
 สรุปขาวประจําวันท่ี  10 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คพ.เตือนฝุนพิษฟุง 15 จุดเมืองกรุงฯ  (เดลินิวส  10 ม.ค. 66  หนา 3) 

- ขยายผล 40 ป ศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สยามรัฐ  9  ม.ค. 66  หนา 8) 

- รทสช. แบชื่อ 31 สส. ยายซบ เปดตัวพรอม ‘บิ๊กตู’ (มติชน  10 ม.ค. 65  หนา 1,15,16)  

สื่อออนไลน 

- รฟท.ลุยนางรถไฟทางคูแมสอด-นครสวรรค 1.08 แสนลาน  (ฐานเศรษฐกิจ  9 ม.ค. 65)  

www.thansettakij.com/business/economy/552565 

- กมธ.กิจการความมั่นคงลงตรวจสอบพ้ืนท่ีชายแดนดูความพรอมและอุปสรรคเปดดานถาวรที่ตราด 2 แหง

พบปญหาล้ําแดนอ้ือ  (สยามรฐั  10 ม.ค. 66)  https://siamrath.co.th/n/413623 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26752
วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: คพ.เตือนฝุ่นพิษฟุ้ง15จุดเมืองกรุงฯ

รหัสข่าว: C-230110004045(10 ม.ค. 66/03:34) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 22.97 Ad Value: 41,346 PRValue : 124,038 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24979
วันที่: จันทร์ 9 มกราคม 2566
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ขยายผล 40 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัสข่าว: C-230109021012(9 ม.ค. 66/04:31) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 102.95 Ad Value: 87,507.50 PRValue : 262,522.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24979
วันที่: จันทร์ 9 มกราคม 2566
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ขยายผล 40 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัสข่าว: C-230109021012(9 ม.ค. 66/04:31) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 102.95 Ad Value: 87,507.50 PRValue : 262,522.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16375
วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: รทสช.แบชื่อ31สส.ย้ายซบ เปิดตัวพร้อม'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: C-230110038049(9 ม.ค. 66/07:45) หน้า: 1/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 184.38 Ad Value: 304,227 PRValue : 912,681 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16375
วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: รทสช.แบชื่อ31สส.ย้ายซบ เปิดตัวพร้อม'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: C-230110038049(9 ม.ค. 66/07:45) หน้า: 2/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 184.38 Ad Value: 304,227 PRValue : 912,681 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16375
วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: รทสช.แบชื่อ31สส.ย้ายซบ เปิดตัวพร้อม'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: C-230110038049(9 ม.ค. 66/07:45) หน้า: 3/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 184.38 Ad Value: 304,227 PRValue : 912,681 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16375
วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 15, 16

หัวข้อข่าว: รทสช.แบชื่อ31สส.ย้ายซบ เปิดตัวพร้อม'บิ๊กตู่'

รหัสข่าว: C-230110038049(9 ม.ค. 66/07:45) หน้า: 4/4

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 184.38 Ad Value: 304,227 PRValue : 912,681 คลิป: สี่สี(x3)



 

โครงการรถไฟทางคู่ “แม่สอด-นครสวรรค”์ มูลค่าหนึงในแผนพัฒนาเสน้ทางรถไฟสายใหม่เชือมตะวันตก-

ตะวันออก (East-West Corridor) ทาํ ให้เกดิโครงข่ายทสีมบูรณแ์ละเพมิประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 

รายงานขา่วจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหนา้วา่ โครงการรถไฟทางคูส่ายแมส่อด-ตาก-กาํแพงเพชร-นครสวรรค ์

ระยะทางรวม 250 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทนุ 108,498 ลา้นบาท แบ่งเป็น คา่ก่อสรา้ง 101,918 ลา้นบาท คา่เวนคืนทดีิน

และอสงัหารมิทรพัย ์3,895 ลา้นบาท คา่จา้งทีปรกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยเ์พือเวนคืนทีดิน 112 ลา้นบาท และคา่จา้งที

ปรกึษาควบคมุงานก่อสรา้ง 2,557 ลา้นบาท ทีผ่านมา รฟท. ไดข้อรบัการจดัสรรงบประมาณลงทนุประจาํปี 2563 เพอื

ดาํเนินการสาํรวจ ออกแบบรายละเอียด และจดัทาํรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางรถไฟสายแมส่อด-ตาก-

กาํแพงเพชร-นครสวรรค ์(Detailed Design) และศกึษาออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบดา้น

สงิแวดลอ้ม (อีไอเอ) แลว้เสรจ็ โดยทงั 2 ช่วง ทางรฟท. ไดเ้สนอรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม (อีไอเอ) ตอ่สาํนกังานนโยบาย

และแผนทรพัยากร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (สผ.) แลว้  



ปัจจบุนัรฟท.และทีปรกึษาอยูร่ะหวา่งเก็บรวบรวมและจดัทาํขอ้มลูแนวเขตทีดินในรายงาน การประเมินผลกระทบดา้น

สงิแวดลอ้ม (อีไอเอ) ฉบบัปรบัปรุง ตามความเห็นคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สงิแวดลอ้ม (คชก.) หลงัจากนนัจะเสนอตอ่กระทรวงคมนาคม, สศช. และเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เห็นชอบภายในปี 

2566 

สว่นการเวนคืนทีดินของโครงการฯมีแผนจะเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือขอออก พ.ร.ฎ. เวนคืนทีดิน ภายใน

เดือนตลุาคม 2566-กนัยายน 2567 หลงัจากนนัจะเรมิสาํรวจอสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิทดีินพรอ้มขอใชพื้นทกีรม 

อทุยานฯ กรมป่าไม ้และหนว่ยงานอืนๆ ภายในเดือนเมษายน 2567-กนัยายน 2569 

รายงานขา่วจากกระทรวงคมนาคม กลา่วตอ่วา่ ตามแผนจะจดัทาํเอกสารการประกาศประกวดราคา (TOR) และเรมิเปิด

ประมลูหาผูร้บัจา้งภายในชว่งเดือนมกราคม 2567-กนัยายน 2567 คาดวา่เรมิก่อสรา้งภายในเดอืนตลุาคม 2567 และมีแผน

เปิดใหบ้รกิารภายในเดือนตลุาคม 2573 

สาํหรบัการก่อสรา้งโครงการฯ แบง่ออกเป็น 3 สญัญา ดงันี สญัญาที 1 ช่วงนครสวรรค-์ตาก ตงัแตก่ม.0+000-กม.183+000 

มีระยะทางรวม 183 กิโลเมตร ประกอบดว้ย ทางรถไฟระดบัพืนดนิ 177.6 กิโลเมตร ทางรถไฟยกระดบั 5.4 กิโลเมตร สะพาน

รถไฟ 196แหง่ สะพานรถยนตข์า้มทางรถไฟ (Overpass) 6 แหง่ ทีหยดุรถไฟ 8แหง่สถานีรถไฟ 15 สถานี ใชร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งประมาณ 4 ปี (48 เดือน) ตลุาคม 2568-กนัยายน 2572 

สญัญาที 2 ช่วงตาก-แมล่ะเมา ตงัแต ่กม.183+000 - กม.217+025 มีระยะทางรวม 34.025 กิโลเมตร ประกอบดว้ย ทาง

รถไฟระดบัพืนดิน 24.5 กิโลเมตร ทางรถไฟยกระดบั 9.5 กิโลเมตร อโุมงคร์ถไฟ 1 แหง่ 15.5 กิโลเมตร สถานี 1 สถานี ใช้

ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 6 ปี (72 เดือน) ตลุาคม 2567-กนัยายน 2573 

สญัญาที 3 ช่วงแมล่ะเมา-แมส่อด ตงัแต ่กม.217+025 - กม. 250+020 มีระยะทางรวม 32.995 กิโลเมตร ประกอบดว้ย ทาง

รถไฟระดบัพืนดิน 22.8 กิโลเมตร ทางรถไฟยกระดบั 10.2 กิโลเมตร สะพานรถไฟรถยนตข์า้มทางรถไฟ (Overpass) 1 แหง่ 

อโุมงคร์ถไฟ 3 แหง่ 14.2 กิโลเมตร สถานี 3 สถานี ศนูยซ์อ่มบาํรุง 1 แหง่ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 6 ปี (72 เดือน) 

ตลุาคม 2567-กนัยายน 2573 

รายงานขา่วจากผูช้าํนาญการสิงแวดลอ้ม ทีมวิศวกร และนกัวิชาการโครงการฯ กลา่ววา่ ในกรณีทีมีหนงัสือจากภาคเอกชน

และมีขอ้มลูจากคณะผูน้าํชุมชนและจิตอาสา ตอ้งการใหท้บทวนผลการศึกษาแนวเสน้ทางและอโุมงคด์อยพะวอใหม ่เนืองจาก

กงัวลวา่ การตดัอโุมงคจ์ะมีผลกระทบตอ่ตานาํ ของตาํบลแมป่ะ ทอียูใ่กลว้ดัโพธิคณุ รวมทงัคณะผูน้าํชุมชนมีหนงัสือถงึผูว้า่

ราชการจงัหวดัตากขอใหม้ีการชะลอโครงการและใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้งเขา้มาทาํการศกึษาผลกระทบเรืองตานาํ ใหมน่นั 

เบืองตน้ผูเ้ชียวชาญไดศ้กึษาในรายละเอยีด ดว้ยการบินอากาศยานไรค้นขบัเพือถา่ยภาพทางอากาศ การวิเคราะหแ์ละจดัทาํ



ขอ้มลูธรณีวิทยา การสาํรวจขอ้มลูอทุกวิทยาและอทุกธรณีวิทยา และการเจาะสาํรวจธรณีวิทยาและชันหินตามแนวอโุมงค ์

ตามหลกัการ เครืองมือ วิธีการ และมาตรฐานทางวศิวกรรมแลว้  

ทงันไีดข้อ้สรุปวา่ตานาํดงักลา่วมลีกัษณะเป็นนาํใตด้ินประเภทนาํซบั ซงึไมม่ผีลกระทบจากการก่อสรา้งอโุมงคต์อ่สภาพอทุก

ธรณีวิทยาและอทุกวิทยาในพืนท ีอีกทงัพนืทรีบันาํแหง่นีมีขนาดใหญ่มาก เมือเทยีบกบัแนวอโุมงคท์กี่อสรา้งในชนัหินใตย้อด

ภเูขาตาํกวา่ยอดเขาราว 400 เมตร จึงไมก่ระทบกบัการรบันาํและรวบรวมนาํ 

นอกจากนกีรณีการขอชะลอโครงการหรอืขอปรบัเปลยีนแนวเสน้ทาง ยงัเป็นสทิธิทีสามารถดาํเนินการได ้โดยทางคณะผูน้าํ

ชุมชน หรอืประชาชนในพืนท ีหรอืทางจงัหวดั เสนอ โดยทางโครงการศกึษาไดย้ืนยนัความเหมาะสมทางวิศวกรรมทีศกึษา

ครอบคลมุตามมาตรฐานทางวิชาการแลว้ ประกอบกบัในช่วงพืนทจีากจงัหวดัตากมาสูอ่าํเภอแมส่อด เป็นผืนป่าทีสาํคญัและมี

ความสมบรูณ ์การก่อสรา้งในรูปแบบของอโุมงคเ์ป็นรูปแบบทีมีผลกระทบนอ้ยทีสดุ และแนวทางเลอืกไดม้ีการวิเคราะหแ์ละ

เปรยีบเทียบแลว้ถึงความเหมาะสม โดยเป็นระยะทางทีสนัทสีดุทจีะเกิดผลกระทบนอ้ยทีสดุ และจะทาํใหค้า่ลงทนุก่อสรา้งมี

ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ 

สาํหรบัแนวเสน้ทางโครงการฯ  มจีดุเรมิตน้ของโครงการอยูท่ี สถานีปากนาํโพ และสินสดุทีสถานีดา่นแมส่อด ระยะทางรวม 

250.02 กม. บนเขตทางรถไฟโดยทวัไปมีความกวา้ง 50 เมตร (ROW.) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ทางรถไฟ ชว่งท1ี นครสวรรค-์

กาํแพงเพชร-ตาก มรีะยะทาง 183 กิโลเมตร จดุเรมิตน้ที กม.0+000 ทสีถานีปากนาํโพ โดยแนวเสน้ทางแยกออกจากทาง

รถไฟเดิมของโครง การก่อสรา้งรถไฟทางคูช่่วงลพบรุี-ปากนาํโพ ประกอบดว้ย 8 ทหียดุรถไฟ และ 15 สถานี อาทิ  สถานีบึง

เสนาท, สถานีมหาโพธิ, สถานีหนองบวัใต,้ สถานีตาก ฯลฯ มีจดุสินสดุที กม.183+000 

ทงันทีางรถไฟ ช่วงที 2 ตาก-แมส่อดมีระยะทาง 67.02 กิโลเมตร จุดเรมิตน้ที กม.183 ตอ่จากช่วงที 1 ประกอบดว้ย 4 สถานี 

อาทิ สถานีดา่นแมล่ะเมา, สถานีแมป่ะ, สถานีแมส่อด และสถานดี่านแม่สอด จุดสนิสดุโครง การที กม. 250+020 ในแนว

เสน้ทางรถไฟ โดยชว่งนมีีรูปแบบเป็นโครงสรา้งอโุมงค ์4 แหง่ มีระยะทางรวมประมาณ 29.7 กิโลเมตร ประกอบดว้ย อโุมงค์

ดอยรวก ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร, อโุมงคด์า่นแมล่ะเมา 1 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร, อโุมงคด์า่นแม่ละเมา 2 ระยะทาง 0.8 

กิโลเมตร และ อโุมงคด์อยพะวอ ระยะทาง 12 กิโลเมตร 

 



 

กมธ.กิจการความมงัคงลงตรวจสอบพืนทีชายแดนดคูวามพรอ้มและอปุสรรคเปิดดา่นถาวรทีตราด 2 แหง่พบ

ปัญหาลาํแดนอือ,ผูว้า่ฯตราด,ภาคเอกชนดนัเต็มที บอกหากทาํไดค้วรเรง่ ยิงชา้ยงิเสียประโยชน ์ 

จ.ตราด/การเดินทางมาของคณะกรรมาธิการความมนัคงแหง่รฐั กิจการชายแดนไทย ยทุธศาสตรช์าต ิและการ

ปฏิรูปประเทศ สภาผูแ้ทนราษฎรในประเด็นเรือง "การพฒันาดา่นชายแตนไทย - กมัพชูาเพือความมนัคงทาง

เศรษฐกิจและประชาชนในพืนที"ระหว่างวนัที 8-9 มกราคม 2566 นาํโดยนายมนญู สิวาภิมยร์ตัน ์ประธาน

คณะกรรมาธิการ พรอ้มดว้ยพลตาํรวจตรีสพิศาล ภกัดีนฤนาถ รองประธานฯ นายศกัดนิยั นุม่หน ูสส.ตราด

พรรคกา้วไกล และเจา้หนา้ทีรวม 15 คนรว่ม โดยมีโดยเดินทางมาตรวจพืนทีบา้นทา่เสน้ ต.แหลมกลดั อ.เมือง  



จ.ตราด ทีติดตอ่กบัจดุผา่นแดนถาวรบา้นทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธสตั ของกมัพชูา และจดุผน่ปรน

การคา้บา้นมะมว่ง ต.นนทรี อ.บ่อไร ่จ.ตราด ทีติดอยู่กบัจดุเนิน 400 อ.สมัรูด จ.พระตะบอง  

 

โดยการเดนิทางมาครงันี น.อ.สนัติ เกษศรีพงศา ผูบ้งัคบัหนว่ยนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด)ไดใ้หก้าร

ตอ้นรบัทีพืนทีช่องทางผ่านแดนบา้นทา่เสน้ นายธนทั โสวนะปรีชา ประธานหอการคา้จ.ตราด,นายวิมาน สิงห

พนัธ ์นายกสมาคมการคา้ชายแดนไทยกมัพชูาดา้นจ.ตราด นายอาํเภอเมืองตราด และส่วนราชการทีเกียวขอ้ง 

มาใหข้อ้มลูชายแดนในพืนที  

น.อ.สนัต ิกล่าววา่ ปัจจบุนัพืนทีบา้นท่าเสน้เป็นเพียงชอ่งทางธรรมชาติ ยงัไม่มีฐานะเป็นจดุผ่อนปรนการคา้ 

หรือจดุผ่านแดน ซึงอยูใ่นความรบัผิดชอบของทหารนาวิกโยธินทงัหมด ทีผ่านมามีการผ่อนปรนใหป้ระชาชน

ชาวกมัพชูาในพืนทีเดินทางเขา้มาซือขายสินคา้และรกัษาพยาบาลเพือมนุษยธรรม แต่เมือเกิดการแพรร่ะบาด



โควิด 19 ในพืนทีจะปิดไมใ่หมี้การเขา้ออก ขณะเดียวกนัปัญหาในพืนทียงัมีปัญหาเขตแดนไมช่ดัเจนและยงัมี

ขอ้พิพาทอยูจ่าํนวน 17 จดุ ตลอดแนวชายแดนทงัในอาํเภอบอ่ไร ่และอ.เมือง ของจ.ตราด โดยเฉพาะในบรเิวณ

บา้นทมอดา มีการกอ่สรา้งอาคารลาํเขา้มาในเขตสนัปันนาํ ซงึทางฝ่ายทหารนายวิกโยธินไดท้าํหนงัสือประทว้ง

ไปแลว้ แมบ้างส่วนจะตอบรบัและแกไ้ขในระดบัพืนทีแลว้ แตมี่ปัญหาทีใหญ่กว่าในพืนทียงัไม่มีการแกไ้ข ซงึใน

ส่วนของฝ่ายทหารไม่ขดัขอ้งในการทีจะเปิดเป็นจดุผ่อนปรนการคา้หรือจดุผ่านแดนถาวร แตต่อ้งการใหส้่วน

ราชการชายแดนทีเกียวขอ้งเขา้มารว่มทาํงานในพืนทีชายแดนรว่มกนั และหากสามารถเปิดไดก็้จะเกิดผลดีตอ่

เศรษฐกิจของจงัหวดัตราด 

นายธนทั กล่าวว่า ภาคเอกชนตอ้งการทีผลกัดนัใหเ้ปิดบา้นทา่เสน้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพือส่งเสรมิใหเ้กิด

การคา้ การท่องเทียวระหว่าง 2 จงัหวดั และยงัสามารถเดินทางไปยงัจงัหวดัอืนๆในกมัพชูาได ้อีกทงัทีผ่านมา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูว้า่ราชการ จ.ตราดและในระดบัพืนทีไดมี้การดาํเนินการรว่มหารือและประชมุ ซึงที

ผ่านมาชาวกมัพชูาตอ้งการเขา้มา จ.ตราดโดยผ่านจดุนีเพราะเดนิทางสะดวกไมต่อ้งออ้มไปเขา้ทีหาดเล็ก ซงึ

จะทาํใหเ้กิดรายไดเ้พิมขนึมาก  และทีผ่านมาภาคเอกชนของ จ.ตราดก็ไดเ้ดนิทางไปสาํรวจและรว่มมือกบัฝัง

โพธิสตัมาอยา่งต่อเนือง และมีความสมัพนัธที์ดีตอ่กนั  

ส่วนนายศกัดนิยั กล่าวว่า การเปิดจดุผา่นแดนถาวรทงับา้นทา่เสน้ และบา้นมะมว่งเป็นความตอ้งการของ

ภาคเอกชนของจงัหวดัตราดทีเสนอผ่านไปยงัจงัหวดัตราด และไดร้บัการตอบสนองเพราะเห็นว่าจะเกิดผลดีตอ่

การพฒันาเศรษฐกิจและสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศและเขา้จงัหวดัตราดไดม้าก แตที่ผ่านมามีความ

พยายามในการผลกัดนัมาอยา่งตอ่เนืองแตผ่ลลพัธก์ลบัไมมี่ความคืบหนา้มาก การเดินทางมาครงันีเพือมา

ตรวจสอบในพืนทีและรบัฟังปัญหาของทางจงัหวดัพรอ้มขอ้เสนอ ซึงนบัว่ามีประโยชนม์าก โดยทางสภา

ผูแ้ทนราษฎรจะเขา้มาผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเรจ็โดยเร็ว และอยากจะใหแ้ยกในเรืองของความมนัคงและ

การคา้ โดยเดินคูข่นานกนัไปเพือใหเ้กิดผลในทางปฏิบตัเิร็วทีสดุ ซงึใน จ.ตราดควรจะเป็นแนวทางเช่นนี  

หลงัจากนนั คณะกรรมาธิการความมนัคงแหง่รฐั กิจการชายแดนไทย ยทุธศาสตรช์าต ิและการปฏิรูปประเทศ 

สภาผูแ้ทนราษฎรเดนิทางเขา้พบนายชาํนาญวิทย ์เตรตัน ์ผูว้า่ราชการจ.ตราดและหวัหนา้สว่นราชการพรอ้ม

เอกชนนาํโดยสภาอตุสาหกรรมทอ่งเทียวจ.ตราด และหอการคา้จ.ตราด โดยนายมนูญ สิวาภิมยร์ตัน ์ประธาน

กรรมาธิการฯไดก้ลา่วถึงเหตผุลทีเดินทางมาเพือตอ้งการรบัทราบสถานการณท์งัในพืนทีชายแดนทงัสองจดุ 



และรบัทราบความตอ้งการของภาคเอกชนและอปุสรรคของทางจงัหวดัตราดว่าจะใหท้างคณะกรรมาธิการฯ

เขา้ไปดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในดา้นใดบา้งเพือใหเ้กิดประโยชนก์บัทกุฝ่าย  

โดยทีผูว้า่ราชการจงัหวดัตราดไดใ้หท้างหนว่ยราชการทีเกียวขอ้งทงัฝ่ายความมนัคง และราชการชายแดน 

โดยเฉพาะดา่นศลุกากรคลองใหญ่และพาณิชยจ์งัหวดัตราดทีรายงานถึงมลูคา่การคา้ระหว่างจ.ตราดกบั 3 

จงัหวดัในกมัพชูาทีมีพืนทีติดกบั จ.ตราด โดยทีอาํเภอคลองใหญ่ มีจดุผ่านแดนถาวรบา้นหาดเล็กทีส่ง

สินคา้เขา้ไปทาง จ.เกาะกง ประเทศกมัพชูา ซงึมีมลูคา่การคา้กวา่ 3.3 หมืนลา้นบาทในปี 2565 ขณะทีจดุผ่าน

ผ่อนปรนการคา้บา้นมะม่วง และบา้นท่าเสน้มีมลูคา่ปี 2565 จาํนวน 10.48 ลา้นบาท (ตวัเลขดา่นศลุกากร)  

แตต่วัเลขจากพาณิชยจ์งัหวดัตราด ทีรวมของหอการคา้ จ.ตราดพบว่า ทีบา้นทา่เสน้มีมลูคา่การคา้กว่า 50 

ลา้นบาท/เดือน ส่วนบา้นมะม่วงในเดือนธนัวาคมตงัแตเ่ปิดจดุผ่อนปรนในวนัที 19 ธนัวาคม 2565 มีมลูคา่ 

718,005 บาท  

ขณะทีพืนทีทีจะดาํเนินการก่อสรา้งศนูยร์าชการชายแดนของทงัสองจดุ ยงัไม่ไดร้บัการอนญุาตจากกรมป่าไม ้

รวมทงัในพืนทีชายแดนยงัไม่มีไฟฟ้าและอินเตอรเ์น็ตไปถึงจงึไมส่ามารถดาํเนินการแบบวนัสต๊อปเซอรว์ิสได ้ 

หลงัจากจบการประชมุแลว้ นายชาํนาญวิทย ์เปิดเผยว่า เรืองนีเป็นความพยายามของ จ.ตราดทีตอ้งการเปิด

ชายแดน ซงึหากฟากกรรมาธิการมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั วนันีตอ้งขอบคณุคณะกรรมาธิการและสว่น

ราชการทีมารบัทราบปัญหารว่มกนัซงึ ประธานคณะกรรมาธิการไดร้บัทราบปัญหาและจะนาํไปผลกัดนัใน

ระดบัส่วนกลาง  ในส่วนของ จ.ตราด ภาคเอกชน และ พีนอ้งประชาชนทกุคนเรียกรอ้งและผลกัดนัใหมี้การเปิด

ทงั 3 ดา่น  และมีความพยายามผลกัดนัในเรืองการตดิตงัระบบไฟฟ้าและอนิเตอรเ์น็ตรวมทงัการสง่มอบพืนที

ป่าไมใ้หส้ว่นราชการยงัดาํเนินการไมเ่รียบรอ้ย ทาํใหปั้ญหาเรืองโครงสรา้งตา่งๆ ในระดบัพืนทียงัไม่สามารถ

ดาํเนินการได ้ซงึหากสามารถเปิดเป็นจดุผ่านแดนถาวรไดท้งัหมด จะทาํมีมลูคา่การคา้มากถึง 1 แสนลา้นบาท 

ทงัในมิตขิองการคา้และมิติดา้นการท่องเทียว  

 ทงันี จ.ตราดจะไดเ้ฉพาะการท่องเทียว ส่วนภาคการคา้และอตุสาหกรรมจะไมไ่ด ้เพราะ จ.ตราดไมมี่โรงงาน

อตุสาหกรรม   ซงึทาง จ.ตราด มุง่ผลกัดนัให ้จ.ตราด เป็นแหลง่ทอ่งเทียวในระดบัอินเตอรเ์นชนัแนล  นบัจากนี

ทางจงัหวดัไดมี้การเตรียมความพรอ้มในเรืองการสือสาร 3 ภาษา  และสายการบินบางกอก แอรเ์วยก็์พรอ้มที

จะขยายรนัเวยเ์พือนาํเครืองบินขนาดใหญ่มาลงจาก 66 ทีนงั เป็น 160 ทีนงั ซงึเรากาํลงัผลกัดนัใหเ้ป็น



ผลสาํเรจ็ รวมทงัมีพยายามผลกัดนัใหมี้การใชท้่าเรอือเนกประสงค ์อ.คลองใหญ่มาทาํเป็นทา่เรือเพือขนถ่าย

สินคา้ และทา่เรือเพือการทอ่งเทียว หากทาํไดส้าํเรจ็จะทาํให ้จ.ตราดมีประตสูู่ตา่งประเทศถึง 5 จดุ 

ขณะที นายมนญู กล่าววา่ หลงัจากทีทางคณะกรรมาธิการไดเ้ดินทางมาตรวจสอบในพืนทีพบวา่ทงัสภาพพืนที

ชายแดนทงัสองแหง่ภาคราชการและภาคเอกชนมีความพรอ้ม และพืนทีมีศกัยภาพมากเมือทอ้งถินและทาง

จงัหวดัเขม้แข็งตนเองก็มีความเชือมนัว่าจะทาํใหก้ารผลกัดนันนัง่ายขนึ  แตย่งัมีปัญหาและอปุสรรคดา้นความ

มนัคงกบัเรืองเศรษฐกิจออกจากกนัก็จะผลกัดนัใหเ้ปิดเป็นจดุผ่านแดนถาวรไดไ้มย่าก  ส่วนเรืองความมนัคงที

อาจจะตอ้งใชเ้วลาแกปั้ญหานาน ส่วนเรืองการคา้และเศรษฐกิจสามารถทาํไดท้นัที สว่นปัญหาเรืองพืนทีศนูย์

ราชการชายแดนในสองพืนทีทีกรมป่าไมย้งัไมไ่ดเ้ซนอนญุาตใหใ้ชพื้นทีนนั ในวนัที 12 มกราคมนี 

คณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัหมด รวมทงัอธิบดีกรมป่าไมเ้ขา้มารว่มประชมุหารือเพือ

หาทางออกในเรืองนี ซงึหากไมอ่นมุตัก็ิตอ้ง มีเหตผุลอธิบายว่ามีเหตผุลอะไร เพราะไม่เชน่นนัแลว้จะไม่

สามารถเขา้ไปดาํเนินการสาธารณูปโภคในพืนทีชายแดนได…้ 

 

 

 


