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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว
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 วารสารราชรถฉบับนี้เข้าสู่เดือนกรกฎาคม ซ่ึงเป็นช่วงเดือน
มหามงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และสถานการณ์ในประเทศไทย
ยังเป็นช่วงเวลาท่ีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เริม่คลีค่ลายจนมีการ
ผ่อนปรนและปลดลอ็กมาตรการเคอร์ฟิวให้ประชาชนเริม่กลบัมาใช้
ชีวติตามปกตเิป็นล�าดบั 
  MOT Focus ฉบับน้ี จึงขอบอกเล่าเรื่องราว “โครงการ
พฒันาคนู�า้รมิถนนวิภาวดรีงัสติ” ในการบรรเทาปัญหาจราจรและ 
เร่งแก้ปัญหาน�้าท่วมขัง อีกท้ังได้ร่วมด�าเนิน “โครงการจิตอาสา 
พระราชทาน” เพ่ือร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงพัฒนา 
ถนนหน้าด่านสูก่รงุเทพมหานครเส้นนี ้ส�าหรบัคอลมัน์ ราชรถชวน  
Check In จะชวนท่านไปสดูอากาศบรสิทุธิต์ลอดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันตก รวมท้ังติดตามเนื้อหาสาระในเรื่องมาตรการและ 
แนวปฏบัิตท่ีิยงัต้องคงไว้หลงัมาตรการผ่อนปรน เพือ่ความปลอดภยั
ของตวัเองและคนรอบข้าง
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โทรศัพท์ 0 2283 3024 โทรสาร 0 2281 6300  
www.mot.go.th  
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม

ภมิูทศัน์สวยงาม คลายทุกข์ 
เติมสุข บนถนนหน้าด่าน 
สู่กรุงเทพมหานคร 
 ถนนวิภำวดีรังสิต หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31  
เป็นทางหลวงสายส�าคญัท่ีเปรียบเสมือนประตสููภ่าคกลาง ภาคเหนอื 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส�าคัญ
ต่างๆ ท้ังสถานท่ีราชการ และบริษัทห้างร้านเอกชนจ�านวนมาก  
อีกท้ังยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญในแนวเส้นทาง  
ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข  
รถไฟฟ้าชานเมือง และรถไฟทางไกล ท�าให้พื้นท่ีบริเวณนี ้
เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นย่านชุมชนท่ีมีประชาชน 
อาศัยอยู ่หนาแน่น และมีการจราจรคับคั่งจนถึงข้ันติดขัด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน�้าท่วมขัง การจราจร 
บนถนนสายนี้จึงประสบปัญหาอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา 
 กระทรวงคมนำคม โดยกรมทำงหลวง จึงเร่งแก้ไขปัญหา 
พัฒนาคูน�้าริมถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน�้า ลดปัญหาน�้าท่วมในเขตเมือง บรรเทาปัญหา 
การจราจรติดขัดในช่วงฤดูฝน โดยนำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้ติดตามการด�าเนิน 

“โครงการพฒันา 
คูน�้าริมถนน
วิภาวดีรังสิต”
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ท�อลอดเดิม 7 จ�ด

จ�ดดันท�อลอด ระยะท่ี 1

เส�นแบ�งเขตพ�น้ท่ีจังหวัด

แม�น้ำ คลอง ลำราง

ถนน

สถานีสูบน้ำของกรุงเทพฯ
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อาคารรับน้ำป�จจ�บัน

แนวอ�โมงค�ระบายน้ำเปรมประชากร

อาคารรับน้ำในอนาคต

บ�อสูบน้ำ

ทำนบ

ตอนท่ี 3

ตอนท่ี 2

ตอนท่ี 1

โครงการอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดให้เสร็จตามแผนงาน พร้อมมอบ 
นโยบายให้กรมทางหลวงบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ี เกี่ยวข ้อง โดยยึดการแก้ไขปัญหาบนถนนพระรามท่ี 2 
เป็นต้นแบบ เช่น การวางแผนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค การเปิดหน้างานเท่าที่จ�าเป็น เพื่อให ้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และต้องมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนตลอดการด�าเนิน
โครงการ
  
 ส�ำนักงำนทำงหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในฐานะผู ้ดูแล 
รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 31 ถนนวภิาวดรัีงสติ ตัง้แต่
กิโลเมตรที่ 4+990 ถึงกิโลเมตรที่ 28+500 ระยะทางรวม 23.510 
กโิลเมตร ได้น้อมรบันโยบายจากท่านรฐัมนตรแีละได้ร่วมกนัประชุม
วางแผนการพัฒนาคูคลองพื้นท่ีบริเวณคูน�้าริมถนนวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่แยกดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เช่ือมโยงไปยังถนน
พหลโยธิน ถนนล�าลูกกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้า  
คู คลอง ริมถนนวิภาวดีรังสิต แก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ

 ระยะท่ี 1 (แก้ ไขปัญหำแบบเร่งด่วน) มีจุดเริ่มต้นท่ี
กิโลเมตรท่ี 4+490 ถึงกิโลเมตรท่ี 28+700 ประกอบด้วย 
งานดันท่อลอดเช่ือมโยงระบบระบายน�้าสองฝั่งขาเข้าและขาออก  
8 จุด ติดตั้งระบบเครื่องสูบน�้า 18 เครื่อง งานขยายขนาดท่อช่อง
ระบายน�า้ จากท่อกลมเป็นท่อเหลีย่ม 7 แห่ง งานลอกท่อดดูโคลนเลน 

“โครงกำรพัฒนำคูน�้ำริมถนนวิภำวดีรังสิต”
 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

วารสาร4



ท่อระบายน�้า ระยะทางรวม 73,965 เมตร งานปรบัระดบัผวิจราจร
บรเิวณท่ีเป็นแอ่งและมีน�า้ท่วมขัง 126,921 ตารางเมตร เริม่ด�าเนนิการ 
ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 
2562

 ระยะท่ี 2 (แก้ ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบในระยะยำว) มี 
จุดเริ่มต้นตัง้แต่กิโลเมตรท่ี  4+990 ถงึกิโลเมตรท่ี 31+475 
ระยะทำงประมำณ 26.485 กิโลเมตร (ตัง้แต่แยกดินแดงจนถงึ
คลองรังสิตประยูรศักดิ์) ประกอบด้วย งานก่อสร้างก�าแพงดิน  
งานก่อสร้างระบบค�้ายัน งานดันท่อลอดใต้ผิวจราจร งานก่อสร้าง
รางระบายน�้า งานติดตั้งเครื่องสูบน�้า งานก่อสร้างทางจักรยาน 
งานปรับปรุงผิวทาง งานปรับปรุงทางเท้า งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แบ่งเป็น 3 ตอน
  ตอนท่ี 1 ตัง้แต่กโิลเมตรท่ี 5+500 ถงึกโิลเมตรท่ี 10+700  
ระยะเวลาด�าเนินงาน 900 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม 
เขื่อนคอนกรีต (Concrete Sheet Pile) มีความคืบหน้าโครงการ 
แล้ว 13.250%*
  ตอนท่ี 2 ตัง้แต่กโิลเมตรท่ี 10+700 ถงึกโิลเมตรท่ี 28+030  
ระยะเวลาด�าเนินงาน 900 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม 
เขื่อนคอนกรีต (Concrete Sheet Pile) มีความคืบหน้าโครงการ 
แล้ว 16.426%*
  ตอนที่ 3 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 28+030 (ถนนวิภาวดีรังสิต) 
ถงึกโิลเมตรท่ี 30+300 (ถนนพหลโยธนิ) ระยะเวลาด�าเนนิงาน 720 
วนั ปัจจบัุนอยู่ระหว่างการดนัท่อลอด มคีวามคบืหน้าโครงการแล้ว 
17.015%*
(*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563)

 ด ้ วยส� านึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณและ เพื่ อ เป ็ นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วม “โครงกำรจิตอำสำ 
พระรำชทำน” โดยเลือกพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต  
อันเป็นท่ีมาของ “โครงกำรพฒันำคนู�ำ้ริมถนนวิภำวดีรงัสติ”  
เพือ่เร่งแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขังบนถนนวภิาวดรีงัสติ บรรเทาปัญหา
การจราจรติดขัด ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะยาว
 จากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน จึงท�าให้โครงการนี้ด�าเนินไปอย่าง 
ราบรืน่ และเม่ือโครงการแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพ
ระบบระบายน�้าบริเวณคูน�้าตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ช่วยแก้ไข
ปัญหาน�า้ท่วมขงั ลดปัญหาการจราจรตดิขดั บรรเทาความเดอืดร้อน 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว ยังจะ
ช่วยท�าให้ถนนวิภาวดีรังสิตท่ีเปรียบเสมือน “ด่ำนหน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร” มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ต้อนรับแขกบ้าน 
แขกเมืองและนักท่องเที่ยว เป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพมหานคร
และประเทศไทย 

วารสาร 5



วำรสำรรำชรถฉบับน้ี ขอน�ำเสนอบทสัมภำษณ์
พิเศษ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องกำรเดินหน้ำ
โครงกำรด้ำนคมนำคมในทุกมิต ิให้มีควำมเช่ือมโยง
อย่ำงย่ังยืน และเพื่อประชำชนเป็นส�ำคัญ รวมถึง 
ควำมเป็นมำและประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกนโยบำย
กำรน�ำยำงพำรำมำใช้ในโครงกำรด้ำนคมนำคม 

คมนาคมเคียงข้างคนไทย 
สร้างรายได้ชุบเศรษฐกิจ 
เชื่อมปัจจุบันสู่อนาคต

เร่งรัดพัฒนำเพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน
 งานคมนาคมนัน้มท่ีีเป็นหลกัอยู่ 4 ด้าน  
คอื ทางบก ทางราง ทางน�า้ และทางอากาศ  
ซ่ึงเราได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้ง 4 ด้านนี้ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปีที่รัฐบาลก�าหนด รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลก
ปัจจุบันด้วย ในส่วนของทางบก ท่ีเราได้
ด�าเนินการอยู่ในขณะนี้ จะเป็นการพัฒนา
ถนนต่างๆ ที่เชื่อมต่อจากชุมชน หมู่บ้าน 
โดยกรมทางหลวงชนบท และถนนท่ีเป็น
โครงข่ายขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อ
ระหว่างจังหวัด รวมท้ังทางหลวงพิเศษ
หรือมอเตอร์เวย์ โดยกรมทางหลวง ท้ังนี้ 
ได้มีนโยบายให้ด�าเนินการแบบบูรณาการ
กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ให้มีการ
พฒันาถนนและทางรถไฟไปด้วยกนั แทนท่ี
จะพัฒนาทางรถไฟครั้งหนึ่ง แล้วพัฒนา 
ถนนอีกครัง้หนึง่ ซ่ึงจะท�าให้เมอืงถกูแบ่งเป็น 
สามส่วนสี่ส่วน เกิดผลกระทบในเรื่องการ
แบ่งแยกชุมชน 

  ส�าหรับการพัฒนาถนนหลัก ในปีนี้ก็พยายามเร่งรัดหลายเรื่อง เช่น การขยายถนน
พระรามท่ี 2 ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร จากแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัย จาก
ทางหลัก 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางคู่ขนานจาก 2 ช่องจราจรเป็น  
3 ช่องจราจร และยังมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน-นครราชสมีา ซ่ึงขณะนี้ 
ด�าเนินการไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว ทั้ง 2 เส้นทางนี้จะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางข้ามจังหวัดได้เป็นอย่างมาก
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คุยนอกกรอบ

ภาพจ�าลองโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ก�าหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2566



 ประ เทศไทยเรามีผู ้ เ สี ย ชีวิ ตจาก
อุบัติเหตุทางถนนปีละกว่าสองหม่ืนคน 
ดังนั้น เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างความปลอดภัย 
บนท้องถนน โดยเฉพาะถนนขนาด 4 ช่อง 
จราจร ข้ึนไป จึ ง มีแนวคิด ท่ีจะสร ้ าง 
แบริเออร์กั้นกลางถนนแทนเกาะหญ้า 
หรอืคนู�า้ แต่แบรเิออร์คอนกรตีท่ีใช้อยู่ท่ัวไป 
นั้น สามารถรับแรงกระแทกได้ท่ีความเร็ว 
90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง กรมทางหลวงชนบท
จึงได้ท�าการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผลิตต้นแบบ Rubber 
Fender โดยน�าน�้ายางพารามาผสมกับสาร
เตมิแต่ง หรอื Additive เพือ่ให้ทรงรปู น�าไป 
เข้าแบบและอดัให้ร้อน แล้วน�าไปครอบบน 
แบรเิออร์คอนกรตี และได้ส่งอุปกรณ์ดงักล่าว 
ไปทดสอบที่ Korea Automotive Testing 
and Research Inst i tute (KATRI) 
ประเทศเกาหลีใต้ ผลการทดสอบยืนยันว่า 
สามารถรั บแรงปะทะ เ พิ่ ม ข้ึน ได ้ ถึ ง 
ที่ความเร็ว 120-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ในเรื่องของโลจิสติกส์ทางน�้านั้น ได้ 
ด�าเนินการพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่และ 
ท่าเรือน�้าลึกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
แหลมฉบัง กรุงเทพ หรือระนอง ส่วนการ 
เช่ือมโยงโลจิสติกส์ระหว่างอ่าวไทยกับ 
อันดามัน ประเทศไทยสามารถท�าแลนด์บรดิจ์ 
ได้ ซ่ึงทางส�านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจรก�าลังศึกษาเรื่องนี้ 
อยู่ และเรายังมีแผนเช่ือมต่อกบัโลจสิตกิส์ 
ทางรางและทางบกด้วย โดยขณะนี้ก�าลัง
ก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน ซ่ึงเม่ือ
แล ้วเสร็จในป ี 2568 จะเช่ือมต่อกับ 
รถไฟจากจีน-สปป.ลาว ผ่านหนองคาย 
นครราชสีมา มายังกรุงเทพฯ และลงไป
ระนอง ชุมพร จนไปถึงประเทศมาเลเซีย 
โดยระหว ่างนั้นถ ้าพัฒนาส ่วนท่ี เป ็น 
แลนด์บริดจ์ แล้วมีท่าเรือน�้าลึกระหว่าง
อันดามันกับอ่าวไทยได้ จะเสริมศักยภาพ
ให้กับประเทศไทยมากทีเดียว

 การผลติ Rubber Fender ยาว 1 เมตร จะต้องใช้ยางแผ่นดบิช้ันสามประมาณ 28 กโิลกรมั 
ในขณะท่ีถนนท่ัวประเทศท่ีอยู่ในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางรวม
ราว 12,000 กโิลเมตร ต้องใช้ยางแผ่นดบิประมาณ 3 แสนตนั ถ้าคดิเป็นน�า้ยางจะประมาณ
ล้านกว่าตัน นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเพิ่มเติม พบว่าสามารถน�าน�้ายางพารามาท�าเสาหลัก
น�าทาง ซ่ึงเป็นเสาสะท้อนแสงตั้งอยู่ตามทางโค้งเพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีทราบว่าเป็นทางโค้ง 
เรยีกว่า Rubber Guide Post ถ้าเราท�าเรือ่งนี้ได้ นอกจากจะช่วยในเรือ่งของความปลอดภยั
ในการเดินทางแล้ว ยังช่วยเพ่ิมปริมาณความต้องการใช้น�้ายางภายในประเทศ เป็นการ
สร้างเสถียรภาพในเรื่องของราคายางและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ายางดิบได้เป็นอย่างดี

ใช้ยำงพำรำปลอดภัย เกษตรกรไทยได้ประโยชน์

 ในอดีตท่ีผ่านมา การพัฒนาโครงการต่างๆ ด้านการคมนาคม มักจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณ รัฐบาลก็ได้พยายามปลดล็อก 
ในเรือ่งเหล่านี ้เช่น การจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพือ่ใช้เป็นแหล่งงบประมาณ 
ในการด�าเนินการ นอกจากนี้ อีกแนวทางหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์มากในเร่ืองของงบประมาณและการบริหารจัดการ คือ การให้เอกชน
ร่วมลงทุน หรือ PPP (Public Private Partnership) เป็นการจัดสรรความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับเอกชน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส�าคัญ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญ สิ่งใดก็ตามที่ท�าแล้วประชาชนได้ประโยชน์ เกิดการพัฒนาจริงๆ ต้องรีบด�าเนินการ เพื่อให้
ไทยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคโดยแท้จริง
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สแกน เพื่อชมช่วงหน่ึงของ
การสัมภาษณ์

Youtube : MOT Channel

  โครงการ Rubber Fender ถือเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงกระทรวง
คมนาคมจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่สหกรณ์
การเกษตร และจะเข้าไปช่วยควบคุม
คุณภาพการผลิต โดยจะให้กรมทางหลวง
ชนบทไปจดสิทธิบัตรสูตรการใช้น�้ายาง 
ในการผลตินีด้้วย เพราะนีค่อืทรพัย์สนิทาง
ปัญญาของคนไทย สุดท้ายแล้วต้องเป็น
สมบัติของไทย
 ในเรื่องของงบประมาณ หากเทียบ
กับการท�าเกาะหญ้าแบบเดิม ระยะทาง 
1 กิโลเมตร จะมีต้นทุนประมาณ 10-20 
ล้านบาท ท้ังยังใช้เวลาในการขุด การ
ก่อสร้าง การปลูกหญ้า รวมถึงมีค่าใช้จ่าย
ในการบ�ารงุรกัษาอีก ขณะท่ีการใช้แบรเิออร์ 
ยางหุ้ม จะใช้เงินประมาณ 7 ล้านบาทต่อ
กิโลเมตร ช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐ
ได้มาก ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่ากัน 
8 เท่า และยังสะดวกต่อการเพิม่ช่องจราจร
ในอนาคตด้วย

คมนำคมในวิถีใหม่ เดินทำง
ปลอดภัยด้วยมำตรฐำน
สำธำรณสุข 
 ส�าหรับสถานการณ์ป ัจจุ บัน เรื่อง
ของคมนาคมในวิถีใหม่ (New Normal) 
กระทรวงคมนาคมได้ก�าชับหน่วยงานต่างๆ  
ตลอดจนผู ้ประกอบการให้ด�าเนินการ 
อยู ่บนมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตรวจคัดกรองก่อน
เข้าพื้นท่ีสถานีหรือเข้าใช้บริการ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
การสวมหน ้ากากอนามัยตลอดเวลา  
ซ่ึงผูเ้กีย่วข้องทุกภาคส่วนจะต้องด�าเนนิการ 
อย่างเข้มงวด เพราะวันนี้มีการคลายล็อก 
และเปิดให้ประชาชนเดนิทางได้ แต่สิง่ส�าคญั 
คือจะเดินทางอย่างไรไม่ให้เกิดการแพร ่
ระบาดอีกคร้ัง นัน่เป็นอีกหน่ึงภารกจิท่ีส�าคญั 
ของกระทรวงคมนาคม 

Thai First ไทยท�ำ ไทยใช้ คนไทย
ต้องได้ก่อน

 แนวคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย “Thai First ไทยท�า ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน” ซึ่งมีเป้าหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคม ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับทุกโครงการก่อสร้าง เพื่อสร้างรายได้และ
เกิดประโยชน์ต่อคนไทย 
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ด้านการจราจรและอ�านวยความปลอดภัย
ทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นผู้แทนลงนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563



ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ได้รับรางวัลองค์กรทีมี่ความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง 
 นำยอำนนท์ เหลอืงบริบูรณ์ รองปลดักระทรวงคมนำคม 
กล่าวว่า ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับรางวัลองค์กรท่ี 
มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศ
เกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ในระดับดีเลิศ และรางวัลประกาศ

กรมทางหลวงชนบทยกระดับ 
มาตรฐานปรบัปรุงถนนทางเข้าพื้นท่ี 
โครงการหลวงแม่แฮ จงัหวัดเชียงใหม่ 
 กรมทำงหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนำคม ด�าเนิน
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อ�าเภอ 
แม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม่ เพือ่สนบัสนนุภารกจิของมูลนธิโิครงการ
หลวง บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีและ
อ�านวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 
ร้อยละ 23 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินและช้ันคันทาง 
งานโครงสร้างทางและผวิจราจร และงานระบบระบายน�า้ คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณเดอืนกนัยายน 2564 โดยใช้งบประมาณ 
ในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท

เกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลงั ในระดบัต้น ซ่ึงรางวลัท่ีได้รบัครัง้นี ้ถอืเป็นความภาคภมิูใจ
ของหน่วยงานและเป็นรางวลัของบคุลากรส�านกังานปลดักระทรวง
คมนาคมทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติ
งานตามแผนงาน และการบรหิารจดัการการเงนิการคลงัให้ถกูต้อง 
มีความโปร่งใส และคุ้มค่า โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏบัิตงิานต่อไป ขอให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนตัง้ใจปฏบัิตงิาน เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติมากที่สุด
 ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรท่ีมีความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นประจ�าต่อเนื่อง
ทุกปี โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้ันตอน 
การบรหิารด้านการเงนิการคลงั 5 มิต ิคอื มิตด้ิานการจดัซ้ือจดัจ้าง 
มิตด้ิานการเบิกจ่าย มิตด้ิานการบัญชีภาครฐั มิตด้ิานการตรวจสอบ
ภายในภาครฐั และมติด้ิานความปลอดความรบัผดิทางละเมดิ เพือ่ 
ส่งเสรมิการปฏบัิตงิานด้านการเงนิการคลงัในภาพรวมของหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้าน 
การเงินการคลังอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมท้ังเป็นขวัญก�าลังใจ 
แก่หน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ได้รับ 
การยกย่องและเป็นท่ียอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้าน 
การเงินการคลังเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีส่งเสริมให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บอกเล่าข่าวคมนาคม 



 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนำคม 
พร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถ
ชานเมอืง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิน่ (เพิม่เตมิ) ภายหลงั 
ศคบ. มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัด  
โดยสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
เริ่มให้บริการตั้งแต่วนัที ่11 มถิุนายน 2563 ผู้โดยสารสามารถจอง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกล 
และขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) 
ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลาย 
การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ขอความร่วมมือผู้ ใช้บริการสแกน 
คิวอาร์โค้ดบนรถโดยสารทุกคร้ัง 
เพื่อเกบ็ประวัตกิารเดนิทาง
 องค์กำรขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม 
พร้อมยกระดับความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 โดยได้น�าควิอาร์โค้ด (QR Code) แอปพลเิคชนัไทยชนะ 
มาตดิตัง้ในรถโดยสาร ขสมก. ทุกคนั บรเิวณด้านหน้า ช่วงกลางรถ  
ช่วงหลังรถและหลังเบาะท่ีนั่ง ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถุนายน 2563  

พร้อมขอความร่วมมอืผูใ้ช้บรกิารให้ท�าการสแกนควิอาร์โค้ดเชก็อิน
เมื่อขึ้นใช้บริการ และเช็กเอาท์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อ
เก็บบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรค
ของแพทย์ กรณีมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 30 วัน โดยเริ่มเปิดให้จองตั๋ว
โดยสารได้ตัง้แต่วนัท่ี 10 มถินุายน 2563 พร้อมกบัด�าเนนิมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด 
 ผูโ้ดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ีศนูย์บรกิารลกูค้า
สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานี
รถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
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บอกเล่าข่าวคมนาคม 



นำยศักด์ิสยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชิน ีเนือ่งใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี 
นำยอธิรฐั รตันเศรษฐ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม นำยถำวร เสนเนียม รฐัมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม นำยชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ  
ปลดักระทรวงคมนำคม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงคมนาคม ร่วมพธิ ีเมือ่วนัท่ี 3 มถินุายน 2563  
ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
ในพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ด้านการจราจรและ
อ�านวยความปลอดภัยทางถนนท่ีผลิตจากยางพาราเพื่อน�าไป
ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม 
โดยนำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำยเฉลมิชัย 
ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ผูแ้ทนลงนาม เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 ณ ท�าเนยีบรฐับาล
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ร่มหูกวาง



นำยศกัด์ิสยำม ชดิชอบ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
คมนำคม เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองใช้บริการ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-
บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2563 ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียม 
ผ่านทางอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม เป็นประธานประชุมการบริหาร
และประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ณ 
กระทรวงคมนาคม

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตร ีตรวจเย่ียมและ
เปิดทดลองเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- 
สะพานใหม่-คูคต เพิ่มเติม 4 สถานี จากสถานีกรมป่าไม้ถึง
สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รอง
นำยกรฐัมนตร ี และนำยศกัดิส์ยำม ชดิชอบ รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ร่วมทดสอบความพร้อม เม่ือวันท่ี  
5 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว
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ร่มหูกวาง



นำยชยัวฒัน์ ทองค�ำคูณ ปลดักระทรวงคมนำคม  
เป็นประธานประชุมคณะท�างานจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นท่ีพัฒนา 
พเิศษภาคตะวนัออก ระยะท่ี 2 ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 
2 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

นำยอำนนท์ เหลอืงบริบูรณ์ รองปลดักระทรวงคมนำคม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานการณ์ อ�านวยการ ประสานงานและ
การต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
การแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) กระทรวงคมนาคม (ศปก.คค.) เป็นประธานประชุมหารือ
การด�าเนนิงานหลงัมาตรการผ่อนปรนระยะท่ี 3 ในระบบขนส่ง
สาธารณะ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม 

นำยถำวร เสนเนียม รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการเปิดจุด
ทางเข้า-ออกชุมชนผู้ใหญ่หวานของหมวดทางหลวง
รามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 76 และเป็น
ประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู ้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกท่ีได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริเวณถนนเลียบวารี 77  
กรุงเทพมหานคร 

นำงจตุพร เนียมสุข ผู ้ช ่วยปลัดกระทรวง
คมนำคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมร่วมเปิดตัว 
โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป ็นบุญ” (เม่ือคุณ
หมุนเวียน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี 
2563 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ณ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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 เข้าสู่ช่วงกลางปีกันแล้ว แม้สถานการณ์ภายในประเทศจะยังคงเฝ้าระวังและติดตาม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีมาตรการคลายล็อกให้ประชาชนได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในรูปแบบใหม่ หรือ 
New Normal ซ่ึงรวมไปถงึการเดนิทางและการขนส่งท่ีมีการผ่อนปรนมากขึน้ ราชรถชวน 
Check In ฉบับนี้ จึงพาทุกท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็ม
ปอดที่ตลอดแนว เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast 
หรือ Thailand Riviera) และพืน้ท่ีเช่ือมโยง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการ
พัฒนาสู่การเป็นที่พักตากอากาศที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ French Riviera และ Italian 
Riviera มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ

ระนอง สวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยวทะเลไทย สูดหายใจเต็มปอด 

ที่ The Royal Coast
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จังหวัดเพชรบุร ีบริเวณด้านทิศตะวันออกของจังหวัดอยู่ติดกับ 
อ่าวไทย มีชายหาดสวยงาม สะอาดตา และมีช่ือเสียง ให้ได้มา 
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น หาดชะอ�า หาดเจ้าส�าราญ หาดปึกเตียน  
หาดแหลมหลวง นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  
เช่น วนอทุยานชะอ�า อทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน พระราชนเิวศน์ 
มฤคทายวัน พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) อุทยาน 
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี วัดกุฏิ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านทิศตะวันออกของจังหวัด
อยู่ติดกับอ่าวไทย มีสถานท่ีตากอากาศริมชายฝั่งทะเลท่ีสวยงาม
พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียว เช่น หาดสวนสนประดิพัทธ์ หาด 
เขาตะเกยีบ อ่าวประจวบครีขัีนธ์ อ่าวมะนาว อ่าวแม่ร�าพงึ และยังมี
แหล่งท่องเท่ียวอืน่ๆ ให้ได้แวะชมและพกัผ่อนหย่อนใจอีกมากมาย 
ทั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด น�้าตก
ป่าละอู ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ วัดห้วยมงคล

อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
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 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจและต้องการเดินทางมาพักผ่อนและแวะสูดอากาศริมชายฝั่งทะเลท่ี The Royal Coast สามารถเดินทางโดยใช้
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักส�าหรับเดินทางสู่ภาคใต้ นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ยังได้พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งระยะทางรวมกว่า 500 กิโลเมตร เชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง อันเป็นจุดหมายปลายทางท่ีผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศของชายหาดท่ีมีเอกลักษณ์ 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวและชมุชน เพยีบพร้อมด้วยกจิกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย สร้างประสบการณ์ท่ีมคีณุค่าให้กบันกัท่องเท่ียว
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบน ด้านทิศ
ตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียว 
รมิชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม เหมาะกบัการมาพกัผ่อนและท�ากจิกรรม
นนัทนาการร่วมกนั ท้ังอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชมุพร เกาะมะพร้าว 
หาดทรายร ีหาดทุ่งววัแล่น อ่าวทุ่งมะขาม ไม่เพยีงเท่านียั้งมีแหล่ง
ท่องเท่ียวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ�้าเขาพลู 
สสุานหอยล้านปี วนอทุยานน�า้ตกกะเปาะ น�า้ตกคลองเพรา (น�า้ตก
ทับช้าง) จุดชมวิวเขามัทรี บ่อน�้าพุร้อนถ�้าเขาพลู ถ�้าเขากระทิง 
พพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิชุมพร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์
และเรือจ�าลองจักรีนฤเบศร อนุสาวรีย์ยุวชนทหารสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง วัดแก้วประเสริฐ (วัดเจ้าแม่กวนอิม) วัดถ�้าขวัญเมือง 
พระบรมธาตุสวี 

จังหวัดระนอง ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอยู ่ติดกับทะเล 
อันดามัน จงึเป็นอีกหนึง่จงัหวดัท่ีมีชายหาดรมิทะเล หมู่เกาะต่างๆ  
ท่ีสวยงามเหมาะแก่การมาพกัผ่อนร่วมกบัทุกคนในครอบครวั เช่น  

เกาะพยาม หมูเ่กาะระนอง เกาะค้างคาว วคิตอเรยีพอยท์ (เกาะสอง) 
หมูเ่กาะก�า บ้านหาดทรายด�า หาดชาญด�าร ิหาดทะเลนอก อ่าวไข่เต่า  
อีกท้ังยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร ์
ท่ีน่าสนใจ ท่ีสามารถไปเย่ียมชมได้อย่างสะดวก เช่น เขตรกัษาพนัธุ์
สตัว์ป่าคลองนาคา อุทยานแห่งชาตหิมูเ่กาะระนอง อุทยานแห่งชาติ 
แหลมสน อุทยานแห่งชาติล�าน�้ากระบุรี เขาหัวล้าน (ภูเขาหญ้า 
หรอืเขาผ)ี ถ�า้ประกายเพชร บึงมรกต (ระนองแคนยอน) คอคอดกระ 
(กิ่วกระ) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ�าลอง) จวนเจ้าเมืองระนอง 
วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) วัดหาดส้มแป้น หอพระเก้าเกจิ
อนุสาวรีย์คอซูเจียง 

วนอุทยานน�้าตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร

เกาะพยาม จังหวัดระนอง
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ขับข�่ปลอดภัย
ตรวจสอบสภาพรถก�อนออกเดินทาง
เช็กสภาพเบรก ลมยาง น้ำมันเคร�่อง ระบบไฟต�างๆ ให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน

ลดความเร็ว เพ��มความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะในช�วง 5-10 นาทีแรกที่ฝนตก ถนนมักลื่นกว�าปกติ ควรใช�ความเร็วต่ำ 
และเว�นระยะห�างจากคันหน�าเพ��มข�้นเป�น 2 เท�า

ใช�ความเร็วต่ำเมื่อต�องขับข�่ลุยน้ำ
เมื่อต�องขับลุยน้ำ ให�ใช�ความเร็วต่ำและคงที่ โดยรถยนต�ให�ใช�เกียร�ต่ำและป�ดแอร� 
สำหรับรถจักรยานยนต�ให�ใช�ความเร็วต่ำ ค�อยๆ ขับลุยน้ำไปเร�่อยๆ 
เพ�่อให�แรงดันจากท�อไอเสียดันน้ำออกมา และห�ามดับเคร�่องยนต�โดยเด็ดขาด

เป�ดไฟหน�าและหลัง และอย�าเหยียบเบรกกะทันหัน
เป�ดไฟหน�าและหลัง งดใช�สัญญาณไฟฉุกเฉิน เพราะอาจทำให�เกิดความสับสน
และรบกวนทัศนว�สัยรถคันอื่นที่ขับตามมา ที่สำคัญหากเกิดการลื่นไถล 
ให�ลดความเร็วลง แล�วค�อยๆ เหยียบเบรก จนรถหยุดสนิท 
ห�ามเหยียบเบรกกะทันหันเพราะอาจทำให�รถพลิกคว่ำได�

มีสติตลอดเวลา และจอดหาที่พักหากฝนตกหนัก
ตั้งสติตลอดระยะเวลาการขับข�่ และในกรณีที่ฝนตกหนักจนไม�สามารถมองเห็น
เส�นทางข�างหน�า หร�อไม�สามารถมองเห็นได�ในระยะ 10 เมตร ให�แวะจอดพัก 
รอจนฝนซาลง แล�วค�อยขับข�่ต�อ เพ�่อป�องกันการเกิดอ�บัติเหตุและความปลอดภัย
ของทุกคน

ในช�วงหน�าฝน
ขับข�่ปลอดภัย

ในช�วงหน�าฝน

เตร�ยมตัวให�พร�อมก�อนขับข�่
เตร�ยมตัวให�พร�อมก�อนออกเดินทาง นอนหลับพักผ�อนให�เพ�ยงพอ ไม�เจ็บป�วย
ผู�ขับข�่รถจักรยานยนต�ต�องเตร�ยมอ�ปกรณ�ให�พร�อม เช�น หมวกนิรภัย ถุงมือ 
เสื้อกันฝน รองเท�ากันน้ำ
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Transport New Normal 
วิถีใหม่ในการเดินทางอย่างปลอดภัย
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ประชาชนทั่วโลก และกว่า 90 ประเทศต้อง
ปิดพรมแดนและประกาศมาตรการเคอร์ฟิว 
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงส่งผล 
ให้ปริมาณการเดินทางลดลงอย่างมาก 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
  ส�าหรับประเทศไทยสถานการณ์ผู้ติด
เช้ือโควิด-19 มีแนวโน้มลดลงจนสามารถ
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ หลายกิจการ
เริ่มทยอยกลับมาให้บริการตามปกติ แต่
เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
ไวรสันี้ได้ ทุกคนจงึยังควรรักษำระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social Distancing) และ 
ปรบัตวัเข้ำสูว่ถิชีวีิตใหม่ (New Normal)  
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในระยะยาว

   ในช่วงนี้การเดินทางด้วยรูปแบบวิถีใหม่เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส�าหรับ 
ผู ้คนจ�านวนมากท่ีต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงผลการส�ารวจของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางตามมาตรการ 
ค�าแนะน�าได้เป็นอย่างดี โดยป้องกันตัวเองเม่ือใช้รถขนส่งสาธารณะ เว้นระยะห่างจาก 
ผู้อื่น ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เผื่อเวลาในการเดินทาง 
มากขึ้น หลีกเลี่ยงยานพาหนะที่แออัด และเดินทางเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น
  ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการด�าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  
โดยท�าความสะอาดยานพาหนะอย่างสม�่าเสมอ ตรวจคัดกรองพนักงานและผู้โดยสาร
ทุกคนอย่างเคร่งครัด ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างท่ัวถงึและเพยีงพอ งดบริการอาหารและเครือ่งดืม่ขณะเดนิทาง 
และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจ�ากัดการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจ�านวน
ที่นั่งทั้งหมด ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง
  หลังยกเลิกเคอร์ฟิวสู่มาตรการผ่อนปรนระยะท่ี 4 ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กลับมาให้บริกำรรถโดยสำรประจ�ำทำง 
ทุกเส้นทำงตำมเวลำปกติ บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) เปิดให้บรกิารเส้นทางภาคเหนอื  
15 เส้นทาง ภาคอีสานและภาคตะวันออก 22 เส้นทาง และภาคใต้ทุกเส้นทาง และ 
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การรถไฟแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดเดินขบวนรถโดยสำรทำงไกล ขบวนรถชำนเมือง 
ขบวนรถธรรมดำ และขบวนรถท้องถิ่น รวม 169 ขบวน พร้อมทั้งขยายระยะเวลา
ให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษออกไปอีก 30 วัน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ท่ีต้องการเดนิทางโดยรถไฟ ส่วน BTS, MRT และ Airport Rail Link กลบัมำให้บริกำร 
ถึงเท่ียงคืนตำมปกติ พร้อมท้ังเริ่มทยอยเปิดให้บริกำรท่ำอำกำศยำนมำกข้ึน  
ในปัจจบัุนท่าอากาศยานท่ีเปิดให้บรกิารเฉพาะการบินภายในประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น ชมุพร  
ตาก ตราด ตรงั นครพนม นครราชสมีา นครศรธีรรมราช น่านนคร นราธวิาส บุรรีมัย์ ปาย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ล�าปาง สกลนคร 
สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี ภูเก็ต โดยจ�ากัดช่วงเวลาการข้ึน-ลงของอากาศยาน 
ในระหว่าง 06.00-20.00 น. และท่าอากาศยานท่ีเปิดให้บรกิารการบินท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ 
สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา โดยท�าการได้ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดในเงื่อนไข
ท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน 
  เนื่องจากคาดว่าปริมาณการเดินทางในช่วงนี้จะเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงออก

แนวปฏบัิตกิำรเดนิทำงวิถชีวีิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เพือ่ให้ผูโ้ดยสารและผูใ้ห้
บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ทั้งทางบก น�้า ราง และอากาศ น�าไปปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด 6 ข้อ คือ 1. ผู้ให้บริการต้องคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด 2. พนักงาน 

และผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยตลอด 
ระยะเวลาการเดินทาง 3. เว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing) 4. จัดจุด 
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5. บันทึก 
ข้อมูลผู้โดยสารท่ีต้องเดินทางไกลหรือ 
ข้ามจังหวัดผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
หรือกรอกข้อมูลค�าถามสุขภาพตามแบบ  
ต.8-คค. และ 6. ผู้ให้บริการต้องท�าความ
สะอาดยานพาหนะก่อนให้บริการทุกครั้ง 

	 หากเราทุกคนร่วมมือ 
ร ่ วม ใจ กันปฏิ บัติ ตาม
แนวทางดังกล่าว	 เชื่อว่า
เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้	 
และกลับสู ่สถานการณ์
ปกติโดยเร็ว
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เดินทางแบบ New Normal
ปลอดภัย มั่นใจ หลังคลายล็อกเฟส 4
กระทรวงคมนาคมแนะแนวปฏิบัติในการเดินทาง สำหรับผู�โดยสารระบบขนส�งมวลชนสาธารณะ ดังนี้

ใส�หน�ากากอนามัย
ตลอดการเดินทาง

เผื่อเวลาการเดินทาง 
และให�ความร�วมมือเจ�าหน�าที่
ตามมาตรการด�านสาธารณสุข

งดพ�ดคุยใช�โทรศัพท�
ขณะเดินทาง

หมั่นล�างมือ
ทั้งก�อนและหลัง
ใช�บร�การขนส�งสาธารณะ

บันทึกข�อมูลการเดินทาง 
ผ�านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
หร�อกรอกข�อมูลตามแบบ ต.8-คค. 
กรณีเดินทางข�ามจังหวัด

เว�นระยะห�างทางสังคม
(Social Distancing)

ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร COVID-19 กระทรวงคมนาคม
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