
โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา 
(ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)

การศกึษาและวเิคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบญัญตักิารร�วมลงทนุ
ระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที ่1 การเสนอโครงการ

1

สัมมนาปฐมนเิทศโครงการ
วันศุกร�ที ่12 พฤศจกิายน 2564 เวลา 08.30 –12.00 น.



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

ความเป�นมาของโครงการ

2



ความเป�นมาของโครงการ

3

ระยะที ่1 ช�วงวชัรพล – ทองหล�อ 

กรุงเทพมหานครได�ว�าจ�างทีป่รกึษาทาํการศกึษาความเหมาะสม 
จัดทําแบบเบือ้งต�น และจดัเตรยีมเอกสารประกวดราคา โครงการ
รถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา ช�วงวชัรพล-สะพาน
พระราม 9 แล�วเสรจ็เมือ่ ป� 2558  โดยผลการศกึษาได�แบ�งแนว
เส�นทางออกเป�น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะทางรวม 16.3 กิโลเมตร รวม 15 สถานี 

ระยะที ่2 ช�วงพระโขนง – พระราม 3
ระยะทางรวม 12.2 กิโลเมตร รวม 16 สถานี 

ระยะที ่3 แนวเส�นทางส�วนต�อขยายพระราม 3 – ท�าพระ

ระยะทางรวม 11.5 กิโลเมตร รวม 9 สถานี 



สถานะของรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล�อม
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ศึกษาความเหมาะสม จัดทําแบบเบือ้งต�น และจัดทาํรายงาน EIA 
โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว สายสเีทา ระยะที ่1

เสนอรายงาน EIA โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว สายสเีทา 
ช�วงวชัรพล – ทองหล�อ ต�อ คชก.

เสนอรายงาน EIA (ชี้แจ�ง 1) ต�อ คชก.

คชก. เห็นชอบต�อรายงาน EIA  

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

เสนอรายงาน EIA (ชี้แจ�ง 2) ต�อ คชก.

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

ป�จจุบนั อยู�ระหว�างปรบัปรงุรายงาน EIA ครั้งสดุท�าย 
เพื่อนาํส�ง คณะกรรมการสิง่แวดล�อมแห�งชาติ (กก.วล.)

พ.ศ. 2564



ความเป�นมาและวตัถปุระสงค�ของโครงการ
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เพื่อศึกษาและวเิคราะห�โครงการรถไฟฟ�ารางเดี่ยว (Monorail) สายสเีทา ระยะที ่1 
ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ และจัดทาํเอกสารโครงการตามพระราชบญัญัตกิารร�วมลงทนุ
ระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจัดทําและดําเนินโครงการ ส�วนที ่1 
การเสนอโครงการ

นําเสนอโครงการร�วมลงทนุระหว�างรัฐและเอกชนสําหรับโครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว 
(Monorail) สายสเีทา ระยะที ่1 ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ เพือ่ขออนมุตัิหลกัการโครงการ
ร�วมลงทนุตามกระบวนการในพระราชบญัญัตกิารร�วมลงทนุระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
หมวด 4 การจัดทาํและดําเนนิโครงการ ส�วนที ่1 การเสนอโครงการ

1

2

กรุงเทพมหานครมแีผนทีจ่ะพฒันาโครงการในรปูแบบการร�วมลงทุนฯ จึงว�าจ�างทีป่รึกษา
ให�ทบทวนผลการศึกษาและทาํการศกึษาและวเิคราะห�โครงการตามพระราชบญัญัติ
การร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 เพือ่ใช�เป�นข�อมลูประกอบการเสนอ
ขออนมุตัโิครงการ โดยมรีะยะเวลาในการดาํเนนิงาน 200 วัน (4 งวดงาน) และมวีตัถปุระสงค� ดังนี้



ขอบเขตการศกึษา
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การจัดทาํรายงานการศกึษาและวเิคราะห�โครงการTOR 4.1

• ที่ปรึกษาจะทบทวนรายงานการศกึษาความเหมาะสมฯ เดิม และศึกษาวิเคราะห�โครงการ เพ่ือจัดทํารายงานการศึกษา
และวิเคราะห�โครงการ โดยมีเนื้อหาให�ครบถ�วนตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
(พ.ร.บ. ร�วมลงทนุฯ พ.ศ.2562) หมวด 4 ส�วนที่ 1 การนําเสนอโครงการ

การวิเคราะห�ความจําเป�นของโครงการในการกาํหนดมาตรการสนบัสนนุTOR 4.2

• ที่ปรึกษาจะวิเคราะห�ความจําเป�นในการกําหนดมาตรการสนับสนุน เพ่ือให�โครงการบรรลุวัตถุประสงค� โดยจะระบุ
รายละเอียดมาตรการสนบัสนุน พร�อมเหตุผล ความจําเป�น และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

การจัดทาํหลกัการของโครงการTOR 4.3

• ที่ปรึกษาจะนําผลการศึกษาจากงานส�วนที่ 1 มาประกอบการจัดทํารายงานหลักการของโครงการ โดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหาเป�นไปตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ.ร�วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 



ขอบเขตการศกึษา
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การรับฟ�งความคดิเหน็ และทดสอบความสนใจของนกัลงทนุภาคเอกชนTOR 4.6

• ที่ปรึกษาจะจัดให�มีการสัมมนารับฟ�งความคิดเห็นของนักลงทุนภาคเอกชนทีม่ีต�อโครงการ (Market Sounding
Seminar) และการทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Interview) อย�างละ 1 ครั้ง

การสนับสนนุข�อมลูทางด�านวชิาการ และเอกสารข�อมลูโครงการTOR 4.4/ TOR 4.5

• ที่ปรึกษาจะสนับสนุนข�อมูลทางวิชาการ และเอกสารข�อมลูการวิเคราะห�โครงการแก� กทม. ในการเสนอโครงการ 
และการดําเนินการต�าง ๆ ให�สําเร็จลุล�วง

การจัดประชมุสรปุผลการศกึษาและการประชาสมัพนัธ�โครงการTOR 4.7

• ที่ปรึกษาจะจัดให�มีการสัมมนาเพ่ือเผยแพร�และประชาสัมพันธ�ข�อมลูและผลการศึกษาโครงการไปสู�สาธารณชนในวงกว�าง 
จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด�วย การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (แนะนําโครงการ) และการประชมุสรุปผลการศกึษาโครงการ



วิธีการดาํเนนิโครงการ
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ทบทวนและปรบัปรุงรายงานการศกึษา
ความเหมาะสมฯ (ป� พ.ศ. 2558) 

ศึกษาและวเิคราะห�โครงการ
การรับฟ�งความคิดเหน็จาก

ภาคเอกชนที่เกีย่วข�อง
รายงาน

ผลการศกึษาโครงการ

รายละเอียดการทบทวนและปรับปรุง มีดังน้ี
• แนวเส�นทาง / สถานี / ศูนย�ซ�อมบํารุง
• ระบบรถไฟฟ�า
• การคาดการณ�ผู�โดยสารและรายได�
• มูลค�าการลงทุนโครงการ
• การวิเคราะห�ผลตอบแทนทางด�าน

เศรษฐศาสตร�และการเงิน
• รูปแบบการร�วมทุน
• การวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม

• ความพร�อมในการจัดทํา
และการดําเนินโครงการ

• ความเป�นไปได�ของโครงการ
ในด�านต�าง ๆ

• การวิเคราะห�ด�านความเสี่ยง
ของโครงการ

• รูปแบบการร�วมลงทุนระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP)

• การจัดสัมมนา
• การทดสอบความสนใจของ

นักลงทุนภาคเอกชน 

การจัดทํารายงานและเอกสาร 
ได�แก�
• รายงานผลการศึกษาและ

วิเคราะห�โครงการ ตาม
พ.ร.บ.ร�วมลงทุนฯ 

• หลักการของโครงการร�วม
ลงทุน

นําเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตติาม พ.ร.บ. ร�วมทุนฯ

1 2

3

ระยะเวลา 200 วัน



ขั้นตอนการจดัทาํรายงานการศกึษาและวเิคราะห�โครงการและเสนอ
โครงการตามพระราชบญัญตักิารร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562
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จัดทํารายงานฯ และ

หลักการโครงการ

(มาตรา 22 และ 28)

กรุงเทพมหานคร

(เจาของโครงการ)

คณะทํางาน (ถามี)

(มาตรา 26)

วาจางท่ีปรึกษา

(มาตรา 27)

Market sounding

(มาตรา 22)

รมว.กระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาเห็นชอบ

(มาตรา 28)

คณะกรรมการฯ 

ใหความเห็นชอบ

(มาตรา 29)

ครม. พิจารณาอนุมัติ

หลักการโครงการ

(มาตรา 29)

กรุงเทพมหานคร 

และรมว.กระทรวงมหาดไทย
สคร. และคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ : คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน

สคร. : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

หมายเหตุ* : กรอบระยะเวลาตาม ประกาศคณะกรรมการฯ เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ พ.ศ. 2563

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงบประมาณ

(กรณีใชงบประมาณฯ )

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

(กรณีใชเงินกู)

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

60 วัน

กรณีไมเห็นชอบ หรือตองแกไขรายงานฯ / หลักการโครงการ

15 วัน 60 วัน 60 วัน

สคร. ประชุมหารือ

ความครบถวนของรายงานฯ 

และหลักการโครงการ

30 วัน

รมว.

กระทรวงมหาดไทย

เสนอโครงการตอ ครม.

15 วัน

รมว.กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ขั้นตอนการจัดทํา / 

เสนอโครงการ

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

กรอบระยะเวลา*
~240 วัน



แผนการดาํเนนิการโครงการ
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2564

2565

2566

2567 2568

2569 2570 2571 2572

2573

ปฐานการศึกษา

ศึกษาและจัดทํารายงาน 

PPP ตามมาตรา 22

เสนอโครงการตอครม.

คัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุน

ตามมาตรา 32

กอสรางโครงการ

เปดใหบริการ

การไดมาซึ่งที่ดนิ

(การจัดกรรมสทิธิ์/บริจาค/

เชา/อ่ืน ๆ)



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

การศึกษาและวเิคราะห�คาดการณ�
ปริมาณผู�โดยสาร 
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แบบจาํลอง eBUM

 แบบจําลอง eBUM มีรายละเอยีดของแบบจาํลอง
อยู�ตาม Corridor รถไฟฟ�า ที่มีทั้งระบบโครงข�ายถนน
และระแบบขนส�งสาธารณะทีห่นาแน�น โดยมีพืน้ทีย่�อย
จํานวน 1,885 พื้นที่ย�อย มีการแบ�งพืน้ที่ย�อยดงันี้ 
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โครงสร�างแบบจาํลอง eBUM พัฒนาขึน้ในรปูแบบ
ของแบบจาํลอง 4 ขั้นตอน ประกอบด�วย  
 การเกดิการเดินทาง (Trip Generation)
 การกระจายการเดินทาง (Trip Distribution)
 การเลอืกรูปแบบการเดินทาง (Modal Split)
 การแจกแจงการเดินทาง (Trip Assignment) 

จังหวดั จํานวนพืน้ทีย่�อย

กรุงเทพมหานคร 946

นครปฐม 244

นนทบรุี 189

ปทุมธานี 184

สมุทรสาคร 70

สมุทรปราการ 147

พระนครศรอียธุยา 49

ฉะเชงิเทรา 38

พื้นที่ภายนอก 18

รวม 1,885



แนวทางในการศกึษาการคาดการณ�ปรมิาณผู�โดยสาร

 ประยุกต�ใช�แบบจาํลอง eBUM และปรบัปรงุให�มี
ความเหมาะสมกับการศกึษาโครงการ โดยมีขั้นตอนดงันี้
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การรวบรวมข�อมลูด�านการจราจรและขนส�งสาํหรบัใช�ใน
การจัดเตรยีมแบบจาํลองด�านการจราจรและขนส�งป�ฐาน

การพัฒนาแบบจาํลองด�านการจราจรและขนส�งป�ฐาน

การทบทวน ปรับปรุง และกาํหนดสมมติฐาน
ประกอบในการคาดการณ�

การพัฒนาแบบจาํลองด�านการจราจรและขนส�งป�อนาคต 
เพื่อคาดการณ�ปริมาณผู�โดยสารของโครงการ



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

รายละเอยีดข�อมลูโครงการ 
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โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสีเทา ช�วงวัชรพล-ทองหล�อ

15

รถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail)

เป�นระบบขนส�งมวลชนที่มีเขตทางเฉพาะ โดยมีลักษณะ
ตัวรถและโครงสร�างที่เป�นรางเดี่ยวและทางว่ิงมีขนาด
เล็ก ทําให�การก�อสร�างทําได�ง�ายและรวดเรว็ ไม�กีดขวาง
การจราจร สามารถผลิตจากโรงงานและยกประกอบ
หน�างานได�รวดเร็ว อีกทั้งยังมีผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม
ทั้งในระหว�างการก�อสร�างและหลังการก�อสร�างน�อย
เนื่องระบบรถไฟฟ�ารางเดี่ยวใช�ล�อยางเป�นตัวขบัเคลือ่น
ซ่ึงมีเสียงดังน�อยกว�าระบบราง 

รูปแบบของรถไฟฟ�ารางเดีย่ว

 ขับเคลือ่นด�วยล�อยาง และบงัคบัทศิทางด�วย
คานรางเดีย่ว (Guideway Beam)

 ความสามารถในการรองรบัผู�โดยสาร
ประมาณ 8,000 – 30,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

 ระยะเวลาการเดนิทางไป – กลับ
61 นาที 24 วินาที

 ความเรว็ให�บรกิาร
เฉลี่ย 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง (สูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง)



แนวเส�นทางของโครงการ
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รถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา ช�วงวชัรพล – ทองหล�อ 
เป�นแนวเส�นทางทีเ่ชือ่มต�อการเดนิทางระหว�างพืน้ทีช่มุชนหนาแน�น

ย�านวชัรพล และพืน้ทีใ่จกลางเมอืงย�านทองหล�อ

เริ่มต�นแนวเส�นทางบริเวณทางเช่ือมระหว�างถนนรามอินทรากับถนน
ประดิษฐ�มนูธรรม ซ่ึงสามารถเช่ือมต�อกับรถไฟฟ�าสายสีชมพูท่ีสถานี
วัชรพล จากน้ันแนวเส�นทางจะมุ�งหน�าลงมาทางทิศใต�ตามแนวเขตทางของ
ถนนประดิษฐ�มนูธรรมฝ��งทิศทางขาออก โดยวางโครงสร�างบนพื้นท่ี
ด�านข�างทางเท�าและทางจักรยาน ข�ามถนนประเสริฐมนูกิจ เช่ือมต�อกับ
รถไฟฟ�าสายสีนํ้าตาลท่ีสถานีคลองลําเจียก แนวเส�นทางยังคงมุ�งหน�าลง
ทางทิศใต�ข�ามถนนลาดพร�าว เช่ือมต�อกับรถไฟฟ�าสายสีเหลืองท่ีสถานี
ฉลองรัช  ผ�านถนนประชาอุทิศ และข�ามทางพิเศษศรีรัช ท่ีแยกพระราม 9 
- ประดิษฐ�มนูธรรม เช่ือมต�อกับรถไฟฟ�าสายสีส�มท่ีสถานีพระราม 9 
จากน้ันแนวเส�นทางจะเลี้ยวท่ีแยกเอกมัยเหนือมาทางทิศตะวันตกเข�าสู�
แนวเกาะกลางของถนนเพชรบุรีตัดใหม� และเลี้ยวลงมาทางทิศใต�เข�าสู�
ถนนทองหล�อ จนกระท่ังมาสิ้นสุดเส�นทางท่ีบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 55
เช่ือมต�อกับรถไฟฟ�าสายสีเขียวท่ีสถานีทองหล�อ

ระยะทางทัง้สิน้ 16.3 กิโลเมตร จํานวนสถานทีัง้หมด 15 สถาน ี

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ



ระดบัสนัราง
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+18.50 +15.50 +15.50

0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 6+000 7+000
สถานีนวลจันทร� สถานีเกษตรนวมินทร� สถานีคลองลําเจียก สถานีโยธินพัฒนา สถานีลาดพร�าว 87 สถานีสังคมสงเคราะห�

Rail level
ทางพิเศษฉลองรัช

รถไฟฟ�าสายสีชมพู

<ถนนประดิษฐ�มนูธรรม> <ถนนประดิษฐ�มนูธรรม>
ถนนประเสริฐมนูกจิ

Rail level+15.50
+22.00

รถไฟฟ�าสายสีเหลือง

ทางพิเศษศรีรัชถนนพระราม 9<ถนนประดิษฐ�มนูธรรม> ถนนประชาอุทิศถนนลาดพร�าว ถนนเพชรบุรี

+17.50
+26.00

ARL
+14.00

8+000 10+000 12+000 13+000 14+000
สถานีฉลองรัช สถานีประชาอุทิศ

9+000
สถานีศรีวรา สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี-ทองหล�อ สถานีแจ�มจันทร�

Rail level

Rail level+14.00

<ถนนทองหล�อ> ถนนสุขุมวิท

รถไฟฟ�าสายสีเขียวเข�ม

15+000
สถานีทองหล�อ 10

16+000
สถานีทองหล�อ

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ

สถานีวัชรพล
5+000

11+000
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CODE NAME TYPE Description Structure

GL01 วัชรพล 4.1 Central Platform Portal Frame

GL02 นวลจันทร� 1.2 Side Platform Center Column/Transfer

GL03 เกษตรนวมินทร� 1.1 Side Platform Center Column

GL04 คลองลําเจียก 1.1 Side Platform Center Column

GL05 โยธินพัฒนา 1.3 Side Platform Center Column

GL06 ลาดพร�าว 87 1.4 Side Platform Center Column/Transfer

GL07 สังคมสงเคราะห� 1.1 Side Platform Center Column

GL08 ฉลองรัช 1.1 Side Platform Center Column

GL09 ศรีวรา 1.2 Side Platform Center Column/Transfer

GL10 ประชาอุทิศ 1.1 Side Platform Center Column

GL11 พระราม 9 1.1 Side Platform Center Column

GL12 เพชรบุรี-ทองหล�อ 2 Side Platform Portal Frame

GL13 แจ�มจันทร� 3 Side Platform Portal Frame

GL14 ทองหล�อ 10 3 Side Platform Portal Frame

GL15 ทองหล�อ 4.2 Central Platform Portal Frame

สรุปรปูแบบสถานี

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4



รูปแบบสถานี
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รูปแบบที่ 1 
(1.1 – 1.4)

CONCOURSE LEVEL 
PLAN

GROUND LEVEL 
PLAN

PAID AREA

UNPAID AREA

PLANT AREA

PLATFORM LEVEL 
PLAN

75 ม.

20 ม.

125 ม.

125 ม.

23.5 ม.

 สถานียกระดบั ลักษณะเป�นชานชาลาแบบข�าง (Side Platform) 
รองรับด�วยเสาเดีย่ว (Center Column)
 เป�นสถานีช�วงถนนประดิษฐ�มนธูรรม จํานวน 10 สถานี
หมายเหตุ: รูปแบบท่ี 1.1 – 1.4 มีขนาดสถานีเท�ากัน แตกต�างกันเฉพาะตําแหน�งบันไดทางข้ึน – ลง

ถนนประดิษฐ�มนูธรรม

Longitudinal Section 



รูปแบบสถานี
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รูปแบบที่ 2  สถานยีกระดบัระดับสงูพเิศษ ลักษณะเป�นชานชาลาแบบข�าง (Side Platform) 
บนโครงสร�างโครงสร�างโครงข�อแขง็ (Portal Frame)
 เป�นสถานีบนถนนเพชรบรุบีริเวณใกล�กับตึกชาญอิสระ จํานวน 1 สถานี

PAID AREA

UNPAID AREA

PLANT AREA

COMMERCIAL AREA

CONCOURSE LEVEL 
PLAN

GROUND LEVEL 
PLAN

PLATFORM LEVEL 
PLAN

INTERMEDIATE LEVEL 
PLAN

75 ม.

20 ม.

139 ม.

Longitudinal Section 

30.0 ม.

ถนนเพชรบุรี



รูปแบบสถานี
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รูปแบบที่ 3  สถานียกระดบั ลักษณะเป�นชานชาลาแบบข�าง (Side Platform) 
บนโครงสร�างโครงสร�างโครงข�อแขง็ (Portal Frame)
 เป�นสถานีบนถนนซอยสขุมุวทิ 55 จํานวน 2 สถานี

PAID AREA

UNPAID AREA

PLANT AREA

CONCOURSE LEVEL 
PLAN

GROUND LEVEL 
PLAN

PLATFORM LEVEL 
PLAN

75 ม.

20 ม.

139 ม.

Longitudinal Section 

21.8 ม.

ถนนทองหล�อ



รูปแบบสถานี
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รูปแบบที่ 4 (4.1)  สถานียกระดบั ลักษณะเป�นชานชาลากลาง (Centre Platform) 
บนโครงสร�างโครงสร�างโครงข�อแขง็ (Portal Frame)
 เป�นสถานีต�นทางบนถนนประดิษฐ�มนธูรรม จํานวน 1 สถานี

CONCOURSE LEVEL 
PLAN

GROUND LEVEL 
PLAN

PLATFORM LEVEL 
PLAN

75 ม.

19.3 ม.

139 ม.

Longitudinal Section 

20.0 ม.

ถนนประดิษฐ�มนูธรรม

PAID AREA

UNPAID AREA

PLANT AREA



รูปแบบสถานี
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รูปแบบที่ 4 (4.2)  สถานียกระดบั ลักษณะเป�นชานชาลากลาง (Centre Platform) 
บนโครงสร�างโครงสร�างโครงข�อแขง็ (Portal Frame)
 เป�นสถานีปลายทางบนถนนซอยสขุมุวทิ 55 จํานวน 1 สถานี

PAID AREA

UNPAID AREA

PLANT AREA

Longitudinal Section 

CONCOURSE LEVEL 
PLAN

GROUND LEVEL 
PLAN

PLATFORM LEVEL 
PLAN

75 ม.

19.3 ม.

136 ม.

18.3 ม.
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รูปแบบโครงสร�างทางวิง่

โครงสร�างทางวิง่ส�วนล�าง 
(เสาเดีย่ว)

 เป�นโครงสร�างทางวิ่งรถไฟฟ�าตามแนวทางเท�า 
ช�วงถนนประดิษฐ�มนูธรรม และเกาะกลางถนน ช�วงถนนทองหล�อ
 ช�วงระยะห�างระหว�างเสาโดยทั่วไปคือ 25 – 30 เมตร

เสาเข็ม ø = 1.35 ม. เสาเข็ม ø = 1.35 ม.

1.75 ม.

12.0 ม.
(Max)

1.5 ม. 2.2 ม.

2.75 ม.

12.0 ม.
(Max)
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รูปแบบโครงสร�างทางวิง่

โครงสร�างทางวิง่ส�วนล�าง 
(โครงข�อแขง็ Portal Frame)

 เป�นโครงสร�างทางวิ่งในกรณีเบี่ยงแนวเส�นทาง 
(Alignment)ออกจากแนวปกติมากขึ้น
จนไม�สามารถใช�เสาเด่ียวได� หรือในกรณีที่
ไม�สามารถวางโครงสร�างบนเกาะกลางถนนได� 
 ช�วงระยะห�างระหว�างเสาโดยทั่วไปคือ 25 – 30 เมตร

โครงสร�างทางวิง่ส�วนล�าง 
(รองรบัทางวิง่สาํหรบัช�วงยาวพเิศษ)

 เป�นโครงสร�างทางวิ่งในกรณีที่ต�องข�ามอุปสรรค
ตามแนวทาง เช�น ทางรถไฟ หรือทางด�วน
 ช�วงระยะห�างระหว�างเสาโดยทั่วไปคือ 25 – 55 เมตร

23.0 ม.
(Max)

12.0 ม.
(Max)

3.0 ม.

2.5 ม.

เสาเข็ม ø = 1.35 ม. เสาเข็ม ø = 1.35 ม. เสาเข็ม ø = 1.35 ม.

1.0 ม.
2.5 ม.
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รูปแบบโครงสร�างทางวิง่

โครงสร�างทางวิง่ส�วนบน  โครงสร�างของทางยกระดับสําหรับรถไฟฟ�าเป�นคานต�อเนื่อง 5 ช�วง
 มีความยาวช�วงละ 25 – 30 เมตร 

โครงสร�างหนึ่งชุดจึงมีความยาวรวม 125 เมตร 



การจดัวางโครงสร�างทางวิง่ บรเิวณถนนต�าง ๆ

27

ช�วงถนนประดษิฐ�มนธูรรม

ไป ลาดพร�าว ไป รามอินทรา

ทางด�วนฉลองรัช ทางด�วนฉลองรัช

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ



การจดัวางโครงสร�างทางวิง่ บรเิวณถนนต�าง ๆ

28

ช�วงถนนซอยสขุมุวทิ 55ช�วงถนนเพชรบรุี

3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.30 3.30 3.502.04 2.26

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ



ศูนย�ซ�อมบาํรงุ
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องค�ประกอบหลัก

โรงจอดรถไฟฟ�า (Stabling Yard) 
สามารถจอดได� 16 ขบวน 8 ราง
ศูนย�ซ�อมหนกั
• พื้นท่ีส�วนล�างรถไฟฟ�า
• พื้นท่ีส�วนพ�นสี
• พื้นท่ีส�วนซ�อมบํารุง

พื้นทีห่�องบงัคบัการและส�วนสาํนกังาน
พื้นทีอ่ืน่ ๆ
• พื้นท่ีเชิงพาณิชย�
• พื้นท่ีท่ีจอดรถ
• พื้นท่ีสําหรับการ

เปลี่ยนถ�ายระบบการเดินทาง

การใช�พืน้ที่

ออกแบบเป�นอาคาร 8 ชั้น มีการจัดแบ�งพืน้ทีภ่ายในอาคารศนูย�ซ�อมบาํรงุดงันี้
• ชั้นที ่1 ประกอบด�วย พ้ืนที่จอดรถ และส�วนควบคุมระบบไฟฟ�าและเครื่องกล
• ชั้นที ่2 ประกอบด�วย พ้ืนที่อเนกประสงค� พ้ืนที่จอดรถ และส�วนควบคุมระบบ

ไฟฟ�าและเครือ่งกล
• ชั้นที ่3 และ 4 ประกอบด�วย พ้ืนที่จอดรถ 
• ชั้นที ่5 ประกอบด�วย โรงจอดรถไฟฟ�า 
• ชั้นที ่6 ประกอบด�วย ส�วนฝ�กอบรม ส�วนซ�อมบํารุง 

พ้ืนที่ล�างรถไฟฟ�า และส�วนควบคุมระบบรถไฟฟ�า
• ชั้นที ่7 และ 8 ประกอบด�วย ส�วนสํานักงาน ส�วนอบรม และส�วนควบคุม

การปฏิบัติการ

ศูนย�ซ�อมบํารุง รถไฟฟ�ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา 
ตั้งอยู�บริเวณ สถานีคลองลําเจียก บนเนื้อที่ 19 ไร� *

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ



การเชือ่มต�อกบัระบบขนส�งอืน่ ๆ 

30

เชื่อมต�อระหว�างสถานีวัชรพล (GL01) ของ
สายสีเทา กับสถานีวัชรพลของสายสีชมพู 
ท่ีบริ เวณจุดตัดถนนรามอินทรากับถนน
ประดิษฐ�มนูธรรมด�วยทางเดินเชื่อมยกระดับ 
(Sky walk) ระยะห�างประมาณ 150 เมตร

สถานีรถไฟฟ�าสายสชีมพู

เชื่อมต�อระหว�างสถานีคลองลําเจียก (GL04) 
ของสายสีเทา กับสถานีต�างระดับฉลองรัช
ของสายสีน้ําตาลในอนาคตท่ีบริเวณทางต�าง
ระดับฉลองรัชตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ
ด�วยทางเดินเชื่อมยกระดับ (Sky walk)
ระยะห�างประมาณ 200 - 300 เมตร

สถานีรถไฟฟ�าสายสนี้าํตาล

เชื่อมต�อระหว�างสถานีฉลองรัช (GL08) ของ
สายสีเทา กับ สถานีลาดพร�าว 71 ของสาย
สีเหลืองท่ีบริเวณจุดตัดถนนลาดพร�าวกับ
ถนนประดิษฐ�มนูธรรม ด�วยทางเดินเชื่อม
ยกระดับ (Sky walk) ระยะห�างประมาณ 
200 เมตร

สถานีรถไฟฟ�าสายสเีหลอืง
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เชื่อมต�อระหว�างสถานีพระราม 9 (GL011)
ของสายสีเทา กับสถานีวัดพระราม 9 ของ
สายสีส�มท่ีอยู�ใต�ดินบริเวณจุดตัดระหว�างถนน
พ ร ะ ร า ม  9 กั บถ นนป ร ะ ดิ ษ ฐ� ม นู ธ ร ร ม
ด�วยทางเดินระดับพื้น(Cover Walkway)
ระยะห�างประมาณ 100 เมตร

เชื่อมต�อระหว�างสถานีทองหล�อ (GL015)
ของสายสีเทา กับสถานีรถไฟฟ�า BTS 
ทองหล�อของรถไฟฟ�าสายสีเขียวท่ีบริเวณ
ถนนซอยสุขุมวิท 55 ด�วยทางเดินเชื่อม
ยกระดับ (Sky walk) ระยะห�างประมาณ 
200 เมตร

สถานีรถไฟฟ�าสายสเีขยีว

สถานีรถไฟฟ�าสายสสี�ม



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

ประเดน็ผลกระทบด�านสิง่แวดล�อม 
และแนวทางการทบทวนความเหมาะสม

ด�านสิ่งแวดล�อม
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 แบบก�อสร�างและรายละเอยีดต�าง ๆ บนพืน้ทีก่ารทางพเิศษฯ ต�องดาํเนนิการตามเงือ่นไขและกฎหมายทีเ่กีย่วข�องในการ
ขอใช�พืน้ทีข่องการทางพเิศษฯ 

 กรุงเทพมหานครต�องทาํบนัทกึข�อตกลงกบัการทางพเิศษฯ เพื่อเข�าใช�พืน้ที่

กทพ. มีหนังสือเห็นชอบให�โครงการรถไฟฟ�ารางเดี่ยวสายสีเทาเข�าใช�พื้นที่ในการก�อสร�างโครงการได� (อ�างอิงหนังสือที่ กทพ 09/0445
ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562) โดยต�องดําเนินการตามเงื่อนไขของ กทพ.
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ตําแหน�งเสาตอม�อโครงสร�างของโครงการรถไฟฟ�าสายสเีทา 
บรเิวณทางแยกฉลองรชั ต�องไม�กระทบต�อโครงการระบบ
ทางด�วนขัน้ที ่3 สายเหนอื ตอน N2 และโครงการรถไฟฟ�า
สายสนี้าํตาล

ตําแหน� ง โครงสร�าง เสาตอม�อโครงการรถไฟฟ�าสายสี เทา 
จะก�อสร�างบริเวณข�างทางด�วนฉลองรัช โดยมีระยะห�างจากตอม�อ
ทางพิ เศษฉลองรัช ระยะไม�น�อยกว�า  5.00 เมตร ( ไม� ขัดต�อ
ข�อกําหนดของการทางพิเศษ) รวมถึงช�วงท่ีข�ามทางด�วนข้ันท่ี 3 
สายเหนือ ตอน N2 (โครงการในอนาคต) มีระยะห�าง (Clearance) 
จากระดับพื้นทางพิเศษของทางด�วนข้ันท่ี 3 ไม�น�อยกว�า 5.5 เมตร 
ตามข�อกําหนดของ กทพ.

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ
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ออกแบบให�รองรบั Universal Design ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคาร สําหรบั
ผู�พิการหรอืทพุลภาพ ฉบับที ่2

โครงการได�ดําเนินการออกแบบ จัดวางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ได�แก� บันไดเลื่อนและลิฟท�สําหรับคนพิการ ทางลาด
สําหรับรถเข็นคนพิการ ห�องนํ้าสําหรับคนพิการ ป�ายบอกทางและป�ายแนะนําสําหรับคนพิการ ห�องออกบัตรโดยสาร รองรับคนพิการ 
ช�องทางเข�า-ออกพื้นท่ีสถานีสําหรับคนพิการหรือรถเข็นเด็ก และราวกันตกพร�อมพื้นผิวต�างสัมผัสเตือน ไว�ในตําแหน�งท่ีเหมาะสม

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ
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โครงสร�างทางวิง่/เสาตอม�อ ต�องไม�กดีขวางทางเท�า

ความกว�างของบาทวิถี (ทางเท�าส�วนท่ีเหลือ) เม่ือก�อสร�างโครงการรถไฟฟ�าสายสีเทาแล�ว ทางเท�าส�วนท่ีเหลือให�ยังมีความกว�างไม�น�อยกว�า 
1.5 เมตร ในทุกสถานี

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ

ประเดน็ด�านการรือ้ย�ายระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเส�นทางรถจกัรยาน รวมถงึการขดุล�อมย�ายไม�ยนืต�น

ทางโครงการได�มีการประสานขอข�อมูลแนวระบบสาธารณูปโภคเบ้ืองต�นกับหน�วยงานต�าง ๆ และลงสํารวจวัดไม�ยืนต�น เพื่อนํามาใช�ประเมิน
ค�าใช�จ�ายในการรื้อย�าย รวมถึงผลกระทบต�อการรื้อย�ายสาธารณูปโภคต�าง ๆ
รวมถึง โครงการได�มีการจัดทําแผน/มาตรการ ในการรื้อย�ายสาธารณูปโภค และนําเสนอมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบด�าน
การรื้อย�ายสาธารณูปโภค ไว�ในแบบ สผ.1



ประเดน็ผลกระทบทีส่าํคญัจากกระบวนการ EIA ที่ผ�านมา

37

ประเดน็ด�านการจัดจราจร การขนส�งวสัดอุปุกรณ� และผลกระทบต�อพืน้ทีด่�านข�าง ช�วงบรเิวณถนนซอยสขุมุวทิ 55

โครงการจัดทํารายละเอียดการจัดระบบการจราจรพร�อมมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบด�านการจราจรในช�วงก�อสร�างในซอย
ทองหล�อ (เป�นถนนขนาด 6 ช�องจราจร (3 ช�องจราจรต�อทิศทาง) เขตทางกว�าง 24.00 เมตร ช�องจราจรกว�างช�องละ 2.80 เมตร 

* ตามผลการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่วสายสีเทา ระยะท่ี 1 วัชรพล – ทองหล�อ

บรเิวณก�อสร�างโครงสร�างทางวิง่ยกระดบั บรเิวณก�อสร�างสถานรีถไฟฟ�า 



แนวทางการศกึษา ทบทวนความเหมาะสมด�านสิง่แวดล�อม

38ปรับปรุงงบประมาณ แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล�อม

ทบทวนผลการศกึษา EIA เดิม

ผลการประเมินผล
กระทบด�านส่ิงแวดม

แผนการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล�อม

ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ
ต�อโครงการ

ตรวจสอบสภาพแวดล�อมป�จจบุนั

ตรวจสอบสภาพแวดล�อมป�จจุบันของโครงการ 
ให�สอดคล�องกับสภาพป�จจุบัน

ตรวจสอบพืน้ทีอ่�อนไหวด�านสิง่แวดล�อม

ตรวจสอบพ้ืนที่อ�อนไหวด�านส่ิงแวดล�อม ในระยะ 
500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส�นทาง

ทบทวน ปรับปรุง มาตรการด�านสิง่แวดล�อม

ทบทวนผลประเมินผล
กระทบด�านส่ิงแวดล�อม

ทบทวนมาตรการป�องกันและ
แก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม

ทบทวนแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล�อม



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

การศึกษาความเหมาะสม
ทางด�านเศรษฐศาสตร�และการเงนิ
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แนวทางและสมมตฐิานในการวเิคราะห�ผลตอบแทนด�านเศรษฐศาสตร�

การวเิคราะห�ผลตอบแทนด�านเศรษฐศาสตร�

ปริมาณผู�โดยสาร
กรณมีีโครงการ

ปริมาณผู�โดยสาร
กรณไีม�มโีครงการ

ค�าใช�จ�ายทางเศรษฐศาสตร�

ความเหมาะสมด�านเศรษฐศาสตร�
(NPV / EIRR / B/C Ratio)

ผลประโยชน�ของโครงการ

ผลประโยชน�ทางตรง ผลประโยชน�ทางอ�อม

• การประหยัดค�าใช�จ�ายในการใช�ยานพาหนะ
• การประหยัดเวลาในการเดินทาง 
• การประหยัดค�าใช�จ�ายจากการเกิดอุบัติเหตุ 
• การลดค�าใช�จ�ายทางด�านสิ่งแวดล�อม 

• การพัฒนาพื้นท่ี
• การท�องเท่ียว
• การจ�างงาน

ผลประโยชน�
เศรษฐศาสตร�

การวิเคราะห�ปรมิาณผู�โดยสารค�าใช�จ�าย

ค�าใช�จ�ายทางการเงนิ

ตัวคูณประกอบในการแปลงค�า 
(Conversion Factor)

ตัวคูณทางเศรษฐกจิ
(Economic Multipliers)
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การประเมนิค�าใช�จ�ายและผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐศาสตร�

 ตัวคูณประกอบในการแปลงค�า (Conversion Factor) 
ประกอบด�วย 
 ตัวคูณในการแปลงค�างาน คือ 0.88

 ตัวคูณในการแปลงค�าท่ัวไป คือ 0.92

 มูลค�าซาก (Salvage Value) คือ มูลค�าทรัพย�สินของ
โครงการณ วันที่ส้ินสุดโครงการ ประกอบด�วย
 ร�อยละ 100 ของมูลค�าท่ีดิน

 ร�อยละ 50 ของมูลค�าก�อสร�าง 

41

ค�าใช�จ�ายทางเศรษฐศาสตร� ผลประโยชน�ทางเศรษฐศาสตร�

ลําดับ รายการ

คาใชจาย

ทางการเงิน 

(บาท) 

ตัวคูณ

ประกอบใน

การแปลงคา 

คาใชจายทาง

เศรษฐศาสตร 

(บาท) 

1 คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2 คากอสรางงานโยธา

3 คากอสรางงานระบบ

4 คาจัดซื้อขบวนรถ

5 คาดําเนินการ

6 คาบํารุงรักษา

7 มูลคาซาก

 มูลค�าการประหยัดค�าใช�จ�ายในการใช�ยานพาหนะ 
(Vehicle Operation Cost: VOC Saving)

 มูลค�าการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
(Value of Time: VOT Saving)

 มูลค�าการประหยัดค�าใช�จ�ายจากการเกิดอุบัติเหตุ
(Accident Cost Saving : ACC Saving)

 มูลค�าการลดค�าใช�จ�ายทางด�านส่ิงแวดล�อม 
(Savings of Environmental Cost)



ดัชนใีนการวเิคราะห�ผลตอบแทนด�านเศรษฐกจิ

 มูลค�าป�จจบุันสุทธ ิ
(Net Present Value: NPV)

 อัตราผลประโยชน�ต�อค�าลงทนุ 
(Benefit-Cost Ratio: B/C)

 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Internal Rate of Return: EIRR) 

 อัตราผลตอบแทนป�แรก 
(First Year Rate of Return: FYRR) 
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การวเิคราะห�ผลตอบแทนด�านการเงนิ

 แนวทางในการศกึษาวเิคราะห�ผลตอบแทนด�านการเงนิ สามารถแบ�งได� 4 ขั้นตอน ดังนี้
 การกําหนดสมมตฐิาน

 การประมาณการต�นทนุ ค�าใช�จ�าย และรายได�

 การจัดทาํแบบจาํลองทางการเงนิ

 การวเิคราะห�ผลตอบแทน
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การกาํหนดสมมตฐิาน

 กําหนดตวัแปรสําคญัด�านเศรษฐกิจและการเงนิเพือ่เป�นพืน้ฐานของการวเิคราะห�ผลตอบแทน
ด�านการเงนิของโครงการ เช�น
 อัตราเงนิเฟ�อ (Inflation Rate)

 อัตราดอกเบีย้กู�ยมื (Interest Rate)

 อัตราส�วนลดทางการเงนิ (Discount Rate)

 ตัวแปรทีก่ําหนดจะนาํไปคาํนวณเพื่อคาดการณ�มลูค�าในแต�ละป�ของโครงการ ของรายการต�นทนุ
และรายได�ต�างๆ ในแต�ละช�วงของแบบจาํลองทางการเงนิของโครงการ
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การประมาณการต�นทนุ ค�าใช�จ�าย และรายได�

 ต�นทุนและค�าใช�จ�าย 
 เช�น ค�าใช�จ�ายในการจัดหาทีด่นิ งานออกแบบและก�อสร�างโยธา งานจดัหาระบบรถไฟฟ�า ค�าดําเนนิงาน 

ค�าบํารงุรักษา เป�นต�น

 ปรับค�า (escalate) ตามสมมตฐิานทีค่าดการณ� เช�น อัตราเงนิเฟ�อ เพื่อสะท�อนต�นทนุและค�าใช�จ�ายที่
เพิ่มขึน้ตลอดโครงการ

 รายได�
 รายได�ค�าโดยสาร (Farebox Revenue) เช�น อัตราค�าโดยสาร ปริมาณผู�โดยสาร
o อัตราค�าโดยสาร ประมาณการโดยการกาํหนดอตัราตามโครงการทีม่ลีกัษณะคล�ายกนั อ�างองิโครงสร�าง

อัตราค�าโดยสารตามข�อกาํหนดของ MRT Assessment Standardisation ที่จัดทําโดย ADB

o ปริมาณผู�โดยสาร ประมาณการในขัน้ตอนการศกึษาความเป�นไปได�ด�านปรมิาณผู�โดยสารและรายได�

 รายได�จากกิจกรรมเชงิพาณชิย� (Non-farebox Revenue) เช�น รายได�จากการให�เช�าพืน้ทีเ่ชงิ
พาณิชย� รายได�จากพืน้ทีโ่ฆษณา เป�นต�น
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การจดัทาํแบบจาํลองทางการเงนิ

 แบบจําลองทางการเงนิจะสอดคล�องกบัมาตรฐานสากล (International Best Practice) และยดืหยุ�นต�อการ
เปลีย่นแปลงภายในโครงการ

 ประกอบด�วย 4 ส�วนประกอบสาํคญั
 ส�วนสาํหรบัรบัข�อมลู (Input)
 ส�วนทีก่าํหนดค�าความอ�อนไหวของตวัแปร (Sensitivity) และสถานการณ�สมมตุ ิ(Scenario)
 ส�วนทีค่าํนวณรายรบัและรายจ�ายในแต�ละป� (Calculations)
 ส�วนทีแ่สดงผลวเิคราะห� (Output)
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ส�วนประกอบและหลักการทํางานของแบบจาํลองทางการเงิน ตัวอย�างแบบจําลองทางการเงิน



การวเิคราะห�ผลตอบแทน

 ใช�ดชันีทางการเงนิเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในการลงทนุของโครงการ
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มูลค�าป�จจุบันสุทธิ (NPV)

• ผลประโยชน�รวมของโครงการเม่ือ
คํานวณเป�นมูลค�าป�จจุบันโดยใช�อัตรา
คิดลด (Discount Rate)

• ใช�หลักมูลค�าของเงินตามเวลา (Time 
Value of Money) ท่ีเงินสดในป�จจุบัน
จะมีมูลค�ามากกว�าเงินสดในอนาคต

• หากโครงการมคีวามเหมาะสมในการ
ลงทุน จะมีมูลค�าเป�นบวก

อัตราผลตอบแทนทางการเงิน 
(FIRR)

• อัตราส�วนคิดลดท่ีทําให�มูลค�าป�จจุบัน 
(Present Value) ของผลตอบแทน
โครงการ (Benefit) เท�ากับต�นทุน 
(Cost)

• กล�าวคือ เป�นอัตราท่ีแสดงถึง
จุดคุ�มทุนของการลงทุน (break-
even rate)

• หากโครงการมคีวามเหมาะสมในการ
ลงทุน จะมีมูลค�าสงูกว�าอตัราคดิลด 
(Discount Rate)

ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period)

• ระยะเวลาท่ีผลประโยชน�สุทธิจากการ
ดําเนินงานจะเท�ากับค�าใช�จ�ายในการ
ลงทุนเริ่มแรก

• กล�าวคือ เป�นระยะเวลาท่ีโครงการจะ
คืนเงินลงทุน

• โครงการทีม่ีระยะเวลาคนืทนุน�อย อาจ
มีความเหมาะสมในการลงทนุมากกว�า
โครงการทีม่ีระยะเวลาคนืทนุมาก



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

การศึกษารปูแบบการร�วมลงทนุ
ระหว�างรฐัและเอกชน

48



การศกึษารปูแบบการลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน
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ขอบเขตการลงทนุและดาํเนนิงาน

 ที่ปรึกษาจําแนกขอบเขตงานที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนา
โครงการรถไฟฟ�าเป�น 4 หมวดหลัก คือ

 งานการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

 งานลงทุนและออกแบบก�อสร�างงานโยธา

 งานจัดหาระบบรถไฟฟ�า

 งานการให�บริการการเดินรถไฟฟ�าและการซ�อม
บํารุงรักษา
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 ภาครัฐอาจกําหนดให�เอกชนรับผิดชอบงานทั้งหมด
หรือบางส�วน ซ่ึงต�องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในด�านต�างๆ ดังนี้

 ด�านเทคนคิ

 ด�านกฎหมาย

 การบริหารความเส่ียง

 ผลกระทบทางการเงิน



กรรมสทิธิใ์นทรพัย�สนิ
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การจดัสรรผลตอบแทนและความเสีย่งระหว�างรฐัและเอกชน
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รูปแบบ PPP Net Cost

 เอกชนเป�นผู�รับความเสี่ยงด�านรายได�

 เอกชนจ�ายค�าสัมปทานหรือส�วนแบ�งรายได�
ให�แก�ภาครัฐ



การจดัสรรผลตอบแทนและความเสีย่งระหว�างรฐัและเอกชน
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รูปแบบ PPP Gross Cost

 ภาครัฐเป�นผู�รับความเสี่ยงด�านรายได�

 ภาครัฐจ�ายค�าตอบแทนจากการให�บริการแก�เอกชน



การจดัสรรผลตอบแทนและความเสีย่งระหว�างรฐัและเอกชน
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รูปแบบ Modified Gross Cost

 ภาครัฐเป�นผู�รับความเสี่ยงด�านรายได�

 ภาครัฐจ�ายค�าตอบแทนจากการให�บริการแก�เอกชน

 ภาครัฐจ�ายค�าตอบแทนพิเศษ หากเอกชนดําเนินการดีกว�า
เกณฑ�ท่ีกําหนด



การคดักรองรปูแบบการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน

 ในเบือ้งต�น ที่ปรึกษากําหนดเกณฑ�เบือ้งต�นเพือ่คัดกรองรูปแบบการร�วมลงทนุสาํหรบัโครงการฯ ดังนี้
 ระดบัความเสีย่งทีภ่าครฐัเหน็ว�าหมาะสมทีจ่ะโอนถ�ายให�เอกชนคู�สญัญาเป�นผู�รบัผดิชอบ
 ข�อจํากดัทางงบประมาณ และภาระทางการคลงัของภาครฐั
 ความสามารถในการรบัความเสีย่งของเอกชนคู�สญัญา
 ความสนใจของภาคเอชกนและนกัลงทนุตามผลของ Market Sounding
 ข�อจํากดัทางกฎหมายและข�อบงัคบัทีเ่กีย่วข�อง
 การตอบโจทย�นโยบายของภาครฐัทีส่มัพนัธ�กบัโครงการ
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การศกึษาและวเิคราะห�ผลตอบแทนการให�เอกชนร�วมลงทนุ

 ที่ปรึกษาจะจดัทาํแบบจาํลองทางการ
เงินเพือ่ศกึษาและวเิคราะห�ผลตอบแทน
การให�เอกชนร�วมลงทนุ

 พิจารณาผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียจาก 3 มุมมอง

 มุมมองของภาครฐั

 มุมมองของภาคเอกชน - ผู�ถือหุ�น

 มุมมองของภาคเอกชน - สถาบัน
การเงนิ
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การวเิคราะห�ความคุ�มค�าทางการเงนิ (VfM)

 เป�นการเปรยีบเทยีบระหว�างการทีภ่าครฐัลงทนุและดาํเนนิโครงการโดยวธิจีดัหาปกต ิ(Public Sector Comparator: 
PSC) กับการทีภ่าครฐัให�เอกชนร�วมลงทนุ (Public Private Partnership: PPP) ภายใต�รปูแบบการร�วมลงทนุทีเ่ป�นไป
ได� เพือ่คดัเลอืกรปูแบบการลงทนุทีคุ่�มค�าและเหมาะสมมากทีส่ดุ พิจารณาจากสองมมุมอง
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 มุมมองเชิงปรมิาณ (Quantitative)

 เปรียบเทียบค�าใช�จ�ายและรายได�ของกรณี PPP และ PSC

 พิจารณาเป�นมูลค�าป�จจุบัน (PV)

 หากต�นทุนกรณี PSC สูงกว�าต�นทุนกรณี PPP 
จะพิจารณาว�าการ PPP มีความคุ�มค�าทางการเงิน

 มุมมองเชิงคณุภาพ (Qualitative)

 พิจารณาองค�ประกอบอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถคิดเป�นต�นทุน
ด�านการเงิน เช�น คุณภาพการให�บริการ ความปลอดภัย 
ความคล�องตัวในการกําหนดนโยบาย

 ต�องพิจารณาท้ังมุมมองเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
เพ่ือหารูปแบบการร�วมลงทุนท่ีเหมาะสม

VFM เกิดข้ึนเมื่อ:
ต�นทุนสุทธิของรัฐกรณี PSC – ต�นทุนสุทธิของรัฐกรณี PPP > 0



การวิเคราะห�ความอ�อนไหวทางการเงนิ (Sensitivity Analysis)

 พิจารณาทดสอบความอ�อนไหวของผลตอบแทนโครงการจากมุมมองของภาครฐั เอกชน และสถาบนั
ทางการเงนิ ต�อตวัแปรต�างๆ ภายใต�รปูแบบการลงทนุทีเ่สนอ
 วิเคราะห�แบบทลีะตวัแปร (Sensitivity Analysis)

 วิเคราะห�เป�นสถานการณ�สมมตุิ (Scenario Analysis)

58

ในกรณีข�างต�น แสดงให�เห็นว�าโครงการมีความอ�อนไหวต�อค�าก�อสร�าง



โครงการรถไฟฟ�ารางเดีย่ว (Monorail) สายสเีทา (ช�วงวชัรพล-ทองหล�อ)
การศกึษาและวิเคราะห�โครงการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญตัิการร�วมลงทนุระหว�างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส�วนที่ 1 การเสนอโครงการ

จบการนาํเสนอ
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