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วันศุกรท่ีวันศุกรท่ี    2020 มีนาคมมีนาคม    25522552

โดยโดย

ดรดร..จุฬาจุฬา    สุขมานพสุขมานพ
รองผูอํานวยการสาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

ประเด็นสาระสําคัญการนําเสนอ

• วิสัยทัศน/โครงสรางกระทรวงคมนาคม
• การเชื่อมโยงนโยบาย แผน ยุทธศาสตร 
กระทรวงคมนาคม

• นโยบายกระทรวงคมนาคม
• ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
• กรอบทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคม
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศและระบบราง
ของไทยในอนาคต
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“มุงมั่นพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ทันเวลา ประชาชนสามารถเขาถึงการขนสง

สาธารณะอยางเทาเทียมกัน พัฒนาเชื่อมโยง
โครงขาย  ยกระดับขีดความสามารถของ

ประเทศเปนศูนยกลางคมนาคมในภูมิภาค”

วิสัยทัศนกระทรวงคมนาคมวิสัยทัศนกระทรวงคมนาคม  

โครงสรางปจจุบนัโครงสรางปจจุบนั
สวนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมสวนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม

กลุมโครงสรางพื้นฐาน
ดานทางหลวง

กรมการขนสง
ทางอากาศ(ขอ.)

กรมทางหลวง 
(ทล.)

สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสง
และจราจร (สนข.)

กรมทางหลวง
ชนบท (ทช.)

กลุมการขนสง

กรมการขนสงทางบก 
(ขบ.)

กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี 

(ขน.)

ดานอํานวยการ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม (สปค.)
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สถาบันการบินพลเรือน 
(สบพ.)

บริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (บกท.)

บริษทั ทาอากาศไทย
จํากัด (มหาชน) (ทอท.)

บริษทั วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด (บวท.)

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด (ทอส.)

ดานการขนสงทางบก/ราง ดานการขนสงทางอากาศ

องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย (กทพ.)

การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.)

การรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.)

บริษทั ขนสง จํากัด (บขส.)

ดานการขนสงทางน้ํา

บริษทัโรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด (รทส.)

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม

การทาเรอื
แหงประเทศไทย (กทท.)

บริษทั ไทยเดินเรือทะเล
จํากัด (บทด.)

การเช่ือมโยงนโยบาย แผน ยุทธศาสตร กระทรวงคมนาคม

นโยบายที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงคมนาคม

โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานการคมนาคม

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
บริการโลจิสติกส โดย
• ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การขนสงคนและ สินคา  และ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส
ที่ทันสมัย
• สงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา 
คํานึงถึงสังคมสวนรวม
• พัฒนา โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น
เพ่ือส นับสนุนสง เสริมการค า 
ก า ร ล ง ทุ น  แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
โครงขายกับประเทศเพ่ือนบาน 

1. นโยบายเรงดวน 

ยุทธศาสตรการปรบั
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล

และย่ังยืน

1.1 การสรางความเชื่อ ม่ัน
และ กร ะตุ น เศ รษฐ กิ จใ น
ภาพรวม

4. นโยบายเศรษฐกิจ 
4.3 นโยบา ยกา ร พัฒน า
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น 
เพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิต 
แล ะ เ พ่ิ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ในการแขงขันของประเทศ

8. นโยบายบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน 

• เรงลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 

• พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและ
โลจิสติกสอยางบูรณาการ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

• พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟา 
กทม.และปริมณฑล รวมถึงรถไฟ
ชานเมืองใหเชื่อมตอการเดินทาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาโครงขายรถไฟฟาทางคู
ทั่วประเทศ

• พัฒนาโครงขายทางหลวงสาย
ประธาน สายหลัก และโครงขาย
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

• พัฒนากิจการพาณิชยนาวีและ
โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางนํ้า

• พั ฒ น า  ข ย า ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า อ าก าศยานสุ ว ร รรภู มิ  และ
ทาอากาศยานหลักในภูมิภาค
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นโยบายกระทรวงคมนาคม

• มุ ง เ น น พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร พื้ น ฐ า น ด า น ก า ร ข น ส ง 
ให ค ว า ม สํ า คัญแล ะสนั บ สนุ น ร ะ บบกา รขนส ง ม ว ลชน 
(Mass Transportation) มากย่ิงขึ้น 

• มุงเนนการพัฒนาระบบขนสงทางน้ําอยางเหมาะสม

• มุ ง เ นนกา รพัฒนาระบบบ ริการพื้ น ฐานด านกา รขนส ง
ใหมีคุณภาพท่ีดี ราคาเปนธรรม รวมท้ัง พัฒนาและสงเสริม
ความปลอดภัยในการคมนาคมขนสง

• กระจายโครงสร า งพื้ นฐานและป รับป รุงกา รใหบ ริกา ร
ดานการขนสงไปสูสวนภูมิภาคและชนบทของประเทศ

นโยบายกระทรวงคมนาคม

• มุงเนนพัฒนาระบบการเช่ือมตอระหวางการขนสงรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดการใหบริการท่ีครบวงจร

• สงเสริมและใหความสําคัญกับการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
ของไทย

• สงเสริมการเพิ่มบทบาทเอกชนในการมีสวนรวมพัฒนา
การขนสง

• ปรับโครงสรางการบริหารจัดการองคกรในสาขาการขนสง 
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคม

พัฒนาและเสรมิสราง
ศักยภาพการขนสง

ยุทธศาสตรที่ 1 ขนสงมมีาตรฐาน 
ความปลอดภัยและ
สนับสนุนความมั่นคง

ของชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2

ยกระดับความคลองตัว
และโอกาสเขาถึงระบบ

ขนสงสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 3

การขนสงเพ่ือสังคม
และส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
บริหารจัดการระบบขนสง

ใหมปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

กรอบทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคม
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศและระบบราง

ของไทยในอนาคต

กรอบทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคม
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศและระบบราง

ของไทยในอนาคต
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CambodiaCambodia

BangladeshBangladesh

ThailandThailand VietnamVietnam

LaosLaosMyanmarMyanmar

ChinaChina

IndiaIndia

MalaysiaMalaysia

IndonesiaIndonesia

SingaporeSingapore
BruneiBrunei

PhilippinesPhilippines

JapanJapanAfganistanAfganistan

PakistanPakistan

KoreaKorea

Bay of Bengal

South China Sea

Gulf of Thailand

Middle East
Europe
Africa

USA

แนวคิดในการพัฒนา

พัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานใน
ประเทศใหมีความสมบูรณ ควบคู
การเ ช่ือมโยงกับประเทศอื่ น
ภายในและภายนอกภูมิภาค

UtilizationUtilizationModal ShiftModal Shift

Customer

Supplie r

Supplie r

Distribution
center

Distribution
center

Supplie r

Customer

In ter-
Customer

Manufacturing
site

In ter-
Customer

Gateway

Information

Customer

Supplie r

Supplie r

Distribution
center

Distribution
center

Supplie r

Customer

In ter-
Customer

Manufacturing
site

In ter-
Customer

Gateway

Information

แนวทางพัฒนาแนวทางพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานและโครงสรางพืน้ฐานและ
บริการอยางสมดุลบริการอยางสมดุล

และยัง่ยนืและยัง่ยนื  

Transport Logistics NodeTransport Logistics Node

Missing LinkMissing Link

แนวทางการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายคมนาคม
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การพัฒนาโครงขายคมนาคมและ
องคประกอบตอเนื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส

การพัฒนาโครงขายคมนาคมและ
องคประกอบตอเนื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส

Logistics = ระบบการรับ-สง-ดูแล สินคาและบริการ

ขอมูลขอมูล  และและ  การเงินการเงิน

การขนสงการขนสง

ผูผลติ ผูขายสง-ปลกี ผูซ้ือแหลงวัตถดุิบ

กิจกรรมหลกักิจกรรมหลกั
••  การขนสงการขนสง
• การบริหารสินคาคงคลัง
• กระบวนการสั่งซ้ือ
• การบรหิารขอมูล
• การบรหิารการเงนิ

กิจกรรม Logistics ท่ีเกิดขึ้น

กิจกรรมเสริม
• การบรหิารคลงัสนิคา
• การขนยายวัสดุ
• การจดัซ้ือจัดหา
• การบรรจหุีบหอ
• การบรหิารอปุสงค 

สินคาสินคา  และและ  บริการบริการ

Source: NESDB

การขนสงการขนสง

การขนสงการขนสง



8

ภารกิจภารกิจ  
••  มุงเนนการขนสงทางน้ําและรางเปนเสนทางหลกัมุงเนนการขนสงทางน้ําและรางเปนเสนทางหลกั  ถนนเปนถนนเปน  FeederFeeder
••  พัฒนาพัฒนารถไฟทางคูในเสนทางรถไฟทางคูในเสนทาง  long looplong loop  ที่เหมาะสมที่เหมาะสม  
••  พัฒนาบรกิารระบบขนสงสนิคาพัฒนาบรกิารระบบขนสงสนิคา  ศนูยกระจายสนิคาหลกัศนูยกระจายสนิคาหลกั  Hub & SpokeHub & Spoke

ตนทุนบริหารคลังสินคา 
7.3%7.3%

ตนทนุขนสงตนทนุขนสง  
7.2%7.2%

ตนทุนบริหารจัดการตนทุนบริหารจัดการ  
1.5%1.5%

ตนทนุตนทนุ  Logistics Logistics ของไทยของไทย  
รอยละรอยละ  1616  ของของ  GDPGDP 0

20

40

60

80

100

ตนทุนตนทุน  Logistics Logistics ของไทยของไทย

ทางน้ําทางน้ํา

ทางรางทางราง

พลังงานพลังงาน  11  ลิตรลิตร  
ขนสงสินคาขนสงสินคา  11  กก..มม..

2525  ตันตัน

8585  ตันตัน

217217  ตันตัน

ทางถนนทางถนน

ถนนถนน รางรางนํ้านํ้า อากาศอากาศ

86%86%

12%12% 2%2% 0.02%0.02%

รูปแบบการขนสงในปจจุบันรูปแบบการขนสงในปจจุบัน

Directions: Logistic Cost Reduction
แนวทางการพัฒนาระบบเพื่อ “ลดตนทุนโลจิสติกส” ในสวนท่ีเกี่ยวกับการขนสง

1 2 3

Missing Link

Bottle Neck

เปล่ียนรูปแบบ
การขนสง 

(Modal Shift)

Customer

Supplier

Supplier

Distribution
center

Distribution
center

Supplier

Customer

Inter-
Customer

Manufacturing
site

Inter-
Customer

Gateway

Information

Customer

Supplier

Supplier

Distribution
center

Distribution
center

Supplier

Customer

Inter-
Customer

Manufacturing
site

Inter-
Customer

Gateway

Information

สรางศูนยรวบรวม
และกระจายสินคา 
(Transport & 

Logistic Node)

เชื่อมโยง
เครือขายระบบ
การขนสง

(Missing Link 
& Bottle Neck)

4 ใชโครงสราง
พื้นฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(Utilization)
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การปรับเปล่ียนรูปแบบขนสงทางถนน
สูการขนสงระบบรางและการขนสงทางน้ํา 

(Modal Shift)

การปรับเปล่ียนรูปแบบขนสงทางถนน
สูการขนสงระบบรางและการขนสงทางน้ํา 

(Modal Shift)

Pilot Project :

นครสวรรค – แหลมฉบงั 
(ขาวสาร)

ขอนแกน – นครราชสีมา – 
แหลมฉบงั 
(น้ําตาลและมันสําปะหลัง)

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง
โครงขายสนบัสนนุโครงขายสนบัสนนุระบบโลระบบโลจิจิสติกสสติกส

ลพบุรีลพบุรี

นครสวรรคนครสวรรค

เดนชัยเดนชัย

เชียงใหมเชียงใหม

กรุงเทพฯกรุงเทพฯนครปฐมนครปฐม

บานภาชีบานภาชีชทชท..หนองปลาดุกหนองปลาดุก

CY ศิลาอาสน

โครงการทางคูสายโครงการทางคูสาย เหนือและเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ และและ
CYCY

แหลมฉบัง

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ศรีราชาศรีราชา

มาบกะเบามาบกะเบา

คลองสิบเกาคลองสิบเกา

แกงคอยแกงคอย

อรัญประเทศอรัญประเทศ

บัวใหญบัวใหญ

อุบลราชธานีอุบลราชธานี
นครราชสีมานครราชสีมา

หนองคายหนองคาย

CY ทาพระ

CY กุดจิก

• เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโครงขาย สอดคลองตามความตองการ
ขนสง เหมาะสมกับชนิด ประเภทสินคา

• พัฒนาระบบการขนสงสนิคาและองคประกอบตอเนือ่งอื่น เพื่อลดตนทนุ/
ประหยัดพลังงาน
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  2222  ตุลาคมตุลาคม  25502550

โครงการนํารองการพัฒนา
ระบบการจัดการขนสงสินคาและบริการ

1. ขนสงตูคอนเทนเนอรทางรถไฟในเสนทางที่มศีักยภาพสูงสุด

2. ขนสงทางรถไฟระหวางยานกองเกบ็ตูสินคา(Container Yard) 

จังหวัดขอนแกน  จังหวัดนครราชสีมากับทาเรือแหลมฉบัง และ

ระหวางจังหวัดนครสวรรค  กับสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง  

(ICD) ท่ีลาดกระบังและทาเรือแหลมฉบัง  

3. ลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกส  ไดโดยการขนสงในปริมาณ

คราวละมาก ๆ

ขนสง
ปจจุบัน 
(ตัน/ป)

ความตองการ
ขนสง

(ตัน/ป)

Excess 
Demand
(ตัน/ป)

264,000 576,000 312,000

ขอนแกน

นครราชสีมา

แหลมฉบังเพ่ิมเที่ยวขบวนรถไฟจาก 55 ขบวน/เดือน 

เปน 120 ขบวน/เดือน

รฟท. ตองจัดหาเพ่ิมเติม

รถจักร   5 คัน 
แครบรรทกุตูสินคา  125 คัน
รับพนกังานขบัหัวรถจักร  54 คน

Modal Shift 
จากรถบรรทุกมาใชรถไฟ 

ประหยัด
ตนทนุคาขนสง 

94.56 ลานบาท
ตอป 

ลดการใช
รถบรรทกุ 

58,500 เที่ยว 
(ไป-กลับ) ตอป 

การขนสงขาวสารการขนสงขาวสาร  แปงมนัสําปะหลังแปงมนัสําปะหลัง  และน้ําตาลทรายและน้ําตาลทราย  ทางรถไฟทางรถไฟ
ระหวางระหวาง  จจ..ขอนแกนขอนแกน  --  จจ..นครราชสีมานครราชสีมา  --  ทาเรอืแหลมฉบงัทาเรอืแหลมฉบงั  

หมายเหตุ: มติ ครม. 22 ต.ค. 2550 เห็นชอบตามท่ี คค. เสนอ

โครงการนํารองเพื่อปรับเปล่ียนการขนสงจากรถบรรทุกมาใชรถไฟ
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แหลมฉบัง

ICD ลาดกระบัง 

จ.นครสวรรค
ขนสงทางรถไฟ
ออกแหลมฉบัง
โดยตรง 20,000 
ตันตอป*

* อีกประมาณ 3 ลานตัน สงไปปรับปรุง
คุณภาพท่ีกรุงเทพฯ โดยทางรถบรรทุก                
กอนสงออกโดยพอคาคนกลาง

พิจิตร
กําแพงเพชร
อุทัยธานี

การขนสงขาวสารการขนสงขาวสาร  ทางรถไฟทางรถไฟ  ระหวางระหวาง  จจ..นครสวรรคนครสวรรค  --ICDICDลาดกระบงัลาดกระบงั  --
ทาเรือแหลมฉบังทาเรือแหลมฉบัง  

กทม.

Modal Shift 
จากรถบรรทุกมาใชรถไฟ 

ประหยัดตนทุน
คาขนสง 

93.68 ลานบาท
ตอป 

ลดการใช
รถบรรทุก 

26,100 เที่ยว 
(ไป-กลับ) ตอป 

รฟท. ตองจัดหาเพ่ิมเติม
รถจักร   4 คัน 
แครบรรทกุตูสินคา  80 คัน
กอสรางทางคูชวงลพบุร-ี นครสวรรค 
(ปากน้ําโพ)

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

300,000 ตัน 600,000 ตัน 900,000 ตัน 1.2 ลานตัน 1.5 ลานตัน

14,000 ทีอียู 28,000 ทีอียู 42,000 ทีอียู 56,000 ทีอียู 70,000 ทีอียู

*ประมาณการณโดย CIDA

หมายเหตุ: มติ ครม. 22 ต.ค. 2550 เห็นชอบตามท่ี คค. เสนอ

โครงการนํารองเพื่อปรับเปล่ียนการขนสงจากรถบรรทุกมาใชรถไฟ

• Corridor1 (เสนทางขนสงสินคาขาว นํ้าตาลทราย 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ปุย)

– อีสาน(ขอนแกน)-ถนน-รถไฟ-แหลมฉบัง

– อีสาน (ขอนแกน)- -ถนน-นํ้า (อยุธยา/อางทอง)-
แหลมฉบัง/เกาะสีชัง

• Corridor2 (เสนทางขนสงสินคาขาว นํ้าตาลทราย 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ปุย)

– ภาคเหนือ(เชียงใหม)-ถนน-รถไฟ-แหลมฉบัง

– ภาคเหนือ (เชียงใหม)- ถนน-นํ้า (อยุธยา/
อางทอง)-
แหลมฉบัง/เกาะสีชัง

• Corridor3 (เสนทางขนสงสินคาสินคายางพารา)

– ภาคใต(สุราษฎร)-ถนน-รถไฟ-ไอซีดี/แหลมฉบัง

– ภาคใต(สุราษฎร)- -ถนน-นํ้า (สุราษฎร/สงขลา)-
แหลมฉบัง/เกาะสีชัง/คลองเตย

• Corridor4 (เสนทางขนสงสินคาสินคาขาว นํ้าตาลทราย 
ปุย)

– ภาคกลาง(นครสวรรค)-ถนน-นํ้า (อยุธยา/
อางทอง)-แหลมฉบัง/เกาะสีชัง/คลองเตย/
ทาเรือเอกชน

แหลมฉบัง/
เกาะสีชัง

อยุธยา/
อางทอง

แหลมฉบัง/
เกาะสีชัง

แหลมฉบัง/
เกาะสีชัง

ทาเรือสุราษฎร/
สงขลา

แหลมฉบัง/
เกาะสีชัง

คลองเตย/
ทาเรือเอกชน

การวิเคราะหแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงการวิเคราะหแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสง
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แนวทางการพัฒนา
ระบบรถไฟทางคูทั่วประเทศ

แนวทางการพัฒนา
ระบบรถไฟทางคูทั่วประเทศ

 

 

          

 

โครงขายเสนทางรถไฟในปจจุบัน

นครศรีธรรมราช

สุไหงโก-ลก

นํ้าตก

ชท.หาดใหญ

ชุมพร

สุราษฎรธานี
คีรีรัฐนิคม

กันตัง
ปาดังเบซาร

ทางเด่ียวทางเด่ียว  3  3,881 ,881 กมกม.. ( 94 % )( 94 % )
ทางคูทางคู            189189  กมกม.. ( 4 % )( 4 % )
ทางสามทางสาม        59         59 กมกม.. ( 2 % )( 2 % )

หนองคาย

อุบลราชธานี

อรัญประเทศ

ชท.บัวใหญ
นครราชสีมา

กรุงเทพ

ลําปาง
รวม 47  จังหวัด
ระยะทาง 4,129 กม.

เชียงใหมเชียงใหม

พิษณุโลก

มาบตาพุด
แหลมฉบัง

เดนชัย
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ศึกษา และดําเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงไมเกิน 200 กม./ชม. เพ่ือลด
การเดินทางโดยระบบรถยนตสวนบุคคล และการเดินทางเชื่อมตอระหวางภาค 

พัฒนา และกอสรางโครงขายระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐานเพ่ือตอบสนองตอ
การขยายตัวทาง ศก.และ Logistics ในภูมิภาค  

บํารุง รักษา และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายระบบรถไฟเดิม  4,000 กิโลเมตร 
เดิมใหมีขีดความสามารถในการใหบริการขนสงคนและสินคาเพ่ิมสูงขึ้น  

ยทุธศาสตรการพฒันาระบบโครงขายรถไฟไทยยทุธศาสตรการพฒันาระบบโครงขายรถไฟไทย

การพัฒนาโครงขายระบบรถไฟ

4597690เสนทางใหมท่ีเพิ่มขึ้น (กม.)
4,898

1,517
57

2554

5,448

3,097
60

2558

4,129รวมโครงขาย (กม.)

250ทางคู (กม.)
47จํานวนจังหวัดท่ีใหบริการ

2551ระยะเวลาในการพัฒนา

พัฒนาทางคูท่ัวประเทศ  ลดตนทุน Logistics ไทย                 
เพิ่มโครงขายในเสนทางใหม 1,870 km.

วงเงินลงทุนประมาณ 230,000 ลานบาท

เฉลี่ยปละ 28,000 ลานบาท
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  22 ::  พัฒนา และกอสรางโครงขายระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวทาง ศก.และ Logistics ในภูมิภาค 

แกงคอย  – มาบตาพุด  (247 กม) จะชวย
เพิ่มปริมาณการขนสงสินคาไปทาเรือมาบตาพุด 
ซึ่งทางรถไฟปจจุบันมีความจุเต็มไมสามารถ
เพิ่มการขนสงได
นครราชสีมา – อุบลราชธาน ี(311 กม) ขยาย
การขนสงสินคาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย และ สินคาจากฝงลาว
หนองคาย  – ทวาย  (1,237 กม ) จะผ าน
หนองคาย – แกงคอย – ภาชี - สุพรรณบุรี –
กาญจนบุรี – สุพรรณบุร ี- ทวาย, โดยจะกอสราง
ทางรถไฟขนานกับทางรถไฟเดิม และเช่ือมตอ
ทางรถไฟที่คุนหมิง  (จีน) ที่ สถานีอีซี ลาว
ที่สถานีเวียงจันทร  และพมา ที่ทาเรือทวาย

เปนเสนทางในไทยเปนเสนทางในไทย  1,5481,548  กมกม..

คุนหมิง
อว้ิซีอว้ิซี

บอหาน
บอเต็น

เวยีงจนัทน  หนองคาย

สพุรรณบุรี

ทวาย
หนองปลาดุก

มาบตาพ ุด

บานภาชี

โครงขายทางรถไฟเชือ่มในภูมภิาค 

773773

542542

75

นํ้าตก

990990
7575

247247

247247

แกงคอย

อุบลราชธานีนครราชสีมา
311311

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 200 กม./ชม

นครสวรรคนครสวรรค

นครราชสีมานครราชสีมา

กรุงเทพกรุงเทพ

ระยองระยอง
หัวหินหัวหิน

• รถไฟความเร็วสูง ปานกลาง ตาม
เสนทาง จากกรุงเทพถึงเมือง หลักใน
ระยะ 200-300 กม.

• เดินทางถึงท่ีหมาย ภายใน 2-3 ชม.
• เปนบริการอีกระดับท่ีสะดวกสบาย และ
รวดเร็ว 

• สงเสริมการทองเท่ียว
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ระยะแรกระยะแรก ( (78 78 กมกม..))

ระยะที่ระยะที่  22 (106 (106 กมกม..))

รถไฟทางคูในปจจุบันรถไฟทางคูในปจจุบัน

รถไฟทางคูรถไฟทางคู++  ทางขนสงสิ้นคาในปจจุบันทางขนสงสิ้นคาในปจจุบัน

ฉะเชิงเทรา– ศรีราชา -แหลมฉบัง    

(ครม. อนุมัติ 22 พ.ค.50, ประกวดราคาแลว)

ฉะเชิงเทรา– ศรีราชา -แหลมฉบัง    

(ครม. อนุมัติ 22 พ.ค.50, ประกวดราคาแลว)

เรงโครงการรถไฟรางคูเรงโครงการรถไฟรางคู  
โดยเฉพาะชวงสาํคัญท่ีเสริมโดยเฉพาะชวงสาํคัญท่ีเสริม  
ESBESB  ระยะทางระยะทาง  184184  กมกม..

ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา–แกงคอย

(อยูระหวางทบทวนแบบ)

ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา–แกงคอย

(อยูระหวางทบทวนแบบ)

การกอสรางรถไฟรางคู 

แนวทางการพัฒนา
เสนทางเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบาน

แนวทางการพัฒนา
เสนทางเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบาน



16

ไทย

พมา

กัมพชูา

ลาว

มาเลเซยี

จนี

1

2

คนุหมงิ

ทวาย

นราธวิาส

ตราด

วงัเตา

ดานงั

ย างกุง
7

4

6

9

11

18

22

19

13

5

เวยีดนาม

15

12

20

3

10

16

17

21 8

14 โครงการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
โครงการในอนาคต

จํานวน  22 โครงการ
Ø ไทย - ลาว (8 โครงการ)
Ø ไทย - กัมพูชา (3 โครงการ)
Ø ไทย - มาเลเซีย (6 โครงการ)
Ø ไทย - พมา (5 โครงการ)

โครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบาน

แลวเสร็จ 3 โครงการ
4. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเหือง  
6. โครงการกอสรางถนนเชื่อมทาเทยีบเรอื บ.เวินใต –
ทางหลวงหมายเลข 13 ของลาว 

7.โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง แหงที ่2 
(มุกดาหาร/สะหวันนะเขต)

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ
2. โครงการกอสรางถนนสาย หวยโกน – ปากแบง 
3. โครงการปรับปรุงถนนในหลวงพระบาง 
สายแยกถนน 13 เหนือ – ถนนสังคโลก 

5. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง ที่ จ.นครพนม 

ไทย - ลาว (8 โครงการ)

โครงการในอนาคต 2 โครงการ
1. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขงที ่อ.เชียงของ             
จ.เชียงราย 

8. อ.พิบูลมังสาหาร – ชองเมก็ จ.อุบลราชธานี 

พมา

กัมพชูา

ลาว

มาเลเซยี

จนี

1

2

คนุหมงิ

ทวาย

นราธวิาส

ตราด

วงัเตา

ดานงั

ย างกุง
7

4

6
5

เวยีดนาม

3

8
ไทย
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แลวเสร็จ 1 โครงการ
11. โครงการกอสรางถนนสาย 48 เกาะกง – สะแรอัมเบิล 
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ
9. โครงการกอสรางถนนสาย 67 ชองสะงํา – อลัลองเวง –  

เสียมราฐ ชวง อัลลองเวง – เสียมราฐ 
โครงการในอนาคต 1 โครงการ
10. โครงการกอสรางถนนสาย 68 ชองจอม – กรอลันท 

ไทย - กัมพูชา (3 โครงการ)

พมา

กัมพชูา

ลาว

มาเลเซยี

จนี

คนุหมงิ

ทวาย

นราธวิาส

ตราด

วงัเตา

ดานงั

ย างกุง

9

11

เวยีดนาม10

ไทย

พมา

กัมพชูา

ลาว

มาเลเซยี

จนี

คนุหมงิ

ทวาย

นราธวิาส

ตราด

วงัเตา

ดานงั

ย างกุง

13

เวยีดนาม

15

12

16

17
14

แลวเสร็จ 1 โครงการ
14.โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลก ที่ บ.บูเกะตา

อ.แวง จ.นราธวิาส 
โครงการในอนาคต 5 โครงการ
12. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลก ที่ อ.ตากใบ           

จ. นราธิวาส 
13. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลก 

ที่ อ.สุไหงโกลก/รันตูปนจัง จ.นราธวิาส 
15. โครงการกอสรางถนนสาย อ.สุไหงโกลก - อ.แวง -

บูเกะตา จ.นราธิวาส 
16. โครงการถนนสายสตูล - วงัประจัน/วังเกลียน -

เปอรลิส ตอน ควนสตอ - วังประจัน 
17. โครงการถนนสายนาทว-ีบานประกอบ/ดุเรียนบุหรง

- อลอสตาร 

ไทย - มาเลเซีย (6 โครงการ)

ไทย
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พมา

กัมพชูา

ลาว

มาเลเซยี

จนี

คนุหมงิ

ทวาย

ตราด

วงัเตา

ดานงั

ย างกุง

เวยีดนาม

แลวเสร็จ 3 โครงการ
18. โครงการกอสรางถนนสาย กาญจนบุร ี- ทวาย 

ตอน บ.พุนํ้ารอน - ชายแดนไทย/พมา (บ.แมธะมี)่
19. โครงการกอสรางถนน สายเมียวด ี- เชิงเขาตะนาวศร ี

(กม. 0 –18)
22. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 

โครงการในอนาคต 2 โครงการ
20. โครงการกอสรางถนน เชิงเขาตะนาวศร ี– กอกะเร็ก 

(40 กม.)
21. โครงการกอสรางถนนไทย – พมา – อินเดีย 

ชวง กอกะเรก็ – ทาตอน (132 กม.)

ไทย - พมา (5 โครงการ)

ไทย

ทวาย

ยางกุง

18

22

1920
21

การพฒันาศักยภาพเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมรองรับเสนทางเศรษฐกจิ 
การคา และการลงทนุ (New Trade Lane)

การพฒันาศักยภาพเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมรองรับเสนทางเศรษฐกจิ 
การคา และการลงทนุ (New Trade Lane)
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New Trade Lane

การพัฒนาโครงขายเช่ือมโยงเสนทางการคาใหมการพัฒนาโครงขายเช่ือมโยงเสนทางการคาใหม

Next Global StageNext Global Stageการเปนศนูยกลางคมนาคมการเปนศนูยกลางคมนาคม
ขนสงในภูมิภาคอนิโดจนีขนสงในภูมิภาคอนิโดจนี

ปจจัยสนบัสนุนปจจัยสนบัสนุน
•• ปจจัยทางภูมิศาสตรปจจัยทางภูมิศาสตร  
•• ความรวมมือในภูมิภาคความรวมมือในภูมิภาค
•• โครงขายเช่ือมโยงในภูมิภาคโครงขายเช่ือมโยงในภูมิภาค

เสนทางเศรษฐกิจเสนทางเศรษฐกิจ
ตะวันออกตะวันออก--ตะวันตกตะวันตก  และเหนือและเหนือ--ใตใต

การพัฒนาโครงขายดานการพัฒนาโครงขายดาน  Logistics Logistics 
ในระดบัภูมิภาคในระดบัภูมิภาค

CambodiaCambodia

BangladeshBangladesh

ThailandThailand
VietnamVietnam

LaosLaosMyanmarMyanmar

ChinaChina

IndiaIndia

MalaysiaMalaysia

IndonesiaIndonesia

SingaporeSingapore
BruneiBrunei

Sri LankaSri Lanka

PhilippinesPhilippines

JapanJapan
(JTEPA)(JTEPA)

AfghanistanAfghanistan

PakistanPakistan

KoreaKorea

ACMECSACMECS

GMSGMS

IMTIMT--GT/JDSGT/JDS

BIMSTECBIMSTEC

Regional Cooperation:
GMSGMSACMECSACMECS

BIMSTECBIMSTEC IMTIMT--GT/JDSGT/JDS

YangonYangon

Lao PDRLao PDR

ChinaChina KunmingKunming

DanangDanang

Gulf of 
Thailand

Andaman 
Sea

VietbamVietbam

MyanmarMyanmar

Bangkok

เชียงรายเชียงราย

มุกดาหารมุกดาหาร--สุวรรณเขตสุวรรณเขตแมสอดแมสอด--เมียวเมียววดีวดี

ตราดตราด––  เกาะกงเกาะกง Ho Chi MinhHo Chi Minh

CambodiaCambodia

HaiphongHaiphong

IndiaIndia

MalaysiaMalaysia

1. 1. ความรวมมือในภูมิภาคความรวมมือในภูมิภาค 2. 2. โครงขายเช่ือมโยงในภูมิภาคโครงขายเช่ือมโยงในภูมิภาค
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ประตูเศรษฐกิจประตูเศรษฐกิจ  ::  โครงขายเช่ือมโยงภูมิภาคโครงขายเช่ือมโยงภูมิภาค

3. 3. ปจจยัทางภูมิศาสตรปจจยัทางภูมิศาสตร

โครงขายการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงโครงขายการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
((Greater Mekong Greater Mekong SubregionSubregion Economic Cooperation : GMSEconomic Cooperation : GMS))
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แนวทางในการพัฒนาแนวทางในการพัฒนา  West GatewayWest Gateway

ระนองระนอง
ชุมพรชุมพร

ขนอมขนอม

กระบี่กระบี่ สงขลาสงขลา

สตูลสตูล  ((ปากบาราปากบารา))

ดานังดานังมะระแหมงมะระแหมง

ทวายทวาย

แหลมฉบังแหลมฉบัง

ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธปกปกเบี่ยนเบี่ยน

44

11

22

55

66

33

พิจารณาทางเลอืกพจิารณาทางเลอืก
West GatewayWest Gateway
เพ่ือเพ่ือ
เปนประตูเศรษฐกิจเปนประตูเศรษฐกิจ  และและ
ทาเรอืใหญทางการคาทาเรอืใหญทางการคา        
ที่สําคัญที่สําคัญ

กิจกรรมที่ควรคดิกิจกรรมที่ควรคดิ
--   เปนทาเรอืหลักในเปนทาเรอืหลักใน

อนัดามนัอนัดามนั  เพ่ือขนสงเพ่ือขนสง  
สินคาจากจีนตอนใตสินคาจากจีนตอนใต

--  โรงแยกกาซธรรมชาติโรงแยกกาซธรรมชาติ
-- โรงไฟฟากาซโรงไฟฟากาซ
-- การกล่ันน้ํามนัดิบการกล่ันน้ํามนัดิบ

เพิ่มโอกาสใหไทยเปนเพิ่มโอกาสใหไทยเปน

Trading NationTrading Nation

Bang Sue

Suvarnabhumi

Hua Lamphong

Taling Chan

Nakhon Pathom
Nong Pla Duk

Pak Tho

Chachoengsao

Klong 19

Ban Phachi

Suphanburi

Leam Chabang

Keang  Kho i

La d Kraba ng
ICD De pot

Maha Chai

60km

40km

20km

Makkasan

Port

Rangsit

Kanchanaburi

C
h

ia
n

g
 M

a
i N o ng  K ha i

U bo n  R a t ch a t h a n i

H
a

t 
Y

ai

Samut Songkhram

Ayutthaya

Ar anyapr athet

เสนทาง ไทย - พมา (กาญจนบุรี - ทวาย)

ทวาย

บานเกา

THAILANDTHAILANDMYANMARMYANMAR

4242

มต ิครม.
-เมือ่ 20 ม.ค.47 ครม.อนุมตัิโครงการกอสราง
ถนนในฝงไทย จาก บ.พุนํ้ารอน – ชายแดน
พมา วงเงิน 35 ลบ.

สถานะโครงการ 
-ถนนฝงไทย 
- จาก บ.พุนํ้ารอน - ชายแดนพมา กอสรางแลวเสร็จ
- ทล.กาํลงับูรณะชวงใน จาก บ.พุนํ้ารอน - หวยนํ้า
ขาว
-ถนนฝงพมา ระยะทาง 130 กม. เอกชนไทยรวมกับ
พมาไดสัมปทาน แตไมคืบหนา

ลักษณะโครงการ 
โครงการกอสรางถนนสาย กาญจนบุรี – ทวาย 
ตอน บ.พุนํ้ารอน – ชายแดนไทย/พมา(บ.แมธะ
มี)่ (ยาว 5 กม. คากอสราง 35 ลบ.)
ถนนจากกาญจนบุร ี– ชายแดนไทย/พมา 
ระยะทาง 70 กม. ลาดยางแลว 65 กม. ท่ีเหลือเปน
ทางดิน
สวนถนนในพมา จากชายแดนไทย – ทวาย 
ระยะทาง 130 กม. เอกชนไทยรวมพมาไดรับ
สัมปทาน 

บ.พุนํ้ารอน

บ.แมธะม่ี

กาญจนบรุี

บานพุนํ้ารอน

Myanmar

Thailand

บานแมธะมี่

กาญจนบรุี

ท่ีมา : สนข. รวบรวมขอมูลเบื้องตนจากกรมทางหลวง
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ทะเลอันดามัน

เสนทางเชื่อมโยงระหวางไทยกับพมาเสนทางเชื่อมโยงระหวางไทยกับพมา  ::  ทาเรือแหลมฉบังทาเรือแหลมฉบัง--กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--กาญจนบุรีกาญจนบุรี--ทวายทวาย((พมาพมา))

Ban Kao-Tavoy Road ProjectBan Kao-Tavoy Road Project

ทวายทวายทวาย

กาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรี

ทาเรือแหลมฉบังทาเรือแหลมฉบังทาเรือแหลมฉบัง

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
บานเกาบานเกาบานเกา

ท่ีมา : สนข. รวบรวมขอมูลเบื้องตนจากกรมทางหลวง

การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge)
บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต

การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land bridge)
บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
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การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
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แนวเสนทางรถไฟ

ระหวาง

ทาเรือเชียงแสนและเชียงของ

กับ

ทาเรือปากบารา

และ

ทาเรือตาง ๆ 

ตามชายฝงทะเลอันดามัน

การพฒันาทาอากาศยานสวุรรณภมูิ ระยะที่ 2การพฒันาทาอากาศยานสวุรรณภมูิ ระยะที่ 2
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ทาอากาศยาน 37 แหง  
 ขอ. 27 แหง
และ       ทอท. 6 แหง
การบินกรุงเทพ 3 แหง
(ตราด, สมุย และสุโขทัย)
กองทัพเรือ (อูตะเภา) 1 แหง

ทาอากาศยาน 37 แหง  
 ขอ. 27 แหง
และ       ทอท. 6 แหง
การบินกรุงเทพ 3 แหง
(ตราด, สมุย และสุโขทัย)
กองทัพเรือ (อูตะเภา) 1 แหง

ทาอากาศยานไทยทาอากาศยานไทย

ประตกูารคาหลกัของประเทศและภูมิภาคประตกูารคาหลกัของประเทศและภูมิภาค

ปป  คค..ศศ.. 20082008
ปป  คค..ศศ.. 20122012

1 1 ลานตันลานตัน//ปป
3 3 ลานตันลานตัน//ปป

มาเลเชียมาเลเชีย
((กัวลาลัมเปอรกัวลาลัมเปอร))

ปป  คค..ศศ.. 20062006
ในอนาคตในอนาคต

3 3 ลานตันลานตัน//ปป
6.4 6.4 ลานตันลานตัน//ปป

ไทยไทย
((สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ))

รองรับถึงปรองรับถึงป  คค..ศศ..
201520152 2 ลานตันลานตัน//ปปสิงคสิงคโปรโปร

((ชางชางชีชี))

ปป  คค..ศศ.. 1998 1998 
ในอนาคตในอนาคต

3 3 ลานตันลานตัน//ปป
9 9 ลานตันลานตัน//ปป

ฮองกงฮองกง
((เซ็กเซ็กแล็ปกกแล็ปกก))

หมายเหตุหมายเหตุขีดความสามารถขีดความสามารถ
ในการขนสงสินคาในการขนสงสินคาประเทศประเทศ

  โครงขายการขนสงทางอากาศของไทยโครงขายการขนสงทางอากาศของไทย

การพัฒนาการขนสงทางอากาศในอนาคตการพัฒนาการขนสงทางอากาศในอนาคต

0

10
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90

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

43.6
58.3

76.5

*

ผูโดยสาร 
(ลานคน)

2551 2556 2561

*
*

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                           
ขีดความสามารถ         
45 ลานคน/ป)

การคาดการณจํานวนผูโดยสาร 10 ปขางหนา 
(อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5% ตอป)

ป
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ขีดความสามารถขีดความสามารถ    --   รองรบัผูโดยสารไดรองรบัผูโดยสารได  60 ลานคนตอป                                                                      

Phase 2 : Phase 2 : ปป  25522552 -- 25572557

--  กอสรางกอสราง  Island Terminal Island Terminal รบัผูโดยสารไดเพิม่อกีรบัผูโดยสารไดเพิม่อกี  1515  ลานคนลานคน
--  กอสรางทางว่ิงเสนที่กอสรางทางว่ิงเสนที่  33 ((ขนานทางว่ิงเสนที่ขนานทางว่ิงเสนที่  11  ดานทิศตะวันตกดานทิศตะวันตก))

First Midfield Satellite

  การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ((ระยะท่ีระยะท่ี  2)2)
ทางว่ิงเสนที่ 1

ทางว่ิงเสนที่ 2

ทางว่ิงเสนที่ 3

  การพัฒนาคลังสินคาในทาอากาศยานสุวรรณภูมิการพัฒนาคลังสินคาในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. คลังสินคา ณ ทสภ.
ศักยภาพสามารถรบัสนิคาได 3 ลานตัน/ป 
(ปจจบุนัมีสนิคาเพยีง 1.3 ลานตัน/ป)

2. สนบัสนนุนโยบายการเพิ่มมูลคาสนิคาในการสงออก
เชน การสงออกพืช ผัก ผลไม ปลา 
เพื่อไปถึงกลุมลกูคาในระยะเวลาที่สัน้ที่สดุ
คงสภาพความสดไดมากที่สุด 

(พัฒนาศนูยสนิคาเนาเสยีงาย)
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แผนการพัฒนาแผนการพัฒนา

- ขยายอาคารผูโดยสารดานทิศใต
- ขยายอาคารเทียบเคร่ืองบินหลักดานทิศใต  

11925685

- อาคารผูโดยสารดานทิศใต 
- อาคารเทียบเคร่ืองบินหลักดานทิศใต
- ทางว่ิงเสนท่ี 4 ดานตะวันออก  

9525634

- ขยายอาคารผูโดยสารดานทิศเหนือ  
- อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 2

7325583

- อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1
- ทางว่ิงเสนท่ี 3 ดานตะวันตก  

5425532

- อาคารผูโดยสารดานทิศเหนือ 
- อาคารเทียบเคร่ืองบินหลักทิศเหนือ
- 2 ทางว่ิง  

4525491

โครงสรางพ้ืนฐานผูโดยสาร
(ลานคน)

ประยะ          

จบการบรรยายสรุป


