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	 สวสัดท่ีานผูอ่้านวารสารราชรถทุกท่าน	เรากลบัมาพบกนัอีกคร้ัง 
ในเดอืนตลุาคม	ฉบับนีเ้ราได้รบัเกยีรต	ิจากนำยสรพงศ์  ไพฑรูย์พงษ์ 
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง	 ให้สัมภาษณ์พิเศษคอลัมน์
คุยนอกกรอบถึงบทบาทและภารกิจของกรมการขนส ่ง 
ทางรางในการก�ากบัดแูลระบบขนส่งทางรางท่ัวประเทศ	นอกจากนี้
เราจะน�าทุกท่านไปรู้จักกับโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่ม 3 
สนำมบิน ท่ีถือเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเป็น 
รูปธรรม	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
ในอนาคต
	 ส�าหรับ	รำชรถชวน Check In	ขอชวนทุกท่านไปสัมผัส
มหัศจรรย์แห่งโลกท่ีพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	 ศูนย์การเรียนรู ้
ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน	จะเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ก็สามารถมาสนุก	เพลิดเพลินได้ผ่านภาพและเสียง	รวมทั้ง 
สามารถติดตามข่าวสาร	เกร็ดความรู้อื่นๆ	ได้	ภายในเล่มครับ
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รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ สร้างโอกาสแห่งอนาคต
 โครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่ม 3 สนำมบิน	 เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	 ปี	 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	พ.ศ.	2558-2565	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2560-2564)	อีกท้ังยัง 
เป็นหนึง่ในโครงการส�าคญัในการพฒันาโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	 ภายใต้วสิยัทัศน์ 
ไทยแลนด์	4.0	
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 	 ปัจจบัุนโครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม	3	สนามบิน	ได้คดัเลอืก 
เอกชนร่วมลงทุนและลงนามสัญญาร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว	 และ 
อยูร่ะหว่างเตรยีมด�าเนนิการก่อสร้าง	โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ	
5	ปี	นบัจากวนัเริม่ด�าเนนิการ
 โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน	มีระยะทาง 
220	 กโิลเมตร	 มีแนวเส้นทางพำดผ่ำนพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่	
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และ
ระยอง ช่วยให้การเดินทางระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก 
มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	(EEC)	 ท้ังยงัเช่ือมต่อการเดนิทาง
ระหว่าง	3	สนามบินหลกั	คอื ดอนเมือง สวุรรณภมิู และอูต่ะเภำ 
ช่วยให้การเดนิทางเช่ือมโยงระหว่างทางรางและทางอากาศเป็นไป
อย่างไร้รอยต่อ	 และเป็นกลไกส�าคญัท่ีช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศ	เสรมิสร้างคณุภาพชีวติท่ีดีให้แก่ประชาชน
	 ท้ังนี้	 โครงการใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิม
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	 แอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงก์	(Airport	
Rail	Link:	ARL)	 ท่ีเปิดให้บรกิารอยู่ในปัจจบัุน	 โดยจะก่อสร้างทาง
รถไฟขนาด	1.435	เมตร	(Standard	Gauge)	ส่วนต่อขยาย	2	ช่วง 

จากสถานพีญาไท	ไปยงัสนามบินดอนเมือง	และจากสถานลีาดกระบัง	
ไปยังสนามบินอู่ตะเภา	 พร้อมเช่ือมเข้าออกสนามบิน	 โดยใช ้
เขตทางเดมิของการรถไฟฯ	 เป็นส่วนใหญ่	 มีผูเ้ดนิรถรายเดยีวกนั	
ซ่ึงรถไฟความเรว็สงูมีความเรว็สงูสดุ	250	กโิลเมตร/ช่ัวโมง	(ส�าหรับ
ช่วงการเดินทางระหว่างเมือง	 คือ	 สถานีสุวรรณภูมิ	 ถึง	 สถาน ี
อู่ตะเภา)	 และความเรว็สงูสดุ	160	 กโิลเมตร/ช่ัวโมง	(ส�าหรบัช่วง
การเดินทางในเมือง	 คือ	 สถานีดอนเมือง	 ถึง	 สถานีสุวรรณภูมิ)	
ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจ�านวน	9	 สถานี	 ได้แก ่
สถำนีดอนเมือง สถำนีบำงซ่ือ สถำนีมักกะสัน สถำนี
สุวรรณภูมิ สถำนีฉะเชิงเทรำ สถำนีชลบุรี สถำนีศรีรำชำ 
สถำนีพัทยำ และสถำนีอูต่ะเภำ
	 โครงสร้างทางว่ิงของโครงการ	ประกอบไปด้วย	ทางวิง่โครงการ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงก์	 ปัจจุบัน	 ระยะทางประมาณ	29	
กิโลเมตร	 และทางว่ิงท่ีต้องก่อสร้างใหม่ประมาณ	191	 กิโลเมตร	 
โดยเบ้ืองต้นจ�าแนกลกัษณะรปูแบบโครงสร้างทางวิง่ท้ังโครงการเป็น	
3	ประเภท	ได้แก่	1)	ทางวิง่ยกระดบั	ระยะทางประมาณ	181	กโิลเมตร	
2)	ทางวิง่ระดบัดนิ	ระยะทางประมาณ	2	กโิลเมตร	และ	3)	ทางวิง่
ใต้ดนิ	ระยะทางประมาณ	8	กโิลเมตร
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	 รถไฟความเรว็สงูเช่ือม	3	 สนามบินไม่ใช่แค่โครงสร้างพืน้ฐาน 
แต่รถไฟความเรว็สงูเช่ือม	3	สนามบินสายนี	้คอืเส้นทางแห่งโอกาส	
และสัญลักษณ์ความภูมิใจของประเทศไทย	 ตลอดเส้นทาง	220	
กโิลเมตรของรถไฟความเรว็สงูสายนี	้จะสร้างโอกาส	สร้างงาน	และ
ถอืเป็นอีกหนึง่โครงการระดบัชาตท่ีิจะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงข้ึน
ในประเทศไทย
 

นนทบุร� 
Nonthaburi

ปทุมธานี
Pathum Thani

สมุทรสาคร
Samut Sakhon

สมุทรปราการ
Samut Prakan

กรุงเทพมหานคร
Bangkok

นครนายก
Nakhon Nayok

ปราจ�นบุร�
Prachin Buri

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุร� 
Chon Buri

ระยอง
Rayong

อ�าวไทย 
Gulf of Thailand

บางซื่อ
Bang Sue

มักกะสัน
Makkasan

สุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi

ท�าอากาศยาน
 อ��ตะเภา 

U-Tapao Airport

ท�าอากาศยาน
 อ��ตะเภา 

U-Tapao Airport

ดอนเมือง
Don Mueang

 

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุร�
Chon Buri

ศร�ราชา
Si Racha

พัทยา
Pattaya

อ��ตะเภา 
U-Tapao

ศูนย�ซ�อมบำรุง
Depot

ศูนย�ซ�อมบำรุง
Depot

ท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

Suvarnabhumi Airport

ท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

Suvarnabhumi Airport

ท�าอากาศยาน
ดอนเมือง
Don Mueang Airport

ท�าอากาศยาน
ดอนเมือง
Don Mueang Airport

ท�าเร�อแหลมฉบัง
Laem Chabang Port

ท�าเร�อสัตหีบ
Sattahip Port ท�าเร�อมาบตาพ�ด

Map Ta Phut Port

สัญลักษณ� / Legend
แนวเส�นทางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน
Project route

สถานี
Station

ทางรถไฟป�จจ�บัน
Existing route

นครปฐม
Nakhon Pathom

 เชื่อม 3 สนำมบิน เชื่อมโอกำส สร้ำงคุณภำพชีวิต
•	 เกดิการจ้างงานในธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกว่า 100,000 อัตราใน	5	ปี 
•	 มีการจ้างแรงงานส�าหรับภาคก่อสร้าง 16,000	อัตรา
•	 เปิดโอกาสใหแ้รงงำนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
• ลดระยะเวลำกำรเดินทำงสู่จังหวัดหลักตามแนวเส้นทาง 
	 ได้หลายแห่ง	รวดเร็วกว่ารถยนต์
• เชื่อมต่อสะดวก	ส่งต่อนักท่องเที่ยวสู่	EEC
• ส่งเสริมกำรพฒันำศนูย์กำรแพทย์ครบวงจร (Medical  
 Hub)	ในพื้นที่	EEC
• ปลุกธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์ห้คึกคักมากขึ้น
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คุยนอกกรอบฉบับนี้ พบกับบทสัมภำษณ์พิเศษ
นายสรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
ในเรื่องบทบำทและภำรกิจของกรมกำรขนส่งทำงรำง 
ในกำรก�ำกับดูแลระบบขนส่งทำงรำงท่ัวประเทศ 
แนวทำงกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรเดินทำง 
รปูแบบใหม่ในยุค New Normal

เดินหน้าพัฒนา
ระบบราง  
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน

กรมกำรขนส่งทำงรำงกับ 
กำรพัฒนำระบบรำงของไทย
	 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติท่ี 
มุ่งพัฒนาประเทศ	 สู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง 
และย่ังยืน	 รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมให้เช่ือมโยงกันอย่าง 
ครอบคลมุ	โดยเฉพาะกำรพฒันำระบบรำง 
ให้เป็นระบบหลักในกำรเดินทำงและ
ขนส่งของประเทศ นำยศักด์ิสยำม 
ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
คมนำคม	ได้ผลักดันการพัฒนาระบบราง 
ท้ังในระดับภูมิภาค	 และระดับประเทศ	
ภายใต้นโยบาย	“Thai First” คอื ไทยท�ำ 
ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน	 โดยเร ่ง 
ด�าเนินการใน		3	เรือ่งหลกั	ได้แก่		1.	การพฒันา 
รถไฟทางคู	่เพิม่การขนส่งระบบราง	ร้อยละ	30 
ในเวลา	3	ปี	2.	สนับสนนุภาคเอกชนร่วมให้
บรกิารเดนิรถ	3.	ศกึษา	วจิยั	และพฒันาการ 
ใช้ประโยชน์จากรางท่ีมใีนปัจจบัุน	ให้สามารถ
ใช้ให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสูงสุด 
ในอนาคต
 กรมกำรขนส่งทำงรำง (ขร.)	 ใน
ฐานะหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลระบบขนส่งทางรางท่ัวประเทศให้มี
มาตรฐานเดียวกัน	 จึงได้รับมอบหมายใน

การก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผนงาน 
กฎหมาย	 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ก�ากับดูแลกิจการขนส่งทางราง	 ตลอดจน 
การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานทางราง 
ให้มีโครงข่ายท่ีสมบูรณ์	 ครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์
รางมากท่ีสุด	 ควบคู ่ไปกับการยกระดับ
คุณภาพการบริการขนส่งทางราง	 เพื่อ
เสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	
และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน	
ซ่ึงกรมการขนส่งทางรางได้มุ่งม่ันปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อพัฒนา
งานระบบรางของประเทศให้เป็นไปอย่างมี 
ประสทิธภิาพสอดรับกบันโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ภำรกิจเร่งด่วน เพื่อพัฒนำ
ระบบรำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 ภารกจิเร่งด่วนของกรมการขนส่งทางราง 
ภารกิจแรก	 คือ	 การเร่งรัดผลักดันร่าง 
พระราชบัญญตักิารขนส่งทางรางให้สามารถ 
ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากรัฐบาล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เร็วท่ีสุด	 เพื่อ 
ให้กรมการขนส่งทางรางมีอ�านาจในการ
ด�าเนินการได้ตามหน้าท่ี	 ให ้สามารถ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางได้ด ้วย
กฎหมายของตนเอง	
	 ภารกิจท่ีสองท่ีต้องเร่งด�าเนินการ	 คือ	
การออกแบบมาตรฐานระบบการขนส่ง
ทางรางท่ัวประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน	
เช่น	 การเดินรถ	 ตัวขบวนรถ	 รวมถึง
การออกใบขับข่ีส�าหรับผู้ขับข่ีพาหนะใน
ระบบรางท้ังหมด	 ภารกิจเร่งด่วนต่อมา 
คือ	 การด�าเนินการทางด้านเศรษฐกิจ	
เช่น	 การก�าหนดอัตราค่าบริการในระบบ
การขนส่งมวลชนทางราง	เราต้องบูรณาการ 
ให้ระบบรางของแต่ละหน่วยงานสามารถ
เช่ือมต่อกัน	 เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 
ได้สะดวก	ช่วยลดค่าเดนิทางและค่าครองชีพ 
ของประชาชน
	 ภารกจิเร่งด่วนล�าดบัสดุท้าย	คอื	โครงการ 
ก�ากบัดแูลความคบืหน้าของการพฒันาการ
ก่อสร้างต่างๆ	 ท้ังการก่อสร้างระบบรถไฟ
ทางคู่	 การก่อสร้างรถไฟสายใหม่	 การ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล	 กรมการขนส่งทางรางต้อง
ด�าเนินการก�ากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผนงาน	 ภารกิจดังกล่าวท้ังหมดถือเป็น
นโยบายส�าคัญของทางรัฐบาลและของ
กระทรวงคมนาคมท่ีกรมการขนส่งทางราง 
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ต้องด�าเนินการให้ได้เพ่ือให้การพัฒนา
ระบบรางของประเทศไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โปร่งใส ใฝ่รู้ สร้ำงสรรค์ 
พร้อมขับเคลื่อนสู่กำรเป็น
องค์กรก�ำกับดูแลที่ดี
	 การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นหน่วยงาน
ก�ากับดูแลท่ีดีได้นั้น	 ต้องมีความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	ประกอบกบัต้องมีองค์ความรู ้
ด้านกฎหมาย	 ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข ้องกับการรถไฟ	 ซ่ึงกรมการ
ขนส่งทางรางได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
รถไฟนานาชาติ	(International	Union	of	
Railways:	UIC)	เพื่อที่จะได้น�าองค์ความรู้
ท่ีได้จากการเป็นสมาชิก	 ท้ังด้านกฎหมาย	
การด�าเนินงานกิจการรถไฟ	 ตลอดจนการ
พัฒนาระบบรถไฟในด้านต่างๆ	 ท่ัวโลก 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิงาน 
ระบบรางในประเทศไทย
	 นอกจากนี้ 	 เราต ้องเป ิดโอกาสให ้
ข้าราชการ	พนกังาน	ได้แสดงความคดิเห็น 
กล้าคิด	กล้าท�า	เพื่อสร้างก�าลังใจ	เป็นแรง
ขับเคลื่อนให้พวกเขาไม่หยุดนิ่งในการคิด 
การท�า	 การต่อยอด	 สร้างสรรค์	 ใฝ่หาความรู ้
ต่างๆ	เพื่อน�ามาใช้ในการก�ากับดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ	
	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การเข้าใจและดูแล
ความต้องการของประชาชนว่าประชาชนท่ี
เดินทางในระบบราง	 ผู้ประกอบการในการ
ขนส่งระบบราง	 มีความต้องการให้รัฐบาล
พัฒนาระบบรางไปในทิศทางใด	 เพ่ือให้
รัฐบาลพัฒนาระบบการขนส่งทางรางท่ี 
ตอบสนองความต้องการเดนิทางและขนส่ง

ของประชาชน	 น�าไปสู ่การยอมรับและ
สามารถดึงประชาชนให้เข้ามาใช้ระบบการ
ขนส่งทางรางมากขึ้น

กำรเดินทำงรูปแบบใหม่
ในยุค New Normal 
	 ปัจจบัุนแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19	 แต่ 
สิง่ท่ีกรมการขนส่งทางรางให้ความส�าคญัใน

การเดินทางรูปแบบใหม่ยุค	New	Normal	
คือ	 จะมีแนวทางการเดินทางในระบบราง
อย่างไร	 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ�้า	 ซ่ึง
กรมการขนส่งทางรางได้ด�าเนนิการตดิตาม	
เฝ้าระวัง	 และป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19	 อย่างต่อเนื่อง	 ท้ังในระบบ
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	
และระบบรถไฟระหว่างเมือง	 โดยยังคง 
เข้มงวดในการป้องกนั	คดักรอง	และควบคมุ 
การเดินทาง	 โดยเฉพาะในเขตท่ีมีการ 
เดินทางเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพ่ือ 
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ�้า
	 กรมการขนส่งทางรางต้องขอขอบคุณ
ประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 และหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วข้องท่ีให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ีและ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือ 
อย่างดีเช่นนี้ต่อไป	 เพื่อให้เราทุกคนและ
ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
ด้วยดี
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สแกน เพื่อชมช่วงหน่ึงของ
การสัมภาษณ์

Youtube : MOT Channel

กรมกำรขนส่งทำงรำง
พร้อมผลกัดันไทยเป็น 
“มหำนครระบบรำง”
	 ด ้วยนโยบายของรัฐบาลและการ
ขับเคลื่อนอย ่างจริงจังของกระทรวง
คมนาคม	 ส่งผลให้การพัฒนาระบบราง
ของประเทศไทยส�าเร็จเป็นรูปธรรมหลาย
โครงการ	 ในปี	2547	 เรามีระบบรถไฟฟ้า
เปิดให้บริการเพียง	14	กิโลเมตร	ปัจจุบัน
เราสามารถเปิดบริการรถไฟฟ้าได้ถึง	159	
กโิลเมตร	และก�าลงัเร่งรดัโครงการก่อสร้าง
อีกหลายโครงการ	ระยะทางประมาณ	172	
กิโลเมตร	 เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้
ตามแผนที่ก�าหนด
	 ส�าหรับโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง	

	 นอกจากนี้	 เรายังเร่งเดินหน้ารถไฟ
ความเรว็สงู		2	เส้นทาง	คอื	รถไฟความเรว็สงู 
เชื่อม	3	 สนามบิน	 ท่ีช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกม ี
ความสะดวก	 รวดเร็ว	 เติมเต็มโครงข่าย
คมนาคมขนส่งในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก	(EEC)	อีกเส้นทาง	คอืรถไฟ
ความเร็วสูง	 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา	
ท่ีเ ช่ือมโยงภูมิภาคและเช่ือมต่อไปยัง	 
สปป.ลาว	ได้
	 ในอนาคต	 เมื่อโครงข่ายระบบราง
สามารถพัฒนาตามแผนได ้แล ้วเสร็จ	
ประเทศไทยจะมีระบบรางเช่ือมต่อกัน
ครอบคลุมทั่วประเทศ	ทั้งรถไฟฟ้าในเมือง	
รถไฟทางคู	่รวมถงึรถไฟความเรว็สงู	ถอืเป็น 
การพลิกโฉมการเดินทางและท� า ให ้
ประเทศไทยกลายเป ็นมหานครแห ่ง 
ระบบรางในภูมิภาค

*หมายเหตุ	:	
สัมภาษณ์	ณ	วันที่	8	กันยายน	2563

บานภาชี
Ban Phachi

สุพรรณบุรี
Suphan Buri

นครหลวง
Nakhon Luang

ลพบุรี
Lop Buri

นครสวรรค
Nakhon Sawan

พิษณุโลก
Phitsanulok

บานไผ
Ban Phai

บัวใหญ
Bua Yai

ขอนแกน
Khon Kaen

รอยเอ็ด
Roi Et

มุกดาหาร
Mukdahan

หนองคาย
Nong Khai

ชุมทางถนนจิระ
Thanon Chira Junction

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

นครพนม
Nakhon Phanom

สุโขทัย
Sukhothai

บานดารา
Ban Dara

เชียงของ
Chiang Khong

เชียงราย
Chiang Rai

เชียงใหม
Chiang Mai

เดนชัย
Den Chai

ลำปาง
Lampang

แมสอด
Mae Sot

กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet

แกงคอย
Kaeng Khoiกาญจนบุรี

Kanchanaburi

น้ำตก
Nam Tok

สุราษฎรธานี
Surat Thani

สงขลา
Songkhla

ทุงสง
Thung  Song เขาชุมทอง

Khao Chum Thong

กันตัง
Kantang

หาดใหญ
Hat Yai

สุไหงโก-ลก
Su-ngai Kolok

นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat

ปาดังเบซาร
Padang Besar

ทานุน
Tha Nun

ปากบารา
Pak Bara

หนองปลาดุก
Nong Pladuk

หัวหิน
Hua Hin

เพชรบุรี
Phetchaburi

อาวไทย
Gulf of Thailand

กัมพูชา
Cambodia

มาเลเซีย
Malaysia

เวียดนาม
Vietnam

สปป.ลาว
 Lao PDR

เมียนมา
Myanmar

อันดามัน
Andaman

ประจวบคีรีขันธ
Prachuap Khiri Khan

ชุมพร
Chumphon

นครปฐม
Nakhon
Pathom

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

คลองสิบเกา
Khlong Sip Kao

อรัญประเทศ
Aranyaprathet

ศรีราชา
Si Racha

เขาชีจรรย
Khao Chi Chan

สัตหีบ
Sattahip

แหลมฉบัง
Laem Chabang

บางซื่อ
Bang Sue

มาบตาพุด
Map Ta Phut

ระยอง
Rayong

การพัฒนารถไฟทางคู่	ปัจจุบนัเราสามารถ
เปิดให้บริการได้ร้อยละ	13-14	เมื่อพัฒนา
ตามแผนพฒันาระบบรถไฟทางคู	่ระยะท่ี	1	 
แล้วเสรจ็	เราจะมโีครงข่ายระบบรถไฟทางคู ่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ	33	และเม่ือพฒันาตามแผน
พฒันาระบบรถไฟทางคู	่ระยะท่ี	2	แล้วเสรจ็ 
จะมีโครงข่ายระบบรถไฟทางคู ่เพิ่มข้ึน 
ถึงร้อยละ	72	 รวมท้ังการพัฒนารถไฟ
สายใหม่	 ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
และช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 
ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวช่วยให้ประชาชนได้รบั 
ความสะดวกสบายในการโดยสารรถไฟ 
โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน	 เนื่องจากมี 
โครงข่ายที่ทันสมัย	มีระบบอาณัติที่ควบคุม
การเดินรถที่ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ	ได้

ทางรถไฟเดิม
Existing railway

รถไฟทางคู
Double-track railway

รถไฟสายใหม
New railway

รถไฟความเร็วสูง
High-speed railway

สัญลักษณ
Legend
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการน�าร่องการน�ายางพารามา
ใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน	(Kick	Off) 
โดยมี	 นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข พลเอก  
อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง
มหำดไทย นำยศกัด์ิสยำม ชดิชอบ รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม นำยเฉลมิชัย ศรีอ่อน รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยอธิรัฐ 
รตันเศรษฐ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
นำยถำวร เสนเนียม รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยสำธติ 
ปิตเุตชะ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
นำยชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนำคม
ร่วมพิธี	 เมื่อวันท่ี	25	 สิงหาคม	2563	 ณ	 ทางหลวง
หมายเลข	3249	กิโลเมตรที่	3+164	ตอนควบคุม	0100	
ตอนเขาไร่ยาแพร่งขาหยัง่	ต�าบลแสลง	อ�าเภอเมอืงจนัทบุร	ี
จังหวัดจันทบุรี

นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรฐัมนตรี และรฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
น�ายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน	
(Kick	Off)	 โดยมี นำยศกัด์ิสยำม ชิดชอบ รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยชัยวัฒน์ 
ทองค�ำคณู ปลดักระทรวงคมนำคม นำยพิศกัด์ิ จิตวิริยะ
วศิน รองปลัดกระทรวงคมนำคม	 ร่วมพิธี	 เมื่อวันท่ี	 6	
กนัยายน	2563	ณ	ทางหลวงหมายเลข	404	กโิลเมตรท่ี	102+150	
ต�าบลละงู	อ�าเภอละงู	จังหวัดสตูล

ร่มหูกวาง
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นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวง
คมนำคม พร้อมด้วย นำยพีระพล ถำวรสภุเจริญ รอง
ปลัดกระทรวงคมนำคม นำยวิทยำ ยำม่วง อธิบดี 
กรมเจ้ำท่ำ ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาการซ่อมแซมท่าเรือพลา
เพื่อปรับปรุงเป็นท่าเทียบเรือและแลนมาร์กของชาวพลา	
เม่ือวันท่ี	24	สงิหาคม	2563	ณ	เทศบาลต�าบลพลา	อ�าเภอ
บ้านฉาง	จังหวัดระยอง

นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 พร ้อมด้วย นำยพีระพล ถำวรสุภเจริญ 
รองปลดักระทรวงคมนำคม นำยวิทยำ ยำม่วง อธบิดี
กรมเจ้ำท่ำ  ลงพื้นท่ีรับฟังป ัญหาการขอรับจัดสรร 
งบประมาณแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังหาดสนกระซิบ- 
หนองแฟบ	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2563	ณ	บริเวณหาด
สนกระซิบ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	

ร่มหูกวาง
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นำยอำนนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวง
คมนำคม	รบัมอบรางวัลประกาศเกยีรตคิณุด้านการ
บัญชีภาครฐั	ระดบัดเีลศิ	นำยพิเชฐ คณุำธรรมรกัษ์ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนำคม	 รับมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	 ระดับต้น	 ของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 จากพลเอก 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร	ีและรฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	ในพิธีมอบรางวัลองค์กร 
ท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง	ครั้งที่	6	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
เมื่อวันท่ี	14	 กันยายน	2563	 ณ	 ตึกสันติไมตร	ี
ท�าเนียบรัฐบาล	

นำยถำวร เสนเนียม รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม พร ้อมด ้วย  นำยเจือ รำชสีห์ ผู ้ช่วย 
เลขำนุกำรรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	ตดิตาม 
ความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธาน	ี
เมือ่วนัท่ี	7	สงิหาคม	2563	ณ	ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานี
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ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 
การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและ

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ....  

ผู้ขับรถจักรยานยนต์ Big Bike ต้องผ่าน

การอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม 

ทล. ชวนสมัผัสไอหมอกหน้าฝนกับ 
“ถนนลอยฟ้า” จังหวัดน่าน พร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ�านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว

 นำยยงยุทธ นำคแดง รองอธิบดกีรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม	 เผยว่า	 เมื่อวันท่ี	 18	 สิงหาคม	2563 
คณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออก 
ใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ	 พ.ศ.	....	 แล้ว	
ท้ังนี้	 เน่ืองจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหต ุ
เกดิจากผูข้บัรถ	กรมการขนส่งทางบก	(ขบ.)	จงึได้ยกร่างกฎกระทรวง 
ดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ	์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขอและการออกใบอนุญาตขับรถ	 และการต่ออายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ	 พ.ศ.	2548	 ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจบัุน	โดยมีสาระส�าคญั	เช่น	ก�าหนดให้ใบรบัรอง 
แพทย์ท่ีจะน�ามาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาต 
ขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า	 ผู ้นั้นไม่มีโรคประจ�าตัว
หรือสภาวะของโรคท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า	 อาจเป็น

 กรมทำงหลวง (ทล.) กระทรวงคมนำคม	 โดยแขวง
ทางหลวงน่านท่ี	2	ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมเส้นทางท่องเท่ียว
ในช่วงฤดูฝนท่ีนักท่องเท่ียวให้ความนิยม	 เพื่อกระตุ้นให้คนไทย 
เดนิทางท่องเท่ียวภายในประเทศ	ช่วงเดอืนกนัยายน-เดอืนตลุาคม	
2563	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19	โดย	ทล.	แนะน�า
ทางหลวงหมายเลข	1256	ซ่ึงเป็นถนนสวยงามติดอันดบัความนยิม

อันตรายขณะขับรถ	 รวมทั้งการเพิ่มเติมข้อก�าหนดให้ผู้ที่ประสงค์
จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีก�าลังสูง	(Big	Bike)	ต้องผ่านการอบรม
และทดสอบการขับรถตามท่ีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศ
ก�าหนด	ซ่ึงร่างกฎกระทรวงดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบัเมือ่พ้นก�าหนด	
120	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ของนักท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่า	 “ถนนลอยฟ้า”	 ถนน
หุบเขาที่สวยที่สุดในประเทศไทย	ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�าเภอปัว	จังหวัด
น่าน	มุ่งสู่อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	
	 ท้ังนี้	 ทล.	 ได้ดูแลเส้นทางให้พร้อมใช้งาน	 ติดต้ังป้ายเตือน 
ป้ายระวงั	และไฟกะพริบเพือ่อ�านวยความปลอดภยั	ปรบัปรงุภมูทัิศน์ 
สองข้างทาง	ขณะท่ีหมวดทางหลวงในพืน้ท่ีพร้อมอ�านวยความสะดวก 
ห้องสขุา	เครือ่งดืม่	และให้บรกิารแนะน�าเส้นทางแก่นกัท่องเท่ียวด้วย 
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ขร. ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ในระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

รฟท. ลงนามสัญญาซ้ือรถจักร
ดีเซลไฟฟ้า ทดแทนรถจักรเดิมจ�านวน 

50 คัน

 กรมกำรขนส่งทำงรำง (ขร.) กระทรวงคมนำคม 	ได้ออก
ประกาศ	 เรื่อง	 การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการ
ระบบขนส่งทางราง	 ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร	 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	 (โควิด-19)	 ตามข้อก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	(ฉบับที่	14)	 ลงวันที่	31	 สิงหาคม	2563 
ข้อ	1	(3)	 ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน�้ามีจ�านวน 

ผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ
	 ขร.	ผ่อนคลายการรักษาระยะห่าง	(Social	Distancing)	และ
ความหนาแน่นของการเข้าใช้บรกิารระบบขนส่งทางราง	ให้สามารถ

 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนำคม  
ลงนามสัญญาซ้ือรถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่จ�านวน	50	 คัน	
มูลค่า	6,525	 ล้านบาท	 เพื่อทดแทนรถจักรเดิมท่ีใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน	
	 การลงนามดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เนื่องจากปัจจุบัน	รฟท.	มีรถจักร 
ท่ีมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน	 บางคันใช้งานมากว่า	45	 ปี	

ใช้บริการได้เต็มความจุ	 เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางในระบบ 
ขนส่งทางรางท่ีเพิม่ขึน้จากการผ่อนคลายมาตรการ	แต่ยังคงเข้มงวด 
ในการป้องกัน	 คัดกรอง	 และควบคุมการเดินทาง	 โดยเฉพาะใน
เขตท่ีมีการเดนิทางเช่ือมต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน	มรีายละเอียดท่ี
ส�าคญั	เช่น	ให้หน่วยงานท่ีให้บรกิารขนส่งทางรางทุกระบบและผูใ้ห้
บรกิาร	สามารถเดนิรถโดยมีจ�านวนผูโ้ดยสารเตม็ความจมุาตรฐาน	
คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ	 แจ้งและก�ากับ
ดูแลให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท้ังก่อนและหลังเข้า
ใช้บริการ	 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งภายในสถานีและขบวนรถ

ช�ารุดและปลดระวางไปจ�านวนมาก	 ส่งผลให้มีรถจักรไม่เพียงพอ
ต่อการให้บรกิารเดนิรถขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้า	การจัดหารถจกัร
ดเีซลไฟฟ้าในครัง้นีเ้ป็นรถจกัรและอะไหล่ใหม่ท้ังหมด	มสีมรรถนะ
ในการลากจงูขนส่งผูโ้ดยสารได้	120	กโิลเมตรต่อช่ัวโมง	และขนส่ง
สินค้าท่ีความเร็ว	70	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการ	 สร้างโอกาสการหารายได้ในอนาคต	 และรองรับ
โครงการรถไฟทางคู่ของ	รฟท.	ที่จะทยอยเปิดใช้งานในอนาคต
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 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ตั้งอยู่ท่ีต�าบลคลองห้า	 อ�าเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี	 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
ศนูย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เพลิดเพลินได้ท้ัง
ครอบครัว
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ราชรถชวน Check In



	 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้ามีพื้นที่	47,400	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาด
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน	จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม	 เนื้อหาสาระในแต่ละส่วน 
จัดแสดงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 พร้อมท้ังกระตุ้นและ
ส่งเสรมิให้เยาวชนตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบนเิวศวทิยาและ
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมท่ีเกดิข้ึน	วธิกีารบรหิารจดัการทรัพยากรดนิ	
น�้า	 ป่า	 เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน	
นอกจากนี้	 ยังมีส่วนนิทรรศการท่ีจัดแสดงและน�าเสนอแนวคิด
และหลักการทรงงานโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	ท่ีทรงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่พสกนกิร 
ชาวไทยท่ัวท้ังประเทศ	 โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดง
นทิรรศการออกเป็นท้ังหมด	3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที ่1 บ้าน
ของเรา (Our Home) ส่วนท่ี 2 ชีวิตของเรา (Our Life) 
และส่วนที่ 3 ในหลวงของเรา (Our King) 

 ส่วนท่ี 1 บ้านของเรา (Our Home) ว่าด้วยเร่ืองราวการ
ก่อก�าเนิดจักรวาล	ระบบสุริยะ	และโลก	อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
การระเบิดครั้งใหญ่หรือท่ีเรียกว่า	Big	Bang	 การเคลื่อนท่ีของ 
แผ่นเปลือกโลกซ่ึงก่อให้เกิดสภาพภูมิประเทศในลักษณะท่ี 
แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี	 วิวัฒนาการและการถือก�าเนิดของ 
สิ่งมีชีวิตในยุคดึกด�าบรรพ์	 การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์	 และการ 
ปรับตวัของสิง่มีชีวติเพือ่การอยู่รอดและด�ารงไว้ซ่ึงสายพนัธุข์องตน	
ววิฒันาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน	 การเรียนรู้
และใช้สติปัญญาในการพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช้	 และสร้างสรรค์ 
วฒันธรรม	ตลอดจนการปรบัตวัให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง
กนัออกไปในแต่ละทวปี	นอกจากนียั้งมีหุ่นจ�าลองไดโนเสาร์ท่ีขดุค้น
พบในประเทศไทยเป็นไฮไลต์โดดเด่นจดัแสดงไว้ภายในนทิรรศการ

 ส่วนที่ 2 ชีวิตของเรา (Our Life)  น�าเสนอเรื่องราวการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและของมนุษย์ท่ีอยู่อาศัยในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมี
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทั่วโลก	 ได้แก่	 เขต
แอนตาร์กติกา	(Antarctica)	 เขตอาร์กติก	(Arctic)	 เขตทุนดรา	
(Tundra)	เขตไทกา	(Taiga)	เขตทะเลทราย	(Desert)	เขตอบอุ่น	
(Temperate)	และเขตร้อนหรือเขตเส้นศูนย์สูตร	(Tropical)	ซึ่งใน
แต่ละพื้นท่ีจะมีการจ�าลองลักษณะนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมใน 
เขตนัน้ๆ	มาจดัแสดงไว้	ไม่เพยีงเท่านี	้ยังมีส่วนจดัแสดงนทิรรศการ
และให้ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละวธิกีารบรหิารจดัการ
เพือ่ให้มนษุย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์
สงูสดุ	และมีจดุท่ีน่าสนใจคอื	โซนจ�าลองสภาพป่าไม้ท้ัง	4	ประเภท
ท่ีพบในประเทศไทย	ได้แก่	ป่าดบิเขา	ป่าเตง็รงั	ป่าดิบช้ืน	และป่าพรุ 
ซึ่งจัดแสดงไว้ภายในอาคาร
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งดการตอบแชท และการสนทนา 
มีสมาธิจดจ�ออยู�กับการขับข�่

จอดก�อนแชทหร�อรับโทรศัพท� 
ชะลอความเร็ว และหาจ�ดจอดที่ปลอดภัย จอดรถแล�วค�อยคุย 
โดยเลือกพ�ดเฉพาะประเด็นที่สำคัญ

ใช�อ�ปกรณ�เสร�ม
เช�น สมอลล�ทอล�ก พร�อมกับขับรถชิดด�านซ�าย 
และชะลอความเร็วของรถ โดยพ�ดคุยให�สั้นที่สุด 
พร�อมแจ�งอีกฝ�ายว�ากำลังขับรถอยู�

ป�ดอินเทอร�เน็ตทั้งหมด
หากรู�ว�าตนเองไม�สามารถสนทนาโต�ตอบ 
หร�อตอบแชทได� เพ�่อความปลอดภัย 

งดแชท งดโทร ระหว�างขับรถ 
ข�อควรปฏิบัติเพ�่อป�องกันอ�บัติเหตุ

 ส่วนที ่3 ในหลวงของเรา (Our King) เป็นโซนสดุท้ายของ
การจดัแสดงภายในพพิธิภณัฑ์แห่งนี	้น�าเสนอแนวคดิและหลกัการ 
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีของ 
นกัวิทยาศาสตร์	ทรงคดิและวเิคราะห์ปัญหาอย่างเป็นล�าดบัข้ันตอน 
และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่พสกนกิร 
อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	ภายในนิทรรศการยังจัดแสดงเนื้อหาสาระ
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์	 ท่ีทรง 
ทอดพระเนตรเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างระบบนเิวศวทิยาและสิง่มีชีวติ 
โดยทรงน�าองค์ความรู้เหล่านั้นมาผนวกเข้ากับหลักการบริหาร
จัดการ	 อันน�าไปสู่โครงการในพระราชด�าริหลากหลายโครงการ	
ตลอดจนแนวคิดและหลักปรัชญาท่ีพระราชทานให้แก่พสกนิกร 
มาใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	และยังมีการจัดแสดงรถพระที่นั่ง	
ห้องทรงงาน	และอุปกรณ์ท่ีทรงใช้เป็นประจ�าในขณะทรงงานอีกด้วย
	 การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	 สามารถใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะสาย	 ปอ.	538	(เส้นรังสิต-นครนายก)	 และ
รถบริการ	อพวช.	 โดยมีจุดจอดรับที่บริเวณรถไฟฟ้า	BTS	สถานี 
อนสุาวรย์ีชัยสมรภมิู	 หน้าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ี วนัละ	2	 
เทีย่ว	เวลา	09.30	น.	และ	11.00	น.	พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเปิด
ให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์	 โดยวันอังคาร-วันศุกร์	 เปิดให ้
บริการเวลา	09.30-16.00	 น.	 วันเสาร์-วันอาทิตย์	 และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์	เปิดให้บริการเวลา	09.30-17.00	น.	

 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าถอืเป็นอีกหน่ึงศนูย์การ
เรียนรูท่ี้น่าสนใจและไม่ควรพลาด นอกจากจะได้รบั
สาระความรูแ้ละความเพลดิเพลนิแล้ว ยังช่วยเปิด
ประสบการณ์และสร้างสรรค์พ้ืนท่ีการท�ากิจกรรม
ร่วมกันของทุกคนในครอบครวัได้เป็นอย่างด ีหาก
ใครท่ียังไม่มีแผนจะไปเท่ียวท่ี ไหน ลองแวะมาเท่ียว
และเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ากันดคูรบั 
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งดการตอบแชท และการสนทนา 
มีสมาธิจดจ�ออยู�กับการขับข�่

จอดก�อนแชทหร�อรับโทรศัพท� 
ชะลอความเร็ว และหาจ�ดจอดที่ปลอดภัย จอดรถแล�วค�อยคุย 
โดยเลือกพ�ดเฉพาะประเด็นที่สำคัญ

ใช�อ�ปกรณ�เสร�ม
เช�น สมอลล�ทอล�ก พร�อมกับขับรถชิดด�านซ�าย 
และชะลอความเร็วของรถ โดยพ�ดคุยให�สั้นที่สุด 
พร�อมแจ�งอีกฝ�ายว�ากำลังขับรถอยู�

ป�ดอินเทอร�เน็ตทั้งหมด
หากรู�ว�าตนเองไม�สามารถสนทนาโต�ตอบ 
หร�อตอบแชทได� เพ�่อความปลอดภัย 

งดแชท งดโทร ระหว�างขับรถ 
ข�อควรปฏิบัติเพ�่อป�องกันอ�บัติเหตุ
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เปิดแล้ว มอเตอร์เวย์สาย 7 
ช่วงพัทยา-มาบตาพุด 
เดินทางสะดวก จากกรุงเทพฯ-อู่ตะเภา

เพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที 

	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ 
โลจิสติกส ์ตามยุทธศาสตร ์การพัฒนา

ประเทศ	 กระทรวงคมนำคม โดยกรม
ทำงหลวง	จงึเร่งขยายโครงข่ายทางหลวง
พิเศษอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม	รวมถึง
โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
หมำยเลข 7 สำยกรุงเทพฯ-บ้ำนฉำง 
ส่วนต่อขยำยช่วงพัทยำ-มำบตำพดุ 
ซ่ึงเริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี	 2559	
จนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วในวันนี้
	 ส�าหรบัโครงการนี	้เป็นการก่อสร้างแนว
เส้นทางใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพเิศษ	
ขนาด	4-6	ช่องจราจร	ควบคุมการเข้าออก
อย่างสมบูรณ์	 โดยมีจุดเริ่มต้นเช่ือมต่อ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 สายชลบุรี-
พัทยา	บรเิวณทางแยกต่างระดบัมาบประชัน	 
มุ่งไปทางทิศใต้ผ่านพื้นท่ีอ�าเภอบางละมุง	
และอ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 ไปสิ้นสุด 
บรเิวณบรรจบทางหลวงหมายเลข	3	เทศบาล 
เมืองมาบตาพุด	 อ�าเภอบ้านฉาง	 จังหวัด
ระยอง	รวมระยะทาง	32	กิโลเมตร

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	7	
สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง	ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด	
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34

ีรุบลช

รคนาหมพทเงุรก

ราการปรทุมส

ารทเงิชเะฉ

ระยอง
นยทีเมอจดาห

บางแสน

�รสเงาบวา�อ

นายศากาอา�ท
าภเะต�ูอ

นายศากาอา�ท
มิภูณรรวสุ

อืรเา�ท
ดุพาตบาม

งบัฉมลหแอรืเา�ท
าชารีรศอืสเนวส

วยีขเาขเด�ปเ�วตัสนวส

ดม็สเกจุอรืเา�ท

าภเะต�ูอ

ทางแยกต�างระดับ
ศร�นคร�นทร�

ายทัพ
ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
หมายเลข 72 (ชลบุร�-ตราด)

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
หมายเลข 91

(วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3)

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
หมายเลข 71 ถนนกาญจนาภิเษก 

(ด�านตะวันออก)-สระแก�ว 
(ด�านอรัญประเทศ)

ทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง
หมายเลข 61 ชลบุร� 

(ท�าเร�อแหลมฉบัง)-นครราชสีมา

นิคมฯ
บางชัน

นิคมฯ
บางพลี

นิคมฯ
เวลโกรว�

นิคมฯ ลาดกะบัง

นิคมฯ
ทีเอฟดี

นิคมฯ
เกตเวย�ซิตี้

นิคมฯ
อมตะนคร

นิคมฯ ป��นทอง

นิคมฯ ป��นทอง 5

นิคมฯ
ป��นทอง 3

นิคมฯ โรจนะ บ�อว�น ชลบุร�

นิคมฯ อีสเทิร�นซีบอร�ด

สวนอ�ตสาหกรรมโรจนะ 
บ�านค�าย

นิคมฯ
อมตะซิตี้

นิคมฯ อาร� ไอ แอล

นิคมฯ เอเซีย

นิคมฯ เหมราช (มาบตาพ�ด)
นิคมฯ ผาแดง
นิคมฯ มาบตาพ�ด 

นิคมฯ เหมราช
ชลบุร�

สวนอ�ตสาหกรรม
เคร�อสหพัฒน�

นิคมฯ
บางปู

จ�ดพักรถลาดกระบัง

จ�ดพักรถหนองร�

จ�ดพักรถมาบประชัน 
(เป�ดให�บร�การ ป� 2565)

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

ศูนย�บร�การทางหลวงศร�ราชา
(เป�ดให�บร�การ ป� 2565)

สถานที่บร�การทางหลวงบางปะกง

M91

M71

M61

M72
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	 ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วสูงสุด	120	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงตลอดเส้นทาง	 ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอู่ตะเภา	 เพียง 
	1	ชั่วโมง	30	นาที	มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง	3	แห่ง	ได้แก่	
 • ด่ำนห้วยใหญ่	เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข	3	ถนนสุขุมวิท	บริเวณอ�าเภอเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี
 • ด่ำนเขำชีโอน เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข	331	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
 • ด่ำนอู่ตะเภำ	เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข	3	ถนนสุขุมวิท	บริเวณอ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	 	

	 โดยใช้ระบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมผ่านทาง 
ท้ั ง ระบบเงินสด	 และแบบอัตโนมัติ 
ซ่ึงรองรับรูปแบบการเก็บค่าผ่านทางแบบ
ไร้ไม้กั้นในอนาคต	 เพื่อความสะดวกและ
รวดเรว็ในการเดนิทาง	พร้อมระบบควบคมุ
การจราจรและระบบอ�านวยความปลอดภัย
ต่างๆ	ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	พร้อม
ท่ีพักริมทำง (Rest Area) 2 แห่ง 
ได้แก่ จุดพกัรถมำบประชนั และสถำนท่ี 
บริกำรทำงหลวงบำงละมุง	 เพื่อเป็น
จุดแวะพักให้ผู้ใช้ทางได้ผ่อนคลายจากการ
ขับข่ี	ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสร้าง	คาดว่า 
จะเปิดให้บริการภายในปี	2565
	 นอกจากนี	้กรมทางหลวงยังมีแผนก่อสร้าง 

ส่วนต่อขยำยเชื่อมต่อท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติอู่ตะเภำ	ขนาด	4	ช่องจราจร	
เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารท่ีเพิ่มข้ึนและ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	(EEC)	โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	7	 
บริเวณด่านอู่ตะเภา	 มุ ่งหน้าทิศใต้ข้าม
ทางรถไฟสายตะวันออกซ่ึงขนานกับแนว
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	ตัดกับ 
ทางหลวงหมายเลข	3	 เช่ือมต่ออาคาร
ผู ้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาต ิ
อู่ตะเภา	ระยะทางประมาณ	3.5	กิโลเมตร	
พร้อมทางแยกต่างระดับ	1	 แห่ง	 บริเวณ 
จดุตดัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	3	คาดว่า 

จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	2568
	 ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข	7	 
สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง	 ส่วนต่อขยายช่วง
พัทยา-มาบตาพุด	 นับเป็นเส้นทำงสำย
หลกัท่ีเช่ือมสูท่่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
อู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง และนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด	 ซ่ึงจะช่วย 
ส่งเสริมการค้า	การลงทุน	และการท่องเท่ียว	 
เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี	
EEC	 กระจายรายได้สู ่ท ้องถิ่น	 สร ้าง 
ความกนิดอียู่ดใีห้แก่ประชาชน	ช่วยขับเคลือ่น 
เศรษฐกิจ	 และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ 
สูก่ารเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียนต่อไป

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข	7	 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง	 ส่วนต่อขยายช่วง
พัทยา-มาบตาพุด	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2563

ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา	จังหวัดระยอง
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ชำระภาษีรถแบบ New Normal 
เพ�่ออำนวยความสะดวกให�แก�ประชาชน กรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม 
จ�งพัฒนาบร�การรับชำระภาษีรถประจำป� 2 ช�องทางใหม� ดังนี้

1.  ตู�รับชำระภาษีรถประจำป�อัตโนมัติ (Kiosk) ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส�งกรุงเทพมหานคร พ�้นที่ 1-5 

2.  แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ดาวน�โหลดฟร�ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ทั้งนี้ กรมการขนส�งทางบกให�สิทธิพ�เศษฟร�ค�าจัดส�ง 3 เดือน 
สำหรับผู�ที่ชำระภาษีรถผ�านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส�งเอกสารทางไปรษณีย� 
ระหว�างวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจ�กายน 2563 
สอบถามเพ��มเติม  
โทร 0 2271 8888 หร�อ สายด�วน 1584 สแกน 

เพ�่อดาวน�โหลด
แอปพลิเคชัน 

ลงทะเบียน
ผู�ทำรายการ

ลงทะเบียน
ผู�ทำรายการ

กรอกหมายเลข
บัตรประชาชน

เจ�าของรถ

เลือกประเภทรถ บันทึกข�อมูล
ทะเบียนรถ

บันทึกข�อมูล
กรมธรรม�
ประกันภัย

เลือกช�องทาง
รับเคร�่องหมาย
การเสียภาษีทาง

ไปรษณีย�/ตู� Kiosk

ชำระเง�น
ผ�านแอปพลิเคชัน

ธนาคาร

รับเคร�่องหมาย
การเสียภาษี

ฉบับชั่วคราวระหว�าง

รอรับเคร�่องหมายฉบับจร�ง

กรอกหมายเลข
บัตรประชาชน

เจ�าของรถ

เลือกประเภทรถ บันทึกข�อมูล
ทะเบียนรถ

บันทึกข�อมูล
กรมธรรม�ประกันภัย

ชำระเง�น
ผ�านบัตรเครดิต/เดบิต/

แอปพลิเคชันธนาคาร

รับเคร�่องหมาย
การเสียภาษีฉบับจร�ง 

และหลักฐานการชำระเง�น

 

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

ระบบ Androidระบบ iOS

ดีๆ Story@MOT


