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จำหน�ายบนเคร�่องบิน
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ถ้อยแถลง
สวัสดีครบัท่านผูอ่้านวารสารราชรถ ในเดอืนธันวาคม

อนัเป็นเดอืนมหามงคลของประชาชนชาวไทย ทีจ่ะได้น้อมร�าลึก
ในพระมหากรณุาธคุิณ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในวันที ่5 ธนัวาคม 
วันพ่อแห่งชาติ และเป็นเดอืนทีม่พีระราชพธีิเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 12  
ธนัวาคม 2562 ทีจ่ะได้ชมริว้ขบวนเรือพระราชพิธอีนัยิง่ใหญ่
งดงาม พร้อมกับถวายความจงรักภักดีในช่วงเวลาอันเป็น
ประวัติศาสตร์ส�าคัญนี้    

วารสารราชรถฉบับนี้ ยังคงพร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระ
ข่าวสารด้านการคมนาคมเช่นเคย โดยขอน�าเสนอการพัฒนา
สนิค้า OTOP ให้มมีลูค่าเป็นทีรู่จ้กัสูส่ากลด้วยการใช้ช่องทาง
จ�าหน่ายบนเครื่องบินโดย บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
กระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อมของโครงการรถไฟฟ้า
สายสแีดง อกีหนึง่โครงข่ายระบบรางทีส่�าคัญเชือ่มต่อชานเมอืง
และใจกลางเมอืง ซึง่วารสารราชรถเล่มนีจ้ะเป็นฉบบัสดุท้ายของปี 
งบประมาณ 2562 แล้ว ทมีบรรณาธกิารขอขอบคุณท่านผูอ่้าน
ทุกท่านที่ติดตามกันมาทั้ง 9 เล่มตลอดปีนี้ แล้วเราจะกลับมา
พบกันอีกครั้งในปี 2563 พร้อมคุณภาพเนื้อหาสาระดังที่เรา
ได้มอบให้ตลอดมาแน่นอนครับ

จดัท�ำโดย กองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ ส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม 
โทร. 0 2283 3024 โทรสำร 0 2281 6300 www.mot.go.th

Facebook Fanpage ข่ำวและภำพกจิกรรมกระทรวงคมนำคม
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เอ็นเตอร์เทน
เลนซ้าย

1614

คณะผู้จัดท�ำ 

ที่ปรึกษา นายชยัวฒัน์ ทองค�าคณู ปลดักระทรวงคมนำคม

 นายพศิกัดิ ์จติวริยิะวศนิ รองปลดักระทรวงคมนำคม

 นายพรีะพล ถาวรสภุเจรญิ รองปลดักระทรวงคมนำคม

 นายอานนท์ เหลอืงบรบิรูณ์ รองปลดักระทรวงคมนำคม 

บรรณาธิการ ผู้อ�ำนวยกำรกองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์

กองบรรณาธิการ ฝ่ำยแผนงำนและประชำสมัพนัธ์

13

ร่มหูกวางกระดานข่าว
ราชรถ

นั่งรางต่อเรือ เที่ยวชมเอเชียทีคแหล่งรวมทุกสรรพสิ่งในที่เดียว

เทียบท่า คมนาคม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จ�าหน่ายบนเครื่องบิน
เสริมแกร่งอุตสาหกรรมชุมชน ติดปีกสินค้าท้องถิ่น

โครงข่ายหลักทางรางเชื่อมใจกลางสู่ชานเมือง

รถไฟฟ้า
สายสแีดง ราชรถ ปักหมุด

NAMTANG
แอป “น�าทาง NAMTANG” 
น�าคุณถึงที่หมาย
อย่างสะดวกปลอดภัย



ทั้งตารางเที่ยวบิน  ตารางรถโดยสาร 
หร�อ ตารางรถไฟ เพราะช�วงปลายป� 
ต�างคนก็ต�างเดินทาง ดังนั้นต�อง
เดินทางล�วงหน�าก�อน เพราะที่จะได�
ไม�พลาดตารางการเดินทาง

สถานที่ที่เราจะไป ว�าอากาศหนาวเย็น 
หร�อ ร�อนแค�ไหน เพ�่อที่เราจะได�เตร�ยม
เสื้อผ�า อุปกรณ�สำหรับการเดินทาง
ได�อย�างเหมาะสม

เช็คตารางการเดินทางให�ดีก�อน เช็คสภาพอากาศ 

ก�อนการเดินทางเราต�องเตร�ยม
สภาพร�างกายให�พร�อม 
ต�องนอนหลับให�เพ�ยงพอ 
ยิ�งถ�าต�องขับรถเองยิ�งสำคัญที่สุด

ทั้งยารักษาโรค
อุปกรณ�ที่จำเป�นในการเดินทาง 
เสื้อผ�า เคร�่องแต�งกาย 

เตร�ยมของส�วนตัว เช็คสภาพร�างกายของตัวเอง

พลาดไม�ได�เลยสำหรับ 
บัตรประชาชน และ พาสปอร�ต 
สำหรับการเดินทาง และที่สำคัญเง�น
ในกระเป�า เพ�ยงพอต�อการใช�
ตลอดทร�ปหร�อไม�

ถ�าไม�อยากให�พลาดในสิ�งหนึ่งสิ�งใด 
ควรทำเช็คลิสต� ได�เลย เพราะนอกจาก
จะเป�นการเช็คก�อนการเดินทางแล�ว 
ก็ยังเป�นการเช็คลิสต�สิ�งของก�อนกลับ
อีกด�วย

เอกสารยืนยันตัวเอง ทำเช็คลิสต�สำหรับการเดินทาง
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Trick ไม่ลับ นักเดินทาง

เตรียมตัวให้พร้อมกับ

ก้าวเข้าช่วงปลายปีเช่ือว่าหลายคนคงจะมแีผนในการเดนิทางท่องเท่ียวกัน แต่ไม่ว่าจะเดนิทาง

ด้วยพาหนะแบบไหน ทัง้ทางรถ เรือ หรือ เคร่ืองบนิ เราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเดนิทาง วนัน้ี

เรามีทริคส�าหรับเตรียมการก่อนการเดนิทางเบ้ืองต้นท่ีทุกคนไม่ควรลืม

การเดินทางท่องเที่ยวปลายปี

6 ข้อง่ายๆ แค่นี้ ก็จะท�าให้การเดินทางท่องเที่ยวปลายปีของคุณราบรื่น 

เมื่อพร้อมแล้วทีมงานวารสารราชรถ ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกการเดินทาง

มีความสุขถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับ
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

เอ็นเตอร์เทนเลนซ้ายฉบับนี้ จะชวนท่านไปเดินเล่นพักผ่อน ที่เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront)  

แหล่งรวมทุกสรรพสิ่ง ทั้งสินค้า ความบันเทิง และการเดินทางที่สะดวกสบาย

ำรเดินทำงไปเอเชียทีคนอกจำก
ใช้รถโดยสำรประจ�ำทำงแล้ว 

สำมำรถเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
มำลงสถำนีสะพำนตำกสินซึ่งจะมี
จุดเชื่อมต่อกบัท่ำเรอื แล้วขึ้นเรอืโดยสำร
ซึ่งมทีั้งเรอืด่วนเจ้ำพระยำ และ Shutter 
Boat บรกิำรฟร ีไปยงัจดุหมำยเอเชยีทคี 
เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์

ที่นี่จะเป็นแหล่งรวมขำยของต่ำง ๆ 
ซึ่งจะแยกออกเป็นโกดัง แต่ละโซน 
ก็จะมีสินค้ำที่แตกต่ำงกันทั้งเสื้อผ้ำ 
เครื่องประดบั ของตกแต่งบ้ำน รวมไปถงึ
ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ  ที่จะท�ำให้คณุสำมำรถ
เพลดิเพลนิ เดนิเล่นจนลมืเมื่อยไปเลย

เที่ยวชมเอเชียทีค
แหล่งรวมทุกสรรพสิ่งในที่เดียว

นั่งรางต่อเรือ
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นอกจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ ร้ำนอำหำร กจิกรรมควำมบนัเทงิที่เป็นเอกลกัษณ์  ส�ำหรบั 
เดก็ ๆ หรอืแม้แต่ผูใ้หญ่เอง ที่สำมำรถสนกุสนำนกบัเครื่องเล่นที่มทีั้งม้ำหมนุ บ้ำนผสีงิ 
และที่นยิมคอื ชงิช้ำสวรรค์เอเชยีทคี (Asiatique Sky Ferris Wheel) ที่ใครกช็ื่นชอบมำ
ขึ้นสมัผสัถ่ำยรูปเกบ็บรรยำกำศกนั

ด้วยบรรยำกำศสถำนที่และระบบกำรเดินทำงคมนำคมที่เชื่อมต่อสะดวกสบำย 
เอเชยีทคี จงึเป็นทำงเลอืกสถำนที่พกัผ่อนยอดนยิมในกรงุเทพฯ ให้คณุได้ลองมำสมัผสั
หรอืมำเที่ยวอกีในทกุโอกำส
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เทียบท่า คมนาคม

การด�าเนินงานโครงการ หนึง่ต�าบล 

หนึง่ผลิตภณัฑ์ เป็นนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลที่จะต้องการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก เพือ่เพิม่รายได้

และลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชน 

ช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม 

เพิม่รายได้อย่างกว้างขวาง ตลอดท้ัง 

เผยแพร่ อนรัุกษ์และส่งเสริมฝีมือ 

ภมิูปัญญาของคนไทย ทีจ่ะก่อให้

เกิดช่องทางการตลาดและสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน

เสริมแกร่งอุตสาหกรรมชุมชน ติดปีกสินค้าท้องถิ่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้เลง็เหน็ว่ำ บริษัท การบินไทย 

จ�ากดั (มหาชน) กระทรวงคมนาคม ในฐำนะ

สำยกำรบนิแห่งชำต ิมศีกัยภำพในกำรจดัจ�ำหน่ำย 

รวมทั้งเป็นช่องทำงให้ชำวต่ำงชำติซึ่งเป็นกลุ่ม

เป้ำหมำยได้เข้ำถงึผลติภณัฑ์ OTOP ของไทยได้

สะดวกมำกยิ่งขึ้น โดย กำรบนิไทย ได้ด�ำเนนิกำร

ผลกัดนัผลติภณัฑ์ OTOP ให้เป็นที่ได้รูจ้กัสูส่ำกล 

ด้วยกำรเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ 

และช่องทำงกำรตลำดให้ชำวต่ำงชำติซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถงึผลติภณัฑ์ได้สะดวก 

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์  OTOP  

เพื่อกำรจ�ำหน่ำยบนเครื่องบนิ จะช่วยสนบัสนนุ 

กำรด�ำเนนิงำนของรฐับำลให้ประชำชนมอีำชพีเสรมิ 

และเพิ่มรำยได้ให้แก่ชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง 

จ�าหน่ายบนเครื่องบิน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
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บทบาทของการบินไทย ในการ
ด�าเนินโครงการ 

๏ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่
จดัจ�าหน่ายบนิเคร่ืองบนิและภาคพ้ืน

๏ สนบัสนนุพืน้ทีเ่พ่ือวางผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกจ�าหน่าย
บนสายการบิน

๏ สนบัสนนุการจัดวางแคตตาลอ็ก
ผลิตภัณฑ์ OTOP บนเครื่องบิน และ
การประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑ์ OTOP 
บนเครื่องบินในสื่อรูปแบบต่าง ๆ 

๏ สนับสนุนโดยส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหารและของใช้เพื่อ
ให้บริการบนสายการบิน

๏ สนับสนุนพนักงานต้อนรับร่วม
กิจกรรมแสดงนทิรรศการผลิตภัณฑ์ 
OTOP ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้จ�าหน่าย
บนเครื่องบิน

เนื่องจำกกำรบนิไทยท�ำกำรบนิประมำณ 70,000 

เที่ยวบนิ รองรบัผู้โดยสำรนำนำชำตจิำกทั่วโลก

ประมำณ 24 ล้ำนคน (จำกสถติปีิ 2561) ตลอดจน

เผยแพร่ อนรุกัษ์ ส่งเสรมิฝีมอืภูมปิัญญำของ

คนไทย 

กำรบนิไทย ตอบรบันโยบำยรฐับำลสนบัสนนุ

โครงกำรพฒันำผลติภณัฑ์ OTOP เพื่อจ�ำหน่ำย

บนเครื่องบนิโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำยใด ๆ พร้อมที่

จะช่วยเหลือคนไทย เนื่องจำกกำรบินไทยมี

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบรกิำรผูโ้ดยสำรนำนำชำติ

จำกทั่วโลกมำอย่ำงยำวนำน และเสนอวธิพีฒันำ

คุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใต้แนวคิด เล็ก ดี มี

คุณภาพ เพื่อมีควำมต้องกำรเห็นผลิตภัณฑ์ 

จำกภูมปัิญญำคนไทยได้รบักำรพฒันำอย่ำงเตม็

ศกัยภำพ ในเชงิรูปลกัษณ์ คณุภำพ มำตรฐำน 

และช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่สำมำรถเข้ำถึง  

และตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดสินค้ำ

บนเครื่องบนิและตลำดสนิค้ำทกุระดบั
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การบินไทย ยังให้การสนับสนุน 
โครงการฯ อีกหลายรูปแบบ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่

๏ ให้พืน้ทีเ่พือ่วางผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพื่อจัดจ�าหน่ายบนเครื่องบิน

๏ สัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ OTOP ประเภท
อาหาร และของใช้ เพื่อให้บริการ 
ผู ้ โดยสารบนเครื่องบินและลูกค้า
ภาคพื้น

๏ การสนบุสนุนการประชาสมัพนัธ์ 
ผลติภัณฑ์ OTOP ทีใ่ช้บนเคร่ืองบนิ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ในระบบ Inflight 
Entertainment

๏ สนบัสนุนบุคลากรของการบนิไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนทิรรศการ 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับเลือกให้
จ�าหน่ายบนเครื่องบิน

เทียบท่า คมนาคม

สิ่งส�ำคญัของโครงกำรดงักล่ำวคอื กำรเสรมิ

สร้ำงรำยได้ให้กบัประชำชน พร้อมยกระดบัเป็น 

Brand OTOP สู่สำกล ด้วยโครงกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ�ำหน่ำยบนเครื่องบิน 

โดยกำรบนิไทยได้ให้ควำมร่วมมอืกบักรมพฒันำ

ชมุชนน�ำสื่อในรูปแบบแคตตำลอ็กเพื่อจ�ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ OTOP วำงในทกุเที่ยวบนิของกำรบนิไทย 

รวมทั้งส�ำนกังำนกำรบนิไทยทั่วโลก ซึ่งแคตตำลอ็ก

ดังกล่ำวเป็นรำย 4 เดือน และมีกำรสับเปลี่ยน

หมนุเวยีนตลอดทั้งปี สำมำรถช่วยขยำยตลำด

ผลติภณัฑ์ OTOP ของไทยได้เป็นอย่ำงด ี

จำกผลกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2559 จนถงึปัจจบุนั สำมำรถพฒันำผลติภณัฑ์

เพื่อจ�ำหน่ำยบนเครื่องบนิจ�ำนวน 1,107 ผลติภณัฑ์ 

จำกผูป้ระกอบกำร จ�ำนวน 203 รำย สร้ำงรำยได้

มำกกว่ำ 273 ล้ำนบำท ด้วยโครงกำรดงักล่ำว 

กำรบนิไทยร่วมกบัหน่วยงำนภำคร่ีวมกำรด�ำเนนิงำน

จ�ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรพฒันำชมุชน 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรษิทั ท่ำอำกำศ- 

ยำนไทย จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไปรษณยี์ไทย 

จ�ำกดั บรษิทั คงิพำวเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นเนล 

จ�ำกดั และ บรษิทั มอลล์ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั 
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นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ�าหน่ายบนเครื่องบิน
ของ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี

โดยกำรบนิไทยได้ส่งผูเ้ชี่ยวชำญร่วมคณะ

ท�ำงำนพจิำรณำผลติภณัฑ์ OTOP เพื่อคดัเลอืก

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้ำดำว ที่มี่คุณภำพ สวยงำม 

และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย เป็นที่ถูกใจ

ชำวต่ำงชำตทิี่เดนิทำงกบักำรบนิไทยให้เลอืกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ กรมท่ำอำกำศยำน 

กระทรวงคมนำคม ซึ่งมท่ีำอำกำศยำนในก�ำกบั 

28 แห่ง ผู้โดยสำรประมำณ 30 ล้ำนคนต่อปี 

ถอืเป็นอกีช่องทำงหนึ่งในกำรเพิ่มช่องทำงจ�ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ OTOP ได้ในอนำคต

กระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนในสงักดั 

พร้อมสนบัสนนุโครงกำรพฒันำผลติภณัฑ์ OTOP 

เพื่อจ�ำหน่ำยบนเครื่องบนิให้สำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของตลำดทกุระดบั ยกระดบัแบรนด์

สนิค้ำสู่สำกล ส่งเสรมิภูมปัิญญำของคนไทยใน

กำรยกระดบัผลติภณัฑ์ OTOP ให้ได้รบักำรพฒันำ

อย่ำงเตม็ศกัยภำพ และสิ่งส�ำคญัคอืกำรส่งเสรมิ

รำยได้ให้กับประชำชนให้มีควำมอยู่ดี กินด ี

อย่ำงยั่งยนื
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กระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และให้

ความส�าคัญในการขบัเคลือ่นการลงทนุพฒันาระบบขนส่งทางรางให้เกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบรางที่มีศักยภาพ

ดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ได้พัฒนำโครงข่ำยรถไฟฟ้ำชำนเมือง
ในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ตำมแนวทำงรถไฟของ รฟท. ด้ำนทศิเหนอื 
(พื้นที่ดอนเมอืง รงัสติ ปทมุธำน)ี และทศิใต้ 
(พื้นที่บำงบอน มหำชยั) เข้ำสูใ่จกลำงเมอืง 
พร้อมกบัเชื่อมต่อโครงข่ำยรถไฟทำงไกล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยยน 2562 
ที่ผ่ำนมำ รฟท. ได้ต้อนรบัขบวนรถรถไฟฟ้ำ
ชดุแรก โครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำง
ในพื้นที่กรงุเทพและปรมิณฑล โครงกำรระบบ
รถไฟฟ้ำชำนเมอืง (สำยสแีดง) ช่วงบำงซื่อ 
– รงัสติ และช่วงบำงซื่อ – ตลิ่งชนั ถอืเป็น 
กำรต่อยอดกำรพฒันำระบบรำงของประเทศ 
สูก่ำรใช้ระบบรำงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ในกำรพฒันำประเทศ ลดต้นทนุค่ำขนส่ง
และโลจสิตกิส์ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบขนส่ง
ทำงรำงของไทยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
และพฒันำอย่ำงยั่งยนื

โครงกำรระบบรถไฟฟ้ำชำนเมือง 
(สำยสแีดง) ช่วงบำงซื่อ - รงัสติ และสถำนี
กลำงบำงซื่อ มีขอบเขตกำรด�ำเนินงำน 
และควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงทั้งหมด 
(ณ สิ้นเดอืนตลุำคม 2562) ได้แก่ สญัญำที่ 1 

โครงข่ายหลักทางราง

เชื่อมใจกลางสู่ชานเมือง

และบำงซื่อ-ตลิ่งชัน มีควำมก้ำวหน้ำ 
ร้อยละ 62.40

โดยขบวนรถไฟฟ้ำที่น�ำเข้ำมำนี้อยู่
ในสญัญำที่ 3 ประกอบไปด้วยขบวนรถไฟ 
2 รูปแบบ คอื รถไฟฟ้ำชนดิ 6 ตู้ต่อขบวน 
รองรบัผูโ้ดยสำรได้สงูสดุ 1,710 คนต่อเที่ยว 
และรถไฟฟ้ำชนิด 4 ตู้ต่อขบวน รองรับ 
ผู้โดยสำรได้สูงสุด 1,120 คนต่อเที่ยว 
มีควำมเร็วสูงสุดในกำรออกแบบที่ 160 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง วัสดุขบวนรถเป็น 
Aluminum Double Skin ด้ำนกำรออกแบบ
รถไฟฟ้ำส�ำหรบัโครงกำรรถไฟสำยสแีดงนั้น
มกีำรค�ำนงึถงึสภำพอำกำศของประเทศไทย 

งำนโยธำส�ำหรับสถำนีกลำงบำงซื่อ 
และศนูย์ซ่อมบ�ำรงุ มคีวำมก้ำวหน้ำร้อยละ 
91.11 สัญญำที่ 2 งำนโยธำส�ำหรับ
ทำงรถไฟ ช่วงบำงซื่อ-รงัสติ ด�ำเนินกำร
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และสญัญำที่ 3 
งำนระบบรถไฟฟ้ำและเครื่องกล รวมจดัหำ
ตู้รถไฟฟ้ำ ส�ำหรับช่วงบำงซื่อ-รังสิต  

ราชรถ ปักหมุด

รถไฟฟ้า
สายสแีดง
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรก โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

มเีครื่องปรบัอำกำศตู้ละ 2 เครื่อง และใช้ 
“กระจกสี” ส�ำหรับท�ำหน้ำต่ำงรถไฟ  
เพื่อลดปริมำณแสงแดดที่จะส่องผ่ำน 
เข้ำมำภำยในตูร้ถ นบัเป็นหนึ่งในแนวคดิ
กำรออกแบบที่ช่วยลดควำมร้อนภำยในตู้ 

รฟท. ได้รับมอบรถไฟฟ้ำ จ�ำนวน 
10 ตู้ ซึ่งเป็นขบวนรถโดยสำรชดุแรกจำก
ทั้งหมด 25 ขบวน โดยในส่วนของขบวน

รถไฟฟ้ำที่เหลอืจะทยอยเดนิทำงมำจนครบ
ทั้งหมดภำยในกลำงปี 2563 หลงัจำกนั้น
จะด�ำเนนิกำรทดสอบขบวนรถให้แล้วเสรจ็ 
ก่อนที่จะเปิดเดินรถเชิงพำณิชย์ ภำยใน
ต้นปี 2564 

เมื่อโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำชำนเมอืง 
(สำยสีแดง) ช่วงบำงซื่อ – รังสิต เปิดให้
บรกิำร จะสำมำรถรองรบัปรมิำณผู้โดยสำร

จำกรงัสติสู่บำงซื่อไม่น้อยกว่ำ 306,608 คน/
วัน ในปีที่เปิดด�ำเนินกำร และสำมำรถ
เชื่อมต่อกำรเดนิทำงกบัโครงข่ำยคมนำคม
รปูแบบอื่น ๆ  ของประเทศ ให้มคีวำมสะดวก 
รวดเร็วและคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น ถือเป็น 
กำรเปิดมิติใหม่ของกำรคมนำคมทำงรำง 
ที่ยกระดบัระบบรำงของไทยให้เป็นศนูย์กลำง
เชื่อมต่อโครงข่ำยรถไฟกบัภมูภิำคอำเซยีน
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(สายสีแดง) ช�วงบางซื่อ – รังสิต และช�วงบางซื่อ – ตลิ�งชัน กำหนดเป�ดให�บร�การ ภายในต�นป� 2564

โครงการระบบรถไฟฟ�าชานเมือง 

บางซื่อ -
ตลิ�งชัน

ชวง

บางซื่อ -
รังสิต

ชวง

จำนวนสถานี : 10 สถานี

ระยะทาง : 26.3 ก.ม.

จำนวนสถานี : 5 สถานี

ระยะทาง : 15.2 ก.ม.

รูปแบบโครงสราง : 
ระดับพ�้นดินและยกระดับ

รูปแบบโครงสราง : 
ระดับพ�้นดินและยกระดับ
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น�าทาง
NAMTANG

Transport Guide

แอปพลิเคชนัน�าทางจะพาคุณเดนิทางไปทกุทีใ่นกรงุเทพฯ
และปริมณฑลอย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกเส้นทางที่
หลากหลายไปยังจดุหมาย พร้อมค�านวณระยะทางและค่าใช้จ่าย
เพือ่ให้คุณได้เลือกเส้นทางทีเ่หมาะสม และรายงานเหตุการณ์
เพื่อการวางแผนเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น

น�าคุณถึงที่หมาย

อย่างสะดวกปลอดภัย

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม เหน็ถึงความส�าคัญในการบรูณาการ
ข้อมูลทางด้านการเดินทางที่เก่ียวเนื่องกัน ทั้งทางบก 
ทางรางและทางน�้า จึงได้ศึกษาและจัดท�าระบบน�าทาง
การเดินทางขึ้น เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

แอป
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กระดานข่าวราชรถ

เปิดเผยผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ 
และ Checking Point ช่วยลดสถิติอุบัติเหตุรถสาธารณะเหลือ 0.91 คร้ังต่อวัน

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของ นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ตรวจสอบสภำพควำมมั่นคงแขง็แรงของ 

กรมการขนส่งทางบก

รถโดยสำรสำธำรณะและสมรรถภำพ
ของร่ำงกำยพนกังำนขบัรถ ตั้งแต่วนัที่ 
2 กันยำยน 2562 รวมทั้งตั้งจุดตรวจ 
รถโดยสำรสำธำรณะ (Checking Point) 
ทุกระยะทำง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง ทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง 
ตั้งแต่วนัที่ 16 กนัยำยน 2562 เพื่อลด
อบุตัเิหตทุำงถนน 

ขบ. ได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
ดังกล่ำว โดยให้ผู้ประกอบกำรขนส่ง
น�ำรถโดยสำรสำธำรณะและพนักงำน
ขับรถเข้ำรับกำรตรวจสอบควำมพร้อม 
และตั้งจดุตรวจ Checking Point ทั้งนี้ 
ขบ. ได้ตักเตือนและด�ำเนินกำรตำม
กฎหมำยทกุรำย พร้อมประเมนิผลกำร
ด�ำเนนิงำนพบว่ำ สถติกิำรเกดิอบุตัเิหตุ
รถโดยสำรสำธำรณะ เมื่อเปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่ำเฉลี่ย
ลดลงจำก 1.24 ครั้งต่อวนั เหลอื 0.91 
ครั้งต่อวนั แสดงให้เหน็ว่ำกำรด�ำเนนิกำร
ดังกล่ำวสำมำรถยกระดับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในระบบกำรขนส่ง
สำธำรณะ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ประชำชนที่ใช้บรกิำรหำกประชำชนพบ
รถโดยสำรสำธำรณะไม่ปลอดภัยหรือ
มีพฤติกรรมที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 
สำมำรถแจ้งศูนย์คุ ้มครองผู ้โดยสำร
และรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 หรือ
ร้องเรยีนผ่ำน Application “DLT GPS” 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง



การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนัก
ก่อสร้ำงทำงที่ 1 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงขยำยทำงหลวง
หมำยเลข 218 สำยบุรีรัมย์ – อ�ำเภอนำงรอง ตอน 
บ้ำนสระสี่เหลี่ยม – บ้ำนโคกสพีฒันำ ระหว่ำงกโิลเมตรที่ 
34 – 50 ระยะทำงประมำณ 16 กิโลเมตร ในพื้นที่
อ�ำเภอนำงรอง จงัหวดับรุรีมัย์

กำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงขยำยทำงหลวงหมำยเลข 218 
ตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบ
โลจสิตกิส์ กจิกรรมก่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดนิ เนื่องจำก
ทำงหลวงสำยนี้มีปริมำณกำรจรำจรเพิ่มมำกขึ้น ทล. 
จึงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็นมำตรฐำนทำงชั้นพิเศษ 
ขนำด 4 ช่องจรำจร เพื่อเพิ่มควำมสะดวกปลอดภัย
ส�ำหรบัประชำชนผู้ใช้เส้นทำง และเป็นเส้นทำงที่ส�ำคญั

กรมทางหลวงขยายทางหลวงหมายเลข 218 
สายบุรีรัมย์ – อ�าเภอนางรอง เพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ต่อเศรษฐกจิกำรค้ำ กำรลงทนุ และส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว โดยเป็น
เส้นทำงหลักที่เชื่อมโยงกำรเดินทำงไปปรำสำทหินพนมรุ้งอกีด้วย 
ปัจจบุนัด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และเปิดให้ใช้สญัจรแล้ว

การท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ได้ด�ำเนนิกำร
ตำมนโยบำยของ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม โดยเร่งด�ำเนนิโครงกำรพฒันำพื้นที่เพื่อกำรอยูอ่ำศยั
ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของชำวชุมชนคลองเตย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภค และ
สำธำรณูปกำรที่ทนัสมยั มสีภำพแวดล้อมที่ดยีกระดบัคณุภำพชวีติชมุชน
ให้มีมำตรฐำน และมีที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม รวมทั้งพัฒนำ
คณุภำพชวีติของชมุชนโดยรอบท่ำเรอื รวม 26 ชมุชน ประมำณ 12,000 
หลงัคำเรอืน พร้อมกบัพฒันำโครงกำรต่ำง ๆ ของ กทท.

ปัจจุบัน กทท. ได้มีส�ำรวจส�ำมะโน
ประชำกรของชำวชุมชน เพื่อที่จะได้น�ำมำ
ประกอบกำรทบทวนข้อเสนอกำรพิจำรณำ
สิทธิประโยชน์โครงกำรฯ ในกำรก�ำหนด
มูลค่ำหรือสิทธิประโยชน์จำกกำรรับสิทธิทั้ง 
3 ทำงเลอืก ประกอบด้วยกำรย้ำยขึ้นอำคำรสงู
ในพื้นที่องค์กำรฟองหนงั (เดมิ) (อำคำรชดุ) 
กำรย้ำยไปพื้นที่ว่ำงเปล่ำ (ที่ดนิหนองจอก) 
และกำรรับเงินชดเชยเพื่อกลับภูมิล�ำเนำ 
ให้ได้รับมูลค่ำหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงิน 
ที่เหมำะสมและเสมอภำคกนั โดยจะน�ำข้อมลู
จำกกำรที่ลงพื้นที่รับฟ ังข ้อคิดเห็นของ 
ชำวชมุชน ภำครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องมำ
ประกอบกำรพจิำรณำ ซึ่ง กทท. มุง่เน้นกำรมี
ส่วนร่วมของผู้อยูอ่ำศยัภำยในชมุชน เพื่อให้
ได้ข้อยตุ ิรวมถงึแผนกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสรจ็ 
และจะได้น�ำเสนอให้คณะกรรมกำร กทท. 
พจิำรณำต่อไป

15วารสาร
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ร่มหูกวาง

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธำนในพธิถีวำยผ้ำพระกฐนิพระรำชทำนกระทรวงคมนำค ประจ�ำปี 
2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ณ พระอุโบสถวัดจันทน์กะพ้อ 
อ�ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทมุธำนี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธำนพิธี
ต้อนรับขบวนรถไฟฟ้ำโครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล โครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ช่วงบำงซื่อ - รังสิต 
และช่วงบำงซื่อ – ตลิ่งชนั ชดุแรก เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2562 ณ อำคำรปฏบิตักิำรหลกั 
ศูนย์ซ่อมบ�ำรงุรถไฟชำนเมอืง โครงกำรระบบรถไฟชำนเมอืง (สำยสแีดง)
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ให้กำรต้อนรบัและประชมุแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็กบั พลเอก ยอดยทุธ 
บุญญำธิกำร ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วุฒิสภำ 
เพื่อรบัทรำบนโยบำย แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของกระทรวงฯ ในภำพรวม 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 ณ อำคำรสโมสรและหอประชุม 
กระทรวงคมนำคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ตรวจควำมคืบหน้ำ
โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 226 
ตอนกระสัง - ระกำ และพบปะประชำชน 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2562 ณ บริเวณ 
สี่แยกระกำ อ.กระสงั จ.บรุรีมัย์
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นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจเยี่ยมโครงกำรจดัตั้งศนูย์ควบคมุระบบบรหิำร
รักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อควำม
ปลอดภยัในคลองด�ำเนนิสะดวก จงัหวดัรำชบรุ ีเมื่อวนัที่ 11 
พฤศจกิำยน 2562

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงเรอืตรวจควำมพร้อมในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เพื่อรองรบั
ประชำชนในเทศกำลวนัลอยกระทง ประจ�ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิำยน 2562

ร่มหูกวาง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกนัคลื่นเพิ่มเตมิ 
ตรงบริเวณวัดบำงไทรย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 
พฤศจกิำยน 2562
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นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เปิดกำรประชมุสมัมนำงำน 2019 IATA Airline Industry Retailing 
Symposium (AIRS) เพื่อหำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวโน้มกำรด�ำเนินกำรของสำยกำรบินให้ก้ำวทัน
ควำมต้องกำรของผู้โดยสำรยคุดจิทิลั เมื่อวนัที่ 29 ตลุำคม 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชัน
เซนเตอร์ (เซนทรลัเวลิด์)

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธำนเปิดกจิกรรม “เบกิฟ้ำรบัท่องเที่ยวสูท่่ำอำกำศยำนกระบี่ Welcome 
High Season Krabi International Airport” เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิำยน 2562 
ณ ท่ำอำกำศยำนกระบี่ จงัหวดักระบี่

นายถาวร เสนเนียม รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำน
สรุำษฎร์ธำน ีเมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2562 ณ ห้องประชมุ
ท่ำอำกำศยำนสรุำษฎร์ธำน ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี
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กรมการขนส�งทางบก
ศูนย�คุ�มครองผู�โดยสารสาธารณะ

กรมทางหลวงกรมทางหลวง

การทางพ�เศษ
แห�งประเทศไทย
การทางพ�เศษ
แห�งประเทศไทย

1690

1490  เร�ยก บขส.

หร�อ 0-2118-8888
Call Center

ไทยสมายล�
Call Center

ไทยสมายล�

Call Center แอร�พอร�ต เรล ลิงก�

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ 
(หัวลำโพง)

บร�ษัท รถไฟฟ�า ร.ฟ.ท. จำกัด

วารสาร
ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2562

โครงการพัฒนา

เสร�มแกร�งอุตสาหกรรมชุมชน ติดป�กสินค�าท�องถิ�น

ผลิตภัณฑ� OTOP
จำหน�ายบนเคร�่องบิน


