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ความเสยีงในการขนส่งระบบราง (Rail Transportation Risk)

Risk: “a measure of human injury, environmental damage, or economic 

loss in terms of both the incident likelihood and the magnitude of 

the loss or injury”

หน่วยวดัความเสยีง: การบาดเจบ็หรือเสยีชวีติ ความเสยีหายตอ่สิงแวดลอ้ม 

หรอืการสญูเสียทางเศรษฐกิจ ในแง่ของ “โอกาสเกดิเหตุการณ”์ และ

“ขนาดของการสญูเสยีหรือการบาดเจบ็”
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แผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีมีผลต่อความเสยีงในการขนส่งระบบราง
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องคป์ระกอบของความเสยีงในการขนส่งทางราง

(Elements of Rail Transportation Risk)
 เหตุจากการเดนิรถ

 โครงสรา้งพืนฐาน

 รถจกัรลอ้เลือน

 ความผิดพลาดของคน

 อนืๆ

 การก่อวนิาศกรรม

 ภยัธรรมชาติ

 ผลกระทบ
 ชวีติ ทรพัยส์นิ เวลา ภาพลกัษณ/์ความพึงพอใจ
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ตวัอย่างการบริหารความเสยีงในโครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพนืฐานระบบราง

เหตุของความล่าชา้ของโครงการก่อสรา้ง
 การเขา้พืนที

 การเปลยีนแปลงทางนโยบาย

 การจดัหาวสัดุ

 การทดสอบวสัดุ

 เครอืงมือ อุปกรณ์

 แรงงาน

 ภยัธรรมชาติ

 โรคระบาด

เป้าหมาย (Goal)
 ไม่มีความล่าชา้

 ไม่มีความสูญเสียในชวีติและทรพัยส์นิ

 ไม่มีการปิดทาง

ความเสยีงทยีอมรบัได ้(Risk Appetite)
 ใชเ้วลาเพิมเล็กนอ้ย

 บาดเจบ็หรือสูญเสยีเล็กนอ้ย

 ปิดทางไม่เกินเวลาทกีาํหนด
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การจดัการความเสยีง (Risk Management)
ตวัอย่างแผนบรรเทาความเสยีง

 สภาพทาง
 บาํรุงทางในจดุเสียง (Hot Spots)

 สภาพรถจกัร ลอ้เลอืน ระบบอาณตัิสญัญาณและโทรคมนาคม
 ซอ่มวาระ (Periodic Maintenance)

 บุคลากร
 ฝึกอบรม (Training)

 การก่อวินาศกรรม และภยัธรรมชาติ
 การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)

 การปรบัปรุงสภาพขา้งทาง การใชร้ะบบติดตามและแจง้เตือน





https://www.komchadluek.net/news/regional/289613



พฤติกรรมผูใ้ช:้
ขาดระเบียบ

วนิยัหรอืความ

ระมดัระวงั

ยานพาหนะ:
บรรทุกเกินพิกดั,

สภาพไมส่มบูรณ์สภาพแวดลอ้ม:
โครงสรา้งพืนฐานทไีมส่มบูรณ,์

การออกแบบความปลอดภยัไมเ่พียงพอ,

ระยะมองเห็นไม่เพียงพอ

ความปลอดภยัทีจุดตดัเสมอระดบัทางรถไฟ (At-grade Crossing Safety)



Source: Signaling and
Telecommunication Dept, SRT

As of 11 Apr 2018

ประเภทของจุดตดัทางรถไฟ (Types of Road-Rail Crossing)



 รฟท. ใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางรางบนโครงข่ายความยาว 4,043 กม. ครอบคลุม

พืนท ี47 จงัหวดั

 บนโครงข่ายเสน้ทางรถไฟ มจีาํนวนจุดตดัทางรถไฟ-ถนน กว่า 2,000 แห่ง และอีกกวา่      

600 แหง่ เป็นทางผ่านทไีม่ไดร้บัอนุญาต

 สถิติอุบตัเิหตุทจีดุตดัทางรถไฟ-ถนน ทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็กว่า 100 ครงัต่อปี
 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้งพืนฐานทางราง ทาํใหโ้ครงสรา้งพืนฐานมีสภาพทดีีขึน 

และชว่ยใหส้ามารถเพมิความเร็วในการเดนิรถขนสง่ได ้

 แมว้า่สภาพโครงสรา้งทดีีจะช่วยลดจาํนวนอบุตัิเหตทุอีาจเกิดขึน แตค่วามรนุแรงของอุบตัิเหตุ

อาจมากขนึอนัเนืองมาจากความเร็วทเีพิมมากขึน

 จาํนวนจดุตดัเสมอระดบัทางรถไฟมีแนวโนม้ลดลงจากการดาํเนินโครงการก่อสรา้งทางคู ่ซงึมี

การสรา้งทางขา้ม และทางลอด แต่จดุตดัเสมอระดบัและทางลกัผ่านอีกหลายแหง่ยงัคงอยู่



พิจารณาจาก “ค่าคูณควบจราจร” Traffic Moment (T.M.)

 TM < 10,000 ติดตงัป้ายเตือน

 TM 10,000 – 100,000 ติดตงัป้ายเตือนและเครอ่งกนั

 TM > 100,000 ก่อสรา้งทางผ่านต่างระดบั

หลกัเกณฑก์ารออกแบบประเภทของจุดตดัทางรถไฟ-ทางถนน



Source: Department of Rural Roads

หน่วยงานดา้นการขนส่งมุ่งเนน้

การลดอุบติัเหตุทจีดุตดัเสมอ

ระดบัทางรถไฟดว้ยวธีิตา่งๆ

 ติดตงัเครอืงกนั

 ติดตงัสญัญาณและป้าย

 ดิดตงัเนินชะลอความเร็ว

 สรา้งความตระหนกัแก่ พขร. 

และผูใ้ชถ้นน



การใชเ้ทปสะทอ้นแสงติดขา้งขบวนรถไฟ 

(Use of Reflective Tape)



การใชแ้ผ่นปูทางผ่านเสมอระดบั (Level Crossing Panels)
แผ่นปูทางผา่นชว่ยอาํนวยความสะดวกแกย่วดยานพาหนะในการขา้มผ่านทางเสมอระดบั แผ่นคอนกรีต

มีความแข็งแรงและสามารถผลิตใชไ้ดใ้นประเทศ
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69.85 
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9.52 

Grade
เกรดเหล็ก

C Si Mn P S UTS 
(ksc)

Elongation 
(%)

900 A 0.60-0.80 0.10-0.50 0.80-1.30 ≤0.05 ≤0.04 ≥8,000 ≥10
ที่มา: UIC 860-O

ภาพ, ที่มา: เจน บุญซื่อ (2554)

การตรวจสอบวสัด:ุ ราง (Rails)
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การตรวจสอบวสัด:ุ ราง (Rails)



เนอืหลดุร่อนและแตกเป็นเสน้ทหัีวราง 
(Flaking with Head Checking)

ลอ้ดิน 

(Wheel Burns)

การเสียรปูของราง 

(Rail plastic flow)

การแตกเป็นเสน้ทีหัวราง

(Head Checking with Spalling)

ลกัษณะความชาํรดุของรางทีพบไดบ่้อย (Rail Surface Defects)

สนัรางเป็นคลนื 

(Corrugation)



รถกดัราง (Milling Machine)            รถตรวจรางรา้ว



รถตรวจรางรา้ว (Ultrasonic Rail Flaw Inspection Car)
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การตรวจสอบวสัด:ุ หมอนรองราง (Sleepers)



• ตอ้งตรวจสอบสภาพหมอนเป็นประจาํตามแผน เมอืพบรอยแตกรอยรา้ว หรือการ
ชาํรดุเสียหาย ตอ้งทาํรายงานแจง้ผูท้เีกียวขอ้งทราบ

• หมอนท่อนใดมคีวามตอ้งการด่วนเพือความปลอดภยัของทางตอ้งรีบดาํเนนิการทนัที

• ไมว่างหมอนลาํเขา้ไปในเขตโครงสรา้ง

• เครืองยึดเหนยีวของหมอนคอนกรีตทวีางในอโุมงคห์รือชายฝังทะเล ควรหาวิธีในการ
ป้องกนัสนิมเพือป้องกนัการผกุร่อน เชน่ ทาสีกนัสนมิ หรือชบุสารป้องกนัสนมิ

• การถอดและใส่เครืองยึดเหนยีวหมอนคอนกรีต ควรทาํดว้ยเครืองมอืเฉพาะตามคู่มือ
ทกีาํหนดเท่านนั

• การกองเก็บหมอนตอ้งเรียบรอ้ย ควรกองเก็บหมอน ราง และวสัดบุาํรงุทางอืน 
ไวใ้กลส้ถานททีสีามารถดแูลไดโ้ดยไมเ่กิดการสญูหาย

22

การตรวจสอบหมอนและเครอืงยดึเหนยีวราง



• คณุสมบตัขิองวสัดตุอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด

• ตรวจสอบคณุสมบตัขิองระบบยึดเหนยีวเมอืประกอบกบัหมอนคอนกรีต

• แรงจบัยึดฐานราง (Clamping Force)

• ความสามารถในการตา้นทานการถอนของวสัดสุอดใส่ (Pullout Resistance)

• ความสามารถในการตา้นทานการยกของระบบยึดเหนยีว (Fastener Uplift)

• ความสามารถในการตา้นทานการลา้ของระบบยึดเหนยีว (Fatigue Resistance)

• ความสามารถในการตา้นทานการเคลอืนตวัตามยาวของราง (Creep Resistance)

• ความสามารถในการตา้นทานการขยบัตวัดา้นขา้งของราง (Lateral Resistance)

• ความตา้นทานไฟฟ้าของระบบยึดเหนยีว (Electrical Resistance)

• การควบคมุขนาดทาง (Control of Track Gauge)
23

การตรวจสอบวสัด:ุ เครืองยดึเหนยีวราง (Fasteners)
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การตรวจสอบวสัด:ุ เครืองยดึเหนยีวราง (Fasteners)



• ตรวจสอบเครืองยึดเหนยีวว่ามีความเสียหายของชนิส่วนหรือไม ่เชน่ การแตกรา้ว
ของคลิป ฉนวน หรือวสัดฝัุงยึด

• ตรวจสอบความคลาดเคลือนของตาํแหนง่ เชน่ ความกวา้งของทาง การเอียง       
การขยับออกดา้นขา้ง

• ตรวจสอบการหลวมคลอน ทีอาจทาํใหไ้มส่ามารถยึดรางไดอ้ย่างมนัคง 

• ตรวจสอบการเสียรปูหรือการฉีกขาดของแผน่รองราง ทอีาจทาํใหไ้มส่ามารับแรง
กระแทกได้

• ตรวจสอบการสญูหายของชนิส่วนตา่งๆ
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การตรวจสอบเครอืงยดึเหนยีวราง



 มีความแข็งแรง, ไมแ่ตกป่นเมอืรบันาํหนกั

 คงทนตอ่การขดัสีและการสึกกร่อน

 มีเสถียรภาพในการรักษาทางใหค้งรปู, มีความหยาบ,                 
เหลยีมมมุ, ขนาดคละ, ความหนกั และความหนาแนน่เพียงพอ

 มีความตา้นทานการผิดรปู (Deformation)

 สามารถระบายนาํผิวดินได,้ มีความคละทเีหมาะสม,                    
มีความตา้นทานการซึมของนาํตามรเูล็ก (Capillary Action)         
มีชอ่งว่างระหว่างหินทีใหญ่พอสาํหรับระบายนาํ

 สะอาด ปราศจากเศษดนิ ฝุ่น เศษไม ้เศษพืช

 งา่ยตอ้งการลงและเกลยี (Workability)

 มีราคาถกู สามารถจดัหาไดง้า่ย
26

การตรวจสอบวสัด:ุ หินโรยทาง (Ballast)



 ควรพิจารณาบาํรงุรกัษาชนัหินโรยทางอย่างสมาํเสมอใหม้ีหนา้ตดั ความหนา ระยะ
คลมุหัวหมอน และความเอียงของลาดดา้นขา้งของชนัหินโรยทางตามมาตรฐาน

 วิธีในการบาํรงุรักษา: โดยการเปลยีน หรือทาํความสะอาดหิน (ลา้งหิน)

 ควรพิจารณาเปลยีนหรือเตมิหินโรยทาง เมอืหินสึกหรือชอ่งว่างระหวา่งหินโรย
ทางเกิดการอดุตนั จากเศษขนาดเล็กทีเกิดจากการแตกหกัของหินโรยทางเอง
หรือจากวสัดแุปลกปลอมอย่างอืนทีเขา้มาปะปน เชน่ ดนิพืนทาง

27

การตรวจสอบหินโรยทาง
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การตรวจสอบโครงสรา้งสะพานและอโุมงค์
 ตรวจสอบความครบถว้นของชนิส่วน

 ตรวจสอบความแนน่ของน็อต สกร ูหรือหมดุยาํ 

 ตรวจสอบรอยแตกรา้ว หรือการคดงอของชนิส่วน

 ตรวจสอบการเกิดสนมิ

 ตรวจสอบความผิดปกตขิองผนงัอโุมงค ์การรวัซึม และ
ขนาดมติใินเบืองตน้
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การบาํรงุทางตอ้งมกีารตรวจสอบ  

ความคลาดเคลือนของมิติทาง
เรขาคณิตของทาง เป็นประจาํ

 ตรวจวดัค่ามิตทิางเรขาคณิตเมอื        

ไม่มีนําหนกั (Static)

 ตรวจวดัค่ามิตทิางเรขาคณิตเมอื       

มีนําหนกั (Dynamic)

การตรวจสภาพทาง (Track Inspection)



ตรวจทางดว้ยตาเปล่า (Visual Inspection)
เดนิตรวจ
ขนึรถยนตร์างตรวจ

ตรวจทางบนรถจกัรและทา้ยขบวนรถ
อาศัยตาเปล่าและความร ูส้ึก

วดัค่ามิติทางเรขาคณิตของทาง เมือไม่มีนําหนกั (Static)
ใชอ้ปุกรณต์รวจวดั

วดัค่ามิติทางเรขาคณิตของทาง เมือมีนําหนกั (Dynamic)
ใชร้ถตรวจทาง (Hallade)
ใชร้ถตรวจสภาพทาง (EM)

การตรวจสภาพทางตามวิธีปฏบิตัิของ รฟท.
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การตรวจสภาพทางดว้ยรถ



กาํหนดการตรวจทาง
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บุคลากร/วิธีการ

ตรวจ

เดินตรวจ ขึ้นรถบํารงุทาง

ตรวจ

ขึ้นรถจักรตรวจ

นายตรวจทาง ตรวจทางตลอดตอนทุกวัน อยางนอยเดือนละ2ครั้ง

(ตรวจทางทายขบวน)

สารวัตรแขวงบํารุงทาง มากที่สุดเทาที่ทําได
(ในตอนที่ตองใสใจพิเศษ)

สัปดาหละคร้ัง เมื่อมีโอกาส

วิศวกรบํารุงทาง เทาที่ทําได 
(ในตอนที่ตองใสใจพิเศษ)

เดือนละครั้ง เมื่อมีโอกาส
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รถเกลยีหนิ

(Ballast Regulator)

รถอดัหินในชุดประแจ

(Switch Tamping Machine)

รถสนัหนิ

(Track Stabilizer)

รถอดัหิน

(Tamping Machine)

รถลา้งหนิ

(Ballast Cleaner)

รถตรวจสภาพทาง

(Track Recording Car)

รถบาํรงุทางหนกัของการรถไฟแห่งประเทศไทย



รถเอนกประสงค์ (Multitasking Vehicle)

ภาพจาก รถไฟไทยดอทคอม - Rotfaithai.Com 
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โครงการก่อสรา้งทางคู่: 5 เสน้ทาง (700 km)

โครงการสาํคญัในปี 2021

โครงการก่อสรา้งทางสายใหม่: 2 เสน้ทาง (678 กม.)

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง): 2 เสน้ทาง (41 กม.) โครงการรถไฟความเร็วสงู: 2 เสน้ทาง (473 กม.)



ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งแห่งใหม่ :

สถานีกลางบางซือ
ศูนยก์ลางการเดินทางสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Bang Sue Grand Station

Existing Track

Double Track

New Lines

High-speed train
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ที่มี ETCS Level 1

การปรบัปรงุระบบอาณตัสิญัญาณและโทรคมนาคมเพอืเพมิประสทิธิภาพ

และความปลอดภยัในการขนส่งระบบราง

ทางคูพ่รอ้มระบบอาณตัิ

สญัญาณ ETCS Level 1

ทางเดยีว

ทางคู่



ความปลอดภยัในการใชโ้ครงสรา้งชานชาลาสถานีรูปแบบใหม่

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่



ขอขอบคุณ
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ศูนยโ์ครงการกอ่สรา้ง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสรา้ง

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

www.railway.co.th


