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การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ 
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 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลด้วยตู้
รถไฟต่อกันเป็นขบวนวิ่งไปบนรางเฉพาะตามเส้นทาง 

ซึ่งรางรถไฟปัจจุบันได้พัฒนาด้วยการทําด้วยเหล็กกล้าวางเป็น
แนวขนานกับหมอนไม้คอนกรีต ทําให้มีพื้นผิวหน้าที่ลื่นแข็ง ทํา
ให้สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าเดิม 

 การขนส่งทางรถไฟสามารถขนถ่ายปริมาณผู้โดยสารครั้งละ
มากๆ 

 สามารถรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในฤดูการท่องเที่ยวได้ง่าย ซึ่ง
ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ําลง 
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 การขนส่งทางรถไฟได้รับความนิยมน้อยกว่าการขนส่งทาง
รถยนต์ เนื่องจากโครงข่าย (network) ในการเดินทางมีน้อย 

 ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกชุมชนแบบถึงที่ (door-
to-door) ได้  

 มีการลงทุนสูง เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องลงทุนเองในเรื่อง
เส้นทางรถไฟ สถานีสะพาน เครื่องอาณัติสัญญาณ เครื่อง
โทรคมนาคม โรคซ่อมบํารุง รักษารายทาง ฯลฯ 

 อุปสรรคเรื่องภูมิประเทศ ซึ่งทําให้ต้องการก่อสร้างสะพานข้าม
ลําน้ํา หรือสร้างอุโมงค์ 
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  โดยทั่วไปการขนส่งสินค้าทางรถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละ
จํานวนมาก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยประหยัด รวมทั้ง
ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐใน
การประหยัดพลังงานและช่วยลดปัญหาการจราจร สินค้าที่ขนส่ง
ส่วนมากเป็นสินค้ามูลค่าต่ํ าและน้ํ าหนักมาก เช่น ถ่านหิน 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ ข้าว น้ําตาล เป็นต้น  
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 โดยรูปแบบของรถสินค้าที่ใช้กันมีหลายประเภท เช่น รถไฟตู้บรรทุก
สินค้าทั่วไป (Box car for general commodities) รถไฟบรรทุก
น้ํามันและก๊าซ (Tanker for liquid and gas) เป็นต้น นอกจากนี้ 
การขนส่งทางรถไฟสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงเหมาะกับ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

 อย่างไรก็ตามการขนส่งทางรถไฟมักไม่มีความต่อเนื่องและไม่ตรง
เวลาเนื่องจาก ต้องมีการเปลี่ยนรถ ณ สถานีรถไฟหรือชุมทางรถไฟ
ต่าง ๆ และขบวนรถไฟมีจํากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการขนส่ง
สินค้า 
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 ประเทศไทยมีทางรถไฟยาวประมาณ 4,180 กิโลเมตร และเชื่อมต่อกับ 46 จังหวัด  

 ภาคเหนือไปสิ้นสุดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

 ภาคใต้สิ้นสุดที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่ อ.เมือง จ.หนองคาย และที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

  ภาคตะวันออก สิ้นสุดที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และที่ อ.มาตาพุด จ.ระยอง  

 ภาคตะวันตกสิ้นสุดที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รวมถึงสายแม่กลอง ซึ่งเริ่มจากสถานีวง
เวียนใหญ่ไปสิ้นสุดที่สถานีแม่กลอง จ.สมุทรสาคร ดังแสดงในรูปที่ 1 



ระยะทางท่ีเปิดการเดินรถแล้ว  
รวมทั้งสิ้น 4,346กิโลเมตร  
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 ทางสายเหนือ ถึง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร 

 ทางสายใต้ ถึง จังหวัดนราธิวาส( สุไหลโก-ลก ) ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร 
และสถานีปาดังเบซาร์ ระยะทาง 974 กิโลเมตร 

 ทางสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว( อรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 
กิโลเมตร และนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุต ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

 ท า ง ส า ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ถึ ง  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  ระยะทาง  575  กิโลเมตร  และจังหวัดหนองคาย  ระยะทาง 
624 กิโลเมตร 
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 ทางสายตะวันตก ถึง สถานีน้ําตก จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 
กิโลเมตร 

 ทางสายแม่กลองช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ระยะทาง 31 
กิโลเมตร และช่วงบ้านแหลม - แม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร  

 นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ คลองสิบเก้า - 
บ้านภาชี - แก่งคอย - ศรีราชา - แหลมฉบัง - เขาชีจรรย์ - มาบตา
พุด เพื่อให้รับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกด้วย 

 



เส้นทางรถไฟไทย 
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 สายเหนือ  
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 สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 สายตะวันออก 
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 สายใต้ 
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 สายแม่กลอง 



วิวัฒนาการของการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ 
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 เริ่มต้นในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1830 โดยเปิดบริการ
แก่ผู้โดยสารทั่วไประหว่างเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) 
กับเมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้
ความเร็วเฉลี่ย 26 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ในปีค.ศ.1841 โธมัส คุก (Thomas Cook) ได้จัดนําเที่ยวโดย
รถไฟเป็นครั้งแรกระหว่างเมืองเลสเตอร์ (Leicester) ไปยัง
เมืองลัฟเบอระ (Loughborough) มีนักท่องเที่ยวจํานวน 570 
คน ค่าบริการ 1 ชิลลิง 
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 ในปี ค.ศ. 1855 บริษัทนําเท่ียวโธมัส คุก ได้จัดนําเที่ยวงาน
แสดงสินค้าโลก ณ กรุงปารีส 

 ในปี ค.ศ. 1856 ได้จัดนําเที่ยวในลักษณะเดียวกับการท่องทวีป
ยุโรปเรียกว่า A Great Circular Tour of the Continent เป็น
ครั้งแรก 

 อีก 2-3 ปีต่อมาได้จัดบริการนําเที่ยวยุโรป 
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 รถไฟสายแรกของทวีปยุโรปเปิดบริการในปี ค.ศ. 1832 ใน
ประเทศออสเตรีย 

 รถไฟสาย Transcontinental ในอเมริกาสายแรกเป็นของ
บริษัทยูเนี่ยนแปซิฟิค วิ่งระหว่างเมืองชิคาโก กับเมืองซานฟาน
ซิสโกในปี ค.ศ. 1896 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่ชายทะเล
ตะวันตกของอเมริกา 
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 รถไฟขบวนหรูหราที่สุดมีชื่อว่า โอเรียนท์เอกซ์เพรส (Orient-
express) เริ่มให้บริการในปี ค.ศ. 1883 โดยชาวเบลเยี่ยม ชื่อ 
George Nagelmaecers และในปี ค.ศ. 1889 รถไฟขบวนนี้ได้
เปิดบริการเสร้นทางระหว่างกรุงปารีส กับเมืองอิสตันบุล มี
ระยะทางรวม 3,186 กิโลเมตร ใช้เวลา 67 ชั่วโมง 35 นาท ี

 โอเรียนท์เอกซ์เพรสได้มีการปรับปรุง และนํามาใช้บริการ
ระหว่างเมืองคาเลส์ ประเทศฝรั่งเศส ไปยังเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี 
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 การขนส่งด้วยรถไฟในระยะแรกๆ ใช้หัวรถจักรที่ขับเคลื่อนโดย
พลังงานไอน้ํา ต่อมาได้มีการพัฒนาใช้เครื่องไฟฟ้าและดีเซล 
ตลอดจนกังหันไอพ่น 

 ในอเมริกานิยมใช้รถไฟดีเซลอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพดีกว่าไอน้ําถึง 3 เท่า และวิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่า 

 การควบคุมการสัญจรของรถไฟจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
 อเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบการรถไฟที่ใหญ่ที่สุด 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีสถิติการใช้ต่อไมล์ต่อคนมากที่สุด 
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 รถไฟที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยไอพ่นก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ยุโรป เอเชีย และอเมริกา เช่น British APT (Advanced 
Passenger Train) และ Bullet train 

หลังปี ค.ศ. 1950 กิจการรถไฟเริ่มตกต่ําเนื่องจากการแข่งขันที่
เพิ่มขึ้นจากเครื่องบินโดยสารในการเดินทางระยะไกล และ
รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางระยะสั้น 

 แต่ในประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับ
รถไฟความเร็วสูง (High-Speed Trains) 
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ประเทศฝรั่งเศสมีรถไฟความเร็วสูง TGV (Train a Grande 
Vitas) 574 ไมล์ต่อชั่วโมง และได้ขยายเส้นทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งยังระบบการจําหน่ายตั๋วรถไฟเพื่อการ
ท่องเที่ยวราคาถูก “Eurailpass” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ประเทศญี่ปุ่นมีรถไฟความเร็วสูงซินกังเซ็น ซีรีย์ 500, 700 
สามารถวิ่งได้ 581 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ประเทศจีนมี Bullet train สามารถวิ่งได้ 400 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 



TD341 21 
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องค์ประกอบของการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ 

 ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ 
ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟโดยรัฐบาล 
ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟโดยเอกชน 
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 ขบวนรถไฟ 
หัวรถจักรไอน้ํา 
หัวจักรไฟฟ้า 
หัวรถจักรดีเซล 
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o ประเภทของขบวนรถไฟโดยสารที่ให้บริการ 
ขบวนรถด่วนพิเศษ ( Special Express )  
ขบวนรถด่วน ( Express )  
ขบวนรถเร็ว ( Rapid )  
ขบวนรถธรรมดา ( Ordinary )  
ขบวนรถชานเมือง ( Bangkok Commuter)  
ขบวนรถท้องถ่ิน ( Rural Commuter)  
ขบวนรถรวม ( Mixed. )  
ขบวนรถท่องเที่ยว ( Excursion )  
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  ในปี พ.ศ. 2547 รถจักรที่ใช้การได้ มีทั้งหมด 201 คัน แบ่งเป็น 

 รถจักรดีเซลไฟฟ้า 175 คัน 

 รถดีเซลไฮดรอลิค 26 คัน  

 แต่จากข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2549 พบว่า รถจักรที่ใช้การได้เหลือ
ประมาณ 150 คัน ซึ่งขบวนรถผู้โดยสารใช้หัวจักรทุกรุ่นลากขบวน 
แต่ขบวนรถสินค้าใช้หัวจักร 6 รุ่น อันได้แก่ หัวจักรยีอี หัวจักรยีอีเอ 
หัวจักรอัลสตอม หัวจักรเอเอชเค หัวจักรเอแอลดี และหัวจักรเอดีดี 
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 สําหรับรถสินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่สําคัญมี 4 
ประเภท  

 รถโบกี้ตู้ใหญ่ (บตญ.) ใช้บรรทุกสินค้าทั่วไป  

 รถโบก้ีบรรทุกตู้สินค้า (บทต.) ใช้บรรทุกตู้คอนเทน 

 รถบรรทุกปูนซีเมนต์เทล่างธรรมดา (บซท.) ใช้บรรทุกปูนซีเมนต์  

 รถโบกี้บรรทุกน้ํามันข้น (บทค.) 
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 เส้นทางรถไฟ 
เส้นทางรถไฟระบบทางเดียว (Single Line) 
เส้นทางรถไฟระบบทางคู่ (Double Line) 
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 ทางรถไฟในปัจจุบันมี 3 ประเภท คือ ทางเดี่ยว ทางคู่ และทางสาม  
 ทางเดี่ยวมีระยะทางรวม 3,901 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 93.3 ของ

ความยาวของทางรถไฟทั้งหมด  
 ทางคู่มีระยะทางรวม 220 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของความยาว

ของทางรถไฟทั้งหมด  
 ทางสามมีระยะทางรวม 59 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของความยาว

ของทางรถไฟทั้งหมด 
  ทางรถไฟที่ให้บริการ มีความกว้าง 1.00 เมตร (Meter guage) 

สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 15-18 ตัน  
 รถไฟโดยสารสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. และ

รถไฟสินค้าสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. 
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 สถานีรถไฟ 
สถานีรถไฟต้นทางปลายทาง 
สถานีรถไฟชุมทาง 
สถานีรถไฟรายทาง 
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 สภาพทางรถไฟ และระบบสื่อสารอาณัติสัญญาณโดยทั่วไปผ่านการ
ใช้งานมามาก ถึงแม้ว่าทางสายประธานจะได้มีการเสริมความมั่นคง
ทางรถไฟด้วยการเปลี่ยนราง หมอน และหินโรยทาง แล้วก็ตาม แต่
พื้นรางเดิมยังคงไม่แข็งแรง เพราะส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งใช้วัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน 
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 เส้นทางรถไฟทั้งหมดมีจุดเชื่อมต่อกับการขนส่ง สินค้าทางถนนที่สถานี
รถไฟต่างๆ แต่จุดเชื่อมต่อสําคัญที่เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าขา
เข้าและขาออก ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และสถานีไอซีดี 
ลาดกระบัง อันทําให้การนําเข้าและการส่งออกโดยการขนส่งทางรถไฟมี
ความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับย่านกองเก็บตู้สินค้า
ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ สถานีศิลาอาสน์ (จ.อุตรดิตถ์) สถานีท่าพระ (จ.
ขอนแก่น) สถานีกุดจิก (จ.นครราชสีมา) และสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ 
(จ.สุราษฎร์ธานี) นับเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าในลักษณะ Hub 
and Spoke ที่ใช้การขนส่งทางถนนเป็น Feeder และใช้รถไฟเป็นหลัก
ในการขนส่งสินค้าระยะทางไกล 



 การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
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 การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีจุดเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อน
บ้าน 4 แห่ง ได้แก่  

 สถานีหนองคาย เชื่อมต่อกับ สปป. ลาว  
 สถานีอรัญประเทศ เชื่อมต่อกับกัมพูชา 
  สถานีปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อกับมาเลเซีย 
  สถานีสุไหงโกลก เชื่อมต่อกับมาเลเซีย 
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     การให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ 

 การให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟของประเทศไทย
ตกอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) 



นโยบายล่าสุดของกระทรวงคมนาคม  
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 มีแนวคิดที่จะให้เปิดเสรีในการขนส่งระบบรางทั่วประเทศ ขึ้น โดย
ให้เอกชนสามารถมารว่มลงทุน หรือเช่ารถจักร หรือซื้อหัวรถจักรมา
วิ่งทําการขนส่งในระบบราง โดยการเช่ารางของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยวิ่ง นายสถานีจะเปลี่ยนหน้าที่ไปทําหน้าที่เป็นผู้จัดการ
สถานีแทน  



การลดค่าโดยสารครึ่งราคา  
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 1. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 

 2. พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์ ( ตาม
ระเบียบที่การรถไฟฯ กําหนดคุณสมบัติไว้ )  

 3. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , 
กห. , ชทก. เป็นต้น  

 4. กพส. , กสข. , ทบส. , มพย.  

 5. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 
กันยายน ของทุกปี  

 6. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 
นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ 20 ระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี  



ตั๋วเดินทางหมู่คณะ  
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 สามารถติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เกินกว่า 60 วัน แต่จะสํารองที่นั่งได้ไม่เกิน 40% 
ของที่นั่ง แต่ละชนิดที่ มีอยู่ในขบวนรถนั้น ๆ และไม่มีส่วนลดค่าโดยสารแต่อย่างใด 

 สําหรับนักเรียนและนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษาซึ่งระบุ
สถานีต้นทาง/ปลายทาง วันเดินทางไป-กลับ รวมทั้งต้องมีอาจารย์ควบคุมไปด้วย
หนึ่งคนต่อนักเรียน หรือนักศึกษา 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ควบคุมไปนี้การรถไฟฯ จะ
คิดค่าโดยสารเท่ากับนักเรียน หรือนักศึกษา 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

 เที่ยวเดียว ลดค่าโดยสาร 25% ของราคาค่าโดยสาร สําหรับค่าธรรมเนียมคิดเต็ม
ราคา  

 ไป-กลับ ลดให้เฉพาะค่าโดยสารช้ัน 3 โดยการรถไฟฯ คิดค่าโดยสารเพียงเทีย่วเดยีว  



ตั๋วรถไฟ 
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ท่องเที่ยวทางรถไฟ 
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รถไฟฟ้าบีทีเอส 

 รถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย เปิด
ให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ
สายสุขุมวิท ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 1" และสายสีลม ซึ่งได้รับ
ชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา สาย 2" ให้บริการทุกวันระหว่าง เวลา 06.00 - 
24.00 น. โดยเก็บค่าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของ
ผู้โดยสาร  



TD341 42 

 ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบ
มาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าใน
การขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไป และกลับ โดยมี
รางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การ
เดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์จํานวนมากถึง 800 คัน เพื่อขนส่ง
ผู้โดยสารในจํานวนที่เท่ากัน นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้า บีที
เอส เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวัติ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น 
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เส้นทางรถไฟบีทีเอส 
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รถไฟฟ้า MRT 
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 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดิน
รถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตรเป็นโครงการใต้ดินตลอดสาย มีสถานี
ทั้งหมด 18 สถานี 



อัตราค่าโดยสาร 
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 1. อัตราค่าโดยสารสําหรับเหรียญโดยสาร 
    - บุคคลทั่วไป เริ่มต้น 15 บาท สูงสุด 40 บาท  
    - เด็ก/ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 8 บาท สูงสุด 20 บาท  

 2. อัตราค่าโดยสารสําหรับบัตรเติมเงิน  
    - บุคคลทั่วไป เริ่มต้น 15 บาทสูงสุด 40 บาท  
    - นักเรียน นักศึกษา เริ่มต้น 13 บาท สูงสุด 33 บาท  
    - เด็ก/ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 8 บาท สูงสุด 20 บาท  
 



แผนงานด้านการขนส่งสินค้าทางรถไฟในอนาคต 
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 ในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทําโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารและปริมาณ
สินค้าที่เพิ่มขึ้นและบํารุงรักษาทางรถไฟ 



 โครงการก่อสร้างทางคู่เป็นช่วงๆ ทั่วประเทศ  
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 นอกจากการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางชานเมืองแล้ว การรถไฟฯ ได้
จัดทําแผนแม่บทการก่อสร้างทางคู่ (Track Doubling Master 
Plan) สําหรับการก่อสร้างทางคู่ในช่วงอื่น โดยก่อสร้างทางคู่ที่มี
ขบวนรถหนาแน่น 

 ระยะทางที่ก่อสร้างทางคู่ทั้งหมดเท่ากับ 823 กิโลเมตร จากแผน
ดําเนินโครงการพบว่า โครงการจะเริ่มต้นปี พ.ศ. 2549 และคาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 

 



โครงการก่อสร้างทางคู่ 
ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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 วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การเพิ่มความจุของทางและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งของเส้นทางรถไฟบริเวณชาย ฝั่งทะเล
ตะวันออกให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการ
รองรับการ ขยายท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 2 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางภาคพื้น  



โครงการอื่นๆ 
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  โครงการจัดหารถจักร 13 คันและรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) 
จํานวน 284 คัน 

 โครงการก่อสร้างสถานี ICD แห่งที่ 2 ที่ลาดกระบัง 

 โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 4 5 และ 6 

 โครงการซื้อหัวรถจักรรถไฟพร้อมแคร่บรรทุกสินค้า จํานวน 2 
ขบวน ให้ การรถไฟฯ เช่า 

 



สภาพปัญหาและอุปสรรคการขนส่งทางรถไฟ 
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 จุดตัดระหว่างทางรถไฟและทางถนนในระดับเดียวกันมีประมาณ 
2,300 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่ป้ายสัญญาณเตือนโดยไม่
มีเครื่องกั้นเป็นสาเหตุหลักของการ เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ และเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการเดินขบวนรถไฟด้วยความเร็ว  

 ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางสถานีไอซีดี ลาดกระบัง 
– ท่าเรือแหลมฉบัง มีความหนาแน่นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะจาก
ผู้ประกอบการภายในไอซีดี ลาดกระบัง ทั้ง 6 สถานี ส่งผลให้การ
ครอบครองรางในตลอดเส้นทางมีอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80 
ของการให้บริการทั้งหมด หรือใกล้เต็มความสามารถในการ
ให้บริการของรางในขณะนี้ 
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 เนื่องจากรางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
ลาดกระบัง – ท่าเรือแหลมฉบัง มีลักษณะเป็นแบบทางเดี่ยว (Single Track) 
ตลอดเส้นทาง ทําให้เกิดความล่าช้าเนื่องมาจากการสับหลีกระหว่างขบวนต่าง ๆ 
เมื่อพบว่ามี 1 ขบวนที่เกิดความล่าช้า จะทําให้ขบวนอื่น ๆ ที่ตามมา ล่าช้าตามไป
ด้วย 

 ความล่าช้าสามารถเกิดขึ้นได้จากการยกขนสินค้าที่ปลายทางอีกด้วย ทั้งนี้เวลาที่ใช้
ในการยกขนตู้สินค้านั้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กําหนดเวลาในการ
ยกขนดังกล่าว ปัจจุบันถูกกําหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติ พบว่ามีความล่าช้า
เกิดขึ้น และบางครั้งเกินเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาความ
ล่าช้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นยังมีช่วงที่ใช้ กว้างเกินไป นั่นคือ เกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาความล่าช้าไม่เกิน 60 นาที ถือว่าตามเวลา  
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 ถ้าหากท่าเรือแหลมฉบังได้รับการพัฒนาความสามารถให้รับ
ปริมาณตู้สินค้าเพิ่ม ขึ้น จากปัจจุบัน 3.8 ล้านทีอียู เป็น 5.5 ล้านที
อียู  แต่ด้วยสภาพทางรถไฟที่เป็นทางเดี่ยวที่ใช้ขนส่งสินค้าใน
ปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับปริมาณดังกล่าวได้  

 ปัจจุบันหัวรถจักรและแคร่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามีอายุการใช้งานที่
นานมาก และมีจํานวนที่จํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาก
ปริมาณสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นจริง หัวรถจักรและแคร่
บรรทุกสินค้าจะมีจํานวนไม่พอเพียงต่อการให้บริการ 
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 ปัญหาขบวนรถตกรางยังพบได้อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเส้นทาง
ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง – ท่าเรือแหลม
ฉบังให้บริการเฉพาะขบวนรถสินค้า จึงต้องแบกรับน้ําหนักมากกว่า
เส้นทางที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ปัญหาขบวนรถตกรางมีสาเหตุ
จากการที่รางแบกน้ําหนักมากเกินและเป็นน้ําหนักบรรทุกซ้ําซาก 
เพราะมีการเดินขบวนรถเป็นจํานวนหลายเที่ยวต่อวัน ส่งผลให้ราง
ทรุดและขบวนรถตกราง จําเป็นต้องบํารุงรักษารางให้สม่ําเสมอ 



 สถานีรถไฟญี่ปุ่น 

 http://www.youtube.com/watch?v=I-YalEU0u4E 

 วีดีทัศน์รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

 http://www.youtube.com/watch?v=_87xEn5Tphk 

 Thai Hi-Speed Train สถานีและเส้นทางรถไฟฟ้าความเรว็สูงในประเทศไทย 

 http://www.youtube.com/watch?v=lzenEve2m7M 

 Japanese High Speed Bullet Train (Full Documentary) 

 http://www.youtube.com/watch?v=pQha2xDSbbo 

 WORLDS FASTEST TRAINS - MAGLEV "capable" of 3,500 km/h 

 http://www.youtube.com/watch?v=aIwbrZ4knpg 
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คําถาม 

TD341 56 

นักศึกษาคิดว่ารถไฟไทยควรจะปรับปรุงอะไรบ้าง 
อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง (อ้างอิงจากองค์ประกอบ
ของรถไฟ) 


