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	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารราชรถฉบับเดือนกันยายน	
ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี	 เป็นวาระเกษียณอายุราชการ 
ของข้าราชการกระทรวงคมนาคม	 คุยนอกกรอบฉบับนี้	 
ได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒน์	ทองค�าคูณ	ปลัดกระทรวงคมนาคม	
และท่านพีระพล	 ถาวรสุภเจริญ	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	
ท่ีมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวชีวิตการท�างานในกระทรวงคมนาคม	 
ความประทับใจ	ตลอดจนข้อคิดในการด�าเนินชีวิต
	 นอกจากนี้	 ทีมบรรณาธิการจะพาท่านไปชม	สถำนีกลำง 
บำงซ่ือ ศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ	 ท่ีออกแบบ 
ให้รองรับรูปแบบระบบคมนาคมท่ีหลากหลายและเช่ือมต่อ 
กับระบบขนส ่งอื่นๆ	 ในบริ เวณใกล ้ เคียง	 พร ้อมอ�านวย 
ความสะดวกในการเดินทางส�าหรับทุกคน	 ส่วน	 รำชรถชวน 
Check In จะพาไปล่องเรอื	แวะชมงานศลิป์	สมัผสัวถิชีวีติดัง้เดมิ	
ณ	คลองบางหลวง	
	 สดุท้ายนี	้ขอให้ทุกท่านรกัษาสขุภาพกาย	สขุภาพใจ	ให้แขง็แรง	 
มีพลังใจในการใช้ชีวิต	แล้วพบกันฉบับหน้าครับ



สถานกีลางบางซ่ือ พลิกโฉมระบบราง 
สูก่ารเดนิทางทีส่ะดวก ปลอดภยั ทนัสมัย

 คืบหน้ำไปกว่ำ 98% แล้ว ส�ำหรบักำรก่อสร้ำงสถำนีกลำง
บำงซ่ือ ท่ีใกล้จะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการในเร็วๆ	 นี	้ 
โดยจะท�ำหน้ำที่ทดแทนสถำนีรถไฟกรุงเทพ	(หัวล�าโพง)	เป็น 
ศนูย์เปลีย่นถ่ำยกำรเดนิทำงโดยรถไฟท่ีเชือ่มต่อกับรปูแบบ 
กำรเดินทำงอื่นๆ ได้อย่างสะดวก	คล่องตัว	และมีประสิทธิภาพ	
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ชั้นใต�ดิน

ช้ันลอย

ชั้น 1 ชั้น 2

ชั้น 3พ�้นที่ใช�สอยรวม

304,000
ตารางเมตร

	 โครงสร้างของสถานกีลางบางซ่ือมีควำมยำว 596.6 เมตร ควำมกว้ำง 244 เมตร ควำมสงู 43 เมตร มีพื้นท่ีใช้สอยรวม  
304,000 ตำรำงเมตร	โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น	5	ชั้น	แต่ละชั้นมีพื้นที่การใช้งานแตกต่างกัน	ดังนี้	

ชัน้ลอย มีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม 12,000 ตำรำงเมตร เป็นพืน้ท่ี
พาณิชยกรรมและร้านค้า	และห้องควบคุมระบบต่างๆ	

ชั้นใต้ดิน มีพ้ืนท่ี ใช้สอยรวม 72,000 ตำรำงเมตร 
ออกแบบเป็นที่จอดรถ	ซึ่งสามารถจอดรถได้ประมาณ	1,624	คัน	
แบ่งออกเป็นท่ีจอดรถส�าหรบับุคคลท่ัวไป	1,607	คนั	และท่ีจอดรถ
ส�าหรับผู้พิการ	17	คัน

ชั้น 1 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 86,000 ตำรำงเมตร	เป็นพื้นที่
จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร	 ร้านค้า	 ศูนย์อาหาร	 ส�านักงานต่างๆ	 พื้นท่ี 
พักคอย	ห้องน�้า	และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน

ชั้น 2 มีพืน้ท่ี ใช้สอยรวม 67,000 ตำรำงเมตร	 เป็น 
ชั้นชานชาลาส�าหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด	1.00	เมตร	ประกอบด้วย
ชานชาลาส�าหรับรถไฟทางไกล	8	ชานชาลา	และรถไฟชานเมือง
สายสีแดง	4	ชานชาลา
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	 เมื่อสถานีกลางบางซ่ือเปิดให้บริการ	 คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่ำภำยในระยะเวลำ 10 ปี	 โดยในปี	2564	 
คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการ	208,000 คน-เท่ียว/วัน	 ปี	2570	 มีผู้โดยสารใช้บริการ	320,000 คน-เท่ียว/วัน	 และ 
ในปี	2575	มีผู้โดยสารใช้บริการ	396,000 คน-เที่ยว/วัน 
 ในอนำคต สถำนีกลำงบำงซ่ือจะกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงด้วยระบบรำงแห่งใหม่ของประเทศท่ีทันสมัย
และใหญ่ท่ีสดุในภูมิภำคอำเซียน	เป็นจดุเช่ือมต่อการเดนิทางท่ีผูใ้ช้บรกิารสามารถเดนิทางไปยังโครงข่ายอ่ืนๆ	ได้อย่างสะดวกสบาย	
และรวดเร็ว	ทั้งระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง	รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	รถไฟทางไกล	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน	และรถไฟความเร็วสูง	 
และสามารถใช้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสถานีที่เตรียมพร้อมไว้อย่างครบครัน	 เพื่อรองรับและให้บริการแก่ประชาชน	ขอให้
ทุกท่านอดใจรอกันสักนิดนะครับ	

นาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙ แลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของสถานกีลางบางซ่ือ

 นำฬิกำหน้ำปัดหมำยเลข ๙	นบัเป็นหนึง่ในแลนด์มาร์ก 
ท่ีโดดเด่นของสถานีกลางบางซ่ือ	 ท่ีน�ามาติดตั้งไว้บริเวณ 
ผนังกระจกหน้าอาคารสถานีกลางบางซ่ือ	 ผลิตโดยบริษัท	
Electric	Time	Company,	 Inc.	 สหรัฐอเมริกา	 ตัวเรือน 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	6	 เมตร	ความสูงจากระดับพื้นดิน 
ถึงจุดศูนย์กลางของนาฬิกา	21	 เมตร	 บนหน้าปัดนาฬิกา
ออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยตวัเลขไทย	คอื	เลข	๙	เพือ่สะท้อน
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย	และน้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ท่ีทรงมีต่อประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศ	

ชั้น 3 มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 67,000 ตำรำงเมตร	 เป็น 
ช้ันชานชาลาส�าหรบัรถไฟท่ีใช้รางขนาด	1.435	เมตร	ประกอบด้วย
รถไฟฟ้าเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิและรถไฟความเรว็สงูเช่ือม	
3	สนามบิน	2	ชานชาลา	รถไฟความเรว็สงูสายเหนอืและตะวนัออก
เฉียงเหนือ	6	ชานชาลา	และรถไฟความเร็วสูงสายใต้	4	ชานชาลา	

ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำ 
เจ้ำอยู่หวั รชักำลท่ี 5	เป็นลานน�า้พอุยูภ่ายนอกตวัอาคารสถานี	
มพ้ืีนท่ีลานพระบรมราชานสุาวรย์ี	18,630	ตารางเมตร	พืน้ท่ีบึงน�า้	
14,000	ตารางเมตร



คุ ย น อ ก ก ร อ บ ฉ บั บ น้ี  พ บ กั บ บ ท สั ม ภ ำ ษ ณ ์ พิเ ศ ษ  
นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  
และ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม ท่ีจะเปิดเผยควำมประทับใจและควำมภำคภูมิ ใจ 
ในชีวิตกำรท�ำงำนในฐำนะข ้ำรำชกำรกระทรวงคมนำคม 
เ น่ื อ ง ใ น โ อ ก ำ ส เ ก ษี ย ณ อ ำ ยุ ร ำ ช ก ำ ร ป ี  2 5 6 3  ร ว ม ถึ ง 
เกรด็แนวคดิกำรบริหำร “ครองงำน” “ครองคน” และ “ครองตน”  
พร้อมมุมมองต่อกำรคมนำคมขนส่งของประเทศไทยในอนำคต

	 	 จนถึงวันนี้	 ผมรู้สึกภูมิใจท่ีได้ท�างาน 
ท่ีกระทรวงคมนาคม	 เริ่มต้นจากการเป็น 
วิศวกรอยู่ท่ีกรมการขนส่งทางบก	 ท�าให้มี 
โอกาสได้ใช้ความรูใ้นการท�างาน	 มผีลงาน 
เป ็นรูปธรรม	 ท่ีส�ำคัญคือเรำได้เห็น 
ประชำชนได้ ใช ้ประโยชน์จำกสิ่งท่ี 
เรำสร้ำง ได้เห็นรอยยิ้มของประชำชน  
ท�าให ้ตระหนักว ่าคุณค ่าของการเป ็น 
ข ้าราชการคือการท่ี เราได ้ ใช ้ความรู  ้
ความสามารถสร ้างสรรค ์ ในสิ่ ง ท่ี เกิด 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน	 
ทุกวนัผมตืน่ขึน้มา	และออกไปท�างานอย่างมี 
ความสขุ	 และเม่ือกลบับ้าน	 ได้คดิทบทวน
สิง่ท่ีได้ท�า	ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจและเป็น 
ความรูส้กึท่ีดเีสมอมา

ให้งานส�าเรจ็	 ไม่ใช่แค่เสรจ็	ส�าเรจ็หมายถงึ 
ต้องเกดิมรรคผลจากสิง่ท่ีเราท�า	คอืประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์และมีความสุขกับสิ่งท่ีเขา
ได้ใช้	 การท�างานข้าราชการก็เหมือนกับ
แบกภารกิจส�าคัญของประเทศไว้บนบ่า	 
เราจงึต้องตัง้ใจ	 อดทน	และมุ่งมัน่	 ท่ีจะท�า
ภารกจิเหล่านัน้ให้ส�าเรจ็ให้ได้
	 นอกจากนี	้ ท่านยังสอนผมในเรือ่งของ 
การครองตนให้เป็นคนดด้ีวย	เราต้องประพฤติ
ปฏบัิตตินให้เป็นคนดอียูเ่สมอ	ไม่ว่าจะอยู่ใน 

เครือ่งแบบข้าราชการหรือไม่	และมใิช่เพยีงแค่ 
ท�าตนเองให้ด	ีแต่ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กบั 
ผู้อ่ืนอีกด้วย	 ให้เขาได้ยึดเราเป็นแบบอย่าง 
ของการท�างานและการปฏบัิตติน	ต้องท�าให้ 
ประชาชนท่ีได้พบเจอเราเกดิความภาคภมิูใจ
และประทับใจว่านีค่อืข้าราชการไทย	

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม
คอืเครือ่งมือส�ำคญัในกำรพัฒนำ
ประเทศ
	 การคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งในตัวบ่งช้ี 
ความเจริญของประเทศ	 การท่ีเราท�าถนน 
สายหนึง่	ไม่ใช่ได้ใช้แค่ถนน	แต่เราได้ความเจรญิ 
ตลอดสองข้างทาง	เราท�าระบบรถไฟ	ประเทศ 
กจ็ะได้ประโยชน์จากการมีรถไฟซ่ึงขนส่งได้ 
ท้ังผู ้โดยสารและสินค้าในปริมาณมากๆ	 

“ความสุขในการท�างานราชการ
คือได้เห็นความสุขของประชาชน”
นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ท�ำงำนต้องท�ำให้ส�ำเรจ็ ไม่ใช่แค่เสรจ็
	 สองสิง่ท่ีผมประทับใจในชีวติการท�างาน 
คือ	 องค์กรและผู้บังคับบัญชา	กระทรวง 
คมนำคมได้ก่อตัง้และด�าเนนิงานมาถงึปีนี้ 
กค็รบ	108	ปีแล้ว	มีความเป็นองค์กรท่ีได้สัง่สม 
และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลา 
ยาวนานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 
ท่ีท�าให้ข้าราชการทุกคนรู้ว่าต้องท�างาน 
อย่างไรและท�าไปเพือ่อะไร	
	 ส�าหรบัความประทับใจในผูบั้งคบับัญชา	 
นับว่าผมโชคดีมากท่ีมีผู ้บังคับบัญชาท่ีด ี
มาโดยตลอด	ทุกท่านช่วยสอนและให้โอกาส 
ผมในการท�างาน	 ย่ิงได้ท�างานมากเราก ็
ย่ิงเก่ง	 มีความรอบรู้	 และมีประสบการณ์	 
ท่านสอนผมเสมอว่า	ต้องคดิว่าจะท�าอย่างไร 
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ด้วยต้นทุนท่ีต�า่	 เรามสีนามบิน	 กท็�าให้เรา 
เช่ือมโลกได้	 กระทรวงคมนาคมท�างานเพือ่ 
ตอบโจทย์เรือ่งเหล่านี	้เราจงึเป็นกลไกส�าคญั 
ในการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ด้านเศรษฐกิจและการยกระดับด้านสังคม	
	 ผลงานท่ีผมภมิูใจและคดิว่าก�าลงัส่งผล 
อยู ่ ในขณะนี้	 และจะส่งผลต่อเนื่องไป 
ในอนาคตอกียาวไกล	คอืการได้ร่วมจดัท�าและ 
ขับเคลื่อนแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
ของไทย พ.ศ. 2558-2565	ซ่ึงเป็นแผน
เชิงบูรณาการท่ีบรรจโุครงการส�าคญัๆ	ทุกด้าน	 
ท้ังถนน	 ราง	 น�า้	 และอากาศ	 เช่น	 ขณะนี้ 
เราก�าลงัสร้างทางรถไฟฟ้าครอบคลมุพืน้ท่ี 
ท้ังเมอืง	อีกสกั	4-5	ปี	เมือ่งานก่อสร้างเหล่านี้ 

แล้วเสร็จ	 กรุงเทพฯ	 และปริมณฑลจะ 
เปลีย่นโฉมไป	เราลงทุนเรือ่งรถไฟฟ้า	แต่ไม่ใช่ 
ได้แค่รถไฟฟ้า	สิง่ท่ีเกดิขึน้คอืการพฒันาเมอืง	 
พฒันาเศรษฐกจิ	 ท้ังในเรือ่งของการลงทุน 
และการจ้างงาน	ศนูย์การค้า	อาคารท่ีพกัอาศยั	 
ธรุกจิต่างๆ	เกดิข้ึนรอบสถาน	ีนอกจากนี	้ยังม ี
โครงการรถไฟความเร็วสูงท่ีจะเช่ือมไทย- 
สปป.ลาว-จีน	 รถไฟความเร็วสูงเชื่อม	 
3	สนามบิน	มอเตอร์เวย์สายส�าคัญๆ	ตลอดจน 
การขยายสนามบิน	ถ้าเราท�าส�าเรจ็ตามแผนนี้	 
จะเกดิประโยชน์กบัคนรุน่ต่อๆ	ไปอีกนบัร้อยปี	 
และตอบโจทย์ประเทศไทยท่ีต้องการเป็น 
ศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของภมิูภาค	เหมอืนกบั 
ท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ท่ีพระองค ์
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างถนนและ 

ระบบรถไฟเม่ือร้อยกว่าปีท่ีแล้ว	 ซ่ึงเป็น 
ทรัพยากรด้านคมนาคมท่ีเป็นพื้นฐาน
ส�าคญัในการพฒันาประเทศมาจนถงึรุน่เรา 
	 	 ในอนาคต	 ผมอยากเห็นทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบ 
คมนาคม	 โดยเฉพาะเยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 
และผู้ด้อยโอกาส	 อยากให้ทุกคนเดินทาง 
ไปไหนมาไหนได้ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภยัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	

อุปสรรคและปัญหำเป็นเรื่องปกติ
ของชีวิตและกำรท�ำงำน
	 	ผมไม่เคยเห็นปัญหาเป็นปัญหา	ไม่เคย 
คดิว่าอุปสรรคคอือุปสรรค	ผมมองว่านัน่คือ 
วถิชีวีติปกตขิองการท�างาน	 ทุกปัญหาและ 
อุปสรรคมีทางแก้ไขเสมอ	และผมกท็�าส�าเรจ็ 
มาแล้วทุกเรือ่ง	จากความรู	้จากประสบการณ์	 
จากการทุ่มเทท�างาน	 จนท�าให้มั่นใจว่า 
บรหิารงานได้ทุกเรือ่งในกระทรวงนี	้
	 ก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการไปตามวาระ	 
ผมอยากฝากข้อคดิถงึข้าราชการรุน่น้องๆ	ว่า 
กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ข้ึนมา
เพือ่ปฏบัิตภิารกจิ	และภารกจิจะส�าเรจ็ได้หรอืไม่	 
ข้ึนอยู่กับบุคลากรทุกคนท่ีจะต้องร่วมแรง
ร่วมใจกันท�าหน้าท่ีในต�าแหน่งของตนเอง 
ให้ดท่ีีสดุ	ปัญหาและอุปสรรคเกดิข้ึนได้เสมอ	 
ไม่ควรกงัวล	แต่ต้อง	”เข้าใจ”	และ	”ยอมรับ”	 
สิ่งส�าคัญคือต้องมีสติและใช้ปัญญาในการ 
แก้ไข	 ต้องท�างานและสั่งสมประสบการณ ์
ให้มากข้ึนทุกวัน	 อยากบอกน้องๆ	 ทุกคน	 
เหมือนกับท่ีผมได้รับการสั่งสอนมา	 คือ	 
ต้องรู้จัก “ครองงำน” ท�างานให้ดีท่ีสุด	 
ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา	 และ	 “ครองตน”  
เป็นข้าราชการท่ีด	ี และเป็นแบบอย่างให้กบั 
รุน่ต่อๆ	 ไป	 สดุท้ายนี	้ ขอให้ทุกคนรกัษำ 
สมดุลของชีวิต “ให้หนักแน่นเหมือน 
ดิน ให้เยือกเย็นเหมือนน�ำ้ ให้อ่อนโยน 
เหมือนลม และให้มีพลงัเหมือนไฟครบั”

สแกน เพื่อชมช่วงหน่ึงของ
การสัมภาษณ์

Youtube : MOT Channel
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“ในฐานะข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน 

งานท่ีเราท�า คือ การสร้างประโยชน์
และความสขุให้กับประชาชน”
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

คุยนอกกรอบ

ค ว ำ ม ภ ำ ค ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด ้ เ ป ็ น 
ข ้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จ 
พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
	 สิ่ง ท่ีผมภาคภูมิ ใจมากท่ีสุดในชีวิต
ข้าราชการคือ	 การได้เป็นข้าราชการใน
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
ม ห ำ ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห ำ ร ำ ช  
บรมนำถบพิตร ในฐานะข ้าราชการ	 
ข้าของแผ่นดิน	 ต้องถือว่างานท่ีเราท�า

คือการสร้างประโยชน์และสร้างความสุข 
ให้กับประชาชน ซ่ึงตลอดชีวิตการท�างาน 
จะยึดหลกัในการ “เข้ำใจ เข้ำถงึ พฒันำ” 
ใช้ความรู้	 หลักวิชาการ	 และความวิริยะ
อุตสาหะที่จะเอาชนะอุปสรรค	ปัญหา	และ 
ความท้าทายต่างๆ	มุง่ท�างานเพ่ือประเทศชาต ิ
และประชาชน	โดยไม่ค�านึงถึงเรื่องส่วนตัว	 
รวมท้ังต้องใช้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง	
เพือ่เดนิหน้าการพัฒนาระบบคมนาคมของ
ประเทศให้เป็นรูปธรรม

เดินหน้ำพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อ
กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ
	 ผลงานทีผ่มภาคภมูิใจ	คอืภารกิจที่เป็น 
การน�าเทคโนโลยหีรอืแนวคดิใหม่ๆ	มาใช้งาน 
การท�างานด้านคมนาคม	 เริ่มตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงกระทรวงคมนาคม
ถือเป็นหน่วยงานแรกท่ีมีการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	และเป็นตัวอย่าง
ให้หน่วยงานอ่ืนมาศึกษาดูงาน	 และได้มี
การพัฒนาปรับปรุงระบบใช้มาจนปัจจุบัน	

	 โครงการศูนย์การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ	จ.เชียงราย	เป็น
อีกหนึ่งโครงการท่ีได้มีส่วนร่วมในการ 
ด�าเนินการ	 โครงการนี้กระทรวงคมนาคม
มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ 
ภูมิภาคท่ีพร้อมอ�านวยความสะดวกในการ 
ขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนเชื่อมไทย	 
สปป.ลาว	 จีน	 โดยวางแผนจัดให้มีพื้นท่ี
ควบคุมร่วมกัน	(Common	Control	Area:	 
CCA)	 ให้เจ้าหน้าท่ีไทยและสปป.ลาว	 
สามารถตรวจปล ่อยสินค ้าร ่วมกันได ้	 
ณ	 จุดเดียว	 นอกจากนี้ 	 ภายในจะมี 
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หน่วยงาน	CIQ	(C-Custom	 หรือพิธีการ 
ทางศุลกากร	I-Immigration	 หรือพธิกีาร 
ตรวจคนเข้าเมือง	และ	Q-Quarantine	หรือ 
การตรวจและกกัพืชและสตัว์)	ช่วยลดข้ันตอน 
การท�างาน	 และอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู ้ประกอบการสามารถเข้าไปใช้บริการ 
ได้เพยีงจดุเดียว	หรอืท่ีเรยีกว่า	One-Stop  
Service
	 ผลงานท่ีภาคภมิูใจในขณะด�ารงต�าแหน่ง 
อธบิดกีรมการขนส่งทางบก	คอื	การผลกัดนั 
กำรใช ้งำนใบขับข่ีอิ เล็กทรอนิกส  ์
อย่างเป็นทางการ	ให้ใช้แทนการพกใบขับข่ี 
ท่ีใช้ในปัจจบัุน	ถอืเป็นครัง้แรกในประเทศไทย	 
และการน�าระบบจองคิวออนไลน์มาใช้ใน
การติดต่อเข้ารับบริการของกรมการขนส่ง
ทางบก	 ท้ังนี้ก็เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
ประชาชน

 
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนคมนำคมควบคู่กับกำรพัฒนำ 
ด้ำนบริกำร
	 ในช่วงท่ีผมด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร	 (สนข.)	 ได้ร ่วมจัดท�าแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558-2565	 (ระยะเวลา	8	 ปี)	 
นับเป็นผลงานส�าคัญในช่วงท่ีอยู่	 สนข.	 
ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นกรอบแนวทางในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม	 โดยรัฐบาลต้องการ 
ผลกัดนัการด�าเนนิแผนงานโครงการส�าคญั 
ท้ังทางบก	ทางราง	ทางน�า้	และทางอากาศ	 
ให้เกดิเป็นรปูธรรมอย่างเร่งด่วน	ในอนาคต 
เม่ือการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมเรียบร ้อยแล ้ว	 หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนควร
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ	 มีการน�า
เทคโนโลยี	 หรือนวัตกรรมเข้ามาช่วย 
ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น	ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้ประชาชนได้รบัความสะดวก	รวดเรว็	และ
ปลอดภัยในการใช้บริการระบบคมนาคม 
ขนส่งของไทย

ท�ำวนัน้ีให้ดท่ีีสดุ พร้อมยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง
 ทุกครัง้ท่ีผมได้รบัมอบหมายในภารกจิใดๆ	 
ผมจะยึดหลกั	“ท�ำวันน้ีให้ดีท่ีสดุ” พยายาม 
ท�าทุกภารกจิท่ีได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ก�าลงั 
ความสามารถให้ดีท่ีสุด	 โดยมีแนวคิดใน 
การท�างานคือ	 4	 ย.	 คือ	1)	 ยึดหลักการ	 
ความถูกต้อง	 ต้องด�าเนินการให้ถูกต้อง 
ตามกฎระเบียบ	 หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 
2)	 ยืนหยัด	 ในท่ีนี่คือการยืนหยัดในการ 
ท�าสิง่ท่ีถกูต้อง	 เหมาะสม	และสร้างประโยชน์ 
ให้ประเทศชาติและประชาชน	3)	 ยืดหยุ่น	
การท�างานท้ังหมดเรายึดหลักการ	 ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	 สิ่งใดไม่ถูกต้องหรือผิด 
กไ็ม่ควรท�า	แต่มีความยืดหยุ่นในวธิกีารท�างาน	 
ตามความเหมาะสม	เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล	 

4)	 ยุติธรรม	 การให้ความยุติธรรมและ 
ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
	 เนือ่งจากกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวง 

ท่ีมีภารกิจมากมายและเป็นภารกิจท่ีหนัก	 
อยากฝากถึงน้องๆ	ชาวกระทรวงคมนาคม 
ให้ทุกคนท�างานด้วยความทุ่มเท	จรงิจัง	โปร่งใส	 
ตรวจสอบได้	และท�างานร่วมกนัเป็นทีม	รวมท้ัง 
ต้องมองภาพความส�าเร็จของงานอย่างเป็น 
องค์รวม	เราทุกคนคอืกระทรวงคมนำคม  
เม่ือมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์	 ไม่ใช่เป็นของ 
คนใดคนหนึง่	แต่เป็นผลงานท่ีพวกเราทุกคน 
ร่วมมือกนัท�าให้ส�าเรจ็	เพ่ือประโยชน์สงูสดุ 
ของประเทศชำตแิละประชำชน

สแกน เพื่อชมช่วงหน่ึงของ
การสัมภาษณ์

Youtube : MOT Channel
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กรมเจ้าท่าร่วมทดสอบเรือไฟฟ้า 

“โครงการจดัหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ 
เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

 กรมเจ้ำท่ำ (จท.) กระทรวงคมนำคม พร้อมด้วยท่ีปรึกษาโครงการ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตศรรีาชา	ผูบ้รหิาร	บรษัิท	เบต้า	เอ็นเนอร์ย่ี 
โซลช่ัูน	จ�ากดั	และบรษัิท	ครอบครวัขนส่ง	(2002)	จ�ากดั	ทดสอบการเดนิเรอืไฟฟ้า 
ต้นแบบในคลองแสนแสบเสมือนจริง	 ในวันท่ี	4	 สิงหาคม	2563	 เส้นทาง
เดินเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ-ท่าเรือประตูน�้า	(Central	Pier)	 ระยะทาง	 
4	กิโลเมตร	 ใช้เวลาเดินทาง	20	นาที	(บรรทุกผู้โดยสารได้	จ�านวน	100	คน	
และคนประจ�าเรือ	จ�านวน	3	คน)	ซึ่งจากการทดสอบพบว่าเรือไฟฟ้าฯ	สามารถ
ท�าความเร็วของเรือได้	22	 กิโลเมตร/ชั่วโมง	 โดยเรือสามารถท�าความเร็วได้ด ี
และไม่มีมลพิษทางเสียง	เบื้องต้นเรือไฟฟ้าฯ	สามารถเดินทางได้	60	กิโลเมตร	 
ต่อการชาร์จ	 1	 คร้ัง	 อย่างไรก็ตามจะด�าเนินการทดสอบและปรับปรุง 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยการเดินเรือของ	จท.	ต่อไป

กรมการขนส่งทางบกแนะน�าผูโ้ดยสารสแกนเช็กอนิ-เช็กเอาท์
ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 กรมกำรขนส่งทำงบก (ขบ.) กระทรวงคมนำคม	ก�าชบัให้ 
ผู ้ประกอบการขนส่ง	 ผู ้ให้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ 
ทุกประเภท	รวมท้ังผูใ้ห้บรกิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารทุกแห่ง	ด�าเนนิการ 
ตามนโยบายและมาตรการต่างๆ	ของรฐับาลและกระทรวงคมนาคม
อย่างเคร่งครดั	โดยให้ส�านกังานขนส่งทุกแห่งปรบัรปูแบบด�าเนนิการ 
แบบ	New	Normal	ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	
พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท	
ท้ังสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 และจุดตรวจคัดกรองในพื้นท่ีรับผิดชอบ	
พร้อมท้ังก�าชับมาตรการ	Social	Distancing	ตรวจวดัอุณหภมูขิอง
ผูโ้ดยสารไม่ให้เกนิ	37.5	องศาเซลเซยีส	ควบคุมการสวมหนา้กาก
อนามัย	 และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ	 ท้ังนี้	 ขบ.	 
ได้ให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
หรือแพลตฟอร์มไทยชนะและสแกน	QR	Code	 เพื่อให้ผู้โดยสาร 
ลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาท์ทุกครัง้	ท่ีใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ 
และสถานีขนส่งผู้โดยสาร	
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 กรมทำงหลวง (ทล.) กระทรวงคมนำคม	 โดยส�านัก 
ก่อสร้างทางท่ี	 2	 ด�าเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวง 
หมายเลข	36	 สายกระทิงลาย-ระยอง	 ตอนแยกกระทิงลาย- 
ทางแยกต่างระดับโป่ง	(ทางหลวงพิเศษหมายเลข	7)	 ระยะทาง	 
6.9	 กิโลเมตรแล้วเสร็จ	 ในพ้ืนท่ีอ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุร	ี 
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคม 

กรมทางหลวงขยายช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 36 
สายกระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย- 

ทางแยกต่างระดับโป่งแล้วเสร็จ

ส�านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

TOD พระนครศรีอยุธยา 

พลกิโฉมเศรษฐกจิ ขบัเคล่ือนการท่องเท่ียว

เมืองมรดกโลก

อุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง	 รองรับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคตะวันออก	 และการลงทุนท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 
(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	 ในอนาคต	 อีกทั้งยังช่วย 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี	 และช่วยท�าให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) 
กระทรวงคมนำคม	 จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	และการสมัมนาเพือ่ลงทุน	สรุปผล 
ในพื้นท่ีเมืองต้นแบบ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โครงการศึกษา
พัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	 
“TOD	คมนาคม	สร้างเมือง	เมืองสร้างสุข	สุขสร้างได้”	เมื่อวันที่	
10	สิงหาคม	2563	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพและความพร้อมในการ
พฒันาเป็น	“เมอืงมรดกล�า้ค่า	แหล่งอตุสาหกรรมช้ันน�า	อู่ข้าวอู่น�า้ 
ของประเทศ”	 สอดคล้องกับนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และแผนการ
พฒันาท้ังในระดบัชาต	ิระดบัภมูภิาค	และระดบัจงัหวัด	ส่งผลให้เป็น	
1	ใน	3	เมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งมวลชน	(Transit-oriented	Development:	TOD)	
ซ่ึงสถานีรถไฟอยุธยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน	TOD	 ประเภท
ศูนย์กลางเมือง	(Urban	Center:	UC)	จากกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟ
สายเหนือ	 ด้วยบทบาทความส�าคัญของสถานีรถไฟความเร็วสูง 
และพื้นที่ในรัศมี	500	เมตร	โดยรอบสถานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทส่งเสริมการพัฒนาเมือง	 ส�าหรับ
แนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นท่ีรอบสถานีรถไฟอยุธยา	
แบ่งการพัฒนาเป็น	4	ระยะ	คือ	การพัฒนาระยะเร่งด่วน	(ปี	2564-
2565)	การพัฒนาระยะสั้น	(ปี	2566-2570)	การพัฒนาระยะกลาง	
(ปี	2571-2575)	และการพัฒนาระยะยาว	(ปี	2576-2580)	
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ร่มหูกวาง
นำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ	เพื่อเป็น 
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เพ่ือแสดงความมุ ่งมั่นแน่วแน่	 ปฏิบัติหน้าท่ีตามรอย 
พระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน	 ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนและประเทศชาต	ิโดยมี	นายอธริฐั	รัตนเศรษฐ	
นายถาวร	เสนเนยีม	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม	 
นายชยัวฒัน์	ทองค�าคณู	ปลดักระทรวงคมนาคม	ผู้บรหิาร
ระดบัสงู	และหัวหน้าหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ	ร่วมพธิี	 
และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	
เพื่อแสดงความจงรักภักดี	 และแสดงความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ	 เม่ือวันท่ี	28	 กรกฎาคม	2563	 ณ	
กระทรวงคมนาคม

นำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 บันทึกเทปถวายพระพร	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	 สิงหาคม	2563	 โดยมี	 
นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	
นายถาวร	 เสนเนียม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 
นายชัยวัฒน์	ทองค�าคณู	ปลดักระทรวงคมนาคม	ผูบ้ริหารระดบัสงู	 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ	 
เมื่อวันท่ี	 22	 กรกฎาคม	 2563	 ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย	(NBT)
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นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม	 เป ็นประธานงานวันคล ้าย 
วนัสถาปนากรมเจ้าท่า	161	ปี	โดยมี	นายถาวร	เสนเนยีม	 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ร่วมเป็นเกียรติ	 
นายวทิยา	ยาม่วง	อธบิดีกรมเจ้าท่า	ผูบ้รหิารและข้าราชการ 
กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2563	
ณ	กรมเจ้าท่า	

นำยอำนนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวง
คมนำคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	
“ฉันคือ...ข้าราชการท่ีดี”	 รุ่นท่ี	49	 โดยมี	 นายพิเชฐ	 
คุณาธรรมรักษ์	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 ผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 และข้าราชการ
บรรจใุหม่ท่ีเข้ารับการอบรม	ร่วมพธิฯี	เม่ือวนัท่ี	4	สงิหาคม	 
2563	ณ	อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นำยศกัด์ิสยำม ชดิชอบ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 เป ็นประธานเปิดงานนิทรรศการและ 
การเสวนาสร้างการรบัรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ	20	ปี	และ 
ส่งเสริมพัฒนาความรู ้ด้านการคมนาคมขนส่งและ 
ความปลอดภัย	 ประจ�าปี	2563	 ครั้งท่ี	1	 ภายใต้ชื่อ	
“MOT	2020	Move	On	Together	คมนาคมเคียงข้าง
คนไทย	 ฟันเฟืองฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง	COVID-19”	 
และกล่าวเปิดงาน	“คมนาคมภูมิใจ	รวมไทยสร้างชาติ”	
โดยม	ีนายถาวร	เสนเนยีม	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
คมนาคม	 นายชัยวัฒน์	 ทองค�าคูณ	 ปลัดกระทรวง
คมนาคม	 พร้อมด้วยผู ้บริหารระดับสูงและหัวหน้า 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	 
ประชาชน	 และสื่อมวลชน	 เข้าร่วมงาน	 เม่ือวันท่ี	15	
กรกฎาคม	2563	ณ	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงคอ็ก	 
กรุงเทพฯ
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ลัดเลาะริมคลอง แวะชมงานศลิป์ 
ณ คลองบางหลวง

ร้านค้าขายสินค้าที่ระลึก

	 ราชรถชวน	Check	In	ฉบับนีจ้ะพาทุกท่านหลกีหนคีวามวุน่วาย
ในเมืองหลวง	 มาพบกับย่านชุมชนเก่าแก่	 ณ	 คลองบางหลวง  
อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเมืองกรงุ	สถานท่ีรวบรวม
งานศิลปะสะท้อนวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า	 และไปสัมผัส 
วถิชีีวติท่ีเป่ียมไปด้วยเสน่ห์ของชุมชนชาวบ้านย่านรมิคลองบางหลวง 
ที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความเป็นชุมชนดั้งเดิม	พร้อมกับซึมซับ
บรรยากาศอันเงียบสงบและร่มรื่น	
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	 ออกสตาร์ตกันท่ี	 บ้านศิลปิน	 ไฮไลต์ส�าคัญของย่านริมคลอง
บางหลวง	 แหล่งรวมตัวของผู ้มีใจรักและช่ืนชอบในงานศิลป์ 
ทุกประเภท	โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก	ที่ถือได้ว่าเป็น
สีสันท่ีปลุกชีวิตและสร้างความคึกครื้นให้กลับคืนมาสู่ชุมชนคลอง
บางหลวงอีกครั้ง	 ตัวอาคารเป็นบ้านไม้ท่ีได้รับการปรับปรุงและ 
คงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด	 ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา 
รปูตวัแอล	(L)	เดมิสร้างล้อมรอบเจดย์ีเก่า	เป็นเจดย์ีย่อมุมไม้สบิสอง	 
สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศท่ีก�าหนดเขตพื้นท่ี
เก่าของวัด	 ปัจจุบันบริเวณชั้นบนของบ้านศิลปินจัดเป็นแกลเลอร ี
ส�าหรับจัดแสดงงานศิลปะท้ังภาพวาดและภาพถ่าย	 ช้ันล่าง 
แบ่งออกเป็นสัดส่วนส�าหรับเป็นพื้นท่ีออกแบบและสร้างสรรค ์
งานศลิปะต่างๆ	หนึ่งในนัน้มกีารสอนท�าเครือ่งประดบัจากอปุกรณ์
ตั้งแต่สมัยโบราณท่ียังคงสามารถใช้งานได้จริง	 โดยจัดสอน 
ทุกวันอาทิตย์	 พื้นท่ีจัดแสดงโขนท�ามืออันงดงาม	 จุดจ�าหน่าย 
ของท่ีระลกึ	ร้านคาเฟรมิน�า้ส�าหรบับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	และ 
พืน้ท่ีฝึกซ้อมและจดัแสดงหุ่นละครเลก็คลองบางหลวงของคณะค�านาย	 
จัดแสดงวันละหนึ่งรอบ	 ทุกวัน	 เวลา	14.00	 น.	(ยกเว้นวันพุธ)	 
โดยเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานศิลปะหุ่นละครเล็กให้คงอยู่คู่คลองบางหลวง	

	 นอกจากนี้	 ภายในชุมชนริมคลองบางหลวงยังมีพิพิธภัณฑ์
คลองบางหลวง	 แหล่งเรียนรู้อดีตผ่านสิ่งของดั้งเดิมในชุมชน	 
ท่ีเก็บรวบรวมหลักฐานและความเป็นตัวตนของชุมชนริมคลอง 
บางหลวงตัง้แต่สมยัโบราณ	ร้านหนงัสอืป่ินโต	แหล่งรวบรวมหนงัสอื
เก่าและใหม่	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ที่เหล่าหนอนหนังสือ 
สามารถแวะอ่านและเลือกซ้ือเลือกหาได้ในราคาสบายกระเป๋า	 
โดยรายได้ท่ีได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืจะน�าไปบรจิาคให้กบัมลูนธิเิดก็	 
ร้านบ้านของเล่น	 ร้านขายของเล่นในอดีตท่ีจะพาทุกท่านย้อน 
วนัวานกลบัไปเมือ่คร้ังยังเป็นเดก็	และของใช้ในสมยัก่อนอีกมากมาย	 
เช่น	ป่ินโต	กระป๋องนม	อีกท้ังภายในร้านยงัมีเครือ่งดืม่และอาหาร
ให้บรกิารอกีด้วย	บ้าน	ศ.จิตรกร	บ้านเก่าแก่จดัแสดงผลงานศลิปะ
ต่างๆ	 และรับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง	15	 นาทีเท่านั้น	 
และตลอดจนร้านรวงรมิน�า้อีกมากมายส�าหรับจ�าหน่ายของท่ีระลกึ
และของฝากจากชุมชนริมคลองบางหลวง	

การแสดงหุ่นละครเล็กของคณะค�านาย
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 คลองบางหลวงอยู่ ไม่ ไกล ไปสะดวกได้หลากหลายช่องทาง  
ท้ังการใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ	สาย	57,	68,	80,	81,	91,	108,	
146,	157,	171,	175,	509,	542,	หรือ	ปอ.พ.10	รถไฟฟ้า (BTS) 
ลงสถานีบางหว้า เรือโดยสารสาธารณะจากท่าสะพานตากสิน-
เพชรเกษม	 มาลงที่ท่าวัดก�าแพงบางจาก	 หรือขับรถยนต์ส่วนตัว
มาเข้าซอยเพชรเกษม	28	จอดรถที่วัดคูหาสวรรค์	แล้วเดินเลียบ 
ริมคลองบางหลวงมาทางขวาจนสุดทาง	 ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามา
แวะเท่ียวและเย่ียมชมงานศลิป์ได้ทุกวัน	ตัง้แต่เวลา	10.00-18.00	น.	

 วันหยุดสุดสัปดาห์ หากใครยังไม่มีแผนจะไปเท่ียว 
ท่ี ไหน ลองมาเยือนคลองบางหลวงกันสักครั้ง ราชรถ 
ชวน Check In ขอปักหมุดและแนะน�าว่าไม่ควรพลาด 
เป็นอย่างยิ่งครับ 

รูปปั้นศิลปะที่จัดแสดงภายในชุมชนคลองบางหลวง
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เมื่อเข้าใกลร้ถบรรทุก4 จุดบอดที่ควรหลีกเลี่ยง

จุดที ่1 ด้านขวาของรถบรรทกุหรือ
บริเวณเงาด�าของรถบรรทุก
บริเวณด้านขวาของรถบรรทุก ผู้ขับ
รถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นรถที่
ว่ิงขนานทางด้านขวาได้ เนื่องจาก
ความสูงของตัวรถบดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็น โดยคนขับรถบรรทุกจะ
มองเห็นด้านขวาเมื่อรถคันนั้นวิ่งอยู่
ในรัศมีของกระจกมองข้าง หากผู้ขับ 
รถบรรทุก เลี้ ยวหรือ เปลี่ยนเลน 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

จุดที่ 4 ด้านซ้ายของรถบรรทุก
ด้านซ้ายของรถบรรทกุเป็นพ้ืนทีท่ีอ่นัตรายทีส่ดุ เป็นมมุที่
คนขับรถบรรทุกมองเห็นได้น้อยที่สุด เนื่องจากกระจก 
มองข้างอยู่ห่างจากผู้ขับ ท�าให้มองเห็นได้เพียงแค่มุมเล็กๆ 
เท่านั้น ผู้ขับรถยนต์ควรรีบขับผ่านบริเวณนี้ไปให้เร็วที่สุด 
หรือหลีกเลี่ยงการขับเข้ามาในบริเวณดังกล่าว

จดุท่ี 2 ด้านหน้าของรถบรรทุก 
ในกรณีท่ีเราขบัรถน�าหน้ารถบรรทุก 
ควรเว ้นระยะห ่างจากรถบรรทุก  
3-4 ช่วงคันรถยนต์ เพราะคนขับ
รถบรรทุกจะไม่สามารถมองเห็นรถ
คันข้างหน้าได้หากอยู่ในระยะประชิด 
เนื่องจากความสูงของตัวรถบดบัง
ทัศนวิสัย

จุดที่ 3 ด้านหลังของรถบรรทุก
โดยปกติรถบรรทุกจะบรรทุกสินค้า
หรือมตู้ีคอนเทนเนอร์อยู่บริเวณด้าน
หลังของรถ จึงท�าให้ผู้ขับรถบรรทุก
ไม่สามารถมองเห็นรถที่อยู่ด้านหลัง
จากกระจกมองหลังได้ ผู้ขับรถยนต์
จึงควรเว้นระยะห่างจากรถบรรทุก 
20-25 ช่วงคันรถยนต์ หรือไม่ควรขบั
ตามหลงัรถบรรทกุ เพื่อความปลอดภยั 
ในกรณีที่รถบรรทุกเบรกกะทันหัน
หรือถอยรถมาด้านหลัง
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28 ปี รฟม. กับภารกิจ
ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า 
ยกระดับการเดินทางของคนเมืองและภูมิภาค
 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)	เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	ท่ีมุง่ม่ันด�าเนนิโครงการรถไฟฟ้า 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	รวมถึงในจังหวัดอื่นๆ	ให้ครอบคลุมทั่วถึงมาตลอดระยะเวลา	28	ปี
	 ล่าสุด	รฟม.	ได้เร่งรัดการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าจนเสร็จสมบูรณ์	ได้แก่	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	หรือ	MRT	
สายสีน�้าเงิน	ช่วงหัวล�าโพง-บางแค	และช่วงเตาปูน-ท่าพระ	ซึ่งได้เปิดให้บริการเต็มโครงข่ายแล้วในปี	2563	รวมระยะทาง	48	กิโลเมตร	
จ�านวน	38	สถานี	มีแนวเส้นทางเป็นวงกลม	(Circle	Line)	สามารถเดินทางได้รอบกรุงเทพมหานคร	นอกจากนี้	ยังได้เร่งรัดการก่อสร้าง
โครงการอื่นๆ	ให้ก้าวหน้าตามแผนที่ก�าหนดไว้	โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ	ดังนี้

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู ช่วง 
แครำย-มีนบุรี มีระยะทางรวม		34.5	กโิลเมตร	 
จ�านวน	30	สถาน	ีอยูร่ะหว่างการออกแบบ 
และก่อสร้างโยธา	และติดตั้งระบบ	ก�าหนด
เปิดให้บริการปี	2565

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วง
ลำดพร้ำว-ส�ำโรง	 มีระยะทางรวม	 
30.4	กโิลเมตร	จ�านวน	23	สถานี	อยู่ระหว่าง 
การออกแบบและก่อสร้างโยธา	 และติดตั้ง

ระบบ	ก�าหนดเปิดให้บริการปี	2565

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส ้ม ช ่วง
บำงขุนนนท ์-มีนบุรี (สุวินทวงศ ์ )  
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนตะวันตก	 
(ช ่ วงสถานีบางขุนนนท ์ -สถานีศูนย ์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)	 และส่วน
ตะวันออก	 (ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย-สถานีสุวินทวงศ์)	 รวม
ระยะทาง	35.9	 กิโลเมตร	 ก�าหนดเปิดให้
บริการทั้งโครงข่ายปี	2569	

	 นอกจากนี้	รฟม.	ยังได้ผลักดันโครงการรถไฟฟ้าที่เตรียมด�าเนินการในอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ได้แก่
 • โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ (วงแหวนกำญจนำภเิษก)	อยู่ระหว่างการเตรียมการประกวดราคา 
	 	 ก่อสร้าง	และปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	เพื่อเสนอคณะกรรมการ	รฟม.	คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี	2570
 • โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี�ำ้ตำล ช่วงแครำย-ล�ำสำล ี(บึงกุ่ม)	มีระยะทางรวม	22.1	กโิลเมตร	อยูร่ะหว่างการศกึษา	ออกแบบ	 
	 	 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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	 ไม่เพียงเท่านี้	รฟม.	ยังเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมืองหลักในส่วนภูมิภาค	
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นท่ีตามนโยบายของรัฐบาล	 ในอีก	
4	จังหวัด	ได้แก่
 • โครงกำรระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 
  ภูเกต็-ห้ำแยกฉลอง	มรีะยะทางรวม	42	กิโลเมตร	จ�านวน	21	สถาน	ีอยูร่ะหว่าง 
	 	 การน�าเสนอคณะกรรมการ	รฟม.	เพือ่พจิารณาเห็นชอบ	(เปิดให้บรกิารในปี	2569)
 • โครงกำรระบบขนส่งมวลชนจงัหวดัเชยีงใหม่ (สำยสแีดง) ช่วงโรงพยำบำล 
  นครพิงค์-แยกแม่เหยีะสมำนสำมัคค	ีมรีะยะทางรวม	15.8	กม.	จ�านวน	16	สถานี	 
	 	 อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม	ออกแบบ	และจัดเตรียมเอกสาร 
	 	 ประกวดราคา	(เปิดให้บริการในปี	2571)
 • โครงกำรระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครรำชสีมำ (สำยสีเขียว)  
  ช่วงตลำดเซฟวัน-สถำนคุ ้มครองและพัฒนำอำชีพบ้ำนนำรีสวัสด์ิ  
	 	 มีระยะทางรวม	11.15	 กิโลเมตร	 จ�านวน	21	 สถานี	 อยู่ระหว่างการศึกษา 
	 	 ความเหมาะสม	 ออกแบบ	 และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	(เปิดให้บริการ 
	 	 ในปี	2568)
 • โครงกำรระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สำยสีแดง) ช ่วง 
  มหำวิทยำลยัพิษณโุลก-ห้ำงสรรพสนิค้ำเซ็นทรลัพิษณุโลก	มีระยะทางรวม	 
	 	 12.6	กิโลเมตร	จ�านวน	15	สถานี	อยู่ระหว่างการตราพระราชกฤษฎีกาให้อ�านาจ	 
	 	 รฟม.	ด�าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก	(เปิดให้บริการในปี	2571)

	 ด้วยความตระหนักถึงผู ้ ท่ีอาจได้รับ 
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	 รฟม.	
จงึจดักจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Respon-
sibility:	CSR)	 ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริม 
การพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน	สงัคม	 
และสิ่งแวดล้อม
	 จากจดุเริม่ต้นจนถงึวนันี	้เป็นระยะเวลา
กว่า	28	 ปี	 รฟม.	 ไม่เคยหยุดมุ่งมั่นท่ีจะ
พฒันาเส้นทางรถไฟฟ้า	เพือ่ขยายความสขุ 
ในการเดินทางของคนเมืองและภูมิภาค 
ให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน	 เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ยั่งยืนสืบไป
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กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป�อมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท� 0 2281 3000 โทรสาร 0 2281 3959
www.mot.go.th

เดินทางอ��นใจ ไร�อ�บัติเหตุ
เพ�่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน และลดความเสี่ยงของการเกิดอ�บัติเหตุ 
กรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม จ�งดําเนินมาตรการตรวจเข�มรถโดยสารสาธารณะ
และรถบรรทุก “Check คน Check รถ Checking Point” ดังนี้

Check คน
• ตรวจสมรรถภาพร�างกายพนักงานขับรถ
• ตรวจปร�มาณแอลกอฮอล�ในเลือด ต�องเป�นศูนย�
• ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถให�ถูกต�องตามประเภท
• ตรวจความเร็วและควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ
• กำชับให�พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย�างเคร�งครัด

Check รถ
• ตรวจความพร�อมของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 
 เช�น ตรวจยาง/ล�อ ระบบไฟสัญญาณ กระจก ถังดับเพลิง ค�อนทุบกระจก และระบบ GPS Tracking
• ติดตั้งแผ�นสะท�อนแสงให�กับรถบรรทุกทุกชนิด
• ตรวจสอบอ�ปกรณ�สำหรับยึดตู�บรรทุกสินค�า (Twist Lock) ให�มีความมั่นคงปลอดภัย

Checking Point
• ตั้งจ�ดตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ จ�ดจอดรถต�นทางและสถานีขนส�งทั่วประเทศทุกวัน 
 ตลอด 24 ชั่วโมง
• ตั้งจ�ดตรวจรถโดยสารระยะไกล ณ จ�ดพักรถ ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ
• ตั้งจ�ดตรวจรถบรรทุกและพนักงานขับรถทั่วประเทศ 

 จากการดำเนินตามมาตรการที่ผ�านมา พบว�าสถิติการเกิดอ�บัติเหตุมีค�าเฉลี่ยลดลงอย�างต�อเนื่อง ถือเป�นมาตรการ
ที่ช�วยยกระดับการบร�หารจัดการด�านการขนส�งทางถนนทั้งระบบสู�มาตรฐานความปลอดภัยได�อย�างยั่งยืน
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