จ านวนผู้ใช้บรกิารจ านวนมากขึ้น เพราะสามารถลด
ต้นทุนในการขนส่งจากค่าใชจ้่ายในเรื่องเชื้อเพลงิของรถขนส่ง ที ่ปัจจุบนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
และยงัเป็นการสรา้งรายไดแ้ละลดตน้ทุนภาคการขนสง่ใหก้บัประเทศอกีดว้ย 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
การศึกษานี้เป็นเพยีงการพจิารณาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแคร่รถไฟบรรทุก

สนิคา้ ของ รฟท. ซึ่งพจิารณาเพยีงปัจจยัดา้นทรพัยากรและปัจจยัดา้นวธิกีารด าเนินงาน ซึ่งอยู่ใน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเท่านัน้ ขอ้มูลทีน่ ามาศกึษาในงานวจิยันี้คอืการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
การขนส่งสนิคา้ทางรถไฟและการลงพืน้ทีส่ ารวจ เพื่อสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง 
ซึง่ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการใหบ้รกิารแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ ซึง่ผูว้จิยัจะ
น าไปเป็นขอ้พจิารณาพืน้ฐานในการพฒันาระบบจดัการแคร่รถไฟบรรทุกสนิคา้ให้มปีระสทิธิภาพ
และความน่าเชื่อถอืต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจยัขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนทุนวจิยั 
กน้กฏุ ิและขอขอบคุณเจา้หน้าทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย ทีเ่อือ้เฟ้ือขอ้มลูทีใ่ชใ้นการท าวจิยัครัง้นี้ 
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