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Overview
บทนำ 

ตามยุุทธศาสตร์์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุุทธศาสตร์์

ด้้านการ์ปรั์บสมดุ้ลและพัฒนาร์ะบบการ์บริ์หาร์ จััด้การ์ภาครั์ฐ

ข้้อ 4.3.1 ภาครั์ฐมีข้นาด้ที�เหมาะสม การ์จััด้ร์ะบบองค์กร์ภาครั์ฐ

ที�แยุกแยุะบทบาทหน่วยุงาน ข้องรั์ฐที�ทำาหน้าที�กำากับและหน่วยุ

งานผู้้้ให้บริ์การ์ เพ่�อเพิ�มปร์ะสิทธิภาพการ์ด้ำาเนินงานและมีการ์ 

แข่้งขั้น ที�เป็นธร์ร์ม โด้ยุภาร์กิจัที�ภาครั์ฐยัุงจัำาเป็นต้องด้ำาเนินการ์และ 

กำาหนด้ให้มีโคร์งสร์้างหน่วยุงานที�สอด้คล้อง กับบทบาทภาร์กิจั 

ที�รั์บผู้ิด้ชอบ มีความคุ้มค่า และสามาร์ถข้ับเคล่�อนการ์บร์ิหาร์

ร์าชการ์แผู้่นด้ินได้้อยุ่างมีปร์ะสิทธิภาพและปร์ะสิทธิผู้ล และ

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างความสามาร์ถในการ์แข่้งขั้น ข้้อ 4.4.4 

พัฒนาโคร์งสร้์างพ่�นฐานเทคโนโลยุีสมัยุใหม่ เพ่�อตอบสนองความ

ต้องการ์ข้องผู้้้ใช้เทคโนโลยีุทั�งในภาครั์ฐและเอกชนปร์ะกอบกับ

แผู้นแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์์ชาติที� 7 ในส่วนข้องโคร์งสร้์าง 

พ่�นฐานด้้านคมนาคมและร์ะบบโลจัิสติกส์โด้ยุให้ความสำาคัญกับ 

การ์พัฒนาร์ะบบข้นส่งทางร์างให้เป็นโคร์งข่้ายุหลักในการ์ข้นส่งข้อง 

ที่แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับและ

หนวยงานผูใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการ

แขงขันที่เปนธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจําเปนตองดําเนินการและ

กําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ปร์ะเทศและร์องรั์บการ์เช่�อมโยุงกับการ์ข้นส่งร้์ปแบบอ่�น ๆ โด้ยุกร์มการ์ข้นส่งทางร์าง มีแนวทางในการ์เร่์งพัฒนาและ
ปรั์บปรุ์งโคร์งสร้์างทางข้นาด้ร์ถไฟข้นาด้ 1.00 เมตร์และร์ถไฟความเร็์วส้ง ดั้งแสด้งในภาพที�  1 และ ภาพที� 2 ร์วมทั�งเพิ�ม
ศักยุภาพการ์ข้นสง่ทางร์างด้้วยุการ์จััด้หาสิ�งอำานวยุความสะด้วก ร์ถจัักร์และลอ้เล่�อน ที�สอด้รั์บการ์เปลี�ยุนแปลงเทคโนโลยุี
ร์ะบบร์ถไฟในอนาคต และแผู้นการ์ปฏิิร้์ปปร์ะเทศที� 5 ด้้านเศร์ษฐกิจั ด้้านที�หน่�ง การ์เพิ�มขี้ด้ความสามาร์ถในการ์แข่้งขั้น 
ร์ะยุะยุาว การ์สร้์างร์ะบบนิเวศด้้านการ์วิจััยุและนวัตกร์ร์ม เพ่�อเพิ�มศักยุภาพการ์แข่้งขั้นด้้วยุการ์ปรั์บปรุ์ง แก้ไข้ เพิ�มเติม
มาตร์การ์และปัจัจััยุเอ่�อให้เกิด้ความสามาร์ถข้องผู้้้ปร์ะกอบการ์ที�เป็นกลไกสำาคัญต่อการ์ขั้บเคล่�อนปร์ะเทศไทยุที�สำาคัญ 
ซ่ึ่�งร์วมถ่งการ์ลงทุนโคร์งสร้์างพ่�นฐานให้เอ่�อต่อการ์คิด้ค้น การ์สร้์างสร์ร์ค์สิ�งปร์ะดิ้ษฐ์และนวัตกร์ร์มใหม่

การ์จัำาแนกปร์ะเภทข้องร์ถข้นส่งทางร์างและการ์กำาหนด้คุณลักษณะพ่�นฐานข้องร์ถข้นส่งทางร์าง เช่น  
นำ�าหนักบร์ร์ทุก นำ�าหนักกด้เพลา จัำานวนที�นั�ง ร์ะบบห้ามล้อ ต้นกำาลัง ความเร็์วที�ออกแบบและข้นาด้มิติที�เหมาะสม 
กับโคร์งสร้์างพ่�นฐานด้้านการ์ข้นส่งทางร์าง ร์วมถ่งข้นาด้หร่์อกำาลังข้องเคร่์�องยุนต์ให้สอด้คล้องกับปร์ะเภทข้องร์ถข้นส่ง
ทางร์าง ถ่อเป็นข้้อม้ลพ่�นฐานในการ์ตร์วจัรั์บร์องร์ถข้นส่งทางร์างที�จัะต้องมีการ์ข่้�นทะเบียุน ผู่้านหน่วยุงานกำากับด้้แล
เพ่�อให้เกิด้ความปลอด้ภัยุต่อผู้้้ใช้บริ์การ์ก่อนนำามาใช้ให้บริ์การ์ สำาหรั์บการ์ข่้�นทะเบียุนและจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง 
ในต่างปร์ะเทศจัะมีการ์ด้ำาเนินการ์ในหลากหลายุร้์ปแบบผู่้านหน่วยุงานกำากับด้้แลภายุใต้กฎหมายุ ข้้อกำาหนด้ อาทิ  
ในปร์ะเทศญี�ปุ�น จีัน ออสเตร์เลียุ กลุ่มปร์ะเทศในสหภาพยุุโร์ปและปร์ะเทศสหร์ัฐอเมริ์กา เป็นต้น ปร์ะเทศไทยุ กร์ม
การ์ข้นส่งทางบกกมี็หน้าที�กำากับด้้แลยุานพาหนะที�จัะนำามาใช้งานโด้ยุมกีาร์ออกกฎหมายุที�เกี�ยุวข้้องหลายุฉบับเกี�ยุวกับ 
การ์จัด้ทะเบียุนและการ์ตร์วจัสอบรั์บร์องยุานพาหนะ อาทิ พร์ะร์าชบัญญัติร์ถยุนต์ปี พ.ศ. 2522 ที�มีการ์ร์ะบุเร่์�องการ์ 
จัด้ทะเบียุนร์ถและคุณลักษณะอุปกร์ณ์และส่วนควบสำาคัญ โด้ยุมีการ์ร์ะบุไว้ในพร์ะร์าชบัญญัติดั้งกล่าวและมีการ์ออก 
กฎกร์ะทร์วงและร์ะเบียุบที�เป็นร์ายุละเอียุด้ขั้�นตอนการ์ตร์วจัสอบและรั์บร์องไว้คร์อบคลุมร์ถทุกปร์ะเภทที�ใช้งานใน
ปร์ะเทศไทยุอยุ่างไร์ก็ตามปร์ะเทศไทยุในปัจัจุับันยุังไม่มีการ์จัด้ทะเบียุนและกำาหนด้คุณลักษณะสำาคัญข้องร์ถข้นส่งทาง
ร์างที�จัะนำามาใช้งาน

สำาหรั์บการ์ข่้�นทะเบียุนและจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างในต่างปร์ะเทศ เช่น ปร์ะเทศญี�ปุ�น จีัน ออสเตร์เลียุ กลุ่ม
สหภาพยุุโร์ป และ สหรั์ฐอเมริ์กา จัะมีการ์ด้ำาเนินการ์ในหลากหลายุร้์ปแบบ ผู่้านหน่วยุงานกำากับด้้แลโด้ยุกฏิหมายุและ
ข้้อกำาหนด้ต่าง ๆ

สำาหรั์บการ์ข่้�นทะเบียุนและจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศไทยุกร์มการ์ข้นส่งทางบกในฐานะหน่วยุงาน
กำากับด้้แลยุานพาหนะที�นำามาใช้งานจัะกำากับด้้แลผู่้านกฏิหมายุที�เกี�ยุวข้้องหลายุฉบับ เช่น พ.ร์.บ. ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้น

กร์มการ์ข้นสง่ทางร์างโด้ยุกองมาตร์ฐานความปลอด้ภยัุและบำารุ์งทาง จ่ังมีความจัำาเป็นที�จัะต้องศ่กษาเพ่�อกำาหนด้
คุณลักษณะเฉพาะข้องร์ถข้นส่งทางร์าง ตลอด้จันจััด้ทำา (ร่์าง) กฎหมายุลำาดั้บร์องเพ่�อการ์จัด้ทะเบียุนและ (ร่์าง) มาตร์ฐาน
แนะนำาสำาหรั์บคุณลักษณะข้องอุปกร์ณ์และส่วนควบที�สำาคัญในร์ถข้นส่งทางร์าง เพ่�อปร์ะโยุชน์ในการ์กำากับด้้แลและ 
ใช้พัฒนาเทคโนโลยุีและนวัตกร์ร์มให้สอด้คล้องกับโคร์งสร้์างพ่�นฐานต่อไป

1.1 ความท้าทาย

• จำนวนเสน้ทางการขนสง่ทางรางท่ีมากขึน้ รูปแบบการขนสง่/สินค้ามีความหลากหลาย คุณภาพ
และความถ่ีในการให้บริการท่ีสูงขึน้ ปริมาณและนำ้าหนักบรรทุกท่ีมากขึน้ และความรวดเร็วในการให้บริการ

ร้์ปแบบร์ะบบข้นสง่ทางร์างในปร์ะเทศไทยุที�หลากหลายุที�กำาลังจัะเกดิ้ข่้�นในอนาคตอนัใกล้ ทั�งร์ถไฟร์ะหวา่งเม่อง  
(Intercity) ร์ถไฟท้องถิ�น (Regional) ร์ถไฟชานเม่อง (Commuter) ร์ถไฟฟ้าข้นส่งมวลชนในเข้ตเม่องทั�งชนิด้ร์างหนัก  
(Heavy Rail) และร์างเบา (Light Rail) ซ่ึ่�งมีชนิด้ข้องทางวิ�ง (Track) ที�หลากหลายุและมีคุณลักษณะเฉพาะสำาหรั์บตัวร์ถ  
ที�ต่างกัน การ์ข้าด้การ์กำากับด้้แลร์ถข้นส่งทางร์างให้อยุ้่ในสภาพพร้์อมใช้งานอาจันำามาซ่ึ่�งปัญหาอุบัติเหตุและส่งผู้ลให้ 

การ์ให้บริ์การ์ผู้้้โด้ยุสาร์หยุุด้ชะงัก ดั้งแสด้งในภาพที� 3 และภาพที� 4

ในประเทศญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย กลุมประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ประเทศไทย
กรมการขนสงทางบกก็มีหนาที่กํากับดูแลยานพาหนะที่จะนํามาใชงานโดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับเกี่ยวกับ

กับโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางราง รวมถึงขนาดหรือกําลังของเครื่องยนตใหสอดคลองกับประเภทของ
รถขนสงทางรางถือเปนขอมูลพื้นฐานในการตรวจรับรองรถขนสงทางรางที่จะตองมีการขึ้นทะเบียน ผานหนวยงานกํากับดูแล

ในตางประเทศจะมีการดําเนินการในหลากหลายรูปแบบผานหนวยงานกํากับดูแลภายใตกฎหมาย ขอกําหนด

ประเทศไทย กรมการขนสงทางบกก็มีหนาที่กาํกับดูแลยานพาหนะที่จะนํามาใชงานโดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการตรวจสอบรับรองยานพาหนะ อาทิ พระราชบัญญัติรถยนตป พ.ศ. 2522 ที่มีการระบุเรื่อง
การจดทะเบียนรถและคุณลักษณะอุปกรณและสวนควบที่สาํคัญ โดยมีการระบุไวในพระราชบัญญัติดังกลาวและมีการออก
กฎกระทรวงและระเบียบที่เปนรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองไวครอบคลุมรถทุกประเภทที่ใช
งานในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีการจดทะเบียนและกําหนดคุณลักษณะสําคัญของรถขนสง
ทางรางที่จะนํามาใชงาน

อาทิเชน ในประเทศญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย กลุมประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน

สําหรับการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนรถขนสงทางรางในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย
กลุมสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะมีการดําเนินการในหลากหลายรูปแบบ ผานหนวยงานกํากับดูแลโดยกฎหมายและ

กรมการขนสงทางราง โดยกองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาเพื่อกําหนด
คุณลักษณะของรถขนสงทางราง ตลอดจนจัดทาํ (ราง) กฎหมายลําดับรองเพื่อการจดทะเบียน และ (ราง) มาตรฐาน
แนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและใชพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสอดคลอง
กับโครงสรางพื้นฐานตอไป

(Intercity) รถไฟทองถิ่น (Regional) รถไฟชานเมือง (Commuter) รถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตเมืองทั้งประเภทรางหนัก

เชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย กลุมประเทศในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย
กรมการขนสงทางบกก็มีหนาที่กํากับดูแลยานพาหนะที่จะนํามาใชงานโดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ
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ภาพท่ี 1 : โครงข่ายสายทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองในอนาคต

ภาพท่ี 2 : แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
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ภาพท่ี 3 : แสดงเหตุการณ์รถไฟตกรางท่ีจังหวัดลำปาง

เม่ือปี พ.ศ. 2532 คร้ังน้ันมีผู้เสียชีวิต 8 คน การสอบสวนพบว่า

สาเหตุเกิดจากระบบห้ามล้อมีปัญหา  (ท่ีมา: กระทู้ถามท่ี 136 ร. 

เร่ือง รถไฟตกรางราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนพิเศษท่ี 166 ง

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532)

ภาพท่ี 4 : แสดงอุบัติเหตุรถไฟตกรางในประเทศเยอรมันเม่ือปี ค.ศ.1998  

ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 101 คน และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ถือเป็นเหตุการณ์

ท่ีเลวร้ายท่ีสุด ซ่ึึ่งมีสาเหตุมาจากการเส่ือมสภาพของปลอกล้อรถไฟจาก

แรงท่ีกระทำซึ่ำ้า ๆ
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ภาพท่ี 5 : สรุปภาพรวมปริมาณและประเภทของรถขนส่งทางรางท่ีจะนำมาให้บริการในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2566

ภาพท่ี 6  : แสดงประเภทรถขนส่งทางรางและผู้ประกอบการเดินรถท่ีครอบครองรถประเภทต่างๆ ในประเทศไทย

ภาพท่ี 7 : ตัวอย่างเลขทะเบียนรถขนส่งทางรางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

• มีรถท่ีจะนำมาให้บริการจำนวนมากและหลากหลายประเภท แต่ผู้ครอบครองรถดูแลกันเอง

จัากการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลพบว่าภายุในปี พ.ศ. 2566 ปร์ะเทศไทยุจัะมีร์ถข้นส่งทางร์างให้บริ์การ์ร์วม 10,534 คัน

แยุกออกเป็นร์ถปร์ะเภทต่าง ๆ  และผู้้้ปร์ะกอบการ์เดิ้นร์ถที�คร์อบคร์องร์ถข้นส่งทางร์างได้้ ดั้งแสด้งในภาพที� 5 และภาพที� 6 

โด้ยุปัจัจุับันร์ถข้นส่งทางร์างทั�งหมด้ด้้แลโด้ยุผู้้้ให้บริ์การ์เดิ้นร์ถหร่์อผู้้้คร์อบคร์องร์ถ

• ขาดกฎหมายและข้อกำหนดในการกำกับดูแลสภาพรถและการขึ้นทะเบียนรถขนส่งทางราง

ปัจัจุับันยุังข้าด้กฎหมายุและข้้อกำาหนด้ที�เกี�ยุวกับร์ะบบการ์ข่้�นทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างเหม่อนในต่างปร์ะเทศ

ซ่ึ่�งจัะช่วยุเพิ�มมาตร์การ์ด้้านความปลอด้ภัยุ และร์ะดั้บในการ์ให้บริ์การ์ที�สมบ้ร์ณ์ข่้�น ดั้งแสด้งในภาพที� 7 ซ่ึ่�งเป็น

ร์ะบบร์หัสทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างจัะปร์ะยุุกต์จัากแนวทางการ์กำาหนด้เลข้ข้องทางกลุ่มปร์ะเทศในสหภาพยุุโร์ป  

ๆ ในประเทศไทย
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ภาพท่ี 8 : แสดงระเบียบของกรมการขนส่งทางบกเก่ียวกับการตรวจสอบสภาพรถ

1.2 วัตถุประสงค์

• เพ่�อกำาหนด้ปร์ะเภทและข้อบเข้ตคณุลกัษณะข้องร์ถข้นสง่ทางร์างที�เหมาะสมกบัโคร์งสร์า้งพ่�นฐานด้้านการ์ข้นสง่

ทางร์างข้องปร์ะเทศไทยุ นำาไปส่้เร่์�องการ์ปร์ะหยุัด้พลังงาน การ์ใช้งาน อยุ่างเหมาะสมและยุั�งยุ่น

• เพ่�อพัฒนาเทคโนโลยุีและนวัตกร์ร์มให้สอด้คล้องกับดุ้ลยุภาพในการ์พัฒนาข้องปร์ะเทศ

• เพ่�อใช้เป็นข้้อม้ลในการ์กำากับกิจัการ์ข้นส่งทางร์างให้เหมาะสมกับร์ถข้นส่งทางร์างที�ใช้งานในปร์ะเทศไทยุ

1.3 ผลผลิตท่ีได้จากการศึกษา

• ฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง ผู้ลการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลร์ถข้นสง่ทางร์างที�ใช้งานในปจััจุับันและและโคร์งการ์ที�จัะ

ด้ำาเนินการ์ในปร์ะเทศไทยุ ในช่วงร์ะยุะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570) โด้ยุจััด้ทำาอยุ้่ในร้์ปแบบฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์าง 

บนเว็บไซึ่ต์ ซ่ึ่�งบร์ร์จุัข้้อม้ลคุณลักษณะข้องร์ถข้นส่งทางร์างข้องร์ถทุกปร์ะเภทร์วมทั�งสิ�น 10,534 คัน โด้ยุมีการ์แจักแจัง

ตามผู้้้ให้บริ์การ์ที�มีการ์คร์อบคร์อง ดั้งแสด้งในตาร์างที� 1 และตาร์างที� 2 แสด้งร์ายุละเอียุด้ปร์ะเภทร์ถข้นส่งทางร์างที�

สอด้คล้องกับโคร์งสร์า้งพ่�นฐานร์ะบบข้นสง่ทางร์างข้องปร์ะเทศไทยุ โด้ยุที�ภายุในฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างแตล่ะปร์ะเภท

จัะปร์ะกอบไปด้้วยุองค์ปร์ะกอบหลักข้องร์ถข้นส่งทางร์างดั้งแสด้งในภาพที� 9 โด้ยุคุณลักษณะเฉพาะทั�งหมด้จัะถ้กบร์ร์จุั

อยุ้ใ่นฐานข้้อม้ลในร้์ปแบบเว็บไซึ่ต์ดั้งแสด้งในภาพที� 10 ทั�งนี�ร์ายุละเอียุด้ทั�งหมด้ข้องฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างที�ได้้จัาก

การ์ศ่กษาดั้งแสด้งไว้ในบทที� 3 ข้องร์ายุงานฉบับสุด้ท้ายุ

ในร้์ปแบบร์หสัปร์ะจัำาร์ถ European Vehicle Number (EVN) และร้์ปแบบร์หสัข้องผู้้้คร์อบคร์องร์ถ (VKM) โด้ยุกำาหนด้

ตัวเลข้ 11 หลกัแร์กเป็นเลข้ทะเบยีุนร์ถที�ออกโด้ยุกร์มการ์ข้นสง่ทางร์าง และตวัเลข้ชดุ้สุด้ท้ายุจัะเปน็การ์ร์ะบเุลข้ทะเบยีุน

ข้องผู้้้คร์อบคร์องร์ถ ทำาให้เม่�อหน่วยุงานมาข้อข่้�นทะเบียุน หน่วยุงานที�กำากับด้้แลสามาร์ถที�จัะตร์วจัสอบสภาพร์ถข้นส่ง

ทางร์างให้พร้์อมใช้งานได้้ ทั�งนี�ร์ายุละเอียุด้ข้องร์หัสได้้ร์ะบุไว้ในบทที� 4 ข้องร์ายุงานฉบับสุด้ท้ายุ และภาพที� 8 แสด้ง 

ตัวอยุ่างร์ะเบียุบข้องกร์มการ์ข้นส่งทางบกเกี�ยุวกับการ์ตร์วจัสอบสภาพร์ถ

ของผูครอบครองรถ ทําใหเม่ือหนวยงานมาขอข้ึนทะเบียน หนวยงานท่ีกํากับดูแลสามารถท่ีจะตรวจสภาพรถขนสงทางราง
ใหพรอมใชงานได ท้ังน้ีรายละเอียดของรหัสไดระบุไวในบทท่ี 4 ของรายงานฉบับสุดทาย และภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางระเบียบ
ของกรมการขนสงทางบกเก่ียวกับการตรวจสภาพรถ

ดานการขนสงทางรางของประเทศไทย นาํไปสูเร่ืองการประหยัดพลังงาน การใชงาน อยางเหมาะสมและย่ังยืน

ตามผูใหบริการท่ีมีการครอบครอง ดังแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดประเภทรถขนสงทางราง

ท่ีสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงทางรางของประเทศไทย โดยท่ีภายในฐานขอมูลรถขนสงทางรางแตละประเภท

ผลการรวบรวมขอมูลรถขนสงทางรางที่ใชงานในปจจุบันและโครงการที่จะผลการรวบรวมขอมูลรถขนสงทางรางที่ใชงานในปจจุบันและโครงการที่จะ
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ตารางท่ี 2 : แสดงประเภทของรถขนส่งทางรางและคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง

ตารางท่ี 1 : แสดงสถานะของรถขนส่งทางรางในประเทศไทยในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570)
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ภาพท่ี 9 : แสดงองค์ประกอบของรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 10 : แสดงเว็บไซึ่ต์ฐานข้อมูลรถขนส่งทางรางท่ีใช้ในประเทศไทย

ภาพท่ี 11 : แสดงปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการทำลายรางและทางว่ิงอันเน่ืองมาจากรถขนส่งทางราง
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• แนวทางการประเมินความเส่ียงรถขนส่งทางรางเบ้ืองต้น สำาหรั์บการ์ศ่กษานี�ได้้ด้ำาเนินการ์จััด้ทำา

ขั้�นตอนในการ์ด้ำาเนินการ์ปร์ะเมินความเสี�ยุงเบ่�องต้นเพ่�อใช้ในการ์พิจัาร์ณาองค์ปร์ะกอบและส่วนควบร์ถข้นส่งทางร์าง 

ที�เกี�ยุวข้้องกับความปลอด้ภัยุโด้ยุปร์ะยุุกต์ใช้หลักการ์ข้อง Failure Mode Effect Analysis (FMEA) โด้ยุจัะพิจัาร์ณา

จัากเหตุการ์ณ์อันตร์ายุ (Hazards) ที�อาจัเกิด้จัากความชำารุ์ด้บกพร่์องข้ององค์ปร์ะกอบต่าง ๆ บนร์ถข้นส่งทางร์าง  

จัำานวน 7 เหตกุาร์ณอั์นตร์ายุด้งัแสด้งในภาพที� 13 และนำาองคป์ร์ะกอบเหลา่นั�นมาด้ำาเนินการ์ปร์ะเมนิค่าคะแนนความเสี�ยุง 

ที�ข่้�นอยุ้่กับร์ะดั้บความรุ์นแร์ง (Severity) และค่าความถี�ในการ์เกิด้เหตุการ์ณ์ (Occurrence) ซ่ึ่�งสามาร์ถแสด้งใน 

ร้์ปแบบใบคะแนนข้องแต่ละองค์ปร์ะกอบ (Risk Score Card) โด้ยุผู้ลคะแนนที�ได้้จัะมีการ์นำาไปใช้ในการ์ด้ำาเนินการ์

กำาหนด้แนวทางในการ์กำากับด้้แลต่อไป ดั้งแสด้งในภาพที� 14

ภาพท่ี 12 แสดงรูปแบบรหัสประจำรถของรถขนส่งทางรางท่ีขึ้นทะเบียนโดยกรมการขนส่งทางราง

• เทคนิคทางวิศวกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการทำลายราง จัากผู้ลการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลทางเทคนิค

จัากงานวิจััยุและร์ายุงานการ์ศ่กษาในต่างปร์ะเทศพบว่าปัจัจััยุหลักที�จัะส่งผู้ลต่อการ์ทำาลายุร์างเน่�องจัากการ์วิ�งข้อง 

ร์ถข้นส่งทางร์างปร์ะกอบด้้วยุ 1) ปร์ะเภทร์ถไฟ (Type of Train) 2) นำ�าหนักกด้เพลา (Axle Load) 3) ความเร็์วร์ถ (Speed) 

4) แร์งกร์ะแทกและการ์สั�นสะเท่อน (Impact and Vibration) 5) ปฏิิสัมพันธ์ร์ะหว่างล้อและร์าง (Wheel-Rail Interaction)

6) ร์ะบบช่วงล่างร์ถและมวล (Suspension System and Unsprung Mass) 7) สภาพทางวิ�ง (Track Condition)

ดั้งแสด้งในภาพที� 11 ทั�งนี�ทุกปัจัจััยุจัะส่งผู้ลกร์ะทบต่อการ์ทำาลายุร์างซ่ึ่�งจัะทำาให้เกิด้ผู้ลที�ตามมาค่อ การ์เส่�อมสภาพที�

เร็์วกว่ากำาหนด้ สิ�นเปล่องค่าใช้จ่ัายุในการ์บำารุ์งรั์กษา และอาจัส่งผู้ลต่อความปลอด้ภัยุในที�สุด้

• แนวทางในการขึ้นทะเบียนรถขนส่งทางรางของประเทศไทย จัากผู้ลการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลแนวทาง

การ์ข่้�นทะเบียุนบัญชีตลอด้จันเอกสาร์ที�เกี�ยุวข้้องกับการ์ข่้�นทะเบียุนบัญชีข้องปร์ะเทศญี�ปุ�น จีัน สหรั์ฐอเมริ์กา ออสเตร์เลียุ

สหภาพยุุโร์ป และปร์ะเทศสวิตเซึ่อร์์แลนด์้ ตลอด้จันกฎหมายุ ข้้อบังคับที�เกี�ยุวข้้องกับการ์ข่้�นทะเบียุนยุานพาหนะ  

ในปร์ะเทศไทยุ อาทิ การ์ข้นส่งทางบกและทางอากาศ เป็นต้น เม่�อนำามาปร์ะกอบกับบริ์บทข้องหน่วยุงานกำากับด้้แลและ

องคาพยุพที�เกี�ยุวข้้องที�สามาร์ถด้ำาเนินการ์ได้้ทันที ร์วมไปถ่งการ์รั์บฟังความคิด้เห็นจัากผู้้้มีส่วนได้้เสียุ จ่ังได้้กำาหนด้เอา

แนวทางข้องการ์ข่้�นทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศยุโุร์ปที�มหีน่วยุงานกำากับด้้แลเป็นผู้้้กำาหนด้เลข้ทะเบียุนร์ถ ร่์วมกับ 

การ์กำาหนด้ร์หัสข้องผู้้้คร์อบคร์องร์ถ โด้ยุมีการ์กำาหนด้เป็นร์หัสและเลข้ทะเบียุนร์วม 11 หลัก และร์หัสโด้ยุผู้้้คร์อบคร์อง

ร์ถอีก 1 ชุด้ดั้งแสด้งในภาพที� 12 และหน่วยุงานกำากับด้้แลจัะเป็นผู้้้รั์บการ์ข่้�นทะเบียุนในข้ณะที�ผู้้้คร์อบคร์องร์ถจัะต้อง

ด้ำาเนินการ์ส่งหลักฐานการ์ตร์วจัสอบที�ผู่้านการ์รั์บร์องจัากสถาบันหร่์อหน่วยุงานข้องรั์ฐที�มีความน่าเช่�อถ่อ เพ่�อให้ 

กร์มการ์ข้นส่งทางร์างออกเลข้ทะเบียุนและเอกสาร์สำาคัญปร์ะจัำาร์ถต่อไป

ดังแสดงในภาพท่ี 11 ท้ังน้ีทุกปจจัยจะสงผลกระทบตอการทําลายรางซ่ึงจะทาํใหเกิดผลท่ีตามมา คือ การเส่ือมสภาพท่ีเร็ว

กวากําหนด ส้ินเปลืองคาใชจายในการบํารุงรักษา และอาจสงผลตอความปลอดภัยในท่ีสุด

การกําหนดรหัสของผูครอบครองรถ โดยมีการกาํหนดเปนรหัสและเลขทะเบียนรวม 11 หลัก และรหัสโดยผูครอบครองรถ

อีก 1 ชุด ดังแสดงในภาพท่ี 12 และหนวยงานกํากับดูแลจะเปนผูรับการข้ึนทะเบียนในขณะท่ีผูครอบครองรถจะตอง

ดําเนินการสงหลักฐานการตรวจสอบท่ีผานการรับรองจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ในกํากับของรัฐ เอกชน และไดข้ึนทะเบียนกับกรมการขนสงทางราง เพ่ือใหกรมการขนสงทางรางออกเลขทะเบียนและ

เอกสารสําคัญประจํารถตอไป

ท่ีข้ึนอยูกับระดับความรุนแรง (Severity) และคาความถ่ีในการเกิดเหตุการณ (Occurrence) ซ่ึงสามารถแสดงในรูปแบบ

ใบคะแนนของแตละองคประกอบ (Risk Score Card) โดยผลคะแนนท่ีไดจะมีการนาํไปใชในการดําเนินการกาํหนดแนวทาง

ในการกํากับดูแลตอไป ดังแสดงในภาพที ่14
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ภาพท่ี 13 : แสดงเหตุการณ์อันตรายอาจท่ีเกิดขึ้นจากรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 14 : แสดงตารางเมตริกซ์ึ่ท่ีใช้ในการคำนวณค่าคะแนนความเส่ียงและการนำผลคะแนนไปดำเนินการ

ภาพท่ี 15 โครงสร้างกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมายลำดับรอง

และมาตรฐานแนะนำท่ีเก่ียวข้องกับการใช้กำกับดูแลรถขนส่งทางราง

• (ร่าง) มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง และ (ร่าง) กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

จัากผู้ลการ์ศ่กษาทั�งหมด้นำามาซ่ึ่�งการ์จััด้ทำา (ร่์าง) มาตร์ฐานแนะนำาคุณลักษณะข้องร์ถข้นส่งทางร์าง และ (ร่์าง) กฎกร์ะทร์วง 

ที�เกี�ยุวข้้องกับการ์นำาไปใช้กำากับด้้แลร์ถข้นสง่ทางร์าง ร์วมถ่งการ์เพิ�มเติมข้้อกฎหมายุใน พร์ะร์าชบญัญัติการ์ข้นสง่ทางร์าง  

พ.ศ. 25XX ดั้งแสด้งในภาพที� 15 ซ่ึ่�งจัะทำาใหโ้คร์งสร์า้งข้องการ์กำากับด้้แลที�เกี�ยุวกับร์ถข้นสง่ทางร์าง มีความสมบ้ร์ณแ์ละ

มีปร์ะสิทธิภาพในการ์นำาไปบังคับใช้งาน โด้ยุร์ายุละเอียุด้ได้้นำาเสนอไว้แล้วในร์ายุงานฉบับนี�

ที่เกี่ยวของกับการนําไปใชกํากับดูแลรถขนสงทางราง รวมถึงการเพิ่มเติมขอกฎหมายในพระราชบัญญัติการขนสงทางราง
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Methodology
ภาพรวมแนวทางดำ เนินการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมขอบเขตงาน ในการศึกษาน้ีได้ออกแบบขั้นตอน

การดำเนินงาน ซ่ึึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักดังน้ีคือ 

1) การ์ทบทวนข้้อม้ลที�เกี�ยุวข้้องกับการ์ข่้�นทะเบียุนบัญชีร์ถข้นส่ง

ทางร์างในต่างปร์ะเทศและยุานพาหนะอ่�น ๆ ในปร์ะเทศ

2) ทบทวนข้้อม้ลด้้านเทคนิค ปร์ะกอบด้้วยุ ปร์ะเภทและองค์

ปร์ะกอบร์ถข้นส่งทางร์าง ข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างในร์ะยุะ 8 ปี 

ปัจัจััยุที�ส่งผู้ลต่อการ์ทำาลายุร์าง และการ์ปร์ะเมินความเสี�ยุง

3) การ์จััด้ทำาฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์าง การ์พัฒนาแนวทางและ

เคร่์�องม่อที�ใช้ปร์ะเมินความเสี�ยุง การ์จััด้ทำา (ร่์าง) กฎกร์ะทร์วง

การ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างและ (ร์่าง) มาตร์ฐานแนะนำา

คุณลักษณะร์ถข้นส่งทางร์าง

4) กร์ะบวนการ์มีส่วนร่์วมข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียุต่อผู้ลการ์ศ่กษา

5) การ์จััด้ทำา ร์ายุงานฉบับสุด้ท้ายุ

ทั�งนี�จัากลำาดั้บขั้�นตอนที� 1 ถ่ง 5 สามาร์ถแสด้งได้้ดั้งภาพที� 16

การทบทวนขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนบัญชี 

ทบทวนขอมูลดานเทคนิค ซึ่งจะประกอบดวย ประเภท และ

การจดทะเบียนรถขนสงทางราง และ (ราง) มาตรฐานแนะนํา

รถขนสงทางรางในตางประเทศและยานพาหนะอื่น ๆ ในประเทศ

องคประกอบรถขนสงทางราง ขอมูลรถขนสงทางรางในระยะ 8 ป
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ภาพท่ี 16 : แสดงขั้นตอนการดำเนินการศึกษา
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Summary of rail vehicles data collection

สรุปผลการรวบรวม
ข้อมูลรถขนส่งทางราง 

ในปัจัจุับัน ปร์ะเภทข้องคมนาคมการ์ข้นส่งทางร์างใน

ปร์ะเทศไทยุสามาร์ถแบ่งออกได้้ตามร้์ปแบบการ์ใช้งานและ

คุณลักษณะข้องโคร์งสร้์างพ่�นฐานและร์ถข้นส่งทางร์าง สามาร์ถ

สรุ์ปได้้ดั้งตาร์างที� 3 โด้ยุจัะเห็นว่าปร์ะเภทข้องร์ถข้นส่งทางร์างใน

ไทยุมีอยุ้ห่ลายุปร์ะเภทและสามาร์ถแบ่งออกเป็นสองปร์ะเภทหลัก 

ค่อร์ถข้นส่งทางร์างปร์ะเภทร์างหนัก (Heavy Rail Vehicle) และ

ร์ถข้นส่งทางร์างปร์ะเภทร์างเบา (Light Rail Vehicles) โด้ยุที�

ปัจัจััยุสำาคัญในการ์จัำาแนกปร์ะเภทร์ถข้นส่งทางร์างจัะพิจัาร์ณา

จัากความจุัผู้้้โด้ยุสาร์ และร์ะยุะทางที�ให้บริ์การ์เป็นหลัก ทั�งนี� 

ร์ถทั�งสองปร์ะเภทยุังสามาร์ถจัำาแนกเป็นปร์ะเภทยุ่อยุได้้อีกตาม

เทคโนโลยีุและร์ะบบการ์ให้บริ์การ์ที�มีร์ายุละเอียุด้ต่างกันดั้งแสด้ง

ในภาพที� 17

ในปจจุบัน ประเภทของคมนาคมการขนสงทางราง

ในประเทศไทยสามารถแบงออกไดตามรูปแบบการใชงานและ

สรุปไดดังตารางที่ 3 โดยจะเห็นวาประเภทของรถขนสงทางราง

ในไทยมีอยูหลายประเภทและสามารถแบงออกเปนสองประเภทหลัก

รถทั้งสองประเภทยังสามารถจําแนกเปนประเภทยอยไดอีก

ตามเทคโนโลยีและระบบการใหบริการที่มีรายละเอียดตางกัน

ดังแสดงในภาพที่ 17
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ตารางท่ี 3 : แสดงประเภทของรถขนส่งทางรางและคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง

ภาพท่ี 17 : แสดงรายละเอียดการจำแนกประเภทของรถขนส่งทางราง



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง15

3.1 จำนวนรถขนส่งทางรางในประเทศไทย

• ปริมาณรถขนส่งทางรางในประเทศไทย

จัากผู้ลการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลจัากผู้้้ให้บริ์การ์เดิ้นร์ถปร์ะกอบด้้วยุ การ์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทยุ การ์ร์ถไฟฟ้าข้นส่งมวลชน

แห่งปร์ะเทศไทยุ บริ์ษัท ร์ถไฟฟ้า ร์ฟท. จัำากัด้ บริ์ษัท ร์ะบบข้นส่งมวลชนกรุ์งเทพ จัำากัด้ (มหาชน) บริ์ษัท ทางด่้วน

และร์ถไฟฟ้ากรุ์งเทพ จัำากัด้ (มหาชน) ผู้้้คร์อบคร์องร์ถข้นส่งทางร์างอ่�น ๆ อาทิ บริ์ษัท ทีพีไอ จัำากัด้ และโคร์งการ์ 

ที�อยุ้่ร์ะหว่างการ์ก่อสร้์าง เป็นต้น ที�สามาร์ถร์ะบุร์ายุละเอียุด้คุณลักษณะข้องร์ถข้นส่งทางร์างได้้ทำาให้ทร์าบว่าภายุใน 

ปี พ.ศ. 2566 ปร์ะเทศไทยุจัะมีปริ์มาณร์ถข้นส่งทางร์างทุกปร์ะเภทร์วมกันถ่ง 10,534 คัน โด้ยุจัำาแนกเป็นร์ถปร์ะเภทต่าง ๆ  ได้้ 

ดั้งแสด้งในตาร์างที� 4 และจัากการ์วิเคร์าะห์ปร์ะเภทข้องร์ถปร์ะเภทต่าง ๆ พบว่าร์ถข้นส่งสินค้ามีปริ์มาณส้งที�สุด้ถ่ง  

7,677 คัน คิด้เป็นร้์อยุละ 73 เม่�อเทียุบกับปริ์มาณร์ถข้นส่งทางร์างทั�งหมด้และปร์ิมาณร์ถข้นส่งผู้้้โด้ยุสาร์ชนิด้ EMU  

ที�ให้บริ์การ์ข้นส่งผู้้้โด้ยุสาร์ในเข้ตเม่องมีเพียุง 778 คัน หร่์อ ร้์อยุละ 7 ข้องปริ์มาณร์ถทั�งหมด้ ในข้ณะที�ปริ์มาณ 

หัวร์ถจัักร์ข้องการ์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทยุมีจัำานวนทั�งสิ�น 306 คัน หร่์อร้์อยุละ 3 ข้องปร์ิมาณร์ถทั�งหมด้ ดั้งแสด้ง 

ในภาพที� 18 แสด้งแผู้นภ้มิจัำาแนกปร์ะเภทและปริ์มาณร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศไทยุ 

• อายุการใช้งานรถขนส่งทางรางท่ีให้บริการในประเทศไทย

จัากการ์เก็บร์วบร์วมข้้อม้ลอายุุการ์ใช้งานร์ถข้นส่งทางร์างที�ให้บริ์การ์จัากผู้้้ให้บริ์การ์ พบว่าอายุุการ์ใช้งานเฉลี�ยุ

ข้องร์ถข้นสง่ทางร์างทกุปร์ะเภทปร์ะมาณ 23 ปี โด้ยุที�ร์ถที�ให้บริ์การ์สำาหรั์บร์ถไฟร์ะหวา่งเม่องและชานเม่องข้องการ์ร์ถไฟ

แห่งปร์ะเทศไทยุมีอายุกุาร์ใช้งานเฉลี�ยุปร์ะมาณ 30 ปี ในข้ณะที�ร์ถไฟฟ้าข้นส่งมวลชนในเม่องมีอายุกุาร์ใช้งานเฉลี�ยุเพียุง 

6 ปี ข้้อม้ลอายุุการ์ใช้งานข้องร์ถในภาพร์วม ดั้งแสด้งในตาร์างที� 4 ภาพที� 19 และภาพที� 20 แสด้งปร์ะเภทและอายุขุ้อง 

หัวร์ถจัักร์และ DMU ที�ให้บริ์การ์บนทางร์ถไฟข้องการ์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทยุ และร์ถไฟฟ้าข้นส่งมวลชนที�ให้บริ์การ์ 

ในเข้ตกรุ์งเทพและปริ์มณฑล ตามลำาดั้บ

ภาพท่ี 18 : แผนภูมิแสดงการจำแนกชนิดและปริมาณรถขนส่งทางรางในประเทศไทย

แหงประเทศไทย บรษิทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากดั บรษิทั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) บรษิทั ทางดวน

ท่ีใหบริการขนสงผูโดยสารในเขตเมืองมีเพียง 778 คัน หรือคิดเปนรอยละ 7 ของปริมาณรถท้ังหมด ในขณะท่ีปริมาณ

หัวรถจักรของการรถไฟแหงประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 306 คัน หรือคิดเปนรอยละ 3 ของปริมาณรถทั้งหมด ดังแสดง

7,677 คัน หรือคิดเปนรอยละ 73 เมื่อเทียบกับปริมาณรถขนสงทางรางทั้งหมด และปริมาณรถขนสงผูโดยสารชนิด EMU
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ตารางท่ี 4 : แสดงปริมาณรถท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการเดินรถในประเทศไทย

ภาพท่ี 20 : แสดงภาพรวมอายุการใช้งานของ EMU ท่ีให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ภาพท่ี 19 : แสดงภาพรวมอายุการใช้งานของหัวรถจักรและ DMU ของการรถไฟแห่งประเทศไทย



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง17

ภาพท่ี 21 : แสดงการจัดกลุ่มองค์ประกอบท่ีสำคัญของรถขนส่งทางราง

3.2 องค์ประกอบสำคัญของรถขนส่งทางราง

• องค์ประกอบของรถขนส่งทางราง

เทคโนโลยุีการ์ออกแบบและการ์ผู้ลิตในปัจัจุับัน ทำาให้มีร้์ปแบบข้องร์ถข้นส่งทางร์างที�หลากหลายุเพ่�อตอบโจัทยุ์

ข้องร้์ปแบบในการ์ใช้งานมากยุิ�งข่้�น อยุ่างไร์ก็ตาม ร์ถข้นส่งทางร์างจัะมีองค์ปร์ะกอบสำาคัญด้้วยุกัน 3 กลุ่มดั้งแสด้งใน

ภาพที� 21 ได้้แก่ 

• กลุ่่�มโครงสร้างความแข็็งแรงตััวถััง ช่�วงลุ่�างแลุ่ะระบบขั็บเคลุ่่�อน (Structure, Running Gear and

Suspension) ปร์ะกอบไปด้้วยุ โคร์งปร์ะธาน (Main Frame) ตัวร์ถไฟ (Car Body) โบกี� (Bogie) เบร์ก (Brake) ชุด้ล้อ 

(Wheelset) และอุปกร์ณ์ข้อพ่วง (Coupler) เป็นต้น

• กลุ่่�มงานระบบทางกลุ่แลุ่ะไฟฟ้าในตััวรถัไฟ (M&E System) เช่น ปร์ะต้หน้าต่าง (Doors & Windows)

ร์ะบบห้องนำ�า (Toilet System) ร์ะบบให้แสงสว่าง (Lighting System) ร์ะบบปรั์บอากาศ (Air Conditioning System)  

ร์ะบบหมุนเวียุนร์ะบายุอากาศ (Ventilation System) ร์ะบบน้แมติกส์ (Pneumatic System) ร์ะบบขั้บเคล่�อน  

(Traction) ด้้านนอกตัวร์ถไฟ (Car Exterior) ห้องโด้ยุสาร์ (Passenger Cabin) เป็นต้น

• กลุ่่�มระบบควบค่มแลุ่ะความปลุ่อดภััย (Control and Safety System) เช่น ร์ะบบควบคุมต่างๆ เกี�ยุวกับ

การ์เดิ้นร์ถ ร้์ปแบบห้องขั้บร์ถไฟ (Driver Cab Layout) ร์ะบบความปลอด้ภัยุจัากอัคคีภัยุ (Fire Safety)  

อุปกร์ณ์เพ่�อความปลอด้ภัยุ (Safety Devices) แผู้นการ์ด้ำาเนินงานในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation Plan) 

เป็นต้น

ของรูปแบบในการใชงานมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม รถขนสงทางรางจะมีองคประกอบสําคัญดวยกัน 3 กลุม ดังแสดงใน
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ภาพท่ี 22 แสดงประเภทรถจากการรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางท่ีใช้งานในประเทศไทย

3.3 การจัดทำฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง

3.3.1 ข้อมูลคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง

จัากการ์ร์วบร์วมข้้อม้ลคุณลักษณะข้องร์ถข้นส่งทางร์างจัากหน่วยุงานผู้้้คร์อบคร์องร์ถข้นส่งทางร์าง 

ในปร์ะเทศไทยุได้้แก่ การ์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทยุ การ์ร์ถไฟฟ้าข้นส่งมวลชนแห่งปร์ะเทศไทยุ บริ์ษัท ร์ถไฟฟ้า ร์.ฟ.ท. จัำากัด้  

บริ์ษัท ร์ะบบข้นส่งมวลชนกรุ์งเทพ จัำากัด้ (มหาชน) บริ์ษัท ทางด่้วนและร์ถไฟฟ้ากรุ์งเทพ จัำากัด้ (มหาชน) และโคร์งการ์

ที�อยุ้่ร์ะหว่างการ์ก่อสร้์าง เพ่�อจััด้ทำาเป็นฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างปร์ะกอบไปด้้วยุร์ถข้นส่งทางร์างทั�งหมด้ 7 ปร์ะเภท 

ดั้งแสด้งในภาพที� 22 โด้ยุมีตัวอยุ่างร์ายุละเอียุด้ข้้อม้ลคุณลักษณะข้องร์ถไฟฟ้าแอร์์พอร์์ต เร์ล ลิงก์ ดั้งแสด้งในตาร์าง

ที� 5 ทั�งนี�ร์ายุละเอียุด้คุณลักษณะทางเทคนิคข้องร์ถข้นส่งทางร์างทั�งหมด้ได้้ด้ำาเนินการ์ร์วบร์วมไว้อยุ่างละเอียุด้แล้วใน

ร์ายุงานฉบับสุด้ท้ายุ ในข้ณะที�ข้้อม้ลคุณลักษณะทั�วไป (General Specification) ได้้จััด้ทำาไว้เพ่�อการ์ส่บค้นในเว็บไซึ่ต์

ฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์าง

:

ภาพท่ี 22



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง19

ตารางท่ี 5 : แสดงตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลคุณลักษณะของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
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3.3.2 เว็บไซึ่ต์ฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง

เว็บไซึ่ต์ฐานข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างจััด้ทำาข่้�นเพ่�อร์วบร์วมข้้อม้ลร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศไทยุ ปร์ะกอบไปด้้วยุ

ร์ถที�มีการ์ใช้งานในปัจัจุับันและโคร์งการ์ที�กำาลังจัะเกิด้ข่้�นในอนาคต ร์วมถ่งนิยุามศัพท์ที�เกี�ยุวข้้องกับร์ถข้นส่งทางร์าง 

เพ่�อใช้เป็นปร์ะโยุชน์ในการ์เก็บร์วบร์วมข้้อม้ลและส่บค้นผู่้านร์ะบบเคร่์อข่้ายุอินเทอร์์เน็ต มีตัวอยุ่างแสด้งหน้าเว็บไซึ่ต์

ดั้งแสด้งในภาพที� 23 และภาพที� 24

ภาพท่ี 23 : แสดงตัวอย่างหน้าแรก จากเว็บไซึ่ต์ฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 24 : แสดงตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะของหัวรถจักร รุ่น GEA จากเว็บไซึ่ต์ฐานข้อมูลรถขนส่งทางราง



04

Risk Assessment Process and Results

การประเมินความเสี่ยงและ
ผลการประเมินความเสี่ยง

4.1 แนวทางและผลการประเมิน

ความเส่ียง

ในการ์ศ่กษานี�ได้้ด้ำาเนินการ์ปร์ะเมนิความเสี�ยุงข้องอบัุติเหตุ

หร่์อเหตุขั้ด้ข้้องที�เกิด้ข่้�นจัากการ์ชำารุ์ด้บกพร่์องข้องชุด้อุปกร์ณ์

ต่าง ๆ ข้องร์ถข้นส่งทางร์างที�สำาคัญ ที�ส่งผู้ลกับความปลอด้ภัยุ 

ข้องร์ะบบและการ์ให้บริ์การ์ข้นส่งทางร์าง ชุด้อุปกร์ณ์ต่าง ๆ ข้อง 

ร์ถข้นส่งทางร์างที�สำาคัญ เช่น ร์ะบบห้ามล้อ ข้อพ่วง/ชุด้อุปกร์ณ์

สำาหรั์บเช่�อมต่อข้บวน ร์ะบบปร์ะต้และหน้าต่าง แคร่์ ชุด้ล้อและ

ล้อร์ถไฟและอ่�น ๆ  เพ่�อพิจัาร์ณาอปุกร์ณ์ที�ส่งผู้ลอยุา่งเป็นนัยุสำาคัญ

เพ่�อกำาหนด้ใน (ร่์าง) กฎหมายุลำาดั้บร์อง และข้้อกำาหนด้คุณลักษณะ

ทางเทคนิคข้องร์ถข้นส่งทางร์างในขั้�นต่อไป โด้ยุขั้�นตอนดั้งแสด้ง

ในภาพที� 25 

เพื่อกําหนดใน (ราง) กฎหมายลําดับรอง และมาตรฐานแนะนํา

คุณลักษณะรถขนสงทางรางในขั้นตอไป โดยขั้นตอนดังแสดงใน

ภาพที่ 25



รางกฎหมายลําดับรอง

และมาตรฐานแนะนาํ

คุณลักษณะ

รถขนสงทางราง
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ภาพท่ี 25 : แสดงสรุปกระบวนการประเมินความเส่ียงจนถึงการพิจารณาบรรจุในกฎหมายลำดับรองและคุณลักษณะเฉพาะ 

การ์ศ่กษานี�ปร์ะเมินความเสี�ยุงด้้วยุการ์ปร์ะยุุกต์ใช้วิธี Hazard Identification (HI) ร่์วมกับ Failure Mode  

Effect Analysis (FMEA) เริ์�มจัากเหตุการ์ณ์อันตร์ายุ (Hazards) 7 เหตุการ์ณ์ที�เกิด้ข่้�นหลักข้องร์ะบบข้นส่งทางร์าง  

โด้ยุนำามาวิเคร์าะห์หาความเช่�อมโยุงกับอุปกร์ณ์ข้องร์ถข้นส่งทางร์างทั�งหมด้ 249 อุปกร์ณ์ ซ่ึ่�งในการ์ศ่กษานี�ได้้จััด้อยุ้่ใน 

30 ชุด้อุปกร์ณ์หลัก จัากนั�นได้้ทำาการ์วิเคร์าะห์ร่์วมกับผู้้้เชี�ยุวชาญต่างปร์ะเทศและร์ะบุได้้ 19 ชุด้อุปกร์ณ์ (จัาก 30 ชุด้ 

อุปกร์ณ์ดั้งกล่าวข้้างต้น) ว่ามีความสำาคัญและตามความสำาคัญว่าหากชุด้อุปกร์ณ์นั�น ๆ เกิด้การ์ชำารุ์ด้เสียุหายุแล้ว 

อาจัทำาให้เกิด้เหตุอันตร์ายุและทำาให้หยุุด้การ์ให้บริ์การ์อยุ่างเป็นนัยุสำาคัญได้้ 

งทางรางรถขนส่  



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง23

จัากนั�นผู้้้เชี�ยุวชาญได้้นำาชุด้อุปกร์ณ์ 19 ชุด้อุปกร์ณ์นั�นมาด้ำาเนินการ์ปร์ะเมินร์ะดั้บความเสี�ยุงเพ่�อเรี์ยุงลำาดั้บ

ตามความเสี�ยุง Risk Score ที�จัะส่งผู้ลต่อความปลอด้ภัยุเป็นหลัก การ์ปร์ะเมินทำาเป็นร์ายุชุด้อุปกร์ณ์โด้ยุค่าความเสี�ยุง  

(Risk Score) จัะข่้�นอยุ้กั่บร์ะดั้บความรุ์นแร์ง (Severity) และค่าความถี�ในการ์เกิด้เหตุการ์ณ์ (Occurrence) การ์ปร์ะเมิน

ความเสี�ยุงทำาโด้ยุผู้้้เชี�ยุวชาญภายุนอกจัากหน่วยุงานต่าง ๆ ค่อ ร์ฟท. ร์ฟม. SRTET BTS BEM บริ์ษัทร์ถไฟความเร็์วส้ง 

สายุตะวนัออกเช่�อมสามสนามบนิ ผู้ลการ์เรี์ยุงลำาดั้บตาม Risk Score ดั้งแสด้งในตาร์างที� 6 ทั�งนี�จัากผู้ลการ์ปร์ะเมนิและ

จัากการ์ทบทวน ข้้อกำาหนด้การ์ตร์วจัสอบรั์บร์องชิ�นส่วนอุปกร์ณ์ร์ถข้นส่งทางร์างในต่างปร์ะเทศพบว่า สำาหรั์บปร์ะเทศที�

มีมาตร์ฐานด้้านร์ะบบร์างส้ง เช่น กลุ่มปร์ะเทศในสหภาพยุุโร์ปและปร์ะเทศญี�ปุ�น ชุด้อุปกร์ณ์ทั�งหมด้มีความจัำาเป็นต้อง

ผู่้านการ์ตร์วจัสอบรั์บร์องเพ่�อข่้�นทะเบียุนร์ถ อาทิ ข้้อกำาหนด้ข้องปร์ะเทศสวิตเซึ่อร์์แลนด์้ (Directive for Approval of 

Rolling Stock) และมาตร์ฐานบังคับข้องปร์ะเทศญี�ปุ�น (Japan Regulatory Standard) เป็นต้น 

ตารางท่ี 6 : สรุปผลการประเมินความเส่ียงโดยจัดลำดับความสำคัญรายชุดของ 19 ชุดอุปกรณ์

จากการทบทวน ขอกําหนดการตรวจสอบรับรองช้ินสวนอุปกรณรถขนสงทางรางในตางประเทศ พบวาประเทศท่ีมี

มาตรฐานดานระบบรางสูง เชน กลุมประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศญ่ีปุน ชุดอุปกรณท้ังหมดจะมีความจําเปนตอง
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ถ่งแม้ชุด้อุปกร์ณ์หลักทั�ง 19 อุปกร์ณ์จัะมีความสำาคัญแต่หากเม่�อคำาน่งถ่งความเป็นไปได้้ในเร่์�องค่าใช้จ่ัายุและ

ผู้ลกร์ะทบต่อผู้้้ให้บริ์การ์ในปร์ะเทศ ที�ปร่์กษาจ่ังได้้นำาผู้ลการ์ปร์ะเมินความเสี�ยุงข้องแต่ละชุด้อุปกร์ณ์มาจััด้อันดั้บ โด้ยุ

พิจัาร์ณาจัากกฎหมายุข้้อกำาหนด้ในต่างปร์ะเทศร์วมทั�งความเห็นจัากผู้้้เชี�ยุวชาญจัากหน่วยุงานที�มาร่์วมสัมมนารั์บฟัง

ความเห็นจัากผู้้้มีส่วนได้้ส่วนเสียุ และได้้ทำาการ์คัด้เล่อกชุด้อุปกร์ณ์ 13 ชุด้อุปกร์ณ์ที�มีความสำาคัญที�สุด้ต่อความปลอด้ภัยุ

ในการ์ใช้งานร์ถข้นส่งทางร์างดั้งแสด้งในภาพที� 26 

4.2 ความท้าทาย

• ขาดแนวทางในการเก็บข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลเป็นระบบศูนย์รวม

ปัจัจุับันข้้อม้ลจัะมกีาร์จััด้เกบ็โด้ยุผู้้้ให้บร์กิาร์เด้นิร์ถร์ายุตา่งๆ ค่อ BTS BEM หร่์อหน่วยุงานที�รั์บผู้ดิ้ชอบนั�น ๆ  เอง

และจััด้ส่งให้หน่วยุงานกำากับที�เกี�ยุวข้้องเช่น กรุ์งเทพธนาคม หร่์อ กร์มการ์ข้นส่งทางร์าง โด้ยุข้้อม้ลดั้งกล่าวทั�งหมด้

ร์ายุงานยุังไม่มีการ์ร์วมศ้นยุ์ และในบางหน่วยุงานไม่มีการ์จััด้เก็บเป็นร์ะบบฐานข้้อม้ล ซ่ึ่�งส่งผู้ลให้การ์วิเคร์าะห์ข้้อม้ล

ร์ะบบข้นส่งทางร์างข้องไทยุยุังไม่สามาร์ถทำาได้้อยุ่างชัด้เจันและจัริ์งจัังเหม่อนในต่างปร์ะเทศ ได้้แก่ ปร์ะเทศในแถบ

อเมริ์กา ยุุโร์ป เช่น สหรั์ฐอเมริ์กา เนเธอร์์แลนด์้ และญี�ปุ�น ที�มีหน่วยุงานกลางรั์บผิู้ด้ชอบในการ์พัฒนาร์ะบบฐานข้้อม้ล 

กร์ะบวนการ์จััด้เก็บข้้อม้ล รั์กษาข้้อม้ลและทำาการ์วิเคร์าะห์ร์ายุงานสถิติ ร์ายุวัน เด่้อน ปี อีกทั�งสามาร์ถวิเคร์าะห์สาเหตุ 

ผู้ลกร์ะทบ และทำาการ์คาด้การ์ณ์เหตุการ์ณ์และสามาร์ถบริ์หาร์จััด้การ์ป้องกันได้้ล่วงหน้า เช่น การ์กำาหนด้ Preventive 

maintenance ได้้ดี้ยุิ�งข่้�น   

• จัดต้ังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำสถิติ ค่าอ้างอิง และการวิเคราะห์คาดการณ์
(Safety Data & Reporting Dashboard)

ตัวอยุ่างเช่น หน่วยุงาน Office of Safety Analysis, Federal Railroad Administration FRA ที�มีการ์จััด้แสด้ง

ข้้อม้ลและฐานข้้อม้ลแสด้งสถิติตามเร่์�องที�สนใจั ดั้งแสด้งในภาพที� 26 เช่น 

- Train Accident / Incident Count and Rates

- Train Accident Trend - Summary statistics / Charts & Graphs

- Train Accident by Groups / Lines (type of railway), sort by type of accidents,

by Primary cause of Accidents, by time และอ่�นๆ

- Railroad Safety Statistics Report - Annual report

ภาพท่ี 26 : ชุดอุปกรณ์หลัก (Subsystem) ท่ีสำคัญกับความปลอดภัยของรถขนส่งทางราง

ผลกระทบตอผูใหบริการในประเทศ ท่ีปรึกษาจึงไดนําผลการประเมินความเส่ียงของแตละชุดอุปกรณมาจัดลําดับ โดยพิจารณา

จากกฎหมายขอกําหนดในตางประเทศ รวมท้ังความเห็นของผูเช่ียวชาญจากหนวยงานท่ีมารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสีย และไดทําการคัดเลือกชุดอุปกรณ 13 ชุดอุปกรณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอความปลอดภัยในการใชงาน

รถขนสงทางราง ดังแสดงในภาพท่ี 26

ปจจุบันขอมูลจะมีการจัดเก็บโดยผูใหบริการเดินรถรายตาง ๆ BTS BEM หรือหนวยงานทีร่ับผิดชอบนัน้ ๆ เอง

และจัดสงใหหนวยงานกํากับทีเ่กีย่วของ เชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด หรือ กรมการขนสงทางราง โดยขอมูลดังกลาว

ทัง้หมดยังไมมีระบบศนูยรวม และในบางหนวยงานไมมีการจดัเกบ็เปนระบบฐานขอมูล ซึง่สงผลใหการวิเคราะหขอมูล

Maintenance ไดดีย่ิงข้ึน
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Techniques to Reduce Effect of Rolling Stock 
on Track Deterioration

เทคนิคทางวิศวกรรมที่ลดการ
ส่งผลกระทบต่อการทำ ลายราง
ของรถขนส่งทางราง 

ปัจัจััยุหลักจัากตัวร์ถข้นส่งทางร์างที�ส่งผู้ลต่อความร์ุนแร์ง

ในการ์ทำาลายุทางปร์ะกอบไปด้้วยุ นำ�าหนักกด้เพลา ความเร็์ว

คุณลักษณะข้องร์ะบบช่วงล่าง พฤติกร์ร์มทางพลศาสตร์์ข้องร์ถ

ข้ณะเคล่�อนที� พฤติกร์ร์มการ์เร่์งความเร็์ว/การ์ลด้ความเร็์ว ความถี�

ข้องการ์เด้ินทาง และพฤติกร์ร์มการ์สัมผัู้สกันร์ะหว่างล้อและร์าง

ดั้งภาพที� 27

อยุ่างไร์ก็ตาม การ์ด้ำาเนินการ์เพ่�อลด้ผู้ลกร์ะทบข้อง 

การ์ทำาลายุทางจัากร์ถข้นส่งทางร์างนั�น ต้องทำาควบค่้กันไป 

ทั�งในฝัั่�งข้องตัวร์ถ (Rail Vehicles) และในฝัั่�งข้องทางวิ�ง (Track) 

เน่�องจัากทั�งสองร์ะบบจัะส่งผู้ลกร์ะทบซ่ึ่�งกันและกัน (Train-Track  

interaction) อยุ้่ตลอด้เวลาในข้ณะที�ร์ถมีการ์เคล่�อนที� ดั้งนั�นวิธี

การ์หร่์อเทคนิคที�ใช้ในการ์ลด้ผู้ลข้องการ์ทำาลายุทางจัะปร์ะกอบ

ไปด้้วยุการ์ด้ำาเนินการ์เกี�ยุวกับตัวร์ถและทางวิ�ง ดั้งต่อไปนี�

interaction) อยูตลอดเวลาในขณะที่รถมีการเคลื่อนที่ ดังนั้นวิธีการ

หรือเทคนิคที่ใชในการลดผลของการทําลายทางจะประกอบไปดวย

การดําเนินการเกี่ยวกับตัวรถและทางวิ่ง ดังตอไปนี้
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ภาพท่ี 27 : ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อความรุนแรงในการทำลายทางของรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 28 : ซ้้าย) ตัวอย่างเคร่ืองมือในการตรวจวัดความไม่สมำ่าเสมอของแนวเส้นทาง

ขวา) รูปแบบความไม่สมำ่าเสมอของแนวเส้นทาง (Track irregularity) 

• การดูแลรักษาสภาพทางให้อยู่ในสภาพดี
โด้ยุมีการ์ตร์วจัวดั้และปร์ะเมนิคา่ความไมส่มำ�าเสมอข้องแนวเสน้ทาง (Track irregularity) ร์วมทั�ง

ตร์วจัสอบสภาพข้องส่วนปร์ะกอบต่าง ๆ เช่น ปร์ะแจั ร์าง ชุด้ยุ่ด้เหนี�ยุวร์าง หมอนร์องร์าง สภาพ

ข้องหินโร์ยุทาง เป็นต้น ดั้งแสด้งในภาพที� 28

ภาพท่ี 29 ซ้้าย) ความเสียหายแบบคล่ืนส้ันบนผิวราง ขวา) ตัวอย่างเคร่ืองมือในการเจียร์ราง

• การเจียร์ราง (Rail grinding)
เพ่�อรั์กษาความร์าบเรี์ยุบข้องผิู้วทาง เพ่�อลด้ปัญหาจัากความข้รุ์ข้ร์ะที�มีความยุาวคล่�นสั�น (Short 

wavelength / Corrugation) ซ่ึ่�งเม่�อร์ถไฟวิ�งผู่้านจัะทำาให้เกิด้การ์สั�นสะเท่อนที�มีความถี�ส้ง (High 

frequency) โด้ยุส่งผู้ลให้เกิด้การ์กร์ะแทกและเสียุงมากกว่าปกติ ดั้งแสด้งในภาพที� 29



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง27

ภาพท่ี 30 : ซ้้าย) ความเสียหายแบบจุดบนผิวล้อ (Wheel flat) 

ขวา) การเกิดการกระแทกเน่ืองจากความไม่กลมของล้อ

ภาพท่ี 31 : วิวัฒนาการของวัสดุท่ีถูกนำมาใช้ในการสร้างรถขนส่งทางราง

• การรักษาสภาพของล้อให้อยู่ในสภาพดี
โด้ยุทำาการ์ตร์วจัสอบร้์ปร่์างข้องผู้ิวล้อ (Wheel profile) และทำาการ์แก้ไข้ในกร์ณีที�พบความ

ผิู้ด้ปกติ เช่น ทำาการ์กล่งล้อ เป็นต้น ดั้งแสด้งในภาพที� 30

• ระบบป้องกันการล่ืนไถลของล้อ (Wheel Slide Protection – WSP)
เป็นร์ะบบที�ช่วยุในข้ณะออกตัวและห้ามล้อเพ่�อป้องกันไม่ให้ล้อล่�นไถลไปบนร์าง ช่วยุป้องกันความ

เสียุหายุต่อผิู้วล้อและร์าง โด้ยุร้์ปแบบข้องร์ะบบดั้งกล่าวมีตั�งแต่ร์ะบบที�ไม่ซึ่ับซ้ึ่อนตั�งแต่ร์ะบบ

พ่นทร์ายุ ไปจันถ่งใช้อุปกร์ณ์อิเลคโทร์นิคในการ์ตร์วจัวัด้ความเร็์วในแต่ละล้อและควบคุมการ์หมุน

ข้องแต่ละล้อด้้วยุการ์ปร์ะมวลผู้ลจัากคอมพิวเตอร์์ ทั�งนี� ร์ถข้นส่งทางร์างส่วนใหญ่ในปัจัจุับัน

จัะถ้กติด้ตั�งและมีการ์ทด้สอบร์ะบบดั้งกล่าวเม่�อทำาการ์ตร์วจัรั์บร์ถ

เสียหายตอผิวลอและราง โดยรูปแบบของระบบดังกลาวมีทั้งระบบที่ไมซับซอนตั้งแตระบบพนทราย

ไปจนถึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจวัดความเร็วในแตละลอและควบคุมการหมุน
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ภาพท่ี 32 : ความแตกต่างของการออกแบบระบบขับเคล่ือนและโบก้ีท่ีส่งผลต่อมวลใต้สปริง (Unsprung mass)

• การออกแบบเพ่ือลดนำ้าหนักของรถไฟและชุดระบบขับเคล่ือน
เป็นการ์ใช้เทคโนโลยุีควบค่้กับการ์วิจััยุเพ่�อออกแบบให้ร์ถไฟมีนำ�าหนักเบาในข้ณะที�ยัุงคงความ

แข็้งแร์งได้้อยุ่างเพียุงพอ ทั�งการ์ใช้เทคนิคในการ์วิเคร์าะห์และออกแบบโคร์งสร้์าง (Structural

optimization) ร์วมไปถ่งการ์ใช้วัสดุ้ปร์ะกอบ (Composite materials) นอกจัากนี�ยุังมีการ์วิจััยุ

การ์ออกแบบร์ะบบชว่งลา่งเพ่�อลด้ข้นาด้มวลใตส้ปร์งิ (Unsprung mass) ซ่ึ่�งจัะชว่ยุลด้แร์งกร์ะทำา

ร์ะหว่างล้อกับร์างได้้อยุ่างมีปร์ะสิทธิภาพ ดั้งแสด้งในภาพที� 32 และภาพที� 33

• การวิเคราะห์และออกแบบพฤติกรรมของระบบช่วงล่างเพ่ือลดความเสียหาย
ต่อล้อและทางว่ิง
โด้ยุเป็นการ์ออกแบบร์ะบบชุด้ช่วงล่าง (Suspension elements) ให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะ

ข้องการ์ใช้งาน เช่น การ์ใช้งานข้องร์ถไฟในเม่องอาจัไม่ต้องการ์ความเร็์วที�ส้งแต่ต้องวิ�งบนทางที�มี

ความโค้งรั์ศมีแคบ เป็นต้น โด้ยุการ์ออกแบบจัะทำาการ์ปรั์บเปลี�ยุนพฤติกร์ร์มข้องชิ�นส่วนช่วงล่าง

ร์วมไปถ่งคุณลักษณะต่าง ๆ  ข้องโบกี� จัากนั�นจ่ังตร์วจัสอบค่าเป้าหมายุ (Objective values) ต่าง ๆ

เช่น แร์งกร์ะทำาร์ะหว่างล้อและร์างบนทางตร์งทางโคง้และปร์ะแจั (Wheel-Rail contact forces)

การ์ส่กหร์อ (Wear) การ์เกิด้ร์อยุร้์าวบนล้อและร์าง (Rolling contact fatigue) เป็นต้น

ภาพท่ี 33 : ตัวอย่างช้ินส่วนระบบช่วงล่าง (Suspension elements) ของรถขนส่งทางราง



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง29

ภาพท่ี 34 : ตัวอย่างการออกแบบปรับปรุงรูปร่างของตะเฆ่่ (Crossing) เพ่ือลดการกระแทกของล้อ

• การปรับปรุงคุณสมบัติของโครงสร้างรองรับทางว่ิง
โด้ยุโคร์งสร้์างดั้งกล่าวสามาร์ถจัำาแนกเป็น พ่�นดิ้นร์องรั์บทาง อุโมงค์และสะพาน เป็นต้น บริ์เวณ
ร์อยุต่อข้องทางที�มีโคร์งสร์้างที�แตกต่างกันจัะเกิด้ความไม่ต่อเน่�อง (Discontinuity) ข้องความ 
แข็้งเกร็์ง (Stiffness) ใต้ทางวิ�งข่้�น โด้ยุบริ์เวณดั้งกล่าวเรี์ยุกว่าตำาแหน่งเปลี�ยุนผู่้าน (Transition zone)  
ดั้งแสด้งในภาพที� 35 เช่น บริ์เวณร์อยุต่อร์ะหว่างทางวิ�งบนพ่�นดิ้นเข้้าส่้อุโมงค์หร่์อสะพาน เป็นต้น  
ปัญหาที�เกิด้ข่้�นในบริ์เวณดั้งกล่าวค่อการ์กร์ะแทกข้องล้อและร์าง ร์วมทั�งการ์ทรุ์ด้ตัวต่างร์ะดั้บข้อง
ผิู้วทาง ซ่ึ่�งจัะก่อให้เกิด้ความเสียุหายุตามมา ทั�งนี�มีวิธีการ์ปรั์บปรุ์งบริ์เวณดั้งกล่าวด้้วยุเทคนิค 
หลายุวิธี ทั�งการ์ติด้ตั�งร์างเสร์ิม (Auxiliary rails) แผู้่นพ่�นใต้ทาง (Approach slab) แผู้่นวัสดุ้
ยุด่้หยุุน่ใตร้์างหร่์อใตห้มอน (Elastic elements) การ์ฉดี้สาร์ยุด่้เหนี�ยุวให้แกชั่�นหนิโร์ยุทาง (Ballast 
bonding) เป็นต้น ดั้งแสด้งในภาพที� 36 และภาพที� 37 ตัวอยุ่างการ์ปรั์บปรุ์งในบริ์เวณตำาแหน่ง

เปลี�ยุนผู่้าน

ภาพท่ี 35 : ตัวอย่างบริเวณตำแหน่งเปล่ียนผ่าน (Transition zone) ระหว่างทางว่ิงบนพ้ืนดินและสะพาน

• การวิเคราะห์และออกแบบรูปร่างของล้อ (Wheel profile) และ ราง
(Rail profile)
เป็นการ์ออกแบบร้์ปร่์างข้องผิู้วสัมผัู้สร์ะหว่างล้อและร์างให้เหมาะสมกับการ์ใช้งานข้องร์ถแต่ละ
ปร์ะเภท ซ่ึ่�งมีปัจัจััยุหลายุชนิด้เข้้ามาเกี�ยุวข้้องทั�งข้นาด้ข้องนำ�าหนักลงเพลา ความเร็์วข้องร์ถลักษณะ 
ทางกายุภาพและสภาพข้องทางวิ�ง พฤติกร์ร์มข้องร์ะบบช่วงล่าง โด้ยุในการ์ออกแบบจัะมีการ์
กำาหนด้ร์ะดั้บข้องค่าเป้าหมายุที�ต้องการ์ เช่น การ์ปรั์บร์ะดั้บข้องความเร็์ววิกฤติ (Critical speed) 
การ์ลด้การ์กร์ะแทก การ์ลด้การ์ส่กหร์อและการ์เกิด้ร์อยุแตกร้์าว การ์ลด้โอกาสในการ์ปีนร์างบริ์เวณ
ปร์ะแจั เป็นต้น ภาพที� 34 แสด้งการ์ออกแบบร้์ปร่์างข้องตะเฆ่่ (Crossing) บร์ิเวณปร์ะแจัเพ่�อ 

ลด้การ์กร์ะแทกข้องล้อร์ถ 
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ภาพท่ี 36 : ตัวอย่างการปรับปรุงบริเวณตำแหน่ง

เปล่ียนผ่าน(Transition zone) 

บน) การติดต้ังรางเสริม (Auxiliary rails) 

ล่าง) การใช้วัสดุยืดหยุ่น (Elastic element)

ภาพท่ี 37 : ตัวอย่างการปรับปรุงบริเวณตำแหน่ง

เปล่ียนผ่าน (Transition zone) ด้วยการใช้

ฉีดสารยึดเหน่ียวให้แก่ช้ันหินโรยทาง

(Transition zone)
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ภาพท่ี 38 : พฤติกรรมปฏิิสัมพันธ์์ระหว่างรถไฟและสะพาน (Train-Bridge interaction)

• การควบคุมพฤติกรรมปฏิิสัมพันธ์์ระหว่างรถไฟและสะพาน (Train-Bridge
interaction)
พฤติกร์ร์มปฏิิสัมพันธ์ร์ะหว่างร์ถไฟและสะพานเป็นผู้ลมาจัากพฤติกร์ร์มการ์สั�นพ้อง (Resonance)

ข้องสะพานข้ณะที�ร์ถไฟแล่นผู่้าน โด้ยุพฤติกร์ร์มดั้งกล่าวจัะเริ์�มส่งผู้ลกร์ะทบอยุ่างมีนัยุสำาคัญ

เม่�อสะพาน ต้องร์องรั์บความเร็์วร์ถไฟที�ส้งข่้�น (มากกว่า 200 กิโลเมตร์ต่อชั�วโมง) ซ่ึ่�งเป็นยุ่าน

ความเร็์วข้องการ์เดิ้นร์ถไฟฟ้าความเร็์วส้งในปัจัจุับัน โด้ยุการ์แก้ปัญหาจัะต้องมีการ์ออกแบบ

เพ่�อควบคุมพฤติกร์ร์มข้องสะพานในสภาวะการ์สั�นพ้อง นอกจัากนี�ยุังต้องมีการ์ทด้สอบตร์วจัวัด้

พฤติกร์ร์มจัริ์งข้องสะพานที�ถ้กใช้งานและด้้วยุเช่นกัน ดั้งแสด้งในภาพที� 38

เมือ่สะพานตองรองรบัความเรว็รถไฟทีส่งูขึน้ (มากกวา 200 กโิลเมตรตอชัว่โมง) ซึง่เปนยาน
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การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง
ในต่างประเทศและแนวทางการ
จดทะเบียนในประเทศไทย 

6.1 การจดทะเบียนรถขนส่งทางรางใน
ต่างประเทศ

การ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างในต่างปร์ะเทศนั�นต้องพิจัาร์ณา 

ถ่งหน่วยุงานที�เกี�ยุวข้้องในการ์ด้ำาเนินการ์การ์จัด้ทะเบียุนและ 

การ์ข่้�นทะเบียุนโคร์งสร้์างการ์กำากับด้้แลข้องแต่ละปร์ะเทศซ่ึ่�งสามาร์ถ 

สังเกตได้้ถ่งความแตกต่างกันอยุ่างชัด้เจันหร่์อมีความคล้ายุคล่ง 

กันได้้ ร์วมถ่งร้์ปแบบข้องเลข้ทะเบียุนข้องแต่ละปร์ะเทศเพ่�อนำามา 

เป็นแนวทางในการ์กำาหนด้เลข้ทะเบียุนสำาหรั์บปร์ะเทศไทยุ 

โด้ยุการ์ศ่กษาจัะมุ่งเป้าการ์ศ่กษาการ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง 

ใน 4 ปร์ะเทศ ซ่ึ่�งได้้แก่ ปร์ะเทศญี�ปุ�น ปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กา ปร์ะเทศ

ออสเตร์เลียุ และปร์ะเทศสาธาร์ณรั์ฐปร์ะชาชนจีัน โด้ยุมีร์ายุละเอียุด้

ดั้งต่อไปนี� 

ใน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

กลุมประเทศสหภาพยุโรป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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หน่วยุงานที� ด้้แลการ์ข่้�นทะเบียุน/บัญชี ร์วมทั�งเอกสาร์ 

ที�เกี�ยุวข้้องข้องร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศญี�ปุ�นนั�นจัะปร์ะกอบไปด้้วยุ

กร์ะทร์วงที�ดิ้น โคร์งสร์้างพ่�นฐาน การ์ข้นส่งและการ์ท่องเที�ยุว (The 

Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT) 

บริ์ษัทการ์ร์ถไฟแห่งชาติ (Japanese National Railway; JNR)  

บริ์ษัทเอกชน (Japan Railway; JR) บริ์ษัทวิศวกร์ร์มการ์ข้นส่ง 

ปร์ะเทศญี�ปุ�น (Japan Transport Engineering Company; JTREC )  

ซ่ึ่�งจัะมีบทบาทหน้าที�แตกต่างกัน โด้ยุที�กร์ะทร์วง MLIT จัะทำาหน้าที�

ตร์วจัสอบ (Observance) และออกกฎกร์ะทร์วง (Ministry Ordinance) 

และข้้อบังคับทางเทคนิค (Technical Regulatory) เพ่�อให้บริ์ษัทเอกชน 

ใช้อ้างอิง (Reference) ในการ์ด้ำาเนินการ์ข่้�นทะเบียุน ซ่ึ่�งบริ์ษัทเอกชน

ก็จัะต้องแจ้ัง (Notify) ให้กร์ะทร์วง MLIT ทร์าบทุกครั์�งเม่�อมีการ์สร้์าง

ร์ถข้นส่งทางใหม่ โด้ยุร้์ปแบบการ์ออกเลข้ทะเบยีุนข้องร์ถข้นส่งทางร์าง

แต่ละปร์ะเภทจัะมีร้์ปแบบแตกต่างกันไปข่้�นอยุ้กั่บร์ถไฟแต่ละปร์ะเภท

ซ่ึ่�งบางร์หัสตัวเลข้จัะบ่งชี�ถ่งคุณลักษณะทางเทคนิคข้องร์ถข้นส่ง 

ทางร์างปร์ะเภทนั�น ๆ

6.1.1 การขึ้นทะเบียน/บัญชี รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของรถขนส่งทางรางในประเทศญี่ปุ่น

6.1.2 การขึ้นทะเบียน/บัญชี รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ของรถขนส่งทางรางในประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยุงานที�ด้้แลการ์ข่้�นทะเบียุน/บัญชี ร์วมทั�งเอกสาร์ที�เกี�ยุวข้้อง 

ข้องร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กานั�นจัะปร์ะกอบไปด้้วยุ 

หน่วยุงานสำานักงานการ์ร์ถไฟกลาง (Federal Railroad Administration; 

FRA) สมาคมการ์ร์ถไฟสหรั์ฐอเมริ์กา (Association of American 

Railroads; AAR) สมาคมผู้้้ปร์ะกอบการ์ข้นส่งมวลชน(American  

Public Transportation Association; APTA) บริ์ษัทเรี์ยุลอิงค์  

(Railinc Corporation) ซ่ึ่�งจัะมีบทบาทหน้าที�แตกต่างกันไป ซ่ึ่�งตาม 

โคร์งสร้์างการ์กำากับด้้แล หน่วยุงาน FRA จัะเป็นผู้้้ออกข้้อบังคับ  

(Regulation) ส่วนทางสมาคม AAR และ APTA จัะเป็นผู้้้ออก

มาตร์ฐานและข้้อแนะนำาที�สอด้คล้องกับข้้อบังคับข้อง FRA โด้ยุส่วน 

การ์จัด้ทะเบียุนก็จัะเป็นการ์ด้้แลภายุใต้สมาคม AAR

USA

JAPAN
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ร์ะบบการ์ข่้�นบัญชีตัวร์ถไฟในสหร์ัฐอเมร์ิกา จัะใช้ร์ะบบการ์ข่้�นบัญชีที�เรี์ยุกว่า การ์ทำาเคร์่�องหมายุบนตัวร์ถไฟ  

“Reporting Mark” ซ่ึ่�งมีช่�อเรี์ยุกอยุ่างเป็นมาตร์ฐานทางการ์ว่า“ A Standard Carrier Alpha Code (SCAC)”  

โด้ยุเป็นการ์กำาหนด้ให้มีการ์ทำาเคร่์�องหมายุตัวอักษร์พิมพ์ใหญ่ 4 ตัวที�ตัวร์ถทุกคัน ซ่ึ่�งมีหน่วยุงานเอกชน ที�ช่�อว่า เรี์ยุลอิงค์  

“Railinc” ภายุใต้การ์กับกับด้้แลข้อง AAR โด้ยุมีหลักเกณฑ์ที�กำาหนด้ตัวอักษร์ตามช่�อยุ่อข้องผู้้้ด้้แลตัวร์ถไฟ และใช้กับตัว

ร์ถไฟทุกปร์ะเภท ร์วมถ่งต้้ร์ถไฟข้นส่งสินค้าด้้วยุ ซ่ึ่�งจัะมีเลข้บัญชีตัวร์ถไฟข้องเจ้ัาข้องกำาหนด้ข่้�นเอง ซ่ึ่�งร์ถไฟที�จัะมีการ์

ใช้งานร์างร์ถไฟร่์วมกับเส้นทางอ่�นต้องร์ะบุตัวเลข้เคร่์�องหมายุไว้ด้้วยุ   

โด้ยุส่วนใหญ่การ์ทำาเคร่์�องหมายุบนตัวร์ถไฟโด้ยุส่วนใหญ่จัะมาจัากช่�อยุ่อข้องบริ์ษัทที�เป็นเจ้ัาข้อง ในกร์ณีที�มี

การ์ควบร์วมข้องบริ์ษัทก็ยุังสามาร์ถใช้ตัวเลข้เดิ้มได้้ โด้ยุ ณ ปัจัจุับันมีการ์ข่้�นบัญชีเคร่์�องหมายุไว้มากกว่า 4,000 ร์ายุ  

ซีึ่�งตัวอยุา่งเคร่์�องหมายุตัวร์ถไฟ

6.1.3 การขึ้นทะเบียน/บัญชี รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของ

รถขนส่งทางรางในประเทศออสเตรเลีย

เน่�องจัากโคร์งข่้ายุร์ะบบร์างข้องปร์ะเทศออสเตร์เลียุนั�นข้ยุายุ

คร์อบคลุมพ่�นที�กว้างใหญ่ และการ์ข้นส่งทางร์างผู่้านข้้ามรั์ฐโด้ยุปกติ

จัะก่อให้เกิด้ความยุุ่งยุากและอุปสร์ร์คในการ์ข้นส่งเน่�องจัากมีผู้้้มี

ส่วนได้้ส่วนเสียุในการ์ด้ำาเนินการ์ ดั้งนั�นในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)  

สภาหอการ์คา้และร์ฐับาลทอ้งถิ�นได้้ทำาการ์ตกลงร์ว่มกนัในการ์กำาหนด้

มาตร์ฐานการ์เดิ้นร์ถไฟร์ะหว่างรั์ฐข่้�น และในปี ค.ศ. 1997 ( พ.ศ. 2540)  

ได้้จััด้ตั�งหน่วยุงานภาคีความร่์วมม่อด้้านการ์ข้นส่งทางร์างข่้�น หร่์อ   

The Australian Rail Track Corporation (ARTC) โด้ยุทำาหน้าที�

เป็นองค์การ์มหาชนข่้�นอยุ้่กับร์ัฐบาลกลาง ภายุใต้พร์ะร์าชบัญญัติ  

The Public Governance, Performance and Accountability 

Act 2013 section 5(2) โด้ยุด้ำาเนินการ์จััด้การ์การ์ข้นส่งทางร์ถไฟ 

เกจัมาตร์ฐานร์ะหว่างรั์ฐมีร์ะยุะทางกว่า 8,500 กิโลเมตร์ ARTC เป็น 

ผู้้้ด้ำาเนินการ์สร์้างและด้้แลเส้นทางการ์ข้นส่งสินค้าทางร์างทั�งหมด้  

ร์วมถ่งการ์ปรั์บปรุ์งร์างตามมาตร์ฐานความปลอด้ภัยุ 

ในการ์ด้ำาเนินงานให้เกิด้ความปลอด้ภัยุร่์วมกัน สมาคม 

ผู้้้ปร์ะกอบการ์อุตสาหกร์ร์มร์ะบบร์าง (Australian Railway Association) 

ได้้จััด้ตั�งบริ์ษัทด้้านการ์บร์ิหาร์มาตร์ฐาน “Code Management 

AUSTRALIA

Company” ข่้�นในปี ค.ศ. 2003 ( พ.ศ. 2546) ข่้�นซ่ึ่�งภายุหลังในปี ค.ศ. 2007 ( พ.ศ. 2550) ได้้กลายุเป็นคณะกร์ร์มการ์

ความปลอด้ภัยุและมาตร์ฐานในอุตสาหกร์ร์มร์ะบบร์าง หร่์อ The Rail Industry Safety and Standards Board (RISSB) 

ซ่ึ่�งมีหน้าที�ในการ์พัฒนาข้้อกำาหนด้ร่์วม ข้้อปฏิิบัติ และมาตร์ฐานเพ่�อส่งเสริ์มการ์ด้ำาเนินกิจัการ์ด้้านร์ะบบร์างให้เกิด้ความ

ปลอด้ภัยุและมีปร์ะสิทธิภาพ
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ซ่ึ่�งการ์กำาหนด้ร์หัสตัวร์ถไฟที�ใช้งานในปร์ะเทศออสเตร์เลียุจัะแบ่งออกเป็นปร์ะเภทข้นส่งผู้้้โด้ยุสาร์และปร์ะเภท

ข้นส่งสินค้า โด้ยุปร์ะเภทตัวร์ถไฟสำาหรั์บการ์ข้นส่งผู้้้โด้ยุสาร์จัะกำาหนด้ตัวอักษร์เบ่�องต้น ( Base Code Letters) ซ่ึ่�งจัะ

ร์ะบุถ่งร์ะดั้บการ์ให้บริ์การ์ (คลาส) ข้องร์ถไฟข้นส่งผู้้้โด้ยุสาร์ที�แตกต่างกันออกไป

6.1.4  การขึ้นทะเบียน/บัญชี รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ของรถขนส่งทางรางในประเทศสาธ์ารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยุงานสำาคัญที�เกี�ยุวข้้องกับการ์ทะเบียุน/บัญชี ร์วมทั�ง

เอกสาร์ที�เกี�ยุวข้้องข้องร์ถข้นสง่ทางร์างในปร์ะเทศสาธาร์ณร์ฐัปร์ะชาชน

จีันนั�นปร์ะกอบไปด้้วยุ กร์ะทร์วงคมนาคม (Ministry of Transport; 

MOT) สำานักงานการ์ร์ถไฟแห่งชาติ (National Railway Administration; 

NRA) บริ์ษัทการ์ร์ถไฟจีัน (China Railway; CR) บริ์ษัทผู้้้ผู้ลิตตัวร์ถไฟ

(China Railway Rollingstock Company; CRRC) ตามโคร์งสร้์าง

การ์กำากับด้้แล การ์ข่้�นทะเบียุนจัะมีการ์ด้้แลภายุใต้หน่วยุงาน NRA  

กร์ะทร์วง MOT ซ่ึ่�งบริ์ษัทที�ผู้ลิตร์ถข้นส่งทางร์างจัะต้องด้ำาเนินการ์ 

ยุ่�นข้อการ์ข่้�นทะเบียุนกับหน่วยุงาน NRA ตามข้้อปฏิิบัติ โด้ยุ NRA  

จัะมีบัญชีเลข้ทะเบียุนข้องร์ถข้นส่งทางร์างเตรี์ยุมไว้ให้ และในการ์

ข่้�นทะเบียุนตัวร์ถไฟข้องปร์ะเทศสาธาร์ณรั์ฐปร์ะชาชนจีันจัะถ้กแบ่ง

ปร์ะเภทและตัวเลข้ข่้�นบัญชีไว้อยุ้่แล้ว โด้ยุหน่วยุงานกร์มร์างจัะเป็น 

ผู้้้ด้้แลการ์ข่้�นทะเบียุนและเรี์ยุงตัวเลข้ให้เม่�อมีการ์ยุ่�นคำาร้์อง ซ่ึ่�งในการ์

แบ่งปร์ะเภทตัวร์ถไฟจัะแบ่งโด้ยุใช้ตัวอักษร์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

โด้ยุสรุ์ปจัากการ์ทบทวนการ์ข่้�นทะเบียุนจัะพบว่าสำาหรั์บ

ปร์ะเทศออสเตร์เลยีุ ปร์ะเทศสหร์ฐัอเมร์กิา และญี�ปุ�นหนว่ยุงานเอกชน

จัะเป็นผู้้้ด้้แลการ์ข่้�นทะเบียุนข้องร์ถข้นส่งทางร์าง ในข้ณะเด้ียุวกัน

สำาหรั์บปร์ะเทศสาธาร์ณรั์ฐปร์ะชาชนจีันนั�นหน่วยุงานภาครั์ฐจัะเป็น 

ผู้้้กำากับด้้แลการ์ข่้�นทะเบียุนเอง ส่วนร้์ปแบบการ์ออกเลข้การ์ 

ข่้�นทะเบียุนก็มีความแตกต่างเช่นกัน โด้ยุการ์ออกเลข้ร์หัสจัะมีตั�งแต่ 

การ์ยุ่�นกำาหนด้ร์หัสเองได้้กร์ณีการ์ข่้�นทะเบียุนในปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กา

และการ์กำาหนด้เลข้ร์หัสตามปร์ะเภทร์ถข้นส่งทางร์าง ดั้งกร์ณีการ์ข่้�น

ทะเบียุนในปร์ะเทศออสเตร์เลียุและสาธาร์ณรั์ฐปร์ะชาชนจีัน หร่์อการ์

กำาหนด้เลข้ที�ร์ะบุคุณลักษณะทางเทคนิคข้องร์ถข้นส่งทางร์างแต่ละ

ปร์ะเภท เช่น จัำานวนเพลา นำ�าหนักกด้เพลา ความเร็์วส้งสุด้ เป็นต้น  

ดั้งพบได้้ในกร์ณีการ์ข่้�นทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศญี�ปุ�น 

CHINA
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6.1.5 การขึ้นทะเบียน/บัญชี รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ของรถขนส่งทางรางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

กลุ่มปร์ะเทศในสหภาพยุโุร์ปหลายุปร์ะเทศถ่อเป็นผู้้้นำาด้้านการ์

พัฒนาเทคโนโลยุีร์ะบบร์างในร์ะดั้บแถวหน้าข้องโลก และมีเส้นทาง

ร์ถไฟที�สามาร์ถเช่�อมตอ่ร์ะหวา่งปร์ะเทศ อยุา่งไร์ก็ตามในปร์ะเทศกลุ่ม

สหภาพยุุโร์ปเองก็มีข้้อกำาหนด้สำาหรั์บการ์ออกแบบและใช้งานร์ะบบ

ร์างที�แตกตา่งกนัอาท ิเช่น มีร์ะบบไฟฟา้ที�ต่างกนัถ่ง 5 ร้์ปแบบ มีร์ะบบ

อาณัติสัญญาณที�ต่างกันถ่ง 21 ร้์ปแบบ มีข้นาด้ร์างต่าง ๆ  ถ่ง 5 ข้นาด้

เป็นต้น ทำาให้การ์เช่�อมโยุงกันข้องร์ะบบร์างที�แตกต่างกันในภ้มิภาค

ถ่อเป็นปัญหาที�ท้าทายุและในทศวร์ร์ษที�ผู่้านมา กลุ่มปร์ะเทศสหภาพ

ยุุโร์ปมีความพยุายุามที�จัะด้ำาเนินการ์เพ่�อสร้์างข้้อกำาหนด้ร์ะบบร์างที�

สามาร์ถเช่�อมโยุงและใช้งานร่์วมกันได้้ (Harmonization of Railway 

System) ทางสหภาพยุุโร์ป (EU) จ่ังได้้มีการ์จััด้ตั�งหน่วยุงานที�มีช่�อว่า 

European Railway Agency (ERA) ข่้�นเม่�อปี ค.ศ. 2004 โด้ยุมี 

หน้าที�หลักในการ์จััด้ทำาข้้อบังคับและข้้อกำาหนด้ที�สามาร์ถนำามาใช้ 

ร่์วมกันได้้ โด้ยุได้้จััด้ทำาข้้อกำาหนด้กลางสำาหรั์บการ์ใช้งานร่์วมกันที�มีช่�อ

ว่า Technical Specifications for Interoperability (TSI) สำาหรั์บ

การ์ตร์วจัสอบรั์บร์องและข่้�นทะเบียุนบัญชีทางกลุ่มปร์ะเทศสหภาพ

ยุุโร์ปจัะมีหน่วยุงานที�เกี�ยุวข้้องดั้งนี�ค่อ 

• European Railway Agency (ERA) มีหน้าที�ด้้แล จััด้ทำา

และปรั์บปรุ์งข้้อกำาหนด้ด้้านเทคนิค Technical Specification of  

Interoperability (TSIs)

• European Commission (EC) มีหน้าที�กำากับด้้แลให้ร์ถไฟ

ที�จัะใช้งานร่์วมกันในสหภาพยุโุร์ปมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้้อกำาหนด้

ข้อง TSIs โด้ยุจััด้ตั�งกลุ่ม NB-Rail Coordination Group เพ่�อปร์ะสาน

งานกับหน่วยุงานอิสร์ะ (NoBos) ในการ์ตร์วจัสอบและปร์ะเมิน

คุณลักษณะข้องร์ถไฟ

• Notified Bodies (NoBos) เป็นหน่วยุงานอิสร์ะ (Third-Party Independent) ที�มีความเชี�ยุวชาญเคร่์�องม่อ

และองค์ความร้้์ในการ์ด้ำาเนินงานตร์วจัสอบและปร์ะเมินคุณลักษณะข้องร์ถไฟ โด้ยุจัะทำางานร่์วมกับผู้้้ปร์ะกอบการ์และ 

ผู้้้ผู้ลิตในการ์ตร์วจัสอบองคป์ร์ะกอบและชิ�นสว่นต่าง ๆ  จัากนั�นจ่ังทำาร์ายุงานสร์ปุกลบัไปยุงักลุ่ม NB-Rail ข้อง European 

Commission ต่อไป โด้ยุขั้�นตอนการ์ด้ำาเนินการ์ตร์วจัสอบรั์บร์องและข่้�นทะเบียุนร์ถดั้งแสด้งในภาพที� 39

สำาหรั์บการ์ออกเลข้ทะเบียุนร์ถจัะถ้กกำาหนด้เลข้ทะเบียุนโด้ยุ ERA โด้ยุร้์ปแบบข้องเลข้ทะเบียุนดั้งแสด้งใน 

ภาพที� 40 ที�จัะมีการ์ออกเลข้ร์หัสปร์ะจัำาร์ถ (European Vehicle Number, EVN) และร์หัสข้องผู้้้คร์อบคร์องร์ถ  

(Vehicle Keeper Number, VKM) 

European Union 
Countries
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สำาหรั์บปร์ะเทศไทยุ (ถ่งปัจัจุับัน) ร์ถข้นส่งทางร์างจัะถ้กกำาหนด้

เลข้ทะเบียุนโด้ยุผู้้้คร์อบคร์องร์ถหร่์อผู้้้ปร์ะกอบการ์เดิ้นร์ถ และ 

ร์ถข้นส่งทางร์างยัุงไม่มีกฎหมายุในการ์บังคับให้ผู้้้ปร์ะกอบการ์เดิ้นร์ถ 

หร่์อผู้้้คร์อบคร์องร์ถต้องนำาร์ถไปจัด้ทะเบียุนก่อนการ์ใช้งาน  

ทั�งนี�เน่�องจัากข้าด้กฎหมายุและหน่วยุงานกำากับด้้แล อยุ่างไร์ก็ตาม

แนวทางจัากการ์ศ่กษาที�คณะที�ปร่์กษาฯ เห็นควร์ให้มีการ์เพิ�มเติม  

(ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติการ์ข้นส่งทางร์าง พ.ศ. .... ให้มีความชัด้เจัน 

ในการ์บังคับใช้ และจััด้ทำา (ร่์าง) กฎกร์ะทร์วงในการ์กำาหนด้คุณลักษณะ

ร์ถข้นส่งทางร์างจัะนำามาจัด้ทะเบียุน ร์วมถ่งขั้�นตอนการ์ตร์วจัสอบ

รั์บร์องและ แนวทางกำาหนด้เลข้ทะเบียุน ดั้งแสด้งในภาพที� 41 และ

ภาพที� 42 โด้ยุจัากการ์ศ่กษาครั์�งนี�ที�ปร่์กษาได้้จััด้ทำา (ร่์าง) กฎกร์ะทร์วง

กำาหนด้คุณลักษณะข้องร์ถข้นส่งทางร์างที�จัะรั์บจัด้ทะเบียุน พ.ศ. .... และ  

(ร่์าง) กฎกร์ะทร์วงว่าด้้วยุเง่�อนไข้การ์ข้อจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง 

พ.ศ. .... ตลอด้จัน (ร่์าง) มาตร์ฐานแนะนำาคุณลักษณะร์ถข้นส่งทางร์าง 

 เพ่�อให้กร์มการ์ข้นส่งทางร์างนำาไปด้ำาเนินการ์ต่อไป

ภาพท่ี 39 : แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรถขนส่งทางรางในสหภาพยุโรป

THAILAND

6.2 แนวทางการจดทะเบียน
รถขนส่งทางรางในประเทศไทย
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ภาพท่ี 41 : ขัน้ตอนการย่ืนเอกสารเพ่ือตรวจสอบรับรองสำหรับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 42 : แสดงตัวอย่างการกำหนดเลขทะเบียนรถขนส่งทางราง

ภาพท่ี 40 : แสดงการกำหนดเลขทะเบียนรถของรถขนส่งทางรางในสหภาพยุโรป
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สรุป (ร่าง) กฎกระทรวง
การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 
ในประเทศไทย 

การ์ปร์ะกอบกิจัการ์การ์ข้นส่งทางร์างนั�นสามาร์ถแบ่งกลุ่ม 

ผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ฯ ได้้เป็น 2 กลุ่มได้้แก่ 

1. ผู้้้ปร์ะกอบกจิัการ์ร์ายุเดิ้มที�มีสถานะเปน็รั์ฐวสิาหกจิั เช่น

การ์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทยุ 

2. กลุ่มผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ที�เป็นเอกชนตามที� (ร่์าง) พร์ะร์าช

บัญญติัการ์ข้นสง่ทางร์าง พ.ศ. .... กำาหนด้โด้ยุกจิัการ์ข้นสง่ทางร์าง 

ที� (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติการ์ข้นส่งทางร์าง พ.ศ. .... กำาหนด้ไว้

ปร์ากฏิในมาตร์า 49 ที�ได้้กำาหนด้ปร์ะเภทข้องใบอนุญาตปร์ะกอบ

กิจัการ์ข้นส่งทางร์างไว้ดั้งต่อไปนี� 
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มาตร์า 49 ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์าง มีสามปร์ะเภท ได้้แก่

(1) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างปร์ะเภทที�หน่�ง

(2) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างปร์ะเภทที�สอง

(3) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างปร์ะเภทที�สาม

โด้ยุใน (ร์า่ง) พร์ะร์าชบญัญัติการ์ข้นสง่ทางร์างฉบบัปัจัจุับัน (17/08/2563) ได้้มีการ์แกไ้ข้ปร์ะเภทข้องใบอนญุาต 

จัากร่์างเดิ้ม (02/2563) ในส่วนข้องการ์กำาหนด้ปร์ะเภทข้องใบอนุญาต จัากเดิ้มที�กำาหนด้ไว้ในมาตร์า 44 ได้้แก่ ใบอนุญาต

ปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์าง มีสามปร์ะเภท ได้้แก่

(1) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ร์างเพ่�อการ์ข้นส่ง

(2) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์เดิ้นร์ถข้นส่งทางร์าง

(3) ใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ร์างเพ่�อการ์ข้นส่งและการ์เดิ้นร์ถข้นส่งทางร์าง

ร์ะบบการ์ข้ออนุญาตเพ่�อปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างตาม (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติการ์ข้นส่งทางร์าง พ.ศ. .... นี� 

ในส่วนข้องใบอนุญาตจัะใช้บังคับเฉพาะแต่กับผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ที�เป็นเอกชน เพร์าะผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ที�เป็นรั์ฐวิสาหกิจั

นั�นกฎหมายุได้้ยุกเว้นการ์ด้ำาเนินการ์เกี�ยุวกับใบอนุญาตไว้ 

ในส่วนข้องการ์ตร์วจัสอบ การ์ตร์วจัรั์บร์อง และการ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างนั�นจัะมีความสัมพันธ์กับกิจัการ์

ข้นส่งทางร์างปร์ะเภทที� 2 และ 3 ได้้แก่ กิจัการ์เดิ้นร์ถข้นส่งทางร์างและกิจัการ์ร์างเพ่�อการ์ข้นส่งและการ์เดิ้นร์ถข้นส่ง

ทางร์าง เพร์าะผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ปร์ะเภทที� 2 และ 3 จัำาเป็นต้องนำาร์ถข้นส่งทางร์างที�จัะใช้ในการ์ปร์ะกอบกิจัการ์ทุกคัน

มาทำาการ์จัด้ทะเบียุนตามที�กฎหมายุกำาหนด้ 

เม่�อพิจัาร์ณาจัาก (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติที�อยุ้่ในร์ะหว่างการ์พิจัาร์ณาในปัจัจุับันจัะพบว่าไม่มีการ์กำาหนด้ให้มีการ์ 

จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง ร์วมถ่งการ์กำาหนด้ให้มีการ์ตร์วจัสอบและตร์วจัสภาพร์ถข้นส่งทางร์าง หากต้องการ์ให้มีการ์

รั์บร์องมาตร์ฐานซ่ึ่�งร์วมถ่งการ์รั์บร์องมาตร์ฐาน ที�ปร่์กษาเห็นสมควร์ให้มีการ์แก้ไข้เพิ�มเติม (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติการ์

ข้นส่งทางร์างในปร์ะเด็้นต่างๆ ดั้งต่อไปนี�เพ่�อให้การ์ปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างเป็นไปอยุ่างปลอด้ภัยุและมีมาตร์ฐาน

(ร่์าง) พร์ะร์าชบญัญัติการ์ข้นสง่ทางร์าง พ.ศ. .... ได้้กำาหนด้ใหก้ร์มการ์ข้นส่งทางร์างมหีน้าที�ในการ์จััด้ทำามาตร์ฐาน

 ตามมาตร์า 15(7) ข้ จััด้ทำามาตร์ฐานเกี�ยุวกับการ์ปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์างดั้งต่อไปนี� เพ่�อเสนอต่อคณะกร์ร์มการ์

1) การ์กำาหนด้คุณลักษณะหร่์อมาตร์ฐานข้องร์ถข้นส่งทางร์างที�จัะใช้ในการ์ ข้นส่งทางร์าง ร์วมถ่งเคร่์�องยุนต์ 

จัำานวนที�นั�ง นำ�าหนักบร์ร์ทุกหร่์อวิธีการ์บร์ร์ทุก

2) การ์กำาหนด้ใหร้์ถข้นสง่ทางร์างมคุีณสมบติัหร่์อเอกสาร์สำาคัญปร์ะจัำาร์ถข้นสง่ทางร์างหร่์อต้องบำารุ์งรั์กษา

ตามกำาหนด้

อำานาจัข้องกร์มการ์ข้นส่งทางร์างจ่ังเป็นการ์จััด้ทำามาตร์ฐานและคุณสมบัติเพ่�อเสนอต่อคณะกร์ร์มการ์และเสนอ

ต่อรั์ฐมนตรี์เพ่�อจััด้ทำาเป็นกฎกร์ะทร์วงต่อไป เม่�อพิจัาร์ณาจัากบทบัญญัติในปัจัจุับัน (อยุ้่ในร์ะหว่างการ์ร่์าง) จัะพบว่า 

พร์ะร์าชบัญญัติกำาหนด้ให้จััด้ทำามาตร์ฐานร์ถข้นส่งทางร์างและกำาหนด้เอกสาร์สำาคัญไว้ในร้์ปแบบข้องกฎกร์ะทร์วง หากแต่ใน 

(ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติไม่ได้้กำาหนด้ให้การ์จัด้ทะเบียุน (ทะเบียุนควร์ถ่อว่าเป็นเอกสาร์สำาคัญปร์ะจัำาร์ถ) มีลักษณะเป็น 

การ์บังคับ กล่าวค่อ ตาม (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัตินี�ไม่ได้้กำาหนด้ให้การ์จัด้ทะเบียุนเป็นเง่�อนไข้ข้องการ์ปร์ะกอบกิจัการ์

ข้นส่งทางร์าง 



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง41

หากจัะจััด้ให้การ์จัด้ทะเบียุนเป็นเง่�อนไข้บังคับข้องการ์ปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์าง จัำาเป็นที�จัะต้องทำาการ์ 

เพิ�มเติมหมวด้ว่าด้้วยุการ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง ไว้ในพร์ะร์าชบัญญัติเป็นการ์เฉพาะ เช่นเด้ียุวกับกฎหมายุอ่�น 

ที�เกี�ยุวข้้องกับยุานพาหนะ ไม่ว่าจัะเป็นพร์ะร์าชบัญญัติการ์เดิ้นอากาศ พ.ศ. 2497 พร์ะร์าชบัญญัติร์ถยุนต์ พ.ศ. 2522 

เป็นต้น โด้ยุที�ปร่์กษาได้้จััด้ทำาตัวแบบร่์างกฎหมายุเพิ�มเติมในเร่์�องดั้งกล่าวไว้ดั้งนี� 

1. เพิ�มเติมอำานาจัข้องรั์ฐมนตรี์ในการ์กำาหนด้เง่�อนไข้ในการ์จัด้ทะเบียุนโด้ยุอยุ้่ในมาตร์า 7 ค(...)

โด้ยุเพิ�มข้้อความ  เหล่านี� “กำาหนด้เง่�อนไข้ คุณลักษณะและมาตร์ฐานข้องร์ถข้นส่งทางร์างที�สามาร์ถรั์บจัด้ทะเบียุนได้้”

2. เพิ�มเติมหมวด้ xx ว่าด้้วยุการ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างด้้วยุมาตร์าต่อไปนี�

มาตร์า...  ห้ามมิให้ผู้้้รั์บใบอนุญาตนำาร์ถข้นส่งทางร์างที�ไม่ได้้จัด้ทะเบียุน มาใช้ในการ์ปร์ะกอบกิจัการ์ข้นส่งทางร์าง

มาตร์า...  ผู้้้ใด้ปร์ะสงค์จัะข้อจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง ให้ยุ่�นคำาข้อต่อนายุทะเบียุน

การ์ข้อจัด้ทะเบียุนและการ์ออกใบค่้ม่อจัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างให้เป็นไปตามร์ะเบียุบที�อธิบดี้กำาหนด้

มาตร์า...  ร์ถข้นส่งทางร์างที�นำามาจัด้ทะเบียุนจัะต้อง

(1) มีคุณลักษณะตามที�กำาหนด้ไว้ในกฎกร์ะทร์วง

(2) ผู่้านการ์ตร์วจัสอบรั์บร์องจัากหน่วยุงานตร์วจัสอบที�ได้้รั์บการ์รั์บร์องจัากอธิบดี้

มาตร์า...  ร์ถข้นส่งทางร์างเหล่านี�ได้้รั์บยุกเว้นไม่ต้องจัด้ทะเบียุน

(1) ......

(2) ......

มาตร์า...  ร์ถข้นส่งทางร์างต่างปร์ะเทศให้เจ้ัาข้องโคร์งสร้์างพ่�นฐานทำาการ์ยุ่�นร์ายุละเอียุด้และคุณลักษณะต่อ

  กร์มการ์ข้นส่งทางร์างเพ่�อทำาการ์ออกเลข้ทะเบียุนสำาหรั์บวิ�งในปร์ะเทศ

มาตร์า...  ร์ถข้นส่งทางร์างที�จัด้ทะเบียุนแล้วจัะต้องแสด้งแผู่้นป้ายุทะเบียุนตามแบบที�อธิบดี้ปร์ะกาศกำาหนด้

3. ในส่วนข้องวิธีการ์และขั้�นตอนการ์จัด้ทะเบียุนจัะใช้ร้์ปแบบข้องร์ะเบียุบกร์มการ์ข้นส่งทางร์าง

เพ่�อกำาหนด้ขั้�นตอนและวิธีการ์ในการ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์าง

4. เพิ�มเติม บทบัญญัติที�เกี�ยุวข้้องกับการ์รั์บร์องมาตร์ฐานร์ถข้นส่งทางร์าง

โด้ยุให้เป็นอำานาจัข้องอธิบดี้กร์มการ์ข้นส่งทางร์างที�จัะกำาหนด้หน่วยุงาน / สถาบันที�สามาร์ถทำาหน้าที�

เป็นหน่วยุตร์วจัสอบได้้ โด้ยุกำาหนด้ไว้ในมาตร์า 15(...)

โด้ยุโคร์งสร้์างข้องร์ะบบกฎหมายุและกฎหมายุลำาดั้บร์องในการ์จัด้ทะเบียุนและการ์รั์บร์องมาตร์ฐานร์ถข้นส่ง 

ทางร์างจัะสามาร์ถอธิบายุเป็นแผู้นภาพที� 43 แผู้นภาพแสด้งลำาดั้บศักดิ้�ข้องกฎเกณฑ์ที�เกี�ยุวข้้องกับการ์จัด้ทะเบียุน 

7 ค(..)

15(..)
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ภาพท่ี 43 : แผนภาพแสดงลำดับศักดิ�ของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียน

ภาพท่ี 44 : แผนภาพแสดงลำดับศักดิ�ของการจดทะเบียนโดยไม่มีการแก้ไขกฎหมายแม่บท

ที�ปร่์กษาเห็นว่าแนวทางที�เหมาะสมแก่การ์จัด้ทะเบียุนร์ถข้นส่งทางร์างได้้แก่แนวทางแร์กค่อ การ์แก้ไข้ (ร่์าง) 

กฎหมายุแม่บท เน่�องจัากปัจัจุับัน (ร่์าง) พร์ะร์าชบัญญัติการ์ข้นส่งทางร์างยุงัอยุ้ใ่นร์ะหว่างการ์พิจัาร์ณาโด้ยุคณะกร์ร์มการ์

กฤษฎีกา จ่ังสามาร์ถที�จัะแก้ไข้เพิ�มเติมสาร์ะสำาคัญได้้โด้ยุไม่ต้องเข้้าไปยุุ่งเกี�ยุวกับกร์ะบวนการ์ทางนิติบัญญัติ อีกทั�งยุัง

เป็นการ์ทำาให้กฎหมายุแม่บทคร์อบคลุมและมีความชัด้เจันมากข่้�น

อยุ่างไร์ก็ตามที�ปร่์กษายุังได้้เสนอแนวทางในการ์จัด้ทะเบียุนนอกเหน่อไปจัากการ์แก้ไข้บทบัญญัติในกฎหมายุ

แม่บทได้้แก่ การ์ทำาให้การ์จัด้ทะเบียุนเป็นเง่�อนไข้ปร์ะกอบกับการ์พิจัาร์ณาใบอนุญาตปร์ะกอบกิจัการ์ โด้ยุทำาการ์ออก

กฎกร์ะทร์วงที�เกี�ยุวข้้องในส่วนข้องการ์รั์บร์องมาตร์ฐานและการ์ออกใบอนุญาตให้อยุ้่ในฉบับเดี้ยุวกันและให้เป็นหน้าที�

ข้องกร์มการ์ข้นส่งทางร์างในการ์กำาหนด้เลข้ทะเบียุนโด้ยุที�ไม่จัำาเป็นต้องให้ผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์ทำาคำาร้์อง ทั�งนี�แผู้นภาพ

แสด้งลำาดั้บศักดิ้�ข้องการ์จัด้ทะเบียุนโด้ยุไม่มีการ์แก้ไข้กฎหมายุแม่บท ดั้งแสด้งในภาพที� 44

วิธีการ์ตามแนวทางข้้างต้นยุ่อมง่ายุต่อผู้้้ปร์ะกอบกิจัการ์เพร์าะด้ำาเนินการ์เพียุงแค่ 1 ครั์�ง แต่เม่�อพิจัาร์ณาแล้ว

จัะพบว่าหน่วยุงานข้องร์ัฐจัะได้้รั์บการ์ยุกเว้นในเร่์�องข้องใบอนุญาต ส่งผู้ลให้จัะได้้รั์บการ์ยุกเว้นเร่์�องการ์จัด้ทะเบียุนไป

โด้ยุปริ์ยุายุ 

ที่ปรึกษาเห็นวาแนวทางที่เหมาะสมแกการจดทะเบียนรถขนสงทางรางไดแกแนวทางแรก คือ การแกไขรางกฎหมายแมบท

เนื่องจากปจจุบัน (ราง) พระราชบัญญัติการขนสงทางราง ยังอยูในระหวางการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงสามารถที่จะแกไขเพิ่มเติมสารถสําคัญไดโดยไมตองเขาไปยุงเกี่ยวกับกระบวนการทางนิติบัญญัติ อีกทั้งยังเปนการ

ทําใหกฎหมายแมบทครอบคลุมและมีความชัดเจนมากขึ้น
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สรุป (ร่าง) มาตรฐานแนะนำ 
คุณลักษณะของรถขนส่งทางราง 
ในประเทศไทย 

ด้้วยุเทคโนโลยุีการ์ออกแบบและการ์ผู้ลิตในปัจัจุับัน ทำาให้

เกิด้การ์พัฒนาร้์ปแบบข้องร์ถข้นส่งทางร์างหลากหลายุปร์ะเภท

เพ่�อร์องรั์บความต้องการ์ข้องร้์ปแบบการ์ใช้งานที�เพิ�มมากข่้�น  

ซ่ึ่�งร์ถข้นส่งทางร์างแต่ละปร์ะเภทนั�นมีส่วนปร์ะกอบที�แตกต่างกันไป 

ตามจุัด้ปร์ะสงค์ในการ์นำาไปใช้งาน ดั้งแสด้งในภาพที� 45 อยุ่างไร์

ก็ตามเพ่�อให้สะด้วกต่อการ์ด้ำาเนินงาน จัะสามาร์ถจัำาแนกกลุ่ม 

ส่วนปร์ะกอบข้องร์ถข้นส่งทางร์างออกได้้เป็นสาม 3 กลุ่มดั้งนี� ดังนี้
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ภาพท่ี 45 : ตัวอย่างส่วนประกอบสำคัญของรถขนส่งทางรางประเภทรถโดยสาร 

กลุ่มโครงสร้างความแข็งแรงตัวถัง ช่วงล่างและระบบขับเคล่ือน 

(Structural, Running gear and Suspension) 

ปร์ะกอบไปด้้วยุ โคร์งร์ถไฟ (Main frame) ตัวร์ถไฟ (Car body) โบกี� (Bogie) 

เบร์ก (Brake) ชุด้ล้อ (Wheelset) และอุปกร์ณ์ต่อพ่วง (Coupler) เป็นต้น

กลุ่มงานระบบทางกลและไฟฟ้าในตัวรถไฟ (M&E system) 

เช่น ปร์ะต้หน้าต่าง (Doors&Windows) ร์ะบบห้องนำ�า (Toilet system) 

ร์ะบบให้แสงสว่าง (Lighting system) ร์ะบบปรั์บอากาศ (Air conditioning  

system) ร์ะบบหมุนเวียุนร์ะบายุอากาศ (Ventilation system) ร์ะบบน้แมติกส์  

(Pneumatic system) ร์ะบบขั้บเคล่�อน (Traction) ด้้านนอกตัวร์ถไฟ (Car 

exterior) ห้องโด้ยุสาร์ (Passenger cabin) เป็นต้น

กลุ่มระบบควบคุมและความปลอดภัย 

(Control and Safety system) 

เช่น ร์ะบบควบคุมต่างๆ เกี�ยุวกับการ์เดิ้นร์ถ ร้์ปแบบห้องขั้บร์ถไฟ (Driver cab 

layout) ร์ะบบความปลอด้ภัยุจัากอัคคีภัยุ (Fire Safety) อุปกร์ณ์เพ่�อความ

ปลอด้ภัยุ (Safety devices) แผู้นการ์ด้ำาเนนิงานในสภาวะฉกุเฉิน (Emergency 

situation plan) เป็นต้น



การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง45

ภาพท่ี 46 : รูปแบบอันตราย (Hazards) ท่ีอาจเกิดขึน้จากรถขนส่งทางราง

เม่�อทำาการ์วิเคร์าะห์จััด้ลำาดั้บความสำาคัญด้้านความปลอด้ภัยุข้องส่วนปร์ะกอบที�สำาคัญข้องร์ถข้นส่งทางร์างแล้ว 

จัะทำาให้สามาร์ถจััด้กลุ่มเป็นชุด้อุปกร์ณ์หลัก (Subsystem) ที�มีความสำาคัญต่อความปลอด้ภัยุในลำาดั้บต้น ๆ  ได้้ดั้งแสด้ง

ในตาร์างที� 7 ทั�งนี� ส่วนปร์ะกอบอ่�น ๆ  ที�ไมไ่ด้้ยุกข่้�นมานั�น ถ่งแมจ้ัะมผีู้ลต่อความปลอด้ภยัุที�ตำ�ากวา่ แต่อาจัมคีวามสำาคัญ

ในด้้านอ่�น เช่น ความเกี�ยุวข้้องกับสมร์ร์ถนะในการ์ใช้งาน (Operation performance) หร่์อค่าใช้จ่ัายุในการ์ซ่ึ่อมบำารุ์ง

 (Maintenance cost) เป็นต้น

ส่วนปร์ะกอบต่าง ๆ ข้องร์ถข้นส่งทางร์างล้วนแล้วแต่ถ้กพัฒนาข่้�นมาเพ่�อจุัด้ปร์ะสงค์ในการ์ใช้งานที�แตกต่าง 

กันไป อยุ่างไร์ก็ตาม หากพิจัาร์ณาถ่งปัจัจััยุด้้านความปลอด้ภัยุ (Safety) เป็นหลักแล้ว จัำาเป็นต้องมี 

การ์วิเคร์าะห์และจััด้ลำาดั้บความเช่�อมโยุงข้องส่วนปร์ะกอบต่าง ๆ เข้้ากับความปลอด้ภัยุ จัากนั�นจ่ังทำาการ์ให้ 

นำ�าหนักกับส่วนปร์ะกอบที�เกี�ยุวข้้องกับความปลอด้ภัยุมากที�สุด้โด้ยุที�ปร่์กษาได้้ด้ำาเนินการ์ด้้วยุการ์ร์วบร์วมข้้อม้ล

องค์ปร์ะกอบและส่วนควบหลักข้องร์ถข้นส่งทางร์าง (Main component) ตามแนวทางข้องมาตร์ฐานต่างปร์ะเทศ

เช่น มาตร์ฐาน TSIs (Technical Specifications for Interoperability) ข้องกลุ่มปร์ะเทศยุุโร์ป มาตร์ฐานข้อง

ปร์ะเทศสวิสเซึ่อร์์แลนด์้ (Switzerland Federal Office of Transport – FOT) ร์วมไปถ่งข้้อม้ลข้องหน่วยุงานด้้าน

ร์ะบบข้นส่งทางร์างในปร์ะเทศไทยุ เป็นต้น นอกจัากนี�ยุังได้้ด้ำาเนินการ์วิเคร์าะห์อยุ่างเป็นร์ะบบโด้ยุการ์วิเคร์าะห์ 

ความเสี�ยุง (Risk analysis) ซ่ึ่�งมีการ์วิเคร์าะห์ความเช่�อมโยุงข้องส่วนปร์ะกอบต่าง ๆ ที�เกี�ยุวข้้องอันตร์ายุ (Hazards)  

ข้องร์ถข้นส่งทางร์าง 7 ร้์ปแบบค่อ (ภาพที� 46)

• ร้์ปแบบที� 1     เพลิงไหม้ ควันและอันตร์ายุต่อร์ะบบทางเดิ้นหายุใจั

• ร้์ปแบบที� 2     การ์เฉี�ยุวชนร์ะหว่างร์ถไฟ

• ร้์ปแบบที� 3     อันตร์ายุบริ์เวณทางตัด้ผู่้านเสมอร์ะดั้บ

• ร้์ปแบบที� 4     การ์พลัด้ตกจัากร์ถไฟ (คน สัตว์ สิ�งข้อง)

• ร้์ปแบบที� 5     การ์ชนกับวัตถุหร่์อสิ�งกีด้ข้วาง

• ร้์ปแบบที� 6     การ์ตกร์าง

• ร้์ปแบบที� 7     อันตร์ายุจัากกร์ะแสไฟฟ้า

C

A

P

(Maintenance Cost) เปนตน
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ตารางท่ี 7 : ผลการวิเคราะห์และลำดับความสำคัญของชุดอุปกรณ์หลัก (Subsystem) ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย

ผู้ลลัพธ์จัากการ์ด้ำาเนินการ์วิเคร์าะห์และจััด้กลุ่มส่วนปร์ะกอบให้เป็นชุด้อุปกร์ณ์หลัก (Subsystem) ข้้างต้นนั�น  

จัะถ้กนำาไปจััด้ทำามาตร์ฐานแนะนำา โด้ยุมีหลักการ์และข้้อกำาหนด้พ่�นฐานข้องการ์ตร์วจัสอบด้้แลองค์ปร์ะกอบต่าง ๆ ให้

มีสมร์ร์ถนะที�เพียุงพอต่อการ์รั์กษาร์ะดั้บความปลอด้ภัยุ

หมายเหตุ: BMU (Bi-Mode) ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

จะถูกนําไปจัดทํามาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง โดยมีหลักการและขอกําหนดพื้นฐานของการตรวจสอบ

ดูแลองคประกอบตาง ๆ ใหมีสมรรถนะที่เพียงพอตอการรักษาระดับความปลอดภัย
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