
แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 

๑. นโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
 

๑.๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในการจราจรอันน าไปสู่การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน 
 ๑.๒ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติร่วมกันเมื่อวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗     
ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย เร่งส ารวจและด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณ
เส้นทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ โดยให้หามาตรการป้องกันและติดตั้งสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ป้องกัน เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว   
 1.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงมหาดไทย เร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณเส้นทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ ด้วยการติดตั้งเครื่องกั้น ป้ายหยุด       
ป้ายเตือน เนินชะลอความเร็ว ไฟสัญญาณเตือนต่างๆ เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558         
ทั้งนี้ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วน
และจ าเป็นต่อไปด้วย   
 ๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
  ๑) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย                 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-256๐  
  ๒) มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่นก ากับดูแลพ้ืนที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดจุดตัด       
ทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  หากจ าเป็นขอให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

๒. การด าเนินงาน 

กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัด           
ทางรถไฟกับถนน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทาง
หลวงเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย  กรมทางหลวง          
กรมทางหลวงชนบท ส านักงบประมาณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
กรมชลประทาน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่ง      
ประเทศไทย ซึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 

๓. สาระส าคัญและข้อเท็จจริง 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณา โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
  การรถไฟแห่งประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔,๐๔3 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๔๗ จังหวัด ซึ่งจากการส ารวจพบว่า มีจุดตัดทางรถไฟ ๒,๕๑๗ แห่ง เป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต ๑,๙๓๓ แห่ง  
และไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลักผ่าน ๕๘๔ แห่ง (สายใต้ 456 แห่ง สายเหนือ สายอีสาน และสายตะวันออก ๑๒๘ แห่ง) 
จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

ข้อมูล จ านวน 
(แห่ง) 

ประเภท จ านวน 
(แห่ง) 

การด าเนินงาน จ านวน 
(แห่ง) 

จุดตัด            
ทางรถไฟ           
ทั่วประเทศ 

2,517 จุดลักผ่าน    584 มีเฉพาะป้ายหยุด 584 

จุดตัดที่ ได้รับ
อนุญาต  

๑,๙๓๓  มีป้ายจราจร  

(ป้ายหยุด/ป้ายรูปรถไฟหรือ
รูปรั้ว/ป้ายจ ากัดความเร็ว)   

775 

มีสะพานหรือทางลอด 264 

มีไม้กั้น 877 

มีสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ   12 

เอกชนควบคุม    5 

 ๓.๒ สภาพปัญหาและการเกิดอุบัติเหตุ 
 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุและเพ่ิมความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทาง
ลักผ่าน) ท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากผู้ขับขี่
ยานยนต์ประมาท ขาดวินัยจราจรและสภาพแวดล้อม โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
ตามตารางและกราฟแสดงสถิติท่ีปรากฏข้างล่างนี้ 

 

  

ปี พ.ศ. 

 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ครั้ง ตาย เจ็บ ครั้ง ตาย เจ็บ ครั้ง ตาย เจ็บ ครั้ง ตาย เจ็บ ครั้ง ตาย เจ็บ 

รวมทั้งหมด 148 65 143 136 49 197 141 40 181 112 25 115 127 27 91 
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 ๓.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้เสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ โดยมีระยะเวลาการด าเนินการปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้  
 ๓.๓.1 จุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) จ านวน 584 แห่ง 
  1)  ระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
    การรถไฟแห่งประเทศไทยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ด้วยการติดตั้งป้ายหยุด ป้ายรูปรถไฟ พร้อมจัดท าสัญญาณเตือนไฟกระพริบตลอดเวลา เนินชะลอความเร็ว      
และป้ายเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) จ านวน 584 แห่ง ทั้ง ๒ ด้าน ประเมิน
ราคาแห่งละ 100,000 บาท วงเงิน 58,400,000 บาท   
 

 

การด าเนินการ รายละเอียด ข้อเสนอ/การด าเนินงาน 
1)  ติดตั้งป้ายจราจร “ป้ายหยุด”
 ติดตั้งห่างจากศูนย์กลาง                   

ทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ตามมาตรฐานกฎหมาย
ก าหนด 

 
 
 

 

 

1) ติดตั้งได้ง่ายและ
 รวดเร็ว 
2) ค่าใช้จ่ายประมาณ 
 100,000 บาท 
 (รวม VAT)  ต่อแห่ง 
๓) มีค่าบ ารุงรักษาต่ า 
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2)  ติดตั้งป้ายเตือน “ปา้ยรูปรถไฟ” 
 ตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด        
 โดยติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
 ตลอดเวลาติดตั้งในเขตรถไฟ
 ห่างศูนย์กลางทางรถไฟประมาณ            
 20 เมตร 
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การด าเนินการ รายละเอียด ข้อเสนอ/การด าเนินงาน 

3) จัดท าเนินชะลอความเร็ว
 บริเวณพ้ืนผิวถนนด้านละ       
 2 เนิน ห่างจากศูนย์กลาง
 ทางรถไฟ 5 เมตร และ 
 20 เมตร 

  
 

เนินชะลอความเร็วด้านถนนประเภท หมุดสะท้อนแสง 
ติดตั้งควบคู่การเทคอนกรีตที่ผิวจราจรสว่นหนึ่ง 

 
ประเภทเนินชะลอติดตั้งควบคู่การเทคอนกรีต     
ที่ผิวจราจรส่วนหนึ่ง 

 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 1) ขั้นตอนการประกวดราคาใช้เวลา ๖ เดือน 
 
2) ขั้นตอนด าเนินการติดตั้งใช้เวลา 6 เดือน 
 

๑) ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๒) มิถุนายน ๒๕๕๘      
 ถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

5)  งบประมาณ ใช้จ่ายจากงบท าการของปี 2558  ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 
58,400,000 บาท  
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  2) ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   การรถไฟแห่งประเทศไทยจะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ิมสัญญาณจราจร “สัญญาณ
ไฟแดงวาบพร้อมเสียงเตือน”บริเวณป้ายหยุด ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งท างานด้วยระบบตรวจสอบขบวนรถไฟที่ระยะ       
300 เมตร ก่อนถึงจุดตัดผ่าน ค่าใช้จ่ายแห่งละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท    

การด าเนินการ รายละเอียด ข้อเสนอ/การด าเนินงาน 
๑) ติดตั้งสัญญาณจราจร 
 “สัญญาณไฟแดงวาบพร้อม
 เสียงเตือน” ที่ป้ายหยุด 

 
 

 

1. การติดตั้งสัญญาณจราจรเพิ่มจากระยะ
เร่งด่วน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
โดยติดตั้งสัญญาณจราจร สัญญาณไฟแดง
วาบและมีเสียงเตือนบริเวณป้ายหยุด 
จุดตัดผ่านทางรถไฟ ทางที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(ทางลักผ่าน) ทุกแห่งจ านวน 2 ดวง 
ด้านละ 1 ดวง  

๒. ระบบการท างานใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบ 
ขบวนรถไฟ  เมื่ อขบวนรถไฟผ่ าน
เซ็นเซอร์จะท างานส่งสัญญาณไปที่    
ไฟแดงที่ป้ายหยุด ท าให้ไฟแดงติดวาบ
พร้อมเสียงเตือนจนขบวนรถไฟผ่านไป
เรียบร้อยแล้ว ไฟแดงวาบจะดับและ
เสียงเตือนจะเงียบลง 

๓.  ตรวจสอบขบวนรถไฟ ติดตั้งเซ็นเซอร์
ห่างจากจุดตัดรถไฟประมาณ 300 เมตร 
ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. ขบวนรถไฟจะผ่าน
ในเวลา 13.5 วินาที 

1. อุปกรณ์ที่ต้อง
 จัดหาและติดตั้ง  
มีหลายอย่าง เช่น 
เครื่องตรวจสอบ
รถไฟระบบไฟฟ้า
สายเคเบิ้ล 

2.  มีค่าใช้จ่ายค่าติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

๓ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
 สามารถทราบว่า 
 ขบวนรถจะมาถึง  
    ทางตัดผ่าน 
4. มีค่าบ ารุงรักษา
 ในอนาคตสูง 
 
 
 
 
 

2) ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 

๑) ขั้นตอนการประกวดราคา ๔ เดือน 
 
๒) ขั้นตอนด าเนินการติดตั้งใช้เวลา ๖ เดือน 
 

๑) ตุลาคม ๒๕๕๘       
ถึงมกราคม ๒๕๕๙  

๒) กุมภาพันธ์ -  
 กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

3)  งบประมาณ ค่าใช้จ่ายประมาณแห่งละ 700,000 บาท   
วงเงิน 408,800,000 บาท โดยขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559   
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  3) ในระหว่างที่ด าเนินการระยะเร่งด่วนและระยะที่  ๒ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟเพ่ิมเติม ๒ แนวทาง ดังนี้ 
   ๓.๑) ด าเนินการส ารวจจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) หากมีค่าคูณ
ควบจราจร Traffic Moment หรือ T.M. (จ านวนขบวนรถไฟคูณกับจ านวนยานพาหนะผ่านทางในรอบ ๒๔ 
ชั่วโมง มีหน่วยเป็นขบวน/คัน/วัน) ตามหลักเกณฑ์ก าหนดคือมีค่า T.M. เกินกว่า 10,000 คัน/ขบวน/วัน        
ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อจัดท าเครื่องกั้น 
   ๓.๒) ด าเนินการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ มาตรฐานตามคู่มือการติดตั้ง
ป้ายจราจรของกรมทางหลวงชนบท การติดตั้งป้ายจราจร พร้อมทั้งจัดท าเส้นชะลอความเร็ว หรือสัญลักษณ์
บนพ้ืนทาง (Rumble Strip) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
(ถนน) เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ดังนี้ 
 
 

หน่วยงาน รายละเอียด ข้อเสนอ/การด าเนินงาน 
1) กรมทางหลวง 
2) กรมทางหลวงชนบท 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) กรุงเทพมหานคร 
5) กรมชลประทาน 
6) อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ป้ายหยุด ตามกฎหมายก าหนด 
2. ป้ายทางรถไฟ 
    -รูปหัวรถจักรรถไฟ 
    -รูปรั้ว ( ทางรถไฟมีเครื่องกั้น ) 
3. ป้ายก าหนดความเร็วและป้ายทางแยก 
    -ป้ายก าหนดความเร็ว 75 กม. / ชม. 
    -ป้ายก าหนดความเร็ว 60 กม. / ชม. 
    -ป้ายก าหนดความเร็ว 45 กม. / ชม. 
    -ป้ายก าหนดความเร็ว 30 กม. / ชม. 
    -ป้ายเตือนทางแยกและป้ายห้ามแซง 
4. เส้นชะลอความเร็วหรือสัญลักษณ์บน
 พ้ืนทาง Rumble Strip ตามรูปแบบ
 มาตรฐานตามคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร 
    ของกรมทางหลวงชนบท 

1. เป็นการปฏิบัติตาม
คู่มือการติดตั้งป้าย
จราจรฯ เพ่ือเตือนให้   
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
เพ่ิมความระมัดระวัง
ขณะขับข่ีเข้าใกล้ 
ทางรถไฟ 

2. ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว 
3. มีค่าบ ารุงรักษาต่ า 
 
 
 

 ซ่ึงการรถไฟแห่งประเทศไทยไดม้ีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเพ่ือเสริมความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านทางตัดทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว  
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 ๓.๓.2 จุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาต จ านวน ๗๗๕ แห่ง 
  การรถไฟแห่งประเทศไทยจะด าเนินการจัดท าเครื่องกั้นให้ครบทุกแห่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-25๕๙ ดังนี้ 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 130 แห่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน 403,43๗,๐00 บาท เพ่ือด าเนินการจัดท าเครื่องก้ัน  
 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  - การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จัดท าเครื่องกั้น จ านวน ๕๒๕ แห่ง  

  - ส่วน พ้ืนที่ ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่  ๕  เส้นทาง (ช่วงลพบุ รี -ปากน้ าโพ              
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร)            
ซึ่งมีแผนงานก่อสร้างทางต่างระดับจ านวน ๑๒๐ แห่ง จะด าเนินการติดตั้งป้ายหยุด ป้ายรูปรถไฟ พร้อมจัดท า
สัญญาณเตือนไฟกระพริบตลอดเวลา และเนินชะลอความเร็วทั้ง ๒ ด้าน วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.๓.๓ โครงการก่อสร้างทางข้ามและทางลอดทางรถไฟของกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง  
ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
 3.๓.๔ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่น 
   กระทรวงคมนาคมจะขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่น ติดตาม ก ากับ 
ดูแลไม่ให้เกิดจุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน) เพ่ิมขึ้น หากจ าเป็นต้องมีจุดตัดทางรถไฟเพ่ิมขึ้น ให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก าหนด  
 

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
 การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟจะใช้จ่ายจากงบท าการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
 
 

 


