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	 ในอดตีทีผ่่านมา	การพฒันาโครงข่ายทางถนนยงัขาดการบรูณาการร่วมกับการพฒันาโครงข่าย
ทางราง	ท�าให้เกิดปัญหาการเวนคืนพื้นที่	การแบ่งแยกชุมชน	และขาดการยอมรับของประชาชน 
ในพ้ืนที	่รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายทางถนนและโครงข่ายทางรางทีเ่น้นการพฒันาไปในพืน้ท่ีชุมชน 
ทีม่คีวามเจรญิอยูแ่ล้ว	ท�าให้จ�ากดัการพฒันาเมอืง	ไม่มกีารกระจายความเจรญิไปยงัพืน้ทีใ่หม่	นอกจากนี ้
ด้วยโครงข่ายทางถนนในปัจจุบันมีการใช้เส้นทางร่วมกันของรถในท้องถิ่นและรถขนส่งสินค้า 
ระหว่างภูมิภาคที่ใช้ความเร็วในการเดินทาง	ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภยับนโครงข่ายถนนและการกระจาย 
การพัฒนาไปสู่พื้นที่ใหม่	 นายกรัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้มีนโยบาย 
ให้กระทรวง	คมนาคม	พิจารณาแนวทางในการพฒันาโครงข่ายถนนทีม่แีนวตรง	ไม่ผ่านชมุชน 
ไม่ซ�า้แนวถนนเดมิ	เพื่อพฒันาความเจริญไปสูพ่ื้นทีใ่หม่	สร้างชมุชนเมอืงใหม่เพื่อรองรบั
การพัฒนาประเทศในอนาคต
	 จากด�าริของนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงคมนาคม	 ภายใต้การก�ากับของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม	นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หรือมอเตอร์เวย์เป็นค�าตอบของการพฒันาโครงข่ายทางถนนในอนาคตทีเ่หมาะสม	ในขณะเดยีวกนั
กระทรวงคมนาคมยงัได้พฒันาโครงข่ายทางรางตามแนวคิดยทุธศาสตร์ชาติเพือ่ลดต้นทนุโลจสิตกิส์	
ผลักดันให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงข่ายถนน
	 ดังน้ัน	 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	กระทรวงคมนาคม	จึงได ้
เสนอแนวคดิ	“การบรูณาการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงร่วมกบัระบบราง 
(MR-MAP)”	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่	 บรรเทาปัญหาเรื่องผลกระทบ 
ของประชาชนจากการเวนคืนพื้นที่และการแบ่งแยกชุมชน	ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด 
การกระจายความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่พื้นที่ใหม่

การพัฒนาโครงข�ายคมนาคมขนส�งในอดีต

นโยบายส�าคัญ
ในการพัฒนามอเตอร์เวย์และระบบรางร�วมกัน

เน้นการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม	เศรษฐกิจ
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค�านึงถึงผลกระทบการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชนเป็นหลัก
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วางแผนพร้อมกัน แต่ไม่จ�าเป็นต้องก่อสร้างพร้อมกัน 
ขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
โดยเป็นการบูรณาการแผนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ
ที่สมบูรณ์แบบทั้งโครงข่าย

ใช้เขตทางที่มีอยู�อย�างเต็มที่ โดยบูรณาการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองและระบบรางร่วมกัน

ลดการเวนคืนพื้นที่โดยไม�จ�าเป็นและการแบ่งแยกชุมชน
พัฒนาความเจริญไปสู�พื้นที่ใหม�
ปรบัปรงุการเชือ่มต�อโครงข�าย	ท้ังทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 
และระบบราง

เพิ่มความสะดวก คล�องตัว และความปลอดภัย
ส�าหรบัผูโ้ดยสารและการขนส่งสนิค้า	โดยแยกการจราจร

ทางไกลออกจากการจราจรในพื้นที่

แก้ปัญหาทางรถไฟในเขตเมอืงทีม่คีวามแออดั	โดยพฒันา

เส้นทางเลี่ยงเมือง

ปรับปรุงการเชื่อมต�อระหว�างประเทศของโครงข ่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง
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จากนโยบาย สู�กระบวนการศึกษาและจัดท�าแผน
การพัฒนาโครงข�ายทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง
และระบบราง (MR-MAP)
	 จากนโยบายในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง	 เพื่อแก้ไขปัญหาการเวนคืน 
และการแบ่งแยกชุมชน	 รวมถึงปัญหาด้านการจราจร	กรมทางหลวง	 ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดท�า
แผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง	(MR-MAP)	โดยมุ่งเน้นที่การศึกษา
และวิเคราะห์อย่างรอบด้าน	ดังนี้

	 ปรบัปรงุแผนการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงให้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทางเศรษฐกจิ	

สังคม	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

	 บรูณาการแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงร่วมกบัแผนพฒันาระบบราง	ทัง้รถไฟทางคู	่รถไฟสายใหม่	และรถไฟ

ความเร็วสูง	เพื่อแก้ปัญหาการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชน	สร้างความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่	ลดปัญหาด้านการจราจรและ 

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทางหลวงและ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

	 ก�าหนดแนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น	 รูปแบบโครงการ	ประเมินค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ	

และการเงินเบื้องต้น

	 ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการโดยการจัดท�ารายการตรวจสอบข้อมูล 

ด้านสิง่แวดล้อม	(Environmental	Checklist)	เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบัโครงการและน�าเสนอ

มาตรการป้องกันแก้ไข	รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เพื่อน�ามาปรับปรุงการศึกษาของโครงการ 

ให้มคีวามเหมาะสม	ลดผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ต่อประชาชนในพืน้ที	่และมคีวามสอดคล้องกบัสภาพพืน้ทีข่องโครงการมากทีส่ดุ

การปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การบูรณาการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง

ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม	เศรษฐกิจ	และการเงินเบื้องต้น

การด�าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลดการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชน
เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค
และการขนส่งระหว่างประเทศ
ลดระยะเวลาในการเดินทางและขนส่ง
ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นทั้งในเขตเมือง
และบริเวณด่านการค้าชายแดน
พัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่
โดยใช้การเชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบ

ประโยชน�
โครงการ

การจดัท�ารายการตรวจสอบข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น	(Environmental	Checklist)	
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	 การด�าเนินการโครงการศึกษาพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง	มีการทบทวนและพิจารณาความสอดคล้อง 
ในด้านต่างๆ	ดังนี้

N1

N2 N3

E1

E2

E3

E4

E5

E6

S2

S3

S1

W6

W5

W3/ W4

W2

W1

Motorway

MR1

MR2
MR3

MR4

MR5

MR6

MR7

MR10

MR8

MR9

พิจารณาความสอดคล้องกบันโยบายด้านการบรูณาการพฒันาโครงข่ายทางหลวง

พเิศษระหว่างเมอืงและระบบรางเพือ่ลดการเวนคนืและการแบ่งแยกพืน้ทีข่องประชาชน

บูรณาการมอเตอร์เวย์
ร่วมกับระบบราง
ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แมสอดแมสอด

ตากตาก

กำแพงเพชรกำแพงเพชร

เชียงใหมเชียงใหม

เดนชัยเดนชัย

เชียงรายเชียงราย

เชียงของเชียงของ

ขอนแกนขอนแกน
รอยเอ็ดรอยเอ็ด

ยโสธรยโสธร

มุกดาหารมุกดาหาร

นครพนมนครพนม

บานไผบานไผ

ศรีสะเกษศรีสะเกษ
ชุมทางถนนจิระชุมทางถนนจิระ

อุบลราชธาน�อุบลราชธาน�

ชองเม็กชองเม็ก

หนองคายหนองคาย

ปากน้ำโพปากน้ำโพ

ลพบุรีลพบุรี
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

กาญจนบุรีกาญจนบุรี

ชุมทางแกงคอยชุมทางแกงคอย
ชุมทางบานภาชีชุมทางบานภาชี

มาบกะเบามาบกะเบา

ศรีราชาศรีราชา

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

ระยองระยอง

จันทบุรีจันทบุรี

ตราดตราด

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

นครปฐมนครปฐมบานพุน้ำรอนบานพุน้ำรอน

หัวหินหัวหิน

ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ

ชุมพรชุมพร

ระนองระนอง

สุราษฎรธาน�สุราษฎรธาน�

ทานุนทานุน
ทับปุดทับปุด

ดอนสักดอนสัก

กระบี่กระบี่

สงขลาสงขลา
หาดใหญหาดใหญ

ปาดังเบซารปาดังเบซาร

65

4

5

6

7

7

8

9

10 11

12

1

3
2

4

5

6

7

3 4

2
31

1

2

1

2

เชียงใหมเชียงใหม

นครราชสีมานครราชสีมา

หนองคายหนองคาย

พิษณุโลกพิษณุโลก

ระยองระยอง
หัวหินหัวหิน

สุราษฎรธาน�สุราษฎรธาน�

ปาดังเบซารปาดังเบซาร

2

1

1

2

3
4

1

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

เชื่อมต�อ
สปป.ลาว
คุนหมิง

เชื่อมต�อ
ชายแดนไทย-
มาเลเซีย

แผนมอเตอร์เวย์

แผนรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่

แผนรถไฟความเร็วสูง

แนวคิดโครงข่ายแผนมอเตอร์เวย์และระบบราง

พิจารณาความสอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ	และ
พื้นที่ส�าคัญต่างๆ	เช่น	พื้นที่ด่านการค้า 

ชายแดน	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อ 

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่	 และ

อ�านวยความสะดวกในการเดินทางและ 

การขนส่งสนิค้าระหว่างพืน้ทีต่่างๆ	เชือ่มโยง 

การเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ

พิจ า รณา แผน แม ่ บ ทภ าย ใ ต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ	พื้นที่และเมืองน่าอยู ่
อัจฉริยะ	เพือ่ให้โครงข่ายทางหลวงพเิศษ

ระหว่างเมอืงและระบบรางเชือ่มโยงพืน้ที่

ศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ	เมอืงหลกั	เมอืง

ขนาดกลาง	 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่

พิจารณาแผนแม่บทการพฒันาทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	
2560-2579)	 โดยพิจารณาสถานะความเหมาะสมของโครงการ	 ทั้งที่ศึกษาความ 

เหมาะสมแล้ว	ทีอ่ยูใ่นระหว่างการก่อสร้างหรอืทีย่งัไม่ได้มกีารศกึษา	เพือ่คดัเลอืกแนวเส้นทางที	่

เหมาะสมและพิจารณาความเป็นไปได้ในการบูรณาการร่วมกับระบบราง

พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับ
แผนการพฒันาโครงการทางรถไฟทางคู	่	รถไฟสายใหม่		และรถไฟความเรว็สูง 
ทบทวนแผนการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่	 รถไฟสายใหม่	 รถไฟความเร็วสูง	 เพื่อ 

พิจารณาความเป็นไปได้ในการบูรณาการแนวเส้นทางระบบรางร่วมกับทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมอืง

ทางคู่ระยะเร่งด่วน
ทางคู่ระยะที่	2
ทางรถไฟสายใหม่
ทางรถไฟสายใหม่ระยะถัดไป

แผนระยะเร่งด่วน
แผนระยะกลาง
แผนระยะยาว

เชียงราย-นราธิวาส

กรุงเทพฯ/ชลบุร�-หนองคาย

บึงกาฬ-สุร�นทร�

N - S Corridors 3 เส�นทาง

ตาก-นครพนม

กาญจนบุร�-อ�บลราชธานี

กาญจนบุร�-สระแก�ว

E - W Corridors 6 เส�นทาง

กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด

ชุมพร-ระนอง

สุราษฎร�ธานี-ภูเก็ต

แนวเส�นทางเชื่อมต�อ
กรุงเทพฯ และปร�มณฑล

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR6

MR7

MR8

MR9

MR10
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การพิจารณาก�าหนดรูปแบบ
การพัฒนามอเตอร์เวย์และระบบราง

N1

S2

N2
ด�านหนองคาย

ด�านแม�สาย

N3
ด�านบึงกาฬ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

S1

W5

W6

W4
W3

W2

W1
ด�านนครพนม

ด�านมุกดาหาร

ด�านช�องเม็ก

ด�านช�องจอม

ด�านอรัญประเทศ

ด�านคลองใหญ�

ด�านพ�น้ำร�อน

ด�านเจดีย�สามองค�

ด�านแม�สอด

แหลมฉบัง

ชุมพร

ดอนสัก

ด�านปาดังเบซาร�
นราธิวาส

ระนอง

ภูเก็ต

สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห�งที่ 6

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR10

MR6

MR7

MR8

MR9

เชียงราย-นราธิวาส

กรุงเทพฯ/ชลบุร�-หนองคาย

บึงกาฬ-สุร�นทร�

N - S Corridors

ตาก-นครพนม

กาญจนบุร�-อ�บลราชธานี

กาญจนบุร�-สระแก�ว

E - W Corridors

กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด

ชุมพร-ระนอง

สุราษฎร�ธานี-ภูเก็ต

B - MR
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3
และเส�นทางเชื่อมต�อกรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑล

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR6

MR7

MR8

MR9

MR10

เชื่อมการเดินทางและขนส่งระหว่าง	 เมียนมา-สปป.ลาว- 

ภาคเหนือ-ภาคกลาง-ภาคใต้-มาเลเซีย	 ด้วยเส้นทาง

เชียงราย-นราธิวาส

เช่ือมการเดินทางและขนส่งระหว่าง	 กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล-ภาคตะวันออก-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- 

สปป.ลาว	ด้วยเส้นทางกรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย

เชือ่มการเดนิทางและขนส่งระหว่าง	สปป.ลาว-ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ-กัมพูชา	ด้วยเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์

เส้นทางในแนวเหนือ-ใต้

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR6

MR7

MR8

MR9

เส้นทางในแนวตะวันออก-ตะวันตก

เชื่อมการเดินทางและขนส่งระหว่าง	 เมียนมา-ภาคเหนือ

ตอนล่าง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว	 ด้วยเส้นทาง

ตาก-นครพนม

เชื่อมการเดินทางและขนส่งระหว่าง	 ภาคกลาง-ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว	 ด้วยเส้นทางนครสวรรค์-

อุบลราชธานี

เชือ่มการเดนิทางและขนส่งระหว่าง	เมียนมา-กรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล-ภาคตะวันออก-กัมพูชา	 ด้วยเส ้นทาง

กาญจนบุรี-สระแก้ว

เช่ือมการเดินทางและขนส่งระหว่าง	 กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล-ภาคตะวันออก-กัมพูชา	 ด้วยเส้นทางกรุงเทพฯ-

ระยอง/ตราด

รองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งฝั ่งอ่าวไทยและฝั ่ง

อันดามันตอนบน	ด้วยเส้นทางชุมพร-ระนอง

รองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งฝั ่งอ่าวไทยและฝั ่ง

อันดามันตอนล่าง	ด้วยเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

MR10

MR10

ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองด้วยวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร	รอบที่	3

เชื่อมต่อการเดินทางจากวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 

รอบที่	2	 และ	3	 ด้วยเส้นทางส่วนต่อขยายทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมือง	ธนบุรี-ปากท่อ	ช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ	เส้นทาง 

ส่วนต่อขยายทางพเิศษอดุรรถัยา	ช่วงบางปะอนิ-สพุรรรณบรุ ี

และเส้นทางเชื่อมต่อภาคตะวันออกด้วยเส้นทาง	 จตุโชติ- 

วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	รอบที	่3	(ด้านตะวันออก)
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แนวเส้นทางโครงการ
 ตามแผนแม�บท MR-MAP
  10 เส้นทาง
MR1	:	เชียงราย-นราธิวาส

MR4	:	ตาก-นครพนม
	 เชื่อมต่อชายแดนเมียนมาที่	จ.ตาก	ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	แห่งที่	2	ที่	
จ.นครพนม	และแห่งที	่3	ที่	จ.มุกดาหาร	แบ่งออกเป็น	5	ช่วง	ได้แก่	(1)	ตาก-แม่สอด 
(2)	 พิษณุโลก-ตาก	 (3)	 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์	 (4)	 เพชรบูรณ์-ขอนแก่น	 และ 
(5)	ขอนแก่น-นครพนม

MR2	:	กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย

MR3	:	บึงกาฬ-สุรินทร์

MR5	:	นครสวรรค์-อุบลราชธานี

	 แนวเส้นทางแบ่งออกเป็น	2	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 ส่วนที่	1	 เส้นทางเชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล	 โดยจะใช้แนวเส้นทางที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง	 
ในปัจจุบัน	ได้แก่	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	สายบางปะอิน-นครราชสีมา	ระยะทาง 
196	กม.	และส่วนที	่2	เส้นทางในอนาคต	เชื่อมภาคตะวันออก-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เริ่มจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบังที่	 จ.ชลบุรี	 และไปสิ้นสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเพื่อไปเชื่อมกับชายแดน	 สปป.ลาว	 ที่ด่านหนองคาย	 จ.หนองคาย	 แบ่งออก
เป็น	4	ช่วง	ได้แก่	(1)	นครราชสีมา-ขอนแก่น	(2)	ขอนแก่น-หนองคาย	(3)	แหลมฉบัง- 
ปราจีนบุรี	และ	(4)	ปราจีนบุรี-นครราชสีมา	

	 จากชายแดน	สปป.ลาว	ที่ด่านบึงกาฬ	ผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เชื่อม
ไปจนถึงชายแดนประเทศกัมพูชา	 แบ่งออกเป็น	4	 ช่วง	 ได้แก่	(1)	 ร้อยเอ็ด-บึงกาฬ 
(2)	ร้อยเอ็ด-สุรินทร	์(3)	สุรินทร์-ด่านช่องจอม	(4)	สุรินทร์-ด่านช่องสะง�า

	 เชื่อมต่อโครงข่ายในแนวตะวันออก-ตะวันตก	 ไปยังชายแดน	 สปป.ลาว	 ผ่าน
ด่านช่องเม็ก	 และเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	 แห่งที่	6	 	 ท่ี	 จ.อุบลราชธานี 
แบ่งออกเป็น	4	ช่วง	ได้แก่	(1)	นครสวรรค์-นครราชสมีา	(2)	นครราชสมีา-อบุลราชธาน	ี 
(3)	อุบลราชธานี-ช่องเม็ก	และ	(4)	อุบลราชธานี-นาตาล

2,237	กม.

897	กม.

479	กม.

872	กม.

712	กม.

	 เชื่อมโยงเส้นทางจากชายแดนประเทศเมียนมา	 และ	 สปป.ลาว	 บริเวณด่าน 
แม่สาย	และด่านเชยีงของ	จ.เชียงราย	ถงึชายแดนใต้	จ.นราธวิาส	เช่ือมต่อกบัประเทศ
มาเลเซีย	แบ่งออกเป็น	14	ช่วง	ได้แก	่(1)	เชียงราย-เชียงของ	(2)	เชียงราย-แม่สาย 
(3)	เชียงใหม่-เชียงราย	(4)	พิษณุโลก-เชียงใหม่	(5)	ล�าปาง-พะเยา	(6)	นครสวรรค์- 
พิษณุโลก	(7)	สุพรรณบุรี-นครสวรรค์	(8)	นครปฐม-สุพรรณบุรี	(9)	นครปฐม-ชะอ�า	 
(10)	ชะอ�า-ชมุพร	(11)	ชุมพร-สรุาษฎร์ธานี	(12)	สรุาษฎร์ธานี-สงขลา	(13)	สงขลา-สะเดา 
และ	(14)	สงขลา-นราธิวาส
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MR7	:	กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด

MR9	:	สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

MR8	:	ชุมพร-ระนอง

MR6	:	กาญจนบุรี-สระแก้ว

	 แนวเส้นทางเร่ิมต้นจากกรงุเทพมหานครเพ่ือเชือ่มสูภ่าคตะวนัออกโดยใช้ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง	 สายกรุงเทพ-พัทยา-มาบตาพุด	 ท่ีเปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน 
โดยมีระยะทาง	181	กม.	และบรเิวณ	จ.ชลบรุ	ีจะมีเส้นทางตามแผนในอนาคตเพือ่เชือ่มต่อ 
ด่านชายแดนประเทศกมัพชูาบรเิวณด่านคลองใหญ่	จ.ตราด	แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ได้แก่	
(1)	ชลบุรี-ระยอง	และ	(2)	ระยอง-ตราด

	 เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสินค้าทะเลทั้ง	2	ฝั่ง	คือ	ฝั่งอ่าวไทยที	่จ.สุราษฎร์ธานี	
และฝ่ังอนัดามนัที	่จ.ภูเกต็	และรองรบัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้	
(SEC)	แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ได้แก่	(1)	สุราษฎร์ธานี-พังงา	และ	(2)	พังงา-ภูเก็ต

	 เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสินค้าทางทะเลทั้ง	 2	ฝั่ง	คือฝั่งอ่าวไทย	ที	่ จ.ชุมพร 
และฝ่ังอนัดามนัที	่จ.ระนอง	และรองรบัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้ 
(SEC)

	 แนวเส้นทางแบ่งออกเป็น	2	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 ส่วนที่	 1	 เส้นทางเชื่อม
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ไปยงั	จ.กาญจนบรุ	ีได้แก่	ทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี	 ระยะทาง	96	 กม.	 ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างใน
ปัจจุบัน	และส่วนที่	2	 เส้นทางในอนาคต	 เชื่อมจากชายแดนประเทศเมียนมา	ที่ด่าน
พุน�้าร้อน	 จ.กาญจนบุร	ี ผ่านวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังประเทศกัมพูชา	
ที่ด่านอรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	แบ่งออกเป็น	4	ช่วง	ได้แก่	(1)	กาญจนบุรี-พุน�า้ร้อน 
(2)	จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	รอบที่	3	(ด้านตะวันออก)	(3)	วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร	รอบที่	3	(ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี	และ	(4)	ปราจีนบุรี-
สระแก้ว

MR10	:	เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 	 	 	 	 แนวเส้นทางแบ่งออกเป็น	3	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 ส่วนที่	1	 วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร	 รอบที่	2	(ถนนกาญจนาภิเษก)	 ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน 
โดยมกีารเกบ็ค่าผ่านทางในด้านตะวนัออก	ส�าหรบัด้านตะวนัตกอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ
ให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
 ส่วนท่ี	2	วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	รอบที	่3	เป็นเส้นทางตามแผนในอนาคต	
เพื่อแยกการจราจรทางไกลและการเดินทางเข้าเมือง	 เชื่อมโยงเส้นทางในทุกภูมิภาค
เข้าหากัน	แบ่งออกเป็น	5	ช่วง	ได้แก	่(1)	ด้านเหนือ	ช่วง	สุพรรณบุรี-ทล.32	(2)	ด้าน
ตะวันออก	ช่วง	ทล.32-ทล.305	(3)	ด้านตะวันออก	ช่วง	ทล.305-ทล.34	(4)	ด้านใต้	
ช่วง	ทล.34-ทล.35	และ	(5)	ด้านตะวันตก	ช่วง	ทล.35-นครปฐม	และจากนครปฐม-
สุพรรณบุรี	ในด้านตะวันตก	ใช้แนวเส้นทางร่วมกับ	MR1
	 ส่วนที่	 3	 เส้นทางเชื่อมวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 รอบ	2	 และ	3 
แบ่งออกเป็น	4	 ช่วง	(1)	 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข	 ช่วงรังสิต-บางปะอิน	
(2)	บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว	ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน	(3)	บ้านแพ้ว-
ปากท่อ	และ	(4)	ส่วนต่อขยายทางพิเศษอุดรรัถยา	ช่วงบางปะอิน-สุพรรณบุรี

382	กม.

472	กม.

89	กม.

229	กม.

605	กม.

9

ใช้สําห
รับ

ประก
อบการป

ระช
ุม งา

นศึกษาค
วาม

เหมาะส
ม ด้าน

เศรษ
ฐกิจ วิศวกรร

ม  

แล
ะผลกระท

บต่อส่ิงแว
ดล้อม (P

re-F
easib

ility
 Study) ภ

าย
ใต้การศ

ึกษา M
R-M

AP เท่
าน้ั

น



แนวคิดรูปแบบเบื้องต้นของ

การพัฒนามอเตอร์เวย์และระบบราง
ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางการบูรณาการการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง	มีประเด็นด้าน

การออกแบบที่ต้องให้ความส�าคัญหลายส่วน	 โดยเฉพาะเรื่องการเข้าออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 และการเข้าออก

สถานีรถไฟ	 โดยแนวคิดในเบื้องต้นส�าหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 และลดผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงการร่วมกัน	มีดังนี้

กรณพีฒันาทางหลวงพิเศษระหว�างเมอืงระบบเดยีว : 
ก�าหนดหน้าตดัโดยมทีางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงอย่างต�า่	

4	ช่องจราจร	(รวม	2	ทิศทาง)	แบ่งทิศทางการจราจรด้วย

เกาะหรือก�าแพงกั้น	(Barrier	Median)	 และมีถนนบริการ

ด้านข้าง	(ริมเขตทาง)	ตามความจ�าเป็น	ระหว่างทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองและถนนบริการจะกั้นด้วยเกาะหรือรั้ว

กรณีพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองร�วมกับระบบราง (ทางรถไฟหรือรถไฟความเร็วสูง)
ก�าหนดการใช้พืน้ท่ีเขตทางโดยให้ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงทัง้	2	ทศิทาง	อยู่คู่กัน	โดยชดิไปด้านใดหนึง่ของเขตทาง 

และทางรถไฟหรือรถไฟความเรว็สงูทกุทางวิง่	(Track)	อยูต่ดิกนัในอกีฝ่ังหนึง่ของเขตทาง	ระหว่างระบบรางและทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง	กั้นด้วยเกาะหรือก�าแพงกั้น	(Barrier	Median)	และจัดให้มีถนนบริการด้านข้าง	(ริมเขตทาง)	ตาม

ความจ�าเป็น	ระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง/ระบบราง	และถนนบริการจะกั้นด้วยเกาะหรือรั้ว

กรณีพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว�างเมืองร�วมกับทาง
รถไฟและรถไฟความเร็วสูงทั้ง 3 ระบบ: 
ก�าหนดการใช้พื้นที่เขตทางโดยให้ทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมอืงทัง้	2	ทิศทาง	อยูคู่ก่นั	โดยชดิไปด้านใดหนึง่ของเขตทาง 

รถไฟชิดไปอีกฝั่งหนึ่งของเขตทาง	 ส่วนรถไฟความเร็วสูง 

อยู ่ตรงกลางระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ

ทางรถไฟ	ระหว่างแต่ละระบบกั้นด้วยเกาะ	รั้ว	หรือก�าแพง

ก้ัน	(Barrier	Median)	 และจัดให้มีถนนบริการด้านข้าง 

(ริมเขตทาง)	 ตามความจ�าเป็น	 ระหว่างทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมอืงหรอืทางรถไฟ	 และถนนบรกิารจะกัน้ด้วยเกาะ

หรอืรัว้

ทั้งนี้	การก�าหนดต�าแหน่งของระบบรางและทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองให้แต่ละระบบอยู่ติดกัน	 แทนท่ีจะให้ระบบราง

อยูต่รงกลางและมทีางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงขนาบ	2	ข้าง	

เนื่องด้วยเหตุผลว่า	 หากระบบรางถูกขนาบด้วยทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองทั้ง	2	ด้าน	การบริหารจัดการ	การซ่อม

บ�ารุงระบบรางจะท�าได้ยาก	การเข้าถงึสถานจีะท�าได้ยากกว่า	

รวมทัง้	เป็นข้อจ�ากดัในการพฒันาพืน้ทีใ่นการขนถา่ยสนิค้า	

กิจกรรมในการขนถ่าสินค้าและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องต่าง	 ๆ 

ไม่สามารถท�าได้บรเิวณกึง่กลางทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง

การวางต�าแหน่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟ
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	 บรเิวณจดุตดัระหว่างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงกบัถนนอืน่	ๆ จะออกแบบเป็น 

ทางแยกต่างระดับ	 โดยให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองยกข้ามหรือลอดถนนที่ 

ตัดผ่านตามความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศ	 ส่วนถนนบริการ	 (Service 

Road)	ทีอ่ยู่ทางด้านข้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงจะตัดกับถนนทีท่างหลวงพเิศษ 

ระหว่างเมืองข้ามหรือลอดผ่านเพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงการเดินทางของ

ประชาชนบริเวณพื้นที่ด้านข้างทางหลวงพิเศษระหว่าเมือง

	 กรณีท่ีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัฒนาตามแนวเขตทารถไฟเดิมแล้วผ่านพื้นที่ชุมชนขนาดเล็กหรือสถานีรถไฟขนาดเล็ก	

พิจารณาออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงให้เป็นทางยกระดับข้ามพื้นทีด่ังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและการเวนคืนที่ดิน	

	 ลักษณะของการออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 บริเวณช่วงที่มีสถาน ี

รถไฟอยู่ด้านข้างของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 (Motorway)	 จะมีถนนบริการ 

(Service	 Road)	 อยู่ด้านข้างทางรถไฟและทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	 ใช้เป็นเส้นทาง 

เข้า-ออกสถานี	 	 โดยการเข้า-ออกสถานีจากถนนบริการฝั่งที่ไม่ได้อยู่ติดทางรถไฟ 

จะใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนและทางรถไฟ	

	 รูปแบบของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริเวณทางเข้า-ออก	 ถนนเข้า-ออก 

ที่เชื่อมโยงกับถนนภายนอกในฝั่งที่ติดกับทางรถไฟจะออกแบบเป็นสะพานยกระดับ

ข้ามทางรถไฟเพือ่เข้าสูท่างหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	ส่วนทางเข้า-ออกทางหลวงพเิศษ 

ระหว่างเมืองฝั่งที่ติดกับทางรถไฟจะสามารถเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ที่

ระดับพื้น	(At-Grade)	

	 นอกจากนี	้จะมสีะพานยกระดบั	(ทางสายรอง)	ข้ามแนวทางหลวงพเิศษระหว่าง

เมืองกับทางรถไฟ	เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชุมชนทั้งสองฝั่ง	

	 ตามล�าดับชัน้ของโครงข่ายถนน	ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงจะท�าหน้าทีใ่นการ

เชื่อมโยงการจราจรทางไกลระหว่างเมืองในการเชื่อมโยงการจราจรจากทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองเข้าสู่พื้นที่ต้นทาง/ปลายทางของการเดินทางหรือขนส่งสินค้า

จะอาศัยโครงข่ายถนนในล�าดับรองลงไป	 	 ดังนั้น	 แนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองบริเวณเมืองใหญ่	 จะออกแบบให้เป็นแนวเส้นทางที่อ้อมเล่ียงตัวเมือง

ไม่ตัดผ่านเข้าไปในเขตเมือง	 ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการ	 เวนคืนพื้นที่ในเขต

เมืองที่มักเป็นประเด็นปัญหาที่มีความอ่อนไหวมากในการพัฒนาโครงการ	ส่วนทาง

บริเวณจุดตัดกับถนนถนนอื่น	ๆ	

รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง	กรณีผ่านชุมชนขนาดเล็ก	

รปูแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงและระบบราง	กรณผ่ีานชมุชนขนาดใหญ่	

รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	บริเวณสถานีรถไฟ

รปูแบบบริเวณทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง

รถไฟมีทางเลือกในการก�าหนดแนวเส้นทางได้ทั้งรูปแบบที่ให้แนวเส้นทางตัดผ่านตัวเมือง	ซึ่งจะมีความเหมาะสมในกรณีที่มีทางรถไฟ

เดิมผ่านเมืองอยู่แล้ว	หรืออีกทางเลือกหนึ่ง	คือ	 ให้แนวเส้นทางรถไฟไม่ผ่านตัวเมืองเป็นแนวเลี่ยงเมืองคู่ขนานไปกับทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	และพัฒนาสถานีแห่งใหม่นอกเมืองโดยจัดให้มีระบบขนส่งสายรอง	 (Feeder	 Line)	ที่เป็นถนนหรือระบบรางตามความ

เหมาะสมเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง	 ลักษณะนี้จะช่วยลดผลกระทบในการเวนคืนพื้นที่ในเมืองและกระตุ้นการพัฒนาเมืองไปสู่

พื้นที่ใหม่	เหมาะกับการพัฒนาโครงการทางรถไฟหรือรถไฟความเร็วสูงสายใหม่	
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!!MR1-10 ชะอ�ำ-ชุมพร

พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	500	เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	พบสถานศึกษา	25	แห่ง	

ศาสนสถาน	17	แห่ง	สถานพยาบาล	6	แห่ง	และชุมชน	71	ชุมชน	
• ในระยะ	1	กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	2	แห่ง	

ได้แก่	บ้านวังด้วน	(เนิน	2)	และบ้านวังด้วน	(เนิน	1)	

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	187,128	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน	
64,180	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	122,948	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ :	อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	รถไฟความเร็วสูง	ช่วงหัวหิน-สุราษฎร์ธาน	ีอยู่ระหว่าง

ทบทวนการศึกษาความเหมาะสม

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพัฒนา :	พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ต่อจากช่วงนครปฐม-
ชะอ�า	 เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน	 และ 
มกีารเสนอให้โครงการรถไฟความเรว็สงูสายใต้	หลงัจากสถานหีวัหนิ 
เป็นต้นไปปรับแนวเส้นทางและการออกแบบเพื่อให้บูรณาการ 
การใช้เขตทางร่วมกับมอเตอร์เวย์	

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร
• ระยะทาง : 341 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 3 จังหวัด 16 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.เพชรบุรี 2 อ�าเภอ :	อ.ท่ายาง	และ	อ.ชะอ�า
• จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 อ�าเภอ :	อ.หัวหิน	อ.ปราณบุรี	อ.สาม

ร้อยยอด	อ.กุยบุร	ีอ.เมืองประจวบคีรีขันธ	์อ.ทับสะแก	
อ.บางสะพาน	และ	อ.บางสะพานน้อย

• จ.ชุมพร 6 อ�าเภอ :	อ.ปะทิว	อ.ท่าแซะ	อ.เมืองชุมพร	อ.สวี	
อ.ทุ่งตะโก	และ	อ.หลังสวน

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 15 แห�ง ได้แก� 

• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 4 แห่ง :  
จ.เพชรบุรี	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ชะอ�า 
จ.ประจวบคีรีขันธ์	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	
และ	อ.บางสะพานน้อย 
จ.ชุมพร	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.สวี

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 3 แห่ง :  
จ.ประจวบคีรีขันธ์	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.สามร้อยยอด	และ	
อ.บางสะพาน 
จ.ชุมพร	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ท่าแซะ

• จุดพักรถ (Rest Stop) 8 แห่ง : 
จ.เพชรบุรี		1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ท่ายาง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์	4	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ปราณบุรี	อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์	อ.ทับสะแก	และ	อ.บางสะพาน 
จ.ชุมพร	3	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ปะทิว	อ.เมืองชุมพร	และ	
อ.ทุ่งตะโก

เป็นเส้นทางเชือ่มโยงการเดนิทางจากภาคกลางสูภ่าคใต้	และเป็นทางเลอืก 
ในการเดินทางเพิ่มเติมจากทางหลวงหมายเลข	4	หรือถนนเพชรเกษม	
นอกจากนี้	 เส้นทางนี้จะเป็นส่วนของเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต	้(Southern	Economic	Corridor:	SEC)	
โดยท่ีบริเวณจังหวัดชุมพรเส้นทางจะตัดกับเส้นทาง	MR8	 หรือ	M83 
ชุมพร-ระนอง	 ซี่งเป็นเส้นทาง	Land	Bridge	 เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทยในอนาคต

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR1 เชียงใหม�-นราธิวาส

ช�วง MR1-10 ชะอ�ำ-ชุมพร
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	500	 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	พบสถานศึกษา	3	แห่ง	

ศาสนสถาน	1	แห่ง	สถานพยาบาล	5	แห่ง	และชุมชน	16	ชมุชน	
• ในระยะ	1	กิโลเมตรจากสองฝ่ังแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	1	แห่ง	ได้แก่	 

แหล่งโบราณคดีท่าผาก-น�า้รอบ		

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	86,687	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน		
24,705	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง		61,982	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ :	อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	โครงการทางรถไฟความเร็วสูง	ช่วงหัวหิน-สุราษฎร์ธาน	ี

อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม	และโครงการทางรถไฟทาง
คู่	ช่วงชุมพร-	สุราษฎร์ธาน	ีอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	และ
พิจารณา	EIA

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพัฒนา :	 พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟ
ความเร็วสูง	 ท้ังน้ี	 เสนอให้โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ 
ปรบัแนวเส้นทางและการออกแบบเพือ่ให้บรูณาการการใช้เขตทาง
ร่วมกับมอเตอร์เวย์เช่นเดียวกับ	ช่วงชะอ�า-ชุมพร	

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.เคียนซา	จ.สุราษฎร์ธานี
• ระยะทาง : 131 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 2 จังหวัด 7 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.ชุมพร 2 อ�าเภอ :	อ.หลังสวน	และ	อ.ละแม	
• จ.สุราษฎร์ธานี 5 อ�าเภอ : อ.ท่าชนะ	อ.ไชยา	อ.ท่าฉาง	

อ.พุนพิน	และ	อ.เคียนซา

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 5 แห�ง ได้แก� 

• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง :  
จ.สุราษฎร์ธานี	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ไชยา

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง :  
จ.ชุมพร	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ละแม 
จ.สุราษฎร์ธานี	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.พุนพิน

• จุดพักรถ (Rest Stop) 2 แห่ง : 
จ.สุราษฎร์ธานี	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ท่าชนะ	และ	อ.พุนพิน

เป็นเส้นทางต่อเนื่องจากช่วงชะอ�า-ชุมพร	ท�าหน้าที่เชื่อมโยงการจราจร
จากพืน้ท่ีตอนบนของประเทศสูภ่าคใต้ตอนล่าง	และเชือ่มโยงภายในพืน้ที่
ภาคใต้ตอนล่างและตอนบน	โดยเฉพาะเป็นเส้นทางทีเ่ชือ่มโยงระหว่าง	2	
จงัหวดั	ในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้	(Southern	Economic	Corridor:	
SEC)	คอื	จงัหวดัชมุพร	และสรุาษฎร์ธาน	ีรวมทัง้เป็นส่วนของเส้นทางที่ 
จะเชื่อมต่อไปถึงประตูการค้าระหว่างประเทศท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย	
โดยเส้นทางช่วงนี้จะช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งและ
แบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข	41	

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR1 เชียงใหม�-นราธิวาส

ช�วง MR1-11 ชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี

!!MR1-11 ชุมพร-สรุำษฎร์ธำนี
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	 500	 เมตรจากสองฝั ่งแนวเส้นทาง	 พบสถานศึกษา 

15	แห่ง	ศาสนสถาน	10	แห่ง	สถานพยาบาล	8	แห่ง	และชมุชน	80	ชมุชน	
• ในระยะ	1	กโิลเมตรจากสองฝ่ังแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	1	แห่ง	ได้แก่ 

ถ�้าทองพรรณรา	

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	137,354	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน	
40,452	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	96,902	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	โครงการรถไฟความเร็วสูง	ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบ

ซาร์	ผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมแล้ว	และโครงการรถไฟ
ทางคู่	ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติโครงการและพิจารณา	EIA	

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพัฒนา :	 แนวเส้นทางพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับ
รถไฟความเร็วสูง	ทั้งนี	้ เสนอให้โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้
ปรบัแนวเส้นทางและการออกแบบเพือ่ให้บรูณาการการใช้เขตทาง
ร่วมกับมอเตอร์เวย	์

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.เคียนซา	จ.สุราษฎร์ธานี
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.รัตภูม	ิจ.สงขลา
• ระยะทาง : 231 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 4 จังหวัด 19 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.สุราษฎร์ธานี 3 อ�าเภอ :	อ.เคียนซา	อ.พระแสง	และ	
อ.เวียงสระ

• จ.นครศรีธรรมราช 5 อ�าเภอ :	อ.ถ�้าพรรณรา	อ.ทุ่งใหญ	่
อ.นาบอน	อ.ทุ่งสง	และ	อ.ชะอวด

• จ.พัทลุง 9 อ�าเภอ :	อ.ป่าพะยอม	อ.ศรีบรรพต	อ.ควนขนุน	
อ.ศรีนครินทร	์อ.เมืองพัทลุง	อ.กงหรา	อ.เขาชัยสน	 
อ.ตะโหมด	และ	อ.ป่าบอน

• จ.สงขลา 2 อ�าเภอ :	อ.รัตภูม	ิและ	อ.หาดใหญ่

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 11 แห�ง ได้แก� 

• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 3 แห่ง :  
จ.สุราษฎร์ธานี		1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.เวียงสระ 
จ.นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ชะอวด 
จ.สงขลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.รัตภูมิ

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง :  
จ.นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.นาบอน 
จ.พัทลุง	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ศรีนครินทร์

• จุดพักรถ (Rest Stop) 6 แห่ง : 
จ.สุราษฎร์ธานี		1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.เคียนซา 
จ.นครศรีธรรมราช	2	แห่ง	:	อ.ทุ่งใหญ	่และ	อ.ทุ่งสง 
จ.พัทลุง	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ควนขนุน	และ	อ.เขาชัยสน 
จ.สงขลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.หาดใหญ่

แนวเส้นทางเชื่อมโยงการจราจรสู่ภาคใต้ตอนล่าง	 และพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้	(SEC)	กับเมืองหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	รวมทั้งเป็น
เส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปถึงประตูการค้าระหว่างประเทศที่ชายแดนไทย-
มาเลเซีย	 ช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน�้าลึกสงขลาซึ่งเป็น
ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลักของภาคใต้ตอนล่าง	 ช่วงนี้จะ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งและแบ่งเบาการจราจรบน
ทางหลวงหมายเลข	4	และ	41	

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR1 เชียงใหม�-นราธิวาส

ช�วง MR1-12 สุรำษฎร์ธำนี-สงขลำ

!!MR1-12 สรุำษฎร์ธำน-ีสงขลำ
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มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	40,787	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน		
9,500	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง		31,287	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	หาดใหญ่-ด่านสะเดา	ผ่าน

ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม	ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด	
และรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบแล้ว

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รปูแบบการพฒันา :	พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์แยกออกจากทางรถไฟ
ตลอดแนว	 โดยใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 สายสงขลา-ชายแดนไทย/มาเลเซีย	
(ด่านสะเดา)		

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.บางกล�่า	จ.สงขลา
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.สะเดา	จ.สงขลา
• ระยะทาง : 69 กม. (มีแนวเส้นทางเชื่อมเข้า-ออกสนามบิน

หาดใหญ่ (Spur Line) ระยะทาง 7.86กิโลเมตร)
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 1 จังหวัด 4 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.สงขลา : อ.บางกล�่า	อ.หาดใหญ	่อ.คลองหอยโข่ง	และ	
อ.สะเดา

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 1 แห�ง ได้แก�

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 1 แห่ง :  
จ.สงขลา	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.คลองหอยโข่ง

ท�าหน้าทีเ่ป็นเส้นทางสาขาทีแ่ยกออกจากแนวแกนกระดกูหลกั	(M8	หรอื 
MR1)	 บริเวณ	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ 
ภาคใต้	โดยด้านเหนือเชือ่มโยงไปยงัอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสงขลา	บรรจบกับ 
ทางหลวงหมายเลข	414	สามารถใช้เป็นเส้นทางเชือ่มไปยงัท่าเรอืน�า้ลกึ 
สงขลา	 ส่วนทางด้านใต้เชื่อมโยงไปยังประตูการค้าชายแดนไทย-
มาเลเซีย	 ท่ีด่านสะเดา	 อ.สะเดา	 จ.สงขลา	 เชื่อมต่อกับรัฐเกดาห์ของ
มาเลเซีย	 มอเตอร์เวย์ช่วงนี้เป็นเส้นทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
การพฒันาเขตเศรษฐกจิโดยเป็นส่วนของเส้นทางท่ีเชือ่มโยงระหว่างพืน้ที ่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต	้(SEC)	กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(SEZ)	
สงขลา

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR1 เชียงใหม�-นราธิวาส

ช�วง MR1-13 สงขลำ-สะเดำ

!!MR1-13 สงขลำ-สะเดำ
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	500	 เมตร	 จากสองฝั ่งแนวเส้นทาง	 พบสถานศึกษา 

62	แห่ง	ศาสนสถาน	81	แห่ง	สถานพยาบาล	20	แห่ง	และชุมชน	
130	ชุมชน	

• ในระยะ	1	กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	ไม่พบโบราณสถาน		

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม		149,750	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน		
33,806	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง		115,944	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	รถไฟทางคู่สายใหม	่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ	

อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รปูแบบการพฒันา :	แนวเส้นทางพัฒนาเป็น 
มอเตอร์เวย์	 โดยใช้เขตทางร่วมกับรถไฟ
ปัจจุบัน	 	 ทั้งนี้	 ในอนาคตหากมาเลเซีย 
มีการพัฒนาโครงการทางรถไฟ	The	East	
Coast	Rail	Link	(ECRL)	 ซึ่งเป็นรถไฟ
ขนาดทางมาตรฐานจาก	Port	Klang	มายัง
เมืองโกตาบารู	 รัฐกลันตัน	 อาจพิจารณา
พัฒนาโครงข ่ายทางรถไฟขนาดทาง 
มาตรฐานจากหาดใหญ่ไปเชือ่มต่อกบัเส้น
ทาง	ECRL		

เชื่อมต่อพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กับเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้	 และเป็น
เส้นทางท่ีเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้	 (SEC)	 กับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน	 (SEZ)	 นราธิวาส	 อีกทั้ง 
แนวเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
ทางบกกบัประเทศมาเลเซยี	บรเิวณพรมแดน
ติดต่อกับรัฐกลันตัน	 ตามทางหลวงเอเชีย 
เส้นทาง	AH3	และทางรถไฟช่วงรนัเตาปันยงั 
-ปาเซร์มัส	(ปัจจุบัน	ไม่มีการเดินรถระหว่าง
ประเทศ)	เส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR1 เชียงใหม�-เชียงราย

ช�วง MR1-14 สงขลำ-นรำธิวำส

!!MR1-14 สงขลำ-นรำธวิำส

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.รัตภูม	ิจ.สงขลา
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.สุไหงโก-ลก	จ.นราธิวาส
• ระยะทาง : 249 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 4 จังหวัด 16 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.สงขลา 4 อ�าเภอ :	อ.หาดใหญ่	อ.คลองหอยโข่ง	อ.จะนะ	
และ	อ.เทพา

• จ.ปัตตานี 5 อ�าเภอ :	อ.โคกโพธิ์	อ.แม่ลาน	อ.ยะรัง	
อ.มายอ	และ	อ.ทุ่งยางแดง

• จ.ยะลา 2 อ�าเภอ :	อ.เมืองยะลา	และ	อ.รามัน
• จ.นราธิวาส 5 อ�าเภอ :	อ.รือเสาะ	อ.ระแงะ	อ.เจาะไอร้อง	

อ.สุไหงปาดี	และ	อ.สุไหงโก-ลก
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area)
ทั้งหมด 9 แห�ง ได้แก� 
• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 2 แห่ง :  

จ.สงขลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.เทพา 
จ.นราธิวาส	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.รือเสาะ

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 3 แห่ง :  
จ.สงขลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.หาดใหญ่ 
จ.ปัตตานี	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.แม่ลาน 
จ.นราธิวาส	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.สุไหงปาดี

• จุดพักรถ (Rest Stop) 4 แห่ง :  
จ.สงขลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.จะนะ 
จ.ยะลา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.รามัน 
จ.นราธิวาส	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ระแงะ 
จ.ปัตตานี	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.โคกโพธิ์
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	500	 เมตร	 จากสองฝั ่งแนวเส้นทาง	 พบสถานศึกษา 

5	แห่ง	ศาสนสถาน	5	แห่ง	สถานพยาบาล	1	แห่ง	และชมุชน	22	ชมุชน
• ในระยะ	1	กโิลเมตรจากสองฝ่ังแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	1	แห่ง	คือ 

น�้าตกลากลอย	

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	130,336	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน			
4,586	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	125,750	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	แนวเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่	ช่วงชุมพร	-	ระนอง	

อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบรายละเอียดและจัดท�ารายงาน	EIA	
และแนวเส้นทางรถไฟสายปัจจุบัน	สาบคอคอดกระ	เปิดให้บริการ
แล้ว	

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพฒันา :	แนวเส้นทางพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์	โดยบรูณาการ 
การใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่	2	 ระบบ	คือ	ทางรถไฟ	
Land	Bridge	 ท่ีเชื่อมโยงระหว่าง	2	 ท่าเรือ	 และ	 ทางรถไฟ 
ในโครงข่ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย	โดยมีจดุเชือ่มต่อโครงข่าย 
มอเตอร์เวย์กับเส้นทางนครปฐม-นราธิวาส	 (M8)	 บริเวณ 
อ�าเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	บริเวณแหลมริ่ว	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	บริเวณอ่าวอ่าง	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง
• ระยะทาง : 89 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 2 จังหวัด 3 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.ชุมพร 2 อ�าเภอ : อ.หลังสวน	และ	อ.พะโต๊ะ
• จ.ระนอง 1 อ�าเภอ :	อ.เมืองระนอง

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 3 แห�ง ได้แก� 

• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง :  
จ.ชุมพร	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.พะโต๊ะ

• จุดพักรถ (Rest Stop) 2 แห่ง : 
จ.ชุมพร	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.หลังสวน	และ	อ.พะโต๊ะ

เป็นเส้นทางทีเ่ชือ่มโยงระหว่างท่าเรอืน�า้
ลกึแห่งใหม่	2	แห่ง	ทีม่แีผนจะพฒันาข้ึน
ตามนโยบายการพัฒนา	Land	Bridge	
ชมุพร-ระนอง	เพือ่เชือ่มต่อท่าเรอืสองฝ่ัง 
ได้แก่	 ท่าเรือทางฝั่งอ่าวไทย	 บริเวณ
จงัหวดัชมุพร	และท่าเรอืทางฝ่ังอนัดามนั	
บริเวณจังหวัดระนอง	

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง  MR8 ชุมพร-ระนอง

!! MR8 ชุมพร-ระนอง
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	 500	 เมตร	 จากสองฝั ่งแนวเส้นทาง	 ประกอบด้วย 

สถานศึกษา	13	แห่ง	ศาสนสถาน	6	แห่ง	 สถานพยาบาล	2	แห่ง	
และชุมชน	30	ชุมชน

• ในระยะ	1	กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	8	แห่ง	
ได้แก่	เขาพงังา,	เขาพงังา	2,	เขาเฒ่า	7,	ถ�า้กลาง	(ถ�า้แสงธรรมนมิติร), 
	ถ�้าผึ้ง	1,	ถ�้าผึ้ง	2,	ถ�้าผึ้ง	3,	และ	ถ�้าพระ

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	103,304	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน	
11,770	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	91,534	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ		MR-MAP
• ระบบราง :	รถไฟทางคู่สายใหม	่ช่างสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก	

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้ว	และช่วง
สุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น	อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพัฒนา :	ช่วงอ�าเภอ
ดอนสัก	 ถึงจุดตัดกับทางรถไฟ
สายใต้	 ในอ�าเภอบ้านนาเดิม	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พัฒนาเป็น 
มอเตอร ์เวย ์	 โดยบูรณาการ 
การใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟ
สายใหม่	 ใช้แนวเขตทางของ
ทางหลวงหมายเลข	44	หลงัจาก 
น้ัน	 ช่วงทางรถไฟสายใต้-พังงา	
แนวทางรถไฟจะแยกออกจาก
มอเตอร ์ เวย ์	 โดยทางรถไฟ 
จะใช้แนวตามการออกแบบของ
โครงการทางรถไฟสายใหม่	ช่วง
สุราษฎร์ธานี-ดอนสัก	

เชื่อมโยงจากท่าเรือดอนสัก	 จังหวัด
สุราษฎร ์ธานี	 ไปยัง จังหวัดกระบี	่
และจังหวัดพังงา	 เป ็นทางเลือก 
ในการเดินทางและขนส่งเพิ่มเติม 
จากทางหลวงหมายเลข	44	

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

ช�วง MR9-1 สุรำษฎร์ธำนี-พังงำ

!!MR9-1 สรุำษฎร์ธำน-ีพงังำ • จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา
• ระยะทาง : 175 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 3 จังหวัด 11 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.สุราษฎร์ธานี 7 อ�าเภอ : อ.ดอนสัก	อ.กาญจนดิษฐ์	
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	อ.บ้านนาเดิม	อ.พุนพิน	อ.เคียนซา	
และ	อ.พระแสง

• จ.กระบี่ 2 อ�าเภอ :	อ.ปลายพระยา	และ	อ.อ่าวลึก
• จ.พังงา 2 อ�าเภอ :	อ.ทับปุด	และ	อ.เมืองพังงา

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 7 แห�ง ได้แก� 

• ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง :  
จ.สุราษฎร์ธานี:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.พระแสง

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 3 แห่ง :  
จ.สุราษฎร์ธานี	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ดอนสัก	และ	
อ.บ้านนาเดิม 
จ.พังงา	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ทับปุด

• จุดพักรถ (Rest Stop) 3 แห่ง : 
จ.สุราษฎร์ธานี	2	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.กาญจนดิษฐ	์และ	
อ.เคียนซา 
จ.กระบี่	1	แห่ง	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ปลายพระยา
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พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระยะ	500	 เมตร	 จากสองฝั ่งแนวเส้นทาง	 พบสถานศึกษา 

5	แห่ง	ศาสนสถาน	6	แห่ง	สถานพยาบาล	1	แห่ง	และชมุชน	10	ชมุชน
• ในระยะ	1	กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง	พบโบราณสถาน	3	แห่ง	

คือ	วัดมาตุคุณาราม	เขาพังงา	1	และ	เขาพังงา	2	

มูลค่าการลงทุนส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์
มูลค่าการลงทุนรวม	53,770	ล้านบาท	แบ่งเป็น	ค่าเวนคืนที่ดิน	 
6,039	ล้านบาท	และค่าก่อสร้าง	47,731	ล้านบาท

สถานะโครงการปัจจุบัน
• มอเตอร์เวย์ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ	เบื้องต้น 

ในโครงการ	MR-MAP
• ระบบราง :	รถไฟทางคู่สายใหม	่ท่านุ่น-ภูเก็ต	อยู่ระหว่างการศึกษา

ความเหมาะสม

รายละเอียดแนวเส้นทาง

• รูปแบบการพัฒนา :	 พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ โดยบูรณาการ 
การใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่		

• จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง :	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา
• จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง :	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต
• ระยะทาง : 54 กม.
• แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ : 2 จังหวัด 3 อ�าเภอ ได้แก่

• จ.พังงา 2 อ�าเภอ :	อ.เมืองพังงา	และ	อ.ตะกั่วทุ่ง
• จ.ภูเก็ต 1 อ�าเภอ :	อ.ถลาง

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) 
ทั้งหมด 2 แห�ง ได้แก�

• สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 1 แห่ง :  
จ.พังงา	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.ตะกั่วทุ่ง

• จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง : 
จ.พังงา	:	ตั้งอยู่บริเวณ	อ.เมืองพังงา

เชื่อมต่อจากเส้นทางช่วงสุราษฎร์ธานี-พังงา	 เข้าสู ่จังหวัดภูเก็ต 
เมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย		

ความส�าคัญของแนวเส้นทาง

เส้นทาง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

ช�วง MR9-2 พังงำ-ภูเก็ต

!!MR9-2 พงังำ-ภเูก็ต
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