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กระทรวงคมนาคม

ท่ีผ�านมาใน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) กระทรวงคมนาคมได�เร�งรัดดำเนินการโครงการต�าง ๆ ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานด�านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
โดยได�ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการด�านคมนาคมขนส�ง ระยะเร�งด�วน พ.ศ. 2559 จำนวน 20 โครงการ วงเง�นลงทุน 1,399,970.56 ล�านบาท โดยแบ�งเป�น

โครงการจัดนิทรรศการสร�างการรับรู�เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ
ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ และยุทธศาสตร�โครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านการคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
และส�งเสร�มพัฒนาความรู�ด�านการคมนาคมขนส�งและความปลอดภัย
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

Better Life

คมนาคมไทย รากฐานของการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน

ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558 - 2565

ยุทธศาสตร�
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทย ระยะ 20 ป�

สู� 5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคมนาคมไทย

(พ.ศ. 2560 - 2579)

จาก 2016 มุ�งสู� Thailand 2017
เดินหน�าสานต�อการพัฒนาด�านคมนาคมขนส�ง

สร�างรากฐานความมั่นคงทางสังคม
คืนความสุขให�ประชาชน

สร�างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ด�วยการมีโครงสร�างพ�้นฐานที่ดี
มีประสิทธิภาพ

เสร�มสร�างความมั่นคงปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส�ง โดยพัฒนา
ระบบคมนาคมที่ปลอดภัยลดอ�บัติเหตุ

สร�างโอกาสสำหรับการใช�ประโยชน�สูงสุด จากการ
เป�นประชาคมอาเซียน โดยการเช่ือมต�อโครงข�าย
ในประเทศกับประเทศเพ�อ่นบ�านอย�างมีประสิทธิภาพ

การเพ��มข�ดความสามารถทางหลวง

เพ�่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญ

ของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ�่อนบ�าน การพัฒนาโครงข�ายขนส�ง
สาธารณะเพ�่อแก�ไขป�ญหาจราจรใน

กรุงเทพมหานครและปร�มณฑล

การพัฒนาโครงข�ายรถไฟ
ระหว�างเมือง

การเพ��มข�ดความสามารถ
ในการให�บร�การ
ขนส�งทางอากาศ

5 แผนงาน ยุทธศาสตร�หลัก เพ�่อสร�างอนาคตประเทศ

โครงการที่คณะรัฐมนตร�อนุมัติดำเนินโครงการแล�ว 15 โครงการ ได�แก�

การพัฒนาโครงข�าย
การขนส�งทางน้ำ

 รถไฟทางคู� ช�วงชุมทางถนนจ�ระ - ขอนแก�น 23,802.00 ล.บ.
 รถไฟทางคู� ช�วงประจวบคีร�ขันธ� - ชุมพร 17,249.90 ล.บ.
 รถไฟทางคู� ช�วงนครปฐม - หัวหิน 20,046.41 ล.บ.
 รถไฟทางคู� ช�วงลพบุร� - ปากน้ำโพ 24,722.28 ล.บ.
 รถไฟทางคู� ช�วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจ�ระ 29,448.31 ล.บ.

โครงการที่อยู�ระหว�างนำเสนอคณะรัฐมนตร� หร�ออยู�ระหว�างการศึกษา/เจรจา 5 โครงการ ได�แก�
 รถไฟฟ�าสายสีม�วง ช�วงเตาปูน - ราษฎร�บูรณะ 128,235.00 ล.บ.
 รถไฟความเร็วสูง ช�วงกรุงเทพฯ - หัวหิน 94,673.16 ล.บ.

 ทางหลวงพ�เศษ สายบางปะอิน - นครราชสีมา 73,133.00 ล.บ.
 ทางหลวงพ�เศษ สายบางใหญ� - กาญจนบุร� 46,941.00 ล.บ.
 การพัฒนาท�าเทียบเร�อชายฝ��ง A ที่ท�าเร�อแหลมฉบัง 1,705.18 ล.บ.
 การพัฒนาศูนย�การขนส�งตู�สินค�า 1,820.74 ล.บ.
 ทางรถไฟที่ท�าเร�อแหลมฉบัง (ระยะที่ 1)
 การพัฒนาท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 50,322.24 ล.บ.

 รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ�อน ช�วงบางซื่อ - หัวหมาก 44,157.76 ล.บ.
 และสีแดงเข�ม ช�วงบางซื่อ - หัวลำโพง
 รถไฟฟ�าสายสีชมพ� ช�วงแคราย - มีนบุร� 53,485.50 ล.บ.
 รถไฟฟ�าสายสีเหลือง ช�วงลาดพร�าว - สำโรง 51,806.70 ล.บ.
 รถไฟฟ�าสายสีส�ม ช�วงศูนย�วัฒนธรรม - มีนบุร� 114,062.40 ล.บ.
 ทางหลวงพ�เศษ สายพัทยา - มาบตาพ�ด 17,819.47 ล.บ.

 รถไฟความเร็วสูง ช�วงกรุงเทพฯ - ระยอง 152,528.00 ล.บ.
 รถไฟความเร็วสูงไทย - จ�น (ช�วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) 229,614.29 ล.บ

 รถไฟความเร็วสูงไทย - ญี่ปุ�น  (ช�วงกรุงเทพฯ - พ�ษณุโลก) 224,416.00 ล.บ.

ในป� พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) กระทรวงคมนาคมได�ขับเคลื่อนการลงทุนด�านโครงสร�างพ�้นฐานของประเทศให�เป�นไปตามยุทธศาสตร�และแผนที่กำหนด
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด�านคมนาคมขนส�ง ระยะเร�งด�วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) จำนวน 36 โครงการ วงเง�นลงทุน 895,757.55 ล�านบาท

เพ�่อให�เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต�อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน

 โครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคม เป�นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ให�ก�าวหน�า เป�นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให�เจร�ญ มั่นคง และสร�าง
ความสุขให�แก�ประชาชนอย�างยั่งยืน ตามว�สัยทัศน�ของกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป� 
(พ.ศ. 2560 - 2579) “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป�นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว 
ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร�ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร�างพ�น้ฐานและระบบโลจ�สติกส� โดยมุ�งเน�นการแก�ไขป�ญหาการจราจร สร�างความคล�องตัว

ในการเดินทางและการขนส�ง ป�องกันและลดป�ญหาอ�บัติเหตุจากการคมนาคม และสร�าง
การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวโลก โดยกระทรวงคมนาคม
มี “ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ�้นฐานด�านการคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565” 
และ “ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทย ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560 - 2579)” 
เป�นแนวทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทย ให�สำเร็จตามเป�าประสงค�ของ
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ดังนี้
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แนวคิดการพัฒนาสู�อนาคตอย�างยั่งยืน
Innovation & Management 

มุ�งเน�นการพัฒนาระบบคมนาคมไทย บนพ�้นฐานของ “การคิดค�นนวัตกรรม” และ “การบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”

Green & Safe Transport
การขนส�งที่ปลอดภัยและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

Transport Efficiency
การขนส�งที่มีประสิทธิภาพ

Inclusive Transport
การเข�าถึงระบบขนส�งอย�างเสมอภาคและเท�าเทียม 

เน�นการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการให�เกิดประสิทธิภาพ
ด�วยการเชื่อมโยงถึงกันอย�างไร�รอยต�อ

1การบูรณาการระบบคมนาคมขนส�ง

ให�มีความสะดวกในการขนส�งสินค�า
และการเดินทาง พร�อมทั้งการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกต�างๆ

2การบร�การของภาคคมนาคมขนส�ง

เพื่อการกำกับดูแลให�เกิดประสิทธิภาพ
และสอดคล�องกับมาตรฐานสากล

3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย
กำกับดูแล และปฏิรูปองค�กร

ส�งเสริมวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต�ใช�พัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง

จัดตั้งสถาบันการพัฒนาและฝ�กอบรม
ด�านการขนส�ง เพื่อสร�างบุคลากร
ด�านการขนส�งที่มีคุณภาพ

4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร 5

พัฒนาและบูรณะทางหลวง
ขยายโครงข�ายทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง

ตลอดจนพัฒนาระบบขนส�งมวลชน
และขนส�งสาธารณะให�เพียงพอและทั่วถึง

รวมทั้งพัฒนาจุดเชื่อมต�อด�านการค�าชายแดน

ทางถนน 
พัฒนาระบบรถไฟระหว�างเมือง

ให�มีประสิทธิภาพ พร�อมปรับปรุง
ระบบอุปกรณ�และโครงสร�างพื้นฐาน

ให�ทันสมัย

ทางราง
 พัฒนาท�าเทียบเรือโดยสาร

ท�าเรือขนส�งสินค�า พร�อมเชื่อมโยงเส�นทาง
กับรูปแบบการเดินทาง

และการขนส�งอื่นได�อย�างรวดเร็วและปลอดภัย

ทางน้ำ
พัฒนาท�าอากาศยานหลัก

และท�าอากาศยานในภูมิภาค
พร�อมบริหารการจราจรทางอากาศ

อย�างเป�นระบบ

ทางอากาศ

ท�าเร�อ
ป�จจ�บัน ท�าเร�อชายฝ��งทะเล 18 แห�ง
  ท�าเร�อลำน้ำ 7 แห�ง
ป� 2565 ท�าเร�อชายฝ��งทะเล 23 แห�ง
  ท�าเร�อลำน้ำ 8 แห�ง
ท�าเร�อแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
ป� 2565 - รองรับตู�สินค�าได�
    18.8 ล�าน TEUs/ป�
  - รองรับการขนส�งรถยนต�
     เพ�่อการส�งออก 1.95 ล�านคัน/ป�
  - รองรับปร�มาณการขนถ�ายสินค�า
     2.568 เมตร�กตัน

ก�อสร�างท�าอากาศยาน
ป�จจ�บัน ท�าอากาศยานพาณิชย� 38 แห�ง
  ท�าอากาศยานท่ีไม�ใช�พาณิชย� 20 แห�ง
ป� 2565 ก�อสร�างท�าอากาศยานเพ��มอีก 1 แห�ง 
  (ท�าอากาศยานเบตง)
พัฒนาท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
ป�จจ�บัน จำนวนเที่ยวบิน 76 เที่ยว/ชม.
  จำนวนผู�โดยสาร 45 ล�านคน/ป�
  ปร�มาณการขนส�งสินค�า 1.3 ล�านตัน/ป�
ป� 2565 จำนวนเที่ยวบิน 80 เที่ยว/ชม.
  จำนวนผู�โดยสาร 65 ล�านคน/ป�
  ปร�มาณการขนส�งสินค�า 1.7 ล�านตัน/ป�
พัฒนาท�าอากาศยานดอนเมือง
ป�จจ�บัน จำนวนผู�โดยสาร 18 ล�านคน/ป�
ป� 2565 จำนวนผู�โดยสาร 30 ล�านคน/ป�
พัฒนาท�าอากาศยานภูเก็ต
ป�จจ�บัน จำนวนผู�โดยสาร 7.5 ล�านคน/ป�
ป� 2565 จำนวนผู�โดยสาร 12.5 ล�านคน/ป�
พัฒนาท�าอากาศยานแม�สอด
ป�จจ�บัน จำนวนผู�โดยสาร 8 หมื่นคน/ป�
ป� 2565 จำนวนผู�โดยสาร 3.6 แสนคน/ป�
พัฒนาท�าอากาศยานอ��ตะเภา
ป�จจ�บัน จำนวนผู�โดยสาร 8 แสนคน/ป�
ป� 2565 จำนวนผู�โดยสาร 3 ล�านคน/ป�

ขนาด 1.000 เมตร
ป�จจ�บัน ทางเดี่ยว 3,685 กม.
  ทางคู�/ทางสาม 358 กม.
ป� 2565 ทางคู�เพ��มเป�น 3,994 กม.
ขนาด 1.435 เมตร
ป� 2565 พัฒนา 4 เส�นทาง 1,039 กม.
รถไฟฟ�า
ป�จจ�บัน 4 สายทาง 80 กม.
ป� 2565 10 สายทาง 464 กม.

ขยายทางหลวงเป�น 4 ช�องจราจร
ป�จจ�บัน 12,112 กม.
ป� 2565 14,591 กม.
ก�อสร�างทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
ป�จจ�บัน 146 กม.
ป� 2565 600 กม.
บูรณะทางหลวงสายหลักระหว�างภาค
ป�จจ�บัน ทางหลวงชำรุดทรุดโทรม
ป� 2565 2,454 กม.
ศูนย�เปลี่ยนถ�ายรูปแบบการขนส�งสินค�า
ป� 2565 2 แห�ง (จ.เชียงราย และ จ.นครพนม)
สถานีขนส�งสินค�า
ป�จจ�บัน 3 แห�ง
ป� 2565 17 แห�ง
ถนนเชื่อมโยงแหล�งเกษตร/ท�องเที่ยว
ป�จจ�บัน 42,877.80 กม.
ป� 2565 49,327.94 กม.
แก�ไขป�ญหาจราจรในเขตเมืองพัฒนาทางหลวงชนบท
ป�จจ�บัน 271.91 กม.
ป� 2565 616.19 กม.
สะพานข�ามแม�น้ำขนาดใหญ�
ป�จจ�บัน 18 แห�ง
ป� 2565 23 แห�ง
สะพาน/อ�โมงค�ข�ามทางรถไฟ
ป�จจ�บัน 104 แห�ง
ป� 2565 211 แห�ง

ประเทศไทยจะได�รับผลที่
จากการพัฒนาครั้งนี้

ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส�งสินค�า

ความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถโดยสาร
กม./ชม. 60กม./ชม.

สัดส�วนการขนส�งสินค�าทางรางเพ��มข�้นจาก 

2.5% 5%

สัดส�วนการขนส�งสินค�าทางน้ำเพ��มข�้น

15% 19%

ต�นทุนโลจ�สติกส�ต�อ GDP ลดลงจากป�จจ�บัน

2%
สัดส�วนการเดินทางรถไฟฟ�าเพ��มข�้นจาก

5% 30%

สัดส�วนผู�เดินทางระหว�างจังหวัด
โดยรถยนต�ส�วนบุคคลลดลงจาก

59% 40%
ปร�มาณการขนส�งสินค�าผ�านเข�า - ออก
ณ ด�านการค�าชายแดนที่สำคัญเพ��มข�้น

5% ต�อป�
ปร�มาณผู�โดยสารทางรถไฟเพ��มข�้นจาก 

45

39
กม./ชม.60

ล�านคน
เที่ยว/ป� 75ล�านคน

เที่ยว/ป�

ล�านบาท/ป�

ไม�น�อยกว�า

ลดมูลค�าการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง ไม�น�อยกว�า

100,000
ความสามารถในการรองรับผู�โดยสาร
ณ ท�าอากาศยาน ในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร
(สุวรรณภูมิและดอนเมือง) จาก

63ล�านคน
เที่ยว/ป� 90ล�านคน

เที่ยว/ป�

ความสามารถในการรองรับผู�โดยสาร
ณ ท�าอากาศยานอ��ตะเภา เพ��มข�้นจาก 

8 แสนคน
/ป� 3 ล�านคน

/ป�
(ป� 2560)

การใช�ประโยชน�ท�าอากาศยานภูมิภาค เพ��มข�้นจาก 

8 ล�านคน
/ป� 23 ล�านคน

/ป�
(ภายในป� 2567)

ข�ดความสามารถการบร�หารจัดการ
จราจรทางอากาศ เพ��มข�้นจาก

6 แสน
เที่ยว/ป�

ล�าน
เที่ยว/ป�
(ในป� 2567)

(ป� 2559)

4 เป�าหมาย เชิงยุทธศาสตร�
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14.

แผนปฏิบัติการลงทุน
ด�านคมนาคมขนส�ง พ.ศ. 2560 (Action Plan)

จำนวน 36 โครงการ วงเง�นลงทุน 895,757.55 ล�านบาท

Better Connect, Better Life
Thailand Transport 2017

รถไฟทางคู� 10 เส�นทาง
408,616.28 ลบ. (ร�อยละ 45.62)
 ช�วงหัวหิน - ประจวบคีร�ขันธ� 10,239.58 ล.บ.
 ช�วงชุมพร - สุราษฎร�ธานี 23,384.91 ล.บ.
 ช�วงสุราษฎร�ธานี - สงขลา 51,823.83 ล.บ.
 ช�วงหาดใหญ� - ปาดังเบซาร� 7,941.80 ล.บ.
 ช�วงปากน้ำโพ - เด�นชัย 51,823.28 ล.บ.
 ช�วงเด�นชัย - เชียงใหม� 59,924.24 ล.บ.
 ช�วงเด�นชัย - เชียงราย - เชียงของ 76,978.82 ล.บ.
 ช�วงขอนแก�น - หนองคาย 26,065.75 ล.บ.
 ช�วงชุมทางถนนจ�ระ - อ�บลราชธานี 35,839.74 ล.บ.
 ช�วงบ�านไผ� - นครพนม  60,351.91 ล.บ.

รถไฟชานเมือง 2 เส�นทาง
26,639.07 ลบ. (ร�อยละ 2.97)

รถไฟฟ�าขนส�งมวลชน 6 เส�นทาง
221,148.35 ลบ. (ร�อยละ 24.69)
 สายสีน้ำเง�น บางแค - พ�ทธมณฑลสาย 4 21,197.00 ล.บ.
 สายสีส�ม ตลิ�งชัน - ศูนย�วัฒนธรรมฯ 123,354.00 ล.บ.
 สายสีเข�ยวเข�ม สมุทรปราการ - บางปู 12,146.00 ล.บ.
 สายสีเข�ยวเข�ม คูคต - ลำลูกกา 9,803.00 ล.บ.
 ระบบขนส�งทางรถไฟเชื่อมท�าอากาศยาน 31,149.35 ล.บ.
 ส�วนต�อขยาย ช�วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท
 ระบบขนส�งมวลชน จังหวัดภูเก็ต 23,499.00 ล.บ.

สิ�งอำนวยความสะดวกทางถนน
5 โครงการ 21,473.29 ล.บ.
(ร�อยละ 2.40)
 การพัฒนาจ�ดพักรถบรรทุก 550.00 ล.บ.
 ตามเส�นทางหลัก (บุร�รัมย� อ�ดรธานี กำแพงเพชร)
 ศูนย�เปลี่ยนถ�ายรูปแบบการขนส�ง  2,365.81 ล.บ.
 สินค�าเชียงของ
 ศูนย�การขนส�งชายแดน จ.นครพนม  1,053.62 ล.บ.
 การพัฒนาสถานีขนส�งสินค�าภูมิภาค  8,065.84 ล.บ.
 (ชายแดน 9 จังหวัด)
 การพัฒนาสถานีขนส�งสินค�าภูมิภาค  9,438.02 ล.บ.
 (เมืองหลัก 8 จังหวัด)  

การขนส�งทางน้ำ 3 โครงการ 
36,081.24 ลบ. (ร�อยละ 4.03)
 การเดินเร�อเฟอร�ร�่เชื่อมอ�าวไทยตอนบน  - ล.บ.
 การพัฒนาท�าเร�อเฟอร�ร�่  981.70 ล.บ.
 เชื่อมอ�าวไทยตอนบน
 ท�าเร�อแหลมฉบัง ระยะที่ 3 35,099.54 ล.บ.

ระบบบร�หารจัดการการขนส�งสาธารณะ
2 โครงการ 3,627.56 ลบ. (ร�อยละ 0.40)

 การบร�หารจัดการระบบตั๋วร�วม  1,355.34 ล.บ.
 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ�า จำนวน 2,272.22 ล.บ.
 200 คัน พร�อมสถานีประจ�ไฟฟ�า

ทางหลวงพ�เศษ และทางพ�เศษ 5 เส�นทาง
167,222.65 ลบ. (ร�อยละ 18.67)
 ทางหลวงพ�เศษ สายนครปฐม - ชะอำ 80,600.00 ล.บ.
 ทางหลวงพ�เศษ สายหาดใหญ�  30,500.00 ล.บ.
  - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 
 ทางพ�เศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง 31,244.00 ล.บ.
 - วงแหวนรอบนอก กทม. ด�านตะวันตก
 ทางด�วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2  14,382.00 ล.บ.
 และ E-W Corridor 
 ทางพ�เศษ สายกะทู� - ป�าตอง 10,496.65 ล.บ.

การขนส�งทางอากาศ 3 โครงการ
10,949.11 ลบ. (ร�อยละ 1.22)
 การพัฒนาท�าอากาศยานภูมิภาค 7,685.50 ล.บ.
 การปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป�า 3,263.61 ล.บ.
 สัมภาระ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ศูนย�ซ�อมบำรุงอากาศยาน - ล.บ.
 ณ ท�าอากาศยานอ��ตะเภา

ประกอบด�วยโครงการต�าง ๆ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

 สายสีแดงเข�ม ช�วงรังสิต - มธ. รังสิต 7,596.94 ล.บ.
 สายสีแดงอ�อน ส�วนต�อขยาย 19,042.13 ล.บ.
 ช�วงตลิ�งชัน - ศิร�ราช
 และตลิ�งชัน - ศาลายา
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รถไฟฟ�าที่เป�ดให�บร�การในป�จจ�บัน

ทางพ�เศษที่ดำเนินการตามแผน Action Plan 2560

รถไฟฟ�าที่กำลังก�อสร�าง/ดำเนินการ

รถไฟฟ�าที่ดำเนินการตามแผน Action Plan 2560

รถไฟฟ�าที่จะดำเนินการเพ��มเติมในอนาคต

จังหวัดในประเทศไทย

ทางหลวงเอเซียและอาเซียน

ทางหลวงพ�เศษ/ทางพ�เศษ

ทางรถไฟทางเดี่ยวในป�จจ�บัน

ทางรถไฟทางคู�ในป�จจ�บัน

ทางรถไฟทางคู� ระยะเร�งด�วน

ทางรถไฟทางคู� ระยะที่ 2

สัญลักษณ�ในแผนที่
ทางรถไฟสายใหม�

รถไฟความเร็วสูง

ท�าอากาศยานในประเทศ

ท�าอากาศยานนานาชาติ

ท�าเร�อสำคัญ

ท�าเร�อที่เตร�ยมก�อสร�าง

ท�าเร�อเฟอร�ร�่

ด�านศุลกากร

จ�ดพักรถบรรทุก

ศูนย�เปลี่ยนถ�ายรูปแบบ
การขนส�งสินค�าเชียงของ
/ศูนย�การขนส�งชายแดน 
จ.นครพนม

สถานีขนส�งสินค�า

ความคืบหน�ารถไฟฟ�า ในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล

เป�ดให�บร�การแล�ว 
สายสีเข�ยวเข�ม ช�วงหมอชิต - แบร��ง
สายสีเข�ยวอ�อน ช�วงสนามกีฬาแห�งชาติ - บางหว�า
สายสีน้ำเง�น ช�วงบางซื่อ - หัวลำโพง
ARL ช�วงพญาไท - สุวรรณภูมิ
สายสีม�วง ช�วงบางใหญ� - เตาปูน

อยู�ระหว�างการดำเนินการก�อสร�าง
สายสีแดงเข�ม ช�วงบางซื่อ - รังสิต
สายสีแดงอ�อน ช�วงบางซื่อ - ตลิ�งชัน
สายสีน้ำเง�น ช�วงบางซื่อ - ท�าพระ
และหัวลำโพง - บางแค
สายสีเข�ยวเข�ม ช�วงแบร��ง - สมุทรปราการ
สายสีเข�ยวเข�ม ช�วงหมอชิต - คูคต

ประกวดราคาแล�วเสร็จ เตร�ยมก�อสร�าง
สายสีชมพ� ช�วงแคราย - มีนบุร�
สายสีเหลือง ช�วงลาดพร�าว - สำโรง
สายสีส�ม ช�วงศูนย�วัฒนธรรม - มีนบุร�

ผ�านการอนุมติจาก ครม. แล�ว
สายสีแดงอ�อน ช�วงบางซื่อ - หัวหมาก
สีแดงเข�ม ช�วงบางซื่อ - หัวลำโพง 

เตร�ยมเสนอ ครม. อนุมัติ
สายสีม�วง ช�วงเตาปูน - ราษฎร�บูรณะ 
สายสีแดงเข�ม ช�วงรังสิต - มธ. รังสิต 
สายสีแดงอ�อน ช�วงตลิ�งชัน - ศิร�ราช 
และช�วงตลิ�งชัน - ศาลายา 
สายสีน้ำเง�น ช�วงบางแค - พ�ทธมณฑลสาย 4 
สายสีส�ม ช�วงตลิ�งชัน - ศูนย�วัฒนธรรมฯ
สายสีเข�ยวเข�ม ช�วงสมุทรปราการ - บางปู
สายสีเข�ยวเข�ม ช�วงคูคต - ลำลูกกา 
ARL ส�วนต�อขยาย (ช�วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท)

ดำเนินการในระยะถัดไป
สายสีแดงเข�ม ช�วงหัวลำโพง - มหาชัย
สายสีเข�ยวอ�อน ช�วงสนามกีฬาแห�งชาติ - ยศเส 

60 61 62 63 64 65 66 67

โครงข�ายรถไฟฟ�าในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล

โครงข�ายคมนาคมทั่วประเทศ ตามแผน Action Plan 2560


	Artboard 1 copy
	Artboard 1

