
แผนการพฒันาระบบขนสง่และโลจสิตกิส ์
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นายศลิปชยั จารเุกษมรตันะ 
รองปลดักระทรวง รกัษาราชการ 

ปลดักระทรวงคมนาคม 



กลยทุธห์ลกัที ่1 พฒันาเครอืขา่ย 
โลจสิตกิสใ์นประเทศใหเ้ชือ่มโยงอยา่ง 
บูรณาการท ัง้เครอืขา่ยภายในและ 
การเชือ่มตอ่ไปสูต่า่งประเทศ 

• มกีารใหบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประตู
การขนสง่ตา่งๆ ภายในประเทศ และ
บรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศจาก
ประตกูารขนสง่ภายในประเทศไปยงั
ประเทศเพือ่นบา้นโดยใชเ้สน้ทางที่
พฒันาขึน้ 

• ความเร็วเฉลีย่ในการขนสง่สนิคา้
ระหวา่งประตกูารขนสง่ตา่งๆ ภายใน 
ประเทศลดลง/ความแนน่อนในดา้น
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่เพิม่มาก
ขึน้ 

• ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ผา่นประตู
การคา้เพิม่มากขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 

กลยทุธห์ลกัที ่2 สนบัสนุนการใช้
การขนสง่ทางรถไฟและทางน า้ 

เพือ่น าไปสูก่ารลดตน้ทนุการขนสง่
ของประเทศ 

• สดัสว่นปรมิาณการขนสง่สนิคา้ 
ทางรถไฟและทางน า้เพิม่ข ึน้ 
ดงันี ้
    - ทางรถไฟ จากเดมิรอ้ยละ 2.2  
เป็นรอ้ยละ 5  ในปี พ.ศ. 2559 
    - ทางน ้า จากเดมิรอ้ยละ 15  
เป็นรอ้ยละ 19 ในปี พ.ศ. 2559 

• ตน้ทนุการขนสง่สนิคา้เฉลีย่ 
ไมเ่กนิ 1.75 บาท-ตนั/กโิลเมตร  
ในปี พ.ศ. 2559 

กลยทุธห์ลกัที ่3 พฒันาประตกูาร
ขนสง่ดา้นทะเลอนัดามนัเพือ่

เหนีย่วน าการพฒันาพืน้ทีใ่นภาคใต้
และรองรบัการขยายตวัของการคา้
ระหวา่งประเทศจนี – อาเซยีน และ

อาเซยีน – อนิเดยี  

• ทา่เรอืน า้ลกึฝั่งทะเลอนัดามนัเปิด
ใหบ้รกิาร 

• มเีสน้ทางรถไฟเชือ่มสูท่า่เรอืฝั่ง
อนัดามนั และเชือ่มตอ่กบัเสน้ทาง
การขนสง่หลกัของประเทศ 

แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคมเพือ่สนบัสนุนการพฒันา 
โลจสิตกิสข์องประเทศ พ.ศ. 2555 - 2559 

เป้าประสงค ์ 
“มรีะบบโลจสิตกิสก์ารขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเหนีย่วน าใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ

ประเทศจากการเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 
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Logistics : Corridor Base , Map 
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แนวเหนอื-ใต-้ปากบารา 

แนวตะวนัออก-ตะวนัตก 

แนว ICDลาดกระบงั-แหลมฉบงั 

Land Bridge 1 แนวทวาย-แหลมฉบงั 
-อรัญประเทศ 

Land Bridge 2 แนวปากบารา-สงขลา 

แนวหนองคาย-แหลมฉบงั 
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แหลมฉบัง ระยะที่ 3 

ทา่เรอืแหลมฉบงั 

ศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

ทา่เรอืแหลมฉบงั 

    (5) ชบ.1072 แยก ทล. 7-  
บ.หนองกระเสรมิ อ.เมอืง จ.ชลบุร ี

   (3) ทล. 3138  (อ.บา้นบงึ) – 
บรรจบ ทล. 331 ตอนที ่2 

   (2) ทล. 3138  (อ.บา้นบงึ) – 
บรรจบ ทล. 331 ตอนที ่1 

   (1) ทล. 331 ตอนแยก ทล. 36  

       – ทล. 3 (สตัหบี) 

   (4)  ทล. 331 แปลงยาว-บรรจบ
สาย 304 (อ.พนมสารคาม) 

3. กอ่สรา้งถนน 6 เสน้ทาง 

โครงการสนบัสนุน 55 56 57 

1. โครงการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบงั 
ระยะที ่3  (ศกึษาออกแบบ) 

58 

  

2. โครงการพัฒนาศนูยก์ารขนสง่ 
สนิคา้ทางรถไฟ 

    (6) สะพานขา้มทางรถไฟบน
ถนน ชบ. 3022 แยก ทล. 315 –  
บ. เกา่ อ.เมอืง จ.ชลบุร ี กอ่สรา้งเสร็จ 

สิน้สุดปี 62 

สิน้สุดปี 61 

4 

กอ่สรา้งเสร็จ
หลงัปี 2558 



1 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2 

1. โครงการพัฒนาทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิระยะที ่
2 

2. ถนน 2 เสน้ทาง 
 (1) สาย ฉช. 3001 แยก ทล. 314 - ลาดกระบัง 
– จ.ฉะเชงิเทรา  
 (2) ถนนทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิA11 
      ถนนวัดกิง่แกว้ – สาย A6 สมทุรปราการ  

โครงการสนบัสนนุ กอ่น 55 55 56 57 58 
ปี 59  

เป็นตน้ไป 

สิน้สุดปี 62 กอ่สรา้งเสร็จ
หลงัปี 2558 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
ระยะที ่2 เพิม่ขดี

ความสามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคน/ปี 



ทล. 1129  เชียงแสน – เชียงของ ตอน 1 ระยะทาง 37 กม.   

. 

ทล. 1016 อ.แม่จัน – อ.เชียงแสน  ส่วนท่ี 1 ระยะทาง 19.2 กม.  

ทล. 1290 อ.แม่สาย – อ.เชียงแสน ส่วนท่ี 1 ระยะทาง 30.46 กม. 

ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 

. 

            อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
            ขอรับ งปม. ปี 2556 

            ออกแบบรายละเอียด 

5.1 

5.2 

ทล. 1290 อ.แม่สาย – อ.เชียงแสน ส่วนที่ 2 ระยะทาง 8 กม. 5.3 

5.4 

ทล. 1016 อ.แม่จัน – อ.เชียงแสน  ส่วนที่ 2 ระยะทาง 19.2 กม.  

5.8 

ถนนสายเช่ือม จ3 - วงแหวนตะวันตก อ.เมือง จ.เชียงราย 
ระยะทาง 11.446 กม.  

7. 

8 ถนน ชร.4049 แยก ทล. 1129 ระยะทาง 17.404 

10. 

ถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย ระยะทาง 12.123 กม.  

9. 

5.5 

ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก ระยะทาง 28 กม. 

5.9 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

โครงข่ายทางถนนสนับสนุนท่าเทยีบเรือเชียงแสน 2 

สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4  
 

ถนนสายแยก ทล. 1098  – แยก ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
ระยะทาง 26.075 กม.  



กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งที่ 4  
(เชียงของ – ห้วยทราย) 

ทล. 1020 เชียงราย - เชียงของ 
ตอน 1 ระยะทาง 11.1 กม.  

. 

ทล.1020 เชียงราย - เชียงของ ตอน 2 
ระยะทาง 18.9 กม. 

         1152 เชียงราย-เชียงของ (ช่วง บ.หัวดอย – 
 อ.ขุนตาล) ตอนท่ี 2 ระยะทาง  45.0 กม. 

ทล.1020 เชียงราย - เชียงของ ตอน 3 
ระยะทาง 25 กม.  

ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 

. 

5 

สายแยก ทล.1020 –บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง,อ.จุน  จ.เชียงราย
พะเยา ระยะทาง 43.709 กม. 

ทล.1021 ดอกค าใต้-อเทิง ตอน 2 ระยะทาง 45 กม. 

ทล.1021ดอกค าใต้-อเทิง ตอน 1 
ระยะทาง 45 กม. 

            ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

            อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
            ขอรับ งปม. ปี 2556 

            ออกแบบรายละเอียด 

         1152 เชียงราย-เชียงของ (ช่วง บ.หัวดอย – 
 อ.ขุนตาล) ตอนท่ี 1 ระยะทาง  45.0 กม. 

1 

3.1 

3.2 

1.1 
1.4 

1.5 

1.2 

1.3 

1.6 

โครงข่ายทางถนนสนับสนุน
สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 



การพฒันาศนูยเ์ปล่ียนถ่ายรปูแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  
ระยะเร่ิมแรก 1/1 (กรณียงัไม่มีทางรถไฟ) 

ทางเข้าศนูยฯ์ 

ด่านเชียงของ 

พ.ท.เปล่ียนรถบรรทุก บริหารส่วนกลาง 

ก่อสร้างทรายถมพื้นท่ี E 
A 

12-13 

1. อาคารคลงัสินค้าทณัฑบ์น 
2. อาคารบริหารงานส่วนกลาง 
3. อาคารโรงอาหาร 
4. อาคารโรงซ่อมบ ารุง 
5. อาคาร CFS 
12. อาคารด่านจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 

สะพานเชียงของ 
13. อาคาร X-Ray 
พ้ืนท่ี  A  พ้ืนท่ีพฒันาระยะท่ี 2 

พ้ืนท่ี  E  ลานจอดรถรอเขา้คิว X-Ray  

     ตูสิ้นคา้ 
8 

ทางออกศนูยฯ์ 
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1 

2 
3 
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ดา่นอรญัประเทศ จ. สระแกว้ 

โครงการสนบัสนนุ กอ่น 55 55 56 57 58 
หลงัปี 58 
เป็นตน้ไป 

1.  กอ่สรา้งทาง 4 ชอ่งจราจร 
 

    (1) ทล. 359 สาย อ.พนมสารคาม-สระแกว้ 3 ตอน 
 
    (2) ทล. 317 สายจันทบรุ-ีสระแกว้ 4 ตอน 

  

2. งานปรับปรงุทางรถไฟทีไ่มป่ลอดภัยตอ่การเดนิรถ 
    (3) ชมุทางคลองสบิเกา้-อรัญประเทศและกอ่สรา้งทางระหวา่ง
สถานีอรัญประเทศ -สะพานคลองลกึ (เขตชายแดนไทย -กัมพูชา)  

กอ่สรา้งเสร็จ
หลงัปี 2558 

กอ่สรา้งเสร็จ 

ด่านอรัญประเทศ 

กัมพชูา 

ถ. อ.พนมสารคาม-สระแกว้  

ถ.จนัทบุร-ี สระแกว้  

ปรบัปรุงทางรถไฟทีไ่มป่ลอดภยั 
(คลองสบิเกา้-อรญัประเทศ) 

1 1 

2 

3 
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โครงการสนบัสนนุ 
กอ่น 
55 

55 56 57 58 
ปี 59  

เป็นตน้ไป 

1. โครงการปรับปรงุทาง 2 สาย 
    (1) ระยะที ่5 ชมุทางแกง่คอย-แกง่เสอืเตน้, ชว่งสถานีสรุะนารายณ-์
ชมุทางบัวใหญแ่ละชว่งสถานีชมุทางถนนจริะ-ชมุทางบัวใหญ ่
 
    (2) ระยะที ่6 ชว่งชมุทางบัวใหญ-่หนองคาย  

2. สถานีขนสง่สนิคา้ 
    (3) คอนเทนเนอร ์(CY) หนองคาย  

กอ่สรา้งเสร็จหลงัปี 2558 

กอ่สรา้งเสร็จ 

สปป.ลาว 

ดา่นหนองคาย 

โครงการปรบัปรงุทางระยะที ่5  

โครงการปรบัปรงุทาง
ระยะที ่6  

สถานขีนสง่สนิคา้คอนเทนเนอร ์
(CY)หนองคาย 

3 

ดา่นหนองคาย จ. หนองคาย 

2 

1 

10 



ดา่นแมส่อด จ.ตาก 

โครงการสนบัสนนุ 55 56 57 58 ปี 59  
เป็นตน้ไป 

โครงการศกึษาความเหมาะสมโครงการ
กอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเมย แหง่ที ่2 

สถานขีนสง่สนิคา้แมส่อด 

ศกึษาออกแบบ 

กอ่สรา้งเสร็จ 

ด่านแม่สอด 

เมียนมาร์ 

สะพานขา้มแมน่ า้เมย 

สะพานขา้มแมน่ า้เมย 
แหง่ที ่2 

สถานขีนสง่สนิคา้แมส่อด 
บรเิวณถนนเลีย่งเมอืง 

11 



 
 
 
 

ศนูยซ์อ่มบ ารงุ 

ส 
  

 
 
 
 
 

สถานีละงู 

ทา่เรอืน ้าลกึปากบารา 

 
 
 
 
 
 
 

ทา่เรอืน ้าลกึสงขลา 2 

การเชือ่มตอ่กบั รฟท. 

ประตกูารขนสง่ดา้นทะเลอนัดามนั และสะพานเศรษฐกจิ (Landbridge) 

โครงการสนบัสนนุ 
กอ่น 
55 

55 56 57 58 
ปี 59  

เป็นตน้ไป 

กอ่สรา้งเรอืน ้าลกึปากบารา จ.สตลู 

กอ่สรา้งทา่เรอืน ้าลกึสงขลาแหง่ที ่2 จ.สงขลา 

ถนน ทล. 416 อ.ปะเหลยีน- อ.ทุง่หวา้ – อ.ละง ู

ทางรถไฟ สาย จะนะ – หาดใหญ-่ ปากบารา 
- ศกึษาออกแบบ 
- กอ่สรา้ง 

ศกึษาออกแบบ 

กอ่สรา้งเสร็จหลงั
ปี 2558 

กอ่สรา้งเสร็จ 

สถานคีวนกาหลง 

สิน้สดุ 2562 

สิน้สดุ 2560 

สิน้สดุ2561 

ทล. 416 อ.ปะเหลยีน-  
อ.ทุง่หวา้ – อ.ละง ู

ทางรถไฟจะนะ-หาดใหญ-่ปากบารา 
ระยะทาง 142  กโิลเมตร 
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เขื่อนยกระดับน า้ในแม่น า้เจ้าพระยา
เพื่อการเดินเรือ 

-เขื่อนตัวบน : จ.นครสวรรค์ 
- เขื่อนตัวล่าง : จ.สิงห์บุรี 

สถานีขนส่งทางล าน า้ฯ 
 จ.อ่างทอง อยู่ระหว่างทบทวน

การศกึษา 

สถานีขนส่งทางล าน า้ฯ จ. อยุธยา 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 ต.ค.2554 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้บริหาร
ท่าเรือ 

เขื่อนล่าง กม.205 

การขนสง่สนิคา้ทางล าน า้  

โครงการสนบัสนนุ กอ่น 
55 

55 56 57 58 ปี 59  
เป็นตน้
ไป 

สถานขีนสง่สนิคา้ทางล าน ้า จ.อยธุยา 

สถานขีนสง่สนิคา้ทางล าน ้า จ.อา่งทอง 

เขือ่นยกระดับน ้าในแมน่ ้าเจา้พระยาเพือ่การเดนิเรอื 

เขื่อนบน กม.345 

เขื่อนล่าง กม.205 

สิน้สดุ2561 

สิน้สดุ2559 

15 



การขนสง่ทางชายฝั่ง (ตรงั,ชุมพร,ตราด,สมุทรสาคร,แหลมฉบงั,ระนอง) 

โครงการสนบัสนุน กอ่น 
55 

55 56 57 58 ปี 59  
เป็นตน้
ไป 

กอ่สรา้งท่าเรอืชายฝ่ัง 
-  จ.ตรัง 
- จ.ตราด 
- จ.ชมุพร 
- จ.สมทุรสาคร 
- แหลมฉบัง  
(ท่าเทยีบเรอื A) 

ถนนสนับสนุนท่าเรอื
ชายฝ่ัง 
- จ.ตราด 1 เสน้ทาง 
- ระนอง 4 เสน้ทาง 

รวมท ัง้ส ิน้ 

ท่าเรือสมุทรสาคร 

ท่าเรือชุมพร 

ท่าเรือชายฝ่ัง จ.ตรัง 

ทา่เรอืแหลมฉบงั 
(ทา่เรอื A) 

ท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด 

กอ่สรา้งเสร็จหลงั
ปี 2558 

ศกึษาออกแบบ 

กอ่สรา้งเสร็จ 
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พฒันาการขนสง่ทางรถไฟ 

โครงการสนบัสนนุ 
กอ่น 
55 

55 56 57 58 
ปี 59  

เป็นตน้ไป 

กอ่สรา้งทางคู ่6 เสน้ทาง  
รวม 873 กม. 
- เสน้ทางประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร 
- เสน้ทางจริะ-ขอนแกน่ 
-เสน้ทางฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้- 
แกง่คอย และทางเชือ่ม 
- เสน้ทางนครปฐม-หนองปลาดกุ-หัวหนิ 
- เสน้ทางมาบกะเบา-จริะ 
- เสน้ทางลพบรุ-ีปากน ้าโพ 
ทางรถไฟสายใหม ่
- เสน้ทางบา้นไผ-่มหาสารคาม-
รอ้ยเอ็ด-มกุดาหาร-นครพนม 

ถนนเชือ่มโยงทางรถไฟ 
- เสน้ทางนครชยัศร ีจ.นครปฐม 
- เสน้ทางบางใหญ่,บางบัวทอง  
จ.นนทบรุ ี
-เสน้ทางเลีย่งเมอืงสันป่าตอง- 
หางดง จ.เชยีงใหม ่

รวมท ัง้ส ิน้ 

กอ่สรา้งเสร็จหลงัปี 2558 

กอ่สรา้งเสร็จ 

ประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร 167 กม. กม. (อยู่
ระหวา่งการศกึษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอยีด) 

มาบกระเบา –จริะ 132 กม. 
(ศกึษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบือ้งตน้แลว้เสร็จ) 

จริะ-ขอนแกน่ 185 กม. (อยูร่ะหวา่งการศกึษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด) 

ฉะเชงิเทรา –คลองสบิเกา้-แกง่คอย 106 กม. 
(ศกึษาออกแบบรายละเอยีดแลว้เสร็จ) 

นครปฐม-หนองปลา
ดกุ-หัวหนิ 165 กม. 

(ศกึษาความ
เหมาะสมและ

ออกแบบเบือ้งตน้
แลว้เสร็จ) 

ลพบรุ-ีปากน ้าโพ 
118 กม. (ศกึษา
ความเหมาะสมและ
ออกแบบเบือ้งตน้
แลว้เสร็จ) 

บ้านไผ่ - มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 336 กม.ขอ
งบประมาณศกึษาออกแบบ ปีพ.ศ. 2556 
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แผนงานระยะเร่งดว่น (พ.ศ. 2553-2558) 

ปรับปรุงพัฒนา สภาพงานทาง ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบรถจักรและลอ้เลือ่น 

1. ปรับปรงุความแข็งแรงของทางรถไฟ  

และระบบอาณัติสัญญาณ 

 
• ปรับปรุงความแข็งแรงของทาง ระยะทาง 2,272 กม. 

• เปลี่ยนไม้หมอนรองรางเป็นหมอนคอนกรีต ระยะทาง 

1,382 กม. 

• เปลี่ยนรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์  ระยะทาง 2,835 กม. 

• ก่อสร้างสะพานรองรับน ้าหนักเพลา 20 ตัน/เพลา จ้านวน 

1,648 แห่ง  

• เปลี่ยนประแจเป็นประแจกลหมู่ไฟฟ้า 233 สถานี 

• เปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 223 สถานี 

• แก้ไขปัญหาจุดตัดโดยก่อสร้างสะพาน/ทางลอดต่างระดับ  

114 แห่ง และปิดทางลักผ่าน 540 แห่ง  

• ติดตั งเครื่องกั นอัตโนมัติ 1,026 แห่ง  

• ติดตั งโครงข่ายระบบโทรคมนาคมของ รฟท. ทั่วประเทศ  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาหัวรถจักรและเครื่องกล  

 
2.1 เร่งรัดปรับปรุงฝูงหัวรถจักร  

      1)  จัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเก่า จ้านวน  

            77 คัน  

• รถจักรดีเซลไฟฟ้า (20 ตัน/เพลา) 7 คัน  

• รถจักรดีเซลไฟฟ้า (15 ตัน/เพลา) 7 คัน  

• รถจักรดีเซลไฟฟ้า (20 ตัน/เพลา) 13 คัน  

• รถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน  

      2)  ซ่อมบ้ารุงขนาดใหญ่ (Refurbish) หัวรถจักร  

           Alstom 56 คัน  

2.2 เร่งรัดจัดหาระบบล้อเลื่อน  

      1) จัดหารถโบกี บรรทุกสินค้า 308 คัน 

      2)  จัดหารถโดยสารรูปแบบชุด 6 ขบวน  

      3)  จัดหารถโดยสารดีเซลปรับอากาศ 20 ขบวน  

      4) จัดหารถดีเซลรางธรรมดา 58 คัน 

บูรณะทางเดิม 

จัดหาหัวรถจักรเพิม่เตมิ 
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มต ิครม. เมือ่ 27 เม.ย. 53 เห็นชอบแผนลงทุน
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2553-2558 รวมถงึการพฒันารถไฟทางคู่
ระยะเร่งด่วน 873 กม. ภายใตก้รอบวงเงิน 
176,808 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 6 เสน้ทาง 
   

1. ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แกง่คอย 
ระยะทาง 106 กม. 
2.   ลพบรุ-ีปากน ้าโพ 
ระยะทาง 118 กม. 
3.   มาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ 
ระยะทาง 132 กม. 
4.   ชมุทางถนนจริะ-ขอนแกน่ 
ระยะทาง 185 กม. 
5.   นครปฐม-ชมุทางหนองปลาดกุ-หวัหนิ 
ระยะทาง 165 กม. 
6.   ประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร 
ระยะทาง 167 กม. 
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ระยะแรก (78 กม.) 

ระยะที ่2 (106 กม.) 

รถไฟทางคูใ่นปัจจุบนั 

รถไฟทางคู+่ ทางขนสง่สิน้คา้ในปัจจุบนั 

ฉะเชงิเทรา– ศรรีาชา -แหลมฉบงั     

(เปิดใชง้าน มกราคม  2555) 

เรง่โครงการรถไฟทางคู ่
โดยเฉพาะชว่งส าคญัทีเ่สรมิ  
ESB ระยะทาง 184 กม. 

ฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้–แกง่คอย 

(อยูร่ะหวา่งการพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

การกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ 
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จบการน าเสนอ 

ขอขอบคณุ 
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http://www.laemchabangport.com/lcp/Internet/TH/gallery_download.php?gallery=116
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