
มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4

คมนาคมเดินหน�าพัฒนาภาคขนส�ง
ด�วยยานยนต�ไฟฟ�า ขับเคลื่อนอนาคต 

เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม



เอกองค์ ราชินี ศรีสยามเอกองค์ ราชินี ศรีสยาม
ทุกเขตคาม อภิวันท์ ซ้องสรรเสริญทุกเขตคาม อภิวันท์ ซ้องสรรเสริญ
พระเกียรติก้อง พระนาม งามจำาเริญพระเกียรติก้อง พระนาม งามจำาเริญ

ราษฎร์น้อมเชิญ พร้อมใจ ถวายพระพรราษฎร์น้อมเชิญ พร้อมใจ ถวายพระพร
ขออำานาจ ปวงเทพไท้ ในทั่วหล้า ขออำานาจ ปวงเทพไท้ ในทั่วหล้า 
ทุกชั้นฟ้า พูนบุญญา นาฏสมรทุกชั้นฟ้า พูนบุญญา นาฏสมร
คู่พระบารมี  องค์จักรี  ศรีนาครคู่พระบารมี  องค์จักรี  ศรีนาคร

ถวายพระพร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญถวายพระพร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม
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ร่มหูกวาง

Update ข่าวคมนาคม

ราชรถชวน Check-in
ดื่มดํ่าธรรมชาติเขียวขจี 
เที่ยวไปตามถนนหลวงสายร่มรื่นของสระบุรี

MOT Smart Life
ชําระภาษีรถยนต์ด้วยแอปพลิเคชัน 
"DLT Vehicle Tax"

ราชรถ Knowledge
Park & Ride รวมพิกัดจอดแล้วจร 
ช่วยลดมลภาวะ เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ

Safety Tips
ทําอย่างไร เมื่อประสบเหตุรถจมน้ํา
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คณะผูู้�จััดทำำา
ทำี่ปรึกษา
นายพิศักด์ิ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  และโฆษกกระทรวงคมนาคม
นางสาวดุจดาว เจริญผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  และรองโฆษกกระทรวงคมนาคม

บรรณาธิการ
ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

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

ถ� อ ย แ ถ ล ง
	 การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคคมนาคมขนส่ง	เป็นรูปแบบ 
การคมนาคมที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญ	 เนื่องจากเป็น 
การลดปัญหามลพษิทางอากาศ	แกป้ญัหาฝุน่ละอองขนาดเลก็	 
(PM	2.5)	ทีเ่กดิจากการใชเ้ครือ่งยนตด์เีซลและยงัเปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อม	วารสารราชรถฉบับนี้	จึงขอนำาเสนอการพัฒนา 
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบคมนาคม	ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม
สนบัสนนุการใชร้ถยนตไ์ฟฟา้		การนำาระบบไฟฟา้เขา้มาใชก้บั 
เรือ	 รถโดยสารประจำาทางและรถไฟ	ซึ่งกระทรวงคมนาคม
อยู่ระหว่างเดินหน้าผลักดันและบูรณาการให้เกิดการใช้ใน
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
	 นอกจากนี้ขอนำาเสนอบริการจอดแล้วจร	 (Park	 &	
Ride)	ทีท่ำาใหเ้กดิการเดนิทางเชือ่มตอ่ระหวา่งการใชร้ถยนต์
ส่วนตัวกับรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก	 พร้อมพิกัดที่จอดและ
อาคารจอดรถของ	 รฟม.	 ตามแนวเส้นทางสถานีรถไฟฟ้า 
ทั่วกรุงเทพฯ	 และขอแนะนำาการใช้แอปพลิเคชัน	 DLT	 
Vehicle	 Tax	 เพื่อชำาระภาษีรถประจำาปีออนไลน์ได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็วและการลดสัมผัส	 พร้อมเนื้อหาสาระ
ต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์รออยู่ภายในเล่มครับ



M O T  F O C U S

รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันต่อผู้นำากลุ่มเอเปคในการร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยจะลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	(final	energy)	ลง	20%	ในปี	2573	

หรือประมาณ	 30,000	 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ	 (ktoe)	 ผ่านการผลักดันนโยบายระดับประเทศ 
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมถึงภาคคมนาคมขนส่งเป็นสำาคัญ
	 ในช่วงปี	 2539-2562	 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
โดยเฉพาะสาขาขนส่ง	และสาขาอุตสาหกรรม	เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคขนส่งพบว่า	มีสัดส่วนการใช้นํ้ามัน 
สําเร็จรูปสูงถึง	 94.8%	 โดยเป็นการใช้นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 :	 HSD	 ประมาณ	 15,000	 ktoe	 รองลงมา 
เป็นก๊าซธรรมชาติ	 5.09%	 และไฟฟ้า	 0.059%	 ตามลําดับ	 ซึ่งสาขาขนส่งนับเป็นสาขาที่ปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกเปน็อนัดบั	2	รองจากสาขาอตุสาหกรรมพลงังาน	โดยการขนสง่ทางถนนปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
สูงถึง	98%	รองลงมาคือการขนส่งทางอากาศ	ทางนํ้า	และทางรางตามลําดับ
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ภาคขนส่ง กับการแก�ปัญหาด�านพลังงาน
	 กระทรวงคมนาคมตระหนกัถงึความสําคัญของนวตักรรมสมยัใหมท่ีจ่ะนําไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ในภาคการขนส่ง	รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งที่ยั่งยืน	 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยประเทศไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 
ในประเทศ	 โดยมีมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	 
รวมถึงวางแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่มีสาเหตุมาจากการจราจรติดขัด 
ในเขตเมือง
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 มีข้อสั่งการให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	กรมการขนส่งทางบก	ให้เร่งรัดดําเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดอัตราภาษีรถยนต์	 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า	 เช่น	 กําหนดอัตราภาษีให้เหมาะสมตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	รวมถึงขนาดของเครื่องยนต์	และยกเว้นภาษีประจําปี	3-5	ปีแรกสําหรับ
รถไฟฟ้า	(BEV)	เพื่อให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแพร่หลายดังเช่นประเทศต่าง	ๆ 	ในยุโรป
	 ปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 อยู่ในระหว่างทําแผนจัดหารถเมล์ไฟฟ้า	 จํานวน	
2,511	คัน	หลังจากแผนฟื้นฟูกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตร	ี
	 ในส่วนของกรมเจ้าท่า	 มอบหมายให้พัฒนา	 ส่งเสริม	 การใช้เรือไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	 และ
ให้ครอบคลุมทั้งมิติการขนส่งมวลชนและการท่องเที่ยว	 โดยเมื่อเดือนธันวาคม	 2563	 ที่ผ่านมา	
ได้มีการเปิดทดลองเดินเรือโดยสารไฟฟ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก	 ในการช่วยลดทั้งปัญหา
การจราจร	เพื่อบรรลุเป้าในการประหยัดพลังงาน	และช่วยลดมลพิษ	นอกจากนี้	ยังมอบหมายให ้
กรมเจ้าท่าบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม	รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมาย	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ด้านการขนส่งระบบราง	 
กรมการขนส่งทางราง	 และ 
การรถ ไฟแห่ งประ เทศไทย	 
อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ
รถไฟทางไกล	รว่มกบัภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา	 ซึ่งจะ 
เปลี่ ยนจากการ ใช้พลั ง ง าน 
เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงาน
ไฮโดรเจน	และเร่งรัดดําเนินการ
ในการนําระบบ	 EV	 พลังงาน	 
Battery	on	Train	มาใช้กับรถไฟ
ไทย	 โดยมีแผนการดําเนินการ 
ใ น เ บื้ อ ง ต้ น คื อ 	 ปี 	 2 5 6 4	 
เรง่ศกึษาความคุม้คา่และรปูแบบ
ของรถไฟ	 EV	 ให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย	 ปี	 2565-2566	
ดําเนินการออกแบบรถไฟ	 EV	
และเตรียมการจัดสร้างรถไฟ	 

EV	ต้นแบบ	ปี	 2567	จัดสร้างรถไฟ	EV	ต้นแบบ	และปี	 2568	นํารถไฟ	EV	ต้นแบบทดสอบวิ่ง 
ในเส้นทาง	 ทั้งนี้	 ในเบื้องต้นได้มีการศึกษาการใช้งานรถไฟ	 EV	 จากประเทศผู้ผลิตที่แตกต่างกัน	 
อาทิ	ญี่ปุ่น	ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่	190-360	kwh	ระยะทางวิ่งในโหมดแบตเตอรี่	20-26	กิโลเมตร	
หรือ	สหราชอาณาจักร	ที่มีขนาดแบตเตอรี่	106	kwh	แต่สามารถวิ่งได้ในระยะทางในโหมดแบตเตอรี	่ 
161	กิโลเมตร	เป็นต้น
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	 นอกจากนี้	 จะมีการเปิดใช้งานสถานีกลางบางซื่อ	 ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการภายใต้
แนวคิดเมืองอัจฉริยะโดยจะเปิดทดลองให้บริการเดินรถในเดือนกรกฎาคม	 2564	 และเปิด
ให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน	 2564	 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้นโยบาย	 Thailand	 4.0	 โดยสถานีกลางบางซื่อมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	 
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง	600,000	คนต่อวัน	มากกว่าสถานีหัวลําโพงถึง	10	เท่า
	 โดยสถานีกลางบางซื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน	รวมถึงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	(สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา)	ซึ่งเป็น
จุดตั้งต้นของรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทย	เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย	ระยะทางประมาณ	 
600	กิโลเมตร	ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ในอนาคตสถานีกลางบางซื่อจะกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจแห่งใหม่	และเป็นจุดเชื่อมต่อหลักของระบบการขนส่งมวลชนทางรางของกรุงเทพฯ

เตรียมความพร�อมเพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
	 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 ได้ศึกษาและจัดลําดับ 
ความสาํคญัของประเภทยานพาหนะ	โดยใชม้ลูคา่ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร	์พบวา่	รถบรรทกุ
และรถโดยสารขนาดใหญ่มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่สูงสุด	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณา 
ข้อจํากัดต่าง	ๆ	ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	ประกอบด้วย	ระยะทางเดินรถ	นํ้าหนัก	 
และแบตเตอรี่	 รวมทั้งความเหมาะสมในการใช้งาน	 ในเบื้องต้นพบว่า	 รถโดยสารระหว่างเมือง	
ระยะทางวิ่งประมาณ	200-250	กม./เที่ยว	และรถโดยสารสาธารณะในเมือง	มีความเป็นไปได้
ในการพัฒนาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นลําดับแรก
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้	 สนข.	 ประสานและบูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน	ในการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้า	 โดยเบื้องต้นให้ประสานกระทรวงพลังงานในการเตรียมความพร้อม	 และสํารวจปริมาณ
ความตอ้งการในการใชพ้ลงังานไฟฟา้สาํหรบัยานยนต	์เพือ่รองรบัการใชพ้ลงังานไฟฟา้ใหเ้พยีงพอ 
ต่อการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วย	
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แผู้นการดำาเนินงาน (Timeline) นำารถไฟขับเคลื่อนด�วยระบบไฟฟ้า EV on Train

ศึกษาความคุมคา
และรูปแบบของรถไฟ EV 

ท่ีเหมาะสม

เตรียมการจัดสราง
รถไฟ EV ตนแบบ

ออกแบบรถไฟ EV
ท่ีเหมาะสม

กับประเทศไทย
ดําเนินการจัดสราง
รถไฟ EV ตนแบบ

นํารถไฟ EV ตนแบบ
ทดลองว่ิงในเสนทาง

ขร.  รฟท.  สทร.
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

2564 2565 2566 2567 2568

รฟท.  สทร. รฟท.  สทร.
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ข้ันตอนศึกษา
ความเหมาะสม

ข้ันตอนการออกแบบ
รถไฟ EV และเตรียมการ

ข้ันตอนการดําเนินการ
จัดสรางและทดสอบ



	 ทั้งนี้	 ในการพัฒนายานยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ	ต้องอาศัยมาตรการผลักดัน
ขับเคลื่อนและสนับสนุนที่สําคัญประกอบด้วย	การส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการแบตเตอรี	่ 
ผลิตชิ้นส่วน	 และประกอบรถโดยสารไฟฟ้า	 ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 
การยกเว้นภาษีนําเข้าและภาษีสรรพสามิตของเซลล์แบตเตอรี่	ให้ผู้ประกอบการผลิตแบตเตอรี่
ที่ได้รับการส่งเสริมผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 การกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่
สําหรับรถโดยสารไฟฟ้า	 การสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ประกอบการ	
ตามสัดส่วนมูลค่าการลงทุน	ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน	กฎ	ระเบียบต่าง	ๆ
	 ในอนาคตที่ประเทศไทยจะสัมฤทธิ์ผลในการยกระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง	 
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง	 PM	2.5	 จะมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย	 จากที่ในปัจจุบันที่พบฝุ่น	 PM	2.5	 
ในสัดส่วนที่สูงซึ่งเกิดจากไอเสียดีเซลและการเผาชีวมวล	 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ	 และ
ปริมณฑล	
	 แนวทางการพัฒนายานยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้า	 นับว่าดําเนินการโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ	 20	ปี	 (2561-2580)	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Transport	 Development)	
ตามแนวคิด	 Sustainable	 Transport	 Development	 หรือ	 A-S-I	 Approach	 ที่มุ่งเน้น 
ในการปรับปรุงยานพาหนะสําหรับการเดินทาง	ให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ	ลดการใช้
พลังงาน	และลดการปล่อยมลพิษ
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ร่ ม หู ก ว า ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม บันทึกเทปโทรทัศน์ 
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่  
12 พฤษภาคม 2564 ณ สถานโีทรทศัน ์ชอ่ง 9 MCOT HD โดยม ีนายอธริฐั รตันเศรษฐ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงคมนาคม พรอ้มดว้ย นายชยธรรม ์พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม  
นายอานนท ์เหลอืงบรบิรูณ ์รองปลดักระทรวงคมนาคม และนายสรพงศ ์ไพฑรูยพ์งษ ์ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

นายอนุทำิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทำรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทำรวงคมนาคม ลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 
(Central Vaccination Center COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
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นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทำรวงคมนาคม ลงพื้นที่บริเวณโกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และวัดสะพาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม สําหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์   
รองปลัดกระทำรวงคมนาคม  
เป็นประธานการประชุมด้วย 
Application “Zoom” หวัขอ้  
“ T h a i l a n d  Ra i l w a y  
Modernization Virtual  
R o u n d t a b l e ”  เ พื่ อ 
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ คิ ด เ ห็ น 
การพัฒนาการขนส่งทางราง
ของประเทศไทย และการลงทนุ 
โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านระบบรางของ
สหรัฐอเมริกากับกระทรวง
คมนาคมในอนาคต เมื่อวันที่  
1 2  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4  
ณ กระทรวงคมนาคม
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U p d a t e   ข่ า ว ค ม น า ค ม

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม 
เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

	 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม	ร่วมกันบูรณาการให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19	นอกโรงพยาบาล	 
ซึ่งมีความพร้อมและเหมาะสมในการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ที่เป็นรูปธรรมสามารถฉีดได้ประมาณ	 10,000	 คนต่อวัน	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 
24		พฤษภาคม	-	6	มถินุายน	2564	โดยเริม่จากกลุม่บคุลากรดา้นการคมนาคมขนสง่สาธารณะ	ทีม่อียูป่ระมาณ	300,000	คน	ซึง่ถอืเปน็กลุม่คน 
ที่มีความเสี่ยงสูง	เนื่องจากในการให้บริการ	ต้องสัมผัส	พบปะกับประชาชนจํานวนมาก	จะทําให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ	 ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม	 และหลังจากนั้น	 จะให้หน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	 
เป็นลักษณะกลุ่มองค์กรต่อไป	ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย	 จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีกลางบางซื่อสําหรับใช้เป็น	 
“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”	 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน	 และผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท	 ในเขตกรุงเทพฯ	 และ
ปริมณฑล	โดยกระทรวงสาธารณสุข	จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์	โดยกรมการแพทย์และสถาบันโรคผิวหนัง
เป็นหน่วยงานหลัก	ในการดูแลและให้บริการฉีดวัคซีนแต่ละวัน	ส่วนกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบในเรื่องสถานที่และเจ้าหน้าที่อํานวย
ความสะดวก	 ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมสําหรับให้บริการแล้วอย่างเต็มที่	 ทั้งจัดสรรพื้นที่รวม	 14,294	 ตร.ม.	 และยังมีพื้นที่สํารอง 
ที่สามารถขยายได้หากเกิดความแออัด	 ทั้งด้านนอกอาคารและอาคารโถงโดยสารชั้นใน	 ตลอดจนการดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 
และลานจอดรถให้เพียงพอ	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและทั่วถึง	 ตามนโยบายของ 
นายกรัฐมนตรี	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา
	 โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการจัดตั้ง 
ศูนย์ฉีดวัคซีน	ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีการทํางานที่สะดวก	สําหรับการเตรียมสถานที่และการให้บริการบุคลากรที่ให้บริการขนส่ง 
สาธารณะที่จะเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	 ประกอบด้วย	 1.	 ภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อ	 ได้จัดโต๊ะ	 
จํานวน	250	ตัว	เก้าอี้	4,000	ตัว	ทีวีขนาดใหญ่	8	เครื่อง	พัดลมตั้งพื้น	20	ตัว	รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน	2.	จัดระบบขนส่ง
รองรับการเดินทางของผู้จะเข้ารับการฉีดวัดซีน	 โดยจัดรถปรับอากาศของ	 ขสมก.	 และรถ	 Shuttle	 bus	 เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 
สถานีกลางบางซื่อและจุดสําคัญ	จํานวน	3	เส้นทาง	ได้แก่
	 1)	ท่านํ้าบางโพ-สถานีเตาปูนสายสีม่วง
	 2)	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
	 3)	หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว-BTS	หมอชิต/MRT	จตุจักร-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	(จตุจักร)	(หมอชิต	2)	เป็นวงรอบ
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กรมเจั�าทำ่าคุมเข�มมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 
COVID-19 ในแม่นำ�าเจั�าพระยาและ
คลองแสนแสบ

	 กรมเจ้าท่า	(จท.)	กระทรวงคมนาคม	ในฐานะหน่วยงาน 
กํากับ	 ดูแลการเดินทางทางนํ้า	 ได้ลงพื้นที่ตรวจมาตรการฯ	 
ในคลองแสนแสบ	 โดยได้เน้นยํ้าไม่ให้มีผู้โดยสารยืนเบียดกัน 
ภายในเรืออย่างเด็ดขาด	และกําชับให้เจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือ 
ในแม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองแสนแสบดําเนินการมาตรการฯ	 
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดฯ	 ในการเดินทางทางนํ้า 
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร	ดังนี้
 (1)	ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการฯ	ประจําท่าเทียบเรือในแม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ	(2)	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 
ให้ผู้ โดยสารเรือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะโดยสารเรือ	 และขณะรอขึ้น-ลงเรือ	 และให้ยืนเว้นระยะห่างตามจุดกําหนด	 
(3)	ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	และทําความสะอาดบริเวณตัวเรือและที่นั่ง	เพื่อป้องกันเชื้อโรค 
เป็นประจํา	(4)	กําชับให้พนักงานขนส่งประจําท่าแจ้งกําชับให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการ	เว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	เมตร	บริเวณท่าเทียบเรือ 
และพื้นที่ให้บริการ	 พร้อมทั้งกําชับให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดอย่างเคร่งครัด	 และปฏิบัติตามมาตรการของ 
กระทรวงสาธารณสุข	D-M-H-T-T	อย่างต่อเนื่อง
	 จท.	 ได้ดําเนินการตามมาตรการฯ	 โดยเข้มงวดด้านการอํานวยความสะดวกความปลอดภัย	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร	
รวมทั้งตรวจสอบผู้มาใช้บริการผ่านกล้อง	CCTV	หากพบว่ามีความหนาแน่นจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือห้ามไม่ให้ผู้โดยสาร
ลงเรือและให้ใช้บริการเรือลําถัดไป	 รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเพิ่มเที่ยวเรือในช่วงเช้า	 เวลา	 07.00-08.30	 น.	 และช่วงเย็น	 
เวลา	 16.30-18.30	 น.	 โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ-ส่ง	 ผู้โดยสารจากปกติ	 5-7	 นาที/ลํา	 เป็น	 2-3	 นาที/ลํา	 เพื่อลดความแออัด 
ทั้งในเรือและบนท่าเรือ

กรมทำางหลวงชนบทำ ก่อสร�างถนนเลียบชายฝั่ั�งทำะเลภาคใต�แล�วเสร็จั 36 โครงการ 
พร�อมเผู้ยแผู้นการก่อสร�างในปีงบประมาณ 2565 พัฒนาโครงข่ายให�มีความต่อเนื่อง 
ส่งเสริมเศรษฐกิจัการทำ่องเทำี่ยวอย่างยั่งยืน

	 กรมทางหลวงชนบท	(ทช.)	กระทรวงคมนาคม			ไดด้าํเนนิการ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน	 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 
ชุมพร	 และระนอง	 ปัจจุบัน	 ทช.	 ได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว	 
จาํนวน	36	โครงการ	รวมระยะทาง	418.653	กโิลเมตร	และมโีครงการ
ทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนนิการกอ่สรา้งอกี	จาํนวน	4	โครงการ	รวมระยะทาง	 
77.134	กิโลเมตร	ได้แก่		
 (1) ถนนทางหลวงชนบทสาย	 ชพ.4012	 แยกทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	 4198-เทศบาลปากนํ้าหลังสวน	 อําเภอทุ่งตะโก

และอําเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	23.589	กิโลเมตร	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม	2564		(2) ถนนทางหลวง
ชนบทสาย	ชพ.4008	แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	4001	-	บ้านโพธิ์แบะ	อําเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	ระยะทางรวม	24.569	คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน	2564	(3)	ถนนทางหลวงชนบทสาย	ชพ.4011	แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	4003	(กม.	ที่	14+350)-	 
บ้านท้องเกร็ง	อําเภอสวีและอําเภอทุ่งตะโก	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	9.085	กิโลเมตร	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี	2564	
และ	(4)	ถนนทางหลวงชนบทสาย	ชพ.4019	สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	4002	(กม.	ที่	13+100)-บ้านแหลมสันติ	อําเภอหลังสวน
และอําเภอละแม	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	19.891	กิโลเมตร	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี	2565	
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้โครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้มีความต่อเนื่อง	ทช.	จึงมีแผนที่จะดําเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว	ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณในปี	2565	จํานวน	3	โครงการ	ระยะทางรวม	18.829	กิโลเมตร	ประกอบด้วย	1.	ถนนสายเพชรเกษม-	 
สถานีรถไฟทุ่งประดู่-วัดทับสะแก	 อําเภอทับสะแก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ระยะทาง	 3.418	 กิโลเมตร	 2.	 ถนนสายบ้านบางคอย-	 
บ้านทุ่งคาน้อย	อําเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	8.658	กิโลเมตร	3.	ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	4002	(กม.	ที่	13+100)-	 
บ้านแหลมสันติ	(ตอนที่	2)	อําเภอหลังสวนและอําเภอละแม	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	6.753	กิโลเมตร
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ของดีอยู่ใกล้แค่นี้เอง	เพียงขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 
ก็จะได้ดื่มดํ่าความงดงามเต็ม	 ๆ	 ของธรรมชาติ	 

มุ่งหน้ามายังจังหวัดสระบุรี	แล่นผ่านเส้นทางหลวงชนบท	
ชมวิวสองข้างทางแบบเพลิน	ๆ	
	 ยิ่งย่างเข้าหน้าฝน	 ต้นไม้	 ธรรมชาติริมข้างทาง 
จะดูชุ่มชื่น	 สวยงามเป็นพิ เศษ	 สามารถนําเต็นท์	 
นําจักรยานไปกับรถแล้วหาที่เหมาะ	ๆ	ตั้งแคมป์ได้เลย

กางเต็นทำ์ ตั�งแคมป์ ทำี่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและทำ่องเทำี่ยวเชิงนิเวศ เจั็ดคด-โป่งก�อนเส�า
	 เข้าจากถนนมิตรภาพฝั่งขาออกที่	 ต.ทับกวาง	 มาตามทางหลวงชนบทหมายเลข	 1003	 
อีก	19	กิโลเมตร
	 ตั้งอยู่	ต.ท่ามะปราง	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	เหมาะกับการพักผ่อน	กางเต็นท์ริมนํ้า	รับวิวงาม	ๆ	
ของอ่างเก็บนํ้าซับป่าว่าน	เป็นสถานที่เยี่ยมยอดสําหรับกิจกรรมกีฬาเอาท์ดอร์	อาทิ	ขี่จักรยาน	เดินป่า	
ส่องสัตว์	ดูดาว	หรือพายเรือคายัค	ส่วนใครที่อยากเลือกเป็นบ้านพักก็มีให้บริการด้วย

ดื่่�มดื่่�า
ธรรมชาติิ
เขีียวขีจีี
เทีี่�ยวไปติาม
ถนนหลวง
สายร่มร่�น
ขีองสระบุุรี

อุโมงค์ต�นไม� มวกเหล็ก-วังม่วง

แคมป์เจั็ดคด-โป่งก�อนเส�า

1212



วัดถำ�าพระโพธิสัตว์
	 กลับรถบนสะพานโรงปูนซี เมนต์นครหลวง	 
ถนนมิตรภาพ	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	
	 วัดซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์โอบล้อม	 
เงียบสงบ	 จึงเป็นสถานที่ที่คนเลือกมาวิปัสนากัมมัฏฐาน	 
ภายในถํา้พระโพธสิตัวม์รีอยแกะสลกัโบราณอายกุวา่	1,000	ป	ี 
ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

อุโมงค์ต�นไม�
	 ทางหลวงหมายเลข	 2089	 เส้นมวกเหล็ก-วังม่วง	
จ.สระบุรี
	 ชมความงดงามของต้นกระถินสองข้างถนนที่โค้ง
เข้าหากันจนกลายเป็นเหมือนซุ้มโค้งหรืออุโมงค์ต้นไม้	 
ยาว	200	 เมตร	กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กจังหวัดสระบุร	ี 
ถนนเสน้นียั้งเปน็ทางโค้งตามแนวภเูขา	จนเกดิเป็นความงดงาม 
ร่มรื่นยามรถยนต์แล่นผ่าน

ผู้าเสด็จั
	 จากถนนมิตรภาพ	 เปลี่ยนสู่
ทางหลวงชนบทหมายเลข	1062	
	 หน้าผาที่ล้นเกล้าฯ	 รัชกาลที่	 5	 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 เสด็จมา 
ประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา	 ที่มีความงดงาม
แปลกตาตามธรรมชาติ	 ด้วยรูปทรงของ
ชะง่อนหินที่ยื่นเข้าไปในบริเวณทางรถไฟ

นำ�าตกเจั็ดสาวน�อย
	 ริมทางหลวงหมายเลข	 2224	 
หา่งจากใจกลาง	อ.มวกเหลก็	18	กโิลเมตร
	 หนึ่งในบรรดานํ้าตกหลายแห่ง 
ทีต่อ้งแวะของสระบรุ	ีมนีํา้ตกเจด็สาวนอ้ย 
ซึ่งงดงามด้วยชั้นเล็ก	ๆ	ของนํ้าตกจํานวน
เจ็ดชั้น	

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)
	 อยู่บนถนนพหลโยธิน	จากตัวเมืองสระบุรี	เลยแยกพุแคมาทางพระพุทธบาท	100	เมตร
	 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าพระพุทธบาท	 ใน	ต.พุแค	อ.เฉลิมพระเกียรติ	 จ.สระบุรี	หน่วยงานในความดูแล 
ของสํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	 สระบุรี	 ได้รับการขนานนามจากคนในสระบุรีว่าเป็น	 “สวนสวรรค์”	 
อันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่เดิมที่มีลักษณะป่าดิบแล้ง	 มีดอกไม้ป่า	 เถาวัลย์แปลกตา	 ที่นี่มีทั้งพรรณไม้ถิ่นกําเนิดในและ 
ต่างประเทศ	ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในประเทศด้วย

ผู้าเสด็จั
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จัังหวัดสระบุรี
	 พื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณ
ลุ่มนํ้าที่ราบลุ่มภาคกลาง	 รวมกับส่วนของทิวเขา 
ดงพญาเย็น	 ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่นํ้า 
สายหลัก	คือ	 แม่นํ้าป่าสัก	มีลักษณะอากาศแบบฝน
เมอืงร้อนเฉพาะฤดู	(Tropical	Savanna)	ฝนจะตกชกุ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม	

Tips ทำ่องเทำี่ยวธรรมชาติหน�าฝั่น
•	เช็คระบบไฟ	ที่ปัดนำ้าฝน	ยางรถ	และเบรก	ก่อนออกเดินทาง	
•	เลือกแพ็กใส่กระเป๋าเฉพาะเสื้อผ้าที่แห้งเร็ว	ระบายนำ้าและอากาศได้ดี	ใส่สบาย	
	 ไม่สวมเครื่องประดับที่ทำาจากโลหะ
•	ถ้านอนเต็นท์	ควรนำา	Flysheet	หรือผ้าสำาหรับขึงหลังคากันนำ้าฝนไปด้วย
•	ทิง้ระยะหา่งขณะขบั	ขบัรถดว้ยความเรว็ตามกฎหมายกำาหนด	คำานงึถงึความปลอดภยั
ตลอดการเดินทาง

•	หมั่นคอยเช็กสภาพอากาศจาก	Application	ต่าง	ๆ	
•	ปดิโทรศพัทม์อืถอืหรอืวทิยขุณะมฝีนฟา้คะนอง	เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากการเกดิฟา้ผา่
•	เคารพกฎระเบยีบของสถานที	่ไมท่ำาลายสภาพแวดลอ้มรอบตวั	ทิง้ขยะ	หรอืสง่เสยีงดงั	
•	ฟังเสียงของธรรมชาติ	 เสียงนำ้าไหล	 ซึ่งจะบอกสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่กำาลังเกิดขึ้นรอบตัวเรา 
ได้เป็นอย่างดี

นำ�าตกเจั็ดสาวน�อย

สวนพฤกษศาสตร์พุแค
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ไม่ต้ อ ง เดินทางมาที่ สํ านั ก งานขนส่ ง	 
ก็ สามารถชํ า ระภาษี รถประจํ าปี ไ ด้ 	 

กรมการขนส่งทางบก	 อํานวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้รถ	 สามารถชําระภาษีรถประจําปี 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ช่วยลดสัมผัส	 และ 
ลดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19	ทางออนไลน	์
ผ่านแอปพลิเคชัน	DLT	Vehicle	Tax

ขั�นตอนการชำาระง่าย ๆ ผู้่าน 
DLT Vehicle Tax
•	 ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั	DLT	Vehicle	Tax	

ผ่านระบบ	Android	หรือ	iOS
•	 ลงทะเบียน	 โดยใช้หลักฐาน	 ได้แก่ 	 

บัตรประจําตัวประชาชน	และเตรียมอีเมล
สาํหรบัรบัรหสั	OTP	และเปน็ชอ่งทางตดิตอ่

•	 เลือกเมนู	 ชําระภาษีรถ	 และเลือกรูปแบบ 
การชําระ	(ให้ตนเอง	หรือผู้อ่ืน)	เลือกประเภทรถ	 
กรอกหมายเลขทะเบียนรถ	 กรอกข้อมูลประกันภัย	 พรบ.รถยนต์	 และเลือกช่องการรับเครื่องหมายการเสียภาษี	 เช่น	 ทางไปรษณีย์	 
หรือที่ตู้พิมพ์เครื่องหมาย	(Kiosk)		

•	 เลือกระหว่างการเข้าสู่ระบบ	SCB	Easy	แล้วทําการชําระ	หรือดาวน์โหลด	QR	Code	แล้วนําไปชําระผ่าน	Mobile	Banking	ของ
ธนาคารอื่น	ๆ

•	 เมื่อชําระเรียบร้อยแล้ว	ระบบจะแสดงหลักฐานการชําระภาษีรถประจําปีชั่วคราว	เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชําระภาษี
•	 รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินตามช่องทางที่เลือกไว้ภายใน	5	วันทําการ
•	 สามารถย้อนดูประวัติการชําระภาษีได้ในแอปพลิเคชันเดียวกัน

ชำำ�ระภ�ษีีรถยนต์์ด้้วยแอปพลิิเคชำัน 

"DLT Vehicle Tax"

ใครใช� DLT Vehicle Tax ได�บ�าง?
	 การชําระภาษีรถประจําปีแบบออนไลน์รองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนํารถ 
ไปตรวจสภาพ	 อาทิ	 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน	 7	 คน	 (รถเก๋ง)	 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
เกิน	7	คน	(รถตู้)	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	(รถกระบะ)	ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน	7	ปี	 
รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน	 5	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก 
ที่ไม่มีภาษีค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน	 1	 ปี	 ไม่ถูกอายัดทะเบียน	 ไม่ใช่รถที่ใช้ 
เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ	 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถให้ผิดไปจากรายการ 
ที่จดทะเบียนไว้	

ชำาระภาษีรถประจัำาปีได�ทำางใดอีกบ�าง?
•	 เว็บไซต์	https://eservice.dlt.go.th
•	 เคาน์เตอร์เซอร์วิส
•	 mPAY
•	 Truemoney	Wallet

	 ทั้งนี้	 รถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชําระภาษีประจําปี	 สามารถใช้บริการ	 Drive	 Thru	 for	 Tax	 หรือบริการชําระภาษี 
โดยไม่ต้องลงจากรถหรือบริการเลื่อนล้อต่อภาษี	ที่สํานักงานขนส่ง	ที่ทําการไปรษณีย์	ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ	หรือที่สํานักงาน
ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลการชำาระภาษีรถประจำาปีเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	1584	ตลอด	24	ชั่วโมง
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ร า ช ร ถ  K n o w l e d g e

Park & Ride 
รวมพิกัดจอดแล้วจร ช่วยลดมลภาวะ 
เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ

มาตรการในการช่วยประหยัดพลังงาน	 ลดมลภาวะ	 
รวมถึงลดฝุ่น	 PM	 2.5	 ได้ในระยะยาว	 ต้องอาศัย

หลายปัจจัย	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายบริการ
ขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงทุกระบบ	 การเพิ่มทางเลือก 

ในการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	 การผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	 (NGV)	
และไฟฟ้า	(EV)	รวมถึงการจัดหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดทําจุดจอดแล้วจรอย่างต่อเนื่อง
	 ปัจจุบัน	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 กระทรวงคมนาคม	 ได้เปิดให้บริการ
พื้นที่	 “จอดแล้วจร”	 (Park	 &	 Ride)	 ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า	 MRT	 สายสีนํ้าเงิน	 สายสีม่วง	 
และรถไฟฟา้สายสเีขยีวสว่นตอ่ขยาย	ซึง่ถกูออกแบบเพือ่ความปลอดภยั	และมสีิง่อาํนวยความสะดวก
ในการใช้งาน	เช่น	กล้องวงจรปิด	ระบบเตือนอัคคีภัย	โทรศัพท์สาธารณะ	และระบบเครื่องขยายเสียง	 
การผ่านเข้าออกโดยการรับบัตรผ่านที่ทางเข้าอาคาร	 และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลัก 
อารยสถาปัตย์	(Universal	Design)
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ทำี่จัอดรถ แนวสายทำางรถไฟฟ้า MRT สายสีนำ�าเงิน 13 แห่ง

อาคารจัอดแล�วจัร ลานจัอดแล�วจัร

• สถานีลาดพร้าว อาคาร 9 ชั้น
• สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

อาคาร 3 ชั้น
• สถานีหลักสอง (2 อาคาร)

2,100 คัน
205 คัน

1,000 คัน

• สถานีรัชดาภิเษก
• สถานีห้วยขวาง
• สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

(2 ลาน)
• สถานีพระราม 9
• สถานีเพชรบุรี
• สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

(2 ลาน)
• สถานีสามย่าน

75 คัน
73 คัน

136 คัน

50 คัน
54 คัน

121 คัน

31 คัน

อัตราค่าบริการ ผู้ใช้บริการรายวัน ใช้บริการรถไฟฟ้า 15 บาท/2 ชั่วโมง ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 50 บาท/1 ชั่วโมง  
ผู้ ใช้บริการรายเดือน 2,000 บาท/เดือน ยกเว้นสถานีหลักสอง ผู้ ใช้บริการรายวัน ใช้บริการรถไฟฟ้า 
10 บาท/2 ชั่วโมง ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท/1 ชั่วโมง ผู้ ใช้บริการรายเดือน 1,000 บาท/เดือน

อาคารจัอดแล�วจัร แนวสายทำางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 4 แห่ง

สถานีคลองบางไผ่ อาคาร 3 ชั้น
สถานีสามแยกบางใหญ่ อาคาร 10 ชั้น
สถานีบางรักน้อย ท่าอิฐ อาคาร 10 ชั้น
สถานีแยกนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น

1,800 คัน
1,450 คัน
1,950 คัน

470 คัน

อัตราค่าบริการ ผู้ ใช้บริการรายวัน ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท/2 ชั่วโมง ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท/1 ชั่วโมง  
ผู้ ใช้บริการรายเดือน 1,000 บาท/เดือน

อาคารจัอดแล�วจัร แนวสายทำางรถไฟฟ้า MRT สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 2 แห่ง

สถานี กม.25
สถานีคูคต

1,043 คัน
713 คัน

อัตราค่าบริการ ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บค่าบริการ

อาคารจัอดแล�วจัร แนวสายทำางรถไฟฟ้า MRT สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทำรปราการ 1 แห่ง

สถานีเคหะสมุทรปราการ 720 คัน

อัตราค่าบริการ ผู้ ใช้บริการรายวัน ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท/2 ชั่วโมง ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท/1 ชั่วโมง  
ผู้ ใช้บริการรายเดือน 1,000 บาท/เดือน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	Call	Center	0	2716	4000
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S a f e t y  T i p s

ทำำ�อย่่�งไร
เมื่่�อประสบเหตุุรถจมื่น้ำำ�� ?

เมื่อเผู้ชิญนำ�าทำ่วม 

วิธีกู�ชีพรถจัมนำ�า
	 เพ่ือป้องกันการระเบิดของถุงลมนิรภัย	 

เมื่อรถพ้นนํ้าแล้ว	 ก่อนต่อขั้วแบตเตอรี่
กลบัเขา้รถ	ตอ้งปลดฟวิสใ์นกลอ่งควบคมุ
ของระบบถุงลมนิรภัยเพื่อตัดการทํางาน
เสียก่อน	

	 วิธีดูระดับนํ้าว่าเข้าถึงระดับคอนโซล
และส่งผลต่อระบบไฟฟ้าในตัวรถหรือไม	่ 
ให้ตรวจดูคราบนํ้าบริเวณท่ีจุดบุหรี่	 ถ้ามี 
ให้รื้อระบบทั้งหมดในคอนโซลออกมา
ทําความสะอาดและเป่าแห้ง		

	 รถท่ีแช่นํ้านาน	 ๆ	 ให้ส่งต่อให้ช่างซ่อม
ระบบส่งกําลัง	 ถอดชุดเกียร์และทอร์ก
คอนเวอร์เตอร์ออกมาเปล่ียนถ่ายนํ้ามัน
และแยกชิ้นส่วนทําความสะอาด	รวมทั้ง 
ตรวจเช็ก	 ทําความสะอาดลูกปืนล้อ	 
ยางหุ้มเพลา	 เติมนํ้าในหม้อนํ้าใหม่	 
ถอดทําความสะอาดและเป่ามอเตอร์ 
พัดลมข้อต่อสายไฟและตากแดดให้แห้ง

	 เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหาย	เช่น	
แร็คพวงมาลัย	กล่องฟิวส์	รีเลย์เซนเซอร์

	 ถอดพรมรองพื้นออกมาทําความสะอาด
ทั้งหมด	จอดรถผึ่งแดด	โดยเปิดประตูไว้
ทุกบานจนกว่าภายในจะแห้งสนิท

	 สํารวจระดับนํ้า	 หากน้ําอยู่ท่ีความสูง	 
10-20	 เซนติเมตรถือว่ายังสามารถ 
เดินเครื่องฝ่าไปได้	 ระดับน้ําท่ีจะเริ่ม 
เป็นปัญหาต่อรถ	อยู่ที่	30-60	เซนติเมตร	 
หากจําเป็นต้องขับลุย	 ให้ปิดระบบ 
ปรับอากาศ	หากจําเป็นต้องเผชิญระดับน้ํา 
ที่สูงเกินกว่า	 80	 เซนติเมตร	 ต้องปิด 
ทั้งระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศ
และขับช้า	ๆ

	 ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟช็อต	 เนื่องจากไฟฟ้า
ที่ใช้กับรถยนต์เป็นไฟกระแสตรง	 (D.C.)	
ต่างกับไฟบ้านที่เป็นกระแสสลับ	(A.C.)

	 หากต้ อง เผชิญกระแสนํ้ าท่ วมแรง	 
ขณะยังขับรถ	 ไม่ปลดเข็มขัดนิรภัยออก	
จนกว่าจะรู้สึกว่าหมดแรงกระแทก

	 การออกจากตัวรถ	 ให้ลดกระจกลง	 
แล้วออกทางหน้าต่างเท่าน้ัน	 สําหรับ
กระจกไฟฟ้า	 ระบบส่วนใหญ่จะยังคง
ทํางานต่อหลังเครื่องยนต์ดับ	10	นาที

	 หากรถจมน้ําถึงระดับหลังคา	ให้ออกจากรถ 
ทางประตู	 ระดับน้ําที่ สูงพอจะทําให้ 
ความ ดันภายนอกและภาย ในรถ 
ใกล้เคียงกัน	และสามารถผลักบานประตู
ออกไปได้	

	 ถ้าเปิดทั้งประตูและหน้าต่างไม่ได้	 ให้ใช้
ของแข็งทุบกระจก	 เช่น	 เหล็กขันน็อต 
ที่มีอยู่ในถุงอะไหล่	 หรือแท่งเหล็กของ
หมอนรองคอบนเบาะคนขับ	 ทุบกระจก
ด้านข้างก่อน	หากไม่ได้ให้ทุบกระจกหลัง	

	 อยา่หว่งทรพัยส์นิมคีา่ในรถ	หากมเีด็กเล็ก	
ให้หนีบไว้ที่เอวแล้วรีบออกมาให้เร็วที่สุด		

	 หลีกเลี่ยงการว่ายน้ํา	 ให้ปล่อยตัวให้ 
ลอยขึ้นเหนือนํ้าตามธรรมชาติแทน

Do
หากยังไม่สามารถขนย้ายรถออกจากพื้นที่ 
นำา้ทว่มได	้ใหถ้อดสายไฟทีเ่ชือ่มตอ่กบัแบตเตอรี่
ออก	 แล้วยกแบตเตอรี่ออกจากช่องเก็บ	 
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

Don’t !
อย่ารีบร้อนติดเครื่องยนต์ที่เพิ่งเอาขึ้นจากนำ้า
เปน็อนัขาด	นำา้ทีย่งัคงขงัอยูใ่นเครือ่ง	อาจทำาให้
กลไกภายในตัวเครื่องเสียหายได้
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