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กระทูถามที่ ๑๘๕/ร.
สภาผูแทนราษฎร
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ความคืบหนาการดําเนินการโครงการกอสรางทางรถไฟไปยังกลุม จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง)
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต และจังหวัดระนอง) เปนกลุมจังหวัด
ที่มีขีดความสามารถในดานการทองเที่ยว รวมทั้งขีดความสามารถในดานการเกษตร การประมง
ซึ่งไดสรางรายไดใ หกับประเทศเปน จํานวนมาก ดังนั้น ระบบการขนสงถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ในการเพิ่มศักยภาพใหกับจังหวัดตาง ๆ เหลานั้น โครงการกอสรางทางรถไฟไปยังกลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอันดามัน (จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต และจังหวัดระนอง) จึงเปนโครงการที่ดี ที่จะเปนประโยชน
กับประชาชนในพื้นที่ ไมวาจะเปนการขนสงสินคา การขนสงคน การขนสงนักทองเที่ยว ซึ่งจะเปน
การเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ดาน และจะเปน ไปตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน ใหมีการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบ จึงขอเรียนถามวา
๑. ความคืบหนาของโครงการดังกลาว ขอมูล สภาพปญหา อุปสรรค มีอยางไร ขอทราบ
รายละเอียด
๒. ผลการศึกษาโครงการมีความเปน ไปไดหรือไมที่จะมีบททบทวนการศึกษาเสน ทาง
กอสรางทางรถไฟไปยังกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันใหม เพื่อใหเสนทางรถไฟตัดผานจังหวัดกระบี่
สูจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง ตามลําดับ เพื่อใหเกิดประโยชนกับทุกจังหวัด ขอทราบ
รายละเอียด
๓. งบประมาณที่จะใชดําเนินการมีอยางไร ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
สาคร เกี่ยวของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
จังหวัดกระบี่
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คําตอบกระทูถามที่ ๑๘๕/ร.
ของ นายสาคร เกี่ยวของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เรื่อง ความคืบหนาการดําเนินการโครงการกอสรางทางรถไฟไปยังกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง)
ขาพเจา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี ขอตอบกระทูถาม เรื่อง ความคืบหนา
การดําเนินการโครงการกอสรางทางรถไฟไปยังกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง) ของทานสมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
คําตอบขอที่ ๑
ขอเรียนวา รัฐ บาลได มีน โยบายเรงรั ดการพัฒ นาปรับ ปรุง โครงสร างพื้น ฐานทางรถไฟ
ของประเทศ โดยคณะรัฐ มนตรี ไดมีม ติเมื่อวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เห็น ชอบใหการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) ลงทุนตามแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย
ระยะเรงดวน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ วงเงินลงทุนจํานวน ๑๗๖,๘๐๘ ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุน
สวนหนึ่งตามแผนแมบทการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงตามผลการศึกษาของสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยมีการลงทุนที่สําคัญ คือ การปรับปรุง
โครงสรางทางรถไฟในปจจุบัน ใหไดมาตรฐานและการกอสรางทางคูเปนชวง ๆ เชน ทางคู ชวง
นครปฐม - หนองปลาดุก - หัวหิน ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร ทางคู ชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร
ระยะทาง ๑๖๗ กิ โลเมตร เปน ตน รวมทั้ ง จัด หารถจัก รและล อเลื่อ น เพื่อ เพิ่ม ความปลอดภั ย
ความเร็ว และความตรงตอเวลา เพื่อ ใหสามารถรองรั บปริมาณความตองการขนสงและเดิน ทาง
ทางรถไฟได อยางมี ประสิ ทธิภาพ ซึ่ง การดํา เนิน การดังกลาวจะชวยสนับสนุ น ใหเกิ ดการเปลี่ย น
รูปแบบการขนสงจากถนนไปสูราง (Modal Shift) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับผูประกอบการและประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ใ นการพัฒนากลุม จังหวัดภาคใต สํานั กงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) กระทรวงคมนาคม ไดทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยง
การขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหมวดงบรายจายอื่น รายการคาจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
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และออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน
จํานวน ๓๒ ลานบาท และผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน
๕๙ ลานบาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น จํานวน ๙๑ ลานบาท การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทย และฝง
อัน ดามั น โดยศึ กษาความเหมาะสมดา นวิศ วกรรม คัด เลื อ กแนวเส น ทางการออกแบบเบื้อ งต น
การคัดเลือกรูปแบบที่เ หมาะสม การกําหนดแนวเขตทาง การวางรูปแบบโครงสรางในชวงที่เปน
จุดตัดกับโครงการอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ สังคม การเงิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ จัดทําขอเสนอแนะแนวทาง
การใหเอกชนลงทุน และกํา หนดบทบาทของภาคเอกชน ซึ่ งในการศึก ษา ฯ ไดกําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน ประกอบดวย งานสํารวจ รวบรวมขอมูล ทบทวนผลการศึกษาและการดําเนินงานของ
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ งานวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม
การเงิน และแนวทาง การลงทุนที่เหมาะสม งานออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) และงาน
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ปจจุบันกลุม ที่ปรึกษาไดจัดทํารายงานขั้นกลาง
(Interim Report) เสนอแนวเสนทางการพัฒนาระบบทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงที่มีความเปนไปได
รวม ๕ เสนทาง การพิจารณาไดเนนการใหน้ําหนักผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากดานสิ่งแวดลอม
มากที่สุด (รอยละ ๔๐) ดานวิศวกรรม (รอยละ ๓๕) และดานเศรษฐกิจและสังคม (รอยละ ๒๕)
ปรากฏวาแนวเสนทางรถไฟ 2A (ปากบารา - รัตภูมิ - หาดใหญ - จะนะ) ซึ่งมีระยะทาง รวม ๑๔๒ กิโลเมตร
มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลการจัดการประชุมเพื่อรับฟงความเห็นของประชาชน ในพื้นที่ที่แนวเสนทาง
รถไฟ 2A ผานพื้น ที่ รวม ๓ ครั้ง ปรากฏวาประชาชนเห็น ดวยและสนับสนุน ใหมีการกอสราง
เสนทางรถไฟ Landbridge
คําตอบขอที่ ๒
ขอเรียนวา โครงการกอสรางทางรถไฟไปยังกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) ตามขอเสนอของกลุมจังหวัดนั้น จากการพิจารณา
ในเบื้องตนพบวาพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในดาน
การเปนแหลงทองเที่ยวอีกทั้งยังเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญของประเทศ ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติใหเปน
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แหลงทองเที่ยวของตลาดทองเที่ยวโลก รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจและภาคบริการ
ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําตอบขอที่ ๓
ขอเรียนวา จากผลการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
ของประเทศของสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม มีแผนพัฒนา
โครงขายเสนทางรถไฟสายใหม จํานวน ๑๗ เสนทาง เพื่อขยายโครงขายการใหบริการของระบบ
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการเขาถึงระบบ (Accessibility) ของประชาชนและกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาค โดยมีเสนทางที่อยูในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ๑ เสนทางไดแกสายชุมพร ระนอง ระยะทาง ๘๓ กิโลเมตร วงเงิน ลงทุน เบื้องตน จํานวน ๑๐,๔๙๐ ลานบาท ซึ่งจากการ
จัดลําดับความสําคัญของเสน ทางคาดวาจะสามารถเริ่ม ดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้
เสนทางกอสรางโครงการดังกลาวจําเปนตองผานแนวเทือกเขาบรรทัดและพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมแมน้ํา
ชั้น 1A ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการจําเปนตองศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการโดยเฉพาะผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอยางละเอียดและรอบคอบ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

