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สถานะทางกฎหมายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
พรหมภัสสร ภักดีเทศพิทกั ษ์ *
สุ นทร มณีสวัสดิ์**
ภูมิ โชคเหมาะ, ปิ ยะนุช โปตะวณิช***

บทคัดย่ อ
การจัดทาบริ การสาธารณะด้านคมนาคมขนส่ งระบบรางเป็ นการบริ การสาธารณะที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งที่ รัฐต้องจัดให้มีแก่ ประชาชน เพราะเป็ นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน พัฒนา
เศรษฐกิ จ และความมัน่ คงของประเทศ รัฐได้มอบอานาจให้แก่การรถไฟแห่ งประเทศไทยซึ่ งเป็ น
รัฐวิสาหกิจและมีสถานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2494 เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาบริ การสาธารณะดังกล่าวแทนรัฐ โดยมีทรัพย์สิน
เป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง ในการจัดทาบริ การสาธารณะให้สาเร็ จไปด้วยดี การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวนมากและนาไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน จากการศึกษา
พบว่าอสังหาริ มทรัพย์บางประเภทมีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตรงกับสถานะทางกฎหมาย เช่น
ที่ ดินที่ ต้ งั สถานี รถไฟ ที่ ดินที่ วางรางรถไฟ เป็ นต้น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์บ างประเภทมี ก ารใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์สิ นไม่ตรงกับ สถานะทางกฎหมาย เช่ น ที่ ดินที่ นาออกให้เอกชนเช่ า ในเชิ ง
พาณิ ชย์ เป็ นต้น จึงควรที่จะทาการถอนสภาพทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายเพื่อให้มีสถานะทาง
กฎหมายตรงกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และในเรื่ องการคุ ม้ ครองอสังหาริ มทรัพย์ของการ
รถไฟแห่ งประเทศไทยพบว่ายังมีการคุ ม้ ครองที่ไม่ครอบคลุม เมื่ออสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทยเป็ นทรั พ ย์ม หาชนและเป็ นที่ ดิ น ของประเทศชาติ จึ ง ควรคุ ้ม ครองและรั ก ษา
ประโยชน์ ข องรั ฐ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ข องมหาชนให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด และการน า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยออกให้ เ ช่ า ที่ จ ะเป็ นการกระท าภายในขอบ
วัตถุ ป ระสงค์ตามพระราชบัญญัติก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2494 นั้นจะต้องค านึ งถึ ง
วัตถุประสงค์แห่งการเช่าที่ตอ้ งเกี่ยวข้องเป็ นประโยชน์ต่อกิจการรถไฟและต้องมีระยะเวลาการเช่าที่
ไม่ ย าวนานจนท าให้ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทยเสี ยประโยชน์ จ ากการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อกิจการเกี่ยวกับการเดินรถไฟ
คาสาคัญ : บริ การสาธารณะ/ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน/ การรถไฟแห่งประเทศไทย
*
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Legal Status Concerning the Immovable Estates of State
Railway of Thailand
Phrompassorn Pakdeethedpitak*
Sunthorn Maneesawat**
Poom Chokmoa, Piyanuch Potavanich***

Abstract
Making the public service dealing with communication of rail system
transportation is one of the key public services which the government must make
available to the population because it’s a development of the quality of life of the
population, economic development and security of the country. The government has
vested the power on the State Railway of Thailand, as a governmental public
enterprise and has the status as a juristic person in accordance with the public limited
law for the organization of the State Railway of Thailand Act B.E. 2494 as the entity
to proceed with making the said public service on the government’s behalf with its
estates as one of the crucial instruments in making the public services to carry on
well.
The State Railway of Thailand has a large number of immoveable estates and
are produced for exploitation differently. From the study, it’s found that certain
kinds of immovable estates were exploited of the estates meeting with their legal
statuses such the train station situation site land, the railroad tract situation land for
instances. And certain kinds of immovable estates were exploited on the estates not
meeting with their legal statuses such as the land parcel produced for commercial
lease to a private person for instance, therefore, it’s expedient to make the revocation
of the legal statuses for the said estate so they correspond with the exploitation of the
estates and in respect of the protection of the immovable estates of the State Railway
of Thailand it’s found that the protection has not yet been sufficiently covered. Since
the immoveable estates of the State Railways of Thailand are public estate and the
national land parcels, therefore, must be protected and conserved of the governmental
interests, the public interests, to yield optimal benefits.
And on the matter of
producing immovable estates for lease is an act within the scope of objectives
following the State Railway of Thailand Act B.E. 2494 consideration must be given
on the objectives of the lease which must be involved and of interest to SRT business
operation and must with lease term which is not too long to the extent that the same
makes the State Railway of Thailand loose the interest on usage of the immoveable
estates for the State Railway of Thailand train operation business.
Keywords : Public Services / State Public Domains / State Railway of Thailand
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บทนา
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจัดตั้ง
ขึ้ นตามพระราชบัญญัติก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2494 มี ภารกิ จจัดทาบริ การสาธารณะ
ขนส่ งทางราง การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมี อสังหาริ มทรั พย์จานวนมากและเป็ นทรั พย์สินของ
แผ่น ดิ นทั้ง หมด แต่ จะเป็ นทรั พ ย์สิ นของแผ่นดิ นประเภทใดนั้นขึ้ น อยู่ก ับ การใช้ป ระโยชน์ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆว่าได้นาไปใช้ประโยชน์โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณะหรื อไม่
การจัดทาบริ การสาธารณะเป็ นภารกิ จของรั ฐที่จาเป็ นต้องจัดทาให้แก่ ประชาชนไม่ว่าจะ
เป็ นการรักษาความสงบเรี ยบร้อย หรื อการอานวยความสะดวกพัฒนาคุณภาพชี วิตให้แก่ประชาชน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบในการจัดทาบริ การสาธารณะ นานาประเทศได้นาหลักการจัดทา
บริ การสาธารณะของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปเป็ นแบบอย่างรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ศาสตราจารย์ Léon Duguit วางแนวความคิดเกี่ยวกับบริ การสาธารณะโดยกาหนดให้การ
บริ การสาธาณะเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ดาเนิ นการจัดทาโดยนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน อยูภ่ ายใต้ระบบกฎหมายปกครองและเขตอานาจศาลปกครอง จากแนวคิดดังกล่าว
จึงเกิ ดหลักสาคัญสามประการเกี่ ยวกับบริ การสาธารณะ กล่าวคื อ ประการแรกองค์ประกอบด้าน
วัตถุ บริ การสาธารณะจะต้องมีวตั ถุ ประสงค์ที่เกี่ ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ประการที่สอง
องค์ประกอบด้านโครงสร้าง บริ การสาธารณะเป็ นภารกิจของรัฐที่จะต้องจัดทาเพื่อประชาชน การ
ดาเนิ นกิ จการจึงต้องจัดทาโดยนิ ติบุคคลตามกฎหมายมหาชนซึ่ งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ ประการที่
สาม ระบบกฎหมาย บริ การสาธารณะจะต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายปกครองและอยู่ในอานาจ
ศาลปกครอง (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, น.23-24)
นอกจากนี้ แ ล้วการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะยัง ต้องอยู่บ นหลัก เกณฑ์ ส าคัญ พื้ นฐานสาม
ประการ ได้แ ก่ ประการแรก หลัก ความเสมอภาค (Equality) บริ ก ารสาธารณะจัด ท าขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ง ประเทศ ไม่ ได้จดั ท าขึ้ นเพื่ อประโยชน์ข องบุ คคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน ประการที่
สอง หลักความต่อเนื่อง (Continuity) บริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่มีความจาเป็ นสาหรับประชาชน
เช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาล รถโดยสาร เป็ นต้น หากบริ การสาธารณะหยุดให้บริ การย่อมทาให้
ประชาชนเกิดความไม่ปลอดภัยเดือดร้อนหรื อได้รับผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นบริ การสาธารณะจึง
ต้อ งมี ค วามสม่ า เสมอต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา ประการที่ ส าม หลัก การปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง
(Adaptability) สังคมมีการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้าและมีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ความจาเป็ น
เหมาะสมในยุ ค สมัย หนึ่ งไม่ อ าจที่ จ ะเป็ นความจ าเป็ นเหมาะสมได้ต ลอดไป การปรั บ ปรุ ง
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เปลี่ยนแปลงบริ การสาธารณะเป็ นหลักพื้นฐานในการจัดทาบริ การสาธารณะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะอยูเ่ สมอ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, น.44-52)
ฝ่ ายปกครองจาเป็ นที่จะต้องมี อสังหาริ มทรัพ ย์เป็ นเครื่ องมือ สาคัญเพื่ อให้ภารกิ จจัดท า
บริ ก ารสาธารณะสาเร็ จลุ ล่ วง อสัง หาริ มทรั พ ย์ที่ใ ช้ใ นการจัดท าบริ การสาธารณะจึ งเป็ นทรั พ ย์
มหาชนถือเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิ น และมีความจาเป็ นต้องคุม้ ครองทรัพย์น้ นั ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้นอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ในการจัดทาบริ การสาธารณะจึงได้เอกสิ ทธิ์
ตามกฎหมายมหาชน
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดินมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยโรมัน เมื่อประเทศต่างๆใน
ยุโรปพัฒนากฎหมายของแต่ ล ะประเทศก็ น าหลัก กฎหมายโรมัน มาพิ จารณาประกอบการร่ า ง
กฎหมายภายในประเทศของตน กฎหมายโรมันยึดถื อหลัก กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์สิ นส่ วนบุ ค คล
(dominium) ว่าเป็ นสิ่ งที่ล่วงละเมิดมิได้ (inviolabilis) เว้นแต่จะมีเหตุผลด้านกฎหมายมหาชนอัน
เป็ นเหตุผลสาคัญ คือ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (res publica) ในสมัยพระเจ้าไกยุสกาหนดให้สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินเป็ นทรัพย์นอกพาณิ ชย์อนั ขึ้นกับทรัพย์มนุ ษย์สิทธิ และถือว่าสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินไม่ได้เป็ นของผูใ้ ดแต่เป็ นสมบัติของชุ มชน ส่ วนในสมัยพระเจ้าจัสติเนี ยนได้มีแนวคิดจัด
ให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยูใ่ นทรัพย์ประเภทที่มนุ ษย์ไม่สามารถถือเอาได้ เป็ นทรัพย์อนั ล่วง
ละเมิดมิได้ (res sanctae) ทรัพย์เหล่านี้ มีไว้เพื่อป้ องกันประเทศและถือว่าอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของ
เทพเจ้า เช่ น กาแพงเมือง ประตูเมือง เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั ยังคงมีการนาหลักแนวคิดเกี่ ยวกับ
กรรมสิ ท ธิ์ ของเอกชนจะต้อ งอยู่ ภ ายใต้ข ้อ จ ากัด ของประโยชน์ ส าธารณะ เช่ น การเวนคื น
อสังหาริ มทรัพย์ การห้ามมิให้ครอบครองปรปั กษ์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็ นต้น(ประชุ ม
โฉมฉาย, 2555, น.266-267)
ในศตวรรษที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดินเป็ นของกษัตริ ย ์ มีการคุม้ ครองทรัพย์สินเหล่านี้ โดย
การห้ามโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบครองกรรมสิ ทธิ์ และป้ องกัน
ไม่ให้กษัตริ ยฟ์ ุ่ มเฟื อยโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินเหล่านั้นไป เว้นแต่เป็ นการโอนโดยการสื บทอด
ราชสมบัติแก่ ทายาท และการโอนเพื่ อความจาเป็ นยามสงครามซึ่ ง ต้องมี ค่า ตอบแทนในราคาที่
เหมาะสม และยัง มี ขอ้ กาหนดห้ามประชาชนอ้างอายุความในการครอบครองทรั พย์สินขึ้ นต่อสู ้
กษัตริ ย ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1789 กษัตริ ยถ์ ูกล้มล้างจากการปฏิ วตั ิจึงได้มีการกาหนดให้ทรัพย์สินของ
กษัตริ ยเ์ ป็ นทรัพย์สินของชาติ และยังคงให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินตามหลักการห้ามโอนต่อไปทั้งนี้
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกษัริยแ์ ต่เป็ นเพื่อประโยชน์ของมหาชน (สุ นทรี ยา เหมือนพะวงศ์, 2537, น.
7-8)
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ทรัพย์สินของแผ่นดินแบ่งออกเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาและสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ น ทรั พ ย์ สิ นของแผ่ น ดิ น ธรรมดา หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ นของรั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ น ามาใช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์หรื อเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะแต่นามาใช้เพื่อประโยชน์โดยอ้อม
รัฐจึงเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาในลักษณะเดียวกันกับเอกชนถือครอง
ทรัพย์สินของตน และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304 กาหนดให้สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิ น หมายถึ ง ทรัพย์สินของแผ่นดิ นที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน ทรัพย์สินที่เป็ นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิ นประชาชนไม่สามารถอ้างสิ ทธิ
เพื่อเข้าใช้สอยทรัพย์สินนั้นได้โดยตรงเสมอไป แต่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากผูแ้ ทนของ
แผ่นดินเป็ นผูใ้ ช้ให้ เช่น ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
จัดทาบริ การสาธารณะต่างๆ ส่ วนทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันประชาชนสามารถที่จะเข้า
ใช้สอยสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้โดรตรง แต่จะยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อตนคนเดียวโดย
กระทบสิ ทธิ การใช้ของผูอ้ ื่นไม่ได้ เช่ น แม่น้ า ลาคลอง เป็ นต้น (เสนี ย ์ ปราโมช,ม.ร.ว., 2551, น.
108) เมื่อการใช้ประโยชน์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นเป็ นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการจัดทาบริ การ
สาธารณะจึงทาให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็ นทรัพย์สินที่มีความสาคัญและได้รับความคุม้ ครอง
จากรัฐมากกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาจึงได้รับการคุม้ ครอง
เพียงการห้ามมิให้ยึดบังคับชาระหนี้ ตามคาพิพากษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
1307 ส่ วนสาธารณสมบัติข องแผ่น ดิ นได้รับการคุ ้มครองห้า มไม่ ให้โอนสาธารณสมบัติข อง
แผ่นดินให้แก่กนั ห้ามมิให้ยกอายุความในเรื่ องทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นเป็ น
ข้อต่อสู ้กบั แผ่นดิน และห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 1305 มาตรา 1306 และมาตรา 1307 ตามลาดับ ซึ่ งการคุม้ ครองดังกล่าวแม้จะบัญญัติอยูใ่ น
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แต่ ก็ เ ป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ ข องเอกชนในการได้ก รรมสิ ท ธิ์
ทรั พย์สิน ข้อคุ ม้ ครองดังกล่ าวจึ งมี ลกั ษณะเป็ นเอกสิ ทธิ ตามกฎหมายมหาชนที่มีไว้แก่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินโดยยึดถือจากประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ
จากความแตกต่ า งดัง กล่ า วจึ ง นามาพิจารณาศึ ก ษาว่า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยได้นา
อสังหาริ มทรัพย์มาใช้ประโยชน์อย่างไร มีการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ตรงกันกับสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สินหรื อไม่ หากนาอสังหาริ มทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์โดยตรงในการ
จัดทาบริ ก ารสาธารณะย่อมทาให้อสั งหาริ มทรั พย์น้ นั มี ส ถานะเป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่นดิ น
โดยเฉพาะ แต่ ห ากน าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์น้ ัน มาใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ โ ดยอ้อ มในการจัด ท าบริ ก าร
สาธารณะย่อมทาให้อสังหาริ มทรั พย์น้ นั มี สถานะเป็ นทรั พย์สินของแผ่นดิ นธรรมดา และศึกษา
เกี่ ย วกับการให้ค วามคุ ม้ ครองอสั ง หาริ ม ทรั พยของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย การดู แลจัดการ
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อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดรวมไปถึงการหาแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะสามารถนาอสังหาริ มทรัพย์
ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมาใช้ไ ด้อย่า งเป็ นธรรมและเกิ ดประโยชน์ แก่ ป ระเทศชาติ และ
ประชาชนสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิวฒั นาการของการจัดทาบริ การสาธารณะ และทรัพย์สินของ
แผ่นดิน เพื่อให้ทราบถึงหลักการพื้นฐานในการจัดทาบริ การสาธารณะของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย และทราบถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่ งทรัพย์สินของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยถือเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน
2. เพื่อศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิ นในประเทศไทย และกฎหมาย
เกี่ ยวกับการรถไฟแห่ งประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึ งความแตกต่างและการคุ ม้ ครองทรัพย์สินของ
แผ่นดินซึ่ งทรัพย์สิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยถือเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน
3. เพื่อศึกษาปั ญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
4. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย แบ่งแยกประเภทอสังหาริ มทรัพย์ การได้รับความคุม้ ครองเอกสิ ทธิ์ ทางกฎหมาย รวมไปถึงการ
ดูแลจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
5. เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย การดูแลจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายและการคุม้ ครองทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นามาใช้ให้เกิดความชัดเจน
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดวิธีการศึกษา/วิจัย
บทความฉบับนี้ ศึกษาถึ ง แนวคิด ทฤษฎี วิวฒั นการของการจัดท าบริ การสาธารณะและ
ทรั พย์สินของแผ่นดิ น ประวัติความเป็ นมาวัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งการรถไฟแห่ งประเทศไทย
รวมไปถึ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ นของแผ่น ดิ นและกฎหมายเกี่ ย วกับ การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ สถานะทาง
กฎหมายเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยและทาให้ทราบถึงสถานะทาง
กฎหมายเกี่ ยวกับอสังหาริ ม ทรั พ ย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย การได้รับความคุ ม้ ครองของ
ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ตลอดรวมไปถึงการดูแลจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของการ
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รถไฟแห่ งประเทศไทย อันเป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมเป็ นธรรม และมีความชัดเจนเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
มากขึ้น
วิธีดาเนินงานศึกษา/วิจัย
การดาเนิ นการศึกษาใช้วิธีการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจาก
ตารากฎหมาย บทความวารสารทางวิ ช าการสาขานิ ติศ าสตร์ และสาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อง ตัว บท
กฎหมาย ค าพิ พ ากษาศาลจากห้ อ งสมุ ด และสถาบัน ต่ า งๆ ข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์ เน็ต รวมทั้งกรณี ศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิ นและทรัพย์สินของการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เอกสารทั้ง หมดนี้ จะได้นามาประมวลเป็ นข้อมู ลเพื่อวิเคราะห์ ก ฎหมายหา
ข้อสรุ ปและนามาแก้ปัญหาที่มุ่งศึกษารวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่ควรจะเป็ นต่อไป
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาแบ่งออกเป็ นสามประการ ดังนี้
1. การแบ่งแยกประเภทอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวนมากและมีการนาไปใช้ในลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป จึ งอาจก่ อให้เกิ ดความสับสนว่าอสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่ าวแท้จริ งแล้วมี การ
นาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณะหรื อไม่ และมีสถานะทางกฎหมาย
อย่างไร
ทฤษฎีบริ การสาธารณะวางหลักในการจัดทาบริ การสาธารณะว่าจะต้องอยูบ่ นหลักพื้นฐาน
สามประการ ได้แก่ ประการแรก หลักความเสมอภาค (Equality) ประชาชนทุกคนมีสิทธิ ได้รับ
บริ ก ารสาธารณะโดยเท่ า เที ย มกัน ประการที่ ส อง หลัก ความต่ อ เนื่ อ ง (Continuity) บริ ก าร
สาธารณะต้องมีความสม่าเสมอต่อเนื่ องตลอดเวลา ประการที่สาม หลักการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
(Adaptability) บริ ก ารสาธารณะต้อ งสอดคล้อ งกับ สภาพสั ง คมปั จจุ บ นั และความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การสาธารณะอยูเ่ สมอ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, น.44-52) ซึ่ งรัฐได้มอบอานาจให้การ
รถไฟแห่ งประเทศไทยเป็ นผูจ้ ดั ทาบริ การสาธารณะคมนาคมขนส่ งทางราง การดาเนิ นกิจการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องอยูภ่ ายใต้หลักพื้นฐานสามประการนี้
ในการจัดทาบริ การสาธารณะของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้องมีทรัพย์สินเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการดาเนินภารกิจให้บริ การสาธารณะสาเร็ จลุล่วง ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินแบ่งออกเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
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และสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น ทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมดา หมายถึ ง ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้
นามาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแต่นามาใช้เพื่อประโยชน์
โดยอ้ อ ม ส่ วนสาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ นของแผ่ น ดิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้เ พื่อประโยชน์ ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
มาตรา 1304 จึ ง เห็ นได้ว่า สาธารณสมบัติ ข องแผ่นดิ นเป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ มี ไ ว้เ พื่ อ จัด ท าบริ ก าร
สาธารณะ จึงเป็ นทรัพย์ที่มีความสาคัญต่อส่ วนรวมและได้รับความคุม้ ครองมากกว่าทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดา
การรถไฟแห่ งประเทศไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 การจัดทาบริ การสาธารณะของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจึงต้อง
มุ่งเน้นในด้านการคมนาคมขนส่ งระบบรางเพื่อเป็ นประโยชน์แก่มหาชน ตามพระราชบัญญัติจดั
วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มาตรา 3(1) ให้ความหมายของคาว่า “รถไฟ” หมายความว่า
กิจการที่จดั ทาขึ้นเพื่อหาประโยชน์ดว้ ยวิธีบรรทุก ส่ งคนโดยสารและสิ นค้าบนทางซึ่ งมีราง และ
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 6 กาหนดให้การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยรับโอนกิจการมาจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม ให้จดั ดาเนินงานและนามาซึ่ งความ
เจริ ญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชน์แห่ งรัฐและประชาชน ดังนั้นภารกิจหลักในการจัดทาบริ การ
สาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การบรรทุกขนส่ งคนโดยสารและสิ นค้า
ระบบราง และต้องจัดดาเนินงานมาซึ่ งความเจริ ญของกิจการรถไฟ
เมื่อการรถไฟแห่ งประเทศไทยมีภารกิ จหลักในการจัดทาบริ การสาธารณะคมนาคมขนส่ ง
ทางราง จึ ง ท าการศึ ก ษาว่า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยได้น าไปใช้เ พื่ อ
ประโยชน์ โ ดยตรงในการจัด ท าบริ ก ารสาธารณะหรื อ ไม่ โดยแบ่ ง พิ จ ารณาศึ ก ษาออกเป็ นสอง
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความชัดเจนว่าใช้ประโยชน์โดยตรงในการจัดทา
บริ การสาธารณะ คือ ที่ดินที่ต้ งั สถานี รถไฟและที่ดินที่ต้ งั โกดังเก็บสิ นค้า ที่ดินที่ใช้วางรางรถไฟ
และที่ ดินสองข้างทางรถไฟที่ เป็ นเขตทาง อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทนี้ มีค วามชัดเจนว่ามี ไ ว้เพื่ อ
ประโยชน์โดยตรงเกี่ ยวกับกิ จการรถไฟและการเดิ นรถไฟซึ่ งเป็ นประโยชน์โดยตรงในการจัดทา
บริ การสาธารณะ จึงมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่สอง คืออสังหาริ มทรัพย์ที่
มีความไม่ชดั เจนว่ามีไว้เพื่อประโยชน์โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณหรื อไม่ โดยนามาศึกษา
ดังนี้
1) บ้านพักนายสถานีรถไฟ เมื่อพิจารณาถึงการเข้าใช้ประโยชน์ในบ้านพักนายสถานีรถไฟ
อาจก่อให้เกิดความสับสนว่าการเข้าใช้ประโยชน์ในบ้านพักนายสถานี รถไฟเป็ นไปเพื่อประโยชน์
เฉพาะส่ วนตัวของนายสถานี รถไฟโดยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนหรื อไม่ จากการศึกษาพบว่า
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แม้บา้ นพักจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของนายสถานี รถไฟที่ ใช้พกั อาศัย แต่ตามอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของนายสถานีรถไฟจะต้องเป็ นผูด้ ูแลและคอยสับหลีกรางรถไฟ
ไม่ให้ขบวนรถไฟชนกัน เป็ นเรื่ องที่นายสถานีรถไฟจะต้องเป็ นผูด้ ูแลการเดินรถ ณ ขณะเวลาที่จะมี
ขบวนรถไฟผ่านสถานี รถไฟ บ้านพักนายสถานี รถไฟจึ งเป็ นทรั พย์ที่ตอ้ งจัดให้มีไว้เพื่อให้นาย
สถานีรถไฟได้พกั อาศัยและคอยปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลการเดินรถไฟที่ผา่ นสถานี ให้เกิดการสับหลีกทาง
กันโดยปลอดภัย ซึ่ ง ความปลอดภัย ย่อมเป็ นจุ ดมุ่ ง หมายส าคัญ ของการบริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ
บ้านพักนายสถานี จึงมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรงตามจุดประสงค์แห่ งการจัดทาบริ การสาธารณะ
ที่ดินที่ ต้ งั บ้านพักนายสถานี รถไฟจึงมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
2) ที่ดินที่ต้ งั กิจการโรงแรมรถไฟ ในปั จจุบนั โรงแรมรถไฟหัวหิ นได้นาออกให้เอกชนเช่า
บริ หารกิ จการ โดยการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยนารายได้จากการให้เช่ ามาบริ หารกิ จการภายใน
หน่วยงาน เช่นนี้แล้วสถานะทางกฎหมายของโรงแรมรถไฟหัวหิ นจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร
โดยทัว่ ไปเมื่อหน่วยงานของรัฐนาทรัพย์สินออกให้เอกชนเช่าแล้วนารายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
มาบริ หารจัดการภายในหน่วยงาน การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวแม้ประโยชน์สุดท้ายจาก
รายได้ของการให้เช่าจะตกได้แก่แผ่นดินก็ตามแต่เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่ได้นามาใช้ประโยชน์โดยตรง
ในการจัดทาบริ การสาธารณะหรื อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ทรั พ ย์สินดังกล่ า วก็จะมี
สถานะเป็ นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับโรงแรมรถไฟหัวหิ นนั้นการ
จัดทาบริ การสาธารณะด้า นคมนาคมขนส่ งจาเป็ นที่ จะต้องมี ส ถานที่ พกั อาศัย ให้เช่ าชั่วคราวแก่
ประชาชนผูเ้ ดินทางเพื่อในกรณี จาเป็ นประชาชนผูเ้ ข้าใช้บริ การสาธารณะจะได้มีที่พกั สาหรับการ
เดิ นทางได้ เช่ น เมื่อเดิ นทางมาถึ งจุดหมายปลายทางกลางดึ ก หรื อจะต้องออกเดิ นทางกลางดึ กก็
สามารถพัก อาศัย ที่ โรงแรมก่ อนได้ เป็ นต้น ดัง นั้นเพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ ผูเ้ ข้า ใช้
บริ การสาธารณะและเป็ นการส่ งเสริ มกิจการของรัฐที่จดั ทาบริ การสาธารณะเกี่ ยวกับการคมนาคม
ขนส่ ง จึงจาเป็ นที่จะต้องมีที่พกั อาศัยให้เช่าชัว่ คราวแก่ประชาชนผูเ้ ข้าใช้บริ การ แม้การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยนาโรงแรมรถไฟหัวหิ นให้เอกชนเช่าบริ หารกิ จการแล้วก็ตามแต่เมื่อวัตถุ ประสงค์ใน
การจัด ท าโรงแรมนั้น ยัง คงให้ บ ริ ก ารที่ พ กั แก่ ป ระชาชนทั่ว ไปหรื อ ประชาชนผู เ้ ข้า ใช้บ ริ ก าร
สาธารณะการรถไฟแห่ งประเทศไทยก็ได้ ประกอบกับกิ จการบางอย่างรัฐไม่จาเป็ นต้องจัดทาเอง
เพราะกิ จการบางประเภทในปั จจุบนั เอกชนอาจมี ความสามารถหรื อมี ประสบการณ์ ในการจัดทา
ภารกิ จ ที่ แ บ่ ง ย่อ ยมาจากบริ ก ารสาธารณะนั้น ๆได้ดีก ว่า รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ดัง นั้น เมื่ อ
พิจารณาจากสภาพและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเห็นว่ายังคงเป็ นการนาทรัพย์สิน
มาใช้ประโยชน์โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณะซึ่ งเป็ นลักษณะการใช้ทรัพย์สินแบบสาธารณ
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สมบัติของแผ่นดิน โรงแรมรถไฟหัวหิ นจึงยังคงมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
3) อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยนาออกให้เอกชนเช่ าในเชิ งพาณิ ชย์
เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ท่านศาสตราจารย์ มรว.เสนี ย ์ ปราโมช ให้ความเห็ นว่า “กิ จการงานของรัฐบาลที่ดาเนิ นไปก็โดยมี
จุดสุ ดท้ายเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ถา้ ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อกิ จการไม่ได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
โดยตรงหรื อสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันแล้ว ก็หาใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามความหมาย
มาตรา 1304 ไม่” (เสนีย ์ ปราโมช,ม.ร.ว., 2551, น.107) จึงเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่จะเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินได้น้ นั จะต้องมีการใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยตรง เช่น ทางรถไฟ ถนน
เป็ นต้น ส่ วนทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยอ้อม แม้ผลประโยชน์สุดท้ายจะเป็ น
ประโยชน์แก่ ส่วนรวมก็ตาม แต่ก็จะทาให้มีสถานะเป็ นเพียงทรั พย์สินของแผ่นดิ นธรรมดา แม้
รายได้จากการให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์สามารถนามาใช้ในการดาเนิ นกิ จการภายในการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยได้ก็ตาม แต่ก็มิใช่นามาใช้เพื่อประโยชน์โดยตรงในการคมนาคมขนส่ งทางราง ไม่ได้
นามาใช้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการเดินรถไฟ แต่เป็ นการนาทรัพย์สินออกให้เอกชนรายใดรายหนึ่ ง
เช่ าเพื่อหาประโยชน์และเอกชนรายนั้นจ่ายค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ดังนั้นอสังหาริ มทรัพย์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนาออกให้เช่าแม้จะได้รับค่าตอบแทนมาบริ หาร
กิ จการภายในหน่ วยงานแต่ ก็ ถื อเป็ นการใช้อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่อประโยชน์ใ นการจัดท าบริ ก าร
สาธารณะโดยทางอ้อม จึ ง มี ล ัก ษณะการใช้ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์สิ น แบบทรั พ ย์สิ นของแผ่นดิ น
ธรรมดา และหากอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ได้มาโดยการเวนคืนจากเอกชนย่อมทาให้อสังหาริ มทรัพย์
ดัง กล่ า วมี ส ถานะเป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่น ดิ น แต่ เ ริ่ ม แรก จึ ง ส่ ง ผลให้ก ารใช้ป ระโยชน์ใ น
ทรั พย์สิ นไม่ตรงกับ สถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์สิน และยัง เป็ นการขัดต่ อพระราชกฤษฎี ก า
เวนคืนที่ดินที่ได้ระบุเหตุแห่งการเวนคืนทรัพย์สินไว้แล้ว สถานะทางกฎหมายของอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวจึงไม่ตรงกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ควรที่จะมีการถอนสภาพทรัพย์สินจากการเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินนั้นตรงกับประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพย์สิน ซึ่ งประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2) กาหนดการถอนสภาพสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทาการถอนสภาพโดยพระราช
กฤษฎีกา หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี จะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูใ้ ช้หรื อจัดหา
ประโยชน์ ก็ ไ ด้ หากจะโอนต่ อ ให้ เ อกชนให้ ก ระท าโดยพระราชบัญ ญัติ หากจะน าไปจัด เพื่ อ
ประชาชนตามกฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่นให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้ เมื่อมีการถอน

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2560

180

สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นแล้ว ก็ตอ้ งพิจารณาไปถึ งการคุม้ ครองทรัพย์สินดังกล่าวว่าจะมี
การคุม้ ครองทรัพย์สินอย่างไร
อย่างไรก็ตามหากเป็ นการจัดสรรที่ดินบางส่ วนให้เอกชนเช่าที่ดินทาร้านค้าต่างๆในบริ เวณ
สถานีรถไฟเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การรถไฟนั้น เมื่อพิจารณาหลักพื้นฐานสาคัญใน
การจัดทาบริ การสาธารณะจะต้องคานึ งถึ งหลักการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงซึ่ งหมายถึ งว่าการจัดทา
บริ การสาธารณะจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจัดทาบริ การสาธารณะให้พฒั นาเจริ ญก้าวหน้า
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและจะต้องเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้า
มาใช้ประโยชน์จากบริ การสาธารณะนั้นๆ การอานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยจึงเป็ นภารกิจโดยตรงอย่างหนึ่ งที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้องจัดทาเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มให้การบริ การสาธารณะคมนาคมขนส่ งทางรถไฟนั้นมีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นเมื่อร้ านค้าต่างๆภายในบริ เวณสถานี
รถไฟมีประโยชน์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ข้าใช้บริ การรถไฟ จึงถือว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่นา
ออกให้เอกชนเช่าในลักษณะดังกล่าวเป็ นการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อจัดทาบริ การสาธารณะ
โดยตรงและมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
4) อสังหาริ มทรัพย์ที่เวนคืนมาโดยการรถไฟแห่ งประเทศไทย สามารถแบ่งลักษณะการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมาได้สามประการ กล่าวคือ ประการแรกหากยังไม่ได้นา
ทรัพย์สินที่เวนคืนไปใช้ประโยชน์ใด เมื่อการรถไฟแห่ งประเทศไทยยังได้มีการถือกรรมสิ ทธิ์ หวง
กันทรัพย์น้ นั ไว้อยู่ ทรัพย์สินดังกล่าวก็ยงั คงมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะเช่ นเดิ ม ประการที่ สองหากมี ก ารนาทรั พย์สิ นที่ เวนคื นไปใช้ประโยชน์
โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณะ ก็ยอ่ มมีผลให้ทรัพย์สินนั้นมีสถานะทางกฎหมายตรงกับการ
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนทรัพย์สิน ส่ งผลให้ทรัพย์สินที่เวนคืนมามีสถานะเป็ น
สาธารณสมบัติข องแผ่นดิ นเพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะ ประการที่ สาม หากมีก ารนา
ทรัพย์สินที่เวนคืนไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แห่ งการเวนคืน ไม่มีการนาทรัพย์สิน
ไปใช้ประโยชน์โดยตรงในการจัดทาบริ การสาธารณะ แต่นาทรั พย์สินออกให้เอกชนเช่ าเพื่อนา
รายได้จากการเช่ ามาใช้ในการบริ หารกิ จการของการรถไฟแห่ งประเทศไทย การใช้ทรั พย์สินใน
ลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการใช้เพื่อการจัดทาบริ การสาธาณะทางอ้อมอันเป็ นการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินตามลักษณะทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มีผลให้สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินไม่
ตรงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่ งถ้าจะให้สถานะของทรัพย์สินสอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นจะต้องมีการถอนสภาพทรัพย์สินนั้นออกจากการเป็ นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินก่อนโดยทาเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสองดังที่กล่าว
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ไปแล้วข้างต้น และมีขอ้ ควรพิจารณาว่าทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืนนั้นเมื่อมีการระบุวตั ถุประสงค์
ในการเวนคืนในพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินไว้ชดั แจ้งแล้ว การรถไฟแห่ งประเทศไทยจึงควรที่จะ
นาอสังหาริ มทรัพย์ที่เวนคืนมาจากประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาบริ การสาธารณะให้ตรง
ตามวัตถุ ประสงค์แห่ งการเวนคื นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎี กาเวนคืนที่
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ประชาชนที่ถูกเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์และเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐและประชาชนส่ วนรวม
2. การคุม้ ครองอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การคุม้ ครองทรัพย์สินของแผ่นดินมีวิวฒั นาการมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินของกษัตริ ย ์ ต่อมาเมื่อกษัตริ ยถ์ ูกล้มล้างลงในปี ค.ศ.1789 หลักการคุม้ ครองทรัพย์สินของ
กษัตริ ยจ์ ึงเปลี่ ยนมาเป็ นการคุ ม้ ครองทรัพย์สินของรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทรัพย์สินของรัฐคงอยู่
ต่อไปเพื่อเป็ นประโยชน์ของมหาชน (สุ นทรี ยา เหมือนพะวงศ์, 2537, น.7-8) ทรัพย์สินของแผ่นดิน
แบ่งออกเป็ นทรั พย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาและสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น ซึ่ งมี ความแตกต่า ง
หลายประการ เช่น การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การให้ความคุม้ ครองในทรัพย์สิน การสิ้ นสภาพ
ทรัพย์สิน เป็ นต้น ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาจะนามาใช้ประโยชน์ในการจัดทาบริ การสาธารณะ
โดยอ้อมและจะได้รับการคุม้ ครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 1307 ห้ามมิให้ยึด
บังคับชาระหนี้ ส่ วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนหรื อใช้
ประโยชน์ในการจัดทาบริ การสาธารณะโดยตรงและได้รับการคุม้ ครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์มาตรา 1305 ห้ามมิ ให้โอนสาธารณสมบัติข องแผ่นดิ นเว้นแต่อาศัย อานาจแห่ งบท
กฎหมายเฉพาะหรื อพระราชกฤษฎีกา มาตรา 1306 ห้ามมิให้ยกอายุความเป็ นข้อต่อสู ้กบั แผ่นดิน
เกี่ ย วกับสาธารณสมบัติข องแผ่นดิ น และมาตรา 1307 ห้ามมิ ใ ห้ยึดสาธารณสมบัติข องแผ่นดิ น
บังคับชาระหนี้
เดิ มการรถไฟแห่ งประเทศไทยมี ฐานะเป็ นกรมรถไฟหลวง กระทรวงคมนาคม และจัด
ตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 ซึ่ งในมาตรา 6 ได้เคยวาง
หลักการคุม้ ครองทรัพย์สินของกรมรถไฟหลวงไว้ ดังนี้
มาตรา 6 (1) ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินของรถไฟยกเว้นรถไฟหัตถกรรม โดยห้ามมิให้ยก
อายุความเกี่ยวกับที่ดินรถไฟหรื ออสังหาริ มทรัพย์ของรถไฟขึ้นต่อสู ้สิทธิ ของแผ่นดิน การคุม้ ครอง
ตามมาตรา 6 (1) มีลกั ษณะคล้ายกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1306 ที่กาหนด
ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้กบั แผ่นดินในทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่
มีความแตกต่างกันคือในพระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 6 (1) ให้ความ
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คุ ม้ ครองทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็ นของรถไฟโดยไม่ได้แบ่งแยกการคุ ม้ ครองว่าจะต้องเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิ นหรื อทรั พย์สินของแผ่นดิ น แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
1306 จะให้ความคุม้ ครองเฉพาะทรัพย์สินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น
มาตรา 6 (2) ห้ามมิให้เอกชนหวงห้ามหรื อถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์ของ
รถไฟ เว้นแต่จะมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็ นพิเศษว่าทรัพย์น้ นั ๆขาดจากการเป็ นที่ดิน
ของรถไฟแล้ว การคุม้ ครองตามมาตรา 6 (2) มีลกั ษณะคล้ายกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 1305 ที่กาหนดห้ามมิให้โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินแก่กนั เว้นแต่อาศัยอานาจ
แห่ งบทกฎหมายเฉพาะหรื อพระราชกฤษฎีกา แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือในพระราชบัญญัติจดั วาง
การรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 6 (2) ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็ นของรถไฟโดย
ไม่ได้แบ่งแยกการคุม้ ครองว่าจะต้องเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อทรัพย์สินของแผ่นดิน แต่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1305 จะให้ความคุม้ ครองเฉพาะทรัพย์สินที่เป็ นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น
มาตรา 6 (3) ห้ามมิให้ยดึ ที่ดินรถไฟ สิ่ งปลูกสร้าง รถและพัสดุของรถไฟ ซึ่ งมาตรา 6 (3) มี
ลักษณะคล้ายกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1307 ที่กาหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สิน
ของแผ่นดิ นไม่ว่าทรั พย์สินนั้นจะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นหรื อไม่ โดยการคุ ม้ ครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1307จะให้ ก ารคุ ้ม ครองที่ ก ว้า งและชั ด เจนกว่ า
พระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 เนื่ องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 1307 ได้ระบุชดั เจนว่าทรัพย์สินของแผ่นดินทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรื อทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาจะได้รับการคุม้ ครองห้ามมิให้ยึดเพื่อบังคับชาระหนี้ แต่
ในพระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มาตรา 6 (3) กาหนดทรัพย์สินที่ได้รับ
การคุม้ ครอง ได้แก่ ที่ดินรถไฟ สิ่ งปลูกสร้าง รถ และพัสดุของรถไฟ เท่านั้น นอกจากนี้ มาตรา 6 (3)
ยังมีลกั ษณะการให้ความคุ ม้ ครองในทรัพย์สินคล้ายกันกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย พ.ศ.2494 มาตรา 13 ที่กาหนดให้ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยไม่อยูใ่ นการบังคับ
คดี
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั พระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 มาตรา 6
ได้ยกเลิกบังคับใช้ไปแล้วตามพระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2477 ในปั จจุบนั ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่มีสถานะเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิ น
ธรรมดาจึ ง ได้รับ การคุ ้ม ครองสองประการ ดัง นี้ ประการแรก ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ มาตรา 1307 “ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิ นไม่วา่ ทรัพย์สินนั้นจะเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรื อไม่” และประการที่สอง ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
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มาตรา 13 “ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยย่อมไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่ งการบังคับคดี ”
โดยทั้งสองมาตราต่างก็เป็ นการคุ ม้ ครองในด้านการห้ามยึดทรั พย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยหรื อทรั พ ย์สิ นของการรถไฟจะไม่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด แห่ ง การบัง คับ คดี จึ ง เห็ น ได้ ว่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่มีสถานะเป็ นทรั พย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาจะ
ไม่ได้รับการคุม้ ครองในด้านการห้ามยกอายุความในทรัพย์สินขึ้นต่อสู ้กบั รัฐและด้านการห้ามไม่ให้
โอนอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟให้แก่กนั เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อานาจไว้ ส่ วนทรัพย์สินของ
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยที่ มี ส ถานะเป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่นดิ นจะได้รับ การคุ ้ม ครองสี่
ประการ ดังนี้ ประการแรก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1305 “ทรัพย์สินซึ่ งเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กนั มิได้ เว้นแต่อาศัยอานาจแห่ งบทกฎหมายเฉพาะ หรื อ
พระราชกฤษฎีกา" ประการที่สอง ตามมาตรา 1306 “ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู ้กบั แผ่นดิน
ในเรื่ องทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ประการที่สาม ตามมาตรา 1307 “ห้ามมิให้
ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่วา่ ทรัพย์สินนั้นจะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่” ประการที่สี่
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13 “ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยย่อ มไม่ อยู่ใ นความรั บ ผิ ดแห่ ง การบัง คับ คดี ” ดัง นั้นทรั พ ย์สิ นของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยที่มีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงได้รับการคุม้ ครองทั้งในด้านการห้ามโอน
สาธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น ให้ แ ก่ ก ัน ห้ า มยกอายุ ค วามขึ้ น ต่ อ สู ้ ก ับ รั ฐ และด้า นการห้ า มยึ ด
ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งหมด ซึ่ งการคุม้ ครองส่ วนใหญ่จะเป็ นการคุม้ ครองจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
การที่ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่มี สถานะเป็ นทรั พ ย์สิ นของแผ่นดิ นธรรมดาของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยได้รับความคุม้ ครองประการเดียว คือ การห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
หรื อทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาไม่อยูใ่ นความรับผิดของบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 1307 และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13 อาจ
เกิดผลกระทบต่อประโยชน์มหาชนได้ เนื่ องจากที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยมีเป็ นจานวน
มากและเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิ นที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะทางรางใน
อนาคต ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ต่อส่ วนรวมมากกว่าเอกชนคนใดคนหนึ่ งที่จะได้ไปซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ จาก
การครอบครองปรปั กษ์ในทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นจึงควรที่จะมีมาตรการในการคุม้ ครองทรัพย์สิน
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็ นที่ ดินและอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เอกชนผูบ้ ุ กรุ กได้ไปซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ จากการครอบครองปรปั กษ์ในที่ ดินของรั ฐ จึงควรนา
หลักเกณฑ์การคุม้ ครองทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มาพิจารณาเพื่อนามาใช้บงั คับคุม้ ครองทรัพย์สินของการ
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รถไฟแห่ ง ประเทศไทย โดยกระท าเป็ นพระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้
จากเดิมพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13 บัญญัติวา่
“ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยย่อมไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี”
ควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็ น พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13
“ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ได้รับการคุม้ ครองดังนี้
(1) ห้ามมิให้ยกอายุความในอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยขึ้นต่อสู ้กบั
การรถไฟแห่งประเทศไทย
(2) อสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะโอนให้แก่กนั มิได้ เว้นแต่อาศัย
อานาจจากพระราชกฤษฎีกาหรื อพระราชบัญญัติที่กาหนดให้โอนได้
(3) ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี”
3. การดูแลจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการจัดทาบริ การ
สาธารณะคมนาคมขนส่ งทางราง การดูแลจัดการทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ นหลักสาคัญ
การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของการถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาตามมาตรา 6(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยไว้วา่ ให้ “จัดดาเนินการและนามาซึ่ งความเจริ ญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชน์แห่ งรัฐ
และประชาชน และดาเนิ นธุ รกิจอันเกี่ยวกับการขนส่ งของรถไฟและธุ รกิจอื่นซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่
กิจการรถไฟ” ซึ่ งคาว่า “ธุ รกิจอื่นซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ” อาจเกิดปั ญหาความไม่ชดั เจน
ว่าหากการรถไฟแห่งประเทศไทยนาอสังหาริ มทรัพย์ออกให้เอกชนเช่าแล้วจะถือว่าเป็ นการกระทา
ภายในขอบวัตถุประสงค์ของการถไฟแห่งประเทศไทยหรื อไม่
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็ จ 154/2517 เรื่ อง การขอเช่ าที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (กรณี ที่ดินบริ เวณรับส่ งสิ นค้าย่านพหลโยธิ น) ได้ให้ความเห็นว่า การที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขอเช่าที่ดินบริ เวณรับส่ งสิ นค้าย่านพหลโยธิ นเพื่อจัดตั้งตลาดกลางเกษตรกรนั้น
มีลกั ษณะดาเนินงานเกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ งผลิตผลทางเกษตรโดยทางรถไฟ ซึ่ งจะทาให้มี
การใช้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้น และในตลาดกลางก็ตอ้ งวางรางรถไฟให้ตูร้ ถไฟขนส่ ง
สิ นค้าเข้าได้กลางตลาดเพื่อความสะดวกแก่การขนถ่ายสิ นค้าและการประมูลสิ นค้า จึงนับว่าเป็ น
โครงการ สนันสนุ นและเกื้อกูลประโยชน์แก่กิจการของการรถไฟแห่ งประเทศไทยและเกี่ยวเนื่ อง
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กับวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยด้วย ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอ
เช่ าที่ดินในการนี้ เป็ นการเช่ าชัว่ คราวในระยะเวลาจากัดไม่เกิน 15 ปี จนกว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะมีที่ดินของตนเอง และขอเช่าจานวนเพียง 60 ไร่ ซ่ ึ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของที่ดินทั้งหมด
ในบริ เวณนั้นที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยมีอยู่ จึงไม่กระทบกระเทือนหากการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยจะนาที่ ดินแห่ งนั้นทาประโยชน์อย่างอื่ น การให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่ าที่ ดินกรณี
ดังกล่าวเป็ นการกระทาที่อยู่ภายในขอบวัตถุ ประสงค์ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 9 (2) เพราะกิจการดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็ นประโยช์แก่การรถไฟแห่ งประเทศไทย การที่การ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทยจะยอมให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ช่ า ที่ ดิน เพื่ อ จัดตั้ง ตลาดกลาง
เกษตรกรการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกระทาได้
จากการศึ ก ษาความเห็ นคณะกฤษฎี ก าดัง กล่ า ว เห็ นได้ว่า การให้ก ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งตลาดกลางเกษตรกร จะมีการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงในการขนส่ ง
ผลิตผลทางเกษตรโดยทางรถไฟที่จะส่ งผลให้มีการใช้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้น และการ
ให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็ นการให้เช่าในระยะเวลา15 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นระยะเวลาที่ไม่นานมาก อีกทั้งยัง
เช่ าเป็ นจานวนพื้นที่เพียง 60 ไร่ ซ่ ึ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของที่ดินทั้งหมดในบริ เวณนั้นที่การรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทยมี อยู่ จึ ง เป็ นการดาเนิ นการเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ นของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ที่สนันสนุ นเกื้อกูลประโยชน์แก่กิจการและเกี่ ยวเนื่ องกับวัตถุ ประสงค์ของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย ดังนั้นหากการรถไฟแห่ งประเทศไทยนาที่ดินออกให้เช่ าแล้วย่อมเป็ นการส่ งเสริ มต่อกิ จการ
ในการเดิ นรถของการรถไฟแห่ งประเทศไทยโดยตรง และการเช่ ามีกาหนดระยะเวลาเวลาเช่ าไม่
นานจนเกินไปจึงไม่ทาให้เกิดการผูกขาดในการใช้ที่ดินในอนาคตระยะยาว ไม่ทาให้การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยต้องผูกพันตามสัญญาเช่าอันทาให้ไม่สามารถนาที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้เป็ น
เวลานานจนเกินไป การให้เช่าที่ดินดังกล่าวจึงเป็ นประโยช์แก่การรถไฟแห่ งประเทศไทยและเป็ น
การกระทาที่อยูภ่ ายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6(2) ประกอบมาตรา 9(2) แห่ งพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่ างกฎหมาย) เลขเสร็ จ 16/2524
เรื่ อง กรุ งเทพมหานครขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า ในการเวนคืน
ที่ดินของเอกชนจะต้องระบุวตั ถุป ระสงค์ในการเวนคืนอย่างชัดแจ้งเพื่อให้สภานิ ติบญั ญัติพิจารณา
ถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการใช้ที่ดินนั้นเพื่อออกเป็ นพระราชกฤษฎีกาหรื อพระราชบัญญัติให้
เวนคืนที่ดินดังกล่าว ซึ่ งรัฐมีความผูกพันที่จะต้องใช้ที่ดินที่เวนคืนตามวัตถุประสงค์แห่ งการเวนคืน
ดัง นั้นการนาที่ ดินที่ไ ด้จากการเวนคื นไปใช้เพื่ อวัตถุ ประสงค์อื่นนอกเหนื อจากวัตถุ ประสงค์ที่
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กาหนดในพระราช บัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกาเวนคืน จึงเป็ นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และขัดต่อความประสงค์ของสภานิ ติบญั ญัติที่ได้เห็นชอบกับวัตถุประสงค์ในการเวนคืนนั้น การที่
การรถไฟแห่ งประเทศไทยจะมอบที่ดินให้กรุ งเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการของกรุ งเทพมหานคร
ตลอดไปนั้น เห็ นว่าเป็ นการขัดกับหลักการแห่ งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ที่เวนคื น
ที่ดินมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างทางรถไฟ เพราะที่ดินรายนี้จะมิอาจนากลับมาเพื่อใช้ในกิจการ
รถไฟอีกต่อไป แม้การมอบให้กรุ งเทพมหานครใช้จะเป็ นสาธารณประโยชน์แต่ก็เป็ นกิ จการของ
กรุ งเทพมหานคร ไม่ใช่เพื่อใช้ในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ งทั้งกรุ งเทพมหานครและ
การรถไฟแห่งประเทศไทยต่างก็เป็ นนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายที่แยกออกจากกัน ดังนั้นจึง
ไม่อาจมอบที่ดินดังกล่าวให้กรุ งเทพ มหานครใช้ตลอดไปได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุ มกรรมการร่ างกฎหมาย) ยังได้ให้ขอ้ เสนอเป็ นข้อสังเกตไว้ว่าการใช้ที่ดินเพื่อการสร้ างทาง
รถไฟอาจตีความหมายอย่างกว้างได้ โดยมิใช่จากัดเฉพาะแต่ใช้ที่ดินสาหรับสร้างทางรถไฟเท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงการใช้ที่ดินเพื่อการอื่นอันเป็ นการเกื้อกูลกับกิจการของการรถไฟแห่ งประเทศไทยได้
ด้วย เช่ น ลานจอดรถสาหรับขนส่ งช่ วงต่อจากรถไฟหรื อชุ มนุ มสิ นค้าที่จะขนส่ งมาโดยทางรถไฟ
เป็ นต้น แต่ที่ดินนั้นจะต้องเป็ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทย สาหรับใช้ในกิ จการของการรถไฟ
แห่ งประเทศไทย ดังนั้นการรถไฟแห่ งประเทศไทยในฐานะผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินย่อมมีอานาจให้
กรุ งเทพมหานครเช่าหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทากิจการซึ่ งจะเป็ นการเกื้อกูลแก่กิจการของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราวได้
จากการศึกษาความเห็นคณะกฤษฎีกาดังกล่าว เห็นได้วา่ การที่การรถไฟแห่ งประเทศไทย
จะมอบที่ดินให้กรุ งเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการของกรุ งเทพมหานครตลอดไปนั้นเป็ นการขัดกับ
หลักการแห่ งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ที่เวนคืนที่ดินมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ทางรถไฟ เพราะที่ดินดังกล่าวจะไม่อาจนากลับมาเพื่อใช้ในกิจการรถไฟอีกต่อไป แม้การมอบที่ดิน
ให้กรุ งเทพมหานครใช้จะเป็ นสาธารณประโยชน์ แต่ก็เป็ นกิจการของกรุ งเทพมหานครไม่ใช่เพื่อใช้
ในกิ จการของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ซึ่ งทั้งกรุ งเทพมหานครและการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ต่างก็เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายและแยกต่างหากออกจากกัน ดังนั้นจึงไม่อาจมอบที่ดิน
ดังกล่าวให้กรุ งเทพมหานครใช้ตลอดไปได้ ซึ่งเหตุผลสาคัญของความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
เห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถมอบที่ดินให้กรุ งเทพมหานครเช่าตลอดไปได้โดยไม่มี
เงื่อนไขนั้นเพราะการให้เช่าตลอดไปก็เท่ากับเป็ นการจาหน่ายสิ ทธิ ประการหนึ่ งที่มีผลผูกพันทาให้
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยไม่ส ามารถนาที่ ดินดัง กล่ าวกลับมาใช้ใ นกิ จการของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยได้อีกต่อไป ซึ่ งการกระทาดังกล่ าวจะเป็ นการขัดกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ ง
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ประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 6 (2) ที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้องจัดดาเนิ นการและนามา
ซึ่งความเจริ ญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
ดังนั้นการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะเป็ นการกระทาภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 6 (2) ประกอบ
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 มาตรา 9 จึงควรพิจารณาถึง
วัต ถุ ป ระสงค์แ ห่ ง การเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ว่า หากได้น าไปใช้ใ นกิ จ การของผู เ้ ช่ า ที่ มี ล ัก ษณะ
สอดคล้ อ งเกื้ อ กู ล เป็ นประโยชน์ ก ั บ กิ จ การของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย การให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวย่อมเป็ นการกระทาภายในขอบวัตถุประสงค์ที่การรถไฟแห่ งประเทศไทย
จะมี อานาจนาทรั พย์สิ นนั้นออกให้เช่ าได้ แต่หากทรั พย์สิ นที่ เช่ า นั้นนาไปใช้ในกิ จการอื่ นที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่ งประเทศไทยเลย จะไม่ถือว่าเป็ นการใช้อสังหาริ มทรัพย์ในกิจการรถไฟ
โดยตรง ส่ วนในเรื่ องระยะเวลาการเช่ า หากการให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์มีลกั ษณะเป็ นการจาหน่าย
สิ ทธิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปโดยถาวร เช่น การตกลงให้เช่าได้โดยตลอดไป แม้วา่ จะเป็ น
การให้เช่าก็ตามแต่ขอ้ ตกลงที่จะให้เช่าได้ตลอดไปนั้น เมื่อมุ่งพิจารณาถึงเจตนาที่แท้จริ งย่อมเห็นได้
ว่ า เป็ นการจ าหน่ า ยสิ ท ธิ ไ ปโดยเด็ ด ขาด หากต่ อ มาการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยต้อ งการน า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ดัง กล่ า วไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อการเดิ นรถไฟอันเป็ นภารกิ จหลัก การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยก็จะไม่สามารถนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก การรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทยย่อ มไม่ มี อานาจให้เ ช่ า ทรั พ ย์สิ นในลัก ษณะดัง กล่ า วได้เ พราะเป็ นการขัด ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494
และยังเป็ นการขัดต่อหลักการแห่ งพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ที่เวนคืนที่ดินมาเพื่อใช้
ประโยชน์ในกิ จการรถไฟ แต่หากสัญญาการเช่ าใดที่ ไม่มีการจาหน่ ายสิ ทธิ ของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยไปโดยตลอดไป ลักษณะการให้เช่าดังกล่าวการรถไฟแห่ งประเทศไทยย่อมมีอานาจที่
จะกระทาได้
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
อสั ง หาริ มทรั พย์ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมี จานวนมาก ทรั พย์สิ นบางประเภทมี
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตรงตามกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินนั้นๆ แต่บาง
ประเภทมีลกั ษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ตรงตามกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน
นั้นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินและบาง
กรณี ได้เวนคืนทรัพย์สินนั้นจากเอกชนกลับมาเป็ นของรัฐ จึงควรที่จะนาทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด โดยคานึงถึงหลักการจัดทาบริ การสาธารณะที่การรถไฟแห่ งประเทศไทย
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จะต้องมุ่งดาเนิ นภารกิ จในการบริ การสาธารณะขนส่ งทางรางตามที่ รัฐได้มอบอานาจไว้ให้เป็ น
สาคัญ
ดังนั้นหากมี การถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นให้มีสถานะทางกฎหมายตรงกับ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ อาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านการแย่งกรรมสิ ทธิ์ จากการครอบครอง
ปรปั กษ์โดยผูบ้ ุกรุ กที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ เนื่องจากการคุม้ ครองอสังหาริ มทรัพย์
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่มีสถานะเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาจะคุ ม้ ครองประการ
เดี ยว คือการห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาหรื อทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมไม่อยู่ใน
การบังคับคดี และอสังหาริ มทรัพย์ที่มีสถานะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น กฎหมายให้ความ
คุม้ ครองทั้งในด้านการห้ามยกอายุความในทรัพย์สินขึ้นต่อสู ้กบั รัฐ ห้ามไม่ให้โอนสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแก่กนั เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อานาจไว้ และห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นการคุ ม้ ครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดการคุ ม้ ครองที่ ไม่
เพี ย งพอในทรั พ ย์สิ น ที่ มี ส ถานะเป็ นทรั พ ย์สิ น ของแผ่ น ดิ น ธรรมดาโดยเฉพาะในเรื่ อ งการ
ครอบครองปรปักษ์จากเอกชน
การดู แลจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์เรื่ อยมาว่าการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะมีอานาจนาอสังหาริ มทรัพย์ออกให้
ผูอ้ ื่นเช่าได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร แม้ขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 9 (2) แห่ งพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 จะกาหนดให้การรถไฟแห่ งประเทศไทยสามารถนาทรัพย์สิน
ออกให้เช่าได้ แต่การกระทาดังกล่าวจะต้องนามาซึ่ งความเจริ ญของรถไฟไทยตามมาตรา 6 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดทาบริ การ
สาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยย่อมต้องมุ่งเน้นไปทางด้านการบริ การขนส่ งสาธารณะทาง
รางไม่ใช่การให้เช่าทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ป็ นหลัก จากการศึกษาความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาการให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะเป็ นการกระทาภายในขอบวัตถุประสงค์ตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 6 (2) ประกอบพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์แห่ งการเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ว่า ต้อ งมี ค วามเกี่ ย วข้องหรื อเป็ นประโยชน์ เ กื้ อกู ล ต่ อกิ จ การในการเดิ นรถไฟ
โดยตรงจึงจะเป็ นการกระทาภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา 9 และมาตรา 6 (2) อย่างแท้จริ ง
การรถไฟแห่งประเทศไทยย่อมมีอานาจนาทรัพย์สินนั้นออกให้เช่าได้ และระยะเวลาการเช่าจะต้อง
ไม่ ย าวนานจนเกิ น ไปอั น จะท าให้ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทยเสี ยประโยชน์ ใ นการน า
อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่ากลับมาใช้ประโยชน์ในกิจการของตน
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ข้ อเสนอแนะ
1. การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เป็ นจานวนมาก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์บ าง
ประเภทมีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตรงกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน เช่ น ที่ดินที่ต้ งั
สถานี รถไฟ ที่ดินที่ใช้วางรางรถไฟ ที่ ดินที่ ต้ งั บ้านพักนายสถานี รถไฟ ที่ดินที่ ต้ งั กิ จการโรงแรม
รถไฟ เป็ นต้น และอสังหาริ มทรัพย์บางประเภทมีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ตรงกับสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สินนั้นๆ เช่นอสังหาริ มทรัพย์อื่นที่นาออกให้เอกชนเช่า เป็ นต้น ควรที่จะมี
การแก้ไขโดยกระทาการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2) เพื่อให้
สถานะทางกฎหมายของอสังหาริ มทรัพย์ตรงกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นๆ อย่างไรก็ตามมี
ข้อต้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่ อทาการถอนสภาพอสังหาริ ม ทรัพย์จากการเป็ นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิ นแล้ว อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวย่อมมี สถานะเป็ นทรั พย์สิ นของแผ่นดิ นธรรมดา ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบให้อสังหาริ มทรัพย์ถูกเอกชนผูบ้ ุกรุ กเข้าครอบครองปรปั กษ์ในอสังหาริ มทรัพย์ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้
2. ควรมี การให้ความคุ ม้ ครองอสังหาริ มทรั พย์ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยประเภท
ทรัพย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาอย่างครอบคลุ ม เนื่ องจากแม้อสังหาริ มทรัพย์บางประเภทของการ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทยจะมี สถานะเป็ นทรั พย์สินของแผ่นดิ นธรรมดาและจะใช้ป ระโยชน์ โดย
ทางอ้อมในการจัดทาบริ การสาธารณะแต่อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวก็เป็ นทรัพย์สินของรัฐเป็ นที่ดิน
ของประเทศชาติ ควรที่ จะสงวนรั กษาอสังหาริ มทรั พย์น้ นั ไว้เพื่อประโยชน์แก่ ส่วนรวมและมุ่ง
คุ ้ม ครองประโยชน์ ม หาชนเป็ นหลัก จึ ง ควรที่ จ ะน าหลัก เกณฑ์ ก ารคุ ้ม ครองตามบทบัญ ญัติ
พระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มาตรา 6 มาพิจารณาใช้บงั คับโดยแก้ไข
เพิ่มเติมลงในพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 13 โดยแก้ไขพิ่มเติมใน
ด้า นการคุ ้ม ครองไม่ ใ ห้เอกชนยกอายุค วามเกี่ ย วกับ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข้ ึ น ต่ อสู ้ ก ับ การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย และคุม้ ครองไม่ให้เอกชนถือกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยเพื่อให้มีการคุม้ ครองทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
3. การรถไฟแห่ งประเทศไทยมีภารกิ จหลักในการคมนาคมขนส่ งระบบราง กฎหมายให้
อานาจการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยน าทรั พ ย์สิ น ออกให้ เช่ า ได้ก็ เ พื่ อประสงค์ใ ห้ ก ารรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยนาทรัพย์สินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสู งสุ ด แต่มิใช่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้กิจการ
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยนาทรัพย์สินออกให้เช่ ามากกว่าดาเนิ นการจัดทาบริ การสาธารณะ
ขนส่ ง ทางราง ดัง นั้น พื้ น ที่ ๆ มี ศ กั ยภาพทางธุ รกิ จ เหมาะแก่ ก ารคมนาคมขนส่ ง การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยก็ควรนามาใช้ในกิ จการเกี่ ยวกับการเดิ นรถไฟโดยตรง เช่ น จัดทาสถานี รถไฟ จัดทา
สถานี เชื่ อมต่อกับรถไฟฟ้ า จัดทาย่านโกดังเก็บสิ นค้า เป็ นต้นเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ
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การค้าและเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน อันเป็ นการดาเนินภารกิจตรงตามวัตถุประสงค์แห่ งการจัดตั้ง
การรถไฟแห่ งประเทศไทย อี กทั้งหากนาอสังหาริ มทรัพย์มาใช้ในกิ จการเกี่ ยวกับการเดิ นรถไฟ
โดยตรงแล้วยังเป็ นการนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้จากการเวนคืนมาใช้ให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์แห่ ง
การเวนคืนด้วยเช่นนี้ก็จะเกิดความเป็ นธรรมแก่ผถู ้ ูกเวนคืน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนมากยิง่ ขึ้น
4. เมื่อพิจารณาตามมาตรา 6(2) แห่ งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494
กาหนดวัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้วา่ ให้ “จัดดาเนินการและนามาซึ่ งความเจริ ญ
ของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชน์แห่ งรัฐและประชาชน และดาเนิ นธุ รกิจอันเกี่ยวกับการขนส่ งของ
รถไฟและธุ รกิ จอื่ นซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ กิ จการรถไฟ” ซึ่ ง คาว่า “ธุ รกิ จอื่ นซึ่ ง เป็ นประโยชน์ แก่
กิ จการรถไฟ” อาจเกิ ดปั ญหาความไม่ชัดเจนว่าหากการรถไฟแห่ งประเทศไทยนาที่ ดินออกให้
เอกชนเช่ า แล้วจะถื อว่าเป็ นการกระท าภายในขอบวัตถุ ป ระสงค์ข องการถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อ ไม่ เจ้า ของทรั พ ย์สิ น ย่อ มมี สิ ท ธิ แ ละมี อ านาจในการใช้ ท รั พ ย์ข องตนได้เ ท่ า ที่ ไ ม่ ข ัด ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมาย จึงควรมีการบัญญัติถึงกิจการที่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟให้
ชัดเจนว่ามีอานาจบริ หารจัดการทรัพย์สินของตนได้ เพื่อป้ องกันปั ญหาการตีความเกี่ ยวกับอานาจ
จัดการทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยดังกล่าว จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิ
ซึ่ งอาจออกเป็ นพระราชกฤษฎี กา กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องให้ชดั เจน เป็ นแนวทาง
เพื่ อ ให้ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจที่ จ ะบริ ห ารจัด การที่ ดิ น ซึ่ งเป็ นทรั พ ย์น้ ัน ให้ เ กิ ด
อรรถประโยชน์สูงสุ ด
5. พระราชบัญญัติจดั วางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 และพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มี การตราออกมาเป็ นเวลานานพอสมควรแล้ว ประกอบกับ
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองไปมาก การจัดทาบริ การสาธารณะยังคงต้อง
อยูบ่ นพื้นฐานของหลักการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง การรถไฟแห่ งประเทศไทยเป็ นการจัดทาบริ การ
สาธารณะในเชิงพาณิ ชย์ กรรมและอุตสาหกรรมต้องคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและความคล่องตัวใน
การดาเนิ นงาน เพื่อให้กฎหมายมีลกั ษณะที่สอดคล้องไปพร้อมกับสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
จึงควรมี การรวบรวมและจัดทาแก้ไขกฎหมายเกี่ ยวกับการรถไฟแห่ งประเทศไทยใหม่ เพื่อให้มี
ความทันสมัยและเป็ นระเบียบหมวดหมู่ที่สะดวกต่อการศึกษาและนาไปปฏิบตั ิงาน ทาให้กฎหมาย
มีความชัดเจน ป้ องกันความสับสน และเหมาะสมกับการนามาปรับใช้ในยุคปั จจุบนั ให้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งเป็ นการปรับปรุ งกฎหมายไปในทางลักษณะสากลของผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทยและประเทศชาติ

วารสารการเมืองการปกครอง
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