การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
โครงข่ายรถไฟในปัจจุบัน (สำนักงำนนโยบำยและแผนขนส่งและจรำจร, 2553:3)
ทำงสำยเหนือ
ระยะทำง
781
กิโลเมตร
ทำงสำยตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทำง
1,093
กิโลเมตร
ทำงสำยตะวันออก
ระยะทำง
527
กิโลเมตร
ทางสายใต้
ระยะทาง
1,569
กิโลเมตร
สำยแม่กลอง
ระยะทำง
65
กิโลเมตร
รวม
4,035
กิโลเมตร
จำกกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 ครม. มีกำรเสนอแผนกำรดำเนินงำน
รถไฟทำงคู่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรลงทุนพัฒนำด้ำนคมนำคมขนส่ง
ปี พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ในเรื่อง แผนการดาเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบ
แผนกำรดำเนินโครงกำรรถไฟทำงคู่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมที่กระทรวงคมนำคม (กระทรวงคมนำคม)
เสนองบประมำณปี 2558 โดยมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับเส้นทำงรถไฟระยะเร่งด่วน คือ สร้ำงรถไฟทำงคู่ รำง 1
เมตร 6 สำย รวม 903 กม. ฯลฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กระทรวงคมนาคม ได้ดาเนินการประเมินสถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน แล้วพบว่ำ
ประเทศไทยมีควำมจำเป็นต้องพัฒนำโครงข่ำยคมนำคม เพื่อรองรับกำรเดินทำงของประชำชน กำรท่องเที่ยว
กำรขนส่งสินค้ำชำยแดน และรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กระทรวงคมนำคม จึงได้จัดทำ
ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒ นำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ระยะ 8 ปี) ซึ่งมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1) เสริมสร้ำงรำกฐำนควำมมั่นคงทำงสังคม
2) เสริมสร้ำงรำกฐำนควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
3) เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และ
4) สร้ำงโอกำสสำหรับกำรแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรเป็นประชำคมอำเซียน

รูปแสดง เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม (2557, 14 ตุลำคม)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่
แผนงำน 1
กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง
(ประกอบด้วย : 1.1 ปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่)
แผนงำน 2
กำรพัฒนำโครงข่ำยขนส่งสำธำรณะเพื่อแก้ไขปัญหำจรำจรในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล
แผนงำน 3
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐำนกำรผลิตที่สำคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
แผนงำน 4
กำรพัฒนำโครงข่ำยกำรขนส่งทำงน้ำ และ
แผนงำน 5
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศ

รูปแสดง แผนงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม (2557, 14 ตุลำคม)
2. กระทรวงคมนาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
แก้ไขปัญหำด้ำนกำรขนส่งทำงบก ทำงน้ำ และทำงอำกำศ ระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน – 11 ตุลำคม 2557 โดย
ได้จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) สำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งทำงรถไฟ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสถำนะในกำรดำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ขนำดควำมกว้ำง
1.00 เมตร(Meter Gauge) และรถไฟทำงคู่ขนำดทำงมำตรฐำน 1.435 เมตร (Standard Gauge) โดยแผนการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯมีโครงการรถไฟทางคู่ที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ คือ
กำรดำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ขนำดควำมกว้ำง 1.00 เมตร (Meter Gauge)
 แผนดาเนินงานพัฒนารถไฟทางคู่ : ระยะเร่งด่วน จานวน 6 เส้นทาง ได้แก่
1. ฉะเชิงเทรำ-คลอง 19 แก่งคอย
106
กิโลเมตร
2. ชท.ถนนจิระ-ขอนแก่น
185
กิโลเมตร
3. ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
167
กิโลเมตร
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4. ลพบุรี-ปำกน้ำโพ
5. มำบกะเบำ-ชท.ถนนจิระ
6. นครปฐม-หัวหิน

148
132
165

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

รูปแสดง โครงกำรรถไฟทำงคู่ ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทำง
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม (2557, 14 ตุลำคม)
โดยมีรำยละเอียดลักษณะของโครงกำรกำรพัฒนำเส้นทำงรถไฟทำงคู่ในภำคใต้ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
ดังนี้
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 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
- ลักษณะโครงการ
1. ก่อสร้ำงทำงรถไฟควำมกว้ำงทำง 1.00 ม.(Meer Gauge) รวมระยะทำง 167 กม.
2. สร้ำงเป็นทำงคู่ มีสถำนี 21 สถำนี (รวมสถำนีประจวบฯ และ ชุมพร)
3. สร้ำงที่หยุดรถเพิ่ม 5 จุด และรื้อย้ำยอำคำรสถำนี 14 สถำนี
4. ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ
- งบประมาณ
17,452.53 ล้ำนบำท
- ประโยชน์
1. ภำคประชำชนในพื้นที่ที่โครงกำรผ่ำน สำมำรถใช้บริกำรขนส่งได้สะดวกมำก
ยิ่งขึ้น
2. ภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่ที่โครงกำรผ่ำน สำมำรถใช้บริกำรขนส่งสินค้ำได้ ซึ่งจะ
ช่วยลด ต้นทุนทำงโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่ำงเป็นระบบ และจะสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศได้
3. ส่งดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมคุ้มค่ำกับต้นทุนของทรัพยำกรที่นำมำ
ลงทุน
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
FIRR = 3.21 %
EIRR = 23.53 %
- สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ EIA
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รูปแสดง แนวเส้นทำงรถไฟ
ที่มำภำพhttp://www.realist.co.th
 แผนดาเนินงานพัฒนารถไฟทางคู่ : ระยะที่ 2 จานวน 8 เส้นทาง ได้แก่
1. หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
90
2. ปำกน้ำโพ-เด่นชัย
285
3. ชุมทำงถนนจิระ-อุบลรำชธำนี
309
4. ขอนแก่น-หนองคำย
174
5. ชุมพร-สุราษฎร์ธานี
167
6. สุราษฎร์ธานี-สงขลา
339
7. หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
45
8. เด่นชัย-เชียงใหม่
217

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
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รูปแสดง โครงกำรรถไฟทำงคู่ ระยะที่ 2(ขั้นกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียด ประจำปีงปม. 2558)
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม (2557, 14 ตุลำคม)
โดยเส้ น ทำงทั้ งหมดอยู่ ร ะหว่ำ งกำรศึ กษำออกแบบรำยละเอีย ดและจั ด ทำรำยงำนกำรวิ เ ครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม คำดว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จประมำณปลำยปี พ.ศ. 2558 ก่อนเสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจำรณำอนุมัติโครงกำรเพือ่ กำรประกวดรำคำต่อไป
ภาพรวมการพัฒนารถไฟทั้งระบบ
เมื่อดำเนินโครงกำรรถไฟทำงคู่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 แล้วเสร็จ จะทำให้โครงข่ำยทำงรถไฟทำงคู่ เพิ่มขึ้นจำกเดิมที่มี
ระยะทำงเพียง 251 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นเป็นระยะทำง 3,589 กิโลเมตร
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รูปแสดง ภำพรวมกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟตำมแผนยุทธศำสตร์
ที่มำ : สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม (2557, 14 ตุลำคม)
ผลดีของการพัฒนาระบบรางคู่
กำรพัฒนำระบบรำงคู่จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกับระบบกำรขนส่งและกำรจัดกำรด้ำนลอจิสติกส์ใน
ด้ำนต่ำงๆ
 กำรพัฒนำระบบรำงคู่จะเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งผลในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำ ผู้โดยสำรได้มำกขึ้น กำรขนส่งรถไฟใช้พลังงำนประหยัดกว่ำกำรขนส่งทำง
รถยนต์ ทำให้ลดต้นทุนกำรขนส่ง เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ
 กำรดำเนินกำรพัฒนำรำงคู่จะส่งเสริมภำพรวมของลอจิสติกส์ โดยจะใช้เวลำกำรขนส่งทำงรำงลดลง
และมีควำมเร็วของรถไฟคงที่ไม่ต้อชะลอบริเวณจุดตัดของทำงรถไฟกั บทำงรถยนต์ (เนื่องจำกจะ
ทำทำงข้ำม/ทำงลอด)
 กำรพัฒนำรถไฟทำงคูจ่ ะช่วยส่งเสริมควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้บริกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิ่มมำกขึ้นโดยจะทำให้กำรขนส่งรวดเร็ว และตรงต่อเวลำ
ธุรกิจกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว พลังงำน และสิ่งแวดล้อม
 กำรพัฒนำรถไฟทำงคูจ่ ะกระตุ้นกำรท่องเที่ยว เพิ่มโอกำสในกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
โดยเฉพำะกลุ่มผู้มีรำยได้สูง
 ด้ำนสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลทำงบวกจำกกำรลดลงของกำรขนส่งทำงรถบรรทุกมำเป็นกำรขนส่งทำง
รถไฟแทน
 ด้ำนพลังงำนกำรขนส่งโดยรวมก็จะลดลงเนื่องจำกกำรขนส่งทำงรถไฟ จะประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ
กำรขนส่งทำงรถยนต์ หำกสำมำรถพัฒนำเส้นทำงรำงคู่ให้เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อช่วยเพิ่ม
ทำงเลือกและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของประชำชนได้
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ตารางแสดง ปริมำณกำรขนส่งในรูปแบบกำรคมนำคมต่ำงๆ
รูปแบบ
ปริมาณการขนส่งสินค้า (ล้าน ตัน-กิโลเมตร)*
การ
ขนส่ง
2548
2549
2550
2551
2552
ทำง
ถนน
176,751
184,006
186,174
181,452
183,429
ทางราง
3,002
2,904
2,688
2,857
2,533
ทำงน้ำ
5,555
5,885
5,765
5,674
5,611
ทำง
อำกำศ
34
31
31
31
33
รวม
185,342
192,826
194,658
190,014
191,606
ที่มำ : “แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศด้ำนกำรขนส่ง” กระทรวงคมนำคม

2553
185,883
2,585
5,538
33
194,039

ตารางแสดง ต้นทุนกำรขนส่งในรูปแบบกำรคมนำคมต่ำงๆ
ต้นทุนเฉลี่ยในการขนส่ง*
ทางถนน
1.72 บำท/ตัน-กม.
ทางราง
0.93บาท/ตัน-กม.
ทางน้า
0.64 บำท/ตัน-กม.
ที่มำ : “แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศด้ำนกำรขนส่ง” กระทรวงคมนำคม
ปัจจุบันกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ศึกษำและออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ระยะ
เร่งด่วน 5 เส้น โดยในขณะนี้ได้ออกแบบโครงกำรเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่ำงเสนอรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่อนุมัติเพื่อดำเนินกำร
ก่อสร้ำงทันที โดยมีสำยที่เกี่ยวข้องกับภำคใต้ที่จะเร่งดำเนินกำรคือ สำยประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ในระยะที่ 1
(ไทยโพสต์, 2557:6)

1.

2.
3.
4.
5.

ข้อดี – ข้อเสีย ของรถไฟทางคู่
ข้อดี
เหมำะสมสำหรับกำรขนส่งในระยะทำงปำน
กลำงหรือระยะทำงไกลๆ เพรำะในระยะ
ทำงไกลๆ ที่สำมำรถไปถึง ค่ำส่งสินค้ำต่อหน่วย
จะต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขนส่งทำงรถยนต์ที่
คิดตำมระยะทำง
สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ครำวละมำกๆ
สำมำรถเพิ่มหรือลดจำนวนตู้ได้ง่ำยตำมปริมำณ
กำรขนส่ง
มีควำมปลอดภัย
มีควำมรวดเร็วกว่ำระบบรถไฟรำงเดี่ยวแบบเดิม
เพรำะไม่ต้องรอสับรำง

1.
2.
3.
4.

ข้อเสีย
ขนส่งสินค้ำได้จำกัดเพียงสถำนที่ที่มีสถำนีรถไฟ
ถึงเท่ำนั้น
กำรขนถ่ำยสินค้ำไม่สะดวกเพรำะหำกต้องกำร
กระจำยสินค้ำไปยังสถำนที่ที่ไม่มีสถำนีรถไฟ
ต้องทำกำรเปลี่ยนกำรเดินทำง
ปัญหำคอรัปชั่นในกำรดำเนินโครงกำร
ควำมล่ำช้ำในกำรจัดสร้ำงทำให้เกิดควำม
สูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจ
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6. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับประเทศเหมำะ
กับกำรลงทุน
7. มีส่วนช่วยในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ระบบรางคู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซีย

มำเลเซียได้พัฒนำทำงรถไฟทำงคู่ได้ก้ำวหน้ำกว่ำประเทศไทย เป็นระยะเวลำต่อเนื่องยำวนำนเกือบ 20
ปี ทำให้ปัจจุบันมำเลเซียมีระบบขนส่งมวลชนทำงรำงที่ทันสมัย รวมถึงมีรถไฟฟ้ำชำนเมืองซึ่งได้มีกำรก่อสร้ำง
สถำนีกลำงเมืองขึ้นใหม่ให้เป็นศูนย์กลำงของระบบขนส่ง และเชื่อมต่อกับรถไฟทำงไกลทั่วประเทศเพรำะ
มำเลเซียไม่มุ่งเน้นกำไรจำกกำรพัฒนำระบบขนส่ง ประเทศมำเลเซียประเมิ นกำรเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้ำ
ส่งผลให้มีต้นทุนต่ำกว่ำน้ำมันดีเซลถึง 30% และภำยใต้กำรคำนวณรำคำซื้อขำยน้ำมันเพียงลิตรละ 15 บำท
เนื่องจำกประเทศมำเลเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรำยใหญ่ของประเทศ
ประเด็นที่น่าสังเกต :
ประเทศมำเลเซีย เป็ น ผู้ ส่ ง ออกน้ำมันรำยใหญ่ ข องอำเซีย น แต่มุ่งเลื อกพัฒ นำระบบกำร
คมนำคมด้วยระบบรำงเพื่อให้เป็นระบบขนส่งหลักของเมือง เพื่อลดต้นทุนจำกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรำงรถไฟใน
ประเทศมำเลเซียมีระยะทำงยำวประมำณ 1,658 กิโลเมตร ซึ่งได้มีกำรพัฒนำที่รุดหน้ำมำกกว่ำประเทศไทยที่มี
รำงรถไฟระยะทำงยำวประมำณ 4,000 กิโลเมตร
ประเทศมำเลเซียมีกำรเร่งพัฒนำรถไฟทำงคู่โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงระยะทำง
329 กิโลเมตร จำกเมืองอิโปห์– ปำดังเบซำร์ ที่อยู่บริเวณชำยแดนไทย – มำเลเซีย ซึ่งมีควำมคืบหน้ำแล้วเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และคำดว่ำ จะเปิดให้ใช้งำนได้ในรำวเดือนพฤษภำคม ปี 2558 นี้ ซึ่งกำรพัฒนำระบบรำงของ
ประเทศมำเลเซียมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบรถไฟร่ำงคู่สำย
ใต้ของประเทศไทย เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำเส้นทำง
ในช่วงที่มีควำมจำเป็นมำกที่สุดก่อน โดยเฉพำะโครงข่ำยรถไฟทำงคูท่ ั้งภำคใต้ คือ
ระยะแรก เส้นทำงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพรซึ่งมีปัญหำคอขวดจัดอยู่ในระยะเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
ดำเนินกำร และช่วงนครปฐม – หัวหิน
ระยะที่สอง ในภำคใต้จะมีกำรดำเนินโครงกำรช่วงชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี-สงขลำ
และหำดใหญ่-ปำดังเบซำร์
ขณะที่กำรเชื่อมต่อระบบรำงคู่กับทำงมำเลเซีย สำมำรถมองได้ว่ำกำรพัฒนำรถไฟทำงคู่ของ
ไทยเป็นระบบที่พร้อมใช้งำนร่วมกับระบบของทำงมำเลเซียอยู่แล้ว โดยเมื่อปี 2553 ที่ผ่ำนมำ มำเลเซียได้มีกำร
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เปิดใช้รถไฟฟ้ำระหว่ำงเมือง ETS (Electric Train Service) ที่สำมำรถใช้ควำมเร็วได้สูงสุด 140 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ซึ่งรถไฟฟ้ำ ETS แสดงให้เห็นถึงขีดควำมสำมำรถของระบบรำงขนำดควำมกว้ำง 1 เมตร ซึ่งมีขนำด
เท่ำกับขนำดของรำงรถไฟของไทยในปัจจุบันและสำมำรถพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ และขีดควำมสำมำรถที่สูงได้
โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบใหม่
ดังนั้นหำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก็จะสำมำรถเชื่อมต่อระบบเดิมได้ทันที และพร้อมรองรับกำร
พัฒ นำในอนำคต อีกทั้งยั งสำมำรถเชื่อมต่ อ กับโครงกำรรถไฟฟ้ ำทำงคู่ อิโ ปห์ – ปำดังเบซำร์ ของประเทศ
มำเลเซียประสำนโครงข่ำยกำรคมนำคมกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำในฐำนะสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ให้แก่ประเทศไทยได้ในอนำคต (สุภำวดี แถลงศรี, 2555)
ที่มาข้อมูล:
- สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม
- สำนักวิชำกำร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. (2557, มิถุนำยน)
- http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56132. (2557, 22 ตุลำคม)
- http://www.realist.co.th
- สุภำวดี แถลงศรี (2555, 1 กรกฎำคม). “คอลัมน์รำยงำนพิเศษ : สนข.ดันสุดลิ่ม “รถไฟรำงคู่” ไทย-มำเลย์
พร้อมรับมือเศรษฐกิจอำเซียนในอนำคต.” สยำมรัฐ.
- ไทยโพสต์. (2557, 19 มีนำคม)

