
กรณีศึกษาธุรกิจรถไฟฟ้าในประเทศไทย: อุปสรรคในอดีตและความท้าทายในอนาคต 

รถไฟฟา้เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทางคมนาคมท่ีสาํคญัในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในเดือน

ธนัวาคม ปี 2562 มีผูใ้ชร้ถไฟฟา้สายสเีขียว และสายสนีํา้เงิน 674,000 และ 366,000  คน/เท่ียวตอ่วนั โดยปัจจบุนัในกรุงเทพมี

รถไฟฟา้ 4 สายท่ีเปิดใหบ้รกิาร คอื รถไฟฟา้สายสเีขียว (ใหบ้รกิารโดย บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั มหาชน (BTS)) รถไฟฟา้

สายสนีํา้เงิน รถไฟฟา้สายสมีว่ง (ใหบ้รกิารโดย ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกดั มหาชน (BEM)) และรถไฟ Airport Rail 

Link (ใหบ้รกิารโดย รฟฟท. ในปัจจบุนั และในอนาคตจะใหบ้รกิารโดยกลุม่กิจการรว่มคา้ CP) 

นอกจากนีย้งัมีรถไฟฟา้อีกหลายเสน้ทางท่ีกาํลงัอยูใ่นชว่งการดาํเนินการก่อสรา้ง เช่น รถไฟฟา้สายสสีม้ รถไฟฟา้สายสแีดง 

รถไฟฟา้สายสเีหลอืง รถไฟฟา้สายสชีมพ ูซึง่จะทาํใหก้ารเดินทางภายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมีความสะดวก รวดเรว็ 

ลดการใชร้ถยนตส์ว่นตวัได ้การกอ่สรา้งรถไฟฟา้ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นตวัอยา่งใหก้บัโครงการรถไฟฟา้อ่ืนๆ 

ตามหวัเมอืงขนาดใหญ่ เช่น พทัยา ภเูก็ตและขอนแก่น ท่ีกาํลงัอยูใ่นชว่งการศกึษาโครงการ ซึง่ผูเ้ขียนไดว้ิเคราะหป์ระเด็น

ปัญหา รวมถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการก่อสรา้งรถไฟฟา้ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไวด้งันี ้

 

 



รูปท่ี1: แผนท่ีรถไฟฟา้ในประเทศไทยในอนาคต ท่ีมา: กระทรวงคมนาคม 

ปัญหาและข้อจาํกดัของภาครัฐในระดับประเทศ 

1. ขาดความเชือ่มโยงและบูรณาการระหว่างระบบคมนาคม 

• การพฒันาเสน้ทางสว่นใหญ่ของภาครฐัจะเนน้การนาํประชาชนจากปรมิณฑล เขา้สูเ่ขตเมือง เช่น รถไฟฟา้

สายสแีดง รถไฟฟา้สายสมีว่ง รถไฟฟา้สายสเีหลอืง และรถไฟฟา้สายสชีมพ ูเน่ืองจากรถไฟฟา้ดงักลา่วตอ้ง

เช่ือมโยงจากปรมิณฑลมายงักรุงเทพมหานคร จึงทาํใหร้ะยะหา่งระหวา่งสถานีคอ่นขา้งกวา้ง โดยเฉลีย่

ประมาณ 2 กิโลเมตร ประชาชนจึงมคีวามจาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารคมนาคมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหถ้งึจดุหมาย 

เช่น รถเมล ์วินมอเตอรไ์ซด ์และรถสองแถว  

• เพราะประชาชนตอ้งใชร้ะบบคมนาคมอ่ืนๆ เช่น วินมอเตอรไ์ซด ์รถเมลแ์ละรถสองแถว เพ่ิมเติม ทาํให ้

ประชาชนตอ้งเปลีย่นระบบคมนาคมอยา่งนอ้ย 1-3 ครัง้  เมื่อรวมเวลาการรอเปลีย่นถ่ายระบบคมนาคม

แลว้ ประมาณ 5-10 นาทีตอ่การเปลีย่นถ่าย 1 ครัง้ เวลาในการใชเ้ดินทางอาจใชเ้วลามากกวา่การโดยสาร

ผา่นรถยนต ์ประชาชนบางสว่นจงึเลอืกใชร้ถยนตม์ากกวา่รถไฟฟา้ ยกตวัอยา่งเช่น การเดินทางจาก ถนน

บางนา-ตราด ไปสูจ่ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผูโ้ดยสารจะตอ้งนั่งรถเมล ์แลว้มาขึน้  รถไฟฟา้สายสเีขียวท่ี

สถานีอดุมสขุ แลว้จึงเปลีย่นถา่ยเป็น ระบบรถไฟฟา้สายสนีํา้เงินเพ่ือลงสถานีสามยา่น โดยทัง้หมดใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึง่ และมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 100 บาท ทาํใหท้างเลอืกในการขบัรถยนตม์ี

ความสะดวกสบายมากกวา่และใชเ้วลาเดินทางนอ้ยกวา่ 

ผลกระทบ: จาํนวนผูโ้ดยสารรถไฟฟา้ตํ่ากวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้ทาํใหภ้าครฐัตอ้งใหเ้งินรว่มลงทนุสนบัสนนุ

โครงการมากขึน้ โดยภาครฐัตอ้งใหเ้งินสนบัสนนุเงินลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน เพ่ือใหเ้อกชนมีความสนใจใน

การลงทนุ 

2. ภาครัฐไม่ตอ้งการรับความเสีย่งของโครงการ 

• ตามหลกัการของการแบง่ปันความเสีย่งท่ีเหมาะสม (Risk allocation) หนว่ยงานท่ีมคีวามสามารถในการ

บรหิารความเสีย่งมากท่ีสดุ ควรเป็นผูบ้รหิารความเสีย่งนัน้ 

• ความเสีย่งหลกัของธุรกิจรถไฟฟา้คือ ความเสีย่งดา้นจาํนวนผูโ้ดยสาร เน่ืองจากภาครฐัมีประสบการณ์

ขาดทนุจากการรบัความเสีย่งจาํนวนผูโ้ดยสารในโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง ภาครฐัจงึเลอืกท่ีจะผลกัภาระ

ความเสีย่งดา้นจาํนวนผูโ้ดยสารใหแ้ก่เอกชน 

• นอกจากนีภ้าครฐัยงัไมร่บัความเสีย่งและท่ีทาํใหภ้าครฐัตอ้งเสยีคา่ปรบั เช่น หากภาครฐัเวนคืนท่ีดนิลา่ชา้ 

ภาครฐัจะยืดระยะเวลาชว่งก่อสรา้งให ้แตจ่ะไมจ่่ายคา่ปรบั ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งของเอกชนเพียง

บางสว่นเทา่นัน้ ความเสีย่งดา้นเวนคืนท่ีดิน ตามหลกัการของการแบง่ปันความเสีย่งท่ีเหมาะสม ภาครฐั

ควรเป็นผูร้บัความเสีย่งทัง้หมด 



ผลกระทบ: เน่ืองจากภาครฐัไมย่อมรบัความเสีย่งตามหลกัการแบง่ปันความเสีย่ง จึงทาํใหข้าดนกัลงทนุ

ตา่งประเทศ ท่ีจะเขา้มารว่มลงทนุในประเทศไทย เช่น บรษัิทท่ีใหบ้รกิารเดินรถไฟฟา้ของ ญ่ีปุ่ น จีน และ

เกาหล ีเป็นตน้ จึงทาํใหปั้จจบุนัมผีูใ้หบ้รกิารเดินรถไฟฟา้เอกชน เพียง 2 รายในประเทศไทยคือ บีทีเอส กรุป๊ 

โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) และ ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เทา่นัน้ ซึง่ทาํใหก้ารแขง่ขนัใน

ประเทศไทยคอ่นขา้งตํ่า เมื่อมีการแขง่ขนัคอ่นขา้งตํ่า ทาํใหภ้าครฐัขาดอาํนาจในการตอ่รองกบัเอกชน 

รวมถงึภาครฐัตอ้งเงินสนบัสนนุโครงการในรูปแบบของเงินสนบัสนนุโครงสรา้งพืน้ฐานสงูขึน้ 

3. ขาดการพัฒนาบูรณาการ TOD ในสถานีต่างๆ  

• เน่ืองจากธุรกิจรถไฟฟา้ เป็นธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน ไมไ่ดม้ีอตัรากาํไรสงู การพฒันาธุรกิจรถไฟฟา้จึงควร

พฒันาคูก่บัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในรูปแบบ Transit Oriented Development (TOD) เพ่ือเพ่ิม

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้รถไฟฟา้และอสงัหารมิทรพัย ์ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีการพฒันา TOD อยา่งเดน่ชดั เช่น 

พฒันา masterplan สาํหรบัรถไฟฟา้สายใหมแ่ละเขตเมืองพรอ้มกนั เพ่ือใหป้ระชาชนใชบ้รกิารรถไฟฟา้ได้

สะดวกและรวดเรว็ และมีการบรูณาการคมนาคมอยา่งไรร้อยตอ่ ดงัในแผนภาพท่ี 2 ขา้งลา่ง ซึง่ภาครฐัจะ

ใหส้ทิธิกบัเอกชนในการพฒันา ทัง้รถไฟฟา้และเขตเมืองพรอ้มๆ กนั ทาํใหท้ัง้ธุรกิจรถไฟฟา้และ

อสงัหารมิทรพัยส์ามารถเกือ้หนนุกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

• สาํหรบัประเทศไทย การพฒันารถไฟฟา้ดาํเนินการโดย กระทรวงคมนาคม สว่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ขึน้อยูก่บัเจา้ของท่ีดิน และบรษัิทอสงัหารมิทรพัยต์า่งๆ ท่ีพฒันาอยา่งเป็นเอกเทศ ทาํใหข้าดการบรูณาการ

ระหวา่งกนั  และทาํใหภ้าครฐัเสยีผลประโยชนท่ี์ควรจะไดร้บัจากการใหส้ทิธิเอกชนในการลงทนุ

อสงัหารมิทรพัยใ์นบรเิวณสถานีรถไฟฟา้ ภาครฐัควรท่ีจะเวนคืนท่ีดินบรเิวณสถานี และรอบบรเิวณสถานี

ขนาดใหญ่ แลว้จงึใหส้ทิธิเอกชนลงทนุในพืน้ท่ีรอบบรเิวณสถานีขนาดใหญ่ และภาครฐัจะไดร้บัการแบง่ปัน

ผลประโยชนด์งักลา่ว โดยปัจจบุนัมีเพียงโครงการเดยีวในประเทศไทยท่ีมีการพฒันาทัง้รถไฟฟา้และ

อสงัหารมิทรพัยค์ือโครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือมสามสนามบิน 

• นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัไมม่ีประสบการณใ์นการพฒันาสถานีรถไฟฟา้ขนาดใหญ่ ท่ีเป็นทัง้อาคาร

อเนกประสงค ์(Mix-use building) และสถานีรถไฟฟา้ เน่ืองจากกฎหมายเวนคืนท่ีดนิของประเทศไทย ปี 

2562 ระบวุา่ การเวนคืนท่ีดินจะสามารถดาํเนินการไดเ้มื่อ  เมื่อรฐัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดม้าซึง่ท่ีดินเพ่ือ

การอนัจาํเป็นในกิจการสาธารณปูโภค การปอ้งกนัประเทศ การไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาติ หรอืเพ่ือ

ประโยชนส์าธารณะอยา่งอ่ืน ทาํใหก้ารพฒันาอาคารอเนกประสงคแ์ละสถานีรถไฟฟา้ในอาคารเดยีวกนั

เป็นไปไดอ้ยา่งยากลาํบาก  

ผลกระทบ:   เมื่อไมม่ีการพฒันา TOD ท่ีชดัเจน ขาดแมเ่หลก็ในการดงึดดูใหป้ระชาชนหนัมาใชร้ถไฟฟา้ ทาํ

ใหเ้อกชนสามารถสรา้งรายไดจ้ากโครงการนอ้ยลง ภาครฐัจึงจาํเป็นตอ้งสนบัสนนุเงินรว่มลงทนุในการ

พฒันาโครงการรถไฟฟา้มากขึน้ เมื่อเทียบกบักรณีท่ีสามารถพฒันา TOD ได ้เช่นโครงการรถไฟความเรว็สงู



เช่ือมตอ่ 3 สนามบิน หากภาครฐัสามารถเวนคืนท่ีดินรอบสถานีฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและพทัยาได ้คาดวา่

ภาครฐัจะสามารถลดการสนบัสนนุเงินรว่มลงทนุได ้

 

 

รูปท่ี2: Concept การพฒันารถไฟฟา้และอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบ Transit Oriented Development (TOD) ท่ีมา: Tokyu 

การปรับตัวของผู้ประกอบการและการสร้างกาํไรในธุรกิจรถไฟฟ้า 

 เน่ืองจากการพึง่พิงรายไดจ้ากคา่โดยสารไมเ่พียงพอตอ่การสรา้งผลกาํไรใหก้บัผูป้ระกอบการ ดงันัน้ผูป้ระกอบการใน

ประเทศไทยจงึมีความจาํเป็นตอ้งปรบัตวัเพ่ือสรา้งผลตอบแทนเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

• โฆษณา: บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั มหาชน (BTS) ไดพ้ฒันาธุรกิจ โฆษณา โดยเริม่จากการ

โฆษณาในสถานีรถไฟฟา้ บนขบวนรถไฟฟา้ โดยตัง้บรษัิท VGI จาํกดั และนาํเขา้สูต่ลาดหุน้ โดยในปี 2562 

บรษัิทมีรายได ้ประมาณ 5,400 ลา้นบาท คิดเป็น 12% ของรายไดข้องบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

มหาชน (BTS) ในปี 2562 

• อสังหาริมทรัพย:์ บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั มหาชน (BTS) ไดป้ระโยชนจ์ากการพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์โดยรว่มมือกบับรษัิท แสนสริ ิจาํกดั มหาชน ในการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมในแนว

รถไฟฟา้ โดย บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั มหาชน (BTS) มท่ีีดินท่ีติดแนวรถไฟฟา้ และมี

ความสมัพนัธท่ี์ดกีบันกัธุรกิจฮ่องกง ท่ีสนใจจะซือ้ท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีบรษัิท แสนสริ ิ

จาํกดั มหาชน มีความเช่ียวชาญในการพฒันาคอนโดมิเนียม จนถึงปัจจบุนัมีการดาํเนินการ 14 โครงการ 

รวมมลูคา่กวา่ 50,000 ลา้นบาท 

• นอกจากนีเ้ครอืเจรญิโภคภณัฑ ์(CP Group) ไดล้งทนุในโครงการรถไฟความเรว็สงู และสามารถเสนอขอ

เงินรว่มลงทนุนอ้ยกวา่คูแ่ขง่ คือกลุม่ BSR ถึงประมาณ 90,000 ลา้นบาท เน่ืองจากเครอืเจรญิโภคภณัฑม์ี



ท่ีดินจาํนวนมากในเขต EEC และไดก้วา้นซือ้ท่ีดินบรเิวณแนวสถานีรถไฟความเรว็สงู รวมถึงวางแผนยา้ย

สถานีรถไฟความเรว็สงู เพ่ือไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละมลูคา่ท่ีเพ่ิมขึน้บนท่ีดินท่ี

เครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นเจา้ของ เพ่ือมาชดเชยกบัความเสีย่งในการลงทนุโครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม

สามสนามบินอีกดว้ย 

2. ลดตน้ทุนของโครงการ 

• เงนิกู้และดอกเบีย้: บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งทนุในโครงการทัง้หมดโดยไมร่บั

เงินรว่มลงทนุจากภาครฐั ทาํใหต้อ้งแบกรบัภาระเงินตน้และดอกเบีย้สงู  นอกจากนีย้งัไดร้บัผลกระทบจาก

วิกฤตตม้ยาํกุง้ ในปี 2540 ทาํใหโ้ครงการมีจาํนวนผูโ้ดยสารตํ่ากวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้บรษัิทจงึไดย้ื่นคาํรอ้งขอ

ฟ้ืนฟกิูจการตอ่ศาลลม้ละลายกลางในปี 2549 และไดป้รบัโครงสรา้งหนี ้โดยแปลงหนีเ้ป็นทนุประมาณ 

16,339 ลา้นบาท และปลดภาระหนีใ้นสว่นดอกเบีย้ประมาณ 19,343 ลา้นบาท บรษัิทจงึสามารถพลกิ

กลบัมาเป็นกาํไรไดอี้กครัง้ 

• บรษัิทรถไฟฟา้กรุงเทพจาํกดั มหาชน (BMCL) ซึง่เป็นผูป้ระกอบการรถไฟฟา้สายสนีํา้เงิน ในชว่งเริม่ตน้

จาํนวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ตํ่ากวา่คาดการณ ์สง่ผลใหป้ระสบปัญหาขาดทนุสะสม และมีภาระหนีส้นิท่ีสงู โดย

ในปี 2556บรษัิทมีขาดทนุสะสมถึง 12,785 ลา้นบาท และมีอตัราขาดทนุสทุธิ (Negative net profit 

margin) รอ้ยละ 30 บรษัิทจึงดาํเนินการควบรวมกบั บรษัิททางดว่นกรุงเทพ จาํกดั มหาชน (BECL) เพ่ือใช้

ประโยชนจ์ากความแข็งแกรง่ดา้นการเงินของ BECL มา refinance ดอกเบีย้จากโครงการรไฟฟา้สายสนีํา้

เงิน โดย BMCL ตอ้งจา่ยดอกบีย้เฉลีย่ประมาณ 10-11%ก่อนควบรวมธุรกิจ และหลงัจากควบรวมธุรกิจ 

BEM ตอ้งจ่ายดอกเบีย้เฉลีย่เพียง 5% เทา่นัน้  บรษัิทจึงสามารถพลกิกลบัมาเป็นกาํไรไดอี้กครัง้ 

• การควบคุมตน้ทุนการบริการ: ในปี 2560 รถไฟฟา้สายสนีํา้เงินไดด้าํเนินการถอดเกา้อีผู้โ้ดสายสาร 1 ตู้

ตอ่ขบวนเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีท่ีจะใหผู้โ้ดยสารยืน  เพ่ือเพ่ิมความจจุาํนวนผูโ้ดยสารตอ่ 1 ขบวน โดยรถไฟฟา้ 1 

ขบวนจะมี 3 ตู ้ใน 1 ตูจ้ะมเีกา้อีป้ระมาณ 72 ท่ีนั่ง ซึง่เมื่อถอดออก จะสามารถจคุนไดเ้พ่ิมประมาณ 90 คน 

ซึง่ทาํใหร้ถไฟฟา้สายสนีํา้เงินมตีน้ทนุท่ีตํ่าลง  

3. ได้ประโยชนจ์ากสว่นต่อขยายของโครงการ 

• บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูป้ระกอบการเดินรถไฟฟา้สายสเีขยีว ไดร้บัประโยชนจ์ากการ

ลงทนุสว่นตอ่ขยายของภาครฐั โดยกทม. ไดจ้า้งเอกชนรายเดิมเดนิรถสว่นตอ่ขยายระยะท่ี 1 ถึงปี 2585 

โดยบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัคา่จา้งในการเดินรถ และไดร้บัประโยชนจ์ากจาํนวน

ผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมมากขึน้ เสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัเสน้ทางเดินรถเดิม (สขุมุวิท-สลีม) และรายไดจ้ากโฆษณา 

นอกจากนี ้ภาครฐัจาํเป็นตอ้งขยายอายสุมัปทานถึงปี 2602 ใหเ้อกชนรายเดมิลงทนุสว่นตอ่ขยายเพ่ิมเติม

โดยไมม่ีการเปิดประมลู เพ่ือโอนภาระหนีภ้าครฐัใหแ้ก่เอกชนประมาณ 100,000 ลา้นบาท และทาํใหส้ว่น



เดิมและสว่นตอ่ขยายสามารถดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเป็นโครงขา่ยเดียวกนั ซึง่ทาํใหเ้สน้ทางเดินรถสว่น

เดิม (สขุมุวิท-สลีม) ไดร้บัการขยายสมัปทานดว้ย 

• เช่นเดียวกนั บรษัิททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกดั มหาชน ไดร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุสว่นตอ่ขยาย

ของภาครฐั โดยในปี 2560 รฟม. ไดเ้ซ็นสญัญารว่มลงทนุกบัเอกชนรายเดมิซึง่ครอบคลมุสว่นเดมิและสว่น

ตอ่ขยายระยะท่ี 1 และสว่นตอ่ขยายระยะท่ี 2 ถึงปี 2596 โดยภาครฐัลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน สว่น

ภาคเอกชนลงทนุระบบรถไฟฟา้ ขบวนรถและ ทาํหนา้ท่ีเดินรถและซอ่มบาํรุงและรบัรายไดค้า่โดยสาร โดย

อตัราคา่โดยสารปรบัทกุ 24 เดือน แตย่งัคงคา่โดยสารรถไฟฟา้สายสนีํา้เงินตลอดเสน้ทางเก็บคา่แรกเขา้

เพียงครัง้เดยีวและคงอตัราคา่โดยสารสงูสดุไวท่ี้ 42 บาทเทา่กบัปัจจบุนั 

โอกาสและความทา้ทายของภาครัฐในอนาคต 

จากการณีท่ีกลา่วมาขา้งบนจะเห็นไดว้า่อตุสาหกรรมรถไฟฟา้และระบบคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลยงัประสบ

ปัญหาท่ียงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข แมภ้าคเอกชนจะพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณใ์นประเทศไทย แตภ่าครฐัยงัมีความ

จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงเง่ือนไขตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• บูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างระบบคมนาคม: ภาครฐัมคีวามจาํเป็นตอ้งศกึษาการเดินทางของ

ประชาชนในลกัษณะบรูณาการ และปรบัปรุงระบบคมนาคมอ่ืนๆ เช่น รถเมล ์เรอื และมอเตอรไ์ซด ์ใหม้ีการ

บรกิารท่ีดี และราคาท่ีเหมาะสม การบรกิารรถเมลค์วรลดความซํา้ซอ้นของเสน้ทาง ซึง่ ขสมก ควรจะ

ปรบัปรุงเสน้ทางการเดินรถเพ่ือลดความซํา้ซอ้นของเสน้ทาง ยกเลกิสมัปทานเดิมและเปิดสมัปทานใหม ่

โดยเนน้ความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั ขสมกควรมกีารตรวจวดั Output specification ตาม

สญัญาสมัปทานอยา่งตอ่เน่ือง และมีบทลงโทษอยา่งชดัเจน หากเอกชนไมไ่ดด้าํเนินการตามท่ีกาํหนดไว ้

เช่น การตรวจสอบควนัดาํและสภาพของรถเมลล ์ รวมถึงจดัทาํตั๋วเดินรถท่ีสามารถเดินทางไดท้ัง้รถเมล ์

รถไฟฟา้ และเรอื ดงัเช่น ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศตา่งๆ ในทวีปยโุรป เพ่ือใหก้ารเดินทางตลอดเสน้ทางมี

ความสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ ซึง่จะทาํใหป้ระชาชนลดการใชร้ถยนตใ์นอนาคต โดยขอ้จาํกดัของการใชต้ั๋ว

รว่มคือ ความขดัแยง้ของการแบง่ผลประโยชนท่ี์ไดร้บัจากบตัรตั๋วรว่ม เช่น การนาํเงินสดท่ีประชาชนเก็บไว้

ในตั๋วรว่มไปสรา้งรายไดเ้พ่ิมเติม ซึง่ทาํใหเ้อกชนไมต่อ้งการใชต้ั๋วรว่ม ปัจจบุนัภาครฐัไดพ้ยายามปลดลอ็ก

ขอ้จาํกดัดงักลา่ว โดยกระทรวงคมนาคมไดเ้พ่ิมเง่ือนไขบงัคบัใหโ้ครงการรถไฟฟา้ใหมต่อ้งใชต้ั๋วรว่มของ

กระทรวงคมนาคม เช่นในโครงการรถไฟฟา้สายสเีหลอืง-ชมพ ูเป็นตน้ 

• การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า: ปัจจบุนัอตุสาหกรรมรถไฟฟา้ยงัมีความจาํเป็นตอ้งพึง่พา

เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยไดข้ยายโครงสรา้งพืน้ฐานรถไฟฟา้ ทัง้รถไฟฟา้

ในเมืองและรถไฟฟา้ความเรว็สงูอยา่งตอ่เน่ือง จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการตอ่ยอดธุรกิจ เช่นการ



ผลติชิน้สว่นรถไฟฟา้ การประกอบรถไฟฟา้ หรอืการพฒันาผูเ้ช่ียวชาญดา้นรถไฟฟา้ตามลาํดบั เพ่ือลดการ

พึง่พาการนาํเขา้จากตา่งประเทศและสรา้งงานและองคค์วามรูใ้หก้บัประเทศไทย  

• การเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม: ปัจจบุนัผูเ้ลน่ในอตุสาหกรรมมีเพียง 2 ราย ทาํใหข้าดการแขง่ขนั 

ดงันัน้ภาครฐั จึงควรสนบัสนนุให ้บรษัิทไทยหรอืตา่งชาติเขา้มาแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมากขึน้ เช่นการปรบั

เง่ือนไขการรว่มลงทนุใหส้อดคลอ้งกบั International standard โดยเฉพาะในดา้นการแบง่ปันความเสีย่ง

ของภาครฐั (Risk allocation) เพ่ือใหโ้ครงการมีความนา่สนใจยิง่ขึน้ 

• การพัฒนา Transit Oriented Development (TOD): ภาครฐัควรปรบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่การ

เวนคืนท่ีดิน เพ่ือสนบัสนนุการพฒันา TOD เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนของการลงทนุโครงการ รวมถงึการพฒันา

เมืองใหม ่ซึง่เริม่ตัง้แต ่การวางผงัเมือง การวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เพ่ือสามารถใชป้ระโยชนจ์ากระบบ

รถไฟฟา้ไดส้งูท่ีสดุ รวมถึงกระจายความเจรญิไปสูป่รมิณฑลอยา่งเป็นระบบ 

สรุป 

อตุสาหกรรมรถไฟฟา้เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การเติบโตสงูในประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหาจราจรติดขดั โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยปัญหาหลกัของการพฒันาอตุสาหกรรมรถไฟฟา้ในประเทศไทยคือ ระบบคมนาคมท่ีไม่

บรูณาการ ภาครฐัไมต่อ้งการรบัความเสีย่งของโครงการ และขาดการพฒันาโครงการ TOD ท่ีเหมาะสม แมเ้อกชนจะมีการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์เชน่ ปรบัลดตน้ทนุของโครงการและพฒันาโครงการ TOD ดว้ยตนเองเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนของ

โครงการ ภาครฐัยงัมีความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงเง่ือนไขตา่งๆ เช่น การบรูณาการระบบคมนาคมและการปรบัปรุงระบบคมนาคม

อ่ืนๆ โดยเฉพาะ รถเมล ์ใหม้ีความสะดวกสบายยิง่ขึน้ การสนบัสนนุการผลติขบวนรถไฟฟา้เพ่ือลดตน้ทนุโครงการ การปรบั

รูปแบบรว่มลงทนุเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม และการปรบัปรุงกฎระเบียบการเวนคืนท่ีดินเพ่ือพฒันา TOD อยา่งยั่งยืน 

Source of data: รายงานประจาํปีของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง, Tokyu Corporation, SMC analysis 


