บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อของสถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
3.1.2ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ :เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รู ปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

3.2 ลักษณะการประกอบการการให้ บริการหลักขององค์ กร
การรถไฟแห่ งประเทศไทย (ชื่ อย่อ: รฟท. อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) เป็ น
รัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทําหน้าที่ดูแลกิ จการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่
ภายใต้ขอบเขตดําเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในสั งกัดกระทรวงโยธาธิ การ จากนั้นในวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิ ดการเดิ นรถไฟ สายกรุ งเทพ-นครราชสี มา เส้นทาง
รถไฟสายแรกของประเทศสยาม กรมรถไฟจึงถื อเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็ นวันคล้ายวัน
สถาปนากิจการรถไฟจนถึงปั จจุบนั

รู ปที่ 3.3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิ น
การดําเนินกิจการรถไฟในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น ทรงให้ชาว
ต่างประเทศเป็ นผูค้ วบคุมการบริ หารกิจการทั้งหมด กระทัง่ ปี พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระองค์เจ้า บุ รฉัตรไชยากร รั ก ษาการตํา แหน่ ง
เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ ในปี พ.ศ. 2460 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟสายเหนื อกับ
สายใต้เข้าเป็ นกรมเดี ยวกัน เรี ยกว่า "กรมรถไฟหลวง" และให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุ ร
ฉัตรไชยากร กรมขุนกําแพงเพ็ชรอัครโยธิ น ดํารงตําแหน่ งผูบ้ ญ
ั ชาการกรมรถไฟหลวง และทรง
บุกเบิ กพัฒนากิ จการต่างๆ ของกรมรถไฟหลวง ขยายเส้นทางเดิ นรถไฟสายเหนื อและสายใต้เข้า

ด้ว ยกัน สายตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ทรงสร้ า งทางรถไฟจากนครราชสี ม าถึ ง อุ บ ลราชธานี สาย
ตะวันออกจากฉะเชิงเทราถึงอรัญประเทศ และในปี พ.ศ. 2471 พระองค์ยงั ได้ทรงสั่งซื้ อรถจักรดีเซล
จํานวน 2 คัน (หมายเลข 21 และ 22) จากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมีกาํ ลัง 180 แรงม้า เนื่ องจาก
พระองค์ทรงเห็นว่า รถจักรไอนํ้าลากจูงขบวนรถไม่สะดวก และไม่ประหยัด อีกทั้งลูกไฟที่กระจาย
ออกมาเป็ นอันตรายต่อผูโ้ ดยสาร และอาจทําให้เกิดไฟไหม้ไม้หมอนอีกด้วย ซึ่ งรถจักรดีเซลทั้งสอง
คันดังกล่าว เป็ นรถจักรดี เซลคันแรกในทวีปเอเชี ย และถื อว่าประเทศไทยนํารถจักรดี เซลเข้ามาใช้
งานเป็ นประเทศแรกในทวีปเอเชีย

รู ปที่ 3.4 หัวรถจักรดีเซลรุ่ นแรก
ในปี พ.ศ. 2471 ได้นาํ หัวรถจักรดีเซลรุ่ นแรก ยีห่ อ้ S.L.M. Winterthur รุ่ น 21 - 22 จํานวน 2
คัน จากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์มาใช้งาน โดยใช้เป็ นรถจักรลากจูงสับเปลี่ยนทําขบวนรถไฟและ
ลากจูงขบวนรถท้องถิ่นรอบ ๆ กรุ งเทพฯ (ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในเอเชี ยอาคเนย์ที่นาํ รถ
จักรดีเซลมาใช้งาน) และต่อมาในปี 2504 ได้เริ่ มโครงการ Dieselization โดยทยอยจัดหารถจักร
ดีเซล มาใช้แทนรถจักรไอนํ้าซึ่ งใช้เวลา 14 ปี จึงแล้วเสร็ จในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการ
รถไฟประสบภัยสงครามอย่างหนักทรัพย์สินทั้งทางอาคาร และรถจักรล้อเลื่อน ได้รับความเสี ยหาย
มากจําต้องเร่ งบูรณะฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพเดิม โดยเร็ วถ้าจะอาศัย เงินลงทุนจากงบประมาณของรัฐ
แหล่งเดียวจะไม่ทนั การณ์ รัฐบาลจึงต้องขอกูเ้ งินจาก ธนาคารโลกมาสมทบในระหว่างการเจรจากู้
เงิ น นั้ น ธนาคารโลกได้ เ สนอให้ รั ฐ ปรั บ ปรุ ง องค์ ก รของกรมรถไฟหลวงให้ มี อิ ส ระกว่ า ที่
เป็ นอยู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารกิจการในเชิงธุ รกิจกรมรถไฟหลวง จึงเปลี่ยนฐานะ
มาเป็ นรัฐวิสาหกิ จประเภทสาธารณู ปการ ภายใต้ชื่อว่า การรถไฟแห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1

กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็ นต้นมา โดยดําเนิ นการอยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ.การรถไฟฯ ฉบับ พ.ศ. 2494 ซึ่ ง
ในหลักการรัฐคุมการแต่งตั้งและปลดผูบ้ ริ หาร คุมอัตราเงินเดือนพนักงาน คุมอัตราค่าโดยสาร และ
ค่ า ระวาง คุ ม การปิ ดเปิ ดเส้ นทางและการบริ ก าร และคุ ม การลงทุ นทั้ง หมด แต่ หากดํา เนิ นงาน
ขาดทุนรัฐจะชดเชยให้เท่าจํานวนที่ขาด
ปั จจุบนั การรถไฟฯ มีระยะทางที่เปิ ดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้ น 4,346 กิ โลเมตร โดยเป็ น
ทางคู่ ช่วง กรุ ง เทพ - รั งสิ ต ระยะทาง 31 กิ โลเมตร และเป็ นทางสามช่ วง รังสิ ต - ชุ มทางบ้าน
ภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้
ทางรถไฟสายตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ถึ ง (สถานี ร ถไฟอุ บ ลราชธานี อํา เภอวาริ นชํา
ราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไป
ยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายเหนื อ ถึ ง สถานี ร ถไฟเชี ย งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ และ สถานี ร ถไฟ สวรรค
โลก จังหวัดสุ โขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายใต้ เริ่ มต้นจากสถานี กรุ งเทพ ถึง ( สถานี รถไฟสุ ไหงโก-ลก อําเภอสุ ไหงโก
ลก ) จัง หวัด นราธิ ว าส ระยะทาง 1,159 กิ โ ลเมตร และ สถานี ร ถไฟปาดัง เบซาร์ จัง หวัด
สงขลา ระยะทาง 974 กิ โลเมตร ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซี ย ไปถึงยัง
ประเทศสิ งคโปร์ และ สถานี รถไฟกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และ
สถานีรถไฟนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายตะวันออก ถึ ง จัง หวัดสระแก้ว (สถานี รถไฟอรั ญประเทศ อําเภออรั ญประเทศ )
ระยะทาง 255 กิ โลเมตร และจังหวัดระยอง ที่ นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานี รถไฟมาบตา
พุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายตะวัน ตก จาก สถานี ธ นบุ รี ถึ ง ( อํา เภอไทรโยค สถานี ร ถไฟนํ้าตก ) จัง หวัด
กาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิ โลเมตร และถึง สถานี รถไฟสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ระยะทาง
157 กิโลเมตร
ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่ วง สถานี รถไฟวงเวียนใหญ่ - สถานี รถไฟมหาชัย ระยะทาง 31
กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร
และการรถไฟฯ ยังได้เปิ ดเดินเส้นทางรถไฟฟ้ าจํานวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร โดยให้
บริ ษทั รถไฟฟ้ า รฟท. จํากัด (SRT Electrified Train Co., Ltd. หรื อ SRTET) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูกที่
ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่ วมมือจาก Deutsche Bahn AG ประเทศเยอรมนี เป็ นผูด้ าํ เนินการในการ
เดินรถ โดยเส้นทางดังกล่าวคือ รถไฟฟ้ าเชื่อมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
นอกจากนั้นยังมี ก ารสร้ างทางอี ก หลายเส้ นทาง อาทิ สถานี รถไฟชุ มทางคลองสิ บเก้า สถานี รถไฟชุ มทางบ้านภาชี - สถานี รถไฟชุ มทางแก่ ง คอย - สถานี รถไฟศรี ราชา - สถานี รถไฟ
แหลมฉบัง - สถานีรถไฟชุมทางเขาชีจรรย์ - สถานีรถไฟมาบตาพุด และโครงการรถไฟฟ้ าอีกสอง

เส้นทางคือ รถไฟฟ้ าชานเมืองสายสี แดงอ่อน (ศาลายา - หัวหมาก) และรถไฟฟ้ าชานเมืองสายสี แดง
เข้ม(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต - มหาชัย) หรื อเรี ยกรวมๆ ได้ว่า โครงการระบบรถไฟชาน
เมือง (สายสี แดง)
นอกจากนี้ยงั มีโครงการปรับปรุ งรางที่สาํ คัญมากๆต่อการพัฒนารางคือ ขยายรางให้เป็ นราง
คู่เพื่ อให้ส ามารถทํา ความเร็ วได้มากขึ้ นลดเวลาการเดิ นทาง จุ โบกี้ สินค้า ได้มากขึ้ น จุ ผูโ้ ดยสาร
ได้มาก และประหยัดพลังงานมากขึ้นเนื่ องจาก การขนส่ งเที่ยวหนึ่ ง สามารถจุคนสิ นค้าได้มากกว่า
รถยนต์ ซึ่ งโครงการนี้ จะเป็ นการพัฒนาปรับปรุ งการขนส่ งทางรางให้มีประสิ ทธิ ภาพและดี ข้ ึนซึ่ ง
ปั จจุบนั รางเดี่ยวไม่เหมาะที่จะขนส่ งอีกต่อไป ซึ่ งรางเดี่ยวจะเสี ยต้นทุนมาก โครงการสําคัญๆ ที่จะ
สร้าง คือ ชุมทางสระบุรีไปปากนําโพ 118 กม. นครปฐมไปหัวหิ น 165 กม. มาบกะเบาไปชุมทางจิ
ระ 132 กม. และ ชุมทางจิระไปขอนแก่น 185 กม. ประจวบคีรีขนั ธ์ไปชุมพร 167 กม.โครงการเฟส
แรกรวม 767 กม.

รู ปที่ 3.5 ตัวอย่างตารางการเดินรถ

รู ปที่ 3.6 ตัวอย่างตัว๋ รถไฟแห่ งประเทศไทย

