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ถ้อยแถลง สารบัญ
 กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารราชรถ ฉบับนี้คงมาถึง 
มอืท่านในช่วงเวลาท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง มาตรการล็อกดาวน์ก็ได้รับ
การผ่อนปรนหรือคลายล็อกกันแล้ว การเดินทางออกมา 
ท�างานหรือไปไหนมาไหนก็เริ่มกลับมามากข้ึน ฉบับน้ี 
ทีมบรรณาธิการจึงขอพาทุกท่านไปรู ้จักกับโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ ท่ีมีความคืบหน้าไปมาก
แล้วโครงการหนึ่ง นั่นคือ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ซึ่งมีเส้นทางยาวกว่า 22 กิโลเมตร 
มท้ัีงส่วนท่ีอยู่ใต้ดนิและอยู่บนโครงสร้างยกระดบั และในอนาคต
จะเป็นระบบขนส่งท่ีจะช่วยให้การเดินทางระหว่างชานเมือง 
ฝ่ังตะวนัออกกบัเขตกรงุเทพฯ ช้ันในสะดวกและรวดเรว็ขึน้  ช่วย
ลดปัญหาการจราจร และลดมลพิษในอากาศ ส่วน ราชรถ
ชวน Check In จะพาไปเที่ยวพิพิธบางล�าพู แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมชุมชนท่ีน่าแวะไปเย่ียมเยือนอีกแห่งหนึ่งในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ยังมีข่าวสาร และเรื่องราวน่ารู้ 
ในคอลมัน์อ่ืนๆ อีก สดุท้ายอยากจะขอฝากทุกท่านว่า จะเดนิทาง 
ไปไหนอย่างไรในช่วงนี้ เราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัดอยู่นะครับ เพื่อลดความเสี่ยงของตนเอง
และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาเป็นระลอกท่ี 2 
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
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นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
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นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ 
ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

จัดท�าโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โทรศัพท์ 0 2283 3024 โทรสาร 0 2281 6300  
www.mot.go.th  
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม



วารสาร 3

P

สถานีสุว�นทวงศ�สถานีมีนบุร�

สถานีราษฎร�พัฒนา

สถานีมีนพัฒนา

สถานีสัมมากร

สถานีคลองบ�านม�า

สถานีลําสาลี
สถานีราชมังคลา

สถานีรามคําแหง 12
สถานี รฟม.

สถานีน�อมเกล�า

สถานีศร�บูรพา

สถานีหัวหมาก
สถานีรามคําแหง

สถานีประดิษฐ�มนูธรรม

สถานีศูนย�วัฒนธรรมแห�งประเทศไทย

สถานีเคหะรามคําแหง

ม.เกษมบัณฑิต 
ร�มเกล�า

ศูนย�วัฒนธรรมฯ

รฟม.

ม.รามคำแหง

เดอะมอลล�
บางกะป�

เดอะมอลล�
รามคำแหง

เดอะพาซิโอ
ทาวน�

โกลเด�น เพลซ 
สะพานสูง

ตลาดน้ำ
ขวัญ-เร�ยม

ตลาดมีนบุร�

บิ�กซี ร�มเกล�า

ม.เกษมบัณฑิต 
ร�มเกล�า

นิด�า

MOT Focus

 คืบหน้าไปแล้วกว่า 60% ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-
มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ณ เดือน
เมษำยน 2563) หนึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งมวลชน 
สำยหลักตำมแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุร ี เป็น
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ (Heavy Rail 

Transit System) เช่ือมโยงฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก 
ของกรุงเทพมหำนคร มีระยะทำงรวมท้ังสิ้น 39.8 กิโลเมตร  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน- 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และส่วนตะวันออก  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
โดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 เมษำยน 2559 
ให้ด�ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส ้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 

คืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม	

ตั้งเป้าคนกรุงได้ ใช้ปี 2567

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ราชมังคลากีฬาสถาน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และลงนำมสัญญำ 
ก่อสร้ำงงำนโยธำเมื่อวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2560 ใช้งบประมำณ 
ในกำรด�ำเนินงำนประมำณ 79,221.24 ล้ำนบำท
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สวุินทวงศ์) หรือโครงการรถไฟฟ้า 
สายสส้ีมส่วนตะวนัออก มรีะยะทำงประมำณ 22.57 กิโลเมตร 
ก่อสร้ำงเป็นระบบรถไฟฟ้ำแบบใต้ดินและรถไฟฟ้ำแบบยกระดับ 
มีแนวเส ้นทำงและจุดเริ่มต ้นโครงกำรจำกศูนย ์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทยเป็นแบบรถไฟฟ้ำใต้ดิน ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อกับ
รถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลมิรชัมงคล (รถไฟฟ้ำใต้ดนิสำยสนี�ำ้เงนิ) 
ผ่ำนถนนพระรำม 9 ถนนรำมค�ำแหง แยกล�ำสำล ีจำกนัน้แนวเส้นทำง 
เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ำแบบยกระดับบริเวณใกล้หมู่บ้ำนสัมมำกร  
ตัดผ่ำนถนนกำญจนำภิเษก และไปสิ้นสุดท่ีบริเวณจุดตัดระหว่ำง
แยกถนนรำมค�ำแหงกับถนนสุวินทวงศ์ 
 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสส้ีมส่วนตะวนัออก ประกอบด้วยสถานี
ใต้ดินจ�านวน 10 สถานี ได้แก่ สถำนีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย สถำน ีรฟม. สถำนปีระดษิฐ์มนธูรรม สถำนรีำมค�ำแหง 12  
สถำนีรำมค�ำแหง สถำนีรำชมังคลำ สถำนีหัวหมำก สถำนีล�ำสำลี 
สถำนีศรีบูรพำ และสถำนีคลองบ้ำนม้ำ และสถานียกระดับ 
จ�านวน 7 สถานี ได้แก่ สถำนีสัมมำกร สถำนีน้อมเกล้ำ สถำนี
รำษฎร์พฒันำ สถำนมีีนพฒันำ สถำนเีคหะรำมค�ำแหง สถำนมีนีบุรี 
(จุดเช่ือมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู ช่วงแครำย-มีนบุรี) 
และสถำนีสุวินทวงศ์ 
 นอกจำกนี้ยังมีศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าของโครงการ 
จ�านวน 1 แห่ง มีพื้นท่ีประมำณ 160 ไร่ ภำยในประกอบด้วย 
ศูนย์ควบคุมกำรเดินรถและส�ำนักงำบริหำรจัดกำร อำคำร 
ซ่อมบ�ำรุงหลัก อำคำรซ่อมบ�ำรุงเสริม โรงจอดรถไฟฟ้ำ อำคำร 
ปรับสมดลุล้อรถไฟฟ้ำ และโรงล้ำงรถไฟฟ้ำ รวมถงึ อาคารจอดรถ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค ์
ท่ี 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ สถานีหัวหมาก ถนนรามค�าแหง กรุงเทพมหานคร
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เกร็ดจากปก
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย-
มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ระบบรถไฟฟ้า 
ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) 

ระยะทาง 
22.57 กิโลเมตร

จ�านวนสถานี 
สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี

ความจุผู้โดยสาร 
มากกว่า 50,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

ความเรว็สงูสดุ 
80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ศนูย์ซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้า 
จ�านวน 1 แห่ง 

อาคารจอดแล้วจร 
จ�านวน 1 แห่ง จอดรถได้ประมาณ 1,200 คัน

เปิดให้บริการ
ภายในปี 2567

ความก้าวหน้าโครงการในปัจจุบัน
60.60% (ณ เดือนเมษายน 2563)

หรอื อาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) จ�านวน 1 แห่ง เพือ่ให้ 
ผู้โดยสำรสำมำรถน�ำรถยนต์ส่วนบุคคลมำจอดไว้และเปลี่ยนมำใช้
ระบบรถไฟฟ้ำ ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของสถำนีคลองบ้ำนม้ำ เป็นอำคำร
สงู 10 ช้ัน สำมำรถรองรบัรถยนต์ส่วนบุคคลได้ประมำณ 1,200 คนั 
 เนื่องจำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ 
มรีปูแบบกำรให้บรกิำรท้ังรถไฟฟ้ำแบบใต้ดนิและแบบยกระดบั จงึมี 
โครงสร้ำงงำนโยธำประกอบกันหลำยส่วน โดยโครงสร้างใต้ดิน  
จะด�ำเนนิกำรขดุเจำะอุโมงค์คูข่นำนกนั หำกบำงพืน้ท่ีมีฐำนรำกของ
สะพำนข้ำมคลองหรือสะพำนข้ำมถนนกีดขวำงอยู่ จะด�ำเนินกำร 
เป็นอุโมงค์คู่ซ้อนกันหรือก่อสร้ำงเป็นโครงสร้ำงรูปกล่อง (Cut & 
Cover Structure) และส�ำหรับโครงสร้างยกระดับจะมีลักษณะ
เป็นสะพำนยกระดับส�ำหรับวำงรำงรถไฟฟ้ำ และมีเสำส�ำหรับ
รองรับสะพำนยกระดับทุก 30-40 เมตร โดยส่วนของตัวสะพำน
ใช้วธิกีำรก่อสร้ำงแบบช้ินส่วนหล่อส�ำเรจ็รปูจำกโรงงำน แล้วน�ำมำ 
ประกอบติดตั้งในพ้ืนท่ี ซ่ึงช่วยให้กำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงเป็นไป
อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น
 ไม่เพยีงเท่ำนี ้ การออกแบบชานชาลายังมีควำมแตกต่ำงกนั
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรออกแบบภำยใน
สถำนี ใต ้ดินและสถำนียกระดับ โดยมีรูปแบบชานชาลา 
3 ประเภท ประกอบด้วย ชานชาลากลาง เป ็นรูปแบบ 
ชำนชำลำเดียวทีม่ีแนวรถไฟฟ้ำอยู่แต่ละด้ำนของชำนชำลำ และมี  
ช้ันจ�ำหน่ำยตัว๋โดยสำรท่ีเป็นชัน้ชำนพกัเดยีวอยู่เหนอืขึน้ไป ซ่ึงเป็น 
รูปแบบชำนชำลำท่ัวไปของสถำนีใต้ดิน ชานชาลาซ้อนกัน 
เป็นสถำนท่ีีมีชำนชำลำซ้อนกนั 2 ช้ัน และมชีัน้จ�ำหน่ำยตัว๋โดยสำร 
ท่ีเป็นช้ันชำนพักเดียวอยู่เหนือข้ึนไป ซ่ึงเป็นรูปแบบชำนชำลำ
ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงท่ีมีสิ่งกีดขวำงกำรขุดเจำะอุโมงค์หรือมีพื้นท่ี
จ�ำกัด และ ชานชาลาข้าง เป็นชำนชำลำที่อยู่สองข้ำงของแนว
รถไฟฟ้ำ และมีช้ันจ�ำหน่ำยตั๋วโดยสำรท่ีเป็นช้ันชำนพักเดียว 
อยู่เหนือขึ้นไป ซ่ึงจะก่อสร้ำงในบริเวณท่ีก่อสร้ำงอุโมงค์เป็น
โครงสร้ำงรูปกล่องและบริเวณสถำนียกระดับทุกสถำนี 
 กล่ำวได้ว่ำโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม ช่วงศนูย์วฒันธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นอีกหนึ่งโครงกำร 
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ท่ีรัฐบำลมุ่งม่ันและตั้งใจเพื่อขยำยโครงข่ำย
รถไฟฟ้ำให้ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ช่วยกระจำยเส้นทำงกำรเดินทำงท่ีสะดวก รวดเร็ว สำมำรถ
ขนส่งผู้โดยสำรได้ในปริมำณมำก ลดปัญหำกำรจรำจรคับคั่งและ
ลดปริมำณกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง โดยตั้งเป้ำหมำย 
ให้สำมำรถเปิดให้บรกิำรได้ภำยในปี 2567 ขอให้คนกรงุเทพฯ อดใจ

รอกันสักนิดนะครับ

ว า ร ส า ร  •  ฉ บั บ ป ร ะ จํ า เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3

รถไฟฟ�าสายสสี�ม

รถไฟฟ�าสายสสี�ม จากใต�ดินสู�ลอยฟ�า

 จากใต�ดินสู�ลอยฟ�า

เชื่อมโยงการเดินทางสู�กรุงเทพฯ ฝ��งตะวันออก

เชื่อมโยงการเดินทางสู�กรุงเทพฯ ฝ��งตะวันออก
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ทางหลวงไม่ใช่แค่การสร้างทาง 
แต่เปน็การกระจาย
ความเจริญสู่ท้องถิ่น
Exclusive Interview ฉบับนี้ คุยนอกกรอบกับอธิบดีกรมทางหลวง 
“นายสราวุธ ทรงศิวิ ไล” ถึงภารกิจส�าคัญตลอด 365 วัน
ในการพัฒนาและดูแลโครงข่ายทางหลวงกว่า 70,000 กิโลเมตร
ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและความสุขของคนไทย

คุยนอกกรอบ

เป้าหมายในการพฒันาทางหลวงแผ่นดินเป็นอย่างไร?
 กรมทำงหลวงเป็นผู ้ก่อสร้ำงและดูแลบ�ำรุงรักษำทำงหลวงแผ่นดิน 
ท้ังสำยประธำนและสำยรอง ปัจจบัุนโครงข่ำยทำงหลวงท่ัวประเทศมีระยะทำง 
รวมกันกว่ำ 52,000 กิโลเมตร หรือเทียบเท่ำถนน 2 ช่องจรำจร ประมำณ 
73,000 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงสำยหลักท่ีเช่ือมโยงถึงทุกอ�ำเภอท่ัวไทย  
ต่อเชื่อมกับทำงหลวงชนบท และถนนขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
 เพื่อให้กำรเดินทำงของประชำชนและกำรขนส่งสินค้ำ มีควำมสะดวก 
คล่องตวั รวดเร็ว และท่ัวถงึ และรองรับกำรขยำยตวัของเมือง เรำได้ด�ำเนนิกำร 
ปรับปรุงเพิ่มมำตรฐำนทำงหลวงมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2515 โดยเฉพำะ 
อย่ำงย่ิงกำรขยำยช่องจรำจรจำก 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง และ 6-8 ช่อง  
ซ่ึงปัจจบัุน ภำรกจิกำรขยำยช่องจรำจรบนทำงหลวงสำยหลกัเป็น 4 ช่องจรำจร 
อยู่ในระยะสุดท้ำยแล้ว เหลืออีกรำว 300 กิโลเมตรเท่ำนั้น ก็จะครบ 5,246  
กิโลเมตรตำมเป้ำหมำย ซ่ึงคำดว่ำจะด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2565  
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มควำมคล่องตัวและควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและขนส่ง
สินค้ำทั่วประเทศ

โครงข่ายทางหลวงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ที่จะเชื่อมโยง ไปสู่ภูมิภาค มีโครงการส�าคัญอะไรบ้าง?
 ในกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงในเขตเมือง เรำต้องมุ่งแก้ไขปัญหำ
จรำจรร่วมไปกับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของประชำชน  
ในปัจจุบันมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 9 โครงกำร รวมระยะทำง  
96 กิโลเมตร และมีแผนด�ำเนินกำรในปี 2563-2564 อีก 11 โครงกำร  
รวมระยะทำง 70 กิโลเมตร
 หนึง่ในโครงกำรส�ำคญัท่ีจะเร่งรดัให้แล้วเสรจ็ในปลำยปีนี ้คอื กำรปรบัปรุง
ทำงหลวงหมำยเลข 35 หรอืถนนพระรำมท่ี 2 ให้เป็น 7 ช่องจรำจรต่อทิศทำง 
แบ่งเป็นทำงหลกั 4 ช่องจรำจรต่อทิศทำง และทำงขนำน 3 ช่องจรำจรต่อทิศทำง  
พร้อมกับพัฒนำทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 82 ยกระดับ 
บนถนนพระรำมที่ 2 จำกบำงขุนเทียนถึงบ้ำนแพ้ว เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว 
ในกำรเดนิทำงจำกใจกลำงเมอืงออกสูภ่มิูภำค และเช่ือมต่อเตมิเตม็โครงข่ำย 
เส้นทำงหลวงสู่ภำคใต้

ทางหลวงแผ่นดิน.... 
มุ่งเชื่อมโยงโครงข่าย

การเดินทาง
ให้เต็มประสิทธิภาพทั่วไทย

ทางหลวงนั้นเปรียบเสมือน “แกนหลัก” 
ของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระจายความเจริญ สร้างโอกาส
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีเส้นทางหลัก
ในความรับผิดชอบอยู่ 3 ประเภท 

คือ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ 

และทางหลวงสัมปทาน
หรือดอนเมืองโทลล์เวย์
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ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 
เพิ่มทางเลือก

ให้กับการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า 
นอกเหนือจากการพัฒนา

ทางหลวงแผ่นดินแล้ว 
กรมทางหลวงยังได้พัฒนา 

“ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง” 
หรือ “มอเตอร์เวย์” เชื่อมโยง

จากเมืองหลักสู่ภูมิภาค 
เพื่อสร้างทางเลือก

ในการเดินทางและขนส่งสินค้า
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 
โดยมีการเก็บค่าผ่านทาง 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด วันที่ 22 พ.ค. 2563

ปัจจุบันมีมอเตอร์เวย์
ที่เปิดให้บริการแล้ว กี่เส้นทาง?
 มอเตอร์เวย์ท่ีเปิดให้บริกำรแล้วมีอยู ่ 
2 เส้นทำง คอื ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง
หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา 
ซ่ึงล่ำสดุ มีกำรต่อขยำยเส้นทำงไปถงึพืน้ท่ี
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) แล้ว  
โดยเมื่อวันท่ี 22 พฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ  
ได้เป ิดทดลองให้บริกำรส่วนต่อขยำย  
ช่วงพทัยา-มาบตาพดุ โดยไม่เกบ็ค่ำผ่ำนทำง 
จนถงึปลำยเดอืนสงิหำคมนี ้อีกเส้นทำงหนึง่ 
คอื ทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9  
(ถนนวงแหวนกำญจนำภเิษกด้ำนตะวนัออก)  
สำยบำงปะอิน-บำงพล ีซ่ึงเป็นเส้นทำงหลกั
ในกำรเช่ือมโยงกรุงเทพฯ กับปริมณฑล
ด้ำนตะวันออกและด้ำนเหนอื ได้แก่ จงัหวัด
สมุทรปรำกำร พระนครศรีอยุธยำ และ
ปทุมธำนี

มอเตอร์เวย์ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา มีอีกกี่เส้นทาง?
 เม่ือปี 2560 เรำได้จัดท�ำแผนแม่บท
กำรพัฒนำทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง  
ระยะ 20 ปี (2560-2579) รวม 21 เส้นทำง 
6,612 กิโลเมตรทั่วประเทศ ปัจจุบันก�ำลัง

ก่อสร้ำง 2 เส้นทำง ท่ีจะเชือ่มโยงจำกกรงุเทพฯ และปรมิณฑลสูภ่มิูภำค คอื ทางหลวงพเิศษ 
ระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุร-ีนครราชสมีา ซ่ึงจะเป็นมอเตอร์เวย์สำยแรก 
เปิดประตูสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81  
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เช่ือมสู ่ภำคตะวันตก ส่งเสริมเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน  
ซึ่งคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรภำยในปี 2566
 ขณะเดยีวกนัเรำกมี็แผนพฒันำมอเตอร์เวย์อีกหลำยเส้นทำง ท้ังเพือ่แก้ไขปัญหำจรำจร
ในเขตเมืองและเพื่อเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่งไปทุกภูมิภำค เช่น โครงกำรพัฒนำถนน
วงแหวนกำญจนำภิเษกด้ำนตะวันตกให้เป็นทำงหลวงพิเศษแบบทำงยกระดับ โครงกำร
ก่อสร้ำงทำงยกระดบัศรนีครนิทร์-สวุรรณภมิู บนทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืงหมำยเลข 7 
เพือ่บรรเทำปัญหำกำรจรำจรหนำแน่นในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน โครงกำรก่อสร้ำงส่วนต่อขยำย
ดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสติ-บำงปะอิน โครงกำรทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 6  
สำยนครรำชสีมำ-ขอนแก่น โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 8  
สำยนครปฐม-ชะอ�ำ ซ่ึงจะอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงสูภ่ำคใต้ และโครงกำรก่อสร้ำง
ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 84 สำยหำดใหญ่-ชำยแดนไทย/มำเลเซีย เป็นต้น 
และยังได้ริเริ่มน�ำเทคโนโลยีมำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรมอเตอร์เวย์ด้วย เช่น  
ปรบัปรงุและพฒันำระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) โดยใช้เทคโนโลยี AI  
ตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม (นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ) เพื่อควำม
สะดวก คล่องตัว รวดเร็วในกำรเดินทำงให้มำกขึ้น
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สะพานมิตรภาพ...เชื่อมไทยกับเพื่อนบ้าน เชื่อมเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
ในขณะเดียวกัน กรมทางหลวงยังมีภารกิจส�าคัญในการพัฒนาโครงข่ายถนน
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชน 
การติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน อีกหลายเส้นทาง

สแกน        เพื่อชมช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์
YouTube :

เคียงข้างคนไทย 365 วัน แม้ Seasons Change
ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล กรมทางหลวงต้องทํางานดูแลบํารุงรักษา
ทางหลวง เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ทางอย่างไร?
 กรมทำงหลวงมีกำรท�ำงำนใกล้ชิดพี่น้องประชำชนอยู่ตลอดเวลำ เรำมีหน้ำท่ีดูแล 
บ�ำรุงรักษำเส้นทำงให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ท้ังในยำมปกติและโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
เมื่อเกิดภัยธรรมชำติหรือภัยพิบัติ โดยอำศัยก�ำลังของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
ทั่วประเทศรวมกว่ำ 42,000 คน และควำมพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และ 
ยำนพำหนะต่ำงๆ เช่น ในช่วงภัยแล้ง เรำได้ร่วมกับกำรประปำส่วนภูมิภำคแจกจ่ำย 
น�้ำกินน�้ำใช้ให้ประชำชนอย่ำงต่อเนื่องมำหลำยปีแล้ว และในปีนี้เรำได้ช่วยล�ำเลียงน�้ำ 
กว่ำ 39 ล้ำนลิตร ไปแจกจ่ำยให้ประชำชนกว่ำ 6 หม่ืนครัวเรือนในทุกภำคท่ีได้รับ 
ผลกระทบตลอดระยะเวลำ 7 เดือน ช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้กว่ำ  
1 แสนคน รวมท้ังเม่ือเกดิไฟไหม้สองข้ำงทำง ท้ังจำกสำเหตธุรรมชำตแิละจำกกำรเผำป่ำ
เผำไร่ เรำก็ได้น�ำรถบรรทุกน�ำ้ไปช่วยดบัไฟ ลดปัญหำควนัไฟท่ีอำจเป็นอันตรำยต่อผูใ้ช้ทำง
 และเนือ่งจำกภยัแล้งปีนีมี้ระยะเวลำยำวนำน ไม่สำมำรถท�ำกำรเพำะปลกูได้ ท่ีผ่ำนมำ  
เรำได้ช่วยเหลือจ้ำงงำนชำวบ้ำนและเกษตรกรรำว 800-900 คน ในกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้
ทักษะหรอืเทคนคิพเิศษ เช่น ตดัแต่งต้นไม้และหญ้ำข้ำงทำง ท�ำควำมสะอำดทำงระบำยน�ำ้ 
และป้ำยจรำจร เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 นอกจำกนี ้เรำยังมีกำรตรวจตรำดแูล เตรยีมควำมพร้อม และซ่อมแซมเส้นทำงท่ีเสยีหำย
เนือ่งจำกภยัธรรมชำตใินทุกฤดกูำล ท้ังจำกน�ำ้ท่วม ลมพำย ุและดนิโคลนถล่ม เพือ่ให้เส้นทำง 
อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้สัญจรตลอดเวลำ

กรมทางหลวงมีการพัฒนาโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร?
 จำกกำรท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
โดยรอบ โดยมีแม่น�้ำเป็นพรมแดนธรรมชำติ กรมทำงหลวงจึงได้ 
ก่อสร้ำง “สะพำนมิตรภำพ” เพือ่เช่ือมโยงกำรเดนิทำงและกำรขนส่ง 
สนิค้ำระหว่ำงกนั ซ่ึงแห่งแรกคอื สะพำนมติรภำพไทย-ลำว แห่งท่ี 1  
ข้ำมแม่น�ำ้โขงเช่ือมพรมแดนไทยกบั สปป.ลำว ท่ีจงัหวดัหนองคำย 
และต่อมำได้สร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว เพิม่อีก 3 แห่ง ท่ีจงัหวดั 
มุกดำหำร นครพนม และเชียงรำย ตำมล�ำดับ และปัจจุบันก�ำลัง 
เร่งก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 ที่จังหวัดบึงกำฬ  
รวมท้ังก�ำลงัศกึษำควำมเหมำะสมของกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ
ไทย-ลำว แห่งที่ 6 ที่จังหวัดอุบลรำชธำนี

“พวกเราชาวกรมทางหลวง
พร้อมท�างาน 24 ชัว่โมง ทุกวนั 

ตลอดท้ังปี เพ่ือสร้างความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง และเพื่อให้
ประชาชนท้ังประเทศ อุ่นใจ และม่ันใจ

ในการใช้บริการของเราครบั”

 ส่วนชำยแดนฝั่งเมียนมำนั้น เรำได้เปิดใช้สะพำนมิตรภำพ 
ไทย-เมียนมำข้ำมแม่น�้ำเมย/ตองยิน 2 แห่ง ท่ีอ�ำเภอแม่สอด  
จงัหวดัตำก ซ่ึงเป็นเส้นทำงท่ีช่วยเตมิเตม็โครงข่ำยตำมแนวเส้นทำง 
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เช่ือมโยงเมียนมำ ไทย  
สปป.ลำว และเวียดนำม สนับสนุนให้จังหวัดตำกเป็นเขต 
เศรษฐกิจพิเศษที่ส�ำคัญของประเทศ
 และทำงภำคตะวันออก เรำก็ได้ก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ 
ไทย-กมัพชูำ ท่ีจงัหวดัสระแก้ว เพือ่เพิม่ศกัยภำพกำรค้ำชำยแดน 
กบัประเทศกมัพชูำ
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 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ด�ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 7- 
ท่ำเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน 
กำรขนส่งสินค้ำท้ังในและต่ำงประเทศ และสนับสนุนเขตพัฒนำ 
พเิศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สอดรบักบั
นโยบำยของนำยศกัดิส์ยำม ชิดชอบ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
ในกำรพฒันำพืน้ท่ีเศรษฐกจิฝ่ังตะวนัออกหรอืโครงกำรเขตพัฒนำพเิศษ
ภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนือ่ง

กรมทางหลวงชนบท ด�าเนนิโครงการ
ก่อสร้างถนน	 สนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	รองรับ
การขนส่งท่าเรือแหลมฉบัง	 จังหวัด
ชลบุรี

 กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เป ิดให ้
ประชำชนได้ทดลองใช้ฟรีบริกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
หมำยเลข 7 ช่วงพัทยำ-มำบตำพุด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม 
2563 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีเร่งรัดโครงกำรให้แล้วเสร็จ 
และเพ่ือเป็นกำรทดสอบระบบและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน โดยจะเปิดให้บริกำรเต็มรูปแบบ พร้อมจัดเก็บ 
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง ในต้นเดิือนกันยำยน 2563
 ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 สำยกรุงเทพฯ-บ้ำนฉำง เป็น
หนึ่งในโครงข่ำยส�ำคัญตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมประสิทธิภำพ
กำรเดินทำงและขนส่งทำงถนน โดยปัจจุบันเปิดให้บริกำร
จนถึงพัทยำ ช่วงพัทยำ-มำบตำพุด เป็นส่วนท่ีต่อขยำย 
เพิ่มเติม มีระยะทำงรวม 32 กิโลเมตร ประกอบด้วยด่ำนเก็บ 
ค่ำธรรมเนยีมผ่ำนทำง 3 ด่ำน ได้แก่ ด่ำนห้วยใหญ่ ด่ำนเขำชีโอน  
และด่ำนอู่ตะเภำ
 ผู ้ท่ีสนใจสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.doh.go.th 
หรือ www.motorway.go.th หรือติดต่อสอบถำมได้ท่ีสำยด่วน 
กรมทำงหลวง 1586 กด 7 

กรมทางหลวงเปิดให้ทดลองใช้ 
มอเตอร์เวย์สาย	 7	 ช่วงพัทยา-
มาบตาพุด

 ท่ำเรอืแหลมฉบัง อ�ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี เป็นท่ำเรือ
สนิค้ำหลกัของประเทศ ปัจจบัุนได้เปิดด�ำเนนิกำรถงึระยะท่ี 2 และ
อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิโครงกำรระยะท่ี 3 ซ่ึงเส้นทำงกำรขนส่งสนิค้ำทำง
ถนนจะใช้ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 7 เป็นเส้นทำงหลกั ส่งผลให้มี
ปรมิำณกำรจรำจรท่ีหนำแน่น ประกอบกบัในอนำคตเม่ือเปิดใช้งำน
โครงกำรในระยะท่ี 3 จะท�ำให้กำรจรำจรตดิขัดมำกย่ิงขึน้ ทช. จงึได้
พฒันำโครงข่ำยทำงถนนเพือ่เช่ือมต่อทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 7 
บรเิวณกโิลเมตรท่ี 107+200 ไปบรรจบกบัท่ำเรือแหลมฉบัง คำดว่ำ 
จะก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ในปี 2563

3

303

4

35

338

304

304

304

319

331

315

331

3

331

3

36

332

331 364
3

344

314

365

361

3344

3278

34

ีรุบลช

รคนาหมพทเงุรก

ราการปรทุมส

ารทเงิชเะฉ

ระยอง

นายศากาอา�ท
ิมูภณรรวุส

าชารีรศอืสเนวส

วยีขเาขเด�ปเ�วตัสนวส

งกะปงาบ ฯนา�ด

ะรพงาบ ฯนา�ด

มคินสันพ ฯนา�ด

งึบนา�บ ฯนา�ด

มาขงอนห ฯนา�ด

ง�ปโ ฯนา�ด
ายทัพ ฯนา�ด

�ญหใยว�ห ฯนา�ด

าภเะต�ูอ ฯนา�ด
นอโีชาขเ ฯนา�ด

อ�บงาบ ฯนา�ด

ทางแยกต�างระดับ
ศร�นคร�นทร�

พัทยา

อ��ตะเภา

งับะรกดาล ฯนา�ด

นยีทเมอจดาห

บางแสน

�รสเงาบวา�อ

นายศากาอา�ท
าภเะต�ูอ อืรเา�ท

ดุพาตบาม

งับฉมลหแอืรเา�ท

ด็มสเกุจอืรเา�ท

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมืองหมายเลข 91
(วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3)

สถานที่บร�การทางหลวง

ศูนย�บร�การทางหลวง
(เป�ดให�บร�การ ป� 2565)

จ�ดพักรถ
(เป�ดให�บร�การ ป� 2563)

จ�ดพักรถ

สถานที่บร�การทางหลวง
(เป�ดให�บร�การ ป� 2565)

สถานที่บร�การทางหลวง
(เป�ดให�บร�การ ป� 2566)

จ�ดพักรถ 
(เป�ดให�บร�การ ป� 2565)

ทางแยกต�างระดับ
มาบประชัน

ทางแยกต�างระดับ
ห�วยใหญ�

ทางแยกต�างระดับ
บ�านเขาชีโอน

ทางแยกต�างระดับ
อ��ตะเภา
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 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และบรษัิท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ�ำกดั (มหำชน) (ทอท.) กระทรวงคมนำคม เปิดให้บรกิำรเท่ียวบิน
ภำยในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 เวลำ 04.30 น.  
เป็นต้นไป และมีมำตรกำรคดักรองผูโ้ดยสำรอย่ำงเข้มงวด โดยผูท่ี้ 
จะผ่ำนเข้ำไปภำยในอำคำรผู ้โดยสำร ต้องได้รับกำรตรวจวัด

อุณหภูมิร่ำงกำย (Terminal Screening) ทุกคน รวมทั้งจ�ำกัดกำร
เปิดใช้งำนช่องทำงเข้ำ-ออก อำคำรผู้โดยสำรตำม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
 ทั้งนี้ ทดม. ปฏิบัติตำมประกำศของส�ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยซ่ึงก�ำหนดให้ผู้โดยสำรทุกคนต้องสวมหน้ำกำก

อนำมัยตลอดเวลำท่ีอยู่ในอำคำรผู้โดยสำร รวมท้ังมีมำตรกำร 
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม ตั้งแต่กำรรอเช็กอินบัตรโดยสำรจนถึงกำร
รอข้ึนเครือ่ง ณ ประตทูำงออกอย่ำงเคร่งครดั และขอควำมร่วมมอื
ใช้ประตทูำงเข้ำ-ออกท่ีก�ำหนดไว้เท่ำนัน้ หำกพบเห็นปัญหำกำรให้
บริกำร หรือปัญหำอื่นๆ สำมำรถแจ้งได้ที่ AOT Contact Center 
1722 หรือศูนย์ประชำสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 
24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 
เปิดให้บริการเทีย่วบนิภายในประเทศ	

ต้ังแต่	1	พฤษภาคม	2563

 นายสรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์ อธิบดกีรมการขนส่งทางราง 
(ขร.) กระทรวงคมนาคม กล่ำวว่ำ ตำมท่ีรัฐบำลได้ประกำศ 
ผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19  
ในกจิกำรบำงประเภท ท�ำให้มีประชำชนเดนิทำงโดยระบบรถไฟฟ้ำ
เพิ่มมำกข้ึนจนมีภำพควำมหนำแน่นในกำรเดินทำงท้ังบริเวณ 
ชำนชำลำและภำยในตวัรถไฟฟ้ำ ท�ำให้ไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing) ได้ ซึ่ง ขร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันเพ่ือวำงมำตรกำรแนวทำงให้ประชำชนมีควำมสะดวก 
ปลอดภยั และสบำยใจในกำรเดนิทำง และได้มีหนงัสอืถงึหน่วยงำน 
ผู้ให้บรกิำรระบบรถไฟฟ้ำ ประกอบด้วย กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
จ�ำกัด (มหำชน) (BEM) บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท. 
/ ARL) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 
(BTS) ขอควำมร่วมมือเข้มงวดกำรด�ำเนินมำตรกำรเว้นระยะห่ำง 
ทำงสังคม โดยมีมำตรกำรเพิ่มเติมจำกกำรด�ำเนินกำรเดิม ได้แก่

  1. เพิม่ควำมเข้มงวดในกำรดูแลรักษำสภำพรถ สภำพอปุกรณ์ 
เพื่อมิให้เกิดควำมขัดข้องในกำรให้บริกำร
  2. หำกมีควำมหนำแน่นของผู้ใช้บริกำรท่ีเข้ำมำในระบบเกิน
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับจนกระทบต่อกำรด�ำเนินมำตรกำร
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม ให้บริหำรจัดกำรมำตรกำรจ�ำกัดจ�ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรเข้ำระบบในแต่ละครำว (Group Release) 
  3. เพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนทรำบ พร้อมท้ัง
ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ วำงแผนกำรเดินทำง และเผื่อ
เวลำในกำรเดินทำง เพื่อให้สำมำรถลดควำมหนำแน่น และคง 
กำรปฏิบัติมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิผล
    4. เพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีหรือสนธิก�ำลังร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ไขปัญหำหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน 

กรมการขนส่งทางรางร่วมมือกับ 

ผู้ ให้บริการระบบรถไฟฟ้า	 เข้มงวด 

มาตรการ	 Social	 Distancing	

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส	

COVID-19	ตามนโยบายของรัฐบาล
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ร่มหูกวาง
นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช ่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ร ่วมกับ นายกรัฐมนตรี 
และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี บันทึกเทป
กำรถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันฉัตรมงคล เม่ือ 
วันท่ี 4 พฤษภำคม 2563 ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ตรวจติดตำมกำรจดัระเบียบ
เรือโดยสำรในคลองแสนแสบของกรมเจ้ำท่ำ  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 ณ ท่ำเรือประตูน�้ำ
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นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม รับข้อร้องเรียนจำกชำว
ชุมชนตลำดเขำหินซ้อน เรื่องกำรซ่อมแซมถนน
ทำงหลวงหมำยเลข 304 เลนคู่ขนำน ตอน 2 
ตลำดเขำหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ เม่ือวันท่ี  
24 เมษำยน 2563 ณ กระทรวงคมนำคม

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประชุมคณะท�ำงำนเฉพำะกจิ
ด้ำนโลจสิตกิส์เพือ่รองรบักำรขนส่งสนิค้ำเกษตร 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 
ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนำคม

ร่มหูกวาง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรชี ่วยว ่าการ
กระทรวงคมนาคม ลงพื้นท่ีตรวจรำชกำร ติดตำม
กำรด�ำเนินงำน ให้ก�ำลังใจเจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนใน
กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยครัวกำรบิน ดอนเมือง บริษัท 
กำรบินไทย จ�ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 16 เมษำยน 2563



วารสาร 13

นายชัยวัฒน์  ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม แถลงข่ำวมำตรกำรเยียวยำและให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำรขนส่งท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 เมือ่วนัท่ี 15 เมษำยน 2563 ณ ศนูย์แถลงข่ำว
รัฐบำล ท�ำเนียบรัฐบำล

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ปฏิบัติตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
และขอให้ก�ำหนดมำตรกำรท�ำงำนท่ีบ้ำนหรอืเดนิทำง
เท่ำท่ีจ�ำเป็น เพื่อลดควำมแออัดในกำรเดินทำงด้วย
ระบบขนส่งสำธำรณะ

นายชัยวัฒน์  ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม เป็นประธำนประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนคมนำคมและกำรขนส่ง 
ท่ัวรำชอำณำจักร เมื่อวันท่ี 17 เมษำยน 2563  
ณ กระทรวงคมนำคม
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ราชรถชวน Check In

 บางล�าพู ย่ำนกำรค้ำท่ีเก่ำแก่และเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหำนคร ข้ึนช่ือในเรื่องร้ำนอำหำรท่ีหลำกหลำยและอำหำร
รสชำติอร่อย เป็นศูนย์รวมของร้ำนค้ำเก่ำแก่และร้ำนรวงเปิดใหม่ตำมสมัยนิยม อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ เปี่ยมด้วยเสน่ห์และ 
กลิ่นอำยของควำมเป็นของชุมชนดั้งเดิมในย่ำนพระนคร รวมท้ังสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส�ำคัญมำกมำย และมีหนึ่งสถำนท่ี  
ที่รำชรถชวน Check In ฉบับนี้ขอแนะน�ำ นั่นคือ พิพิธบางล�าพู

 ภำยในพิพิธบำงล�ำพูประกอบด้วยอำคำรสองหลังใช้ส�ำหรับ
จัดแสดงนิทรรศกำร โดยอาคารหลังแรกเป็นอำคำรปูน 2 ช้ัน  
รูปทรงตัวแอล (L) บริเวณชั้น 1 เป็นโถงต้อนรับและมุม
จ�ำหน่ำยเหรียญกษำปณ์และของท่ีระลึก ภำยในมีห้องจัดแสดง
นิทรรศกำร 2 ห้อง ได้แก่ ห้องเอกบรมองค์ราชินี จัดแสดง
นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม
รำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และห้องป้อมเขตขัณฑ ์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของ
กำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์เป็นรำชธำนี กำรก่อสร้ำงก�ำแพง
เมือง ป้อมปรำกำร และประตูเมือง เกร็ดควำมรู ้ เกี่ยวกับ 
เทคนิคงำนช่ำงในสมัยโบรำณ มีกำรจ�ำลองก�ำแพงเมืองเก่ำ 
จดัแสดงไว้ภำยใน ตลอดจนข้อมลูกำรขุดลอกคคูลองรอบพระนคร
และคลองส�ำคัญต่ำงๆ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 ศูนย์กำรเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเรื่องรำวของชำวบำงล�ำพู 
จัดตั้งข้ึนโดยกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง ตั้งอยู่บนถนน

พระอำทิตย์ ริมคลองบำงล�ำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ บนพื้นที่ซึ่ง
เคยเป็นโรงพิมพ์คุรุสภำหรือโรงเรียนช่ำงพิมพ์วัดสังเวช สถำนท่ี 
ฝึกสอนช่ำงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย พิพิธบำงล�ำพู 
เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ท่ีออกแบบและตกแต่งภำยในตำมหลัก  
อำรยสถำปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้ประชำชนทุกคน
สำมำรถเข้ำชมนิทรรศกำรได้ พร้อมท้ังอ�ำนวยควำมสะดวก 
ด้วยกำรจดับรรยำยข้อมลูเป็นภำษำต่ำงประเทศให้แก่นกัท่องเท่ียว 
ชำวต่ำงชำติ 

พิพิธบางล�าพู

พิพิธบางล�าพ ู

ศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
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 บริเวณชัน้สอง เป็นห้องนิทรรศการ
กรมธนารักษ์ แสดงเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ควำมเป็นมำและบทบำทหน้ำท่ีของกรม
ธนำรักษ์ โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนได้เรียนรู้
และเข้ำใจควำมเป็นมำและกำรด�ำเนินงำน
ของกรมธนำรักษ์ ขั้นตอนกำรผลิตเหรียญ
กษำปณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้มิใช่เรื่องไกลตัวของ
ประชำชน หำกแต่มีควำมเกีย่วข้องโดยตรง
กับวิถีชีวิต จำกน้ันจะมีทำงเดินเช่ือมสู ่
อำคำรหลังท่ีสองท่ีจัดแสดงนิทรรศกำร
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและควำมเป็นมำของย่ำน
บำงล�ำพูโดยเฉพำะ 

 อาคารหลงัท่ีสองเป็นอำคำรไม้ 2 ช้ัน 
ชั้นแรกจัดเป็นห้องจัดแสดงโรงเรียน
ช่างพิมพ์วัดสังเวช แสดงเรื่องรำว
ประวัติศำสตร์กำรพิมพ์ในประเทศไทย
และกำรพิมพ์ระบบตัวเรียงหรือท่ีเรียกว่ำ 
เล็ตเตอร์เพรส รวมถึงวิธีกำรพับแบบ
ดั้งเดิมท่ีใช้ในกำรเย็บหนังสือ พร้อมท้ัง 
เชิญชวนให้ผู ้ เข ้ำชมร่วมสนุก โดยใช ้
เครื่องพิมพ์เล็ตเตอร์เพรสพิมพ์โปสกำร์ด
และส่งผ่ำนทำงไปรษณีย์ ไม่เพียงเท่ำนี้
ยังมีห้องสมุดชุมชนบางล�าพู ซ่ึงเป็น
แหล่งรวบรวมหนังสอืหำยำกและข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์เกี่ยวกับบำงล�ำพู



ชำระภาษีออนไลน�
ลดความเสี่ยงจากโคว�ด-19
ยื่นชำระภาษีรถยนต�ง�ายๆ ผ�านระบบอินเทอร�เน็ต

เข�าเว็บไซต� 
https://eservice.dlt.go.th และ
ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม� 
แล�วล็อกอินเข�าสู�ระบบ

กด “ยื่นชำระภาษี
รถยนต�ประจำป�”

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ 
เพ�่อลงทะเบียน 
และยื่นชำระภาษี กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน

การเอาประกัน ตาม พ.ร.บ. คุ�มครอง
ผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ�มครอง
มากกว�า 3 เดือน) หร�อสามารถซื้อ 
พ.ร.บ. ได�จากระบบ 

เลือกช�องทาง
การชำระเง�น

ตรวจสอบสถานะ
การยื่นชำระภาษี 

กรมการขนส�งทางบก
จะจัดส�งใบเสร็จรับเง�น ป�ายภาษี
และ พ.ร.บ. ให�ผู�ชำระเง�น
ทางไปรษณีย�ตามที่อยู�
จัดส�งเอกสาร

เจ�าของรถสามารถนำ
ใบคู�มือจดทะเบียนรถ
ไปรับบันทึกรายการ
ชำระภาษีได� ณ สำนักงาน
ขนส�งจังหวัดหร�อ
ตามสาขาทั่วประเทศ

ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร COVID-19 กระทรวงคมนาคม
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 บริเวณชั้นสอง ก่อนเข้ำสู ่พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศกำรจะมีวีดิทัศน์ สสีนับางล�าพู 
บอกเล่ำถงึบำงล�ำพู ท่ีคนท่ัวไปรูจ้กั จำกนัน้เข้ำสู ่ห้องเบาะแสจากริมคลอง ซ่ึงจะพำผูช้ม 
ร่วมย้อนวันวำนไปยังบำงล�ำพูในสมัยก่อนผ่ำนภำพยนตร์ท่ีฉำยลงบนผนังและพื้นผิวน�้ำ 
ที่จ�ำลองเป็นคลองบำงล�ำพู ห้องพระนครเซ็นเตอร์ จ�ำลองบรรยำกำศบำงล�ำพูในอดีต 
ทั้งรถรำงและแหล่งบันเทิง เช่น ละครร้อง โรงลิเก โรงภำพยนตร์ และร้ำนค้ำที่มีชื่อเสียง 
ห้องย�่าตรอกบอกเรื่องเก่า รวบรวมของดีของเด่นของชุมชนในย่ำนบำงล�ำพูมำให้ชม 
เช่น ศิลปะกำรแทงหยวกของชุมชนวดัใหม่อมตรส กำรท�ำเครือ่งถมของชุมชนบ้ำนพำนถม 
นอกจำกนี้ยังมีห้องจัดแสดงนิทรรศกำรท่ีรวบรวมเหตุกำรณ์ส�ำคัญในอดีตตั้งแต่สมัย 
รัชกำลท่ี 1 ถึงรัชกำลท่ี 9 บุคคลส�ำคัญและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีคุณูปกำรต่อชุมชน 
บำงล�ำพู และห้องสดุท้ำย ม่ิงขวญับางล�าพู ท่ีประดษิฐำน พระพุทธบางล�าพูประชานาถ 
พระพุทธรูปท่ีสมเด็จพระสังฆรำชเจ ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวรประทำนให้แก่ 
ชำวบำงล�ำพู
 

 ท่ีกล่ำวไปเป็นเพียงเรื่องรำวส่วนหนึ่ง
ของย่ำนบำงล�ำพูเท่ำนั้น หำกท่ำนใดสนใจ
และอยำกศกึษำหำควำมรูเ้พิม่เตมิ สำมำรถ
เดนิทำงไปเย่ียมชมพพิธิบำงล�ำพูได้ท้ังโดย
รถโดยสำรประจ�ำทำงสำย 3, 6, 9, 30, 32, 
33, 53, 64 และ 524 หรือล่องเรือด่วน
เจ้ำพระยำมำข้ึนท่ีท่ำเรือพระอำทิตย์ได ้
เช่นกัน โดยเปิดให้เข้ำชมทุกวันอังคำรถึง
วันอำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 10.00-18.00 น.

 ราชรถชวน Check In หวังว่า 
ทุกท่านจะได้รับทั้งสาระความรู้ ความ 
สนุกสนาน และความเพลิดเพลินจาก
พิพิธบางล�าพูเช่นเดียวกับเรา  



ชำระภาษีออนไลน�
ลดความเสี่ยงจากโคว�ด-19
ยื่นชำระภาษีรถยนต�ง�ายๆ ผ�านระบบอินเทอร�เน็ต

เข�าเว็บไซต� 
https://eservice.dlt.go.th และ
ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม� 
แล�วล็อกอินเข�าสู�ระบบ

กด “ยื่นชำระภาษี
รถยนต�ประจำป�”

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ 
เพ�่อลงทะเบียน 
และยื่นชำระภาษี กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน

การเอาประกัน ตาม พ.ร.บ. คุ�มครอง
ผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ�มครอง
มากกว�า 3 เดือน) หร�อสามารถซื้อ 
พ.ร.บ. ได�จากระบบ 

เลือกช�องทาง
การชำระเง�น

ตรวจสอบสถานะ
การยื่นชำระภาษี 

กรมการขนส�งทางบก
จะจัดส�งใบเสร็จรับเง�น ป�ายภาษี
และ พ.ร.บ. ให�ผู�ชำระเง�น
ทางไปรษณีย�ตามที่อยู�
จัดส�งเอกสาร

เจ�าของรถสามารถนำ
ใบคู�มือจดทะเบียนรถ
ไปรับบันทึกรายการ
ชำระภาษีได� ณ สำนักงาน
ขนส�งจังหวัดหร�อ
ตามสาขาทั่วประเทศ

ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร COVID-19 กระทรวงคมนาคม
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Safety Tips
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MOT Guide

 MOT Guide ฉบับนี้จะพำทุกท่ำนไปท�ำควำมรู้จักเรือโดยสำรรูปแบบใหม่ล่ำสุดที่เพิ่ง
เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ภำยใต้ชื่อ Riva 
Express นบัเป็นเรือด่วนปรบัอำกำศรำยแรกท่ีเช่ือมต่อระบบคมนำคมจำก “เรือสูร่าง” 
 เรือด่วน Riva Express เป็นเรือสองท้อง (Catamaran) มี 2 ชั้น ขนำดกว้ำง 7 เมตร 
ยำว 23.9 เมตร รองรับผู้โดยสำรได้ 200 คน มีท้ังหมด 4 ล�ำ ออกแบบโดยบริษัท 
Schwetz Design ประเทศออสเตรเลยี และต่อประกอบในประเทศไทย โดยบรษัิท เอเชยีน  
มำรีน เซอร์วิสส์ จ�ำกัด (มหำชน) ตัวเรือท�ำจำกอะลูมิเนียม มีน�้ำหนักเบำ ไม่โยกโคลง 
และไม่ก่อให้เกิดคลื่น ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนำด 350 แรงม้ำ จ�ำนวน 2 เครื่อง ปรำศจำก
เสยีงรบกวน สำมำรถท�ำควำมเรว็ได้เทียบเท่ำรถไฟฟ้ำ มีควำมปลอดภยัสงูตำมมำตรฐำน
สำกล พร้อมตดิตัง้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น ระบบ GPS ตดิตำมเรือ กล้อง CCTV จอภำพ 
LED ระบบกระจำยเสียง และระบบปรับอำกำศ
 เรอืด่วนนีใ้ช้ธงแดงเป็นสญัลกัษณ์ ท�ำหน้ำท่ีเป็น Feeder Line เช่ือมระหว่ำงระบบขนส่ง
รถไฟฟ้ำ BTS สถำนสีะพำนตำกสนิกบัท่ำเรอืสำทร รถไฟฟ้ำ MRT สถำนสีนำมไชยกบัท่ำเรอื

เรือด่วนเจ้าพระยาโฉมใหม่
สะดวก	สบาย	เติมความสมบูรณ์จากเรือสู่ราง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานเปิดตัวเรือด่วนเจ้าพระยา Riva Express จ�านวน 4 ล�า ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ท่ามหาราช
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รำชินี และรถไฟฟ้ำ MRT สถำนีบำงโพ 
กบัท่ำเรอืบำงโพ ซ่ึงนอกจำกจะส่งเสรมิกำร 
เช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อแล้ว ยงัช่วยลดระยะ 
เวลำกำรเดนิทำงจำกท่ำเรือนนทบุรไีปท่ำเรอื 
สำทร จำก 55 นำที เหลอืเพยีง 30 นำที โดยเปิด 
ให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ อัตรำค่ำโดยสำร  
50 บำทตลอดสำย สำมำรถช�ำระค่ำโดยสำร 
ด้วยเงินสดและบัตรแรบบิทกำร์ด (Rabbit  
Card) โดยมีเส้นทำงและเวลำให้บรกิำรดงันี้ 
 ท่าเรือบางโพ-ท่าเรือสาทร ระยะทำง 
15 กโิลเมตร จ�ำนวน 8 ท่ำเรอื ได้แก่ บำงโพ 
เกยีกกำย เทเวศร์ พรำนนก รำชิน ีรำชวงศ์ 
ไอคอนสยำม และสำทร ให้บรกิำรตัง้แต่เวลำ 
09.45-16.15 น. 

 ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือสาทร ระยะทำง 18 กโิลเมตร จ�ำนวน 10 ท่ำเรอื ได้แก่ นนทบุร ีพระรำม 7 บำงโพ เกยีกกำย เทเวศร์ พรำนนก 
รำชิน ีรำชวงศ์ ไอคอนสยำม และสำทร ให้บรกิำร 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้ำ ตัง้แต่เวลำ 06.20-09.00 น. และช่วงเย็น ตัง้แต่เวลำ 17.30-19.30 น. 
โดยผูใ้ห้บรกิำรเดนิเรอืได้เตรยีมมำตรกำรป้องกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 เช่น กำรท�ำควำมสะอำดเก้ำอี ้ห่วงจบั ท่ีจบัประตดู้วยน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือวนัละ 
2 รอบ มีจดุบรกิำรเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ำห้องปรบัอำกำศ เป็นต้น

 กระทรวงคมนำคมมีนโยบำยผลักดัน
กำรขนส่งทำงน�้ำทุกรูปแบบท้ังสินค้ำและ 
ผูโ้ดยสำร เพือ่ช่วยสนบัสนนุกำรเดนิทำงและ 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ซ่ึง 
แผนงำนประจ�ำปี 2563 กระทรวงคมนำคม 
โดยกรมเจ้ำท่ำ ได้มแีผนพฒันำ 5 ท่ำเรอื 
ได้แก่ ท่ำรำชิน ี ท่ำช้ำง ท่ำเตยีน ท่ำวดัโพธิ์  
และท่ำบำงโพ ซ่ึงจะเป็นกำรยกระดับกำร
เดนิทำงทำงน�ำ้ให้มีควำมปลอดภยั ทันสมัย 
สะดวก และรวดเรว็



คมนาคมคุมเข�มสกัดโคว�ด-19
หลังเป�ดเส�นทางบินภายในประเทศ

กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป�อมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท� 0 2281 3000 โทรสาร 0 2281 3959
www.mot.go.th

รักษาระยะห�างระหว�างผู�โดยสาร (Social Distancing) 
ทุกขั้นตอน ตั้งแต�การเช็กอิน การข�้นและลงเคร�่องบิน 

พร�อมจัดที่นั่งแบบที่เว�นที่ให�กับผู�โดยสารในทุกเที่ยวบิน

สําหรับเส�นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว�า 90 นาที 
สายการบินจะต�องจัดที่นั่งแถวหลังไว�พ�เศษ สําหรับ

แยกผู�โดยสารที่มีอาการน�าสงสัยระหว�างเที่ยวบิน

ลูกเร�อต�องสวมหน�ากากอนามัย ถุงมือ 
และ Face Shield 

งดให�บร�การอาหารและเคร�่องดื่มระหว�างเที่ยวบิน

ทั้งนี้ขอให�ผู�โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินที่เป�ดให�บร�การกับสายการบินโดยตรง 
หร�อที่ www.caat.or.th/corona หร�อโทร 0 2568 8800 

ผู�โดยสารต�องสวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลาการเดินทาง และไม�นําอาหาร

ของตนเองมารับประทานในเคร�่องบิน

เร��มตั้งแต�เดือนพฤษภาคม 2563 มีมาตรการควบคุมโรคดังต�อไปนี้

ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร COVID-19 กระทรวงคมนาคม

ดีๆ Story@MOT


