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ดร.ทยากร  จันทรางศุ

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง

กรมการขนส่งทางราง 



หวัขอ้บรรยาย
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แนะน ากรมการขนสง่ทางราง

ความปลอดภยัในการขนสง่ทางราง 5 ด้าน

แนวทางการก ากบัดแูลความปลอดภยั
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ประวตัแิละความเป็นมา
กรมการขนสง่ทางรางจดัตัง้ขึน้ตาม พระราชบญัญตัปิรบัปรุง 

ทบวง กรม (ฉบบัที่18) พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศลงในกิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในวนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา คอืวนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยไดย้กฐานะและ
โอนกิจการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธิ หน้ีสนิ และภาระผูกพนั รวมถึง
ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้ง และอตัราก าลงัของส านักงานโครงการ
พฒันาระบบราง ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร กระทรวง
คมนาคม



โครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart)
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อธบิดี

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร

ส านกังานเลขานุการกรม

กองมาตรฐานความปลอดภยั
และบ ารงุทาง

รองอธบิดี

กองกฎหมาย

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงานกองก ากบัการขนสง่ทางราง



วสิยัทศัน์ และ หน้าทีร่บัผดิชอบ
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วสิยัทศัน์ (Vision)

หน้าทีร่บัผดิชอบ (Objectives)

เป็นองคก์รก ากบัดแูลระบบขนสง่ทางราง เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั และคุณภาพการใหบ้รกิาร
ระดบัสากล

จัดท าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนการพัฒนา

ด้านการขนส่งทางราง

ของประเทศ

ก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการขนส่ง

ทางราง มาตรฐานความ

ปลอดภัย มาตรฐาน

การบ ารุงทาง มาตรฐาน

การประกอบกิจการ 

ฯลฯ

ก ากับดูแลการใช้

ประโยชน์โครงสร้าง

พื้นฐานการขนส่ง

ทางราง

ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมการขนส่ง

ทางราง

ร่วมมือและประสานงาน

ด้านการขนส่งทางราง

กับองค์กร และ

หน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่

กฎหมายก าหนดให้

เป็นหน้าท่ีและอ านาจ

ของกรม



2.

ด้านการพัฒนาโครงข่าย

3.

ด้านมาตรฐาน
การก่อสร้าง 

การปฏิบัติการ  
การซ่อมบ ารุง
ผู้ประจ าหน้าที่

4.

ด้านก ากับ
การก่อสร้าง 

การประกอบกิจการเพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ
และเป็นสากล

5.

ด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือวางกรอบอัตราราคา
ค่าโดยสารสูงสุด และ 

การลงทุน

1.

ด้านติดตาม 
ประเมินผล การด าเนิน

โครงการ และกิจการพิเศษ 
เช่น รถไฟความเร็วสูง

ภารกิจหลัก 5 ด้าน
ของกรมการขนส่งทางราง



วสิยัทศัน์ และ หน้าทีร่บัผดิชอบ
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วสิยัทศัน์ (Vision)

หน้าทีร่บัผดิชอบ (Objectives)

เป็นองคก์รก ากบัดแูลระบบขนสง่ทางราง เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั และคุณภาพการใหบ้รกิาร
ระดบัสากล

จัดท าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนการพัฒนา

ด้านการขนส่งทางราง

ของประเทศ

ก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการขนส่ง

ทางราง มาตรฐานความ

ปลอดภัย มาตรฐาน

การบ ารุงทาง มาตรฐาน

การประกอบกิจการ 

ฯลฯ

ก ากับดูแลการใช้

ประโยชน์โครงสร้าง

พื้นฐานการขนส่ง

ทางราง

ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมการขนส่ง

ทางราง

ร่วมมือและประสานงาน

ด้านการขนส่งทางราง

กับองค์กร และ

หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่

กฎหมายก าหนดให้

เป็นหน้าท่ีและอ านาจ

ของกรม

ก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการขนส่ง

ทางราง มาตรฐานความ

ปลอดภัย มาตรฐาน

การบ ารุงทาง มาตรฐาน

การประกอบกิจการ 

ฯลฯ

การสร้า งการเติบโต                                                    

บนคุณภาพชีวิต

ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ ง แวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารภาครัฐ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

ยึดหลัก “ภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชน 

และประโยชน์ส่วนรวม”

โดยมีมาตรฐานขนส่งทางรางในด้านต่าง ๆ :

• มาตรฐานด้านเทคนิค

• มาตรฐานด้านความปลอดภัย

• มาตรฐานด้านเดินรถขนส่งทางราง

• มาตรฐานด้านคุณลักษณะเฉพาะ

• มาตรฐานด้านการทดสอบ

• มาตรฐานด้านการตรวจสอบประเมิน

• มาตรฐานด้านการซ่อมบ ารุง

• มาตรฐานผู้ประจ าหน้าที่

• มาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง 

และการให้บริการ

• มาตรฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็น



หวัขอ้บรรยาย
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5 ตุลาคม 2552 อุบัติเหตุขบวนด่วนที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพ) 

ตกรางบริเวณหน้าสถานีรถไฟเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน    

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บ

กว่า 80 ราย 

แผนลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ระยะเรง่ดว่น พ.ศ. 2553-2557

ปฏิรูปรถไฟไทย 

“บูรณะทางเดิม เพิ่มเติมรถจักร ขยายโครงข่าย เพิ่มสายทางคู่ มุ่งสู่ไฮสปีด” 



การบูรณะทางเดมิ

• พัฒนาโครงข่ายรถไฟหลักขนาดกว้าง 1.00 ม. อย่างต่อเน่ือง

• ปรับขนาดรางสายประธานจาก 70-80 ปอนด/์หลา เป็นชนิด 100 ปอนด/์หลา ยาวต่อเน่ือง
โดยมรีอยต่อระหว่างรางน้อยทีสุ่ด

• เปลีย่นหมอนรองรางจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block

• ปรบัปรงุสะพานและประแจให้สามารถรองรบัน ้าหนักได้ 20 ตนั/เพลาจากเดิม 15 ตนั/เพลา

• ปรบัปรงุระบบอาณัติสญัญาณจากสญัญาณหางปลาเป็นสญัญาณไฟสีทัว่ประเทศ

• ปรบัปรงุจดุตดัทางรถไฟโดยติดตัง้/ปรบัปรงุเครื่องกัน้/ก่อสร้างต่างระดบั

เพือ่ให้สามารถรองรับน า้หนักกดลงเพลาได้ 20 ตัน/เพลา และ

รองรับความเร็วบริการสูงสุดของขบวนรถที ่120 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง



ระบบรางท่ีมีในปัจจบุนัของไทย
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สรุปภาพรวมแผนการพัฒนาระบบราง
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แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565)

ระยะทางรวม  4,721 กม. 

รถไฟทางคู่

ระยะทางรวม 2,466 กม. 

รถไฟความเร็วสูง

ระยะทางรวม  557.56 กม. 

รถไฟฟ้าใน กทม.

ระยะทางรวม 189.79 กม.

รถไฟฟ้าในภูมิภาค

ระยะทางรวม 7,934.35 กม. วงเงินลงทุนรวม 1.5 ล้านล้านบาท



ความปลอดภยัของการขนส่งทางราง
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ลกัษณะของอุบตัทิางรางทีเ่คยเกดิขึน้

❑ ขบวนรถไฟชนกบัยานพาหนะอื่น ๆ
❑ ขบวนรถไฟชนกนัเอง
❑ ขบวนรถไฟชนคน/สตัว ์
❑ ขบวนรถไฟตกราง
❑ ขบวนรถไฟเกดิไฟไหม้
❑ ขบวนรถไฟชนหอ้งจ าหน่ายตัว๋



สถิติอบุติัเหตบุริเวณจดุตดัทางรถไฟเสมอระดบั 
ปี 2553-2562
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ทีม่า : ปรบัปรุงมาจาก หลกัเกณฑก์ารพจิารณาลดทางตดัผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกบัทางรถยนต์ พ.ศ. 2559 และ 
รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาจุดตดัรถไฟกบัถนน ประจ าปีงบประมาณ 2562, ส านกัแผนความมัน่คงปลอดภยั

• 2 มิถนุายน 2558 ครม. ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเพ่ือลดอุบติัเหตุทางรถไฟและ
ถนน โดยให้ ทล, ทช. และ รฟท. ด าเนินการ
ติดตัง้ป้ายหยุด ป้ายรปูรถไฟ สญัญาณเตือนไฟ
กระพริบตลอดเวลา และ เนินชะลอความเรว็



ตวัอย่างอบุติัเหตขุบวนรถไฟชนกบัยานพาหนะอ่ืน ๆ 
ณ จดุตดัเสมอระดบั
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กรณศีกึษาที ่1 : จุดตดัรถขา้มทางรถไฟสถานคีลองแขวงกลัน่ กรณศีกึษาที ่2 : จุดตดัรถขา้มทางรถไฟใน ม.1 ต. บางกล ่า จ. สงขลา

ทีม่า : MOT NEWS ขา่วกระทรวงคมนาคม ฉบบัที ่826/2563 ทีม่า : https://www.facebook.com/pages/สภ-บางกล ่า

• วนัที-่เวลา : 11 ตุลาคม 2563 – 08.30 น.
• ประเภทจดุตดั/เครือ่งกัน้ : ทางลกัผ่าน / มป้ีายสญัญานไฟเตอืน แต่ไมม่ไีมก้ัน้
• ยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง : รถบสัโดยสาร (8 ลอ้) และ รถไฟขนส่งสนิคา้
• ความเสยีหาย : ผูโ้ดยสารรถบสัและคนขบัเสยีชวีติรวม 19 ราย บาดเจบ็ 30 ราย
• สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ : 

1. ผูข้บัขีร่ถบสัไมคุ่น้ชนิเสน้ทาง โดยเฉพาะจดุตดัทางรถไฟ
2. รถบสัโดยสารเปิดเพลงเสยีงดงั ท าใหผู้ข้บัขีไ่มไ่ดย้นิเสยีงหวดูรถไฟ
3. จดุตดัไมม่เีครือ่งกัน้ทางรถไฟ มเีพยีงป้ายเตอืนและสญัญาณไฟ (พรอ้มใชง้าน)
4. จดุเกดิเหตุมลีกัษณะทางเป็นเนินลาดชนั ผูข้บัขีต่อ้งเรง่ความเรว็เพื่อขบัรถผ่าน
5. รถบสับรรทุกผูโ้ดยสารเกนิก าหนด ส่งผลใหเ้รง่เครือ่งขึน้เนินไดช้า้กว่าปกติ

• วนัที-่เวลา : 21 มกราคม 2563 – 19.00 น.

• ประเภทจดุตดั/เครือ่งกัน้ : จดุตดัเสมอระดบั/ เครือ่งกัน้ประเภท ก. 

• ยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง : รถจกัรยานยนต ์และรถไฟขบวนด่วนพเิศษที ่38

• ความเสยีหาย : ผูข้บัขีจ่กัรยานยนตเ์สยีชวีติ 1 ราย

• สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ : 

1. ผูข้บัขีม่พีฤตกิรรมขบัขีฝ่่าเครือ่งกัน้ทางรถไฟ

2. ผูข้บัขีด่ ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮลก่์อนการเดนิทาง



ในส่วนของระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาแหตขุดัขอ้งทีเ่กดิขึน้จะแบง่เป็น 2 กรณี คือ 

• กรณีที่ 1 เหตขุดัขอ้งทีเ่กดิที่ขบวนรถ เช่น ระบบประตู, ระบบเบรก, ระบบขับเคลือ่นรถไฟฟา้ มีความลา่ชา้

เฉลีย่ประมาณ 5 นาที 

• กรณีที่ 2 เหตุขดัขอ้งเกดิขึ้นที่ระบบการเดนิรถ/เสน้ทาง เช่น จุดสับราง, ระบบอาณตัสิญัญาณ ใช้เวลาแกไ้ข

15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

สถิติเหตกุารณ์ขดัข้องในระบบรถไฟฟ้า ประจ าปี 2563
จ าแนกตามประเภทการขดัข้อง

MRT Blue ARL BTS MRT Purple รวม

ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ 0 2 3 0 5

ระบบประตู 17 8 13 1 39

ระบบเบรก 24 14 10 0 48

จุดสับราง 0 1 13 1 15

วัสดุแปลกปลอม 2 0 2 0 4

ระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน 3 4 2 0 9

ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 15 12 7 4 38

ระบบอาณัติสัญญาณและการ

ควบคุม 28 7 14 0 49

รวม 89 48 64 6 207

18
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24%
ไม่ทราบสาเหตุ

ระบบประตู

ระบบเบรก

จดุสบัราง

วสัดแุปลกปลอม

ระบบจ่ายไฟฟ้าขบัเคลื่อน

ระบบขบัเคลื่อนรถไฟฟ้า

ระบบอาณัติสญัญาณและการควบคมุ

อาณัติสัญญาณ

ระบบเบรก

ระบบประตู
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กองมาตรฐาน
ความปลอดภยั

และบ ารงุทาง มหีน้าที่
จดัท ารา่งกฎหมายล าดบั
รอง มาตรฐานรวมถงึ
จดัท ามาตรการก ากบั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความปลอดภยั

ของการขนสง่ทางราง



แนวทางการก ากบัดแูลความปลอดภยัดา้นการขนสง่ทางราง
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ก าลงั
ด าเนินการ
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1. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย : กฎหมายเรื่องใดที่ยงัไม่มี หรือมีอยู่แล้วแต่ไม่ครอบคลุมปัญหา
ในปัจจุบนั และกรมการขนส่งทางรางต้องการใหม้กีฎหมายเรื่องใดเพิม่เตมิเป็นการเฉพาะส าหรับใชบ้งัคบั 
แต่ตอ้งไมท่บัซอ้นหรอืขดัแยง้กบักฎหมายเดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ เวน้แต่มผีลเป็นการยกเลกิกฎหมายเดมิ หรอื
แกไ้ขเพิม่เตมิ
2. การจดัหมวดหมูแ่ยกประเภทของปัญหากฎหมาย : ตอ้งการตรากฎหมายมาเพื่อแกไ้ขปัญหาเรื่องใดบา้ง 
จะจดักลุ่มประเภทของเรือ่งนัน้ ๆ 
3. การเทียบเคียงกฎหมายต่างประเทศ : ต้องท าการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศว่ามี
ประเทศใดมีกฎหมายในเรื่องดงักล่าวไว้หรอืไม่ และมีเน้ือหาสาระส าคญัอย่างไร ผลของกฎหมาย เป็น
อยา่งไร เพือ่น ามาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายทีจ่ะจดัรา่งขึน้และปรบัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย
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22

4. ผลของกฎหมาย : ตอ้งการใหม้ผีลใชบ้งัคบักบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกลุ่มไหนบา้ง เชน่
(1) พ.ร.บ./พ.ร.ก. ใชบ้งัคบักบัประชาชนเป็นการทัว่ไป ใชบ้งัคบัเป็นวงกวา้ง ไม่เจาะจงเฉพาะ
เรือ่งไมป่ฏบิตัติามถอืวา่ผดิกฎหมาย

(2) กฎกระทรวง/ ประกาศ / ขอ้ก าหนด ใชบ้งัคบักบัประชาชนทัว่ไป แต่เป็นเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง 
มผีลกบัผูเ้กีย่วขอ้งบางกลุ่ม ไมป่ฏบิตัติามถอืวา่ผดิกฎหมาย

(3) ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศ/ค าสัง่ ใชบ้งัคบักบัผูเ้กี่ยวขอ้งบางกลุ่ม เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 
หากไมป่ฏบิตัติาม ถอืวา่ผดิกฎหมาย

(4) มาตรฐาน ใชบ้งัคบักบัผูเ้กี่ยวขอ้งบางกลุ่ม  เป็นเรื่องทีเ่ฉพาะเจาะจง ไมป่ฏบิตัติามอาจผดิ
หรอืไม่ผดิกฎหมายกไ็ด ้ขึน้อยู่กบักฎหมายล าดบัตน้ทีป่ระกาศใชม้าตรฐานนั ้นๆ ว่าตอ้งการ
ใหผู้ป้ฏบิตั ิปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งไร 

(5) คู่มือ ใช้บงัคบักบัผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่ม  เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ไม่ปฏิบตัิตามอาจผิด
หรอืไมผ่ดิกฎหมายกไ็ด ้



แนวทางการออกกฎหมายความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง
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ความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง 5 ดา้น
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ผูป้ระจ าหน้าที่

ผูป้ระจ าหน้าที ่หมายถงึ พนกังานขบัรถขนสง่ทางราง หรอืผูท้ าหน้าทีอ่ื่นตามที่ก าหนด

แนวทางการก ากบัดแูล

ผู้ประจ าหน้าที่จะต้องได้รบัใบอนุญาต โดยการขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ อ
ใบอนุญาต และการขอรบัใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนด
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การจดัการความเสีย่ง (Risk Management)
ขอ้แนะน า : ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถจะตอ้งจดัท าแผนการในจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ภายในระบบ โดยครอบคลุมระบบยอ่ยต่าง ๆ และในทุก
กระบวนการ ทัง้นี้ทีใ่ชแ้พรห่ลายในไทยคอื ISO 31000 Risk Management

มาตรการควบคุมพืน้ทีบ่รกิาร (Access Control)
ขอ้แนะน า : ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถจะตอ้งท าการระบุเขตปลอดภยั และปิดกนัการเขา้ถงึพืน้ทีท่ีจ่ะสง่ผลต่อความปลอดภยัและเสถยีรภาพของ
โครงขา่ยอยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการในการก ากบัดแูลและจดัการกรณเีกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืมกีารฝ่าฝืน
- การก าหนดเขตปลอดภยัตอ้งกระท ารว่มกบัผูใ้หบ้รกิารระบบยอ่ยอื่น ๆ พรอ้มทัง้มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูอยา่งชดัเจน

มาตรการรบัมอืเหตุฉุกเฉิน (Incidence Policy)
ขอ้แนะน า : ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถจะตอ้งท าการก าหนดมาตรการในการจดัการเหตุฉุกเฉินทีม่โีอกาสเกดิขึน้ภายในระบบ ทัง้นี้ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถ
จะตอ้งมกีารซกัซอ้มอยา่งสม ่าเสมอกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสรมิสรา้งความคล่องตวัและลดความผดิพลาดกรณเีกิดเหตุ
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คูม่อืปฏบิตักิารขนสง่วตัถุ/สนิคา้อนัตรายทางราง
ขอ้แนะน า : จดัท าคูม่อืปฏบิตักิารขนสง่วตัถุ/สนิคา้อนัตรายทางราง เพือ่ใหผู้ป้ระกอบกจิการขนสง่ทางราง และผูป้ระจ าหน้าทีป่ฏบิตัติามเพือ่
ความปลอดภยัในการขนสง่ทางรางทัง้ก่อนเดนิรถ ระหวา่งเดนิรถและหลงัเดนิรถ เชน่ จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมเอกสารก ากบัการขนสง่ทีบ่นัทกึ
ขอ้มลูประเภทสนิคา้ ปรมิาณ ขอ้ระวงัเป็นพเิศษ การตรวจสอบบรรจภุณัฑ/์แทง็ก ์การตดิเครือ่งหมาย ฉลาก ป้าย รวมถงึตอ้งมกีารขึน้
ทะเบยีนบรรจภุณัฑ/์แทง็ก ์และประกนัความเสยีหายตามทีก่ฎหมายก าหนด

ประเภทท่ี 1 สารและส่ิงระเบิด (Explosive substances and articles)
ประเภทท่ี 2 กา๊ซ (Gases)
ประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
ประเภทท่ี 4 ของแขง็ไวไฟ สารท่ีเส่ียงต่อการลกุไหมไ้ด้เอง และสารท่ีเมือ่สมัผสักบัน ้า
ให้กา๊ซไวไฟ
ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซ ์และสารเปรอ์อกไซดอิ์นทรีย์
ประเภทท่ี 6 สารพิษ และสารติดเช้ือ/สารแพร่เช้ือ
ประเภทท่ี 7 วสัดกุมัมนัตรงัสี (Radioactive)
ประเภทท่ี 8 สารกดักร่อน (Corrosive substances)
ประเภทท่ี 9 สารและส่ิงของอนัตรายเบด็เตลด็
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ศนูยค์วบคุม (Operation Control Center)
ขอ้แนะน า : ศนูยค์วบคุมมหีน้าทีใ่นการควบคุมการเดนิรถ สงัเกตการณ์เหตุการณ์ผดิปกตติ่าง ๆ และด าเนินงานแกไ้ขตามแผนของระบบ
ยอ่ยต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัท าไว้

อาณตัสิญัญาณ (Signaling)
ขอ้แนะน า : ระบบอาณตัสิญัญาณตอ้งมกีารพจิารณาออกแบบตัง้แต่เริม่สรา้งโครงขา่ย เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัของการเดนิรถภายใน
โครงขา่ย และ ระหวา่งโครงขา่ยขนสง่อื่น ๆ

การสือ่สาร (Communication)
ขอ้แนะน า : ระบบสือ่สารจะตอ้งมคีวามปลอดภยั มัน่ใจไดว้า่จะไมม่กีารแทรกแทรงจากภายนอก อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถจะตอ้งมกีาร
ก าหนดแนวทางในการใชง้านระบบสือ่สาร และจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ลดความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้
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มาตรฐานจุดตดัทางรถไฟ (Level Crossing) : ในส่วนของการจดัการบรเิวณจุดตดัทางรถไฟจะเน้นไปทีก่ารใหส้ญัญาณและการป้องกัน
การฝ่าฝืนเป็นหลกั ถดัมาจะเป็นเรือ่งของการใหบ้รกิาร อาทเิช่น ในบางจุดเป็นต าแหน่งทีใ่ชส้ าหรบัใหค้นเดนิขา้ม กจ็ะตอ้งมเีจา้หน้าทีค่่อย
ใหค้วามชว่ยเหลอืส าหรบับุคคลทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิการตกหล่นอนัเป็นผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุ
ขอ้แนะน า : อุปกรณ์ หรอื เครือ่งมอื ส าหรบัใหส้ญัญาณและควบคุมการเขา้ออก บรเิวณจุดตดัทางเชือ่ม ตอ้งเป็นอุปกรณ์ทีไ่ดม้าตรฐาน และ 
มกีารตรวจสอบการท างานและด าเนินการบ ารงุรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ



สะพานข้ามทางรถไฟ ทางลอดทางรถไฟ สะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยู

ทางลอดทางรถไฟรูปตัวยู ท่อลอดทางรถไฟ ยกระดับรถไฟ

การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟเป็นแบบต่างระดับตลอดเส้นทาง 
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รถขนสง่ทางราง

รถขนส่งทางราง หมายถึง รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรอืสนิค้า โดยขบัเคลื่อนไปบนทางซึ่งมรีาง เช่น 
รถไฟ รถไฟฟ้า รถราง และใหห้มายความรวมถงึรถทีว่ิง่บนรางหรอืทางเฉพาะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

แนวทางการก ากบัดแูล

รถขนสง่ทางรางจะตอ้งจดทะเบยีนก่อนน ามาใชใ้นการประกอบกจิการขนสง่ทางราง โดยรถขนสง่ทางราง
จะตอ้งมคีุณลกัษณะตามทีก่ าหนด เชน่ มคีวามมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั วสัดุทีใ่ชส้ามารถทนไฟได ้รวมถงึตอ้งมี
ระบบป้องกนัเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้าลดัวงจร และทางออกฉุกเฉิน 



ระบบขนส่งทางรางและชนิดรถขนสง่ทางรางที่ใชง้านในไทย
คุณลักษณะส ำคัญ

ระหว่ำงเมืองและท้องถ่ิน ชำนเมือง ควำมเร็วสูง ขนส่งสินค้ำ ขนส่งมวลชนหนำแน่นสูง

(Intercity &Regional) (Commuter) (High Speed) (Freight) (Heavy Rail) Monorail Tram APM

ระยะทำงท่ีให้บริกำร (กิโลเมตร) > 50 20-100 >100 >100 20-40  10-30  5-15  5-15

ระยะห่ำงระหว่ำงสถำนีโดยเฉล่ีย (กิโลเมตร)  10-20  2-5 50 N/A 0.5-1.2  0.5-1.2  0.3-0.5 0.3-0.5

ควำมเร็วสูงสุดในกำรให้บริกำร (กิโลเมตร ต่อ ช่ัวโมง) 120-160 160 250 60-100 80 80 80 80

น  ำหนักกดเพลำสูงสุด (ตัน) 20 20 25 20 20 N/A N/A N/A

ขนำดควำมกว้ำงทำง (เมตร) 1.000 1.000 & 1.435 1.435 1.000 1.435 N/A N/A N/A

ควำมจุกำรขนส่งผู้โดยสำรสูงสุด (คนต่อทิศทำงต่อช่ัวโมง)  5,000-20,000 10,000-20,000 10,000-20,000 N/A >20,000 10,000-20,000 5,000-15,000 3,000-5,000

เส้นทำงท่ีให้บริกำร (เฉพำะท่ีให้บริกำรในปัจจุบันและท่ีจะ

เปิดให้บริกำรในปี 2566)

เส้นทำงเดินรถของ รฟท ประกอบด้วย สำย

เหนือ สำยตะวันออกเฉียงเหนือ สำยใต้ 

สำยตะวันออก สำยแม่กลอง และเส้นทำงใน

โครงกำรรถไฟทำงคู่

รถไฟแอร์พอตเรลลิงค์,

 รถไฟฟ้ำสำยสีแดง

รถไฟควำมเร็วสูงสำย

กรุงเทพ-โครำช-

หนองคำย และ รถไฟ

ควำมเร็วสูงเช่ือมสำม

สนำมบิน

เส้นทำงเดินรถของ 

รฟท

เขียว, น  ำเงิน, ส้ม, ม่วง เหลือง, ชมพู N/A ทอง

ผู้ประกอบกำรเดินรถ SRT SRT, SRTET SRT, EHS SRT BTS, BEM EBM, NBM N/A BTS

Locomotive, 

Freight Wagon, 

Tank Wagon, 

Special Wagon

ระบบรำงระหว่ำงเมืองและชำนเมือง (Intercity and Commuter Rail System)

ขนส่งมวลชนควำมหนำแน่นปำนกลำง (Light Rail)

Locomotive, DMU, Passenger Coach, 

BMU, Power Car

EMU, DMU,  BMU EMU

รูปแบบกำรให้บริกำร

ระบบรำงขนส่งมวลชนในเมือง (Urban Rail Transit System)

EMU Monorail Steel Wheel-Rail 

and Rubber Tire 

Trams

APM

ชนิดรถขนส่งทำงรำง (Type of Rail Vehicles)

*

* ขึ้นอยู่กับระบบท่ีเลือกใช้เนื่องจากระบบรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่จะจดัให้วิ่งบนทางที่ออกแบบโดยเฉพาะ



ประเทศไทย

ประเภทของกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ

รายละเอียด

1) (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ..... มาตรา 13 มาตรา  มาตรา99-103 เกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐาน คุณลักษณะของรถขนส่งทาง
ราง การก าหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียน และประกาศเป็นกฎกระทรวง

2) (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ..... หมวด 8 การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 
3) มาตรา 110 อ านาจอธิบดีในการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
4) (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางรางว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง พ.ศ....
5) (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางราง ว่าด้วยคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง พ.ศ......
6) (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางราง ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางเมื่อครบก าหนดระยะเวลา พ.ศ....
7) มาตรฐานแนะน า ออกในรูปแบบระเบียบกรมการขนส่งทางราง

หน่วยงานก ากับดูแล
และหน่วยรับรอง

(Regulator / Accredited Body)

กรมการขนส่งทางราง ท าหน้าท่ี รับจดทะเบียน ก าหนดเลขทะเบียน จัดท าฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง และให้การรับรองหน่วยตรวจ
(ในอนาคตอาจเพิ่มอ านาจหน้าท่ีในการจัดอบรมการประกอบกิจการหน่วยตรวจ) 

หน่วยงานตรวจสอบรับรอง
(Notified Body)

หน่วยตรวจ ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางท่ีจะรับจดทะเบียน โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบและจัดท ารายงานเสนอต่อเจ้าของ /
ผู้ครอบครองเพื่อประกอบค าร้องขอจดทะเบียนรถขนส่งทางราง โดยหน่วยตรวจต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางรางก่อน

กฎหมายข้อก าหนดคุณลักษณะและการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง



Track-Type Vehicle-TypeOperator Code Unit Number

_ _ _ _ _ _ _ _

Vehicle Keeper Code

เลขทะเบยีนออกโดยกรมการขนส่งทางราง เลขทะเบยีนของผู้ครอบครองรถ

EVN VKM

รูปแบบการจัดท าเลขทะเบียนรถรูปแบบที่ 4 ล้อตาม EVN+VKM

S R T 3 7 0 0 0 1A บฟก.ป. 11011



ร่าง กฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ ร่าง ระเบียบฯ 3 ฉบับ

ร่าง มาตรฐานแนะน าฯ 1 ฉบับ

พ.ร.บ. การขนส่งทางราง
พ.ศ. 25xx

กฎหมายล าดับรอง/ข้อบังคับ

คุณลักษณะเฉพาะ หรือ ข้อแนะน า
ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งทางราง
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Safety Critical Subsystems of Rolling Stock
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คูม่อืทีเ่กีย่วขอ้งกบัขบวนรถ (Rule for Rolling Stock)
ขอ้แนะน า : คูม่อืส าหรบัการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารทัว่ไปและผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ ควรเกดิจากความรว่มมอืกนัระหวา่งผูผ้ลติและ
ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถ โดยครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่องมอื และขัน้ตอนปฏบิตั ิในการใหบ้รกิาร (อาทิ การเขา้ออกตวัรถ สุนัขส าหรบัช่วยเหลอื
บุคคลพกิารทางสายตา การเขา้ออกส าหรบัรถเขน็ การก าหนดจุดส าหรบัรถเขน็ในขบวนรถ การเปิดปิดประตูฉุกเฉิน การรอ้งขอ ความ
ชว่ยเหลอื การใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น เป็นตน้)

ขบวนรถ - คุณภาพอากาศ (Air Quality) : ภายในห้องโดยสาร
สหภาพยโุรป ก าหนดใหภ้ายในหอ้งโดยสารจะตอ้งมปีรมิาณคารบ์อนไดออกไซดไ์มเ่กนิ 5,000 ppm ยกเวน้กรณีทีร่ะบบระบาย
อากาศหยุดการท างานหรอืตัง้ใจปิดเพือ่ป้องกนัผูโ้ดยสารจากควนัภายนอก 
ญ่ีปุ่ น ก าหนดใหภ้ายในหอ้งโดยสารตอ้งมพีืน้ทีเ่ปิดของหน้าต่างมากกวา่หรอืเทา่กบั 1/20 ของพืน้ทีห่อ้งโดยสาร
ขอ้แนะน า : ในการก าหนดคุณภาพอากาศภายในหอ้งโดยสารควรอา้งองิจากอาชวีอนามยั
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รถไฟขนสง่สนิคา้ - การขนสง่วตัถุอนัตราย (Hazardous Material)
ขอ้แนะน า : ในสว่นของการขนสง่สนิคา้อนัตรายในหวัขอ้นี้จะกล่าวถงึความปลอดภยัและความแขง็แรงของตวัรถ ซึง่ผูข้นส่งสนิคา้ตอ้งเป็น
ผูจ้ดัเตรยีมมา บรรจุภณัฑห์รอืหบีหอ่ควรไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ขบวนรถ – คูม่อืปฏบิตัสิ าหรบัการซ่อมบ ารงุ (Documentation related to Maintenance)
ขอ้แนะน า : โดยปกตแิลว้คูม่อืการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขบวนรถ ตอ้งออกโดยผูผ้ลติ และตรวจสอบทบทวนโดยผูใ้ห้บรกิารเดนิรถ 
เพือ่ใหค้รอบคลุมและครบถว้น



กฎหมายความปลอดภยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
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รางเพือ่การขนสง่

รางเพื่อการขนส่ง หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานทางราง ระบบราง โครงสร้างทางวิ่ง ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบการสื่อสาร และระบบแหล่งจ่ายไฟ สถานี ย่านขนส่งทางราง ศูนย์ควบคุมการเดนิรถ อาคาร
ส านักงาน โรงซ่อมบ ารุง เขตระบบการขนส่งทางราง รวมถงึโครงสร้างพื้นฐานและทรพัย์สนิที่จ าเ ป็นในการ
ประกอบกจิการ

เขตระบบรถขนสง่ทางราง

เขตระบบรถขนสง่ทางราง หมายถงึ เขตทีห่วงกนัไวส้ าหรบัความปลอดภยัของระบบรถขนสง่ทางราง



กฎหมายความปลอดภยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (ต่อ)
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เขตปลอดภยัระบบรถขนสง่ทางราง

เขตปลอดภยัระบบรถขนสง่ทางราง หมายถงึ เขตทีห่วงกนัไวส้ าหรบัประโยชน์ในการรกัษาความปลอดภยั
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบรถขนสง่ทางราง ทีข่ยายต่อจากเขตระบบรถขนสง่ทางราง

แนวทางการก ากบัดแูล

จะต้องมกีารก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางและเขตปลอดภยัระบบรถขนสง่ทาง เพื่อประโยชน์ในการ
บ ารุงรกัษาและความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง ตลอดจนความปลอดภยัของบุคคลทีอ่ยู่ในระบบการขนสง่
ทางราง โดยการก าหนดเขตระบบรถขนสง่ทางและเขตปลอดภยัระบบรถขนสง่ทางรางใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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เขตปลอดภยัโครงสรา้ง (Structure Gauge) : 
ขอ้แนะน า : หลกัเกณฑใ์นการก าหนดการออกแบบทางเรขาคณติขึน้อยูก่บัประเภทและขนาดทางกายภาพของตวัรถ (Rolling Stock 
Geometry) โดยตอ้งค านึกถงึการเคลื่อนตวัของตวัรถขณะวิง่ (Kinematic Gauge) โดยตอ้งม ีSafety Factor ประมาณ 600 - 800 mm จาก 
Kinematic Gauge

คูม่อืปฏบิตัแิละขัน้ตอนการซ่อมบ ารงุโครงสรา้ง (Maintenance) 
ขอ้แนะน า : แผนและคูม่อืส าหรบัการบ ารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งมาจากผูผ้ลติ ผา่นการทบทวนโดยผูอ้อกแบบและผู้ปฏบิตังิาน เพือ่
สรา้งเป็นคูม่อืปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและปลอดภยั

การออกแบบเพือ่ความปลอดภยั (Design Safety) :
ขอ้แนะน า : การจดัท าแผนการอพยพส าหรบัอุโมงค ์สะพาน และ โครงสรา้งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบราง ตอ้งก าหนดไวต้ัง้แต่กระบวนการ
ออกแบบ ไมว่า่จะเป็นการก าหนดเสน้ทางการอพยพ ต าแหน่งจดุรวมพล เป็นตน้ อกีทัง้ควรจดัใหม้กีารฝึกซอ้มการอพยพอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหคุ้น้เคยและลดความผดิพลาดเมือ่เกดิเหตุการณ์
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ความสงูชานชาลา (Platforms Height) : ความสงูชานชาลาของต่างประเทศมกีารก าหนดไวต้ัง้แต่
- น้อยกวา่ 500 mm ส าหรบัรถรางและรถไฟระหวา่งเมอืง
- 500 - 760 mm ส าหรบัรถไฟระหวา่งเมอืงและขนสนิคา้
- 760 - 1,100 mm ส าหรบัรถโดยสาร (1100 mm มกีารใชข้นสนิคา้ในญีปุ่่ น)
- มากกวา่ 1,100 mm ส าหรบัรถไฟความเรว็สงู

ขอ้แนะน า : การก าหนดความสงูของชานชาลารถไฟโดยสารทุกประเภทควรค านึงถงึความสะดวกและความปลอดภยัในการเขา้ออกตวัรถ
สูช่านชาลาของผูโ้ดยสารและผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ

- เรือ่งความสงูชานชาลาของรถรางภายในเมอืงน้อยกวา่ 500 mm 
- เรือ่งความสงูชานชาลาของรถไฟในเมอืงและระหวา่งเมอืงส าหรบัรถโดยสารและขนสง่สนิคา้ ตามนโยบาย 1100 mm สามารถ

ใชไ้ด ้โดยตอ้งค านึกถงึระยะปลอดภยัของโครงสรา้ง (Structure Gauge)
- เรือ่งความสงูชานชาลาของรถไฟความเรว็สงูขึน้อยูก่บัประเภทของรถ
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ทางอพยพ (Evacuation Way) : ในต่างประเทศนิยมใช ้NFPA 130 เป็นแนวทางในการก าหนดมติขิองทางอพยพ
ขอ้แนะน า : เหน็ควรใหใ้ช ้NFPA 130 ซึง่ใชใ้นโครงการขนสง่มวลชนทีผ่า่นมา

การออกแบบอารยสถาปัตย ์(Universal Design) : ในแต่ละประเทศจะมกีารก าหนดใหก้ารออกแบบสถานีตอ้งเน้นไปทีค่วามปลอดภยัและ
สะดวกสบายต่อผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ อาทเิชน่ เรือ่งของการเขา้ออกสถานีและตวัรถ พืน้ผวิของสถานี การใหบ้รกิารขอ้มลู ขนาด
ชอ่งเปิดและทางเดนิ สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้
ขอ้แนะน า : ผูอ้อกแบบควรออกแบบสถานีรองรบัการใหบ้รกิารทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ เพือ่สรา้งความปลอดภยัและเท่าเทยีม
ระหวา่งผูโ้ดยสาร

การท างานภายในอุโมงค ์หรอื โครงสรา้งพเิศษ
ขอ้แนะน า : โดยปกตแิลว้คูม่อืการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพเิศษ เชน่ อุโมงคแ์ละสะพาน ตอ้งออกโดยผูอ้อกแบบและหรอืผูผ้ลติ 
และตรวจสอบทบทวนโดยผูใ้หบ้รกิารเดนิรถ เพือ่ใหค้รอบคลุมและครบถว้น



ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เกีย่วกบัความปลอดภยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
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จุดตดัทางรถไฟ (Level Crossing) 
ขอ้แนะน า: ควรมกีารก าหนดกายภาพจุดตดั ระยะการมองเหน็ขัน้ต ่า รวมถงึมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องป้องกนั เช่น อุปกรณ์อตัโนมตั ิ
(Automatic Machine) และป้ายเตอืน (Warning Sign) ไมก้ัน้ (Barrier) อุปกรณ์อตัโนมตั ิ(Automatic Machine) อุปกรณ์เตอืน เพื่อ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบกจิการขนสง่ทางราง และผูส้ญัจรบนทอ้งถนน



กฎหมายความปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม
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สิง่แวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้ม เชน่ การระบายอากาศ ระบายน ้า เสยีง และความสัน่สะเทอืน การปล่อยก๊าซพษิ
การจดัเกบ็วตัถุอนัตราย 

แนวทางการก ากบัดแูล

อาจพจิารณาใช้กฎหมายไทยที่มอียู่แล้ว เช่น พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 เรื่องก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทัว่ไป พระราชบญัญตัิ
โรคตดิต่อ อยา่งไรกต็าม อาจพจิารณาเป็นกฎหมายเพิม่เตมิในเรือ่งทีไ่มเ่คยมกีารก าหนดมาก่อนในประเทศไทย



ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15
(พ.ศ. 2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทัว่ไป
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❑ ให้ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ดงัต่อไปน้ี

(1) คา่ระดบัเสยีงสงูสดุ ไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ

(2) คา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 
70 เดซเิบลเอ

❑ องคก์ารอนามยัโลกก าหนดว่า เสียงท่ีเป็น
อนัตราย หมายถึงเสียงท่ีดงัเกิน 85 เดซิเบลเอ



ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เกีย่วกบัความปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม
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ขอ้ก าหนดดา้นเสยีง : ในต่างประเทศมกีารแบง่ขอ้ก าหนดดา้นเสยีงออกเป็น 4 ประเภท เสยีงในขบวนรถเมือ่หยุดนิ่ง (Stationary Noise) 
เสยีงในขบวนรถตอนเริม่ออกตวั (Starting Noise) เสยีงในขบวนรถขณะวิง่ (Pass-by Nosie) และ เสยีงในหอ้งพนกังานขบัรถ (Driver’s 
Cab Interior Noise) รวมถงึแบง่ความดงัเสยีงตามประเภทหวัรถจกัร หรอืขบวนรถ
ขอ้แนะน า : ควรมกีารพจิารณาใหม้ขีอ้ก าหนดดา้นเสยีงโดยเฉพาะในตวัขบวนโดยสารทัง้รถไฟ Conventional Train และ High Speed Train

การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อธรรมชาติ (Environment Impact)
ขอ้แนะน า : โครงขา่ยตอ้งมกีารวเิคราะหผ์ลกระทบต่อธรรมชาต ิ(Environment Impact) ตามแนวทางของกระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 



หวัขอ้บรรยาย
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1

2

3

แนะน ากรมการขนสง่ทางราง

ความปลอดภยัในการขนสง่ทางราง 5 ด้าน

แนวทางการก ากบัดแูลความปลอดภยั



แนวทางการก ากบัดแูลความปลอดภยั
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วตัถุประสงคข์องการก ากบัดแูลความปลอดภยั

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในเรือ่งความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารบุคลากร สนิคา้และทรพัยส์นิ รวมทัง้เป็นการ
ลดความสญูเสยีต่อระบบอนัเน่ืองมาจากอุบตักิารณ์หรอือุบตัเิหตุ 

การด าเนินการก ากบัดแูล

การด าเนินการก ากบัดแูลอาจแบง่เป็น 3 ชว่ง
❖ การเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง
❖ การตรวจสอบระหวา่งก่อสรา้ง
❖ การทดสอบก่อนเปิดใหบ้รกิาร



การด าเนินการก ากบัดแูลความปลอดภยั
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การเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง

การตรวจสอบระหวา่งการก่อสรา้ง

ในระหวา่งการจดัการก่อสรา้งโครงการขนสง่ทางราง จะตอ้งมกีารก ากบัดแูลการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด

การเริม่ด าเนินการก่อสร้าง จะต้องมกีารส่งผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน



การด าเนินการก ากบัดแูลความปลอดภยั (ต่อ)
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การทดสอบก่อนเริม่ใหบ้รกิาร

ในการทดสอบการเดนิรถขนส่งทางราง ให้เจ้าของโครงการจดัให้มวีศิวกรที่ปรกึษาอสิระซึ่งมคีวาม
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงสรา้งพื้นฐานและทดสอบการเดนิรถ โดยโครงสรา้งของรางและทรพัย์สนิที่ ใช้
ในการประกอบกจิการขนส่งทางรางต้องมสีภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนดพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ประชาชน



การสอบสวนอุบตัเิหตุ
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❖ มกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนอุบตัเิหตุ
❖ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบสวนอุบตัเิหตุ
❖ ด าเนินการสอบสวนอุบตัเิหตุ
❖ วเิคราะหแ์ละจดัท ารายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุ
❖ เสนอมาตรการ/ขอ้เสนอแนะเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั

การตรวจสอบระหวา่งการก่อสรา้ง

อุบตัิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่ อบุคคล หรือ
ทรพัยส์นิ เชน่ การชน การตกราง เหตุทีเ่กดิบนจุดตดัทางขา้มรถขนสง่ทางราง เป็นตน้

อุบตัเิหตุ (Accident)



แผนการพฒันาระบบก ากบัดแูลความปลอดภยั
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ระยะเรง่ด่วน (ภายใน 1 ปี) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) ระยะเรง่ยาว (ภายใน 10 ปี)

• การจดัตัง้ คณะท างานพจิารณาระบบก ากบั
ดูแลและรับรองความปลอดภัยของการ
ขนสง่ทางราง

• การจดัท าขอ้ก าหนด (Regulations) ดา้น
ความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง

• การจัดท ามาตรฐาน (Standards) ด้าน
ความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง

• การจดัท าแนวทางและคู่มอื (Guidelines &
Manuals) ด้านความปลอดภัยของการ
ขนสง่ทางราง

• การจดัท าแผนแมบ่ทของการพฒันา
ความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง

• การปรบัปรุงเพิม่เตมิมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัของการขนสง่
ทางราง

• การตรากฎหมายเกีย่วกบั
ความปลอดภยัของการขนสง่ทาง
ราง

• การก าหนดกลไกเพือ่การบรหิาร
จดัการ ก ากบัดแูลตรวจสอบ 
โครงการระบบรางของประเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

• การพฒันาบุคลากรดา้นความ
ปลอดภยัและความมัน่คงของ
การขนสง่ทางราง

• การยกระดบัระบบความปลอดภยั
ของการขนส่งทางรางให้มีความ
น่าเชื่อถือและยอมรับได้ในระดับ
สากล

• การพฒันามาตรฐานความปลอดภยั
ของการขนส่งทางรางเพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงและเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อระบบคมนาคมในระดบั
ภมูภิาคอาเซยีนและในระดบัสากล



กรมการขนส่งทางราง 
กระทรวงคมนาคม


