


  รัฐบาลให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ 
ขนส่งมวลชนระบบรางในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล 
มาโดยตลอด ปัจจบุนัมโีครงข่ายขนส่งมวลชนทางรางระบบหลัก 

(Primary Rail Mass Transit System) เปิดให้บริการแล้ว 

หลายสาย ช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนในหลายพ้ืนท่ี 

แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจาก 

การขยายตวัของจ�านวนประชากรและการเจรญิเติบโตของเมอืง 

และในบางพ้ืนท่ีมีข ้อจ�ากัดด ้านสภาพแวดล ้อมในการ

พัฒนาโครงข่ายทางราง ดังน้ัน เพ่ือด�าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่ต ้องการพัฒนาการคมนาคมทางรางให้เป็น 

โครงข ่ ายหลักในการ เดินทางและขนส ่ งของประเทศ 

พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน 

กรุงเทพมหานคร หนึ่งในองค์กรท่ีมีหน้าที่พัฒนา
ด ้านขนส ่งมวลชน เพ่ือดูแลการเดินทางของ 
พี่น้องประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมการเดินทางอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จึงเห็นควรให ้มีการพัฒนาขนส ่งมวลชนทางราง
ระบบรอง (Secondary Rail Mass Transit 
System) คือ รถไฟรางคู ่ขนาดเบา (Light Rail 
Mass Transit) เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการเดินทางของ 

ชาวกรุงเทพมหานครในอนาคต

เดิินหน้า LRT บางนา-ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

มิุ่งพัฒนาโครงการสุู่เป้าหมิาย

ยกระดิับคุณภูาพชีวิตคนกรุง

ดิ้วยการศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบดิ้าน

 ถนนบางนา-ตราด  เป ็นหน่ึงในท�าเลศักยภาพ  
ทีมี่ถนนสายหลักใช้เดนิทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
และภาคตะวันออก ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมค่อนข้างหนาแน่น แม้ว่าจะมี 

โครงข่ายหลัก คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เชื่อมต่อการเดินทาง

มายังย่านบางนาและจังหวัดสมุทรปราการ และรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่เชื่อมสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว 

แต่ในพ้ืนท่ีถนนสายบางนา-ตราด ยังไม่มีรถไฟฟ้าให้บริการ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน

 ส�านกัการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้ว่าจ้างทีป่รึกษา

ด�าเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นระบบ

รถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

โดยด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2556 เนื่องจาก 

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไป 

จากช่วงเวลาท่ีศึกษาไว้เดิม ประกอบกับผลการศึกษาและ

ออกแบบรายละเอยีดดงักล่าวยงัไม่ได้รวมถึงการจดัท�ารายงาน

การศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ดังนั้น ส�านักการจราจร

และขนส่งกรุงเทพมหานคร จึงมีความจ�าเป็นต้องทบทวน 

ผลการศกึษาและด�าเนนิการศกึษาวิเคราะห์โครงการให้ครบถ้วน 

เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให  ้

เอกชนเข้าร่วมลงทุน

 ขอบเขตในการดิ�าเนินงานของโครงการ

จัดท�ารายงานการศึกษาและวิ เคราะห ์โครงการ ประกอบด้วยเนื้อหา 
ส�าคัญ เช่น หลักการและเหตุผล สาระส�าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขอบเขตและระยะเวลาของโครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องน�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
มาประกอบการพิจารณาจัดท�ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้วย

วิเคราะห์ความจ�าเป็นของโครงการในการก�าหนดมาตรการ
สนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ 

ด�าเนินการจัดท�ารายงานหลักของโครงการร่วมลงทุน 
เพ่ือน�าเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้พิจารณา 
เหน็ชอบ โดยน�าผลการศึกษาจารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
มาน�าเสนอ

ด�าเนินการจัดประชาสัมพันธ์และการทดสอบความสนใจของนักลงทุน 
ภาคเอกชน (Market Sounding)  ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดการ
ประชุมสัมมนาร ่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง เ พ่ือน�าเสนอการด�าเนินโครงการ
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู ่ขนาดเบา 
(Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

น�าเสนอโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนส�าหรับ
โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) 
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขออนุมัติหลักการโครงการ 
ร่วมลงทุนตามกระบวนการในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจัดท�าและด�าเนินโครงการ สว่นที ่1  
การเสนอโครงการ

จัดท�าเอกสารโครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจัดท�า 
และด�าเนินโครงการ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ
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บางนา

ศร�ลาซาล

วัดศร�เอี่ยม

เสนทาง Light Rail (ระยะที่ 1)

รถไฟฟาสายสีเขียว

รถไฟฟาสายสีเหลือง

จุดจอดรถตูโดยสารประจำทาง

(ภาคตะวันออก)

เสนทาง Light Rail (ระยะที่ 2)

แนวเสุ้นท่างรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดิเบา
(Light Rail Transit)
สุายบางนา-ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

14 สุถานี เชื่อมิพื้นท่ี่กรุงเท่พฯ - สุมิุท่รปราการ

 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 14 สถาน ีเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ 

และจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ  

ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 จากแยกบางนา-ธนาซิิต้ี จ�านวน 12 สถานี 
ระยะทาง 14.6 กโิลเมตร และระยะท่ี 2 จากธนาซิิต้ี-สุวรรณภูมิใต้ 
จ�านวน 2 สถาน ีระยะทาง 5.1 กโิลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

ระยะท่ี 1 จ�านวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย

 สถานีบางนา : อยู่ใกล้บริเวณสี่แยกบางนา จุดเชื่อมต่อ 

 กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีบางนา โดยมีสกายวอล์ก 

 เชื่อมที่บริเวณอาคารไบเทค บางนา 

 สถานปีระภามนตร ี: อยู่ใกล้กับโรงเรยีนนานาชาตเิบร์ิคลย์ี 

 และโรงเรียนประภามนตรี

 สถานีบางนา-ตราด 17 : อยู่บริเวณปากซอยบางนา- 

 ตราด 17 และเชื่อมต่อไปยังซอยอุดมสุข 42

 สถานีบางนา-ตราด 25 : อยู่ใกล้กบัห้างสรรพสนิค้าบิ�กซ ี

 และเซ็นทรัลบางนา

 สถานีวัดศรีเอี่ยม : อยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับ 

 ศรีเอี่ยม และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  

 สถานีศรีเอี่ยม

 สถานีเปรมฤทัย : อยู่ตรงข้ามกับอาคารเนชัน

 สถานีบางนา-ตราด 6 : อยู่บรเิวณซอยบางนา-ตราด 6

 สถานีบางแก้ว : อยู่บริเวณด่านบางแก้ว

 สถานีกาญจนาภิเษก : อยู่ตรงข้ามกับเมกาบางนา

 สถานีวัดสลุด : อยู่บริเวณซอยวัดสลุดกับห้างบุญถาวร

 สถานีกิ่งแก้ว : อยู่บริเวณหน้าตลาดกิ่งแก้ว

 สถานีธนาซิิตี้ : อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านธนาซิตี้ และเป็น 

 ที่ตั้ง ของศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการ

ระยะท่ี 2 จ�านวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย

 สถานมีหาวทิยาลัยเกรกิ : อยูบ่รเิวณมหาวทิยาลยัเกรกิ

 สถานีสุวรรณภูมิใต้ : อยู่ภายในพ้ืนที่ท่าอากาศยาน 

 สุวรรณภูมิด้านทิศใต้

การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดิเบา
สุายบางนา-ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิ ิมีรายละเอียดดังนี้

ระยะทาง 19.7 กิโลเมตร
 - ระยะที่ 1 ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร

 - ระยะที่ 2 ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ 
 - ระยะที่ 1 สถานีบางนา-สถานีธนาซิตี้

 - ระยะที่ 2 เชื่อมจากสถานีธนาซิตี้-สถานีสุวรรณภูมิใต้

จ�านวนสถานี 14 สถานี
 - ระยะที่ 1 จ�านวน 12 สถานี จากสถานีบางนา-สถานีธนาซิตี้

 - ระยะที่ 2 จ�านวน 2 สถานี จากสถานีมหาวิทยาลัยเกริก-  

 สถานีสุวรรณภูมิใต้

ศูนย์ซิ่อมบ�ารุง 1 แห่ง บริเวณสถานีธนาซิตี้

จุดิเริ่มิต้นโครงการ

จุดิสุิ้นสุุดิโครงการ
ระยะท่ี่ 1

จุดิสุิ้นสุุดิโครงการ
ระยะท่ี่ 2

 โครงการรถไฟฟ้ารางคูข่นาดเบา 
สายบางนา-สุวรรณภูมิ มีจุดเริ่มต้น 

บริเวณส่ีแยกบางนา จากนั้นมุ่งไปทาง 

ทิศตะวันออก ตามทางคู่ขนานถนนบางนา-

ตราด ผ่านทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม เข้าสู ่

เขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางแยก 

ต่างระดับกาญจนาภิ เษกฝั่ั� งตะวันออก 

ทางแยกต่างระดับก่ิงแก้ว และบริ เวณ 

ด้านหน้าโครงการธนาซิตี้  อันเป็นท่ีตั้ ง 

ศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า

ตามแนวถนนสุวรรณภูมิ 3 และมาสิ้นสุด 

เส้นทางที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ด้านทิศใต้ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร
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ระบบรถไฟท่ันสุมิัย ปลอดิภูัย เปิดิโอกาสุให้เอกชนร่วมิลงทุ่น
ขับเคลื่อนโครงการสุู่ความิสุ�าเร็จ

 เพ่ือให้การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ารางคู ่ขนาดเบา สายบางนา- 

ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีความคุ ้มค ่าและเ กิดประโยชน ์สู งสุด  
การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ ถือเป็นแนวทาง 
ที่เหมาะสม สามารถลดภาระด้านงบประมาณของรัฐ และสนับสนุนให้ 

ภาคเอกชนได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการขนส่ง

ทางรางของประเทศ

ประโยชน์การร่วมิลงทุ่นระหว่างภูาครัฐและเอกชน

แผนงานการศึกษาโครงการ

สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ

โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการ

สร้างความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายของภาครัฐ

และการใช้ทรัพยากร
จากการผสมผสาน

ความเชี่ยวชาญระหว่าง
รัฐกับเอกชน

ส่งเสริมให้เกิด
การใช้ระบบราง 

เนื่องจากเอกชน
มีศักยภาพด้านการตลาด

และการให้บริการ

เพิ่มช่องทาง
และโอกาส

การด�าเนินธุรกิจ
ให้กับภาคเอกชน

มิิ.ย. 64
ลงนามสัญญา

มิิ.ย. - สุ.ค. 64
ศึกษาทบทวน

ความเหมาะสม
โครงการ

ก.ย. 64
สัมมนาปฐมนิเทศ

โครงการ

มิ.ค. 65
- จัดท�าเอกสารพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ

เอกชน พ.ศ. 2562
ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1

การเสนอโครงการ 
- สัมมนาสรุปผล
การศึกษาโครงการ

สุ.ค. - ธ.ค. 64
ศึกษาความเหมาะสม
ของรูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุน

พ.ย. - ธ.ค. 64
- สัมมนารับฟังความคิดเห็น

จากภาคเอกชน
(Market Sounding Seminar)

- ทดสอบความสนใจ
ของภาคเอกชน

(Market Sounding Interview)

พัฒนาการเดิินท่าง
เพิ่มิความิสุบายให้ชีวิต

 เดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว
 รองรับการเดินทางจากพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ฝั่ั�งตะวันออก เข้าสู ่
ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู โดยไม่ตอ้งเผชิญการจราจรติดขัดในกรงุเทพฯ

เชื่อมต่อสะดวก ส่งต่อการเดินทางสู ่พื้นที่
กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
 สามารถเชือ่มต่อการเดนิทางกับระบบขนส่งท่ีหลากหลาย 
 เช่น รถโดยสารประจ�าทาง รถตูโ้ดยสารประจ�าทาง ช่วยให้
เกิดความสะดวกในการเดินทางไปสู่พ้ืนท่ีย่านการค้า ชมุชน
ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันออก

เสริมประสิทธิภาพระบบหลัก
 ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนระบบรางอื่นๆ 
ได้อย่างสะดวก ท้ังรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสาย 
สีเหลือง

ลดการใช ้ เครื่ องยนต ์  ส ่ง เสริมการเดินทางด ้วย 
ระบบราง
 สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 
ระบบรางมากข้ึน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ประเภทรถ 
 รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit)
ขนาดราง 
 1.435 เมตร (Standard Gauge)
ลักษณะการเดินรถ 
 ระบบเดินรถสองทิศทาง ร่วมกับการเดินรถ
 ทางเดียว
รูปแบบสถานี 
 สถานียกระดับ จ�านวน 14 สถานี
ระบบการเดินรถ 
 ระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ 
 (Automatic Train Control: ATC)

ความเร็วในการเดินรถ 
 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ  
 56 นาที
ระบบเก็บค่าโดยสาร 
 ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 (Automatic Fare Collection System)
การรองรับผูู้้โดยสาร 
 สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 
 15,000-30,000 คน/ชั่วโมง
ปีเปิดให้บริการ 
 ประมาณการเปิดให้บริการ ปี 2572
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