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เส้นทาง MR-MAP
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บรรณาธิการ
ผู้อำานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

จัดทำาโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โทรศัพท์ 0 2283 3024 โทรสาร 0 2281 6300
www.mot.go.th   เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม

ถ้ อ ย แ ถ ล ง
	 วารสารราชรถฉบับเดือนเมษายน	2564	ซึ่งตรงกับวาระครบรอบปีที่	109	ของวันสถาปนากระทรวงคมนาคม	วันที่	1	เมษายน	 
โดยตลอดอดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงคมนาคมยังคงมุ่งมั่นภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมขนส่ง 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน		
	 วารสารราชรถฉบับนี้ประกอบด้วยสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	 เนื่องในวันสถาปนา
กระทรวงคมนาคม	ครบรอบปีที่	109	และใน	MOT	FOCUS	พบกับแผนแม่บทโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง	 
หรือ	"MR-MAP"	ซึ่งเป็นการมองสู่อนาคตของคมนาคมขนส่งไทย	ที่จะมอบความปลอดภัย	สะดวก	รวดเร็ว	ให้กับการเดินทางและ
การขนส่งทั่วประเทศและเชื่อมต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน	พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์	นายปัญญา	ชูพานิช	ผู้อำานวยการ	สำานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	ถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความคืบหน้าแผน	MR-MAP
	 สำาหรับเทศกาลสงกรานต์ในปี	2564	นี้	เรายังต้องปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่	หรือ	New	Normal	นอกจากตระหนักถึงความปลอดภัย 
ป้องกันอุบัติเหตุแล้ว	 ยังต้องเคร่งครัดในมาตรการด้านสาธารณสุขในการเดินทาง	 โดยภายในเล่มได้นำาเสนอถึงการเดินทาง 
ในช่วงสงกรานต์นี้แบบปลอดภัย	 ปลอดโควิด	 และในโอกาสนี้	 กองบรรณาธิการวารสารราชรถ	 ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	 
สุขภาพแข็งแรง	เดินทางด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ	สวัสดีปีใหม่ไทยครับ



สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงคมนาคม ครบรอบปีท่� 109
วันท่� 1 เมษายน 2564

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีไดม้อบใหก้ระทรวงคมนาคมเรง่รดัพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
และบริการด้านคมนาคมเชื่อมโยงเส้นทางสู่ทุกภูมิภาค เพื่อความอยู่ดี 
กินดีของประชาชน มุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื รวมถึงการกำากับดูแล 
ในการเดินทางให้แก่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ และเดินหน้าพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง่ทีค่ำานงึถงึการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน สรา้งความสะดวก  
ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยมีนโยบายที่สำาคัญ เช่น นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดในพื้นที่เขตเมือง โดยการเร่งปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35  
(ถนนพระรามที ่2) การแก้ไขปญัหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) ทีเ่กดิจาก 
ยานพาหนะ การนำายางพารามาแปรรูปเป็นวัสดุเสริมความปลอดภัย 
ทางถนน หรือ Rubber Fender Barrier : RFB กำาหนดอัตราความเร็ว
บนถนน ๔ ช่องทางจราจรขึ้นไปให้ ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง เป็นต้น
 โดยในป ี2564 กระทรวงคมนาคมไดส้านตอ่นโยบายเดมิจากป ี2563 
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเติม 
ปี 2564 เพื่อให้เดินหน้าการพัฒนาระบบคมนาคมเชิงรุก วางรากฐาน 
การพัฒนาสู่อนาคตใน 11 เรื่อง ได้แก่ ศึกษาแผนแม่บท MR-MAP ศึกษา
แผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย - อันดามัน หรือ  
Land Bridge
 จัดตั้งศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค้า OTOP สร้างสรรค์พื้นที่
เพื่อสาธารณประโยชน์ ผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ  
EV ศึกษาและกำาหนดแนวทางการใช้รถไฟฟ้าล้อยาง พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรอง หรือ Feeder เร่งรัดการเปิดให้บริการโครงการระบบ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ แก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดบนทางด่วน การแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต และวางระบบ
ติดตามโครงการขนาดใหญ่เพื่อบูรณาการการบริหาร ซึ่งโครงการเหล่านี้ 
จะเป็นรากฐานการเช่ือมโยงโครงข่ายและบริการ ด้านคมนาคมอย่างบูรณาการ  
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนของประเทศต่อไป
 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 109 
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้ง 
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
และครอบครัวของทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย  
สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ 
ประเทศชาติต่อไป
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เชียงราย-สงขลา
1,660 กม.

หนองคาย-แหลมฉบัง
490 กม.

บึงกาฬ-สุร�นทร�
470 กม.

ตาก-นครพนม 
710 กม.

กาญจนบุร�-อุบลราชธานี
830 กม.

กาญจนบุร�-สระแก�ว
310 กม.

กาญจนบุร�-ตราด
220 กม.

ชุมพร-ระนอง
120 กม.

ภูเก็ต-สุราษฎร�ธานี
190 กม. เส้นทางการคมนาคมที่มีความปลอดภัย คล่องตัวตลอดเส้นทาง  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางนอ้ยลง มทีางเลอืกในทกุรปูแบบการขนสง่  
และยังกระจายทั่วถึงจรดพรมแดนของทุกภูมิภาคของประเทศ  

ถือเป็นจุดปลดล็อกสำาคัญในการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และยังเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
	 MR-MAP	 (Motorways-Rails)	 หรือโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมืองกับระบบราง	 เป็นแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์บูรณาการ 

คู่ไปกับรถไฟทางคู่	 9	 เส้นทาง	 โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน	 (PPP)	 มีเส้นทางตั้งแต่เหนือจรดใต้	 (N-S	 Corridors)	 3	 เส้นทางคือ	 
เชียงราย-สงขลา,	 หนองคาย-แหลมฉบัง,	 บึงกาฬ-สุรินทร์	 และตะวันออกจรดตะวันตก	 (E-W	 Corridors)	 6	 เส้นทาง	 ได้แก่	 
ตาก-นครพนม,	 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี,	 กาญจนบุรี-สระแก้ว,	 กาญจนบุรี-ตราด,	 ชุมพร-ระนอง	 และภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี	 
รวมระยะทางกว่า	5,000	กิโลเมตร
	 เส้นราง	(Rails)	จะรองรับรถไฟทางคู่	รถไฟความเร็วสูง	และรถไฟสายใหม่	ที่จะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 
ปี	2566-2580
	 ในขณะที่จะมีเส้นทางมอเตอร์เวย์ควบคู่ระบบราง	 เป็นถนนแนวตรง	 เลี่ยงเขตเมือง	 แก้ปัญหาจราจรติดขัด	 โดยเส้นทาง	
Motorways-Rails	จะผ่านจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ขนส่งสินค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ	โดยที่รถบรรทุกไม่จำาเป็นต้องวิ่งข้ามภาคจาก
เหนือจรดใต้	หรือตะวันออกจรดตะวันตกอีก	รถบรรทุกขนส่งสินค้าสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	 
ในภาคนั้น	ๆ 	ไปยังศูนย์ขนส่งสินค้าของแต่ละภาค	ซึ่งจะเชื่อมกับเส้นทาง	Motorways-Rails	โดยตรง	ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถบรรทุก
ในท้องถนน	และช่วยให้การเดินทางด้วยรถยนต์ประเภทอื่น	ๆ	มีความคล่องตัว	สะดวก	และปลอดภัยมากขึ้น

เส้้นทาง MR-MAP
ส้ร้้างโคร้งข่่ายคมนาคมท่�ย่�งยืน
ส้ร้้างความม่�นคงให้้เศร้ษฐกิิจไทย

4



	 และจุดหมายของเส้นทางเหล่านี้ยังเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	ทั้งเมียนมา	(ด่านแม่สาย/	แม่สอด/	 
เจดีย์สามองค์/	 บ้านพุนำ้าร้อน)	 ลาว	 (ด่านหนองคาย/	 บึงกาฬ/	 นครพนม/	 มุกดาหาร/	 ช่องเม็ก)	 กัมพูชา	 
(ด่านช่องจอม/	อรัญประเทศ/	คลองใหญ่)	และมาเลเซีย	(ด่านสะเดา)	ในบริเวณสุดชายแดนแต่ละด้านของไทย
	 กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	กรมการขนส่งทางราง	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	จะบูรณาการ
การทำางานบนแผนแม่บท	MR-MAP	นี้ให้เป็นจริง	โดยในปีนี้	(2564)	จะศึกษาจนแล้วเสร็จ	ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้าง
ภายในปี	2565-2566

เส้้นทาง MR-MAP
ส้ร้้างโคร้งข่่ายคมนาคมท่�ย่�งยืน
ส้ร้้างความม่�นคงให้้เศร้ษฐกิิจไทย

THEN (ก่อน) :
	 ในอดีตที่ยังไม่มีแผนแม่บทนี้	 ประเทศไทย
ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในการเดินทางขนส่ง	 
เนื่่องจากเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนน	ใช้จราจรในเมือง	 
(Local	Traffic)	และระหว่างเมือง	(Through	Traffic)	 
ในเส้นเดียวกัน	 ทำาให้จราจรติดขัด	 เกิดอุบัติ เหตุ	 
การขนส่งล่าช้า	 การไม่ได้บูรณาการเส้น	 Motorways	 
เข้ากับ	Rails	จะต้องสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดสร้างรั้วกั้น 
ของทั้งสองระบบ	 อีกทั้งเกิดการแบ่งแยกชุมชนและ
จำากัดการพัฒนาเมือง
	 การออกแบบก่อสร้างถนนที่แล้วมา	 ยังเป็น 
เส้นทางที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
	 ที่ผ่านมา	 คนไทยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
มากที่สุดถึงกว่า	 50%	 รถโดยสารประจำาทาง	 37%	
รถไฟเพียง	5%	ปริมาณขนส่งสินค้าของไทยในปี	2560	
ทั้งหมด	8.43	ล้านล้านตัน	เป็นการขนส่งทางถนนสูงถึง	 
81.1%	 ทำาให้สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	 GDP	 ของ
ประเทศสูงถึง	 13.9%	 เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 
ทั่วโลก	(10.9%)
	 นอกจากนี้	 "รถยนต์"	 มีดัชนีการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกสงูถงึ	9.46	เทา่	เทยีบกบัรถไฟคอืเพยีง	1	เทา่	 
เห็นได้ว่าการพึ่งพิงการขนส่งทางถนนเพียงอย่างเดียว	 
นอกจากทำาใหม้ตีน้ทนุโลจสิตกิสท์ีส่งูแลว้	ยงัเปน็การเพิม่ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

FUTURE (อนาคต) :
	 ในอนาคตต่อจากนี้	 ไทยซึ่งเดินหน้าแผนแม่บท	 
MR-MAP	 มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม	 มีจุดเชื่อมต่อ	 
และมีทางเลือกในการขนส่ง	 ทั้งถนน	 ราง	 เรือ	 จะเกิด 
การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า	 เชื่อมโยงแหล่ง
ผลิต	 เกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 ไปยังผู้บริโภคและ
ตลาดต่างประเทศอย่างคล่องตัว	 และช่วยลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ในภาพรวม
	 มอเตอร์เวย์ระหว่างเมือง	 จะไม่ผ่านเข้าชุมชน	 
แต่วิ่งโยงกับวงแหวนเลี่ยงเมืองราว	 1,000	 กิโลเมตร	
ทำาให้การขนส่งคล่องตัว	 มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งด้วย 
ถนนคูข่นาน	(Service	Road)	เลยีบทางรถไฟ-มอเตอรเ์วย	์
และทางแยกต่างระดับทุก	ๆ	10	กิโลเมตร
	 การขนส่งด้วยรถไฟทางคู่ 	 ที่ เมื่อแล้วเสร็จ 
ในทุกระยะ	 จะพาดผ่าน	 61	 จังหวัด	 ด้วยความเร็ว	 
80-120	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ในปี	2594	จะสามารถขนส่ง
สินค้าต่อสายสูงสุดถึงกว่า	14	ล้านตันต่อปี
	 รถไฟความเร็วสูง	 ลดเวลาในการเดินทาง	 
เป็นระบบรางที่ ลดการใช้พลั งงาน	 ลดโลกร้อน	 
เดินบนรถเฉพาะทาง	ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต	ุ 
Motorways-Rails	 จะเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟ 
ของประเทศเพือ่นบา้น	เกดิการเชือ่มตอ่ในระดบัภมูภิาค
อาเซียน
	 และแน่นอนว่า	 การเชื่อมโยงและจุดเชื่อมต่อ
เหล่านี้	 จะนำามาสู่การพัฒนาความเจริญในพื้นที่ใหม่	 
และสร้างชุมชนเมืองใหม่	 ขยายโอกาสธุรกิจท้องถิิ่น	
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว

	 ทั้งนี้	 เส้นทางที่กระทรวงคมนาคมจะดำาเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดแผนปฏิบัติการ	 
(Action	Plan)	นำาร่องในปี	2564	และปี	2565	ได้แก่	4	แนวเส้นทางที่มีความพร้อม	นั่นคือ	แนวระนอง-ชุมพร	 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา	 "แลนด์บริดจ์"	 และในแนวแหลมฉบัง-นครราชสีมา	 ซึ่งรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก	(EEC)	รวมถึงแนวนครราชสีมา-อุบลราชธานี	และนครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย
	 เส้นทาง	 MR-MAP	 นอกจากจะเป็นโครงข่ายคมนาคมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว	 
ยังเป็นการบูรณาการที่สำาคัญของการแก้ปัญหาการจราจรและการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ควบคู่กับ
การเจริญเติบโตของภูมิภาคอย่างเป็นระบบ
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V o i c e  &  V i s i o n

บูรณาการด้านคมนาคมขนส่ง 
สู่การพัฒนาทุกโครงข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ

นายปัญญา ชูพานิช
ผู้อำานวยการ

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

"ภารกจิหลกัของสำานกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร  
หรือ สนข. คือการจัดทำาแผน 

พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ในนาม
ของกระทรวงคมนาคม การจัดทำาแผนในที่นี้ 
คือ แผนพัฒนาทุกระบบขนส่งทั้ งทางบก  
ทางราง ทางนำ้า และทางอากาศ โดยภาระหน้าที่ 
อีกส่วนที่ เรารับผิดชอบคือ การบูรณาการ  
เนื่องจากว่าโครงการหรือปัญหาส่วนใหญ่ 
ที่ เกิดขึ้นในภาคส่วนของคมนาคม มีหลาย 
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สนข. จึ งมีหน้าที่  
ในการบูรณาการการทำางานร่วมกัน ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงคมนาคม"
	 นายปัญญา	 ชูพานิช 	 ผู้ อำ านวยการ 
สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและ 
จราจร	 หน่วยงานซึ่งเปรียบดังคลังสมองของ
กระทรวงคมนาคม	กลา่วถึงภารกิจในการเดินหน้า 
นำาองค์กรสู่การกำาหนดทิศทาง	 และขับเคลื่อน 
ก า รพั ฒน า ร ะบบคมน า คมขอ งป ร ะ เ ท ศ	 
ด้วยการทำางานแบบบูรณาการ
	 แผนการขับเคลื่อนการคมนาคม	ซึ่ง	สนข.	 
กำาลังดำาเนินการและผลักดัน	 สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 
แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ 	 
ฉบับที่	 12	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งไทยระยะ	 20	 ปี	 ของกระทรวง
คมนาคมเอง	 ซึ่งมีเป้าหมายหลักอยู่	 4	 เรื่อง 
ด้วยกันคือ	การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	การขนส่ง 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การขนส่ง 
ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	 
และการนำ า เ ครื่ อ งมื อด้ านนวั ตกรรมและ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็น 
เครื่องมือในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคม
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บูรณาการทุกมิติจากในเม่องและระหว่างเม่อง
	 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาข้างต้น	ในปัจจุบัน	สนข.	ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่ง
ในเมือง	และระบบขนส่งระหว่างเมือง	โดยกำาลังเร่งเดินหน้าแผนโครงการ	"Land	Bridge"	ท่าเรือ
ชุมพร-ระนอง	 เพื่อยกระดับท่าเรือสินค้าของไทยสู่ระดับโลก	 นอกจากนี้	 ยังกำาลังศึกษานโยบาย 
การลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง	 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	พัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกด้านคมนาคมสำาหรับคนทุกคน	หรือ	 
Universal	Design	ศกึษาพฒันานวตักรรมระบบวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่การขนสง่สนิคา้
และการเดินทาง	ศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	 เป็นต้น	 ซึ่งอีกหนึ่งโครงการสำาคัญที่กำาลังผลักดันคือ	 โครงการ
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางในพื้นที่เดียวกนั	(MR-MAP)	ดำาเนนิการ 
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม	โดย	สนข.	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บูรณาการ

ผลักดัน 4 เส้นทาง MR-MAP ยกระดับโครงข่าย
คมนาคม
	 โครงการ	MR-MAP	เป็นการลดผลกระทบที่มีต่อ 
ประชาชนจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม	โดยการพฒันาใหม้ทีัง้ระบบรางและมอเตอรเ์วย์
ให้อยู่บนพื้นที่ เดียวกัน	 ซึ่งทำาให้มีการเวนคืนที่ดิน 
เพียงครั้งเดียว	 จากเดิมที่ประชาชนได้รับผลกระทบ 
หลายต่อจากการเวนคืนหลายครั้ง	ประโยชน์อีกประการ
ของการพัฒนา	MR-MAP	 คือ	 การพัฒนาเส้นทางใหม่	 
ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ	 จะมีความเจริญบนพื้นที่	 
โดยไดว้างไว	้9	เสน้ทางดว้ยกนั	จากเหนอืจรดใต	้3	เสน้ทาง	 
และจากตะวันออกจรดตะวันตก	6	เส้นทาง	ซึ่งจะเห็นว่า 
เส้นทาง	 MR-MAP	 ไม่เพียงเชื่อมต่อภายในประเทศ	 
แต่ยังเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยจุดหมาย
ปลายทางของทุกเส้นทางตรงไปยังชายแดนซึ่งเป็นประตู
การค้าที่สำาคัญ	
	 ขณะนี้	กำาลังดำาเนินการศึกษา	จัดวางคอนเซปต์ 
ทั้ง	 9	 เส้นทางให้แล้วเสร็จ	 หลังจากนั้น	 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 
กรมการขนส่งทางราง	 และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 
จะรับไปดำ า เนินการต่อ 	 โดยกระทรวงคมนาคม	 
มีแผนที่จะผลักดันโครงการนำาร่อง	 4	 เส้นทางก่อนเป็น 
อนัดับแรก	ไดแ้ก่	ชมุพร-ระนอง		นครราชสีมา-อุบลราชธานี	 
แหลมฉบัง-นครราชสีมา	 และนครราชสีมา-ขอนแก่น-
หนองคาย

	 "เส้นทาง	MR-MAP	 นี้จะไม่ใช่เส้นทางเดิม	 แต่เป็นการพัฒนาเส้นทางใหม่	 เมื่อถนนไป	 
รถไฟไป	สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ	การพัฒนาในพื้นที่โดยรอบ	เดิมชุมชนกระจุกตัวอยู่	ก็จะมีการขยาย 
พื้นที่ความเจริญ	สิ่งที่ตามมาคือ	ชุมชนใหม่	ห้างสรรพสินค้า	หรือนิคมอุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วย 
ในกระบวนการผลิตและลำาเลียงขนส่งสินค้าไปยังแหลมฉบังหรือตามเกตเวย์	 ชายแดนต่าง	 ๆ	 
เพื่อส่งออก	เมื่อการพัฒนาพื้นที่เกิด	การสร้างงานก็จะตามมา	ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศ	 น่ันคือเป้าหมายที่เราจะต้องผลักดันนโยบายและแผนงานคมนาคมสู่การปฏิบัติ	 
และให้การพัฒนานโยบายและแผนงานนี้	สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	และช่วยพัฒนาประเทศ
สู่วันข้างหน้าอย่างยั่งยืน"

เชียงราย-สงขลา
1,660 กม.

หนองคาย-แหลมฉบัง
490 กม.

บึงกาฬ-สุร�นทร�
470 กม.

ตาก-นครพนม 
710 กม.

กาญจนบุร�-อุบลราชธานี
830 กม.

MR-Map
(Motorways + Rails)

กาญจนบุร�-สระแก�ว
310 กม.

กาญจนบุร�-ตราด
220 กม.

ชุมพร-ระนอง
120 กม.

ภูเก็ต-สุราษฎร�ธานี
190 กม.

สแกนเพื�อชมวิด่โอสัมภาษณ์
       MOT Channel
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ร่ ม หู ก ว า ง

กระทรวงคมนาคม
จัดพิธีีรับพระราชทานเคร่�องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั�นสายสะพาย ประจำาปี 2563
  ตามที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์เนือ่งในโอกาสพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ผู้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ และผู้กระทำา
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
ซึง่จงรกัภกัดตีอ่สถาบนัหลกัของชาต ิมคีวามซือ่สตัยส์จุรติ บำาเพญ็ตน 
เป็นพลเมืองดี และข้าราชการที่ดี ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธี  
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม
 โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กระทรวงคมนาคมได้จัดพิธี 
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำาปี 2563  
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่
ข้าราชการกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด จำานวน 349 ราย โดยมี  
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 
ในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงฯ เขา้รว่มพธิ ีณ อาคารสโมสรและหอประชมุกระทรวงคมนาคม
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นายอธีิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการจัดระเบียบการใช้เจ็ตสกีในแม่น้ำาเจ้าพระยา
ในเขตพื้นที่จังหวัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธี 
เปิดใช้ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport 
License) ให้บริการด้านประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในรูปแบบออนไลน์  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ กรมการขนส่งทางบก
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U p d a t e   ข่ า ว ค ม น า ค ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวเก่�ยวกับ 
กฎกระทรวงคมนาคม กำาหนดอัตราความเร็วของ
ยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหร่อทางหลวงชนบท 
ท่�กำาหนด พ.ศ. 2564 กรณ่ให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 
กม./ชม.
	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 แถลงข่าวเกี่ยวกับกฎกระทรวงคมนาคม	 กำาหนด 
อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือ
ทางหลวงชนบทที่กำาหนด	พ.ศ.	2564	กรณีให้ใช้ความเร็วสูงสุด
ของรถยนต์บนถนนทางหลวงได้	120	กม./ชม.	เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพการจราจรในปัจจุบัน	 ตลอดจนความสะดวก	 รวดเร็ว	 
และความปลอดภัยในทุกการเดินทางของประชาชน	 เมื่อวันที่	 
11	มีนาคม	2564	ณ	ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
	 กระทรวงคมนาคมได้ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าว	 
เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564	และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2564	 ขั้นตอนต่อไป	 กรมทางหลวง	 
โดยผู้อำานวยการทางหลวงจะเป็นผู้ออกประกาศและกำาหนด 
รายละเอียดสายทางที่จะบังคับใช้ความเร็วสูงสุดใหม่	ในเบื้องต้น 
ได้มีนโยบายให้ใช้ความเร็วสูงสุด	 120	 กม./ชม.	 บนทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	 32	 จากต่างระดับบางปะอิน-ต่างระดับ

อ่างทอง	 กม.	 ที่	 4+100	 -	 50+000	 ระยะทาง	 50	 กิโลเมตร	 
เป็นโครงการนำาร่องภายในเดือนมีนาคม	2564	และจะทยอยเปิด
ให้ใช้เส้นทางอื่น	ๆ 	ต่อไป	ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทาง	ก่อนเข้าพื้นที่จำากัดความเร็วที่	120	กม./ชม.	จะมี 
การใช้เครื่องหมายจำากัดความเร็วบนพื้นทาง	 (Optical	Speed	
Bar)	เพือ่เตอืนใหผู้ข้บัขีร่บัรูถ้งึการเขา้พืน้ทีค่วบคมุความเรว็	และ
การใช้ความเร็วที่เหมาะสมในแต่ละช่องทาง	 การใช้	 Rumble	
Strip	 ในแต่ละช่องสำาหรับเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบเกี่ยวกับการใช้
ความเร็ว	 และติดตั้งป้ายแสดงความเร็วจำากัดของยานพาหนะ
ประเภทอื่น	 ๆ	 ที่บังคับใช้ความเร็วตำ่ากว่า	 และเมื่อเข้าสู่พื้นที่
จำากัดความเร็วจะมีการติดตั้งป้ายจำากัดความเร็วแบบแขวนสูง	 
2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ป้ายจำากัดความเร็วแต่ละช่องการเดินรถ	 
ป้ายสัญญาณไฟจราจรแขวนสูงแบบ	Variable	Message	Sign	
(VMS)	ปา้ยสญัญาณจราจรตดิขา้งทาง	อาท	ิปา้ยบงัคบั	ปา้ยเตอืน	 
ป้ายจำากัดความเร็ว	 และป้ายสุดเขตบังคับ	 รวมถึงแถบเส้น 
สีขาวในช่องทางขวาสุดแสดงช่องว่างให้ผู้ขับขี่ควรเว้นระยะห่าง	 
ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสังเกตป้ายสัญญาณจราจรและขับขี่
ด้วยความระมัดระวัง	 รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติ
ตามป้ายสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย

กฎกระทรวงคมนาคม
กำาหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะใหม่
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	 นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์
บนถนนทางหลวง	กระทรวงฯ	ไดพ้จิารณาจากความปลอดภัย
เป็นสำาคัญทั้งลักษณะทางกายภาพ	 สภาพการใช้พื้นที่และ
การอยู่อาศัย	 ซึ่งพบว่าสามารถปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดของ
รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน	7	ที่นั่ง	จากเดิมที่กำาหนดไว้
ไม่เกิน	90	กม./ชม.	เป็นความเร็วไม่เกิน	120	กม./ชม.	ทั้งนี้
เฉพาะพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางกายภาพ	 ซึ่งจะต้องเป็น
ถนนท่ีมีมาตรฐานสูงขนาด	 4	 ช่องจราจรขึ้นไป	 ไม่มีจุดตัด
หรอืจดุกลบัรถเสมอระดบัถนน	มกีารแบง่ทศิทางจราจรอยา่ง
ชัดเจน	และมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำาแพงกั้น	(Barrier	 
Median)	 โดยกำาหนดความเร็วขั้นตำ่าสำาหรับช่องจราจร 
ขวาสดุไวไ้มต่ำา่กวา่	100	กม./ชม.	เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอบัุตเิหตุ
ชนท้ายกันในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็ว	 พร้อมทำาการ
ปักป้ายกำากับความเร็วตลอดแนวเส้นทางโดยวิศวกรของ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 เช่น	 ป้ายจำากัดความเร็วไม่เกิน	 
30	กม./ชม.	ในเขตชุมชนหรอืเขตโรงเรยีน	ปา้ยจำากัดความเรว็
ไม่เกิน	 60	 กม./ชม.	 ในบริเวณทางโค้ง	 ทางแยก	 หรือทาง 
กลับรถ	 ป้ายจำากัดความเร็วไม่เกิน	 120	 กม./ชม.	 บริเวณ
ทางตรงซึ่งสามารถทำาความเร็วได้แต่ต้องไม่เกินตามที่ 
ปา้ยกำาหนด	โดยผูข้บัขีต่อ้งปฏิบัตติามกฎจราจรและขบัขีด้่วย
ความเร็วตามที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	เพื่อความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดการเดินทาง	 สำาหรับรถ
ประเภทอื่น	 ๆ	 ได้มีการพิจารณาปรับกำาหนดความเร็วขึ้น
ตามความเหมาะสม	ดังนี้
	 1.	รถบรรทุกที่มีนำ้าหนักเกิน	2,200	กิโลกรัม	หรือ
บรรทุกคนโดยสารเกิน	15	คน	สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน	
90	กม./ชม.
	 2.	รถในขณะลากจูงรถอื่น	รถสี่ล้อเล็ก	หรือรถยนต์
สามล้อ	ใช้ความเร็วไม่เกิน	65	กม./ชม.	

	 3.	รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน	80	กม./ชม.	เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำาลังเครื่องยนต์ตั้งแต่	35	กิโลวัตต์	หรือกระบอก
ลูกสูบรวม	400	CC.	ขึ้นไป	ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน	110	กม./ชม.
	 4.	รถโรงเรียนใช้ความเร็วไม่เกิน	80	กม./ชม.	และรถโดยสารเกิน	7	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	ใช้ความเร็วไม่เกิน	100	กม./ชม.

	 นอกจากนี้ได้กำาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	กรมการขนส่งทางบก	และสำานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 บูรณาการร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 โดยมีแผนดำาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำานวย 
ความปลอดภัยและป้ายจำากัดความเร็วบนสายทางที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมกับการใช้ความเร็ว	120	กม./ชม.	และสำารวจ
การก่อสร้างสะพานลอยสำาหรับข้ามทางหลวงเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	รถจักรยาน	และรถจักรยานยนต์	 
สามารถสัญจรได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล 
รายละเอียดที่ปรากฏในกฎกระทรวงให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	 รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม 
กฎจราจร	ควบคุมความเร็วที่กฎหมายกำาหนด	สังเกตป้ายเตือนความเร็วต่าง	ๆ 	ที่ได้กำาหนดความเร็วไว้ในช่องทางเดินรถที่เหมาะสม 
แต่ละช่องทางเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่น
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ร า ช ร ถ ช ว น  C h e c k - i n

เป็นครั้งแรกที่เหล่านักเดินทางจะได้เดินทางโดยสาร 
เครือ่งบนิ ลดัฟา้มุง่ตรงไปลงทีท่า่อากาศยานเบตง จงัหวดั

ยะลา ซึ่งมีกำาหนดการในการเปิดใช้สนามบินเป็นครั้งแรก
ในปี 2564 นี้
	 จากเดิมนักเดินทางที่อยากจะไปเที่ยวอำาเภอเบตง	 
จังหวัดยะลา	 การโดยสารเครื่องบินจะต้องไปลงที่สนามบิน
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	แล้วค่อยใช้เส้นทางรถยนต์	หาดใหญ่- 

ปัตตานี-ยะลา	จะต้องผ่านถนนที่เป็นเส้นโค้งคดเคี้ยวเล็กน้อย	จึงเข้าสู่เบตงได้
	 เมื่อเปิดให้บริการสนามบินเบตงแล้ว	หากมีเวลาเพียงแค่หนึ่งวัน	 เราอาจจะบินไปรับประทาน
อาหารขึ้นชื่อของเบตง	ชื่นชมบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ	์แล้วบินกลับในวันเดียวกัน
ได้สบาย	ๆ
	 แต่ว่าที่เบตงมีสิ่งที่น่าสนใจอีกตั้งมากมาย	 ด้วยการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว	 เราสามารถ 
เลือกเที่ยวในแบบที่ใช่	 สายธรรมชาติก็สามารถเลือกไปเที่ยวดูทะเลหมอก	 สายอาร์ตก็ไปเที่ยวดู	 
สตรีทอาร์ต	กับความน่ารักของตัวเมือง	สายสุขภาพก็พาตัวไปแช่นำ้าร้อน	สายกินก็ต้องตรงไปชิมหมี่ผัด
หรือไก่เบตง	หรือจะทำาทั้งหมดในหนึ่งวันก็ทำาได้ตามความประสงค์
	 การเตรียมเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเบตงในปี	 2564	 นี้	 จะทำาให้การเดินทางสู่เบตง 
ไม่ไกลเกินอีกต่อไป	

Fly Me to Betong

  เตรีียมลััดฟ้้าม่�งตรีง..สู่่�เบตงFly Me to Betong

  เตรีียมลััดฟ้้าม่�งตรีง..สู่่�เบตง

ท่าอากาศยานเบตง

สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
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ท่�เช็คอินห้ามพลาด @เบตง
สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
	 เดินไปบนสกายวอล์กบนระดับความสูง	2,038	ฟุต	เป็นระเบียงพื้นกระจกยื่นยาวออกไป	 
63	 เมตร	 ให้ได้ชมวิวแบบ	360	องศา	และสูดอากาศรับไอหมอกพร้อมกับมองทะลุเห็นพื้นล่าง	
สำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีบริการลิฟต์ด้วย
 พิกัด : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง	ต.อัยเยอร์เวง	อ.เบตง	ราว	36	กิโลเมตรทางรถยนต	์
จากท่าอากาศยานเบตง	ไปตามทางหลวงหมายเลข	410	

สวนหม่�นบุปผา
	 รู้ จั กกันอี กชื่ อว่ า 	 สวนไม้ดอก 
เมืองหนาวเบตง	เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว
แห่งเดียวในภาคใต้	 อยู่ท่ามกลางภูเขา 
และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี	 มีโรงเรือน 
ดอกลิลลี่	เบญจมาศ	กุหลาบ	และแปลงปลูก
แกลดิโอลัส	ซัลเวีย	ฮอลลีฮ็อก	พีค็อก	และ
อื่น	ๆ	ให้ชม
 พกิดั : หมูบ่า้นปยิะมติร	2	ต.ตาเนาะ 
แมเราะ	 อ.เบตง	 ห่างจาก	 สกายวอล์ก	 
ในจุ ดแรก 	 45 	 กิ โ ล เมตร /ห่ า ง จ าก 
ท่าอากาศยานเบตง	 31	 กิโลเมตร	 ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข	410

บ่อน�ำาร้อนเบตง
	 แช่ตัวบำาบัดในบ่อนำ้าร้อนธรรมชาติ
ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า	 3	 ไร่	 อุณหภูมิของ 
นำ้าร้อนจะอยู่ที่ราว	80	องศาเซลเซียส	และ
เป็นแหล่งนำ้าธรรมชาติที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ	 
ช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้า	 และช่วยคลาย
อาการปวดเมื่อยต่าง	ๆ	และยังมีอาคารรีสอร์ตสำาหรับผู้ที่สนใจพักค้างแรมด้วย
 พิกัด : หมู่บ้านจะเราะปะไร	 ต.ตาเนาะแมเราะ	 ห่างจากสวนหมื่นบุปผา	 9	 กิโลเมตร/	 
ห่างจากท่าอากาศยานเบตง	22	กิโลเมตร	ไปตามทางหลวงหมายเลข	410

บน: สวนหม่�นบุปผา
ล่าง: บ่อน�ำาร้อนเบตง

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธีิ์

ตามหาสตรีทอาร์ต
	 ถนนและตรอกบรเิวณใกลห้อนาฬกิา	ซึง่เปน็สญัลกัษณ์
เก่าแก่คู่ เมืองเบตง	 เป็นพิกัดของสตรีทอาร์ตบนกำาแพง 
ในหลายจุด	ย่านนี้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดิน	บริเวณหอนาฬิกา
ยามคำา่	และอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิท์ีอ่ยูใ่กล	้ๆ 	กนั	จะคลาคลำา่ดว้ย	 
Street	Food	และสีสันของไฟประดับโดยรอบ	ในเมืองเบตง
ยังมีสตรีทอาร์ตจุดอื่นๆ	ให้ตามล่า	เช่น	บริเวณวัดพุทธาธิวาส	 
ซอยตรงข้ามร้านอาหารต้าเหยิน	เป็นต้น
 พิกัด : ตัวเมืองเบตง	 ห่างจากบ่อนำ้าร้อนเบตง	 
10	กิโลเมตรห่างจากท่าอากาศยานเบตง	13	กิโลเมตร	ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข	 4062	 แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข	 
4326
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การเดินทางไปยังเบตง

บ่องตง...อร่อยมาก
 หม�่ผัดเบตง ผัดหมี่ลักษณะเส้นเหนียวนุ่ม	เส้นไม่ขาด	ผัดกับหมู	
ลูกชิ้นหมู	ผักกวางตุ้ง	กระเทียม	นำ้ามันหมู	และซีอิ๊วดำา
 ไก่เบตง มีความเป็นเอกลักษณ์ของเบตงคือมีความหวานนุ่ม 
ราดนำา้ซอส	เปน็ไกเ่ล้ียงเฉพาะถิน่ซ่ึงมปีระวตัสืิบมายาวนานวา่ไดม้กีารนำาไก ่
มาจากประเทศจีนในอดีตมาผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมือง	 จนได้สูตรเฉพาะ 
ในแบบเบตง
 เฉาก๊วย ขนมขึ้นชื่อของเบตง	 ที่มีกรรมวิธีการทำาเป็นสูตรเด็ด
เฉพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

Don't Miss ตู้ไปรษณ่ย์ท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก
	 ใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกา	 อย่าลืมมองหาตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ตู้นี้สามารถส่งจดหมายได้จริง	 มีลักษณะพิเศษคือ 
มีลำาโพงอยู่ที่ด้านบนตู้สำาหรับกระจายเสียงข่าวสารแก่ชุมชน	ตู้ไปรษณีย์นับว่ามีความสำาคัญต่อชาวเบตงมาช้านาน	อันเนื่องมาจาก 
การสื่อสารที่เคยทำาได้ยากลำาบาก	โดยต้องติดต่อกันทางจดหมายเท่านั้น

ตู้ไปรษณ่ย์ท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก

รถยนต์ส่วนตัว  ขับไปตามทางหลวงหมายเลข	 4	 เพชรเกษม	 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	 จากนั้นต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข	41	ผ่านทุ่งสง	นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา-ปัตตานี	ถึงอำาเภอเมืองยะลา	ใช้ทางหลวง
หมายเลข	410	ผ่านอำาเภอบันนังสตา-อำาเภอธารโต	มุ่งหน้าสู่อำาเภอเบตง

รถขนส่งสาธีารณะ บริษัท ขนส่ง จำากัด รถทัวร์ปรับอากาศ	กรุงเทพฯ-เบตง	
 การรถไฟแห่งประเทศไทย • กรุงเทพฯ-หาดใหญ่	 ลงหาดใหญ่	 แล้วต่อรถตู้หาดใหญ่-เบตง	 ผ่านยะลา	
	 	 •	กรุงเทพฯ-ยะลา	ลงยะลา	แล้วต่อรถแท็กซี่	ยะลา-เบตง

เคร่�องบิน ปัจจุบัน : เที่ยวบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่	 แล้วใช้เส้นทางรถยนต์ต่อไปยังเบตง	 สามารถใช้บริการรถนำาเที่ยว
พร้อมคนขับ	 หรือเช่ารถยนต์จากท่าอากาศยานหาดใหญ่	 ใช้เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา	 หรือต่อรถตู้
หาดใหญ่-เบตง	ใช้เวลาประมาณ	4.30	ชั่วโมง

 
 เตรียมเปิดให้บริการภายในปี 2564 :	เที่ยวบินตรง	กรุงเทพฯ-เบตง	ใช้เวลา	1.30	ชั่วโมง
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M O T  S m a r t  L i f e

M-Pass และ Easy Pass ลดสัมผัส สู้โควิด-19  

เดิินทางปลอดิภััย
แบบไร้้เงินสดิ
M-Pass และ M-Flow 
ใช้้อย่างไร้ ?

การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษและมอเตอร์เวย์
ด้วยเงินสดนั�น ม่ประสิทธีิภาพในการระบายรถ 
400-550 คัน/ช่อง/ชั�วโมง ในขณะท่�ผ่านบัตรอัตโนมัติ  
(Easy Pass และ M-Pass) ระบายรถได้มากขึ้นค่อ  
800-900 คัน/ช่อง/ชั�วโมง ส่วนในอนาคต
ท่�ไทยจะม่การจัดเก็บแบบอัตโนมัติแบบไม่ม่ไม้กั�น 
ระบบ "M-Flow" อย่างเต็มรูปแบบ เราจะสามารถ
ระบายรถได้มากกว่า 2,000 คัน/ช่อง/ชั�วโมงท่เด่ยว

ใช้อย่างไร : 
ทั้งสองบัตรใช้ชำาระค่าผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)  
และหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางพิเศษทุกสายทาง ผู้ถือบัตรจะได้รับ Tag สำาหรับ
ติดหน้ากระจกรถเพื่อใช้ในการผ่านทาง และได้รับตัวบัตร ซ่ึงบัตร M-Pass สามารถจะใช้ทำา
ธุรกรรมทางการเงิน ผ่านตู้ ATM หรือชำาระค่าสินค้า-บริการที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ด้วย

ช่องทางสมัคร : 
• M-Pass: สาขาธนาคารกรุงไทย/ KTB Netbank/ Service Area ขาเข้าและขาออก/  

ด่านโป่ง 3 และด่านทับช้าง
• Easy Pass: ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือที่ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass  

และที่ด่านเก็บค่าผ่านทางทุกสายทาง 

เติมเงิน : 
• M-Pass: M-Pass Application/ เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทย/ KTB Netbank/ Krungthai 

Next Application/ ตู้ ATM กรุงไทย/ บริการ Auto Top-up หักจากบัญชีเพื่อเติมเงิน
อัตโนมัติ/ ตู้บุญเติม

• Easy Pass: ธนาคาร/ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ Tesco Lotus/ /ทรูมันน่ี วอลเล็ท/  
เตมิเงนิด้วยบตัรเครดิต Master Card ผ่านแอปพลิเคชนั easyBills/ เคาน์เตอร ์Cenpay/ 
mPay Station/ Rabbit LINE Pay/ เคาน์เตอร์ชำาระ Big C/ AirPay Application 

รายละเอ่ยดเพิ่มเติม :
M-Pass: www.thaim-pass.com หรือ Call Center 1586 กด 9
Easy Pass: www.thaieasypass.com หรือ Call Center 1543

แอปพลิเคชัน ทั�งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android :
M-Pass: M-Pass Application
Easy Pass: EXAT Portal Application

M-Flow ผ่านฉลุย ไร้ไม้กั�น
ทำางานอย่างไร :
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อ่านหมายเลขทะเบียนรถอัตโนมัติ (Automatic License Plate 
Recognition) และตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification) 
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมภายหลังแบบ Post-Paid โดยชำาระได้ 
หลายช่องทาง เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต การตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร แอปพลิเคชันของ
ธนาคาร และ QR Code 

เริ่มใช้เม่�อไหร่ :
ปัจจุบัน M-Flow อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ก่อนมีแผนเริ่มทดสอบบนมอเตอร์เวย์ 
หมายเลข 9 ที่ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2
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ร า ช ร ถ  K n o w l e d g e

ก้ิาวส่่้ปีีท่� 109 "คมนาคม" 
เดิินห้น้าพ่ัฒนา ส้ร้้างความสุ้ข่เพืั�อคนไทย
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นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากการให้มี กรมโยธาธิการ 
ขึ้นในปี 2435 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลการก่อสร้าง

ถนน ขุดคลอง การช่างทั่วไป รวมทั้งการไปรษณีย์
โทรเลขและการรถไฟ ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น 
กระทรวงโยธาธิการ กระทั่งในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ  
ใหใ้ชช้ือ่กระทรวงคมนาคมในวนัที ่1 เมษายน 2455 
จึงถือเป็นวันก่อตั้งกระทรวงคมนาคมนับแต่นั้น 
เป็นต้นมา
	 จากอดีตสู่ปัจจุบันตลอด	 109	 ปีที่ผ่านมา	 
กระทรวงคมนาคมมุ่งม่ันเดินหน้าภารกิจในการพัฒนา 
ระบบขนส่ง	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกภาคส่วน	พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเดินหน้าปฏิบัติ
ภารกจิตามยทุธศาสตรก์ารบรูณาการระบบคมนาคม
ขนส่ง	พัฒนาภาคการบริการ	รวมถึงพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายและปฏิรูปองค์กร	 บุคลากร	 ตลอดจน 
นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้	เพื่อมุ่งสู่การขนส่ง
ที่ยั่งยืน

อนาคตคมนาคมไทย
	 การดำาเนนิงานทัง้หมดของกระทรวงคมนาคม
ในปัจจุบัน	 ตั้งเป้าไปสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย	ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ระบบคมนาคมขนส่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ	 และเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม	
	 ครรลองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ งของ ไทยระยะ 	 20 	 ปี 	 
(พ.ศ.	 2560-2579)	 ภายในปี	 2579	 ประเทศไทย 
จะตอ้งมรีะบบคมนาคมทีป่ล่อยกา๊ซเรอืนกระจกลดลง	 
20%	มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งสาธารณะลดลง 
เหลือ	 2.77%	 มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	 GDP	 เหลือ	
11.9%	และมีสัดส่วนของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
กว่า	 50%	 ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	 และกว่า	 61%	 
ในการเดินทางระหว่างเมือง	 เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดถึง
ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

การใช้ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศและนวัตกรรม 
ยุคดิจิทัลในภาคคมนาคมขนส่ง
	 นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอ 
กับความต้องการของประเทศทั้ งปัจจุบันและ
อนาคตแล้ว	 ระบบรถ-ราง-เรือของคมนาคมไทย 

ในวันนี้ได้รับการพัฒนาและยกระดับเพื่อรองรับ 
วิถีชีวิตยุคดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)
	 การดำาเนินชีวิตของประชาชนสะดวกสบาย 
มากข้ึน	สามารถจะใช้บริการขนส่งสาธารณะท่ีนำาระบบ	 
E-Ticket	มาใช้	สามารถกำาหนดเวลาการเดินทางได้	 
ด้วยการใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะ	 (Intelligence	
Transport	System:	ITS)	ที่จะรายงานสภาพจราจร
แบบ	 Real	 Time	 นอกจากนี้	 การศึกษาพัฒนา 
การจัดทำาแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ
หรือแท็กซี่	ยังจะมีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการ	
สะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภัย	ราคาสมเหตุสมผล	สามารถ
ตรวจสอบ	ควบคุม	กำากับดูแลได้
	 ประชาชนทีใ่ชบ้รกิารทางพเิศษและทางหลวง
พิเศษ	เดินทางได้คล่องตัว	รวดเร็วขึ้น	อันเนื่องมาจาก 
ระบบผ่านทางแบบไร้ไม้กั้น	 (M-Flow)	 ลดสัมผัส 
จากการใช้เงินสดชำาระค่าบริการ	 ประชาชนที่ใช้
รถยนต์ยังสามารถชำาระภาษีรถประจำาปีได้ทุกที่ 
ทุกเวลา	 จัดการชีวิตได้ง่ายขึ้น	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 
DLT	Vehicle	Tax	ของกรมการขนส่งทางบก	
	 ในการบริการทางนำ้า	 กรมเจ้าท่า	 ได้เปิด 
ให้บริการท่าเรืออัจฉริยะ	(Smart	Pier)	เป็นครั้งแรก 
เมื่อปลายปี	 2563	 นำาร่องที่สถานีสะพานพระพุทธ 
ยอดฟา้	ซึง่ใหบ้รกิารเรอืโดยสารพลงังานไฟฟา้ลำาแรก 
ของไทย บนสถานีเรือ ใช้เครื่องจำาหน่ายบัตรโดยสาร
อตัโนมตั	ิปา้ยแจง้เวลาเดนิเรอือจัฉรยิะ	และออกแบบ
ท่าเรือตามหลักอารยสถาปัตย์	 อีกทั้งเชื่อมต่อกับ 
สถานี	MRT	และ	BTS	เป็นทางเลือกในการเดินทาง
แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ไร้มลพิษให้กับประชาชน

เค่ยงข้างพัฒนา ยกระดับคุณภาพช่วิต
	 กระทรวงคมนาคม	 ขับเคลื่อนหน่วยงาน 
ด้ วยค่ านิยมในการบริการอย่ างทั่ วถึ ง 	 ใส่ ใจ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาบริหารจัดการ	 ตลอดจนมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได	้
	 การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ	 ซึ่งเป็น 
ปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญ	 เป็นการสร้างบุคลากร 
ดา้นคมนาคมขนสง่ในดา้นตา่ง	ๆ 	ทีม่คีณุภาพ	เพยีงพอ	 
และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดา้นคมนาคม
ขนส่งทั้ งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค	 
ผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
และการให้บริการของไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานระดับสากล	สู่ฟันเฟือง
สำาคัญที่ร่วมสร้างความสุข	 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้ประชาชน
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เดินทางช่วงเทศกาลปลอดภัย ในทุกโครงข่าย

รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
ตรวจสอบสภาพเครือ่งยนต ์ศกึษาเสน้ทางกอ่นออกเดนิทาง  
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สวมหมวกนิรภัยทุกคน 
ไม่ขับรถเร็วเกินกำาหนด ไม่ละเมิดกฎจราจร ไม่ดื่มสุรา 
และไม่แชท ไม่โทรขณะขับขี่ หากเหนื่อยล้าสามารถพักรถได้
ตามจุด Checking Point หรือจุด Rest Area 
โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เคร่�องบิน รถไฟ รถ เร่อโดยสารสาธีารณะ
มาถึงสถานีขนส่ง/ สนามบิน/ ท่าเรือ ก่อนเวลาเดินทาง 
ศึกษาคู่มือการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน มองหาจุดติดต้ัง
เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดับเพลิง หรือค้อนทุบกระจก 
คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเส้นทาง และสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำาหรับ
ทำาความสะอาดมือตามจุดที่มีให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ 

S a f e t y  T i p s

  สงกรานต์ ์ส ุ ข ใจ
ข ับข ่ � ปลอดภั ัย ห่ ่ าง ไกลโควิ ิด

ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์
ทางพิเศษ :  บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) / กาญจนาภิเษก  

(บางพลี-สุขสวัสดิ์) 9-16 เม.ย. 2564
 เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา 

6 เม.ย. และ 13-15 เม.ย. 2564
มอเตอร์เวย์ : เปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง  

สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
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เดินทางอย่างไร ห่างไกลโควิด-19

ติดตามข่าวสาร 
มาตรการเกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 
ของจังหวัดปลายทาง

ชำาระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ด้วยการสแกนจ่ายหรือโอนเงิน
ผ่าน Mobile Banking

เลี่ยงการพูดคุย หรือ
คุยโทรศัพท์ในขณะใช้บริการ
ระบบโดยสารสาธารณะ

ซื้อหรือจองตั๋วโดยสารออนไลน์ 
แทนการซื้อที่สถานี

เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 
หรือนั่งเว้นที่นั่ง เมื่อต้อง
โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก และปาก
สังเกตอาการของตนเอง  

สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ

ทำาความสะอาดมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
หลังจากโดยสารรถสาธารณะ 

ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
เมื่อจำาเป็นต้องเดินทางไป
พื้นที่เสี่ยง 

สงกรานต์น่�เดินทางไกล อุ่นใจไปกับบริการสายด่วนคมนาคม :

1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

1586 กรมทางหลวง

1146 กรมทางหลวงชนบท

1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย

1722 ทอท. (AOT)

1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ




