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1.   หลักการและเหตุผล 

 

 

 ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาโครงข่ายทางถนนยังขาดการบูรณาการร่วมกับการ
พัฒนาโครงข่ายทางราง ทำให้เกิดปัญหาการเวนคืนพื้นที่ การแบ่งแยกชุมชน 
และขาดการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายทางถนน
และโครงข่ายทางรางที่เน้นการพัฒนาไปในพื้นที่ชุมชนที่มีความเจริญอยู่แล้ว 
ทำให้จำกัดการพัฒนาเมือง ไม่มีการกระจายความเจริญไปยังพื ้นที ่ใหม่  
นอกจากนี้ ด้วยโครงข่ายทางถนนในปัจจุบันมีการใช้เส้นทางร่วมกันของรถ 
ในท้องถิ่นและรถขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคท่ีใช้ความเร็วในการเดินทาง ทำให้
เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนและ
การกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ใหม่ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายถนน
ที่มีแนวตรง ไม่ผ่านชุมชน ไม่ซ้ำแนวถนนเดิม เพื ่อพัฒนาความเจริญไปสู่ 
พ้ืนที่ใหม ่สร้างชุมชนเมืองใหม่เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

จากดำร ิของนายกร ัฐมนตรี  กระทรวงคมนาคม ภายใต ้การกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เป็นคำตอบของการพัฒนา
โครงข่ายทางถนนในอนาคตที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม  
ยังได้พัฒนาโครงข่ายทางราง ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ ผลักดันให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ควบคู่ไปพร้อมกับการ
พัฒนาโครงข่ายถนน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน กระทรวงคมนาคม  
จึงได้เสนอแนวคิด “การบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ร่วมกับระบบราง (MR-MAP)” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ บรรเทา
ปัญหาเรื่องผลกระทบของประชาชนจากการเวนคืนพ้ืนที่และการแบ่งแยก
ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เก ิดการกระจายความเจริญและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่พ้ืนที่ใหม ่

วัตถุประสงค์โครงการ 

• • • 

ผลประโยชน์โครงการ 

✓ บูรณาการแผนพัฒนา 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ร่วมกับแผนพัฒนารถไฟ  
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการ
พัฒนาระยะยาว  

✓ ลดการเวนคืนและการแบ่งแยก
ชุมชน  

✓ เพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยง 
การเดินทางระหว่างภูมิภาค
และการขนส่งระหว่างประเทศ 

✓ ลดระยะเวลาในการเดินทาง
และขนส่ง 

✓ ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
ที่เกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและ
บริเวณด่านการค้าชายแดน 

✓ พัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่
โดยใช้การเชื่อมโยงการเดินทาง
หลากหลายรูปแบบ 

▪ ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง และบูรณาการ
ร่วมกับระบบราง 

▪ ศึกษาความเหมาะสมด้าน 
วิศวกรรม เศรษฐกิจ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการเบื้องต้น  
(PRE-FEASIBILITY STUDY) 

▪ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาพิจารณา
ปรับปรุงโครงการให้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 
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2. นโยบายสำคัญในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
การศึกษาแนวทางการบูรณาการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
และชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับ
ระบบรางตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบการเวนคืนและการแบ่งแยกชุมชน ให้การลงทุนมีความคุ้มค่า 
สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่าย
ทางรถไฟโดยมีนโยบายเร่งด่วนให้ศึกษาแนวทางการบูรณาการการใช้เขตทางระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองและระบบรางพร้อมกัน 10 เส้นทาง ได้แก่ แนวเหนือ-ใต้ 3 เส้นทาง แนวตะวันออก-ตะวันตก 6 เส้นทาง 
และแนวเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 เส้นทาง ดังแสดงในรูปที่ 2-1 เพื่อนำไปใช้เป็น 
แผนหลักในการพัฒนาโครงข่ายถนนและระบบรางในอนาคตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท  
ความต้องการเดินทางและขนส่งของประเทศ ตลอดจนสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงข่ายถนนและระบบรางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน 
ทั้งนี้ การบูรณาการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง ไม่จำเป็นต้องพัฒนาไปในแนวเดียวกัน
ตลอดทั้งเส้นทาง ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพิจารณาถึงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
โครงการระบบราง ที่มีการดำเนินการออกแบบรายละเอียดหรือจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
จำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาความเหมาะสมในการบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง เพื่อลดปัญหาความ
ล่าช้าของการดำเนินโครงการอื่น ๆ โดยในการดำเนินงานจะวางแผนพร้อมกันทั้งการพัฒนาทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองและระบบราง แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติการและกระบวน
ตามขั้นตอนของแต่ละโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งต้องพิจารณาความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย
ด้าน ดังนี้ 

▪ บูรณาการการใช้พ้ืนที่เขตทางของทางรถไฟและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

▪ ลดการเวนคืน การแบ่งแยกชุมชน และการจำกัดการพัฒนาเมือง 

▪ พัฒนาความเจริญไปสู่พื้นท่ีใหม่ 

▪ เพ่ิมโครงข่ายการเชื่อมต่อทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 

▪ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดโดยการแยกการเดินทางระยะยาวจากพ้ืนที่นอกเมือง 

▪ เพ่ิมความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 

▪ แก้ปัญหาทางรถไฟแออัดในเขตเมืองด้วยการพัฒนาเส้นทางรถไฟใหม่ผ่านเส้นทางที่พัฒนาแล้ว 

▪ เชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุน  
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รูปที่ 2-1 แนวคิดเส้นทาง MR-MAP ตามนโยบาย 
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3. แนวทางการบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
การบูรณาการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง มีการทบทวนและพิจารณาความสอดคล้อง
ในด้านต่าง ๆ (รูปที่ 3-1) ดังนี้ 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
เพ่ือลดการเวนคืนและการแบ่งแยกพ้ืนที่ของประชาชน  

2. พิจารณาความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และพื้นที่สำคัญต่าง  ๆ เช่น พื้นที่ด่าน
การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

3. การพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพื่อให้ เส้นทางโครงการ 
บูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางเชื่อมโยงพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

4. การพิจารณาตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดย
พิจารณาสถานะความเหมาะสมของโครงการ ทั้งที่ศึกษาความเหมาะสมแล้ว ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
หรือที่ยังไม่ได้มีการศึกษา เพ่ือคัดเลือกเส้นทางที่สามารถนำมาปรับปรุงเป็นเส้นทางร่วมกับระบบรางได้ 

5. พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับแผนการพัฒนาโครงการทางรถไฟ
ทางคู่ รถไฟสายใหม่ และรถไฟความเร็วสูง ตรวจสอบสถานะความเหมาะสมของโครงการพัฒนาระบบราง
เพ่ือเลือกแนวเส้นทางท่ีสามารถปรับปรุงเป็นเส้นทางร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้  

6. การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง จะก่อให้เกิดการเดินทางที่สนับสนุนกัน 
เนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะส่งเสริม/อำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้ใช้รถใชถ้นน 
โดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นลง ในขณะเดียวกัน ระบบรางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง
ขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มโอกาสในการเดินทางขนส่งระหว่าง
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

7. ในขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการสำหรับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
จะวางแผนพร้อมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ 

8. แนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง ถนนและรางไม่จำเป็นต้องพัฒนา
คู่ขนานกันทั้งโครงข่าย จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง/เส้นทาง  
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แผนพัฒนามอเตอร์เวย ์

 

 
แผนพัฒนารถไฟทางคู่และ

รถไฟสายใหม ่

 
แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

รูปที่ 3-1 การบูรณาการแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
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จากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้พิจารณาการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับประชาชนให้มากที ่สุด  
และสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขยายความเจริญสู่พื้นที่ใหม่ ดังนั้น แนวคิดการออกแบบแนว
เส้นทางพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
และระบบรางไปในเส้นทางใหม่ ไม่ผ่านเข้าพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น มีระบบขนส่งสายรอง (Feeder) ที่เป็นถนนหรือ
ระบบราง เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่นอกเมืองสู่พื้นที่ในเมืองได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปแนวคิด 
การออกแบบแนวสายทาง จุดตัดและทางเข้าออก (เบื้องต้น) ได้ดังนี้ 

1) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง กรณีผ่านชุมชนขนาดเล็ก 

ออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ซึ่งมีถนนบริการ (Service Road) อยู่ทางด้านข้าง 
ตำแหน่งที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตัดกับถนนท้องถิ่นจะยกระดับถนนท้องถิ่นข้ามผ่านทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถเดินทางข้ามฝั่งไปมาและเข้าถึงสถานีรถไฟได้ ดังรูปที่ 3-2 

  

รูปที่ 3-2 แนวคิดการออกแบบสายทาง ช่วงผ่านชุมชนขนาดเล็ก 

2) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง กรณีผ่านชุมชนขนาดใหญ ่ 

ลักษณะของถนนกรณีที่ผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จะมีระบบขนส่งสายรอง (Feeder Line) ที่เป็นถนน
หรือระบบรางวิ่งเข้าเมืองและเบี่ยงแนวเส้นทางของทางรถไฟสายใหม่และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้วิ่งอ้อม
ผ่านตัวเมืองไปเพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดผ่านพ้ืนที่บริเวณตัวเมือง ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบมาก ดังรูปที่ 3-3 

 

รูปที่ 3-3 แนวคิดการออกแบบสายทาง ช่วงผ่านชุมชนขนาดใหญ ่
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3) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณสถานีรถไฟ 

ลักษณะของการออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณช่วงที่มีสถานีรถไฟอยู่ด้านข้างของทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) จะมีถนนบริการ (Service Road) อยู่ด้านข้างทางรถไฟและทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง นอกจากนี้จะมีสะพานยกระดับ (ทางสายรอง) ข้ามทางรถไฟและทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง เพื่อให้ผู ้เดินทางสามารถเดินทางข้ามทางรถไฟและทางหลวงสายพิเศษเข้าสู่สถานีรถไฟ  
ได้สะดวก ดังรูปที่ 3-4 

 

รูปที่ 3-4 แนวคิดการออกแบบสายทาง ช่วงสถานีรถไฟ 

4) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงเข้า-ออก 

รูปแบบของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณช่วงเข้า-ออก รูปแบบนี้จะเป็นจุดที่ถนนสายท้องถิ่นตัดกับ
ทางหลวงสายพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟ มีทางรถไฟอยู่ทางด้านข้างของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ถนนท้องถิ ่นที ่ตัดผ่านทางหลวงสายพิเศษและทางรถไฟจะก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามไป และ  
มีทางเข้า-ออก พร้อมกับด่านเก็บค่าผ่านทาง (Toll Plaza) ซึ่งทางเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ในฝั ่งที ่ไม ่ผ ่านทางรถไฟจะสามารถเข้าสู ่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ที ่ระดับพื ้น ( At-Grade)  
ส่วนทางเข้า-ออก ฝั่งที่มีทางรถไฟกั้นอยู่ จะก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ อีกทั้งมีสะพาน
ยกระดับ(ทางสายรอง) ข้ามแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับทางรถไฟ เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ชุมชน
ทั้งสองฝั่ง 
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รูปที่ 3-5 แนวคิดการออกแบบจุดตัดและทางเข้า-ออก ช่วงทั่วไป 
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4. ร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
(MR-MAP) 

จากแนวทางการกำหนดโครงข่ายการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) 10 เส้นทาง ประกอบ เส้นทาง 
ในแนวเหนือ-ใต้ 3 เส้นทาง เส้นทางในแนวตะวันออก-ตะวันตก 6 เส้นทาง และเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 1 เส้นทาง โดยระยะทางรวมของร่างแผนแม่บท MR-MAP ทั้งหมดประมาณ 6,940 กิโลเมตร ซึ่งมี
เส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางประมาณ 4,720 กิโลเมตร  

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) แสดงดังรูปที ่ 4-1 โดยมี
รายละเอียดแนวเส้นทางทั้ง 10 เส้น ดังนี้ 

▪ MR1: เชียงราย-นราธิวาส ระยะทางรวม 2,125 กิโลเมตร 

▪ MR2: กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ระยะทางรวม 886 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-
นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร และส่วนที่ 2 เส้นทางตามแผนในอนาคต ระยะทาง 690 กิโลเมตร 

▪ MR3: บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) ระยะทางรวม 470 กิโลเมตร 

▪ MR4: ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ระยะทางรวม 840 กิโลเมตร 

▪ MR5: กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ระยะทางรวม 832 กิโลเมตร 

▪ MR6: กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ระยะทางรวม 390 กิโลเมตร 

▪ MR7: กรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่) ระยะทางรวม 467 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา-
มาบตาพุด  ระยะทาง 181 กิโลเมตร และส่วนที่ 2 เส้นทางตามแผนในอนาคต ระยะทาง 286 กิโลเมตร 

▪ MR8: ชุมพร-ระนอง ระยะทางรวม 94 กิโลเมตร 

▪ MR9: สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต ระยะทางรวม 185 กิโลเมตร 

▪ MR10: เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 หรือถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 168 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการแล้วใน
ปัจจุบัน โดยในด้านตะวันออกมีการเก็บค่าผ่านทางและในด้านตะวันตกกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็น
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างสมบูรณ์ ส่วนที่ 2 เส้นทางตามแผนในอนาคต ได้แก่ วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ระยะทาง 346 กิโลเมตร และส่วนที ่ 3 เส้นทางเชื ่อมต่อวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และ 3 ได้แก่ ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะทาง 25 
กิโลเมตร และเส้นทางตามแผนในอนาคต ได้แก่ บ้านแพ้ว-ปากท่อ ระยะทาง 54 กิโลเมตร และส่วนต่อขยาย
ทางพิเศษอุดรรัถยา บางปะอิน-สุพรรณบุรี ระยะทาง 55 กิโลเมตร     
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รูปที่ 4-1 ร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR Map)  
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▪ MR1: เชียงราย-นราธิวาส   
เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) โดยแนว
เส้นทางวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เน้นการรองรับการเดินทางและการขนส่งจากภาคเหนือและภาคกลางลงสู่ภาคใต้
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมโยงแนวตะวันออก-ตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เศรษฐกิจ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม และจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปยัง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เพื ่อเชื ่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเหนือบริเวณด่านเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสิ้นสุดแนวเส้นทาง 
ในภาคใต้ เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย บริเวณจังหวัดนราธิวาส 

แนวเส้นทางกำหนดให้ผ่านพื ้นที่  26 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
มีระยะทางรวมประมาณ 2,125 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,965 กิโลเมตร ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง 
การพัฒนาทั้ง 12 ช่วง ได้ดังรูปที่ 4-2  
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รูปที่ 4-2 การพัฒนาเส้นทาง MR1: เชียงราย-นราธิวาส 
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▪ MR2: กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) 
แนวเส้นทาง MR2 เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป . ลาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
เส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -
นครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนที่ 2  
เส้นทางในแผนอนาคต ได้แก่ เส้นทางชลบุรี (แหลมฉบัง) -หนองคาย (ด่านหนองคาย) ซึ่งจะเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
ซึ ่งเป็นท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่ที ่สุดของประเทศ และจุดสิ ้นสุดโครงการอยู ่ที ่ด่านหนองคาย จังหวัด
หนองคาย บริเวณจุดเชื่อมต่อพรมแดนประเทศไทย-สปป. ลาว ซึ่งเป็นแหล่งการค้าขายและแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญของประเทศ  

แนวเส้นทางมรีะยะทางรวมประมาณ 886 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา) 196 กิโลเมตร และเส้นทางตามแผนในอนาคต 690 กิโลเมตร  
พาดผ่านพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี 
หนองคาย แบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับ
ระบบรางทั้งหมด มีระยะทาง 163 กิโลเมตร สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงดังรูปที่ 4-3 

 

รูปที่ 4-3 การพัฒนาเส้นทาง MR2: ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) 
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▪ MR3: บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)  
แนวเส้นทางวางตัวในแนวเหนือ -ใต ้ เช ื ่อมระหว่างภาคตะวันตะว ันออกเฉียงเหนือตอนบนและ 
ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมถึงยังเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง สปป.ลาว -ไทย-กัมพูชา 
จุดเริ่มต้นด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อพรมแดนไทย-ลาว และสิ้นสุดที่ด่านช่องจอม จังหวัด
สุรินทร์ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อพรมแดนไทย-กัมพูชา โดยเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้าไปยังด่านการค้าชายแดนและเพ่ิมโอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

แนวเส้นทางจะพาดผ่านพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ มีระยะทาง
รวมประมาณ 470 กิโลเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอด
แนวเส้นทาง สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทั้ง 2 ช่วง ได้ดังรูปที่ 4-4 

 

 
รูปที่ 4-4 การพัฒนาเส้นทาง MR3: บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) 
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▪ MR4: ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)  
แนวเส้นทางตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) รองรับการเดินทางและการขนส่งจากภาค
ตะวันออกไปยังภาคตะวันตก รองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
แนว East-West Economic Corridor เชื่อมต่อชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 3 แห่ง จากฝั่ง
ตะวันตกที่ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และฝั่งตะวันออกที่ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และด่านนครพนม 
จังหวัดนครพนม ซึ่งเปน็จุดเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ด่าน
นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พาดผ่านพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม มีระยะทางทั ้งหมด  
840 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางทั้งหมด 
405 กิโลเมตร สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ช่วง ได้ดังรูปที่ 4-5 

 
รูปที่ 4-5 การพัฒนาเส้นทาง MR4: ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) 
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▪ MR5: กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค)์-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6)  
แนวเส้นทางกาญจนบุรี  (ด ่านเจดีย ์สามองค์ )-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  6)  
เป็นเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทย บริเวณอำเภอสังขละบุรี กับ
เมียนมา บริเวณเมืองพญาตองซู รัฐกะเหรี่ยง โดยแนวเส้นทางจะวิ่งจากจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปเชื่อมต่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 บริเวณอำเภอ
นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว บริเวณเมืองละคอนเพ็ง (สาละวัน) และยังเพิ่มโอกาส
ในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเวียดนามในอนาคต 

แนวเส้นทางจะพาดผ่านพ้ืนที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 832 กิโลเมตร โดย
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนว
เส้นทาง สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 ช่วง ได้ดังรูปที่ 4-6 

 
รูปที่ 4-6 การพัฒนาเส้นทาง MR5: กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6) 
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▪ MR6: กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)  
แนวเส้นทางกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที ่ 1 เส้นทางที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทวายใน
อนาคต และ ส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบาง
ใหญ-่กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน และแนวเส้นทางจะเชื่อมไปยังแนวตะวันออกต่อจาก
ทางพิเศษ บริเวณจตุโชติ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
รอบที่ 2 และ 3 และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อประเทศ
กัมพูชา  

แนวเส้นทางมีระยะทางทั้งหมด 390 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) 96 กิโลเมตร และเส้นทางตามแผนในอนาคต 294 กิโลเมตร พาดผ่าน
พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยเส้นทางที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางทั้งหมด มีระยะทาง 122 กิโลเมตร 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงได้ดังรูปที่ 4-7 

 
รูปที่ 4-7 การพัฒนาเส้นทาง MR6: กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)  
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▪ MR7: กรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่)  
แนวเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่) เชื่อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับ
ภาคตะวันออก และชายแดนประเทศกัมพูชา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่เปิด
ให้บริการแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ -พัทยา-มาบตาพุด และ  
ส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต ได้แก่ เส้นทางชลบุรี -ตราด (ด่านคลองใหญ่) เริ่มต้นบริเวณจุดต่อเชื่อม 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กรุงเทพ-พัทยา-มาบตาพุด ทีจ่ังหวัดชลบุรี และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่
ด่านคลองใหญ ่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อประเทศกัมพูชาบริเวณเกาะกง  

แนวเส้นทางมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 467 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว (ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด) 181 กิโลเมตร และเส้นทางตามแผนในอนาคต 286 กิโลเมตร 
พาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยเส้นทางที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางทั้งหมด มีระยะทาง 93 กิโลเมตร สามารถสรุป 
แนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงได้ดังรูปที่ 4-8 

 
รูปที่ 4-8 การพัฒนาเส้นทาง MR7: ชลบุรี-ตราด (ด่านคลองใหญ่) 
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▪ MR8: ชุมพร-ระนอง  
แนวเส้นทางวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมต่อท่าเรือทั้ง 2 ฝั่งทะเลคือฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน 
จุดเริ ่มต้นโครงการอยู ่ในพื้นที่ท่าเรือตามการคัดเลือกของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
(Land Bridge) โดยเริ่มต้นที่แหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และสิ้นสุดโครงการที่อ่าวอ่าง อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 

แนวเส้นทางรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย และ
โครงการ Land Bridge ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและขนส่ง และประหยัดต้นทุนการขนส่งจาก
เดิมที่ต้องขนส่งผ่านทางช่องแคบมะละกาจะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางการเดินทางและการขนส่งทางทะเลจาก
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่มีระยะทางสั้นกว่า ซึ่งจะทำให้เส้นทางนี้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและระหว่างภาคจากภาคใต้สู่ภาคตะวันออกผ่านการเดินทางขนส่งทางทะเล 
นอกจากนี้ แนวเส้นทางชุมพร-ระนอง จะตัดกับแนวเส้นทางของ MR1 เชียงราย-นราธิวาส ซึ่งเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่างภาคใต้-ภาคกลาง-ภาคเหนือ  

แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และระนอง มีระยะทางรวมประมาณ 94 กิโลเมตร  
ซึ่งแนวเส้นทางนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนวเส้นทาง 
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้ดังรูปที ่4-9  

  
รูปที่ 4-9 การพัฒนาเส้นทาง MR8: ชุมพร-ระนอง 
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▪ MR9: สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต 
แนวเส้นทางวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแนวเส้นทางที่เชื่อม
ระหว่าง 2 ฝั่งทะเลคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เริ่มต้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านจังหวัด
กระบี่ พังงา และสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ต แนวเส้นทางตัดกับโครงการ MR1 เชียงราย-นราธิวาส และรถไฟ
ปัจจุบัน บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้-ภาคกลาง-ภาคเหนือ 

แนวเส้นทางกำหนดให้ผ่านพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ พังงาและภูเก็ต รวมระยะทางรวมประมาณ 
185 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง
ประมาณ 155 กิโลเมตร ดังรูปที่ 4-10 

 
รูปที่ 4-10 การพัฒนาเส้นทาง MR9: สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต 
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▪ MR10: เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 648 กิโลเมตร โดยแนว
เส้นทางประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่ 

ส่วนที่ 1 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน 
โดยมีการเก ็บค ่าผ ่านทางในด้านตะว ันออก สำหร ับด ้านตะว ันตกอย ู ่ระหว ่างการปร ับปร ุงให ้ เป็น 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีระยะทางรวม 168 กิโลเมตร 

ส่วนที่ 2 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 เป็นเส้นทางตามแผนในอนาคต เพื่อแยกการจราจร
ทางไกลและการเดินทางเข้าเมือง เชื่อมโยงเส้นทางในทุกภูมิภาคเข้าหากัน แบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก ่(1) ด้านเหนือ 
ช่วงสุพรรณบุรี-ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน โคราช (ทล.6) (2) ด้านตะวันออก ช่วงทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน โคราช (ทล.6)-ถ.รังสิต นครนายก (ทล.305) (3) ด้านตะวันออก ช่วง ถ.รังสิต 
นครนายก(ทล.305)-ถ.บางนา ตราด (ทล.34) (4) ด้านใต้ ช่วง ถ.บางนา ตราด (ทล.34)-ถ.พระราม 2 (ทล.35) (5) 
ด้านตะวันตก ช่วง ถ.พระราม 2 (ทล.35)-นครปฐม โดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 3689 กม. และจากนครปฐม-
สุพรรณบุรีในด้านตะวันตก ใช้แนวเส้นทางร่วมกับ MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 86 กิโลเมตร 

ส่วนที่ 3 เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ และเชื่อมวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครรอบ 2 และ 3 ได้แก ่(1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว-ปากท่อ โดย
ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน ระยะทาง 25 กิโลเมตร และช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ 
เป็นเส้นทางตามแผนในอนาคต ระยะทาง 54 กิโลเมตร และ (3) ส่วนต่อขยายทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงบางปะ
อิน-สุพรรณบุรี เป็นเส้นทางตามแผนในอนาคต ระยะทาง 55 กิโลเมตร 

แนวเส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 และเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ช่วงบางปะอิน-สุพรรณบุรี และช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 455 กิโลเมตร โดยเส้นทางช่วงที่มี
การพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษะระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางมีระยะทางประมาณ 243 กิโลเมตร ซึ่งสรุปแนว
ทางการพัฒนาไดดั้งรูปที่ 4-11 
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5. เส้นทาง MR-MAP ในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มที่ 1  
การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ของ
โครงการจะดำเนินการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกเส้นทางตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
และระบบราง (MR-MAP) ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ เบื้องต้น จะต้องดำเนินการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา
ความเหมาะสมของแนวเส้นทาง การออกแบบเบื้องต้น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ที่โครงการพาดผ่าน 
เพื ่อให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เพ่ือโครงการสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด  

ดังนั้น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ได้เลือกแนวเส้นทาง  
ในพ้ืนทีภ่าคใต้มานำเสนอต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

▪ เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 
และเส้นทางเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 2 และ 3 

▪ เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงนครสวรรค์-นครปฐม 

▪ เส้นทาง MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (อรัญประเทศ) ช่วงจตุโชติ -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี 
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5.1 เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง 
จุดเริ่มต้นโครงการ : พ้ืนที่บริเวณแหลมริ่ว ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

จุดสิ้นสุดโครงการ :  พ้ืนที่บริเวณอ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

ระยะทางรวม : 94 กิโลเมตร 

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ 

จ.ชุมพร :   อ.หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ 

จ.ระนอง :  อ.เมืองระนอง 

การพัฒนาแนวเส้นทาง 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง เส้นทาง MR8 ชุมพร–ระนอง เป็นโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองที่มีแนวถนนและรางรถไฟควบคู่กันไป โดยจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่พื้นที่บริเวณแหลมริ่ว  
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าลงทิศตะวันตกตัดกับทางหลวง
หมายเลข 41 จากนั้นมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ คู่ขนานและตัดสลับในบางจุดกับทางหลวงหมายเลข 
4006 มีอุโมงค์ตั้งอยู่ระหว่างตำบลปากทรงและตำบลราชกรูด และเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 4  
ที่ตำบลราชกูด อำเภอเมืองระนอง จากนั้นมุ่งใต้ประมาณ 12 กิโลมตร โดยคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลข 4 
จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่พื้นที่บริเวณอ่าวอ่าง ตำบล
ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ซึ่งในอนาคตเป็นท่าเรือฝั่งอันดามัน
แห่งใหม่ ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพ่ือเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวง
สายสําคัญ ๆ มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้ 

• ทางแยกต่างระดับนาขา (ตัดกับทางหลวงหมายเลข 41)  
• ทางแยกต่างระดับพะโต๊ะ (ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4006) 
• ทางแยกต่างระดับราชกูด (ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4) 
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รูปที่ 5-1 แนวเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง 
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5.2 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส 
ช่วงนครปฐม-ชะอำ 
จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

จุดสิ้นสุดโครงการ :    อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ระยะทางรวม : 144 กิโลเมตร 

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 13 อำเภอ ได้แก่ 

จ.นครปฐม : อ.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม และ อ.สามพราน  

จ.ราชบุรี : อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก อ.เมืองราชบุรี อ.วัดเพลง และ อ.ปากท่อ  

จ.เพชรบุรี : อ.เขาย้อย อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ 

การพัฒนาแนวเส้นทาง 

จุดเริ่มต้นของช่วงนครปฐม-ชะอำ อยู่ที่บริเวณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ และเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่ อ.เมือง
นครปฐม ตัดผ่านทางหลวงหมายเลย 3097 (พระประโทน-บ้านบ่อ) ที่ อ.สามพราน เข้าสู่ จ.ราชบุรี 

แนวเส้นทางเข้าสู่ จ.ราชบุรี บริเวณ อ.บางแพ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั ดผ่านทางหลวง
หมายเลข 3335 (บ้านแพ้ว-โพหัก) มีการหลบสถานที่สำคัญ เช่น เทศบาลตำบลโพหัก เข้าสู่ อ.ดำเนิน
สะดวก ตัดผ่านถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ทางหลวงหมายเลข 3336 (ดอนกรวย-บ้านไร่) และทางหลวง
ชนบท รบ.4037 (ดอนกรวย-ดำเนินสะดวก) เข้าสู่ อ.เมืองราชบุรี มุ ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3088 (บ้านไร่-วันดาว) และมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ เข้าสู่ อ.วัดเพลง มุ่งหน้าลง
ไปทางทิศใต้ เข้าสู่ อ.ปากท่อ วิ่งคู่ไปกับแนวรถไฟเดิมตั้งแต่ช่วงระหว่างสถานีรถไฟบ่อตะคร้อ และสถานี
รถไฟบ้านป่าไก่เป็นต้นไป จากนั้นแนวเส้นทางจะอ้อมหลบพื้นที่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟปากท่อ มุ่งหน้า
ไปทางทิศใต้ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3088 เข้าสู่ จ.เพชรบุรี 

แนวเส้นทางเข้าสู่ จ.เพชรบุรี บริเวณ อ.เขาย้อย มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ คู่ขนานไปกับทางรถไฟเดิม ผ่าน
สถานีรถไฟเขาย้อย เข้าสู่ อ.เมืองเพชรบุรี ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4 มีการตัดผ่านพื้นที่ชุมชนบางส่วน 
และมีการหลบพ้ืนที่สำคัญ เช่น สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน เข้าสู่ อ.บ้านลาด สู่ อ.ท่ายาง ตัดผ่าน
ทางหลวงหมายเลข 3499 (แก่งกระจาน-ท่ายาง), 4019 (วังไคร้-ท่าไม้รวก), 3175 (ท่าคอย-เขาลูกช้าง) 
และ 4002 (เขาลูกช้าง-เขากระปุก) แนวเส้นทางผ่านพ้ืนที่ชุมชนบางส่วน เข้าสู่ อ.ชะอำ หลังจากนั้นแนว
เส้นทางพัฒนาต่อเนื ่องไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข  4 และถนนทางหลวง
หมายเลข 37 และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนน พบ. 1001 ในพ้ืนที ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดังรูปที่ 5-2 
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รูปที่ 5-2 แนวเส้นทาง MR1 ช่วงนครปฐม - ชะอำ 
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5.3 MR1 เชียงราย-นราธิวาส  
ช่วงชะอำ - ชุมพร 
จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

จุดสิ้นสุดโครงการ :    อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

ระยะทางรวม : 267 กิโลเมตร 

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่ 

จ.เพชรบุรี : อ.ชะอำ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ : อ.หัวหิน อ.ปราณบุร ี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุร ี อ.เมืองประจวบคีร ีข ันธ์   
อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย 

จ.ชุมพร : อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร 

การพัฒนาแนวเส้นทาง 

จุดเร ิ ่มต้นของช ่วงชะอำ-ชุมพร อยู ่ท ี ่บร ิเวณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี ม ุ ่งหน้าไปทางทิศใต ้ เข้าสู่  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  

แนวเส้นทางเข้าส ู ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ อ.หัวหิน มุ ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวง  
หมายเลข 3218 (หนองพลับ-หัวหิน) บางช่วงของแนวเส้นทางวิ่งผ่านช่วงเขาสูง เข้าสู่ อ.ปราณบุรี มุ่งหน้า
ไปทางทิศใต้ ว ิ ่งเร ียบไปตามแนวเขาห่างจากทางหลวงหมายเลข 1037 (ทับใต้-หนองตาแต ้ม)  
ประมาณ 600 เมตร ก่อนจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1037 เข้าสู่ อ.สามร้อยยอด มุ่งหน้าไปทาง 
ทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4 ก่อนจะวิ่งไปแนวเดียวกันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่ชุมชน
บางส่วน เข้าสู่ อ.กุยบุรี ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1014 (ทางหลวงหมายเลข 4-โรงเรียนบ้านหนองหมู) 
เข้าส ู ่  อ.เมืองประจวบคีร ีข ันธ ์ ต ัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1042 (โรงเร ียนบ้านหนองปุหลก) ,  
1027 (โรงเรียนยุบพริก) และ 3463 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-อ่าวน้อย) มีการหลบสถานที่สำคัญ เช่น  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนิคมสร้างตัวเองอ่าวน้อย จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4  
อีกครั้ง เข้าสู่ อ.ทับสะแก มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ เข้าสู่ อ.บางสะพาน ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3169 
(สำนักงานเกษตร อ.บางสะพาน) เข้าสู่ อ.บางสะพานน้อย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่าน 
ทางหลวงหมายเลข 3497 (โรงพยาบาลบางสะพานน้อย) และ ทางหลวงหมายเลข 4 เข้าสู่ จ.ชุมพร 

แนวเส้นทางเข้าสู ่ จ.ชุมพร บริเวณ อ.ปะทิว มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากทางหลวง
หมายเลข 4 ประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าสู่ อ.ท่าแซะ ก่อนจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวง
หมายเลข 1003 จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศใต้ เข้าสู่ อ.เมืองชุมพร มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่าน
ทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวงหมายเลข 327 ดังรูปที่ 5-3 
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รูปที่ 5-3 แนวเส้นทาง MR1 ช่วงชะอำ – ชุมพร 
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5.4 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส  
ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 

จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

จุดสิ้นสุดโครงการ :    อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 

ระยะทางรวม : 194 กิโลเมตร 

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 10 อำเภอ ได้แก่ 

จ.ชุมพร : อ.เมืองชุมพร อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และ อ.ละแม 

จ.สุราษฎร์ธานี : อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน และ อ.เคียนซา 

การพัฒนาแนวเส้นทาง 

จุดเริ่มต้นของช่วงชุมพร-สุราษฎร์ อยู่ที่บริเวณ อ.เมืองชุมพร ทางด้านทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 327 
(ชุมพร-วังไผ่) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข ชพ.3009 (ตากแดด-ชุมพร)  
ตัดผ่านทางรถไฟเดิมบริเวณใกล้ทางหลวงหมายเลข ชพ.3009 และบริเวณสถานีรถไฟทุ่งคา จากนั้นวิ่งไป
ทางเดียวกับทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตัดผ่านทางรถไฟอีกครั้งบริเวณสถานีรถ ไฟวิสัย เข้าสู่ 
อ.สวี มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านแนวรถไฟเดิมก่อนถึงสถานีรถไฟ อ.สวี ประมาณ 3 
กิโลเมตร จากนั้นตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี) เข้าสู่ อ.ทุ่งตะโก และมุ่งหน้าไป
ทางทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4091 (นาสัก-เขาทะลุ) เข้าสู ่ อ.หลังสวน ตัดผ่านทางหลวง
หมายเลข 4006 (ชุมพร-ระนอง) เข้าสู่ อ.ละแม มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ เข้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

แนวเส้นทางเข้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี บริเวณ อ.ท่าชนะ มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 
4265 (ท่าชนะ-สมอทอง) และ 4259 (ประสงค-์ท่าชนะ) เข้าสู่ อ.ไชยา ไม่ผ่านพื้นที่ชุมชน เข้าสู่ อ.ท่าฉาง 
ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4262 (เขาถ่าน-ท่าขนอน) เข้าสู่ อ.พุนพิน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4256 (มะลวน-ตะกุกเหนือ), 4247 (หนองไทร-ย่านยาว), 2020 (ชุมพร- 
พระรักษ์), 401 (สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) และ 4133 (เคียนซา-อิปัน) เข้าสู่อ.เคียนซา โดยแนวเส้นทางไป
สิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 44 และเชื่อมต่อแนวเส้นทาง MR9 สายสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต 
ดังรูปที่ 5-4 
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รูปที่ 5-4 แนวเส้นทาง MR1 ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
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