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ข้อมูลโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 

1. เหตุผลและความจําเปน็ 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และฝั่งอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต)  

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทําการศึกษาและออกแบบ 
ทางรถไฟสายใหม่เพ่ือการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต โดยมีการศึกษา 
ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กับระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส้นทาง
ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อํานวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว รวมท้ังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจราจรของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวดังกล่าว 

ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้
มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการต่อ 
หลังจากที่ สนข. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งมอบรายงานและแบบให้ รฟม. เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์
โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556) รวมทั้งดําเนินการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป  

2. แนวเสน้ทางโครงการและตําแหน่งสถาน ี

แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เริ่มจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
โดยแนวเส้นทางช่วงน้ีเป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4031 จากนั้นลดระดับ 
ลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต  
โดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอําเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
จากน้ันแนวเส้นทางจะกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (อนุสาวรีย์วีรสตรี) 
สถานีขนส่ง เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต และข้ามสะพานเทพศรีสินธ์ุ (สะพานข้ามคลอง
เกาะผี) เพ่ือเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) และไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง 
ระยะทางรวมประมาณ 42 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต  

สัญลักษณ์
เส้นทางโครงการช่วง
ท ่าอากาศยานนานาชาตภิูเก็ต –
ห้าแยกฉลอง

เส้นทางโครงการช่วงท ่านุ่น-
เมืองใหม่ (เส้นทางในอนาคต)
ตําแหน่งสถานี
ตําแหน่งสถานีในอนาคต

     สถานโีรงเรียนเมอืงถลาง
(Muang Thalang School)

(Muang Mai)

(Thalang)

(Thung Kha)

(Bang Niaw)

(Two  Heroines)

(Ko h Kaew)

(Phuket Rajabhat University)

(O ld Town)
(Clo ck Tower)

(Phuket Public Library)
(Saphan Hin)

(Dao  Rung)

(Sakdidetch)

(Chao  Fa (East))

(Wichit)

(Palai)

(Kho kTanot)

(Chalo ng)

จุดส้ินสุดโครงการ

จุดเร่ิมต้นโครงการ

(Tha Nun)

(Tha Chatchai)

(Phuket To wn Gate)

สถานศีกัดเิดชน์

สถานวีิชติ
สถานดีาวรุ่ ง

สถานป่ีาหล่าย
สถานโีคกโตนด

สถานฉีลอง

สถานเีจา้ฟ้าตะวนัออก
สถานสีะพานหนิ

สถานหีอ้งสมุดประชาชน
สถานบีางเหนยีว
สถานหีอนาฬกิา
สถานเีมอืงเก่า

สถานทุ่ีงคา

สถานมีหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต

สถานเีกาะแก้ว

สถานถีลาง

สถานเีมอืงใหม่

สถานท่ีาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

สถานปีระตูเมอืงภูเก็ต

สถานท่ีาฉตัรไชย

สถานท่ีานุ่น

N

(Phuket International Airport)

สถานขีนส่ง
(Bus Terminal)

สถานอีนุสาวรีย์ทา้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทร
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ลําดับ ชื่อสถานี สถานท่ีใกล้เคียง 

1 สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

2 สถานีเมืองใหม่ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 

3 สถานีโรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนเมืองถลาง 

4 สถานีถลาง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง, โรงพยาบาลถลาง 

5 สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 

6 สถานีเกาะแก้ว โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 

7 สถานีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต 

8 สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

9 สถานีทุ่งคา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

10 สถานีเมืองเก่า สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา, 
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 

11 สถานีหอนาฬิกา หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ 

12 สถานีบางเหนียว ตลาดเกษตร, ศาลเจ้าบางเหนียว 

13 สถานีห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต 

14 สถานีสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

15 สถานีศักดิเดชน์ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 

16 สถานีดาวรุ่ง โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 

17 สถานีวิชิต โรงเรียนวัดเทพนิมิตร, ตลาดนัดวัดเทพ 

18 สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 

19 สถานีป่าหล่าย สวนสัตว์ภูเก็ต 

20 สถานีโคกโตนด โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 

21 สถานีฉลอง ห้าแยกฉลอง, ท่าเรืออ่าวฉลอง 

3. รูปแบบระบบขนสง่มวลชนที่มีความเหมาะสม 

งานระบบรางของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต จะขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้ อาทิ 
Standard Gauge (กว้าง 1.435 m.) หรือ Meter Gauge (กว้าง 1.000 m.) โดยสรุปส่วนใหญ่ของ
เส้นทางโครงการจะใช้ระบบ Concrete Track และใช้รูปแบบการลดแรงสั่นสะเทือน (Antivibration 
Laying) เท่าที่จําเป็นในบริเวณอ่อนไหว ขบวนรถ (Rolling stock) สําหรับโครงการน้ีจะมีคุณลักษณะ
ทั่วไปดังน้ี 
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 เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา ชนิด Tram 

 มีความกว้างมาตรฐาน 2.4 เมตร หรือ 2.65 เมตร 

 มีความยาวประมาณ 30 – 40 เมตร 

 ระบบล้อสามารถเสนอเป็นระบบล้อเหล็ก หรือ ระบบล้อยาง 

 ความกว้างของล้อเหล็กสามารถเสนอเป็น meter gauge หรือ standard gauge  

 ระบบจ่ายไฟฟ้าจะเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead Contact Line) และมีระบบ
แบตเตอรี่สํารองสามารถว่ิงได้ในระยะสั้น หรือ ระบบจ่ายไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและ
เคยใช้งานในโครงการอ่ืนได้ผลดี (Proven use) 

 ขบวนรถเป็นแบบพ้ืนตํ่า (Low Floor) 

4. แนวเขตทางและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีที่ดินที่จะต้องจัดกรรมสิทธ์ิเพ่ิมเติมตามแนวเส้นทาง  
บริเวณสถานี ศูนย์ซ่อมบํารุง จุดจอดแล้วจร และในตําแหน่งที่จัดให้เป็นสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขับเคลื่อนรถ 
(Traction Sub-Station) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกข้ึน 

5. แนวทางการกําหนดอัตราคา่โดยสาร  

โครงสร้างการจัดเก็บค่าโดยสารจะเป็นแบบตามระยะทาง (Distance-based) และมีค่าแรกเข้า หรือค่า
โดยสารขั้นตํ่าในการใช้ระบบ เน่ืองจากค่าโดยสารรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนการดําเนินงาน
และประชาชนมีความคุ้นเคย ซึ่งโครงสร้างค่าโดยสารมีรูปแบบ ดังน้ี 

ค่าโดยสาร = ค่าโดยสารคงที่เข้าระบบ (บาท/เที่ยว) + ค่าโดยสารตามระยะทาง (บาท/กม.) 

จากการศึกษา ได้กําหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดประมาณ 100 – 137 บาทต่อคนต่อเที่ยว (ระยะทาง
รวมประมาณ 42 กม.)  

6. แผนการดําเนินโครงการ 

แผนการดําเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักๆ เป็นดังน้ี 

 เสนอขออนุมัติโครงการและคดัเลือกเอกชน : ปี 2562 

 จัดกรรมสิทธ์ิ และก่อสร้างโครงการ : ปี 2563 

 จัดหาขบวนรถ : ปี 2565 

 เปิดให้บริการ : กันยายน 2566 
*หมายเหตุ:  ข้อมูลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูล ณ วันท่ี  

30 พฤศจิกายน 2561 
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7. ขอบเขตการลงทุนโครงการ  

7.1 เอกชนผู้ดําเนนิโครงการเปน็ผูล้งทนุและดําเนนิการ ดังนี ้  

การก่อสร้างโครงการ 

ผู้ดําเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า รวมไปถึงการจัดหา 
ผลิต และติดต้ังขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและ
ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพ่ือให้โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้ 

การบริหารจัดการเดินรถและการบํารุงรักษา 

ผู้ดําเนินโครงการจะเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ดําเนิน
โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเดินรถ เพ่ือให้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบํารุงรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุสัญญา
ของโครงการ 

7.2 การสนับสนนุของภาครัฐ 

รัฐจะเป็นผู้ลงทุนในค่างานที่เก่ียวข้องกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน โดย รฟม. จะอํานวยความสะดวก 
เก่ียวกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการ 


