
ระบบโครงสร้างทางวิ่งและสถานี 

 

ทางวิง่   

  เส้นทางเดินรถ ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบดว้ยสถานีทั้งหมด 35 สถานี รวม 2 เส้นทาง ดงัน้ี   

   

     สายสุขุมวทิ  

ใหบ้ริการจากส าโรงถึงหมอชิต 

เส้นทางเร่ิมจาก บริเวณแยก ถ.เทพารักษบ์รรจบ ถ.สุขมุวทิ มาตาม

ถนนสุขมุวทิ ผา่นแยกบางนา เร่ือยมาจนถึง ถนนเพลินจิต ถนน

พระราม 1 ถนนพญาไท อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เขา้สู่ถนนพหลโยธิน 

สนามเป้า สะพานควาย ไปส้ินสุดท่ีสวนจตุจกัร ท าใหส้ายสุขมุวทิมี

ระยะทางรวมทั้งส้ินประมาณ 23.7 กิโลเมตร มี 23 สถานี รวมสถานี

ร่วม (สถานีสยาม)  

สายสีลม  

ใหบ้ริการจากบางหวา้ถึงสนามกีฬาแห่งชาติ 

เส้นทางเร่ิมจากแยกถนนราชพฤษต์ดักบัถนนเพชรเกษม ไปตามถนนราชพฤกษ ์ผา่นแยกถนนราชพฤกษต์ดักบั

ถนนวฒุากาศ ผา่นแยกรัชดา - ตลาดพลู ผา่นแยกตากสิน ขา้มแม่น ้าเจา้พระยาท่ีสะพานตากสิน ไปตามถนน

สาทร เล้ียวซา้ยเขา้ถนนช่องนนทรี ผา่นถนนสีลม สวนลุมพินี ถนนราชด าริ และเล้ียวซา้ยเขา้ถนนพระราม 1 ไป

ส้ินสุดท่ีบริเวณหนา้สนามกีฬาแห่งชาติ ท าใหส้ายสีลมมีระยะทางรวมทั้งส้ินประมาณ 14.2 กิโลเมตร มี 13 

สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม)  

 



โครงสร้างทางวิง่รถไฟฟ้ามีลกัษณะเป็นทางยกระดบั (Viaduct) วางบนเสา

เด่ียว ซ่ึงโดยทัว่ไปจะสร้างอยูใ่นเกาะกลางถนน ทางยกระดบัน้ีกวา้ง

ประมาณ 9 เมตร อยูสู่งจากพื้นโดยทัว่ไปประมาณ 12 เมตร เป็นคอนกรีต

หล่อส าเร็จแบบช้ินส่วน (Segment) มาประกอบกนัทีละช่วงเสา (Span-by-

Span) มีรอยต่อแบบ Dry Joint และยดึดว้ยลวดแรงดึงสูงแบบภายนอก 

(External Post-Tensioning) อยูภ่ายในช่องวา่งของ Segment สาเหตุท่ีเลือกใช้

ระบบการก่อสร้างแบบน้ี เน่ืองจากวธีิดงักล่าวมีความรวดเร็วในการติดตั้ง

และหลีกเล่ียงผลกระทบต่อการจราจรท่ีคบัคัง่ในเมือง ส าหรับเสารองรับทาง

ยกระดบัสร้างดว้ยคอนกรีต มีความกวา้งประมาณ 2 เมตร มีระยะห่างช่วงเสา

ประมาณ 30 – 35 เมตร 

ส าหรับส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสินถึงบางหวา้ (ราชพฤกษ-์เพชรเกษม) นั้น ทางยกระดบัเป็นแบบ

หล่อในท่ี (Cast-in –situ) วางบนเสาเด่ียวบริเวณเกาะกลางถนนเช่นกนั 

ในส่วนของส่วนต่อขยายสายสุขมุวทินั้น ทางยกระดบัเป็นแบบคอนกรีตหล่อส าเร็จแบบช้ินส่วน (Segment) 

แลว้น ามาประกอบกนัต่อเน่ืองทุกสามช่วงเสา รองรับดว้ยเสาเด่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานี 

หลกัการออกแบบ   

  สถานีรถไฟฟ้า ออกแบบให้หลบเล่ียงสาธารณูปโภคใตดิ้นและบนดิน และรักษาสภาพผวิจราจรบน

ถนนมากท่ีสุด โดยทัว่ไปออกแบบใหมี้โครงสร้างแบบเสาเด่ียว ตั้งอยูบ่นเกาะกลางถนน เช่นเดียวกบัโครงสร้าง

ทางวิง่โดยทัว่ไป ระยะห่างของแต่ละสถานีอยูท่ี่ประมาณ 800 – 1,000 เมตร โครงสร้างสถานีมีความยาว

ประมาณ 150 เมตร มี 2 ลกัษณะ คือ 

1. Side Platform Station  

มีชานชาลาอยูส่องขา้ง โดยรถไฟฟ้าวิง่อยูต่รงกลาง สถานีทัว่ไปไดอ้อกแบบ

ใหมี้ลกัษณะแบบน้ี เน่ืองจากก่อสร้างไดร้วดเร็วและใชเ้น้ือท่ีนอ้ย 

2. Centre Platform  

มีชานชาลาอยูต่รงกลางและรถไฟฟ้าวิง่อยูส่องขา้ง สถานีชนิดน้ีมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่แบบแรก แต่การก่อสร้างยุง่ยากกวา่ เน่ืองจากตวัรางตอ้ง

เบนออกจากกนัเม่ือเขา้สู่สถานี ทั้งน้ีไดอ้อกแบบใหส้ถานีสยาม (สถานีร่วม) 

มีลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากมีปริมาณผูโ้ดยสารเป็นจ านวนมาก และเหมาะ

ส าหรับการเปล่ียนขบวนรถระหวา่งสายสุขมุวทิกบัสายสีลม 

ส าหรับในเส้นทางส่วนต่อขยายมีสถานีท่ีเป็นแบบ Centre Platform น้ีดว้ย 

ไดแ้ก่ สถานีส าโรง 

 

 

 

 



ช้ันต่างๆ ของสถานี  

โครงสร้างสถานีมี 3 ชั้น ไดแ้ก่ 

1. ชั้นพื้นถนน (Street Level)  

2. ชั้นจ าหน่ายตัว๋ (Concourse Level) 

3. ชั้นชานชาลา (Platform Level) 

 

 

1. ช้ันพืน้ถนน (Street Level) 

ชั้นพื้นถนน (Street Level) เป็นชั้นล่างสุดของสถานีอยูร่ะดบัเดียวกบัถนน มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  

2. ถงัเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง  

3. ป๊ัมการส่งจ่ายน ้า  

4. ถงัเก็บน ้า 

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีแสดงท่ีชั้นพื้นถนนมีดงัน้ี 

- ป้ายสัญลกัษณ์ “ BTS”  

- ช่ือสถานี 

- ป้ายบอกทาง  

- ป้ายบอกเวลาเดินรถขบวนแรกและขบวนสุดทา้ย 



2. ช้ันจ าหน่ายตั๋ว (Concourse Level) 

ส าหรับสถานีทัว่ไป ชั้นจ าหน่ายตัว๋จะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.พื้นท่ีสาธารณะ : ประกอบดว้ยพื้นท่ีส าหรับผูโ้ดยสารท่ีช าระค่าโดยสารแลว้ (Paid Area) และพื้นท่ี

ส าหรับผูโ้ดยสารท่ียงัไม่ไดช้ าระค่าโดยสาร (Unpaid Area) ทั้งสองพื้นท่ีน้ีถูกแยกดว้ยประตูเขา้-ออกอตัโนมติั 

(Automatic Gate) และประตูพิเศษ (Flush Gate) 

2.พื้นท่ีบริษทั : เป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นเทคนิคของบริษทั เช่น หอ้งควบคุมสถานี ห้อง

เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารอาณัติสัญญาณต่าง ๆ 

 

ส าหรับสถานีสยาม (สถานีร่วม) พื้นท่ีส าหรับผูโ้ดยสารท่ีช าระค่าโดยสารแลว้ (Paid Area) จะแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนและพื้นท่ีส าหรับผูโ้ดยสารท่ียงัไม่ไดช้ าระค่าโดยสาร (Unpaid Area) จะมี 3 ส่วน 

 

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีแสดงในชั้นจ าหน่ายตัว๋ มีดงัน้ี  

- แผนท่ีแสดงต าแหน่งต่างๆ ของสถานี  

- แผนท่ีแสดงเส้นทางของการเดินรถ  

- ตารางเวลาการเดินรถ  

- กฎระเบียบการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารและค่าโดยสาร  

- ป้ายบอกทิศทางของเส้นทางการเดินรถ 



3. ช้ันชานชาลา (Platform Level) 

- สถานีทัว่ไปจะมีชานชาลาอยูด่า้นขา้ง (Side Platform) และมีทางวิง่อยูต่รงกลาง  

- สถานีท่ีมีชานชาลาอยูต่รงกลาง (Centre Platform) และมีทางวิง่อยูด่า้นขา้ง ไดแ้ก่ สถานีส าโรง  

- สถานีร่วมหรือสถานีสยาม จะมีชานชาลา 2 ชั้น ชานชาลาแต่ละชั้นจะอยูต่รงกลาง (Centre Platform)

ระหวา่งทางวิง่ทั้งสองชั้นของชานชาลา 

 

- ชานชาลาชั้นท่ี 1 เป็นชานชาลาส าหรับเส้นทางท่ีจะไปส าโรง หรือ บางหวา้ 

- ชานชาลาชั้นท่ี 2 เป็นชานชาลาส าหรับเส้นทางท่ีจะไปหมอชิต หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ 

 

 

 

 



ทีต่ั้ง   

 

สายสุขุมวทิ มี 23 สถานี ดงัน้ี (คลิกเพื่อดูแผนท่ีบริเวณสถานี)    

1. สถานีส าโรง   13. สถานีนานา 

2. สถานีแบร่ิง   14. สถานีเพลินจิต 

3. สถานีบางนา   15. สถานีชิดลม  

4. สถานีอุดมสุข   16. สถานีสยาม (สถานีร่วม)  

5. สถานีปุณณวถีิ  17. สถานีราชเทว ี 

6. สถานีบางจาก   18. สถานีพญาไท  

7. สถานีอ่อนนุช   19. สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  

8. สถานีพระโขนง  20. สถานีสนามเป้า 

9. สถานีเอกมยั   21. สถานีอารีย ์ 

10. สถานีทองหล่อ   22. สถานีสะพานควาย  

11. สถานีพร้อมพงษ ์  23. สถานีหมอชิต 

12. สถานีอโศก 

 

 

  



 สายสีลม มี 13 สถานี ดงัน้ี (คลิกเพื่อดูแผนท่ีบริเวณสถานี)   

   

1. สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ 

2. สถานีสยาม (สถานีร่วม) 

3. สถานีราชด าริ  

4. สถานีศาลาแดง 

5. สถานีช่องนนทรี 

6. สถานีสุรศกัด์ิ  

7. สถานีสะพานตากสิน 

8. สถานีกรุงธนบุรี 

9. สถานีวงเวยีนใหญ่ 

10. สถานีโพธ์ินิมิตร 

11. สถานีตลาดพลู 

12. สถานีวฒุากาศ 

13. สถานีบางหวา้ 

 

 

 



ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

บันไดเลือ่น  

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสไดมี้การติดตั้งบนัไดเล่ือนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารครบทุกสถานี 

 

ลฟิต์ 

จดัไวเ้พื่อบริการผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุและผูท่ี้ไม่สะดวกในการใชบ้นัได หรือบนัไดเล่ือน โดยสถานีท่ีมีลิฟต์

ใหบ้ริการอยู ่ไดแ้ก่ สถานีช่องนนทรี สถานีสยาม สถานีหมอชิต สถานีอโศก สถานีอ่อนนุช สถานีบางจาก 

สถานีปุณณวถีิ สถานีอุดมสุข สถานีบางนา สถานีแบร่ิง สถานีส าโรง สถานีกรุงธนบุรี สถานีวงเวยีนใหญ่ สถานี

โพธ์ินิมิตร สถานีตลาดพลู สถานีวฒุากาศ และสถานีบางหวา้ 

 

ป้ายบอกทางและแผนที่ 

ภายในสถานีรถไฟฟ้ามีป้ายบอกทางและแผนท่ีของแต่ละสถานี ซ่ึงแสดงรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

สวนสาธารณะ อาคาร ส านกังาน ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้และสถานท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณโดยรอบสถานี 

เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูโ้ดยสาร 

 

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเทีย่ว  

ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถติดต่อขอขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวไดท่ี้ศูนยข์อ้มูล

นกัท่องเท่ียว ทั้ง 3 แห่ง ท่ีสถานีสะพานตากสิน พญาไท และสยาม  

 



ทางเช่ือมสู่อาคารข้างเคียง  

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากยิง่ข้ึน บีทีเอสไดป้ระสานงานกบัอาคารขา้งเคียงเพื่อจดัท า

ทางเดินเช่ือมระหวา่งอาคารกบัสถานีรถไฟฟ้าจ านวน 17 สถานี ดงัน้ี 

 

สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

• แฟชัน่มอลล ์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์  • เซ็นจูร่ี เดอะ มูฟวี ่พลาซ่า 

• อาคารอุทุมพร    • วคิตอร่ี มอลล์ 

• เซ็นเตอร์วนั ชอ้ปป้ิงพลาซ่า   

 

สถานีพญาไท 

• ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  • แอร์พอร์ต เรล ลิงก ์   

 

สถานีราชเทวี   

• โรงแรมเอเชีย   

 

สถานีสยาม   

• สยามเซ็นเตอร์   • ดิ ออฟฟิตเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

• สยาม พารากอน  • เซ็นเตอร์พอยท ์ออฟ สยามสแควร์ 

• เซ็นทรัลเวลิด์   • ศูนยก์ารคา้ สยามสแควร์วนั 



สถานีชิดลม   

• เซ็นทรัลชิดลม   • ศูนยก์ารคา้เกษร 

• เซ็นทรัลเวลิด์   • ดิ ออฟฟิตเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

• มณียา เซ็นเตอร์  • โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

• อมัรินทร์ พลาซ่า  • โรงแรมเอราวณั 

• เอราวณั บางกอก  • เดอะเมอร์คิวร่ี วลิล์ 

 

สถานีเพลนิจิต   

• ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ • อาคารเวฟ เพลส (โฮม โปร พลสั) 

• โนเบิลเพลินจิต   • เซ็นทรัล เอม็บาสซี 

 

สถานีอโศก   

• หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน • โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวทิ 

• อาคารไทม ์สแควร์  • อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ 

• อินเตอร์เชนจ 21  • โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 

• ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล 21   

 

 



สถานีพร้อมพงษ์   

• ดิ เอม็โพเรียม ช็อปป้ิง คอมเพล็กซ์ • ศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทียร์ 

 

สถานีทองหล่อ   

• อาคาร โนเบิลรีมิกซ์   

 

สถานีเอกมัย   

• เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขมุวทิ  • อาคารณุศาศิริ 

• เกตเวย ์เอกมยั  

 

สถานีอ่อนนุช   

• เทสโก ้โลตสั   

 

สถานีส าโรง   

• ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวลิด ์ส าโรง   

 

 

 



สถานีสนามกฬีาแห่งชาติ 

• ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค เซ็นเตอร์  • หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

• โตคิว ดีพาร์ทเมนทส์โตร์  • สยามดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ 

 

สถานีราชด าริ   

• โรงแรม เดอะ เซนต ์รีจิส กรุงเทพฯ 

 

สถานีศาลาแดง   

• อาคารธนิยะ    • อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 

• อาคารสีลม 64   

 

สถานีช่องนนทรี   

• อาคารสาทร สแควร์   • อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 

• อาคารมหานคร คิวบ ์   

 

สถานีสุรศักดิ์   

• โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 

    



  

 ศูนย์บริการของกรุงเทพมหานคร (BMA Express Service)  

บีทีเอสไดร่้วมมือกบักรุงเทพมหานครจดัตั้งศูนยบ์ริการ BMA Express Service ข้ึนท่ีสถานีหมอชิต สยาม พร้อม

พงษ ์อุดมสุข และวงเวยีนใหญ่ เพื่อใหบ้ริการงานบตัรประชาชน และงานทะเบียนอ่ืนๆ แก่ประชาชนทัว่ไป 

 

ร้านค้าและจุดบริการธุรกรรมด้านต่างๆ  

นอกจากการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็วแลว้ ผูโ้ดยสารยงัสามารถเลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการจากร้านคา้และ

จุดบริการธุรกรรมดา้นต่างๆไดอี้กดว้ย อาทิเช่น จุดบริการงานไปรษณีย ์จุดบริการของธนาคารพาณิชยต่์างๆ 

ร้านตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน ร้านหนงัสือ ร้านเบเกอร่ี ฯลฯ 


