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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองและศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
จัดทำและควบคุ ม การขนส่ งมวลชนด้ว ยรถไฟฟ้ าในเมื อ งของประเทศไทย การวิจัยนี ้ เ ป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในเขต
เมือง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน), และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยแต่ละหน่วยงาน มี
หลักเกณฑ์ในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
หน่วยงานดังกล่าวมีการดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาใน
การให้บริการ
คำสำคัญ: การขนส่งมวลชน; รถไฟฟ้า; มาตรการทางกฎหมาย

Abstract
Objectives of this research were to study concepts, theories, guidelines
about providing and controlling mass transit by electric train in the city and study
legal measures regarding providing and controlling mass transit by electric train in
the city. This research was a Qualitative Research, mainly using documentary
research.
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The results of this research revealed that at present, there were three main
agencies responsible for the operation of railways in the urban area: SRT Railway
Company Limited, Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited. Each agency had
different criteria for the preparation and control of mass transit by train. This is
because such agencies operated under different regulations causing service
problems.
Keywords: Mass Transit; Electric Train; Legal Measures

บทนำ
การเดินทางในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าและ
การลงทุนในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางเข้าและออกเป็นจำนวนมาก และด้วยปริมาณรถยนต์ ที่
หนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองใหญ่ การเดินทางต้อง
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก บางครั้งอาจต้องเสียเวลา ในการเดินทางไปและกลับเกือบครึ่งวัน
นอกจากจะเป็นการเสียเวลาแล้ว ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย ทั้งนี้เคยมีคำกล่าว
ของกุสตาโว เปโตร (Gustavo Petro) อดีตนายกเทศมนตรีของเมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย
ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า “A developed country is not a place where the poor have cars. It’s
where the rich use public transportation.” ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นประเทศที่คน
จนมีรถส่วนตัว แต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, 2560) และ
หากพิจารณาบรรดาตัวเมื องใหญ่ๆที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก เช่น
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น ได้มีการพัฒนารูปแบบการขนส่ง
มวลชนภายในเมือง โดยจัดทำระบบขนส่งมวลชนระบบรางเป็นการขนส่งหลักของประเทศ มี
การสร้างเส้นทางรถไฟให้ครอบคลุมพื้นที่ สำคัญๆภายในประเทศและสามารถเชื่อมโยงกับการ
คมนาคมขนส่งประเภทอื่นได้อีกด้วย เนื่องจากการขนส่งระบบราง มีข้อได้เปรียบกว่าการขนส่ง
ประเภทอื่น ทั้งในเรื่องของต้นทุนในการขนส่งที่ค่อนข้างต่ำ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละ
มากๆ การขนส่งมีความเหมาะกับทุกสภาพดินฟ้าอากาศ มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และที่
สำคั ญ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะทางอากาศค่ อ นข้ า งน้ อ ย เมื ่ อ เที ย บกั บ การขนส่ ง ทางถนน
(นระ คมนามูล, 2547)
สำหรั บ ประเทศไทยการขนส่ ง ด้ ว ยระบบรางเกิ ด ขึ ้ น ครั ้ ง แรกในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยในสมัยนั้น ประเทศสยามถูกคุกคาม
จากการล่าอาณานิคมของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยประเทศมหาอำนาจ อาทิ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ส่งผลทำให้ประเทศสยามจำต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเพื่อไม่ให้ประเทศตะวันตกใช้เป็น
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ข้ออ้างในการยึดครองดินแดน ด้วยเหตุผลเพียงเพราะเป็นประเทศ ที่มีความล้าหลัง และไม่
ทันสมัย โดยพระองค์ทรงเสด็จประพาส ไปยังประเทศต่างๆ และทรงนำเอาแนวความคิดการ
จัดการระบบการคมนาคมขนส่งแบบตะวันตก มาปรับปรุง การคมนาคมขนส่งทางบกในประเทศ
สยาม จวบจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรูป แบบในการขนส่งมวลชนด้วยระบบรางอยู่ 2 รูปแบบ
คือ ระบบรางภายในเมืองและระบบรางระหว่างเมือง (นระ คมนามูล, 2547) โดยการดำเนินการ
ต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรางทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport) โดยมี ส ำนั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข)
เป็นผู้ออกแบบเส้นทางสำหรับเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพ
และปริมณฑล ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะได้มีการประกาศให้จัดตั้งกรมการขนส่งทาง
รางขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 เพื่อทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยกรมการขนส่ง
ทางรางมีอำนาจ ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง
ทั้งยังมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่ง ทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย
มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ กำกับดูแลการ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ฉบับที่ 18 พ.ศ.2562, 2563)
อนึ่งโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมืองแต่ละโครงการมีการดำเนินงานอย่างอิสระมีความเป็น
เอกเทศ โดยปราศจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการจัดทำและควบคุม
ระบบการขนส่งมวลชน ด้วยรถไฟฟ้าในเมืองให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และแม้ว่าใน
ปัจ จุบ ัน จะมีป ระกาศจัดตั้ง กรมการขนส่งทางรางขึ้น ซึ่งมีพันธกิจ 3 ด้าน คือ 1) ยกระดับ
มาตรฐานและกำกับดูแลด้านการขนส่งทางรางของประเทศ, 2) พัฒนาศักยภาพการขนส่งทาง
รางให้เป็น ที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการ, และ 3) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรและองค์ความรู้ระบบรางให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพลวัตในการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าในเมือง พบว่า ยังขาดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับ การควบคุม การ
กำกับดูแล เช่น การกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ การควบคุมการให้บริการ
เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการและผู้ประกอบการ การกำหนดอัตราค่าโดยสารหรือ
ค่าบริการอื่นๆที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานเหมือนกัน ทั้งระบบ การให้บริการบัตรโดยสารที่
ผู้โดยสารสามารใช้เดินทางสำหรับรถไฟภายในเมืองกรณีในต่างจังหวัด การควบคุมและกำกับ
มาตรการในการส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการ การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยสำหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง การออกแบบ การเดินรถ การมีใบอนุญาตในการขับขี่รถไฟและ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจ การเดิน รถ ช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบสภาพของรถไฟก่ อ น
ให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบหรือสอบสวนกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และบทกำหนดโทษต่างๆ
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สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
เรื่องอัตราค่าธรรมเนีย มการโดยรถไฟฟ้า ซึ่งการใช้รูปแบบของสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า ที่
แตกต่างกัน จะส่งผลต่อข้อกำหนดด้านการลงทุน การกำหนดอัตราค่าโดยสาร รวมทั้งเงื่อนไขใน
การปรับอัตราค่าโดยสาร และในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า จากรถไฟฟ้าสายสี
น้ำเงินไปเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ผู้โดยสารจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ใช้บริการและความไม่เป็นธรรมในการได้รับบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ
ระบบรางภายในเมือง
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองและควร มีองค์กร
หรือหน่ว ยงาน ที่เข้ามามีบ ทบาททำหน้าที่ในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าในเมืองโดยเฉพาะ อีกทั้งควรมีกลไกทางกฎหมายในการจัดทำควบคุม ตรวจสอบและ
กำหนดอัตราค่าโดยสารที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้ใช้บริการและเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันครอบคลุมพื้นที่ในเขตภูมิภาค ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะการขนส่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ง
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รถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจ ัย นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ว ิธีการศึกษา
ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษาเอกสารชั้น
ปฐมภูมิและเอกสารชั้นทุติยภูมิ อันได้แก่ หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมายและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและควบคุมการขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย จากนั้นผู้วิจัยจะทำการศึก ษาเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำและควบคุมการ
ขนส่ ง มวลชนด้ ว ยรถไฟฟ้ า ในเมื อ ง พบว่ า ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานที ่ ใ ห้ บ ริ ก าร
(Operator) เดินรถไฟฟ้าในเขตเมืองอยู่ 3 หน่วยงาน ได้แก่
1.1 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง
คมนาคม เป็นบริษัทในเครือของการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 9 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมี
อำนาจในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟ
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจการรถไฟ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเชิงพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น รถไฟฟ้าเชื่อมท่า
อากาศยานสุว รรณภูมิและรถไฟฟ้าชานเมืองสาย สีแดง 2 สาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดแย้ ง กั บ
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้บริษัทเดิน
รถไฟฟ้าจะต้องเป็นเอกชนอย่างเดียวเท่านั้น (เนตรนภา วรศิลป์, 2556) โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ
เดิมอยู่ในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน
- ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่ต่อเนื่อง ภายหลังรัฐบาลได้นำโครงการนี้ มาเป็นโครงการเร่งด่วนและแยกการก่อสร้าง
ต่างหาก จากระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีพ .ศ. 2553 โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ก่อนเปลี่ยน
ผู้ดำเนินการเป็นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาว่าจ้าง
ดำเนิ น งานจากกิ จ การร่ ว มค้ า บริ ษ ั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ โ ฮลดิ ้ ง จำกั ด และพั น ธมิ ต ร
อันประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหาชน) และ ไชน่า เรลเวยส์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชัน จากประเทศจีน ในปีพ .ศ. 2564 ซึ่ง
ต่อมารัฐบาลได้มีการพิจารณารวมรถไฟฟ้าสายนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ในการบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย จะมี
กลุ่มงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานด้านก่อสร้าง
บำรุงรักษาทางรถไฟ และสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวเนื่องในกิจการรถไฟ รวมถึงวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
สำหรับองค์กรในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย กำกับ
ดูแล การพัฒนา และลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งที่
เกี่ยวข้อง และในกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานจะมีหน่วยงานย่อยๆเพื่อดูแลรับผิดชอบโครงการ
พิเศษและก่อสร้างตลอดจนมีฝ่ายการช่างโยธาทำหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
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บริหารจัดการ การดำเนินการโครงการขนส่งระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก่อสร้างทางสายใหม่ โครงการก่อสร้างทางคู่ โครงการปรับปรุงโครงสร้างทาง และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง (ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการ
จัดองค์กรอำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการรถไฟ พ.ศ. 2542,
2542)
1.2 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok
Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัท
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยทางบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้ง กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายใต้ว ัตถุประสงค์ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินการจัดทำโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯได้เป็นคู่สัมปทาน
กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (วาริธร โพยมรัตน, 2561) สำหรับโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้น มีทั้งหมด 2 โครงการ
ได้แก่
1.2.1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
เป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในการลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการเดินรถไฟฟ้ าและซ่ อ มบำรุ งรั กษาตาม
มาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาและมีสิทธิ์ในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้ง
การดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า โครงการนี้
มีระยะทาง 20 กิโลเมตรเส้นทางช่วงหัวลำโพง-บางซื่อเปิดให้บริการเดินรถเมื่อปี 2547 และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งใต้ดิน
ประมาณ 5 กิโลเมตร และทางวิ่งยกระดับประมาณ 22 กิโลเมตร มีสถานีรวมทั้งสิ้น 20 สถานี
เป็นสถานีใต้ดิน 4 สถานี และสถานียกระดับ 16 สถานี มีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหา
นครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อและสถานีหัวลำโพง และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงที่สถานีเตาปูน
1.2.2 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วง
บางใหญ่-บางซื่อ โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจาก
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า รวมทั้งการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้
ในเงื่อนไขสัญญา โดยสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีลักษณะเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross
Cost โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด รวมทั้ง
ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์
จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะทยอยจ่ายคืนค่ าอุปกรณ์งานระบบให้แก่บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ทำการบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตลอด
อายุสัมปทาน รวมระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามทำสัญญาในวันที่ 4 กันยายน 2556
โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่ถึง บางซื่อ มีระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับทั้งหมด มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี มีเส้นทางเริ่มต้นจากสถานี
คลองบางไผ่ และเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ไปจนถึงสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยน
เส้นทาง (Interchange Station) ระหว่างสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน
1.3 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Mass
Transit System Public Company Limited (BTSC)จัดตั้งขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษั ท
มหาชนจำกัด เป็น บริษัทฯผู้ ร ับ สั มปทานเดิน รถไฟฟ้า จากกรุ ง เทพมหานคร มีส ิทธิใ นการ
ดำเนิน การเดิน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯแยกต่างหากจาก
รถไฟฟ้ามหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากในสมัยนั้น กรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนทางราง
พลตรีจำลอง ศรีเมือง ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงอนุมัติสัญญาสัมปทานการก่อสร้าง
และการจัดการเดินรถให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันเป็นกิจการ
ค้าร่วมระหว่าง บริษัท ธนายง จำกัด ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้
ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานคร จะมีสำนักการจราจรและขนส่ง ทำหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบการจราจรและขนส่ง การ
กำหนดมาตรการและดำเนินการการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการจราจร การพัฒนา
ระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การดำเนินงานตามนโยบายและแผนในการปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในหน่ ว ยงานและการกำหนดอำนาจหน้ า ที ่ ข องส่ ว นราชการ
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 102, 2561)
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2. ผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย พบว่า หน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในเขตเมืองทั้ง 3
หน่วยงาน อันได้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินงานภายใต้
ข้อบังคับและระเบียบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดทำและการควบคุมการขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้าในเมืองนั้น มีองค์กรที่มีอำนาจในการดำเนินการและการควบคุมที่แตกต่างกัน
3 หน่วยงาน ดังนี้
2.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2494 ในการจัดทำรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยในช่วงแรกเริ่มนั้นการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ได้น ำเทคโนโลยีร ะบบรางเข้า มาจากกลุ่ มประเทศตะวัน ตก ทำให้
มาตรฐานการจัดการรถไฟที่นำมาใช้นั้นอ้างอิงมาจากประเทศยุโรป ซึ่งต่อมาภายหลังประเทศ
ไทยได้ออกกฎหมายคุ้มครองระบบรางขึ้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินงานการบริหาร
จัดการเดินรถ โดยอ้างอิงตามกฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและ
ทางหลวง พ.ศ. 2464 พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ปี พ .ศ. 2494 และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 63 และได้กำหนดใช้ข้อบังคับและระเบียบการ
เดินรถปีพ.ศ. 2549 (ขดร. 2549) เป็นระเบียบอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และสำหรับบริษัท
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึง่ เป็นบริษัทในเครือของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่
ขึ้นตรงต่อกระทรวงคมนาคม โดยเป็นหน่วยงานผู้บริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
เชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link, ARL) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ในการดำเนินการบริหารจัดการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ
ในการดำเนิน งานระบบรถไฟ (Operation Guidelines) โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานงานด้ านการ
ดำเนินงานระบบรถไฟจากกลุ่มประเทศยุโรปผู้นำเข้าเทคโนโลยีระบบราง โดยบริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด ได้กำหนดใช้ระเบียบข้อบังคับ (Rules) และแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) เป็น
แผนงาน สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบข้อบังคับการดำเนินงานระบบรถไฟ
(Operations Rule Book) แผนความปลอดภั ย ในการเดิ น รถ (Operations Safety Plan)
แผนการเดิ น รถปกติ (Normal Operation Plan) แผนการเดิ น รถในรู ป แบบลดระดั บ
การทำงาน (Degraded Operations Plan) และแผนการเดินรถในกรณีฉุกเฉิน (Emergency
Operations Plan) เป็นต้น
2.2 การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลขนแห่ ง ประเทศไทย อาศั ย อำนาจตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ในการจัดทำรถไฟฟ้ามหา
นคร โดยได้อนุมัติสัญญาสัมปทานให้กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการจัดทำโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งปัจจุบัน มี 2 โครงการ คือ รถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคลและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม สำหรับการบริหารจัดการและดำเนินการ
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เดิ น รถไฟฟ้ า มหานครนั ้ น ได้ ก ำหนดใช้ ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ (Rules) และแนวทางปฏิ บ ั ติ
(Guidelines) เป็นแผนงาน สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวคิดการพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานมาจากประเทศกลุ่มยุโรปและประเทศญี่ปุ่น เช่น คู่มือการเดิน
รถ(Rule Book)แผนการเดินรถ(Systems Operation Plan) แผนความปลอดภัยในการเดิน รถ
(Operation Safety Plan) แผนการเดิ น รถปกติ ( Normal Operation Plan) แผนงานการ
ดำเนินการ(Operation RAM Plan) เป็นต้น
2.3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528 ประกอบกับประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในการจัดทำรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยในการบริหารจัดการและ
การดำเนินการเดินรถของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC นั้น ได้
มี แ นวคิ ด การพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ (Guidelines) โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานงานด้ า นการ
ดำเนินงานระบบรถไฟจากกลุ่มประเทศยุโรปผู้นำเข้าเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่ง BTSC
ได้กำหนดใช้ระเบียบข้อบังคับ (Rules) และแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) เป็นแผนงานสำหรับ
อ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสไว้โดยเฉพาะ
จะเห็นได้ว่า ภายใต้กรอบของกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
รถไฟฟ้าในเมือง มีอำนาจในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า โดยสามารถ
บริหารจัดการและกำหนดข้อบังคับต่างๆได้อย่างอิสระ และเป็นเอกเทศ โดยในปัจจุ บันพบว่ายัง
ไม่มีบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมายแต่ประการใดที่ใช้กำหนดหรือวางระเบียบแบบแผน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับการจัดทำการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง เพื่อให้การ
จัดทำการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำและควบคุมการ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีห น่ว ยงานที่ให้บริการเดิน
รถไฟฟ้าในเขตเมือง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย
แต่ละหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของของศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (2557) เรื่อง “อำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับ ที่ 58” ผลการวิจ ัย พบว่า กรุงเทพมหานครมี อ ำนาจหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ ง“การขนส่ง ”ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 และมีอำนาจหน้าที่ทั้งที่
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บัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาลและในรูปองค์กร
บริหารส่วนตำบลในเรื่อง “การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร” และมีอำนาจหน้าที่ ที่
บัญญัติไว้ว่าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องของ “สาธารณูปโภค”ตามบทบัญญัติ
มาตรา 18 ของพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ โดยไม่ต้องได้ร ับ อนุญาตหรือขอรับสัมปทานจากรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 และตามแนวทางการตีความของ
คณะกรรมการกฤษฎี กาที ่ 532/2546 และสอดคล้องกับ งานวิจัย ของบูร ณจิต ร แก้ว ศรี ม ล
(2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในกิจการของรัฐในกิจการ
รถไฟฟ้าขนส่งบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีที่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้ บริการและ
ความคุ้มค่าต่อรัฐ” ผลวิจัยพบว่า รถไฟฟ้าในเมืองมีรูปแบบของสัญญาร่วมลงทุนที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ใช้รูปแบบการร่วมลงทุนแบบ BOT ซึ่งเป็นการลงทุนโดยเอกชน
100% ในขณะที่รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) ใช้รูปแบบ BOOT ซึ่งรัฐบาลลงทุน 80% เอกชน
ลงทุน 20% ซึ่งการใช้รูปแบบการร่วมลงทุนที่ต่างกันของรถไฟฟ้าในเมืองทั้ง 2 เส้นทาง ทำให้
เอกชนได้รับสิทธิสัมปทานจากรัฐต่างกันและภาครัฐต้องแบกรับภาระหนี้ที่แตกต่างกัน
2. ผลจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดทำและควบคุมการขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย พบว่า หน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในเขตเมือง มีการ
ดำเนิ น งานภายใต้ ข ้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที ่ แ ตกต่ า งกั น ทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการให้ บ ริ ก าร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร ภู่จินดา (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลของการ
จัดการโครงการขนส่งสาธารณะระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร:ศึกษากรณีการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การออกพระราชบัญญัติที่ไม่สนับสนุนกิจการ
รถไฟฟ้าก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวต่อการดำเนินงานและเกิดข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ การขาดการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและการไม่
เชื่อมต่อกันในระบบขนส่งสาธารณะระบบรางในแต่ละโครงข่าย ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับ งานวิจัย ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2562)
ได้ทำการศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย:
ค่ า โดยสารระบบขนส่ ง ทางราง” พบว่ า ปั จ จุ บ ั น รู ป แบบของสั ญ ญาสั ม ปทานรถไฟฟ้ า ใน
กรุงเทพมหานครมี 2 แบบ คือ สัญญาสัมปทานที่เอกชนได้รับสิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้และ
จัดสรรผลตอบแทนบางส่วนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง และสัญญาสัมปทานที่ภาครัฐจัดเก็บ
รายได้ทั้งหมด และชดเชยค่าตอบแทนให้บริษัทเอกชนตามค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน
โดยสัญญาสัมปทานดังกล่าวส่งผลต่อข้อกำหนดด้านอัตราค่าโดยสาร รวมทั้งเงื่อนไขในการปรับ
อัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ
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องค์ความรู้จากการวิจัย
การพั ฒ นาโครงข่ า ยระบบขนส่ ง มวลชนรถไฟฟ้ า ในเมื อ งนั ้ น นอกจากจะต้ อ ง
มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างกรมการขนส่งทางรางแล้ว ยังจะต้องมีการ
จัดทำกรอบโครงสร้างและกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันได้มีร่างพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางราง พ.ศ. …. แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำและ
ยังมิได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา อีกทั้งเนื้อหา ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้
มีบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ควบคุม กำหนดมาตรฐาน
ในการให้บริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และการ
กำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการสำหรับกรณีการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าในเมืองโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงสร้างโมเดลสำหรับการจัดทำและ
ควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง ดังนี้
Organization or agency
Providing mass transit
- Policy-making
- Planning
- Preparation for construction
- Designing

Controlling Mass Transit
- railway control standards
- signaling systems
- ticketing systems
- connecting travel with other
transport

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
องค์กรหรือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมการขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองโดยเฉพาะ โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง โดยเริ่ม
ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การก่อสร้าง การ
ออกแบบ และการดำเนินการเดินรถไฟฟ้าในเมืองให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง มีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรฐานการควบคุ มราง
รถไฟ, มาตรฐานในการเดินรถ, ระบบอาณัติสัญญาณ, ระบบตั๋วโดยสาร และการเชื่อมต่อการ
เดินทางกับระบบขนส่งประเภทอื่น
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ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการจัดทำและ
ควบคุมระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ปัจจุบัน
โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมืองแต่ละโครงการมีการดำเนินงานอย่างอิสระมีความเป็นเอกเทศ
ภายใต้การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการจัดทำและควบคุมการขนส่ ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทย ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่ว ยงานหลักที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจั ดทำและ
ควบคุมการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมืองโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานในการให้ บ ริ ก าร การควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารเพื ่ อ สร้ า งเกิ ด ความเป็ น ธรรมให้ แก่
ผู้รับบริการและผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ควรมีการเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ องค์กรหรือหน่วยงานในการควบคุม
และกำกับการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในเมือง เช่น การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เท่า
เทียมกัน การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ประกอบการเดินรถ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการเดินรถไฟฟ้า บทลงโทษทางปกครอง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษารู ป แบบและกลไกในการจั ด ทำและการควบคุ ม รถไฟฟ้ า ในเมื อ งของ
ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายไทย
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