
 
 
 

 

 
 
ประเทศไทย: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้  

 

ชื่อโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้ 

เลขที่โครงการ 51048-002 

ประเทศ ประเทศไทย 

สถานะโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาแล้ว 

ประเภทหรือรูปแบบความช่วยเหลือ เงินกู้ 

แหล่งเงนิ/จ านวนเงนิ เงนิกู้: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (Bangkok Mass Rapid 
Transit South Purple Line Project) 

แหลง่เงินทนุสามญั (Ordinary capital resources) 

 

วาระเชิงยุทธศาสตร์ การเจริญเติบโตทีม่ีความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งทัว่ถึง 

ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง การจดัการปัญหาโดยอาศยัองค์ความรู้  

สาขา / สาขาย่อย การขนส่ง – การขนสง่สาธารณะในเขตเมือง 

ความเป็นธรรมทางเพศและการบูร
ณาการมิตหิญิงชาย  

มีประเด็นมติิหญิงชายบางประการ 

ค าอธิบาย โครงการที่เสนอคือโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้ ซึง่เป็นการปรับปรุงระบบ
การขนสง่สาธารณะในเขต 

เอกสารข้อมลูโครงการฉบบันีแ้ปลจากเอกสารข้อมลูฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ได้ลงในเวป็ไซด์ ADB.org ณ วนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 



เมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและปลอดภยั 
มากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัมีสว่นสนบัสนนุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างการ
เจริญเติบโตที่ยัง่ยืนและทัว่ถงึ                                                                                                                                                                                                
ครอบคลมุทกุภาคสว่น โครงการดงักลา่วมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขนสง่สาธารณะในเขตเมือง 
ที่ขาดประสทิธิภาพและความยัง่ยืน โครงการท่ีเสนอจะขยายเส้นทางและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ 
ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพฯ ซึง่ก าลงัเป็นท่ีต้องการอยา่งยิง่เพื่อ
ปรับปรุงระบบขนสง่สาธารณะ 
ในเขตเมืองโดยสง่เสริมให้ประชาชนปรับเปลีย่นรูปแบบการเดินทางจากการ
ใช้รถยนต์สว่นตวัมาเป็น 
ระบบขนสง่มวลชนให้มากขึน้ ผลผลติของโครงการได้แก่ (1) มกีารก่อสร้าง
และเปิดให้บริการเส้นทาง 
รถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้และ (2) มกีารเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ด าเนินการและบริหารจดัการ 
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน  

เหตุผลและความเชื่อมโยงของ
โครงการกับยทุธศาสตร์
ระดับประเทศ/ภมิูภาค 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศ มีประชากรราว 
13 ล้านคนและคาดวา่จ านวนประชากรจะเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ1 ตอ่ปี พืน้ท่ี
เมืองทีเ่ติบโตและม ี
ขนาดใหญ่แหง่นีค้รอบคลมุประชากรมากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้
ประเทศจ านวน 68 ล้านคน  
ทัง้ยงัมีสดัสว่นในผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ(GDP) มากกวา่ร้อยละ50 
กรุงเทพฯจึงเป็นหลกั 
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในประเทศและมีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และลดความยากจน ท าให้ประเทศไทยพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้รุดหน้า
อยา่งมาก สามารถเลือ่น 
ฐานะจากประเทศที่มีรายได้ต า่เป็นประเทศที่มีรายได้ระดบัปานกลางระดบัสงู 
การพฒันาเศรษฐกิจ 



อยา่งรวดเร็วในกรุงเทพฯ สง่ผลให้ปริมาณการเดินทางตอ่คนถีบตวัสงูขึน้ แต่
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินทีม่ ี
อยูใ่นปัจจบุนัไมเ่พียงพอที่จะรองรับความต้องการท่ีเพิ่มขึน้อยา่ง 
ตอ่เนื่อง ทัง้ในแง่ขีดความสามารถและบริการ เมื่อพจิารณาควบคูก่บัความมัง่
คัง่ที่เติบโตขึน้ใน 
กรุงเทพฯ ผู้ เดินทางจึงนยิมเลอืกใช้รถยนต์สว่นตวัมากกวา่ ดงัจะเห็นได้จาก
จ านวนเจ้าของรถยนต์ 
ที่เพิ่มขึน้ รัฐบาลไทยตระหนกัดีถงึผลกระทบของระบบขนสง่ในเมอืงที่ขาด
ประสทิธิภาพตอ่การ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความล้มเหลวในการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคม 
ขนสง่ในเมืองเพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่นรูปแบบการเดินทางอยา่งจริงจงัจาก
การเดินทางด้วยรถยนต์ 
สว่นตวัจะเป็นข้อจ ากดัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจตอ่ไปและเร่งให้สภาพแวดล้อม
ในเมืองเสือ่มโทรม 
มากยิ่งขึน้ รัฐบาลสนบัสนนุการลงทนุระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมืองทีม่ี
ประสทิธิภาพและยัง่ยืน  
เพื่อสง่เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุ้มครองสิง่แวดล้อมโดยเลอืก
เส้นทางการเติบโตแบบ 
คาร์บอนต า่เพื่อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  
 
รัฐบาลตัง้เป้าทีจ่ะเร่งรัดการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ 
โดยถือเป็นองค์ประกอบ 
ส าคญัประการหนึง่ในยทุธศาสตร์เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศและเพิ่ม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้นี ้การท าให้ระบบเช่ือมตอ่ดีขึน้ 
(connectivity) ผา่นการพฒันา 
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนัสมยัประกอบกบัการเพิม่สดัสว่นผู้โดยสารในระบบ
ขนสง่สาธารณะในเขตเมือง 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมได้มากขึน้ จะมีสว่น
สนบัสนนุการเจริญเติบโต 



อยา่งทัว่ถงึครอบคลมุทกุภาคสว่น อนัเป็นวาระเร่งดว่นเชิงนโยบายที่ส าคญัที่
ได้ระบไุว้ในแผนการ 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัใหม ่คอืแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 12  
พ.ศ. 2560-2564 ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศระหวา่งประเทศ
ไทยและ ADB  
(Country Partnership Strategy for Thailand) ได้เน้นถึงการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการขนสง่ 
ในเขตเมืองเพื่อปรับปรุงการเช่ือมตอ่ให้ดีขึน้ ซึง่จะมีสว่นท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตอยา่งทัว่ถึง  
โครงการพฒันารถไฟฟ้าใต้ดิน ในเขตเมืองจึงมคีวามสอดคล้องกบัทิศทางการ
พฒันาเชิงยทุธศาสตร์ 
อยา่งใกล้ชิด ทัง้นีโ้ครงการดงักลา่วอยูใ่นแผนด าเนินงานส าหรับประเทศไทย
ของ ADB  
ปีพ.ศ. 2560-2562 (Country Operations Business Plan 2017-2019)  

ผลที่ได้รับ การเข้าถงึโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมดีขึน้ (แผนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12  
พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)  

ผลลัพธ์ ระบบขนสง่ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ได้รับการพฒันาให้ดีขึน้ 

ผลผลิต 1. มีการก่อสร้างและเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้  
2. มีการเสริมสร้างขดีความสามารถในการด าเนินการและบริหารจดัการ
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน  

ที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์ 
 

การจัดประเภทมาตรการป้องกันผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม A 

การโยกย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ A 

ชนพืน้เมือง C 



สรุปประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 

การโยกย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ 
 

ชนพืน้เมือง 
 

การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย 

ระหว่างการออกแบบโครงการ 
 

ระหว่างการด าเนินการโครงการ 
 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบของ 
ADB 

นาย Leung, Kang Hang 

ส านักที่รับผิดชอบ
ของ ADB 

ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

แผนกที่รับผิดชอบ
ของ ADB 

แผนกการขนสง่และการสือ่สาร ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

หน่วยงานผู้ด าเนิน
โครงการ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
กระทรวงคมนาคม 
 38 ถ.ราชด าเนินนอก เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10110 

ตารางเวลา 

การอนุมตัิแนวคดิ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 

การตรวจสอบ
ข้อมูล 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 



การพิจารณา
เบือ้งต้นของ
ผู้บริหาร 

22 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

การอนุมตัิโครงการ - 

การตรวจเยี่ยม
โครงการครัง้ล่าสุด 

- 

การปรับปรุง
เอกสารข้อมูล
โครงการครัง้ล่าสุด 

3 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

 
เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet: PDS) เป็นเอกสารท่ีให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็น
เอกสารของโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจึงอาจมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในภายหลงัซึง่ไมป่รากฎในเอกสารฉบบัแรก ข้อมลู
เก่ียวกบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปลีย่นแปลงได้และให้ไว้เป็นแนวทางเทา่นัน้ 
 
 
ADB ให้ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสารข้อมลูโครงการ (PDS) เพื่อเป็นทรัพยากรส าหรับผู้ใช้เทา่นัน้โดยไมม่ีการรับรองทกุรูปแบบ  แม้ 
ADB พยายามจดัท าเนือ้หาทีม่ีคณุภาพสงูแตข้่อมลูทีจ่ดัหามาเป็น “ข้อมลูตามสภาพท่ีเป็นอยู”่ โดยไมม่ีการรับประกนัแตอ่ยา่ง
ใด ไมว่า่จะเป็นการรับประกนัอยา่งชดัแจ้งหรือโดยนยั รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการไมรั่บประกนัการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ความเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะและการไมล่ะเมดิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ADB ไมรั่บประกนัหรือให้การรับรอง
ความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูแตป่ระการใด 
 
 


