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ถ้ อ ย แ ถ ล ง
"สถานีกลางบางซื่อ" ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ทางรางที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน พร้อมแล้วสำ�หรับการเปิด
ให้บริการประชาชนทดลองใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
2564 นี้ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่าย
เดินทาง ราง บก นํ้า อากาศ สู่ศูนย์กลาง Smart City และ
ย่ า นธุ ร กิ จ แห่ ง ใหม่ ที่ ว ารสารราชรถฉบั บ นี้ จ ะพาไปสำ � รวจ
รายละเอี ย ดของสถานี ก ลางบางซื่ อ และรถไฟฟ้ า ชานเมื อ ง
สายสีแดง ซึ่งมีกำ�หนดเปิดให้บริการพร้อมกัน โดยจะอำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ
ทางราง เชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางสู่ชานเมืองด้วยราคา
ที่ประหยัดคุ้มค่า
นอกจากนี้ ภายในเล่ ม ยั ง นำ � เสนอวิ ธี ก ารใช้ ร ะบบ
E-Ticket และ D-Ticket ที่ผู้โดยสารรถไฟ และ รถ บขส.
สามารถซื้อและจัดการตั๋ว ผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมถึงการเตรียมออกหลักเกณฑ์ส�ำ หรับ
รถรับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบก
เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับการใช้บริการรถยนต์รับจ้างที่สะดวก
เป็นธรรม สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
ทีมงานวารสารราชรถขอฝากความห่วงใยและปรารถนาดี
ไปถึงผู้อ่านทุกท่าน ในการดูแลรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกัน
ลดความเสี่ ย งการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ทั้ ง ในระบบขนส่ ง
สาธารณะหรือกิจวัตรการเดินทางต่าง ๆ แม้จะมีการเดินหน้า
ฉีดวัคซีนในขณะนี้ ก็ขอให้ทุกท่านยังคงยึดหลักปฏิบัติทาง
สาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และ
เว้นระยะห่าง โดยสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นหัวใจสำ�คัญที่ทำ�ให้เรา
และคนรอบข้างปลอดภัยไปด้วยกันครับ
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ถานี ก ลางบางซื่ อ จุ ด หมายปลายทางใหม่ ข องระบบคมนาคมขนส่ ง ทางราง เป็ น Grand
Station หรือ "สถานีรถไฟหลัก" แห่งใหม่ของไทย ได้ทดสอบการเดินรถเสมือนจริงแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนมีนาคม 2564 มีกำ�หนดเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
2564 ตลอดจนมีกำ�หนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
บนพื้นที่ใช้สอยรวม 298,200 ตารางเมตร และอาคารสถานีสูง 3 ชั้น "สถานีกลางบางซื่อ" จะกลาย
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่ายเดินทาง ราง บก น้ำ� และอากาศ
เมื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ สถานีกลางบางซื่อจะรองรับผู้โดยสาร 624,000 คนต่อวัน
ภายในมี 24 ชานชาลา (10 ชานชาลา สำ�หรับรถไฟความเร็วสูง 8 ชานชาลา สำ�หรับรถไฟทางไกล 4 ชานชาลา
สำ�หรับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง และ 2 ชานชาลา สำ�หรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานและรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน) รองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหรือ Hub ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ของไทย
สถานี ฯ มี ศั ก ยภาพในการเชื่ อ มต่ อ รถไฟทุ ก สาย รองรั บ ทั้ ง รถไฟความเร็ ว สู ง รถไฟฟ้ า เชื่ อ ม
ท่าอากาศยาน รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ไปยังทุกภูมิภาคของไทย
โดยในบริเวณชั้น 3 ของสถานีเป็นที่ตั้งชานชาลารถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และรถไฟความเร็วสูง บริเวณ
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของชานชาลารถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมือง และบริเวณชั้นใต้ดิน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า
มหานคร (สายสีนํ้าเงิน)
นอกจากการขนส่ ง ทางราง สถานี ฯ ยั ง เชื่ อ มต่ อ กั บ โครงข่ า ยคมนาคมอื่ น ในทางบก นั่ น คื อ
ทางพิ เ ศษศรี รั ช -วงแหวนรอบนอก ทางยกระดั บ อุ ต ราภิ มุ ข และสถานี ข นส่ ง กรุ ง เทพ (หมอชิ ต ใหม่ )
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ทางนํ้า เชื่อมต่อรถไฟทางไกล รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ไปยังเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ต่อเรือด่วน
เจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ ในขณะที่ทางอากาศ รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) และ
รถไฟฟ้าชานเมือง จะเชื่อมต่อไปยังสถานีสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภาในอนาคต
อย่างไร้รอยต่อ ผ่านความสะดวกในการให้บริการทางเดินยกระดับ (Sky Walk) และระบบขนส่งมวลชนรอง
(BRT) ภายในพื้นที่
รถไฟฟ้าสายสีแดงเชื่อมใจกลางสู่ชานเมือง เปิดให้บริการพร้อมสถานีกลางบางซื่อ
เดือนกรกฎาคม 2564 จะเป็นวาระที่ "รถไฟฟ้าชานเมือง" สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต 10 สถานี
กับสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 5 สถานี เปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้พร้อมกับการเปิดใช้
สถานีกลางบางซื่อในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564
ในอนาคต จะมีการเติมต่อเส้นทางชานเมืองสู่ระยะที่ 2 อีกจำ�นวน 4 เส้นทาง ได้แก่สายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน-ศาลายา กับตลิง่ ชัน-ศิรริ าช ช่วงบางซือ่ -หัวลำ�โพง
และบางซื่อ-หัวหมาก เป็นระยะทางรวม 97.3 กิโลเมตร
รถไฟฟ้าชานเมือง จะเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟฟ้าและระบบคมนาคมอื่น ๆ จำ�นวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สีชมพู สีม่วง สีเขียว นํ้าตาล ส้ม เหลือง และสีทอง วิ่งด้วยความเร็ว 80-160 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ใช้เวลารอในช่วง 10-60 นาที ทำ�หน้าที่ป้อนคนจากชานเมืองสู่เมืองชั้นใน โดยมีรถไฟในเมือง
(Metro) ที่มีสถานีถี่กว่า รับช่วงต่อจากสถานีที่เชื่อมต่อระบบกัน ช่วยให้เดินทางระหว่างพื้นที่ใจกลาง
กรุงเทพฯ กับพื้นที่ปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและความแออัดบริเวณ
ใจกลางเมือง อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเจริญไปยังย่านชานเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า สำ�หรับ
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เริ่มต้นที่ราคา 12 บาท สูงสุด 42 บาท ซึ่งเป็นราคาถูกที่สุด
ในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า
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อารยสถาปัตย์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ทันสมัย
สถานีก ลางบางซื่ อ ได้ รั บการออกแบบด้ ว ยมาตรฐานที่ เ ที ย บเท่ า สถานี ร ถไฟชั้ น นำ � ของโลก
ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปทรงโค้งแบบร่วมสมัย เน้นความสะดวกสบาย
ปลอดภัย และประหยัดเวลา
ผู้โดยสารจะสังเกตเห็นถึง "นาฬิกาประจำ�สถานี" ซึ่งเป็นการนำ�เอกลักษณ์จากสถานีกรุงเทพ
(หั ว ลำ � โพง) มาเป็ น จุ ด เด่ น หน้ า อาคารสถานี นาฬิ ก าได้ รั บ การออกแบบเป็ น พิ เ ศษให้ บ นหน้ า ปั ด
มีหมายเลข ๙ เลขไทยเพียงเลขเดียว เพื่อเป็นการน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นาฬิกานี้สื่อถึง
การเดิ น ทางที่ เ ที่ ย งตรง และต้ อ งการให้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถานี ก ลางบางซื่ อ ตั ว เรื อ นมี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร ผลิตโดยบริษัท Electric Time Company, Inc. สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัท
ผลิตนาฬิกาเก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านการออกแบบนาฬิกากลางแจ้งขนาดใหญ่ เคยออกแบบให้กับ
สถานที่มีชื่อเสียงของโลก อาทิ อาคารสำ�นักงานใหญ่ Tiffany & Co. หรืออาคาร Walt Disney World
พื้ น ที่ บ ริ เ วณชั้ น 1 ของอาคารสถานี
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ จำ � หน่ า ยตั๋ ว โดยสาร และมี เ นื้ อ ที่
ใช้สอย 86,000 ตารางเมตร จะประกอบไปด้วย
ร้ า นค้ า ศู น ย์ อ าหาร สำ � นั ก งาน พื้ น ที่ พั ก คอย
ห้องนํ้าบริการ ด้วยการออกแบบที่คำ�นึงถึงหลัก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยบริเวณ
ชั้นใต้ดินซึ่งมีที่จอดรถยังประกอบไปด้วยพื้นที่
จอดรถคนพิการ จำ�นวน 19 คัน และรถยนต์
สำ�หรับบุคคลทัว่ ไป 1,681 คัน อีกทัง้ ทางลาด ลิฟต์
ห้องนํ้า และโทรศัพท์สำ�หรับผู้พิการ พร้อมด้วย
ป้ายบอกทาง จุดยึด และจุดจอดรถวีลแชร์
ทั้งนี้ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณสถานีรถไฟ
ภายใต้การคำ�นึงถึงประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกประเภท ทั้งผู้โดยสารทั่วไป ผู้พิการ
เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา รวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระจำ�นวนมาก ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่าง
เท่าเทียมกัน
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ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ 5G
สถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการในฐานะ "สถานีอัจฉริยะ 5G" แห่งแรกของไทยและอาเซียน
ทั้งนี้ สถานีอัจฉริยะ (Smart Station) เป็นการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการภายในสถานี ผู้โดยสารจะสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริงตามโจทย์
การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G รองรับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
ของไทยและอาเซียน
หุ่ น ยนต์ ใ นสถานี จ ะสามารถโต้ ต อบได้ ห ลายภาษา ให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ โ ดยสาร ตั้ ง แต่
การช่วยนำ�ทางในสถานีไปจนถึงช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้ข้อมูลการเดินทางและการประชาสัมพันธ์ของ
สถานี คอยสำ�รวจและรักษาความปลอดภัย โดยการส่งข้อมูลแบบ Real-Time ไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข
เหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยภายในสถานี ยังมีระบบตรวจจับ
คนเดินลํ้าเส้นเหลือง เพื่อป้องกันผู้โดยสารตกลงไปในรางรถไฟ ระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยง
จะเกิดอุบัติเหตุ เช่น เดินโซเซ มีอาการชัก หรือจะเป็นลม ระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อวิเคราะห์และบันทึก
ข้อมูลผู้โดยสารแต่ละคน ระบบวิเคราะห์วัตถุอันตราย และมีการใช้แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการเดินทาง เช่น ตั๋วโดยสาร ตารางเดินรถ การนำ�ทางผู้โดยสารทุพพลภาพไปยังที่นั่ง
นอกจากนี้ ภายในสถานีมบี ริการรถเข็นอัจฉริยะ (Automation
Wheelchair) เพือ่ ผูส้ งู อายุและผูท้ พุ พลภาพ พร้อมด้วยระบบแนะนำ�
เส้นทางและระบุจุดหมายการนำ�ทาง เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เป้าหมาย
อัตโนมัติ สามารถกลับมายังที่เก็บหรือจุดที่รับบริการได้เอง และ
มีระบบควบคุมการเคลื่อนที่จากห้องบังคับการ
ศูนย์กลาง Smart City และย่านธุรกิจแห่งใหม่
นอกจากความทั น สมั ย ของสถานี ก ลางแห่ ง อนาคตแล้ ว
พื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อขนาด 2,325 ไร่ จะได้รับการพัฒนา
ตามหลั ก Transit Oriented Development (TOD) หรื อ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งโดยรอบศู น ย์ เ ปลี่ ย นถ่ า ยหรื อ สถานี ข นส่ ง
มวลชนกลายเป็นย่านหรือศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมือง มุ่งสู่
การเป็น "Smart City"
พื้นที่ย่านนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความกระชับ มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ประกอบด้วยที่พักอาศัย ที่ทำ�งาน
พื้ น ที่ เชิ ง พาณิ ช ย์ สาธารณู ป โภค และพื้ น ที่ สี เขี ย ว โดยจะมี ทั้ ง
สำ � นั ก งานของหน่ ว ยงานราชการ ศู น ย์ ก ารค้ า ศู น ย์ ป ระชุ ม และ
จัดแสดงสินค้า ที่แบ่งเป็นสัดส่วน ส่งเสริมการเชื่อมต่อด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนจากตัวเมืองสู่พื้นที่รอบนอก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
จากการเพิ่มจำ�นวนผู้โดยสารให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น พร้อม ๆ กับ
การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีการวางผังอย่างเป็นระบบ
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สถานี ก ลางบางซื่ อ พร้ อ มด้ ว ยโครงข่ า ยคมนาคมทางรางของไทย คื อ ทางเลื อ กใหม่
ในการเดินทางสู่จุดหมายทุกภูมิภาค กระจายความเจริญสู่ชานเมือง ลดมลภาวะ อีกทั้งลดปัญหา
จุดตัดทางรถไฟ ด้วยระบบรางและสถานีกลางอันทันสมัยจะรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นกว่าปีละ
80 ล้านคน ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง สร้างความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีราคาประหยัดเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
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ร่่ ม หูู ก ว า ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดำ�เนินการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลั ด กระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑู ร ย์ พ งษ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารสำ�นักงาน 2 อาคารสำ�นักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
และสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวง
คมนาคม ร่วมพิธี โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ทอท. และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน 2 สำ�นักงานใหญ่ ทอท.
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นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย
นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผูช้ ว่ ยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายทวี เกศิสำ�อาง
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวรัชนีพร
ธิตทิ รัพย์ ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยีย่ มและมอบนโยบายการดำ�เนินงาน
แก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2564

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายอัลลัน
แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทน
สถานเอกอั ค รราชทู ต ออสเตรเลี ย ประจำ � ประเทศไทย ผู้ บ ริ ห ารโครงการ
Partnership for Infrastructure (P4I) และคณะเข้าพบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
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U p d a t e ข่่ า ว ค ม น า ค ม

กระทรวงคมนาคม อำำ�นวยความสะดวกประชาชนเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีน
ที่่�ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซื่่�อ

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดำ�เนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อ มากกว่า
14,200 ตารางเมตร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรที่ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นบุคลากร
ที่พบปะและดูแลประชาชนจำ�นวนมาก และอยู่ในข่ายความเสี่ยงสูง โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคาดหมายว่าก่อนสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่า
2 ล้านคน และในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีความพร้อมของระบบขนส่งเชื่อมต่อการเดินทาง บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยสนับสนุนและ
จิตอาสา รองรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดเตรียมรถปรับอากาศของ ขสมก. และรถ Shuttle Bus เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีกลางบางซื่อ
และจุดสำ�คัญ จำ�นวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สถานีกลางบางซื่อ 2. เส้นทางท่าเรือบางโพ - สถานีกลางบางซื่อ
และ 3. เส้นทางเซ็นทรัลลาดพร้าว - สถานีกลางบางซื่อ (เดินรถวงกลม)
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กระทรวงคมนาคมจััดตั้้�งศููนย์์ Command Center ภััยพิิบััติิกระทรวงคมนาคม
เตรีียมพร้้อมมาตรการรัับมืือสถานการณ์์ช่่วงฤดููฝน
1356

กระทรวงคมนาคม

1586
กรมทางหลวง

1146

กรมทางหลวงชนบท

1690
การรถไฟแหงประเทศไทย

1199
กรมเจาทา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมมาตรการ
รับมืออุทกภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้เตรียมความพร้อมใช้การปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้รายงานการดำ�เนินการมายังกระทรวงฯ ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม จัดแบ่งพื้นที่กำ�กับดูแลและประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และส่งผลกระทบ
กับการเดินทางของประชาชนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ได้จัดตั้ง "ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม"
เป็นศูนย์บัญชาการ สั่งการ รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูล การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงฯ
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทาง โดยศูนย์ดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ตั้งแต่ขั้นเตรียมพร้อม (ป้องกันก่อนเกิดภัย) การดำ�เนินการ (รับมือขณะเกิดภัย) และการฟื้นฟูซ่อมแซม (หลังเกิดภัย) และจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
เพื่อเป็นแนวทาง การดำ�เนินการเตรียมการรองรับสถานการณ์ ดังนี้
1. กรมทางหลวง เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ�  และคำ�แนะนำ�
ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2. กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) เตรียมความพร้อมเข้าดำ�เนินการถมวัสดุ
เชื่อมเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้โดยเร็ว กรณีประชาชนเข้าที่พักอาศัยไม่ได้ให้จัดรถบรรทุกไว้บริการรับส่ง
ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งตั้งเต็นท์บริการ แจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ�เป็น
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ระดมบุคลากรและแรงงานที่ประจำ�อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานประจำ�ส่วนกลางและในพื้นที่ประสบภัย"
เพื่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. กรมเจ้าท่า สนับสนุนยานพาหนะรถยนต์ และเรือเข้าพื้นที่ พร้อมให้การช่วยเหลือหรือตามที่จังหวัดร้องขอ ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย และขนย้ายสิ่งของที่จำ�เป็น รวมทั้งสนับสนุนถุงยังชีพ อาหาร และเครื่องดื่ม
5. กรมท่าอากาศยาน เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถเปิดให้บริการได้ โดยเร่งสร้างคันกั้นนํ้ารอบพื้นที่
ท่าอากาศยาน และสูบระบายนาํ้ ออกจากพืน้ ทีส่ ลู่ �ำ นาํ้ สาธารณะ สำ�หรับกรณีทสี่ ถานการณ์อยูใ่ นภาวะวิกฤตจะเร่งขนย้าย อพยพ ผูป้ ระสบอุทกภัย
ในท่าอากาศยาน เพื่อเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย สามารถขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ ได้ที่สายด่วนติดต่อขอความช่วยเหลือ (โทรฟรี
ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ได้แก่
สายด่วน 1356 กระทรวงคมนาคม
สายด่วน 1586 กรมทางหลวง
สายด่วน 1146 กรมทางหลวงชนบท
สายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย
สายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า
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ราชรถชวน Check-in

นั่่�งรถไฟฟ้้าสายสีีแดง เที่่�ยวชานเมืือง

ช่างชุ่ย

เ

ดือนกรกฎาคม 2564 นี้ รถไฟฟ้าชานเมือง หรือ "รถไฟฟ้าสายสีแดง" พร้อมเปิดให้ประชาชน
ทดลองใช้เป็นครั้งแรกพร้อมกับการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อ ก่อนที่จะเปิดให้บริการ
เชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในอัตราค่าโดยสารระหว่าง 12 - 42 บาท เท่านั้น
ด้วยการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดง เราสามารถจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสู่ชานเมือง
โดยใช้เวลาจากใจกลางเมืองสู่ปลายทางเพียงไม่เกิน 30 นาที หากนักเดินทางที่ใช้เส้นทาง
รถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ - รังสิต จะสามารถเชื่อมต่อไปยังสนามบินดอนเมืองได้อย่างสะดวกสบาย
รวดเร็วไร้รอยต่อ
สถานีต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าทั้งสายบางซื่อ - รังสิต และ บางซื่อ - ตลิ่งชัน นอกจาก
เชื่อมต่อกับพื้นที่ชุมชน แหล่งที่พักอาศัยแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ
เพื่อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งแวะชมที่น่าสนใจ ที่ไม่ว่าจะเป็นนักเช็คอินสายถ่ายรูป
สายนักชิม สายศิลปวัฒนธรรม หรือสายใด ๆ สามารถจะเอ็นจอยไปกับเสน่ห์ชานเมืองที่รอให้ไป
ค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
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สายสีีแดงเข้้ม ช่่วงบางซื่่�อ - รัังสิิต

(สถานีบางซื่อ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง
หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก รังสิต)
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
สถานีใกล้เคียง : หลักสี่
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสำ�นักสงฆ์
ตั้งแต่ปี 2484 ในยุคที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
เราสามารถเดินทางไปสักการะบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุในพระมหาเจดีย์
พระศรี สั ม พุ ท ธมุ นี พระพุ ท ธรู ป สมั ย สุ โขทั ย ที่ เ ดิ ม ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่
วั ง หน้ า พระพุ ท ธสิ หิ ง ห์ จากพระที่ นั่ ง พุ ท ไธสวรรย์ และเยี่ ย มชม
ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย ทั้งนี้ หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ชั้นใน
สามารถเดินทางได้โดยใช้โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
โดยลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุได้เช่นกัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
สถานีใกล้เคียง : วัดเสมียนนารี
อาคารหินสลักสุดโมเดิร์น 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ
ประติมากรรม งานสื่อผสม จิตรกรรม รวมถึงผลงานศิลปินชั้นแนวหน้า
อย่างถวัลย์ ดัชนี เฟื้อ หริพิทักษ์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ฯลฯ รวมทั้ง
ผลงานร่วมสมัยจากนานาประเทศ อาทิ ศิลปินจากจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย
หรือสหรัฐอเมริกา

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
สถานีใกล้เคียง : ดอนเมือง
จัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติหน้าที่อันเสียสละของสถาบันทหาร
ภายในมีบริเวณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ของชาติไทย อาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบ และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทัพในแง่มุมต่าง ๆ และมีบริการห้องสมุดประชาชนด้วย
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EGAT Learning Center

สายสีีแดงอ่่อน ช่่วงบางซื่่�อ - ตลิ่่�งชััน
(สถานีบางซื่อ บางซ่อน บางบำ�หรุ ตลิ่งชัน)

ช่างชุ่ย
สถานีใกล้เคียง : บางบำ�หรุ
ช่ า งชุ่ ย เป็ น Creative Park ที่ มี ทั้ ง บรรดา
ร้านอาหารร้านดัง และตลาดสำ�หรับช้อปปิง้ ในบรรยากาศ
เปิ ด โล่ ง โปร่ ง สบาย ใต้ ร่ ม เงาต้ น ไม้ ใ หญ่ โดยทุ ก เย็ น
วั น อั ง คารถึ ง ศุ ก ร์ จะมี ต ลาดมื อ สอง "สุ ข เปลี่ ย นมื อ "
ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ของเก่าของสะสม ให้เลือกซื้อ
อย่างเพลิดเพลิน

ตลาดน้ำ�ตลิ่งชัน

ตลาดน้ำ�ตลิ่งชัน
สถานีใกล้เคียง : ตลิ่งชัน
ตลาดใกล้ใจกลางเมืองที่คนยกย่องกันว่ามีแต่ของอร่อย ที่สามารถจะนั่งรับประทานในลักษณะแพ
ท่ามกลางบรรยากาศและวิถชี วี ติ ชาวบ้านริมสองฝัง่ คลอง สัง่ เมนูเด็ด อาทิ ก๋วยเตีย๋ วหมูต�ำ ลึง ปลาเผา หมูสะเต๊ะ
และยังมีบริการนัง่ เรือเทีย่ วเส้นทางตลาดนํา้ ตลิง่ ชัน - วัดเกาะ เพลิน ๆ ใช้เวลาราว 1 ชัว่ โมง ในราคาสบายกระเป๋า
EGAT Learning Center
สถานีใกล้เคียง : สถานีบางกรวย - กฟผ. (กำ�หนดเปิดให้บริการในอนาคต)
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำ�นักงานกลาง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร
การแพทย์ เทคโนโลยี ชี วิ ต และธรรมชาติ ให้ ค วามสนุ ก สนาน และกระตุ้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ผ่านการผจญภัยไปในโลกของพลังงานไฟฟ้า การจำ�ลองโลกแห่งอนาคต การดูแลชุมชน ป่าต้นนํ้า สายนํ้า
ตลอดจนทำ�ความรู้จักการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ในโลก
รถไฟฟ้าสายสีแดง เชื่อมการเดินทางจากใจกลางเมืองสู่ชานเมือง จะเป็นตัวช่วยหลักของผู้โดยสาร
ในการลดปัญหารถติด ให้กลายเป็นการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
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MOT Smart Life

E-TICKET
และ D-TICKET

ยกระดัับสู่่�ชีีวิิต
แบบดิิจิิทััล

ใ

นปัจจุบัน นอกจากบัตรโดยสารเครื่องบินที่ผู้โดยสารคุ้นเคยกับการจองตั๋วออนไลน์แล้ว การเดินทางทางบกและทางราง เช่น
การโดยสารรถ บขส. และรถไฟ ยังสามารถใช้บริการ "E-Ticket" หรือการจองบัตรโดยสารพร้อมกับการชำ�ระเงินด้วยตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ช่วยประหยัดเวลา ยกระดับการใช้ชวี ติ ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ผ่านเครือ่ งมือในชีวติ ประจำ�วันอย่างโทรศัพท์มอื ถือหรือคอมพิวเตอร์
การช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน อำ�นวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางผ่าน E-Ticket เป็นหนึ่งในนโยบายสำ�คัญ
ของกระทรวงคมนาคม ซึง่ ในอนาคตจะมีการพัฒนาการบริการรถโดยสารประจำ�ทาง ขสมก. และรถร่วมปรับอากาศ และจัดเก็บค่าโดยสาร
เป็นระบบ E-Ticket พร้อมกับเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต

สำ�รองที่นั่ง/จำ�หน่ายบัตรโดยสาร บขส.
https://www.busticket.in.th
ผู้โดยสารสามารถจะจองตั๋ว บขส. ออนไลน์ พร้อมกับ
จัดการการจอง เช่น เลือ่ นวันเดินทาง ไปจนถึงขอคืนตัว๋ โดยสารได้
กรณียกเลิกการเดินทางผ่านเว็บไซต์เดียวกันนี้  
วิธีจองและชำ�ระเงิน E-Ticket บขส.
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.busticket.in.th และทำ�การ
สมัครสมาชิก/ เข้าสู่ระบบ
2. ทำ�รายการจองตั๋วและรับรหัสการจอง
- ค้นหาเที่ยวรถ และเลือกเที่ยวรถ
- เลือกที่นั่ง
- กรอกข้อมูลผู้โดยสาร
3. ชำ�ระเงิน
- ชำ�ระทันทีด้วยบัตรเครดิต
- ชำ�ระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยการแจ้งรหัสการจองตั๋ว
จากนั้นรอรับ sms หรือ e-mail ยืนยันการชำ�ระเงิน
4. พิมพ์ตั๋ว E-Ticket ได้ด้วยตนเอง หรือไปรับตั๋วโดยสาร
ที่ช่องจำ�หน่ายตั๋ว บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศโดยแสดงสลิป
ชำ�ระเงิน (หากรับในวันเดินทาง ให้รับตั๋วก่อนเวลารถออก
ไม่น้อยกว่า 30 นาที)

สำ�รองที่นั่ง/จำ�หน่ายตั๋วล่วงหน้า รฟท.
www.railway.co.th
ระบบจองตั๋ ว รถไฟออนไลน์ นี้ เรี ย กว่ า "D-Ticket"
ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา โดย
ไม่จำ�เป็นต้องมาซื้อที่สถานี และสามารถจะจองล่วงหน้าได้ถึง
30 วันก่อนวันเดินทาง
ผู้โดยสารจะได้รับ QR Code ซึ่งจะบรรจุรายละเอียด
การเดินทางไว้อย่างครบถ้วน แล้วนำ�คิวอาร์โค้ดนี้ไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง
วิธีการซื้อตั๋วในระบบ D-Ticket
1. เข้าเว็บไซต์  www.railway.co.th
2. สมัครสมาชิกในระบบ D-Ticket โดยต้องใช้หมายเลข
ประจำ�ตัวประชาชน จากนั้นเข้าสู่ระบบ
3. ค้นหาขบวนรถ โดยเลือกต้นทางและปลายทาง
4. เลือกขบวนโดยสารที่ต้องการ (เวลาที่ออก เวลาถึง ประเภท
ขบวนรถ)
5. ระบุข้อมูลผู้โดยสาร (ชื่อ เพศ)
6. เลือกที่นั่งว่าง
7. กดชำ�ระเงิน ด้วยบัตรเครดิต หรือเดบิต หรือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
8. กดพิมพ์ตั๋วออกมา หรือบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
โทรศัพท์มือถือ
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ารสารราชรถฉบั บ นี้ ข อพามาติ ด ตามความคื บ หน้ า การออกกฎเกณฑ์ สำ � หรั บ รถยนต์ รั บ จ้ า งทางเลื อ ก
ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกับรถแท็กซี่ แต่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
มือถือ เป็นทางเลือกในการรับบริการขนส่งสาธารณะให้กับผู้โดยสาร สอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่หรือผู้มีรถยนต์ได้ประกอบอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ภายหลังทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รบั จ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น กรมการขนส่ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างดำ�เนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการมี
ผลใช้บังคับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้
ลักษณะและรูปแบบการให้บริการของรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน
การให้บริการของรถยนต์รบั จ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน จะรับ - ส่งผูโ้ ดยสารเหมือนกับการให้บริการ
ของแท็กซี่ แต่สามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับ
ผู้โดยสารทั่วไปได้ และจะอยู่ภายใต้การควบคุมอัตราค่าโดยสารอย่างเป็นระบบ
ในอนาคตรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันจะติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้าง
ทางเลือกอย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะออกมานี้ จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการกำ�กับดูแลการให้บริการรถยนต์
รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงมีความเท่าเทียมกับ
การให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน
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ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาครัฐอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
ทั้งด้านตัวรถ ด้านผู้ขับรถ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้วย
โดยมีหลักเกณฑ์ เช่น
• ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับ
การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
• ผูข้ บั รถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมเช่นเดียวกับ
ผู้ขับรถแท็กซี่
• รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี (สอดคล้องกับอายุรถแท็กซี่
ในปัจจุบัน)
• ตัวรถ ต้องมีการทำ�ประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร
• ต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำ�หรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่
ใช้แทน GPS เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่เพิ่มเติม
เนื่องจากจะมีระบบให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถ
ให้บริการผู้โดยสารได้ทั้งจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชันและการโบกเรียกจากผู้โดยสารตามปกติทั่วไป โดยจะมี
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อไป
การดำ�เนินการยกร่างกฎกระทรวงข้างต้นควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับรถแท็กซี่ จะช่วย
เพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชนทีม่ รี ถยนต์สว่ นบุคคลอยูแ่ ล้วและต้องการสร้างรายได้เสริมหลังได้รบั ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และความเป็นธรรม
ในการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
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Safety Tips

ข้้อปฏิิ บัั ติิ ก ารรัั บ วัั ค ซีี น โควิิ ด -19
ี วััคซีีน
ก่่อนฉีด

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

งดการออกกำ�ลังกายหนัก ๆ
อย่างน้อย 2 วัน

หากเจ็บป่วย มีไข้
ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน

เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
ชา กาแฟ
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วััคซีีน
วัันที่่�เข้้ารัับ

ควรดื่มนํ้าอย่างน้อย
500 - 1,000 มิลลิลิตร

สวมเสื้อที่สะดวก
ต่อการฉีดวัคซีน

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ข้อมูลการลงทะเบียน

ข้อมูลสำ�คัญที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์
1. มีโรคประจำ�ตัวหรือมียาที่ต้องรับประทาน
2. มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน
3. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ับวััคซีีน
หลัังจากรั

30min
สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาด

1- 2

M E TE R S

เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร

หากมีโรคประจำ�ตัว
สามารถทานยาได้ตามปกติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน
1. ป้องกันการติดโควิด-19
2. เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
3. ลดความรุนแรงหากติดเชื้อ
4. ยับยั้งการแพร่ระบาด
5. ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

พักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที
หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที

4-6 ชม.
ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากให้รับประทานยาพาราเซตามอล
ขนาดตามน้ำ�หนักตัว 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(500 มิลลิกรัม/50 กิโลกรัม) ทุก 4-6 ชั่วโมง
(ห้ามรับประทานยาจำ�พวก Blufen, Acroxia,
Celebrex เด็ดขาด)

เมื่อกลับบ้านแล้วต้องสังเกตอาการต่ออีก
2-3 วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง
เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว
ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดในการยกของหนัก
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง

