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ถ�อยแถลง
 กระทรวงคมนาคม ได�ครบรอบการสถาปนาเป�นป�ที่ 110

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ�านมา โดยนับจากอดีตจนถึงป�จจ�บัน

กระทรวงคมนาคมได�มุ�งมั่นพัฒนาระบบการคมนาคมขนส�งให�มี

ประสิทธิภาพ และเดินหน�าภารกิจเสร�มสร�างศักยภาพของประเทศไทย

สู�การเป�นศูนย�กลางการคมนาคมขนส�งและจราจรในภูมภิาคอย�างต�อเนือ่ง 

วารสารราชรถฉบบันีข้อเสนอการเดนิหน�าภารกิจของกระทรวงคมนาคม 

เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชนไทยให�มีความเป�นอยู�ที่ดีข�้น

ในคอลัมน�  MOT Focus  และสารจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา

110 ป� กระทรวงคมนาคม กับคอลมัน� Voice&Vision 

 ราชรถ ชวน Check in จะพาเดินทางไปเยือนถิ�นแดนใต�สุด

ของประเทศไทย ที่  อ.เบตง จ.ยะลา สัมผัสเสน�ห�อันเป�นเอกลักษณ�

ของศลิปวฒันธรรมและธรรมชาต ิ และพบกบัคอลมัน� MOT Smart Life

นาํเสนอการสนบัสนนุพลงังานสะอาดเพ�อ่อนาคตกับเป�าหมายลดการปล�อย

ก�าซเร�อนกระจกในภาคคมนาคมขนส�ง ส�วนราชรถ Knowledge จะนาํ

ไปรู�จักกับสายการเดินเร�อแห�งชาติ ที่จะมาเสร�มสร�างข�ดความสามารถ

ในการขนส�งทางนํา้ของประเทศไทย และอีกหลากหลายเร�่องราวสาระดี ๆ

ทีร่อให�เป�ดอ�านในวารสารราชรถฉบบันีค้รบั

สารบญั
MOT FOCUS
110 ป� กระทรวงคมนาคม

Voice & Vision
สารรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

ร�มหูกวาง

Update ข�าวคมนาคม

ราชรถชวน Check-in
“เบตง” ดินแดนแห�งเสน�ห�ของธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม

MOT Smart Life
คมนาคมสนับสนุนพลังงานสะอาดเพ�่ออนาคต
สู�การขนส�งที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ราชรถ Knowledge
“สายการเดินเร�อแห�งชาติ”
เสร�มข�ดความสามารถโลจ�สติกส�ไทย  

MOT New Release
- กรมทางหลวงดำเนินการ
 โครงการก�อสร�างทางหลวงหมายเลข 3 
- กรมทางหลวงชนบท
 สร�างสะพานคอนกร�ตเสร�มเหล็ก ข�ามแม�น้ำน�าน 

Safety Tips
- เมื่อต�องเดินทางด�วยเคร�่องบิน
   ควรปฏิบัติตัวอย�างไร
- ข�อปฏิบัติเมื่ออยู�บนเร�อ
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 กระทรวงคมนาคม ได�ก�อตั้งข�้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราว�ธ พระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 6
ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ประกาศพระบรมราชโองการให�เปลีย่นชือ่จากกระทรวงโยธาธิการ เป�นกระทรวงคมนาคม เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2455
และมพีระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ ให�เจ�าพระยาวงษานปุระพทัธ� (ม.ร.ว. สท�าน สนทิวงศ�) ดาํรงตําแหน�งเสนาบด ีมหีน�าท่ีกํากับดแูลคมนาคมทางบก
ทางนํา้ ทางรางและไปรษณีย�โทรเลขในยุคสมัยแรก ผ�านว�วัฒนาการเข�าสู�ยุคการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห�งชาต ิฉบบัที ่1 ในป� 2504 – 2509 ซึง่กําหนดให�มแีนวทางในการพฒันาทางหลวงแผ�นดนิ การขนส�งทางรถไฟ ทางอากาศ และการปรบัปรุง
พัฒนาท�าเร�อ
 โดยตลอดระยะเวลา 110 ป�ที่ผ�านมา กระทรวงคมนาคมได�มุ�งม่ันพัฒนาระบบการคมนาคมขนส�งให�มีประสิทธิภาพ ทาํให�ประชาชน
ทุกระดับสามารถเข�าถึงระบบคมนาคมขนส�งสาธารณะได�อย�างเท�าเทียม รวมทั้งพัฒนาให�เกิดการเชื่อมโยงโครงข�ายคมนาคมขนส�งทุกระบบ
ทั้งทางบก ราง นํา้ และอากาศ เพ�่อสนับสนุนการเพ��มข�ดความสามารถเสร�มสร�างศักยภาพของประเทศสู�การเป�นศูนย�กลางการคมนาคมขนส�ง
และจราจรในภูมิภาคอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งดาํเนินโครงการที่ เป�นประโยชน�ต�อประชาชนเพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชนไทย
ให�มคีวามเป�นอยู�ทีด่ขี�น้

กระทรวงคมนาคม พัฒนาเคียงข�างประชาชน
สร�างรากฐานโครงข�ายอย�างยั่งยืน

MOT FOCUS
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 กระทรวงคมนาคม ได�เป�ดใช�ระบบการจ�ายเง�น EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) อาํนวยความสะดวกผู�ใช�บร�การ
ทางพ�เศษและโครงข�ายรถไฟฟ�าสายสมี�วงและสนีํา้เง�น เชือ่มโยงทกุระบบการชาํระเง�นด�วยบตัรมาตรฐานสากลเพ�ยงใบเดียว แตะ - จ�าย ได�ทัง้บัตรเดบติ
และบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ� Contactless สอดคล�องกับว�ถีชีว�ตในรูปแบบ New Normal ช�วยลดการสัมผัสในสถานการณ�
การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การใช�ช�องทางออนไลน� แอปพลิเคชัน ยกระดับการให�บร�การและติดต�อส่ือสารกับประชาชน พร�อมทั้ง
การพฒันาโครงข�ายข�อมลูดจิ�ทัล วางระบบติดตามโครงการขนาดใหญ� เพ�อ่พฒันาระบบคมนาคมขนส�งอย�างบรูณาการ

 ป�จจ�บนักระทรวงคมนาคม ภายใต�การนาํของนายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม ได�เดนิหน�า
ตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการส�งเสร�มการคมนาคมขนส�งและโลจ�สติกส� และยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง
ของไทย ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยการเข�าสู�ป�ที ่110 นี ้ได�มีการผลักดนันโยบายไปสู�การปฏิบัติ ด�วยความมุ�งมัน่
และดาํเนนิการพฒันาเชงิรุก วางรากฐานสู�อนาคต ทัง้ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง อาทิ กําหนดความเรว็สูงสุด 
120 กิโลเมตรต�อชั่วโมง บนโครงข�ายทางหลวงที่กาํหนด เพ�่อเพ��มความปลอดภัยในการเดินทาง การพัฒนาระบบผ�าน
ทางพ�เศษแบบไม�มี ไม�ก้ัน หร�อ M-Flow การเร�งรดัก�อสร�างโครงการก�อสร�างทางยกระดับบนถนนพระราม 2 และทางพ�เศษ
พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก เพ�่อแก� ไขป�ญหาการจราจรติดขัดในพ�้นที่ถนนพระราม 2 ซึ่งเป�น
เส�นทางหลักที่เชื่อมสู�ภาคใต�ของประเทศ อาํนวยความสะดวกในการเดินทางให�ประชาชน การเร�งรัดก�อสร�างมอเตอร�เวย�
สายบางปะอนิ - นครราชสมีา (M6) สายบางใหญ� - กาญจนบุร� (M8) การดาํเนินการตามหลักการ Thai First ไทยทาํ ไทยใช� 
คนไทยต�องได�ก�อน ตามนโยบายของรฐับาล การเป�ดให�บร�การรถไฟฟ�าชานเมอืงสายสแีดง และสถานกีลางบางซือ่ ปรับปรงุ
พฒันาโครงข�ายคมนาคมทางถนน ท�าเร�อ เส�นทางรถไฟ ให�มคีวามสวยงาม สะดวก ปลอดภัย ด�วยโครงการคมนาคมสสีนั 
สร�างสรรค�ประเทศไทย

เดินหน�านโยบายเชิงรุกในทุกโครงข�าย

นําเทคโนโลยีมาใช�อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดการสัมผัส
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 กระทรวงคมนาคมเดนิหน�าทุกนโยบายแผนงาน ด�วยว�สยัทัศน�การเป�นศนูย�กลางในการบร�หารด�านคมนาคมท่ีทันสมัย 
มุ�งเน�นประสทิธิภาพอย�างเป�นองค�รวมท้ังเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล�อม โดยดําเนินการตามนโยบายรฐับาล กฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเก่ียวข�อง และหลักธรรมาภิบาล สู�การเป�นระบบคมนาคมขนส�งท่ีสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา ลดค�าครองชีพ โดยเน�นย้ํา
ให�ทุกหน�วยงานบร�หารงานด�วยความโปร�งใส และคํานึงถึงผลประโยชน�ของประเทศชาติและประชาชนเป�นที่ตั้ง

 ในป� 2565 ประเทศไทยจะมโีครงการลงทนุ ทัง้ทางบก 
ทางถนน ทางราง ทางนํา้ และทางอากาศ ในวงเง�นสูงถึง
1.4 ล�านล�านบาท ประกอบด�วย โครงการท่ีได�ลงนามสญัญาแล�ว 
516,000 ล�านบาท และโครงการลงทุนใหม� 974,000 ล�านบาท 
ด�วยวงเง�นการลงทุนท่ีสูงน้ี มีการคาดการณ�เบื้องต�นว�าจะก�อ
ให�เกิดการจ�างงานประมาณ 154,000 ตําแหน�ง และจากการ
ประเมินผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ ด�วยสูตรคํานวณท่ีเป�นผล
มาจากงานว�จัยของ Global Infrastructure Hub and 
Cambridge Economic Policy Associates ของสหภาพยุโรป 
จะทาํให�เกิดผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจแบบทว�คูณ หร�อ Multiply 
Effect ประมาณ 4 แสนล�านบาท/ป� หร�อคิดเป�น 2.35%
ของ GDP

 การผลักดันเร�งรัดโครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านการคมนาคมขนส�งเพ�่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต�
เพ�อ่เชือ่มโยงการขนส�งระหว�างอ�าวไทยและอันดามัน หร�อแลนด�บร�ดจ� 
(Landbridge) สู�การเป�นศูนย�กลางแห�งสาํคัญของการขนส�งทางนํา้
และโครงการจดัทาํแผนแม�บท MR-MAP บรูณาการโครงข�ายทางหลวง
และรถไฟทางคู�  เชื่อมโยงภูมิภาคกระจายความเจร�ญสู�ท�องถิ�น
และการเร�งรัดเดินหน�าโครงการรถไฟความเร็วสูง ผลักดันเทคโนโลยี
ยานยนต� ไฟฟ�าสําหรบัรถโดยสารและเร�อโดยสารสาธารณะ การเร�งรัด
พัฒนา ท�าอากาศยานภูมิภาคเป�นศูนย�กลางรวบรวม กระจายสินค�า 
เกษตร หร�อสินค�าเน�าเสยีง�าย การจดัต้ังศูนย�จาํหน�ายและกระจายสนิค�า 
OTOP การให�สิทธิการบร�หารท�าอากาศยานของกรมท�าอากาศยาน
แก�บร�ษทั ท�าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)
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 ในป� 2564 ที่ผ�านมา เป�นป�ที่กระทรวงคมนาคมร�วมกับพ�่น�องประชาชนในชาติ ฝ�าฟ�นว�กฤตการณ�
การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ COVID-19 โดยบูรณาการความร�วมมือกับ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  จั ด ส ร ร พ�้ น ที่ แ ล ะ สิ� ง อํา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ภ า ย ใ น ส ถ า นี ก ล า ง บ า ง ซื่ อ เ ป� น 
“ศูนย�ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ”  พร�อมทั้งผลักดันการฉีดวัคซีนให�กับบุคลากรด�านหน�า ผู� ให�บร�การ
ด�านขนส�งสาธารณะ และเพ�่อให�พ�่น�องประชาชนมีความปลอดภัยในสุขภาพ พร�อมยังสามารถเดินทาง
และขนส�งได�อย�างสะดวกเช�นเดิม

สารรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

110 ป�
กระทรวงคมนาคม

VOICE & VISION
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 ที่ สํา คั ญ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม ยั ง ค ง ทํา ง า น ห นั ก
ในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านการคมนาคม
ขนส�งให�เป�นไปอย�างต�อเน่ืองมิให�เกิดการชะงัก ซึ่งจะส�งผลในเชิงบวก
กับทุกภาคส�วนของประเทศ ด�วยการ “ร�เร��ม” “ขับเคลื่อน” “เร�งรัด”
และ “แก� ไข”  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งและโลจ�สติกส�
ของประเทศ ทั้งทางบก ราง น้ํา อากาศ เพ�่อบร�การพ�่น�องประชาชน
อย�างมีประสิทธิภาพ ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� ของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตร� โดยมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ได�แก� ทางบก เช�น กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุด 
รถยนต� 120 กม./ชม. บนทางหลวงแผ�นดินหร�อทางหลวงชนบท
เพ�่อเพ��มความคล�องตัวในการเดินทาง บูรณาการแผนพัฒนารถไฟ
ทางคู�และทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง (MR-MAP) เพ��มประสิทธิภาพ
การจราจรทางถนนทั่วประเทศ แก�ไขป�ญหาจราจรบนโครงข�าย
ถนนสายหลักที่เช่ือมโยงกรุงเทพฯ และปร�มณฑล พัฒนาโครงข�าย 
ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมืองเพ��มเติม และผลักดันการใช�เทคโนโลยี
เ ก็บค�าผ�านทาง M-Flow เพ��มความคล�องตัวในการเก็บค�า

ผ�านทางพ�เศษและทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง ลดป�ญหาการติดขัด
หน�าด�าน ทางราง เช�น เป�ดใช�สถานีกลางบางซ่ือและรถไฟชานเมือง
สายสีแดง เร�งรัดพัฒนาโครงข�ายรถไฟฟ�าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑล รวมถึงพัฒนาโครงข�ายรถไฟทางคู�  ทางรถไฟ
สายใหม� และรถไฟความเร็วสูง เพ�่อเชื่อมต�อการคมนาคมขนส�ง
และ โลจ�ส ติกส� ร ะหว� าง ภู มิภาคและร ะหว� างประ เทศ ทางนํ้า
เช�น เสร�มข�ดความสามารถการขนส�งสินค�าทางนํา้ ส�งเสร�มเทคโนโลยี
ยานยนต�ไฟฟ�าสําหรับเร�อโดยสารสาธารณะ พัฒนาท�าเร�อลํานํ้า
และท�าเร�อชายฝ��ง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางและท�องเที่ยว
ทางทะเล ก�อสร�างเข�่อนป�องกันกัดเซาะตลิ�งและชายฝ��ง ตลอดจน
ฟ��นฟ�พ�้นท่ีชายหาดเพ�่อการท�องเที่ยว และเร�งรัดศึกษาเส�นทาง
สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อม 2 ฝ��งทะเลอ�าวไทย
และอันดามัน เป�นเส�นทางเศรษฐกิจใหม�ของภูมิภาค ทางอากาศ
เช�น เร�งรัดพัฒนาท�าอากาศยานหลักและท�าอากาศยานภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพ�่อพลิกฟ��นอุตสาหกรรมการบินของไทย สนับสนุน
การท�องเที่ยวและรองรับการเป�ดประเทศ

 ผมขอขอบคุณและขอชื่นชม ผู�บร�หาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีกระทรวงคมนาคมทุกท�าน
ท่ีได�ร�วมกันทุ�มเทแรงกาย แรงใจอย�างเต็มกําลังความสามารถปฏิบัติงาน จนมีความก�าวหน�า
และประสบความสําเร็จลุล�วงไปด�วยดี และในโอกาสวันคล�ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ
ป�ที่ 110 ผมขออาราธนาคุณพระศร�รัตนตรัยและสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได�โปรดดลบันดาล
ให�ทุกท�านจงประสบแต�ความสุข ความเจร�ญ มีสุขภาพท่ีสมบูรณ�แข็งแรงท้ังร�างกายและจ�ตใจ
เพ�่อเป�นกําลังสําคัญในการสร�างประโยชน�ให�กับประเทศชาติและสร�างความอยู�ดีมีสุขให�กับประชาชน
สืบต�อไป
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 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตร�ว�าการ
กระทรวงคมนาคม ลงพ�น้ทีท่�าอากาศยานสวุรรณภมูิ  
เพ�่อตรวจความพร�อมการดาํเนินการตามนโยบาย
เป�ดประเทศ วันที ่1 พฤษภาคม 2565 ตามนโยบาย 
พลเอก ประยุทธ� จันทร� โอชา นายกรัฐมนตร�
ภายหลัง ศบค. ผ�อนปรนมาตรการการเดินทาง
เข�าราชอาณาจกัร เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2565
ณ ท�าอากาศยานสวุรรณภมูิ

 น า ย ศั ก ด์ิ ส ย า ม  ชิ ด ช อ บ
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

เป�นประธานงานวันคล�ายวันสถาปนา
กระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ป� โดยมี

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตร�ช�วยว�าการ
กระทรวงคมนาคม นายว�รศักดิ ์หวงัศภุกิจโกศล

รั ฐ ม น ต ร� ช� ว ย ว� า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม
นายว�รัช พ�มพะนิตย� ที่ปร�กษารัฐมนตร�ว�าการ

กระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล
เลขานุการรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

นายชยธรรม� พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู�บร�หารกระทรวงคมนาคม และหัวหน�าหน�วยงาน

ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม  เ ข� า ร� ว ม ใ น พ� ธี
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ณ อาคารสโมสรและหอประชมุ

กระทรวงคมนาคม
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 นายชยธรรม� พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม พร�อมด�วยนายพ�ศักดิ ์ จ�ตว�ร�ยะวศิน รองปลดักระทรวงคมนาคม ตรวจติดตาม
การดาํเนินการของท�าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเป�ดประเทศวันแรก ตามข�อสั่งการรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม เพ�่อตรวจการปฏิบัติงาน
ในการให�บร�การผู�โดยสารในการรองรบัการเป�ดประเทศ เมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 2565 ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 น า ย อ ธิ รั ฐ  รั ต น เ ศ ร ษ ฐ
รัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวงคมนาคม

ตรวจติดตามความคืบหน�าโครงการก�อสร�าง
ท� า เ ที ย บ เ ร� อ โ ด ย ส า ร  “ ท� า เ ร� อ ส า ท ร ”

เม่ือวันท่ี 23 มนีาคม 2565
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 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป�ดเผยภายหลังการประชุมว�า
ที่ปร�กษาได�นําเสนอการคัดเลือกพ�้นที่ทางเลือกท�าเร�อที่เหมาะสมที่สุด
ฝ��งอนัดามนั จงัหวดัระนอง คือ พ�น้ทีแ่หลมอ�าวอ�าง และฝ��งอ�าวไทย จงัหวัด
ชุมพร คือ พ�้นที่แหลมร��ว เนื่องจากพ�้นที่ทั้ง 2 ฝ��ง เป�นพ�้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถรองรับปร�มาณสินค�าได� 20 ล�านทีอียู ตามผลการคาดการณ�
ปร�มาณสินค�าที่จะเข�ามายัง Landbridge รวมทั้งยังสามารถขยาย
ท�าเร�อในอนาคตให�สามารถรองรับปร�มาณสินค�าได�มากถึง 40 ล�าน
ทอียูี เทยีบเท�ากับปร�มาณสนิค�าทีท่�าเร�อสงิคโปร� ในป�จจ�บนั และอยู�ใกล�กับ 
ร�องนํ้าลึก รองรับการเข�าใช�งานของเร�อบรรทุกสินค�าขนาดใหญ�
และตําแหน�งท�าเร�อยังสอดคล�องกับผลการศึกษาแนวเส�นทางหลวงพ�เศษ
ระหว�างเมือง (Motorway) และระบบราง MR8 ชุมพร - ระนอง โดยผล
การศึกษาเบื้องต�นคาดว�าจะใช�เง�นลงทุนในระยะเร��มต�นประมาณ
400,000 ล�านบาท และเมื่อพัฒนาให�รองรับปร�มาณสินค�าได� 20 ล�าน
ทีอียู จะใช�เง�นลงทุนประมาณ 1.08 ล�านล�านบาท หลังจากนี้ได�เร�งรัด
เสนอคณะทํางานบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� 
เพ�่อเชื่อมโยงการขนส�งระหว�างอ�าวไทยและอันดามันกับแหล�งมรดก
ทางธรรมชาติพ�น้ทีแ่หล�งอนรุกัษ�ทะเลอนัดามนัระหว�างกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมเพ�อ่พ�จารณาในประเดน็
ผลกระทบกับพ�้นที่มรดกโลกและพ�้นที่อ�ทยานแห�งชาติต�อไป
 ทั้งนี้ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม ได�มีข�อสั่งการให�
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) และที่ปร�กษา
ศึกษาปร�มาณสินค�าและแผนทางการพฒันาความสามารถในการรองรบั

 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม เป�นประธานประชุม
|คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� เพ�่อเชื่อมโยงการขนส�งระหว�าง
อ�าวไทยและอันดามัน คร้ังที่ 2/2565 เพ�่อติดตามผลการดําเนินการในด�านต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

กระทรวงคมนาคมเคาะตำแหน�งท�าเร�อ 

L a n d  B r i d g e
เตร�ยมความพร�อม Road Show สู�เวทีระดับโลก

สินค�าของโครงการ Landbridge เพ��มมากข�้น เพ�่อให� โครงการ
มีความน�าสนใจ และสามารถแข�งขันกับโครงการการพัฒนาท�าเร�อในประเทศต�าง ๆ 
เช�น โครงการ East Coast Rail Link (ECRL) และโครงการมะละกาเกตเวย� 
(Melaka Gateway) ในประเทศมาเลเซีย และโครงการดาราสาคร
(Dara Sakor) ในประเทศกัมพ�ชา รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพ�เศษ 
เพ�่อพัฒนาอ�ตสาหกรรมหลังท�าให�เป�นศูนย�กลางเชื่อมโยงการค�า
และอ�ตสาหกรรมครบวงจร ได�แก�  เขตส�ง เสร�มธุรกิจเ ก่ียวเนื่อง
เช�น การธนาคาร การประกันภยั เป�นต�น เขตส�งเสร�มการลงทนุอ�ตสาหกรรม
ดิจ�ทัล เขตอ�ตสาหกรรมสร�างมูลค�าเพ��ม และเขตส�งเสร�มการลงทุน
ปลอดภาษ ีรวมถึงให�พ�จารณาข�อกฎหมายทีส่นบัสนนุการดําเนนิโครงการ 
เช�น การตราพระราชบัญญัติฉบับใหม� สําหรับพ�้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต� หร�อการแก� ไขเพ��มเติม พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดยการขยายพ�้นที่โครงการและพ�จารณา
ข�อจํากัด และแนวทางการดําเนินการของพระราชบัญญัติการร�วมลงทุน
ระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  สําหรับกรณีโครงการที่มีเจ�าของ
โครงการหลายหน�วยงาน เป�นต�น และได�เร�งรัดให� สนข. จัดเตร�ยมข�อมูล
รายละเอียด เพ�่อนาํเสนอ Thai Landbridge Model ในเวทีการประชุม
คณะทํางานด�านการขนส�งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation 
Working Group: TPTWG 52) พร�อมเตร�ยม Road Show ทั้งใน
และต�างประเทศ เพ�่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก รวมถึง
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกทั้งในระดับพ�้นที่โครงการและการประชาสัมพันธ�
ไปสู�นักลงทุนต�างประเทศในช�องทางต�าง ๆ
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กรมทางหลวงเพ��มเส�นทาง
ให�รถว��งได�ไม�เกิน 120 กม./ชม.
ระยะที่ 3 อีก 3 เส�นทาง เร��มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

 ตามท่ีกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได�เร��มเป�ดให�รถว��งใช�อัตราความเร็วไม�เกิน 120 กม./ชม. (เฉพาะช�องทางขวาสุด)
ในเส�นทางนาํร�อง (ระยะที่ 1) ที่  ทล. 32 ถนนสายเอเชีย ช�วงบางปะอิน - อ�างทอง กม. ที่ 4+100 - 50+000 ซ่ึงเป�นไปตามนโยบาย
ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม โดยได�เป�ดอย�างเป�นทางการตั้งแต�วันที่ 1 เมษายน 2564 เพ�่อให�ประชาชนผู�ใช�ทาง
ได�รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และได�ประกาศให�ใช�ความเร็ว 120 กม./ชม. ในระยะที่ 2 เพ��มอีก 6 สายทาง เมื่อวันที่
1 กันยายน 2564 ประกอบด�วย ทล.1 สนามกีฬาธปูะเตมยี� - ประตูนํา้พระอนิทร� กม. ที ่35+000 - 45+000 จงัหวัดปทมุธาน ีทล.1 หางนํา้หนองแขม -
วังไผ� กม. ที ่306+640 - 330+600 จงัหวัดนครสวรรค� ทล.2 บ�อทอง - มอจะบก กม. ท่ี 74+500 - 88+000 จงัหวัดนครราชสีมา ทล.32 อ�างทอง -      
โพนางดาํออก กม. ที ่50+000 - 111+473 จงัหวดัอ�างทองและสิงห�บุร� ทล.34 บางนา - ทางเข�าท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม. ท่ี 1+500 - 15+000
จงัหวัดสมทุรปราการ และ ทล. 304 คลองหลวงแพ�ง - ฉะเชงิเทรา กม. ท่ี 53+300 - 63+000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา
 ป�จจ�บัน ทล. ได�กาํหนดเพ��มเส�นทางให� ใช�อัตราความเร็วไม�เกิน 120 กม./ชม. และไม�ต่ํากว�า 100 กม./ชม. ในช�องทางขวาสุด
ในระยะที ่3 ตามประกาศผู�อาํนวยการทางหลวงแผ�นดนิ โดยจะมผีลบงัคับใช� ต้ังแต�วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 เป�นต�นไป จาํนวน 3 สายทาง ทัง้ขาเข�าและขาออก 
ประกอบด�วย ทล.4 จาํนวน 2 ช�วง ได�แก� เขาวงั - สระพระ ระหว�าง กม. ที ่160+000 - 167+000 และระหว�าง กม. ที ่172+000 - 183+500 จงัหวัดเพชรบรุ�
(เป�นช�วง ๆ) ทล.9 บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว�าง กม. ที่ 23+400 - 31+600 กรุงเทพมหานคร และ ทล.35 นาโคก - แพรกหนามแดง
กม. ท่ี 56+000 - 80+600 จังหวัดสมุทรสงคราม (เป�นช�วง ๆ) ซึ่ง ทล. โดยแขวงทางหลวงในพ�้นท่ีได�ดําเนินการเตร�ยมความพร�อมในการรองรับ
การใช�อตัราความเรว็ใหม�ในช�วงสายทางดงักล�าว โดยคํานงึในเร�อ่งความปลอดภยักับประชาชนผู�ใช�ทางสูงสดุ
 อธิบดีกรมทางหลวง กล�าวเพ��มเติมว�า ขณะนี้ ได�ประชาสัมพันธ�ข�อมูลให�ประชาชนผู� ใช�ทางได�ทราบอย�างต�อเนื่อง โดยได�
บรูณาการร�วมกับตํารวจในพ�น้ที ่ตํารวจทางหลวง และหน�วยงานทีเ่ก่ียวข�อง ทัง้นีข้อความร�วมมอืผู�ใช�ทางขบัข�ด่�วยความระมดัระวังปฏบิติัตามกฎจราจร 
ป�ายเตือน ป�ายแนะนาํ หากประชาชนผู�ใช�ทางต�องการแจ�งอ�บติัเหตุหร�อสอบถามข�อมลูการเดนิทางเพ��มเติมสามารถติดต�อได�ทีส่ายด�วนกรมทางหลวง 
โทร. 1586 (โทรฟร�ทกุเคร�อข�ายตลอด 24 ชัว่โมง) สายด�วนมอเตอร�เวย� โทร. 1586 กด 7 และตํารวจทางหลวง โทร. 1193 ตลอด 24 ชัว่โมง
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“เบตง”
ดินเดนแห�งเสน�ห�ของธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม
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ราชรถชวน Check-in

 “เบตง” อาํเภอของจงัหวัดยะลา ทีอ่ยู�ใต�สดุของประเทศไทย มบีรรยากาศของเมอืงน�าอยู� 
ด�วยธรรมชาติที่ซ�อนตัวอยู�ในอ�อมกอดของหุบเขาและมีอากาศเย็นสบาย จนกลายเป�นท่ีมา
ของสมญานามว�า  “เมืองในหมอกและดอกไม�”  มจี�ดชมว�วทะเลหมอกอนัสวยงามสามารถชมทะเลหมอก
ได�ตลอดทัง้ป� นอกจากเป�นเมอืงท่ีข�น้ชือ่ในเร�อ่งท�องเทีย่วแล�ว “เบตง” ยังถอืว�าเป�นเมืองแห�งอาหาร
ที่มีอาหารท�องถิ�นรสชาติดีให�ลิ�มลองมากมาย เป�นความอร�อยในระดับตํานานที่ต�องมาลิ�มลอง
ซึง่ราชรถ Check in ฉบบันี ้จะชวนทกุท�านให�ร�บแพคกระเป�ามาเทีย่วสัมผสัเมอืงทีเ่ป��ยมไปด�วยเสน�ห�
ของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมแห�งน้ีกัน



1. รถยนต�
 ใช�เส�นทางถนนเพชรเกษม ผ�าน จ.เพชรบรุ� - ประจวบคีร�ขนัธ� -
ชุมพร จากนั้นต�อด�วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ�าน ทุ�งสง 
นครศร�ธรรมราช - พัทลุง - สงขลา - ป�ตตาน ี ถึง อ.เมอืงยะลา
ใช�เส�นทางถนนสาย 410 ผ�าน อ.บนันงัสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง
 ระยะทาง 1,195 กิโลเมตร ใช�เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง
27 นาที

2.รถโดยสารปรบัอากาศ
 เส�นทางจากกรุง เทพฯ ไปเบตง จะใช� เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 - 16 ชั่วโมง สามารถใช�บร�การและสอบถาม
ตารางเดนิรถได�ท่ี สถานขีนส�งสายใต�กรงุเทพ ( ถนนบรมราชชนน ี) 
รถปรบัอากาศ บร�ษทัขนส�ง จาํกัด (999) โทร. 0 2287 2177 

การเดินทาง
3.รถไฟ
 ป�จจ�บันไม�มีรถไฟเดินทางสู�เบตงโดยตรง ต�องมาลงที่สถานีหาดใหญ�
จ.สงขลา แล�วต�อรถตู�จากหาดใหญ�เข�าเบตงอกีท ีหร�อเลือกลงสถานใีกล�ทีส่ดุคอื
สถานียะลา จากน้ันต�อรถแท็กซี่จากยะลาเข�าสู�เบตง ซึ่งมีให�บร�การท้ังรถด�วน
และรถเร็ว รายละเอียดสอบถามได�ที ่หน�วยบร�การเดนิทาง สถานรีถไฟหวัลําโพง
โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2220 4334 หร�อ www.railway.co.th

4.เคร�อ่งบิน
 ส�วนใหญ�การเดินทางไปเบตง แต�เดิมนักท�องเที่ยวมักจะนิยมเลือกไฟลท�
บินไปลงที่ท�าอากาศยานหาดใหญ� แล�วต�อรถตู�จากหาดใหญ�ตรงเข�าเบตง
เพราะช�วยประหยัดเวลาการเดินทางไปได�มากพอสมควร แต�ในป�จจ�บันเที่ยวบิน
มายังท�าอากาศยานเบตง ได�เป�ดให�บร�การแล�ว โดยสายการบิน “นกแอร�”
ไฟลท�บินเส�นทาง กรุงเทพฯ - เบตง สามารถสอบถามได�ท่ีwww.nokair.com
และ Nok Air Application
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เที่ยวที่ไหน..เมื่อไป “เบตง”

 นี่คือแลนด�มาร�กที่สร�างจ�ดเปลี่ยนสาํคัญให�แก� อ.เบตง จ.ยะลา 
เปร�ยบเป�นแม�เหลก็ดงึดดูนกัท�องเทีย่ว ทีเ่ป�นจ�ดชมทะเลหมอกและพระอาทติย�ข�น้

ที่สวยงามในยามรุ�งสาง และสามารถมองผ�านกระจกลงไปยังผืนป�า
เบ้ืองล�าง โดยท่ีสามารถชมว�วโดยรอบได�ตลอดวันอกีด�วย

1. สกายวอล�ค อัยเยอร�เวง

 แค�เอ�ยคําว�า “ทะเลหมอก” ที ่ เบตง เรามจี�ด check in 
ทะเลหมอกมาแนะนาํ เช�น “ยอดเขาฆูนุงซีลีป�ต” หร�อเขาหิน

กม. 21 นีคื่อยอดเขาสงูทีม่ทีะเลหมอกรายล�อมกระจายอยู�ทกุด�าน 
สามารถมองเห็นว�ว 360 องศา ในช�วงกลางคืนสามารถชมดาว

และหมู�ดาวทางช�าง เผือกได�อย�างชัด เจน หร�อจะ ไปชมว�ว 
“ทะเลหมอกกาแป�ะฮ�ลู” เป�นจ�ดชมว�วทะเลหมอกสองแผ�นดิน

มีความสูง 712 เมตรจากระดับนํา้ทะเลสูงเป�นอันดับ 1 ในบรรดา
จ�ดชมว�วทะเลหมอกของ อ.เบตง อยู�ใกล�พรมแดนระหว�างประเทศไทย

กับประเทศมาเลเซีย และ “ทะเลหมอกจาเราะกางา” แหล�งท�องเที่ยว
แห�งใหม�และเป�นจ�ดชมทะเลหมอกท่ีอยู�ใกล�เมอืงทีสุ่ด ท่ีน่ี จะมองเหน็ทะเลหมอก

ที่ปกคลุมทั้งฝ��งไทยและมาเลเซีย สามารถชมแสงแรกของวันพร�อมกับ
หมอกท่ีปกคลุม สาย ๆ ก็สามารถมองเหน็ว�วอาํเภอเบตงท้ังเมอืงด�วย

2. ทะเลหมอกฆูนุงซีลีป�ต



 สําหรับการมาเท่ียวเบตง ส�วนใหญ�แล�วระยะเวลา 3 วัน 2 คืน คือเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ
การไปเท่ียวยังจ�ดสําคัญต�าง ๆ โดยอําเภอเบตงเป�นเมืองท่ีสามารถท�องเท่ียวได�ตลอดทั้งป�

หากพร�อมเดินทางแล�วประตูแห�งดินแดนปลายด�ามขวานอันสวยงามนี้เป�ดรอต�อนรับอยู� 
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 หร�อเร�ยกอีกชื่อส้ัน ๆ ว�า ป�าฮาลา ที่ น่ีเป�นถิ�นที่อยู�อาศัย
ของนกเง�อก กว�า 10 ชนดิ ซึง่เป�นสญัลกัษณ�แห�งความสมบรูณ�ของป�าแห�งนี ้

และยงัเป�นต�นกําเนดิของแม�นํา้ป�ตตาน ีนกัท�องเทีย่วสามารถชมว�วทวิทศิน�
ป�าฮาลา-บาลา ด�วยกิจกรรมล�องเร�อทะเลสาบป�าฮาลา - บาลาในเข�อ่นบางลาง 

ได�สัมผสัความงดงามตามธรรมชาติ

3. ป�าฮาลา - บาลา

 ส ร� า งจา กหินอ�อนตัวหนั งสือสีทอง โดด เด�น
เป�นแนวเขตแดน ก้ันระหว�างเบตงกับรัฐเปรัคของมาเลเซีย
เป�นอีกจ�ดที่ต�องมาเช็กอินให� ได�เมื่อมาเยือนเพ�่อบอกว�า
มาเยือนแดนดนิถิ�นใต�สดุแดนสยาม

4. ป�ายเขตแดนใต�สุดสยาม

 ในเมอืงเบตง สิ�งทีจ่ะพลาดไม�ได� คือ ต�องไปกราบสกัการะสิ�งศักดิส์ทิธิก์�อนเพ�อ่ความเป�นสิร�มงคล ซึง่เราจะแวะไปกราบ พระพ�ทธธรรมกายมงคล
ประยุรเกศานนท�สุพพ�ธาน พระพ�ทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค� ใหญ�ที่สุดในประเทศไทย ที่ วัดพ�ทธาธิวาส แวะไปเดินชม อ�โมงค�ป�ยะมิตร อ�โมงค�ดิน
แห�งความทรงจาํทางประวติัศาสตร� ป�จจ�บนัเป�นแหล�งท�องเทีย่ว ทัง้ยังมตี�นไม�พนัป�ทีใ่หญ�โตให�นกัเดนิทางได�มาถ�ายรปูเชก็อนิ …หอนากิาเบตง ทีต่ัง้
อยู�ส่ีแยกใจกลางเมืองเบตง สร�างจากหินอ�อน ด�านล�างเป�นประติมากรรมรูปสัตว� ในวรรณคดีไทย หากเดินทางมาในช�วงเดือน ก.ย. - มี.ค. จะเห็น
นกนางแอ�นจากไซบเีร�ยนบัพัน อพยพมาเกาะทีส่ายไฟบร�เวณหอนากิาแห�งนี ้…ตู� ไปรษณยี�สงู-ใหญ�ท่ีสดุในโลก แลนด�มาร�กสาํคัญทีใ่ครมาเยอืน
ต�องไม�พลาดถ�ายรูปคู�กับตู� ไปรษณีย�ยักษ�แห�งนี้ ถือเป�นสัญลักษณ�การติดต�อสื่อสารของ อ.เบตง ที่ได�ติดต้ังว�ทยุกระจายเสียงไว�ในส�วนบนของตู�
เพ�อ่ให�ประชาชนได�รบัฟ�งข�าวสารจากทางราชการด�วย โดยป�จจ�บันยังใช�งานอยู� พร�อมบร�การรับจดหมายเหมอืนตู� ไปรษณีย�ท่ัวไป
 นอกจากนั้นแล�วก็ยังมี สวนดอกไม�เมืองหนาวเบตง เป�นสวนดอกไม�เมืองหนาวแห�งเดียวในภาคใต� มีดอกไม�นานาสายพันธุ�บานสะพรั่ง
ทัง้แอสเตอร� ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พ�ค�อก เยอบรี�า ลิลล่ี แกลดโิอลัส ตุ�มหนูางฟ�า 

5. Check In สิ�งที่ห�ามพลาดในเมือง เบตง
(วัดพ�ทธาวาส/อ�โมงค�ป�ยะมิตร/หอนาิกาเบตง/ตู� ไปรษณีย�ยักษ�)



 จากนโยบายดงักล�าวกระทรวงคมนาคม ได�มุ�งเน�นการพฒันาโครงสร�างพ�น้ฐาน โดยพ�จารณาถึงการรกัษาสิ�งแวดล�อม และสนบัสนนุการลด
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกควบคู�ไปด�วย ซึ่งสอดคล�องตามยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทย ระยะ 20 ป� พ.ศ. 2560 - 2579
และตามแผนทีน่าํทางลดก�าซเร�อนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 (Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030 : 
NDC) ที่กระทรวงคมนาคมได�ร�วมขับเคล่ือน Mission 2023 กับ 25 พันธมิตร ได�แก� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
กระทรวงอ�ตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงพาณชิย� สมาคมอ�ตสาหกรรมปนูซเีมนต� ไทย 
(TCMA) สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน�วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ เพ�่อมุ�งเป�าลดก�าซเร�อนกระจก 1,000,000 ตัน CO2
สู�ความเป�นกลางทางคาร�บอน ภายในป� พ.ศ. 2566

 กระทรวงคมนาคมได�มีส�วนร�วมการลดการปล�อยก�าซ เร�อนกระจก ใน 2  สาขา
ได�แก� สาขาคมนาคมขนส�ง (Transport) กระทรวงคมนาคมมุ�งเน�นการพัฒนาโครงข�ายคมนาคมที่เปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางของคน และการขนส�งสินค�าให�มาใช�ระบบราง หร�อรถไฟมากข�้น ลดการใช�เชื้อเพลิง
จากฟอสซลิ 
 และสาขาท่ี 2 กระบวนการทางอ�ตสาหกรรมและการใช�ผลติภัณฑ� (Industrial Processes and 
Product Use : IPPU) กระทรวงคมนาคมส�งเสร�มการใช�ผลิตภัณฑ� และการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�
ในการก�อสร�างโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมที่สามารถช�วยลดการใช�พลังงานเชื้อเพลิง และช�วยลด
การปล�อยก�าซเร�อนกระจก ซึง่การใช�วัสดทุดแทนปนูเมด็ในการผลิตปนูซเีมนต� หร�อปนูซเีมนต� ไฮดรอลิก 
 การดาํเนินการดังกล�าวเป�นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมให�การสนับสนุนอยู�ในป�จจ�บัน
โดยให�หน�วยงานในกระทรวง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส�งทางรางการรถไฟ
แห�งประเทศไทย และการรถไฟฟ�าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย รวมถึงหน�วยงานอื่น ๆ ในสังกัดเข�ามา
ร�วมขับเคลื่อนการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกด�วย นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการพัฒนา
ยานยนต�ด�วยพลังงานไฟฟ�าที่มุ�งเน�นในการปรับปรุงยานพาหนะสาํหรับการเดินทางให�มีการใช�พลังงาน
ทีม่ปีระสทิธิภาพ ลดการใช�พลังงาน และลดการปล�อยมลพ�ษ

 กระทรวงคมนาคมได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของป�ญหาการใช�พลังงานในภาคการขนส�ง
และได�ดาํเนินนโยบายในการลดการใช�พลังงาน โดยการส�งเสร�มการขนส�งท่ีย่ังยืน และใช�งานระบบขนส�ง
ที่ส�งผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมน�อยที่สุด และสนับสนุนการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกควบคู�ไปด�วย
ซึง่มเีป�าหมายลดการปล�อยก�าซในภาคขนส�งราว 35% ภายในป� 2573 พร�อมทัง้ตระหนกัถงึความสาํคัญ
ของนวตักรรมสมยัใหม�ทีจ่ะนาํไปสู�การเปล่ียนแปลงในภาคการขนส�ง รวมท้ังสนับสนนุการใช�พลงังานสะอาด
เป�นมติรต�อสิ�งแวดล�อม และการพฒันาเทคโนโลยีการขนส�งทีย่ัง่ยืน

 ตามท่ี พลเอก ประยุทธ� จนัทร�โอชา นายกรัฐมนตร�
ได�กล�าวถ�อยแถลงในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว�าด�วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยท่ี 26 (UN Climate Change Conference of the Parties: 

COP 26) ในการยกระดับการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ของไทยเป�นร�อยละ 40 และเน�นเร�อ่งสู�ความเป�นกลางทางคาร�บอน 

(Carbon Neutral) ในป� 2593 และปลดปล�อยคาร�บอนสทุธเิป�นศูนย� 
(Net Zero Emission) ในป� 2608

คมนาคมสนับสนุน
พลังงานสะอาดเพ�่ออนาคต
สู�การขนส�งที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
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 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีการค�าระหว�างประเทศมีส�วนสําคญัอย�างมาก 
ประกอบกับประเทศไทยมีที่ตั้งติดชายฝ��งทะเลท้ังด�านตะวันออกและตะวันตก (RIMLAND)
การขนส�งทางทะเลจ�งเป�นรูปแบบการขนส�งท่ีมีบทบาทสําคัญและได�รับความนิยมมากท่ีสุด
ในการขนส�งสินค�าระหว�างประเทศของไทย ท่ีผ�านมากองเร�อพาณิชย�ของไทยมีขนาดเล็ก
บรรทุกได�น�อย ไม�สามารถขนส�งระยะไกล ไทยต�องพ�่งพาเร�อสินค�าต�างชาติถึง 91% ทําให�
ไทยขาดดุลค�าระวางขนส�งสินค�าต�อป�เป�นมูลค�าสูง

“สายการเดินเร�อแห�งชาติ” 
เสร�มข�ดความสามารถโลจ�สติกส�ไทย  

ราชรถ Knowledge
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 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายมุ�งมั่นพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานคมนาคมขนส�งและระบบโลจ�สติกส� ทั่วประเทศอย�างบูรณาการ
ทัง้ทางบก ราง นํา้ และอากาศให�มคีวามเชือ่มโยง สะดวก ปลอดภัย รวมท้ังสร�างความสามารถการแข�งขนัให�กับประเทศ ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ป� 
และนโยบายของรัฐบาล เพ�อ่ผลกัดนัให� ไทยเป�นศูนย�กลางด�านการคมนาคมขนส�งของภมูภิาคอาเซยีน ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และสร�างคุณภาพชวี�ตทีด่ี
ให�กบัประชาชน

 นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม ได�มอบนโยบายให� กรมเจ�าท�า (จท.)  การท�าเร�อแห�งประเทศไทย (กทท.)  
ศึกษาความเป�นไปได�ในการจัดต้ัง “สายการเดินเร�อแห�งชาติ” เพ�่อส�งเสร�มและพัฒนากองเร�อพาณิชย� ไทย เพ��มสัดส�วนการขนส�งสินค�าทางนํา้
ลดต�นทนุการขนส�งโลจ�สติกส� สนบัสนนุการส�งออกและนาํเข�า เพ��มสดัส�วนการขนส�งสนิค�าระหว�างประเทศโดยกองเร�อไทย รวมทัง้ลดการขาดดลุบร�การ
ด�านค�าระวางเร�อ และเสร�มศักยภาพการแข�งขนัให�กบักองเร�อไทย

โดยผลการศกึษาสายการเดนิเร�อแห�งชาตเิบ้ืองต�น ควรจดัตัง้สายการเดนิเร�อแห�งชาต ิ2 เส�นทาง คอื
 1) การเดนิเร�อภายในประเทศ (Domestic Marine Line) เชือ่มโยงการเดินทางอ�าวไทย เป�นการร�วมมือกับภาคเอกชน ทัง้ในประเทศ
และต�างประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมจะสนบัสนนุเก่ียวกับโครงสร�างพ�น้ฐานและท�าเทียบเร�อ เพ�อ่รองรับการดาํเนนิการดงักล�าวรวมทัง้การพ�จารณา
อนญุาตเก่ียวกับสายการเดนิเร�อ ป�จจ�บนักรมเจ�าท�าได�ร�วมกับบร�ษัท ซฮีอร�ส เฟอร�ร� ่จาํกัด นาํเร�อ Ro-Ro Ferry “The Blue Dolphin” เดนิเร�อเฟอร�ร�่
ข�ามอ�าว เส�นทางระหว�าง จ.ชลบรุ� - จ.สงขลา เป�นการดาํเนนิงานภายใต�การพฒันาสายการเดนิเร�อภายในประเทศ (Domestic Marine Line) เพ�อ่พฒันา
ระบบโลจ�สติกส�ทางนํา้ของประเทศ โดยได�เร��มทดลองให�บร�การเดนิเร�อเมือ่เดอืนพฤศจ�กายน 2564 ทีผ่�านมา และในป� พ.ศ. 2565 นี ้ ระยะแรกจะเป�ด
ให�บร�การเส�นทางท�าเร�อพาณิชย�สัตหีบ (จ�กเสม็ด) - ท�าเร�อสวัสดิ์ จ.สงขลา ซ่ึงจะช�วยลดป�ญหาการจราจร ลดปร�มาณรถในการขนส�งสินค�า
ได�ประมาณ 90,000 คนัต�อป� 
  2) การเดนิเร�อในระดบั International แบ�งเป�น สายการเดนิเร�อฝ��งตะวันออก (East) ต้ังแต�กัมพ�ชา เว�ยดนาม เกาหลใีต� จ�น ญ่ีปุ�น
และฝ��งตะวันตก (West) ได�แก� แอฟร�กา และยโุรป หร�อกลุ�ม BIMSTEC โดยคาดว�าจะแล�วเสร็จในไตรมาสท่ี 2 ของป� 2565

 สาํหรบัการจดัตัง้บร�ษทัลกู 3 บร�ษทัคอื 1. สายการเดนิเร�อภายในประเทศ 2. สายการเดนิเร�อระหว�างประเทศ (ตะวนัออก) ฝ��งอ�าวไทย 
3. สายการเดนิเร�อระหว�างประเทศ (ตะวนัตก) ฝ��งอนัดามนั หลกัการจะเป�นรูปแบบบร�ษทัร�วมทุน โดย กทท.อาจจะถือหุ�นต่ํากว�า 50% ไม�เป�นรัฐว�สาหกิจ 
เพ�อ่ให�การดาํเนนิงานเป�นไปได�อย�างคล�องตัวมากข�น้ และมคีวามสามารถในการระดมทุนด�วย

 นอกจากนี ้จท. และ กทท. ได�ร�วมกบั สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) และผู�เชีย่วชาญขนส�งทางนํา้จากสถาบนั
การขนส�งจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย จดัประชมุเพ�อ่รบัฟ�งข�อคิดเหน็และข�อเสนอแนะจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทีเ่ก่ียวข�อง รวมท้ังสํารวจข�อมลู
ปร�มาณสินค�า ท�าเร�อ และเส�นทางการขนส�งภายในประเทศ (domestic) ให�สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส�ง (shift mode) จากถนนสู�เร�อ (ชายฝ��ง)
จากผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี เพ�อ่นาํมาใช�ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในทกุมติิทีเ่ก่ียวข�อง โดยจะลงพ�น้ทีสํ่ารวจข�อมูลในจงัหวัดภาคใต�ตอนล�าง ได�แก� 
ประจวบครี�ขนัธ� ชมุพร สรุาษฎร�ธาน ีนครศร�ธรรมราช และสงขลา

 กระทรวงคมนาคมให�ความสาํคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� เพ�่อเชื่อมโยงการขนส�งระหว�างอ�าวไทยและอันดามัน
(Land Bridge) ระหว�าง จ. ชมุพร - จ. ระนอง ให�เป�นเส�นทางหลกัในการขนส�งสนิค�าเชือ่มโยงมหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแปซฟิ�ก ป�จจ�บนัอยู�ในขัน้ตอน
การศึกษาพ�จารณาบทเร�ยนและความสาํเรจ็ของช�องทางการเดนิทาง โดยเป�นการร�วมลงทนุกับภาคเอกชน ซึง่จะมกีารจดั Road show ในงานแสดง
สายการเดนิเร�อระดบัโลก 

 การเดินหน�าพฒันาโครงข�ายการขนส�งทางน้ําจะนาํไปสู�การสนับสนนุโครงการทีส่าํคญัของกระทรวงฯ  ท่ีเชือ่มต�อกบัการคมนาคม
ขนส�งทุกมิต ิ ท้ังทางบก ราง และอากาศ เพ�อ่ผลักดนัให� ไทยเป�นศนูย�กลางด�านการคมนาคมขนส�งของภมูภิาคอาเซยีนให�เป�นไปตามนโยบาย
ของรฐับาลต�อไป
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กรมทางหลวงชนบท
สร�างสะพานคอนกร�ตเสร�มเหล็ก ข�ามแม�น้ำน�าน 
จังหวัดพ�จ�ตร ร�นระยะทาง 10 กิโลเมตร
คาดแล�วเสร็จเดือนมิถุนายน 2565

 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดาํเนินโครงการ
ก�อสร�างสะพานคอนกร�ตเสร�มเหล็กข�ามแม�นํา้น�าน ตําบลฆะมัง อาํเภอเมือง
จงัหวดัพ�จ�ตร เพ�อ่บรรเทาความเดอืดร�อนให�กับประชาชน ประหยัดเวลาในการ
เดนิทางให�ประชาชนสามารถสญัจรและขนส�งพ�ชผลทางการเกษตรได�อย�างสะดวก
รวดเร็วปลอดภยั ตามนโยบายของนายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รัฐมนตร�ว�าการ
กระทรวงคมนาคม โดยสะพานมีความยาว 170 เมตร กว�าง 9 เมตร
พร�อมก�อสร�างถนนต�อเช่ือมผวิจราจรแบบคอนกร�ตเสร�มเหล็ก ยาว 410 เมตร 
กว�าง 6 เมตร รวมถงึติดต้ังไฟฟ�าแสงสว�างบนสะพาน ป�ายจราจร ตีเส�น
ผิวจราจร และวางท�อระบายนํา้  คาดว�าจะก�อสร�างแล�ว เสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อสะพานดังกล�าวก�อสร�างแล�วเสร็จ
จะช�วยร�นระยะทางได� 10 กิโลเมตร และช�วยส�งเสร�มการท�องเท่ียว
เชิงพ�ทธศาสนาในพ�้นที่ เนื่องจากโครงการตั้งอยู�บร�เวณวัดฆะมัง
ตําบลฆะมัง อาํเภอเมือง จังหวัดพ�จ�ตร ซึ่งเป�นวัดที่จาํพรรษา
ของเกจ�อาจารย�ชื่อดังในอดีตของจังหวัดพ�จ�ตร ทาํให�วัดฆะมัง
เป�นทีเ่ลือ่มใสศรทัธาของผู�คนในพ�น้ทีแ่ละจงัหวัดใกล�เคียงอกีด�วย

กรมทางหลวง
ดำเนินโครงการก�อสร�างทางหลวงหมายเลข 3

ในพ�้นที่อำเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ
ถึงอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดาํเนินการ
โครงการก�อสร�างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บางป ู- อาํเภอ

บางปะกง ระหว�าง กม. ที ่47+450 - 76+022 ระยะทาง 28.75 
กิโลเมตร แล�วเสร็จ ในพ�น้ท่ีอาํเภอบางบ�อ จงัหวัดสมุทรปราการ 

ถึงอาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

ทีต่�องการบรูณาการเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวนัออก นาํความเจร�ญ
มาสู�ทุกภูมิภาค การเดินทางและการขนส�งสินค�าได�รับความสะดวก 

รวดเร็ว  ปลอดภัย และ เป�นการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ตามยทุธศาสตร�การพัฒนาโครงการระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

โดยสามารถขนส�งสินค�าจากทางด�านจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุร�
มาทีส่มทุรปราการ และกรุงเทพฯ ได�อีกเส�นทางหนึง่ ทาํให�โครงข�ายทางหลวง

และทางหลวงพ�เศษระหว�างเมอืงของประเทศมคีวามสมบูรณ�ยิ�งข�น้

MOT New Release
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เมื่อต�องเดินทางด�วยเคร�่องบิน
ควรปฏิบัติตัวอย�างไร

1

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสายการบิน

ป�ดเคร�่องมือสื่อสารทุกชนิด
ขณะนําเคร�่องข�้น-ลง

5

สวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลา

2

ตั้งใจดูการสาธิตอ�ปกรณ�
ของเจ�าหน�าที่

6

เก็บสัมภาระในช�องเก็บ
ให�เร�ยบร�อย

3

ไม�เปลี่ยนที่นั่งเอง

7

รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

4

ไม�ลุกจากที่นั่งขณะเคร�่องบิน
ข�้น–ลง และมีสัญญานเตือน

8

1 ต�องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง 3 เลือกที่นั่งภายในตัวเร�อ
โดยนั่งกระจายตัว
เพ�่อไม� ให�เร�อเสียสมดุล

2 ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของเจ�าหน�าที่
อย�างเคร�งครัด

4 หากจําเป�นต�องยืน
ควรหาที่จับให�มั่นคง 
เพ�่อป�องกันการเสียหลัก

6 ขณะรอลงเร�อหร�อข�้นฝ��ง
ควรทยอยข�้น-ลง 
เพ�่อป�องกันเร�อเสียสมดุล

5 ไม�ตกใจเมื่อเร�อเอียง
หร�อโคลง ควรหาที่จับ
เพ�่อยึดเกาะให�แน�น

ข�อปฏิบัติเมื่ออยู�บนเร�อ

พบเห็นเหตุการณ�ความไม�ปลอดภัยทางนํ้า สามารถแจ�ง สายด�วน กรมเจ�าท�า โทร. 1199

กระทรวงคมนาคม
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ราชรถมีคำถาม
คำถามทายเลม วารสารราชรถ 

ฉบับประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

Q : วันคลายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมของทุกปคือวันใด

 ลุนรับของรางวัลที่ระลึก จำนวน  5 รางวัล / รางวัลละ 1 ทาน

 แสกน เพ�อตอบคำถาม

ร�วมตอบคำถามได�ตั้งแต� วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

กระทรวงคมนาคม เพ��มช�องทางการติดต�อ
เพ�่อรับฟ�งทุกความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ป�ญหา และความเดือดร�อนของประชาชน
ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินงานและการให�บร�การด�านต�าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตลอดจนเพ�่อสื่อสารข�อมูล
ที่เป�นประโยชน� ไปยังประชาชน ผ�าน Line Official กระทรวงคมนาคม

LINE OFFICIALLINE OFFICIAL
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 

ร�องเร�ยนด�านคมนาคม
สะดวกข�้น ง�ายข�้น ที่

ร�องเร�ยนด�านคมนาคม
สะดวกข�้น ง�ายข�้น ที่

เพ�ยงค�นหาบัญชีทางการ  กระทรวงคมนาคม
กดเพ��มเพ�่อน หร�อ scan QR Code

จากน้ัน ก็สามารถเข�าถึงเมนู ร�องเร�ยนด�านคมนาคม
จะพบกับหัวข�อการบร�การเร�่องร�องเร�ยนหน�วยงานทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

SCAN

สนามบิน/สายการบิน การเดินทาง ทางน้ำรถไฟฟ�าการรรถไฟแห�งประเทศไทยรถโดยสารสาธารณะแจ�งเหตุ/ร�องเร�ยนเร�อ่งท่ัวไป

หร�อ สมัครชําระค�าผ�านทางอัตโนมัติรายครั้ง พร�อมรับข�าวสาร ง�าย ๆ ทางไลน� OA
Line Official Account : @mflowthai

สอบถามเพ��มเติมที่ 
Call Center 1586 กด 1

(หน�วยบร�การเคลื่อนที่)

Walk in ที่จ�ดบร�การ จํานวน 7 จ�ด
เป�ดบร�การทุกวัน เวลา 08.30 - 19.30 น
ㆍด�านทับช�าง 1 (ขาเข�า) กม. 51 + 445
ㆍด�านทับช�าง 2 (ขาออก) กม. 49 + 035
ㆍสถานที่บร�การทางหลวง (Service Area) บางปะกง 1 (ขาออก) กม. 49 + 300
ㆍสถานที่บร�การทางหลวง (Service Area) บางปะกง 2 (ขาเข�า) กม. 49 + 300

เป�ดบร�การ จ - ศ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุด ส - อา และนักขัตฤกษ�)
ㆍกรมทางหลวงพระราม 6
ㆍสํานักงานขนส�งพ�้นที่ 5 (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 1
ㆍสํานักงานขนส�งพ�้นที่ 4 (หนองจอก) ชั้น 3

website :
www.mflowthai.com

mflow

application :
mflowthai

Onsite/Mobile Unit

  ระบบเก็บค�าธรรมเนียม
ผ�านทางอัตโนมัติแบบไม�มี ไม�กั้น

กระทรวงคมนาคม


