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คํานํา 

 
 รายงานฉบับน้ีมีเน้ือหาที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (วศร.9) โดยเน้ือหาในรายงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย
บทที่ 1 การสรุปเน้ือหาการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ บทที่ 2 นําเสนอรายละเอียดการศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 
2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) โดยได้เข้าเย่ียมชมการทํางานในส่วนงานซ่อมบํารุง
และการควบคุมเดินรถ และ 2) สถานีไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายระหว่างรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง เน้ือหาแสดงถึงรายละเอียดในการบริหารจัดการสถานีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ของสถานี บทที่ 3 กล่าวถึงรายละเอียดการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
Tokyo Metro (Shinkiba Station) บริษัทให้บริการเดินรถไฟฟ้าในนครโตเกียวร่วมถึงการเข้าเย่ียมชมศูนย์ฝึกอบรม
พนักงาน(Tokyo metro Comprehensive Learning & Training Center) และ Kyosan Electric Manufacturing 
Co.,Ltd. บริษัทที่ดําเนินธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
และยังส่งขายในต่างประเทศ และบทที่ 4 การศึกษาและค้นคว้าหัวข้อพิเศษ เรื่องข้อเสนอแนะในการพัฒนา
อุตสาหกรรมประกอบรถไฟและผลิตช้ินส่วนรถไฟในประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวถึงแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่สามารถรองรับการขยายตัวในการก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพิจารณาองค์ประกอบ
ของระบบราง 5 ส่วนหลัก คือ 1) รางและโครงสร้างทาง 2) ตัวรถไฟฟ้า 3) ระบบไฟฟ้าและส่วนขับเคลื่อน 4) ระบบ
อาณัติสัญญาณ 5)การสื่อสารและสถานี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  
 ทั้งนี้ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้นําเสนอในรายงานฉบับนี้จะมีคุณประโยชน์กับผู้ที่
ให้ความสนใจศึกษาและมีส่วนในการพัฒนาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดทํารายงานต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทที่ 1  
สรุปการฝึกอบรมรายวิชา  

1.1 วิชาท่ี 1 : Total Quality Management ที่เก่ียวข้องกับระบบขนสง่ทางราง  
วิทยากร : ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์     วันที่จัดฝึกอบรม : 24/05/62 

การจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management : TQM) คือ การจัดการที่มุ่งเน้น
ให้องค์กรมีความเป็นเลิศ สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะต่างๆ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รับฟังกันในทุกระดับ 
โดยมีแนวคิดที่ว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมา
ซื้อสินค้าหรือบริการ” ดังนั้นในแต่ละกระบวนการผลิตสินค้าจึงต้องใส่ใจมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งอาจมี
การตรวจวัดผลผลิตให้มีคุณภาพก่อนที่จะจัดจําหน่ายไปยังลูกค้า ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้า 
ทุกคนในองค์กรจึงต้องมีส่วนในการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ
ใช้มาตรฐานในการควบคุมกระบวนการทํางานประจํา (วงจร SDCA) เช่น การใช้ ISO เข้ามาเป็นเคร่ืองมือ เป็นต้น 
นอกจากน้ีในการทํางานตามนโยบาย ซึ่งถือเป็นงานที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายนโยบาย จะต้องมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือวัดความสําเร็จ เพ่ือให้
สามารถดําเนินการในรูปแบบวงจร PDCA ได้  

วงจร PDCA และ SDCA สําหรับขั้นตอนแรกในการดําเนินงานตามวงจร PDCA คือการวางแผน (Plan) 
ซึ่งถือเป็นการกําหนดกระบวนการและเป้าหมาย โดยอาจกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ซึ่งนําไปสู่การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จากน้ันจึงปฏิบัติ (Do) ตามแผนที่ได้วางไว้ แล้วจึงตรวจสอบ 
(Check) ซึ่งจะเป้นการตรวจสอบการทํางานและผลลัพธ์เปรียบเทียบกับแผน เพื่อทราบว่าการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพหรือมีข้อควรแก้ไขอย่างไร จากนั้นจึงนําไปปรับปรุง (Act) กระบวนการทํางานและเป้าหมาย
ให้เหมาะสม กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นวงจรที่มีการทบทวนเรื่อยไปเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากน้ัน
จึงมีการต้ังวงจร SDCA ซึ่งเป็นวงจรเพ่ือรักษามาตรฐาน ขึ้นมาเพ่ือกําหนดมาตรฐานป้องกันการถดถอย โดยอาจ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพ่ือควบคุมกระบวนการต่างๆ เช่นการนํา ISO เข้ามาใช้ในกระบวนการควบคุม
การผลิตน่ันเอง  

นโยบาย คือ แนวทาง มาตรการ และการควบคุม โดยในการดําเนินงานของแต่ละองค์กรจะต้องมี
การกําหนดนโยบายขึ้น โดยอาจแบ่งออกเป็นนโยบายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นได้ ซึ่งนโยบายต่างๆ 
จะต้องมีความชัดเจน เช่น การต้ังเป้าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินค้า การลดต้นทุนสินค้า และการเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้า เป็นต้น และต้องมีการกระจายนโยบายในทุกระดับช้ันต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เพ่ือให้พนักงานขององค์กรในทุกระดับช้ันนําไปปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง และนําไปสู่ผลลัพธ์และ
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์กรที่ไม่มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจะทําให้พนักงานทกุคนทาํงานและ
พัฒนากันไปอย่างไม่มีทิศทาง ส่งผลให้องค์กรไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีในการกําหนดนโยบายในแต่ละ
ระยะ จะต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการความคู่ไปกับการต้ังตัวช้ีวัด (KPI) เพ่ือประเมินผลการทํางานด้วย
ตามวงจร PDCA  
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ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าการจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบ (TQM) เป็นการบริหารงานและแก้ปัญหาร่วมกัน
ของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งทุกคนจะต้องเค้ารบซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารกันทุกทิศทาง โดย
ในการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องต้ังนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีส่วนร่วมในการกระจาย
และพัฒนา โดยใช้วงจร SDCA และ PDCA เป็นเคร่ืองมือหลักในการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุง
เพ่ือนําองค์กรไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  
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1.2 วิชาท่ี 2 : Project Feasibility Study and Implementation  
วิทยากร : คณุธนากร  ไชยธีรภญิโญ  วันท่ีจัดฝึกอบรม : 24/05/62 

1. แนวคิดในการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการระบบราง สามารถ
แบ่งขั้นตอนได้ดังน้ี  

1) การทบทวน ศึกษา และสํารวจ ทั้งในส่วนของพ้ืนที่สําหรับดําเนินโครงการ ปริมาณการเดินทาง
ข้อจํากัด ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลปฐพีวิทยา และตําแหน่งสาธารณูปโภคเป็นต้น เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบ
ต่อไป  

2) การออกแบบ โดยจะนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสํารวจมาวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร
เพื่อออกแบบระบบขนส่งทางรางที่เหมาะสม ก่อนจะนําข้อจํากัดและข้อมูลภาคสนามไปใช้ในการออกแบบ
ทั้งในส่วนของงานโยธา งานวางราง การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน งานระบบอาณัติสัญญาณและขบวนรถ และนําไป
วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการท้ังด้านการก่อสร้างและต้นทุนในการให้บริการ (CAPEX & OPEX) 

3) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางทุกขนาดเป็นโครงการ
ที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย ดังน้ัน ในการดําเนินงานโครงการขนส่งทางราง
จึงต้องดําเนินการจัดทํารายงาน EIA กําหนดมาตรการตรวจวัด ติดตาม และป้องกันให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถ
ก่อสร้างโครงการได้ ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561  

4) วิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ จะวิเคราะห์ค่าลงทุนทั้งด้านการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

ค่าก่อสร้างงานโยธา งานวางราง ค่าติดต้ังงานระบบอาณัติสัญญาณและขบวนรถ คูณด้วยตัวคูณ (Factor) 
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังประเมินค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินรถ การเปลี่ยนอุปกรณ์ การซ่อมบํารุงต่างๆ ด้วย 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถือเป็นค่าลงทุนในแต่ละปีตามแผนดําเนินงานท้ังสิ้น จากนั้นจึงนําไปเปรียบเทียบกับ ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ที่ลดลง (VOC) การประหยัดเวลาในการเดินทาง
ในโครงข่ายถนน (VOT) รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากน้ันจึงนําทั้งส่วนการลงทุนและ
ผลตอบแทนไปประเมินตามหลักการวิเคราะห์โครงการต่อไป 

 - การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน จะวิเคราะห์ค่าลงทุนตามมูลค่าการลงทุนตามเวลาจริง 
ในปัจจัยเดียวกันกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพียงแต่จะไม่มีการนํา Factor ทางเศรษฐศาสตร์มาคิด 
สําหรับส่วนของผลตอบแทนทางการเงิน จะประเมินจากปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมาใช้บริการโครงการ
คูณกับค่าโดยสาร (ตามสมมติฐานที่ต้ัง) นอกจากน้ี ยังมีรายได้นอกเหนือจากค่าโดยสาร (Non-fare Revenue) 
ซึ่งอาจเกิดจากการให้เช่าพ้ืนที่ และการโฆษณา เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ศักยภาพของแต่ละโครงการ 
จากน้ันจึงนําทั้งส่วนการลงทุนและผลตอบแทนไปวิเคราะห์โครงการต่อไปเช่นกัน 

 - วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการอาจวิเคราะห์ได้หลายวิธี ดังน้ี 

 Net Present Value: NPV จะวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลา และเปรียบเทียบกับอัตราส่วนลด
(Discount Rate) ซึ่งในกรณีทางเศรษฐกิจอาจวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่กําหนด และกรณีทางการเงิน
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อาจวิเคราะห์โดยเทียบกับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย (WACC) ซึ่งโครงการที่เหมาะสมจะลงทุนจะต้องมี NPV 
มากกว่า 0 

 Internal Rate of Return : IRR จะวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเช่นกัน โดยคํานวณเพื่อหา
ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) หรือผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR) เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ Discount Rate หรือ WACC ในด้านการเงินเพ่ือตัดสินใจว่าควรลงทุนโครงการหรือไม่ โดยโครงการที่
เหมาะสมต่อการลงทุนในส่วนของภาครัฐคือ จะต้องมี EIRR มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจ  

 B/C Ratio คือการเปรียบเทียบอัตราส่วนในการทํากําไรโดยเทียบกําไรจากการดําเนินงาน
หารด้วยมูลค่าการลงทุน โดยโครงการที่เหมาะสมแก่การลงทุนจะต้องมีผลลัพธ์มากกว่า 0 

 Sensitivity เป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ือประเมนิผลตอบแทนของโครงการกรณีทีอ่าจ
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยคิดว่าในสถานการณ์ต่างๆ ผลตอบแทนโครงการจะเป็นอย่างไร เช่น กรณีที่มูลค่าลงทุน
อาจสูงขึ้นหรือตํ่าลง ผลตอบแทนของโครงการอาจสูงข้ึนหรือลดลง เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ
ลงทุนโครงการ 

 Payback Period คือการวิเคราะห์หาจุดคืนทุนของโครงการว่า ณ ปีใดที่โครงการจะได้รับ
การคืนทุน ซึ่งจะทําให้เห็นภาพว่าหลังจากปีใดที่จะเป็นช่วงทํากําไร แต่อย่างไรก็ตามวิธีน้ีไม่ได้ประเมินมูลค่า
ของเงินตามเวลา  

2. การตัดสนิใจลงทนุโครงการในเชิงเอกชน
ในการตัดสินใจลงทุนโครงการของภาครฐัจะเน้นในด้านการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์

ซึ่งเป็นการมองในแง่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการผ่านเกณฑ์
ก็คือว่าโครงการเหล่าน้ันมีความเหมาะสมต่อการลงทุน ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนซ่ึงต้องการผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม โดยวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนของเอกชนจะวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงิน
เป็นสําคัญ ซึ่งอาจจะใช้วิธีวิเคราะห์ NPV และ FIRR หรืออาจประเมิน Equity IRR ด้วยก็ได้  

 วิธีประเมิน Equity IRR ภาคเอกชนจะจําลองงบกระแสเงินสดของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายตามการจัดหาแหล่งเงินทุนและการชําระดอกเบ้ีย ชําระเงินกู้ และภาษีด้วย  

นอกจากน้ีในการลงทุนของเอกชนจะต้องประเมินถึงความเสี่ยงของโครงการในด้านต่างๆ ด้วย เช่น 

ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
Completion risk เลือกใช้ Contractors และ Suppliers รวมท้ัง Operator ที่มีประสบการณ ์
Cost overrun risk ทําสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turn-key) 
Marketing risk ทําการสํารวจตลาด ประเมินปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะใช้บริการ 
Technology risk สํารวจเทคโนโลยีต่างๆ ในตลาด ประสิทธิภาพ และการรับประกัน 
Currency risk ทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือตกลงราคาได้ชัดเจน 
Environmental risk จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดําเนินการ และประเมินในระหว่าง
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ก่อสร้างเพ่ือติดตามและเปรียบเทียบเพ่ือควบคุมให้มีผลกระทบในระดับที่เหมาะสม 
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1.3 วิชาท่ี 3 : การซ่อมบาํรุงรางรถไฟ 
วิทยากร : คณุเทวัญ ลิ้มประเสริฐ วนัท่ีจัดฝึกอบรม: วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เป็นการอบรมเกี่ยวกับด้านงานโยธาของทางรถไฟ โดยจะมีการแบ่งองค์ประกอบของทางรถไฟไว้หลาย  ๆส่วน 
ประกอบไปด้วย 

1. ขนาดทาง (Track gauge) โดยปัจจุบันที่ประเทศไทยมีใช้คือ แบบ meter gauge ซึ่งมีขนาด
1.00 เมตร และ แบบ standard gauge ซึ่งมีขนาด 1.435 เมตร 

2. ราง (Rail) ปัจจุบันการรถไฟไทยจะใช้แบบ meter gauge โดยจะใช้มาตราฐาน BS100a grade
900a สําหรับทางประธาน (mainline) และ BS80a สําหรับทางหลีก (crossing loop) ตามมาตราฐาน UIC 860 
แต่สําหรับโครงการทางคู่ที่กําลังดําเนินการอยู่จะเปลี่ยนไปใช้ ขนาดทาง meter gauge ราง 54e1 grade r260 
สําหรับทางประธานและทางหลีก (mainline and crossing loop) ตามมาตราฐาน EN 13674-1 ทั้งหมด 

3. ประแจ (turnout) จะเป็นประกอบไปด้วยรางลิ้น (tongue rail) ราง 54e1a1 grade 350ht,
รางกัน (guard rail) ราง 33c1 grade 320cr และ ตะเฆ้ (frog) austenitic manganese steel 

4. หมอนรองราง (sleeper) จะใช้ตาม Arema chapter 30 part 4 concrete ties
5. หินโรยทาง (ballast) จะเป็นหินประเภท แกรนิต, บะซอลท์, ไรโอไลต์, แอนดีไซท์, ควอร์ตไซท์,

เดไซต์ โดยจะมีค่า Uniformly-graded CU < 4 และ cc = 1-3 

นอกจากน้ันแล้วยังมีช้ันรองของหินโรยทาง (subballast) และ ช้ันดินถมพ้ืนทาง (embankment) 
ที่จะต้องทําให้ได้ตามมาตราฐานที่ทางการรถไฟกําหนดไว้ด้วย เผื่อจะทําให้อายุการใช้งานของทางมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ต้องมีการซ่อมบํารุงบ่อยจะเกินไป 

ในการบํารุงรางรถไฟจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบประเมินสภาพทางรภไฟต่างๆ 
ดังน้ี 

1. รถตรวจสภาพทาง (track recording car, em80 and em120) โดยจะใช้ตรวจขนาดทาง ระดับ
ตามขวาง ระดับตามยาว การบิดตัวของทาง และ แนวรางได้พร้อมกัน 
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ภาพที่ 1.1 รถตรวจสภาพทางรุ่น EM 120 ของ Plasser & Theurer 

2. รถตรวจรางร้าว (laser sled type probes) โดยจะสามารถตรวจรอยร้าวในส่วนการเช่ือมและ
แผลสันรางได้พร้อมกัน 

ภาพที่ 1.2 รถตรวจรางร้าว ย่ีห้อ Tokyo Keiki 
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3. เคร่ืองมือตรวจสภาพทางแบบเดินเข็น (track measuring trolley) ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการตรวจ
สภาพรางโดยละเอียด 

ภาพที่ 1.3 เครื่องมือตรวจสภาพทางแบบเดินเข็น ของ Geismar 

หลังจากทําการตรวจสภาพรางแล้ว ทางฝ่ายช่างโยธาจะดําเนินการสรุปข้อมูลต่างๆเพ่ือนํามาวางแผนใน
การซ่อมบํารุงทางให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา โดยการซ่อมบํารุงรักษาทางนั้นจะมีการ
ใช้เคร่ืองมือบํารุงทางหนักและเครื่องมือบํารุงทางเบา โดยเคร่ืองมือหนักน้ันจะมีหลายๆแบบดังน้ี 

1. รถอัดหิน (tamping machines) ซึ่งทางการรถไฟจะมีใช้เป็นของ Plasser & Theurer รุ่น
09-16 cat และ 09-32 csm ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการอัดหินให้หินโรยทางมีความแน่นและสามารถรองรับนํ้าหนัก
ของรถไฟได้ การอัดหินมีความจําเป็นมากในการซ่อมบํารุงทาง ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กําหนด
รอบการบํารุงรักษาสําหรับทางประธานทั่วไปไว้ในช่วงเวลา 4-5 ปี 
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ภาพที่ 1.4 รถอัดหิน 

2. รถสั่นหิน (stabilizer machines) ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรหนักที่จะนํามาใช้หลังจากทําการอัดหิน
โดยจะทําการสั่นรางและหินโรยทางให้แน่นและเตรียมทางให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามต้องการ โดยการรถไฟ
มีใช้เป็นของ Plasser & Theurer รุ่น DGS 62 N 
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ภาพที่ 1.5 รถสั่นหิน 

3. รถเกลี่ยหิน (ballast regulator machines) จะเป็นเครื่องจักรหนักที่จะนํามาใช้ในการเกลี่ยหิน
โรยทางให้ลงไปอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มาขวางการเดินรถซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ภาพที่ 1.6 รถเกลี่ยหิน 
4. รถล้างหิน (ballast cleaning machines) จะเป็นเคร่ืองจักรหนักที่ทําหน้าที่นําหินโรยทางข้ึนมา

ทําความสะอาด โดยจะทําการดึงหินโรยทางขึ้นมาทําการล้างทําความสะอาดและคัดแยกหินโรยทางที่ยังมีขนาด
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ที่ถูกต้องกลับลงไปยังทางตามเดิม กรณีหินโรยทางที่มีความเสียหาย แตกหัก และ ไม่ได้ขนาดจะถูกคัดแยก
ออกเพ่ือนําไปทิ้งหรือดําเนินการอ่ืนต่อไป 

ภาพที่ 1.7 รถล้างหิน 

5. รถเจียรราง (milling & grinding machines) จะเป็นเคร่ืองจักรหนักที่ใช้ในการกลึงและเจียรราง
ให้มีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้รถไฟเกิดการตกรางขึ้น โดยปกติล้อของรถไฟจะทํามาจากโลหะ
และรางรถไฟก็จะทาํมาจากโลหะ ทําให้เวลาใช้งานจะเกดิการสึกหรอและเสยีหายของรางเกิดขึน้ จึงจําเป็นต้อง
มีการตรวจสอบรางโดยใช้เครื่องมือวัดข้างต้น หลังจากน้ันก็จะต้องมีการเช่ือมสันราง หรือ ทําการเจียรราง
ให้มีขนาดที่ถูกต้อง 

ภาพที่ 1.8 รถเจียรราง 
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การบํารุงรักษาทางเป็นงานท่ีมีความจําเป็นและสําคัญมากในการให้บริการรถไฟในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะรถไฟซึ่งเป็นพาหนะที่มีการสึกหรอและเสียหายของรางและล้อรถไฟ โดยมีจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุด
คือการให้บริการได้อย่างปลอดภัยแก่ประชาชน ดังน้ันการเรียนรู้และเข้าใจในการบํารุงรักษาทางต้องได้รับ
การส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่ฝ่ายบริการจนกระทั่งถึง
ผู้ปฏิบัติการที่หน้างาน 
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1.4 วิชาท่ี 4 : Station design and operation diagram for high speed rail 
วิทยากร : Mr. Kobayashi Tetsuhira วันท่ีจดัฝึกอบรม: วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

การฝึกอบรมน้ีจะเป็นการพูดถึงการออกแบบสถานีรถไฟและการกําหนดตารางการเดินรถ (operation 
diagram) โดยเฉพาะการเดินรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะมีความสําคัญในเรื่องเวลาการเดินรถ ปริมาณการเดินรถ 
และ การใช้บริการของผู้โดยสารในการข้ึนและลงจากขบวนรถให้ตรงตามเวลา 

การจะออกแบบสถานีได้ต้องมีข้อมูลมาจากการดําเนินการเดินรถและการใช้งานของผู้โดยสาร โดย
การออกแบบสถานีจะมีปัจจัยหลัก 2 ประการดังน้ี 

1. สถานีเป็นสถานที่สําหรับผู้โดยสารที่จะใช้ในการขึ้นและลงจากขบวนรถไฟ ซึ่งจะต้องมีการ
คํานึงถึงข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ 

1.1 ตารางการเดินรถ (train operation diagram) รวมถึงค่า headway, travel time, express train, 
local train หรือ อ่ืนๆ 

1.2 การวางตําแหน่งรางและชานชลา (track and platform layout) โดยจะต้องออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการของตารางการเดินรถ 

1.3 การออกแบบชานชลา (platform design) จะออกแบบให้มีความยาว ความกว้าง ตําแหน่ง
ของบันไดหรืออ่ืนๆ ให้ตรงตามตําแหน่งรางและความยาวของขบวนรถไฟ 

1.4 การออกแบบอาคารสถานี (station building design) ต้องออกแบบตามจํานวนของชานชลา, 
ทางเดิน, บริเวณขายต๋ัว และ อ่ืนๆ 

1.5 สถานีที่เป็นชุมทาง (junction station) ต้องคํานึงถึงผู้โดยสารที่ต้องสะดวกในการเปลี่ยน
ขบวนรถไฟ และ/หรือ เปลี่ยนไปใช้การเดินทางประเภทอ่ืนๆ 

2. สถานียังเป็นตําแหนง่ที่มีการใช้งานของผู้โดยสารจํานวนมาก จําเป็นต้องคํานงึถึงพืน้ทีโ่ดยรอบ
ที่จะใช้ในการสนับสนุนการเดินทางของผู้โดยสาร 

2.1 พ้ืนที่การเดินทางโดยรอบ (station plaza) ทางเดินของผู้โดยสารจากสถานีไปยังที่ต่างๆ 
ตําแหน่งการจอดของรถบัส รถแท๊กซี่ รถส่วนบุคคล ต่างๆ 

2.2 พ้ืนที่สันทนาการ (station building) คํานึงถึงพ้ืนที่สําหรับการพักผ่อนและความสนุกสนาน
ต่างๆ เช่น การจับจ่ายใช้สอย อาหาร เคร่ืองด่ืม 

การออกแบบสถานีให้คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานเป็นอันดับแรก ความสวยงาม
ของอาคารและสถานท่ีต้องไว้ทีหลัง 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการออกแบบสถานีต้องมาจากความต้องการของการเดินรถหรือตาราง
การเดินรถที่ออกแบบไว้ ซึ่งหลังจากได้ตารางการเดินรถที่ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถออกแบบสถานีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการออกแบบตารางการเดินรถก็จะเริ่มมาจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารและตําแหน่ง
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ของสถานีในเสน้ทางการเดินรถนั้นๆ หลังจากได้ข้อมูลข้างต้นแล้ว จะมีการทํา overall track alignment plan 
โดยมีการคํานึงถึงเง่ือนไขต่างๆ 3 ด้าน ดังน้ี 

1. เง่ือนไขทางด้านพ้ืนที่ (Geographical approach)
2. เง่ือนไขทางด้านสังคม (Social approach)
3. เง่ือนไขทางด้านวิศวกรรม (Technical approach)

ภาพที่ 1.9 Overrall track alignment plan 

จาก Geographical approach และ Social approach จะทําให้สามารถออกแบบตําแหน่งของสถานี, 
ปริมาณผู้โดยสาร และ แผนการจอดรถของสถานีได้ ดังน้ี 
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ภาพที่ 1.10 Geographical and social approach 

หลังจากน้ันจะนําข้อมูลมาทํา guideline of station layout เมื่อได้ station layout แล้ว เมื่อนํามา
รวมกับข้อมูลข้างต้น จะสามารถนํามาทํา Overall track alignment plan สําหรับทางรถไฟทั้งสายได้ 

ภาพที่ 1.11 Process to overall track alignment plan 



27 

เมื่อได้ข้อมูล Overall track alignment plan แล้ว ถึงจะนําข้อมูลน้ันมาออกแบบตัวสถานีในแต่ละ
สถานีให้ตรงตามความ track alignment plan ในข้างต้นต่อไป 

ภาพที่ 1.12 Track alignment plan 
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1.5 วิชาท่ี 5 : ระบบอาณัติสญัญาณรถไฟขั้นพืน้ฐาน  
วิทยากร : คณุอนันต์ โพธ์ินิ่มแดง   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 13/06/62 

1. ทําไมต้องมีระบบอาณัติสัญญาณให้กับรถไฟ หากจะเปรียบเทียบการควบคุมการขับข่ีรถไฟ
กับรถยนต์บนท้องถนน กรณีรถยนต์ผู้ขับข่ีสามารถเห็นสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า ผู้ขับข่ีสามารถลดความเร็วลง
หรือ/และใช้พวงมาลัยหลบสิ่งกีดขวางได้ แต่ในกรณีรถไฟเป็นการยากมากที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็ว
เพ่ือจะหยุดรถไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางได้ และรถไฟเองไม่สามารถหักหลบด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ทําให้ไม่สามารถขับรถไฟที่ความเร็วสูงมากได้ จึงเป็นอุปสรรคสําคัญในการเดินทางและขนส่ง และมีความเส่ียง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในสภาวะที่ทัศนวิสัยไม่ดีจะทําให้ผู้ขับข่ีไม่สามารถหยุดรถไฟได้ทัน ระยะห้ามล้อ
ที่ต้องเตรียมให้รถไฟหยุด(Braking Distances) น้ันจะสัมพันธ์กับความเร็วที่อนุญาตให้ว่ิงบนทางรถไฟ ยกตัวอย่างเช่น 
การห้ามล้อของการรถไฟประเทศเนเธอแลนด์(Nederlandse Spoorwegen:NS) ที่ความเร็ว 40 km/hr 
ระยะห้ามล้อ 400 m.แต่ที่ความเร็ว 160 km/hr ระยะห้ามล้อ1,150 m เป็นต้น 

2. วิวัฒนาการระบบอาณัติสัญญาณ ในยุคแรก (ค.ศ.1830-1840) ยังไม่มีการพัฒนาระบบ
อาณัติสัญญาณใช้งาน ให้พนักงานขับรถควบคุมความเร็วเอง จากการมองสิ่งกีดขวางและหรือหยุดรถโดยใช้สายตา 
และต่อมาได้มีการใช้การกําหนดช่วงเวลาระหว่างขบวนรถ (The Time Interval System) โดยมีระยะ Headway 
ช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟเป็นตัวกําหนด พร้อมทั้งมีการเร่ิมใช้ธงสีแดง, เหลือง ,เขียว ที่ให้สัญญาณจากสถานี 
สื่อสารให้พนักงานขับรถได้รับทราบเช่น ธงสีแดงหมายความว่า รถไฟคันแรกผ่านไปไม่ถึง 5 นาที แสดง 
“ท่าห้ามผ่านไป” เป็นต้น แต่การใช้ The Time Interval System ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุเน่ืองจาก
การเดินรถได้ทุกกรณี อาทิเช่น หากมีรถไฟจอดเสียระหว่างทาง หรือมีการเดินรถท่ีความเร็วแตกต่างกัน เป็นต้น 
จึงเริ่มมีการคิดค้นเพ่ิมเติม โดยมีการแบ่งทางรถไฟเป็นช่วงๆ หรือออกเป็นตอน (Block Section) โดยจะให้มี
ขบวนรถไฟเพียงหน่ึงขบวนเท่าน้ันที่อนุญาตให้ว่ิงอยู่ในตอนช่วงน้ัน ซึ่งหลักการนี้ยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบันน้ี ต่อมา
ได้เพ่ิมการติดต้ังสัญญาณประเภทต่างๆ ที่ริมทางรถไฟ(Distant Signals) เพ่ือให้พนักงานขับรถ ที่จะเข้ามา
ได้ทราบว่าทางตอนข้างหน้าน้ันสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง สัญญาณประเภทต่างๆน้ัน เช่น สัญญาณใบธง (Mechanical 
Signals), สัญญาณไฟสี (Color Light Signals) เป็นต้น โดยระบบอาณัติสัญญาณ ในปัจจุบันเป็นระบบที่นํามาใช้
ทํางานโดยติดต้ังทั้งในสถานีและระหว่างสถานี ตามความต้องการของการบริการด้านเดินรถ และ การควบคุม
การเดินรถให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีความปลอดภัยสูงสุด 

3. ระบบห้ามล้ออัตโนมัติ(Automatic Train Protection:ATP) นอกจากการใช้สัญญาณไฟ
ที่แจ้งให้คนขับรถได้ตัดสินใจทําการหยุดหรือชะลอความเร็ว ยังมีความพยายามในการที่จะพัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนและการห้ามล้อในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น และช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจของ
คนขับ (Human Error) ลงได้  โดยประเทศญีปุ่นเป็นผู้ริเริ่มระบบน้ีในยุคแรกเรียกว่า Automatic Train Stop 
(ATS) เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถไฟชนกัน โดยขบวนรถไฟไม่สามารถห้ามล้อหยุดได้ทัน ณ สถานี 
Mikawashima มีการแก้ไขดําเนินการโดย มีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับข้างทางATP wayside ต่อเช่ือมกับ
สัญญาณไฟสี เพ่ือส่งผ่านคลื่นวิทยุระยะสั้นให้กับห้องควบคุม และมีอุปกรณ์บนหัวรถจักร ATP on-board 
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แสดงข้อมูลอาณัติสัญญาณ ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต เพ่ือให้คนขับปฏิบัติตาม และระบบATP จะห้ามล้อฉุกเฉิน
อัตโนมัติเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่ ไม่สามารถหยุดรถได้ตามสัญญาณที่กําหนด 

4. มาตรฐาน ETCS :European Train Control System เป็นระบบการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ
แสดงผล และโปรแกรมการควบคุม ถูกออกแบบพัฒนาเพ่ือให้ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถ
ยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันรถไฟขั้นสูง มีมาตรฐานกลางใช้งานระบบร่วมกันได้ ในกรณีข้ามประเทศ
(Interoperability) ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมต้วกันของกลุ่มผู้ออกแบบระบบอาณัติสัญญาณในประเทศในยุโรป 
เรียกย่อว่า “Unisig” และ รฟท. ได้นํามาตรฐาน ECTS ระดับ 1 (ความเร็วไม่เกิน 160 km/hr) มาใช้เป็น
มาตรฐานกลางในการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เช่น โครงการทางคู่ชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย เป็นต้น 

5. มาตรการความปลอดภัย ณ จุดตัดถนน
5.1  การก่อสร้างทางต่างระดับข้ามหรือลอดทางรถไฟอย่างถาวร จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้อยมาก แต่การลงทุนมีราคาการก่อสร้างค่อนข้างสูงมาก และการก่อสร้าง
สะพานข้ามบางแห่งอาจจะมีการต่อต้านจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณทางผ่านด้วย เกิดจากการทําให้วิถี
ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป  

5.2  การก่อสร้างร้ัวตามเส้นทางรถไฟ เพ่ือป้องกันการเกิดใหม่ของจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ 
5.3  การติดต้ังระบบเคร่ืองก้ันถนน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดถนน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ 

5.3.1 เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานกั่น มีพนักงานกั้นถนนปิดกั้นเมื่อมีรถไฟผ่านทาง 
และให้สัญญาณผ่านถนน โดยมีทั้งแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า,ใช้มือหมุนหรือเป็นแบบแผงเข็น 

5.3.2 เครื่องก้ันถนนชนิดไมม่ีพนักงานก้ันถนน มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบรถไฟตลอดเวลา
โดยใช้ วงจร DC Track Circuit หรือเครื่องนับล้อ Axle Counter  เพ่ือสั่งการเครื่องกั้นถนนทํางานปิดก้ัน
โดยอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1. เครื่องก้ันถนนแบบคานปิดครึ่งถนน ทํางานอัตโนมัติ และ 2. เครื่องก้ัน
ถนนชนิดสัญญาณไฟวาบ ทํางานอัตโนมัติ 
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1.6 วิชาท่ี 6 : ระบบอาณัติสญัญาณอัตโนมัต ิ 
วิทยากร : คณุมานะชัย  วัฒนหัตถกรรม   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 13/06/62 

1. ระบบอาณัติสัญญาณกับการเบรกของรถไฟ เมื่อกล่าวถึงการเบรกที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อาณัติสัญญาณ ก็ต้องพิจารณาหลักการควบคุมเส้นโค้งหรือแผนผังความเร็วต่อระยะทาง(Speed/Distance 
Control) แต่ถ้าพิจารณาเป็นระบบการเดินรถหรือมีรถไฟมากกว่าหน่ึงชนิดว่ิงผ่านในเส้นทางเดียวกัน จะทําให้มี 
Speed/Distance Control ที่ไม่เหมือนกันได้ ก็จะเกิดปัญหาข้ีน จึงต้องพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย Braking Curve 
หรือพฤติกรรมของขบวนรถไฟแต่ละขบวนและระบุ Safety Margins ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่จะบอกว่า Braking 
Curve น้ันมีความเช่ือถือได้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งอุปกรณ์ริมทางว่ิงกับอุปกรณ์บนรถไฟ ต้องสามารถทํางาน
ประสานกันได้อย่างดี ในการควบคุมรถไฟ ระบบจะส่งการให้มีการแจ้งเตือนให้กับคนขับรถทราบ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

-  การแจ้งเตือน(Indication) เป็นขอบเขตจํากัดเพ่ือให้คนขับมีเวลาพอเพียงในการสั่งเบรก 
-  ความเร็วที่อนุญาต(Permitted Speed) ในกรณีที่มีความเร็วเกิน จะมีระยะเวลาให้สั่งเบรกก่อน 
-  สัญญาณเตือน(Warning) เป็นการส่งสัญญาณเตือนเพ่ิมเติมให้ทราบในกรณีรถว่ิงเกินขอบเขต 
-  การสั่งเบรกปกติจากระบบอาณัติสัญญาณ(Service Brake Intervention) 
- การสั่งเบรกกรณีฉุกเฉินจากระบบอาณัติสัญญาณ (Emergency Brake Intervention) 

2. การตรวจจับตําแหน่งรถไฟ (Train Detection System) คือการที่ทราบถึงตําแหน่งของ
รถไฟขบวนต่างๆรวมถึงวัตถุต่างๆ ที่เคลื่อนที่บนรางอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรับส่งข้อมูลและ
การประเมินการตัดสินใจต่างๆ การตรวจจับตําแหน่งรถไฟมีเทคนิคดังน้ี 

1) ระบบวงจรไฟตอน (Track Circuit System) มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามราง โดยการ
แบ่งรางออกเป็นส่วนๆ จากกันด้วยการกั้นฉนวน โดยด้านหนึ่งเป็นด้านจ่ายไฟและอีกด้านเป็นด้านรับไฟ 
โดยสภาวะที่ไม่มีรถไฟ(Track Clear) แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายไฟไปยังตัวรับสัญญาณได้ แต่เมื่อมีรถไฟว่ิงเข้ามาเพลา
และล้อรถจะเป็นตัวนํา ทําให้เกิดการลัดวงจร กระแสไฟก็จะไม่ไปถึงตัวรับสัญญาณ แสดงว่ารางในตอน
(Block Section)น้ีมีรถไฟอยู่(Track Occupied) 

2) ระบบตรวจนับเพลา (Axle Counting System) เป็นการนับล้อจากเครื่องตรวจจับล้อ
(Wheel Detection) โดยพิจารณาว่าถ้าช่วงของรางอยู่ในสภาวะไม่มีรถไฟ (Track Clear) ระหว่างน้ันมีเพลา
จํานวนหนึ่งได้ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปด้วยจํานวนที่เท่ากัน ถ้าไม่เป็นไปตามน้ี ถือว่าช่วงรางดังกล่าว
อยู่ในสถานะถูกครอบครอง (Occupied)  

3) ระบบตรวจติดตามตําแหน่งรถไฟด้วย Moving Block Technology
4) โครงสร้างระบบอาณัติสัญญาณสําหรับรถไฟเมโทร (Metro Signaling application)

- ระบบป้องกันความผิดพลาดในการเดินรถ (ATP) ได้แก่ระบบการตรวจติดตามความเร็ว
การควบคุมระยะห่างระหว่างขบวน การส่ังการทํางานของระบบเบรกฉุกเฉิน,การตรวจติดตามทิศทางว่ิงการจอด
ของรถ การปลดล็อคประตู การจํากัดความเร็วในการว่ิงในแต่ละเส้นทาง 
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- ระบบขับเคลื่อนรถไฟอัตโนมัติ (ATO) ได้แก่ระบบสั่งการขับรถโดยอัตโนมัติ การควบคุม
ความเร็ว การจอดรถไฟ ณ จุดจอดที่กําหนดตามตารางเดินรถ การเปิด-ปิดประตู การปรับความเร็วเพื่อ
การประหยัดพลังงานการเดินรถที่เป็นไปตามตารางเวลาเดินรถ 

- ศูนย์ควบคุมสั่งการเดินรถ(ATS) มีหน้าที่สนับสนุนการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนและจัดการหมายกําหนดการในการเดินรถ การจอดรถไฟ ณ จุดจอดที่กําหนดในตาราง 

การตรวจติดตามรถไฟ  การตรวจติดตามตําแหน่ง และการเคลื่อนที่รถ การควบคุมระบบการเดินรถ 
4. ระดับภาวะอัตโนมัติของการเดินรถ(Grades of Automation : GOA) ตาม EA62267

มาตรฐานของรถไฟฟ้าในเมืองสามารถแบ่งระดับของการเดินรถโดยดูที่ระดับข้ันของระบบอัตโนมัติที่นํามาใช้งาน 
ดังน้ี 

-  GOA0 การควบคุมรถโดยใช้การสังเกตและตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่ขับรถ 
-  GOA1 การควบคุมรถแบบไม่อัตโนมัติ โดยผู้ขับยังควบคุมรถเอง แต่จะเพ่ิมระบบช่วยติดตาม

และตรวจสอบ (ATP) เพ่ือใช้ในการควบคุมเช่นสัญญาณเตือนเมื่อขับเร็วเกินกําหนด 
- GOA2 การควบคุมรถแบบก่ึงอัตโนมัติ การปรับความเร็วและการเบรกจะควบคุมโดยระบบ

อัตโนมัติ มีการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ BTS และ MRT ก็ใช้ในระดับน้ี 
- GOA3 การควบคุมรถแบบอัตโนมัติโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ขับประจําในห้องควบคุมรถ แต่เจ้าหน้าที่

จะทําหน้าที่คอยสังเกตเส้นทางและตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมรถได้ 
-  GOA4 การควบคุมรถแบบอัตโนมัติโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่บนขบวนรถเลย 

5. ERTMS/ETCS System
ERTMS (European Rail Traffic Management System) เป็นระบบอาณัติสัญญาณและ

การควบคุมการเดินรถยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันรถไฟขั้นสูง ด้วยการใช้การตรวจติดตาม ควบคุมความเร็ว
และการเบรกของรถไฟ เพื่อให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย โดยมีความพยายามที่จะใช้ให้เป็นระบบ
มาตรฐานกลางร่วมกันทั่วทั้งยุโรป  

ETCS (European Train Control System) เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ซึ่งถูกออกแบบพัฒนา
และดําเนินการเพื่อที่จะทําให้มาตรฐานของระบบ ERTMS เป็นระบบปฏิบัติการเดินรถที่ใช้กันโดยทั่วไป 
เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันและเพ่ิมสมรรถนะของเส้นทางเดินรถ ระบบ ETCS แยกออกได้เป็นสองส่วน คือ 
ระบบบนตัวรถไฟ(On-board System) และระบบริมทางว่ิง(Trackside System) ที่อยู่ภายนอก วัตถุประสงค์หลัก
คือต้องการให้ระบบETCS on-board บนรถไฟยี่ห้อหนึ่งสามารถวิ่งไปบนเส้นทางที่ติดตั้งระบบริมทางวิ่ง 
ETCS Trackside System ที่อยู่ภายนอกของอีกยีห้อใดก็ได้ ทําให้ ETCS กําหนดรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน
ออกเป็นหลายระดับ(Level) โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นระดับ 0 , STM , 1 , 2 และ 3 
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1.7 วิชาท่ี 7 : วิศวกรรมทางรถไฟ ดา้นการขบัเคลื่อนขบวนรถไฟ  
วิทยากร : คณุชูเกียรติ ลลีาขจรจิต   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 20/06/62 
หัวข้อที่เรียน : 

1. ล้อเลื่อน (Rolling Stock)
2. ต้นกําลังที่ใช่ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ
3. ระบบขับเคลื่อนด้วยกําลังไฟฟ้าและไฮดรอลิค
4. การกําหนดสมรรถนะในการลากจูงขบวนรถไฟ

รายละเอียด : 
1. ล้อเลื่อน (Rolling Stock)

ล้อเลื่อน (Rolling stock) คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามทางรถไฟ ประกอบด้วย
1.1  รถจักร (Locomotives): มีต้นกําลังในการขับเคล่ือนแต่ไม่มีห้องสําหรับผู้โดยสาร เพ่ือใช้

สําหรับลากขนวนรถ โดยสาร/สินค้า 
1.2  รถโดยสาร (Carriages): ไม่มีต้นกําลังในการขับเคลื่อนภายในตัวเอง ต้องต่อพ่วงกับรถจักร 

ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ดังแสดงในภาพที่ 1.13 

ภาพที่ 1.13 ขบวนรถโดยสาร / ขบวนรถสนิค้า 

1.3  รถสินค้า (Wagons): ไม่มีต้นกําลังขับเคลื่อนภายในตัวเอง ต้องต่อพ่วงกับรถจักร ใช้สําหรับ
ขนส่งสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 1.14 
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ภาพที่ 1.14 ขบวนรถสินค้า 

1.4  รถไฟราง (Rail car): มีต้นกําลังขับเคลื่อนภายในตัวเองและมีห้องสําหรับผู้โดยสาร ถ้าใช้
เคร่ืองยนต์ขับเคลื่อนเรียกว่า รถดีเซลราง (Diesel Railcar) หรือที่เรียกว่า Diesel Multiple Unit (DMU) 

2. ต้นกําลังที่ใช่ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ
2.1 พลังงานไอนํ้า เช่นรถจักรไอนํ้า (Stream Locomotive) จะใช้ต้นกําลังขับเป็นเคร่ืองแบบ

สันดาปภายนอก ดังในภาพที่ 1.15 

ภาพที่ 1.15 รถจักรไอนํ้า (Stream Locomotive) 

2.2 พลังงานกลจากเคร่ืองยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ต้นกําลังในการขับเป็นเคร่ืองสันดาปภายใน 
ดังในภาพที่ 1.16 

ภาพที่ 1.16 เคร่ืองสันดาปภายใน (Internal Engine Combusion) 
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2.3 พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้านอกตัวรถ (Power Substation) 

3. ระบบขับเคลื่อนด้วยกําลังไฟฟ้าและไฮดรอลิค
3.1 การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่อยู่บริเวณทางรถไฟ ดังแสดงในภาพที่ 1.17

ภาพที่ 1.17 แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 

1) ระบบไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท
- ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Power Supply)
- ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)

2) ระบบการป้อนกระแสไฟฟ้าสําหรับรถไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ประเภท
- ระบบสายส่งเหนือราง (Overhead Catenary System) ดังแสดงในภาพที ่1.18
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ภาพที่ 1.18 ระบบสายส่งเหนือราง (Overhead Catenary System) 
 - ระบบรางที่สาม (3rd Rail System) 

ภาพที่ 1.19 ระบบรางที่สาม (3rd Rail System) 

3.2  มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบกระแสสลับ (AC Traction Motor) ดังแสดงในภาพที่ 1.20 

(a) 
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(b) 
ภาพที่ 1.20 (a) วงจรการต่อมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบกระแสสลับ (AC Traction Motor),  

(b) มอเตอร์ลากจูงกระแสสลบั 
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3.3 มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบกระแสตรง (DC Traction Motor) ดังแสดงในภาพที่ 1.21 

ภาพที่ 1.21 มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบกระแสตรง (DC Traction Motor) 

3.4 การเปรียบเทียบระหว่าง DC และ AC Motors ดังแสดงในภาพที่ 1.22 

ภาพที่ 1.22 การเปรียบเทียบระหว่าง DC และ AC Motors 
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4. การกําหนดสมรรถนะในการลากจูงขบวนรถไฟ
4.1 แรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับราง (Adhesion Limit) ดังแสดงในภาพที่ 1.23 และสามารถ

หาได้จากสมการดังน้ี 

ภาพที่ 1.23 ความสัมพันธ์ของแรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับราง 

แรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับราง สามารถคํานวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 

QgF  (1) 

โดยที่  F  คือ  Tractive effort at wheel rim (N)  
  คือ Friction Coefficient 
Q  คือ Adhesion Weight (Kg) 
D  คือ Driving Wheel Diameter (m) 
V  คือ Vehicle Speed (m/s) 
W  คือ Circumference Speed of Driving Wheel (m/s) 
S  คือ Creep (m/s) 

4.2 แรงลากจูง (Tractive Effort: TD) ดังแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลากจูงและ
ความเร็วได้ดังภาพที่ 1.24  

V

N
TD

270
 (2) 
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โดยที่  DT  คือ  Tractive Effort at Wheel Rim (Kg)  
N  คือ Net horse power (Hp) 
V  คือ Vehicle speed (Km/Hr) 

ภาพที่ 1.24 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลากจูงและความเร็ว 
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1.8 วิชาท่ี 8 : ระบบเบรกของขบวนรถไฟ  
วิทยากร : คณุสมยศ ววิรรณวรางค์   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 20/06/62 
หัวข้อที่เรยีน : 

1. ภาพรวมของระบบห้ามล้อรถไฟ
2. ระบบห้ามล้อรถไฟ

2.1 ระบบห้ามล้อแบบอาศัยแรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับราง (Adhesion Brake)
2.2 ระบบเบรกแบบ Non-Adhesion Brake

รายละเอียด : 
1. ภาพรวมของระบบห้ามล้อรถไฟ ดังแสดงในภาพที่ 1.25

ภาพที่ 1.25 แสดงภาพรวมของระบบห้ามล้อรถไฟ 

2. ระบบห้ามล้อรถไฟ
2.1 ระบบห้ามล้อแบบอาศัยแรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับราง (Adhesion Brake) สามารถแบ่ง

ประเภทของระบบเบรกนี้เป็น 2 ประเภท คือ Electrical Brake (เบรกไฟฟ้า) และ Mechanical Brake 
(เบรกกล) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) Electrical Brake (เบรกไฟฟ้า)
เมื่อรถไฟพัฒนาถึงจุดที่นํามอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็เกิดมีแนวคิดที่จะนํา

พลังงานจลน์ขณะต้องการลดความเร็วขบวนรถมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 
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Armature แล้วปรับกระแสไฟฟ้าใน Field coil ให้เหมาะสม ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนหน้าที่มอเตอร์ไฟฟ้า

เป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) อันส่งผลให้เกิดแรงต้านการหมุนของ Rotor ขบวนรถก็จะชะลอความเร็ว

ลงพร้อมกับจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับออกมา หลักการนี้ให้ช่ือว่า Dynamic Brake การได้กระแสไฟฟ้าออกมา

เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อว่าจะทําอย่างไรกับกระแสไฟฟ้าที่เกิดข้ึน วิธีหน่ึงที่ใช้ คือ การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านชุด

ความต้านทาน (Resistor) เกิดเป็นความร้อนที่ต้องระบายท้ิงสู่บรรยากาศ วิธีน้ีเรียกว่า Rheostatic Break 

ระบบน้ีมีใช้อยู่ในรถจักรบางรุ่นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 1.26 

ภาพที่ 1.26 แสดงภาพรวมของระบบเบรกรถไฟแบบ Electrical Brake (เบรกไฟฟ้า) 

2) Mechanical Brake (เบรกกล) ประกอบด้วยระบบเบรกแบบต่างๆ ดังน้ี
-  Vacuum Brake
- Oil Hydraulic Brake
-  Hand Brake
-  Side Brake
-  Air Brake

-  Steam Brake

-  DMU Brake

ภาพที่ 1.27 แสดงภาพรวมของระบบห้ามล้อรถไฟแบบ Mechanical Brake (เบรกกล) 
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2.2 ระบบเบรกแบบ Non-Adhesion Brake 
ในกลุ่มการเบรกที่ไม่อาศัยแรงยึดเหน่ียวระหว่างล้อกับรางก็มีวิวัฒนาการแยกย่อยไปเป็น 

เบรกราง (Rail Brake) เบรกอากาศ (Air resistance brake) และเบรกด้วยแรงดึงดูดของโลก (Gravity brake) 
ในส่วนของเบรกรางยังแยกย่อยเป็น เบรกรางกล (Mechanical Rail Brake) กับ เบรกรางไฟฟ้า (Electric 
rail brake) และเบรกรางที่เป็นทั้งเบรกรางกลและเบรกรางไฟฟ้าอยู่ด้วยกัน   

1) Track Brake (Eddy Current Rail Brake) ดังแสดงในภาพที่ 1.28 ใช้ผ้าเบรกกดลง
บนรางรถไฟโดยตรง ระบบน้ีใช้กับรถราง (Street Car) มาแต่เดิมเพราะสามารถต้ังแรงเบรกได้สูงเท่าที่ต้องการ 
สามารถหยุดขบวนรถได้ในระยะเท่ากับระยะเบรกของรถยนต์ ดังน้ัน ปัจจุบันในต่างประเทศก็ยังคงเห็นรถราง
กับรถยนต์ว่ิงปนกันอยู่บนถนน  มีความพยายามที่จะใช้เบรกรางกลกับขบวนรถไฟโดยทั่วไปซึ่งว่ิงเร็วกว่ารถราง 
แต่พบว่าทําให้รางรถไฟสึกมาก ต่อมาจึงมีความพยายามในการประดิษฐ์เบรกรางไฟฟ้าขึ้น หัวเบรกของเบรก
รางไฟฟ้า มีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่ เมื่อต้องการใช้เบรกก็สร้างข้ัวบวกและลบข้ึนที่หัวเบรกแล้วเลื่อนเข้าไป
ใกล้ราง ขั้วแม่เหล็กจะเหน่ียวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนในราง ระบบเบรกนี้จึงมีอีกช่ือหน่ึงว่า Eddy Current 
Brake (ECB) 

(a) 

(b) 
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(c) 
ภาพที่ 1.28 ระบบเบรกแบบ Eddy Current Rail Brake 

2)  เบรกอากาศ (Air resistance brake) ดังแสดงในภาพที ่1.29
เป็นแนวคิดแบบโบราณที่ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่และกําลังทดลองอยู่กับขบวนรถไฟความเร็วสูง

ในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงรถไฟแม่เหล็ก (MAGLEV) ซึ่งไม่มีล้อ เบรกแบบน้ีจะมีประสิทธิภาพเฉพาะ

ในย่านความเร็วสูงเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการสึกหรอ ญี่ปุ่นจึงหวังจะพัฒนาขึ้นใช้เป็นระบบเบรกหลักของ

ขบวนรถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการใช้ระบบเบรกแบบอื่น ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเบรกสูงขึ้นเพราะ

สามารถทํางานเสริมกับเบรกในกลุ่มที่ใช้แรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางได้อย่างเต็มที่โดยไม่เกิดปัญหาล้อ

รถจับตาย 

ภาพที่ 1.29 ระบบเบรกเบรกอากาศ (Air resistance brake) 

3)  เบรกด้วยแรงดึงดูดของโลก (Gravity brake) ดังแสดงในภาพที ่1.30
รถไฟขนส่งมวลชนซึ่งสร้างใช้งานมาต้ังแต่เทคโนโลยีในการขับเคล่ือนและการเบรกยังล้าสมัย

ได้ใช้วิธีนําแรงดึงดูดของโลกมาช่วยทั้งในการเบรกและการเร่งความเร็ว แนวคิดน้ีเป็นเร่ืองง่ายๆ แต่ก็ใช้ได้ผล
และไม่มีค่าบํารุงรักษา วิธีการก็คือสร้างสถานีให้อยู่ที่สูง การหน่วงในขณะรถขึ้นเนินหรือการเร่งขบวนรถ
ในขณะลงเนิน จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดการทํางานทั้งการเบรกและการเร่งความเร็ว รถไฟขนส่ง
มวลชนที่ออกแบบดังกล่าว เช่น รถใต้ดินสายวิคทอเลีย ในกรุงลอนดอน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เน่ืองจากค่าก่อสร้าง
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เส้นทางรถไฟจะมีราคาแพงมากกว่าปกติ จึงมักไม่ค่อยพบในระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่โดยเฉพาะรถใต้ดิน 
แต่หากโอกาสอํานวย ก็เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ยังใช้ได้ดีและสามารถพบเห็นได้ ดังกรณีสถานีรถไฟฟ้าของบีทีเอส 
บางสถานีซึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ไม่ทราบ แต่วิธีการน้ีก็จะช่วยทําให้เกิดการประหยัดไปนานตราบเท่าที่ระบบ
ยังใช้งานอยู่ 

ภาพที่ 1.30 ระบบ เบรกด้วยแรงดึงดูดของโลก (Gravity brake) 
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1.9 วิชาท่ี 9 : การเตรียมการก่อนให้เปิดบริการเดินรถ 
วิทยากร : คณุมานะชัย  วัฒนหัตถกรรม   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 21/06/62 

โครงการรถไฟฟ้าในแต่ละโครงการมีเง่ือนไขและข้อกําหนดไม่เหมือนกัน ซึ่งส่งผลต่อขอบเขตงาน
ของ System Integrator อย่างมีสาระสําคัญ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 

- ระบบรถไฟฟ้า (M&E system / Railway system) 
- ระบบงานโยธา สถาปัตยกรรม (Civil & Infrastructure system) 
- งานให้บริการเดินรถ 
- งานซ่อมบํารุง 
ในหัวข้อน้ีจะพูดถึงการเตรียมการของระบบรถไฟฟ้าเป็นหลัก งานระบบรถไฟฟ้า (M&E system / 

Railway system) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานส่วนต่างๆ ดังน้ี 

 การจัดหาขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock)

 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ (Signalling and Train Control System, SCS)

 ระบบศูนย์ควบคุมและสั!งการเดินรถ (Operations Control Centre Systems, OCC)

 ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Power Supply, TPS)

 ระบบสายคะทินารีหรือ ระบบรางที่สาม หรือ อ่ืนๆ (Overhead Centenary System, OCS/
third rail/ battery and super capacitor) 

 ระบบไฟฟ้าบริการ และระบบไฟฟ้าสํารอง (Service Power Supply & Back up power /
Emergency power supply, SPS, EPS) 

 ระบบตรวจติดตาม ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (SCADA)

 ระบบสื่อสาร (Communications System, COM)

 ระบบอุปกรณ์ซ่อมบํารุง (Depot Workshop Equipment, DWE)

 ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door, PSD)

 ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection, AFC)

 ระบบการจัดการข้อมูลซ่อมบํารุง (Maintenance Management Information System,
MMIS) 

 ระบบตรวจจับสภาพอากาศ (Metrological System, MET)

 ระบบตรวจติดตามริมทางว่ิง (Wayside Monitoring System/ Asset Protection System,
WMS/ APS) 
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งานระบบรถไฟฟ้า (M&E system / Railway system) 
ขั้นตอนในการดําเนินงานก่อสร้างและติดต้ังไปจนถึงงานให้บริการของระบบรถไฟฟ้าสามารถสรุป

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 งานในช่วงก่อสร้างและติดต้ัง 
 การประสานงานเพ่ือเข้าพ้ืนที่ สํารวจพ้ืนที่ เก็บข้อมูลเพ่ือการออกแบบ และเตรียมพ้ืนที่ทํางาน
 งานออกแบบและประสานงานออกแบบระบบรถไฟฟ้า: ดําเนินงานออกแบบจนถึงขั้นออกแบบ

รายละเอียดและ Shop Drawing ประสานงานและร่วมหาข้อสรุปในการทํา Coordination & Interface
รวมถึงการพัฒนา Software ของระบบย่อยด้วย 

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า : เมื่อการออกแบบถึงระดับ Preliminary Design /
Definitive Design ซึ่งในเบ้ืองต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือนจะสามารถเริ่มสั่งวัสดุอุปกรณ์งาน
ระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะมี Lead Time ในการส่ังของนานเพ่ือให้ของเข้ามาทันกําหนดการติดต้ัง อีกทั้งอุปกรณ์
หลายรายการจะต้องมีการทํา Factory Acceptance Test ก่อนนํามาใช้งาน เช่น สายไฟ/สายสัญญาณ
งานระบบ, Object Controller และ Interlocking ของระบบอาณัติสัญญาณ, Traction Transformer และ 
AC/DC Switchgear ของระบบจ่ายไฟฟ้า, Radio Base Station ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ฯลฯ 

 งานติดต้ังระบบการเดินรถ:
ก) ระบบอาณัติสัญญาณ:

ติดต้ังเคเบิลและอุปกรณ์ตามแนวทางว่ิง(Wayside), ในสถานี, ในศูนย์ควบคุมกลาง, 
Depot& Maintenance Workshop (ตามการออกแบบ), ติดต้ังอุปกรณ์ Point Machine ที่ประแจของ
งานระบบราง,ติดต้ังอุปกรณ์บนขบวนรถ งานติดต้ังสามารถเร่ิมหลังจากงานโครงสร้างของอาคารมีความก้าวหน้า
ในระดับที่สามารถขึ้นงาน Wireway, Cable Tray ได้ อีกทั้งห้องที่ติดต้ังงานระบบมีความสะอาดเรียบร้อย
และปลอดภัยเพียงพอสําหรับอุปกรณ์งานระบบท่ีเข้าไปติดต้ัง ส่วน Wayside มีการติดต้ัง Cable Trough 
และหน้างานมีความเรียบร้อยที่ไม่ทําให้เคเบิลที่วางตามแนวทางว่ิงได้รับความเสียหาย งานบริเวณ Wayside 
ส่วนใหญ่ควรแล้วเสร็จก่อนการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบรางงานติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณ
ทั้งหมดจะต้องเสร็จก่อนการนํารถไฟฟ้าเข้าทํา System Commissioning Test ที่จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน
ก่อนเร่ิม Trial Run 

ข) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม: 
 ระบบ  Backbone Transmission Network: ติดต้ัง Backbone Fibre Optic 

Cable เช่ือมต่อระหว่างสถานี, ศูนย์ควบคุมกลาง, Depot & Maintenance Workshop 
 ระบบวิทยุสื่อสาร: ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารมาตรฐาน SDH บริเวณ Wayside, 

สถานี, ศูนย์ควบคุมกลางเพ่ือการสื่อสารระหว่างกันในการปฎิบัติงานซึ่งรวมถึงกับขบวนรถด้วย 
 ระบบโทรศัพท์: ติดต้ังระบบโทรศัพท์ PABX ในสถานี ศูนย์ควบคุมกลาง และจุดอ่ืนๆ 

ตามการออกแบบ 
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 โทรทัศน์วงจรปิด: ติดตั้งระบบ CCTV ในสถานี ศูนย์ควบคุมกลาง และจุดอื่นๆ 
ตามการออกแบบ 

 ระบบนาฬิกาหลัก: ติดต้ังระบบ Master Clock ในสถานี ศูนย์ควบคุมกลาง และ
จุดอ่ืนๆ ตามการออกแบบ 

 ระบบแสดงข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้โดยสาร (Passenger Information Display 
System): ติดต้ังระบบในสถานี ศูนย์ควบคุมกลาง และจุดอ่ืนๆตามการออกแบบ 

- งานวางสายระบบ Backbone Transmission Network จะเริ่มก่อน เพื่อเป็น
เครือข่ายข้อมูลหลักของระบบ งานติดต้ังระบบส่ือสารควรแล้วเสร็จก่อนการทดสอบ System Individual Test 
และ System Integration Test ก่อนการทํา Trial Run 

ค) ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA):  
ติดต้ังอุปกรณ์ที่ระบบควบคุมกลางที่ต้ังอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกลาง อุปกรณ์ควบคุม (Remote 

Terminal Unit) ที่ต้ังอยู่ที่สถานี/Depot/Maintenance Workshop และจุดอ่ืนๆตามการออกแบบและ 
Software ที่ใช้ในการควบคุมตรวจสอบระบบย่อยต่างๆในโครงการงานติดต้ังจะต้องแล้วเสร็จเพ่ือพร้อมทดสอบ 
System Integration Test ร่วมกับระบบเดินรถ ระบบประกอบอาคาร ให้แล้วเสร็จก่อนการทํา Trial Run 

ง) ระบบจ่ายไฟฟ้าของระบบเดินรถ (Power Supply System):  
ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าโครงการระบบจ่ายไฟฟ้าสําหรับรถไฟฟ้าผ่าน OCS ระบบ

จ่ายไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์งานระบบต่างๆในสถานี เริ่มจากงานติดต้ังสายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเข้า Bulk Sub-staion 
ของโครงการ ต่อเน่ืองจาก Bulk Sub-station ไปตามสถานี ทางว่ิง ศูนย์ควบคุมกลาง Depot/Maintenance 
Workshop เพ่ือการจ่ายไฟสู่ระบบรถไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์งานระบบอ่ืนๆ จากนั้นจะมีการ
ติดต้ังอุปกรณ์ Transformer, MDB, Switchgear, Negative Return, Stray Current Monitoring ฯลฯ 
และทําการทดสอบส่วนย่อยเป็นช่วงๆจนแล้วเสร็จพร้อมรับไฟจากแหล่งจ่ายของการไฟฟ้าเข้าสู่จุดรับไฟของ
โครงการ ซึ่งการจ่ายไฟน้ันจะทะยอยดําเนินการเป็นส่วนๆทีละระบบย่อยโดยต่อเน่ืองจนสมบูรณ์ทั้งระบบ 
ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าเข้าโครงการจะเป็น Key Date สําคัญของโครงการเน่ืองจากทุกระบบสามารถใช้ไฟฟ้าใน
การทํางานและทดสอบในการติดต้ังและทดสอบในลําดับต่อๆไป และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะเป็นส่วนสําคัญ
ต่อการนํารถไฟเข้าว่ิงทดสอบในโครงการ 

จ) ระบบประกอบอาคารในสถานีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบรถไฟฟ้า: 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองต่อเนื่อง (UPS), ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

(Emergency Stand-by Generator) ซึ่งจะดําเนินการในสถานี, ศูนย์ควบคุมกลาง, Depot/Maintenance 
Workshop และจุดอ่ืนๆตามการออกแบบ การติดต้ังควรแล้วเสร็จก่อนการทดสอบระบบ SCADA และ System 
Integration Test 

ฉ) ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร: 
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลางและที่สถานี ระบบประตูอัตโนมัติที่รองรับบัตรโดยสาร

ที่อาจออกแบบเป็นแบบแถบแม่เหล็กหรือแบบ Smart Card อุปกรณ์วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลบนบัตรโดยสาร 
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เครื่องขายต๋ัวอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างให้ห้องขายต๋ัว อุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารจะไม่มีรายการ 
Interface กับระบบอื่นมากนัก และงานจะเน้นไปที่การพัฒนา Software เป็นสําคัญด้วย งานติดตั้ง
จะดําเนินการไปพร้อมกับระบบอ่ืนๆในห้อง SCR ในสถานี และทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จก่อนการทํา System 
Integration Test และ Trial Run 

 งานทดสอบและทดลองระบบ:
การทดสอบของงานระบบรถไฟฟ้าประกอบด้วยการทดสอบในหลายช่วงได้แก่ Individual

Test, System Integration Test, System Commissioning Test 
ระบบย่อยของระบบการเดินรถจะมีขั้นตอนการทดสอบ Individual Test ดําเนินการไปตลอด

ช่วงการติดต้ังระบบ เมื่อระบบต่างๆทะยอยแล้วเสร็จ จะมีการประสานเพ่ือดําเนินการ System Commissioning 
Test & System Integration Test ขนานและต่อเน่ืองกันไป ซึ่งขั้นตอนน้ีใช้เวลาประมาณ 4 – 5 เดือน  

ดังที่กล่าวข้างต้น ส่วนหน่ึงของ Key Date ของการทดสอบของงานระบบการเดินรถที่ต้องให้
ความสําคัญคือการทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าเพ่ือให้แล้วเสร็จสามารถดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าโครงการ/ การทดสอบ
ความพร้อมของระบบอาณัติสัญญาณเพ่ือนํารถไฟฟ้าเข้าว่ิงทดสอบCommissioning ในโครงการ/ การว่ิงทดสอบ 
Commissioning ของรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อนการทํา Trial Run / การทดสอบ System Commissioning 
ของทุกระบบในโครงการ แล้วเสร็จก่อนการทํา Trial Run ซึ่งประเด็นหลักในการพิจารณาคือ ผลกระทบต่อ 
Safety และ Operation/อ่ืนๆ ขั้นตอนดังรูป 1.32 และ 1.32 

 จัดทํา As-bult Drawings
สามารถดําเนินการตามหลังการติดตั้งโดยให้แล้วเสร็จส่งมอบให้เจ้าของโครงการและ

ผู้ให้บริการเดินรถก่อนเปิดเดินรถ 
 จัดทํา Operation and Maintenance Manual และทําการฝึกอบรมให้ผู้ให้บริการเดินรถ

สามารถดําเนินการตามหลังการออกแบบรายละเอียดโดยให้แล้วเสร็จพร้อมจัดการถ่ายทอด
ฝึกอบรม Operation and Maintenance ผู้ให้บริการเดินรถเพ่ือให้พร้อมปฎิบัติงานก่อนทํา Trial Run 

 จัดทํา Spareparts List และ Special Tools และส่งมอบ
สามารถดําเนินการตามหลังการออกแบบรายละเอียดโดยให้แล้วเสร็จพร้อมสั่งของเข้าโครงการ

เพ่ือส่งมอบให้เจ้าของโครงการและส่งต่อให้ผู้ให้บริการเดินรถเพ่ือให้พร้อมปฎิบัติงานก่อนทํา Trial Run 
 ส่งมอบ Deliverables ให้เจ้าของงาน (เพ่ือการส่งต่อให้ผู้ให้บริการเดินรถต่อไป)

Delievrables ของงานระบบรถไฟฟ้า อาจประกอบด้วย Final Design Drawing & Report,
As-built Drawing, Inspection Records, Training Manual, ฯลฯ รวมถึง Operation & Maintenance 
Manual และ Spareparts & Special Tools ตามท่ีกล่าวข้างต้น 

 ทดลองเดินรถเสมือนจริง (Trial Run):



49 

 การทํา Trail Run น้ีดําเนินการโดยผู้ให้บริการเดินรถโดยมีการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง/
ติดต้ังระบบ ผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของระบบ โดยจะดําเนินการ
ตามแผนการทํา Trial Run ใน Scenarios ต่างๆ ทั้ง Normal Operation Mode, Degrade Mode, และ 
Emergency Mode คาดการณ์ในเบ้ืองต้นใช้เวลาประมาณ 3 – 5 เดือน 

ภาพที่ 1.31 V-Shape Model 

ภาพที่ 1.32 แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานในส่วน Rail system 

1.2  งานในช่วงให้บริการเดินรถ 
ก่อนเปิดให้บริการเดินรถ ผู้ให้บริการเดินรถจะต้องเข้ามาจัดต้ังองค์กร วางระบบ ประสานงาน 

ดําเนินงานเตรียมความพร้อมของระบบการให้บริการเดินรถ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีหรือมากกว่าน้ัน 
ซึ่งจะรวมถึงการมีบทบาทในการทํา Trial Run ก่อนเปิดให้บริการ 

หลังการทํา Trial Run ผู้ให้บริการเดินรถจะให้บริการโดยต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่จะมีรายละเอียด
การศึกษาความเหมาะสม การพิจารณาโดยผู้มีอํานาจและผู้เก่ียวข้อง ซึ่งจะมีข้อสรุปในภายหลัง 
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1.10 วิชาท่ี 10 : การบรหิารจัดการรถไฟฟ้า (BTS) 
วิทยากร : คณุอธิคม เอ้ือศรีวัฒนากุล   วันท่ีจัดฝึกอบรม : 21/06/62 

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่
ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ว่ิงบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้า
อยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน  

รูปแบบโครงการ 
 เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit)
 ทางวิ่ง ยกระดับที่ความสูง 12 เมตรตลอดทั้งโครงการ ส่วนช่วงข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานครมี

ความสูง 17 เมตร และช่วงข้ามถนนบรมราชชนนีมีความสูงโดยประมาณที่ 24 เมตร และมีสะพานข้าม
แม่นํ้าเจ้าพระยา 1 แห่ง โดยเป็นสะพานเดิมที่เตรียมไว้สําหรับโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน 

 ขนาดราง 1.435 เมตร (European standard guage) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางว่ิง
สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ 

 ตัวรถใช้ระบบเดียวกันกับขบวนรถเดิม (Siemens Transport Modular Metro) เป็นรถ
ปรับอากาศขนาดกว้าง 3.2 เมตร ยาว 20-24 เมตร สูงประมาณ 3.7 เมตร ความจุ 320 คนต่อคัน เดินรถ 
3-6 คันต่อขบวน ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง750 โวลท์ ป้อนระบบขับเคลื่อนรถ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 
50,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง 

 ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถ และใช้ระบบ
เก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 

เร่ิมเปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน ปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอส มีเส้นทางให้บริการ
ทั้งหมด 2 สาย คือ สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) ระยะทาง 37.02 กิโลเมตร มีทั้งหมด 31 สถานี และ สายสีลม 
(สายสีเขียวเข้ม) ระยะทาง 14.67 กิโลเมตร มีทั้งหมด 13 สถานี มีจุดเช่ือมต่อ MRT ที่สถานีหมอชิต สถานีอโศก 
และ สถานีศาลาแดง และเช่ือมต่อ ARL ที่สถานีพญาไท  

เส้นทาง 
เปิด

ให้บริการ 

ต่อ
ขยาย
ล่าสุด 

สถานีปลายทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จํานวน
สถานี 

 สาย
สุขุมวิท 

2542 2562 
หมอชิต 
(จตุจักร) 

เคหะฯ 
(อําเภอเมือง

สมุทรปราการ) 

37.02 กิโลเมตร 
(23.00 ไมล์) 

31 
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 สายสลีม 2542 2556 
สนามกีฬา
แห่งชาติ 
(ปทุมวัน) 

บางหว้า 
(ภาษีเจริญ) 

14.67 กิโลเมตร 
(9.12 ไมล์) 

13 

ตารางที่ 1.1 สายท่ีเปิดให้บริการรถไฟฟ้า BTS 

ได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปเพ่ิมเติมอีกสองระยะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ในส่วนต่อขยายแรกหรือส่วนต่อขยายสายสมุทรปราการ(สีเขียวใต้) จากสถานีแบริ่ง ถึงสถานีเคหะฯ ระยะทาง 
12.8 กิโลเมตร จํานวน 9 สถานี (E15-E23) (ภาพที่ 1.34)  และในส่วนต่อขยายที่สองหรือส่วนต่อขยายสาย
พหลโยธิน (สีเขียวเหนือ) จากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคูคต ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร จํานวน 16 สถานี (N9-N24) 
(ภาพที่ 1.35) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีกําหนดเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ไปจนถึง 
พ.ศ. 2563 ตามลําดับ ดังรูป 1.33 

ภาพที่ 1.33 แผนผังแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า BTS 
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ภาพที่ 1.34 แผนผังส่วนต่อขยายสายสมุทรปราการ(สีเขียวใต้) 

ภาพที่ 1.35 แผนผังส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (สีเขียวเหนือ) 

1.  รูปแบบการเดินรถปกติ (Normal Operation)
การเดินรถแบบปกติทั่วไปของ BTS แบ่งเป็น 2 ส่วนดําเนินงานคือ ศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot Operations)

และ ส่วนทางว่ิงหลัก (Line Operations)  
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 การดําเนินงานในส่วนศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า (Depot Operations)
ปัจจุบันศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า BTS มีอยู่ 2 แห่งคือ ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าใหญ่ที่หมอชิต

และ สมุทรปราการ ดังรูป 1.36 

ภาพที่ 1.36 ศนูย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า BTS 

ภาพที่ 1.37 พ้ืนที่จัดเก็บขบวนรถไฟฟ้า (Stabling yard area) 
กิจกรรมใน Depot ประกอบด้วยงานส่วนต่างดังน้ี 
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 กิจกรรมซ่อมบํารุง (Maintenance Activity)
 ล้างทําความสะอาดรถ (Train Washing)
 พ่วงต่อขบวนรถ (Train Decoupling)
 รางทดสอบ (Test Track)
 จัดเตรียมขบวนรถ (Shunting Movement)

รูปแบบในการเดินรถใน Depot แบ่งเป็น 2 Mode คือ YSR (Yard Staff Responsible) และ 
RM2 (Restriction Mode) 

 การดําเนินงานในส่วนทางว่ิงหลัก (Line Operations)
การเดินรถในทางว่ิงหลัก (Main Line) จะมหี้องควบคุมและจัดการเดินรถ (Control room

management) ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ ดังรูป 2-6 
 ควบคุมการเดินรถด้วยความปลอดภัย และตรงตามตารางเวลาการเดินรถ
 จัดการสถานการณ์ เพ่ฎอลดผลกระทบความล่าช้าทฎ่เกิดกับผู้โดยสาร
 ประกาศข้อมูลปฏิบัติการเดินรถ และข้อมูลความล่าช้าในการบริการต่อผู้โดยสาร
 เป็นศูนย์กลางการประสานงานปฏิบัติการเดินรถ
 สนับสนุนการทํางานซ่อมบํารุงทดสอบระบบในช่วงปิดการบริการ

ภาพที่ 1.38 หอ้งควบคุมกลางเดินรถ (Central Control Room) ที่หมอชิต 

โหมดในการควบคุมการเดินรถ (Mode of operations) แบ่งเป็น 4 โหมด 
 Automatic Train Operation (ATO)
 Manual with Cab Sinalling (MCS)
 Automatic Turn Back (ATB)
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 Restriction Mode (RM2)

2. การเดินรถไม่เต็มรูปแบบ (Degrade Operations)

 เหตุขัดข้องขบวนรถไฟ (Train Failure) ได้แก่
o Traction power failure
o Door failure
o Break failure & Pneumatic System
o Point failure
o Track failure
o CTC failure
o Interlocking failure

แผนการเดินรถสํารองกรณีเหตุขัดข้องบนเส้นทางให้บริการ (Alternative program) มี 3 รูปแบบคือ 
1) Turnaround service

ภาพที่ 1.39 แผนสํารองแบบ Turnaround service 
การให้บริการเดินรถไฟฟ้าเป็น Loop คล้ายวงกลมมีการวนเป็นรอบ หรือเป็นช่วง ๆ โดยใช้

รถไฟฟ้าหลายขบวน เช่น N8 - E15 หรือ W1 - S12 เป็นรูปแบบของการทํา Turnaround ที่มีการบริการ
กันทุกวัน ส่วนอ่ืนที่ต้องผ่าน Cross Over หรือ Pocket Track เช่น N8 - E4 เป็นการ Turnaround เช่นเดียวกัน 

2) Shuttle service

ภาพที่ 1.40 แผนสํารองแบบ Shuttle service 

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีหน่ึงไปยังอีกสถานีหน่ึง และเคลื่อนที่กลับไปมาบนรางว่ิงเดียว 
และขบวนเดียว โดยเป็นรถไฟฟ้า 1 ขบวน (4 ตู้) เพ่ฎอรองรับจํานวนผู้โดยสารท่ฎหนาแน่น เช่น ว่ฎงจาก E9 [NB] - 
E4 [NB] เป็นต้น 



56 

3) Bi-Direction service

ภาพที่ 1.41 แผนสํารองแบบ Bi-Direction service 
การให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีหน่ึงไปยังอีกสถานีหน่ึง โดยว่ิงบนรางว่ิงเดียว และอาจมี

รถไฟฟ้าหลายขบวนว่ฎงอยู่ในช่วงทฎ่กําหนดไว้ เช่น จาก E2 [NB] ไป E9 [NB] และจาก E9 [NB] ไป N8 [NB] 
จะเรียก E2 - E9 [NB] ว่ิง Bi-direction เป็นต้น 

3. กรณีฉุกเฉิน (Emergency Operations)
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีการซ้อมอพยพ

เพ่ือให้เกิดความชํานาญและพร้อมแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา ดังรูป 1.42 

ภาพที่ 1.42 การซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. งานให้บริการ (Train Services)
ระบบรถไฟฟ้า
o EMU-A1 ให้บริการทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลม
o EMU-A2 ให้บริการเฉพาะสายสุขุมวิท



57 

o EMU-B ให้บริการทั้งสายสีลมและสายสุขุมวิท

ซีเมนส์ โมดูลาร์ เมโทร (EMU-A1) 

 ความยาว 4 ตู้ต่อ 1 ขบวน

 จํานวน 35 ขบวน
รถรุ่นโมดูลาร์ เมโทร (Modular Metro) ทีป่ระกอบขึ้นเป็นรถ 1 ขบวนมีทั้งหมด 3 แบบคือ 

 เอ-คาร์ (A-Car) มีระบบขับเคลื่อนและมีห้องคนขับ

 บี-คาร์ (B-Car) มีระบบขับเคลื่อนแต่ไม่มีห้องคนขับ

 ซี-คาร์ (C-Car) ไม่มีทั้งระบบขับเคลื่อนและห้องคนขับ
ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสทีใ่ห้บริการในปัจจุบัน มีเพียงแค่เอ-คาร์และซ-ีคาร์เทา่น้ัน โดยใน 1 ขบวน

จะมีเอ-คาร์อยู่ที่หัวและท้ายขบวนจํานวน 2 ตู้ และมซีี-คาร์อยู่กลางขบวนรถ 2 ตู้ สามารถต่อพ่วงเพ่ิมได้สูงสุด
ถึง 6 ตู้ต่อ 1 ขบวน มีความยาวอยู่ที่ 65.30 เมตร และมคีวามกว้าง 3.20 เมตร มีประตูเลือ่นกว้าง 1.40 เมตร 
จํานวน 32 บานต่อ 1 ขบวน ตัวถังรถทําจากเหล็กปลอดสนิม ติดต้ังระบบปรับอากาศ พร้อมหน้าต่างชนิด
กันแสง รถไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 750 Vdc โดยรับจากรางส่งที่ 3 
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ความจุผู้โดยสารต่อรถไฟฟ้า 1 ขบวน 

 ความจุผู้โดยสารรวม 1 ขบวน ที่ 8 คน/ตารางเมตร

 ความจุผู้โดยสาร 1 ตู้ (น่ัง + ยืน)

 จํานวนที่น่ัง 1 ตู้ 42

 จํานวนที่น่ัง 1 ขบวน 168 ที่น่ัง

ภาพที่ 1.43 ซเีมนส์ โมดูลาร์ เมโทร (EMU-A1) จํานวน 35 ขบวน 

ซีเมนส์ อินสไปโร (EMU-A2) 

 ความยาว 4 ตู้ต่อ 1 ขบวน

 จํานวน 22 ขบวน (จัดส่งถึงประเทศไทยแล้ว 14 ขบวน ให้บริการจริง 12 ขบวน อยู่
ระหว่างทดสอบและใช้เป็นขบวนสํารอง 2 ขบวน) 

รถไฟฟ้าบีทีเอสรุ่น ซีเมนส ์อินสไปโร ที่ประกอบขึ้นเป็นรถ 1 ขบวนมทีั้งหมด 3 แบบคอื 
1. Mc-Car หรือ Motor Car with Cab มีทั้งระบบขับเคลื่อนและห้องคนขับ
2. M-Car หรือ Motor Car มีระบบขับเคลื่อน แต่ไม่มีห้องคนขับ
3. T-Car หรือ Trailer Car ไม่มีทั้งระบบขับเคลื่องและห้องคนขับ
ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสรุ่นใหม่ จะประกอบไปด้วย Mc-Car และ T-Car โดย Mc-Car 

จะอยู่ด้านหัวและท้ายขบวน 2 ตู้ และ T-Car จะอยู่กลางขบวน 2 ตู้ สามารถต่อพ่วงได้สูงสุด 6 ตู้ต่อ 1 ขบวน 
มีความยาวอยู่ที่ 65.30 เมตรและมีความกว้าง 3.12 เมตร มีประตูเลื่อนกว้าง 1.40 เมตร จํานวน 32 บานต่อ 1 ขบวน 
ตัวถังของขบวนรถทําจากเหล็กปลอดสนิม ติดต้ังระบบปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์พร้อมระบบกรองอากาศ
ทั้งหมด 8 ยูนิต พร้อมหน้าต่างชนิดกันแสง และมีระบบแผนที่นําทางหรือ Dynamic Route Map ซึ่งทํางาน
พร้อมกับระบบอาณัติสัญญาณ ติดต้ังอยู่เหนือประตูทุกบาน มีกล้องวงจรปิดสําหรับบันทึกและสอดส่องผู้โดยสาร 
และประหยัดพลังงานกว่ารถไฟฟ้าซีเมนส์รุ่นเดิมที่ใช้งานอยู่ รถไฟฟ้าสามารถขับเคล่ือนได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 
750 Vdc โดยรับจากรางส่งที่ 3 

ความจุผู้โดยสารต่อรถไฟฟ้า 1 ขบวน 

 ความจุผู้โดยสารรวม 1 ขบวน (4 ตู้) ที่ 8 คน/ตารางเมตร 1,572 คน
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 จํานวนที่น่ัง 1 ตู้ ที่น่ัง 28 ที่น่ัง และที่สําหรับยืนพิง (Perch Seat) 14 ที่

 จํานวนที่น่ัง 1 ขบวน ที่น่ังรวม 112 ที่น่ัง

ภาพที่ 1.44 ซเีมนส์ อินสไปโร (EMU-A2) จํานวน 22 ขบวน 

ซีเอ็นอาร์ ฉางชุน (EMU-B) 

 ความยาว 4 ตู้ต่อ 1 ขบวน

 จํานวน 17 ขบวน
รถรุ่น ซีเอ็นอาร์ ฉางชุน ที่ประกอบขึ้นเป็นรถ 1 ขบวนมีทัง้หมด 2 แบบคือ 
1. Tc-Car หรือ Trailer Car ไม่มีระบบขับเคลื่อน แต่มีห้องคนขับ
2. M-Car หรือ Intermediate Car มีระบบขับเคลื่อน แต่ไม่มีห้องคนขับ
ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ให้บริการในปัจจุบัน จะประกอบไปด้วย Tc-Car และ M-Car โดย 

Tc-Car จะอยู่ด้านหัวและท้ายขบวน 2 ตู้ และ M-Car จะอยู่กลางขบวน 2 ตู้ สามารถต่อพ่วงได้สูงสุด 6 ตู้
ต่อ 1 ขบวน มีความยาวอยู่ที่ 65.30 เมตรและมีความกว้าง 3.2 เมตร มีประตูเลื่อนกว้าง 1.40 เมตร จํานวน 
32 บานต่อ 1 ขบวน ตัวถังของขบวนรถทําเหล็กปลอดสนิมและอะลูมิเนียม ติดต้ังระบบปรับอากาศทั้งหมด 
8 ยูนิต พร้อมหน้าต่างชนิดกันแสง และมีระบบแผนที่นําทางหรือ Dynamic Route Map ซึ่งทํางานพร้อม
กับระบบอาณัติสัญญาณ ติดต้ังอยู่เหนือประตูทุกบาน รถไฟฟ้าสามารถขับเคล่ือนได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 750 Vdc 
โดยรับจากรางส่งที่ 3 

ความจุผู้โดยสารต่อรถไฟฟ้า 1 ขบวน 

 ความจุผู้โดยสารรวม 1 ขบวน (4 ตู้) ที่ 8 คน/ตารางเมตร ประมาณ 1,490 คน

 ความจุผู้โดยสารในตู้ Tc-Car (น่ัง + ยืน) ประมาณ 361 คน

 ความจุผู้โดยสารในตู้ M-Car (นั่ง + ยืน) ประมาณ 384 คน

 จํานวนที่น่ัง 1 ตู้ 42 ที่น่ัง

 จํานวนที่น่ัง 1 ขบวน 168 ที่น่ัง
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ภาพที่ 1.45 ซเีอ็นอาร์ ฉางชุน (EMU-B)) จาํนวน 17 ขบวน 

5. สถานี (Stations)
กายภาพทางสถานีเป็นสถานี 2 ช้ัน คือ ช้ันจําหน่ายต๋ัวและช้ันชานชะลา แบ่งตามรูปแบบชานชาลา

ออกเป็น 2 ประเภท (ภาพที่ 1.46 และ 1.47) 

 ชานชาลาอยู่ตรงกลางขบวนรถไฟฟ้าว่ิงขนาบข้าง

 ขบวนรถไฟฟ้าว่ิงอยู่ตรงกลาง โดยมีชานชาลาขนาบข้าง

ภาพที่ 1.46 ขบวนรถไฟฟ้าว่ิงอยู่ตรงกลาง โดยมีชานชาลาขนาบข้าง 
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ภาพที่ 1.47 ขบวนรถไฟฟ้าว่ิงอยู่ตรงกลาง โดยมีชานชาลาขนาบข้าง 

6. บัตรโดยสาร

ภาพที่ 1.48 ชนิดของบัตรโดยสาร 
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1) ต๋ัวเที่ยวเดียว (ภาพที ่1.49)

 ใช้เดินทางได้ 1 เที่ยวระหว่างสถานี

 ใช้เดินทางได้เฉพาะวันที่ซื้อ

 ประตูจะเก็บต๋ัวคืนเมื่อสอดออก

 ระยะเวลาอยู่ในระบบไม่เกิน 120 นาที
ภาพที่ 1.49 ต๋ัวเที่ยวเดียว 

บัตรโดยสารประเภท 1 วัน (ภาพที่ 1.50) 

 ใช้เดินทางได้ไม่จํากัดเที่ยวและระยะทาง

 ใช้เดินทางได้เฉพาะวันที่ซื้อ

 ไม่สามารถแลกคืนมูลค่าคงเหลือได้

 ระยะเวลาอยู่ในระบบไม่เกิน 120 นาที

ภาพที่ 1.50 บัตรโดยสารประเภท 1 วัน 

2) บัตรแรบบิท (ภาพที ่1.51)

 ค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท

 เติมเงินได้ 100-400 บบบาท

 เติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน (15,25,40,50
เที่ยว) 

 บัตรมีอายุ 5 ปี

 ระยะเวลาในระบบไม่เกิน 120 นาที
ภาพที่ 1.51 บัตรแรบบิท 



63 

1.11 วิชาท่ี 11 : Modern railway system maintenance 
วิทยากร : คณุกวิภัฏ ณฏัฐวุฒิสิทธ์ิ วันท่ีจัดฝึกอบรม: วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

การอบรมเก่ียวกับการซ่อมบํารุงสมัยใหม่ที่ใช้กันในการเดินรถจรงิในทุกๆประเทศทั่วโลก โดย
จุดประสงคห์ลักในการซ่อมบํารุงระบบรถไฟน้ันจะมีดังต่อไปนี ้
1. เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงาน และ ระบบต่างๆ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบให้สามารถทําได้ได้โดยไม่มีข้อมบกพร่อง
3. เพ่ือความพึงพอใจของผู้โดยสาร
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพทางด้านการเงินของผู้ให้บริการ

โดยท่ัวไปการซ่อมบํารุงน้ันในอดีตจะคํานึงถึงหลังจากได้รับมอบงานมาจากผู้รับเหมาและเร่ิมใช้งานไปแล้วเท่าน้ัน 
แต่ในปัจจุบันการซ่อมบํารุงจะมีช่วงที่เรียกว่า Maintenance mobilization ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา 12-24 เดือน
ก่อนการส่งมอบงานหรือก่อนทําการเดินรถจริง โดยจะมีการดําเนินการต่างๆเพ่ือให้พร้อมดําเนินงานจริง 
-  ตรวจสอบสัญญาการซ่อมบํารุงต่างๆ 
-  ตรวจสอบการออกแบบของระบบต่างๆ 
-  จัดทําคู่มือการซ่อมบํารุง 
-  จัดทํานโยบายการซ่อมบํารุง 
-  จัดทําฐานข้อมลูของอะไหล่ ทั้งชนิดและผู้จาํหน่าย 
-  การฝึกอบรมพนักงาน 
-  การเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
-  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอะไหล่ที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน 
-  ระบบเอกสารในการซ่อมบํารุง 

ทั้งหมดน้ีเป็นหัวข้อสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในช่วง mobilization ก่อนที่ผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตจะทําการส่งมอบ
งานทั้งหมด ซึ่งหลังจากส่งมอบงานแล้วผู้รับเหมาหรือผู้ผลิตจะยังมีช่วงการรับประกันอยู่ในระหว่าง 2-5 ปี
หลังจากส่งมอบงาน แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการรับประกันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้รับเหมา
หรือผู้ผลิตจะสามารถแก้ไขได้ทันตามที่ต้องการ ดังน้ันผู้ให้บริการจําเป็นต้องมีทีมงาน ระบบการจัดการ และ 
อะไหล่พร้อมที่จะแก้ไขได้ทันที 



64 

การให้บริการซ่อมบํารุงต่างๆน้ันจะประกอบไปด้วย 4M (Man, Material, Machine, Method) 
Man คือ คนที่จะต้องใช้ในการซ่อมบํารุง จะหมายถึงบุคคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบํารุงทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมบํารุง วิศวกรควบคุมงาน ฝ่ายจัดซื้ออะไหล่ ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายจัดเก็บ และ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะต้องมีได้รับการอบรมที่ถูกต้องและมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถซ่อมบํารุงได้ตามมาตราฐานที่ต้ังไว้ 
Material คือ อะไหล่ที่จะต้องใช้ในการซ่อมบํารุง 
Machine คือ เคร่ืองมือต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมบํารุง 
Method คือ วิธีการซ่อม การจัดการทีมซ่อม 
จาก 4M ที่ได้กล่าวมาแล้ว จะสามารถจัดทําการวางแผนการซ่อม (Maintenance planning) การบํารุงรักษา
เชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข(Corrective maintenance) ได้ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในโครงการณ์ที่ผา่นมา (Lesson-learned from previous 
maintenance projects) 
-  ความปลอดภัยต้องได้รับความสําคัญสูงสุด ห้ามละเลยหรือผ่อนผันโดยเด็ดขาด 
-  ทีมซ่อมบํารุงควรจะจัดหาเข้ามาทํางานตั้งแต่เริ่มมีการติดตั้งระบบ เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบก่อนเริ่ม
ใช้งานจริง 
-  อะไหล่ต้องมีพร้อมใช้เสมอและมีการควบคุมปริมาณอย่างเคร่งครัด 
-  ระบบการจัดการการซ่อมบํารุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMMS – Computer Maintenance Management 
System) เป็นเคร่ืองมือที่ควบจะมีอย่างย่ิง 
-  งบประมาณการซ่อมบํารุงควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าใหพ้ร้อมที่จะใช้เสมอ 
-  RCM – Reliability centered maintenance ควรจะเริ่มใช้ต้ังแต่เร่ิมมกีารซ่อมบํารุง 
-  การประสานงานกับผู้ปฎิบัติงานในส่วนต่าง เๆป็นเง่ือนไขสําคญัทีจ่ะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึน้ในการซ่อมบํารุง 
-  ประสิทธิภาพของการซ่อมบํารุงควรจะได้รับการประเมินเป็นประจํา และ ความจะมีการให้รางวัลสําหรับ
การผลงานที่ดีของฝ่ายซ่อมบํารุงที่สามารถช่วยพัฒนาและยกระดับการซ่อมบํารุงได้ 
-  หลักการ 4 ตา (พนักงานซ่อมบํารุง 2 คน ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน) ควรจะนํามาใช้โดยเฉพาะการซ่อมบํารุง
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
-  การซ่อมบํารุงใหญ่ (Overhaul) ควรจะได้รับการแยกออกมาเป็นโครงการณ์พิเศษและควรจะวางแผน
ล่วงหน้าต้ังแต่เนินๆเสมอ 
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1.12 วิชาท่ี 12 : การบรหิารเดินรถ ARL 
วิทยากร : คณุรังสรรค์ เหมือนเพ็ชร วันท่ีจัดฝึกอบรม: วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

1. ข้อมูลทั่วไปของ ARL
ในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะรัฐมนตรีในขณะน้ันมีมติให้ดําเนินการก่อสรา้ง

โครงการระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูง เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการเข้า-ออกท่าอากาศยานฯ โดยให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างทั้งงานโยธา และจัดหาผู้ให้บริการ แต่เน่ืองมาจากความล่าช้าในการ
ปรับแบบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือรองรับโครงการดังกล่าว ทําให้การก่อสร้างสามารถเริ่มดําเนินการได้เมื่อ 
พ.ศ. 2549 ก่อนเปิดใช้ท่าอากาศยานเพียงไม่กี่เดือน และหลังจากที่เกิดความล่าช้าขึ้นในหลายต่อหลายคร้ัง 
ทั้งในเร่ืองข้อสรุปของผู้ดําเนินการรถไฟฟ้า ความปลอดภัยโดยรวมของทั้งระบบ รวมไปถึงการที่ผู้รับเหมา
ไม่ยอมเซ็นโอนโครงการให้เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย และความล่าช้าในการก่อต้ังบริษัทดําเนินการ 
จนในที่สุดรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ก็เริ่มดําเนินการเปิดทดสอบแบบวงจํากัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 
ซึ่งการทดสอบดังกล่าวผู้เข้าร่วมทดสอบจะไม่สามารถเข้าไปในเขตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ จากน้ันก็ได้
เปิดทดสอบแบบไม่จํากัดจํานวนอีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม-7 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการทดสอบของ
ระบบการเดินรถอัตโนมัติอีกด้วย จากน้ันก็ได้ทดสอบระบบกับสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆ เร่ือยมาจนถึงช่วงเดือน
เมษายน 2553 ซึ่งจะเป็นกําหนดการเปิดทดสอบการเดินรถท้ังระบบอย่างเป็นทางการ แต่เน่ืองจากช่วงเวลา
ดังกล่าว ได้เกิดเหตุวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้น ทําให้ต้องเล่ือนการทดสอบจริงออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2553 
ซึ่งดําเนินการเปิดทดสอบฟรีในช่วงเช้าและเย็น จากน้ันก็ได้ทําการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2553 ต่อมาภายหลังได้มีการศึกษาในการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานให้กลายเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 

1)  การจัดการเดินรถจัดให้มีการเดินรถเป็น 2 ระบบ ดังน้ี
ระบบรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SA Express (Suvarnabhumi Airport Express) เป็น

ระบบรถไฟฟ้าด่วนเชื่อมระหว่างสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (City Air Terminal – CAT) 
ซึ่งต้ังอยู่ที่มักกะสันและปลายทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีต้นทาง
และปลายทางเท่าน้ัน มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางไม่เกิน 15 นาที 
จํานวน 4 ขบวนๆ ละ 4 ตู้โดยสาร (ปัจจุบันยกเลิก) 

2) ระบบรถไฟท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SA City Line (Suvarnabhumi Airport City Line) เป็นระบบ
รถไฟฟ้าที่บริการควบคู่กับรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการระหว่างสถานีพญาไท ซึ่งเป็น
จุดเช่ือมต่อกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และสถานีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสาร
ตามสถานีปลายทางอีก 6 สถานี ซึ่งรวมถึงสถานีรับสง่ผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมอืงด้วย มีระยะทางประมาณ 
28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางไม่เกิน 30 นาที จํานวน 5 ขบวนๆ ละ 3 ตู้โดยสาร 
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2. การให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
จากแนวโน้มของผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน ทําให้ ARL ต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือศักยภาพในการขนส่งโดยสาร เช่น

เปลี่ยนจากรถไฟ express เป็น city line, ปรับตารางเดินรถให้ถี่ขึ้น, ถอดเก้าอ้ีเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ยืน, ขยายเวลา
ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ตลอดจนร่วมกับ รฟท.นํารถดีเซลรางให้บริการช่วงเช้า-เย็น เป็นต้น  

2.1 การจัดการเดินรถของ ARL 
 ตารางเดินรถ ARL เดินรถโดยมีความถ่ีน้อยสุด 8.5 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากน้ีการเสริมรถ
ดีเซลรางในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยในการวางแผนจัดการเดินรถคํานึงถึงปัจจัยต่างๆดังน้ี  

-  อัตราส่วนความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ (Load Factor) ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุด 

-  ปริมาณผู้โดยสารสะสมบนขบวนรถไฟฟ้า (Line Load)  
-  ความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้า ฯ ช่วงเวลาที่ทําการพิจารณา 
-  ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร 

ภาพที่ 1.52 กราฟแสดง Load factor ของการใช้บริการรถไฟฟ้า 

2.2 การจัดการบริหารและอพยพกรณีฉุกเฉิน 
โดยทั่วไปการอพยพในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมี 2 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ การอพยพจากตัวอาคาร 

และ การอพยพจากรถไฟฟ้า เมื่อพิจารณาย่อยลงไป จะสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบย่อยตามแผนผังดังน้ี 
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2.3 การซ่อมบํารุงรักษาระบบขนส่งทางราง 
มีกลุ่มสายงานทางด้านวิศวกรรม (ENG) รับผิดชอบโดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัด 2 ฝ่าย ได้แก่ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน (IFD) ฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า (ERD) ซึ่งทั้งสองฝ่ายแบ่งเป็น
แผนกย่อยๆ เพ่ือการบํารุงรักษาระบบขนส่งของรถไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งแผนกต่างๆ แสดงดังแผนผัง
ด้านล่างดังนี้ 

ภาพที่ 1.53 การซ่อมบํารุงรักษาระบบขนส่งทางราง 

2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  
ในส่วนน้ี เป็นการอํานวยความสะดวก.ให้แก่ผู้ใช้บริการ  
-  การขยายเวลาให้บริการ ในระหว่างเวลา 5.30 -0.00 น. 
-  การติดต้ังราวแผงกั้นกันตกที่สถานี และทางพาดสําหรับคนพิการ 
-  การติดต้ัง Platform Gap Filler  
นอกจากนี้ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ อีกด้วย โดยการรประเมินความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยโดยครธกรรมการบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง เช่น การฝึกซ้อมการรับมือกรณีฉุกเฉิน 
ตลอดจนการใช้ LMES, Mobile LMES เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภายในสถานีหรือพ้ืนที่ต่อเน่ืองเชิงพานิชย์และบริเวณรอบสถานี 
(TOD) ซึ่งมีการพัฒนาพ้ืนที่ตามสิทธิสัมปทาน, การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมจากพ้ืนที่สัมปทานหรือการเช่าพ้ืนที่ช่ัวคราว 

การอพยพในกรณี
ฉุกเฉิน 

การอพยพจากตัวอาคารหรือสถานี 
(Station Evacuation) 

การอพยพจาก
รถไฟฟ้า 

การอพยพจากรถไฟฟ้าสู่สถานี (Train to Station) 

การอพยพจากรถไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้าช่วยเหลือ (Train to Train) 

การอพยพจากรถไฟฟ้าสู่พ้ืนที่ราง (Train to Track) 
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เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และการอํานวยความสะดวกของผู้ใช้บริการ โดยส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ ARL 
ได้ทําขึ้นสามารถวัดเป็นระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้หลายด้าน เช่นความน่าเช่ือถือของการให้บริการ
ตามตาราง ความพร้อมขบวนรถ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ตลอดจนความปอดภัย เป็นต้น 

ภาพที่ 1.54 การสํารวจผู้ใช้บริการ 

3. แผนงานในอนาคต และการเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง
ARL มีการเตรียมแผน และพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงตรางเดินรถในแต่ละกรณีเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพในการ

ขนส่งโดยการปรับ Headway และจํานวนขบวนรถให้บริการดังรูปด้านล่าง และยังมีการเตรียมแผนความพร้อม
ทางด้านวิศวกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้การเดินรถปอลดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด เช่น
การบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ การจ้าง out source บํารุงรักษาระบบต่างๆ เป็นต้น 

ภาพที่ 1.55 แผนงานในอนาคต 

4. การเตรียมความพร้อมโครงการสายสีแดง และการดําเนนิงานช่วงรอยต่อ EEC
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของ ARL ที่จะเกิดการเปลี่ยนขึ้นน้ัน ได้มีการเตรียมการโดยการจัดฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลาการ โดยแบ่งออกเป็นหมวดออกเป็น ตามระดับพนักงาน และกลุ่มสายงานและโครงสร้าง
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องค์กรน้ันๆ ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดการอบรม เช่น Application of voltage detector and earthing device 
เป็นต้น 

ภาพที่ 1.56 การจัดการอบรม 

 ความพร้อมของ ARL ในการเดินรถไฟสายสีแดงที่เกิดขึ้น มีพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่นบุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ในการซ่อมบํารุง เพราะทําการซ่อมบํารุงเองทําให้มีต้นทุนตํ่า องกรณ์ดําเนินการภายใต้ ISO 9001:2015 
และได้ดําเนินการกิจการรถไฟฟ้ามากกว่า 7 ปี เป็นต้น ทําให้ ARL มีความพร้อมในการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง
ที่จะเกิดขึ้น โดยแผนการรับสมัครบุคคากรเป็นไปตามรูปด้านล่าง 

ภาพที่ 1.57 แผนงานการเตรียมพนักงาน 
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1.13 วิชาท่ี 13 : การวางแผนการบํารุงรักษารถไฟฟ้า BEM 
วิทยากร : คณุพิพัฒน์ เรอืงสวัสดิ์ วันท่ีจัดฝึกอบรม: วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการการซ่อมบํารุงของรถไฟฟ้า BEM สายสีนํ้าเงิน โดยมีหัวข้อการบรรยาย
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของ BEM โดยปัจจุบันทาง BEM เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่สายสีนํ้าเงินและสายสีม่วง
ซึ่งทั้งสองสายดังกล่าวจะใช้รถไฟฟ้าคนละรุ่นกัน สําหรับสายสีนํ้าเงินจะใช้รถไฟฟ้าของ SIEMENS และได้ทํา
สัญญาซ่อมบํารุงโดยให้ทาง SIEMENS เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยทาง BEM เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของสัญญาการซ่อมบํารุง สําหรับสายสีม่วงจะเป็นรถไฟฟ้าของทาง JTREC โดยมี JR EAST เป็น
ผู้รับผิดชอบในการซ่อมบํารุง 

2. RAMS ระบบที่ใช้ในการบํารุงรักษารถไฟ โดยทาง BEM จะได้รับหลักเกณฑ์มาจากทาง รฟม. ตั้งแต่มี
การประมูลและทําสัญญา หลังจากนั้นนําตัวเลขที่ได้มากําหนดค่า Availability ของระบบโดยแยกเป็น 
Rolling stock, Signaling, Power supply, Communications, Platform screen door, SCADA ปัจจุบัน
สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

ภาพที่ 1.58 Daily performed trip 
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ภาพที่ 1.59 No. of train availability of morning peak 

3. การจัดการงานซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินของ BEM โดยทาง BEM จะได้ทําสัญญาการซ่อมบํารุง
ให้กับ SIEMENS ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน โดยทาง BEM จะมีการตรวจสอบการทํางานของ
ผู้รับเหมาเป็นระยะๆตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทํา Preventive maintenance และ Corrective 
maintenance โดยทาง BEM จะมีการเก็บข้อมูลข้อการทํางานต่างๆไว้ในระบบ SAP ทั้งหมด 

ภาพที่ 1.60 การบํารุงรักษาของ BEM 
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 หลังจากน้ันจะมีการนําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์โดยใช้ Root cause analysis และ Risk based maintenance 
method เพ่ือพัฒนาการซ่อมให้ลดผลกระทบต่อผู้โดยสารและลดโอกาสเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันต่างๆให้น้อยที่สุด 



73 

1.14 วิชาท่ี 14 : TOD as a Catalyst for Sustainable Urbanism 
วิทยากร : Sam Chow วันท่ีจัดฝึกอบรม: วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development, TOD) หมายถึงการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีของระบบขนส่งมวลชน เป็นการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพ้ืนที่สถานีขนส่งมวลชน
ให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า แหล่งพาณิชยกรรม ระบบบริการของเมืองและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ โดยบูรณาการไปกับลักษณะ
ของชุมชนให้มีสภาพแวดลอ้มที่ดี และอยู่ในระยะทีไ่ม่ไกลเกินกว่าที่จะเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือส่งเสริม
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว แนวคิดน้ีจะช่วยลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิง
จากการคมนาคมขนส่งในเมืองและช่วยลดมลภาวะทางอากาศทําให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาติ (UN Sustainable Development Goals) ข้อ 9. Industry 
Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม และข้อ 11. Sustainable Cities and 
Communities ทําให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงคห์ลักของ TOD  
1.  เพ่ิมประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่ดินและการขนส่งโดยการวางแผนแบบบูรณาการ
2.  ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนถ่ายที่มีประสทิธิภาพ
3.  เพ่ิมมูลค่าการขนส่งให้ครอบคลุมด้วยการวางแผนและการออกแบบแบบบูรณาการ
4.  ไม่คํานึงถึงเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของที่ดินเท่าน้ัน แต่ยังให้ความสําคัญแก่สิ่งอํานวยความสะดวก
และการให้บริการทางสังคมด้วย TOD ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
5.  ตอบสนองความต้องการของตลาดโดยการวางข้ันตอนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและผสมผสาน เพ่ือให้
TOD เกิดประโยชน์ในระยะยาว 

ความสัมพันธข์อง TOD กับการพัฒนาเมือง  
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนกับการพัฒนาเมืองต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกัน โดย

มีรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนบางส่วนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบรางลงเป็นผู้ดําเนินการ
ด้านระบบราง และบริษัทพัฒนาเมืองเข้าไปพัฒนาพื้นที่ และมีพื้นที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องทํางานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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ภาพที่ 1.61 ความสัมพันธ์ของ TOD กับการพัฒนาเมือง 

การพัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1.  ระดับ City
2.  ระดับ Corridor/District
3.  ระดับ Hub/Node

ภาพที่ 1.62 ระดับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

รูปแบบของการเชื่อมพื้นทีกั่บเสน้ทางรถไฟ การเช่ือมพ้ืนที่กับเส้นทางรถไฟมีรูปแบบหลักๆ 3 รูปแบบ 
ขึ้นกับ TOD Scenario ดังน้ี 
1.  Adjoining Model ได้แก่ Olympic Station
2.  Top Side Model ได้แก่ Kowloon Station
3.  Depot Model ได้แก่ LOHAS Park Station
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ภาพที่ 1.63 รูปแบบของการเช่ือมพ้ืนที่กับเส้นทางรถไฟ 

TOD Scenario  
การจัดทํา TOD ต้องมีการกําหนด Scenario ที่ชัดเจน  ซึง่ TOD Scenario แต่ละรูปแบบที่พบกัน
โดยทั่วไป ประกอบด้วย 
- New Town Model 
- Industrial/Community Integration 
- Point Incubation 
- High Grown Hub 
- Connectivity 

ภาพที่ 1.64 TOD Scenario แต่ละรูปแบบ 

การพัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของฮ่องกง 
ฮ่องกงเป็นประเทศหน่ึงที่มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟพร้อมกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์  ดังในปี ค.ศ. 1979 ได้พัฒนารถไฟสาย Kwun Tong 
Line เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรท่ีแออัดร่วมกับการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์, ค.ศ. 1985 พัฒนารถไฟสาย 
Island Line เป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟและอสังหาริมทรัพย์ ที่ Wai Chai Station และ Chai Wan Depot 
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โดยทําการพัฒนาทั้งสํานักงานและที่อยู่อาศัยด้านบนของสถานีและ Depot และ ค.ศ. 1998 ได้พัฒนา Hong Kong 
Lantau Airport Rail โดยทําการถมดินเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาเมือง เป็นต้น  

ภาพที่ 1.65 Hong Kong Lantau Airport Rail 

Hong Kong MTR ได้ทําการพัฒนาหลายพื้นที่ในลักษณะ Top Side หลายแห่ง เช่น Tsuen Wan 
Depot และ Tsuen Wan Station ได้ทําการพัฒนาบริเวณ Tsuen Wan Depot ขนาดพ้ืนที่ 5.5 เฮกแตร์
ให้เป็นอาคารสูงสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน, Ho Tung Lau Depot, Workshop and Platform 
Design, Chai Wan Depot และ Heng Fa Chuen Station และ Tai Wai Depot เป็นต้น 

การพัฒนาสถานีฮ่องกง พ้ืนที่ 415,900 ตารางเมตร ได้พัฒนาเป็นอาคารสํานักงาน พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ Transport Interchange และพื้นที่โล่งเพ่ือบริการสาธารณะและการพักผ่อน 
รวมท้ัง ได้สร้าง Central Elevated Walkway เพ่ือเช่ือมการเดินทางให้ทั่วถึงกัน 

ภาพที่ 1.66 การพัฒนาบริเวณสถานีฮ่องกง 

การพัฒนาที่สถานีเกาลูน พ้ืนที่ 1,090,000 ตารางเมตร ได้พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ Transport Interchange และพ้ืนที่โล่งเพ่ือบริการสาธารณะและ
การพักผ่อน   
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ภาพที่ 1.67 การพัฒนาบริเวณสถานีเกาลูน 
นอกจากน้ันแล้ว ยังได้พัฒนาบริเวณสถานีอ่ืนๆ อีก เช่น Tung Chung Station และ Lohas Park 

Station เป็นต้น 

ภาพที่ 1.68 การพัฒนาบริเวณ Tung Chung Station 

ภาพที่ 1.69 การพัฒนาบริเวณ Lohas Park Station 

แนวโน้มของการพัฒนา TOD 
1.  จะมีขนาดใหญ่ขึ้น จาก Top Side Development ไปสู ่community Development
2.  จากการพัฒนาแบบวัตถุประสงค์เดียวไปสู่การพัฒนาเพ่ือหลายวัตถุประสงค์
3.  จาก rail+property ไปสู่ rail+community
4.  จาก single station ไปสู ่multi-station หรือทั้งเส้นทาง
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บทที่ 2 
ดูงานในประเทศ 

2.1 ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า แอรพ์อร์ต เรล ลิงก์ (ARL) 
ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ตเรลลิงก ์ต้ังอยู่ เลขที่ 27 ซอยเพชรบุร ี47 (ศนูย์วิจัย) แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

ภาพท่ี 2.1 ทีต้ั่งศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 

ภาพท่ี 2.2 ศนูย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ต้อนรับผู้เข้าอบรม 
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ภายในศูนย์ซ่อมบํารุงคลองตันแห่งน้ี เป็นทั้งสํานักงานและศูนย์ซ่อมบํารุงหลักของ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ ซึ่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิศวกรระบบรางรุ่นที่ 9 (วศร.9) ได้มีโอกาสเข้ามาเย่ียมชมการทํางานในส่วนของ
งานซ่อมบํารุง ระบบจําลองการเดินรถ (Train Simulator) เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนให้บริการจริง 
และการควบคุมการเดินรถ (OCC)  

งานซ่อมบาํรุงภายในศนูย์ซอ่มบํารุง  
งานซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงานภายในศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า

ของแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซึ่งจะทําหน้าที่ซ่อมขบวนรถไฟฟ้าตามแผนงานซ่อมบํารุง และซ่อมบํารุงในส่วนที่เสียหาย 
โดยส่ิงสําคัญที่จะต้องดําเนินการตรวจซ่อมบํารุง ได้แก่ โบกี้รถไฟฟ้า ระบบล้อ ระบบห้ามล้อ ระบบขับเคล่ือน 
ระบบลม ระบบไฟฟ้าของขบวนรถ ระบบปรับอากาศ ระบบประตู และระบบอํานวยความสะดวกของคนขับ 
เป็นต้น นอกจากงานซ่อมบํารุงแล้ว ศูนย์ซ่อมบํารุงแห่งน้ียังทําหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมให้แก่
ขบวนรถไฟฟ้าเพ่ือสร้างความมั่นใจก่อนที่จะนําขบวนรถไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนต่อไป  

ภาพท่ี 2.3 ภายในพ้ืนที่ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 
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ภาพท่ี 2.4 การซ่อมบํารุงล้อและเพลาของรถไฟฟ้า 

ภาพท่ี 2.5 การซ่อมบํารุงล้อและเพลาของรถไฟฟ้า 
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ระบบจําลองการเดินรถ ( Train Simulator ) 
          ในอดีตการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติของพนักงานเดินรถไฟฟ้าน้ันต้องใช้ขบวนรถไฟฟ้าจริงในการฝึกอบรม
อีกทั้งเวลาที่สามารถทําการฝึกได้น้ันจะเป็นช่วงเวลาที่ปิดให้บริการคือ 1.00 - 4.00 น. เท่าน้ัน จึงทําให้เสียเวลา
เป็นอย่างมากในการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นในแต่ละรุ่น เนื่องจากการจบหลักสูตรของพนักงานแต่ละคนนั้น
จําเป็นต้องมีช่ัวโมงในการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง รวมไปถึงพลังานไฟฟ้าที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละคร้ัง
ในการฝึกซ้อม และนอกจากนั้นพนักงานท่ีจบหลักสูตรเบ้ืองต้นไปแล้วน้ันยังมีความจําเป็นต้องฝึกทักษะให้เกิด
ความชํานาญอย่างสมํ่าเสมอ โดยเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ไม่สามารถจําลองให้เกิดบนขบวนรถไฟจริงได้  

ภาพท่ี 2.6 ภายในห้องจําลองการเดินรถ 
โดยระบบจําลองน้ีจะสร้างการทํางานของระบบเสมือนจริงของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ในห้องเรียนจะมีชุด
คอมพิวเตอร์สําหรับพนักงานได้ทําการทดสอบจําลองสถานการณ์ต่างๆ โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อไป 

ภาพท่ี 2.7 ผูบ้รรยาย คุณรงัสรรค์ เหมือนเพ็ชร 
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ห้องควบคุมการเดินรถ (Operations Control Center (OCC)) 
           ศูนย์ควบคุมการเดินรถ เป็นส่วนที่ควบคุมจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเดินรถให้เป็นไปตามแผนการ
เดินรถ รวมถึงการ Monitor อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเดินรถ รวมถึงความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายใน
สถานีด้วย  

ช่วงเวลา

ความถ่ีการเดินรถ (นาที)

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

City Line City Line
05:30-06:30 15 15
06:30-07:30 10

12

07:30-9:15 8.5
09:15-18:00 10
18:00-19:00 8.5
19:00-21:00 10
21:00-22:30 12
22:30-24:00 15 15

City Line วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จํานวน 214 เที่ยว , วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 172 เที่ยว

ภาพท่ี 2.8 ตารางการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 

ภาพท่ี 2.9 หน้าจอแสดงผังการเดินรถภายในศูนย์ควบคมุการเดินรถ 
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2.2 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีเตาปูน 
สถานีเตาปูนเป็นสถานียกระดับซึ่งเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง 3 โครงการของการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระหว่างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วงเหนือ) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนใต้ ช่วงเตาปูน – 
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งแนวเส้นทางจะว่ิงต่อเน่ืองไปในทิศใต้ 

ภาพท่ี 2.10 ภาพถ่ายทางอากาศสถานีเตาปูน 

รูปแบบของสถานี เป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย (Interchange) แบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดนมีชั้นออกบัตรโดยสาร 
(Concourse Level) อยู่ที่ช้ัน 2 มีชานชาลาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ อยู่ที่ช้ัน 3 
ซึ่งมีรูปแบบเป็นชานชาลาข้าง (Side Platform) และมีชานชาลาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือ อยู่ที่ช้ัน 4 
ซึ่ง มีรูปแบบเป็นชานชาลาอยู่ตรงกลาง (Central Platform)  
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ภาพท่ี 2.11 ภาพแสดงการเช่ือมต่อบริเวณสถานีเตาปูน 

ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วงเหนือ) 
1) ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลําดับความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนรวม 4 โครงการ 
(5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กิโลเมตร) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ใช้วิธีออกแบบรายละเอียด 
(Detailed Design) เป็นหลัก ส่วนวิธีออกแบบควบคู่กับการก่อสร้าง (Design & Build) ให้ใช้น้อยที่สุดเฉพาะ
ในส่วนที่จําเป็น เพื่อให้พร้อมสําหรับการดําเนินโครงการตามขั้นตอนในระยะต่อไป และมีมติให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   
2) แนวเส้นทางโครงการ

แนวเส้นทางเริ่มต้นจากคลองบางไผ่บนถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) โดยมี
แนวเส้นทางมุ่งไปทางทศิใต้ตามถนนกาญจนาภิเษก แล้วเลีย้วซ้ายเขา้สู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ขา้มแม่นํ้าเจ้าพระยา
โดยมีทางว่ิงขนานกับสะพานพระน่ังเกล้า ผ่านบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วเบ่ียงขวาบริเวณ
ใกล้แยกแครายเข้าสู่ถนนติวานนท์ แนวเสน้ทางว่ิงไปตามเกาะกลางถนนติวานนท์ หลังจากน้ันจะเลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ต่อเน่ืองมายังถนนประชาราษฎร์จนถึงแยกเตาปูนซึ่งเป็นที่ต้ังของสถานีร่วมกับ
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 



86 

3) ข้อมูลโครงการ
รูปแบบโครงสร้าง : ทางว่ิงยกระดับตลอดทั้งสาย 
ระบบรถไฟฟ้า : Heavy Rail Transit System 

  (รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50,000 คน/ช่ัวโมง/ทิศทาง) 
ระยะทางรวม : 23 กิโลเมตร 
จํานวนสถานี : 16 สถานี  
ศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร 

 ศูนย์ซ่อมบํารุง ต้ังอยู่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณสถานีบางไผ่

 อาคารจอดแล้วจร จํานวน 4 แห่ง ต้ังอยู่ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่
สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

รูปแบบการลงทุน : PPP Gross Cost 
ระยะเวลาสัมปทาน : 30 ปี 
ผู้รับสัมปทาน : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) 

  (ลงนามสัญญาสัมปทาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556)  
4) ผลการศึกษาความเหมาะสม

1) ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) = 19.41%
2) ผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR) = N.A.

5) มูลค่าโครงการ

รายการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

1. ค่าจ้างที่ปรกึษาทบทวน FS ออกแบบ และจดัเตรียมเอกสารประกวดราคา 400.51 
2. ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 8,491.07 
3. ค่าก่อสร้างงานโยธา 36,671.29 
4. ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า 15,429.24 
5. ค่าจ้างที่ปรึกษางานโยธา 1,222.08 
6. ค่าจ้างที่ปรึกษางานระบบรถไฟฟ้า 371.35 
7. ค่าก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการเช่ือมต่อการเดินทาง 98.89 
8. ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง 1,238.00 

รวมทั้งสิน้ 63,922.43 
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6) สถานะโครงการ

 เปิดให้บริการ : วันที่ 6 สิงหาคม 2559 

 อัตราค่าโดยสาร ณ ปัจจุบัน : 14 - 42 บาท 

 จํานวนผู้โดยสารเฉลี่ย : 5.15 หมื่นคน-เที่ยว/วัน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562) 

7) แผนท่ีโครงการ

ภาพท่ี 2.12 แผนที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 

ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าํเงนิสว่นต่อขยาย ช่วงหัวลาํโพง – บางแค และชว่งบางซ่ือ – ท่าพระ 
1) ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลําดับความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนรวม 4 โครงการ 
(5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กิโลเมตร) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ใช้วิธีออกแบบรายละเอียด 
(Detailed Design) เป็นหลัก ส่วนวิธีออกแบบควบคู่กับการก่อสร้าง (Design & Build) ให้ใช้น้อยที่สุดเฉพาะ
ในส่วนที่จําเป็น เพื่อให้พร้อมสําหรับการดําเนินโครงการตามขั้นตอนในระยะต่อไป และมีมติให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - 
ท่าพระ เป็นหน่ึงในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ 
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2) แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ

 ช่วงหัวลําโพง - บางแค มีแนวเส้นทางเริ่มต้นเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ที่สถานีหัวลําโพง เป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระราม 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรงุ ผ่านวัดมังกรกมลาวาส
ผ่านวังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสนามไชย ลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ลอดใต้คลอง
บางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ จากนั้นโครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นทางว่ิงยกระดับบริเวณเกาะกลางถนน
เข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางซ่ือ - ท่าพระ แล้วว่ิงไปตาม
ถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก
(วงแหวนรอบนอก)

 ช่วงบางซ่ือ - ท่าพระ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ที่สถานีบางซื่อ จากน้ันโครงสร้างจะเปลี่ยนโครงสร้างทางยกระดับผ่านแยกเตาปูนซึ่งเป็นสถานีเช่ือมต่อกับ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี
แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค

3) รายละเอียดโครงการ
รูปแบบโครงสร้าง : ใต้ดินและยกระดับ 

 โครงสร้างใต้ดิน : ช่วงหัวลําโพง - สนามไชย 

 โครงสร้างยกระดับ : ช่วงสนามไชย - ท่าพระ และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ  
ระบบรถไฟฟ้า : Heavy Rail System 

 (รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50,000 คน/ช่ัวโมง/ทิศทาง) 
ระยะทางรวม : 27 กิโลเมตร 

 ใต้ดิน : ช่วงหัวลําโพง - สนามไชย ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

 ยกระดับ : ช่วงสนามไชย - ท่าพระ ระยะทาง 9 กิโลเมตร  
 ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

จํานวนสถานี : 19 สถานี (ใต้ดิน 4 สถานี / ยกระดับ 15 สถานี) 
ศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร 

 ศูนย์ซ่อมบํารุง ต้ังอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมใกล้กับสถานีเพชรเกษม 48

 อาคารจอดแล้วจร ต้ังอยู่บริเวณสถานีหลักสอง จํานวน 2 อาคาร สามารถรองรับรถยนต์ได้
ประมาณ 1,000 คัน

รูปแบบการลงทุน : PPP Net Cost 
ระยะเวลาสัมปทาน : 30 ปี 
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ผู้รับสัมปทาน : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) 
 (ลงนามสัญญาสัมปทาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
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การบริหารงานก่อสร้าง แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 5 สัญญา ดังนี้ 
สัญญา รายละเอียดงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างก่อสรา้ง 

1 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางว่ิงและสถานีใต้ดิน 
ช่วงหัวลําโพง - สนามไชย 

บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จํากัด (มหาชน) 

2 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางว่ิงและสถานีใต้ดิน 
ช่วงสนามไชย - ท่าพระ 

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

3 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางว่ิงและสถานียกระดับ 
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

กิจการร่วมค้า SH-UN Joint Venture 

4 งานก่อสร้างโครงสร้างทางว่ิงและสถานียกระดับ 
ช่วงท่าพระ - หลังสอง 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

5 งานระบบราง บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 
4) ผลการศึกษาความเหมาะสม

1) ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) = 16.83%
2) ผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR) = 1.65%
3) ประมาณการณ์ผู้โดยสาร ณ ปีเปิดให้บริการ

 ช่วงหัวลําโพง - บางแค (พ.ศ. 2562) = 261,665 คน-เที่ยว/วัน

 ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (พ.ศ. 2563) = 230,767 คน-เที่ยว/วัน
5) มูลค่าโครงการ

รายการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

1. ค่าจ้างที่ปรกึษาทบทวน FS ออกแบบ และจดัเตรียมเอกสารประกวดราคา 208.90 
2. ค่าจ้างสํารวจอสังหาริมทรัพย์ 18.40 
3. ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 5,991.20 
4. ค่าก่อสร้างงานโยธา 79,221.24 
5. ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า 20,000.00 
6. ค่าจ้างที่ปรึกษากํากับการดําเนินงานโครงการ (PIC) 458.00 
7. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา (PMCSC1) 997.01 
8. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา (PMCSC2) 1,182.00 
9. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบ 747.0 

รวมทั้งสิน้ 108,823.74 
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6) แผนการดําเนินงาน

 คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้ดําเนินงานก่อสร้าง 27 พ.ค. 51 

 พิจารณารูปแบบการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ ส.ค. 58 - พ.ค. 59 

 สํารวจ / จัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน ก.พ. 53 - พ.ค. 55 

 ประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา ม.ค. 53 - มี.ค. 54 

 เร่ิมงานก่อสร้าง 4 เม.ย. 54 

 คัดเลือกเอกชน (PPP) ก.พ. 59 - มี.ค. 60 

 เปิดให้บริการ
1) ช่วงหัวลําโพง - บางแค
2) ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

ก.ย. 62 
มี.ค. 63 

*แผนการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่คณะกรรมการ รฟม. มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2562 

7) สถานะโครงการ (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562)

 การก่อสร้างงานโยธา แล้วเสร็จ 100%

 งานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ

 ช่วงบางซ่ือ - เตาปูน แล้วเสร็จ 100% (เปิดให้บริการ เมื่อ 11 ส.ค. 60)

 ช่วงหัวลําโพง - บางแค แล้วเสร็จ 89.73% (เร็วกว่าแผน 8.61%)

 ช่วงเตาปูน - ท่าพระ แล้วเสร็จ 68.69% (เร็วกว่าแผน 3.86%)
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8) แผนท่ีโครงการ

ภาพท่ี 2.13 แผนที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลําโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 

ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎรบ์ูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
1) ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที ่9 มีนาคม 2553 มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ
ในระยะเวลา 10 ปีแรก จํานวน 7 สาย รวมระยะทาง 154 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - 
ราษฎร์บูรณะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นโครงการหน่ึง
ที่อยู่ในแผนแม่บทดังกล่าว 
2) แนวเส้นทางโครงการ

แนวเส้นทางของโครงการฯ เริ่มต้นจากจุดเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีเตาปูน
โดยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใต้ดินลอดใต้คลองบางซื่อไปตามถนนทหาร ผ่านแยกเกียกกายเข้าสู่ถนนสามเสน 
ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินี กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
หอสมุดแห่งชาติ คลองบางลําพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แยกผ่านฟ้าลีลาศ 
ต่อจากน้ันแนวเส้นทางจะว่ิงตรงไปตามแนวถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร แยกสําราญราษฎร์ 
แยกเรือนจํา แยกสามยอด แล้วว่ิงตรงไปสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า 
เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกล้า ลอดแยกมไหสวรรย์ หลังจากน้ันแนวเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับว่ิงไปตาม
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กลางถนนสุขสวัสด์ิ ผ่านแยกดาวคะนอง ข้ามทางแยกต่างระดับพระราม 2 ผ่านแยกประชาอุทิศ ข้ามทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร สะพานภูมิพล 1 ผ่านแยกพระประแดง และสิ้นสุดโครงการที่สถานีครุใน 
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3) ข้อมูลโครงการ
รูปแบบโครงสร้าง : ทางว่ิงใต้ดินและยกระดับ 
ระบบรถไฟฟ้า : Heavy Rail System 
  (รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50,000 คน/ช่ัวโมง/ทิศทาง) 
ระยะทางรวม : 23.6 กิโลเมตร (ทางว่ิงใต้ดิน 12.6 กม. / ทางว่ิงยกระดับ 11.0 กม.) 
จํานวนสถานี : 17 สถานี (ใต้ดิน 10 สถานี / ยกระดับ 7 สถานี) 
ศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร 

 ศูนย์ซ่อมบํารุง ใช้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน โดยมีโรงจอดรถไฟฟ้า
ต้ังอยู่ที่บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ ข้างด่านเก็บเงินวงแหวนกาญจนาภิเษก

 อาคารจอดแล้วจร เป็นอาคารสูง 10 ช้ัน ต้ังอยู่ที่บริเวณสถานีบางปะกอก จํานวน 1 อาคาร
รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,640 คัน และสถานีราษฎร์บูรณะ 1-2 จํานวน 2 อาคาร  สามารถ
รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 495 คัน และ 864 คัน ตามลําดับ

รูปแบบการลงทุน : อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ 
4) ผลการศึกษาความเหมาะสม

1) ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) = 12.95%
2) ผลตอบแทนทางด้านการเงิน (FIRR) = 4.59%
3) ประมาณการณ์ผู้โดยสาร ณ ปีเปิดให้บริการ (พ.ศ. 2569) = 477,098 คน-เที่ยว/วัน

5) มูลค่าโครงการ

รายการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวน FS ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 223.10 
2. ค่าจ้างสํารวจอสังหาริมทรัพย์ 22.39 
3. ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 5,525.76 
4. ค่าก่อสร้างงานโยธา 52,434.30 
5. ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า+IBL Initail Upgrade 20,826.00 
6. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานก่อสร้าง (PMC) 726.13 
7. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานระบบ (PMC : M&E) 244.38 
8. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) 1,210.00 
9. ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบ (MESC) 396.00 

รวมทั้งสิน้ 81,608.06 
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6) แผนการดําเนินงาน
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้ดําเนินงานก่อสร้าง 25 ก.ค. 62 

 พิจารณารูปแบบการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ ต.ค. 62 - พ.ค. 63 

 สํารวจ / จัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน ต.ค. 62 - พ.ย. 65 

 ประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา เม.ย. 62 - ธ.ค. 63 

 เร่ิมงานก่อสร้าง ม.ค. 64 

 คัดเลือกเอกชน (PPP) ก.ค. 63 - ก.ค. 64 

 เปิดให้บริการ เม.ย. 69 
*แผนการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่คณะกรรมการ รฟม. มีมติรับทราบเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562

7) สถานะโครงการ

 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดําเนินการก่อสร้าง
งานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในกรอบวงเงิน
รวม 101,112 ล้านบาท

 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนฯ และ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินที่ดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่ง
มวลชนฯ ของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม
ขั้นตอนต่อไป

 คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ รฟม. หารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ ตลอด
ทั้งเส้นทาง (ต้ังแต่บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)) ในรูปแบบ PPP Net Cost และ
พิจารณาการปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางในส่วนบริเวณท่ีผ่านถนนสามเสน ถนนพระสุเมรุ และถนนมหาไชย
อีกครั้ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ให้ รฟม. รับข้อสังเกตอ่ืนๆ
ของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในความประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติรับทราบ
ตามท่ี คชก. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคางานโยธา และหารือร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนฯ และการศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยน
แนวเส้นทางฯ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. เพ่ือประกอบรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการฯ (รายงาน PPP) ก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป
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8) แผนท่ีโครงการ

ภาพท่ี 2.14 แผนที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
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ปัญหาการเชือ่มต่อในอดีต 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) ได้เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2547 

เป็นต้นมา ซึ่งมีแนวเส้นทางสิ้นสุดที่สถานีบางซื่อ โดยต่อมา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
ได้เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีแนวเส้นทางสิน้สุดทีส่ถานีเตาปูน จึงทําให้โครงการทั้ง 2 มีทางว่ิง
ที่ไม่เช่ือมต่อกันส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางของผู้โดยสาร เน่ืองจากแนวทางว่ิงระหว่างสถานีบางซื่อ – 
สถานีเตาปูน เป็นเส้นทางที่อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ซึ่งมีกําหนด
เปิดให้บริการในปี 2562  

ภาพท่ี 2.15 ปัญหาการเช่ือมต่อบริเวณสถานีเตาปูน – บางซื่อ 

การแก้ปัญหาการเช่ือมต่อ 
ในระยะแรก เน่ืองจากแนวเส้นทางบางซื่อ – เตาปูน อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย 

ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ซึ่งยังดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ รฟม. จึงได้แก้ไขปัญหาเร่ืองการเช่ือมต่อโดยประสาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพ่ือจัดให้มีรถไฟและรถประจําทาง
เช่ือมต่อบริเวณดังกล่าว   
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ภาพท่ี 2.16 การให้บริการรถรับ-ส่งระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขเบื้องต้นเพ่ือรอกําหนดเปิดให้บริการช่วง
บางซื่อ – เตาปูน  

รถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
บางซือ่-หัวลําโพง

บางซือ่-เตาปูน (11 ส.ค. 60)

เตาปูน – ท่าพระ (มี.ค. 63)

หัวลําโพง – หลังสอง (ก.ย. 62)

ภาพท่ี 2.17 การเช่ือมต่อสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อ 

ซึ่งต่อมา รฟม. ได้เปิดให้บริการช่วงบางซ่ือ – เตาปูน เพ่ือเช่ือมต่อโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทาง เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2560  
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สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีเตาปนู 
รฟม. ได้ดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง ตามหลัก Universal Design เพ่ือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 โดยมีการการติดต้ังลิฟต์โดยสารและจัดทําทางลาดสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา บริเวณทางข้ึน-ลงสถานีรถไฟฟ้า ทั้งสองฝั่งถนนด้วย รวมท้ัง จัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส
สําหรับผู้พิการทางการมองเห็นแบบแนวเตือนภัยให้ระวังสิ่งกีดขวาง (Detectable Warning Tile) และห้องนํ้า
สําหรับผู้พิการ  

ภาพท่ี 2.18 ตัวอย่างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ 

นอกจากน้ี ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกภายในสถานี เช่น ประตูกั้นชานชาลา
แบบคร่ึงตัว (Half Height Platform Screen Door: HHPSD) วิทยุสื่อสาร ระบบ CCTV โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยติดตามตลอด 24 ช่ัวโมง เครื่องตรวจจับโลหะ ระบบตรวจจับอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือน ระบบดับเพลิง 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จอและบอร์ดแสดงข้อมูลการเดินรถและการประชาสัมพันธ์ บรรไดเลื่อน 
ลิฟท์ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และทางหนีไฟ เป็นต้น รวมท้ังมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ประจําเพ่ือช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
การบริหารจัดการกําลังคนในปัจจุบนั  

ตําแหน่ง อัตรากําลังช่วงปกติ อัตรากําลังเสริม หน้าท่ี 
พนักงานสถานี BEM 7 คน 8 คน ตรวจสอบการเข้า – ออก ขบวนรถไฟท้ังสาย

สีม่วงและสายสีน้ําเงิน จัดลําดับการให้บริการ 
ประกาศประชาสัมพันธ์ ออกบัตรโดยสาร 
บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีสถานี 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 คน 2 คน ดูแลความปลอดภัย บริการผู้สูงอายุและทุ
พลลภาพ 

พนักงานรักษาความสะอาด 5 คน - ดูแลความสะอาดในขบวนรถไฟ และภายใน
พ้ืนท่ีสถานีโดยรอบ 
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การบริหารจัดการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารในปัจจุบัน (รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ยังไม่เปิด
ให้บริการ) 

ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางจากนอกเมือง (จากสายสีม่วงเหนือ) 
เข้าสู่ตัวเมืองเป็นจํานวนมาก ซึ่งบริเวณสถานีเตาปูนที่เป็นสถานีเช่ือมต่อจะต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้โดยสาร
สามารถเปล่ียนถ่ายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยบริการและกํากับการไหลของผู้โดยสาร
ต้ังแต่ออกจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงจนไปถึงการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน   

ภาพท่ี 2.19 การบริหารจัดการจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารบริเวณสถานีเตาปูน 
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บทที่ 3 
ดูงานในต่างประเทศ 

3.1 Tokyo metro  
สถานท่ี : Shinkiba Station 
วิทยากร : Tokyo metro  Co.,Ltd. 
วันที่จัดฝึกอบรม : 11 /07/ 2019  

มหานครโตเกียว หนึ่งในเมืองที่มีระบบคมนาคมทางรางที่ทันสมัยและซับซ้อนมากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 
รถไฟฟ้าในโตเกียวจึงเป็นเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงระบบการเดินทางให้มหานครแห่งน้ีมีที่สะดวกสบาย รองรับ
ปริมาณผู้คนที่อาศัยอยู่จํานวนมากในนครโตเกียว โดยเฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ
ที่มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน บ.Tokyo metro จก. เป็นบริษัทหน่ึงที่ให้บริการด้านการเดินรถไฟฟ้า
ในนครโตเกียว โดยมีการให้บริการทั้งหมด 9 เส้นทาง รวมความยาวทั้งสิ้น 195.1 km. มีผู้โดยสารเฉลี่ย 
7.58 ล้านคนต่อวัน สัญลักษณ์ของ บ.Tokyo metro จก. จะเป็นภาพตัวอักษร “M” (Heart-shaped “M”) 
และมีวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า “Keeping Tokyo On the Move” 

    “ Keeping  Tokyo  On  the Move ” 
ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์ และ วิสัยทัศน์ของ บ.Tokyo metro จก.[1] 

3.1.1  Tokyo Metro Group Companies 
Tokyo metro group มีโครงสร้างและบริษัทย่อยให้บริการที่หลากหลายด้าน โดยแบ่งกลุ่ม

การให้บริการเป็น 3 กลุ่มคือ  
1. Railway Business Companies
2. Affiliated Business Companies
3. กลุ่มบริการนอกเหนือจากทั้ง 2 กลุ่ม (Other)
มีรายละเอียดบริษัทย่อยตามแผงผังภาพที่ 3.2 ดังนี้  [2]  
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ภาพที่ 3.2 แผงผังบริษัทในกลุ่ม Tokyo metro [2] 

3.1.2  ข้อมูลเชิงเทคนิคของบริษัท [2] 
1) พนักงานในกลุ่มทั้งหมด 11,584 คน (เฉพาะTokyo metro 9,741 คน)
2) ผู้ร่วมถือหุ้นประกอบไปด้วย รัฐบาลกลางญี่ปุ่น (53.4%) รัฐบาลท้องถิ่น (โตเกียว) 46.6% โดยมี

ทุนจดทะเบียน 58,100 ล้านเยน 
3) รายได้ทั้งหมดจากผลประกอบการ (การเดินรถ และธุรกิจอ่ืนๆ ) เท่ากับ 434,800 ล้านเยน คิดเฉพาะ

บริษัท Tokyo metro เท่ากับ 399,400 ลา้นเยน (ปี 2018) 
4) ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 195.1 กม. (มากที่สุดในเมืองที่มีรถไฟใต้ดินในประเทศ

ญี่ปุ่น) แสดงดังภาพที่ 3.3 
5) มีสถานีรถไฟใต้ดินทั้งหมด 179 สถานี
6) มีรถไฟใต้ดินทั้งหมด 2,719 ขบวนรถ
7) มีจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 7.58 ล้านคน
8) ความถี่การเดินรถที่น้อยทีสุ่ดเท่ากับ 1 นาที 50 วินาที (สาย Marunouchi)
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ภาพที่ 3.3 แผนผังการให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้ง 9 สาย ของ บ.Tokyo Metro จก.[3] 

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้งหมด 9 สาย มสีถานีรถไฟใต้ดินทั้งหมด 179 สถาน ีมีรายละเอียดดังน้ี 

สีเส้นทาง สัญลักษณ์ 
หมายเลข
เส้นทาง 

สาย เส้นทาง 
จํานวน
สถานี 

ความยาว 

ส้ม สาย 3 สายกินซะ ชิบุยะ ถึง อะซะกุสะ 19 14.3 กม. 

แดง สาย 4 

สายมะรุโนะอุชิ โอะงิคุโบะ ถึง อิเกะบุกุโระ 28 24.2 กม. 

สายมะรุโนะอุชิสาย
ย่อย 

นะกะโนะ-สะคะอุเอะ ถึง โฮนันโจ 4 3.2 กม. 

เทา สาย 2 สายฮิบิยะ นะกะ-เมะงุโระ ถึง คิตะเซ็นจุ 21 20.3 กม. 

ฟ้า สาย 5 สายโตไซ นะกะโนะ ถึง นิชิฟุนะบะชิ 23 30.8 กม. 

เขียว สาย 9 สายจิโยะดะ
โยะโยะงิ-อุเอะฮะระ ถึง คิตะ-อะ

ยะเสะ 
20 24.0 กม. 
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สีเส้นทาง สัญลักษณ์ 
หมายเลข
เส้นทาง 

สาย เส้นทาง 
จํานวน
สถานี 

ความยาว 

เหลือง สาย 8 สายยูระกุโช วะโกชิ ถึง ชินคิบะ 24 28.3 กม. 

ม่วง สาย 11 ฮันโซมอน ชิบุยะ ถึง โอะชิอะเกะ 14 16.8 กม. 

ฟ้านํ้าทะเล สาย 7 สายนัมโบะกุ เมะงุโระ ถึง อะกะบะเนะ-อิวะบุช ิ 19 21.3 กม. 

นํ้าตาล สาย 13 สายฟุกุโตะชิน วะโกชิ ถึง ชิบุยะ 11 11.9กม. 

ข้อมูลทางเทคนิคของรถไฟฟ้าทั้งหมด 9 สาย มีรายละเอียดดังน้ี[2] 

3.1.3  ประวัติโดยย่อ [2] 
1920  บ.Tokyo undrground railway ถูกก่อต้ังและจดทะเบียนโดย Noritsugu Hayakawa 
1927  รถไฟใต้ดินสายแรกระหว่าง Ueno และ Asakusa ระยะทาง 2.2 km ที่แรกในเอเซียถูก

เปิดใช้งาน ในช่วงสงครามโลก รัฐบาลยึดกิจการไปเป็นของรัฐ 
1941  Teito Rapid transit authotity ถูกก่อต้ังขึ้น 
2004  เปลี่ยนภาพแบบเป็นเอกชนโดยใช้ช่ือว่า Tokyo Metro 
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3.1.4  การดําเนินงานของบริษัท Tokyo metro 

ภาพที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ [2] 

จากภาพที่ 3.4 เป็นข้อมูลประเภทการบริการขนส่งสาธารณะ จะพบว่าการใช้บริการรถไฟใต้ดิน
เพ่ิมขึ้นจากปี 1955 ที่มีผู้ใช้งานรถไฟใต้ดินแค่ 3.7% จนในปี 2011 การใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 29.4% โดยสัดส่วน
ของรถแท๊กซึ่และรถโดยสารลดลง 

ในการดําเนินงานรถไฟใต้ดินทั้ง 9 สาย ซึ่งมีระยะทาง 195.1 กม. ไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด
ของโตเกียวจึงต้องมีบริษัทการเดินรถไฟสายอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมด้วย ดังภาพที่ 2.5  ซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟใต้ดิน
ของ Toei ที่เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นโตเกียว รวมทั้ง สํานักงานขนส่งของโยโกฮามา (Transportation bureau, 
city of Yokohama) รวมทั้ง East Japan railway company, Private rail, และ Trams ซึ่งการจัดการ
การเดินรถร่วมกันเป็นความท้าทายโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบายที่สุด ทั้งค่าโดยสาร
และการบริการ 
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ภาพที่ 3.5 เสน้ทางการเดินรถไฟฟ้าของ Tokyo Metro ทั้ง 9 สายต่อเช่ือมกับผู้ให้บรกิารรายอ่ืนๆ[2] 

จากภาพที่ 3.6 แสดงถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่ทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการ เช่นค่าโดยสาร
จะคิดตามระยะทาง โดยคิดตามระยะทางที่ใกล้ที่สุด และมีการคิดค่าบริการแบ่งไปตามบริษัทผู้ให้บริการรถไฟ
ที่ใช้ร่วมกัน ตัวขบวนรถสามารถเดินบนรางเดียวกันได้ตลอดเส้นทางแต่อาจจะใช้คนละย่ีห้อ แต่จะมีการสับเปลี่ยน
คนขับรถในสถานีและเส้นทาง โดยต้องใช้คนขับรถไฟของแต่ละบริษัทนั้น ๆ เน่ืองจากมีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง
น้ันๆ มากกว่า และระบบอาณัติสัญญาณอาจจะมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้พิจารณา
ที่หน้างานเป็นหลักในเบ้ืองต้น แต่เจ้าของทรัพย์สินต้องเป็นคนจัดการในตอนท้าย อย่างไรก็ตามบริษัทที่เดินรถ
ต้องมีสัญญาร่วมกันเพ่ือให้การดําเนินการเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารสูงสุด  
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ภาพที่ 3.6 Through-service system[2] 

การดําเนินงานของ Tokyo metro มุ่งเน้นที่คุณภาพการให้บริการกับผู้โดยสารให้มีความสะดวกท่ีสุด 
ประกอบไปด้วยความสะดวกสบาย (Service) ของผู้รับบริการมีการดําเนินงานที่แม่นยํา ตรงต่อเวลา ร่วมกับ
ความมั่นใจในความปลอดภัย (Safety) ในการใช้บริการ โดยมีระบบการบํารุงรักษาระบบที่ดี เพ่ือให้เกิดการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพดังกล่าวมาข้างต้น การฝึกอบรมบุคลากรก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานของ
บริษัทมีคุณภาพและบริการลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ภาพที่ 3.7 Commitment of Tokyo Metro[2] 
3.1.5  Tokyo metro Comprehensive Learning & Training Center [4] 

การฝึกอบรมพนักงานใน บ. Tokyo metro จก. ในอดีตที่ผ่านมามีการกระจายกันไปตามแผนกต่างๆ 
ในปี 2016 จึงมีการเปิดศูนย์ฝึกอบรม Tokyo metro Comprehensive Learning & Training Center 
เพ่ือรวบรวมการฝึกอบรมของบริษัทให้อยู่ในพ้ืนทีเ่ดียวกัน โดยศูนย์ฝึกอบรมมีพ้ืนที่รวมถึง 27,000 ตารางเมตร 
(ขนาดสนามฟุตบอล 4 สนาม) มีอาคาร 5 หลังพ้ืนที่การใช้งาน 19,000 ตารางเมตร มีเส้นทางรถไฟสําหรับ
ฝึกประมาณ 700 เมตร โดยมีจํานวนผู้เข้าฝึกอบรมตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 31,000 คนต่อปี และในเวลา 3 ปี 
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ต้ังแต่เปิดศูนย์ฝึกอบรมมามีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 50 ประเทศ อาคารของศูนย์ฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 
ดังน้ี  

1. Operation staff เก่ียวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานท้ังบนรถไฟและการบริการบนสถานี ซึ่ง

โดยงานหลักจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่ต้องควบคุมรถไฟ และการดําเนินงานต่างๆ บนสถานี 

2. Technical staffs เก่ียวข้องกับการพัฒนาและซ่อมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร้าง

เพ่ือความปลอดภัยและการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสามารถแบ่งส่วนงานได้คือ ส่วนงาน rolling 

stock, ส่วนงานการซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน, ส่วนงานสิ่งอํานวยความสะดวกทางไฟฟ้า และส่วนงานการปรบัปรงุ

โครงสร้าง โดยมีหน้าที่หลักทําให้อุปกรณ์ ช้ินส่วน โครงสร้างต่าง  ๆสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

3. Corporate staffs มีหน้าที่ให้คําแนะนําในการดําเนินงานในการบริการที่เก่ียวข้องกับรถไฟท้ังหมด

รวมท้ังวางแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานธุรกิจ 

ภาพที่ 3.8 แผงผังที่ต้ังอาคาร Tokyo metro Comprehensive Learning & Training Center 

3.1.6  พ้ืนที่ภายในศูนย์การฝึกอบรม[4] 
1. Customer Service Training  Area (Step-up Station Center) เป็นพ้ืนที่จําลองสถานีรถไฟ

และอุปกรณ์ให้บริการต่างๆ  เพ่ือฝึกอบรมกับพนักงานที่ต้องให้บริการ ในสถานี  

ภาพที 3.9 Customer Service Training  Area 
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2. Mock-up Stations เป็นพ้ืนที่จําลองบริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟ เพ่ือฝึกอบรมพนักงาน
ให้เรียนรู้กับโครงสร้างและอุปกรณ์ในบริเวณชานชาลาของสถานี 

ภาพที่ 3.10 Mock-up Stations   

3. Train Simulator มีเครื่องจําลองการสอนขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง รุ่น7000 และ 16000 เพ่ือ
ฝึกพนักงานขับรถให้มีทักษะและประสบการณ์ในสถานการจําลองแบบต่างๆ  

ภาพที่ 3.11 Train Simulator 
4. Safety Consciousness Development Center เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูลที่สําคัญ

เก่ียวกับการเดินรถไฟฟ้า รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตเพ่ือเป็นการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง 

ภาพที่ 3.12 Safety Consciousness Development Center   
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5. Signaling Training Room ห้องปฏิบัติการจําลองและชุดทดลองเพื่อเรียนรู้เก่ียวข้องกับระบบ
อาณัติสัญญาณ  

ภาพที่ 3.13 Signaling Training Room 
6. Electrical Facilities Training Room ห้องปฏิบัติการจําลองและชุดทดลองเพื่อเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ

ระบบการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับระบบให้บริการเดินรถ 

ภาพที่ 3.14 Electrical Facilities Training Room 



111 

7. See-Through Instruction Room ห้องจําลองงานระบบต่างๆ ในสถานีเช่นระบบการเดินท่อนํ้า,
สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องนํ้า,ผนังหรือกําแพงก้ันเสียง เพ่ือการเรียนรู้ในการซ่อมบํารุง 

ภาพที่ 3.15 See-Through Instruction Room 

8. Sprinkler System Instruction Room ห้องจําลองงานระบบป้องกันอัคคีภัย เพ่ือเรียนรู้การ
ทํางานของระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

ภาพที่ 3.16 Sprinkler System Instruction Room 

9. Auditorium ห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ 500 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น
การนําเสนองาน, ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นต้น 

ภาพที่ 3.17 Auditorium  
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10. Cafeteria and Lounges ห้องต้อนรับและห้องรับรองแขก เพ่ือใช้ในกิจกรรมการอบรมต่างๆ
สามารถจุคนได้ 400 คน 

ภาพที่ 3.18 Cafeteria and Lounges 

11. Three-car and Ten-car Platforms พ้ืนที่จําลอง Ground-Station ที่มีความยาว 70 ม. และ
Ten-car Platforms ความยาว 210 ม. เพ่ือเรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติงานในรางรถไฟและขบวนรถไฟ 

ภาพที่ 3.19 Three-car and Ten-car Platforms 

12. Practical Driving Ling เป็นพ้ืนที่ฝึกหัดการขับรถไฟฟ้าจริง จําลองการเข้าสู่สถานีหรือลง
อุโมงค์ 

ภาพที่ 3.20 Practical Driving Ling 
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13. Technical Training Line การฝึกหัดการตรวจสอบรางรถไฟ และการซ่อมบํารุงระบบต่างๆ
ที่อยู่ในรางรถไฟ  

ภาพที่ 3.21 Technical Training Line 

14. Training Ling Railway Bridge เป็นการจําลองสะพานในระบบราง เพ่ือเรียนรู้การตรวจสอบ
และซ่อมบํารุงระบบรางและโครงสร้างทางโยธา 

ภาพที่ 3.22 Training Ling Railway Bridge 
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3.1.7  โปรแกรมการฝึกอบรมแบ่งได้ 3 แบบดังน้ี [5] 
1. โปรแกรมสําหรับบุคลากรด้านการจัดการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ระหว่างการทํางานด้านต่าง ๆ 

2. โปรแกรมสําหรับบุคลากรสายดําเนินงานและทางช่าง โดยเป็นการเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

3. โปรแกรมสําหรับการทํางานข้ามสายงาน โดยเป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดการประสานงานระหว่าง

สายงานต่าง ๆ และทํางานได้อย่างรวดเร็วมีขั้นตอนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

การอบรมดังกล่าวจะต้องอยู่สภาวะที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด และสามารถฝึกได้ตลอดเวลาโดยท่ี
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารหรือการเดินรถ  

3.1.8  หลักการของการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านการจัดการ [5] 
เป็นการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่ต้องการทํางานด้านการจัดการในธุรกิจการเดินรถเพ่ือที่จะเรียนรู้และเข้าใจ

การทํางานในแต่ละด้านให้เกิดการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกจะแบ่งเป็นระดับ
เบ้ืองต้น (Basic) จนถึงระดับข้ันสูง (Advance) ซึ่งจะมีการฝึกทุกสายงานท้ังด้านการดําเนินงาน ด้านเทคนิค 
และอื่น ๆ  ดังแสดงในภาพที่ โดยมีระยะเวลาการฝึกประมาณ15 เดือน (ดังแสดงในภาพที่ 3.23) 

    ก)      ข) 
ภาพที่ 3.23 ก) แผนภาพแสดงหลักการการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านการจัดการ ข) ตัวอย่างการ

ฝึกอบรมสําหรบัพนักงานใหม่ที่เป็นบุคลาการด้านการจัดการ [5] 
3.1.9  หลักการของการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านเทคนิค [5] 

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้ที่ต้องการทํางานด้านการดําเนินงานและทางเทคนิคเพ่ือที่จะ
ยกระดับทักษะความเช่ียวชาญที่ต้องการในแต่ละสายงาน โดยการฝึกจะแบ่งเป็นระดับเบ้ืองต้น (Basic) จนถึง
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ระดับขั้นสูง (Advance) และเรียนรู้ในเชิงลึกในแต่ลละสายงาน ดังแสดงในภาพ ซึ่งจะมีการพัฒนางานของ
ตนเองไปอย่างต่อเน่ือง 

   ก)      ข) 
ภาพที่ 3.24 ก) แผนภาพแสดงหลักการการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านเทคนิค ข) ตัวอย่างการฝึกอบรม
สําหรับพนักงานใหม่ที่เป็นบุคลาการด้านเทคนิค [5] 
  ทางด้านเทคนิคการฝึกอบรมด้านการซ่อมบํารุงและทางวิศวกรรมเพ่ือให้บุคลากรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและเพ่ิมผลิตภาพส่วนบุคคล  

การฝึกเบ้ืองต้นจะมีทั้งการเรียนเชิงวิชาและทางทักษะประมาณ 3 เดือน และฝึกตามหน้าที่จริง 9 เดือน 
จากน้ันจะมีการฝึกอย่างต่อเน่ืองในปีที่ 1 และ 2 เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญในทักษะในแต่ละด้าน 

ภาพที่ 3.25 แผนการฝึกอบรมของบุคลากรสายเทคนิค 
ซึ่งการฝึกจะมีการจําลองให้เหมือนของจริงมากที่สุดเพ่ือเข้าใจแผนผังและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด 
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3.1.10  การฝึกอบรมข้ามสายงาน [5] 
เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรแต่ละสายงานที่แตกต่างกันทํางานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะความเช่ียวชาญของแต่ละสายงานมาทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างสถานการณ์
จําลองขึ้นมาเข่น อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยแต่ละสายงานต้องพยายามทําเวลาให้ดีที่สุดในการทํางาน
น้ัน ๆ  

ภาพที่ 3.26 แผนภาพแสดงหลักการการฝกึอบรมสําหรับบุคลากรด้านเทคนิค [5]  

3.1.11  การฝึกอบรมสําหรับคนขับรถไฟฟ้า 
ในปัจจุบันบริษัท Tokyo metro ได้ฝึกคนขับรถไฟฟ้า 1,344 คน และพนักงานเก็บค่า

โดยสาร 914 คน โดยมีการวางแผนที่จะฝึกคนขับรถไฟฟ้าและพนักงานเก็บค่าโดยสารให้ได้ 100 คนต่อปี 
หลังจากที่คนขับผ่านการฝึกเบ้ืองต้นจะมีการสอบ หลังจากน้ันจะเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ 3.5 เดือน 

และเป็นการฝึกทางทักษะอีก 4.5 เดือน ในแต่ละการฝึกจะมีการทดสอบเสมอ จะมีการฝึกอย่างต่อเน่ือง 1-3 ปี 
ซึ่งมีการฝึกในกรณีฉุกเฉิน ในการฝึกดังกล่าวคนขับรถไฟฟ้าจะมีการจําลองตู้ขบวนรถไฟฟ้าเพ่ือให้คนขับได้
ลองขับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณ 150 กรณี เช่น อุบัติเหตุ การหยุดรถกระทันหัน เป็นต้นจากน้ัน
จึงจะสามารถไปสอบใบอนุญาตจากรัฐบาลได้ ถ้าเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารจะเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ 
1.5 เดือน และเป็นการฝึกทางทักษะอีก 2 เดือน  
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ภาพที่ 3.27 โปรแกรมการฝึกสําหรับคนขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร [5] 

ภาพที่ 3.28 ภาพตัวอย่างการฝึกอบรมคนขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร [5] 

ก)      ข) 
ภาพที่ 3.29 ก) การฝึกขับรถไฟโดยการจําลองทางคอมพิวเตอร์ ข) การฝกึขับรถไฟในรางที่สร้างขึ้น 

3.1.12  การฝึกอบรมสําหรับบุคลากรที่สถานี [5] 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้บุคลากรสามารถให้บริการลูกค้าที่หลากหลายที่สถานีได้ โดยทางบริษัททํา

การฝึกอบรมปีละประมาณ 300 คน 
การฝึกเบ้ืองต้นจะมีทั้งการเรียนเชิงวิชาการประมาณ 1 เดือน ทางทักษะ 20 วัน และฝึกตามหน้าที่จริง 

2 เดือน จากนั้นจะมีการฝึกอย่างต่อเน่ืองจนถึงปีที่ 4 ซึ่งจะมีการฝึกทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วยรวมท้ัง
การฝึกการรับมือความไม่พอใจจากลูกค้าด้วย หลังจากน้ันจะเป็นการแข่งขันทางด้านการบริการลูกค้าและ
วิธีการที่ทําให้ลูกค้าพอใจสูงสุด 
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ภาพที่ 3.30 โปรแกรมการฝกึสําหรับบุคคลากรประจําสถานี 

บุคคลากรประจําสถานียังจะต้องฝึกการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบง่าย ๆ เช่น ประตูทางเข้า 
รวมท้ังการช่วยเหลือคนพิการอีกด้วย 

ภาพที่ 3.31 การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สถานี [6] 

ภาพที่ 3.32 การช่วยเหลือผู้โดยสารที่พิการและคนชรา 
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3.2 Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 
บริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตอุปกรณ์ในระบบ

อาณัติสัญญาณ (Signaling System) สําหรับระบบรถไฟฟ้าและส่งขายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ 
โดยที่บริษัทมีประวัติการก่อต้ังมามากกว่า 100 ปี (ก่อต้ังเมื่อ ค.ศ. 1917) โลโก้ของบริษัทน้ันดังในภาพที่ 
1.1 และรายละเอียดภาพรวมของบริษัทฯ น้ันดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3.33 สญัลักษณท์างการค้าของบริษัท Ryosan Electric Manufacturing จํากัด 

1.1 ข้อมูลกําหนดการดูงานที่บริษัท Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. 
1.1.1  ตารางดูงานของทีม วศร.9  

Time Contents Name Places 
14:15 – 14:25 Greeting / instruction Mr.Kiyoshi Mizukawa Meeting Room 1C3, 1C4 
14:25 – 14:35 Brief introduction Mr.Kensuke Ozono 

Mr.Ailbek Kholiqov 
Meeting Room 1C3, 1C4 

14:35 – 15:20 Lecture Mr.Keigo Ikeda Meeting Room 1C3, 1C4 
15:20 – 15:35 Beake Meeting Room 1C3, 1C4 
15:35 – 16:35 Factory tour Mr.Keigo Ikeda 

Mr.Yoshikazu Saito 
Workshop 

16:35 – 16:50 Q&A Mr.Kiyoshi Mizukawa Meeting Room 1C3, 1C4 

1.1.2  ทมีวิทยากร 
Name Professional Affiliations 

Mr.Kiyoshi Mizukawa Chief Technical Expert, Research and System Engineeing Dept. 
Mr.Yoshikazu Saito Technical expert, Research and System Engineeing Dept. 
Mr.Kiyoshi Mizukawa General Manager, Global Sale Dept, Railway Signal Div. 
Mr.Taiji Tanaka Deputy Assistant Manager, Global Sale Dept, Railway Signal Div. 
Mr.Kensuke Ozono Global Sale Dept, Railway Signal Div. 
Mr.Asilbek Kholiqov Global Sale Dept, Railway Signal Div. 

1.1.3  วันที่เข้าดูงาน 12 กรกฎาคม 2562 
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1.2 ข้อมูลบริษัท (Company Profile) 
 1.2.1 ภาพรวมของบริษัท (Company Overview) 

ภาพรวมของบริษัทฯ น้ันแสดงดังตารางที่ 1.1 และในภาพท่ี 3.34 น้ันแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ
สํานักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ 

ตารางที่ 1.1 ภาพรวมของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
Trade Name Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 
Founded September 3, 1917 
Capitalization 6.27 Billion Yen 
Address 29-1, 2-Chome, Heian-Cho, Tsurumi-ku, Yokohama City, 230-0031, Japan 
Major Head Office and Factory Tsurumi-ku, Yokohama 

Tokyo Branch Office Chiyoda-ku, Tokyo 
Regional Offices and Branches Osaka, Sapporo, Sendai, Hiroshima, 

Shikoku (Takamatsu), Kyushu 
(Fukuoka), Taiwan, (Xinbei), Beijing 

Employees 1,940 
Website URL https://www.kyosan.co.jp/ 
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ภาพที่ 3.34 ทีต้ั่งของสํานักงานใหญ่และสาขาของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
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1.2.1 ข้อมูลประวัติของบริษัท (History of Kyosan) 
บริษัทฯ เริ่มก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1917 โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทคือรีเลย์ (Relay) และ

หลังจากน้ันก็ขยายกิจการและเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน และบริษัทดําเนินกิจการครบรอบ 100 ปี เมื่อ
ปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา และดังแสดงในภาพที่ 3.35 

ภาพที่ 3.35 ขอ้มูลประวัติของบริษัท (History of Kyosan) 

1.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Kyosan’s Technology) 
ประเภทของกลุ่มผลติภัณฑ์ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด น้ันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ  

คือกลุ่มระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling Solution), กลุ่มผลิตภัณฑ์เก่ียวกับบริการผู้โดยสาร (Passenger 
Service Solution), กลุ่มผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการจัดการจราจร (Traffic Management Solution), และ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสําหรับระบบอาณัติสัญญาณ (Power Conversion Solution) เป็นต้น 
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.36 

ภาพที่ 3.36 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 

โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มน้ันมีดังน้ี 
 1.2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling Solution) น้ันมีดังน้ี 

1) Automatic Train Stop type S (ATS-S) จัดเป็นอุปกรณ์ ATP (Automatic Train
Protection) จะทําเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยจุดจอดและป้องกันความเร็วเกินกําหนดของขบวน
รถไฟ โดยอุปกรณ์หลักๆ จะประกอบด้วย ATS Receiver, Wayside Coil, และ On-board Antenna 
ดังแสดงในภาพที่ 3.37   
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ภาพที่ 3.37 อุปกรณ์หลักที่อยู่ในชุด Automatic Train Stop type S (ATS-S) 
 ATS-S ซึ่งจะมีหน้าที่หลัก 3 ข้อคือ Warning function, Speed check function และหยุด
ขบวนรถไฟทันที (Immediate stop function) ซึ่งหลักการทํางานใน 3 สภาวะน้ันสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดังน้ี 

- การทํางานในสภาวะ Warning function : ดังในภาพที่ 3.38 อุปกรณ์ wayside coil 1 
ชุด สําหรับการแจ้งเตือนจะถูกติดต้ังที่จุด Approach of the starter signal และ long distance ระบบ
เบรกฉุกเฉินจะถูกสั่งให้ทํางานเพ่ือหยุดขบวนรถไฟขณะที่ขบวนรถไฟกําลังเข้าสู่จุดที่ติดต้ัง Wayside signal 
หรือโดยวิธี Fouling Mark (FM) เมื่อปุ่มคนขับรถไฟไม่ได้กด confirmation ภายในระยะเวลา 5 วินาที
หลังจากได้รับสัญญาณเตือน 

ภาพที่ 3.38 การทํางานของชุด Automatic Train Stop type S (ATS-S) ในสภาวะ Warning function 

(a) (b) 
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ภาพที่ 3.39 การทํางานของชุด Automatic Train Stop type S (ATS-S) ในสภาวะ a) Speed check 
function, b) Immediate stop function 

- Speed check function : ดังในภาพที่ 3.39 (a) อุปกรณ์ wayside coils มี 2 ชุด ซึ่งจะ
ตรวจจับความเร็วรถขบวนรถไฟที่ว่ิงผ่านโดยเทียบระยะเวลาและระยะทางระหว่าง 2 จุด ระบบเบรกฉุกเฉิน
จะทํางานเมื่อความเร็วขบวนรถไฟเกินกําหนด 

- Immediate stop function : ลักษณะการทํางานดังแสดงในภาพท่ี 3.39 (b) ขบวน
รถไฟจะถูกเบรกฉุกเฉิน เมื่ออยู่ในจุดที่อันตราย (SPADs) 

2). Automatic Train Operation (ATO) จัดเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทํางานอัตโนมัติถูก
ออกแบบมาเพ่ือควบคุมให้รถไฟทํางานอัตโนมัติสําหรับทั้งขณะที่ใช้ ATO และใช้คนขับรถไฟ OMO ซึ่งจะ
ควบคุมขบวนรถไฟต้ังแต่จุด Start จนถึงจุดจอด รวมไปถึงการเปิด-ปิดประตูรถไฟที่รวมไปถึงควบคุมการ
เปิด-ปิด Platform Screen Door ที่สถานีด้วย ลักษณะของการควบคุมการเดินรถไฟระหว่างสถานีน้ัน
แสดงดังในภาพที่ 1.9 โดยหน้าที่หลักจะมี 3 หน้าที่ด้วยกันคือ 

- Automatic Operation : ควบคุมความเร็วตามกําหนด, อัตราเร่งหรือการลดความเร็ว
ของขบวนรถไฟ  

- Train Automatic Stop Control : จะควบคุมการเบรกที่เหมาะสมเพ่ือหยุดรถไฟให้ตรง
จุดจอด 

- Opening / Closing of Doors : ควบคุมการเปิดปิดประตูรถไฟ และ PSD 

ภาพที่ 3.40 รปูแบบในการว่ิงของขบวนรถไฟสําหรับ UTO ระหว่างสถานี 
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รูปแบบในการว่ิงของขบวนรถไฟสําหรับ UTO น้ันแสดงดังในภาพท่ี 1.9 โดยที่ความเร็ว
กําหนดของ ATO จะถูกต้ังไว้ตํากว่าค่า limit speed ของ ATP ซึ่งกําลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน การควบคุม
ความเร็วให้คงที่ และการควบคุมการจอดอัตโนมัติ (TASC) น้ันจะถูกควบคุมภายใต้ความเร็วที่กําหนด 
(Target Speed) และสําหรับการติดต้ังอุปกรณ์ ATO ในขบวนรถไฟ และที่ราง น้ันแสดงดังในภาพที่ 3.40 
และสําหรับอุปกรณ์ย่อยอ่ืนท่ีจะต้องติดต้ังสําหรับ ATO น้ันแสดงดังในภาพที่ 3.41 

ภาพที่ 3.41 ตําแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์ Automatic Train Operation (ATO) 

ภาพที่ 3.42 อุปกรณ์ย่อยต่างๆท่ีใช้ในระบบ Automatic Train Operation (ATO) 
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3). Audio Frequency Track Circuit (AFTC) : AFTC เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพ่ือ
ทดแทน Centralized Train Detectors โดยใช้ตัวประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (CPU) เข้ามาช่วยในการ
ประมวลผล ดังแสดงในภาพที่ 3.43 

ภาพที่ 3.43 ลกัษณะของอุปกรณ์ต่างๆท่ีในระบบ Audio Frequency Track Circuit (AFTC) 

4). Audio Frequency Overlay (AFO) : AFO เป็นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกรางมานานแล้ว 
โดยทํางานเป็นตัวตรวจจับวงจรตอน (Track Circuit) ที่รางรถไฟสําหรับ Level Crossing ลักษณะของ
วงจรการใช้งานและลักษณะการต่อใช้งานของตัวส่ง (Transmitter) และตัวรับ (Receiver) น้ันแสดงดังใน
ภาพที่ 3.44 และภาพที่ 3.45 ตามลําดับ 

ภาพที่ 3.44 ลกัษณะของวงจรการใช้งาน AFO  
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ภาพที่ 3.45 ลกัษณะของวงจรการใช้งาน AFO (ตัวส่ง และตัวรับ) 

5). Electric Point Machine (EPM) : บริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ได้
ออกแบบและผลิต EPM มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1922 ซึ่งปัจจุบันได้ผลิต Electric Point Machine สําหรับ
รถไฟฟ้า ทั้งรถไฟธรรมดา (Conventional lines) และสําหรับรถไฟความเร็วสูง (Shinkansen lines) ดัง
แสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.46 , ข้อมูลจําเพาะของ Electric Point Machine สําหรับ Conventional 
และ Shinkansen Lines น้ันแสดงดังในภาพท่ี 3.47 และสําหรับวงจรการตรวจสอบการทํางานน้ันแสดงดัง
ในภาพที่ 3.48 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 3.46 ประวัติในการพัฒนา Electric Point Machine ของ Kyosan Electric Manufacturing 
จํากัด 

ภาพที่ 3.47 ขอ้มูลจําเพาะของ Electric Point Machine สําหรับ Conventional และ Shinkansen Lines 
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ภาพที่ 3.48 วงจรตวจสอบการทํางานของ Electric Point Machine 
6). Level Crossing Gate: เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญเพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัย และ

ทางบริษัทฯ ได้ทําการออกแบบและผลิตจําหน่ายแล้วมากกว่า 2,000 ชุดต่อปี และมีหลายๆ แบบ ดังแสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 3.49 และข้อมูลพิกัดน้ันแสดงในภาพที่ 3.50 ตามลําดับ 

ภาพที่ 3.49 ลกัษณะของ Level Crossing Gate 
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ภาพที่ 3.50 ขอ้มูลพิกัดของ Level Crossing Gate 

 1.2.2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับการบริการผู้ โดยสารในสถานีรถไฟ  (Passenger Service 
Solutions) ยก ตั วอ ย่ า ง เช่ น  Platform Screen Doors, Passenger Failing Detector, Gap Filler, 
Flash Light Strip along the Platform Edge, Harsh-Environment, Flight Information Display 
(FIDS) เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดชองผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแสดงดังต่อไปน้ี 

ภาพที่ 3.51 รายการอุปกรณ์ในระบบที่เก่ียวกับPassenger Service Solutions 

1). Partial Height Platform Screen Doors: หรือ PHPSD เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้
ผู้โดยสารตกลงไปจาก Platform ในราง และบริษัทฯ ได้จําหน่ายมาแล้วประมาณ 7,000 ชุด ต้ังแต่เร่ิมผลิต
และติดต้ังครั้งแรกที่รถไฟสาย Meguro Line (ที่ Operate โดย Tokyu Corporation) ในช่วงซัมเมอร์ของ
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ปี ค.ศ. 2000 ดังแสดงในภาพที่ 3.52 และลักษณะของการควบคุม PHPSD น้ันแสดงดังในภาพท่ี 3.53
ตามลําดับ 

(a) 

(b) 
ภาพที่ 3.52 ลกัษณะของ Partial Height Platform Screen Doors (a) แบบทึบแสง, (b) แบบโปร่งแสง 

(a) 
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(b) 
ภาพที่ 3.53 ลกัษณะการควบคุมการทํางานของ Partial Height Platform Screen Doors 

2). Passenger Failing Detector: อุปกรณ์ น้ีจะทําหน้าที่ตรวจจับว่ามีผู้โดยสารตกจาก 
Platform ลงไปที่รางในช่วงสถานี โดย Sensor จะติดต้ังไว้ด้านล่างของ Platform และ outputs ของ 
sensor จะส่งสัญญาณไปที่ระบบอาณัติสัญญาณ เพ่ือแจ้งเหตุว่ามีผู้โดยสารตกลงไปที่ราง ซึ่งจะแจ้งไปท่ี
พนักงานขับรถไฟที่อยู่บนขบวนรถ และพนักงานที่ประจําสถานีทราบ โดยเง่ือนไขในการทํางานของ 
Sensor มีดังน้ี 
 - สวิทช์ (Sensor) จะถูกกดด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 100ms ด้วยแรงกด 5 – 20kg/50mm 

ภาพที่ 3.54 การติดต้ัง Passenger Falling Detectors (Mat Switches) ที่บริเวณด้านล่างของ Platform 
3). Gap Filler: จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือติดต้ังเพ่ือลดช่องว่างระหว่าง Platform และขบวน

รถไฟ เพ่ือความปลอดภัยและให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะไม่ตกลงไประหว่างช่องว่างระหว่างรถไฟและ 
Platform ลักษณะทั่วไปน้ันแสดงดังในภาพที่ 3.55 

(a) 

Passenger Failing 
Detector 
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(b) 
ภาพที่ 3.55 ลกัษณะของ Gap Filler  

4). Flash Light Strip along the Platform Edge: เป็นหลอดให้แสงที่ถูกออกแบบให้ฝังอยู่
ในพ้ืนบริเวณขอบของ Platform เพ่ือให้ผู้โดยสารมองเห็นแนวเส้นก้ันไม่ให้ผู้โดยสารยืนเลยเข้าไป ลักษณะ
การติดต้ังดังแสดงในภาพที่ 3.56 

ภาพที่ 3.56 ลกัษณะการติดต้ังของ Flash Light Strip ไปตามแนวยาวของ Platform Edge  
 5). Space Lights: เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ ติดต้ังบริเวณด้านล่างของขอบ Platform 
เพ่ือให้แสงสว่างระหว่างขอบของ Platform และขบวนรถไฟ ดังแสดงการติดต้ังในภาพที่ 3.57 
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ภาพที่ 3.57 ลกัษณะการติดต้ังของ Space Lights ไปตามแนวยาวของ Platform Edge  

6). Railway and Bus Passenger Information System: จะทําหน้าที่แสดงข้อมูลการเดิน
รถไฟ  ให้ ผู้ โดยสารรับทราบ  ดั งแสดงตัวอย่างในภาพที่  3 .58 ซึ่ งทางบริษั ท  Kyosan Electric 
Manufacturing จํากัด ก็มีผลิตภัณฑ์น้ีด้วยเช่นกัน 

ภาพที่ 3.58 ลกัษณะการติดต้ังของ Railway Passenger Information System  

 1.2.3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดการจราจร (Traffic Management Solutions) ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มของการจัดการจราจรนี้บริษัทได้ผลิตขึ้นมามีตัวอย่างเช่น Traffic Signal Controller, Traffic 
Signal Control Front-End Processor, LED-Type Information Board / Traffic Signal Light, และ 
Vehicle Detector เป็นต้น โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีแสดงดังในภาพที่ 3.59 ถึงภาพที่ 3.62 

ภาพที่ 3.59 ลกัษณะของ Traffic Signal Controller ของบริษัทฯ 
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ภาพที่ 3.60 ลกัษณะของ Traffic Signal Control Front-End Processor ของบริษัทฯ 

ภาพที่ 3.61 ลกัษณะของ LED-Type Information Board / Traffic Signal Light ของบริษัทฯ 

ภาพที่ 3.62 ลกัษณะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ Vehicle Detector ของบรษิัทฯ 

 1.2.4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟของระบบอาณัติสัญญาณ (Power Conversion 
Solutions): ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มน้ีจะประกอบด้วย Digital Controlled RF System, Digital 
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Controlled DC Converter System, UPS for Railway Signals, แ ล ะ  Power Supplied for 
Communications Devices โดยลักษณะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์น้ันแสดงดังในภาพที่ 3.63 ถึงภาพที่ 3.66 
ตามลําดับ 

ภาพที่ 3.63 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ Digital Controlled RF System ของบริษัทฯ 

ภาพที่ 3.64 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ Digital Controlled DC Converter System ของบริษัทฯ 
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ภาพที่ 3.65 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ UPS for Railway Signals ของบริษัทฯ 

ภาพที่ 3.66 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ Power Supplied for Communications Devices ของบริษัทฯ 

5.3 ตัวอย่างโครงการ (Project Reference) 
1). IBARA Line: Centralized Electronic Interlocking System Equipment Monitoring 

System ดังแสดงในภาพที่ 3.67 
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ภาพที่ 3.67 การติดต้ังอุปกรณ์ Centralized Electronic Interlocking System Equipment 
Monitoring System ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จาํกัด ที่รถไฟฟ้าสาย IBARA Line 

2) Keio Line and Inokashira Line: Signaling System ของบริษัทฯ ที่ติดต้ังในรถไฟสายน้ีคือ
ATP On-board system และ ATP wayside system ดังแสดงในภาพที่ 3.68 
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ภาพที่ 3.68 การติดต้ังอุปกรณ์ Signaling System ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
ที่รถไฟฟ้าสาย Keio Line และสาย Inokashira Line 

3) APM Signaling System: ระบบอาณั ติสัญญ าณ ของ  APM ที่ บ ริษั ท  Kyosan Electric
Manufacturing ได้ทํ าการติด ต้ังไป น้ันมีทั้ ง On-board equipment เช่น  ATO Antenna, ATp/TD 
Antenna, ATP/ATO Controller และอุปกรณ์  Wayside equipment เช่น  Switch Machine, ATO 
station loop coil, ดังแสดงในภาพที่ 3.69  
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(a) 

(b) 

(c) 
ภาพที่ 3.69 แสดงอุปกรณ์เก่ียวระบบอาณัติสัญญาณของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing ที่

ติดต้ังในระบบอาณัติสัญญาณของระบบ ATM ระหว่าง Terminal ในสนามบิน 
4) Taiwan High Speed Railway (THSR) Signaling System: อุ ป ก รณ์ ข อ งระบ บ อ าณั ติ

สัญญาณสําหรับรถไฟความเร็วสูงของใต้หวัน น้ันใช้ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
โดยภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณสําหรับ THSR น้ันแสดงดังในภาพที่ 3.70 
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(a) 

(b) 

(c) 
ภาพที่ 3.70 อุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ที่ติดต้ังใน

โครงการรถไฟความเร็วสูงของใต้หวัน (THSR) 
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5) Tobu Kyuryo Line: Maglev Signaling System อุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณของบริษัท
Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ที่ติดต้ังในรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line ยกตัวอย่าง
เช่น Automatic Train Supervision System ดังแสดงในภาพที่ 3.71 ถึงภาพที่ 3.73 

ภาพที่ 3.71 รถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line  

ภาพที่ 3.72 ระบบ Automatic Train Supervision System ของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo 
Line  

ภาพที่ 3.73 หอ้งควบคุมกลางของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line  
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สําหรับระบบ Interlocking น้ันในโครงการน้ีได้ใช้ Solid State Interlocking Device ของบริษัท 
Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ดังแสดงในภาพที่ 3.74 ซึ่งมีการเช่ือมต่อสัญญาณควบคุมโดย
ระบบ ET-LAN 

ภาพที่ 3.74 อุปกรณ์ระบบ Solid State Interlocking Device ของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo 
Line ที่ใช้อุปกรณ์ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
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ภาพที่ 3.75 หอ้งควบคุมกลางของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line  

ภาพที่ 3.76 อุปกรณ์ระบบ Automatic Train Protection Device และ Train Detection Device ของ
รถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line ทีใ่ช้อุปกรณ์ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
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ภาพที่ 3.77 อุปกรณ์ระบบ Automatic Train Operation (ATO) Device ของรถไฟ Maglev สาย Tobu 
Kyuryo Line ที่ใช้อุปกรณ์ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 

ในภาพที่ 3.76 น้ันแสดงการติดต้ังอุปกรณ์ Automatic Train Protection Device และ Train 
Detection Device ของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line และในภาพที่ 3.77 น้ันแสดงอุปกรณ์
ระบบ Automatic Train Operation (ATO) Device ของรถไฟ Maglev สาย Tobu Kyuryo Line ที่ใช้
อุปกรณ์ของบริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 

6) Busan Subway Line 3: Signaling System อุปกรณ์ ระบบอาณั ติสัญญาณของบริษั ท
Kyosan Electric Manufacturing จํากัด ที่ติดต้ังในระบบรถไฟใต้ดิน (Subway) ที่เมือง Busan ประเทศ
เกาหลีใต้ดังแสดงในภาพที่ 3.78 และภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการทํางานของรถไฟ Busan 
Subway Line 3 น้ันดังแสดงในภาพที่ 3.79 และภาพที่ 3.80 ตามลําดับ และลักษณะการต่ออุปกรณ์ ATP 
ในระบบนั้นแสดงดังในภาพที่ 3.80  
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ภาพที่ 3.78 รถไฟใต้ดิน (Subway) ที่เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้ 

(a) 

(b) 
ภาพที่ 3.79 (a) ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและ (b) การทํางานของรถไฟ Busan Subway Line 3 
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ภาพที่ 3.80 ลกัษณะการต่ออุปกรณ์ ATP ของรถไฟ Busan Subway Line 3 ที่ใช้อุปกรณ์ของบริษัท 
Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 

5.4 ภาพทีม วศร.9 ที่เข้าดูงานที่บริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 

ภาพที่ 3.81 ภาพทีมดูงาน วศร.9 ณ บริษัท Kyosan Electric Manufacturing จํากัด 
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บทที่ 4 
หัวข้อพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย 

ระบบราง เป็นระบบที่สําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการ
การขนส่งได้อย่างรวมเด็วและปลอดภัย แล้วยังเป็นระบบที่ส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจ และยังเป็นมิตรต่อสังคม
อีกด้วย รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย โดยรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) 
ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ในการผลักดันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และผลักดันอุตสาหกรรมด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการผลิตในประเทศ พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นอกจากนี้ ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ยังได้
มุ่งเน้นนโยบายได้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งจะผลักดันการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งและ
การเดินทางต่อเนือ่งได้อย่างไรร้อยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การปรับปรุงระบบ
รถไฟขนาดราง 1 เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นระบบหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ 
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมืองโดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ยังครอบคลุมไปถึงเมืองหลักในภูมิภาคด้วย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบรถไฟและผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ 
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง

เมื่อพิจารณาลักษณะของระบบรางในปัจจุบันอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ รถไฟ และรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ซึ่งระบบรถไฟ ทั่วประเทศไทยกํากับดูแลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการดําเนินงานและเร่งรัดโครงการ โดยสรุปได้ดังน้ี 

โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ
2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน
4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์
5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
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โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเหนือ ช่วงปากนํ้าโพ – เด่นชัย
2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเหนือ เด่นชัย – เชียงใหม่
3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย
4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงถนนจิระ – อุบลราชธานี
5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วง ชุมพร – สุราษฎร์ธานี
6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วง สุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา
7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

  โครงการก่อสร้างรถไฟสายทางใหม่ ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ
2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม

  โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ 
1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน
2) โครงการรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือ ไทย – จีน
สําหรับโครงการ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

ได้จัดทําแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 (MMAP 1) 
ซึ่งกําหนดแผนการพัฒนาโครงข่ายระบบจนส่งมวลชนสายหลักและสายรอง ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2535 - 2572) 
จํานวน 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 509 กิโลเมตร ซึ่งได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้หน่อวยงานกํากับดูแล 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) โดยมีแนวเส้นทางประกอบด้วย 

1) รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - มหาชัย) ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร
2) รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (ศาลายา - หัวหมาก) ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร
3) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (ดอนเมือง – พญาไท - สุวรรณภูม)ิ ระยะทาง 50.3 กิโลเมตร
4) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ลําลกูกา - บางปู) ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร
5) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (ยศเส - บางหว้า) ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร
6) รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน (บางซื่อ - หัวลําโพง - ท่าพระ - พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 55 กิโลเมตร
7) รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ) ระยะทาง 42.8 กิโลเมตร
8) รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร
9) รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) ระยะทาง 36 กิโลเมตร
10) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สําโรง) ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร
11) รถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล - สะพานพระราม 9) ระยะทาง 26 กิโลเมตร
12) รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง - สาทร) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร
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คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งมอบหมายให้ สนข. บรรจุแผนการพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย - ลําสาลี (บึงกุ่ม) ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 

1. สายสีแดง
(ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต-มหาชัย)

2. สายสีแดง
(ศาลายา-หัวหมาก)

3. แอร์พอร์ตลิงก์
(ดอนเมือง-พญาไท-สุวรรณภูมิ)

4. สายสีเขียวเข้ม
(ลําลูกกา-สมุทรปราการ-บางปู)

5. สายสีเขียวอ่อน
(ยสเส-บางหว้า)

6. สายสีนํ้าเงิน
(บางซ่ือ-หัวลําโพง และ

ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4)

8. สายสีส้ม
(ตล่ิงชัน-มีนบุรี)

9. สายสีชมพู
(แคราย-มีนบุรี)

10. สายสีเหลือง
(ลาดพร้าว-สําโรง)

สถานีกลางบางซ่ือ

โครงข่ายรถไฟฟ้า 10 + 3 เส้นทาง ระยะทาง รวม 463 + 41 กม. (2572)

12. สายสีนํ้าตาล
(แคราย-ลําสาลี)

11. สายสีเทา
(วัชรพล-ทองหล่อ)

13. สายสีทอง
(กรุงธนบุรี-ประชาธิปก)

7. สายสีม่วง
(บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ)
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรงุเทพและปรมิณฑล 
(Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region, M-MAP1)

ภาพท่ี 4.1 แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 

นอกจากน้ี ปัจจุบัน สนข. รฟม. และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินยังได้มีการพิจารณาและศึกษา
โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค ได้แก่  

1) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
2) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดขอนแก่น
4) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา
5) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดอุดรธานี
6) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
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ซึ่งเมื่อพิจารณาทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะเห็นได้ว่า 
จะเกิดการลงทุน การก่อสร้าง เกิดกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางจํานวนมาก 
อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยยังคงจัดซื้อวัสดุ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และพ่ึงพาบุคลากร
นอกประเทศเป็นหลัก จะทําให้เงินลงทุนจํานวนมากถูกใช้ออกนอกประเทศ บุคลากรและผู้เช่ียวชาญในประเทศ
ไม่เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในประเทศต่อไป 

2. การวิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและองค์ประกอบของระบบขนส่งมวลชนทางราง
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยโครงการการวิเคราะห์และจัดลําดับการใช้ช้ินส่วนระบบราง ซึ่งได้

ดําเนินงานวิเคราะห์จัดทํารายการกลุ่มอุตสาหกรรมตามท่ีจําแนกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดัง
แสดงในตารางที่ 5.1-1  
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ตารางที่ 5.1-1 รายการกลุ่มอุตสาหกรรมตามท่ีจําแนกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตรง อ้อม ไม่เก่ียว
1 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ 
2 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
3 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
4 กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
6 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
7 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 
8 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ 
9 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 
11 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
12 กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 
13 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 
15 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก 
16 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
17 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้าตาล 
18 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม 
19 กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
20 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
21  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
22 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า 
23 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
24 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
25  กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
26 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
27 กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
28 กลุ่มอุตสาหกรรมยา 
29 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
30 กลุ่มอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ 
31 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า 
32 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามันปิโตรเลียม 
33 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้ 
34 กลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
35 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร 
36 กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง 
37 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
38 กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ 
39 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม 
40 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 
41 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
42 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
43 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ 
44 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
45 กลุ่มอุตสาหรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 

ความเก่ียวข้องอุตสาหกรรมราง
กลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรม
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ทั้งน้ี หากพิจารณาองค์ประกอบของระบบราง อาจแยกเป็นงานใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภทหลัก ได้แก่ 
1) รางและโครงสร้างทาง (งานโยธา)
2) ตัวรถไฟ
3) ระบบไฟฟ้า
4) ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร
5) สถานีและสิ่งอํานวยความสะดวก และอื่นๆ

ภาพท่ี 4.2 ตัวอย่างองค์ประกอบและสัดส่วนในงานระบบราง 

 ซึ่งเมื่อคํานึงถึงองค์ประกอบของระบบรางทั้ง 5 ประเภทหลักแล้ว พบว่ารายการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับระบบขนส่งทางราง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1-2 
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ตารางที่ 5.1-2 รายการกลุ่มอุตสาหกรรมกับองค์ประกอบระบบราง 

โยธาและทางว่ิง ตัวรถ ระบบไฟฟ้า อาณัติสัญญาณ อ่ืนๆ
1 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก   
8 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ   
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น  
12 กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
13 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ    
14 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก  
19 กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
21  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
23 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก   
26 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม    
27 กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
29 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
37 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก     
38 กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ 
40 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม   
43 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ  

กลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรม
องค์ประกอบระบบราง

3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบรถไฟและผลิตชิน้สว่นรถไฟในประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบระบบรางและกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่ามีช้ินส่วน อุปกรณ์ 

และกรรมวิธีการผลิตในงานระบบรางในทุกองค์ประกอบที่มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการในประเทศ ซึ่งสามารถ
สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังน้ี 

3.1 รางและโครงสร้างทางรถไฟ 
รางและส่วนประกอบทางรถไฟ 
โครงสร้างทางรถไฟประกอบด้วยงาน 2 ส่วนคือ งานโยธา (Civil work) และงานระบบราง (Track work) 

งานโยธาคือโครงสร้างที่อยู่ใต้งานระบบรางลงไป อาจจะเป็นโครงสร้างที่เป็นดินคันทาง (Embankment) 
สะพานรถไฟ (Viaduct) หรือ อุโมงค์ (Tunnel) ก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ตามความเหมาะสม งานระบบราง
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 แบบใช้หนิโรยทาง (Ballasted track)
โครงสร้างทางแบบใช้หินโรยทางจะใช้กับงานทางว่ิงบนดินทั่วไป มีส่วนประกอบหลักดังน้ี
 รางว่ิงและรางกันตก (Running rails and guard rail)
 หมอนรองราง (Sleepers)
 แผ่นรองราง (Resilient rubber)
 เคร่ืองยึดเหน่ียว (Fastening)
 ฉนวนคั่นเคร่ืองยึดเหน่ียว (Insulation Plate)
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 หินโรยทาง (Ballast)
 แผ่นยางรองใต้หมอน (Rubber boots)

ภาพที่ 2.2-1 ส่วนประกอบของระบบยึดเหนี่ยวราง 

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการป้องกันไหล่ทางรถไฟมีใช้หินโรยทาง 

 แบบไม่ใช้หินโรยทาง (Ballastless Track)

โครงสร้างทางแบบไม่ใช้หินโรยทางโดยทั่วไปจะเลือกใช้กับโครงสร้างยกระดับ หรือโครงสร้างใต้
ดิน มีส่วนประกอบหลักดังน้ี 

 รางว่ิงและรางกันตก (Running Rails and Guard Rails)

 รางกันตก (Guard Rails) (ถ้าไม่มีกําแพงกันตก)
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 กําแพงกันตก (Derailment Containments)

 หมอนรองราง (Sleepers)

 ระบบยึดเหน่ียวรางและรางกันตก (Fastening System for Rails and Guard Rails)

 รอยต่อแบบมีฉนวน (Insulated Rail Joints)

 ช้ันรองพ้ืนคอนกรีต (Embedded Concrete Layer)

 เหล็กเสริม (Reinforcement )

 ระบบระบายนํ้าบนพ้ืนรองราง (Surface Drainage from the Top of Track Slab)

 วัสดุหรืออุปกรณ์ดูดซับเสียง (Noise Reduction Material or Equipment)

 ประแจสับราง (Turnouts)

 รอยต่อรางเพ่ือการขยายตัว (Rail Expansion Joints)

 การจัดเตรียมพิเศษและโครงสร้างปรับการทรุดตัว (Transition Structure) ในบริเวณที่

เป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อต่างๆ 

 แผ่นรองป้องกันนํ้า (Waterproof Covering) บริเวณพ้ืนผิวที่จําเป็น

ส่วนของโครงสร้างทางและการวางระบบรางนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมีศักภาพค่อนข้างสูง 
ส่วนประกอบระบบรางที่อุตสาหกรรมไทยยังไม่สามารถผลิตได้เองคือ ราง ชุดประแจทางหลีก ส่วนหมอนคอนกรีต
มีโรงงานผลิตในประเทศอยู่หลายบริษัท ชุดประแจทางหลีกและเคร่ืองยึดเหน่ียวที่ต้องใช้สินค้าจากต่างประเทศน้ัน 
ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมไทยร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีต่างประเทศต้ังโรงงานผลิตขึ้นแล้วคือบริษัท Asia 
Turn Out (ATO) ต้ังอยู่ที่ศูนย์อุตสาหกรรมวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยการร่วมทุนของบริษัทอิตาเลี่ยนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ (มหาชน) จํากัด กับ Vossloh Cofiger ทําให้มีการใช้ช้ินส่วนที่ผลิตได้ในประเทศในบางส่วน
ที่สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของไทยได้ (ดังรูป 2.2-5) 
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ภาพที่ 4.4 รูปแบบโครงสร้างไม่ใช้หินโรยทาง Type 1-3 

ภาพที่ 4.5 Typical Ballastless Track 
(Imbedded PC sleeper with rubber boots for Meter Gauge 
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างช้ินส่วน/วัสดุที่อุตสาหกรรมไทยมีศกัยภาพด้านระบบราง 

สะพานและทางยกระดับ (Bridge and Elevated) 
สะพานและทางยกระดับ เป็นองค์ประกอบของงานโยธาเช่นเดียวกับการก่อสร้างถนน และอาคาร 

ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยมีศักภาพที่ผลิตช้ินส่วนโครงสร้างและช้ินส่วนประกอบอ่ืนๆได้ เช่น 
 แผ่นรองคาน/พ้ืนสะพาน (Bridge bearing)

 รอยต่อระหว่างแผ่นพ้ืนสะพานหรือทางยกระดับ

อุโมงค์ (Tunnel) 
ปัจจุบันอุตาสาหกรรมไทยมีความสามารถในการเจาะอุโมงค์และผลิตช้ินส่วนในการก่อสร้างอุโมงค์

ได้เอง ยกเว้นวัสดุกันร่ัวซึมเช่น ยางกันซึมและน้ํายาที่ยังต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนที่สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นองค์ประกอบคือยางกันซึมระหว่างช้ินวงแหวนอุโมงค์หล่อสําเร็จ แต่จําเป็นต้องมีการวิจัย
และพัฒนาเน่ืองจากช้ินส่วนน้ีต้องมีอายุงานที่ยาวนานไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ 
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างงานช้ินส่วนโครงสร้างทางรถไฟ (Segment of civil work) 

3.2 ตัวรถไฟ 
ประเภทของรถไฟ 
1) รถจักรดีเซลไฟฟา้ (Diesel-Electric Locomotive)

เป็นรถจักรที่ใช้เครื่องดีเซลขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่
ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction motor) เพ่ือขับเคลื่อนรถจักรและลากจูงขบวนรถ รถจักรประเภทน้ีจะมี
ประสิทธิภาพในการส่งถ่ายกําลัง ประมาณ 81%  

(a) 
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(b) 
ภาพที่ 4.8 แผนผังแสดงระบบภายในของรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel-Electric Locomotive) 

(http://technical-railway.web44.net/Diesel-Electric%20Locomotive.html) 

(ก) 

(ข) 
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(ค) 
ภาพที่ 4.9 (ก-ค) ตัวอย่างรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel-Electric Locomotive) ของรฟท 

(http://technical-railway.web44.net/Diesel-Electric%20Locomotive.html) 
2) รถจักรไฟฟ้า (Electric Locomotive)

เป็นรถจักรที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction motor) เป็นตัวขับเคลื่อนรถจักรและลากจูง
ขบวนรถ โดยมีวิธีการรับกระแสไฟฟ้าจากภายนอก สองวิธีคือ แบบท่ีรับจากสายส่งด้านบนขบวนรถ (Overhead 
catenary system) ผ่านสาลี่ (Pantograph) เข้ามาในรถจักร และแบบที่ รับกระแสไฟฟ้าผ่านรางที่สาม 
(Third rail system) 

ภาพที่ 4.10 แผนผังแสดงระบบภายในของรถจักรไฟฟ้า (Electric Locomotive)  
(http://www2.hesston.edu/Physics/electricloco/eleclocop.html) 
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ภาพที่ 4.11 รถจักรไฟฟ้า (Electric Locomotive) แบบรับไฟฟ้าจากสายไฟด้านบน (OCS) 

ภาพที่ 4.12 รถจักรไฟฟ้า (Electric Locomotive) แบบรับไฟฟ้าจากรางที่สาม (Third rail system) 
(http://technical-railway.web44.net/Third%20Rail%20System.html) 

3) รถดีเซลราง (Diesel Multiple Unit: DMU)
เป็นรถไฟที่มีเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กติดต้ังในบริเวณใกล้กับแคร่ (Bogie) กระจายอยู่บนรถ

หลายคันในขบวนรถไฟ วิธีการถ่ายทอดกําลังคล้ายกับของรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) 
คือใช้การถ่ายทอดผ่านระบบไฮดรอลิก (Torque Convertor) และผ่านชุดเกียร์ไปขับล้อของขบวนรถ ในรถ
ดีเซลราง 1 ขบวน จะประกอบไปด้วยรถ 2 ประเภท คือรถกําลัง ที่มีระบบขับเคลื่อนติดต้ังอยู่ (Power car) 
และรถพ่วง ซึ่งไม่มีระบบขับเคลื่อนติดต้ังอยู่ (Trailer car)  
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ภาพที่ 4.13 รปูแผนผังแสดงระบบขับเคลื่อนของขบวนรถดีเซลราง (DMU) 
(http://www.catpower.lv/railway-power/applications/) 

ภาพที่ 4.14 ขบวนรถดีเซลราง (DMU) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) 
(http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1586) 

4) รถไฟฟ้าราง (Electric Multiple Unit: EMU)
มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ รถดีเซลราง (DMU) เพียงแต่เปลี่ยนต้นกําลังและระบบส่งกําลัง เป็น

มอเตอรไ์ฟฟ้าและชุดเกียร์ โดยชุดมอเตอรข์บัเคลื่อนน้ีจะกระจายตัวอยู่บนรถหลายคนัในขบวน มอเตอร์ไฟฟ้า
มีสมรรถนะสูงกว่าเคร่ืองยนต์และไมม่ีการปลอดปล่อยมลพิษในบริเวณท่ีใช้งาน จึงมักนิยมนํามาใช้กับรถไฟฟ้า
รางที่ว่ิงในเมือง หรือในอุโมงค์ใต้ดิน ตัวอย่างเช่น รถไฟฟ้า BTS (ภาพที ่4.15) และรถใต้ดิน MRT เป็นต้น  
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(a) 

(b) 
ภาพที่ 4.15 ขบวนรถไฟฟ้าราง (EMU) ของบริษัท BTS 

(http://th.wikipedia.org/) 

 รูปแบบของขบวนรถไฟแบ่งตามการใชง้าน 
ขบวนรถไฟสามารถแบ่งตามการใช้งานออกได้เป็นดังน้ี 

1) รถไฟขนส่งผู้โดยสารในเมือง (City passenger train) เป็นรถไฟท่ีขนส่งผู้โดยสารในเมือง มี
รูปแบบตามความจุในการขนส่งและความเร็ว แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

รถราง (Trams) มีขนาดเล็ก ส่วนมากว่ิงอยู่บนรางบนท้องถนน มีความเร็วตํ่า แต่มีอัตราเร่งสูง 
เน่ืองจากมีระยะทางระหว่างสถานีทีสั้น และมีจํานวนประตูมากเพ่ือให้ผู้โดยสารเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.16 
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ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างรถราง (trams) Barcelona Trambaix  
(http://www.simplonpc.co.uk/T_Barcelona2.html) 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Metro) แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ 
-  Light Rail Transit System (LRT) เป็นระบบขนส่งมวลชนเบาที่ขนส่ง ทางราง โดยขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าและว่ิงบนรางเหล็ก มีทั้งที่ว่ิงบนทอ้งถนนและบนเขตทางของตัวเองโดยเฉพาะมีความจุของผู้โดยสาร
ประมาณ 20,000 – 40,000 คน ต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบที่ใช้ล้อยางแทนล้อเหล็กด้วย  

-  Heavy Rail Transit System (HRT) เป็นระบบขนส่งที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่ารถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนหรือ “รถไฟฟ้า (Metro)” เป็นระบบหน่ึงของยานพาหนะประเภทขนส่งมวลชนที่มีเส้นทาง
เป็นรางอยู่ใต้ดินหรือรางยกระดับ โดยท่ัวไปอาจจะเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน (Underground หรือ Subway) 
หรือระบบรางในอุโมงค์ (Tube) หรือรถไฟลอยฟ้า (Elevated Rail) เป็นการขนส่งตามเส้นทางไม่เปลี่ยนแปลง
และเป็นไปตามตารางเวลา สําหรับความจุของผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนต่อช่ัวโมงต่อทิศทาง หรือมากกว่า 

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Metro) ชนิด LRT (ซ้าย) HRT (ขวา) ที่ดําเนินการโดย 
Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)  

(http://www.mbta.com/riding_the_t/accessible_services/default.asp?id=19946) 

รถไฟชานเมือง (Suburban train) มีระยะทางในการว่ิงปานกลาง ระยะห่างระหว่างสถานี
มากกว่า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จึงสามารถว่ิงได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่า ที่น่ังและความสบายจะมีมากกว่า
ด้วยเน่ืองจากผู้โดยสารต้องใช้เวลาในการเดินทางค้อนข้างมากตามระยะทางที่ไกลออกไปจากใจกลางเมือง 
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ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างรถไฟชานเมือง (Suburban train) ทีเ่มือง เดลิ (ซ้าย) และ เอเธนส์ (ขวา) 

2) รถไฟขนส่งผู้ โดยสารระหว่างเมือง (Inter-City passenger train) เป็นรถไฟที่ ว่ิงรับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างเมือง ได้แก่ 

รถไฟท้องถ่ิน (Regional train) เป็นรถไฟที่ว่ิงเพ่ือรับส่งผู้โดยสารในชุมชนนอกเมือง เช่นรับส่ง
ระหว่างตําบล อําเภอ ไปสู่ตัวจังหวัด รถชนิดนี้จะมีปริมาณตู้โดยสารต่อขบวนไม่มากนัก ประมาณ 2-6 ตู้ 
ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสารในพ้ืนที่น้ันๆ ส่วนความเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของรถไฟ และระยะห่างระหว่างแต่ละสถานี
ที่ว่ิงให้บริการ โดยอยู่ที่ประมาณ 120-160 กม/ชม (ข้อมูลอ้างอิงจากต่างประเทศ) 

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างรถไฟท้องถิ่น (Regional train) รุ่น Coradia ของ บริษัท Alstom 
(http://www.alstom.com/transport/products-and-services/trains/regional-train-coradia/) 

รถไฟระหว่างเมือง (Inter-City train) เป็นรถที่ว่ิงเช่ือมระหว่างเมืองใหญ่ๆ มีจํานวนสถานี
ที่จอดน้อยกว่ารถไฟท้องถิน่ จึงมีความเร็วในการว่ิงที่สูงกว่า รถไฟท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีจํานวนตู้โดยสารต่อขบวน
ประมาณ 6-12 ตู้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสาร จะมีความสะดวกสบายของท่ีน่ังมากกว่ารถไฟท้องถิ่น ความเร็ว
อยู่ที่ประมาณ 145-225 กม/ชม (ข้อมูลอ้างอิงจากต่างประเทศ) 
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ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างรถไฟระหว่างเมือง (Inter-City train) ของ British Rail (ซ้าย) และ ของ 
Central Japan Railway Co. (ขวา) 

(http://www.england.edu/travel/england-transportation-guide/) 
(http://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo_e/pages/jrc383.htm) 

รถไฟความเร็วสูง (High speed train) เป็นรถไฟที่ว่ิงรับส่งระหว่างภูมิภาคและเมืองขนาดใหญ่ 
ที่มีประชากรมาก มีความเร็วในการว่ิงบริการ ประมาณ 250-400 กม/ชม มีจํานวนตู้โดยสารประมาณ 10-16 ตู้ 
มีระดับความสบายของที่น่ังมากกว่ารถไฟท้องถิ่นและรถไฟระหว่างเมือง  

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างรถไฟความเร็วสูง (High speed train) Shinkansen ของประเทศญี่ปุ่น 
(http://www.ushsr.com/benefits/greenjobs.html ) 

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างรถไฟความเร็วสูง (High speed train) ICE (ซ้าย) และ ICx (ขวา) ของเยอรมัน 
(http://www.4rail.net/ref_fast_ices.php) 

(http://www.railway-technology.com/projects/siemens-icx-high-speed-trains-germany/) 
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ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างรถไฟความเร็วสูง (High speed train) ของประเทศจีน รุ่น CRH2C และ CRH3C 
(ซ้าย และ ขวา รูปซ้าย) และรุ่น CRH380A (รูปขวา) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_China) 

3) รถไฟขนส่งสินค้า (Freight train)
เป็นรถไฟที่ใช้ว่ิงเพ่ือรับส่งสินค้าระหว่างย่านหรือเมือง ขนาดและภาระของรถขนส่งสินค้าข้ึนอยู่กับ

สินค้าและ ขนาดของรางรถไฟ โดยทั่วไปรถขนส่งสินค้าจะมีค่า นํ้าหนักต่อเพลา ที่ประมาณ 20ตัน แต่จะมี
บางประเภท ที่อาจมีค่าได้ถึง 40 ตัน ซึ่งจําเป็นต้องว่ิงบนทางรถไฟที่ออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือรองรับค่าภาระ
ที่มากขนาดนั้น ส่วนความเร็วของรถไฟขนส่งสินค้า จะไม่สูงมากนัก คืออยู่ที่ประมาณ 90-145 กม/ชม  

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างรถไฟขนส่งสินค้า (Freight train) ที่ Arizona (ซา้ย) และ California (ขวา) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_freight_transport) 

3.3  ระบบต่างๆ ในขบวนรถไฟ 
1) โครงหลัก (Main Frame)

คือโครงสร้างหลักของตู้รถไฟ (car train) เปรียบได้กับ chassis frame ของรถบรรทุก แต่ของรถไฟ
เป็น platform เต็มตามขนาดของ car train ส่วน main frame น้ีเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้ยึด Bogie และ ตัวถัง 
(car body) เข้าด้วยกันเป็นขบวนรถไฟ ส่วนใหญ่แล้ว main frame จะสร้างจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูง 
ที่ด้านหน้าของหัวรถไฟจะมีกันชน (Front bumper) ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับแรงกระแทกจากการชน      

2) ตู้รถไฟ (Car Body)
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คือตัวโครงสร้างหลักของตู้รถไฟ (car train) ซึ่งมักสร้างจาก high tensile steel สแตนเลส 
หรืออลูมิเนียม โดยอลูมิเนียม จะมีนํ้าหนักเบาที่สุด และไม่เป็นสนิม จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่น 
รถไฟฟ้าในโครงการ Airport link เป็นต้น ตู้โดยสาร (Car Body) น้ีจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกัน
ผู้โดยสารจากอุบัติเหตุจากการชนหรือพลิกตกราง ลักษณะโดยรวมจะเป็นโครงสร้างโลหะทรงกล่องและมีเปลือก 
(shell) โลหะหรือ วัสดุคอมโพสิต ปิดอยู่ภายนอก และมีกระจกและประตูประกอบอยู่ด้วย ในการออกแบบ 
Car Body จะต้องทําการวิเคราะห์ความเค้นและลักษณะการเสียรูปขณะเกิดการชน โดยใช้ Finite Element 
method และต้องทําการทดสอบจริงด้วย ส่วนหัวด้านหน้าของรถไฟฟ้าจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับ
หลักอากาศพลศาสตร์ เพ่ือลดแรงต้านอากาศและเพิ่มเสถียรภาพในการเคล่ือนที่ ส่วนใหญ่แล้วบริษัทผู้ผลิต
รถไฟฟ้าจะเป็นผู้ผลิตตู้โดยสารด้วย  

ส่วนประกอบของตู้รถไฟ (Car body) มีดังน้ี 
- หลังคา (Roof) 
- ผนังด้านข้าง (Sidewall) 
- แผ่นพ้ืน (Floor panel) 
- แผ่นปิดหัวท้าย (Front and rear end panel) 

3) อุปกรณ์ภายในตู้รถไฟ (Car interior)
คือส่วนตกแต่งภายในของตู้รถไฟ (Car train) ซึ่งมักทําจากวัสดุที่เป็นพลาสติก หรือไฟเบอร์ที่

ไม่ลามไฟและไม่เกิดควันพิษ มีส่วนประกอบ ดังน้ี คือ  
- ส่วนหุ้มผนังห้องโดยสาร (Interior Cladding) และฉนวน (Insulator) 
- เพดานห้องโดยสาร (Ceiling passenger area) 
- ระบบส่องสว่างภายใน  
- ราวจับและช้ันวางของ ซึ่งมักทําจากสแตนเลส มือจับ มักทําจาก พลาสติก หรือ ยาง  
- ที่น่ังผู้โดยสาร อาจทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหรือ เบาะที่มีผ้าหุ้ม  
- พ้ืนของตู้โดยสาร มักเป็น พ้ืนกันการลื่นไถล (Nonslip floor)  
- กระจกนิรภัย (Sidewall window) 
- ป้ายบอกข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสาร เช่น บอกสถานี และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง  
- อุปกรณ์อ่ืน  ๆเช่น เครื่องมือสําหรับทุบกระจกให้แตกเวลาเกิดอุบัติเหตุ, อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 
- เคร่ืองหมาย และ สัญลักษณ์ ต่างๆ (Labeling) 

4) อุปกรณ์ภายนอกตู้รถไฟ (Car Exterior)
ดังแสดงในภาพที่ 1.21 คือ อุปกรณ์ภายนอกของรถ ประกอบด้วย เช่น
- ระบบส่องสว่าง (Lighting system)
- กระจกหน้า และด้านข้างรถ
- ที่ปัดฝนและระบบล้างกระจกหน้า
- ป้ายบอกข้อมูลต่างๆท่ีด้านหน้ารถ
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- ส่วนเช่ือมต่อรถไฟแต่ละขบวน (Intercar Gangway) 
- ขั้นบันได (Footsteps) 
- เคร่ืองหมาย และ สัญลักษณ์ ต่างๆ (Labeling and painting) 
- แตรหน้ารถ 
- ช้ินส่วนสําหรับปรับปรุงและลดแรงต้านอากาศ เช่น Spoiler 
- ระบบท่อ และสายไฟ รวมท้ัง Accessories อ่ืนๆ 

5) ห้องควบคุมรถ (Operator’s cab)
เป็นส่วนของห้องควบคุมรถ ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.26 มีส่วนประกอบ เช่น
- เก้าอ้ีพนักงานขับรถ (Driver’s seat)
- กระจกหน้าและม่านบังแดด (Windshield complete)
- ฉนวน (Insulator)
- ผนังหุ้มภายใน (Cab interior cladding)
- ผนังก้ันระหว่างห้องควบคุมและห้องโดยสาร (Partition wall)
- ส่วนเพดานของห้องควบคุม (Ceiling cab)
- แผงควบคุมรถ (Driver’s desk)
- อุปกรณ์สื่อสาร
- อุปกรณ์ควบคุม

Air Condition Unit 
(Driver)

Bogie
Coupler

Door
Pantograph

Air Condition Unit 
(Passenger)

Transformer / 
Converter Unit

Bumper

Horn
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Bogie

Ventilation hatchesAir Condition Unit 
(Driver)

Air Condition Unit (Passenger)

Bogie

ภาพที่ 4.25 แสดงส่วนภายนอกของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 

ภาพที่ 4.26 แสดงส่วนห้องคนขับของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค ์
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6) โบก้ี (Bogie)
 เป็นส่วนสําคัญที่รองรับตู้รถไฟไว้และมีส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนและเบรกและระบบกัน

สะเทือนอยู่ โดยใน หน่ึงตู้ (car train) จะมี 2 แคร่ หรือ มีการใช้โบก้ีร่วมกันระหว่างตู้โดยสาร ในกรณี ตู้แบบ 
Articulated car train ในกรณีของรถไฟแบบ DMU และ EMU ในหนึ่งโบก้ีประกอบไปด้วย 2 ถึง 4 ล้อ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.25 ตู้รถไฟบางตู้จะมีระบบขับเคล่ือนติดต้ังอยู่ แต่บางตู้ไม่มี ตัวอย่างดังภาพที่ 4.26 และ
ภาพที่ 4.27 สําหรับวัสดุที่ใช้สร้างโบก้ี (Bogie) น้ีทํามาจาก เหล็กแผ่นข้ึนรูปนํามาประกอบโดยวิธีเช่ือมและ 
ต้องทนทานต่อการกัดกร่อน รายละเอียดของโบก้ี น้ันประกอบไปด้วย  

ก) ล้อ และเพลา (Wheels and axles) ประกอบไปด้วย  
- ล้อ (Wheel) และเพลา (Axle) อาจเป็นเหล็กหล่อช้ินเดียว หรือ หลายช้ินเช่ือมเข้า

ด้วยกัน เรียกว่า ชุดล้อ (Wheelset) 
- ลูกปืน (Bearing)  
- ระบบหล่อลื่นล้อ เช่น จาระบีแบบแข็ง (Hard grease) 
- เซ็นเซอร์วัดรอบของล้อ 

ข) ระบบขับเคลื่อน (Traction system) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 
- มอเตอร์ขับเคลื่อนกระแสสลับ หรือกระแสตรง (Traction motor) แล้วแต่รุ่นรถไฟฟ้า 
- เคร่ืองแปลงไฟ (Convertor, Inverter system) 
- ระบบหล่อเย็น หรือระบายความร้อน มอเตอร์ 
- ตัวควบคุมมอเตอร์ (Motor controller unit) 
- Accessories อ่ืนๆในระบบควบคุมมอเตอร์  
- เกียร์ทด (Transmission gear box) 

ค) ระบบห้ามล้อ (Brake system)   
ง) ระบบกันสะเทือน (Suspension system) ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก คือ 

- Primary suspension coil spring คือ คอยล์สปริง และ สปริงยาง (Cone rubber 
spring) ซึ่งเป็นส่วนรับภาระหลักของระบบ suspension 

- Secondary suspension air spring คือ แอร์สปริง หรือ ถุงลม ที่เป็นส่วนรับภาระ
รองของระบบ suspension โดยประกอบไปด้วย ระบบควบคุมแรงดันลม และ
อุปกรณ์จ่ายลม ซึ่งใช้ร่วมกับระบบอ่ืนๆ 

- แดมเปอร์ (Damper or Shock absorber) เป็นส่วนที่ใช้เพ่ือหน่วงการสั่นสะเทือน
ของตัวรถไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดความน่ิมนวลมากขึ้น  

- เหล็กกันโคลง (Stabilizer Anti-roll bar) เหล็กกันโคลง จะติดต้ังในแต่ละแคร่ ทํา
หน้าที่ลดการโอนเอียงของตัวรถไฟฟ้าในขณะเลี้ยวเข้าโค้ง หรือ ในกรณีที่ปะทะกับ
แรงลมที่ มี ค ว าม เร็ วสู ง  โด ย ชุ ดขอ ง  Anti Roll Bar ป ระกอบ ไป ด้ วย  bar 
arrangement และ two guide bars ติดต้ังภายใต้โครงรถ  
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จ) Accessories อ่ืนๆ ที่ติดต้ังบริเวณโบก้ี เช่น 
- บังโคลน (Mud guard) 
- เซ็นเซอร์ของระบบ Signaling 
- ระบบเพ่ิมแรงเสียดทานให้กับรางที่ ลื่น (Sanders) 
- ระบบท่อและสายไฟต่างๆ 
- จุดยึดระหว่าง แคร่ และ Main frame  ของรถ 
- เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ ต่างๆ 

Damper

Wheel

Bogie main frame

Coil spring

Air spring

Wheel speed 
sensor

Coil spring

ภาพที่ 4.27 แสดงตัวอย่างของแคร่แบบมีระบบขับเคลื่อน ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 

7) ระบบห้ามล้อ (Braking system)
เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ห้ามล้อของขบวนรถไฟ ระบบห้ามล้อจะถูกติดต้ังใน โบก้ี (Bogie) และ

บางส่วนอยู่ด้านล่างของ ตู้โดยสาร (Car body) เช่น หม้อลม (Air reservoir tank) ที่ใช้ในระบบเบรกแบบ
กลไก (Mechanic brake), ตัวต้านทานท่ีใช้รับกระแสที่มากเกินไปที่เกิดขึ้นจากระบบห้ามล้อด้วยมอเตอร์ 
(Resistor) ระบบห้ามล้อมีสองระบบ คือ  

ก) ห้ามล้อโดยใช้การหน่วงของมอเตอร์ (Dynamic brake)  
เป็นระบบเบรกท่ีใช้มอเตอร์เบรก คือใช้มอเตอร์เป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดโหลด ที่

สามารถหน่วงความเร็วของรถไฟได้ และจะจ่ายไฟฟ้าไปที่ตัวต้านทาน (Resistor) เพ่ือเปล่ียนเป็นพลังงาน
ความร้อนและระบายความร้อนออกสู่อากาศภายนอก หากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มีการส่งกลับเข้าไปในระบบ
จะเรียกว่าเป็น Regenerative brake 

ข) ห้ามล้อโดยใช้ระบบทางกล  / แรงเสียดทาน  (Mechanical brake / Friction 
brake)  
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ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 4.28 เป็นระบบเบรกที่ใช้กลไกทางกลและแรงเสียดทานทาง
กลในการเบรก คือ ใช้เบรกแบบจาน (Disc brake) เพ่ือช่วย Dynamic brake หยุดรถในบางกรณีเช่น เมื่อ
ความหน่วงไม่พอ ต้องการจอด หรือกรณีฉุกเฉิน ระบบเบรกน้ีรวมไปถึง Parking brake ด้วย 

   ในระบบเบรกน้ีมีส่วนประกอบย่อย คือ 
- กระบอกสูบเบรก (Brake Cylinder, brake caliper) 
- จานเบรก (Brake disc) 
- โครงสร้างกลไกการกดเบรก 
- สาย/ท่อ ของระบบเบรก 
- ระบบลมสําหรับเบรก 
- ระบบควบคุมการเบรก (Brake control unit) 
- ระบบเพ่ิม แรงเสียดทานให้กับรางที่ลื่น (Sanders) โดยการฉีดทรายลงไปบนพ้ืนผิวของราง 
- ถังเก็บลมสําหรับระบบห้ามล้อ (Brake supply reservoir: BSR) 

Brake Disc

Brake Pad

Brake 
Cylinder

ภาพที่ 4.28 แสดงตัวอย่างห้ามล้อโดยใช้ระบบทางกล (แรงเสียดทาน) 

8) ระบบขับเคลื่อน (Traction System)
ในรถไฟจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหน่ียวนํา (Induction motor) ในแต่ละมอเตอร์

ที่ติดต้ังที่เพลาของแคร่จะเรียกชุดน้ีว่า Drive unit จะประกอบไปด้วย  
- มอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Motor)  จะติดต้ังอยู่ที่โครงแคร่ (Bogie) 
- Flexible coupling  : จะส่งทอดแรงบิด (Traction Torque) จาก มอเตอร์ขับเคลื่อน 

(Traction motor) ไปยังชุดเกียร์ทดที่เพลาขับ (Axle gear unit)  
- เกียร์ทด (Gear Unit /Transmission)  
- เซ็นเซอร์วัดความเร็ว (Speed sensor / Tachometer) 
หน้าที่ของระบบขับเคลื่อน จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยที่ปลายเพลาจะติดต้ังเฟือง

ขับส่งกําลังผ่านเกียร์ที่ติดต้ังอยู่บนเพลาล้อ ทําให้ล้อหมุนเคลื่อนที่ไปได้ โดยการทํางานของมอเตอร์น้ันจะ
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รับแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้การ ในช่วงของการเบรก มอเตอร์จะเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนเป็นเคร่ืองกําเนิด
กระแสไฟฟ้า (Generator) แทน โดยการหมุนขับของล้อ (พลังงานจลน์) รถไฟฟ้า จะเป็นการหมุนป่ันให้
เคร่ืองกําเนิดกระแสไฟฟ้าเหล่าน้ีผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา และส่งไปผ่านตัวต้านทานในวงจร Brake Chopper 
เพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วระบายทิ้งออกไปโดยใช้พัดลมเป็นตัวช่วย ตัวอย่างระบบขับเคลื่อน
แสดงในภาพที่ 4.29 

Transmission gear box

Electric Motor

Wheel

Axle

Hard grease

ภาพที่ 4.29 แสดงระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 

9) เครื่องพ่วง (Coupler)
เป็นช้ินส่วนที่ใช้ต่อเช่ือม ตู้ (car train) แต่ละคันเข้าด้วยกันเป็นขบวนรถไฟมีทั้งแบบ อัตโนมัติ

(automatic) และ แบบกึ่งถาวร (Semi-permanent / manual) รูปตัวอย่างดังแสดงในภาพที่ 4.30 
ก) Automatic Coupler  

 ตัวรถไฟฟ้าชนิด A-car จะติดต้ังเคร่ืองพ่วงอัตโนมัติ โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
เครื่องพ่วงอัตโนมัติทางกลและทางไฟฟ้า, ท่อลม และ draw gear system การปลดขอพ่วงน้ัน สามารถ
ควบคุมได้จากโต๊ะของพนักงานขับรถ หรือ ลงมาปลดขอพ่วงด้วยตัวพนักงานเองก็ได้  

ข) Semi-permanent (Manual) Coupler  
 การออกแบบ drawbar น้ันจะต้องคํานึงถึง ความปลอดภัย และ การเช่ือมต่ออย่างอิสระ

ของเคร่ืองพ่วงต้องทําให้ง่ายต่อการปลดเครื่องพ่วงออกจากกัน ลักษณะการติดต้ัง drawbar จะติดต้ังบริเวณ
ขอพ่วงเพ่ือป้องกันไม่ให้ขอพ่วงเกิดการผิดรูปร่างไป  

- Semi permanent Coupler ในการทํางานจะใช้หลักการดูดซับพลังงานจากแรง
กระแทก แรงดึงและดันของขอพ่วง 

- Jumper cables คือ อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อไฟฟ้าระหว่างตู้แต่ละตู้ 
- การต่อขอพ่วงและการปลดขอพ่วงจะใช้รูปแบบ manual 
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ภาพที่ 4.30 แสดงระบบข้อต่อ (Coupler) ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง 

10) ระบบประตู (Door system)
คือระบบประตูสําหรับผู้โดยสาร, ประตูสําหรับคนขับ, ประตูระหว่าง ตู้ (car train) และ

ประตูฉุกเฉินในรถไฟฟ้า อาจเป็นชนิดกักอากาศ (air-tight) หรือแบบธรรมดา โดยทั่วไประบบประตูมี
ส่วนประกอบดังน้ี 

- โครงสร้างประตู 
- ระบบขับเคลื่อนประตู (Dorr drive) 
- ระบบล็อคประตู (Lock mechanism) 
- ระบบควบคุมการเปิดปิด (Open/close control) 
- ปุ่มเปิดปิดประตู (Push button) 

11) ระบบส่องสว่าง (Lighting)
คือระบบส่องสว่างของรถ ได้แก่ 
- ระบบส่องสว่างภายนอก (Exterior lighting) 
- ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (Interior lighting) 
- ระบบส่องสว่างภายในห้องคนขับ (Operator’s cab lighting) 
- ระบบไฟสัญญาณและไฟบอกสถานะการทํางานบกพร่อง (Failure indication light) 
- วงจรและระบบสายไฟ (Electric circuit and wiring) 
- ไฟฉุกเฉิน (Emergency lighting) 

12) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air condition and ventilation system)
ระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศ ติดต้ังบนตัวรถแต่ละคันโดยกําหนดให้ทํางานอัตโนมัติ

ทั้งในห้องพนักงานขับรถและห้องผู้โดยสาร โดยในรถไฟฟ้าแต่ละคันจะติดต้ังระบบปรับอากาศไว้บนหลังคา
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จํานวน 2 เคร่ืองที่เหมือนกัน ในชุดของระบบปรับอากาศ จะใช้ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature 
Sensor) ในการควบคุมอุณหภูมิ 

ระบบปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสาร ประกอบด้วยส่วนประกอบเช่น 
- Compressor 
- Condenser and Evaporator 
- Ventilation fan 
- Air condition inverter 
- Air condition controller 
- Air Purifier 

13) ระบบผลิตและจ่ายลม (Pneumatic system or Air supply system)
เครื่องอัดอากาศ ( Compressor ) จะติดต้ังอยู่ที่ C-car  โดยการทํางานของ Compressor

สามารถอัดอากาศได้มากที่สุด 10 Bar นอกจากนั้นที่ตัวของ Compressor ยังมีการป้องกันการอัดอากาศ
มากเกินด้วยการติดต้ัง Safety Valve  มอเตอร์ที่ขับ Compressor น้ันจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 400V 
จาก Auxiliary inverter มาเป็นไฟเลี้ยงให้ทํางาน  การควบคุมมอเตอร์ที่ขับ Compressor น้ันจะควบคุม
จาก Pressure switch sensing ที่ติดต้ังอยู่ที่ท่อลมหลัก การทํางาน Compressor จะตัดการทํางานเมื่อ
ลมเข้าถังจนถึง 8.5 Bar ภายในท่อลมจะ Switch off เมื่อความดันภายในท่อลมประธานมีความดันถึง 10 Bar 
เมื่ออากาศซ่ึงถูกอัดออกมาจาก Compressor ผ่าน Twin tower air dryer unit ทําให้อากาศถูกดักจับความช้ืน
เอาไว้ทําให้ได้อากาศแห้งออกมา  อากาศที่แห้งน้ีจะทําให้ความช้ืนสัมพัทธ์ลดลงตํ่ากว่า 35% จึงทําให้ไม่เกิด
การกัดกร่อน ภายในระบบลม (ในกรณีที่ใช้ท้อโลหะ แต่ปัจจุบัน นิยมใช้ท่อที่ทําจากสแตนเลส หรือ โลหะผสม 
ทําให้ลดปัญหาเร่ืองการกัดกร่อนลงได้มาก) และป้องกันการปนเป้ือนของน้ําเข้าไปรบกวนระบบวาล์วต่างๆ 
ซึ่งอาจทําให้ระบบห้ามล้อทํางานผิดพลาดได้ 

ส่วนประกอบของระบบนี้ เช่น 
- Air compressor 
- Air reservoir 
- Air dryer unit 
- Check valve and Safety valve 
- ระบบท่อและสายไฟ 

3.4  แนวทางการผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในขบวนรถไฟขึ้นภายในประเทศ 
ในปัจจุบันน้ีมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) น้ันสามารถที่จะซ่อมบํารุงได้โดยบริษัทใน

ประเทศ ได้แก่  
1) การทดสอบและซ่อมบํารุงมอเตอร์ลากจูงรถไฟที่ บริษัท Asia Engineering & Service

(Thailand) จํากัด http://www.asiaengineering.co.th/ ดัง แสดงในภาพที่ 4.21 
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ภาพที่ 4.31 การทดสอบมอเตอร์ลากจูง ที่บริษัท Asia Engineering & Service (Thailand) จํากัด 

2) การทดสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของมอเตอร์ลากจูงรถไฟท่ี บริษัท Asia Motor Service
Center จํากัด http://www.amc.co.th/Railway.htm โดยที่บริษัท AMC น้ีสามารถซ่อมบํารุงช้ินส่วย
มอเตอร์ลากจูงได้หลายส่วนดังน้ี  

-  Traction Motor  
-  Traction Alternator 
-  Main Generator 
-  Diesel Generator set 
-  Shaft Rotor 
-  Commutator 
-  และอื่นๆ  

ภาพที่ 4.32 การซ่อมแซมมอเตอร์ลากจูงรถไฟ ที่บริษัท Asia Motor Service Center จํากัด 
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ภาพที่ 4.33 การซ่อมแซมอุปกรณ์ของมอเตอร์ลากจูงรถไฟ ที่บริษัท Asia Motor Service Center จํากัด 
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3) แนวทางในการผลิตช้ินส่วนมอเตอร์ลากจูงรถไฟภายในประเทศ มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี
- ทําขั้นตอนวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพ่ือออกแบบมอเตอร์

ลากจูงให้มีพิกัด และประสิทธิภาพเท่ากับหรือดีกว่า ของเดิมที่มีอยู่โดยใช้เครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความเช่ียวชาญด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine) โดยทําการออกแบบ
ตามมาตรฐานสากล เช่น IEC เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 4.34 

ภาพที่ 4.34 การออกแบบแกนเหล็กสเตอร์ของมอเตอร์ลากจูงโดยใช้โปรแกรม 3มิติ และโปรแกรม
วิเคราะห์เส้นแรงแม่เหล็กโดยใช้ Finite Element Analysis (FEA) 

 - สร้างต้นแบบมอเตอร์ลากจูง (Traction Motor Prototype) จากข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้
โดยใช้วัสดุที่หาได้ภายในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนท่ีสามารถผลิต
ชิ้นส่วนต่างๆ ของมอเตอร์ลากจูง และทําการทดสอบต้นแบบมอเตอร์ลากจูงในห้องปฏิบัติการเพื่อหา
ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะต่างได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.35 

ภาพที่ 4.35 ต้นแบบของมอเตอร์ลากจูงที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศ  

 - นําต้นแบบของมอเตอร์ลากจูงที่สร้างขึ้นมาไปทดลองใช้กับรถไฟจริง โดยขึ้นตอนนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมการขนส่งทางราง, มหาวิทยาลัย, 
และบริษัทเอกชนที่ผลิตช้ินส่วนในประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4.36 
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ภาพที่ 4.36 การติดต้ังมอเตอร์ลากจูงต้นแบบที่ผลิตโดยผูผ้ลิตในประเทศ เพ่ือทําการทดสอบกับรถไฟจริงๆ  
3. ระบบจ่ายไฟฟ้า

ระบบจ่ายพลังงานให้กับโครงการรถไฟฟ้าเป็นระบบที่มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นระบบหลัก
หรือแหล่งจ่ายกําลังให้กับขบวนรถไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนไปได้ การออกแบบระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
นอกจากจะมุ่งเน้นความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าแล้วยังต้องมุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพของระบบ โดยรวม จึง
มีรายละเอียดและความซับซ้อนของระบบมากกว่าการจ่ายไฟให้กับโรงงานหรืออาคารทั่วไป เน่ืองจากต้องมี
การควบคุมความคงที่ของแรงดันและความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระยะทางที่ไกล รวมถึงความ
ยุ่งยากของการจ่ายพลังงานไฟฟ้ากําลังสูงให้กับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงที่ต้องมีการใช้ศาสตร์
ของไฟฟ้า เคร่ืองกล และวัสดุเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 

รถไฟฟ้าใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าที่ส่งจ่ายมาตามระบบสายส่งแรงสูง ดังน้ันการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับขบวนรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับมาจากระบบ
แรงสูงให้มีระดับแรงดันที่เหมาะสมกับการจ่ายให้กับระบบขับเคล่ือนขบวนรถและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
โดยแบ่งระบบไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าเป็น 2 ระบบคือ  

3.1 ระบบกระแสตรง (DC Electrification System) จะรับไฟฟ้าแรงดันสูงจากระบบเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับและมีสถานีไฟฟ้า (Receiving Substation: RSS) ลดระดับแรงดันให้มีค่าตํ่าลงเป็นระดับที่
เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ชุดเรียงกระแส (Rectifier) เพ่ือเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมีใช้อยู่ในระบบของ BTS 
และ MRT ที่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์ ดังแสดงในภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC Electrification System) [1] 

3.2 ระบบกระแสสลับ (AC Electrification System) จะรับไฟฟ้าแรงดันสูงจากระบบเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับและมีสถานีไฟฟ้า (Receiving Substation: RSS) ลดระดับแรงดันให้มีค่าตํ่าลงเป็นระดับ
ที่เหมาะสมกับชุดขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ซึ่งมีใช้อยู่ในระบบของ ARL ที่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 25,000 
โวลต์ 1 เฟส 50 Hz ดังแสดงในภาพที่ 4.38 

ภาพที่ 4.38 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC Electrification System)[1] 
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สําหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุดขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
1.ระบบการใช้รางที่สาม (Third Rail System)  ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบรางที่สามนิยมใช้ในการจ่าย

ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง(DC Electrification System) ที่ระดับแรงดันไม่สูง มีข้อดีในเร่ืองของผลกระทบด้าน
มลพิษทางสายตา เพราะไม่มีโครงสร้างของระบบป้อนกระแสไฟฟ้าที่รกรงรังอยู่เหนือรางรถไฟ แต่มี
ข้อจํากัดในการใช้งานและด้านความปลอดภัย ระบบน้ีจึงมักใช้กับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือระบบขนส่งมวลชนที่
อยู่ในเมืองซึ่งไม่มีคนและสัตว์เลี้ยงเดินบนทางรถไฟ เพราะอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้  และ
จํานวนสถานีจ่ายไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟฟ้าแบบรางท่ีสามจะมีค่อนข้างถี่ระยะห่างแต่ละสถานีประมาณ 2-3 
กิโลเมตร จึงทําให้ต้นทุนการติดตั้งระบบการป้อนกระแสไฟฟ้ามีค่าที่สูง โดยอุปกรณ์รางที่สามและฝาครอบ
ราง อุปกรณ์จับยึดรางพร้อมฉนวนไฟฟ้าและสายไฟ ซึ่งมีช้ินส่วนสําคัญยังไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ  

ภาพที่ 4.39 อุปกรณ์จับยึดสายส่งแบบรางที่สาม[2] 
2. ระบบสายส่งเหนือราง (Overhead Wire System) ระบบสายส่งเหนือรางเหมาะสําหรับ

ระบบจ่ายไฟฟ้าของรถชานเมืองและระหว่างเมืองที่ว่ิงด้วยความเร็วสูงกว่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง ใช้
กําลังงานไฟฟ้ามากกว่า ดังน้ันจึงนิยมใช้ระบบส่งจ่ายแบบไฟฟ้ากระแสสลับ(AC Electrification System) 
ที่มีแรงดันสูงที่นิยมใช้มากที่สุด 25,000 โวลต์ ซึ่งสามารถส่งได้ในระยะทางไกล โดยการติดต้ังสถานีไฟฟ้า
ย่อยน้อยกว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรง สถานีไฟฟ้าย่อยหน่ึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไกลประมาณ 50-100 
กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการเดินรถ จึงทําให้ต้นทุนการติดต้ังระบบป้อนกระแสไฟฟ้าตํ่า แต่ข้อเสียคือ
จะต้องมีโครงสร้างของระบบสายส่งที่รุงรังอยู่เหนือรางไม่น่าดู จํานวนอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายเหนือราง
จะมีมากกว่าระบบรางที่สาม ดังภาพที่ 4. เน่ืองจากต้องมีการยกระดับสายส่งด้วยเสาส่งและติดต้ังสายส่งไป
บนเหนือตัวรถ การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่าน Contact Wire ซึ่งมีกระแสตํ่ากว่าระบบรางที่สามทําให้ใช้สายส่ง
พ้ืนที่หน้าตัดที่เล็กกว่า 
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ภาพที่ 4.40 อุปกรณ์จับยึดสายส่งแบบสายส่งเหนือราง [2] 

3.3 อุปกรณ์ในระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบราง จะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1.ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า(Electrification) ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่จัดการด้านการจ่าย

ไฟฟ้าที่ได้รับมาจากการไฟฟ้าไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบรางได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยรับไฟฟ้า(Receiving 
Substation :RSS) สถานีไฟฟ้าย่อยสําหรับจ่ายให้กับระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า(Traction Substation : 
TSS) และสถานีไฟฟ้าย่อยจ่ายให้กับสาธารณูปโภคต่างๆ (Service Substation :SSS) ซึ่งจะประกอบไป
ด้ วย  อุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ าแ ร งสู ง เช่ น  HV Power Transformer , AIS ห รือ  GIS HV switchgear ,MV 
switchgear และ Rectifier Component เป็นต้น ในส่วนระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าน้ี อาศัยองค์ความรู้
ของการส่งจ่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมในประเทศดําเนินการเรื่องช้ินส่วนอุปกรณ์และการติดต้ังระบบ ซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนที่ดําเนินการได้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศได้ 
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ภาพที่ 4.41 ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบราง[1] 

2. ระบบจ่ายไฟให้กับส่วนขับเคลื่อนรถไฟฟ้า(Traction System) ซึ่งได้แก่อุปกรณ์การจ่ายไฟ
ในระบบการใช้รางที่สาม (Third Rail System) และ ระบบสายส่งเหนือราง (Overhead Wire System) 
ในส่วนน้ีอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศยังเข้าไปมีส่วนร่วมไม่มากนัก โดยเฉพาะช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบ
ติดต้ังในระบบจ่ายไฟตามทางรถไฟท่ีมีจํานวนการใช้งานค่อนข้างมาก ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมเพ่ือ
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศ ทั้งน้ีในส่วนงาน
ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการดําเนินการโดยผู้ประกอบการไทยซึ่งมีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็น
อย่างดี จึงเป็นโอกาสดีที่ควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้ช้ินส่วนในประเทศ โดยผู้ผลิตอุตสาหกรรมใน
ประเทศที่มีความพร้อมจะสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับระบบรางได้แก่ 

1.อุตสาหกรรมการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า (Electrical insulator) ซึ่งส่วนมากเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก
เน้ือ Porcelain ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตและจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ระบบการผลิตที่ทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดินเตาเผาและมี
ระบบประกันคุณภาพ ทําให้มีความสามารถในการผลิตและจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง  
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ภาพที่ 4.42 อุตสาหกรรมผูผ้ลิตฉนวนลูกถ้วยภายในประเทศ 

2.อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของโครงสร้างเสา 
(Supporting structure) อุปกรณ์เท้าแขน (Cantilever) ในระบบ Overhead Wire และรางจ่ายไฟฟ้าใน
ระบบ Third Rail  

ภาพที่ 4.43 สว่นของโครงสร้างเสา (Supporting structure) อุปกรณ์เท้าแขน (Cantilever) 

3.อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับสายส่งในระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบราง
ได้เช่น Feeder wire , Ground wire เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
[1] http://staff.kmutt.ac.th/~mongkol.kon/eee424/Present_June7_17_v1.pdf 
[2] โครงการวิเคราะห์และจัดลําดับการใช้ช้ินส่วนระบบราง 
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ระบบอาณัติสญัญาณและการสื่อสาร 
คือระบบที่จะใช้ในการสื่อสารและยืนยันตําแหน่งของรถไฟที่อยู่บนราง โดยจุดประสงค์หลักที่การ

ควบคุมการเดินรถให้เป็นไปโดยมีความปลอดภัยสูงสุด เน่ืองมาจากรถไฟมีระยะการเบรกท่ีไกลและ
พนักงานขับรถไฟไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันท่วงทีในกรณทีี่มีสิ่งกีดขวางอยู่บนรางรถไฟในระยะสายตา ย่ิงมี
การพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นรถไฟความเร็วสูงระยะการเบรกย่ิงไกลและไมส่ามารถใช้การสื่อสารและการ
ยืนยันตําแหน่งของรถไฟแบบปกติได้ จึงมีการคิดค้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การควบคุมความเร็ว ยืนยันตําแหน่ง เพ่ือใช้ในการควบคุมการเดินรถจากส่วนกลาง 

ภาพที่ 4.44 หอ้งควบคุมการเดินรถ โดยใช้ระบบอาณัติสัญญาณอัตโนมติัของ Hongkong 

สําหรับเทคโนโลยีอาณัติสัญญาณและการส่ือสารน้ัน ประเทศไทยยังไม่มีผูผ้ลิตและยังคงใช้การ
นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฮาร์แวร์หรือซอฟแวร์ โดยการจะพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี
ภายในประเทศจะเป็นไปได้ยาก เน่ืองมาจากต้องได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ใช้งานและผู้ประกอบการใน
ประเทศยังไม่มีประสบการณ์โดยสิ้นเชิง การจะพัฒนาน้ันจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในระดับชาติและต้องมีการรับรองจากภาครัฐเพ่ือให้ความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการใช้ระบบจาก
ผู้ผลิตภายในประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย 
จากข้อมูลที่ได้ทําการรวบรวมและวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยจํานวนมาก 

มีศักย์ภาพเพียงพอ และมคีวามเป็นไปได้ที่จะพัฒนาบุคลากรผู้เช่ียวชาญ ผลติอุปกรณ์ จัดหาวัตถุดิบ และประกอบ
อุตสาหกรรมระบบรางได้ในทกุๆ องคป์ระกอบของระบบราง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปัญหาในเรื่องของจํานวน
ความต้องการในการผลิต ความชัดเจนของนโยบาย การกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบ จึงยังเป็นอุปสรรค
สําคญัต่อการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบรถไฟและผลิต
ช้ินส่วนรถไฟในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1. ภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้รับจ้าง หรือผู้รับสัมปทาน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในประเทศ สามารถประยุกต์ต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบรางในประเทศได้ 

2. ภาครัฐควรนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดสัดส่วนการใช้ Local Content และการสนับสนุนให้
เกิดการจัดต้ังโรงงานผลิตและประกอบในประเทศที่ชัดเจนในเอกสารประกวดข้อเสนอของเอกชนผู้รับ
สัมปทาน หรือเอกสารประกวดราคา เป็นต้น 

3. มีการกําหนดสิทธิ BOI เพ่ือดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาต้ังโรงงานผลิตและประกอบในประเทศไทย
4. สนับสนุนงานวิจัยในการใช้วัสดุในประเทศทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ
5. รัฐบาลควรมีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการผลิต ติดต้ัง และตรวจสอบ
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