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สูส่ถานีเรือ

ยกระดบัท่าเรือ
แม่น�า้เจ้าพระยา

	 วารสารราชรถกลบัมาพบกับทุกท่านอีกครัง้	ช่วงนีห้ลายท่านเริม่
กลบัมาด�าเนนิชีวิตประจ�าวันได้ตามปกต	ิ ท้ังการเดนิทางไปท�างาน	
และการท�ากจิกรรมต่างๆ		แต่ไม่ว่าจะท�าอะไร	เดนิทางไปท่ีใด	ขอให้
ทุกท่านรกัษาระยะห่างทางสงัคม	ปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัอย่าง
เคร่งครดั	เพือ่ลดความเสีย่งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ-19
 MOT Focus	ฉบับนี	้ ขอพาทุกท่านล่องแม่น�า้เจ้าพระยาไปพบ
กับการยกระดับท่าเรือ...สู่สถานีเรือ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่ง
ทางน�า้	 ให้มคีวามทันสมัย	 ปลอดภยั	 ได้มาตรฐานสากล	 รวมท้ัง 
พัฒนาการเช่ือมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอ่ืน	 เช่น	 รถไฟฟ้า 
รถโดยสารสาธารณะ	รถตูโ้ดยสาร	ส่วน	ราชรถชวน Check In	ขอ
ชวนทุกท่านไปเพลดิเพลนิกบัเส้นทางธรรมชาต	ิ1081 ถนนลอยฟ้า 
Unseen แห่งใหม่จงัหวดัน่าน	 รวมท้ังข่าวสาร	 เกรด็ความรู้ในการ 
เดนิทาง	พร้อมรอทุกท่านอยู่ในวารสารราชรถฉบับนีค้รบั

 กำรเดนิทำงด้วยเรือโดยสำรสำธำรณะ เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ 
ท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ	 โดยสามารถ
เช่ือมต่อการเดินทางไปยังระบบคมนาคมอ่ืนๆ	 ท้ังทางบกและ 
ทางรางได้	นอกจากนี้	บริเวณโดยรอบท่าเรือยังเป็นพื้นที่ทีม่ีความ
สัมพันธ์กับชีวิตผู้คนในหลากหลายมิติ	ทั้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่
ริมน�้า	 หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว	 ตลอดจนเป็น 
ท่ีตั้งของสถานท่ีส�าคัญและแหล่งท่องเท่ียว	 ซ่ึงก่อให้เกิดกิจกรรม
การแลกเปลีย่น	สร้างสสีนั	และเพิม่ความมีชวีติชีวาบนภมิูทัศน์รมิน�า้
 กระทรวงคมนำคม	 โดยกรมเจ้าท่าจึงมุ่งม่ันพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางน�้าให้มีความปลอดภัย	 ทันสมัย	 สะดวก	 และ
รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ี
โดยสารทางเรือ	 โดยด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือ	(Boat	 
Pier)	 สู ่สถานีเรือ	 (Boat	Station)	 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพ 
การเดนิทางด้วยเรอืในแม่น�า้เจ้าพระยา	พร้อมท้ังลดปัญหาการจราจร 
ติดขัดทางบก	 ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเท่ียวในแม่น�้า 
ให้คึกคัก	ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
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 กำรยกระดบัท่ำเรือเดิมสูส่ถำนีเรือ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล	 และอ�านวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนมากท่ีสุด	 โดยด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
พฒันาอาคารผูโ้ดยสารให้เป็นระบบปิด	พร้อมท้ังปรบัปรงุภาพลกัษณ์ 
ของสถานีให้มีความทันสมัย	 สะท้อนอัตลักษณ์และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น	 จัดระเบียบช่องทาง
ขึ้น-ลง	ปรับปรุงทางลาด	พัฒนาระบบกันกระแทกของโป๊ะให้เป็น	
Rubber	Fender	 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างโป๊ะจากโครงสร้าง
เหล็กให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง	 ติดตั้ง 
สิง่อ�านวยความสะดวกตามหลกัอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการ	 เช่น	 ระบบกันลื่น	
อุปกรณ์ช่วยชีวิต	 สัญญาณฉุกเฉิน	 สะพานเทียบเรือ	 นอกจากนี้ 
ยังน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบบริการ	 เช่น	 ตู้จ�าหน่ายตั๋ว
โดยสารอัตโนมัติ	 ป้ายข้อมูลอัจฉริยะ	 ระบบเสียงประกาศ	 และ
ระบบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก	ตลอดจน
พัฒนาเรือโดยสารให้ทันสมัย	ปลอดภัย	และได้มาตรฐาน	พร้อม
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเรือ	และเทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสาร

	 ไม่เพียงเท่านี้	 การพัฒนาสถานีเรือในแม่น�้าเจ้าพระยายังช่วย
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมรอบเกำะรตันโกสนิทร์ 
โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
และประชาชน	เพือ่สนบัสนนุและพัฒนาท่าเรอืให้เช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวบรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร์ท่ีรายล้อมด้วยสถานท่ีส�าคัญ 
ทางประวตัศิาสตร์	แสดงออกถงึความเจรญิของบ้านเมืองอันเป่ียมด้วย 
คุณค่าทางวัฒนธรรม	
 ย่ิงไปกว่านั้น	 การพัฒนาสถานีเรือยังช่วยส่งเสริมและ 
ยกระดับระบบคมนำคมขนส่งทำงน�้ำให้เป็นระบบรอง 
(Feeder System) รองรับการเดนิทางและการขนส่งผูโ้ดยสารจาก
ชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมือง	 พร้อมท้ังเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีเช่ือมโยง 
กบัการขนส่งทุกประเภทให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	สนบัสนนุโครงข่าย
คมนาคม “ล้อ รำง เรือ เชื่อมโยงอย่ำงไร้รอยต่อ” ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย	 สะดวก
สบาย	คล่องตัว	และยั่งยืน
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พัฒนำ 13 สถำนีเรือ เชื่อมต่อกำรเดินทำงอย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียม
	 เดินหน้าพัฒนำสถำนีเรือ จ�ำนวน 13 แห่ง	 ให้มีความ
ปลอดภัย	 พร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือการเข้าถึงบริการ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	เช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะรปูแบบ 
อื่นๆ	ทั้งทางบกและทางราง	
 1.  ท่ำเรือพระน่ังเกล้ำ (ฝั่งพระนคร)	 เช่ือมต่อรถไฟฟ้า
สายสีม่วง
 2.  ท่ำเรือพระรำม 7 (ฝั่งตะวันตก)	เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาย 
สีแดง
 3.  ท่ำเรือบำงโพ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
 4.  ท่ำเรือรำชิน	ีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
 5.  ท่ำเรือกรมเจ้ำท่ำ	เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
 6.  ท่ำเรือสำทร	เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว
 7.  ท่ำเรือท่ำช้ำง
 8.  ท่ำเรือท่ำเตียน
 9.  ท่ำเรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม (วัดโพธิ์)
 10. ท่ำเรือยอดพิมำน
 11. ท่ำเรือล้ง 1919
 12. ท่ำเรือไอคอนสยำม
 13. ท่ำเรือเอเชียทีค 
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รำชรถฉบับนี้ เรำมำคุยนอกกรอบกับ
ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ถึงสถำนกำรณ์ด้ำนกำรบินของโลกและของไทยท่ี 
ได้รบัผลกระทบอย่ำงหนักหน่วงจำกวิกฤตโิควิด-19 
แนวทำงและมำตรกำรของ กพท. ในกำรช่วยเหลอื 
ผู้ประกอบกำรไทย รวมถงึคำดกำรณ์กำรฟ้ืนตวัของ
อุตสำหกรรมกำรบินในอนำคต 

อุตสาหกรรม
การบินของไทย 
จะไปต่ออย่างไร ท่ามกลางวิกฤติ
โควิด-19

จำกวิกฤติกำรบินโลก สู่วิกฤติ
กำรบินของไทย
	 เป็นเวลากว่า	6	เดือนแล้ว	ที่โควิด-19	
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ทั่วโลก	รวมไปถึงอุตสาหกรรมการบิน	แม้
ในอดีตภาคการบินจะเคยผ่านสถานการณ ์
เลวร้ายมาแล้วหลายครัง้	เช่น	เหตกุารณ์		9-11 
การระบาดของโรคซาร์สและโรคเมอร์ส	
แต่เหตุการณ์เหล่านั้นส่งผลกระทบเพียง
ในระยะสั้นและเฉพาะพื้นท่ี	 ในขณะท่ีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	ส่งผลกระทบเป็น 
วงกว้างและรนุแรงอย่างท่ีไม่เคยพบมาก่อน	
ต่อการท่องเท่ียว	 การค้า	 และการบริการ	 
อีกท้ังยังมแีนวโน้มต่อเนือ่ง	ไม่อาจคาดการณ์ 
ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด
	 การลดความต้องการการเดินทางแบบ
ฉับพลันทันที	อันเนื่องมาจากการบังคับใช้
มาตรการจ�ากัดการเดินทางของประเทศ
ต่างๆ	 เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาด	 ส่งผลรุนแรงทางลบต่อรายได	้ 
ผลก�าไร	และสถานะการเงนิของสายการบิน 
ต่างๆ	ท่ัวโลก	ธรุกจิการบินมกีารลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสูงมากท�าให้
บางรายกต้็องประกาศเลกิกจิการหรอือยู่ใน
สภาพล้มละลาย

เตรียมพร้อมประเทศไทย 
หลังโควิด-19 
	 อย่างไรกต็าม	ในทุกวกิฤตย่ิอมมีโอกาส	
แม้โควิด-19	 จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ
ไทยอย่างรนุแรง	แต่ในอกีมมุหนึง่	กถ็อืเป็น 
โอกาสจะทบทวนศกัยภาพและข้อได้เปรียบ 
ของเราจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 ซ่ึงในวันนี ้
จุดแข็งของไทยท่ี ท่ัวโลกยอมรับ	 คือ 
ระบบสาธารณสุข	 คนไทยอยู ่ในฐานะท่ี
เสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19	 ต�่ามาก 
หรือหากติดเช้ือก็สามารถรักษาหายได ้

	 สายการบินของไทยเองก็เผชิญปัญหา
หนัก	 ทุกสายต้องหยุดให้บริการเส้นทาง
ระหว่างประเทศ	เนือ่งจากจ�านวนผูโ้ดยสาร
ระหว่างประเทศปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม	2563	 ขณะท่ี
เส้นทางภายในประเทศ	 ได้มีการหยุดบิน
ช่ัวคราวเนือ่งจากมาตรการควบคมุโรค	จาก
สภาพดังกล่าว	 ท�าให้สายการบินสัญชาติ
ไทยต้องเร่งลดค่าใช้จ่าย	 พร้อมทั้งปรับตัว
และหารายได้ทางอื่นเพิ่ม	 เช่น	 การเพิ่ม
บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศ	ไปจนถงึการ
ขายอาหารและเบเกอรี่		เพื่อรักษาธุรกิจให้
พออยู่รอดไปให้ได้	

ในประเทศ	ในอนาคตจุดแข็งนี้อาจผลักดัน 
เราให้ก ้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการแพทย์อย่างครบวงจร	 (Medical	
Hub)	 ดึงดูดคนจากท่ัวโลกให้เดินทาง 
เข ้ามารับบริการทางการแพทย ์หรือ 
ท่องเที่ยวแบบ	Medical	Tourism	 รวมถึง 
การเข้ามาพ�านักในระยะยาว	(Long-stay)	
ซ่ึงจะสร ้างโอกาสให ้กับอุตสาหกรรม 
การบิน	 และการเดินทางต่อเนื่องรูปแบบ
ต่างๆ	 รวมท้ังกระตุ ้นธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง	
เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ในท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ	
 ในขณะเดยีวกนั	ประเทศไทยยังคงเดนิหน้า 
เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	
เพื่อรักษาและเพิ่มศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค	 (Aviation	
Hub)	 จากการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก
ของประเทศ	ทั้ง	3	แห่ง	คือท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ	 ดอนเมือง	 และล่าสุด	 คือ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 ซ่ึงภาคเอกชนได้
เข้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการแล้ว	 เมื่อ
แล้วเสร็จ	 อู่ตะเภาจะเป็นท่าอากาศยานท่ี 
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิและเมืองการบิน 
ในพื้นท่ี	 EEC	 (Eastern	 Economic	
Corridor)	โดยสามารถเช่ือมโยงการเดนิทาง 
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สถาน�ขนสงสนิคาทางลาํนํา้
เพือ่การประหยัดพลังงาน
จ.พระนครศรอียุธยา

สถาน�ขนสงสนิคาทางลาํนํา้
เพือ่การประหยัดพลังงาน
จ.พระนครศรอียุธยา

ทาเรือปากนํ้าปราณ

ทาเรือเขาตะเกียบ

ทาเรือแหลมบาลีฮาย

ทาเรือบางปู

ทาเรือบก จ.ขอนแกน

ทาเรือบก จ.นครราชสีมา

ทาเรือบก 
จ.ฉะเชิงเทรา

กพท. พร้อมเคยีงข้ำงผู้ประกอบกำร 
ฝ่ำฟันวิกฤตกิำรบินของไทย
	 ในอุตสาหกรรมการบินของไทย	 กพท.	
มีบทบาทส�าคญั	2	ประการ	คอื	1.	การก�ากบั 
ดูแลมาตรฐานด้านการบิน	 และ	2.	 การ
ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน
ให้สามารถด�าเนินกิจการไปได้ด้วยความ
สะดวก	คล่องตัว	ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
	 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	 กพท.	
ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ 
สายการบินในด้านต่างๆ	 เช่น	 ในช่วงท่ี
ด�าเนินการบินไม่ได้และมีการยกเลิกไฟลท์
จนสายการบินไม่มีรายได้	กพท.	ได้เข้าไป
ร่วมเจรจากับท่าอากาศยานต่างๆ	 เพื่อขอ
ลดค่าธรรมเนียมการข้ึนลงและการจอด
เครื่องบิน	 รวมท้ังยังได้พิจารณาผ่อนปรน
กฎระเบียบบางประการ	เช่น	การขยายระยะ
เวลาซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน	ให้แก่สายการบิน
ท่ีไม่สามารถน�าเครื่องบินไปซ่อมบ�ารุงใน
ต่างประเทศตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด
ตามปกติได้	 ซ่ึงต่อจากนี้	 กพท.	 ยังต้อง 
เตรียมความพร้อมด�าเนินการมาตรการ 
อ่ืนๆ	 อย ่างต ่อเนื่องให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์และตอบโจทย์ใหม่ๆ	ท่ีอาจเกดิ
ขึ้นได้จนกว่าวิกฤติโควิด-19	จะสิ้นสุดลง

พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

และขนส่งสนิค้าได้ท้ังทางถนน	ทางราง	และ
ทางน�้า	และในขณะเดียวกัน		รัฐบาลยังคง 
เดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคทั่ว
ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล		เตรยีมพร้อม
รองรบัการฟ้ืนตวัของธรุกจิการบิน	ภายหลงั 
ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19	อีกด้วย

รถไฟทางคู�
รถไฟสายใหม�
รถไฟความเร็วสูง
ทางรถไฟเดิม
ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง (อนาคต)
ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง (ป�จจ�บัน)
โครงการขยายทางหลวง
สายประธานให�เป�น 4 ช�องจราจร
ทางหลวงสายหลัก
เส�นทางเดินเร�อสินค�า (อนาคต)
เส�นทางเดินเร�อสินค�า (ป�จจ�บัน)
เส�นทางเดินเร�อท�องเที่ยว (อนาคต)
เส�นทางเดินเร�อท�องเที่ยว (ป�จจ�บัน)
ท�าอากาศยานหลัก
ท�าอากาศยานศุลกากร
ท�าอากาศยานไม�ศุลกากร
ท�าเร�อชายฝ��ง
ท�าเร�อน้ำลึก
ท�าเร�อลำน้ำ
ท�าเร�อบก
ท�าเร�อท�องเที่ยว
สะพานเชื่อมระหว�างประเทศ (อนาคต)
สะพานเชื่อมระหว�างประเทศ (ป�จจ�บัน)
จังหวัด/เมือง/สถานีรถไฟสำคัญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
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สแกน เพื่อชมช่วงหน่ึงของ
การสัมภาษณ์

Youtube : MOT Channel

	 ตราบใดท่ียังมีการเดินทางระหว่าง
ประเทศ	 ตราบนั้นอุตสาหกรรมการบินจะ
ยังด�ารงอยู่	 เพราะในการเดินทางระหว่าง 
ประเทศ	 ไม่มีวิธีใดท่ีจะสะดวก	 รวดเร็ว 
เทียบเท่ากับการบิน
	 เราควรใช้สถานการณ์โควิด-19	 เป็น 
บทเรยีนในการแก้ไข	ปรบัปรงุพฒันาโมเดล
ธุรกิจ	 การให้บริการ	 และสร้างเทคโนโลยี
ท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมการบินก้าวผ่าน
วิกฤติในครั้งนี้	 รวมไปถึงการเตรียมการ

คำดกำรณ์กำรฟื้นตัวของธุรกิจ
กำรบินของไทย
	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยเริ่มคลายล็อก
และรัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวภายในประเทศ	 ซ่ึงถือเป็นการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจระยะเร ่งด ่วนให ้กับ 
หลากหลายธุรกิจ	เช่น	โรงแรม	ร้านอาหาร	 
ร้านขายของท่ีระลึก	 การเดินทางท่ีเพิ่ม 
มากข้ึนจะช่วยกระตุ ้นธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
กับการคมนาคมขนส ่ง	 ซ่ึงรวมไปถึง 
สายการบินท่ีเริ่มฟื้นตัวเดินหน้าต่อไปได้
อีกครั้ง	
	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ประกอบการน่าจะต้อง
ใช้ความอดทนและปรับตัวไปอีกระยะหนึ่ง 
เพราะแม้ภายหลงัการสิน้สดุของสถานการณ์ 
โควิด-19	อุตสาหกรรมการบินน่าจะต้องใช ้
เวลาอย่างน้อย	2-3	ปีในการกลบัคืนสูส่ภาวะ
การขยายตัวดังเช่น	10	ปีที่ผ่านมา	โดยจะ
มีปัจจัยในเรื่องความม่ันใจของผู้เดินทาง 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก	และการปรบัตวั 
เข้าสูค่วามปกติใหม่	(New	Normal)	ในการ
เดินทาง	 ซ่ึงในช่วงเวลานับจากนี้ไปจนถึง
อนาคต	 น่าจะมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	
เช่น	การเช็กอิน	ระบบรกัษาความปลอดภยั
ด้วยการสแกนม่านตา		เข้ามาอ�านวยความ
สะดวกปลอดภัย	 และสร้างความมั่นใจใน
การเดินทางเพิ่มมากขึ้น

รองรับวิกฤติอื่นๆ	 ท่ีอาจเกิดข้ึนอีกได้ใน
อนาคต	
	 วันนี้เราอาจมองโควิด-19	 เป็นผู้ร้าย	
แต่หลังจากเราปรับตัวได้แล้ว	 ในอนาคต
เม่ือเรามองย้อนกลับมา	 เราอาจเห็นว่า 
โควิด-19	 เป็นปรากฏการณ์ท่ีผลักดันให้
เกดิพัฒนาการอย่างย่ิงใหญ่ของรปูแบบการ
ด�าเนินธุรกิจ	 และสร้างความเจริญรุดหน้า
ทางเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมการบิน	
อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน	ก็เป็นได้
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นำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม นำยอธิรฐั รตันเศรษฐ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม นำยถำวร เสนเนียม รฐัมนตรีช่วย
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม นำยชยัวฒัน์ ทองค�ำคูณ 
ปลดักระทรวงคมนำคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
คมนาคม	 บันทึกเทปถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2563	เม่ือวนัท่ี	22	มิถนุายน	 
2563	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(NBT)
 
 

นำยศกัด์ิสยำม ชดิชอบ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม และนำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยวำ่กำร
กระทรวงคมนำคม มอบอาหารกล่องและหน้ากากอนามยัให้แก่
โรงพยาบาลกลาง	เพือ่แสดงความขอบคณุบุคลากรทางการแพทย์ 
ท่ีปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19	 ภายใต ้ โครงการกิจกรรมจิตอาสาบ�า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์	“มีแล้วแบ่งปัน”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชิน	ีภายใต้ชือ่	“จติอาสาคมนาคม	ร่วมใจแบ่งปัน	ต้านภยัโควดิ”	 
เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2563	ณ	โรงพยาบาลกลาง	กรุงเทพฯ

ร่มหูกวาง
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นำยศกัด์ิสยำม ชดิชอบ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ตรวจการก่อสร้างโครงการทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข	35	สายธนบุร-ีปากท่อ	ตอน
ทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน-เอกชัย	เม่ือวนัท่ี	29	
มิถุนายน	2563	

นำยศักด์ิสยำม ชดิชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ตรวจโครงการทางพิเศษพระราม	3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2563	

นำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19	 และแจกหน้ากากผ้า 
ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า	MRT	 เม่ือวันท่ี	18	 มิถุนายน	
2563	ณ	สถานีรถไฟฟ้า	MRT	สุขุมวิท	
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นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช ่วยว่ำกำร 
กระทรวงคมนำคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษา
และการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมใน
ระบบ	5G	ระหว่างกรมท่าอากาศยาน	กับส�านักงาน	
กสทช.	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2563	เวลา	14.30	น.	
ณ	ส�านักงาน	กสทช.

นำงจตพุร เนียมสขุ ผู้ช่วยปลดักระทรวงคมนำคม เป็น 
ผูแ้ทนกระทรวงคมนาคมเข้ารบัรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	
ครั้งที่	9	(NACC	Integrity	Awards)	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	
2563	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	

นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช ่วยว ่ำกำร 
กระทรวงคมนำคม	ให้สมัภาษณ์ลงวารสาร	TRAINER	
ฉบับเดอืนมถินุายน	2563	ของสถาบันการบินพลเรอืน	
เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2563	ณ	กระทรวงคมนาคม	
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เช่น	 การประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน	 อันเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิด	
“คุณธรรมน�าการพัฒนา”	 สร้างความเข้มแข็งภายในให้บุคลากร
มีทัศนคติ	 วิธีคิด	 การประพฤติปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม	
จริยธรรม	 และมีจิตส�านึกร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 นำยชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนำคม 
ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม 
ได้แต่งตัง้คณะท�างานขับเคลือ่นการส่งเสรมิคณุธรรม	ส�านกังานปลดั 

กระทรวงคมนาคม	(สปค.)	ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดกรอบ
ทิศทางการด�าเนินงาน	 สนับสนุนให้หน่วยงานมีการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
คมนาคม	 พร้อมท้ังจัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานใน	
สปค.	 และก�ากับ	 ติดตามการด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 1	 (พ.ศ.	 
2559-2564)	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม	 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม	 
(พ.ศ.	2563-2565)
	 ท้ังนี้	 เพ่ือผลักดันให้ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพัฒนา
เป็นองค์กรคณุธรรม	จงึได้มีการจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิในเรือ่ง	
พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 และคุณธรรม	 “สามัคคี”	 ภายใต้ 
คณะท�างานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ	 ดังกล่าว	 โดยให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม	

ประกำศเจตนำรมณ์
ของหน่วยงำน

ประกำศเจตนำรมณ์
ในรูปคลิปวิดีโอ

โปสเตอร์รณรงค์
ต่อต้ำนกำรทุจริต

คมนาคม
ยึดคุณธรรม	น�าการพัฒนา
เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมสุจริต

วารสาร12

บอกเล่าข่าวคมนาคม 



นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
มอบนโยบายและร่วมแสดงความยินดี  

ในการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	

ครั้งที่	9	(NACC	Integrity	Awards)
 นำยชยัวฒัน์ ทองค�ำคณู ปลดักระทรวงคมนำคม ได้มอบ
นโยบายในการประชุมระหว่างผู้บริหารส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม	 กับส�านักงานรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	26	 มิถุนายน	2563 
โดยได้มอบแนวนโยบายในการด�าเนนิงานให้พฒันาและปฏบิตังิาน
ให้ถูกต้อง	รวดเร็วทันต่อสถานการณ์	และรับผิดชอบต่อหน้าที่	

นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  
(NACC Integrity Awards) จากพลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

					ในโอกาสนี้	ปลัดกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงการรับรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	9	(NACC	Integrity	Awards)	ตามที ่
ได้มอบหมายให้นำงจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
คมนำคม	 เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว	 จากพลต�ารวจเอก	
วชัรพล	ประสารราชกิจ	ประธานกรรมการส�านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	
พร้อมด้วย	 พลเอก	 บุณยวัจน์	 เครือหงส์	 กรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	สนามบินน�้า 
โดยแสดงความยินดีและขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีร ่วมกัน 

ด�าเนนิงานอย่างเตม็ความสามารถจนท�าให้ส�านกังานปลดักระทรวง 
คมนาคมและส�านกังานรฐัมนตร	ีได้รบัรางวัลเกยีรตยิศแห่งคณุธรรม 
จรยิธรรม	และความซ่ือสตัย์	น�ามาซึง่ความภาคภมิูใจแก่หน่วยงาน 
เป ็นอย่างย่ิง	 อีกท้ังยังตั้งปณิธานท่ีจะรักษาระดับคุณภาพ	

ศึกษาวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค	 เพ่ือพัฒนา 
และขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี	 เกิดค่านิยม 
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	 มีจรรยาบรรณ 
ในวชิาชีพ	และรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อไป
	 	 	 	 ท้ังนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติแห่งชาตไิด้จดัโครงการมอบรางวลัองค์กรโปร่งใส	ครัง้ท่ี	9 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม	 จริยธรรม
และความซ่ือตรง	 เพื่อยกระดับความโปร่งใส	 สร้างขวัญก�าลังใจ
และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน	องค์กร	สถาบัน	ท้ังภาครฐั	รฐัวสิาหกจิ	
ธุรกิจเอกชน	และนิติบุคคลอื่นๆ	ให้เป็นแบบอย่างที่ดี	เกิดค่านิยม 
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	 มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมมีความตัง้ใจในการเข้าร่วมโครงการฯ	เพือ่แสดงเจตจ�านง
ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 
โปร่งใส	 และมีธรรมาภิบาล	 โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัล	 จนเป็น	1	 ใน	20	หน่วยงาน	ที่ได้รับรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส	คร้ังท่ี	9	ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณามดีงันี้
 หมวดท่ี 1	องค์กรปฏบัิตภิารกจิอย่างมีความพร้อมรบัผดิชอบ	
(Good	Governance)
 หมวดท่ี 2	องค์กรปฏบัิตภิารกจิตามหลกันติธิรรม	(Corporate	
Governance)
 หมวดท่ี 3	 องค์กรให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรมท่ีเป็นสากล	 (Corporate	Social	
Responsibility:	CSR)
 หมวดท่ี 4	องค์กรด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส	มรีะบบการจัดซ้ือ 
จัดจ้างท่ีโปร่งใส	 เท่ียงธรรม	 ต่อต้านการทุจริต	 และการให้หรือ 
รับสินบน
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 หากเอ่ยถงึช่ือ ถนนลอยฟ้ำ ท่ีสวยตดิอันดบัต้นๆ	ของประเทศ	ทุกคนคงจะต้องนกึถงึ	
ทำงหลวงหมำยเลข 1081 เส้นทำงเชื่อมต่อจำกอ�ำเภอสันติสุข-อ�ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน ถนนเส้นดังกล่าวทอดยาวไปตามแนวภูเขาที่สูงชัน	 ลัดเลาะไปตามหุบเขา 
ย่ิงในช่วงฤดฝูนด้วยแล้ว	ธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์	และไอหมอกท่ีปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ		 
จะเป็นทัศนียภาพอันงดงามท่ีทุกท่านจะได้พบเจอตลอดเส้นทาง	 ราวกับว่าก�าลังลอยอยู่
บนฟ้า	วารสารราชรถฉบับนี้	จึงขอเชิญชวนทุกท่านไป	Check	In	ด้วยกัน

1081 ถนนลอยฟ้า
Unseen	แห่งใหม่จังหวัดน่าน
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 ทางหลวงหมายเลข 1081 สนัตสิขุ-บ่อเกลอื มีลกัษณะ
โดยรอบพื้นทีเ่ป็นภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อน	อีกทัง้ยังมีคันทางที่
คบัแคบ	ไม่สะดวกแก่การสญัจรไปมา	นอกจากนี	้เส้นทางบางช่วงยงัมี
ความลาดชันมาก	สภาพผวิจราจรโดยรวมช�ารดุเสยีหาย	ประกอบกบั 
ระบบระบายน�้าต่างๆ	 ไม่สมบูรณ์	 ท�าให้น�้ากัดเซาะและสร้าง 
ความเสียหายแก่เส้นทางหลายแห่ง	 ด้วยเหตุนี้	กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม จึงได้ด�าเนินการพัฒนาพื้นผิว 
และปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว เป็นถนนขนาด 2 ช่อง 
จราจร ตลอดสองข ้างทาง ติดต้ัง เครื่องหมาย
จราจร ป้ายบอกเตือนทางโค้งและดินสไลด์เป็นระยะ 
เพ่ือเพิม่ความปลอดภยั	และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีใช้ 
เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรและการขนส่ง

 นอกเหนือจากความปลอดภัย	 และความสะดวกสบายท่ีได้รับ
แล้ว	 ทางหลวงหมายเลข	1081	 ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น 
ถนนลอยฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของจังหวัดน่าน 
และของประเทศไทย	เนือ่งจากตลอดสายทางของถนนต้ังอยู่บน 
สันเขา	 สองข้างทางเป็นภูเขาลาดชันและมีลักษณะโค้งเว้า 
ไปตามไหล่เขา	 ท�าให้เกิดทางโค้งท่ีสวยงามตามธรรมชาติของ 
เส้นทาง	ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เขียวชอุ่ม	สลับ 
กบัวิวทิวทัศน์ของภเูขาท่ีทอดตวัเรยีงรายสลบัซับซ้อน	ซ่ึงบางแห่ง 
จะมีการท�านาแบบข้ันบันได	 นับเป็นทัศนียภาพท่ีงดงามจับตา 
มากที่สุดแห่งหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	จังหวัดน่าน จุดชมวิว	1715	จังหวัดน่าน
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	 ไม่เพียงเท่านี้	 บนทางหลวงหมายเลข	1081	 ยังมีไฮไลต์ที่น่า
สนใจ	คือ ทางโค้งหมายเลข 3	ในช่วงหลักกิโลเมตรที่	38-39	
ระยะทางประมาณ	300	เมตร	เป็นทางโค้งท่ีเกดิข้ึนจากการก่อสร้าง
ตามลักษณะทางธรรมชาติของแนวเส้นทาง	 ท�าให้เกิดเป็นถนนท่ี
โค้งคล้ายกับตัวเลข	3	 ท่ีโดดเด่นและสวยงาม	 เป็นท่ีชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
	 ตามแนวเส้นทางมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ	 ท่ีน่าสนใจให้แวะ 
เยี่ยมชมอีกมากมาย	เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา สถานที่
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์	 และจุดเด่นคือ ต้นชมพู
ภูคา	 ต้นไม้หายากท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลก	 จะผลิดอกให้เราได้
ยลโฉมเพียงปีละหนึ่งครั้ง	ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคมเท่านั้น จุดชมวิว 1715 ตั้งอยู่บนดอยภูคา	อีกหนึ่งจุด
ชมวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น�้าน่านและภูเขาท่ีวางตัวซ้อนกันเป็น
ช้ันๆ	 โดยมีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางถึง	1,715	
เมตร	ตามช่ือ	บ่อเกลือ แหล่งผลติเกลอืสนิเธาว์ท่ีได้มาจากใต้ดนิ	
ซึ่งในปัจจุบันมีบ่อเกลือเหลืออยู่เพียง	5	บ่อเท่านั้น	รวมถึงร้านรวง	
คาเฟ่	และที่พักริมทางอีกมากมาย

 หน้าฝนน้ี หากใครอยากขับรถไปสัมผัส
อากาศเย็นสบายๆ ผสมไอหมอก ชมทิวทัศน์
ของขุนเขาท่ีสลับซับซ้อน ราชรถชวน Check In  
ขอแนะน�า ทางหลวงหมายเลข 1081 สันติสุข- 
บ่อเกลอื ถนนลอยฟ้า ถอืเป็น Unseen อีกแห่งหน่ึง
ท่ีทุกคนไม่ควรพลาด

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	จังหวัดน่าน

บ่อเกลือ	จังหวัดน่าน
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เลือกโดยสารเร�อที่มีสภาพปลอดภัย
เลือกโดยสารเร�อที่ไม�มีผู�โดยสารจำนวนมากหร�อบรรทุกน้ำหนักเกิน 
และมีอ�ปกรณ�ช�วยชีว�ตทางน้ำ เช�น เสื้อชูชีพ ห�วงยาง ไว�บร�การแก�ผู�โดยสาร

ตั้งสติและเตร�ยมตัวให�พร�อม
เตร�ยมร�างกายให�พร�อม งดดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ทุกชนิด 
เลือกสวมใส�เสื้อผ�าที่รัดกุม ไม�อ��มน้ำ และเคลื่อนไหวสะดวก รวมถึงเลือกสวมใส�
รองเท�าที่ถอดออกง�าย สวมใส�เสื้อชูชีพ และงดพ�ดคุยโทรศัพท�ขณะโดยสารเร�อ 
ในกรณีท่ีว�ายน้ำไม�เป�น ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีหร�อนายท�ายเร�อ และผู�ควบคุมเร�อให�รับทราบ
เพ�่อให�ได�รับการช�วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ระมัดระวังและยืนในจ�ดที่ปลอดภัย
ระหว�างรอเร�อ ให�ยืนรอบนฝ��งหร�อท�าเทียบเร�อเท�านั้น ห�ามยืนรอบนโป�ะเร�อ
ที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต�อการเกิดโป�ะพลิกคว่ำ และต�องรอให�เร�อเทียบท�า
ให�เร�ยบร�อย จ�งเดินข�้น-ลงเร�ออย�างเป�นระเบียบ ไม�ลุกข�้นยืนพร�อมกัน เพราะจะทำให�
เร�อรับน้ำหนักข�างเดียวมากเกินไป และอาจทำให�เร�อพลิกคว่ำได� 

โดยสารเร�ออย�างปลอดภัย
การโดยสารเร�อควรกระจายการนั่งเพ�่อให�เกิดความสมดุล ไม�รวมกลุ�มนั่งบร�เวณ
ข�างใดข�างหนึ่งของเร�อมากเกินไป ไม�ยืนบร�เวณท�ายเร�อ ไม�นั่งบร�เวณกราบเร�อหร�อ
หลังคาเร�อ ในกรณีที่เร�อเอียง ให�ตั้งสติ อย�าตื่นตกใจ ให�ยึดจับพนักที่นั่งหร�อราวจับ
ให�มั่นคง ป�องกันการลื่นล�มไปยังฝ��งกราบเร�อที่เอียง  

โดยสารเร�อให�ปลอดภัย
ถึงจ�ดหมาย ไร�กังวล
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เรือด่วนเจ้าพระยา
เชื่อมโครงข่ายทางน�้าด้วยธงหลากสี
	 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19	ท่ีผ่านมา 
กระทรวงคมนาคมร่วมด�าเนินการตาม
มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	 จน
สถานการณ์เริม่คลีค่ลายไปในทิศทางท่ีดข้ึีน 
ตามล�าดับ	น�าไปสู่การผ่อนคลายระยะที่	5	
ระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบกลับมา
เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง	 รวมไปถึง
เรือโดยสารแม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการเดินทางท่ีส�าคัญของ
คนกรุงเทพฯ	
	 ปัจจุบัน	 เรือด่วนเจ้าพระยา	 (Chao	
Phraya	Express	Boat)	 ด�าเนินการ 
ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมเจ้ำท่ำ 
กระทรวงคมนำคม	ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับการเดินทางทางน�้าให้มีความ
ปลอดภัย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

2. เรือด่วนพิเศษธงเขียว (ปำกเกร็ด-
นนทบุรี-สำทร)	 เป ็นสายเดียวท่ีไป
ถึงอ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เช่ือมต่อกบั	MRT	สถานสีะพานพระนัง่เกล้า	 
(ท่าเรือพระนั่งเกล้า)	MRT	 สถานีบางโพ	
(ท่าเรือบางโพ)	 และ	BTS	 สถานีสะพาน
ตากสิน	 (ท่าเรือสาทร)	 ให้บริการรอบเช้า	

06.10-08.10	น.	รอบเย็น	16.05-18.05	น.	
ทุกวนัจนัทร์-ศกุร์	ค่าโดยสาร	13/20/32	บาท	 
(ตามระยะทาง)	
3. เรือด่วนพิเศษธงเหลือง (นนทบุรี-
สำทร)	 เป็นสายท่ีจอดน้อยท่ำ	 เหมาะ
ส�าหรับคนท่ีต้องการความเร่งด่วนเป็น
พเิศษ	เชือ่มต่อกบั	MRT	สถานบีางโพ	(ท่าเรอื
บางโพ)	 และ	BTS	 สถานีสะพานตากสิน	
(ท่าเรือสาทร)	 ให้บริการรอบเช้า	06.15-
08.20	น.	รอบเย็น	16.00-20.00	น.	ทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์	ค่าโดยสาร	20	บาทตลอดสาย

4. เรือด่วนพิเศษธงส้ม (นนทบุรี-วัด
รำชสิงขร)	 เป็นสายเดียวท่ีวิ่งระยะยำว
และเปิดให้บริกำรท้ังวันธรรมดำและ
วันหยุด เหมาะส�าหรับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม	สามารถเดนิทางไปยงัพพิธิภณัฑ์
ต่างๆ	 ได้มากมาย	 เช่น	 มิวเซียมสยาม	
(ท่าเรือท่าเตียน)	 พิพิธบางล�าพู	 (ท่าเรือ
พระอาทิตย์)	และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ
พระนคร	(ท่าเรือพระป่ินเกล้า)	หรอืเดนิเล่น 
ตามย่านชุมชนเก่าแก่	 เช่น	 เยาวราช	
(ท่าเรือราชวงศ์)	 ชุมชนกุฎีจีน	 (ท่าเรือ
สะพานพุทธ)	 และชุมชนบางล�าพู	(ท่าเรือ
พระอาทิตย์)	 ให้บริการ	06.00-19.00	 น.	
ค่าโดยสาร	15	บาทตลอดสาย	
5. เรือด่วนปรบัอำกำศธงแดง (บำงโพ- 
สำทร และนนทบุรี-สำทร)	 มีช่ือเรียก
ว่า	 Riva Express	 เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรก
เม่ือวันท่ี	1	 กรกฎาคม	2563	 ท่ีผ่านมา	 

ตำมมำตรฐำนสำกลอย่างครอบคลุม	
เพือ่ส่งเสรมิการเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคม
แบบไร้รอยต่อ	 และอ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้โดยสารทางเรือ
 เรือด่วนเจ้ำพระยำในปัจจุบันมี
ท้ังหมด 7 สำย	 ซ่ึงแต่ละสายใช้ธงต่างสี
เป็นสัญลักษณ์	ดังนี้
1. เรือด่วนธรรมดำ (ไม่มีธง) (นนทบุรี- 
วัดรำชสิงขร)	 เป็นสายหลักท่ีเน้นจอด 
ทุกท่ำ	 เช่ือมต่อกับ	MRT	 สถานีบางโพ	 
(ท่าเรือบางโพ)	MRT	 สถานีสนามไชย	
(ท่าเรือราชินี)	 และ	BTS	 สถานีสะพาน
ตากสิน	(ท่าเรือสาทร)	 ให้บริการรอบเช้า	 
06.45-07.30	น.	รอบเย็น	16.00	16.30	น.	 
ทุกวนัจนัทร์-ศกุร์	ค่าโดยสาร	9/11/13	บาท	
(ตามระยะทาง)	
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เช่ือมต่อกับ	MRT	 สถานีบางโพ	(ท่าเรือ

บางโพ)	MRT	 สถานีสนามไชย	(ท่าเรือ
ราชินี)	 และ	BTS	 สถานีสะพานตากสิน	
(ท่าเรือสาทร)	ให้บริการ	06.30-18.30	น.	
ทุกวันจันทร์-ศุกร์	 ค่าโดยสารราคาพิเศษ	 
30	บาทตลอดสาย	(จากราคาปกติ	50	บาท)	
จนถึงวันที่	30	กันยายน	2563	
6. เรือด่วนพิเศษธงฟ้ำ (พระอำทิตย์-
สำทร)	 หรือ	Chao Phraya Tourist  
Boat เป ็นเรือท ่องเท่ียว	 วิ่งระยะสั้น	
เน ้นจอดตามจุดท ่องเท่ียวส�าคัญตาม
แม่น�้าเจ้าพระยา	 เช่น	 มหาราช	 วัดอรุณ
ราชวราราม	ล้ง	1919	ไอคอนสยาม	และ
เอเชียทีค	(เฉพาะตอนเย็น)	 เปิดให้บริการ	
09.30-17.30	 น.	 ทุกวัน	 ค่าโดยสารราคา
พิเศษส�าหรับคนไทย	30	 บาทตลอดสาย	
(จากราคาปกติ	60	 บาท)	 จนถึงวันท่ี	31	
สิงหาคม	2563	

 ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ใคร
ไม่มีแผนไปเท่ียวไหน ก็สามารถ 
น่ังเรือเท่ียวรอบเกาะรตันโกสนิทร์ 
เปลี่ยนบรรยากาศ เลี่ยงรถติด
ในตัวเมือง นอกจากจะสะดวก
และรวดเรว็แล้ว ค่าเดนิทางยงัถกู 
แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยนะครบั
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น33  ปากเกร็ด
น32  วัดกลางเกร็ด
น31/1 บ�านพักข�าราชบร�พารติวานนท�
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น27  วัดตึก
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น13  พระอาทิตย�
น12  พระป��นเกล�า
น11  ท�ารถไฟ
น10  วังหลัง (พรานนก)
 มหาราช 
น9  ท�าช�าง
น8  ท�าเตียน
 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาว�หาร
น7  ราชินี
น6/1  ยอดพ�มาน
น6  สะพานพ�ทธ
น5  ราชวงศ�
 ล�ง 1919
น4  กรมเจ�าท�า
 ศูนย�การค�าร�เวอร�ซิตี้ 
น3  สี่พระยา
 ไอคอนสยาม
น2  วัดม�วงแค
น1  โอเร�ยนเต็ล
 สาทร (ตากสิน)
ต1  วัดเศวตฉัตร 
ต2  วัดวรจรรยาวาส
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MRT สายสีน้ำเง�น 

BTS สายสีเข�ยวเข�ม

MRT สายสีน้ำเง�น 

MRT สายสีน้ำเง�น 

MRT สายสีม�วง 

7. เรือด่วนพิเศษธงทอง (วังหลัง-
สำทร) เป ็นสาย เป ิด ใหม ่ ท่ีรองรับ 
ผู้โดยสำรจำกไอคอนสยำม	วิง่ระยะสัน้	 
จอดเพยีง	6	ท่า	เริม่ตัง้แต่วงัหลงั	(พรานนก)	
ท่าช้าง	 วัดอรุณราชวราราม	 ราชวงศ์	
ไอคอนสยาม	และสาทร	ให้บริการ	09.15-
19.15	 น.	 ทุกวัน	 ค่าโดยสาร	20	 บาท	
ตลอดสาย	
	 ท้ังนี้	 กรมเจ้าท่า	 กระทรวงคมนาคม	
พร ้อมสนับสนุนกำรเดินทำงวิถี ใหม่ 
หรือ Transport New Normal	 โดย
ก�าชับให ้พนักงานและผู ้ โดยสารสวม
หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง	 ตรวจ
คัดกรองผู ้ โดยสาร	 จัดจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์	 รักษาระยะห่างทางสังคม	 
(Social	Distancing)	 และลดการสัมผัส
ระหว่างพนกังานและผู้โดยสารให้น้อยท่ีสดุ	
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้
กับผู้โดยสารทุกคน

ธงทอง

ธงฟ�า

ธงแดง

ธงส�ม

ธงเหลือง

ไ�ม�มีธง

ธงเข�ยว

สัญลักษณ�

 ป�ดปรับปรุง

 ท�าเร�อชั่วคราว

 เร�อด�วนธรรมดา (ไม�มีธง)

 เร�อด�วนพ�เศษธงเข�ยว

 เร�อด�วนพ�เศษธงเหลือง

 เร�อด�วนพ�เศษธงส�ม

 เร�อด�วนปรับอากาศธงแดง

 เร�อด�วนพ�เศษธงฟ�า

 เร�อด�วนพ�เศษธงทอง

น22

น8
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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

ดื่มไม�ขับ10 ข�อ คมนาคมปลอดภัย เคร�งครัดว�นัย 
ด�วยความห�วงใยในความปลอดภัยของผู�ใช�รถใช�ถนนในช�วงวันหยุดเทศกาลหร�อสุดสัปดาห� 
กระทรวงคมนาคมแนะแนวทางการขับข�่อย�างปลอดภัย เร��มต�นง�ายๆ ด�วยตัวเราเอง 

ทั้งนี้ จากสถิติอ�บัติเหตุ พบว�าสาเหตุหลักเกิดจากเมาแล�วขับ กระทรวงคมนาคมจ�ง

ขอเชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิกเหล�า ตลอดช�วงเข�าพรรษา 3 เดือนนี ้
โดยลงนามออนไลน� เพ�่อเข�ารับการบำบัดรักษาให�เลิกดื่มได�อย�างถาวร 
สอบถามเพ��มเติม  โทร 0 2590 3342 หร�อสายด�วน 1422

สแกน
เพ�่อลงนามออนไลน�

ตรวจสภาพรถ
ก�อนออกเดินทาง

เติมลมยาง ตรวจสอบ
เคร�่องยนต�และ

ความพร�อมของรถ

เตร�ยมเคร�่องมือฉุกเฉิน
ประจำรถ เช�น ล�อ-ยางอะไหล� 

แม�แรง สายพ�วงแบต 
สายลากรถ ไฟฉาย

ดื่มไม�ขับ ศึกษาเส�นทางให�พร�อม คาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดการเดินทาง

สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง 
ทั้งคนขับ คนซ�อน

ไม�ขับเร็ว
เกินกฎหมายกำหนด

งดแชท งดโทร ระหว�างขับข�่ ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย�างเคร�งครัด

ง�วงต�องพัก 

ดีๆ Story@MOT


