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1.1 วัตถุประสงค์

เพ่ือใช้ในการจ าแนกและอธิบายรายละเอียดประเภท
ของทางรถไฟท่ีใช้ในประเทศไทย

มาตรฐานฉบับน้ีใช้ส าหรับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

มาตรฐาน
การแบง่ประเภททางรถไฟ

ทัว่ไป1

มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้ในการอ้างอิงขอบเขตของมาตรฐานอื่น ๆ

มาตรฐานฉบับน้ีครอบคลุมสายทางระบบรางท่ีเปิดให้บริการแล้ว

และสายทางใหม่

มาตรฐานน้ีครอบคลุมระบบรางชนิดรถไฟระหว่างเมืองรถไฟ

ชานเมืองและระบบรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนในเมืองท่ีมีขนาดทาง 

1.000 เมตร และ 1.435 เมตร

1.2 ขอบเขต
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2.1 นิยาม

นิยามและสัญลกัษณ์2

เส้นทางรถไฟระหว่างเมือง (Intercity Lines) คือ เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร

ท่ีมีระยะทางยาวกว่าขบวนรถไฟฟา้ชานเมือง ได้แก่ ทางรถไฟของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย

เส้นทางรถไฟชานเมือง (Commuter Lines) คือ เส้นทางรถไฟให้บริการแก่ผู้โดยสาร

ในเขตเมืองรัศมีไม่เกิน 160 กิโลเมตร

เส้นทางรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนในเมือง (Urban Lines) คือ เส้นทางรถไฟฟา้

ท่ีให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเป็นระบบ

ขนส่งมวลชนหลัก (Heavy Rail)

เส้นทางรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder Lines) คือ เส้นทางรถไฟฟา้

ขนส่งมวลชนในเมือง (Urban Transit System) ท าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารไปยังระบบ

ขนส่งหลัก มีระบบเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน เช่น รถไฟฟา้รางเบา (Light Rail)

รถไฟฟา้รางเดี่ยว (Mono Rail) และระบบรถไฟฟา้อื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
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น ้าหนักลงเพลา (Axle Load) คือ น ้าหนักบรรทุกสูงสุด

ท่ีกดลงเพลารถไฟ จ านวน 1 เพลา มีหน่วยเป็นตัน

ขนาดทางรถไฟ (Track Gauge) คือ ระยะระหว่างราง

รถไฟท่ีวัดจากหัวรางรถไฟด้านในท่ีผิวบน ลงมา 14 มิลลิเมตร 

ความเร็วสูงสุด (Maximum Speed) คือ ความเร็วสูงสุด

ในการให้บริการ มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.2 สัญลักษณ์

UPR (Urban Passenger Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง

UPHR (Urban Passenger Heavy Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบ

ขนส่งทางรางหลักในเมือง

UPFR (Urban Passenger Feeder Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบ

ขนส่งทางรางระบบรอง

CPR (Commuter Passenger Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทาง

รางชานเมือง

IR (Intercity Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง

IFR (Intercity Freight Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งสินค้า

ระหว่างเมือง
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IHPR (Intercity High-Speed Passenger Rail) คือ ทางรถไฟความเร็วสูง

IPR (Intercity Passenger Rail) คือ ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง

IRPR (Intercity Rapid-Speed Passenger Rail) คือ ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง

3 ประเภทของระบบขนส่ง
ทางรางในประเทศไทย

การแบ่งประเภทของทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยจะท าการ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ

ท้ังน้ี มาตรฐานน้ีจะไม่รวมถึงระบบขนส่งอื่น ๆ  ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีนิยามไว้ในมาตรฐานฉบับน้ี

ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง

ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง

ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง

ทางรถไฟในย่าน

โดยในแต่ละระบบหลักจะท าการแบ่งเป็นระบบย่อยตามคุณลักษณะของ

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ

ประเภทของระบบขนส่ง

น ้าหนักลงเพลา

ขนาดทาง

1

2

3

4

1

2

3

4
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3.1 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง 
(Urban Passenger Rail, UPR)

3.1.1 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง 

(Urban Passenger Heavy Rail, UPHR) 

คือทางรถไฟท่ีรองรับระบบขนส่งทางรางท่ีให้บริการผู้โดยสารในเส้นทาง

รถไฟฟา้ขนส่งมวลชนในเมือง โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังน้ี 

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเภทของการขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร

น ้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 ตัน

ขนาดทาง 1.435 เมตร

3.1.2 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง 

(Urban Passenger Feeder Rail, UPFR) 

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร

น ้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 12 ตัน

ขนาดทาง เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้ผลิต (Product Specifications)

คือทางรถไฟท่ีรองรับระบบขนส่งทางรางท่ีให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟฟา้

ขนส่งมวลชนระบบรอง เช่น รถไฟฟา้รางเบา และรถไฟรางเดี่ยวเป็นต้น 

โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังน้ี
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3.2 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง  
(Commuter Passenger Rail, CPR)

ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง คือ ทางรถไฟท่ีรองรับระบบ

ขนส่งทางรางท่ีให้บริการผู้โดยสารในแนวเส้นทางรถไฟชานเมือง 

โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังน้ี

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร

น ้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 ตัน

ขนาดทาง มีสองขนาดทางคือ 1.000 เมตร และ 1.435 เมตร

ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง คือ ทางรถไฟท่ีรองรับ

ระบบขนส่งทางรางท่ีให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในแนวเส้นทาง

รถไฟระหว่างเมือง โดยสามารถแบ่งประเภทของทางรถไฟย่อยลงได้อีก

ตามข้อก าหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย และแนวเส้นทางรถไฟ

ความเร็วปานกลาง และรถไฟความเร็วสูง ดังน้ี

3.3 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง      
(Intercity Rail, IR)
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3.3.1 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งสินค้าระหวา่งเมอืง 

(Intercity Freight Rail, IFR)

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งสินค้า

น ้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 20 ตัน

ขนาดทาง 1.000 เมตร

3.3.2 ทางรถไฟส าหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (Intercity 

Passenger Rail, IPR)

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 120-160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร

น ้าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 20 ตัน

ขนาดทาง 1.000 เมตร

3.3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (Intercity Rapid-speed Rail, IRR)

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ ระหว่าง 140 ถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร, รถขนส่งสินค้า

น ้ าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 ตัน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน 

EN1991-2 Eurocode 1 : Actions on Structures - Part 2 : 

Traffic Loads on Bridges (Load Model 71)     

ขนาดทาง 1.435 เมตร
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3.3.4 ทางรถไฟความเร็วสงู (Intercity High-speed Passenger Rail, IHPR)

ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ มากกว่า 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประเภทของระบบขนส่ง รถขนส่งผู้โดยสาร

น ้ าหนักลงเพลาสูงสุดไม่เกิน 25 ตัน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน 

EN1991-2 Eurocode 1 : Actions on Structures - Part 2 : 

Traffic Loads on Bridges (Load Model 71)     

ขนาดทาง 1.435 เมตร

3.4 ทางรถไฟส าหรับการปฏิบัติการในย่าน (Yard Operations) 

ทางรถไฟส าหรับการปฏิบัติการในย่านส าหรับทางรถไฟทุกประเภทก าหนด

ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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