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ทุกท่าน เดือนนี้เป็นอีกเดือนมหามงคลของคนไทยที่ได้ร่วม 

ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง 12 สิงหาคม และยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย

 ส�าหรบัวารสารราชรถฉบบันี้ได้รบัเกียรติจาก นายจริตุม์ 

วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวง

คมนาคม ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงความส�าคัญของคมนาคม

กับประชาคมอาเซียนรวมถึงโครงการแผนงานของกระทรวง

คมนาคมทีเ่ชือ่มโยงการขนส่งกับภูมภิาคอาเซยีน และเทยีบท่า

ราชรถ ขอน�าเสนอแนวคิดการพฒันาเมอืงกับระบบโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD) คมนาคมสร้างเมือง 

เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ (Transit Oriented Development) 

ทีจ่ะร่วมกันพัฒนาเมอืงให้น่าอยู่ ประชาชนมคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ 

พร้อมอีกสาระมากมายรออยู่ภายในวารสารฉบับนี้ครับ

จดัท�ำโดย กองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ ส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม 
โทร. 0 2283 3024 โทรสำร 0 2281 6300 www.mot.go.th https;//www.facebook.com/

ข่ำวและภำพกจิกรรมกระทรวงคมนำคม
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บรรณาธิการ ผู้อ�ำนวยกำรกองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์

กองบรรณาธิการ ฝ่ำยแผนงำนและประชำสมัพนัธ์
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3 คำาสำาคัญ
และแนวคิด ท่ีทำาให้
การทำางานมีความสุข

Trick ไม่ลับ นักเดินทาง

“รู้เรื่องกฎระเบียบโดรน” ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง



	 ร้อยบุปผา	มาลัย	จากใจราษฎร์	 อภิวาท	ราชินี	องค์แม่หลวง
สิริกติิ์	เป็นร่มเกล้า	เราทั้งปวง	 ยังทรงห่วง	ลูกไทย	อยู่ประจ�า
		 พระราช	เสาวนีย์	มีค่านัก	 “เป็นป่าที่	จงรัก	ภักดีน�้า”
แม้พ่อหลวง	เป็นน�้า	ประกาศค�า	 สุดเลิศล�้า	ขอเป็นป่า	ซับน�้าเอง
		 อัจฉริยภาพ	น�้า	ป่า	ดิน	นคร	 ราษฏร์ทุกข์ร้อน	พระองค์	ทรงรีบเร่ง
เสด็จเยี่ยม	แก้ไข	ไม่หวั่นเกรง	 ดึงคนเก่ง	คนกล้า	มาช่วยกัน
		 เชิญเทพไท้	ไตรรัตน์	สิ่งศักดิ์สิทธิ์				 นิรมติ	ให้พระองค์	ทรงสุขสันต์
ปราศทุกข์ภัย	พลานามัย	สมบรูณ์ครัน	 เป็นมิ่งขวัญ	ขอพระองค์	ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงคมนาคม



ละวำรสำรรำชรถฉบับนี้ได้มีโอกำส

สมัภำษณ์พเิศษ นำยจริตุม์ วศิำลจติร 

รองปลัดกระทรวงคมนำคมและ

โฆษกกระทรวงคมนำคม ถงึบทบำทส�ำคญั

ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและภำรกิจของ

กระทรวงฯ ต่อประชำคมอำเซยีนในฐำนะ

ที่ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธำนอำเซยีน

ในปี 2562 

ความสำาคญัของกระทรวงคมนาคม ต่อ
ประชาคมอาเซียน

กระทรวงคมนำคม มีบทบำทต่อ

ประชำคมอำเซยีนเป็นอย่ำงมำก โดยควำม

ร่วมมือของประชำคมอำเซียนเกิดขึ้นมำ

ประชาคมอาเซียน

จำก 3 เสำหลกั คอื 1. กำรเมอืงและควำม

มั่นคงอำเซยีน 2. เศรษฐกจิ 3. สงัคมและ

วัฒนธรรม โดยเฉพำะเสำหลักเรื่องของ

เศรษฐกิจที่มีเรื่องกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

เข้ำมำเกี่ยวข้อง ดงันั้น กลไกกำรขบัเคลื่อน

กำรค้ำที่ด ี ต้องมรีะบบกำรขนส่งที่ดดี้วย

เพรำะเป็นสิ่งที่เอื้ออ�ำนวยต่อกนั ซึ่งกรอบ

ควำมร่วมมือของรัฐมนตรีอำเซียนต้องมี

กำรวำงระบบขนส่งที่ดีเข้ำไปด้วยจึงเป็น

สำเหตทุี่ว่ำ ท�ำไมกระทรวงคมนำคมถงึต้อง

มบีทบำทอย่ำงมำกต่อสมำคมอำเซยีน 

ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนเกี่ยวกบักรอบ

ควำมร่วมมอืด้ำนกำรขนส่งนั้น จะมกีำร

ประชมุของรฐัมนตรด้ีำนกำรขนส่งอำเซยีน

เป็นประจ�ำทกุปี นอกจำกนี้ยงัมกีำรประชมุ

เจ้ำหน้ำที่ในระดับขนส่งที่มีบทบำทต่อ

กำรด�ำเนนิงำนด้วยปีละ 2 ครั้ง โดยสำระ

ส�ำคญัของกรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรขนส่ง

จะแบ่งเป็น 4 หวัข้อหลกั คอื 1. กำรขนส่ง

ทำงบกซึ่งรวมไปถึงเรื่องของรถไฟด้วย 

2.กำรขนส่งทำงน�้ำ 3. ทำงอำกำศ และ 

4. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่ง 

ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพรำะถึงแม้ว่ำ

โครงข่ำยจะมคีวำมพร้อม แต่ถ้ำไม่มกีำร

อ�ำนวยควำมสะดวก ไม่มีกำรปรับปรุง

กฎระเบียบให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ยำกที่จะ

เชื่อมต่อให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

กำรขนส่งเข้ำกันได้อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น 

กระทรวงฯ จงึได้มกีำรทบทวนกระบวนกำร

ทำงกฎหมำย กำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำ ภำยใน

อำเซยีนอย่ำงต่อเนื่อง 

บทบาทของกระทรวงคมนาคม ต่อการ
เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ของ
ประเทศไทย

กำรเวียนมำเป็นประธำนอำเซียน

ในครั้งนี้ของประเทศไทย กระทรวงคมนำคม

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรประชุมอำเซียน

เป็นอย่ำงมำก ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำเรำได้มี

กำรประชมุรฐัมนตรขีนส่งอำเซยีน โดยเน้น

กำรเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless 

connectivity) และได้มกีำรหำรอืร่วมกนัที่

จะใหม้กีำรประชมุเครอืข่ำยเมอืงอจัฉรยิะ 

โดยเริ่มที่ประเทศไทย และประเทศที่เป็น

เจ้ำภำพในปีต่อไป เพื่อที่จะใช้เมืองหลัก 

เมืองท่องเที่ยวและเมืองส�ำคัญของแต่ละ

ประเทศ มีกำรร่วมมือกันในกำรพัฒนำ

เมอืงให้มกีำรเชื่อมโยงกำรขนส่งคมนำคม

ประชาคมอาเซยีน ASEAN เกิดจากการรวมตัวกนัของกลุ่มประเทศในภูมภิาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อต้ังขึน้ในปี 2510 โดยเป็นองค์กรความร่วมมอื

ระดบัภมิูภาค การเจริญเตบิโตทางการค้าและเศรษฐกิจ รวมทัง้การพฒันา

ทางสังคมของประเทศสมาชิก เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงคมนาคม กับบทบาทส�าคัญต่อ
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ไปแล้ว 5 แห่งมีทั้งที่จังหวัดหนองคำย 

มุกดำหำร นครพนม เชียงของ และ

บงึกำฬ จำกกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำสำมำรถ

กระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละที่ได้เป็นอย่ำงด ี

ส�ำหรบัโครงสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนรถไฟ ได้มี

กำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเชื่อมโยง

โครงข่ำยรถไฟในภมูภิำคและกำรเชื่อมโยง 

สู่สำธำรณรฐัประชำชนจนี โดยสถำนกีลำง

บำงซื่อของไทยมีศักยภำพพร้อมที่จะเป็น

ศูนย์กลำงด้ำนระบบรำงอำเซยีน

โครงสร้างเครือข่ายทางอากาศ  

ได้มีกำรเจรจำ ในกรอบของอำเซียน ใน

กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรบิน กำรก�ำหนด

เส้นทำงกำรบนิต่ำง ๆ ของอำเซยีน รวมไป

ถงึกำรเปิดเสรด้ีำนกำรค้ำบรกิำร ในสำขำ 

ด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ เพื่อที่จะให้มี

กำรลงทนุ ในกจิกรรมและอตุสำหกรรมที่

สนบัสนนุด้ำนกำรบนิต่ำง ๆ 

โครงสร้างเครือข่ายทางนำ้า ได้มี

กำรเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน�้ำ ไม่ว่ำจะเป็น

ควำมร่วมมอืของท่ำเรอืสนิค้ำต่ำง ๆ  ท่ำเรอื 

ท่องเที่ยว รวมไปถึง กำรเดินเรือโดยรวม

เซอร์วิส กำรที่ใช้เรือขนรถไปยังประเทศ

ต่ำง ๆ 

การอำานวยความสะดวกในการ
ดำาเนินงาน ที่ผ่ำนมำเรำได้มกีำรปรบัปรงุ 

กฎหมำยและกฎระเบยีบในแต่ละประเทศ 

ให้มีกำรสอดคล้องกัน เป็นเนื้อเดียวกัน 

ที่จะให้กำรเคลื่อนย้ำยของคนและสินค้ำ 

ผ่ำนโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคม สะดวก

รำบรื่นขึ้น

ทั้งหมดนี้คือควำมร ่วมมือด ้ำน

คมนำคมขนส่งที่ประเทศไทยได้ร ่วม

ด�ำเนนิกำรกบัประชำคมอำเซยีน เพื่อท�ำให้

ระบบโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งของ

ไทยและอำเซยีนมคีวำมเชื่อมโยง สะดวก

สบำยมำกยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกจิของไทย

และภูมิภำคอำเซียนที่จะเติบโตพัฒนำ

ศกัยภำพสูค่วำมทดัเทยีมกบัประชำคมโลก

ที่ทนัสมยั และปรบัตวัให้เข้ำกบัยคุดจิทิลั 

โดยประเทศไทยได้เลอืก 3 เมอืงหลกัให้เป็น 

เมอืงอจัฉรยิะ หรอื สมำร์ทซติี้ คอื กรงุเทพฯ  

ชลบรุ ีและภูเกต็ 

ภาพรวมความคืบหน้าในการพัฒนา
โครงสร ้างพ้ืนฐานการเชื่อมต ่อใน
ภูมิภาคอาเซียน 

เนื่องจำกสภำพภมูศิำสตร์ของประเทศ 

ไทยเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคอำเซียน 

และเป้ำหมำยหลกัของประชำคม คอื ต้อง

มีกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อ

ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยทั้งคนและสินค้ำ 

ให้มีควำมสะดวก คล่องตัวและต้นทุนที่

ถกูที่สดุ ซึ่งจะส่งผลให้ศกัยภำพเศรษฐกจิ

ของภูมิภำคอำเซียนสำมำรถที่จะแข่งขัน

กบัประเทศอื่น ๆ ได้ โดยในขณะนี้ เรำได้

ด�ำเนนิกำรไปแล้วในหลำยส่วน ได้แก่

โครงสร้างเครือข่ายด้านถนนและ
ราง ได้มกีำรปรบัปรงุถนน 4 เลน เชื่อมโยง

กบัประเทศเพื่อนบ้ำน มกีำรก่อสร้ำงสะพำน

มิตรภำพ ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนมีทั้ง 

เมยีนมำ และ ลำว ซึ่งได้มกีำรด�ำเนนิงำน

5วารสาร
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

ในยุคท่ีเมืองกรุงมีแต่ความเร่งรีบ วุน่วาย ... “เชียงคาน” 

เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ จงึเป็นอกีสถานท่ีหน่ึงท่ีใครๆ ก็อยาก

สัมผัส และด้วยความสะดวกสบายของการพฒันาโครงข่าย

คมนาคมในปัจจบัุนท�าให้หลายคนต่างเลือกท่ีจะเดนิทางไป 

สัมผัสวิถีชีวิตอันเงียบสงบแห่งนี้

ที่แฝงไปด้วยเสน่ห์

“เชยีงค
าน”

สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

รำเริ่มออกเดนิทำงกนัที่ท่ำอำกำศยำน

ดอนเมือง เพื่อไปยังท่ำอำกำศยำน

จังหวัดเลย ใช้เวลำเดินทำงสบำย ๆ 

เพยีง 1 ชั่วโมง หลงัจำกนั้นเรำกเ็ดนิทำง

โดยรถตู้โดยสำรไปที่ อ.เชยีงคำน เพื่อไป

สัมผัสวิถีชีวิตที่เงียบสงบ อย่ำงยำวนำน 

เมื่อมำถงึแล้วเรำมำสมัผสับรรยำกำศกนั

 วดัศรคีณุเมอืง หรอื วดัใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนชำยโขง เป็นวดัเก่ำแก่คู่เมอืงเชยีงคำน 

ที่ใครมำก็ต้องแวะมำไหว้พระ นมัสกำร ขอพร ที่นี่เป็นแหล่งรวมศิลปะทั้งล้ำนช้ำงและ

ล้ำนนำไว้ในที่เดียวกัน
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พกัชำร์จแบตกนัเตม็ที่แล้ว ได้สมัผสั

ทั้งบรรยำกำศธรรมชำต ิวฒันธรรม ช่วง

สำยกแ็วะรบัประทำนอำหำร แล้วเตรยีม

เดนิทำงกลบัพร้อมหอบหิ้วควำมประทบัใจ

กบัทรปิสั้น ๆ แต่เตม็ไปด้วยควำมอิ่มเอม

 ที่เชยีงคำนจะมถีนนเส้นเลก็ ๆ เลยีบ

ฝั่งโขง เหมำะกับกำรเดินเล่น หรือปั่น

จกัรยำนชมววิรมิน�้ำ บรรยำกำศสองข้ำง

ทำงมลีมเยน็ ๆ  ปะทะใบหน้ำ ให้ควำมรู้สกึ

ผ่อนคลำยและชลิล์มำก ๆ เหมำะส�ำหรบั

กำรมำยนืชมววิรมิแม่น�้ำโขง และมองเหน็

ฝั่งลำวอยู่ไม่ไกล

 ถนนคนเดนิเป็นอกีจดุหนึ่งที่โดดเด่น

ของเชียงคำน เพรำะที่นี่เป็นแหล่งรวม

ร้ำนรวงที่จดัไฟได้อย่ำงสวยงำม ระยบิระยบั 

มทีั้งร้ำนขำยของพื้นเมอืง อำหำรพื้นเมอืง 

สินค้ำแฮนด์เมด ตลอดจนร้ำนกำแฟให้

นั่งสบำย ๆ ถนนมีควำมยำวพอสมควร

พอให้เดินเรียกเหงื่อได้ และท�ำให้เข้ำ

ที่พกัแล้วหลบัสบำยกนัเลยทเีดยีว

 อรณุสวสัดิ์ วนัที่สอง เรำพลำดไม่ได้กบักำรตกับำตรข้ำวเหนยีว เพรำะถอืได้ว่ำเป็น

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวเชียงคำนโดยแท้ ในทุก ๆ เช้ำตั้งแต่เวลำตีห้ำเป็นต้นไปจะมี

พระสงฆ์เดินออกบิณฑบำต ชำวบ้ำนและนักท่องเที่ยวจะน�ำข้ำวเหนียวและอำหำรมำ

ใส่บำตร ซึ่งเรำสำมำรถแจ้งกับทำงที่พักเพื่อเตรียมชุดใส่บำตรตอนเช้ำไว้ได้สบำย ๆ
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เทียบท่าคมนาคม

นปัจจบุนัระบบคมนำคมขนส่ง ถอืเป็นปัจจยัส�ำคญั

ที่ท�ำให้กำรอยู่อำศยัมคีวำมน่ำอยู่ สร้ำงควำมสขุให้

แก่ประชำกรผู ้อำศัยและเป็นส่วนหนึ่งในกำรยก

ระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสงัคมของประเทศ โดยที่ผ่ำน

มำกระทรวงคมนำคม ได้เดนิหน้ำพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ทั้งระบบรำง น�้ำ อำกำศ ให้เชื่อมโยงกนัอย่ำงครอบคลมุ 

ซึ่ง TOD (Transit Oriented Development) หรอื โครงกำร

ศกึษำพฒันำเมอืงกบัระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม

ขนส่ง เป็นแนวคดิในกำรพฒันำเมอืงและชมุชนเมอืงควบคู่

ไปกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 

โดยเน้นกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งสำธำรณะที่เป็น

ศูนย์กลำงเชื่อมต่อกำรเดินทำง ก�ำหนดรปูแบบกำรใช้ที่ดนิ

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพื่อสร้ำงชมุชนรอบสถำนใีห้เป็นชมุชน

คณุภำพ น่ำอยูอ่ำศยั น่ำใช้ชวีติ น่ำลงทนุท�ำธรุกจิ เพื่อส่งเสรมิ

ให้เกดิกจิกรรมกำรเดนิทำง ทั้งเข้ำ – ออกพื้นที่ด้วยระบบ

ขนส่งสำธำรณะ

กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

เมืองสร้างสุข

สุขสร้างได้

 รู้จัก TOD 
Transit Oriented Development (TOD) เป็นแนวคดิใน

กำรพฒันำเมอืงและชมุชนเมอืงควบคู่กนัไปกบักำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง ซึ่งสถำปนกิและนกัผงัเมอืงชำวอเมรกินั 

นำยปีเตอร์ คำลธอร์ป ได้เป็นผู้รเิริ่มแนวคดิกำรพฒันำเมอืงแบบ

กระชับและเป็นมิตรกับคนเดินเพื่อควำมยั่งยืน และได้ให้นิยำม

ค�ำว่ำ TOD คอื “กำรพฒันำชมุชนแบบผสมผสำนกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินที่สนับสนุนให้คนอำศัยอยู่ใกล้ศูนย์บริกำรคมนำคมเพื่อลด

กำรพึ่งพำกำรใช้รถยนต์”

กำรที่เรำจะมเีมอืง TOD ที่ดนีั้นต้องมอีงค์ประกอบหลำยอย่ำง

ได้แก่

1. ต้องมรีะบบขนส่งสำธำรณะที่มคีณุภำพ ทั้งระบบหลกัและ

ระบบรองที่ครอบคลมุทั่วถงึ สะดวก สบำย เข้ำถงึง่ำย เชื่อมโยงกนั

อย่ำงเป็นระบบ และมรีำคำที่เหมำะสม

2. มกีำรใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่ำงผสมผสำนและมปีระสทิธภิำพ 

สอดรับกับควำมต้องกำรของประชำชนทุกกลุ่ม พร้อมด้วยระบบ

ขนส่งสำธำรณะที่ครอบคลมุ ทั่วถงึ เอื้อต่อกำรอยู่อำศยั และใช้

ชวีติอย่ำงมคีณุภำพและลดกำรเดนิทำงโดยใช้รถยนต์ส่วนตวั

คมนาคมสร้างเมือง

TOD โครงการศึกษา
พัฒนาเมือง
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 TOD มีกี่ประเภท 
TOD นั้น แบ่งได้เป็นหลำยประเภท

และหลำยแนวคดิ ส�ำหรบัประเทศไทย 

นั้น ได้ยดึตำมแนวคดิของศนูย์ศกึษำ 

TOD (Center of Oriented Development 

: CTOD) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง

เหมำะสมและสอดคล้องกบักำรพฒันำ

พื้นที่โดยรอบสถำนรีถไฟของประเทศไทยมำกที่สดุ โดยจ�ำแนก 

TOD ตำมบทบำทของเมืองเป็น 7 ประเภทคือ 1. ศูนย์ระดับ

ภมูภิาค (Regional Center : RC) 2. ศนูย์ระดบัเมอืง (Urban Center : 

UC) 3. ศูนย์ชานเมือง (Suburban Center : SC) 4. ศูนย์ชุมชน

เมอืง (Urban Neighborhood : UN)  5. ศนูย์เปลยีนถ่ายคมนาคม 

(Transit Town : TT)  6. แบบพเิศษ (Special Use : SU)  7. ย่านการค้า

ตามแนวสายทาง (Mixed Use Corridor)

3. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ 

กำรรักษำอัตลักษณ์ของชุมชน โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมี

ส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอแนวคดิและแนวทำงกำรพฒันำโครงกำร 

ให้ควำมส�ำคญักบักำรรกัษำอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้โครงกำร

พฒันำสอดคล้องกบัวถิชีวิติ วถิชีมุชน สอดรบักบัควำมต้องกำร

ของประชำชนอย่ำงแท้จริง รวมทั้งสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ

พื้นที่ร่วมกนั

4. ส่งเสรมิกำรเดนิทำงโดยไม่ใช้รถยนต์ โดยมสีภำพแวดล้อม

ที่จงูใจและเอื้อต่อกำรเดนิทำงโดยไม่ใช้รถยนต์ ทั้งโครงข่ำยทำงเท้ำ

และทำงจกัรยำนที่กว้ำงขวำง สะดวกสบำย ปลอดภยั ท่ำมกลำง

บรรยำกำศที่เหมำะส�ำหรับคนทุกกลุ่ม พร้อมด้วยระบบขนส่ง 

ที่สบำยมคีวำมถี่ในกำรให้บรกิำรอย่ำงสม�่ำเสมอ 

5. มพีื้นที่สำธำรณะในโครงกำรอย่ำงเพยีงพอและหลำกหลำย 

โดยมพีื้นที่สเีขยีวและพื้นที่โล่งส�ำหรบัประกอบกจิกรรมสนัทนำกำร 

พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนได้ 

สดูอำกำศบรสิทุธิ์ และเป็นพื้นที่ส�ำหรบัพบปะสงัสรรค์ เชื่อมกระชบั

ควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็งหรือคนที่ผ่ำนไปมำ  

กส็ำมำรถแวะเข้ำมำพกัผ่อนหย่อนใจได้
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 การคัดเลือกเมืองต้นแบบ 
ขั้นตอนแรก เมอืงที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรคดัเลอืกจะต้อง เป็น

สถำนีที่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมแนวคิด TOD ได้ โดยมีเกณฑ์

ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่สถำนีรถไฟตั้งอยู่ 

รวมไปถงึศกัยภำพด้ำนกำยภำพของพื้นที่ซึ่งแสดงถงึควำมยำก-ง่ำย 

ในกำรน�ำพื้นที่มำพฒันำ

ขั้นตอนท่ีสอง สถำนีที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ TOD ใน 

4 แนวสำยทำง ได้แก่ กลุ่มสำยเหนอื กลุ่มสำยตะวนัออกเฉยีง

เหนอื กลุม่สำยตะวนัออก กลุม่สำยใต้และสำยตะวนัตก-แม่กลอง 

โดยพจิำรณำควำมพร้อมของเมอืงในด้ำนต่ำง ๆ อำท ิ

- ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม โดยเฉพำะ

ระบบคมนำคมขนส่งมวลชนระบบรำง  ซึ่งมีต้นทุนค่ำขนส่งต�่ำ 

ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค น�ำคุณภำพ

ชวีติที่ดไีปสูป่ระชำชน ลดกำรใช้พลงังำน ลดมลพษิ และเป็นมติร

กบัสิ่งแวดล้อม

- ควำมสอดคล้องกบันโยบำยกำรพฒันำเมอืง ด้ำนเมอืง

อจัฉรยิะน่ำอยู่ (Smart City) มุ่งเน้นพฒันำศูนย์กลำงควำมเจรญิ

ให้กระจำยตวัอยู่ในภูมภิำคต่ำง ๆ ของประเทศ พฒันำเมอืงให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ น่ำอยู่อำศัย น่ำใช้ชีวิต น่ำลงทุนท�ำธุรกิจ 

สร้ำงกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม พฒันำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ ลดควำม

เหลื่อมล�้ำและยกระดบัคณุภำพชวีติ

- ควำมพร้อมด้ำนมำตรกำรทำงผงัเมอืง คอืจะต้องสำมำรถ

ด�ำเนนิกำรพฒันำได้ทนัท ีไม่ต้องปรบัแก้ไขผงัเมอืงรวม มกีฎหมำย

พเิศษที่ท�ำให้สำมำรถด�ำเนนิกำรปรบัแก้ผงัเมอืงรวมได้อย่ำงรวดเรว็ 

หรือก�ำลังอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรปรับปรุงและอยู่ในช่วงปรับปรุง

ผงัเมอืงรวม

จดัท�ารายงานการประเมินสิง่แวดล้อมระดบั

ยทุธศาสตร์ (SEA) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(IEE) และผลกระทบทำงสงัคม (SIA)

เสนอแผนปฏิบัติการมาตรการทางผังเมือง 

และมำตรกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการพฒันา กำรเสนอรปูแบบ

กำรลงทนุ กำรบรหิำรจดักำรองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนเพื่อให้เมืองต้นแบบสำมำรถน�ำไปสู่

กำรปฏบิตัทิี่เหน็ผลเป็นรูปธรรม

การวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ จำกกำรมี

ส่วนร่วมของทกุฝ่ำย

การก�าหนดแนวคิด รูปแบบ ขอบเขต และ 

ข้อก�ำหนดกำรพฒันำพื้นที่

การก�าหนดรปูแบบ องค์ประกอบสภำพแวดล้อม 

และสิ่งก่อสร้ำง

การวางกรอบแนวทางการควบคุมทางกายภาพ

เสนอรูปแบบและออกแบบเบื้องต้นระบบ

ขนส่งมวลชนขนาดรอง

ในกำรคดัเลอืกเมอืงต้นแบบนั้น มคีวำมส�ำคญัมำก เพรำะจะ

เป็นกำรน�ำไปสู่ปัจจยัหลำยอย่ำงคอื

ทำาไมต้องมีการคัดเลือก

เมืองต้นแบบ
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นับได้ว่า TOD เป็นก้าวที่ส�าคัญ

ของประเทศในการพัฒนาเมืองและ

ระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม

ขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการ

กระจายความเจริญสู ่พื้นที่และที่

ส�าคญัเพือ่ให้ประชาชนมีคณุภาพชวีติ

ที่ดีควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และท�าให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 ขั้นตอนในการพัฒนา TOD ในพื้นที่ 
เพื่อให้กำรพฒันำ TOD เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ ดงันั้นจงึต้อง

มกีำรด�ำเนนิงำนตำมขั้นตอนคอื วเิครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจบุนั โดยระบคุณุลกัษณะ

และปัจจยักำรพฒันำพื้นที่รอบสถำนขีนส่งมวลชน เช่น ข้อด ี ข้อด้อย ศกัยภำพ 

และโอกำสวสิยัทศัน์ โดยก�ำหนดวสิยัทศัน์ในอนำคตและเป้ำหมำยในกำรพฒันำ

โดยองิจำกคณุลกัษณะ และปัจจยักำรพฒันำพื้นที่รอบสถำนขีนส่งมวลชน ผงัแนวคดิ 

จะต้องระบทุศิทำงกำรพฒันำ และกลยทุธ์ที่จะท�ำให้บรรลเุป้ำหมำยและวสิยัทศัน์ 

ผงัเฉพำะ จะต้องก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะพฒันำในอนำคตโดยองิจำกผงัแนวคดิ 

แผนกำรพฒันำเมอืง ออกแบบสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก อำคำร และภมูทิศัน์โดยองิ

จำกผงัแนวคดิและผงัเฉพำะ

 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ TOD ประสบผลสำาเร็จ 
ในกำรที่จะท�ำให้ TOD ประสบผลส�ำเรจ็นั้น ต้องมอีงค์ประกอบหลำย ๆ อย่ำง 

อำท ินโยบำยภำครฐั ที่สนองตอบสภำพกำรณ์ของประชำกรเศรษฐกจิ และสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศ มำตรกำรและกฎหมำยพื้นฐำนในกำรด�ำเนนิโครงกำร 

พฒันำเมอืงซึ่งปรบัปรงุตำมสภำพกำรณ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งพจิำรณำจำกแผนแม่บท

ระบบขนส่งมวลชนที่ชดัเจน กำรประกำศพื้นที่พฒันำพเิศษโดยกฎหมำย และกำรใช้

เครื่องมอืทำงผงัเมอืงที่เหมำะสม รวมถงึมอีงค์กรบรหิำรที่มปีระสทิธภิำพ ทั้งองค์กร

ประสำนงำน และ องค์กรบรหิำรโครงกำร/องค์กรบรหิำรสนิทรพัย์ กำรรเิริ่มโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแขง็ และมำตรกำรทำงกำรเงนิ โดยมงีบประมำณ

อุดหนุนจำกรัฐบำลกลำง โดยมำกใช้ในกำรจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำน เงินกู้ ที่รัฐ

จดัหำให้เอกชน และมำตรกำรทำงภำษโีดยรฐัผ่อนผนัให้เอกชน หรอืรฐับำลกลำง

ให้รฐับำลท้องถิ่นน�ำมำใช้ล่วงหน้ำในกำรจดัหำโครงสร้ำงพื้นฐำน

 3 พลังผสาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในกำรที่จะให้โครงกำรประสบผลส�ำเร็จ และเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและมี

ประสทิธภิำพ จะต้องได้รบัควำมร่วมมอืจำกหลำยภำคส่วนอนัได้แก่ ควำมร่วมมอื

ระหว่ำงรฐักบัเอกชน เป็นเรื่องที่ส�ำคญัมำก เนื่องจำกส่วนใหญ่ที่ดนิในโครงกำรมกัมี

กรรมสทิธิ์ที่หลำกหลำย รวมทั้งลกัษณะกำรพฒันำที่ผสมผสำน กำรด�ำเนนิงำนที่

ให้ผลในทำงปฏิบัติจึงต้องมีมำตรกำรให้ภำคเอกชนสำมำรถด�ำเนินกำรร่วมกับ

ภำครฐัได้อย่ำงรำบรื่น และกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน เพรำะกำรพฒันำ TOD ต้อง

เปิดโอกำสให้ผูเ้กี่ยวข้องมส่ีวนร่วมในทกุขั้นตอน และรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชน 

เพื่อให้กำรพฒันำสอดรบักบัควำมต้องกำรและเกดิประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สดุ
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@สถาน ีMOT

สยีงเล่ำจำก ชตุกิาญจน์ บตุรโชต ิหรอื “จูน”  พนกังำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง 

กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนำคม ประจ�ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำน

ทำงพิเศษดินแดง ที่เล่ำให้ฟังถึงช่วงที่ก้ำวเข้ำมำท�ำงำนนี้เมื่อสิบกว่ำปี 

ที่ผ่ำนมำว่ำ ช่วงแรกรู้สกึหวั่นใจมำกเพรำะหลำยคนจะมองว่ำ พนักงำนเก็บ

ค่ำผ่ำนทำง เป็นอำชีพที่ต้องรองรับอำรมณ์ผู้เดินทำง กำรท�ำงำนช่วงแรก 

จงึมคีวำมรู้สกึน้อยใจ แต่เมื่อได้พจิำรณำแล้วเธอลองปรบัมมุมองใหม่ ท�ำให้

ควำมรูส้กึตรงนั้นหำยไป และกำรท�ำงำนตรงนี้มสีวสัดกิำรที่ดที�ำให้เธอสำมำรถ 

เลี้ยงชพีสร้ำงตวัได้ ท�ำให้มองข้ำมปัญหำและอปุสรรค ช่วงนั้นไปได้

ในแง่ของควำมประทบัใจต่ออำชพีนี้ “จนู” เล่ำให้ฟังว่ำ เป็นงำนที่ได้ฝึก

ควำมอดทน และเป็นงำนที่ท�ำให้ได้เจอะเจอคนที่มำกหน้ำหลำยตำ หลำกหลำย

รูปแบบ โดยเฉพำะประสบกำรณ์ดี ๆ ได้เรียนรู้คนในหลำกหลำยมุมมอง 

จำกกำรท�ำงำนที่นี่มำ 10 ปี แบบทุม่เท และใจรกัในบรกิำรท�ำให้เธอเป็นที่รกั

ของผู้เดินทำงซึ่งกำรที่ได้รับผลตอบรับเช่นนี้อำจเป็นเพรำะสิ่งดี ๆ เธอท�ำ 

หำกไม่ได้ท�ำงำนตรงนี้กค็งไม่มโีอกำสได้เจอสิ่งด ีๆ เหล่ำนี้แน่นอน

“เรำจะต้องบอกกบัตวัเองอยูเ่สมอว่ำ งำนบรกิำร เป็นงำนที่ต้องใจเยน็ 

อย่ำเกบ็เอำเรื่องต่ำง ๆ  มำเป็นอำรมณ์ หำกเรำอำรมณ์ร้อนกไ็ม่ได้ส่งผลดอีะไร 

ดังนั้น พอใครอำรมณ์เสียใส่ ก็จะยิ้มให้ แล้วบอกขอโทษค่ะ ขอให้เดินทำง

โดยปลอดภยันะคะ พดูแค่นี้กเ็หน็รอยยิ้มของเขำแล้ว ค�ำสำมค�ำที่จะใช้บ่อย ๆ 

ค่อนข้ำงมคีวำมส�ำคญั คอื สวสัดคี่ะ ขอบคณุค่ะ และ ขอโทษค่ะ” 

นอกเหนอืจำกนี้ “จนู” ได้เล่ำถงึกำรท�ำงำนที่มเีรื่องให้ตื่นเต้น โดยเธอ

เล่ำว่ำ เคยมีผู้ขับขี่บำงคน ไม่สบำย เป็นโรคหัวใจ พอขับมำถึงหน้ำด่ำน

ตรงที่จ่ำยเงิน ก็บอกว่ำขับรถไม่ไหว หน้ำซีด มือสั่น ทำงเรำก็ให้เขำขยับรถ

มำที่หน้ำด่ำน แล้วก็ท�ำกำรปฐมพยำบำลขั้นพื้นฐำนจนมีอำกำรดีขึ้นและ 

ขบัรถต่อไปได้ตำมปกต ิ ซึ่งเป็นอกีประสบกำรณ์หนึ่งที่ได้มโีอกำสได้ช่วยเหลอื 

ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย

ส�ำหรบัใครที่สนใจอยำกจะท�ำงำนในต�ำแหน่งพนกังำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง 

จะมีกำรเปิดสอบเป็นประจ�ำทุกปี สำมำรถติดตำมประกำศได้ทำงเว็บไซต์

ของหน่วยงำน ซึ่ง “จนู” ทิ้งท้ำยกำรสมัภำษณ์นี้ว่ำ ผู้ที่จะสมคัรต้องมใีจรกั

ในบรกิำรนั่นคอืสิ่งที่ส�ำคญั และแนวคดิในกำรท�ำงำนของเธอคอื “ซือ่ตรง จรงิใจ 

ต่อตัวเอง ต่อองค์กร และผู้ใช้บริการ” ถงึท�ำให้เธอประสบผลส�ำเรจ็ใน

หน้ำที่กำรงำนได้จนถงึปัจจบุนั

“ช่วงแรกๆ ที่ท�างาน รู้สึกท้อมาก แต่ก็ภูมิใจในงานที่ท�าและก็รักในงาน

ที่ท�าด้วย จึงท�าให้หนูฝ่าฟันอุปสรรคช่วงนั้นมาได้”

ที่ท�าให้การท�างานมีความสุข
ค�าส�าคญัและแนวคิด3
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อากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” ได้รับความนยิมสงูขึน้เร่ือย ๆ ในปัจจุบนั ทัง้เป็นของ

เล่นงานอดเิรกและอปุกรณ์ท�างาน วารสารราชรถฉบับน้ีจงึขอแนะน�าเร่ืองกฎระเบยีบใน

การใช้โดรน โดยเฉพาะการข้ึนทะเบียนให้ถกูต้องตามกฎหมาย ซ่ึงให้มีการขึน้ทะเบยีน

โดรนใน 2 กรณี คือครอบครองและควบคุม

 ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
“รู้เรื่องกฎ

ระเบยีบโด
รน”

ดรนที่จะขึ้นทะเบียนได้ต้องผ่ำนมำตรฐำนตำมที่ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กจิกำรโทรทศัน์ (กสทช.) ก�ำหนด จำกนั้นผู้ครอบครองสำมำรถ

มำขึ้นทะเบียนด้วยตัวเอง หรือมอบอ�ำนำจเท่ำนั้น ยังไม่สำมำรถ 

ขึ้นทะเบียนทำงออนไลน์ได้ โดยใช้บัตรประชำชนตัวจริง หมำยเลข

ประจ�ำเครื่องโดรน และภำพถ่ำยโดรนของจรงิ ในกรณขีองร้ำนค้ำต้อง

แสดงบญัชรีำยกำรโดรนด้วย 

ส�ำหรับผู ้ที่สั่งซื้อโดรนจำกต่ำงประเทศต้องช�ำระภำษีให้

เรยีบร้อยก่อนน�ำมำขึ้นทะเบยีน ในกรณขีองนกัท่องเที่ยวที่น�ำโดรนตดิตวั

เข้ำมำยงัประเทศไทย กต็้องขึ้นทะเบยีนที่ กสทช. เช่นกนั ส่วนโดรน

ขนำดใหญ่ที่น�้ำหนกัเกนิ 25 กโิลกรมั ต้องได้รบัอนญุำตจำกรฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเท่ำนั้น

หลังจำกขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองแล้วก็ยังไม่สำมำรถน�ำโดรน

ขึ้นบนิได้ หำกยงัไม่ขึ้นทะเบยีนผูค้วบคมุ ซึ่งไปด�ำเนนิกำรได้ที่ส�ำนกังำน

กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

www.caat.or.th โดยเตรยีมค�ำขอขึ้นทะเบยีนของผู้บงัคบัโดรน ใบอนญุำต

ครอบครองโดรนจำก กสทช. ส�ำเนำบตัรประชน ส�ำเนำทะเบยีนบ้ำน 

และใบกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตขุองโดรน กรณเีป็นนติบิคุคลต้องมี

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคลอำยไุม่เกนิ 6 เดอืน

ปัจจบุนัโดรนถกูน�ำมำใช้งำนหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรถ่ำยภำพ

เพื่อเกบ็ข้อมูล กำรบนิส�ำรวจพื้นที่ที่เข้ำถงึยำก กำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์ 

หรือแม้แต่กำรพ่นปุ๋ยพ่นยำในภำคกำรเกษตร ซึ่งในประเทศไทยมี 

โดรนประมำณ 30,000 เครื่อง แต่ลงทะเบยีนจรงิเพยีง 15,000 เครื่อง

เท่ำนั้น ภำครฐัจงึขอควำมร่วมมอืผู้ครอบครองให้น�ำโดรนมำขึ้นทะเบยีน 

เพื่อสร้ำงมำตรฐำนและควำมปลอดภัยให้กับอำกำศยำนไร้คนขับใน

ประเทศไทย

Trick ไม่ลับ นักเดินทาง
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กระดานข่าวราชรถ

กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ระบายใหญ่ชัยนาท ป่าสกั จ.ลพบรีุ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ
เพิม่ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม 

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองระบำยใหญ่

ชยันำทป่ำสกั (สะพำนบ้ำนบำงมะยม) บนทำงหลวง

ชนบทสำย ลบ.5006 เชื่อมกบัถนนเทศบำลต�ำบลท่ำวุง้ 

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม 

ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุภูมทิศัน์พื้นที่ว่ำงของ ทล. 

บรเิวณทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 2090 (ถนน

มติรภำพ) ตอน ปำงแก – อทุยำนแห่งชำตเิขำใหญ่ 

กโิลเมตรที่ 1+500 (จดุสะพำนข้ำมแยกเขำใหญ่) 

ในพื้นที่ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปำกช่อง 

จงัหวดันครรำชสมีำ 

ทล. ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุภูมทิศัน์บรเิวณ 

พื้นที่ในเขตของควำมรบัผดิชอบเนื้อที่ประมำณ 

6 ไร่ ให้เกดิประโยชน์ต่อผูใ้ช้ทำง โดยพฒันำเป็น

สวนสำธำรณะและจดุพกัรถชั่วครำว มจีดุเด่น คอื 

สะพำนไม้สำมช้ำง เป็นรปูป้ันโขลงช้ำงพ่อ แม่ ลกู 

เนื่องจำกช้ำงเป็นสญัลกัษณ์ของอทุยำนฯ จงึน�ำ

มำใช้ในกำรออกแบบ สร้ำงจดุเด่นให้นกัท่องเที่ยว

สำมำรถถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึได้ นอกจำกนี้มี

ลำนเอนกประสงค์พร้อมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 

เช่น ที่นั่ง พรรณไม้ต่ำง ๆ ที่ให้ควำมสวยงำม 

สร้ำงควำมร่มรื่นแก่ผู้มำแวะพกัผ่อน

บริเวณทางหลวงหมายเลข 2090 ทางขึน้อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

สนบัสนุนการท่องเทีย่วพร้อมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กรมทำงหลวงปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้เส้นทำงระมดัระวงัในกำรใช้เส้นทำง เพื่อควำมสะดวก

และปลอดภยั หำกต้องกำรสอบถำมสภำพเส้นทำง กำรจรำจรหรอืขอควำม 

ช่วยเหลอื สำมำรถตดิต่อได้ที่ แขวงทำงหลวงนครรำชสมีำที่ 2 โทรศพัท์  

0 4421 2200 หรอืสำยด่วน 1586 โทรฟรทีกุเครอืข่ำยตลอด 24 ชั่วโมง

– บ้ำนหนองปลำดกุ ช่วงกโิลเมตรที่ 7+200 ต�ำบลบำงลี่ อ�ำเภอท่ำวุ้ง 

จงัหวดัลพบรุ ี เพื่อยกระดบัคณุภำพชวีติให้ประชำชนสำมำรถเดนิทำงและ

ขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตรได้สะดวกรวดเรว็ปลอดภยัมำกยิ่งขึ้น

สะพำนบ้ำนบำงมะยมเป็นสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กมีผิวจรำจร

กว้ำงเพยีง 4 เมตร ควำมยำว 42 เมตร ประชำชนสญัจรไป – มำ ด้วย

ควำมล�ำบำก เนื่องจำกรถยนต์ไม่สำมำรถวิ่งสวนกันได้ รวมถึงอำจเกิด

อันตรำยต่อผู้ใช้สะพำน ทช. จึงได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต 

เสรมิเหลก็ขึ้นใหม่แทนสะพำนเดมิ มคีวำมยำว 75 เมตร ผวิจรำจรกว้ำง 

8 เมตร ทำงเท้ำกว้ำงข้ำงละ 1.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมกว้ำง 8 เมตร 

เครื่องหมำยจรำจร และอปุกรณ์อ�ำนวยควำมปลอดภยั ปัจจบุนัด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำงเสรจ็สมบูรณ์และเปิดให้ประชำชนสญัจรเรยีบร้อยแล้ว
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การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 
กระทรวงคมนาคม เผยโครงกำรรถไฟ

ทำงคู ่ช่วงฉะเชงิเทรำ-คลองสบิเก้ำ-แก่งคอย 

ก่อสร้ำงเสรจ็สมบรูณ์ในเดอืนกนัยำยน 2562 

โดยรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงในปัจจุบัน 

สญัญำ 1 งำนก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู ่ช่วง 

ฉะเชงิเทรำ-คลองสบิเก้ำ-วหิำรแดง และ

ช่วงบใุหญ่-แก่งคอย มคีวำมก้ำวหน้ำไปแล้ว 

94.74% ขณะที่สัญญำ 2 งำนก่อสร้ำง

ทำงรถไฟทำงคู่ ในช่วงวิหำรแดง-บุใหญ่ 

ก่อสร้ำงเสรจ็แล้ว 100% ซึ่งจะช่วยพฒันำ 

ระบบกำรขนส่งผู ้ โดยสำรและสินค้ำ 

ทำงรำงสูภ่ำคตะวนัออก และออีซีไีด้อย่ำง

มปีระสทิธภิำพ 

เผยโครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย 
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในเดอืนกนัยายน 2562

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รฟท. เร่งด�ำเนนิกำรโครงกำรก่อสร้ำง 

รถไฟทำงคู่ทั่วประเทศ เพื่อที่จะสนบัสนนุ 

กำรพฒันำระบบกำรจดักำรขนส่งผู้โดยสำร

และสินค้ำทำงรำง ตำมยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม

ขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี พ.ศ.2558-2565 

โดยปัจจุบัน กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

สำมำรถขบัเคลื่อนกำรลงทนุโครงกำรรถไฟ 

ทำงคู่ให้เกิดกำรก่อสร้ำงได้แล้วหลำย

เส้นทำง โดยเฉพำะโครงกำรรถไฟทำงคู่

ช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย 

ระยะทำง 106 กโิลเมตร ซึ่งเป็นโครงกำร

ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบ 

โลจสิตกิส์สูภ่ำคตะวนัออก เชื่อมต่อไปยงั

โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

(ออีซี)ี ได้มคีวำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำง

เป็นไปได้ด้วยดี และคำดว่ำจะก่อสร้ำง

เสรจ็สมบรูณ์ตลอดเส้นทำง ภำยในกรอบ 

เวลำที่ก�ำหนดเดอืนกนัยำยน 2562

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม
มอบโอนอำกำศยำน Super King Air 200 และอะไหล่ให้กบั สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

(สบพ.) เพื่อน�ำมำใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรนำยช่ำงภำคพื้นดิน สำขำ

วชิำช่ำงเครื่องบนิ วชิำเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer 

License Course - Aeroplanes Turbine)

บวท. ได้ให้กำรสนบัสนนุครภุณัฑ์ประเภทเครื่องบนิ แก่ สบพ. เพื่อน�ำมำใช้เป็น

สื่อกำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรนำยช่ำงภำคพื้นดนิฯ ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่กองวชิำอำกำศยำน

และเครื่องยนต์ที่ได้ท�ำกำรปรับปรุงให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนขององค์กำร

ควำมปลอดภยัด้ำนกำรบนิแห่งสหภำพยโุรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements) 

ได้แก่ เครื่องยนต์เทอร์โบพรอ็พ 2 เครื่องยนต์ (Twin Turboprop) แบบ Super King Air 200 

มรีะบบอดัอำกำศ (Pressurized Aircraft) และขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 

เครื่องหมำยสญัชำตแิละทะเบยีน HS-DCB (S/N BB132) จ�ำนวน 1 ล�ำ และอะไหล่จ�ำนวน 

มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 และอะไหล่ 

เพื่อนำามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

บรษิทั วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากดั

12 รำยกำร ซึ่งกำรสนบัสนนุในครั้งนี้ 

ถอืเป็นกำรผลติและพฒันำบคุลำกรของ 

ด้ำนช่ำงบ�ำรุงรักษำอำกำศยำน ของ 

ประเทศไทย รองรับกำรขยำยตัวของ

อตุสำหกรรมด้ำนกำรบนิตำมนโยบำยและ 

ยุทธศำสตร์ของชำติให้มีประสิทธิภำพ 

และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
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ร่มหูกวาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นำยอธิรัฐ 

รตันเศรษฐ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

และ นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงคมนำคม เข้ำสกักำระสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ประจ�ำ

กระทรวงคมนำคมก่อนเข้ำปฏบิตัหิน้ำที่และรบัฟัง

กำรน�ำเสนอภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัด

กระทรวงคมนำคม เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2562 

ณ กระทรวงคมนำคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม 
ร่วมกจิกรรมจติอำสำเพื่อพฒันำสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกำสวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ประจ�ำปี 2562 ใน

วนัที่ 24 กรกฎำคม 2562 ณ สวนวชริเบญทศั เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน

เปิดกจิกรรมฯ และมนีำยอธริฐั รตันเศรษฐ นำยถำวร เสนเนยีม 

รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม คณะรฐัมนตร ีและผู้บรหิำร

ส่วนรำชกำรเข้ำร่วม
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธำนพิธีเปิดนิทรรศกำรและกิจกรรม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เนื่องในโอกำส

มหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ ภำยใต้ชื่องำน “67 พรรษำ 

วัชรรำชัน เกริกพระเกียรติยศก้องหล้ำ” ในวันศุกร์ที่ 26 

กรกฎำคม 2562 ณ บรเิวณด้ำนหน้ำกระทรวงคมนำคม

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม น�ำ Dr. Olumuyiwa Benard Aliu ประธำนคณะมนตรี

องค์กำรกำรบนิพลเรอืนระหว่ำงประเทศ (ICAO) Mr. Arun Mishra 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสำขำภมูภิำคเอเชยีและแปซฟิิก ICAO และ

นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ อดตีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 

เข้ำพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชำ นำยกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 

กรกฎำคม 2562 ณ ตกึไทยคู่ฟ้ำ ท�ำเนยีบรฐับำล



นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

พร้อมด้วย นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

นำยชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนำคม ตรวจควำมคืบหน้ำ

โครงกำรปรบัปรงุทำงหลวงหมำยเลข 35 (ถนนพระรำม 2) ตอนทำงแยก

ต่ำงระดับบำงขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 พร้อมประชุมหำรือร่วมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัด บรรเทำควำม

เดอืดร้อนให้กบัประชำชนผู้ใช้ถนนพระรำม 2 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎำคม 2562

18 วารสาร

ร่มหูกวาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็น

ประธำนในพธิเีปิดกำรประชมุ ICAO Global 

Aviation Cooperation Symposium ครั้งที่ 3 

(GACS 2019) เมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562 

ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน ภเูกต็ บชี รสีอร์ท 

จงัหวดัภูเกต็



นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธำน

ในพธิเีปิดทดลองให้บรกิำรเดนิรถโครงกำร

รถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิ ส่วนต่อขยำย ช่วง

หัวล�ำโพง – บำงแค จ�ำนวน 5 สถำน ี

เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 2562 ณ สถำนี

สนำมไชย กรงุเทพฯ

19วารสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม พร้อมด้วย นำยอธริฐั รตันเศรษฐ รฐัมนตรชี่วย

ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม นำยถำวร เสนเนยีม รฐัมนตรชี่วย

ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม นำยชยัวฒัน์ ทองค�ำคูณ ปลดั

กระทรวงคมนำคม ตรวจติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำร

ปรับปรุงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 35 (ถนนพระรำม 2) 

ตอนทำงแยกต่ำงระดบับำงขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 บรเิวณ

กิโลเมตรที่ 17+900 (ทำงเข้ำวัดพันท้ำยนรสิงห์) เพื่อแก้ไข

ปัญหำกำรจรำจรตดิขดั บรรเทำควำมเดอืดร้อนให้กบัประชำชน

ผู้ใช้ถนนพระรำม 2 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 2562 



กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 0 2281 3000 โทรสาร 0 2281 3959 www.mot.go.th

กระทรวงคมนาคมเชื่อมถนนสูประตูเศรษฐกิจ
เติมเต็มโครงข�ายการเดินทางและขนส�งสินค�า

ยกระดับคุณภาพชีว�ตประชาชน กระตุ�นเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว
เติมเต็มโครงข�ายการเดินทางและขนส�งสินค�า

ยกระดับคุณภาพชีว�ตประชาชน กระตุ�นเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว

ขยายถนน 4 ช�องจราจรข�น้ไป 
ก�อสร�างทางสายใหม�
ทุกภูมิภาค

พัฒนา
โครงข�ายถนน

ก�อสร�างสะพาน
เชื่อมประเทศ

เพ�่อนบ�าน

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
แห�งที่ 2 
สะพานเชื่อมไทย-กัมพ�ชา 
(หนองเอี่ยน-สตึงบท)

เปลี่ยนถนนลูกรัง
เป�นถนนลาดยาง
ทั่วประเทศ

โครงการก�อสร�างถนน
เลียบชายฝ��งทะเลภาคใต� 
(Thailand Riviera)

บูรณะและ
บำรุงรักษา
ทางหลวง

ก�อสร�าง
ถนนเพ�่อ

การท�องเที่ยว

One Transport for All
คมนาคมรวมเปนหนึ่ง เพ�่อความสุขของคนไทยทุกคนคมนาคมรวมเปนหนึ่ง เพ�่อความสุขของคนไทยทุกคน

ปรับปรุงจ�ดเสี่ยงบนทางหลวง
สายหลัก
โครงการหน�าโรงเร�ยนปลอดภัย
จ�ดพักรถบรรทุกบนเส�นทางหลัก
ที่ใช�ขนส�งสินค�า

ยกระดับ
ความปลอดภัย

ทางถนน

บางใหญ� - กาญจนบุร� 
บางปะอิน - นครราชสีมา
พัทยา - มาบตาพ�ด
หาดใหญ� - ชายแดนไทย
/มาเลเซีย

โครงการก�อสร�าง
ทางหลวงพ�เศษ
ระหว�างเมือง 

TOD
คมนาคมสร�างเมือง

เมืองสร�างสุข สุขสร�างได�เมืองสร�างสุข สุขสร�างได�
คมนาคมสร�างเมือง

วารสาร
ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2562

TOD


