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มาตรฐานความปลอดภยัในการท างานบนทางรถไฟฟา้
ในระบบรถไฟฟา้ทางหลกัในเขตเมอืง 

Safety Standard for Working in Urban 
Passenger Heavy Rail Track - UPHR

จัดท าโดย
กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง กรมการขนส่งทางราง
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การท างานบนทางรถไฟฟา้ เป็นงานท่ีมีอันตรายสูง จากความเสี่ยงต่างๆ 

บนทางรถไฟฟา้ท่ีท าการ ซ่อมบ ารุง ซ่อมแซม หรือ ทดสอบขบวนรถ เช่น 

ผู้ปฏิบัติงานถูกรถไฟฟา้ชน เก่ียว และลาก 

ทัว่ไป

หลักการพ้ืนฐาน (Basic Principle) 1.1

ผู้ปฏิบัติงานถูกรถไฟฟา้กระแทก เฉี่ยวชน

ผู้ปฏิบัติงานพนักงานถูกรถไฟฟา้ ยานพาหนะซ่อมบ ารุง หรือ เคร่ืองจักร

ท่ีท างานบนทางรถไฟฟา้ ท่ีท างานอยู่ กระแทก เฉี่ยวชน

ผู้ปฏิบัติงานถูกรถไฟฟา้ ยานพาหนะซ่อมบ ารุง หรือ เคร่ืองจักร บนทาง

รถไฟฟา้ติดกัน กระแทกเฉี่ยวชน

ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟา้จากระบบจ่ายไฟฟา้ขับเคลื่อนดูด 
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ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟา้ดูดจากเคร่ืองมือทางไฟฟา้

ผู้ปฏิบัติงานถูกประแจสับรางหนีบ

ผู้ปฏิบัติงานพนักงานได้รับบาดเจ็บจากผลของภัยธรรมชาติ  เช่น 

ฟา้ผ่า พายุลมแรง

รถไฟฟา้กับยานพาหนะซ่อมบ ารุงชนกัน

เคร่ืองจักร วัตถุ หรือเคร่ืองมือ ถูกรถไฟฟา้บนทางรถไฟฟา้ติดกัน กระแทก 

เฉี่ยวชน

ระบบจ่ายไฟฟา้ขับเคลื่อนมีการต่อเชื่อมโดยไม่ตั้งใจ (Bridging) ท าให้

พนักงานถูกไฟฟา้ดูด 
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ดังน้ัน กระบวนการท างานในเขตราง จะต้องมีการออกแบบและทดสอบ เพ่ือให้เกิด

ความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงาน ยานพาหนะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

โครงสร้างทางวิ่งและราง ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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เพ่ือก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ 

ข้ันตอนวิธีการท างาน รวมถึง เคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการท างาน 

บนทางรถไฟฟา้ในระบบรถไฟฟา้ทางหลักในเขตเมือง 

วัตถุประสงค์1.2

มาตรฐานความปลอดภัยบนทางรถไฟฟา้

ในระบบรถไฟฟา้ทางหลักในเขตเมือง 

ได้ระบุ นิยาม และ สัญลักษณ์ หลักการ

ความเสี่ยง รวมถึง ความรู้ความสามารถ

ผู้ป ฏิ บัติงาน ท่ี เ ก่ียว ข้อง วิ ธี ท างาน 

ในเขตพิกัดความปลอดภัย ท้ังในเส้นทาง

ให้บริการและในศูนย์ซ่อมบ ารุง โดยมาตรการ

ขอบเขต 1.3

นอกจาก น้ี  จ ะต้ องร ะ บุ ถึง ข้อก าหนดการออกแบบโครงส ร้ าง พ้ืนฐาน 

และการจัดการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี โดยมาตรฐานน้ี

ใช้ในทางรถไฟฟา้ทางหลักในเขตเมือง ซึ่งอาจจะต้องมีข้อก าหนดเฉพาะเพ่ิมเติม

ของแต่ละประเภท เช่น ทางวิ่งยกระดับ ทางวิ่งระดับพ้ืนดิน ทางวิ่งระดับใต้พ้ืนดิน 

ของระบบความปลอดภัยบนทางรถไฟฟา้ ซึ่งรวมถึง การตัดหรือการต่อกระแสไฟฟา้ 

การท างานท่ีอยู่เฉพาะพ้ืนท่ี หรือมีการเคลื่อนย้ายพ้ืนท่ีท างาน โดยมีรถไฟฟา้ 

หรือเคร่ืองจักรท างานอยู่ในบริเวณทางรถไฟฟา้ข้างเคียง ความเสี่ยงในการเข้า

ออกพ้ืนท่ีท างานบนทางรถไฟฟา้ หรือบนทางรถไฟฟา้ถัดไป 
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อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่ได้วางแผน หรือควบคุม ท าให้เกิด

การบาดเจ็บ เจ็บปว่ย ล้มตาย หรือเกิดการสูญเสียต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อวัตถุ

ส าหรับมาตรฐานความปลอดภัยบนทางรถไฟฟา้น้ี ได้ระบุนิยามของค าศัพท์

ท่ีเก่ียวข้องไว้ดังน้ี

นิยาม2

เขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge) หมายถึง พ้ืนที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน และ เครื่องจักร 

ท างานอยู่ ซึ่งสามารถเกิดอุบัติเหตุในงานด้านปฏิบัติการ หรือ ในงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์บนทาง

รถไฟฟา้ หรือ ในการทดสอบขบวนรถและระบบที่เกี่ยวข้อง บนทางวิ่งยกระดับ ทางวิ่งระดับ

พ้ืนดิน ทางวิ่งระดับใต้พ้ืนดิน

การครอบครองพ้ืนที่บนทางรถไฟฟา้ (Track Possession) หมายถึง การอนุมัติปิดทาง หรือการครอบครอง 

ส่วนของเส้นทางที่ถูกปิดกั้นจากสภาพปกติและอยู่ในสภาพปลอดภัยเพ่ืองานทางวิศวกรรม หรือ

การจัดการเหตุการณ์ ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟา้และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟา้ (Line/Depot Controller: LC/DC) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่อนุมัติปิด                 

และเปิดเส้นทาง เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ ที่ถูกครอบครอง ไม่ให้ยานพาหนะใดๆ และการจ่าย

กระแสไฟฟา้เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controller : EC) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ควบคุมการตัด                 

และต่อกระแสไฟฟา้จากระบบจ่ายไฟฟา้ขับเคลื่อน

ผู้ควบคุมพ้ืนที่ครอบครอง (APOSTLE/PICOP) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ประสานงานกับ

ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟา้ (LC/DC) หรือผู้ควบคุมทางวิศวกรรม (EC) ในการเข้าท างาน

ในเขตพิกัดความปลอดภัย (Clearance Gauge)

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางราง



5 มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนทางรถไฟฟา้ในระบบรถไฟฟา้ทางหลักในเขตเมือง 

Safety Standard for Working in Urban Passenger Heavy Rail Track - UPHR

ระบบการเตือนบนทางรถไฟฟา้ ประกอบด้วย

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตือนผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุม

ยานพาหนะ เพ่ือให้ทราบขอบเขตพ้ืนท่ีในการท างาน 

เช่น ปา้ย สัญญาณไฟ เคร่ืองก้ัน 

ระบบการเตือนบนทางรถไฟฟา้ (Track Warning Systems : TWS)3.1

ระบบความปลอดภยับนทางรถไฟฟา้3

วิธีการปิดกัน้ (Blocking) 3.2

ในการปิดก้ัน (Blocking) มีเง่ือนไขและข้อก าหนด ดังน้ี 

พ้ืนท่ีท่ีมีการปิดก้ันจะต้องมีการระบุ ช่วงเวลา ต าแหน่ง และ ขอบเขต อย่างชัดเจน

การป้องกันขอบเขตผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการสื่อสาร กับผู้ควบคุมการเดิน

รถไฟฟา้หรือผู้ควบคุม ทางวิศวกรรม รวมถึงการทวนค าสั่งก่อนปฏิบัติงาน

ด าเนินการตามกฎความปลอดภัยทางไฟฟา้ 5 ข้อ ในการท างานกับอุปกรณ์

ในไฟฟา้หรือเขตจ่ายไฟฟา้ระบบรถไฟฟา้ ดังน้ี

1

2

3

1) ตัดไฟฟา้หรือปลดสวิทช์วงจรไฟฟา้ขับเคลื่อนท่ีจ่ายให้ทางรถไฟฟา้

ในเส้นทางท่ีต้องการเข้าท างาน

2) ใส่กุญแจสวิทช์จ่ายไฟฟา้พร้อมแขวนปา้ยเตือนการปลดสวิทช์ในข้อ 1)

3) ตรวจสอบว่าไม่มีไฟฟา้ท่ีราง/สายน าไฟฟา้ (ด้วยเคร่ืองมือตรวจสอบ) 

ณ บริเวณท่ีท างาน

4) ติดตั้งอุปกรณ์ลัดวงจร ณ บริเวณท่ีท างาน และสามารถมองเห็นได้

ด้วยตา

5) หากท าได้ให้ปิดก้ันตัวน าไฟฟา้ท่ีไม่มีฉนวนหุ้มในพ้ืนท่ีท างานด้วยการ

ติดตั้งฉากก้ันเพ่ือปอ้งกันการสัมผัส
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มาตรฐานน้ี ก าหนดหลักการส าหรับการป้องกันความปลอดภัยบนทางรถไฟฟา้

และบริเวณจุดใกล้เคียง โดยเน้นการปอ้งกันความปลอดภัยในการท างาน การลด

ความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา้ จากรถไฟฟา้ หรือจาก

ยานพาหน ะซ่ อมบ า รุ ง ท่ี เ ข้ าม า ใน พ้ืน ท่ีครอบครองด้ วยความ ไ ม่ตั้ ง ใ จ 

หรือการสื่อสารท่ีผิดพลาด ในกระบวนการออกแบบและการจัดการมาตรการ

การปอ้งกันความปลอดภัยโดยรวมและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หลักการและขอ้ก าหนด ในการควบคมุความปลอดภยับนทางรถไฟฟา้4
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ผู้ควบคุมพ้ืนท่ีครอบครองและผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม

ด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับการปฎิบัติงานบนทาง

รถไฟฟา้

1

2

3

4

หน่วยงานจัดให้มีข้ันตอนการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 

รวมถึงมีมาตรการความปลอดภัย และจัดท าบันทึกเป็นหลักฐาน

และต้องได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้รับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัย

หน่วยงานจัดให้มีข้ันตอนการอนุมัติในการครอบครองพ้ืนท่ี

บนทางรถไฟฟา้อย่างเป็นทางการก่อนเข้าพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

และคืนพ้ืนท่ี เม่ือเสร็จงานทุกคร้ัง

ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการชี้แจงจากผู้ควบคุมพ้ืนท่ีครอบครอง

เก่ียวกับอันตรายในข้ันตอนการปฏิบัติงานและมาตรการ

ปอ้งกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานทุกคร้ัง

ดังน้ัน ส าหรับการป้องกันพ้ืนท่ีปฏิบัติงานบนทางรถไฟฟา้โดยก าหนดมาตรการ

ปอ้งกันอันตราย เช่น การปิดเพ่ือครอบครองทางรถไฟฟา้ให้เป็นไปตามข้ันตอน

ด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและการเดินรถ ต้องปฏิบัติดังน้ี
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เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จะต้องจัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

หรือ เครื่องจักรให้เรียบร้อย ออกจากเส้นทางรถไฟฟา้ เพ่ือมิให้

กีดขวาง และก่อให้เกิดอันตราย

หน่วยงานต้องก าหนดให้มีการใช้งานระบบหรือเครื่องมือสื่อสาร

ในระบบรถไฟฟ ้าที่ ก าหนดไว้  เ ป็นอุปกรณ์หลัก เ พ่ือใ ห้

ติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ตลอด เช่น การแจ้งเตือนเหตุ

ฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์

บันทึกตลอดเวลาที่มีการสื่อสาร ไว้ส าหรับตรวจสอบ กรณีเกิด

อุบัติเหตุ

ผู้ควบคุมพ้ืนที่ครอบครอง จัดให้มีมาตรการป้องกันบุคคล

ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงานบนทางรถไฟฟา้

5

6

7

การเตรยีมความพรอ้มกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิหรอืเหตอุนัตรายบนทางรถไฟฟา้5

การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันตรายบนทางรถไฟฟา้ 

ให้ด าเนินการดังน้ี

จัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อม และจัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจ า 

เพ่ือรองรับสถานการณ์ เหตุฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดข้ึนบนทางรถไฟฟา้

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉนิบนทางรถไฟฟา้ให้ทุกฝา่ยท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ ตามคู่มือ

การจัดการเหตุฉุกเฉิน ของผู้ให้บริการระบบรถไฟฟา้

มีกระบวนการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมกับหน่วยงาน

ท่ีก ากับดูแลด้านความปลอดภัย และจัดท ารายงานระบุสาเหตุท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

บนทางรถไฟฟา้ เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านความปลอดภัย

1

2

3
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