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ถ้อยแถลง สารบัญ
	 สวัสดีครับ...	 วารสารราชรถกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง	
เป็นฉบับแรกของปี	2563	 ซ่ึงเป็นวาระครบรอบ	 108 ปีของ
การสถาปนากระทรวงคมนาคม	ในฉบับนี	้ทีมบรรณาธกิาร
จึงขอบอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมาและภารกจิส�าคญัท่ีกระทรวง
ได้ด�าเนินการมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์และความสุขของ 
ทุกคนในชาติ	 รวมท้ังความมุ่งมั่นท่ีจะก้าวไปข้างหน้าตาม 
ความคาดหวังของประชาชนและประเทศ	อย่างไรกด็	ีปีนีเ้ราเริม่
ต้นปีกันด้วยมรสุมลูกใหญ่ท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง 
กับวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ	ทุกภาคส่วน	ทั่วทั้งโลก	นั่นคือ 
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเนือ่งไป
อีกเป็นเวลานาน	ถงึตอนนี	้การเดนิทางหรอืท่องเท่ียวข้ามจงัหวดั	
อาจยังมีข้อจ�ากดั	ราชรถชวน Check In	ฉบับนีจ้งึขอแนะน�า
สถานี	MRT	3	 แห่ง	 ท่ีถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนไว้อย่างงดงาม	ชวนให้ไปสัมผัสและเรียนรู้	และยังมี
ค�าแนะน�าดีๆ	ส�าหรับผู้ที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในช่วงนี้ใน	Safety Tips	รวมทั้งข่าวสาร	และมาตรการของ 
กระทรวงเพ่ือสนบัสนนุรฐับาลในการรบัมอืและสกดักัน้เช้ือไวรสั 
COVID-19	 ทีมบรรณาธิการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง	 
มกี�าลงัใจเข้มแขง็	และเราจะผ่านพ้นมรสุมลูกนี้ไปด้วยกัน
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MOT Focus

	 ย้อนหลังไปเมื่อราว	130-150	 ปีก่อน	 เป็นช่วงเวลาท่ีบรรดา 
แว่นแคว้นในเอเชียอาคเนย์	 รวมท้ังสยามประเทศ	 ต่างเผชิญภัย
คกุคามจากลทัธอิาณานคิมตะวันตก	ท�าให้ต้องปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบั 
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมตะวนัตก	
และเพ่ือรักษาเอกราชและความเป็นปึกแผ่นในชาติไว้	 กุศโลบาย 
ท่ีส�าคัญประการหนึ่งคือการเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสมัยใหม่	
เพื่อแสดงความเป็นอารยะของประเทศ	 รองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกจิ	 ส่งเสรมิการค้าขายและความกนิดอียู่ดขีองราษฎร	 และ 
สร้างเสริมความมั่นคงในราชอาณาจักร	 นับแต่การสร้างถนนแบบ
ตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี	4	 การขุดคลองเช่ือมโยง
แม่น�า้เจ้าพระยากบัแม่น�า้สายส�าคญัอ่ืนๆ	 เพือ่อ�านวยความสะดวก 
ในการสญัจรและค้าขาย	 จนถงึการพฒันาโครงข่ายรถไฟเชือ่มโยง 
หัวเมืองต่างๆ	ในรัชกาลท่ี	5	เพ่ือยทุธศาสตร์ทางการเมืองและการไปมา 
หาสูก่นัของอาณาราษฎร

เชื่อมโยงโครงข่าย	ผูกพันทั่วไทย	พัฒนาก้าวไกล	
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	 หน่วยงานท่ีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเหล่านี	้คือ	กรมโยธาธกิาร	ซ่ึงภายหลงัได้รบัการยกฐานะ 
ข้ึนเป็นกระทรวงโยธาธิการ	 โดยมีกรมรถไฟและกรมทางเป็น 
หน่วยงานในสงักดัท่ีมหีน้าท่ีรบัผดิชอบงานคมนาคมขนส่งท้ังทางบก 
และทางน�า้	จวบจนรชักาลท่ี	6	กระทรวงโยธาธกิารได้รบัการเปลีย่นช่ือ
เป็นกระทรวงคมนาคม	เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2555	(หรอื	2554	
ตามปฏิทินจันทรคติแบบไทย	ซึ่งจะเปลี่ยนปีในช่วงสงกรานต์)	
	 นบัเนือ่งจากวันนัน้ถงึวนันี	้เป็นเวลา	108	ปีแล้ว	ประเทศไทยได้
ผ่านช่วงเวลาท่ีท้าทายต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	การเมือง	และ
สงัคม	ท้ังสงครามโลกท้ังสองครัง้	สงครามเย็นท่ีน�ามาสูก่ารคกุคาม
ของลทัธคิอมมิวนสิต์	ความขดัแย้งภายในประเทศ	วกิฤตเศรษฐกจิ	
ท่ามกลางช่วงเวลาเหล่านัน้	กระทรวงคมนาคมยืนหยัดมุ่งมัน่พฒันา
โครงข่ายการเดินทางเช่ือมโยงพื้นท่ีต่างๆ	 ภายในประเทศให้เป็น 
หนึ่งเดียว	 กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 สร้างความเท่าเทียมใน
สังคมและความเป็นปึกแผ่นม่ันคงของรัฐ	 ช่วยให้การเดินทาง 
ของประชาชนและการขนส่งสนิค้าเป็นไปด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	 
และปลอดภัย	 ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

และประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ส่งเสริมการค้า	การส่งออก	การลงทุน	 
การท่องเท่ียว	น�ารายได้เข้าสูป่ระเทศ	กระตุน้การเติบโตและสร้างเสริม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 ด้วยความยึดม่ันในเจตนารมณ์ท่ีจะอ�านวยความสะดวกใน 
การเดนิทางและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนอย่างท่ัวถงึและ 
เท่าเทียม	กระทรวงคมนาคมจะยังคงสานต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท้ังทางบก	 ราง	 น�้า	 และอากาศ	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน	์ 
พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 และ 
สนองตอบการเปลีย่นแปลงของบริบทสงัคมและบรบิทโลก	ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสรมิการเดนิทางด้วยระบบรางและระบบขนส่งสาธารณะ	
เพือ่ลดการใช้เช้ือเพลงิในภาคขนส่ง	บรรเทาปัญหาการจราจรและ 
อุบัตเิหต	ุลดการก่อมลพษิในสิง่แวดล้อมและปัญหาการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศของโลก	การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
ตามแนวคดิ	Transit-oriented	Development	(TOD)	การออกแบบ 
ตามหลกัอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	เพือ่ความเท่าเทียมใน
การเข้าถงึบรกิารและรองรบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ	หรอืการพฒันา 
ระบบการบรกิารอิเลก็ทรอนกิส์	เพือ่รองรบัการเตบิโตของเศรษฐกจิ
ดิจิทัล
	 หน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 พร้อมด�าเนิน
โครงการต่างๆ	 ให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 และผนึกก�าลังขับเคลื่อน 
การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้ก้าวไกล	มปีระสทิธภิาพ
และมาตรฐานทัดเทียมสากล	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมขนส่งของอาเซียนและเอเชีย
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เกร็ดจากปก
ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่สอด 
จังหวัดตาก	 เป็นท่าอากาศยานภายใต ้
การก�ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน	
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสนับสนุน 
การพฒันาเขตเศรษฐกจิชายแดนจงัหวัด
ตาก	รองรบัผูโ้ดยสารได้	1.7	ล้านคนต่อปี	 
มีการน�าลายผ้าซ่ินมาใช้ตกแต่งภายใน
อาคารผู้โดยสาร	 และป้ายข้อมูลต่างๆ	
ภายในท่าอากาศยานจะมีท้ังภาษาไทย	
ภาษาอังกฤษ	และภาษาเมียนมา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6  
สายบางปะอิน-นครราชสีมา  
ระยะทาง	196	กม.	เป็นทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์	 ขนาด	
4-6	 ช่องจราจร	 มีแนวเส้นทางผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 สระบุรี	 และ
นครราชสีมา	 มีด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง	9	แห่ง	คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ได้ในปี	2566	 และจะเป็นมอเตอร์เวย์ท่ี

มีทัศนียภาพสองข้างทางสวยงามท่ีสุด
แห่งหนึ่งของประเทศ

ในปี	2561	 ท่าเรือแหลมฉบังมีสินค้า 
ผ่านท่า	8.07	 ล้านทีอียู	 มากท่ีสุดเป็น 

อันดบัท่ี	21	ของโลก	โครงการพฒันา 
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 จะช่วย 
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ 
สนิค้าเป็น	18.1	ล้านทีอยูีต่อปี	สนบัสนนุ 
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
ของภูมิภาค

รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-
สวุรรณภมิู-อูต่ะเภา)	ระยะทาง	220	กม.	มีแนวเส้นทางผ่าน
กรุงเทพฯ	สมุทรปราการ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ระยอง	เป็นโครงการ
ระดับเมกะโปรเจกต์ท่ีสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก	หรือ	EEC	ด้วยความเร็วสูงสุด	250	กม./ชม.	จะ
ท�าให้การเดินทางระหว่างดอนเมืองกับอู่ตะเภาใช้เวลาเพียง	45	
นาที	คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี	2567
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คุยนอกกรอบ

คมนาคมรวมใจ 
พร้อมก้าวไปอย่างมั่นคง

A:	ผมคิดว่าการเรยีนรูอ้นาคตจ�าเป็นต้องรูจ้กัอดตีด้วย	หากมอง 
ย้อนไป	108	ปีท่ีผ่านมาของกระทรวงคมนาคม	จะเห็นภาพได้ชัดมาก 
ว่างานคมนาคมเป็นงานท่ีใหญ่มาก	บางคนอาจจะมองว่าเป็นงานท่ี
ใช้เงนิมาก	แต่สิง่ท่ีเราลงทุนมคีวามคุม้ค่าอย่างสงู	ยกตวัอย่างเช่น	 

Q: เมื่อพูดว่าครบรอบ 108 ปี คนส่วนใหญ่มักจะ 
นึกถึงเรื่องในอดีต แต่ถ้าเราจะมองไปในอนาคต ท่าน
คิดว่าคมนาคมจะเป็นอย่างไรในปีท่ี 109 และปีต่อๆ ไป

Exclusive Interview กับ 
นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ 

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ถนนท่่ีเราสร้างใช้เม่ือ	108	ปีท่ีแล้ว	ปัจจบัุนกยั็งใช้งานอยู่	เพยีงแต่ 
พฒันาให้มีความสะดวกปลอดภยัมากขึน้	และท่ีส�าคญั	ถนนเหล่านี้
ไม่ได้เป็นเพยีงโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม	แต่เป็นสิง่ท่ีกระตุน้
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งช่วยท�าให้สภาพสังคมดีขึ้นด้วย
	 ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชาวคมนาคม	 เราอาจ
ยังมีวิธีคิดวิธีท�างานแบบเดิม	 จึงจ�าเป็นต้องปรับทัศนคติในการ 
ท�างาน	คดิเชิงกลยทุธ์ให้มากข้ึน	และมียุทธวธิีในการท�างานมากข้ึน 
		 ถ้ามองไปในอนาคต	 สิ่งท่ีจ�าเป็นต้องเพิ่มเข้ามาคือเทคโนโลย	ี
ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นสองส่วน	 ส่วนแรกเป็นเทคโนโลยีท่ีหน่วยงาน
ต้องน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 และส่วนที่สองเป็น
เทคโนโลยีด้านการคมนาคมโดยตรง	 เช่น	Smart	Road,	Smart	
Airport,	Smart	Port	และ	Smart	Railway	ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีจะเกดิข้ึนจรงิ	 
เพ่ือให้ทุกคนเดินทางได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 ในราคา
ต้นทุนที่ประหยัด	นอกจากจะมุ่งให้สังคมได้ประโยชน์แล้ว	ในภาค 
เศรษฐกิจ	งานคมนาคมถือเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์	จะเห็นได้ว่า
งานคมนาคมมักเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการส�าคัญต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	หรือ
โครงการอ่ืนๆ	ของรฐับาล	เพราะงานคมนาคมนัน้จะช่วยขับเคลือ่น
การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

คุยนอกกรอบฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากท่าน 
ปลัดกระทรวงมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและ
ทิศทางการด�าเนินงานของกระทรวงคมนาคม 
เพื่อสนบัสนนุการพฒันาประเทศท้ังด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในบริบทโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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Q: จากท่ีท่านเน้นย�้าเร่ืองการท�าประโยชน์เพื่อ 
สังคม อยากทราบว่ากระทรวงคมนาคมได้เข้ามามี
บทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม  
ท้ังคนปกติ คนสูงวัย และผู้เจ็บป่วย หรือการดูแล  
Ageing Society อย่างไรบ้าง

Q: ช่วงน้ีมวิีกฤตหลายด้าน ทัง้วิกฤตเศรษฐกจิ วิกฤต
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง รวมถึงการแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง 
คมนาคมได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลอืประชาชน 
อย่างไรบ้าง

Q: นอกจากบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงแล้ว  
ความปลอดภัยก็เป็นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีมีความส�าคัญ  
ท่านมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

A: สมัยก่อนเราอาจจะค�านงึถงึเฉพาะคนท่ีมสีมรรถภาพทางกาย 
ที่สมบูรณ์	 ให้สามารถเข้าถึงระบบคมนาคมได้	แต่ปัจจุบันนี้จะท�า 
เช่นนัน้ไม่ได้	เพราะทุกคนมีสทิธเิท่าเทียมกนั	จะต้องค�านงึอยู่เสมอ 
ว่านอกจากกลุ่มคนท่ัวไปแล้ว	 ยังมีกลุ่มคนพิเศษท่ีเราต้องดูแล	 
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ	 ผู ้พิการ	 หรือแม้แต่เยาวชน	 กระทรวง 
คมนาคมจึงได้ก�าหนดเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ีจะสร้าง
มาตรฐานต่างๆ	 เพื่อให้กลุ่มคนพิเศษเหล่านี้้สามารถเข้าถึงระบบ 
ขนส่งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 รวมท้ังสามารถใช้สิทธิต่างๆ	 
ได้เหมอืนคนท่ัวไป	ซ่ึงจะท�าให้ส�าเรจ็ภายใน	20	ปี		โดยได้เน้นย�า้ให้ 
ทุกภาคส่วนและหน่วยงานในสังกัด	 รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 
ช่วยกันพัฒนาในส่วนนี้	 เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการของกระทรวง
คมนาคมได้อย่างเท่าเทียมกัน

A: ก่อนอ่ืนชาวคมนาคมจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม	่
จะมุ่งสร้างถนน	 รถไฟ	 สนามบิน	 หรือท่าเรืออย่างเดียวไม่ได	้ 
แต่จ�าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันท่ัวโลก	 รู้จัก 
เท่าทันเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง	 หากจะท�าให้เศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็ง	 ก็จ�าเป็นต้อง 
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน	ส่วนปัญหาภัยธรรมชาติ	 เช่น	น�้าท่วมและภัยแล้ง 
ที่เราเผชิญทุกปี	อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานบนดินบ้าง	 
แต่โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของไทยส่วนใหญ่ค่อนข้าง 
มีคุณภาพและทนทานอยู ่แล ้ว	 ในส่วนของการระบาดของ 
โควิด-19	 ในครั้งนี้ถือเป็นภัยท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด	 กระทรวง 
คมนาคมจ�าเป็นต้องปรับตัว	 เรียนรู้	 และเข้าไปช่วยสนับสนุน 
การท�างานของกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงมหาดไทย	 และ 
กระทรวงพาณิชย์	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการปัญหานี ้
ให้บรรลผุล	เช่น	ยกเลกิการเดนิขบวนรถไฟและรถโดยสารบางส่วน 
ในพื้นท่ีควบคุมการระบาด	 เพื่อช่วยให้ประเทศฝ่าวิกฤตในครั้งนี้
ไปได้

A:	 ในเรื่องนี้	 กระทรวงคมนาคมได้ทบทวนการท�างานอย่าง 
ต่อเนือ่ง	ท้ังในด้านวิธีการคดิ	การออกแบบ	และการก่อสร้าง	เพือ่ให้ 
ผู้ใช้บรกิารมัน่ใจในความปลอดภยัท้ังต่อชีวิตและทรพัย์สนิ	แต่สิง่ท่ี 
เราเผชิญอยู่ก็คือปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุ
ทางถนน	เราจงึได้ระดมก�าลงั	ความรู	้และงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว	พร้อมน�ามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย	 รวมถึงผลักดัน 
การพัฒนา	Smart	Road	 และ	Smart	Vehicles	 เพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัย	100	 เปอร์เซ็นต์	 แต่การด�าเนินการนี้ต้องใช้เวลา 
ในการสร้างการยอมรบัและปรบัทัศนคต	ิรวมท้ังใช้งบประมาณท่ีสงูข้ึน 
แต่ถ้าเราเริ่มต้นท�าตั้งแต่ตอนนี้	วันหนึ่งก็จะส�าเร็จได้
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Q: ถ้าพูดถึงเทรนด์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้ง
เร่ือง Technological Disruption ภัยธรรมชาติ 
หรือโรคระบาด ซึ่งจะน�าไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 
New Normal หรือความปกตรูิปแบบใหม่ ท่านคิดว่า 
ชาวคมนาคมควรจะยดึถอืค่านยิม (Value) ใดในการ
ฝ่าฟันและรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ 

Q: สุดท้ายนี้ ในโอกาสครบรอบ 108 ปี กระทรวง
คมนาคมในเดือนเมษายนนี้ อยากให้ท่านให้ก�าลังใจ
และอวยพรชาวคมนาคม

A: ผมคิดว่าเราจ�าเป็นต้องถอดบทเรียนจากสถานการณ ์
การระบาดของโควิด-19	ให้ได้	โดยปรบัเปลีย่นวธิคีดิและเป้าหมาย
จากเดมิท่ีค�านึงถงึแต่ประสทิธภิาพการขนส่ง	ไปสูห่ลกัการท่ีถกูต้อง
ตามหลักสุขอนามัย	 เพราะความส�าเร็จในอดีตอาจจะเป็นต้นเหต ุ
ของความล้มเหลวของระบบสังคมก็ได้ในมุมหนึ่ง	 ซ่ึงถือว่าเป็น 
ภัยใกล้ตัวจริงๆ	 ดังนั้นเราจึงไม่สามารถบริการลูกค้าด้วยวิธีคิด 
แบบเดิมต่อไปได้	 แต่ต้องวางมาตรการและมาตรฐานการขนส่ง
ใหม่	ถึงเวลาที่เราจะต้องคิดใหม่	ท�าใหม่	สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือเราจะ
ต้องตระหนกัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงและเตรยีมพร้อมในการปรบัตวั 
เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ	ต้องเข้าใจและยอมรบัใน 
สิ่งท่ีเกิดข้ึน	 และต้องปรับตัวให้ได้	 ถือเป็นหลักการท�างานท่ี 
ชาวคมนาคมจะต้องยึดถือปฏิบัติต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

A: ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคณุท่านผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีช่วยสัง่สมความส�าเรจ็มาตลอด	108	ปี	หลายท่านอาจไม่ได้ท�างาน 
แล้ว	 แต่สิ่งท่ีทุกท่านสร้างข้ึนมานั้นเป็นความภาคภูมิใจของชาว 
คมนาคม	และท�าให้เรามีพื้นฐานที่ดีในทุกวันนี้	ช่วยให้รุ่นของเรา 
สามารถต่อยอดและพฒันาจากสิง่ท่ีท่านท�าไว้	สิง่ท่ีผมอยากจะฝาก 
คือ	เราต้องก้าวหน้าเสมอในทุกการเปลี่ยนแปลงของโลก	อยากให ้
พวกเราช่วยกนัสร้างความภมูิใจนัน้ต่อไป	แม้ในอกี	100	ปี	ข้างหน้า 
ขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน	 และท่ีส�าคัญต้องรู้จักเรียนรู้และยอมรับ 
สิ่งที่จะเกิดขึ้น	ปรับตัวอยู่เสมอ	มีทัศนคติที่ดี	และมีวินัยให้สมกับ
การเป็นข้าราชการยุค	Thailand	4.0	 และขอให้ค�านึงอยู่เสมอว่า 
การให้บรกิารเพ่ือสร้างความสขุให้กบัประชาชนคอืเป้าหมายของเรา 
ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน	ขอให้เจรญิก้าวหน้าในอาชีพและการงาน	
และสร้างผลงานให้กบัประชาชนคนไทย	ประเทศไทย	และโลกของเรา 
ได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สแกน
เพื่อชมช่วงหนึง่ของการสมัภาษณ์
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บอกเล่าข่าวคมนาคม 

 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ได้รบัรางวลัองค์กรโปร่งใส	(NACC	Integrity	
Awards)	 ประจ�าปี	2562	 จากส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	โดยส�านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมสมัครเข ้ารับ 
การคัดเลือกเป็นครั้งแรก	และเป็น	1	ใน	20	 
หน่วยงาน	 ท่ีได้รับรางวัลชมเชยในการ 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความซ่ือสัตย์	
สจุรติ	โปร่งใส	มธีรรมาภบิาล	มจีรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม	นับเป็น
ความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติ
ขององค์กรและบุคลากรท่ีมีความมุ่งม่ันใน 
การบรหิารงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	และ 
รับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ	

 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม	ลงพืน้ท่ีเพือ่
ตรวจสอบรถโดยสารประจ�าทาง	รถตูโ้ดยสาร	และรถโดยสารขนาดเลก็	 
บริเวณจุดจอดรถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยให้
ท�าเครื่องหมายเว้นระยะห่างของเบาะนั่งให้ชัดเจน	 เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลเพื่อป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และ
ตามค�าสั่งของนายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้มงวดกวดขัน
ให้ผู ้โดยสารท่ีใช้บริการระบบขนส่งมวลชนปฏิบัติตามนโยบาย 
เว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	 เว้นระยะนั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร
	 กรมการขนส่งทางบกลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องทุกวัน	 พร้อมท้ัง
ก�าชบัให้ผูขั้บรถและผูโ้ดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดนิทาง	 

รวมถึงท�าความสะอาดภายในรถ	 เบาะนั่ง	 ราวจับต่างๆ	 จัดหา 

เจลแอลกอฮอล์และน�้ายาฆ่าเช้ือโรคไว้บริการผู้โดยสาร	 และ
ปฏบัิตกิารตามมาตรการของรฐับาลอย่างเคร่งครดั	ส่วนส�านกังาน 
ขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศให้ด�าเนินการตรวจสอบรถโดยสาร 
สาธารณะทุกประเภท	 ต้องเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย	 
1	 เมตร	 มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง	 
หากตรวจพบผู้โดยสารท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า	 37.5	 องศา 
เซลเซียส	ห้ามเดนิทางโดยเดด็ขาด	รวมท้ังให้กรอกข้อมูลค�าถาม 
สุขภาพ	(แบบ	ต.8-คค)	ที่ระบุต้นทางและปลายทาง	 ชื่อ	 ที่อยู่	 
เบอร์โทรศัพท์	เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อ	รวมทั้งให ้
ค�าแนะน�า	 ตรวจสอบให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง	 และประชาสัมพันธ์การปรับเวลา 
ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับ
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	ประจ�าปี	2562

กรมการขนส่งทางบก 
เ ข ้ มงวดตรวจสอบ 

รถโดยสารสาธารณะ

ต้องเว้นระยะน่ัง	 หรือ

ยืนห่างกนั	ตามนโยบาย	

Social	Distancing	
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บอกเล่าข่าวคมนาคม 

 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม	โดยแขวง
ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด	หมวดบ�ารงุทางหลวงชนบทอาจสามารถ
ร่วมกับอ�าเภอพนมไพร	และสถานีต�ารวจภูธรพนมไพรด�าเนินการ
ปิดถนนเชิงสะพานแสนสขุ-ยโสธร	ช่วงบ้านท่าเสยีว	ต�าบลแสนสขุ	
อ�าเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด
ร้อยเอ็ดกับยโสธร	ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย	คงเกษม	
ผู้ว่าราชการจงัหวัดร้อยเอด็	เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	 อย่างเคร่งครัด	 โดยห้ามบุคคล 

เดนิทางเข้า-ออก	ระหว่างจงัหวัด	ตัง้แต่วนัท่ี	10-17	เมษายน	2563	 
ยกเว้นบุคคลท่ีมีความจ�าเป็นต้องพบแพทย์	บุคลากรทางการแพทย์	 
การขนส่งเครือ่งอปุโภคบรโิภค	การประกอบอาชีพในจงัหวดัใกล้เคียง	 
และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นท่ีจะสามารถผ่านได้เป็นกรณี 
พเิศษ	ซ่ึงต้องแสดงหลกัฐาน	ใบนดั	หรอืหนงัสอืรบัรองต่อเจ้าหน้าท่ี	 
ณ	 จุดคัดกรอง	 จึงจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้	 ส�าหรับ 
เส้นทางภายในจังหวัดสามารถเดินทางได้ตามปกติ	 ระหว่างเวลา	
04.00-22.00	น.

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
กระทรวงคมนาคม ร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้า	MRT	เพิม่ช่องทาง 
การเตมิเงนิในบัตรโดยสาร	ผ่านแอปพลเิคชันบนมือถอื	หรอื	MRT	
Mobile	Top	Up	เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร	ให้สามารถ
เตมิเงนิได้สะดวก	รวดเรว็	และช่วยลดการสมัผสักบัเงนิสด	ป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	โดยสามารถเริ่ม 
ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี	13	 เมษายน	2563	
เป็นต้นไป	 ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า	MRT	 สายเฉลิมรัชมงคล	(MRT	
สายสีน�้าเงิน)	และสายฉลองรัชธรรม	(MRT	สายสีม่วง)	สามารถ
เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือธนาคารท่ีร่วมโครงการ	 ได้แก่	
แอปพลิเคชัน	True	Money	Wallet	 และธนาคารกรุงไทยผ่าน
แอปพลิเคชัน	Krungthai	Next	หรือตู้	ATM	ของธนาคาร	โดยวิธี
ด�าเนินการเพียง	2	ขั้นตอน	คือ

	 1.	เติมเงินในบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน	หรือตู้	ATM	ของ
ธนาคาร	
		 2.	น�าบัตรโดยสารมาปรบัมลูค่าท่ีเครือ่งปรบัมูลค่าบัตรโดยสาร	
(Add	Value	Machine:	AVM)	ท่ีตดิตัง้ตามสถาน	ีภายใน	7	วนั	หาก
ไม่น�าบัตรไปปรับมูลค่าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ระบบจะคืนเงิน
เข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
	 เม่ือด�าเนนิการเสร็จท้ัง	2	ข้ันตอนแล้ว	สามารถน�าบัตรโดยสาร
ไปใช้เดนิทางในระบบรถไฟฟ้า	MRT	ได้ทันที	ท้ังนีส้ามารถเตมิเงนิ
ขั้นต�่าได้ตั้งแต่	100	บาท	สูงสุดไม่เกิน	1,500	บาท	

กรมทางหลวงชนบทปิดถนนเชือ่มต่อ 

ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับยโสธร	

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัส	COVID-19

รฟม. ร่วมกับ BEM  
เพิ่มช ่องทางเติมเงิน 

ในบัตร	 MRT	 ผ่าน

แอปพลิเคชัน	 ทดแทน

เงินสด	 ลดการสัมผัส	

ป ้องกันการติดเ ช้ือ

ไวรัส	COVID-19	

วารสาร10



ร่มหูกวาง

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงคมนาคม	 ตรวจเย่ียมและให้ก�าลังใจ
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย	 พร้อมมอบ
หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	COVID-19	เมื่อวันท่ี	 
10	เมษายน	2563	ณ	โรงงานมักกะสัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานในพิธีเปิดเดิน 
เครื่องหัวเจาะอุโมงค์ท่ี	 3	 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม	 (ตะวันออก)	 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย-มีนบุรี	 (สุวินทวงศ์)	 เม่ือวันท่ี	12	
มีนาคม	2563	ณ	สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์	 สถานี
หัวหมาก	กรุงเทพมหานคร
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นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	เป็นประธานในพิธีเปิดตัว
เรือด่วนเจ้าพระยา	Riva	Express	จ�านวน	4	ล�า 
เม่ือวันท่ี	16	 มีนาคม	2563	 ณ	 ท่ามหาราช	
กรุงเทพมหานคร

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานในพิธีปล่อย
เรือส�ารวจ	7	และเรือส�ารวจ	8	ลงน�้า	เมื่อวันที่	
2	มีนาคม	2563	ณ	อู่ต่อเรือบริษัท	อิตัลไทย	
มารีน	จ�ากัด	จังหวัดสมุทรปราการ

ร่มหูกวาง

นายศกัด์ิสยาม ชดิชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (Emergency	Operation	
Center:	EOC)	เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส	COVID-19	 เมื่อวันที่	9	 มีนาคม	2563	 
ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานในงานแถลงข่าว
ประกาศแต่งตั้งสายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น	
Connecting	Partner	รายแรกของประเทศไทย	และเป็น
รายท่ีสองของกลุม่พนัธมติรการบินสตาร์	อัลไลแอนซ์ 
เมื่อวันท่ี	25	 กุมภาพันธ์	2563	 ณ	 ส�านักงานใหญ	่ 
บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	 เม่ือวันท่ี	 8	
กุมภาพันธ์	2563	ณ	ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

นายชัยวัฒน์  ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดช่องทาง 
การสือ่สารของกระทรวงคมนาคม	“MOT	Your	Social”	
รับฟังทุกความคิด	 ใกล้ชิดประชาชน	 เม่ือวันท่ี	23	
มกราคม	2563	ณ	กระทรวงคมนาคม
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ราชรถชวน Check In

	 เปิดให้บรกิารมาได้สกัระยะหนึง่แล้วส�าหรบัรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงิน ช่วงหวัล�าโพง-
บางแค	 รถไฟฟ้าสายแรกท่ีเช่ือมเข้าสู่พื้นท่ีช้ันในของเกาะรัตนโกสินทร์	 ท่ีไม่เพียงช่วย
ให้การเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครมีความสะดวกและรวดเร็ว	 แต่ยังส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในย่านพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 ช้ันในให้คึกคักมากข้ึน	 ราชรถชวน	 
Check	In	ฉบับนี	้จะขอพาทุกท่านไปเช็กอินท่ีสถานรีถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิท่ีได้ช่ือว่าเป็นสถานี 
ที่สวยที่สุดในประเทศไทย	ถ้าพร้อมแล้ว	ไปลุยกันเลย!

 สถานีวัดมังกรตั้งอยู ่บริ เวณถนน
เจริญกรุง	 ใกล้กับวัดมังกรกมลาวาสหรือ
วัดเล่งเน่ยย่ี	 ความโดดเด่นภายในสถานี
อยู่ท่ีการออกแบบและตกแต่งด้วยศิลปะท่ี
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะจีนกับศิลปะ

ยุโรป	 หรือท่ีเรียกว่า ศิลปะแบบชิโน- 
โปรตุกีส เน้นการใช้ โทนสีแดงและ 
สีทอง	สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็น
ชุมชนชาวจีนดั้งเดิมและวัฒนธรรมของ
ผู้คนในพื้นท่ี	 นอกจากนี้	 บริเวณเพดาน
ของทางข้ึน-ลงสถานี	 ออกแบบให้เป็น
ลักษณะท้องมังกร	 เสมือนกับการเดินลอด
ท้องมังกรซ่ึงเป็นความเช่ือของชาวจีนว่า
จะน�าความโชคดีและความเป็นสิริมงคล 
มาสูชี่วติ	สถานวีดัมงักรมทีางเข้า-ออก	3	จดุ	 
ได้แก่	 ถนนแปลงนาม	 ซอยเจริญกรุง	16	
และวัดเล่งเน่ยยี่	และบริเวณโดยรอบสถานี
สามารถเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวและ
สถานที่ส�าคัญอื่นๆ	เช่น	วัดเล่งเน่ยยี่	ย่าน
ถนนเยาวราช	โรงพยาบาลกลาง	

จุด Check In ที่ 1 : 

สถานีวัดมังกร

ชวนนั่งรถไฟฟ้าชมเมือง 

แวะเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
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จุด Check In ที่ 2 : 

สถานีสามยอด
 สถานีสามยอดตั้งอยู่บริเวณสี่แยก
สามยอด	 จุดตัดระหว่างถนนเจริญกรุง 
กบัถนนมหาไชย	ออกแบบด้านหน้าบรเิวณ 
ทางเข้าสถานีด้วยศิลปะแบบชิโน-โปรตุกีส	 
และประตูทางเข้าเป็นลักษณะบานเฟี้ยม	 
ซ่ึงสะท้อนเอกลกัษณ์และศลิปะไทยได้อย่าง
งดงามและลงตัว	 นอกจากนี้	 บริเวณเสา 
ชานชาลาภายในสถานยัีงจดัแสดงนทิรรศการ
ภาพถ่ายเมืองไทยในอดีตและแสดง 
ผังพ้ืนท่ีของสถานีสามยอด	 จึงกลาย
เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งท่ีปรากฏอยู่
ภายในสถานีรถไฟฟ้า	 จากสถานีสามยอด	
ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปยังสถานท่ี
ท่องเที่ยวรอบนอกในย่านนั้น	 เช่น	ส�าเพ็ง	
พาหุรัด	ดิโอลด์สยาม	
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	 กล่าวได้ว่าเป็น	 3	สถานีรถไฟฟ้า
ท่ีงดงาม	 มีความหมาย	 เปี่ยมไปด้วย
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
แท้จรงิ	 หากสถานการณ์ โควิด-19	 
ผ่านพ้นไปแล้ว	 ใครท่ียังไม่วางแผน
เดินทางไปท่ี ไหน	ลองหันมาใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	ช่วงหัวล�าโพง-
บางแค	และแวะชม	แวะเท่ียวตามสถานี
ที่ราชรถชวนไป	Check	In	ได้เลย	

 สถานีสนามไชยเป็นสถานรีถไฟฟ้าแห่งเดยีวท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเกาะรัตนโกสนิทร์	บริเวณ
ถนนสนามไชย	ใกล้กบัพระบรมมหาราชวงั	จึงเป็นท่ีมาของการออกแบบและตกแต่งสถานี
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	 โดยการจ�าลองท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง  
เมือ่เดนิเข้าไปภายในสถานจีงึให้ความรูส้กึเสมอืนได้เดนิเข้าสูท้่องพระโรงจรงิ	ท้ังการตกแต่ง 
เสาระหว่างทางเดินเป็นเสาสดมภ์	 มีฐานเสาและบัวหัวเสาเป็นบัวจงกลปิดด้วยทองค�า 
เปลว	พ้ืนและผนงัจ�าลองมาจากก�าแพงเมือง	ประดบัด้วยใบเสมาแบบพระบรมมหาราชวงั	 
ตกแต่งลายกระเบ้ืองเป็นดอกพิกุลสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ม่ังคั่ง	 เพดาน 
ตกแต่งด้วยลายดาวล้อมเดือนแบบไทยปิดทองค�าเปลว	ประดบัโคมไฟอัจกลบั	ล้วนสะท้อน 
อัตลกัษณ์และคุณค่าของศลิปวฒันธรรมไทยได้อย่างงดงาม	สถานสีนามไชยมีทางเข้า-ออก	 
5	 จุด	 ได้แก่	 มิวเซียมสยาม	 โรงเรียนวัดราชบพิธ	 สถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง	 
ปากคลองตลาด	 และท่าเรือราชินี	 ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว 
โดยรอบสถาน	ีท้ังวดัพระศรรีตันศาสดารามหรอืวดัพระแก้ว	วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 
หรือวัดโพธิ์	สนามหลวง	ตลาดท่าเตียน	ปากคลองตลาด	มิวเซียมสยาม	สวนสราญรมย์	 
ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค

จุด Check In ที่ 3 : สถานีสนามไชย
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ลดเสี่ยง เลี่ยงโคว�ด-19

5 ขั้นตอนง�ายๆ
เดินทางด�วยรถสาธารณะอย�างปลอดภัย

สวมหน�ากากอนามัย
หร�อหน�ากากผ�า
ตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดมือ

ด�วยเจลแอลกอฮอล�
หร�อน้ำยาฆ�าเชื้อโรค
เมื่อมีการจับหร�อ
สัมผัสส�วนต�างๆ
บนรถโดยสารสาธารณะ 

เว�นระยะห�างระหว�าง
ที่นั่งหร�อขณะที่ยืน 
(Social Distance) 
อย�างน�อย 1 เมตร

หลีกเลี่ยง
การสัมผัสมือโดยตรง
ขณะชำระค�าโดยสารเมื่อถึงที่พักหร�อจ�ดหมาย

ปลายทาง ให�ร�บอาบน้ำ 
ทำความสะอาดร�างกาย
และเปลี่ยนเคร�่องแต�งกายทันที  

Safety Tips
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MOT Guide

ชื่อนี้
มีที่มา
	 MOT	Guide	ฉบับนีข้อน�าเสนอสาระน่ารู ้
เกี่ยวกับถนนสายส�าคัญบริเวณ	3	 สถาน	ี
MRT	 ท่ีเราได้ชวนไปเช็กอินในคอลัมน์ 
ราชรถชวน	Check	In	ได้แก่	สถานวีดัมังกร	
สถานสีามยอด	และสถานสีนามไชย	เพือ่ให้
ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและ
ความส�าคัญของถนนเก่าแก่ทั้ง	3	สายที่อยู่
คู่กรุงเทพฯ	มาอย่างยาวนาน

	 หนึ่งในถนนเก่าแก่ที่รู้จักกันดีก็คือถนนเจริญกรุง	 สร้างขึ้นใน	 พ.ศ.	2404	 ซึ่งเป็น 
ผลมาจากการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริง	(Bowring	Treaty)	ระหว่างสยามกับอังกฤษ	เพื่อเป็น
ทางสัญจรส�าหรับชาวตะวันตกท่ีเข้ามาพักอาศัยและติดต่อค้าขายในพระนคร	 เริ่มตั้งแต่
ถนนสนามไชยด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง	 เรื่อยไปจนถึงแม่น�้าเจ้าพระยา
ท่ีบางคอแหลม	 รวมระยะทางท้ังสิ้น	8,575	 เมตร	 เม่ือสร้างเสร็จใหม่ๆ	 ราษฎรพากัน
เรียกถนนสายนี้ว่า	“ถนนใหม่”	ชาวต่างชาติพากันเรียกตามคนไทยว่า “New Road”  
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอย่างเป็นทางการว่า	 
“ถนนเจริญกรุง”	ซึ่งหมายถึง	ถนนของบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรือง 

ถนนเจริญกรุง ในสมัยรัชกาลที่ 5

วารสาร18



	 อี กหนึ่ ง ถนนสายส� า คัญคื อถนน
สนามไชย	 ซ่ึงตั้งอยู่ริมก�าแพงพระบรม
มหาราชวังฝั ่งตะวันออกไปสิ้นสุดท่ีถนน
มหาราช	 มีระยะทางท้ังสิ้น	1,070	 เมตร	
เดิมมีช่ือเรียกว่า	 “ถนนหน้าจักรวรรดิ์
วังหลวง”	สร้างข้ึนเพือ่เป็นถนนสายส�าคญั
รอบพระบรมมหาราชวังตามโบราณราช
ประเพณี	ในช่วงแรกใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม
ส�าหรับพระเจ้าลูกยาเธอทรงช้าง	 ทรงม้า	
มวยปล�า้	กระบ่ีกระบอง	อีกท้ังยงัเป็นเส้นทาง 
ในกระบวนแห่งานพระราชพิธีส�าคัญ	 เช่น	
กระบวนแห่พระบรมศพในงานพระเมรุ	 
เป็นต้น	 ต่อมามีการสร้าง	 “พระท่ีน่ัง 

สุทไธสวรรย์” เป็นพลับพลาส�าหรับประทับออกรับฎีกาและทอดพระเนตรการฝึกทหาร	 ชาวพระนครจึงเรียกบริเวณนี้ว ่า	 
“หน้าพลับพลาสูง”	 ต่อมามีพระบรมราชโองการให้เรียกว่า “ท้องสนามไชย”	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ขยายถนนสายนี	้พร้อมปลกูต้นมะขามเพ่ือความร่มรืน่และสวยงาม	และพระราชทานช่ือว่า	“ถนนสนามไชย” 

 ถนนเยาวราช	 มีโครงการริเริ่มมา
ตัง้แต่สมัยรชักาลท่ี	4	ราว	พ.ศ.	2405	ด�าเนนิ
การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี	5	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชือ่	
“ถนนเยาวราช”	ซ่ึงหมายถงึ	“พระราชา 
ผู้ทรงพระเยาว์”	เพราะพระองค์เสดจ็ขึน้
ครองราชย์เม่ือทรงมีพระชนมายุเพียง	15	
พรรษา	 ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่า	
“ถนนมังกร”	 เนื่องจากมีลักษณะคล้าย
มังกร	 โดยมีหัวมังกรอยู่บริเวณซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษา	ท้องมังกรอยู่
บริเวณตลาดเก่าเยาวราช	 และปลายหาง
มังกรอยู่สุดถนนด้านถนนเจริญกรุง	 นับ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ถนนสายนี้เป็นย่านที่พักอาศัยและห้างร้านของชาวจีนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดของกรุงเทพฯ	เป็นที่ตั้งของ
ห้างสรรพสนิค้าแห่งแรก	เป็นย่านค้าขายทองค�าท่ีส�าคญั	และยงัมีร้านอาหารจนีรสเลศิมากมาย	จนได้รับสมญานามว่าเป็น	“ไชน่าทาวน์ 
ของกรุงเทพฯ”
	 ถนนท้ัง	3	สายนีล้้วนแล้วแต่มีความส�าคญัทางประวตัศิาสตร์และยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัอันเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส�าคญัต่างๆ	
เช่น	สถานที่ราชการ	ย่านการค้า	ห้างร้าน	โรงเรียน	วัด	ภัตตาคาร	ฯลฯ	ซึ่งล้วนแต่ยังคงความงามตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่
มกีารผสมผสานกนัของหลายเชือ้ชาต	ิถอืเป็นย่านการค้าและท่องเท่ียวส�าคญัซ่ึงส่งเสรมิกรงุเทพฯ	ให้เป็นมหานครแห่งความเจรญิรุง่เรอืง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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คมนาคมแจงมาตรการเร�งด�วน
ฝ�าว�กฤต COVID-19

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

ยกระดับมาตรการคัดกรอง
ผู�โดยสารอย�างเคร�งครัดก�อนเข�า

ระบบขนส�ง ณ ท�าอากาศยาน/
สถานีรถไฟ/สถานีรถไฟฟ�า/

ท�าเร�อ/ท�ารถ

เพ��มมาตรการรักษาความสะอาด
พ�้นที่จ�ดเสี่ยงต�างๆ ณ ท�าอากาศยาน/

สถานีรถไฟ/สถานีรถไฟฟ�า/ท�าเร�อ/ท�ารถ

มาตรการเยียวยาประชาชนและผู�ประกอบการ
• ปรับลดค�าธรรมเนียมการใช�บร�การภายในสนามบิน 
 28 แห�งที่เร�ยกเก็บจากผู�ประกอบการภายในสนามบิน
 และสายการบิน และขยายเวลาการชําระหนี้
• จัดหาแหล�งเง�นกู�ดอกเบี้ยตํ่าแก�ผู�ประกอบการ
 ในอ�ตสาหกรรมการท�องเที่ยว
• ลดค�าตอบแทนการใช�พ�้นที่แก�ผู�เช�าพ�้นที่ของ รฟม. 
 หร�อยกเว�นการชําระค�าตอบแทนกรณีถูกสั่งป�ด
• พัก/ขยายเวลาชําระหนี้แก�ผู�ประกอบการขนส�ง
 และผู�ประกอบการอาชีพขับรถสาธารณะ 
 และคืนเบี้ยประกันภัย/ขยายเวลาคุ�มครอง
 กรณีที่ต�องหยุดเดินรถ

ดําเนินการตามมาตรการ 
Social Distancing โดยเว�นระยะนั่ง
หร�อยืนห�างกัน อย�างน�อย 1 เมตร 
ทั้งภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายใน
สถานีขนส�งผู�โดยสารในกรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑล

ห�ามอากาศยานขนส�งคนโดยสาร
ทําการบินเข�ามายังท�าอากาศยานไทย

เป�นการชั่วคราว

มาตรการดูแลผู�โดยสาร
• กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทุกเส�นทางเอง 
 ผู�โดยสารจะได�รับเง�นค�าโดยสารคืนเต็มจํานวน
 ที่จ�ายไปทุกประเภทบัตรโดยสาร 
• กรณีผู�โดยสารประสงค�ขอยกเลิกการเดินทาง
 ด�วยตนเอง ป�จจ�บันสายการบินของไทยอนุญาต
 ให�ผู�โดยสารสามารถเลื่อนตั๋วเดินทางออกไปได� 
 โดยยกเว�นค�าธรรมเนียมหร�อสามารถเก็บวงเง�น
 ตามเง�นที่ชําระ แล�วนํามาใช�ในภายหลังได� 
 เฉพาะเส�นทางที่สายการบินประกาศเป�นเมือง
 ที่ได�รับผลกระทบ

จัดรถโดยสารอํานวยความสะดวก
ผู�เข�ารับการกักตัวหลังเดินทางกลับจาก
ต�างประเทศ เข�าสู�สถานที่กักตัว (State Quarantine) 
และกลับสู�ภูมิลําเนาเมื่อครบกําหนดการกักตัว


