
ระบบรถไฟฟ้า 

 

SIEMENS Model   

   

 ภายหลงั BTS ไดเ้พิ่มตูร้ถไฟฟ้าจากแบบ 3 ตู ้เป็นแบบ 4 ตูต่้อขบวน ท าใหข้บวนรถไฟฟ้า Siemens 

model ทั้ง 35 ขบวนไดก้ลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู ้ซ่ึงประกอบดว้ย ตูร้ถไฟฟ้ามีระบบขบัเคล่ือน (Motored cars) 

ท่ีดา้นหนา้และทา้ยของขบวนรถไฟฟ้า และ ตูร้ถไฟฟ้าแบบไม่มีระบบขบัเคล่ือน (Trailer cars) 2 ตูอ้ยูต่รงกลาง

ของขบวนรถไฟฟ้า ตามชนิดดงัต่อไปน้ี 

1. ตูร้ถไฟฟ้าแบบ A-Car มีระบบขบัเคล่ือน (Motored cars) และหอ้งคนขบั (Driving Cab) 

2. ตูร้ถไฟฟ้าแบบ C-Car ไม่มีระบบขบัเคล่ือน (trailer cars) และหอ้งคนขบั แต่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power 

Supply) ส าหรับ ระบบปรับอากาศ และระบบแสงสวา่ง 

โดยท่ีตูร้ถไฟฟ้าแบบ C-car ท่ีเพิ่มเขา้ไปใหม่นั้น เรียกวา่ C1-car มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากเดิมคือ 

• เสาราวจบัแบบ 3 กา้น เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารซ่ึงจะมีราวจบัเพิ่มมากข้ึน 

• เพิ่มพื้นท่ีส าหรับรถเขน็ผูพ้ิการ พร้อมเขม็ขดันิรภยัส าหรับจบัยดึรถเขน็ผูพ้ิการและราวจบัให้ 

• มีการติดตั้งเคร่ืองแปลงพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายใหก้บัอุปกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศภายในตูโ้ดยสารใหม่โดยเฉพาะ 

• มีการน าเอาระบบควบคุมการหา้มลอ้แบบใหม่เรียกวา่ EP2002 ซ่ึงตวัอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุม

ดว้ยลมและไฟฟ้าอยูใ่นอุปกรณ์เดียวกนั 

• มีวงจรปรับอากาศ 2 วฏัจกัร ใชน้ ้ายาปรับอากาศ R407C 

 

 



ลกัษณะต่อพว่งของรถไฟฟ้า 4 ตู ้คือ A-C-C1-A 

 

 

 

ระบบขบัเคล่ือนของรถไฟฟ้าไดรั้บแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 750 โวลท ์(DC Voltage) จากรางท่ีสาม 

(Third Rail Traction Power) ผา่นชุดแปลงกระแสไฟฟ้าสลบัระบบขบัเคล่ือน (Traction Convertor Units) เพื่อ

จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัใหก้บัชุดมอเตอร์ขบัเคล่ือนท่ีติดตั้งอยูบ่นเพลาลอ้ของรถ A-car ทั้งสองตู ้ในท านอง

เดียวกนัตูร้ถไฟฟ้า C-car ทั้งสองตูต้รงกลางไดรั้บแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 750 โวลทจ์ากรางท่ีสาม (Third 

Rail Traction Power) แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 400 โวลท ์และไฟฟ้ากระแสตรง 110 โวลท ์เพื่อใชใ้น

ระบบปรับอากาศ และชาร์จแบตเตอร่ี ตามล าดบั 

ขบวนรถไฟฟ้า 4 มีความยาวตลอดทั้งขบวน 86.6 เมตร กวา้ง 3.12 เมตร รองรับผูโ้ดยสารไดสุ้งสุดจ านวน 1490 

คน (มีผูโ้ดยสารนัง่เตม็ทุกท่ีนัง่ และ ผูโ้ดยสารยืน่) ท่ีน ้าหนกับรรทุก (Load Condition) 8 คน ต่อ ตารางเมตร 

จ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 42 ท่ีนัง่ ต่อ ตู ้และ 168 ท่ีนัง่ทั้งขบวน มีประตูโดยสารเล่ือนปิดเปิดดา้นนอกตวัรถ 

(Sliding door) ควบคุมการท างานดว้ยระบบควบคุมกบัมอเตอร์ไฟฟ้า มีความกวา้งเม่ือเปิดสุด 1.4 เมตร จ านวน 

16 บานต่อดา้น ตวัรถท าดว้ยเหล็กปลอดสนิม ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมหนา้ต่างชนิดกนัแสง 

 

 

 

 

 



CNR Model 

 

 

 

รถไฟฟ้า BTS 12 ขบวนใหม่รุ่นล่าสุด เป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตูป้ระกอบดว้ยตูร้ถไฟฟ้าไม่มีระบบขบัเคล่ือนมีหอ้ง

ขบัเรียกวา่ TC-Car หรือ Trailer Car จ านวนสองตูอ้ยูท่ี่ดา้นหนา้และดา้นหลงัขบวน และตูร้ถไฟฟ้าแบบมีระบบ

ขบัเคล่ือนแต่ไม่มีหอ้งขบัเรียกวา่ M-Car หรือ Motor Car จ านวนสองตูอ้ยูต่รงกลางขบวน ตูร้ถไฟฟ้า TC-car แต่

ละตูติ้ดตั้งระบบจ่ายก าลงัไฟฟ้า หรือท่ีเรียกวา่ ACM ขนาด 140 KVA 3-เฟส 400 ACV ACM แปลง

แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 750 โวลท ์(DC Voltage) จากรางท่ีสาม (Third Rail Traction Power) ไปเป็น3-

เฟส 400 ACV เพื่อจ่ายใหก้บัระบบปรับอากาศ ระบบลมอดั ระบบแสงสวา่งภายในและภายนอก และโหลด

ต่างๆ นอกจากนั้นแลว้ ACM ยงัติดตั้งเคร่ืองประจุไฟขนาด 22 KW 110VDC ส าหรับแบตเตอรีของตูร้ถไฟฟ้า 

TC-car ส าหรับตูร้ถไฟฟ้า M-car เป็นตูร้ถไฟฟ้าท่ีขบัเคล่ือน และไม่มีหอ้งขบั แต่ละตูติ้ดตั้งระบบขบัเคล่ือนท่ี

เรียกวา่ MCM เพื่อจ่ายก าลงัไฟฟ้าใหก้บัมอเตอร์ขบัเคล่ือน ตูร้ถไฟฟ้า M-car ท่ีไดรั้บไฟฟ้า 750V จากรางจ่าย

กระแสไฟฟ้าท่ีสาม 

 

 

 



ลกัษณะต่อพว่งของรถไฟฟ้า 4 ตู ้คือ TC1-M1-M2-TC2 

 

 

 

ความยาวตลอดทั้งขบวน87.25 เมตร และกวา้ง 3.12 เมตร ตูร้ถไฟฟ้า TC-car และ M-car มีท่ีนัง่ 42 ท่ีนัง่ จ  านวน

รองรับผูโ้ดยสารไดสู้งสุดท่ีน ้ าหนกับรรทุก (Load Condition) 8 คน ต่อ ตารางเมตร จ านวนผูโ้ดยสารสูงสุดของ

แต่ละตูร้ถไฟฟ้า TC-car และ M-car จ านวน 361 คน และ 384 คน ตามล าดบั จ  านวนผูโ้ดยสารทั้งขบวนสูงสุด 

1490 คน ตวัรถท าจากเหล็กปลอดสนิมมีน ้าหนกัเบาโครงสร้างเป็นแบบข้ึนรูปเช่ือมประกอบแต่ละตูร้ถไฟฟ้า

ติดตั้งคร่ืองปรับอากาศแบบติดตั้งบนหลงัคาจ านวนสองเคร่ืองใชน้ ้ายาท าความเยน็ R407C ท่ีไม่เป็นพิษกบั

ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งโดยสารใชร้ะบบควบคุมอตัโนมติั (TCMS) ประตูผูโ้ดยสารติด

ตั้งแต่ละดา้นของตูร้ถไฟฟ้า 4 บาน ควบคุมและสั่งการดว้ยระบบไฟฟ้า แบบเล่ือนปิดเปิดดา้นนอกตวัรถ มีความ

กวา้งเม่ือประตูเปิดสุด 1.4 เมตร ระบบไฟแจง้เส้นทางและสถานี (DRM) ติดตั้งอยูด่า้นบนทุกๆประตูโดยสาร

เพื่อแสดงต าแหน่งรถไฟฟ้าวา่อยูส่ถานีและทิศทางใด พื้นท่ีส าหรับรถเข็นผูพ้ิการ พร้อมเขม็ขดันิรภยัส าหรับจบั

ยดึรถเขน็ผูพ้ิการและราวจบัใหอ้ยูท่ี่ดา้นทา้ยแต่ละตู ้การออกแบบภายในใหมี้ความสะดวก ปลอดภยั และสภาพ

รอบๆน่ามอง นอกจากนั้นแถวท่ีนัง่ผูโ้ดยสารยงัถูกออกแบบใหมี้พื้นท่ียืน่มากข้ึน ในขณะท่ีเสาราวจบัออกแบบ

ใหส้อดคลอ้งรูปลกัษณ์ภายใน และยงัออกแบบใหผู้โ้ดยสารสามารถเดินเขา้ออกประตูไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 


