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เดินหน�า "ระบบตั๋วร�วม"

เชื่อมต�อขนส�งสาธารณะ

สะดวก รวดเร�ว ราคาประหยัด



	 เทิดพระมหากรุณาธิคุณ	 	ทรงเกื้อหนุนทั่วแคว้นแดนสยาม

ซ้องสรรเสริญพระบุญญาเกริกพระนาม	 ทรงปลุกความเป็นไทยให้เรืองรอง

ศิลปาชีพทรงคุณค่าผ้าไหมไทย	 ทั้งป่าไม้ทรงพิทักษ์ประจักษ์ผอง

สองพระบาทก้าวนำาลำ้าครรลอง	 	ทั่วถิ่นไทยเรืองรองไร้กันดาร

	 น้อมกราบประนมก้มเกศี	 พระพันปีทรงพระเกษมศานต์

ปวงประชาล้วนภักดีศิระกราน	 	สุขสราญพระการุณย์หนุนเนื่องไทย

เชิญพระรัตนตรัยอันไพสิฐ	 	พิบูลสถิตเรืองสวัสดิ์นิรัติศัย

เป็นมิ่งขวัญไทยทั่วหล้าถวายชัย	 พระพันปีศรีชาติไทยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงคมนาคม



MOT FOCUS
เดินหน้า "ระบบตั๋วร่วม" 
เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ 
สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด

Voice & Vision
เดินหน้าแผนคมนาคม 
ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

ร่มหูกวาง

Update ข่าวคมนาคม

ราชรถชวน Check-in
แนะนำาสถานที่ 
ตามเส้นทางเรือโดยสารแม่นำ้าเจ้าพระยา

MOT Smart Life
ซื้อตั๋วรถไฟ สะดวก ง่าย
ด้วยเครื่องจำาหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 
Ticket Vending Machine : TVM

ราชรถ Knowledge
Smart Pier 
ยกระดับโครงข่ายขนส่งสาธารณะทางนำ้า 
ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Safety Tips
เดินทางอุ่นใจ 
ด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
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ส า ร บั ญ

คณะผูู้�จััดทำำา
ทำี่ปรึกษา
นายพิศักด์ิ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  และโฆษกกระทรวงคมนาคม
นางสาวดุจดาว เจริญผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  และรองโฆษกกระทรวงคมนาคม

บรรณาธิการ
ผู้อำานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

จััดทำำาโดย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โทรศัพท์ 0 2283 3024 โทรสาร 0 2281 6300
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

ถ� อ ย แ ถ ล ง
  เข้าสู่เดือนสิงหาคม ช่วงเวลานี้หลายพื้นที่มีฝนตกชุก 
หนาแน่น ขอให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังการเดินทาง  
ตรวจสอบสภาพรถ สภาพอากาศ เพือ่ความปลอดภยั และไมว่า่
จะเดินทางหรือดำาเนินกิจวัตรใด ๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ทางสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั เพือ่ลดความเสีย่งและปลอดภยั
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กับตนเอง
และคนรอบข้างนะครับ
 วารสารราชรถฉบับนี้  ขอนำาเสนอความคืบหน้า 
การใชง้านระบบตัว๋รว่ม ทีเ่ปน็การยกระดบัการใหบ้รกิารขนสง่
สาธารณะด้วยบัตรโดยสารใบเดียวในทุกระบบการเดินทาง  
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางได้ พร้อมกับบทความปาฐกถาพิเศษของ  
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ที่กล่ าวถึ งแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมต่อ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ
 นอกจากนี้ ขอพาไปพบกับการปรับปรุงการบริการ
ท่าเรือโดยสารในแม่นำ้าเจ้าพระยาให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ  
“Smart Pier” ที่มีความสะดวก ทันสมัย มาตรฐานระดับ
สากล และการเปิดให้บริการตู้จำาหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ของระบบรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ลดการติดต่อสัมผัส พร้อมสาระข่าวสารในการดำาเนิน
ภารกิจโครงการของกระทรวงคมนาคม รออยู่ภายในเล่มครับ
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กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 
เมืองหลักสำาคัญในภูมิภาค ทั้งระบบราง ถนน และทางนำ้า พร้อมทั้งดำาเนินการตามนโยบายในการให้ประชาชน
ใช้ระบบต๋ัวร่วมในการเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง เพื่อรองรับการเช่ือมต่อและการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 

ให้มคีวามสะดวกรวดเรว็ ส่งเสรมิการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ซึง่เมือ่ดำาเนนิการแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ระบบตัว๋รว่มจะครอบคลมุ
ทั้งการเดินทางโดยรถไฟฟ้าทุกสายทาง รถโดยสารประจำาทาง เรือโดยสารประจำาทาง รวมถึงระบบทางพิเศษด้วย

เมื่อใช�ตั๋วร่วม จัะเกิดประโยชน์อย่างไร
 ระบบตั๋วร่วม คือระบบการชำาระค่าโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรเพียงใบเดียว สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
ระบบการเดินทาง เป็นแบบแผนท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ระบบตั๋วร่วมจะทำาให้ค่าโดยสารถูกลง ช่วยลดภาระ 
ค่าเดินทางของประชาชน และเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดอุปสรรคการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยลด 
มลภาวะ พร้อมเช่ือมต่อการเดินทางทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำามาใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างระบบจะไม่คิด 
ค่าแรกเข้า จะทำาให้ค่าโดยสารระบบรางถูกลงกว่า 30%
 ตั๋วร่วมยังสามารถพัฒนานำาไปใช้ชำาระค่าสินค้าหรือบริการได้ในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ จ่ายค่าจอดรถ หรือ 
ใช้ซื้อตั๋วภาพยนตร์ได้ในบัตรเดียวกัน และยังเป็นระบบที่สนับสนุนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานระบบการชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐที่มุ่งสู่ 
การเป็นสังคมแบบไร้เงินสด (Cashless Society) 
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 ปัจจุบันการเดินหน้าพัฒนาในการใช้ระบบตั๋วร่วมเป็นนโยบายที่ นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ไดใ้หค้วามสำาคญั และเรง่รดัเดินหนา้เพือ่การพัฒนาคณุภาพการให้บริการประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั โดยมกีารแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ  
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) จำานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการกำาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี 
และสถาปัตยกรรมองค์กร และคณะอนุกรรมการด้านการกำาหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้ เพื่อดำาเนินงานพัฒนา
ตั๋วร่วมให้สามารถนำามาใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการดำาเนินงานเป็น 2 ระยะคือ ระยะสั้นด้วยการเร่งพัฒนาระบบจัดเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติ และระยะยาวคือการพัฒนาระบบตั๋วร่วมในรูปแบบ Account Based Ticketing 

เร่งพัฒนาระบบ AFC ใช�เดินทำางข�ามระบบรถไฟฟ้า
 การดำาเนินงานในระยะแรก คือเร่งพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection: AFC) ให้บัตรโดยสาร
รถไฟฟ้าแต่ละประเภทในปัจจุบัน ได้แก่ บัตรแมงมุม ซึ่งมีผู้ถือบัตรอยู่ 0.2 ล้านใบ บัตร MRT Plus และ MRT จำานวน 2 ล้านใบ และ 
บัตร Rabbit จำานวน 14.2 ล้านใบ สามารถใช้เดินทางข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนำ้าเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
(สายสีเขียว) และส่วนต่อขยาย
 โดยระยะแรกจะใช้ได้กับระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้การกำากับของ รฟม. รฟท. และ รฟฟท. ก่อน (รถไฟฟ้า  
MRT รถไฟชานเมอืงสายสแีดง และรถไฟฟา้แอรพ์อร์ต เรล ลงิก)์ และในอนาคตจะดำาเนนิการขยายการใหบ้รกิารเพ่ือใหค้รอบคลมุทกุระบบ
ขนส่ง ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำาทาง ระบบทางพิเศษ และเรือโดยสารต่อไป

รองรับอนาคต ด�วยระบบตั๋วร่วม ABT และ CCH 
 ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคม รฟม. และธนาคารกรุงไทย กำาลังพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมแบบ Account Based Ticketing: ABT ซึ่งเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีแบบการใช้บัญชีระบุตัวตนผู้โดยสาร ซึ่งในอนาคต
จะทำางานร่วมกับระบบ Central Clearing House: CCH หรือศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
 วิธีการนี้เป็นการใช้บัตรผ่านระบบบัญชี ซึ่งนำาบัตรเครดิตชนิด EMV (Europay Mastercard and Visa) มาใช้เป็นตั๋วร่วมสำาหรับ
ระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งจะทำาให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางก่อน แล้วชำาระเงินภายหลังพร้อมรอบการชำาระบัตรเครดิต เป็นระบบ 
ที่สามารถขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง ทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำาทาง ระบบทางพิเศษ และเรือโดยสาร ปัจจุบัน 
ได้มีการใช้งานบนรถโดยสารประจำาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยจะขยายให้ครอบคลุมรถโดยสารของเอกชนร่วมบริการ  
และได้เริ่มโครงการนำาร่องในการใช้กับเรือไฟฟ้าโดยสาร (MINE Smart Ferry) แล้ว
 สำาหรับการใช้เทคโนโลยี ABT ได้นำามาใช้กับทางด่วนหรือทางพิเศษในบางเส้นทางแล้ว ประกอบด้วย ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพ ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร  
ส่วนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีนำ้าเงินและสายสีม่วง คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานภายในเดือนมกราคม 2565 และในอนาคตอันใกล้ 
ระบบตั๋วร่วมแบบ ABT ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งเพื่อใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีแดง และทางพิเศษดอนเมืองโทลเวย์ คาดว่าจะสามารถ
ใช้งานได้ภายในสิ้นปี 2564 
 การนำาระบบตั๋วร่วมมาใช้จะให้ความสำาคัญถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีการเช่ือมโยงข้อมูล 
อยา่งเปน็ระบบ รวมถึงการกำาหนดอตัราค่าโดยสารหรอือตัราคา่ธรรมเนยีมการเดนิทางทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม โดยคำานงึถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นสำาคัญ

หมายเหตุ : * ทางพิเศษบูรพาวิถีอยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะเปดใหบริการภายในไตรมาส 4 ป 2564 และทางพิเศษฉลองรัชอยูระหวางดําเนินการ

ความก�าวหน�าการนําเทคโนโลยี Account Based Ticket มาใช�ในระบบตั๋วร�วม
แผนงานการนําบัตร EMV contactless มาใช�กับระบบขนส�งมวลชนสาธารณะป� 2564 - 2565

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2564 2565

ทางด�วน

รถไฟฟ�า

รถโดยสายประจําทาง

เร�อโดยสาร

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
อุดรรัถยา ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

(ครบทุกดาน 8 ก.ค. 64) ทางพิเศษบูรพาวิถี

UAT สาย M9
Launch สาย M9 
(M-Flow)

ดอนเมืองโทลเวย 
*กําหนดการสําหรับสายทาง M7 อยูระหวางหารือ

ทดสอบระบบ Back end และ 
Fare System

Pilot launch 
end to end

Pilot launch
EMV all System

Pilot launch end to end 
กําหนดการ Public launch อยูระหวางหารือ

Pilot launch 
รถของเอกชน จํานวน 10 คัน

ขยายเสนทาง รถของเอกชน 
จํานวน 36 คัน

รถโดยสารประจําทาง 
ขสมก. 3,000 คัน 
Contactless EDC

Pilot launch 
เรือโดยสารไฟฟา จํานวน 6 ลํา

ขยายเสนทาง 
รถประจําทางของเอกชน 10 เสนทาง 
ครบจํานวน 328 คัน

E-ticket สําหรับโครงการ
รถเมลไฟฟา (แผนฟนฟู) 
รถโดยสารประจําทาง ขสมก.

ขยายจํานวนเรือโดยสารไฟฟา
ครบจํานวน 27 ลํา

 (ขอมูล ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564)
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "Empowering Thailand 2021"  
เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน ผ่านรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยกล่าวถึงรายละเอียดของ 

การดำาเนินงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมในมิติ บก ราง อากาศ และนำ้า ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อประชาชนไทยและต่อนานาประเทศ ในการจะมีระบบขนส่งที่ปลอดภัย 
รวดเร็ว อีกทั้งช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน
 
เพิ่มศักยภาพรองรับนักทำ่องเทำี่ยวกว่าปีละ 200 ล�านคน
 การพัฒนาคมนาคมในมิติทางอากาศในวันนี้มีความสำาคัญมาก โดยเฉพาะกรณีการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ 
เปิดประเทศภายใน 120 วัน และโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox) ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ มีอาณาเขตชัดเจน จะสามารถควบคุมการเข้าออกได้ จากตัวเลขในเบื้องต้นมีการจอง  
Slot แรกมาแล้วกว่า 80-90% 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว สร้างรายได้กว่าปีละ 1.9 ล้านล้านบาท โดย 90% ของนักท่องเที่ยวเดินทาง
โดยทางอากาศ ปัจจุบันไทยมีสนามบินนานาชาติจำานวน 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย และหาดใหญ่ 
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว บวกกับการพิจารณาเปิดประเทศ และการสร้าง Gateway ทางอากาศ เราจำาเป็นต้องสร้าง  
Runway แห่งที่ 3 สำาหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้ดำาเนินการก่อสร้างแล้ว เพ่ือสร้างความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
เป็นปีละ 90 ล้านคน พร้อมกับการพัฒนาองค์ประกอบอื่น ๆ ของสนามบิน ได้แก่ อาคารที่พักผู้โดยสาร (Terminal) ซ่ึงขณะนี้ 

V o i c e  &  V i s i o n

เดินหน้าแผนคมนาคม 
ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
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เรามี Main Terminal ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงปีละ  
60 ล้านคนเท่านั้น เราจึงพยายามผลักดันการก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ North, East  
และ West Extension Terminal ส่วนสนามบินดอนเมือง  
ตั้งเป้าขยายให้รองรับได้ไม่ตำ่ากว่าปีละ 40 ล้านคน และ 
ในปี 2568 เราจะมีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รองรับ
นักเดินทางจำานวน 60 ล้านคน ซึ่งเมื่อรวมกับสนามบิน
นานาชาติอีก 4 แห่ง เชื่อว่าประเทศไทยจะรับนักท่องเที่ยว
ได้ไม่ตำ่ากว่าปีละ 200 ล้านคน คิดเป็น 2-3 เท่าของปัจจุบัน

โครงข่ายคมนาคมไทำย เชื่อมสู่โครงข่ายโลก
 การจะทำาใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางคมนาคมของภมูภิาค อกีมิติการพัฒนาทีส่ำาคญัคอืการขนสง่ทางนำา้ ประเทศไทยมศีกัยภาพ
ด้านคมนาคมทางนำ้าเนื่องจากมีทะเลและมหาสมุทร ได้แก่ อ่าวไทย และอันดามัน แต่ศักยภาพนี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัย 
การสร้างให้เกิดข้ึน ปัจจุบันเรามีวิธีการท่ีไม่ต้องทำาลายสิ่งแวดล้อมหรืออาศัยการลงทุนที่มหาศาลอย่างการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อ 
เส้นทางขนส่ง เราได้ศึกษาโครงการ "Land Bridge" เชื่อมต่อฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย ด้วยระบบ MR Map หรือรถไฟรางคู่และมอเตอร์เวย์  
ซึ่งในการดำาเนินการก็จะยึดแนวทางที่เป็นเส้นตรงที่สุด ราบที่สุด สั้นที่สุด เพื่อให้ต้นทุนโลจิสติกส์ตำ่าที่สุด แต่ละฝั่งจะมีท่าเรือนำ้าลึกระดับ  
15 เมตรขึ้นไป มีระบบ Automation นี่จะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ที่จะช่วยประหยัดเวลาสำาหรับคนที่จะเดินทาง
จากสองฝั่งตะวันออกและตะวันตก จากเดิมที่ต้องอาศัยช่องแคบมะละกา ซึ่งในปี 2565 จะได้เห็นโครงร่างของ Land Bridge นี้
  Land Bridge ยังเป็นการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงมีกำาหนดแผนแล้วเสร็จปี 2568 พร้อมกับ 
การมสีนามบินอูต่ะเภา รถไฟความเร็วสูงเชือ่ม 3 สนามบนิ การพฒันาท่าเรอืมาบตาพุดระยะที ่3 และการขยายมอเตอรเ์วย์เสน้หมายเลข 7  
ที่จะเชื่อมไปยังเมืองการบินที่อู่ตะเภา สิ่งเหล่านี้จะเป็นเส้นเลือดหลักที่จะทำาให้นักลงทุน นักท่องเที่ยว มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการเดินทาง เปิดประตูให้ EEC สามารถไปยังฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือฝั่งอันดามันได้ใกล้ขึ้น
 ส่วน "MR Map" หรือโครงการรถไฟคู่มอเตอร์เวย์ พร้อมด้วยถนนคู่ขนาน เลียบทางรถไฟ/มอเตอร์เวย์ (Service Road)  
เกิดจากการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมว่าควรมีการบูรณาการวางระบบทางบกและทางราง เป็นเส้นทางเหนือจรดใต้ 3 เส้นทาง  
และเส้นทางจากตะวันตกไปตะวันออกอีก 6 เส้นทาง เส้นทางเหล่านี้เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่โลกหรือนานาประเทศได้ใช้ 
 
พัฒนาระบบรางต่อเนื่อง คำาตอบการลงทำุนด�านโลจัิสติกส์
 ระบบราง นับเป็นคำาตอบข้อหนึ่งเรื่องการลงทุนด้านโลจิสติกส์ โดยกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาใน 3 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 
รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง กระทรวงฯ ได้มีการดำาเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนจาก
เส้นทางขนส่งเดิมคือทางบกมาเป็นทางราง มีเป้าหมายย้ายระบบโลจิสติกส์ไปบนทางรางให้ได้ 30% โดยเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน 
 ในส่วนของโครงข่ายรถไฟฟ้า ปัจจุบันเรามี 14 เส้นทาง จะแล้วเสร็จปี 2570 รวมระยะทาง 554 กิโลเมตร ซึ่งจะตอบโจทย ์
ทั้งเรื่องการช่วยแก้ไขปัญหาจราจร และมลภาวะ PM2.5 อันเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลก ทำาให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง  
โดยที่เป็นรูปธรรมแล้วในทุกวันนี้ คือ "สายสีเขียว" ซึ่งวิ่งจากสมุทรปราการผ่านสุขุมวิท ไปถึงจังหวัดปทุมธานีที่สถานีคูคต  
"สายสีนำ้าเงิน" ที่วิ่งเป็นวงกลมจากเตาปูนอ้อมไปฝั่งธน ไปทางจรัญสนิทวงศ์ และจะมี "สายสีแดง" วิ่งจากรังสิตลงมาที่บางซื่อ พร้อมเปิด 
ทดลองให้บริการในเดือนสิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปลายปี 2564 นี้ โดยจะมีสถานีกลางบางซื่อที่เราลงทุนถึง  
3 หมื่นกว่าล้านบาทและได้สร้างเสร็จแล้ว เป็นสถานีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
 ขณะที่รถไฟความเร็วสูงในอนาคตจะประกอบด้วย 2 เส้นด้วยกัน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เชื่อมไปยังจีน 
ผ่านประเทศลาว และอีกเส้นหนึ่งจากบางซ่ือไปยังแหลมฉบัง (รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน) ซ่ึงการพัฒนาเหล่านี้จะทำาหน้าที่ 
เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ให้ประเทศได้อย่างสมบูรณ์
 แผนงานตา่ง ๆ  ของกระทรวงคมนาคม จะชว่ยขบัเคล่ือน 
อนาคตของประเทศไทยผ่านการลงทุนภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริม 
การทอ่งเทีย่ว การสง่ออก และการลงทุนของภาคเอกชน เพือ่ให้
เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัว และเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ
ในการพลิกโฉมประเทศไทยใหก้ลายเปน็ศนูยก์ลางการคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาค

7

สแกนเพื่อชมวิดีโอปาถกฐาพิเศษ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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ร่ ม หู ก ว า ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม บันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
MCOT HD โดยม ีนายอธริฐั รตันเศรษฐ รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม  
นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน  
รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม บันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยมี  
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรศักดิ์  
หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร  
ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม  
และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบันทึกเทป
โทรทัศน์ถวายพระพรฯ
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำาเนินงานโครงการเร่งด่วน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจัโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทำรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำาเนินงานแก่ 
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำากัด (รทส.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 
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U p d a t e   ข่ า ว ค ม น า ค ม

 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ศกึษาความเหมาะสม ออกแบบเบือ้งตน้ ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และวเิคราะหร์ปูแบบโมเดลการพฒันาการลงทนุ  
(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
 ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้า 
โครงการว่าท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้า 
การศึกษาโครงการ โดยมีความก้าวหน้า
ที่สำาคัญคือ การคัดเลือกตำาแหน่งท่าเรือ 
ทีเ่หมาะสมของฝัง่อา่วไทยและฝัง่อนัดามนั  
พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกที่ตั้ ง
ท่าเรือ ในด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ดา้นการลงทนุ และดา้นสงัคม โดยคดัเลอืก
พื้นที่ศักยภาพที่มีความเหมาะสมที่จะ
พฒันาเปน็ทา่เรอืแหง่ใหมข่องประเทศไทย  
รองรับเรือขนส่งสินค้าจากฝั่งอ่าวไทย  
จังหวัดชุมพร และฝั่งอันดามัน จังหวัด
ระนอง โดยนอกจากจะเป็นตำาแหน่ง 
ที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือแล้ว แนวเส้นทางเชื่อมต่อทั้ง 2 ท่าเรือ ต้องมีระยะทางที่สั้นและตรงที่สุด รวมถึง
ประหยัดเวลาในการเดินทางมากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้เส้นทางขนส่ง Land Bridge  
ในอนาคต ซึ่งจะทำาการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ สอดคล้องกับตำาแหน่งท่าเรือและแนวเส้นทางครอบคลุมครบทุกมิติ และนำาตำาแหน่งที่ตั้งท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง  
ดำาเนินการจัดทำาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพิจารณาผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบและปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พบว่าการขนส่งสินค้าทางทะเล  
มีมากถึง 80% ของการขนส่งสินค้าของโลก หรือคิดเป็นปริมาณสินค้าเท่ากับ 11.1 พันล้านตัน และมีการขนส่งผ่าน 
ช่องแคบมะละกามากถึง 1 ใน 4 ของการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลก โดยหนึ่งในประเภทสินค้าที่มีการขนส่ง 
ทางช่องแคบมะละกามากที่สุด คือการขนส่งสินค้าประเภทนำ้ามัน (Tanker) ซึ่งการพัฒนาเพื่อดึงดูดให้เรือขนส่งนำ้ามัน
ขนาดใหญ่ และเรือขนส่งสินค้า ให้หันมาใช้เส้นทาง Land Bridge ในอนาคต จะเป็นโจทย์สำาคัญของการศึกษาโครงการ 
เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางนำ้าของภูมิภาคอาเซียน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้คณะทำางานศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ 
สายการเดินเรือต่าง ๆ  มาใช้บริการโครงการ Land Bridge ได้ รวมถึงให้พิจารณาการเพิ่มของปริมาณการนำาเข้า - ส่งออก 
ทางนำ้า ภายหลังจากมีการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ (SEC) เปรียบเทียบแนวทางเลือกการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ระหว่างการทำาอุโมงค์
แยกระหว่างรถไฟและรถยนต์ และการทำาอุโมงค์รวมทั้งรถไฟและรถยนต์ นอกจากนี้ให้คำานึงถึงชุมชน วิถีชีวิต และ
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านด้วย

กระทรวงคมนาคมติดตามความก้าวหน้าสำาคัญ
โครงการ Land Bridge 
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 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการศึกษา 
แผนพัฒนาโครงข่าย MR-Map เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านการประชุมทางไกล (Video  
Conference) โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานศึกษาจัดทำาแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ 
ระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) ของกรมทางหลวง ปัจจุบันงานศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำา 
โครงข่ายในเบื้องต้น และคัดเลือกโครงการนำาร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยผลการคัดเลือกเส้นทางนำาร่อง 
จาก 10 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง MR1 ตาก (ด่านแม่สอด) - นครพนม (ด่านนครพนม) เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี  
(ด่านเจดีย์สามองค์) - อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) เส้นทาง MR3 กาญจนบุรี (ด่านพุนำ้าร้อน) - สระแก้ว  
(ด่านอรัญประเทศ) เส้นทาง MR4 ชลบุรี - ตราด (ด่านคลองใหญ่) เส้นทาง MR5 ชุมพร - ระนอง เส้นทาง MR6 ภูเก็ต -  
สุราษฎร์ธานี เส้นทาง MR7 เชียงราย (ด่านเชียงของ) - สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซีย) เส้นทาง MR8 หนองคาย  
(ด่านหนองคาย) - ชลบุรี (แหลมฉบัง) เส้นทาง MR9 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ) - สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) เส้นทาง MR10 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 

 โดยได้พิจารณา 4 โครงการนำาร่อง
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
 1. เส้นทาง MR5 ชุมพร - ระนอง  
ระยะทาง 108 กิโลเมตร โดยการศึกษา
จะสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา 
ความเหมาะสมโครงการ Land Bridge 
ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง 
ฝั่งทะเลอันดามัน - อ่าวไทย ให้เป็น
ศูนย์กลางการเดินเรือในภูมิภาค 
 2. เส้นทาง MR8 หนองคาย  
(ด่านหนองคาย) - ชลบุรี (แหลมฉบัง)  
ช่วงนครราชสีมา - แหลมฉบัง ระยะทาง 
288 กิโลเมตร โดยเบ้ืองต้นกรมทางหลวง

คาดว่าการพัฒนาโครงการนี้จะประกอบด้วย ด่านเข้า - ออก 10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 11 แห่ง อุโมงค์ 3 แห่ง  
และ Rest Area 8 แห่ง
 3. เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) - อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา -  
อุบลราชธานี ระยะทาง 440 กิโลเมตร โดยเบื้องต้นกรมทางหลวงคาดว่าการพัฒนาจะประกอบด้วย ด่านเข้า - ออก  
10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 9 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง
 4. เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ระยะทางรวม 319 กิโลเมตร 
  ในการนี้ได้มีการพิจารณารูปแบบการกำาหนดหมายเลขเส้นทางทั้ง 10 เส้นทาง โดยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ
การกำาหนดหมายเลขเส้นทาง MR-Map ให้เป็นระบบตามมาตรฐานต่อไป    
  โครงการแผนพัฒนาโครงข่าย MR–Map จะช่วยแก้ปัญหาโครงข่ายระบบคมนาคม ลดความซำ้าซ้อน 
ในการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของโครงการต่าง ๆ  และยังช่วยแก้ไขปัญหาเส้นทาง 
รถไฟที่วิ่งผ่านเขตชุมชนเมือง ที่ทำาให้เกิดปัญหาการจราจรและการแบ่งแยกพื้นที่ รวมถึงยังช่วยให้การขนส่งสินค้า 
ทางรางเป็นไปด้วยความสะดวก และลดปัญหาการขนส่งสินค้าทางรางเข้าสู่พื้นที่ในเขตเมืองใหญ่อีกด้วย

กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการศึกษาแผนพัฒนา
โครงข่าย MR-Map
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ร า ช ร ถ ช ว น  C h e c k - i n

ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางท่ีหลากหลาย 
และสะดวกสบาย ซึ่งรวมถึงการเดินทางทางนำ้าบนแม่นำ้าเจ้าพระยา 

ที่เปิดให้บริการทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือพลังงานไฟฟ้า โดยวิ่งผ่าน
สถานที่ที่มีจุดเชื่อมต่อรถโดยสารประจำาทางและรถไฟฟ้า อีกทั้งผ่าน 
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ ๆ ของกรุงเทพฯ มากมาย อาทิ

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งมีนิทรรศการศิลปะที่มักเปิดให้เข้าชมฟรี  
เดินเล่นย่านเจริญกรุงสุดคลาสสิก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นย่านฮิปที่มีทั้งคาเฟ่และร้านรวงเก๋ ๆ มากมาย

ท่าเรือ : สี่พระยา
เรือบริการ : เรือไฟฟ้า, เรือด่วนธงส้ม, เหลือง, เขียว
แกะรอยของอร่อย : จุ๋ยก้วย ขนมถ้วยซึ่งราดมาพร้อมเครื่องผัดและซอสรสเค็ม ที่หากินได้ยาก

แนะนำ�สถ�นท่ี่� 
ต�มเส้นที่�งเรืือโดยส�รืแม่นำ��เจ้้�พรืะย�

ศูนย์สร�างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

วัดมังกร (เล่งเน่ยยี่) 
เข้าไหว้พระในวัดจีนสมัย ร.5 อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีน พร้อมกับ
เดินเที่ยวย่านเยาวราช ช้อปวัตถุดิบ ผลไม้ อาหารจีนอร่อย ๆ หรือสารพัดของจุกจิก
ในตลาดสำาเพ็งและพาหุรัด

ท่าเรือ : ราชวงศ์
 เรือบริการ : เรือไฟฟ้า, เรือด่วนธงส้ม, เหลือง, เขียว

เชื่อมต่อ : MRT วัดมังกร
 แกะรอยของอร่อย :  กระเพาะปลานำ้าแดง ต้องไม่พลาดเมนูนำ้าแดงแสนอร่อย

ต่าง ๆ ที่ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงแบบฉบับจีนแท้
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ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
เดินเล่น ถ่ายรูป ดูพระอาทิตย์ตกดิน บนอาคารที่ผสาน 
ความเป็นไทย - สากลอันงดงาม โดยสามารถมองเห็นวิวแม่นำ้า 
สุดลูกหูลูกตา หรือเลือกรับประทานอาหารพร้อมวิวหลักล้าน
ริมแม่นำ้า

ท่าเรือ : ยอดพิมาน (ปากคลองตลาด)
เรือบริการ : เรือไฟฟ้า, เรือด่วนธงส้ม 
เชื่อมต่อ : MRT สนามไชย

ย่านวังหลัง
ตลาดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ร้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ 
แหล่งของกินเลื่องชื่อ เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และ 
แวะวัดระฆังไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

ท่าเรือ : วังหลัง พรานนก
เรือบริการ : เรือไฟฟ้า, เรือด่วนธงส้ม, เหลือง, เขียว

 แกะรอยของอร่อย : ขนมปังสไตล์โบราณที่ขึ้นชื่อ
  เรื่องชิ้นใหญ่ และหลากหลายไส้ให้เลือก

เทเวศร

วังหลัง

ยอดพิมาน

ราชวงศ

ส่ีพระยา

สาทร

วัดราชสิงขร

นนทบุรี

พระน่ังเกลา

ปากเกร็ด

ธงสม ธงเหลือง ธงเขียว เรือไฟฟา

ยานเทเวศร

ยานวังหลัง

ยอดพิมาน
ริเวอรวอลค

วัดมังกร

อาคารไปรษณียกลาง
บางรัก

เส้นทางโดยสารและสถานีโดยย่อ
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ย่านเทำเวศร์
ที่ตั้งของตลาดต้นไม้เก่าแก่ที่มีต้นไม้ให้เลือก 
ครบครัน เปิดตลอดทั้งวันและมีราคาย่อมเยา  
ทั้งยังเป็นย่านที่อุดมด้วยของกินนานาชนิด และ 
อยู่ใกล้กับพระตำาหนักใหญ่แห่งวังเทเวศร์ (เดิม) 
และอยู่ใกล้กับหอสมุดแห่งชาติ

ท่าเรือ : เทเวศร์
เรือบริการ : เรือไฟฟ้า, เรือด่วนธงส้ม,
 เหลือง, เขียว
เชื่อมต่อ : เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม
แกะรอยของอร่อย : ขนมชิฟฟ่อนนุ่มอร่อย

ราคาเริ่มต้นชิ้นละ 
 12 บาท ที่เลื่องลือ
 ไปทั่วพระนคร

เรือด่วนเจั�าพระยา* 
ธงส้ม : จนัทร ์- ศกุร ์นนทบรุ ี- วดัราชสงิขร 06.00 - 09.00 น.  

และ 15.00 - 18.30 น. / วัดราชสิงขร-นนทบุรี 
06.30 - 09.00 น. และ 15.00 - 19.00 น.

ธงเหลือง : จันทร์ - ศุกร์ นนทบุรี - สาทร 6.00 - 8.05 น./  
สาทร - นนทบุรี 17.00 - 19.05 น.

ธงเขียว : จันทร์ - ศุกร์ ปากเกร็ด - สาทร 6.10 - 7.40 น./  
สาทร - ปากเกร็ด 16.20 - 17.50 น.

เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (MINE Smart Ferry)* 
จันทร์ - ศุกร์ :  พระนัง่เกลา้ - สาทร 6.10, 6.30, 7.10, 7.30 น./  

สาทร - พระนั่งเกล้า 16.25, 16.45, 17.05, 
17.25, 17.45 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : พระนั่งเกล้า - สาทร 7.30 และ 8.30 น./ 
 สาทร - พระนั่งเกล้า 16.00 และ 17.00 น.

*หมายเหตุ 
• เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสีธง งดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นการชั่วคราว 
• ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
  โปรดตรวจสอบเวลาการให้บริการก่อนเดินทาง
 - เรือด่วนเจ้าพระยา FB Fanpage : Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา  LINE : @cpxcare
 - เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า FB Fanpage : MINE Smart Ferry  LINE : @MINESmartFerry 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีพระนั่งเกล�า ทำ่าเรือพระนั่งเกล�า จัุดจัอดรถโดยสารประจัำาทำาง สาย 63, 114

ทำ่าเรือพระนั่งเกล�า เชื่อมต่อ ล�อ - ราง - เรือ เต็มรูปแบบแล�ว
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่ออย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ 
ลอ้ (รถโดยสารประจำาทาง) ราง (รถไฟฟา้สายสมีว่ง) และเรอื (เรอืดว่นเจา้พระยาและเรอืโดยสารพลงังานไฟฟา้) ไดอ้ยา่งเตม็รปูแบบ 
ที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า

พระตำาหนักใหญ่วังเทำเวศร์ (เดิม)
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M O T  S m a r t  L i f e

การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการเครื่องจำาหน่าย 
ตัว๋อตัโนมตั ิ(Ticket Vending Machine : TVM) เปน็ครัง้แรกในเดอืนมถินุายน  

2564 ที่ผ่านมา ผู้โดยสารสามารถใช้ซื้อตั๋วทั้งผ่านการใช้เหรียญ ธนบัตร และ 
บัตรเครดิต เดบิต ตัวเครื่องมีระบบทอนเงิน และจะมีความพิเศษคือมีระบบ 
ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผ่านการใช้บัตรประชาชนด้วย 
 ปจัจบุนัเครือ่ง TVM จำานวน 10 เครือ่ง ตดิตัง้ทีส่ถานรีถไฟในพืน้ทีก่รงุเทพฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง จำานวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง)  
2 เครือ่ง สถานวีงเวยีนใหญ ่ตลาดพล ูมหาชยั ฉะเชงิเทรา สามเสน บางซือ่ ดอนเมอืง  
และรังสิต แห่งละ 1 เครื่อง

ขั้นตอนการใช�บริการตู�ขายตั๋วอัตโนมัติ

ซื้้�อตั๋๋�วรถไฟ สะดวก ง่่าย
ด้วยเคร้�อง่จำำาหน่่ายตั๋๋�วอ๋ตั๋โน่มั๋ตั๋ิ 
Ticket Vending Machine : TVM

 เครือ่ง TVM  จะจำาหนา่ยตัว๋สำาหรบัขบวนรถชานเมอืงและรถธรรมดา และเปดิจำาหนา่ยตัว๋โดยสารผา่นตูน้ี ้ในเสน้ทางกรงุเทพ –  
ลพบุรี/แก่งคอย/นครปฐม/สุพรรณบุรี และอรัญประเทศ ในระยะแรก
 ในอนาคตเครื่อง TVM จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ  เช่น สามารถจะจำาหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ด้วย เป็นต้น
 เครือ่งจำาหนา่ยตัว๋รถไฟอตัโนมตั ิจะชว่ยลดการตดิตอ่สมัผสัระหวา่งบคุคล ลดความเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
และอำานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้โดยสารในการซื้อตั๋วที่สถานี

เลือกสถานีปลายทาง เลือกขบวนโดยสารและ
ชั้นเดินทาง

สอดบัตรประชาชนและ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ชำาระเงินด้วยเหรียญ
หรือธนบัตร

รับตั๋วโดยสารและเงินทอน
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ร า ช ร ถ  K n o w l e d g e

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เปิดให้บริการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) พร้อมดำาเนินการปรับปรุงท่าเรือ จำานวน 6 ท่าเรือ 
ได้แก่ ท่าเรือสาทร สะพานพุทธ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เทเวศร์ พระราม 7 และนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะทางนำ้ามากขึ้น ลดปัญหาการจราจรทางบกที่ติดขัด และช่วยประชาชนประหยัดเวลาเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาการขนส่งทางนำ้าโดยกรมเจ้าท่า ได้พัฒนาโดยเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะทางบกและราง เพื่อยกระดับ 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางนำ้าให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทันสมัย ที่เป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนาระบบการคมนาคม 
ทางนำ้าและการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะของประเทศ

ทำ่าเรืออัจัฉริยะแห่งแรก "ทำ่าสะพานพุทำธ" 
 ท่าเรือสะพานพุทธโฉมใหม่ ได้รับการออกแบบอาคารที่สวยงาม  
ด้วยสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ผู้ใช้บริการ
สามารถจะมองเหน็ววิอนังดงามของสะพานประวตัศิาสตร ์พระพทุธยอดฟา้  
และสะพานพระปกเกล้า 
 การทำางานของท่าเรืออัจฉริยะนี้ คือสามารถรองรับการโดยสาร
ที่ปลอดภัย ด้วยบริการที่ทันสมัย ตั้งแต่เครื่องสแกนอุณหภูมิอัตโนมัติ 
เครื่องจำาหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ ป้ายอัจฉริยะแจ้งเวลาเดินเรือและ
เวลาเรือเข้าเทียบท่า ระบบตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและตารางเรือ 
ระบบความปลอดภัยและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละวัน และระบบไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล ์
ตลอดจนมีความเป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

Smart Pier 
ยกระดัับโครงข่่ายข่นส่่งส่าธารณะทางน้�า 

ทันส่มััย ปลอดัภััย เป็นมัิตรต่อส่ิ�งแวดัล้อมั
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จััดบริการห�องนำ้าในทำุกทำ่าเรือ
 ปัจจุบันในแม่นำ้าเจ้าพระยามีท่าเรือที่ดำาเนินการก่อสร้าง
ห้องนำ้าแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการจำานวน 8 ท่าเรือ ได้แก่ 
ท่าเรือสาทร ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า ท่าเรือเทเวศร์  ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือ
นนทบุรี และท่าเรือพระนั่งเกล้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำานวน 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือราชิน ี 
ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือบางโพ และท่าเรือพายัพ  
ซึ่งกรมเจ้าท่ามีแผนก่อสร้างห้องนำ้าทุกท่าเรือในแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ให้บริการโดยสารทางนำ้าเพิ่มเติม จำานวน  
17 ท่าเรือ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าเรือวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร 

คงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
 แต่ละท่าเรือยังคงอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยอาคารผู้โดยสารในระบบปิด การจัดระเบียบช่องทางขึ้น - ลง การปรับปรุงทางลาด พัฒนาระบบกันกระแทก 
ของโป๊ะเป็น Rubber Fender และปรับปรุงโครงสร้างโป๊ะจากโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างคอนกรีต  
เพิ่มความแข็งแรง พร้อมทั้งคำานึงถึงการติดตั้งสิ่งอำานวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่น ระบบกันลื่น 
อปุกรณช์ว่ยชวีติ สญัญาณฉกุเฉนิ และสะพานเทยีบเรอื พรอ้มดว้ยกลอ้งวงจรปดิเพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร

เชื่อมต่อสะดวก กับรถไฟฟ้าและรถเมล์
 การปรบัปรงุการใหบ้รกิารทา่เรือแม่นำา้เจา้พระยา เปน็ไปดว้ยการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการเชื่อมต่อกับขนส่งรูปแบบอื่นอย่างสะดวกสบาย ทั้งระบบ
รถไฟฟ้า MRT/BTS และรถประจำาทาง ตามนโยบายการคมนาคมไร้รอยต่อ 
(Seamless Transportation) สู่เป้าหมายเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน 
ซึง่ไดม้กีารดำาเนนิการตดิตัง้ปา้ยบอกทางเพือ่เชือ่มตอ่ระบบขนสง่ในรปูแบบอืน่  
ทั้งรถไฟฟ้า MRT/BTS รถเมล์ และแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบท่าเรือ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วบริเวณท่าเรือสาทร โอเรียนเต็ล สี่พระยา กรมเจ้าท่า  
ราชวงศ์ สะพานพุทธ ราชินี เทเวศร์ นนทบุรี เป็นต้น

 โดยท่าเรือสาทรนั้นเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน ในขณะที่ท่าเรือยอดพิมาน  
(ปากคลองตลาด) เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ท่าเรือบางโพ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT  
สายสนีำา้เงนิ สถานบีางโพ และทา่เรือพระนัง่เกล้า เชือ่มตอ่สถานรีถไฟฟา้ MRT สายสมีว่ง สถานสีะพานพระนัง่เกลา้

เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ทำางเลือกเดินทำางบนแม่นำ้าเจั�าพระยา
 ไทยได้มีการเปิดใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาเป็นลำาแรกแล้ว โดยเรือโดยสาร 
พลังงานไฟฟ้า "MINE Smart Ferry" ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีในปลายปี 2563 ที่ผ่านมา และ
ได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน
 MINE Smart Ferry เป็นเรือพลังงานไฟฟ้า ติดเครื่องปรับอากาศ แบบสองท้องคาตามารัน (Catamarun) 
ขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารได้คราวละ 250 คน สามารถรองรับการโดยสารจำานวนมากในเวลาเร่งด่วน ให้บริการ
ระหว่างท่าเรือพระนั่งเกล้า - ท่าเรือสาทร ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 6.10 - 17.45 น. และเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา  
7.30-17.00 น. คิดค่าโดยสารตามระยะทาง โดยจะจอดให้บริการใน 12 ท่าบนแม่นำ้าเจ้าพระยา ได้แก่ สาทร  
แคททาวเวอร์ สี่พระยา ราชวงศ์ ยอดพิมาน (ปากคลองตลาด) วังหลังพรานนก พระปิ่นเกล้า เทเวศร์ พายัพ  
เกียกกาย นนทบุรี และสะพานพระนั่งเกล้า ใช้เวลาจากต้นสายถึงปลายทางในระยะทาง 21 กิโลเมตร รวมราว  
60 นาทีเท่านั้น
 นับเป็นการส่งเสริมทางเลือกใหม่ในการเดินทางในแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ไร้มลพิษ ช่วยลดมลภาวะ 
ฝุ่นละออง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงานของประเทศ
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การเดิ นทา งด้ ว ย รถ โดยสารสาธารณะ 
เป็นระบบขนส่งที่สำาคัญ และมีประชาชน 

เลือกใช้บริการเป็นจำานวนมากในแต่ละวัน  
กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก  
ได้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ระบบโดยสารสาธารณะอย่างสมำ่าเสมอ ที่จะต้อง
มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทุกครั้งก่อนออกรถ
เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจถึงสวัสดิภาพในการเดินทาง

อุปกรณ์ภายในรถ

ในปัจจุบัน นอกจากโครงสร้างมาตรฐานตัวรถ
และอุปกรณ์ที่ต้องเคร่งครัดเป็นอย่างมากแล้ว  
ยังมีการนำาระบบ GPS มาใช้กับรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อติดตามการขับขี่ เส้นทาง พิกัด 
ของรถ เพ่ือความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

ถังดับเพลิิงในรถโดยสาร  
ติดตั้งในตำาแหน่งที่สามารถ
นำามาใช้งานได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้

ค้อนทุบกระจก 
ติดตั้งข้างบานหน้าต่าง
ทั้งด้านซ้ายและขวาของตัวรถ

ประตูทางออกฉุกเฉิน 
อยู่ด้านขวาของห้องโดยสาร
บริเวณกลางตัวรถหรือค่อนไป
ทางท้ายหรือด้านท้ายรถ และ
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางออกประตู  
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้โดยสาร
สามารถออกได้โดยสะดวก 

เข็มขัดนิรภัย 
ติดตั้งในทุกที่นั่ง

เพิ่มมาตรการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย  
โดยจะมีการนำาระบบตัดคะแนนความประพฤติ
ในการขับรถมาใช้  เพื่อควบคุมพฤติกรรม 
ในการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะ

นอกจากมาตรฐานดังกล่าวที่รถโดยสารสาธารณะจำาเป็นต้องมีแล้ว ผู้โดยสารยังคงต้องคำานึงถึงความปลอดภัยในขณะเดินทาง
ด้วยการสังเกตป้ายเตือนต่าง ๆ  ทางออกฉุกเฉิน คาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

เดิินทางอุ่่�นใจ 
ดิ้วยรถโดิยสารสาธารณะ

ปลอุ่ดิภััย ไดิ้มาตรฐาน
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