
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เอกสารการฝึกอบรม 
GENERAL SAFETY ความปลอดภัยทั่วไป
จัดท าโดย ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง รฟม.



วัตถุประสงค์
▰ เพื่อให้ผู้อบรมทราบ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการท างานในระบบ

รถไฟฟ้าโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 

▰ เพื่อให้ผู้อบรมทราบ วิธีการตอบสนองเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในระบบ
รถไฟฟ้าโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
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หัวข้อการเรียนรู้
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต



หัวข้อการเรียนรู้
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต



ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

5

1



1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 
▰ รูปแบบโครงการ 

▰ เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 

▰ รางวิ่ง

▰ รถไฟฟ้า 

▰ โครงสร้างสถานี

▰ ศูนย์ซ่อมบ ารุง 

▰ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC)
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รูปแบบโครงการ 
ภาครัฐ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ด าเนินงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา ได้แก่

▰ ก่อสร้างสถานี

▰ งานวางรางรถไฟฟ้า

▰ งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน

▰ งานก่อสร้างลานคอนกรีตสาหรับศูนย์ซ่อมบ ารุง

▰ ขุดเจาะอุโมงค์
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



รูปแบบโครงการ 
ภาคเอกชน : บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ BEM

ด าเนินงานออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และ
บ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าได้แก่

▰ ระบบรถไฟฟ้า (Rolling Stock)

▰ ระบบไฟฟ้าก าลัง (Power Supply)

▰ ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling)

▰ ระบบติดต่อสื่อสาร (Communication)
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



รูปแบบโครงการ 
▰ ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA) 

▰ ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door (PSD))

▰ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection (AFC))

▰ ระบบนิเทศและป้ายสัญลักษณ์ (Graphics & Signage)

▰ ศนูย์ซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุง (Depot Workshop Equipment)

▰ การเดินรถและการซ่อมบ ารุงรักษา (Operations and Maintenance)
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



“ โครงการระบบรถไฟฟ้า    
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน  าเงิน)
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รูปแบบโครงการ 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินระยะแรก           
(Initial Blue Line : IBL)
▰ ศูนย์ซ่อมบ ารุงพระราม 9 ตั้งอยู่ที่ ถนน        

พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

• ส าหรับงาน Preventive Maintenance 
(ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน) และ Overhauls 
(การปรับปรุง, ยกเครื่อง, ดัดแปลงต่าง ๆ)
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



รูปแบบโครงการ 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินส่วนต่อขยาย           
(Blue Line Extension : BLE)
▰ ศูนย์ซ่อมบ ารุงกัลปพฤกษ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้บน

ถนนเพชรเกษม 48 กรุงเทพฯ

• ส าหรับงาน Light Maintenance (การซ่อม
บ ารุงย่อย) Infrastructure Maintenance 
(การซ่อมบ ารุงโครงสร้าง)
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



รูปแบบโครงการ 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ มีอาคารจอดแล้วจร จ านวน 3 แห่ง และ ลานจอดรถหลายแห่ง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สถานลีาดพร้าว 

อาคารจอดรถ 9 ชั้น ทางออก 4 จอดรถ
ไดท้ั้งหมดประมาณ 2,200 คัน

สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ 

อาคารจอดรถ 2 ชั้น ทางออก 2
จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ 220 คัน

สถานีหลักสอง 

อาคารจอดรถได้ทั้งหมดประมาณ 
1,000 คัน



รูปแบบโครงการ 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ สถานีสายสีน้ าเงินระยะแรกทั้งหมดและสถานีส่วน
ต่อขยายบางส่วนเป็นสถานีใต้ดิน มีปล่องระบาย
อากาศ (Intervention Shaft) ตั้งอยู่ระหว่าง 2 
สถานี ที่มรีะยะห่างเกิน 1 กม. ใช้เป็นเส้นทาง
อพยพ และช่วยระบายอากาศในอุโมงค์ 

▰ ส่วนที่เป็นสถานียกระดับ ไม่มีปล่องระบายอากาศ
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



“ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง)
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รูปแบบโครงการ 
สายสีม่วง (Purple Line : PPL)

▰ ศูนย์ซ่อมบ ารุงคลองบางไผ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนา
ภิเษก ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอ บางบัวทอง 
จังหวัด นนทบุรี

▰ ใช้ในการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าและการซ่อมบ ารุง
ทั่วไปในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



รูปแบบโครงการ 
สายสีม่วง (Purple Line : PPL) มีอาคารจอดแล้วจร จ านวน 4 แห่ง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

อาคารจอดรถ 3 ช้ัน 
(ทางออก 3) จอดรถได้
ทั้งหมดประมาณ 
1,986 คัน

สถานีคลองบางไผ่ 
(PP01)

สถานีสามแยกบางใหญ่
(PP03)

อาคารจอดรถ 10 ชั้น 
(ทางออก 2) จอดรถได้
ทั้งหมดประมาณ 
1,296 คัน

สถานีบางรกัน้อย-ท่าอิฐ 
(PP06)

อาคารจอดรถ 10 ชั้น 
(ทางออก 1)
จอดรถได้ทั้งหมด
ประมาณ 1,076 คัน

สถานีแยกนนทบรุ1ี 
(PP09)

อาคารจอดรถ 4 ช้ัน 
(ทางออก 4) จอดรถได้
ทั้งหมดประมาณ 565 คัน



รูปแบบโครงการ 
สายสีม่วง (Purple Line : PPL)

▰ เป็นโครงสร้างและสถานียกระดับทั้งหมด

▰ ไม่มีปล่องระบายอากาศ (Intervention Shaft : IVS) 
ระหว่างสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



“ โครงการระบบรถไฟฟ้า    
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน  าเงิน)
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เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ จ านวน 37 สถานี (ไม่รวมสถานีเตาปูนซึ่ง เป็นของสายสีม่วง (PPL))

• สถานีใต้ดิน 22 สถานี

• สถานียกระดับ 15 สถานี 

▰ 1. รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินระยะแรก (IBL)

• สถานีใต้ดิน จ านวน 18 สถานี

• อาคารจอดแล้วจรจ านวน 2 อาคาร 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ 2. สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย (BLE)

• สถานีใต้ดิน 4 สถานี

• สถานียกระดับ 15 สถานี 

• อาคารจอดแล้วจรจ านวน 1 อาคาร 

▰ สถานีเตาปูนเป็นสถานีเชือ่มต่อ

• ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการของ สายสีม่วง (PPL)
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



22

ชื่อสถานีและตัวย่อสถานี

สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย สายสีน้ าเงินระยะแรก สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย

ท่าพระ BL01 บางซื่อ BL11 พระราม 9 BL20 วัดมังกร BL29

จรัญสนิทวงศ1์3 BL02 ก าแพงเพชร BL12 เพชรบุรี BL21 สามยอด BL30

แยกไฟฉาย BL03 สวนจตุจักร BL13 สุขุมวิท BL22 สนามไชย BL31

บางขุนนนท์ BL04 พหลโยธิน BL14 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ BL23 อิสรภาพ BL32

บางยี่ขัน BL05 ลาดพร้าว BL15 คลองเตย BL24 บางไผ่ BL33

สิรินธร BL06 รัชดาภิเษก BL16 ลุมพินี BL25 บางหว้า BL34

บางพลัด BL07 สุทธิสาร BL17 สีลม BL26 เพชรเกษม48 BL35

บางอ้อ BL08 ห้วยขวาง BL18 สามย่าน BL27 ภาษีเจริญ BL36

บางโพ BL09 ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศ
ไทย

BL19 หัวล าโพง BL28 บางแค BL37

เตาปูน (ชานชาลาสาย
สีน  าเงิน)

BL10 หลักสอง BL38



เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ทิศทาง
การเดินรถสายสีน  าเงิน

• ระยะทางประมาณ 46.98 กม. 38 สถานี
• มีจุดเชื่อมต่อ BTS ที่สถานี 

สวนจตุจักร, สุขุมวิท, สีลม และบางหว้า
• มีจุดเชื่อมต่อ แอร์พอร์ตเรลลิงก์
(ARL) ทีส่ถานเีพชรบุรี
• มีจุดเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าสายสีแดง

ที่สถานีบางซื่อ
• มีจุดเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าสายสีส้ม

ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
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▰ ระบบรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินช่วงแรก มีระยะทางประมาณ 20 กม. 18 สถานี
▰ เป็นสถานีใต้ดินทั งหมด เริ่มจากสถานีบางซ่ือจนถึงสถานีหัวล าโพง

รถไฟฟ้าสายสีน  าเงินช่วงแรก 
สถานบีางซื่อกับสถานหีัวล าโพง
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รถไฟฟ้าสายสีน  าเงินสว่นต่อขยาย 
ส่วนที่ 1 สถานีบางซื่อกับสถานีเตาปนู 

▰ ระบบรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินส่วนต่อขยาย (BLE) ส่วนที่ 1 จะเชื่อมระหว่างสถานีบางซ่ือกับสถานีเตาปูนระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร
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▰ จุดเชื่อมต่อสายสีน  าเงินกับสายสีม่วง 

รถไฟฟ้าสายสีน  าเงินสว่นต่อขยาย 
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 

รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล รถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อขยาย     
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม
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(BLE) ส่วนที่ 2                      
สถานีหัวล าโพงถงึสถานหีลกัสอง

▰ ระบบรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินส่วนตอ่ขยาย (BLE) ส่วนที่ 2 มีระยะทางประมาณ 15.9 กิโลเมตร

▰ เป็นสถานีใต้ดิน 4 สถานีและสถานยีกระดบั 7 สถานี 



เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 
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(BLE) ส่วนที่ 3                      
สถานีเตาปูนถึงสถานีทา่พระ

▰ ระบบรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินส่วนตอ่ขยาย (BLE) ส่วนที่ 3 มีระยะทางประมาณ 9.88 กิโลเมตร

▰ เป็นสถานียกระดับ 8 สถานี 



เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

จุดเชื่อมต่อสถานีท่าพระ



“ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง)

32



เส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง (Purple Line : PPL)

▰ จ านวน 16 สถานี

• สถานียกระดับทั้งหมด 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 
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ชื่อสถานีและตัวย่อสถานี

ส่วนเหนือ 8 สถานี ส่วนใต้ 8 สถานี 

คลองบางไผ่ PP01 แยกนนทบุรี 1 PP09

ตลาดบางใหญ่ PP02 บางกระสอ PP10

สามแยกบางใหญ่ PP03 ศูนย์ราชการนนทบุรี PP11

บางพลู PP04 กระทรวงสาธารณสุข PP12

บางรักใหญ่ PP05 แยกติวานนท์ PP13

บางรักน้อยท่าอิฐ PP06 วงศ์สว่าง PP14

ไทรม้า PP07 บางซ่อน PP15

สะพานพระนั่งเกล้า PP08 เตาปูน PP16
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▰ ระบบรถไฟฟ้าสายสีมว่งช่วงแรก ระยะทางประมาณ 23 กม. 16 สถานี

▰ เป็นสถานียกระดับทั งหมด เร่ิมจากสถานีคลองบางไผ่ จนถึง สถานเีตาปูน

สายสีม่วงช่วงแรก
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▰ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สายสีน  าเงิน ที่ สถานีเตาปูน ภายใตโ้ครงสร้างพื นฐานและการบริหารจัดการของสายสีมว่ง

▰ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สายสีแดงอ่อน ที่ สถานีบางซ่อน

▰ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สายสีชมพู ที่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี 

ทิศทางการวิ่งของรถไฟฟ้า



รางวิ่ง

37

1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ เป็นแบบ Standard Gauge ความกว้าง 1.435 เมตร

▰ ทางวิ่ง ใตดิ้น สร้างเป็น 2 อุโมงค์แต่ละอุโมงค์มีทางวิ่ง
เดียวแตเ่ดินรถได้ทั้งสองทิศทาง

• มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.7 เมตร หนา 30 เซนติเมตร

• มีทางเดินส าหรับการซ่อมบ ารุง  

▰ ทางวิ่ง ยกระดับ มีโครงสร้างลักษณะเดียวกับสายสีม่วง  



รางวิ่ง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง (Purple Line : PPL)

▰ เป็นแบบ Standard Gauge ความกว้าง 1.435 เมตร

▰ ทางวิ่งยกระดับคู่ขนานบนโครงสร้างรูปตัววี แบบไม่มีหิน
โรยทาง (Less Ballast)

• Viaduct แบบ Single Track กว้าง 6 เมตร

• Viaduct แบบ Double Track กว้าง 10 เมตร



รถไฟฟ้า
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)



รถไฟฟ้า
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง (Purple Line : PPL)



รถไฟฟ้า
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ขนาดรถไฟ รถไฟขนาดใหญ่ (Heavy Rail)

จ านวนตู้ประกอบ 3 ตู้ประกอบ

ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม.

ประตู 8 ประตู / ตู้ประกอบ (ประตูกว้าง 1.4 เมตร)

กระแสไฟฟ้า
ขับเคลื่อน

รับไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 750 โวลต์จากรางที่ 
3  (Third Rail)

Light  Rail <= 20,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง
Medium Rail 20,000-40,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

Heavy Rail >= 40,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง
(ตามมาตรฐานของ American Public Transportation Association : APTA)



รถไฟฟ้า
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

▰ จ านวนรถไฟฟ้าส าหรับให้บริการเต็มรูปแบบ 

• สายสีน้ าเงินทั้งหมด 54 ขบวน  (19 + 35)

• สายสีม่วงทั้งหมด 21 ขบวน

Basic Train data MRT system

The existing train (IBL) The new train (BLE) Purple line train (PPL)

19 trains 35 new trains 21 trains 



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

▰ โครงสร้างของสถานีปกติมี 3 ชั้น

สถานียกระดับ

1. ชั้นระดับถนน (Ground Level)

2. ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse 
Level)

3. ชั้นชานชาลา (Platform Level)
1.

2.

3.



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

▰ โครงสร้างของสถานีปกติมี 3 ชั้น

สถานีใต้ดิน

1. ชั้นร้านค้า (Retail Level)

2. ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse 
Level)

3. ชั้นชานชาลา (Platform Level) 3.

2.

1.



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นที่ 1 สถานียกระดับ คือ ชั้นระดับถนน (Ground Level) 

▰ เป็นทางขึ้น-ลง เชื่อมทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งถนน

▰ มีพื้นที่ส าหรับการพักคอย กันแดดกันฝน

▰ ผู้โดยสารสามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ ได้

▰ เป็นจุดรวมพล เมื่อมีการอพยพผู้โดยสาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

▰ มีทางลาดและลิฟต์โดยสาร ส าหรับผู้ที่นั่งรถเข็น และผู้พิการไว้
บริการ



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นที่ 1 สถานีใต้ดิน คือ ชั้นร้านค้า (Retail Level) 

ชั้นที่เชื่อมกับทางเข้า-ออกสถานี มีร้านค้าต่าง ๆไว้บริการ และ   
มีห้องเครื่องส าหรับงานซ่อมบ ารุงด้วย



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นที่ 2 คือ ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse Level)

▰ ตั้งอยู่เหนือชั้นชานชาลา (สถานีใต้ดิน)

▰ ตั้งอยู่ใตช้ั้นชานชาลา (สถานียกระดับ)

▰ เป็นที่ตั้งของห้อง SOR

สถานีโดยทั่วไปจะมหี้องออกบัตรโดยสาร 2 ห้อง ยกเว้น 

• สถานีท่าพระมี 3 ห้อง

• สถานีหัวล าโพง, สามย่าน, บางซื่อ และอิสรภาพ มี 1 ห้อง



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นท่ี 2 คือ ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse Level)

SOR

Ticket Office สถานียกระดับ
Ticket Office สถานีใต้ดิน



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นท่ี 2 คือ ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse Level)

▰ มีเครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ

▰ มีเครื่องตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตรโดยสาร (RVCT (เฉพาะสายสีม่วง))

ชั้นออกบัตรโดยสารของ สถานียกระดับ มีสะพานเชื่อมเพื่อให้บริการผู้โดยสาร

▰ ขึ้น-ลงสู่ระดับถนน

▰ บางสถานีสามารถใช้เป็นสะพานลอยข้ามถนน จุดเชื่อมต่อไปยังอาคาร

ข้างเคียง อาคารจอดรถหรือมีร้านค้าไว้ให้บริการ RVCT

ทางเข้าออกที่มีลักษณะเป็น
สะพานลอย



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นที่ 3 คือ ชั้นชานชาลา (Platform Level) 

▰ ใช้ส าหรับจอดรถไฟฟ้าเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร

▰ มีประตูกั้นชานชาลา เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของและ
ผู้โดยสารตกลงไปในราง

▰ มีเครื่องหมายแสดงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่
ผู้โดยสารที่เข้า-ออก ขบวนรถ

▰ ปลายชานชาลาทั้งสองด้าน มีทางหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สถานีใต้ดิน 
สถานียกระดับ 

ประตูบันไดหนภีัย 



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นท่ี 3 คือ ชั้นชานชาลา (Platform Level) 

รูปแบบที่ 1 ชานชาลากลาง (Central Platform)

▰ มีชานชาลาจะอยู่ตรงกลางโดยผู้โดยสารใช้ชานชาลา

ร่วมกันระหว่างรางวิ่ง 2 ด้าน

▰ ชานชาลากลางมีดังนี้ 

• สายสีม่วงทั้ง 16 สถานี

• สายสีน้ าเงิน มี 16 สถานี (รวมสถานีท่าพระชั้น 4)



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นท่ี 3 คือ ชั้นชานชาลา (Platform Level) 

รูปแบบที่ 2 ชานชาลาข้าง (Side Platform)

▰ ชานชาลาจะแยกออกไว้ด้านข้างของอุโมงค์หรือรางวิ่ง 
(อุโมงค์หรือรางวิ่งอยู่ตรงกลาง) โดยชานชาลาข้าง      
มีดังนี้  

• สายสีน้ าเงิน มี 18 สถานี



โครงสร้างของสถานี
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ชั้นท่ี 3 คือ ชั้นชานชาลา (Platform Level) 

รูปแบบที่ 3 ชานชาลาซ้อน (Stack Platform)

▰ จะแยกชานชาลาชาออกจากกนัโดยจะมีชานชาลาด้านบน
และชานชาลาด้านลา่ง

▰ เป็นรางวิ่งหรือเป็นอุโมงค์อยู่ซ้อนกัน

▰ ชานชาลาข้างมีดังนี้

• สายสีน้ าเงินมี 5 สถานี



ศูนย์ซ่อมบ ารุง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีน  าเงิน (Blue Line : BL)

▰ ตั้งอยู่ที่พระราม 9 มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ (480,000
ตารางเมตร)

▰ ถูกสร้างขึ้นบนลานคอนกรีตเสริมแรงยกระดับจากพื้นดิน
ประมาณ 3 เมตร 

▰ เชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง มีทางเข้า-ออกอุโมงค์
ทั้งด้านเหนือและด้านใต้



ศูนย์ซ่อมบ ารุง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง (Purple Line : PPL)

▰ ตั้งอยู่ที่คลองบางไผ่ มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ 
(145,000 ตารางเมตร)

▰ ถูกสร้างขึ้นบนลานคอนกรีตเสริมแรงยกระดับจาก
พื้นดินประมาณ 10 เมตร 

▰ เชื่อมต่อกับเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง ทั้งด้านเหนือ
และด้านใต้



ศูนย์ซ่อมบ ารุง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 



ศูนย์ซ่อมบ ารุง
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

▰ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และ ระบบสนับสนุนโดยรวม ทั้งหมด ประกอบด้วย

• ห้องควบคุมการเดินรถ 

• ห้องอุปกรณ์ระบบอาณัตสิัญญาณ

• ห้องอุปกรณร์ะบบสื่อสาร

• ห้องอุปกรณ์ระบบ SCADA 

• ห้องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 



ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ : Operation Control Center (OCC) 

▰ เป็นศูนย์ควบคุมและส่งการเกี่ยวกับการเดินรถโดยรวมทั้งระบบ ตั้งอยู่ในศูนย์ซ่อม
บ ารุง 

▰ มีห้องปฏิบัติงานส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเดินรถเรยีกว่า
ห้องควบคุมการเดินรถ (CCR)



ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ 
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1. ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า 

ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ : Operation Control Center (OCC) 

OCC สายสีม่วง OCC สายสีน  าเงิน 



หัวข้อการเรียนรู้
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต



สัญญาณต่าง ๆ ในระบบ
รถไฟฟ้า
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2



2. สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า
▰ ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ

▰ สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วยมือและสัญญาณธง

▰ สัญญาณเสียง 

▰ รหัสฉุกเฉิน  

63



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

โบกี  (Bogie), ตู้รถไฟ (Car Body), รถโบกี 

โบกี ตู้รถไฟ

+ = รถโบกี 



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Station Operation Room (SOR) : ห้องปฏิบัติการสถานี
รถไฟฟ้า

▰ ห้องที่ใช้เป็นจุดศูนย์กลางค าสั่งและการประสานงานใน
สถานีเป็นสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานทกุคนมารายงานตัวก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Station Controller (SC) : หัวหน้าสถานี

▰ ปฏิบัติงานในห้อง SOR

▰ มีหน้าที่บริหารงานและดูแลการท างานต่าง ๆภายในสถานี
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Depot : ศูนย์ซ่อมบ ารุง

▰ เป็นสถานที่จอดพักรถไฟนอกเวลาให้บริการ
และซ่อมบ ารุง,   ท าความสะอาดรถไฟฟ้า
ส าหรับ Depot สายสีม่วงมีอาคารบริหาร
และศูนย์ฝึกอบรมอยู่ภายในด้วย



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Main Workshop (MWS) : โรงซ่อมบ ารุงหลัก

▰ เป็นอาคารภายในศูนย์ซ่อมบ ารุง ส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Operation Control Center (OCC) : ศูนย์ควบคุมการ
ปฏิบัติการ

▰ เป็นศูนย์ควบคุมและส่งการเกี่ยวกับการเดินรถโดยรวมทั้ง 
ระบบ ตั้งอยู่ใน Depot

▰ มีห้องปฏิบัติงานส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
การเดินรถเรียกว่าห้องควบคุมการเดินรถ (CCR)
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Central Control Room (CCR) : ห้องควบคุมการเดินรถ      
เป็นศูนย์ควบคุมและส่งการเกี่ยวกับการเดินรถโดยรวมทั้ง ระบบ 
ตั้งอยู่ใน Depot

▰ สถานที่ปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ควบคุมและค าสั่งเกี่ยวกับการเดิน
รถทั้งหมดตั้งอยู่ในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC)

▰ มีหัวหน้าควบคุมการเดินรถ (CCO) เป็นเจ้าของพื้นที่ มหีน้าที่
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆภายใน OCC ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
บริษัท
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

ต าแหน่ง หน้าที่

Chief Controller (CCO)
หัวหน้าควบคุมการเดินรถ

ควบคุมดูแลการเดินรถโดยรวม และมีอ านาจตัดสินใจใน
การจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ

Line Controller (LCO)
เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถใน
เส้นทางหลัก

ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินรถในเส้นทางหลัก

Depot Controller (DCO)
เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถใน
ศูนย์ซ่อมบ ารุง

ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินรถในศูนย์ซ่อมบ ารุง

Engineering Controller (ECO)
วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบ ารุง

การตัด-จ่ายกระแสไฟฟ้า ประสานงานซ่อมบ ารุง
ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบ SCADA

Communication and Security 
Controller (CSO)
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและ
รักษาความปลอดภัย

สื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ

Central Control Room (CCR) : ห้องควบคุมการเดินรถ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Public Area : พื นที่สาธารณะ

▰ พื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ ทางเข้า-ออกและบริเวณพื้นที่
โดยรอบ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร และชั้นชานชาลา

Non-Public Area : พื นที่ไม่ใช่พื นที่สาธารณะ  

▰ พื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ห้องพักพนักงาน ห้อง
จัดการเงินสด เป็นต้น
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

เขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge)

คือ ขอบเขตอันตรายจากการเคลื่อนที่ของรถไฟต้องไม่มีโครงสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ 
ยื่นเข้ามาในเขตนี้ โดยวัดระยะปลอดภัยดังนี้

แนวดิ่ง 4.5 เมตร จากระดับหัวราง

แนวราบ 2 เมตร จากจุดกึ่งกลางราง
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

เขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge)

ดังนั้นเขตพิกัดความปลอดภัยจึงหมายถึงพื้นที่ต่อไปนี้ 

1. รางวิ่งในเส้นทางหลัก (Mainline)

▰ บริเวณทางวิ่งหรืออุโมงค์ทั้งหมดรวมทางเดินซ่อมบ ารุงใน
อุโมงค์หรือทางเดินไปห้องควบคุมต่าง ๆ (ซึ่งไม่รวมพื้นที่
ภายในห้อง)



ค าศัพท์ส าคัญที่ควรทราบ

75

2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

เขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge)

ดังนั้นเขตพิกัดความปลอดภัยจึงหมายถึงพื้นที่ต่อไปนี้ 

2. บริเวณรางภายใน Depot ทั้งหมด ยกเว้น ในโรงซ่อมบ ารุง
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

เขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge)

3. บริเวณรางสถานีรวมชานชาลา โดยวัดจากขอบ PSD สู่ชานชาลา 1 เมตร กรณปีระตู
PSD เปิดและไม่มีรถไฟจอด

1 เมตร 1 เมตร
1 เมตร
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Third Rail : รางทีส่าม

▰ รางทีน่ ากระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนจากแหล่งจ่ายไป
ยังขบวนรถไฟฟ้า

▰ รางนี้จะยึดติดไปตลอดแนวรางวิ่ง รวมถึงชิ้นส่วน
ต่าง ๆที่เชื่อมต่อกับรางที่สามด้วย
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Voltage Tester : อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

▰ ใช้ส าหรับตรวจวัดกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนในรางที่
สาม เพื่อให้แน่ใจว่า CCR ได้ตัดกระแสไฟฟ้าจาก
รางที่สามเรียบร้อยแล้ว
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Short Circuit Device : อุปกรณ์ลัดวงจรไฟฟ้า
ขับเคลื่อน

▰ ใช้ลัดวงจรไฟฟ้าขับเคลื่อน

▰ เพื่อป้องกันพื้นที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยต้องติดต้ัง 
SCD ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Personal Protective Equipment (PPE) : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

▰ อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน     
เช่น เสื้อสะท้อนแสง, รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย เป็นต้น
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Person in Charge (PIC) : หัวหน้าคณะท างาน

ผู้ดูแลการท างานต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนด
โดย PIC ซึ่งมีหน้าทีด่ังนี้ 

1. ดูแลคุณภาพงานและการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนด

2. ควบคุมการท างานของกลุ่มงานที่หน้างานตลอดเวลา

3. ลดและควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในพื้นที่

4. ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ และรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Person in Charge (PIC) : หัวหน้าคณะท างาน

5. ต้องทราบและเข้าใจขอบเขตการท างานและม่ันใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มมีความเข้าใจตรงกัน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ APOSTLE ในพื้นที่อนุมัติปิดทางต้องอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ APOSTLE ในเรื่องของความ
ปลอดภัย

7. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าพื้นที่ปลอดภัย ต้องแจ้ง
เตือนเจ้าของพื้นที่ในกรณีขัดข้องหรือมขี้อจ ากัดใด ๆ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Authorized Person On Site To Liaise with the Line 
or Engineering Controller (APOSTLE) : เจ้าหน้าที่
ควบคุมและประสานงานซ่อมบ ารุง

▰ ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยใน
เขตพิกัดความปลอดภัย
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Platform Screen Door (PSD) : ประตูกั นชานชาลา

▰ ติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ใหส้ิ่งของและผู้โดยสารตกลงไปในราง

▰ ออกแบบให้รองรับขบวนรถไฟได้สูงสุด 6 ตู้ประกอบ

▰ การเปิด-ปิดประตู PSD สอดคล้องกับการเปิด-ปิดประตู
รถไฟฟ้า
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Emergency Walkway Door (EWD) : ประตูชานชาลา
ฉุกเฉิน

เป็นประตูที่ติดตั้ง บริเวณ หัว-ท้าย ชานชาลา อยู่ถัดจากประตู
PSD ชุดสุดท้ายทั้งสองฝั่ง 

 ในภาวะปกติ : ใชเ้ป็นเส้นทางเข้าสู่รางวิ่ง เพื่อการซ่อม
บ ารุง

 กรณีฉุกเฉิน : ใชเ้ป็นเส้นทางเข้า-ออกระหว่างบริเวณราง
วิ่งกับชานชาลา
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Maintenance Management Centre (MMC) : 
ศูนยจ์ัดการงานซ่อมบ ารุง

 เป็นศูนย์กลางในการติดตามประสานงานกับผู้รับเหมา
งานซ่อมบ ารุงอยู่ภายในอาคารโรงซอ่มบ ารุงหลัก
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

Maintenance Management Supervisor (MMS) : 
เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนยจ์ัดการงานซ่อมบ ารุง

 เป็นเจ้าของพื้นที่ในศนูย์ซ่อมบ ารุง (ยกเว้น OCC) มีหน้าที่
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆภายในศูนย์ซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณและ
ความหมาย

สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วยมือ สัญญาณธง

Emergency 
Stop 

หยุดฉุกเฉินทันที 
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณและ
ความหมาย

สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วยมือ สัญญาณธง

Stop 
หยุดรถจอดหน้า

สัญญาณ
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณและ
ความหมาย

สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วย สัญญาณธง

Proceed 
เคลื่อนรถได้
กลับคืนสู่

ความเร็วที่ได้รับ
อนุญาต
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณและ
ความหมาย

สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วยมือ สัญญาณธง

Slow down 
ลดความเร็ว 
ระวัง เตรียม

หยุดรถ 
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณและ
ความหมาย

สัญญาณมือ สัญญาณไฟแบบถือด้วยมือ สัญญาณธง

Acknowledge 
รับทราบ 

สัญญาณเสียง
จากรถไฟ

ไม่มี ไม่มี
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2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

ชื่อสัญญาณ ความหมาย/การใช้ ค าอธิบาย 

เสียงสั น 1 ครั ง • รับทราบสัญญาณมือ เสียงสั้น 1 คร้ัง

เสียงสั น 1 ครั ง
และ
เสียงยาว 1 ครั ง

• ขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่อยู่ตรงชานชาลาหรือใกล้เคียง 
เสียงสั้น 1 คร้ัง
และเสียงยาว 1 คร้ัง

เสียงยาว 1 ครั ง • ก่อนเคลื่อนที่รถไฟฟ้า/รถซ่อมบ ารุงจากจดุทีจ่อดอยู่
• แจ้งเตือนบุคคลที่อยู่ภายในพื้นที่รางหรือบริเวณใกล้เคียง
• รถไฟก าลังเคลือ่นที่ผ่านสัญญาณไฟแดง สัญญาณไฟทีช่ ารุด 

หรือก าลังเคลื่อนท่ีตัดผา่นถนน

เสียงยาว 1 คร้ัง

file:///E:/Final/H3.mpg
file:///E:/Final/H3.mpg
file:///E:/Final/H8.mpg
file:///E:/Final/H8.mpg


รหัสฉุกเฉิน

94

2. สัญญาณต่าง ๆในระบบรถไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของการใช้รหัสฉุกเฉิน ได้แก่

1. แจ้งเหตุแก่พนักงานให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2. ให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุด

3. ให้เป็นมาตรฐานในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

4. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการเกิดความแตกต่ืน
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รหัสฉุกเฉิน ความหมาย
Emer Hot เกิดเพลิงไหม้

Emer B-Threat ได้รับการขู่วางระเบิด

Emer Object พบวตัถตุ้องสงสยั

Emer Hit รถไฟหรือรถซอ่มบ ารุงชนคน

Emer Train การเฉ่ียวชนของรถไฟหรือรถซอ่มบ ารุง

Emer Rail รถไฟตกราง

Emer Clearance Guage บคุคลไม่ได้รับอนญุาตเข้าสู่เขตพกิดัความปลอดภยั

Emer Electric คนโดนไฟฟ้าช็อต

Emer Medical บคุคลได้รับบาดเจ็บและต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์

Emer Secure อาชญากรรมรุนแรง หรือเหตกุารณ์ท่ีต้องการเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

Emer Water เตือนภยัน า้ท่วม
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รหัสฉุกเฉิน ความหมาย
Emer Earth เตือนภัยแผ่นดินไหว

Emer B-Explode เกิดเหตุระเบิด

Emer Air เหตุการณ์ก๊าซพิษรั่วไหล



หัวข้อการเรียนรู้
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต



ความปลอดภัยในระบบ
รถไฟฟ้า
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3



3. ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
▰ การบริหารการเดินรถ

▰ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3. ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
▰ การบริหารการเดินรถ

▰ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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การบริหารการเดินรถ
▰ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการเดินรถ มี 3 หน่วยงาน คือ

1. สถานี (Station)

2. รถไฟฟ้า (Train)

3. ศูนยค์วบคุมการปฏิบัติการ (OCC)

ทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ต้องประสานการท างานร่วมกันอย่าง
สอดคล้อง เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า



การบริหารการเดินรถ
▰ ความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่ (Landlord)

 การด าเนินการต่าง ๆภายในระบบรถไฟฟ้าต้องแจ้ง
เจ้าของพื้นที่ (Landlord) ก่อนทุกครั้ง รวมถึงกรณีพบ
อุปกรณ์ช ารุด บกพร่องหรือผิดปกติในระหว่าง
ปฏิบัติงาน

 เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นเจ้าของพื้นที่จะต้อง
รับทราบและรับผิดชอบ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

พื นที่ปฏิบัติงาน Landlord ห้องประจ าการ
พื้นที่สถานี SC SOR

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) CCO CCR

รางในเส้นทางหลัก LCO CCR

รางใน Depot ยกเว้น ในโรงซ่อมบ ารุง DCO CCR

Depot นอกเขตพิกัดความปลอดภัย MMS MMC



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

Off – Peak Time Operation : การเดินรถนอกช่วงเวลาเร่งด่วน



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

Peak Time Operation : การเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

Peak Time with Shorten Loop Operation : การเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน
แบบมีการตัดระยะ



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

การเดินรถในสภาวะไม่ปกติ

Share-Track Short-Loop Shuttle



การบริหารการเดินรถ
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

การเดินรถในสภาวะไม่ปกติ

Share-Track + Short-Loop + Shuttle



3. ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
▰ การบริหารการเดินรถ

▰ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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การบริหารงานด้านความปลอดภัย
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

1. การรักษาความปลอดภัยจากอันตราย
ประเภทอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

2. การรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้บริการเดินรถ

- วางระเบิด
- กราดยิง
- จับตัวประกัน
- ปล้นจี้ ชิงทรัพย์
- ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย

- รถไฟชนกัน
- รถไฟตกราง
- เพลิงไหม้
- น้ าท่วม
- อันตรายจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน

มาตรการด้านเทคนิค
&

มาตรการด้านปฏิบัติการ



มาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ เหตุการณ์วางระเบิด 

มาตรการ การป้องกันและแกไ้ข

ด้านเทคนิค

• ระบบแจ้งเหตุและประสานงาน
• ระบบกล้องวงจรปิด
• ระบบตรวจสอบสัมภาระ
• ระบบสื่อสาร

ด้านการปฏิบัติการ

• การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือ
• การจัดการเหตุการณ์
• แผนเฝ้าระวัง
• แผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน



มาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

จุดที่เกิดเหตุการณ์วางระเบิดป่วนเมืองเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มีจ านวนกี่จุด ??



มาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ เหตุการณ์วางระเบิด 

รายกายเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 (33HD)



มาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ เหตุการณ์เพลิงไหม้ 

มาตรการ การป้องกันและแกไ้ข

ด้านเทคนิค

• ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
• ระบบน้ าดับเพลิง/ถังดับเพลิง
• ระบบระบายควัน/ทางหนไีฟ
• ระบบสื่อสาร/ป้ายสัญลักษณ์

ด้านการปฏิบัติการ

• การฝึกอบรมพนักงาน
• การจัดการเหตุการณ์
• แผนอพยพ
• แผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

(สปภ. หน่วยงานพยาบาล ต ารวจ
ท้องที่เกิดเหตุ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



3. ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า
▰ การบริหารการเดินรถ

▰ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่างๆ ใน
ระบบ (Field Devices) 

อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยจากบุคคล 
(Manual Call Point) 

สัญญาณเสียงและไฟเตือนภัย 
(Alarm Sounder) 

อุปกรณ์ประเมิน,ควบคุมและสั่งการ
ของการตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ 

• อุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถระบุ
ตาแหน่ง (Addressable 
Detector) 

• ติดตั งบริเวณพื นที่ทั่วไป เช่น ฝ้า
เพดาน เช่น ฝ้าเพดานในสถานี, 
ห้อง SOR, Staff Room

Smoke Detector

Heat Detector

• ติดตั งบริเวณพื นที่สาธารณะและ
พื นทีส่าหรับพนักงาน

• ติดตั งเฉพาะพื นที่สาหรับพนักงาน 
• สัญญาณเสียงและไฟเตือนภัย ได้แก่ 

เสียงระฆัง (Bell), เสียงแตร 
(Horn), ไฟกระพริบ (Strobe 
Light) เป็นต้น 

• แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ในห้องปฏิบัติการสถานี 
(Fireman’s Control Panel : 
FCP) 



อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



อุปกรณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

 เพื่อให้พนักงานหรือผู้ใช้บริการแจ้งเหตุให้ SC ทราบ 
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

122

ห้องปฏิบัติการของสถานี (SOR) และห้องท่ัวไป ส าหรับเจ้าหน้าที่
ประจ าสถานี 

• ท างานอัตโนมัติโดยการแตกตัวของกระบอกแก้วที่อุณหภูมิ 68 C 

ใตบ้ันไดเลื่อน (ESPS) 

• เป็น Sprinkler แบบเปิดที่ไม่มีกระบอกแก้ว มีจานวนหลายหัว 
รวมทั งมีสายตรวจจับความร้อนใต้บันไดเลื่อน (LHD: Linear 
Heat Detector) ทางานร่วมกับระบบ Sprinklerใต้บันไดเลื่อน 
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

ผงเคมีแห้ง 
(Dry Chemical)
ดับไฟ Class A B C

น  ายาเหลวระเหย HCFC-123 
(Halotron Extinguishers)
ดับไฟ Class A B C K

น  ายาโฟม 
(Foam Extinguishers)
ดับไฟ Class A B

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2 Extinguishers)
ดับไฟ Class B C

น  า
(Water Extinguishers)
ดับไฟ Class A

น  ายา BF2000 NON-CFC
(BF2000 Extinguishers)
ดับไฟ Class A B C D

▰ ถังดับเพลิง

** ติดตั้งกระจายอยู่
บริเวณผนังของสถานีและ
ภายใน Depot **
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตชต์ัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

 ใช้เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ติดต้ังบริเวณปลายชานชาลาทั้ง 2 ฝั่ง

ปุ่มทดสอบโคมไฟ

ไฟแสดงสถานะกระแสไฟฟ้าถูกตัด

ปุ่มกดตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน
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• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• FM-200 (HFC227ea) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 
UL/FM โดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แบบชนิดสารสะอาดโดยใช้สารเคมีชนิด 
HFC-227ea เป็นสารเคมีชนิดที่ไม่ท าความเสียหายต่ออุปกรณค์อมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ 
และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

• สารFM-200 จะถูกติดตั้งอยู่ใน ห้องจ่ายไฟ, ห้องหม้อแปลง, ห้อง UPS, LV Switch Room 
ของสถานรีถไฟฟ้า

กรณีระบบก๊าซดับเพลิงถูกฉีดพ่นออกมาในห้องท่ีกาลังปฏิบัติงาน 
“ทุกคนต้องรีบออกจากห้องและปิดประตูให้สนิททันที ” 
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน  าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

ระบบรับน  า หัวรับน  า ถังเก็บน้าดับเพลิง 

รับน  าจากการประปานครหลวง ซ่ึงการ
จ่ายน้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนแรกจ่ายไปยังถังเก็บน้าดับเพลิง 
2. ส่วนที่สองจ่ายเข้าสู่ระบบท่อน้า
ดับเพลิงโดยตรง 

ลักษณะ 
o เรียกว่า “หัวสยาม” เพราะว่ามี 2 หัว
ติดกัน 
o เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ 65 มม. 
ที่ตั ง 
o บริเวณฝ่ังทางเข้าออกที่มี Fire pump 
ติดตั ง อยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ังทางเข้า-
ออกที่ 4 

รับน  าจากรถน  าของหน่วยดับเพลิง 

ลักษณะ
o ความจุ = 200 ลบ.ม. 
o เพียงพอสาหรับใช้งาน 30 นาที 

ต าแหน่ง 
o ภายในห้อง Fire Pump (สายสีน้าเงิน) 
o ใต้พื นห้อง Fire Pump (สายสีม่วง) 

เก็บน้าที่ใช้ในระบบสายดับเพลิงและ Sprinkler 

สายดับเพลิงและหัวรับน  าดับเพลิง 

1.สายขนาด 1 นิ ว (Hose reel) 
2.สายขนาด 2.5 นิ ว (Fire hose) 

• กระจายอยู่ในตาแหน่งต่างๆทุกสถานี 
• ติดตั งทุกทางเข้า-ออก,ชั นออกบัตร

โดยสารทุกๆ 30 เมตร ด้านหัวและด้าน
ท้ายของชั นชานชาลา 

Hose reel Fire hose
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

• ระบบตรวจสอบและป้องกันเพลิงไหม้

• โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Help Point)

• ระบบ Sprinkler

• ถังดับเพลิง

• สวิตช์ตัดไฟฟ้าขับเคลื่อนฉุกเฉิน (ETS)

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM200

• สายดับเพลิงและหัวรับน้ าดับเพลิง

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

▰ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ห้องปฐมพยาบาลในสถานี รถเข็นผู้ป่วย ยาสามัญประจ าบ้าน

เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า  

First Aid kit
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต



เหตุการณ์ไม่ปกติและการ
ตอบสนองเหตุการณ์
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▰ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ

▰ การรายงานเหตุการณ์

▰ การอพยพ
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▰ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ

▰ การรายงานเหตุการณ์

▰ การอพยพ
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

เหตุการณ์ (Incident) หมายถึง เหตทุี่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ 
อาจท าให้การบริการต้องหยุดชะงักหรือล่าช้า แบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ไดด้ังนี้

 เหตุจวนเจียน (Near Miss)

 อุบัติเหตุ (Accident)

 เหตฉุุกเฉิน (Emergency)
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3.ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตจุวนเจียน (Near Miss) เหตุฉุกเฉิน (Emergency)

เหตุการณซ์ึ่งเก่ียวข้องกับปัญหาทางเทคนิคหรือ
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินได้ 

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งมีผลให้ 

• บุคคลคนได้รับบาดเจ็บ 

• บาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิต 

• ทรัพย์สิน และ/หรืออุปกรณ์ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมได้รับความเสียเสียหาย 

อุบัติเหตุ (Accident)
เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
เกิดข้ึนได้ยากหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีอันตราย ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบและต้องการการ
ตอบสนองอย่างทันท่วงที เป็นสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือมีการ
เสียชีวิต พนักงานประเมินแล้วว่าไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

▰ การจ าแนกประเภทของเหตุการณ์ แบ่งระดับของเหตุการณ์ตามความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ ดังนี้ 

ระดับเหตุการณ์

ระดับ 0 เหตุการณ์แจ้งเพื่อทราบ FYI

ระดับ 1 เหตุการณ์ขั้นต้น Minor

ระดับ 2 เหตุการณ์ขั้นรุนแรง Major

ระดับ 3 เหตุการณ์ขั้นวิกฤต Crisis

มีเฉพาะในสายสีน้ าเงิน ปัจจุบันไม่นิยม
เรียกว่าระดับ0แล้ว แต่จะเรียกแค่แจ้ง
เพื่อทราบเท่าน้ัน
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เหตุการณ์ขั้นต้น (Minor) เหตุการณ์ขั้นวิกฤต (Crisis)

• เหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อการเดินรถ (เช่น การ
บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ในสถานี) 

• ส่งผลให้การเดินรถล่าช้าน้อยกว่า 15 นาที 

• ไม่ต้องมีการปิดสถานีหรือสว่นหน่ึงของเส้นทาง
การเดินรถ 

• สามารถจัดการได้โดยพนักงานบริษัท 

• ขอเพียงความช่วยเหลือเล็กน้อยจากหน่วย
สนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน เช่น ขอความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ 

• อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต 

• อาจก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการเดินรถมากกว่า 
15 นาที และไม่สามารถกลบัสู่ภาวการณ์เดนิรถ
ปกติได้ทันที 

• อาจมีการอพยพและปิดสถานี หรือปิดส่วนหน่ึง
ของเส้นทางการเดินรถ 

• ควบคุมเหตุการณ์ได้โดยพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการและทีมวิศวกรที่มีอยู่ และต้องการการ
สนับสนุนหลักจากหน่วยสนับสนุนในกรณีฉกุเฉิน 

เหตุการณ์ขั้นรุนแรง (Major)
• เหตุการณ์รุนแรงและกาลงัพัฒนาเป็นเหตุการณ์ท่ี

รุนแรงมากขึ้น 

• พนักงานประเมินแล้วว่าไม่สามารถควบคุม
เหตุการณ์ได้ 

• ต้องหยุดให้บริการทันที มีการอพยพฉุกเฉินและ
ปิดระบบทั้งหมดหรือส่วนสาคัญของระบบ 

• อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมาก 

• อาจเกิดความเสียหายอย่างหนัก จนทาให้ไม่
สามารถเปิดให้บริการได้เป็นระยะเวลานาน 
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พื นที่เกิดเหตุ เจ้าของพื นที่ ห้องประจ าการ

สถานี SC SOR

เส้นทางหลัก LCO CCR

Depot (ในเขตพิกัดความปลอดภัย) DCO CCR

Depot (นอกเขตพิกัดความปลอดภัย) MMS MMC

OCC CCO CCR

อาคารทั่วไป MMS MMC

พื นที่รับผิดชอบในการจัดการเหตุการณ์ 
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▰ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ

▰ การรายงานเหตุการณ์

▰ การอพยพ



การรายงานเหตุการณ์

143

4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

▰ การแจ้งข้อมูล

 ข้อมูลที่แจ้ง ต้องชัดเจน กระชับ และถูกต้อง มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ชื่อและต าแหน่งของผู้แจ้งเหตุ

2. สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ

3. ลักษณะของเหตุการณ์ (แจ้งด้วยรหัสฉุกเฉิน)

4. จ านวนคนที่เกี่ยวข้อง 

5.ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ 

5W1H  (Who What Where When Why How)
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

▰ 15 อ่านว่า หน่ึง –ห้า

▰ 50 อ่านว่า ห้า –ศูนย์

▰ 5001 อ่านว่า ห้า –ศูนย์ –ศูนย์ –หนึ่ง

การแจ้งข้อมูลเป็นตัวอักษร การแจ้งข้อมูลเป็นตัวเลข
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

การแจ้งข้อมูลเป็นรหัส
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▰ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ

▰ การรายงานเหตุการณ์

▰ การอพยพ
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

From Train From Station

Train TrackStation Ground Train

Evacuation

Track
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์
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4. เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

Blue Line Purple Line

จุดรวมพลของสถานี 
คือ ทางเข้า-ออกสถานีที่ 1 

ยกเว้น มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงจาก SC 
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. ห้ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ และในบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ 
2. ห้ามดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือน าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมาใช้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ 
3. ห้ามกระท าการที่ก่อให้เกดิการสูญเสียทรพัย์สิน และเป็น อันตรายถึงแก่ชีวิต 
4. ห้ามท าลายทรัพย์สิน หรือน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว 
5. ห้ามก่อความไม่สงบในที่ท างาน 
6. ห้ามเปลี่ยนแปลงการท างานของอุปกรณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อการให้บริการ 
7.ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หรือพ้ืนที Non- Public Area (พ้ืนท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีสาธารณะ) 
8.ห้ามท าส าเนา หรือให้ผู้อื่นยืมสิ่งของต่อไปนี้ ก่อนท่ีจะได้รับอนุญาต 

กุญแจของบริษัท 
รหัส (Password) ในการเข้าปฏิบัติงานในระบบต่างๆ 
บัตรประจาตัวผู้รับเหมา 
ใบอนุญาตต่างๆ 

9.ห้ามน าวัตถุไวไฟเข้ามาภายในสถานีหรือสถานท่ีปฏิบัติงาน ยกเว้นเพื่อการปฏิบัติงานและต้องท าการขออนุญาตทางานให้ถูกตอ้งตามระเบียบบรษิัทฯ 
10.ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า (By Law) เช่น ห้ามทิ้งขยะ นาอาหารที่มีกลิ่นแรง สัตว์เลื้ยง ลูกโป่ง อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้ามาในบริเวณสถานี เป็นต้น 
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1. ห้ามใช้ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎของบริษัท

2. กรณีที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงานให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที่

3. ห้ามจัดหาใช้หรือครอบครองยาเสพติดภายในระบบรถไฟฟ้าหาก

4. ฝ่าฝืนจะถกูด าเนินคดีอาญา

5. กรณีใช้ยาตามค าสั่งแพทย์ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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▰ ผู้รับเหมาหรือผู้รับสิทธิ์

 ต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชา ความปลอดภัย
ทั่วไป (General safety) และต้องเข้าอบรม
ทบทวนปี ละ 1 คร้ัง

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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1. ผู้รับเหมาต้องสวมใส่ PPE ส าหรับสถานที่หรือเฉพาะงานนัน้ ๆ

2. PPE ที่น ามาใช้งานต้องเป็นแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ BEM ก าหนด อยู่ในสภาพสมบูรณ์

3. PPE ที่ช ารุดหรือบกพร่องต้องท าการแก้ไข ความเสียหายจากความล่าช้าในการแก้ไขผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผดิชอบ

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานในช่วงปิดให้บริการ
1.PIC สามารถเข้ารายงานตัวกับ SC ได้ตั้งแต่เวลา 00.30 น. 
2.การเข้าปฏิบัติงานในสถานีให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนดและปฏิบัติตามค าแนะน าของ SC อย่างเคร่งครัด 
3.ส าหรับผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีบัตรอนุญาตฯ ให้รอด้านนอกสถานี 
4.PIC น าบัตรประชาชนมาแลกบัตรอนุญาตฯ และต้องน าบัตรดังกล่าวไปให้ผู้รบัเหมาที่รออยูต่ิดเพื่อแสดงตัวกับ 
รปภ. จึงสามารถเข้าพ้ืนท่ีได้
5.PIC ต้องช้ีแจงรายละเอียดให้แก่ผู้แลกบัตรอนุญาตฯ เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-ข้อควรระวังและข้อจ ากัดในการท างาน 
-กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
-อันตรายจากการท างานและวิธีการป้องกัน 
-ขั้นตอนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6.PIC ต้องตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-ผู้ปฏิบัติงานมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป 
-ไม่มีการใช้ยาหรือสิ่งมึนเมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
-สวมใส่ PPE ถูกต้อง ครบถ้วน PPE อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
-การแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้า มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

ต้องด าเนินการนอกชั่วโมงเร่งด่วน (Off Peak Hours) 
ช่ัวโมงเร่งด่วน (Peak Hour) 
สายสีน้าเงิน คือ เวลา 06.30 – 09.00 น. และ 16.30-19.30 น. 
สายสีม่วง คือ เวลา 06.30 - 08.30 น. และ 17.00-19.30 น. 

กรณีที่ต้องด าเนินการนอกช่ัวโมงเร่งด่วน (Off Peak Hours) ยกเว้นงาน
ซ่อมบ ารุง ฉุกเฉินเร่งด่วน มีข้อควรระวัง ดังนี  
1.ต้องไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ 
2.ต้องด าเนินการซ่อมบารุงในช่วงเวลา ที่ก าหนด 
3.ต้องมั่นใจว่ามีรถเพียงพอส าหรับการให้บรกิาร 
4.การบริการต้องไมห่ยุดชะงักหรือเกิดความล่าช้า 

การปฏิบัติงานในช่วงเปิดให้บริการ
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. งานที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรืออุปกรณ์ต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ก่อนเริ่มงาน
2. สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม มัดหรือเก็บผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าสาน 
3. ไม่ท างานที่เกินความสามารถของร่างกายหรือท างานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นอันตราย
4. ต้องไม่ออกจากระบบรถไฟฟ้าไปท าธุระอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับหน้าที่ก่อนเลิกงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่
5. ไมเ่ปลี่ยนแปลงการท างานของอุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กระทบต่อการให้บริการ
6. ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติงานหรือการซ่อมบ ารุงต่าง ๆโดยไม่น าตัวเองไปเข้าไปใกล้จุดอันตราย
7. ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเสมอ
8. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ต้องตรวจสอบพื้นท่ี ท าความสะอาดเก็บอุปกรณ์การท างานให้เรียบร้อย
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. ตระหนักว่ายานพาหนะสามารถเคลื่อนท่ีมาได้จากทุกทิศทาง
2. ตอบรับสัญญาณเตือน (เสียงแตรรถไฟ) ให้ หยุดและรอยานพาหนะบนรางเคล่ือนท่ีไปก่อน
3. หากมีบุคคลอื่นอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวต้องแจ้งให้ระมัดระวังด้วย
4. กรณีต้องการผ่านบริเวณถนนตัดผ่านรางวิ่งรถไฟศูนย์ซ่อมบ ารุงให้สังเกตว่ามียานพาหนะบนรางก าลังเคลื่อนท่ีมาหรือไม่ หากมีห้ามท าการเปิด
หรือยกคันไม้กระดกเพื่อเข้าไปในพื้นท่ี



กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

176

ข้อบังคับท่ัวไป

ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับส าหรับงานประเภท
ต่างๆ

ระเบียบข้อบังคับ อุปกรณ์ PPE
การท างานบริเวณ
ถนนตัดผ่านทางวิ่ง

รถไฟ

การใช้สารเสพติด

การฝึกอบรม

การรายงานตัวเพื่อ
เข้าปฏิบัติงาน

ข้อก าหนดทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในเขต
พิกัดความปลอดภัย

การปฏิบัติงานใน
โรงซ่อมบ ารุง

การปฏิบัติงานในห้องที่มี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานในห้อง
เครื่องกล

การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การปฏิบัติงานในที่สูง

การปฏิบัติงานในท่ี
อับอากาศ

การปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดประกายไฟ



การปฏิบัติงานในเขตพิกัดความปลอดภัย

177

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. อุปกรณ์ PPE
2. อุปกรณส่องแสงและสื่อสาร 

• ไฟฉาย,วิทยุสื่อสาร และ โทรศัพท์มือถือ อย่างน้อย 1 
เครื่องต่อ 1 กลุ่มงาน

3. อุปกรณ์ป้องกันพ้ืนท่ี
• Voltage Tester
• Short Circuit Device (SCD)
• ป้าย P1

1. ห้ามนั่ง เดินหรือยืนบนราง

2. ไม่นั่ง ยืนบนฉนวนครอบรางทีส่าม

3. ไม่เดินหรือยืนบนลิ้นประแจสับราง

4. ไมย่ืนบริเวณพื้นที่วา่งระหว่างผนังหรือคันกั้นกับรางทีส่าม

5. ตระหนักว่ายานพาหนะบนรางสามารถเคลื่อนที่เข้ามาได้ แม้ว่าทางวิง่ ถูกตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว

6.  ไม่ข้ามรางโดยทันทีหลังจากรถไฟเพิง่เคลื่อนผ่าน แต่ให้รอจนกระทั่งเห็นวา่ได้ระยะทีป่ลอดภัยจากทั้ง 2 ทิศทาง

7. ไม่ข้ามรางโดยตรงในระยะที่หา่งจากด้านหน้าหรือด้านหลังยานพาหนะบนรางที่จอดอยูน่้อยกวา่ 5 เมตร

8. อยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และระมัดระวังการโคลงของตัวรถ (Kinematic envelope)

file:///E:/Final/VT_SCD 2016.mpg
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

▰ ข้อควรระวังเมื่ออยู่ในเขตพิกัดความปลอดภัย

▰ การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าท่ีต้องมีวิทยุ
สื่อสารติดตัวไปด้วยส าหรบัประสานงานหรอืรายงาน
เหตุการณ์หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรอืเหตุฉกุเฉิน

▰ หากพบว่าวิทยุสื่อสารบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ 

• แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และน าทีมงาน อุปกรณ์
ออกจากพ้ืนท่ีทันทีเปลี่ยน วิทยุสื่อสารชุดใหม่ หรือใช้
การสื่อสารอื่นแทน

• เมื่อวิทยุสื่อสารกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หาก
ต้องการกลับเข้าไปปฏิบัตงิาน ให้แจ้งขออนุญาต
เจ้าของพื้นที่อีกครั้ง

▰ การช่วยเหลือคนจากรางท่ีสาม

เมื่อพบผู้บาดเจ็บจากรางที่สาม ต้องไม่เข้าใกล้รางที่สาม และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีการอนุมัติปิดทางและมีการตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนสัมผัส
ผู้บาดเจ็บจากรางที่สามต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สวมถุงมือยางหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง 
เชือกแห้งหรือท่อนไม้แห้ง (ห้ามใช้วัสดุทีเ่ปียกหรือเป็นโลหะ)

2. ยืนบนวัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ไม้หรือแผ่นยาง 
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1. PIC ต้องเข้ารายงานตัวกับ MMS โดยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าและกฏ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

2. กรณปีฏิบัติงานบนรถไฟฟ้าหรือรถซ่อมบ ารุง

- ห้ามผู้ที่ไม่ไดร้ับมอบหมายอยู่ในรถไฟฟ้า หากต้องเข้าไปปฏิบัติงานในห้องควบคุมรถ ต้องเข้าไป
ไมเ่กิน 3 คน (รวมพนักงานควบคุมรถ)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องแน่ใจว่ามีการป้องกันการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

3. ก่อนการปฏิบัติงาน ติดธง “ห้ามเคลื่อนย้าย” บริเวณหัวและท้ายของรถไฟหรือยานพาหนะเพ่ือให้แน่ ใจว่ามีการ
ป้องกันการเคลื่อนที่โดยไมต่ั้งใจ

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องสวม PPE ให้เรียบร้อย เช่น หน้ากากกันไฟ ถุงมือหนัง เป็นต้น 
2. ต้องอยู่ภายใต้การทางานของบุคคลที่มีความสามารถ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ 

และผลกระทบต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
3. กรณงีานเชื่อม ต้องตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย 30 นาที 
4. ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อนเริ่มท างาน 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในบริเวณใกล้เคียงท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ทันที 
6. พ้ืนที่ท างานต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย หรือหากไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ทางาน ต้องป้องกันโดยการ

คลุมไว้ให้มิดชิดโดยใช้วัสดุกันไฟ 
7. ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานต้องจัดเก็บท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
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พื นที่อับอากาศ (Confined Space) คือพื นที่มีทางเข้าออกจ ากัดและมีการระบายอากาศไม่
เพียงพอ ปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ ากว่าปกติอากาศอยู่ในสภาพไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีสารเคมี หรือก๊าซ
พิษมีอันตรายจาก ไอ ควัน ก๊าซไวไฟ ได้แก่ ห้องใต้ดิน ถัง หลุม ท่อ หม้อน  าหรือพื นที่ใต้ชานชาลา 

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1.ต้องมีผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด 

2.ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในพื้นทีอ่ับอากาศต้องไม่น้อยกวา่ 19.5% และไม่เกิน 23.5% โดยปริมาตร 

3.ตรวจสอบปริมาณอากาศและก๊าซก่อนเข้าปฏบิัติงานทกุครั้ง และต้องตรวจวัดระหว่างการปฏิบัติงานเป็นระยะทุก 30 นาที

4.การขออนุญาตทางานในพื้นที่อับอากาศ ใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ไม่เกนิ 6 ชั่วโมง 

5.ห้ามสูบบุหรี่หรือนาวัตถุไวไฟหรืออุปกรณ์สาหรับจดุไฟเข้าไปในพื้นที่ 

6.พื้นที่อับอากาศต้องปิดตลอดเวลา และติดป้ายแจ้งเตือนว่าเปน็พื้นที่อับอากาศ 
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การท างานในที่สูง (High Work) หมายถึง งานที่ต้องขึ นไปปฏิบัติงานสูง
ตั งแต่ 2 เมตรขึ นไป โดยวัดจากส่วนที่ต่ าท่ีสุดของร่างกายถึงพื นที่ราบ
มั่นคงแข็งแรง 

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1. การท างานในทีสู่งบริเวณที่มีผู้ใช้บริการในช่วงเปิดให้บริการ 
-ต้องป้องกันความเส่ียงที่อาจเกดิจากสิ่งของตกหล่นทุกชนิด 

2. การท างานในทีสู่งตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
-ต้องจัดท านั่งร้าน หากพื้นที่จ ากดัท าให้ไมส่ามารถตั้งนั่งร้าน ให้ใช้บันไดหรืออุปกรณ์อื่นที่ปลอดภัยตามสภาพ

งาน โดยต้องแนบรายละเอียดมากับเอกสารที่ขออนุญาตท างาน 
3.หากท างานในพื้นทีล่าดชันและสูงตั้งแต่ 2 เมตร 

-ต้องจัดตั้งนั่งร้านเท่านั้น 
4. ท างานในที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 

-ต้องท าระบบป้องกันคนหรือสิ่งของพลัดตก โดยท ารั้วกันตก อุปกรณ์รองรับกันตกหรือตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรือ
จัดให้มีสายหรือเชือกช่วยชวีิตหรือเขม็ขดันิรภัยพร้อมอุปกรณ์ 
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1. เครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก., IEC, UL เป็นต้น

2. ตรวจสภาพเครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน หากพบอุปกรณ์ช ารุดต้องหยุดใช้งานทันที

3. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า จะต้องติดป้ายห้ามใช้ อุปกรณ์ 
หรือใช้ กุญแจป้องกันการสับสวิทซ์ไว้ (Lock out/Tag out)

4. ในกรณีที่ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมต้องขออนุญาตฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม บ ารุงหรือเจ้าของ
พื้นที่ เพื่อทบทวนความเสี่ยงและจัดท ามาตรการป้องกัน

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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1. อนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2. ต้องมีใบอนุญาตท างานที่ระบุลักษณะของงานอยา่งชัดเจน

3. ห้ามน าอาหารหรือน้ าดื่มเข้าไปในห้องเครื่องกล

4. สวม PPE ตามป้ายเตือนที่ติดไว้หน้าห้อง

5. ห้ามน าอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ตากผ้าบนท่อที่มีความร้อน

6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือไมม่ีการปฏิบัติงานต้องปิดและลอ็คหอ้งทุกครั้ง

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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1. เมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นซึ่งอาจจะท าให้ระบบดับเพลิงอัตโนมตัิท างานทุกครั้ง 

 จะต้องมีการป้องกันไม่ให้สารระบบดับเพลิงท างานอัตโนมัติ เช่น ใช้กรวยครอบหัว Smoke Detector เป็นต้น

 ต้องติดต่อเจ้าของระบบล่วงหน้าเพื่อมาด าเนินการปิดการท างานของอุปกรณช่ั์วคราวในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน

2. ขณะปฏิบัติงานพบว่าระบบดับเพลิงท างานโดยไม่ได้เกิดเพลิงไหม้จริง

 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบออกจากห้อง

 กดปุ่ม Hold ทีอยู่บริเวณด้านหน้าห้อง เพื่อระงับการท างานของระบบดบัเพลิงอัตโนมัติ

3. หากปุ่มอยู่ภายในห้อง และพบว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติท างานโดยมีเหตุเพลิงไหม้จรงิ

 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรีบออกจากห้องโดยเรว็ท่ีสุดและปิดประตูห้องเอาไว้

5. กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
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ข้อบังคับท่ัวไป

ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับส าหรับงานประเภท
ต่างๆ

ระเบียบข้อบังคับ อุปกรณ์ PPE
การท างานบริเวณ
ถนนตัดผ่านทางวิ่ง

รถไฟ

การใช้สารเสพติด

การฝึกอบรม

การรายงานตัวเพื่อ
เข้าปฏิบัติงาน

ข้อก าหนดทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในเขต
พิกัดความปลอดภัย

การปฏิบัติงานใน
โรงซ่อมบ ารุง

การปฏิบัติงานในห้องที่มี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานในห้อง
เครื่องกล

การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การปฏิบัติงานในที่สูง

การปฏิบัติงานในท่ี
อับอากาศ

การปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดประกายไฟ



หัวข้อการเรียนรู้
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ภาพรวมของระบบรถไฟฟ้า

สัญญาณต่าง ๆ ในระบบรถไฟฟ้า

ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า

เหตุการณ์ไม่ปกติและการตอบสนองเหตุการณ์

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานและบัตรอนุญาต
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