
โครงการขนาดใหญ (Mega Projects) สงผลตอ
การพัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพและปริมณฑล

กรณีศึกษา: การขนสงระบบราง

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

18 มีนาคม 2551



สภาพปญหาและแนวคิดในการพัฒนาสภาพปญหาและแนวคิดในการพัฒนา
การขนสงระบบรางกับการพัฒนาเมืองการขนสงระบบรางกับการพัฒนาเมือง



พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Bangkok Metropolitan Region (BMR) Area

นครปฐม
นนทบุรี

กรุงเทพ

สมุทรปราการ

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

พื้นที่รวม 7,785 ตร.กม.

85 กม.

115 กม.



การเดินทางในพื้นที่การเดินทางในพื้นที่ กทมกทม..และปริมณฑลและปริมณฑล

รถเมลรถเมล
6.5

ลานเที่ยว/วัน

รถไฟฟารถไฟฟา
BTSBTS

0.4

ลานเที่ยว/วัน

รถยนตสวนบุคคลรถยนตสวนบุคคล
10
ลานเทีย่วลานเทีย่ว//วันวัน

BTSBTS

MRTAMRTA

รวมรวม
1177

ลานเที่ยวลานเที่ยว//วันวัน

BMCLBMCL

0.16

ลานเที่ยว/วัน



สภาพปญหาในสภาพปญหาใน กทมกทม..



14 Sectors in BMR Desire Line (Daily Pass Trips)
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Source : Revision of Tender Documents and Conducting Work in Accordance with Act on Private Participation in State Undertaking for Bang Yai – Bang Sue Mass 
Rapid Transit Line

Year 2007
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14 Sectors in BMR Desire Line (Daily Pass Trips)

Source : Revision of Tender Documents and Conducting Work in Accordance with Act on Private Participation in State Undertaking for Bang Yai – Bang Yue Mass 
Repid Transit Line
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แนวทางการแกไข ระยะกลาง
ไปสูระยะยาว เพิ่มทางเลือกใน
การเดินทางดวยระบบราง
ควบคูไปกับการพัฒนาเมือง
และการจัดการ



การเปรียบเทียบระบบขนสงประเภทตางๆ

45163CO2 Emission

(g-C/person-km.)

650191100Energy Consumption

(Kcal./person-km.)

22 Lanes3)

(77 m.)

6 Lanes2)

(24 m.)

1 Track 

( 4 m.)

No. of Lane/Track1)

(60,000 pass./hr./direction)

Private Car

(ทางดวน)

Bus

(BRT)

Rail

(MRT)

Note

1) For capacity 60,000 pass./hr./direction

2) BRT 10,000 pass./hr./lane (Average BRT Capacity)

3) Expressway 1,800 veh./hr./lane 2,700 pass./hr./lane



เมืองใหญทั่วโลกตางใชระบบรางแกปญหา

เมอืงที่มีประชากรมากกวา 1-2 ลานคน

ใชระบบรางเพื่อการเดินทางของประชาชน

ในเมือง



ประโยชนของโครงการรถไฟฟา:

1. ประโยชนตอผูโดยสาร
- ประหยัดเวลาเดินทาง

- ประหยัดคาใชจายเมื่อเทียบกับการใชรถยนตสวนตัว
(ราคารถสวนตัว, คาซอมบํารุง, น้ํามัน ฯลฯ)



ประโยชนของโครงการรถไฟฟา: (ตอ)

2. ประโยชนตอ กทม. และปริมณฑลโดยรวม
- ลดเวลาเดินทางโดยรวม

- ลดคาใชจายในการเดินทางโดยรวม
- เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอม

- ลดอุบัติเหตุ
- สงเสิรมธุรกิจ: ศูนยการคา, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

(ซึ่งจะชวยเพิ่มการเดินทางดวยระบบรถไฟฟา ในทางกลับกัน)



ประโยชนของโครงการรถไฟฟา: (ตอ)
3. ประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม

- ลดการนําเขาน้าํมันเชื้อเพลิง

- ลดการสูญเสียเวลาของประชากร
- เพิ่มคุณภาพชีวติ/สมรรถภาพประชากร

- ลดความสูญเสียจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ
- ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

- เพิ่มภาพลักษณที่ดีให กทม. ในดานการทําธุรกิจ/
การทองเที่ยว



การพัฒนาการขนสงระบบราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย



หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบขนสงมวลชนทางรางในปจจุบัน

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ศึกษา วางแผนระบบขนสงมวลชนในลักษณะ
บูรณาการ และจดัทาํแผนแมบทการพัฒนา

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม



รถไฟฟารถไฟฟา BTS  BTS 

หรือหรือ รถไฟลอยฟารถไฟลอยฟา
รถไฟฟารถไฟฟา สายเฉลิมรัชมงคลสายเฉลิมรัชมงคล
หรือรถไฟใตดินหรือรถไฟใตดิน

รถไฟชานเมืองรถไฟชานเมือง

ระบบขนสงทางรางที่เปดใหบริการระบบขนสงทางรางที่เปดใหบริการ

• ลงทุนทั้งหมดโดยบรษิัท BTS ไดรับ
สัมปทานเดินรถ 30 ป ภายใตการ
กํากับของ กทม.

• ยกระดบั 23 กม.

- หมอชติ – ออนนุช

- สนามกฬีาแหงชาต ิ- สะพานตากสนิ
• 23 สถานี

• ลงทุนระบบรถไฟฟาโดยบริษัท BMCL 

(ลงทุนงานโยธาโดยรัฐ)ไดรับสัมปทาน
เดินรถ 25 ป ภายใตการกํากับของ
รฟม.

• ใตดิน 20 กม.

- หัวลําโพง - บางซื่อ
• 18 สถานี

• ลงทุนและดําเนินการเดิน
รถโดย รฟท.



รถไฟฟารถไฟฟาสายสเีขียวสายสเีขียว Airport Link Airport Link 

ระบบขนสงทางรางที่กําลังกอสรางระบบขนสงทางรางที่กําลังกอสราง ณณ ปจจุบันปจจุบัน

• กําลังกอสรางโดย กทม.

• ยกระดับ 7.5 กม.

- สะพานตากสิน – ถ.ตากสิน
2.2 กม.

- ออนนชุ – แบริ่ง
5.25 กม.

• กําลังกอสรางโดย รฟท.

• ยกระดับ 28 กม.

- พญาไท - สนามบินสุวรรณภูมิ



แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

DEPOT

5 Lines (238 Km.)

(4,139,000 pass./day)

MTMP (2537)

5 Lines (179 Km.)

(6,228,200 pass./day)

CMIP (2539)

5 Lines (376 Km.)

(4,290,000 pass./day)

URMAP (2544)
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Bang Yai 

Rat Burana
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Bang Khae 
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Bang Bumru 
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Suvarnabhumi

On nut

elevated
underground

TalingChan 

Tha Phra
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Bang Sue

Makkasan

Hua Mak

Hua Lumphong

Mo Chit

7 Lines (291 Km.)

(8,621,539 pass./day)

URMAP II (2547)
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ถนนเพชรเกษม

แนวตะวันออก-ตะวันตก

บางใหญ สะพานพระนั่งเกลา

รังสิต

รามอินทรา

รัชโยธนิ

ลาดพราว

หลักสี่

บางเขนแคราย

ตลิ่งชัน
บางบําหรุ

สามเสน

บางกะป

ออนนชุ

สําโรง

บางแค

ทาพระ ลาดกระบงั

วงเวียนใหญ

การเคหะ

พระราม9

มักกะสันสนามหลวง

ราษฎรบูรณะ

อโศก

ลาดพราว

สยาม

ราชดําเนนิ

บางซื่อ

สามแยกไฟฉาย

บางหวา

ยมราช
อนสุาวรีย

บางซอน

วังบรูพา

ดาวคะนอง

รามคําแหง

หัวลําโพง

ออนนุชออนนุช

บางกะปบางกะป

สะพานใหมสะพานใหม

สําโรงสําโรง

ลาดกระบังลาดกระบัง

รังสิตรังสิต

หมอชิตหมอชิต

พระนั่งเกลาพระนั่งเกลา

ราษฎรบรูณะราษฎรบรูณะ

ตลิ่งชันตลิ่งชัน

พรานนกพรานนก

สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ

สํานักสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

บางใหญบางใหญ

บางแคบางแค

หัวหมากหัวหมาก

สมุทรปราการสมุทรปราการ

แบแบริ่งริ่ง

เกษตรเกษตร

พญาไทพญาไท

หัวลําโพงหัวลําโพง
ทาพระทาพระ

บางหวาบางหวา

บางซื่อบางซื่อ

รังสติ-บางซื่อ-ตลิ่งชนั 41  กม.รังสติรังสติ--บางซื่อบางซื่อ--ตลิ่งชนัตลิ่งชนั 4141 กมกม..

บางใหญ-บางซื่อ  23 กม.บางใหญบางใหญ--บางซื่อบางซื่อ 2323 กมกม..

หมอชิต-สะพานใหม  13 กม.หมอชิตหมอชิต--สะพานใหมสะพานใหม 1313 กมกม..

แบริ่ง-สมุทรปราการ  14 กม.แบแบริ่งริ่ง--สมุทรปราการสมุทรปราการ 1414 กมกม..

บางซื่อ-ทาพระ-บางแค
และ หัวลําโพง-ทาพระ 27  กม.

บางซื่อบางซื่อ--ทาพระทาพระ--บางแคบางแค
และและ หัวลําโพงหัวลําโพง--ทาพระทาพระ 2727 กมกม..

ระยะทางระยะทาง 137137 กมกม..
ระหวางประหวางป 25492549--25552555

บางซื่อ-มักกะสัน – หัวหมาก 19 กม.
ปรบัแบบรองรบัรถไฟฟาชานเมือง

และรถไฟทางไกล

บางซื่อบางซื่อ--มักกะสันมักกะสัน –– หัวหมากหัวหมาก 19 19 กมกม..
ปรบัแบบรองรบัรถไฟฟาชานเมืองปรบัแบบรองรบัรถไฟฟาชานเมือง

และรถไฟทางไกลและรถไฟทางไกล

มักกะสันมักกะสัน

โครงการรถไฟฟาโครงการรถไฟฟา 66 สายสาย ตามตาม มติมติ ครมครม.. เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 66 กก..พพ.. 25502550



บางกะป

สะพานใหม

ลาดกระบัง

รังสิต

บางแค

ลาดพรา
ลาดพราวว

สะพานพระนั่งเกลาสะพานพระนั่งเกลา

ราษฎรบูรณะราษฎรบูรณะ

ตลิ่งชัน
รถไฟรางคู บางบําหรุ

ลําลกูกา

พุทธมณฑลพุทธมณฑล สายสาย 44

สมุทรปราการ

บางซอน

แครายแคราย

ศาลายาศาลายา

มหาชัยเมืองใหม
มหาชัย ( สมุทรสาคร )

บางหวา

บางกรวยบางกรวย --ไทรนอยไทรนอย

ปอมพระจุล

บางซื่อ

อนุเสาวรยี

มีนบุรีมีนบุรี

วัดศรีเอี่ยม (บางพลี)

บางนา

ออนนุช

สําโรง

บางพลี

ม. ธรรมศาสตร

ลําลกูกาคลอง 7

บางปู

โครงขายระบบขนสงทางรางและขนสงมวลชนระยะเรงดวน (ระยะแรก)

ตากสิน

Extension phase 1
Extension phase 2
Extension phase 3

Under ground
Elevated

1. บางซือ่-บางใหญ1.1. บางซือ่บางซือ่--บางใหญบางใหญ

2. บางซือ่-ทาพระ
หัวลําโพง - บางแค
2.2. บางซือ่บางซือ่--ทาพระทาพระ
หัวลําโพงหัวลําโพง -- บางแคบางแค

3. หมอชิต-พหลโยธิน-สะพานใหม3.3. หมอชิตหมอชิต--พหลโยธินพหลโยธิน--สะพานใหมสะพานใหม

4. แบริ่ง-สําโรง-สมุทรปราการ (บางป)ู4.4. แบแบริ่งริ่ง--สําโรงสําโรง--สมุทรปราการสมุทรปราการ ((บางปูบางปู))
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