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บทคัดย่อ

  จุดตัดทางรถไฟคือ จุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ ในปัจจุบันพบว่ามีจุดตัดทาง

รถไฟทัง้สิน้ ๒,๔๖๓ แห่ง ซึง่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตดิตัง้ระบบป้องกนัอบุตัเิหตเุพยีงประมาณ 

๖๙๙ แห่ง จึงท�าให้เห็นว่ายังมีจุดตัดผ่านมากกว่า ๑,๐๐๐ แห่งที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบป้องกัน

อบุตัเิหต ุและยงัคงมอีบุตัเิหตบุรเิวณจดุตดัทางรถไฟเกดิขึน้อยูบ่่อยครัง้ เมือ่พจิารณาถงึประเดน็ทาง

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัจดุตดัทางรถไฟ พบว่ามปีระเดน็ทางกฎหมายอยู ่๓ ประเดน็ ได้แก่ ผูใ้ดต้องรบัผดิ

ชอบในค่าใช้จ่ายในการจดัท�าจดุตดั ความรบัผดิในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหต ุและการบงัคบัใช้กฎหมายทัง้

ก่อนและหลงัเกดิอบุตัเิหต ุ อย่างไรกต็าม พบว่าอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากจดุตดัทางรถไฟนัน้มสีาเหตหุลกั ๆ  

มาจากทศันวสิยัและสภาพแวดล้อม ตลอดจนความบกพร่องของอปุกรณ์บรเิวณทางตดัผ่าน หรอืเกดิ

ขึน้เนือ่งจากความประมาทเลนิเล่อ ความคะนอง และการไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร การแก้ไขปัญหาใน

ส่วนนีน้ัน้ต้องใช้หลกัการทางด้านวศิวกรรมในการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและทศันวสิยับรเิวณทาง

ตัดผ่าน โดยการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายหรือจัดท�าทางตัดผ่านต่างระดับ หรือการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่เกี่ยวกับสาเหตุและความร้ายแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้

เส้นทางในการสัญจรและเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
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* บรรยายในการประชุมส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 2๕๕๕  

  การเดินทางและการขนส่งภายในประเทศในปัจจุบันต้องพึ่งพาทางถนน ทางอากาศ และ
ทางรถไฟ โดยมีการผลักดันให้มีการใช้การขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้นเพื่อประหยัดต้นทุนในการเดินทางและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟสามารถขนส่งบุคคลและสินค้าได้มากกว่าการ
ขนส่งทางถนนและยังเป็นการขนส่งที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่าการขนส่งทางถนน จากข้อมูลของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2๕๕2 โครงข่ายทางรถไฟทั้งประเทศมีความยาวทั้งสิ้น ๔,0๔๓ กิโลเมตร โดย
ตัดผ่านจังหวัดต่าง ๆ ๔๗ จังหวัด มีจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟทั้งสิ้น 2,๔๖๓ แห่ง เป็นจุดตัด
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ผ่านที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจ�านวน ๑,92๓ แห่ง ทางลักผ่านประมาณ ๕๔0 แห่ง 
ทัง้นี ้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตดิตัง้ระบบป้องกนัอบุตัเิหตหุรอืเครือ่งกัน้ถนน (รวมทัง้ประเภทไฟเตอืน
อัตโนมัติ) เพียงประมาณ ๖๖9 แห่ง จึงท�าให้เห็นว่ายังมีจุดตัดผ่านอีกมากกว่า ๑,000 แห่ง ที่ยังไม่มีการ
ติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุหรือเครื่องกั้นถนน
  ในแต่ละปีปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งเป็นจุดตัดของ
ทางรถไฟกบัถนนอยูบ่่อยครัง้ เช่น กรณขีบวนรถไฟชนรถเก๋งบรเิวณจดุตดัทางรถไฟ บ้านคบูวั อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑0 มิถุนายน พ.ศ. 2๕๕๔ จนเป็นเหตุให้คนขับรถเสียชีวิต ส่วนผู้โดยสารที่มา
ด้วยนั้นบาดเจ็บสาหัส ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะน�ามาซึ่งความสูญเสียมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินทั้งของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ที่โดยสารอยู่บนพาหนะที่แล่นผ่าน
ทางรถไฟ รวมทัง้การสญูเสยีทรพัย์สนิซึง่ได้แก่ความเสยีหายแก่ตวัยานพาหนะทีแ่ล่นผ่านและความเสยีหาย
แก่ตัวรถไฟ ในบางครั้งอุบัติเหตุดังกล่าวท�าให้รถไฟตกราง นอกจากตัวรถไฟจะเสียหายแล้วยังท�าให้การ
เดินทางทางรถไฟต้องหยุดชะงักและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางทางรถไฟ 
รวมตลอดจนถึงความล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งและผู้รับสินค้าทางรถไฟอีกด้วย
  จุดตัดทางรถไฟที่พบเห็นในปัจจุบันแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ จุดตัดทางรถไฟแบบต่างระดับ 
จุดตัดทางรถไฟแบบมีเครื่องกั้น จุดตัดทางรถไฟแบบควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจร และจุดตัดทางรถไฟ
ที่เป็นทางลักผ่าน๑

  (๑) จุดตัดทางรถไฟแบบต่างระดับ คือ ทางตัดผ่านทางรถไฟที่แยกการสัญจรของรถยนต์และ
ขบวนรถไฟออกจากกนั มทีัง้แบบก่อสร้างสะพานข้ามและทางลอดใต้ทางรถไฟ ซึง่เป็นแนวทางการป้องกนั
อุบัติเหตุได้โดยสมบูรณ์ แต่จุดตัดทางรถไฟรูปแบบนี้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เนื่องจากการ
ก่อสร้างทางตัดผ่านต่างระดับต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ท�าให้ต้องพิจารณาคัดเลือกจุดตัดทางรถไฟเฉพาะที่มี
ความจ�าเป็นและมีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมเท่านั้น
  (2) จดุตดัทางรถไฟแบบมเีครือ่งกัน้ คอื ทางตดัผ่านทางรถไฟทีต่ดิตัง้เครือ่งกัน้เพิม่เตมิจากการ
ควบคมุด้วยเครือ่งหมายจราจร รวมทัง้อาจมสีญัญาณไฟวาบเตอืนเมือ่รถไฟจะวิง่ผ่าน โดยทีส่ญัญาณไฟวาบ
นี้จะมีเสียงเตือนประกอบด้วย ทางตัดผ่านประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในบริเวณที่มีทางตัดผ่านทางรถไฟกับ
ถนนในตัวเมือง หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น และบนทางหลวงแผ่นดิน
  (๓) จดุตดัทางรถไฟแบบควบคมุด้วยเครือ่งหมายจราจร คอื ทางตดัผ่านทางรถไฟทีม่กีารควบคมุ
ด้วยป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เช่น ป้ายหยุด ป้ายเตือนรถไฟล่วงหน้า ป้ายจ�ากัด

๑ ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, รายงานฉบบัสมบรูณ์ : โครงการศกึษาจดัท�าแผนแก้ไขอบุตัเิหตบุรเิวณ 

 จุดตัดทางรถไฟกับถนนส�าหรับรถไฟทางไกล, 2๕๓๓, หน้า ๑-๖.  
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ความเร็ว เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง จุดตัดทางรถไฟประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะกับทางตัดผ่านบน
ทางหลวงหรือถนนนอกเมืองที่ห่างจากชุมชน ซึ่งจ�านวนยานพาหนะที่สัญจรไปมามีไม่มากนัก และส่วน
มากเป็นยานพาหนะของผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ 
  (๔) ทางลักผ่าน คือ ทางตัดผ่านทางรถไฟที่เป็นทางเข้า-ออกประจ�าของเอกชนหรือผู้อยู่
อาศัยบริเวณนั้น ๆ ผู้ท�าทางตัดผ่านอาจจะเป็นประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต�าบล แต่ไม่ได้มีการขออนุญาตท�าทางตัดผ่านจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่
ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นทางตัดผ่านที่ไม่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย ซึ่ง
ในปัจจุบันนี้พบว่ามีจ�านวนมากและยากต่อการควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย
  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ 8๗ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น ได้แก่ จุดตัดทางรถไฟ
ประเภททางลักผ่าน และจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรเพียงอย่างเดียว2 ส่วนสาเหตุ 
อื่น ๆ ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เช่น การมีเครื่องหมายจราจรไม่ครบถ้วน ไม่ได้
มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพช�ารุด ถนนช่วงเข้าสู่จุดตัดทางรถไฟมีความลาดชันจึงท�าให้ไม่สามารถหยุด 
ยานพาหนะได้ทัน สภาพผิวจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟช�ารุด มีสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้หรือหญ้าสูงบริเวณ
ข้างทางรถไฟ ท�าให้ระยะการมองเห็นรถไฟที่ก�าลังเคลื่อนเข้ามาในบริเวณจุดตัดทางรถไฟมีไม่เพียงพอ 
การไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณจุดตัดทางรถไฟ หรือการที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่ขับฝ่าเครื่องกั้น 
  ในส่วนประเดน็ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัจดุตดัทางรถไฟทีส่�าคญันัน้ม ี๓ ประเดน็ ได้แก่ ผูม้หีน้าที่ 
ในการท�าทางผ่านจดุตดัทางรถไฟ ความรบัผดิชอบในค่าใช้จ่าย และการขออนญุาตก่อสร้างจดุตดัทางรถไฟ 
ความรับผิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และการบังคับใช้กฎหมายทั้งก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ

  ๑. ผู้มีหน้าที่ในการท�าทางผ่านจุดตัดทางรถไฟ ความรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และการขอ
อนุญาตก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟ
  ในประเด็นแรกนี้มีปัญหาว่า เมื่อเกิดจุดตัดทางรถไฟขึ้นแล้ว บุคคลใดหรือหน่วยงานใดมีหน้าที่ 
ลงทุนก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขุดอุโมงค์ลอดทางรถไฟ การท�าทาง 
ต่างระดบัข้ามผ่านทางรถไฟ การท�าเครือ่งกัน้ การตดิตัง้สญัญาณแสงและสญัญาณเสยีง ตลอดจนการดแูล
ขอบและไหล่ทางของทางรถไฟมใิห้มสีิง่ปลกูสร้าง ต้นไม้ หรอืหญ้าขึน้สงูอนัจะท�าให้บดบงัการมองเหน็การ
เคลื่อนตัวของรถไฟที่แล่นมายังจุดตัดทางรถไฟ ค�าตอบในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ท�าทางรถไฟตัดผ่านถนนหรือที่ดินของบุคคลอื่น หรือในทางตรงกันข้ามบุคคลอื่นท�าถนนตัดผ่าน
ทางรถไฟที่มีอยู่แล้ว

2 ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, รายงานฉบบัสมบรูณ์ : โครงการศกึษาจดัท�าแผนแก้ไขอบุตัเิหตบุรเิวณ 

 จุดตัดทางรถไฟกับถนนส�าหรับรถไฟทางไกล, 2๕๓๓, หน้า ๑๕.
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  ในกรณีแรก หากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ท�าทางรถไฟตัดผ่านถนนหรือที่ดินของบุคคล
อื่น พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔ ก�าหนดว่า ….ในกรณีจ�าเป็น
เช่นนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ�านาจท�าทางผ่านเสมอระดับหรือลอดใต้หรือข้ามที่ดิน ถนน ทางรถ
ราง แม่น�า้หรอืล�าคลอง๓ และเมือ่ทางรถไฟผ่านข้ามถนนส�าคญัเสมอระดบั การรถไฟแห่งประเทศไทยต้อง
วางรางคู่ก�ากับเพื่อให้มีช่องพอครีบล้อรถผ่านไปมาได้ กับให้ท�าประตู หรือขึงโซ่ หรือท�าราวกั้นขวางถนน
หรือทางนั้น ๆ ตามที่เห็นสมควร๔ ท�าให้เข้าใจได้ว่า เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน้าที่จัดท�าเรื่องดัง
กล่าว ความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดท�าจุดตัดทางรถไฟ ย่อมตกเป็นภาระแก่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ในกรณีที่ 2 หากบุคคลอื่นเป็นผู้ท�าถนนตัดผ่านทางรถไฟที่มีอยู่แล้ว ในเรื่องนี้ไม่ปรากฏว่า 
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔ ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
ท�าอย่างไรและผู้ใดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเป็นกรณีที่หน่วยงานราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท�าถนนผ่านทางรถไฟเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในบริเวณนั้น แต่
การท�าเช่นนั้นท�าให้เกิดจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตและเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความพยายามจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องดัง
กล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและแผนแม่บทไป
ด�าเนนิการ โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธาน
กรรมการ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคมทกุคน ปลดักระทรวงคมนาคม และผูแ้ทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2๓ คน เป็นกรรมการ นอกจากคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว กระทรวงคมนาคมได้
ตระหนกัถงึปัญหาอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้บรเิวณจดุตดัทางรถไฟ จงึได้จดัให้มกีารประชมุหารอืเรือ่งแนวทางแก้ไข
ปัญหากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ว่า ควรมกีารประสานงานร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทย
กับกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔  มาตรา  ๔๑ กรมรถไฟแผ่นดินมีอ�านาจที่จะท�าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ที่จ�าเป็นตามสมควรแก่การในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ท�าทางผ่านเสมอระดับหรือลอดใต้หรือข้ามที่ดิน ถนนใหญ่น้อย ทางรถไฟ ทางรถราง  

 แม่น�้าหรือล�าคลอง และท�าการก่อสร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะท�าขึ้นไว้แต่ชั่วคราวหรือว่าท�าขึ้นไว้ตลอดกาลก็ดี…
๔ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔  มาตรา ๗2  เมื่อทางรถไฟผ่านข้ามถนนส�าคัญเสมอระดับ ให้วาง 

 รางคู่ก�ากับเพื่อให้มีช่องพอครีบล้อรถผ่านไปมาได้ กับให้ท�าประตู หรือขึงโซ่ หรือท�าราวกั้นขวางถนนหรือทางนั้น ๆ ตามเห็นสมควร 

 แก่การ



จุดตดัทางรถไฟ2๑2
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  เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. 2๕๔๑ กระทรวงคมนาคมจงึได้ประชมุร่วมกนักบักระทรวงมหาดไทย 
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ตามค�าสั่ง
กระทรวงคมนาคมที่ ๓๗๕/2๕๔๑ ลงวันที่ ๓0 ธันวาคม พ.ศ. 2๕๔๑ และคณะกรรมการชุดนี้ได้มีมติ
วันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕๔2 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคู่มือการ
พจิารณาอนญุาตสร้างถนนผ่านทางรถไฟ โดยมรีองผูว่้าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ด้านการปฏบิตักิาร) 
เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด (ที่มีทางรถไฟตัดผ่าน) เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นอนกุรรมการ โดยหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาทางตดัผ่านระหว่างทางรถไฟกบัถนนตาม
ที่คณะอนุกรรมการก�าหนด มีดังนี้
  ก. ทางตัดผ่านเสมอระดับระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์ต้องสร้างตามแบบมาตรฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ข. การขยายทางตดัผ่านเสมอระดบัระหว่างทางรถไฟกบัทางรถยนต์ต้องเป็นทางตดัผ่านเสมอ
ระดับที่เคยได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและต้องมีเครื่องกั้นถนนติดตั้งไว้แล้ว
  ค. การท�าทางตดัผ่านต่างระดบั หากมทีางตดัผ่านเสมอระดบัอยูแ่ล้ว และมค่ีาคณูจราจรตัง้แต่ 
๖0,000 ขบวน-คันต่อวันขึ้นไป และท�าการพยากรณ์การจราจรในอนาคตได้ว่า ภายใน ๕ ปี ค่าคูณ
จราจรเกิน ๑00,000 ขบวน-คันต่อวัน ต้องสร้างเป็นทางตัดผ่านต่างระดับ แต่หากเป็นกรณีขอสร้างทาง 
ต่างระดับเพิ่มเติม ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดต่อแผนพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  ง. ผู้ขออนุญาตสร้างทางตัดผ่านต้องเป็นนิติบุคคล โดยยื่นเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในพื้นที่นั้น ๆ ยกเว้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นเรื่องโดยตรงต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณาอนุญาต
และแก้ไขปัญหาจดุตดัทางรถไฟกบัถนน ซึง่มรีองปลดักระทรวงคมนาคม (ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางถนน) 
เป็นประธาน
  จ. ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตสร้างทางตัดผ่านเสมอระดับ ผู้ขออนุญาตต้องยอมรับเงื่อนไข
ตลอดจนค่าใช้จ่าย ดังนี้
   (๑) ผู ้ขออนุญาตต้องท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินไว้กับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
   (2) การสร้างทางตดัผ่านเสมอระดบัในเขตทีด่นิรถไฟ นอกเหนอืจากการสร้างทางตดัผ่าน
เสมอระดับส่วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องด�าเนินการเอง ผู้ขออนุญาตต้องด�าเนินการสร้างด้วยทุน
ทรพัย์ของตนเอง ผูข้ออนญุาตต้องออกค่าใช้จ่ายในการสร้าง ปรบัปรงุและบ�ารงุรกัษาต่าง ๆ  เช่น ค่าตดิตัง้ 
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เครื่องกั้นถนน ค่าจ้างพนักงานกั้นถนน 
  ฉ. ในการขยายทางตัดผ่านเสมอระดับ ผู้ขออนุญาตต้องด�าเนินการสร้างด้วยทุนทรัพย์ของ
ตนเอง ผู้ขออนุญาตต้องออกค่าใช้จ่ายในการสร้าง ปรับปรุง และบ�ารุงรักษาต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งเครื่อง
กั้นถนน ค่าจ้างพนักงานกั้นถนน เช่นกัน
  ช. ในการขออนุญาตสร้างทางต่างระดับ ผู้ขออนุญาตต้องยอมรับเงื่อนไขตลอดจนค่าใช้จ่าย
ตามที่ก�าหนด
  ในกรณีที่มีการลักลอบท�าทางตัดผ่านทางรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้อนุญาต ถือ
ได้ว่าเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยปกติสุข ผู้กระท�า
ย่อมมีความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา ๓๖2๕ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป แต่หาก
พิจารณาจากกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔ 
แล้ว ดูเหมือนว่ามีบทบัญญัติที่อาจน�ามาปรับใช้แก่กรณีนี้ได้แต่ไม่ชัดเจนและมีบทก�าหนดโทษที่น้อยกว่า
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติว่า “ผู้ใดบังอาจเข้าไปในที่ดินรถไฟ นอกเขตที่
อนุญาตให้ประชาชนเข้าออกได้ ท่านว่ามันมีความผิดฐานลหุโทษ ต้องระวางโทษชั้น ๑”๖ (มาตรา 8๔) 
และ “ผู้ใดขับรถ หรือล้อเลื่อนอย่างอื่นหรือไล่ต้อนสัตว์ข้ามหรือไปตามทางรถไฟ เว้นไว้แต่ตามเวลาและ
ทีท่ีก่�าหนดให้ไว้กด็ ีหรอืไม่ปฏบิตักิารตามค�าสัง่อนัสมควรของพนกังานรถไฟกด็ ีท่านว่ามนัมคีวามผดิฐาน
ลหุโทษ ต้องระวางโทษชั้น ๑” (มาตรา 8๕) อย่างไรก็ตาม โทษในทางอาญาดังกล่าวคงจะไม่เหมาะสมใน
การด�าเนินการแก่หน่วยงานราชการด้วยกัน เช่นในกรณีที่ผู้ลักลอบท�าทางตัดผ่านเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ทางออกในเรื่องนี้คงต้องใช้ทางแก้ในทางแพ่งโดยการก�าหนดให้ผู้ท�าให้เกิดจุดตัดทาง
รถไฟต้องออกค่าใช้จ่ายและตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  ส่วนในกรณีที่การท�าถนนผ่านทางรถไฟโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไม่ได้ให้ความยินยอม ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดฐานบุกรุกตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานนี้มีอัตราโทษที่เพียงพอแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับการกระท�าความผิดอย่าง
อื่นทั้งหมดตามประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่จ�าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ 

๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖2 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือ 

 แต่บางส่วน หรือเข้าไปกระท�าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจ�าคุก 

 ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
๖ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔  มาตรา ๗8  ผู้ใดกระท�าผิดดังกล่าวไว้ในมาตรา ๗9 จนถึงและ 

 รวมทั้งมาตรา 89 ให้ลงโทษฐานลหุโทษตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เว้นไว้แต่การกระท�าเช่นนั้นประมวลกฎหมายอาญา 

 บัญญัติว่าเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้แล้ว
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  ในกรณทีีม่กีารก่อสร้างจดุตดัทางรถไฟ ไม่ว่าจะกระท�าโดยหน่วยงานราชการหรอืโดยบคุคลอืน่
ซึง่ไม่ใช่ส่วนราชการโดยลกัลอบท�าทางตดัผ่าน หากต่อมามบีคุคลอืน่ได้รบัความเสยีหาย เช่น ผูท้ีข่บัรถยนต์
ผ่านจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวนั้น มีปัญหาว่าหน่วยงานราชการหรือบุคคลนั้นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นหรือไม่ ค�าตอบในเรื่องนี้น่าจะเป็นว่าหน่วยงานราชการหรือบุคคลดังกล่าวไม่ควรจะต้องรับผิดทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญา เพราะการท�าทางตัดผ่านดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าบุคคลนั้นกระท�าการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลนิเล่อโดยตรงทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย แต่เป็นเพราะการประมาทเลนิเล่อของพนกังานขบัรถไฟ 
หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดดังกล่าวโดยตรง ซึ่งเป็นการกระท�าที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  แนวทางการแก้ไขเพือ่ลดอบุตัเิหตจุากการท�าทางตดัผ่านโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย อาจท�าได้ดังนี้ 
  (๑) ในกรณขีองจดุตดัทางรถไฟทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตทีม่อียูแ่ล้วและทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหม่ ควรมกีาร
ประกาศให้สาธารณชนทราบว่า เป็นทางลกัผ่านทีม่ไิด้รบัอนญุาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตดิตัง้
ป้ายข้อความชนิดถาวร ณ บริเวณจุดตัดนั้น ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีการอนุญาตให้ถูกต้อง 
หรือมีการยกเลิกจุดตัดทางรถไฟนั้น ๆ
  (2) เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัในระหว่างทีก่ารพจิารณาอนญุาตหรอืไม่อนญุาตให้ท�าจดุตดัทาง
รถไฟ ควรท�าหนังสือแจ้งเตือนให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร (ป้ายหยุด) เครื่องหมายหรือสัญญาณ
จราจรใด ๆ  ทีอ่ยูบ่นบรเิวณจดุตดัทางรถไฟ โดยให้หน่วยงานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่หรอืโดยบคุคลอืน่
ทีก่่อสร้างถนนผ่านทางรถไฟเป็นผูร้บัผดิชอบ และหากยงัไม่มกีารด�าเนนิการให้ถกูต้องภายในเวลาอนัควร
การรถไฟแห่งประเทศไทยควรท�าหนงัสอืแจ้งเตอืนหน่วยงานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่หรอืโดยบคุคลอืน่
ให้ด�าเนินการแก้ไขเพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงเจตนาของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการด�าเนินการที่จะ
ท�าให้เกิดความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
  (๓) หากเป็นกรณทีีม่กีารลกัลอบท�าถนนตดัผ่าน ไม่ว่าโดยหน่วยงานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่
หรือโดยบุคคลอื่น แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถปิดกั้นหรือห้ามมิให้มีการลักลอบใช้ได้ เพราะ
จะถูกประชาชนประท้วงกลายเป็นปัญหาบานปลายขึ้น การรถไฟแห่งประเทศไทยควรแก้ปัญหาโดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้จัดหางบประมาณมาด�าเนินการจัดท�าจุดตัดทาง
รถไฟให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกระทรวงคมนาคมกบักระทรวง
มหาดไทย 
  ส่วนการแก้ไขกฎหมายในกรณทีีม่กีารขออนญุาตก่อสร้างจดุตดัทางรถไฟ แม้จะเคยมคีวามตกลง
ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตาม ความตกลงไม่ได้มีผลเป็นกฎหมายและไม่มี
ผลถึงการกระท�าของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ท�าทางตัดผ่าน แต่การที่พระ
ราชบญัญตัจิดัวางการรถไฟแลทางหลวง พระพทุธศกัราช 2๔๖๔ ไม่ได้บญัญตัไิว้อย่างชดัเจนว่าในกรณดีงั
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
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กล่าวจะต้องท�าเช่นใดและบคุคลใดจะต้องเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย ในเรือ่งนีส้มควรทีจ่ะให้มกีารแก้ไขกฎหมาย
ฉบับนี้ให้ชัดเจนดังนี้ 
  (๑) ก�าหนดให้ผูท้ีจ่ะท�าจดุตดัทางรถไฟต้องขออนญุาตต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าผูท้ีจ่ะ
ด�าเนินการนั้นจะเป็นบุคคลอื่นหรือส่วนราชการระดับใดก็ตาม โดยการด�าเนินการต้องเป็นไปตามรูปแบบ
และเงื่อนไขที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก�าหนด และผู้ขอต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  (2) ในกรณทีีผู่ใ้ดลกัลอบท�าจดุตดัทางรถไฟไว้ก่อนแล้ว หากการรถไฟแห่งประเทศไทยเหน็ว่ามี
ความเหมาะสมในการมจีดุตดัทางรถไฟบรเิวณดงักล่าว ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอี�านาจทีจ่ะขอให้ผู้
กระท�าหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบในการดแูลถนนทีต่ดัผ่านมาขออนญุาตท�าทางตดัผ่าน โดยให้ปรบัปรงุทางตดัผ่าน
ให้มีมาตรฐานตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก�าหนดด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลดังกล่าว
  (๓) ในกรณีที่ผู้ใดลักลอบท�าจุดตัดทางรถไฟไว้ก่อนแล้ว หากการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็น
ว่า บริเวณดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมในการมีจุดตัดทางรถไฟ ควรก�าหนดให้อ�านาจแก่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทีจ่ะขอให้ผูก้ระท�าหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบในการดแูลถนนทีต่ดัผ่าน รือ้ถอนทางตดัผ่านด้วยค่าใช้
จ่ายของบคุคลดงักล่าว หากไม่มกีารกระท�าการภายในระยะเวลาทีส่มควร ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมี
อ�านาจที่จะรื้อถอนทางได้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างใด ๆ และสามารถเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
  ถงึแม้จะมคีวามตกลงร่วมมอืกนัระหว่างกระทรวงคมนาคมกบักระทรวงมหาดไทยแล้วกต็าม ยงั
มปีระเดน็ทีต้่องพจิารณาอกีว่า หลกัเกณฑ์ของความตกลงร่วมมอืดงักล่าวผกูพนัองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ต่าง ๆ ๗  ซึง่อาจจะเป็นผูท้�าทางตดัผ่านหรอืไม่ ในเรือ่งนีห้ลกัเกณฑ์ดงักล่าวผกูพนัองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากหลักเกณฑ์นี้เป็นความตกลงระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้�ากบัดแูลองค์การบรหิารส่วนต�าบลต่าง ๆ  ด้วย อย่างไรกต็าม อาจมข้ีอโต้แย้งว่า 
ความตกลงความร่วมมอืนีเ้กดิขึน้ก่อนทีจ่ะมอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล ในสมยัก่อนหน้านัน้มหีน่วยงานทีร่บั
ผิดชอบในการจัดท�าถนน เช่น ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย และความตกลงที่
กระทรวงมหาดไทยท�านัน้มลีกัษณะหลวม ๆ  กระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลเท่านั้น ไม่ได้มีอ�านาจกระท�าการแทน ดังนั้น ความตกลงดังกล่าวไม่น่าจะมีผลผูกพันองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้อาจท�าได้ดังนี้คือ ประการแรก บรรดาทางตัดผ่านทั้งหลายที่
ด�าเนินการไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยต้องเข้ามารับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประการ

๗ พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๔0 สภาต�าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน 

 ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้ง 

 เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ โดยท�าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ 

 ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต�าบลไว้ด้วย และมาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ 

 บริหารส่วนท้องถิ่น
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ที่ 2 รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาด�าเนินการจัดท�าเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีงบประมาณในการแก้ไข ปรับปรุง หรือสร้างจุดตัดทางรถไฟเพิ่มเติมเนื่องจาก
มียอดขาดทุนสะสม เป็นจ�านวนมากกว่า ๖8,๖๔8 ล้านบาทแล้ว (ยอดสะสม ณ พ.ศ. 2๕๕๔)8 จึงควรจะ
ต้องมีงบประมาณจากรัฐบาลโดยเฉพาะมาสนับสนุนในเรื่องการจัดท�าจุดตัดทางรถไฟนี้แทน

  ๒. ความรับผิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างยานพาหนะซึ่งโดยปรกติจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถ
ที่ประยุกต์มาจากรถที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถอีแต๋น คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น การ
รถไฟแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิด เนื่องจากอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นในเขตของรถไฟและเป็นความผิดของผู้
ขับขี่ยานพาหนะที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแล่นผ่านจุดตัดทางรถไฟ เพราะรถไฟวิ่งมา
ด้วยความเรว็และขบวนรถไฟมนี�้าหนักท�าใหร้ถไฟไม่สามารถหยดุได้ในชว่งระยะทางใกล ้ๆ  ท�าใหม้ปีญัหา
น่าคิดว่าผลดังกล่าวเป็นเช่นนั้นจริงเสมอไปหรือไม่ 
  ในความเป็นจริง เมื่อเกิดเหตุรถไฟชนกับรถยนต์แล้ว และมีการน�าคดีมาฟ้องร้องศาล แนวค�า
พิพากษาศาลฎีกาที่นักกฎหมายยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานในระดับหนึ่งนั้น กลับไม่ได้มีความเห็นเช่นนั้น 
ศาลฎีกาวางหลักว่า จะต้องพิจารณาว่าในระหว่างรถไฟกับรถยนต์ ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด กล่าวคือ ฝ่าย
ใดประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดการชนกันและเกิดความเสียหายขึ้น โดยจะใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิด
ทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ดังปรากฏในค�าพิพากษาศาลฎีกา เช่น ค�า
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔0/2๕๔๑ โดยคดีนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโจทก์ ได้อ้างว่าจ�าเลยขับ
รถยนต์โดยสารประจ�าทางมาด้วยความเร็วสูง ปราศจากความระมัดระวัง ไม่ลดความเร็วลงเมื่อเห็นป้าย
สัญญาณระวังรถไฟ และไม่หยุดรถก่อนถึงทางรถไฟไม่น้อยกว่า ๕ เมตร แต่กลับขับรถข้ามทางรถไฟใน
ขณะที่รถไฟของโจทก์ได้แล่นมาถึงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าว พนักงานของโจทก์ไม่สามารถบังคับรถไฟให้
หยดุได้ทนัจงึเกดิการชนกนัและเกดิความเสยีหายขึน้ ส่วนทางด้านจ�าเลยนัน้อ้างว่า โจทก์เป็นฝ่ายประมาท
เพราะไม่จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจร แผงกั้นทาง และพนักงานควบคุมบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการจราจร
ที่คับคั่งอยู่แล้ว ประกอบกับมีวัชพืชขึ้นบังการมองเห็นจึงไม่สามารถเห็นรถไฟดังกล่าวได้ อีกทั้งพนักงาน
รถไฟนั้นยังขับมาด้วยความเร็วสูง อุบัติเหตุที่เกดิจึงไม่ใช่ความประมาทของฝ่ายจ�าเลย ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
คดีนี้โดยอ้างถึงบทบัญญัติ มาตรา ๗2 และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง 
พระพุทธศักราช 2๔๖๔ โดยศาลฎีกาได้อธิบายว่า แม้ว่ามาตรา ๗2 บัญญัติว่า “เมื่อทางรถไฟผ่านข้าม

8 ที่มา : http://www.sepo.go.th/state-enterprise-review-ser/state-enterprise-review-ser.htm
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ถนนส�าคัญเสมอระดับ ให้วางรางคู่ก�ากับเพื่อให้มีช่องพอครีบล้อรถผ่านไปมาได้ กับให้ท�าประตู หรือขึงโซ่ 
หรอืท�าราวกัน้ขวางถนน หรอืทางนัน้ ๆ  ตามสมควรแก่การ” กต็าม แต่มาตรา ๗๓ ซึง่เป็นบทบญัญตัถิดัไป
ก็ได้ก�าหนดต่อไปว่า “เมื่อถนนที่ต้องผ่านข้ามไปนั้นไม่สู้ส�าคัญพอถึงกับต้องท�าประตูกั้นแล้ว ให้พนักงาน
ขับรถจักรเปิดหวีดก่อนที่รถจะผ่านข้ามถนนนั้นกับให้ท�าเครื่องหมายสัญญาณอย่างถาวรปักไว้ให้แจ้งบน
ทางและถนนนัน้เพือ่ให้พนกังานขบัรถจกัรและประชาชนรูต้วัก่อนภายในเวลาอนัสมควรว่าเข้ามาใกล้ทาง
รถไฟทีผ่่านข้ามถนน” จากบทบญัญตัข้ิางต้นจงึเป็นการแสดงว่า กฎหมายให้อ�านาจโจทก์เป็นผูพ้จิารณาว่า 
ถนนที่ตัดกันกับทางรถไฟนั้นเป็นถนนสายที่มีความส�าคัญหรือไม่ ถ้าเป็นถนนที่เป็นทางส�าคัญ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๗2 แต่ถ้าเป็นทางที่ไม่ส�าคัญก็ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ หาได้บังคับให้โจทก์จ�าต้องท�าประตู 
หรือขึงโซ่ หรือท�าราวกั้นขวางถนนบรรดาที่ตัดผ่านทางรถไฟทุกแห่งไม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงนั้นถนนที่ตัด
ผ่านทางรถไฟที่เกิดเหตุเป็นถนนสุขาภิบาลห้วยราช อยู่ห่างจากสถานีรถไฟห้วยราชประมาณ 800 เมตร 
และอยู่ในท้องที่กิ่งอ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ได้เป็นท้องที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นหรือ
มีการจราจรคับคั่ง ดังนั้น ถนนที่เกิดเหตุจึงไม่ใช่ถนนส�าคัญอันโจทก์มีหน้าที่จะต้องท�าประตู หรือขึงโซ่ 
หรือท�าราวกั้นขวางถนนตามที่กฎหมายบังคับไว้ และพนักงานขับรถไฟของโจทก์ได้เปิดหวีดเตือนพร้อม
ปิดคันบังคับการและลดความเร็วลงตามระเบียบแล้ว อีกทั้งในบริเวณที่เกิดเหตุก็ได้ติดตั้งสัญญาณจราจร
ระวงัรถไฟและสญัญาณจราจรหยดุไว้ทีข้่างถนนเพือ่ให้ประชาชนรูต้วัก่อนภายในเวลาอนัสมควรว่าเข้ามา
ใกล้ทางรถไฟที่ผ่านข้ามถนนแล้ว จึงต้องถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในมาตรา ๗๓ แล้ว ด้วยเหตุ
นีจ้งึฟังไม่ได้ว่าเหตรุถชนกนัเกดิเพราะความประมาทของโจทก์ หากแต่เป็นความประมาทเลนิเล่อของฝ่าย
จ�าเลย ท�าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ฝ่ายจ�าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ 
  จะเห็นได้ว่าในค�าพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ศาลฎีกาวินิจฉัยให้จ�าเลยที่ขับรถยนต์โดยสารชนิด
ประจ�าทางสองแถวต้องรับผิดชอบเนื่องจากจ�าเลยประมาทเลินเล่อ เมื่อเปรียบเทียบกับค�าพิพากษาศาล
ฎีกาอีกฉบับหนึ่ง คือ ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 28๑0-28๑๑/2๕๔๕  ในคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาว่า การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (จ�าเลยที่ 2) ต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายผิด โดยในคดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า จ�าเลยที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่น�าแผงเครื่องกั้นรถไฟลง
เมือ่รถไฟแล่นผ่าน ในขณะเกดิเหตเุมือ่รถไฟแล่นมาถงึ จ�าเลยที ่๑ ไม่ได้น�าแผงกัน้รถไฟลงแต่อย่างใด เมือ่
รถยนต์ที่ผู้ตายขับแล่นผ่านไป จึงเป็นเหตุให้ถูกรถไฟชน การกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ จึงเป็นการกระท�าที่
ประมาทเลินเล่อ ส่วนการกระท�าของผู้ตายนั้น เห็นว่า โดยปรกติแล้วผู้ขับรถยนต์ทั่วไปเมื่อผ่านบริเวณ
รางรถไฟ หากไม่มีแผงเครื่องกั้นรถไฟปิดกั้นและปรากฏสัญญาณไฟและเสียงสัญญาณเตือนแล้วก็จะขับ
รถยนต์ผ่านไปตามปรกต ิหากมกีารน�าแผงเครือ่งกัน้รถไฟลง รถยนต์ทีผ่่านมากจ็ะหยดุให้รถไฟผ่านไปก่อน 
ส�าหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้หากจ�าเลยที่ ๑ น�าแผงเครื่องกั้นรถไฟลงจริง ผู้ตายคงไม่ขับรถผ่านไปและเหตุก็จะ
ไม่เกิดขึ้น เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนมีป้อมส�าหรับพนักงานรถไฟและต้นไม้บังอยู่ 
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ประกอบกบัมแีสงไฟสว่างบดบงับรเิวณนัน้ จงึน่าจะท�าให้ผูต้ายไม่อาจทราบได้ว่ารถไฟก�าลงัแล่นมา จงึขบั
รถยนต์ผ่านไปตามปรกต ิการกระท�าของผูต้ายจงึไม่เป็นการประมาทเลนิเล่อ คงเป็นความประมาทเลนิเล่อ
ของจ�าเลยที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นจากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาแสดงให้เห็นว่าศาลจะวินิจฉัยถึงความ
รับผิดว่าผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับผิดโดยพิเคราะห์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดฝ่ายนั้นจึงต้องเป็นผู้รับผิด ไม่ใช่ตามที่
เข้าใจกันทั่วไปว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านทางรถไฟจะเป็นผู้กระท�าผิดเสมอไป 

  ๓. การบังคับใช้กฎหมายก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ

   ๓.๑ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

  ในอีกด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญเช่นกันคือ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติ
ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายเพือ่ให้เกดิความปลอดภยั กระทรวงคมนาคมควรมกีารประสานกบัส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
  การขบัขีย่านพาหนะทีถ่อืว่าเป็นการฝ่าฝืน พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2๕22 ในลกัษณะ
ที่เป็นอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ มีหลายลักษณะ เช่น การขับรถยนต์
หรอืรถจกัรยานยนต์ผ่านไปก่อนทีเ่ครือ่งกัน้จะเคลือ่นตวัลงจนสดุ การขบัรถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์อ้อม
เครื่องกั้นไปก่อนที่รถไฟจะมาถึง การไม่ชะลอความเร็วและหยุดเมื่อเห็นป้ายหยุดรถในจุดตัดทางรถไฟ
เสมอระดับที่ไม่มีสัญญาณหรือสิ่งปิดกั้น การแซงรถคันอื่นบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ โดยทั่วไป
แล้วผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่จะทราบดีอยู่แล้วว่า การตัดสินใจขับขี่ยานพาหนะข้ามทางรถไฟในระยะ
กระชั้นชิดในขณะที่มีสัญญาณหรือสิ่งกีดกั้น หรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วนั้นอาจถูกเฉี่ยวชนได้ แต่ยังมี
การตดัสนิใจตดัหน้ารถไฟในระยะกระชัน้ชดิจนเกดิอบุตัเิหต ุเนือ่งจากสาเหตตุ่าง ๆ  เช่น ความรบีเร่ง การ
ตดัสนิใจค�านวณระยะและความเรว็ของรถไฟผดิพลาด การขดัข้องของเครือ่งยนต์หรอือปุกรณ์ขณะขบัข้าม
ทางรถไฟ การขาดสมาธิในขณะขับรถข้ามทางรถไฟ เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือ ระยะมองเห็นไม่เพียงพอหรือ
มีวัตถุบดบังการมองเห็น ผู้ขับขี่ยานพาหนะอยู่ในภาวะตกใจเมื่อเห็นรถไฟแล่นเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว
  ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้มีการกระท�าพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงสมควรให้ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติสั่งการให้สถานีต�ารวจจัดเจ้าหน้าที่ต�ารวจในบริเวณที่มีจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับในพื้นที่
รบัผดิชอบ ด�าเนนิการตรวจตราและจบักมุผูท้ีล่ะเมดิกฎหมายในบรเิวณดงักล่าว ทัง้ในช่วงเวลาก่อนทีร่ถไฟ
จะผ่านหรือก�าลังผ่าน โดยเน้นการตรวจตราและจับกุมในช่วงเวลาและสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อบุตัเิหตสุงูกว่าปรกต ิตลอดจนการตรวจตราและจบักมุบรเิวณจดุตดัทางรถไฟเสมอระดบัทีม่สีถติอิบุตัเิหตุ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การตรวจตราและจับกุมในช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุและต้องด�าเนินการตรวจตราและ
จับกุมเมื่อใกล้เวลาที่รถไฟจะตัดผ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้
มากที่สุด
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  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย
และความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแก่ประชาชนผู้ใช้ทางควบคู่ไปกับ
การบังคับใช้กฎหมาย โดยท�าการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนเริ่มมาตรการจับกุมและในระหว่างที่มีมาตรการ
จบักมุอนัจะช่วยสร้างความเข้าใจและได้รบัความร่วมมอืกบัผูข้บัขีย่านพาหนะดกีว่าการบงัคบัใช้กฎหมาย
เพยีงอย่างเดยีว ตลอดจนควรมคีวามร่วมมอืจากหน่วยงานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่เพือ่ให้สนบัสนนุงบ
ประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนด�าเนินมาตรการจับกุม

   ๓.2 การตรวจจับผู้ฝ่าฝืนบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยการการติดตั้งกล้อง CCTV

  นอกจากการจัดเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้ประจ�าอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟดังที่กล่าวมาแล้ว อาจมี
การตดิตัง้กล้อง CCTV ในบรเิวณดงักล่าวด้วย ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการตรวจจบัผูก้ระท�าความ
ผดิ และเป็นมาตรการอกีทางหนึง่ในการยบัยัง้การกระท�าผดิ เนือ่งจากเมือ่ผูข้บัขีย่านพาหนะพบว่าบรเิวณ
ดงักล่าวมกีล้อง CCTV ตรวจจบัอยูก่อ็าจไม่กล้ากระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย การตดิตัง้กล้องดงักล่าวเหมาะ
สมส�าหรับการตรวจจับในเขตเมืองที่ปริมาณการจราจรข้ามจุดตัดทางรถไฟสูง หรือจุดตัดทางรถไฟที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจกรณีที่มีก�าลังต�ารวจไม่เพียงพอที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง

   ๓.๓ ข้อปฏิบัติต่อพนักงานขับรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุ

  เมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ นอกจากจะท�าให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
แล้ว ยังท�าให้เกิดความล่าช้าในการสัญจรไปมา ทั้งในส่วนของการจราจรบนถนนที่ต้องผ่านจุดตัดทาง
รถไฟ และในส่วนของรถไฟซึง่รวมถงึผูโ้ดยสารและสนิค้าในขบวนดงักล่าว และในขบวนอืน่ ๆ  ทีต้่องล่าช้า
ไปด้วย เนื่องจากไม่สามารถเดินรถผ่านบริเวณที่เกิดเหตุได้ การฟื้นฟูสภาพทาง การซ่อมหัวรถจักรเพื่อให้
เดินรถต่อไปได้อย่างรวดเร็วเป็นหน้าที่โดยตรงของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหา
อีกประการหนึ่งคือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟและรถยนต์ชนกันและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ พนักงาน
เจ้าหน้าทีห่รอืต�ารวจมอี�านาจควบคมุตวัพนกังานขบัรถไฟได้หรอืไม่เพยีงใด เนือ่งจากประเดน็นีอ้าจท�าให้
การเดินรถไฟขบวนดังกล่าวมีความล่าช้าออกไปอีกได้ ในเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติจัดวาง
การรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2๔๖๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหลักเกณฑ์
ในเรื่องนี้ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและส�านักงานอัยการสูงสุด
  ในกฎหมายฉบบัแรก คอื พระราชบญัญตัจิดัวางการรถไฟแลทางหลวง พระพทุธศกัราช 2๔๖๔ 
บัญญัติห้ามมิให้จับกุมพนักงานซึ่งก�าลังท�าการของรถไฟอยู่ตามหน้าที่อันเกี่ยวกับการเดินรถโดยตรง (ซึ่ง
ถ้าไม่มพีนกังานผูน้ัน้ก�ากบัการอยูแ่ล้วอาจเกดิภยนัตรายแก่ประชาชน) เว้นไว้แต่จะได้แจ้งความให้หวัหน้า
ของพนักงานผู้นั้นทราบก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงให้จับกุมผู้นั้นได้ (มาตรา 92) ซึ่งหมายความว่าใน
เบือ้งต้นต�ารวจจะจบักมุพนกังานขบัรถไฟทนัทไีม่ได้ เพราะหากไม่มพีนกังานขบัรถไฟกจ็ะเป็นอนัตรายต่อ
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ผูโ้ดยสารซึง่เป็นประชาชนหรอืประชาชนอืน่ ๆ  ตามทางรถไฟ แต่จะจบักมุได้เมือ่เข้าเงือ่นไข 2 ประการคอื  
ประการแรก มีการแจ้งให้หัวหน้าของพนักงานขับรถไฟทราบ และประการที่ 2 หัวหน้าของพนักงานขับ
รถไฟอนุญาต 
  ส�าหรบักฎหมายฉบบัที ่2 คอื ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในประมวลกฎหมายฉบบั
นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวขอ้งในการจับกมุพนักงานขับรถไฟปรากฏอยูใ่นมาตรา ๖๖ และ ๗8 ซึ่งสรุปความได้
ว่า ตามหลกัแล้วการจบักมุบคุคลใดจะต้องมกีารออกหมายจบั และเหตทุีจ่ะออกหมายจบัได้ ได้แก่ ประการ
แรก เมือ่มหีลกัฐานตามสมควรว่าบคุคลใดน่าจะได้กระท�าความผดิอาญา ซึง่มอีตัราโทษจ�าคกุอย่างสงูเกนิ
สามปี หรอืประการที ่2 เมือ่มหีลกัฐานตามสมควรว่าบคุคลใดน่าจะได้กระท�าความผดิอาญาและมเีหตอุนั
ควรเชือ่ว่าจะหลบหน ีหรอืจะไปยุง่กบัพยานหลกัฐาน หรอืก่อเหตอุนัตรายประการอืน่ ส่วนการจบักมุโดย
ไม่ต้องมหีมายจบัหรอืไม่มคี�าสัง่ศาลนัน้อาจท�าได้เมือ่บคุคลนัน้ได้กระท�าความผดิซึง่หน้า ดงัได้บญัญตัไิว้ใน
มาตรา 80 หรือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บคุคลหรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ โดยมเีครือ่งมอื อาวธุ หรอืวตัถอุย่างอืน่อนัสามารถอาจใช้ในการกระท�าความ
ผิด หรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตาม มาตรา ๖๖(2) แต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอ
ให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ หรือเป็นการจับผู้ต้องหา หรือจ�าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูก
ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ ซึ่งในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติได้มีหลักเกณฑ์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินกรณกีารจบักมุหรอืควบคมุพนกังานขบัรถไฟว่า การจบักมุพนกังานรถไฟในขณะ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่นัเกีย่วกบัการเดนิรถโดยตรง ซึง่ถ้าไม่มพีนกังานผูน้ัน้ก�ากบัการอยูแ่ล้วอาจเกดิภยนัตรายแก่
ประชาชน ดังนี้  
  (๑) แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาของผูจ้ะถกูจบัทราบก่อนว่า ผูน้ัน้จะถกูจบัในข้อหาใด เพือ่จะได้จดัหา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หากผู้บังคับบัญชาอยู่ใกล้ในขณะจับกุมให้แจ้งด้วยวาจาโดยตรง ถ้าผู้บังคับบัญชาอยู่
ไกลจะแจ้งโดยให้ผู้ถูกจับนั้นติดต่อกับนายสถานีรถไฟนั้นเองก็ได้ แต่ถ้านายสถานีเป็นผู้จะถูกจับและมีผู้
ช่วยสถานอียูก่ใ็ห้ผูช่้วยสถานเีป็นผูแ้จ้ง ถ้าหากไม่มผีูช่้วยสถานกีใ็ห้นายสถานผีูจ้ะถกูจบัเป็นผูแ้จ้งเองและ
ให้บันทึกการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน
  (2) ถ้าหาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้ ก็ให้ควบคุมตัวผู้นั้นไว้ และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ระหว่างนั้นให้รีบติดต่อผู้บังคับบัญชาของผู้จะถูกจับเพื่อหาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่ผู้จะถูกจับจะหลบ
หนี หรือจะก่อเหตุอันตรายแก่ประชาชนก็ให้จับกุมได้
  (๓) ผู้บังคับบัญชาของผู้ที่จะถูกจับซึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนปรากฏตามบัญชีแสดงต�าแหน่ง
หน้าที่พนักงานรถไฟ … 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าจุดตัดทางรถไฟซึ่งเป็นทางตัดผ่านระหว่างทางถนนกับทาง
รถไฟเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นในการสญัจรไปมาของประชาชน คงเป็นไปไม่ได้ว่าทางถนนกบัทางรถไฟจะ
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คู่ขนานไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจุดตัดผ่าน จุดตัดผ่านทางรถไฟจะท�าให้การเดินทางโดยรถยนต์ไม่ต้องอ้อมไป
ไกลซึง่จะเป็นการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิและเวลา อย่างไรกต็าม พบว่ามอีบุตัเิหตเุกดิบรเิวณจดุตดัทางรถไฟอยู่
บ่อยครัง้ ซึง่อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากจุดตดัทางรถไฟนัน้ม ี2 ประการคอื ประการแรก อบุตัิเหตเุกดิขึน้เนื่องจาก
ทศันวสิยัและสภาพแวดล้อม ตลอดจนความบกพร่องของอปุกรณ์ทีไ่ม่ดบีรเิวณจดุตดัทางรถไฟ ประการที่ 
2 อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ ความคะนอง และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
  ดังนั้น การลดอุบัติเหตุในเรื่องดังกล่าวอาจท�าได้โดยการใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทัศนวิสัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ โดยการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายหรือ
การก่อสร้างทางตดัผ่านต่างระดบั (ซึง่ต้องใช้เงนิจ�านวนมาก มผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็น
อยู่ของประชาชนสองข้างทาง) ส่วนทางแก้ไขในประการที่ 2 นั้น ท�าได้โดยการควบคุมผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
การให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูข้บัขีย่านพาหนะเกีย่วกบัสาเหตแุละความร้ายแรงของอนัตรายทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้ ส่งเสรมิวนิยัจราจร ปิดจดุลกัผ่านหรอืการปิดจดุตดัทางรถไฟบางแห่งทีไ่ม่จ�าเป็น การปิดกัน้จดุตดัทาง
รถไฟเพือ่ให้รถไฟผ่านควรใช้เวลาทีน้่อยทีส่ดุเพือ่ให้ผูข้บัขีม่คีวามอดทนและไม่อยากฝ่าฝืนเครือ่งกัน้ ส่วนใน
การจดัท�าจดุตดัผ่านทางรถไฟในแต่ละจดุจะต้องมกีารส�ารวจและวางแผนถงึพืน้ทีแ่ละความจ�าเป็นทีต้่องจดั
ให้มจีดุตดัทางรถไฟ โดยต้องจดัให้มเีพยีงพอตามความจ�าเป็นแต่ไม่ใช่ท�าจดุตดัทางรถไฟโดยถอืเอาแต่ความ
สะดวกของทางรถยนต์เพียงอย่างเดียว ทางลักลอบตัดผ่านซึ่งหากไม่มีความจ�าเป็นก็สมควรที่จะด�าเนิน
การปิดทางดงักล่าวโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ
ปิดกั้นและเจรจากับผู้ลักลอบกระท�าการเช่นนั้น เพราะเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย 
ของประชาชน เมื่อสถานที่ใดถูกก�าหนดให้เป็นจุดตัดทางรถไฟ ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วย
งานราชการบรหิารส่วนท้องถิน่จะต้องร่วมมอืกนัจดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานตลอดจนการจดัท�าสญัญาณเตอืน
แก่ผูข้บัขีย่านพาหนะให้ได้ครบถ้วนและให้ได้มาตรฐาน ควรจดัท�าทางลอดหรอืทางต่างระดบัในจดุตดัทาง
รถไฟที่ส�าคัญ ๆ  ให้ครบเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและปัญหาจราจร หากงบประมาณในการจัดท�าไม่เพียงพอ 
หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องต้องร้องขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณมาให้เพิ่มเติม และรัฐบาลควร
ให้ความส�าคัญแก่ปัญหาในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่
น่าพิจารณาต่อมาอีกว่า เพราะเหตุใดจึงไม่มีการด�าเนินการจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวโดย
การสร้างทางต่างระดับหรือการขุดเจาะอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ดังเช่นที่ได้มีการจัดท�าในบางแห่งบางพื้นที่
ในประเทศไทยหรือที่มักจะมีการจัดท�ากันในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  การรถไฟแห่งประเทศไทยควรจัดให้มีการจัดท�าทะเบียนประวัติของจุดตัดรถไฟต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการบริหารความปลอดภัย และใช้ในการจัดล�าดับความส�าคัญของจุดตัดรถไฟเพื่อปรับปรุงให้เกิดความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อีก
ทั้งเมื่อมีการบันทึกข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุหรือการสอบถามจะท�าให้ทราบถึงปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิด
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ขึ้นซึ่งท�าให้สามารถคาดเดาได้ว่า จุดตัดทางรถไฟอื่นก็อาจเกิดปัญหาเช่นเดียวกันได้ เพื่อที่จะได้หาทาง
ป้องกันไว้ล่วงหน้า ในทะเบียนประวัติจุดตัดทางรถไฟนั้นควรมีการระบุถึงจ�านวนขบวนรถไฟและปริมาณ
รถยนต์ที่ผ่าน ความเร็วของรถยนต์และรถไฟที่วิ่งผ่าน ลักษณะทางเรขาคณิตในการมองเห็น สิ่งที่บดบัง
สายตา การควบคุมจุดตัดทางรถไฟและเครื่องหมายจราจรที่ใช้บริเวณนั้น และในบางจุดตัดทางรถไฟอาจ
เป็นจดุตดัทางรถไฟทีม่กีารลกัลอบตดัถนนผ่านซึง่ส่งผลให้เป็นจดุตดัทางรถไฟทีม่อีนัตรายสงูต่อผูข้บัขีย่าน
พาหนะและผูใ้ช้ทาง เพือ่ความปลอดภยัของประชาชนจงึควรให้มกีารปิดบางจดุตดัทีม่อีนัตรายนัน้หรอืจดุ
ตัดที่ไม่มีความจ�าเป็นลง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟนั้น ๆ ได้อีก
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  There are 2,463 railway crossings in Thailand.  Only 699 crossings have the 
systems to prevent accidents.  It means that over one thousand crossings do not have 
the accident-preventing systems installed, which result in frequent accidents. There 
are many causes of accidents due to poor visibility, environment, faulty mechanical 
equipment at the crossings, carelessness, and ignoring traffic rules. There should be 
guidelines for solving these traffic problems, the setting up of necessary instruments 
and traffic signs which various departments responsible should join forces to provide 
safety and eliminate accidents. 
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