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CEO ทอล์ค

การอ�านวยความสะดวกประชาชนร่วมบันทึกประวตัศิาสตร์ส�าคัญ

พระราชพิธบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562
CEO ทอล์คฉบับน้ี นายอาคม เติมพทิยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะมาเล่าถึง

การปฏบัิตหิน้าทีอ่�านวยความสะดวกประชาชน 

ของกระทรวงคมนาคม ในการเดนิทางร่วมเป็น 

ส ่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ระหว่างวนัท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา 

เพื่อเข้าร่วมบันทึกประวัติศาสตร์คร้ังส�าคัญ 

ของประเทศและถวายความจงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

“ภาคภูมิใจท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย
ได้ดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชน”

สมัภาษณ์พเิศษ 
นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม

ภารกิจกระทรวงคมนาคมในงานพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
ให้อ�านวยความสะดวกประชาชนในการเดนิทางเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของประวตัศิาสตร์ชาตไิทยในพธิอีนัเป็นมหามงคลนี้ 
โดยกระทรวงคมนาคม ได้จัดจุดจอดรถไว้ทั้งหมด 25 จุด 
รอบกรงุเทพมหานคร ไว้รองรบัประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนตวั 
ซึ่งสามารถรองรบัได้กว่า 7 หมื่นคนั และมรีถ Shuttle Bus 
รับ-ส่งประชาชนต่อเป็นช่วง ๆ จนถึงบริเวณการจัดงาน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่กรมการขนส่งทางบกจัดรถฟรี 
รบัประชาชนจาก 52 จงัหวดั เข้าสู่กรงุเทพมหานคร พร้อมด้วย
รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างจิตอาสา เช่นเดียวกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินรถขบวนพิเศษและพ่วง
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ขบวนรถเพิ่มเพื่อรองรับประชาชน
จากต่างจงัหวดั นอกจากนี้ รถไฟฟ้า
เอม็อาร์ท ีแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ รวมทั้ง 
บทีเีอสกใ็ห้บรกิารฟรดี้วยเช่นกนั

ไม่ใช่แค่เรื่องอ�านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางเท่านั้น 
แต่เรายงัให้ความส�าคญักบัเรื่องความ
ปลอดภยัด้วย โดยได้ให้ความส�าคญั
อย่างยิ่งในการรกัษาความปลอดภยั
ในทกุสถานขีนส่ง และทกุสถานรีถไฟ 
พร้อมกันนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 
ไปดแูลตรวจตราความเรยีบร้อยต่าง ๆ 
เช่น คอยสอดส่องไม่ให้มีรถแทก็ซี่ 
หรอืจกัรยานยนต์รบัจ้างเอาเปรียบ
ผูโ้ดยสาร ทั้งนี้ได้มหีลายภาคการขนส่ง 
ที่ให้บรกิารฟร ีเป็นจติอาสาเพื่อถวาย
ความจงรกัภกัดดี้วย

ความภาคภูมิใจท่ีได้บริการ
ประชาชนชนเข้าร่วมเหตกุารณ์ 
ประวตัศิาสตร์ครัง้ส�าคญัของ
แผ่นดินไทย

ในฐานะที่กระทรวงคมนาคม
ซึ่งดูแลรบัผดิชอบเรื่องการคมนาคม
ขนส่งและการเดนิทางของประชาชน 
ในช่วงเวลาอันแสนส�าคัญยิ่งของ
ประวัติศาสตร์ไทย พวกเราทุกคน 
ทุกหน่วยงานมีความภาคภูมิใจที่ได้
ร่วมให้บรกิารประชาชน มสี่วนช่วย
ให้ประชาชนเข้าร่วมงานอย่างสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ ถือเป็นความสุขใจและความปิติ
ยินดีในการให้บริการ ซึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มีส่วนในการ
ร่วมถวายความจงรกัภกัดตี่อพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

คมนาคมเพื่อความสุขทุกการเดินทาง 
เราเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที่สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก 

ดังนั้น เราต้องมีจิตบริการ ถ้าการเดินทางของประชาชน

ไม่มีอุบัติเหตุเราก็มีความสุขแล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจ 
ที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชน 
หน้าที่ของเรา คอืท�าอย่างไรให้การเดนิทางเป็นไปได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั การคมนาคมขนส่งจงึต้องมกีารพฒันาตลอด
รวมถงึต้องก้าวทนัเทคโนโลย ีและมาพร้อมกบัการให้บรกิาร
ที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในทุก ๆ  ช่วงเวลา
ส�าคญันี้
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
กระทรวงคมนาคมร่วมบันทึกประวัติศาสตร์

ประมวลภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ในการอ�านวยความสะดวกการเดนิทางของประชาชน ร่วมเข้าเฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยหุยาตรา

ทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ทางน�้า ในการเดนิทางของประชาชน เพื่อเข้า
ร ่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
พทุธศกัราช 2562 พร้อมน�าเรอืตรวจการณ์ 
เจ้าท่า ปฏบิตัหิน้าที่ควบคมุการจราจรทางน�้า

 กรมเจ้าท่า
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ด�าเนินการติดตั้งเต็นท์อ�านวยการจุดคัดกรองประชาชน
ตลอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่าง และปลั๊กไฟประจ�าจดุคดักรอง 14 จดุ

 กรมการขนส่งทางบก

 กรมทางหลวงชนบท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไปร่วม
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเข้าสู่บริเวณการจัดงาน
โดยให้บรกิารรถแทก็ซี่ รถจกัรยานยนต์จติอาสา รบั – ส่ง ฟรี
ตลอดทั้งวนั พร้อมจดัผูต้รวจการร่วมกบัเจ้าหน้าที่จติอาสา
ลงพื้นที่ปฏบิตังิาน

ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอ�านวยความสะดวก 
ในการเดินทางแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในการเสดจ็ออก ณ สหีบญัชร 
พระที่นั่งสทุไธสวรรย์ปราสาท เมื่อวนัจนัทร์ที่ 6 พฤษภาคม 
2562 ณ บรเิวณด้านหน้าราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) และด้านหน้าบ้าน 
มนงัคศลิา ถนนหลานหลวง

 จัดให้มีการเปิดไฟประดับสะพานบริเวณสะพานข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมทางหลวงชนบท
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จดัรถโดยสารประจ�าทางให้บรกิารประชาชน จากจดุจอดรถเข้าสูบ่รเิวณพื้นที่การจดังาน 
โดยมรีถ Shuttle Bus และเส้นทางเดนิรถเฉพาะกจิทั่วกรงุเทพมหานคร

จดัโครงการเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562 ผ่าน 3 กจิกรรมพเิศษ ได้แก่ 
นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระราชประวตั ิ พระอจัฉรยิภาพ พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 10 
พร้อมกจิกรรมโรงทานอิ่มอุน่แจกอาหารแก่จติอาสา ประชาชน และกจิกรรมร้อยรวมใจท�าความดเีพื่อสงัคม นอกจากนี้ได้จดั 
เดนิขบวนรถไฟพเิศษเพื่ออ�านวยความสะดวกการเดนิทางของประชาชน เข้าร่วมงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562

เปิดให้ประชาชนเดินทางช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ด้วยรถไฟฟ้า MRT ฟร ีและ จดัรถบรกิารรบั-ส่ง ประชาชน ฟร ี
ที่สถานหีวัล�าโพงไปยงัจดุพกัคอยวดัเทพศรินิทร์ พร้อมจดั
จดุบรกิารอาหาร ของว่าง และน�้าดื่มรบัรองประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

คมนาคมอำานวยความสะดวกงานพระราชพิธีฯ
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กระทรวงคมนาคม ส�านกึในพระมหากรณุาธคิุณ ที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าร ิ
“เราท�าความด ี ด้วยหวัใจ” เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลงัความจงรกัภกัด ี และน้อม
ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาที่สดุมไิด้ กระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จงึได้ร่วมแรงร่วมใจจดักจิกรรม จติอาสา Big Cleaning คลองขดุมหาสวสัดิ์ 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 10 เนื่องในพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก 2562 โดยม ีพลอากาศเอก เกษม อยูส่ขุ หวัหน้าส�านกังานราชเลขานกุาร 
ในพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 10 เป็นประธานในพธิ ีเมื่อวนัที่ 
30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ วดัชยัพฤกษมาลาราชวรวหิาร พระอารามหลวง 
กรงุเทพมหานคร 

กระทรวงคมนาคม จดักิจกรรมจติอาสา Big Cleaning คลองขุดมหาสวสัด์ิ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

กระทรวงคมนาคมมแีนวคดิในการปรบัปรงุและพฒันาระบบคมนาคมทางน�้า เพื่อเป็น
หนึ่งในแนวทางส�าหรบัช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรที่ตดิขดัในปัจจบุนั โดยด�าเนนิการ
ศึกษาการขยายเส้นทางเดินเรือในคลองเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าคลองขุด
มหาสวสัดิ์ เป็น 1 ใน 12 คลอง ที่มศีกัยภาพที่จะพฒันาเส้นทางสญัจรทางน�้าและถอืเป็นคลอง
ที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ มอีายมุากกว่า 150 ปี ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รชักาลที่ 4 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขดุตั้งแต่ พ.ศ. 2402 ในปัจจบุนัประชาชน
ยงัคงใช้เป็นเส้นทางสญัจร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคญัในเชงิการเกษตร วฒันธรรม และวถิชีวีติ 
ของผู้คนในท้องถิ่น โดยสามารถพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ให้มีศักยภาพได้ใน 2 มิติ ได้แก่ 
การสญัจรทางน�้าและการท่องเที่ยว



10 วารสาร

เทียบท่าคมนาคม

หนองเอี่ยน-สตึงบท เส้นทางเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา
รองรับจราจรและการขนส่งสินค้า เพิ่มศักยภาพจุดผ่านแดน

ด่านอรัญประเทศ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นบัเป็นการค้าชายแดนที่มคีวามส�าคญัอนัดบัต้น ๆ ของการค้า
ชายแดนไทยทั้งหมด โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 
90,651 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 62.18 ของการค้าชายแดน

ไทย-กมัพูชา และมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่อง
ของการขนส่งสนิค้าข้ามพรมแดน แรงงานข้ามพรมแดน และ
การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ส่งผลให้การจราจรบรเิวณจดุผ่าน
แดนมคีวามหนาแน่น ไม่คล่องตวั และใช้ระยะเวลาในการ
เดนิทางข้ามแดนนานขึ้น 

รฐับาลไทยจงึร่วมกบัรฐับาลกมัพชูา เปิดจดุผ่านแดน 
ถาวรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “แยกคนแยกสินค้า” ออก
จากกนั เพื่อขยายการลงทนุบรเิวณชายแดน โดยเลอืกบรเิวณ 
ชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ต�าบลท่าข้าม อ�าเภออรญัประเทศ 
ซึ่งตรงกบับ้านสตงึบท ต�าบลปอยเปต อ�าเภอโอโจรว จงัหวดั 
บนัเตยีเมยีนเจย เป็นจดุผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ จากเดมิที่มี
เพยีงจดุผ่านแดนบ้านคลองลกึ ตลาดโรงเกลอื 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรฐัมนตรแีห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา เป็นประธาน
พธิเีฉลมิฉลองความส�าเรจ็ในการก่อสร้าง สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท)
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โดยได้ร่วมกนัพฒันาการขนส่งทางราง ด้วยการผลกัดนั 
ให้มีการเดินรถไฟระหว่างประเทศหลังจากที่หยุดชะงักไป
นานถงึ 45 ปี ผ่านการเชื่อมโยงไร้รอยต่อครอบคลมุ 3 ด้าน 
คอื ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเปิดสถานรีถไฟด่านพรมแดน 
บ้านคลองลกึ เชื่อมการเดนิทางระหว่างอ�าเภออรญัประเทศ 
ไปยังต�าบลปอยเปต ด้านกฎระเบียบว่าด้วยความตกลง
การเดินรถไฟร่วมกัน และด้านประชาชน โดยไทยมอบรถ
ดเีซลราง จ�านวน 1 ขบวน (4 คนั) ให้กบักมัพูชา

ส�าหรับเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา เริ่มจากสถานี
อรัญประเทศ-สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ระยะทาง 
6 กโิลเมตร เชื่อมต่อด้วยสะพานรถไฟมติรภาพไทย-กมัพูชา 
ความยาว 43 เมตร ข้ามชายแดนไทยเข้าสู่ปอยเปต 
ฝ่ังกัมพูชา โดยได้เริ่มก่อสร้างสะพานตั้งแต่ปี 2557 และใช้

 นายกรฐัมตรแีละนายกรฐัมนตรกัีมพชูา เป็นสกัขพียานในพธิลีงนามความตกลงว่าด้วยการ
เดนิรถไฟร่วมกันระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการกัมพูชา 
เป็นผู้ลงนาม
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เทียบท่าคมนาคม

เวลา 2 ปี จงึแล้วเสรจ็ ขณะที่ฝ่ังกมัพชูา รฐับาลจะด�าเนนิการ 
ก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟต่อจากปอยเปตไปศรีโสภณ 
ระยะทาง 48 กิโลเมตร และจะขยายเส้นทางต่อไปถึง 
กรงุพนมเปญ เพื่อพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ 
ให้เชื่อมโยงกนัอย่างสมบรูณ์ในแนวเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิ 
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ตลอดจนเป็น 
การส่งเสรมิการเคลื่อนย้ายคนและสนิค้าระหว่างประเทศไทย 
และกมัพูชา

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง 
ยังประสานความร่วมมือกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก 
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท 
ตั้งแต่ กม.25+211 ถงึ กม.29+925 ระยะทาง 4.714 กโิลเมตร 
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ขนาด 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นถนนผวิจราจรและไหล่ทาง
แบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรในแต่ละทิศทางกว้าง 
7 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว่า 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านขวา 
กว้าง 1.5 เมตร ความยาวงานก่อสร้างทางรวม 30 กโิลเมตร 
พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน�้า สะพานมติรภาพไทย-กมัพูชา 
ข้ามคลองพรมโหด บ้านหนองเอี่ยน เป็นคอนกรีตอัดแรง 
ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 620 เมตร แบ่งเป็นสะพาน
ฝ่ังไทยยาว 405 เมตร และฝ่ังกมัพชูายาว 215 เมตร ภายใต้ 
งบประมาณ 860 ล้านบาท 

ป ัจจุบันการก ่อสร ้างเส ้นทางฝ ั ่ งประเทศไทย 
และสะพาน ด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่วนงานศลุกากร
และการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อเข้าไปยังกัมพูชาอีก
ประมาณ 4 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้
สมบูรณ์ภายใน ปี 2565 

การก่อสร้างสะพานมติรภาพไทย-กมัพชูา (หนองเอี่ยน- 
สตึงบท) นับเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่าง
ประเทศที่ส�าคญั ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ 
ภายในภมูภิาค โดยโครงการนี้มแีนวเส้นทางสนบัสนนุโครงข่าย 
ทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
ระเบยีงเศรษฐกจิด้านใต้ ภายใต้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 
ซึ่งเป็นเส้นทางส�าคญัของโครงข่ายทางหลวงอาเซยีนภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เชื่อมโยงประเทศเมยีนมา 
ไทย กมัพชูา และเวยีดนาม และทางหลวง เอเชยีหมายเลข 1 
ซึ่งเป็นทางที่ยาวที่สุดในโครงข่ายทางหลวงเอเชียภายใต้
คณะกรรมการเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของเอเชยีและแปซฟิิก
แห่งสหประชาชาต ิเชื่อมโยงทางหลวงในภาคพื้นทวปีเอเชยี
ต่อไปยงัโครงข่ายทางหลวงยโุรป
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@สถาน ีMOT

วิศวกรคนสร้างทาง กับความทุ่มเท เพื่อถนนที่ดี

และปลอดภัยที่สุดของประชาชน

@สถานี MOT ฉบับเดอืนพฤษภาคม ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จกักบัอกีหนึง่บทบาทหน้าท่ี ซ่ึงต้อง

ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างและให้ประชาชนมีท้องถนนใช้สัญจรที่สะดวก ปลอดภัย สวยงาม 

พร้อมกับเคล็ดลับในการปฏิบัติงานที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้ในทุกบทบาทอาชีพ

“ผอ. เผชิญ”
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“อาชพีการเป็นนายช่างหรอืวิศวกร สำาคญัทีส่ดุคอื 

ต้องใจรัก เพราะเป็นงานท่ีต้องตากแดด คลุกดนิ คลุกฝุน่ 

ยำ่าโคลน เราโชคดีหน่อยที่เติบโตในครอบครัวชาวนา 

มาจากต่างจังหวัด เราจึงไม่กลัวเรื่องบุกนำ้าลุยโคลน 

อย่างปี 2554 ทีเ่กดินำา้ท่วมใหญ่ พวกเราต้องลยุนำา้ลยุฝน 

เอา Big bag ไปวาง เพือ่ให้ประชาชนยงัสญัจรไปมาได้”

นายเผชญิ คงทุม่ นายช่างอาวโุสประจ�าแขวงราชบรุ ี
ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อ�านวยการหมวดบ�ารุงทางหลวงชนบท
ราชพฤกษ์ กรมทางหลวงชนบท เล่าถึงความยากล�าบาก
ของการท�างาน ที่ต้องเผชญิทกุอปุสรรค เพื่อให้การคมนาคม 
ทางถนนมคีวามสะดวก ปลอดภยั และสวยงาม

ปัจจุบัน ผอ.เผชิญ ได้รับมอบหมายให้ดูแลถนน
ราชพฤกษ์ตอนหนึ่งและถนนต่อเชื่อมสะพานมหาเจษฎา

บดนิทรานสุรณ์ ตามพระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 
ในการตรวจตรา ดูแล ไม่ให้มีผู้บุกรุกท�าลายถนนในความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามสโลแกนที่ว่า “น�้าไหล ไฟสว่าง 
ทางด ีไม่มขียะ” คอื ฝนตกแต่น�้าไม่ท่วมถนน ไฟสว่าง 100% 
ทางไม่มีหลุมมีบ่อ และภูมิทัศน์สวยงาม ซึ่งการที่จะได้มา
ซึ่งงานที่ดี นอกจากวางแผนงานถูกต้องแล้ว ยังต้องลงมือ
ท�าไปพร้อม ๆ กบัลูกน้องด้วย

“การทำางานวศิวกรไม่ใช่แค่สัง่ลกูน้อง แต่ต้องลงมือ

ทำาด้วย มันจริงที่วิศวกรเป็นอาชีพที่เท่และเป็นวชิาชพี

ทีไ่ม่ยากจน แต่ในส่วนของการทำางานจริงมันขึน้อยูก่บั

ตวัคณุเอง ว่าจะเลอืกยนืส่ังเฉย ๆ  หรือลงมอืทำากบัลกูน้อง 

ถ้าคณุส่ังอย่างเดยีวคณุจะได้เฉพาะงานไม่ได้คน แต่ถ้า

คณุสัง่ด้วย ลงมอืทำาด้วย จะได้ท้ังคนทัง้งาน ดงัน้ัน การเป็น

วิศวกรไม่ใช่แค่ทำาให้ตัวเองเท่อย่างเดียว แต่ต้องมี

คุณธรรม ไม่เย่อหย่ิง”

ผอ.เผชญิ บอกว่า ตวัเองจบเพยีงระดบั ปวส. ช่างก่อสร้าง 
จากวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขต ภาคใต้ 
จังหวัดสงขลา และเริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2527 ใน ต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างไม้ สถานพินิจ และ
คุม้ครองเดก็กลาง (บ้านอเุบกขา) ปีต่อมาย้ายมารบัต�าแหน่ง 
นายช่างโยธา กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และย้ายมาสงักดั
กรมทางหลวงชนบท ในต�าแหน่งนายช่างโยธาระดับ 6 
ในปี 2545 

“ที่ผมได้ดี ได้ขยับตำาแหน่งขึ้น เพราะผมทุ่มเท

กับงาน รักและจริงใจกับงาน ที่สำาคัญคือต้องเสียสละ 

อย่างช่วงเทศกาล ก็ต้องมาดูแลอำานวยความสะดวก

ประชาชน นับเป็นความภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการ 

แต่ที่สุดของชีวิตการทำางานสูงสุด คือการได้ทำางาน 

ปิดทองหลงัพระในนามของกรมทางหลวงชนบท ในการ

อำานวยความสะดวกให้กบัประชาชนในงานพระราชพธิี

บรมราชาภิเษกครั้งนี้ และได้ตั้งเต็นท์จุดคัดกรองเพื่อ

ถวายความปลอดภยัให้กบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

และพระบรมวงศานุวงศ์”

ส�าหรบัคนที่อยากก้าวเข้ามาสูอ่าชพีวศิวกร ผอ.เผชญิ 
มีข้อแนะน�าว่า ต้องใจรัก และใช้สมองในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ด ีเพราะงานช่าง สถาปนกิ หรอืวศิวกร เป็นงาน 
ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมาก และที่ส�าคญัคอืต้องรูจ้กั
บรหิารคน เพื่อให้ผลงานออกมาดทีี่สดุ นั่นหมายถงึประชาชน 
จะได้สัญจรบนถนนที่ดี สวยงาม และปลอดภัยที่สุดเช่นกัน
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

อยุธยา...อดีตราชธานีที่รุ่งเรือง แม้วันนี้จะผ่านมากว่า 250 ปีแล้ว แต่เรื่อง

ราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ยังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและอยู่ในหัวใจของคนไทย 

แม้แต่ต่างชาติเองกยั็งเดนิทางมาชืน่ชมร่องรอยทางประวตัศิาสตร์อนังดงาม

แห่งน้ี วนันีเ้อน็เตอร์เทนเลนซ้ายเลยจะพาทกุคนไปพบกบัความสวยงามของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยกัน

ขี่ช้างรอบกรุงเก่า
ปั่นจักรยาน
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เราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยรถโดยสาร
ประจ�าทาง กรงุเทพฯ-พระนครศรอียธุยา ของบรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั (บขส.) ที่สถานขีนส่งหมอชติ หรอืหากใครจะสะดวก
เลอืกเดนิทางโดยรถตู้ร่วมกไ็ด้ ใช้เวลาเดนิทางเพยีงชั่วโมง 
กว่า ๆ รถก็จะมาจอดที่ท่ารถบริเวณถนนนเรศวร และแถว
ท่ารถกม็จีกัรยานให้เช่า เลอืกเอาตามใจชอบได้เลย ซึ่งรอบๆ 
เกาะเมืองจะมีเลนส�าหรับจักรยานไว้ให้ปั่นได้สะดวกสบาย 
แต่ถ้าใครไม่สะดวกจะเหมารถตุ๊กตุ๊กกไ็ด้เช่นกนั

เราขี่จกัรยานไปที่วงัช้างอยธุยา แล เพนยีด แล้วเปลี่ยน
พาหนะจากจกัรยานเป็นเสลี่ยงบนหลงัช้าง ซึ่งพาเดนิไปถงึ
เขตวิหารพระมงคลบพิตร ก็ได้ความรู้สึกสนุกไปอีกแบบ 
จากนั้นเรากป็ั่นจกัรยานเที่ยวต่อ แวะชมความสวยงามของ 
วดัราชบูรณะ และวดัอื่น ๆ รอบเกาะเมอืง 

ใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ต้องเติมอาหารลงท้องกัน 
สกัหน่อย มาอยธุยาจะพลาดได้อย่างไร “ก๋วยเตี๋ยวเรอือยธุยา” 
เราเลือกแวะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก ตั้งอยู่บนถนนชีกุน 
ตรงข้ามกับวัดพลับพลาไชย ร้านนี้เปิดมานานกว่า 30 ปี 
รบัรองว่าเดด็แน่นอน

อิ่มท้องแล้วกป่ั็นจกัรยานเที่ยวต่ออกีนดิหน่อย ก่อนจะ
บอกลาเมอืงส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ชาตไิทย “พระนครศร-ี 
อยธุยา” ที่มากี่ครั้งกย็งัรูส้กึถงึมนต์ขลงัและความเสยีสละของ
บรรพบรุษุ ซึ่งจะอยู่ในใจเราและคนไทยตราบนานเท่านาน
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ร่มหูกวาง

พลเอก ฉัตรชยั สารกัิลยะ รองนายกรัฐมนตร ีในฐานะ
ประธานอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย 
เป็นประธานมอบเกยีรตบิตัรของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีและเขม็เกยีรตคิณุของกรมประมงแก่ผูป้ฏบิตังิาน
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (IUU) ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นขวญัก�าลงัใจที่ได้ร่วมกนัปฏบิตัภิารกจิ
การแก้ไขปัญหาประมง IUU จนสามารถปลดใบเหลอืงจาก
สหภาพยโุรปได้เป็นผลส�าเรจ็ ในการนี้ นายจริตุม์ วศิาลจติร 
รองปลดักระทรวงคมนาคม นายวทิยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า 
ร่วมรบัมอบเกยีรตบิตัรและเขม็เกยีรตคิณุ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 
2562 ณ หอประชมุใหญ่กรมประชาสมัพนัธ์ กรงุเทพฯ

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
คมนาคม เป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือเพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราช
และอาคารรกัษาพยาบาล ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เมื่อวนัที่ 
2 พฤษภาคม 2562 โดยม ีนายวรวฒุ ิมาลา รองผู้ว่าการ
กลุ่มธรุกจิการบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย นายภคพงศ์ ศริกินัทรมาศ ผูว่้าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ประสทิธิ์ วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผู้ลงนาม



19วารสาร

นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการประชมุ CAAi Steering Meeting 
โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย Miss Maria N. Rueda, Managing Director 
CAA International Limited (CAAi), Miss Clair Borrelli, Project 
Manager และ Mr. Graham Wheeler, Technical Director 
และผูบ้รหิารส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
ร่วมการประชมุ เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชมุ
กระทรวงคมนาคม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยม ี 
นายพศิกัดิ์ จติวริยิะวศนิ รองปลดักระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชมุ 

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
คมนาคม ให้ผู้แทนจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Development Programme : UNDP) เข้าพบ 
เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ
น�าร่องเพื่อสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายใต้ชื่อ “Deployment of Conservation 
License plates to support wildlife conservation in Thailand” 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม กระทรวง
คมนาคม




