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เปดบาน ทช.
กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ป 

อยางมั่นคง

บอกกลาวเลาทาง
กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนยางพารา

จังหวัดบุร�รัมย 

อานดีมีรางวัลและดวงนำทาง
เคล็ดลับ เลือกหินมงคล 
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม
ด้วยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

นายชัยวฒัน์ ทองค�าคูณ ปลดักระทรวงคมนาคม น�าคณะผูบ้ริหาร 
กระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปทรงงานและพิธีบ�าเพ็ญกุศล 
เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงท่ีทรงมี
ต่อประเทศชาติและประชาชน ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทม ี 
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธบิดกีรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผูบ้รหิาร 
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมพิธี จากนั้นได้น�าคณะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ชมพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น
สถานที่แสดงพระราชกรณียกิจและประวัติการก่อสร้างสะพาน
ภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปทรง

งานและพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล 
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ติดตามอ่านนิตยสารกรมทางหลวงชนบท ออนไลน์ สารบัญ

วารสารกรมทางหลวงชนบท 
สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได ้ “ฟรี”

บรรณาธิการบริหาร

นายณรงค์        คู่บารมี  ผู้อำานวยการสำานักฝึกอบรม
นางสาววิภา      ธัญญเจริญ  ผู้อำานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นางฐิติรัตน์       แก้วคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
นายอภิรักษ์       พักวัน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
นางสาวสุทธิรัตน์  ธารา นักประชาสัมพันธ์

จัดทำาโดย
สำานักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท 
เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๕๒๐๒ 
www.drr.go.th

เปิดบ้าน ทช.
- กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๗ ปี อย่างมั่นคงมุ่งเดินหน้าพัฒนาสาน
ต่อภารกิจยกระดับมาตรฐานทางและสะพานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

กิจกรรมผู้บริหาร
บอกกล่าวเล่าทาง
- กรมทางหลวงชนบทน�าร่องใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนสาย นพ.
๔๐๒๖ จ.นครพนม เพื่อทดสอบความคงทนของคันทางต่อสภาวะอุทกภัย
- กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนยางพารา จ.บุรีรัมย์ เสริมศักยภาพการขนส่ง
และท่องเที่ยว พร้อมร่นระยะทางไป จ.สุรินทร์
- กกรมทางหลวงชนบท ใช้ยางพารา ซ่อมสร้างถนนสาย ลบ.๔๐๒๑ จ.ลพบุรี  
เชื่อม จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ประชาชน

เรื่องเล่าจาก ทช.
- กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนโลจิสติกส์รองรับการค้า “ไทย - จีน” เชื่อมท่าเรือ 
เชียงแสน สร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ - ทล.๑ จ.เชียงราย เสร็จสมบูรณ์   
- กรมทางหลวงชนบท ร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  
จัดประชุมนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีทางถนนกับประเทศอาเซียน
- กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร  
เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ทช.ทั่วไทย
ไอทีอัพเดท, กฎหมายน่ารู้
จริยธรรมใกล้ตัว, มองผ่านเลนส์
อ่านดีมีรางวัล, ดวงนำาทาง
อร่อยทั่วไทย...ไปกับกรมทางหลวงชนบท
Traffic barrier
ท่องเที่ยวเก๋ ไก๋สไตล์ ทช.
มุมดีดี สอร., ข้อสังเกตทางหลวงชนบท
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On the day of King Bhumibol Memorial Day, Department of Rural Roads 

attend a wreath laying ceremony and the merit-making ceremonies.
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DRR Open House
- Department of Rural Roads Create a road around Khao Ang Rue Nai Wildlife  
Sanctuary Supports the Joint Forest Conservation Foundation Project in 5 
provinces in Queen Sirikit The queen Royal Millennium Royal.

Executives Activities
DRR News
- The Department of Rural Roads conducted using rubber as an ingredient in 
the construction of the NorPhor 4026 road in Nakhon Phanom province to test 
the road’s durability against flooding conditions.
- Department of Rural Roads Expanded rubber road in Buri Ram Province to 
promote the potential for transportation and tourism and shortened the way 
to Surin Province.
- Department of Rural Roads use the rubber to construct the Road No.4021, Lop 
Buri Province. Connecting Ayutthaya to facilitate the route user. 

DRR Story
-  Department of Rural Roads encourage the logistics by supporting 
“Thai-Chinese” connecting Chiang Saen Port, completed the construction 
of  The Tor Road 1098 - Tor Lor 1 intersection in Chiang Rai.
- Department of Rural Roads  along with the Engineering Institute of Thailand  
Under H.M. The King’s Patronage held an international meeting to  
exchange knowledge of technology with ASEAN countries.
- Department of Rural Roads  proceeded to build a coastal road in the southern  
region of Chumphon to promote the tourism economy continuously.
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Mr. Saksiam Chidchob, Minister of Transport, Mr. Thaworn Senniam, Deputy Minister of Transport, Mr. Athirat Rattanaset,  
Deputy Minister of Transport. 

Mr. Chaiwat Tongkhamkhun, Permanent Secretary Ministry of Transport join together with the executives of the Ministry  
of Transport and the head of the department affiliated to attend a wreath laying ceremony to pay respect to the statue  
of King Bhumibol and join a merit-making ceremony on the day of King Bhumibol Memorial Day. To commemorate  
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and his activities to Thai people. Mr. Pathom Chaloeywares, Director General of  
the Department of Rural Roads, join together with the administrators of the Department of Rural Roads to in the ceremony.  
Following they visited The Bhumibol Bridge Museum where display the King Bhumibol’s activities and history of building 
the Bhumibol Bridge 1 and Bhumibol bridge 2 at Lat Pho Park where located in Prapradaeng District, Samut Prakarn 
Province.



กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๗ ปี อย่างม่ันคง
มุ่งเดินหน้าพัฒนาสานต่อภารกิจยกระดับมาตรฐานทาง
และสะพานให้สอดคล้องนโยบายรฐับาล เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน

นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เปน็ประธาน
ในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ ๑๗ ปี ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฯ 
โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายมานพ สุสิงห์  
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโกสินท์  
พิทยะเวสด์สุนทร นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท และ 
คณะผูบ้รหิาร เจา้หนา้ทีก่รมทางหลวงชนบท ใหก้ารตอ้นรบั ซ่ึงภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำาคัญ ได้แก่ พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของ
บุคลากรของ ทช. พิธีมอบโล่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการดี
เด่น เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบัน ทช.มี
ถนนโครงข่ายในความรับผดิชอบท่ัวประเทศ จ�านวน ๓,๒๖๗ สายทาง ระยะทาง 
รวม ๔๗,๙๖๐ กิโลเมตร ส�าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทช.ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖,๗๘๖ ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ�านวน ๔๐,๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
มีโครงการท่ี ทช.ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนสาย
แยก ทล.๑๐๙๘ - ทล.๑ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ถนนทางหลวงชนบท  
สาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย, สะพานข้ามทางรถไฟบรเิวณ
จุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.๑๐๑๒ แยก ทล. ๔ - บ้านกลาง  
อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, ถนนสายแยก ทล. ๑๐๘ - ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ ๒) ต�าบลสบเตี๊ยะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม,่ ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล. ๔ - ทล. ๔๐๕๔ เลยีบแนวชายแดน  
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, ถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม ๐๓ อ�าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส�าคัญท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ อาทิ โครงการ
ก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.๑๑๒๐ - แยก ทล. ๒ - บ้านโคกไผ่  
อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสมีา, ถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลภาคใต ้ถนนทางหลวงชนบท 
สายบ้านสระน้อย - บ้านปากน้�าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
โครงการก่อสรา้งถนนสายแยก ทล. ๒ - ทล. ๒๑๑ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดหนองคาย, 
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗ เช่ือม
ระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.๒๐๕๒ กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.๒๐๕๗  
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ถนนทางหลวงชนบทสายแยก  
ทล. ๔๐๐๑ - บ้านโพธิ์แบะ อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และถนนทางหลวงชนบท
สายแยก ทล. ๔๑๙๘ - เทศบาลปากน้�าหลังสวน อ�าเภอทุ่งตะโก, หลังสวน  
จังหวัดชุมพร และโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ 

(ช่วงกาญจนาภเิษก - ถนนราชพฤกษ)์ ระยะทาง ๗.๖๐๒ กิโลเมตร, โครงการ
ขยายถนนราชพฤกษ์ระยะท่ี ๒ (ตอนที่ ๓) (กม.๒๒+๙๐๐ - กม.๓๑+๒๕๐)  
ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ - ทล.๓๔๕ ระยะทาง ๘.๓๕๐ กโิลเมตร ซึง่ทั้ง ๒ โครงการ
สดุท้ายนี ้คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปลายป ี๒๕๖๒ เพือ่มอบเป็นของขวัญ 
ปีใหม่ให้กับประชาชนต่อไป

ส�าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทช.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๔๘,๐๐๕.๕๖๕๗ ล้านบาท ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามภารกิจและนโยบายของ
รฐับาล ได้แก่ ถนนลกูรังเป็นถนนลาดยางหรอืคอนกรตี ถนนเพือ่การแก้ไขปัญหา
จราจรในปริมณฑลและภูมิภาค , ถนนในเขตผังเมืองรวม, ถนนสนับสนุนการ
ทอ่งเทีย่ว, ถนนเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้, ถนนเพือ่เช่ือมต่อระบบขนสง่, 
ถนนเพือ่สนบัสนนุระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EEC และเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ชายแดน โดยมกีารก่อสรา้งจากถนนลกูรงัเป็นถนนลาดยางหรอืคอนกรีต จ�านวน 
๔๓๙ โครงการ ระยะทาง ๘๔๓.๙๐๕ กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่ว
ประเทศ จ�านวน ๑๔๐ โครงการ ความยาวรวม ๙,๑๖๗ เมตร ตลอดจนงานซ่อม
บ�ารุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอ�านวยความปลอดภัยทางหลวง
ชนบท เป็นต้น     

รวมทั้งการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมสร้าง ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ได้เน้นย้�าในเรื่อง
การน�ายางพารามาเป็นสว่นผสม ในอปุกรณอ์�านวยความปลอดภยัให้มากข้ึน เพือ่
ช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง พรอ้มสง่เสรมิการใช้ยางพาราภายในประเทศ ซ่ึง
ในส่วนของ ทช.ได้ร่วมกับคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการน�า
ยางพารามาใช้ในงานบ�ารุงรักษาทาง และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย ได้แก่  
เสาหลักน�าทาง โดย ทช.ได้ติดตั้งเสาหลักน�าทาง เป็นต้นแบบ prototype  
แล้วที่จังหวัดตรัง รวมถึงแบริเออร์แบบ Single Slope Barrier หุ้มด้วย
ยางพารา หนา ๒ นิว้ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม ่สามารถลดแรงกระแทกเพิม่ข้ึนไดถึ้ง 
ร้อยละ ๓๐ และคาดว่าจะลดความรุนแรงของอัตราการบาดเจ็บลงได้ 

ส่วนโครงการส�าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เช่น โครงการพัฒนาทางหลวง
ชนบทริมทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลสาบ
สงขลา นครศรีธรรมราช - พัทลุง - สงขลา กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร  
รวม ๕ สายทาง ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝัง่ทะเลภาคใต้ ถนนสายแยก ทล.๔๐๐๓  
(กม.ที่ ๑๔+๓๕๐) ถึง บ้านท้องเกร็ง อ�าเภอสวี,ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 
๙.๐๘๕ กิโลเมตร และถนนสายแยก ทล.๔๐๐๒ (กม.ที่ ๑๓+๑๐๐) - บ้านแหลม
สันติ อ�าเภอหลังสวน,ละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง ๑๙.๘๙๑ กิโลเมตร  
ถนนผังเมืองรวม ถนนสาย จ๔ และ จ๕ ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม  
จงัหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๓.๒๒๒ กิโลเมตร และถนนสาย ง๑ ผงัเมอืงรวม
เมืองอุตรดิตถ์ ระยะทาง ๗.๔๒๕ กิโลเมตร 

อย่างไรก็ตามพวกเราชาวทางหลวงชนบทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำางาน เพื่อ
ให้งานของเรามีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการเดินทางท่ีปลอดภัย
ต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางหลวงชนบท ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจให้
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศสืบไป 

เปิดบ้าน ทช.
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In the fiscal year 2020, the DRR requested a budget of 48,005.5657 
million baht which is in accordance with the government’s mission and 
policies, including dirt road, asphalt road, or concrete road. Roads to 
solve traffic problems in the metropolitan and regional areas, roads in 
the city plan, tourism support roads, roads to develop southern border 
provinces, roads to connect transportation systems, roads to support 
the EEC Eastern Economic Corridor and border special economic zones. 
There are 439 construction projects from dirt road to paved road or 
concrete, with a distance of 843.905 kilometers, 140 reinforced concrete 
bridges throughout the country with a total length of 9,167 meters, as 
well as maintenance of rural highway networks throughout the country 
and ensuring highway safety.

Including the use of rubber as a repair ingredient in accordance with 
the policy of the Minister of Transport (Mr. Saksiam Chidchob) that has 
emphasized on the use of rubber as an ingredient in safety equipment 
to help more rubber farmers. It also promotes the using of rubber in the 
country. As for the DRR collaborated with researchers from the Prince 
of Songkhla University and the Institute of Science and Technology of 
Thailand to study the way to use rubber for road maintenance and 
facilities and safety. Including the pillar of navigation by The DRR has 
installed the navigation pillar as a prototype in Trang. Including the 
single slope barrier with 2-inch-thick rubber which is a new innovation 
that can reduce the impact by 30 percent and is expected to reduce 
the severity of the injury rate.

As for important projects in the financial year 2020, such as the 
Songkhla Highway Rural Development Project Phatthalung to support 
Songkhla Lake Tourism Nakhon Si Thammarat - Phatthalung - Songkhla, 
5 road surface improvement activities for the southern coast tourism 
road, Tor Lor 4003 intersection road (KM 14 + 350) to Ban Thong Khor 
District, Sawi, Thung Tako, Chumphon,  with distance 9.085 kilometers 
and Tor Lor 4002 intersection (Km 13 + 100), Ban Laem Santi, Lang 
Suan, Lamae, Chumphon, with a distance of 19.891 kilometers. Phang 
Muang Road, Combined with Roads 4 and 5, Mahasarakham City Plan, 
Maha Sarakham Province, with a distance of 3.222 kilometers and Sai 
1 road, Uttaradit city plan with distance 7.425 kilometers.

However, Department of Rural Roads are still striving and improving 
the quality of work and also responsible for safe travel to people using 
rural highways as well as encourage the mission to comply with the 
government policy and the Ministry of Transport to improve people’s 
quality of life and to promote the country’s economy.

Department of Rural Roads the 17th  

anniversary, the mission to develop and 
raise road standards and bridges following the  
government policy

Mr. Saksiam chidchob, Minister of Transport, presided over the 17th 
anniversary of the Department of Rural Roads, along with the management  
of the Ministry of Transport. Mr. Pathom Chaloeywares, Director-General  
of the Department of Rural Roads Mr. Manop Susing, Mr. Prasak Bandhunnark,  
Deputy Director-General of the Department of Rural Roads, Mr. Kosin  
Phitthayavestsoonthon, Mr. Wit Rattanachot, Engineer, Department of  
Rural Roads And the administrators of the Department of Rural Roads. 
The event consists of important activities such as religious ceremonies for 
the prosperity of the personnel of DRR. .Award ceremony for outstanding 
civil servants, employees, as a morale for officials at the Department of 
Rural Roads, Bang Khen, Bangkok, on October 9, 2019.

Mr. Pathom Chaloeywares, Director-General of the Department of Rural  
Roads said that the National Broadcasting and Telecommunications  
Commission has a network of 3,267 responsible roads nationwide  
with a total distance of 47,960 kilometers. In the past 2019 The 
DRR has got budget of 46,786 million baht at the end of the 
fiscal year 2019, with a disbursement of 40,865 million baht 
which is equal to 87.35% of the financial year In 2019, there  
are projects that the DRR has completed construction, such as  
the road intersection of Tor Lor 1098 - Tor Lor 1, Mueang District  
in Chiang Rai. Rural Road, Sai Kor, Muang District of Nong Khai City 
Planning in Nong Khai, the railway crossing bridge at the railway  
crossing point on a rural highway Sai NorTor. 1012, Tor Lor Intersection 
4 - Ban Klang, Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom, Intersection 
Road Sai 108 - Huai Som Poi Royal Project Development Center  
(Part 2) Sop Tia Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province, 
Rural Road Tor Lor 4 - Tor Lor 4054 intersection, along the border line in  
Sa-Dao District, Songkhla Province, Inner Ban TubTim Siam Road 03,  
Ta Praya District, Sa Kaeo Province, etc.

In addition, important projects that are currently underway Such as the 
expansion project for the Nakhon Ratchasima Rural Road 1120 - Tor Lor  
Intersection 2 - Ban Khok Phai, Mueang District, Nakhon Ratchasima  
Province, along the southern coast road Rural Road Ban Ban Noi - Ban 
Pak Nam Pran Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province, Construction  
Project for Tor Intersection 2 - Tor Lor 211 Road, Mueang District, Nong 
Khai , Interchange Project for Construction of Highway No. 37, linking the 
Por Khor 2052 Rural Road with the Por Khor 2057 Rural Road, Hua Hin 
District, Prachuap Khiri Khan , Intersection Rural Road Thor Lor. 4001 - Ban 
Pho and Mueang District, Chumphon and Rural Road Intersection Tor Lor.  
4198 - Pak Nam Lang Suan Municipality Thung Tako District, Lang Suan,  
Chumphon Province and the Kalapaphruek Road Extension Project  
(Kanchanaphisek - Ratchaphruek Road) with a distance of 7.602 kilometers,  
Ratchaphruek Road Extension Project Phase 2 (Section 3) (Km. 22 + 900 
- Km. .31 + 250) Between Rattanathibet - Tor Lor. 345, with a distance 
of 8.350 kilometers. In both of these final projects. The construction is 
expected to be completed around the end of the year 2019 for ready 
to use in the new year. 

DRR OPEN HOUSE
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รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่โครงการ
ก่อสร้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔-ลาดกระบัง 

จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ 

นายมานพ สุสิงห ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นท่ีตรวจติดตาม โครงการก ่อสร ้างถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก  
ทล.๓๑๔ - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ (สัญญาที่ ๑) ท้ังนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เน้นย�้า เร่งรัดงานก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเตือนและไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่โครงการฯ ให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบเร่ืองฝุ ่นละอองในพื้นที่โครงการฯ โดยมีนายสมบัติ พรพรหมประทาน  
นายช่างโยธาช�านาญงาน ส�านักก่อสร้างทาง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน ส�าหรับโครงการก่อสร้างปัจจุบัน
มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ ๖๔ (ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มข้ึนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่เป็นเขตการค้า อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ
ก่อสร้างถนนสาย ง๒ ง๓ ค๑ และ ค๒ จังหวัดตาก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายวิศว์ รัตนโชติ 
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบ�ารุงรักษาทางและสะพาน) ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง๒ ง๓ ค๑ 
และค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายทักษิณ บุญต่อ ผู ้อ�านวยการส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ นายธงไชย 
ชมถนอม ผู ้อ�านวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก นายสุจินต์ ศรีด�า นายช่างโยธาช�านาญงาน ส�านักก่อสร้างทาง น�าลงพื้นที่และ
บรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการ ส�าหรับโครงการก่อสร้างปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า ๕๑ % (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันการค้าชายแดนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในย่านชุมชน เพิ่มส่วนแบ่งการค้าชายแดน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสนับสนุนการค้า  
การท่องเที่ยวบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย-สหภาพเมียนมา แก้ไขปัญหาการจราจร การขยายโครงข่ายระบบคมนาคม 
และพัฒนาเมือง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราสำาหรับงานจราจรและความ
ปลอดภัยทางถนน 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมคณะท�างานศึกษาแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพาราส�าหรับงานจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยได้หารือถึงการน�ายางพารามาใช้ในการท�าเสาหลักน�าทาง แบริเออร์แบบ
หุ้มด้วยยางพารา รวมถึง กระบวนการวิจัยทดสอบต่างๆ ท้ังนี้ มีนายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบ�ารุงรักษา 
ทางและสะพาน) พร้อมผู ้แทนจากกรมทางหลวง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การยางแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สภาวิศวกร, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู ้แทนจากส�านัก
ส่วนกลางของกรมทางหลวงชนบทที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

กิจกรรมผู้บริหาร
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Mr.Manop Susing, Deputy Director-General of the Department of Rural Roads has inspected Chachoengsao road  
construction, Chorcor 3001, TorLor 314-Lat Krabang intersection Chachoengsao Province, Samut Prakan (contact1) In this regard,  
the Deputy Director-General of the Department of Rural Roads emphasized to expedite the construction work to be in 
accordance with the plan and add the installation of warning signs and electric lighting in the project area completely in 
order to increase the safety of road use and prevent accidents and also monitoring of dust in the project area. Along 
with Mr. Sombat Pornpromprathan, a civil technician expert Road Construction Bureau, welcome with a briefing on the 
results of operation and update the project construction progress which have completed more than 64 percent of project 
(November 2019). If the project completed, it will promote the increased traffic volume at Lat Krabang Industrial Estate 
and Suvarnabhumi Airport and also rise travel safety. It could contribute the area development around the airport for 
being the new economic center and a trade-industrial zone for export of the country. 

Deputy Director General of the Department of Rural 
Roads followed up the constructionof Chor Chor 
3001 Road, TorLor 314-Lat Krabang intersection 
Chachoengsao Province, Samut Prakan

Mr. Pathom Chaloeywares, Director General of the Department of Rural Roads along with Mr.Manop Susing,  
the Deputy Director General of the Department of Rural Roads and Mr.Wis Rattanachot, Chief Engineer of the Department 
of Rural Roads (Road and bridge maintenance) have monitored and inspected the road construction project Ngor 2, Ngor 3,  
Kor 1 and Kor 2, Mae Sod town plan in Tak. Mr Thaksin Bunto, Director of the Rural Road Office No. 8, Mr Thongchai  
Chomthanom, Director of Tak Rural Road, Mr. Suchin Srinad, Civil Engineer Road Construction Bureau also have inspected  
and reported the project progress that the construction has progressed more than 51% (October 2019). The objective 
was purposed to encourage and strengthen the competency trade competition in border area and also support the 
cooperation with neighbor countries. However, the project intends to reduce the traffic in the neighborhood area and 
also increase the amount of border trade after complete the project’s construction. This would a route to contribute 
the trade and also promote a tourism around Thailand - Myanmar border area. Moreover, it will decrease the traffic 
problems, expand a transportation network, and develop city. These would promote the growth of the special economic 
zone in the future. 

Department of Rural Roads had meeting to follow 
the project progress on rubber product development 

for traffic work and road safety. 

Mr. Pathom Chaloeywares, Director-General of the Department of Rural Roads have joined and being the chairman of  
the meeting to give the guidelines for working groups about the development of rubber products for support the traffic 
work and road safety. To discuss about the use of rubber purpose for making a navigation pillars barrier that were 
covered with rubber, also a various related research and testing processes. Mr. Wit Rattanachot, Chief Engineer of   
Department of Rural Roads (Road and bridge maintenance) along with representatives from the Department of Highways, 
Prince of Songkla University, Rubber Authority of Thailand, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 
Council of Engineers, National Metal and Materials Technology, Department of Science Service and the central office of the 
Department of Rural Roads had attended the meeting at the meeting room 4 in Department of Rural Roads in Bangkok.

Director-General of the Department of Rural Roads 
have inspected the road construction project in  
the part of Ngor 2, Ngor 3, Kor1 and Kor2  in Tak. 

EXECUTIVES ACTIVITIES
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กิจกรรมผู้บริหาร

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำาเนินงาน สร้างเอกลักษณ์ทช.

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบ�ารุงรักษาทางและสะพาน) เป็นประธานการประชุมคณะท�างาน
ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. เพื่อก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ 
ประสานงาน ติดตาม รวบรวมและสรุปผลการประเมินของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาคนให้
ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยท่ีดี มีวินัยมุ ่งหวังให้เกิดคุณภาพ การบริหารเคร่ืองจักรเคร่ืองจักรกล และทดสอบวัสดุ การประกัน
คุณภาพงาน (QA) การพัฒนางานเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๓ อาคาร ๑  
กรมทางหลวงชนบท

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำาแผน
พัฒนาทางหลวงชนบทประจำากรม ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๖ 

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมโครงการจัดท�าแผนพัฒนาทางหลวงชนบท
ประจ�ากรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ ่มที่ ๖ เพื่อพิจารณาร่างแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานส่วนภูมิภาค และร่างรายงานสรุปข้อมูลโครงการ โดยมีนายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน ณ ห้องประชุม 
๓ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคำาขออนุญาตกระทำาการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท  
ในเรื่องที่ไม่ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
อธิบดี

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาค�าขออนุญาตกระท�าการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเร่ืองที่ไม ่ได ้มอบหมายให้ข ้าราชการปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดี คณะที่ ๒ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตทางหลวง
ชนบท สายทางหลวงชนบท นบ.๓๐๓๒ การขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟ ๒๔ เควี พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ 
การขออนุญาตก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับ โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ และการขออนุญาต
ก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ฐานคอนกรีต ติดตั้งตู ้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในถนนพระราม ๓ ถนนมไหสวรรย์ช่วงสี่แยกถนนตก  
ถึงเชิงสะพานกรุงเทพ เพื่อรองรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม ๓ ช่วงสถานีต้นทาง
ถนนตกถึงสะพานพระราม ๙ ณ ห้องประชุม ๓ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
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EXECUTIVES ACTIVITIES

Mr. Wit Rattanachot, Engineer, Department of Rural Roads (Road Maintenance and Bridges) is the chairman  of 
the working group meeting to set guidelines and criteria for evaluating the performance to create the identity of the 
DRR. In order to develop people to perform activities and forming a good habit discipline, aims to create a quality of  
machinery management, the material test, Quality Assurance (QA), job development to promote operational guidelines to 
achieve organization’s objectives at meeting room3, 3th Floor, 1st Building, in the Department of Rural Road.

General Engineer, Department of Rural Roads at-
tended the Meeting of the performance evaluation 
criteria to create a DRR identity.

Mr. Prasak Bandhunnark, Deputy Director-General of the Department of Rural Roads have joined and being the  
chairman of the meeting of the Department of Rural Roads Development Plan Group Budget 6, to consider the draft 
plan to support the national strategy and national reform plans of regional agencies and a draft report summarizing 
project information along with Mr. Surachai Siridaothong, director of the Rural Highway Office 18 and the relevant  
officials, attended the meeting and briefed the operation result at meeting room3 in Department of Rural Roads,  
Bang Khen District, Bangkok.

General Engineer, Department of Rural Roads, attended 
the meeting of the committee to consider any request 
for permission to do anything in rural areas in matters 

that not assigned to civil servants to perform official 
duties on behalf of the Director-General

Mr. Kosin Phitthayavestsoonthon, General Engineer of Department of Rural Roads (Construction Control) is being  
the chair of the committee meeting to consider any request for permission to do anything in rural areas, in matters that  
not assigned to civil servants to act on behalf of the Director-General, Group 2, No. 3, 2019, To consider the request for  
permission to construct a manholes, underground electrical conduit in rural areas Rural Road, Bor. 3032, permission to  
set up 24kV electrical pole post, including installation of equipment on Ratchapruek Road, permission to build a manholes,  
underground electrical conduit In conjunction with the Ratchada-Ratchapruek, underpass project and the request for a construction  
permit, underground electrical conduit, concrete base, electrical cabinet installation in Rama 3 Road, Mahaisawan Road,  
in the area of the intersection of Tok Road to the Bangkok Bridge. Those purpose to support the changing of aerial  
electrical system to underground electricity line at Rama 3 Project between the station of the Tok road to Rama 9 Bridge,  
at the meeting room3 in Department of Rural Roads, Bang Khen, Bangkok.

Deputy Director-General of the Department of Rural 
Roads attended the meeting of the Department of 
Rural Roads Development Plan Budget year 2019 
Group 6
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ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดจากอ�าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ไปสู่อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และไปสู่อ�าเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมทั้งเป็นเส้นทางเข้าสู ่วัดโฆสมัง
คลาราม (วัดหลวงปู่ค�าพันธ์) ท่ีมีพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรี
พนม อันเป็นสถานท่ีส�าคัญทางศาสนา โดยในช่วงฤดูฝนสายทาง
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมีน�้าท่วมบริเวณผิวทางเป็นประจ�า ท้ังนี้ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางศาสนาให้ประชาชน นักท่องเที่ยว 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา  
ให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาล ทช.จึงได้ด�าเนินการก่อสร้าง
ถนนสายดังกล่าว เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 
๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๖ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ  
๑ เมตร ระยะทาง ๑๑.๑๐๘ กิโลเมตร ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าว
เป็นโครงการจัดท�าแปลงทดลอง (Test Section) และเป็นโครงการ
ต้นแบบทดสอบ (Prototype) ของการออกแบบและก่อสร้างถนนดิน เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์

ข้อมูล / ภาพ ส�านักก่อสร้างทาง

ลกูรงัปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี ๑ น�า้ยาประสาน น�า้ยางพารา 
และน�า้ เพือ่ใช้ประโยชน์ต่อการเปรยีบเทียบโครงสร้างทางท่ีทนต่อแรง
ดนัน�า้ใต้ดนิและในสภาวะฝนตกอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้เพือ่ทดสอบความ
คงทนของคันทางต่อสภาวะน�้าท่วม 

ปัจจุบันได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
นำาร่องใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนสาย นพ.๔๐๒๖ 

จังหวัดนครพนม เพื่อทดสอบความคงทนของคันทางต่อสภาวะอุทกภัย

บอกกล่าวเล่าทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดําเนินโครงการต้นแบบทดสอบความคงทน
ของคันทางต่อสภาวะอุทกภัย โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในโครงการ
ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท นพ.๔๐๒๖ บ้านยอดทดวัด - วัด
โฆสมังคลาราม อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ได้เน้น
ย้ําในเรื่องการนํายางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของถนน และช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางภายในประเทศ
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Author / Sutthirat Thara, Public Relations Officer
Information & Pictures / Road Construction Bureau

The Department of Rural Roads 
conducted using rubber as an ingredient in 
the construction of the NorPhor 4026 road in 
Nakhon Phanom province to test the road’s 
durability against flooding conditions.

DRR NEWS

The road is a shortcut from Na Kae district, Nakhon 
Phanom Province to the Phon Na Kaeo district, Sakon 
nakonn amd also to Pla Pak District, Nakhon Phanom 
Province. These roads is heading to the KosMangalaram 
temple (Wat Luang Pu Khamphan) with the Kasapanyo Sri 
Phanom pagoda where is a famous religious place. In the 
rainy season, the road has got an  effect from flooding 
every year, to promote the  tourism and affiliate the tourist 
to travel and distribute income to people in those area, 
also shift the quality of life for people traveling around 
for the whole year. DRR have constructed the road which 
is an asphaltic concrete surface with ๒ traffic lanes of ๖ 

meters wide and 1 meter wide on each side for 11.108 
kilometers of lengths. The construction project is a testing 
project. it is a prototype for the design and construction 
of a laterite road, Portland cement type 1, rubber and 
water cementing agent. To gain a benefit from comparing 
the road structure that is resistant to ground water pres-
sure and the rainy conditions, Testing the road’s durability 
against flooding conditions. 

In the present time, the roads were completed and 
enabled to travel.

Department of Rural Roads (DRR) conducted a prototype  
project to test the endurance of roadways against flooding  
conditions. By using rubber as an ingredient in the  
construction of road, route NorPhor4026 Rural Road  
Intersection of BaanYot Tod Wat - WatKosaMangkaram, 
Pla Pak District, Nakhon Phanom Province, following the 
policy of the Minister of Transport. (Mr. Saksiam Chidchob) 
has emphasized to use of rubber as an ingredient in 
road construction and maintenance. To increase the road 
durability and support the rubber farmers in the country.
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กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ด�าเนนิการขยายถนนทางหลวงชนบท

สาย บร.๓๐๖๑ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ - บ้านโนนจ�าปา  
อ�าเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย์ แบบถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศกัดิส์ยาม ชิดชอบ)  
ในการน�ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน เพือ่ช่วยเพิม่ 
รายได้ให้ชาวสวนยางโดยตรงและเพิม่การใช้ยางพาราภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน

ถนนสายดงักล่าวเป็นเส้นทางลดัในการเดนิทางระหว่างอ�าเภอสตึก 
จงัหวดับรีุรัมย์ ไปยัง อ�าเภอจอมพระ จงัหวัดสริุนทร์ รวมถึงเป็นเส้นทาง 
การขนส่งผลผลติทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเข้าสูแ่หล่งท่องเท่ียว  
(หมู่บ้านช้างสุรินทร์,หมู่บ้านเกษตรชุมชน) ซ่ึงมีปริมาณการจราจร
ประมาณ ๑๐,๙๘๘ คันต่อวัน ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติให้ประชาชน 
ที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรทั้งข้าว อ้อย ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทช.จึงได้
ด�าเนนิการขยายถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรตี ขนาด ๒ ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง กว้าง ๑๒ เมตร ระยะทาง  
๒.๕๐๐ กิโลเมตร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายอ�านวยความปลอดภัย 
ปัจจบัุนได้ด�าเนนิการก่อสร้างเสรจ็สมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ภาพ วิศรุต จีนสมบูรณ์พานิช นักประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 

Department of Rural Roads Expanded rubber 
road in Buri Ram Province to promote the potential 
for transportation and tourism and shortened the 
way to Surin Province.

Department of Rural Roads (DCC.) proceeds to expand 
the road. BorRor.3061 Rural Road Intersection, Highway  
219 - Ban NonChampa, Satuek District, Buri Ram Province.  
The road has been constructed as an asphalt road by 
asphalt concrete, following to the policy of the Minister 
of Transport (Mr. Saksiam Chidchob) about using rubber 
as an ingredient in road construction to increase income 
directly to rubber growers and use of rubber in the 
country sustainably. 

This road is a shortcut route to travel between Satuek 
District, Buri Ram Province to Chom Phra District, Surin 
Province. It is a route that using as  transportation route for 
agricultural products and tourist attractions (Surin Elephant  
Village and Community of Agriculture Village) there are 
a traffic volume approximately 10,988 vehicles per day. 
This is to improve the quality of life for the people who 
travel and propose to facilitate the tourism and the  
agricultural products transporter which are including rice, 
sugarcane to arrive the destination safely. Therefore, DRR 
has expanded the road to be asphalt-asphalt paved road, 
2 traffic lanes with 12 meters wide shoulder lanes, 2,500 
kilometers of lengths. Also provide the lighting system 
and safety labels. In the present, construction has been  
completed and is now available for public use and facilitate  
the people in the area to safely travel.

Author/ Sutthirat Thara, public relations officer
Pivture/ Wisarut Cheensomboonpanich Public Relations Officer

Information/ Buriram Rural Road

กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนยางพารา  
จังหวัดบุรีรัมย์ เสริมศักยภาพการขนส่งและท่องเท่ียว 
พร้อมร่นระยะทางไป จังหวัดสุรินทร์

บอกกล่าวเล่าทาง
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กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ด�าเนินการซ่อมสร้างถนนทางหลวง
ชนบทสาย ลบ.๔๐๒๑ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ บริเวณ
บ้านใหม่ อ�าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไป บ้านอ้อย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เนือ่งจากถนนสายดังกล่าวมปีรมิาณการจราจรกว่า ๔,๖๐๐ คันต่อวนั  
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามล�าดับ สามารถใช้เป็นทางลัด-เลี่ยง ไปยัง
ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ จึง
จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทั้งข้าว 
มะปราง กระท้อน ทช.จึงได้ด�าเนินการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบท
สาย ลบ.๔๐๒๑ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ - บ้านอ้อย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๖ เมตร แบ่งเป็นช่วง กม.ท่ี ๗+๐๐๐ 
- กม.ที่ ๗+๘๕๐ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และช่วง กม.ที่ 
๗+๘๕๐ - กม.ที่ ๑๐+๘๐๐ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวม
ระยะทางด�าเนินการ ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมใน
การซ่อมสร้าง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ได้เน้นย�้าในเร่ืองการน�ายางพารามาเป็น
ส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้มากข้ึน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว

Department of Rural Roads (DRR.) proceed the construction  
of Lopburi Rural Road 4021, Highway 3196 Intersection 
at Ban Mai, Ban Phraek District, Ayutthaya to Ban Oi, 
Mueang District, Lop Buri. 

According to the traffic volume is more than 4,600  
vehicles per day and is likely to increase respectively. There 
is a shortcut to Ban Mai Subdistrict, Ban Phraek District, 
Ayutthay.  Department of Rural Roads intends to improve 
the quality of life for people around this area, allow them 
to have more convenient transportation in this route in 
travelling and transport an agricultural product such as rice, 
maprang and santol. Therefore, DRR proceeded the road 
construction of Lop Buri 4021 Rural Highway intersection,  
Highway No. 3196 - Ban Oi, Mueang District, Lop Buri 
Province provide 2-lanes road, parabat asphalt concrete 
road with 6 meters width, divided into km 7 + 000 - km 
7 + 850, shoulder width 0.50 meters on each side and 
km 7 + 850 - At km 10 + 800, with shoulder 1.00 meters 
width for each side. The total distance is 3.800 kilometers. 
This construction , The rubber is the main ingredient to 
repair in accordance with the policy of the Minister of 
Transport. (Mr. Saksiam Chidchob). He has emphasized 
the use of rubber as an ingredient in road construction 
to help rubber planters and promote the use of rubber 
in the country.

In the present, the construction project has been  
completed and is open for public use. 

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ภาพ นายธีระพันธ์ วงศ์ละม้าย นักจัดการงานทั่วไป / ข้อมูล แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

Author / Sutthirat Thara , Public Relations Officer
Picture / Theeraphan Wonglamai, General manager

Information / Lopburi Rural Road Information

DRR NEWS

กรมทางหลวงชนบท 
ใช้ยางพารา ซ่อมสร้างถนนสาย ลบ.4021 จังหวัดลพบุรี

เชื่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ประชาชน

Department of Rural Roads use the rubber to 
construct the Road No.4021, Lop Buri Province. 
Connecting Ayutthaya to facilitate the route user. 
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กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการเติมต่อโครง
ข่ายระบบคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องการขนส่งการค้าชายแดน ซ่ึงที่ผ่านมา ทช.ได้ดำาเนินการก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท ชร.๑๐๖๓ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๙ - ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๙๘ (ตอนที่ ๑) อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 
๑๔.๕๖๔ กิโลเมตร แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เดินทาง ขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย แบ่งเบา
ปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัว
เมืองเชียงรายให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนโลจิสติกส์รองรับการค้า “ไทย - จีน” 
เช่ือมท่าเรือเชียงแสน สร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 จ.เชียงราย เสร็จสมบูรณ์   

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ภาพ ส�านักก่อสร้างทาง

เรื่องเล่าจาก ทช.

ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ทช. ได้ด�าเนนิการก่อสร้างถนน
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘ - ทางหลวงหมายเลข ๑ (ตอนท่ี ๒)  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม ๒๘.๗๘๐ กิโลเมตร 
ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง ๒๖.๐๑๑ กิโลเมตร 
และถนนเช่ือม จ๓ ระยะทาง ๒.๗๖๙ กิโลเมตร ซ่ึงก่อสร้างเป็น
ถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๔ ช่องจราจร  
พร้อมจดุกลบัรถ และก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็แบบ Balance  
Cantilever ข้ามแม่น�า้กก จ�านวน ๒ แห่ง ปัจจบุนัก่อสร้างเสรจ็สมบูรณ์  
และเปิดให้ใช้สญัจรเรยีบร้อยแล้ว นอกจากจะช่วยพฒันาระบบโลจสิติ
กส์บริเวณท่าเรือเชยีงแสนท้ัง ๒ แห่ง (ท่าเรอืเชียงแสน แห่งที ่๑ และ ๒)  
เสริมศักยภาพทางการค้าในพื้นท่ีภาคเหนือ และการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ 
Gateway/Hub ทางภาคเหนือ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
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The Department of Rural Roads has implemented the policies 
of the Minister of Transport. (Mr. SakSiam Chidchob) in addition 
to the transport network system to increase the efficiency and  
competitiveness of the border trade transportation. In the past, the 
DRR has proceeded to construct the Chiang Rai 1063 Rural Highway  
connecting Highway No. 1129 - Highway 1098 (Section 1) to 
Chiang Saen District. Chiang Rai province With a total distance of 
14.564 kilometers, completed in 2015, can increase the efficiency 
of transportation from Chiang Saen Pier to Chiang Rai city. Alleviate 
the traffic volume on the original highway road Between Chiang 
Saen Pier and Chiang Rai City to be more convenient and safer.

Author / Sutthirat Thara, Public Relations Officer
Information / Bureau of Road Construction

Department of Rural Roads encourage the logistics by supporting 
“Thai-Chinese” connecting Chiang Saen Port, completed the construction of  

The Tor Road 1098 - Tor Lor 1 intersection in Chiang Rai.

DRR STORY

Later, in the fiscal year 2016 - 2019, the DRR  
conducted the construction of Highway No. 1098 - Highway 1  
(Section 2), Mueang District, Chiang Rai Province, with  
a total distance of 28.780 kilometers which consisting of  
the construction of a main road  with a total distance 
of 26,011 Kilometers and connecting road Jor 3, 2,769  
kilometers of the Length. Which is constructed as a  
4-lane asphaltic asphalt road with U-turn And construction 
of Balance Cantilever reinforced concrete bridge across  
the Kok River, for 2 places. Currently, the construction has 
been completed and is opened for transportation. In addition 
to helping to develop the logistic system at Chiang Saen 
ports (Chiang Saen pier 1 and 2), enhance trade potential 
in the northern region and investment between Thailand 
and People’s Republic of China that is likely to grow 
continuously. It is another way to support the distribution 
activities for Gateway in the north and the country’s tourism.
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กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมนานาชาติแลก
เปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีทางถนนกับประเทศอาเซียน

Department of Rural Roads  along with the 
Engineering Institute of Thailand Under H.M. The 
King’s Patronage held an international meeting to 
exchange knowledge of technology with ASEAN 
countries.

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๑ (วสท.) จัดงานประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน (International Symposium  
on Road Safety) เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องได ้มี โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข ้อคิดเ ห็น เรื่อง
นวัตกรรม ความปลอดภัยทางถนนจากผู ้ เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ สําหรับงานประชุมดังกล่าวมีนายประศักด์ิ บัณฑุนาค  
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.ธเนศ วีระศิริ 
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นธารา กัฟเวิร์นเมนต์ คอมเพล็กซ์โฮเต็ล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยและผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศ ที่มีภารกิจเก่ียวกับงานด้านความปลอดภัยทางถนนเข้า
ร่วมประชุม เช่น ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง 
กรมการขนส่งทางบก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
กรมควบคุมโรค ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ถนนอย่างย่ังยืน พร้อมเทคนิคในการบริหารจัดการด้านงานทางให้
สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านความปลอดภัยบนถนน
ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการด�าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับหน่วย
งานภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส�านักฝึกอบรม ข้อมูล กองแผนงาน

Author /  Sutthiratthara Public Relations Officer
Pictures /  The public relations groups and the Training Office

Information /Planning Division Information

เรื่องเล่าจาก ทช.

Department of Rural Roads in collaboration with the Engineering  
Institute of Thailand under the Patronage of the Northern Branch 
1 (CAT) organized an international road safety conference.  
(International Symposium on Road Safety) for the Department 
of Rural Roads and relevant agencies to create the opportunity 
to exchange experiences and ideas on innovation. To expand 
the knowledge about Road safety from experts in Thailand and 
abroad. Mr. Prasak Bandhunnark, Deputy director general of the  
Department of Rural Roads was the chairman and open the ceremony  
along with Dr. Thanet Wirasiri, President of the Engineering  
Institute of Thailand under the royal patronage Reported, at the 
Centra by Centara Hotel Complex Hotel and Convention Center, 
Chaengwattana, Bangkok on November 1, 2019. 

This meeting is an opportunity for practice road safety 
relevant person in the government, included Thai private 
sector and foreign experts which has a respondsibility 
for the road safety jobs. Many organization attended this 
meeting such as The Office of the Permanent Secretary, 
Department of Highways, Department of Land Transport,  
Expressway of Thailand Office of Transport and Traffic Policy 
and Planning National Police Agency Department of Disease 
Control Office of Accident Reduction Network  Department 
of Disaster Prevention and Mitigation and various universities  
with the objective of exchanging experiences and learn about 
technology for sustainable road development and  the road  
management techniques. To gain abilility and skill to acknowledge  
to develop road safety in Thailand and reach the international  
standards for practical application. The outcome will be benefit  
for the operation and also create and expand an academic  
cooperation network between the Engineering Institute 
of Thailand under the royal patronage and the domestic  
and foreign agencies.
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กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสร้างถนนเลียบชายฝ่ัง 
ทะเลภาคใต้ จ.ชมุพร เสรมิเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอยา่ง
ต่อเนื่อง

Department of Rural Roads  proceeded  
to build a coastal road in the southern region 
of Chumphon to promote the tourism economy  
continuously.

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำาเนนิการก่อสร้างถนนเลียบชายฝ่ังทะเล
ด้านตะวนัตกของอ่าวไทยจำานวน ๒ สายทาง ประกอบด้วย ถนนทางหลวง
ชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๑ - บ้านโพธิ์แบะ อำาเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร และถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๙๘ – เทศบาลปากนำ้าหลังสวน อำาเภอทุ่งตะโก, หลังสวน 
จังหวัดชุมพร

ทช.ได้ด�าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย 
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

- ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๐๑ - บ้านโพธิ์แบะ อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการกอ่สรา้ง กโิลเมตรที ่๐+๐๐๐ ณ หาดทุง่ววัแลน่ ต�าบลสะพล ี 
อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่  
๒๑+๐๑๔ อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีถนนเชื่อมต่อโครงการ 
จ�านวน ๒ สายทาง ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ ๑ 
ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๙ และถนนเชื่อมต่อโครงการ 
ตอนที ่๒ ระยะทาง ๑.๔๐๕ กโิลเมตร เชือ่มตอ่จากจดุสิน้สดุโครงการ
ไปยังท่าเรือปากน้�าชุมพร อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 
รวม ๒๔.๕๖๙ กิโลเมตร ลักษณะผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
กวา้ง ๗ เมตร ไหลท่างกวา้ง ๑ - ๒ เมตร พรอ้มกอ่สรา้งสะพานคอนกรตี 
เสริมเหลก็ ๓ แหง่ จดุพกัรถขนาดเลก็ ๑ แหง่ ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง  
เครื่องหมายอ�านวยความปลอดภัย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณกลางปี ๒๕๖๔ 

- ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๑๙๘ - เทศบาลปากน้�าหลังสวน อ�าเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัด
ชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ณ หาด
อรุโณทัย ต�าบลปากตะโก อ�าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้น
สุดโครงการ กิโลเมตรที่ ๒๓+๕๘๙ บริเวณตลาดเทศบาลปากน้�า
หลงัสวน อ�าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ระยะทาง ๒๓.๕๘๙ กโิลเมตร 
ลักษณะโครงการผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๗ เมตร  
ไหลท่างกวา้งขา้งละ ๑ - ๒.๕๐ เมตร พรอ้มกอ่สรา้งสะพานคอนกรตี 
เสริมเหล็ก ๑ แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก ๑ แห่ง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี ๒๕๖๔

The Department of Rural Roads (DRR)  has proceeded  
construction of 2 coastal roads in the west of the Gulf of  
Thailand, consisting of rural roads Highway No. 4001 - Ban Pho 
Bae, Mueang District in Chumphon and Rural Road Highway  
No. 4198 - Pak Nam Lang Suan Municipality Thung Tako  
District, Lang Suan in Chumphon. 

The DRR has implemented as the Cabinet has approved  
in the Sustainable Coastal Tourism Development Project 
on the west coast of the Gulf of Thailand covering 
Samut Songkhram province, Phetchaburi, Prachuap Khiri 
Khan, Chumphon and Ranong, by assigning relevant 
agencies to develop tourism infrastructure to Tourists 
are easy to travel 

Rural road , Highway No. 4001 - Ban Pho Bae, Mueang 
District, Chumphon Province, with the beginning of the 
construction project at Kilometer 0 000 at Thung Wua Laen 
Beach, Saphli Subdistrict, Pra Thew District, Chumphon  
Province, and the end of the Project at Kilometer 21 014, 
Mueang District, Chumphon Province by There are 2 road 
connecting the project which consist of road connecting 
the part 1, the distance is 2.150 kilometers, connecting 
from the end of the project Convergence with Highway No. 
4119 and the road connecting the project. Section 2 has a 
distance of 1.405 kilometers, connecting from the end of 
the project to Pak Nam Chumphon Pier, Mueang District, 
Chumphon, with a total distance of 24.569 kilometers.  
The asphalt surface is wide equal to 7 meters wide by 1-2  
meters wide shoulder, with construction of 3 reinforced  
concrete bridges, 1 small breakpoint, electrical lighting  
system, the safety mark. Those are expected to be completed  
in the middle of 2021.

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ภาพ ส�านักก่อสร้างทาง

Author / Sutthirat Thara, Public relations officer
Information / Bureau of Road Construction

DRR STORY

17วารสารกรมทางหลวงชนบท



สำานักบำารุงทาง ตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของโครงสร้างสะพาน จังหวัดชัยภูมิ

สำานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เก็บตัวอย่างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมยางพาราธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส�ำนักวเิครำะห์ วจิยัและพฒันำ ร่วมกบัส�ำนักงำนทำงหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุำษฎร์ธำนี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎร์ธาน ีท�าการ
เก็บตวัอย่างผวิจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมยางพาราธรรมชาตใินปริมาณร้อยละ ๕ และร้อยละ ๑๐ บรเิวณถนนสายเบญจพาราวิถีและทศพาราวิถี  
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อน�าตัวอย่างไปทดสอบคุณสมบัติการต้านทานร่องล้อ การต้านทานแรง
กระท�าซ�้าและคุณสมบัติอื่นๆ ทางวิศวกรรมต่อไป

Bureau of Road Maintenance, Bureau investigated and assessed the damage of the bridge structure in Chaiyaphum.

Bureau of Test, Research and Development of asphaltic asphalt mixed with 
natural rubber road surface samples in Surat Thani

Bureau of Test, Research and Development and Bureau of Rural Roads 11 (Surat Thani), along with Surat Thani Rural Roads,  
collected asphalt and mixed natural rubber in the amount of 5% and 10% on the Bencharaparavithi and Tosaparavithi  
roads in the Prince of Songkhla University area. Surat Thani Campus. To taking the samples to test the groove 
resistance properties, repetitive load resistance and other engineering properties. 

ทช.ทั่วไทย

ส�ำนักบ�ำรงุทำง กลุม่บ�ำรงุสะพำนในเขตชมุชนในภมิูภำค เข้าด�าเนนิการตรวจสอบและประเมนิสภาพความเสยีหายของโครงสร้างสะพาน
บนทางหลวงชนบท สาย ชย.๔๐๓๖ บริเวณ กม.ที่ ๕+๕๗๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๐ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ อ�าเภอเนินสง่า,  
พระทองค�า จงัหวัดชยัภมู ิพร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าแนวทางวิธกีารซ่อมแซมบ�ารุงรกัษา เพือ่ให้เกิดความมัน่คง แข็งแรง และปลอดภยัต่อประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 

Bureau of Road Maintenance, the Bridge Maintenance Group in the regional communities, conducted an inspection 
and assessment of the damage of the bridge structure on the Chaiyaphum 4036 rural highway in the area at Km. 5 + 579,  
Highway No. 2180 Intersection - Highway No. 2369 Intersection, NoenSanga Subdistrict, Pratongkum district, Chaiyaphum 
province, and suggest about the methods of repair, maintenance to increase stability and safety for the route user.
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สำานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ตั้งหน่วยตรวจสอบน้ำาหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 

สำานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสอบเทียบโรงงานผสม (Plant)

ส�ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ตั้งหน่วยตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วง
ตั้งแต่ ๔-๗ เพลา) ซึ่งได้ขออนุญาตใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนทางหลวงชนบทในโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ถนน
ทางหลวงชนบทสาย ชม.๓๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ - บ้านร้อยจันทร์ อ�าเภอสันป่าตอง,หางดง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน ๑ แห่ง 
เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้บรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่ก�าหนด ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้ถนนช�ารุดเสียหายเร็วกว่าปกติ 

ส�ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสอบเทียบโรงงานผสม 
(Plant) ท่ีจะน�าส่วนผสมมาใช้ในงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบทก่อนเริม่งาน ณ โรงงานผสม (Plant) ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ฉตัรชัยการ
โยธา และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มั่นซิ้วการโยธา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพงาน  และเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตของกรมทางหลวงชนบท

Bureau of Rural Roads 10 (ChiangMai) set up a vehicle weight checking station. 

Bureau of Rural Roads 14 (Krabi) Check the efficiency and calibrate the mixed plant (Plant)

Bureau of Rural Roads 10 (ChiangMai) set up a vehicle weight checking station to check vehicle weight. (For Semi-trailers  
from 4-7 axles), which has requested permission to transport large machinery to use rural roads in the construction of 
concrete pavement construction project on Rural Road Route 3035, Highway 108 intersection - Ban Roi Chan San Pa 
Tong District, Hang Dong Chiang Mai Province. To inspect and control the trailer not to carry more weight than specified 
which causes the road to be damaged faster than usual. 

Bureau of Rural Roads 14 (Krabi) collaborated with Trang Rural Roads to inspect the performance and calibrate 
mixed factories. (Plant) that will use ingredients in road construction of the Department of Rural Roads before 
beginning work at the mixing plant (Plant) of Chatchai Civil Part., Ltd. and Mun Siew Civil Part., Ltd. in Trang to 
prevent problems that may occur to the quality of work and in accordance with the guidelines for the inspection 
and quality control of asphalt concrete material of the Department of Rural Roads.

AROUND THAILAND WITH DRR
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แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัย ถนนสาย ชย.๓๐๑๙

แขวงทำงหลวงชนบทชยัภูมิ ด�าเนนิการติดต้ังอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั การ์ดเรล บนถนนทางหลวงชนบท สาย ชย.๓๐๑๙  แยกทางหลวง 
หมายเลข ๒๒๕ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่ออ�านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการ
เดินทาง และป้องกันการชนกับวัตถุอันตรายข้างทาง

แขวงทำงหลวงชนบทประจวบครีขัีนธ์ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยการเตรียมเคร่ืองจักรกล และป้ายเตือนต่างๆ 
กรณีมีน�้าท่วมบนสายทาง หรือถนนช�ารุดเสียหาย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าด�าเนินการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 
ปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงชนบท

Chaiyaphum Rural Road Office installs safety equipment for road construction in ChorYor๓๐๑๙ route.

Chaiyaphum Rural Road Office proceed the installation of the Guard Rail safety equipment On Chaiyaphum Chor Yor  
3019 Rural Road, route of Highway 225 Intersection - Highway Intersection 2359, Mueang District, Chaiyaphum Province,  
propose to promote the safety for people and prevent the accident with dangerous objects along the way.

Prachuap Khiri Khan Rural Road Office Prepared and guarded for the flood situation by mechanical preparation and  
provide various warning signs if there are flooding on the road or any damages to the road. Prepare the team to standby 
for 24-hour operation to facilitate and provide a safety for people who use the routes. 

แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย 

Prachuap Khiri Khan Rural Road Office guarded for the flood situation.

ทช.ทั่วไทย
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หมวดบำารุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง

หมวดบำารุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ  ลงพื้นที่ตรวจสอบการตากข้าวบนสายทาง รอ.๔๐๔๒  จังหวัดร้อยเอ็ด

หมวดบ�ำรงุทำงหลวงชนบทแม่สะเรยีง จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเดินทางในช่วงเทศกาลลอยกระทง บริเวณ
สะพานข้ามล�าน�้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย

หมวดบ�ำรุงทำงหลวงชนบทอำจสำมำรถ ลงพื้นท่ีตรวจสอบการตากข้าวบนถนนทางหลวงชนบท สาย รอ.๔๐๔๒ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๐๔๓ - บ้านโพนเมือง อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖+๒๐๐ บ้านน�้าค�า ต�าบลโพนเมือง อ�าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประชาชนน�าข้าวมาตากบนผิวจราจร จึงได้มีการแนะน�าสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของ
การตากข้าวบนถนนและเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู ้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ  
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ จ�านวน ๑๔ มาตรา

Mae Sariang Rural Road Sub-Office arrange the fast-moving team to standby 
for facilitate the people during the Loi Krathong festival.

Atsamat Rural Road Sub-Office has inspected the area where there are a desiccated  
rice on the route RorAor4042 in Roi Et Province.

Mae Sariang Rural Road Sub-Office arrange the fast-moving team to facilitate the people during the Loi Krathong 
Festival at the Bridge over the Yom River, Mae Hong Son Province to support the people for travelling.

Atsamat Rural Road Sub-Office has checked the area for desiccated rice on Roi Rural Road, Ror Aor 4042,  
between Highway 2043 - Ban Phon Mueang, At Samat District Roi ed Range at 16 + 200 Ban Nam Kham, Phon Mueang  
Subdistrict, At Samat District Roi ed. They found that there are some people brought rice to dry on the road surface.  
Therefore, it is necessary to explain about the dangers of drying rice on the road and inform the people that drying the rice  
on the road is illegal and also explain and publicize about the safety of route user  through the community leader and 
provide a public relations brochures Highway Act B.E. 2535, amount 14 section to the people. 

AROUND THAILAND WITH DRR
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล 

Digital Government Awards ๒๐๑๙ (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจําปี ๒๕๖๒) 

และเปิดงาน “ประกาศผลสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาค

รัฐของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบ

ถงึความก้าวหน้าดา้นรฐับาลดจิทัิลของประเทศไทย รวมถงึสรา้งความร่วมมอื

และสนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการบริการภาค

รัฐหลายรูปแบบช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล

ที่เปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) ไปสู่การสร้าง

บริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ” โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล 

รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทั้งนี้นายประศักดิ์ บัณฑุนาค 

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในฐานะผู้แทน กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้เข้า

รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ

กรมทางหลวงชนบท เข้ารับรางวัลการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลโครงการยกเลิกส�าเนา
เอกสาร

ไอทีอพัเดท

ค�าถาม : นายหนึ่ง เจ้าของไร่อ้อย ได้ท�าสัญญาขายที่ดินให้แก่นายสอง โดยในสัญญา ซ้ือขายท่ีดินไม่มีข้อความระบุว่าได้ขายต้นอ้อย 
ในที่ดินด้วย ต่อมานายหนึ่งได้เข้ามาตัดต้นอ้อย ในที่ดินที่เคยปลูกไว้สามารถท�าได้หรือไม่และมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่

ค�าตอบ : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕ บัญญัติว่า “ไม้ยืนต้น เป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ ไม้ล้มลุกหรือ
ธัญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได้คราวหนึ่ง หรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน” การที่นายหนึ่ง เจ้าของไร่อ้อยได้เข้าไปตัดต้นอ้อย 

ที่เคยปลูกไว้ หลังจากที่ได้ขายที่ดินไปให้นายสองไปแล้วนั้น นายหนึ่งสามารถเข้าไปตัดต้น
อ้อยได้ เพราะต้นอ้อยเป็นไม้ล้มลุก ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน ตามมาตรา ๑๔๕ วรรค

สอง เมื่อนายหนึ่งปลูก กรรมสิทธิ์ในต้นอ้อยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายหนึ่ง และใน
สัญญาซื้อขายที่ดินไม่มีข้อความระบุว่าได้ขายต้นอ้อยในที่ดินด้วย

ดังนั้น การขายที่ดินของนายหนึ่งย่อมไม่มีผลให้กรรมสิทธิ์ในต้นอ้อยโอนไปเป็น
ของนายสองแต่อย่างใด เมื่อนายหนึ่งตัดต้นอ้อยดังกล่าวไปจึงไม่เป็นความผิดฐาน
ลักทรัพย์ เทียบเคียงค�าพิพากษา ศาลฎีกาที่ ๓๑๘๑/๒๕๓๓

กฎหมาย
น่ารู้ เรื่อง : ขายที่ดินไม่แถมต้นไม้

โดย นายอาหมัด สองเมือง
ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส�านักกฎหมาย
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General Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister of Thailand, 

Honored as the chairman of the Digital Government Awards 2019 and 

open the event “ The results Announcement of the Digital Government  

Readiness Survey for Government Sector of Thailand for 2019,  

which was organized to let government agencies realize the progress  

of digital work of government in Thailand. As well as creating  

cooperation and supporting digital government agencies to  

provide various types of government services to support and reform  

the government information system, purposing to become an  

open and connected government. Towards creating integrated  

digital government services along with Mrs. Irada Luengwilai,  

Deputy D i rec to r  Ac t ing D i rec to r -Genera l  o f  the D ig i ta l  

Government Development Agency reported the progress at  

Department of Rural Roads was 
given award by supporting the government  
policy about canceling documents’ copy.

IT UPDATES

LAWS
of Attra

ction

Question : Mr. Nueng, owner of sugarcane plantation, entered into a contract to sell a plot of land to Mr. Song. Under such  
land sale contract, it is not stated that the land would be sold together with sugarcane. Later, Mr. Nueng came to cut 
sugarcane in the land that he has previously planted. Can he do this and is it constituted a guilty of theft? 

Topic : Land sale without trees

Mr. Ahmad Songmuang 
Director of juristic act and land management section Bureau of legal Affaires. Department of Rural Roads. 
Translator : Acting Sub Lt. Siriwatthana Suwannakkhawet Legal Officer Practitioner Level.

Answer : According to the Civil and Commercial Code, Section 145 states that  
“Trees when planted for an unlimited period of time are deemed to be component  
parts of the land on which they stand. Trees which grow only for a limited period of time  
and crops which may be harvested one or more times a year are not component parts  
of the land. In the event that Mr. Nueng, owner of the sugarcane plantation, has cut  
the sugarcane planted by him after the land was sold to Mr. Song, it is considered that  
Mr. Nueng can cut the sugarcane because sugarcane is considered as herbaceous  
plant and not component parts of the land. Under section 145, second paragraph,  
once Mr. Nueng plants, the ownership of sugarcane still belongs to Mr. Nueng.  
Further, under the land sale contract, it is not stated that the sugarcane is also  
sold together with the land. Therefore, Mr. Nueng’s land sale will not affect  
the ownership of sugarcane to be transferred to Mr. Song. In the context 
that Mr.Nueng cuts the sugarcane trees, it is not considered as an offense 

of theft, comparably referred to a decision of the Supreme Court No. 3181/2533. 

the Santi Maitr i Building, Government House. Mr. Prasak  

Bundhunnark, Deputy Director-General of the Department of 

Rural Roads as a representative of the Department of Rural 

Roads, received the award for supporting government policies  

under the project, canceling copies of official documents.
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พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า
พระกฐินให้กรมทางหลวงชนบท ตามท่ีขอพระราชทานเพื่อน้อมน�า
ไปถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ต�าบลท่าวัง อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี 
กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพธิ ีและคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท และประชาชนในพื้นท่ีร่วมพิธี โดย
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีจ�านวนปัจจัยร่วมท�าบุญ 
รวม ๒,๖๕๑,๒๘๑ บาท หลังจากเสร็จพิธี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  
ได้มอบทนุการศกึษาให้กับโรงเรยีนในพืน้ที ่จ�านวน ๖ โรงเรยีน ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนท่านคร
ญาณวโรภาสอุทิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา โรงเรียนบ้านหนองยาง 
และโรงเรียนบ้านบางนกวัก โรงเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
จ�านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun  
has endorsed the department rural roads to arrange the Royal Kathin  
for 2019. According to the Department of Rural Roads beg for his  
Majesty’s grant offer to Tha Pho Temple located at Tha Wang Subdistrict,  
Mueang Nakhon Si Thammarat District in Nakhon Sri Thammarat.  
Mr. Pathom Chaloeywares, Director-General of the Department of Rural Roads  
as the chairman of the ceremony And the administrators, civil servants,  
officials from the Department of Rural Roads and people in the area 
attended the ceremony by the ceremony With a total donation of 
2,651,281 baht, Director General of the Department of Rural Roads 
Donated scholarships to 6 schools in the area, including Wat Tha 
Pho School, Benjamarachuthit School, Tha Nakhon Yanaworaphat 
Uthit School, Ban Ko Wittaya School, Ban Nong Yang School and 
Ban Bang Kwak School, 40,000 baht per school which are equal 
to 240,000 baht

Tha Pho Temple is a royal temple of the ordinary type of general type,  
granted by the royal family in 1784. It was established as a royal 
temple in 1917 and the Ratanathachmuni Memorial where is an old 
ritual of Phra Ratthanat Muni, a former abbot (Muang Rattanachitra).  
It had built since the Ayutthaya Era, has been registered as a historical  
site and important historical place of Nakhon Si Thammarat. The Fine Arts  
Department completed the renovation of the building until the year 
2536 B.E., and brought the equipment of Pra Rattanattha muni to 
exhibit.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำาปี 2562 ให้กรมทางหลวงชนบทนำาไปถวาย  

ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำาบลท่าวัง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

HM King Maha Vajiralongkorn Bodindrade-
bayavarangkun has endorsed the Department 
of Rural Roads to arrange the Royal Kathin for 2019  
to offer to Tha Pho Temple, located at Tha Wang  
Subdistrict, Mueang Nakhon Si Thammarat District in 
Nakhon Sri Thammarat. 

ส�าหรับวัดท่าโพธิ์วรวิหาร หรือวัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวง
ช้ันตรี ชนิดสามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๓๒๗  
ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ และ
อนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนี เป็นกุฏิเก ่าของพระรัตนธัชมุนี  
อดีตเจ้าอาวาส (ม่วง รัตนธชฺเถร) สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานและสถานทีส่�าคัญทางประวัติศาสตร์
ของนครศรีธรรมราช ทางกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมบูรณะอาคาร
จนเสร็จสิ้น ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีการน�าข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับ 
พระรัตนธัชมุนีมาจัดแสดงร่วมด้วยทั้ง ๒ ชั้น
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นำยศกัดิส์ยำม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม  เป็น
ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงาน 
และข้าราชการในสงักัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพธิ ีทัง้นี ้ในส่วนของ 
กรมทางหลวงชนบทม ีนายปฐม เฉลยวาเรศ อธบิดีกรมทางหลวงชนบท  
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายโกสินท์  
พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการ
ก่อสร้าง) เข้าร่วมในพธิ ีณ วัดจนัทน์กะพ้อ ต�าบลบางเตย อ�าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี

Mr. Saksiam Chidchob, Minister of Transport as the 
chairman of the Royal Kathin of the  Ministry of Transport 
for 2019 together with Mr.Thaworn Senniam, Deputy Minister  
of Transport, Mr. Chaiwat Thongkhamkhun, Permanent  
Secretary of the Ministry of Transport along with the  
Board of Directors of Ministry of Transport Department heads  
and government officials under the Ministry of Transport  
attended the ceremony. Regarding the Department of  
Rural Roads, Mr. Pathom Chaloeywares, Director-General of  
the Department of Rural Roads, Mr. Manop Susing, Deputy  
Director-General of the Department of Rural Roads and 
Mr. Kosin Phitthayavestsoonthon General Engineer of the  
Department of Rural Roads (Construction Controls) participated  
in the ceremony at Chan Kapoe Temple, Bang Toei Subdistrict,  
Sam Khok District, Pathum Thani Province.

กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี 

Department of Rural Roads joins the 
Royal Kathin Offering Ceremony for 2019 
at Chankapoe Temple in Pathum Thani.
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เคล็ดลับ เลือกหินมงคล

ชีวิตรุ่งงานพุง่!! เคลด็ลบั เลอืกหินมงคล หินน�าโชค 
เสริมดวง ให้เหมาะกับ ๙ อาชีพยอดฮิตตลอดกาล 
ถือได้ว่าเป็นกระแสฮอตข้ามปีกันเลยทเีดียว ส�าหรับ  
“หินน�าโชค” เคร่ืองรางสดุฮิตท่ีใครหลายคนปรารถนา 
อยากจะมีไว้ครอบครองเพื่อเสริมดวงและ บารมีใน
ด้านต่าง ๆ  ให้กับตนเอง โดยปัจจบัุนได้มกีารดัดแปลง 
หินน�าโชคมาท�าเป็นเครื่องประดับมากมายหลาย
อย่าง เทคนิคในการเลือกใช้หินมงคลเพื่อการหนุน
ดวงเสรมิบารมด้ีานต่าง ๆ  ให้กับบุคคลในแต่ละสาย
อาชีพ ซ่ึงหินแต่ละชนดิจะเหมาะสมและให้ผลอย่าง
มปีระสทิธภิาพสงูสดุแก่บุคคลในอาชพีใดบ้างนัน้ เรา
ไปเช็คพร้อมกันเลยดีกว่า…

๓. แอร์โฮสเตส & สจ๊วต : บล ูโครอล (Blue Coral)  
เป็นหินเคร่ืองรางของขลังขจัดสิ่งช่ัวร้าย และปกป้อง
คุ้มครองผู ้สวมใส่ยามเดินทางไกลให้ถึงที่หมายโดย
ปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างการเดนิทางระหว่างประเทศ
จะปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

๔. พรติตี ้& พธิกีร : บล ูเลซ อาเกต (Blue lacagate)  
บลูเลซอาเกทเป ็นหินที่ ได ้รับความนิยมมากที่สุด
เนื่องจากมีความเชื่อว่าผู้ที่ สวมใส่บลูเลซอาเกทจะพบ
กับความสุขและความสงบในชีวิต อีกทั้งยังสามารถ
บรรเทาอาการเครียดได้ดีอีกด้วย

๕. พนักงานแบงค์ : ลาบราโดไรท์ (Labradorite) หิน
ชนิดนี้จะเป็นตัวเช่ือมประสานให้เราท�าความเข้าใจ 
กับสิง่ท่ีเกิดข้ึนในตวัเรา ได้ เป็นหินทีเ่หมาะจะใช้กับ
การนั่งสมาธิ คนที่สมาธิสั้น ช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคิด และการการท�างานให้มีความ
ละเอียดรอบคอบ

๑. พนกังานออฟฟิศ : โรส ควอตซ์ (Rose Quartz)  
เป็นหินท่ีแสดงถึงความรัก และการให้อภยั เสรมิเสน่ห์ 
สร้างมิตรภาพ ช่วยให้เจ้านายรักใคร่ ถือได้ว่าหินโรส 
ควอตซ์ เป็นหินครอบคลมุให้คุณประโยชน์ในทุกๆ ด้าน 
ปัจจุบันนิยมใช้หินชนิดนี้เป็นของขวัญแทนค�าบอกรัก 
แทนความห่วงใย ในทางบ�าบัดโรสควอตซ์ เป็นหินที่มี
พลังขจัดความโกรธ เกลียด หรือการอิจฉาริษยา

๒. พนักงานขาย : ไหมทอง (Golden Rutilated 
Quartz) เป็นหินของสญัลกัษณ์ของความมัง่ค่ังร�า่รวย 
จะน�าความอดุมสมบูรณ์ และโชคลาภมาสูผู่เ้ป็นเจ้าของ 
สวมใส่ติดกายไว้หากมีการสื่อสารเรื่องเงินทอง ท�ามา
ค้าข้ึน กิจการรุ่งเรือง ค้าขายร�่ารวย เรียกเงินเรียก
ทองให้กับผู้สวมใส่

ขอขอบคุณที่มาจาก : https://www.sanook.com/horoscope/๗๗๕๘๙/

ดวง
นำาทาง

เสริมดวง ๙ อาชีพ

“อ่านดีมีรางวัล” ฉบับประจำ เดือน ตุลาคม - พฤศจิยายน ๒๕๖๒ 
ของรางวัลเป็นถุงผ้าลดโลกร้อน จำ นวน ๑๐ ชิ้น  นอกจากน้ีมีรางวัลสุดพิเศษพวงกุญแจจาก

จังหวัดบุรีรัมย์ จำ นวน ๔ ชิ้น มอบให้ผู้ที่ตอบคำ ถาม ๔ ท่านแรกนะคะ ไปอ่านคำ ถามกันเลยค่ะ

คำ ถาม : ๑. ถนนที่ก่อสร้างแบบลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
    มีเส้นไหนบ้าง ยกตัวอย่าง
 ๒. เทีย่วเก๋ไก๋ไปกับทางหลวงชนบทฉบับน้ี ใช้ถนนทางหลวงชนบท 
  หมายเลขใด

ส่งคำ ตอบเข้ามาที่ pr.drr@hotmail.com  
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำ หรับติดต่อกลับไว้ด้วยนะค่ะ 
*การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด* *ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน*

สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารกรมทางหลวงชนบทค่ะ 

อ่านดี
มีรางวัล

๖. คร ูอาจารย์ : ลาพสิ ลาซูล ี(Lapis Lazuli) เป็น
หินทีเ่ปิดดวงตาทีส่าม เหมาะกับทกุราศเีกิด เป็นหิน 
ที่เสริมสร้างสติปัญญาของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี 
คุณสมบัติของลาพิส ลาซูลี คือพลังแห่งความหยั่งรู้

๗. ดารา นักแสดง นักร้อง ศิลปิน : มูนสโตน 
(Moonstone) หิน แห่งความรกั น�าพาความผกูพนัมา
สูผู่เ้ป็นเจ้าของ ผูที้ส่วมใส่หินชนดินีจ้ะได้รบัการปกป้อง 
คุม้ครองทางด้านอารมณ์เป็นอย่างดี เป็นหินทีเ่สริม
สริิมงคล

๘. นักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ : ไทเกอร์ อาย 

(Tiger’s Eye) เป็นหินทีม่คีณุสมบตัใินการพฒันาญาณ
หย่ังรู ้ให้เกิดในรูปของการมองเห็น เหมาะกับการใช้นัง่
สมาธิ ช่วยกระตุน้พลงัชีวิต และพลงัความคดิให้เกิด
แรงบันดาลใจ เพิม่พลงัด้านความคดิสร้างสรรค์ เพราะ
พลงัหินจะช่วยกระตุน้แรงบันดาลใจให้ออกมาในรูปของ
ความคดิจนิตนาการ

๙. เจ้าของธุรกิจ : มาลาไคท์ (Malachite) เสริม 
อ�านาจบารมี ความเจริญก้าวหน้า ป้องกันอุบัติเหตุ 
เสริมด้านค�าพูด ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองให ้
ประสบความส�าเรจ็มคีวามน่าเช่ือถือ เป็นหินทีส่่งเสรมิ 
ให้อนาคตของคุณดีขึ้น และช่วยให้เข้าสมาธิได้เร็ว
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“Read carefully, got an award” issued: October - November, 2019, 
the prize are 10 global warming bags. In addition, there are 4 special keychains 

from Buriram province to 4 people who answered the question. First, let’s go to read the question.

Hello readers of the Department of Rural Roads magazine

Tips for choosing an auspicious 

The next life is wicked!! Tips for choosing  
auspicious stone to provide a luck to the 
9 most popular careers, It is very trendy 
for “lucky stone” a popular amulet that many  
people wish to possess for Fortunes. Currently,  
many auspicious stone have been modified  
to make many ornaments techniques for 
choosing a auspicious stone for creating 
the fortunes to enhance various prestige 
to people in each profession. In which 
each type of stone is suitable and gives 
the most effective results to any person.  
Let ‘s check it out!!

3. Hostess & Steward: Blue Coral It ss a  
talisman stone to eliminate evil and protect 
the wearer when you have traveling for long 
distances safely to the destination. Especially 
international travel. 

4. Model & Moderator: Blue lacagate  Blueace 
Agate is the most popular stone because  
it is believed that Blueace Agate will bring 
happiness and peace to the one who wear 
it. It can also relieve stress as well. 

5. Bank employees: Labradorite  This stone 
is a bridge that allows us to understand  
what is happening within us, a stone that 
is suitable for meditation. ADHD Helps 
to create a balance between ideas and 
working carefully. 

1. Officer : Rose Quartz The stone that 
represents love and forgiveness, enhance 
charm, build friendships, help boss to love. 
Rose Quartz stone is a stone covering all 
benefits in every way. Today, this stone is 
used as a gift represent the love. Instead of 
concern in healing rose quartz It is a stone 
that has the power to eliminate evil anger,  
hatred or jealousy. 

2. Sales person : Golden Rutilated Quartz  
The symbol of wealth and prosperity will bring 
abundance and fortune comes to the owner 
who wear it. If you have this amulet, there 
will bring about money, trade, prosperity,  
business, prosperity, trade, make money. 

Source: https://www.sanook.com/horoscope/๗๗๕๘๙/

DRR
Horoscope

stone to enhance your career.

Question : 1. The road that is asphaltic concrete. What lines are 
there, give the example
2. Rural highway’s travel this time, What Rural roads 
were used?

Send an answer to pr.drr@hotmail.com 
and phone number and Address to contact you
*Judging by the judges is final* *Delivered first, eligible first*

Well Read
with Prize

6. Teacher: Lapis Lazuli The stone that opens 
the third eye, suitable for all zodiac signs. 
It is a stone that enhances the intelligence 
of the wearer as well. The qualities of Lapis 
Lazuli are the power of insight. 

7. Actors, actors, singers, artists: Moonstone  
The stone of love brings bond to its owner. 
People who wear this will receive emotional 
protection power as well. It enhances pros-
perity.

8. Designer: Tiger’s Eyes  The stone that has 
the ability to develop insight, Resulting in the 
form of visibility. Suitable for meditation. Stimu-
lates the life force and the power of thought to 
inspire. Increase creativity because the power of 
rock will stimulate inspiration and imaginations, 

9. Business owner: Malachite  Enhance the power,  
prestige, progress Prevent accidents Reinforce  
words Businesses that are negotiated for 
success are reliable. It is a stone will bring 
your future great and helps to concentrate 
quickly.
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คอลัมน์นี้ขอเอาใจผู้อ่านท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวและชอบเสาะ
แสวงหาร้านอาหารอร่อยค่ะ วารสารกรมทางหลวงชนบทฉบับนี้
เลยจะขอแนะน�าให้คุณผู้อ่านได้ไปลิ้มลองรสชาติอาหารแสนอร่อย
บนสายทางหลวงชนบทที่มีร้านอาหารน้อยใหญ่แทรกตัวอยู่ในพื้นที่
ต่างๆจากทั่วทุกมุมของประเทศ ขอพาไปจังหวัดน่านเพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศหนาวๆช่วงนี้กันค่ะ 

This issue would please the fun who like traveling by 
searching for delicious restaurants. This issue of Journal 
of Department of Rural Roads, would encourage readers 
to try the delicious food on the countryside highway 
with restaurants, large and small, in various areas from 
all corners of the country. We would like to take you 
to Nan to feel the cold atmosphere at this time. 

ข้อมูล/ภาพ : หนังสืออร่อยทั่วไทยไปกับกรมทางหลวงชนบท 
และอินเทอร์เน็ต แขวงทางหลวงชนบทน่าน

Info / Image: Delicious books in all Thailand 
with the Department of Rural Roads And internet

Nan Rural Road office

อร่อยทั่วไทย...ไปกับกรมทางหลวงชนบท

Delicious food in Thailand..... with 
the Department of Rural Roads

ร้านอาหารก่ิงโพธิ์ ร้านท่ีต้ังอยู่ติดริมแม่น�้าน่าน บรรยากาศเย็น
สบาย อาหารเน้นเมนูเพื่อสุขภาพ
กำรเดินทำง

ถนนสายทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ถึง กม.ที่ ๒๙+๙๐๐ อ�าเภอ
ท่าวังผา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นน.๓๐๐๗ ขับ
ไปบนถนน นน.๓๐๐๗ ประมาณ กม.ที่ ๙+๙๐๐ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์จะ
อยู่ทางขวามือติดริมแม่น�้าน่าน บรรยากาศดี อาหารอร่อย

เมนูเด่นประจ�ำร้ำน
ฉู่ฉี่ปลาคัง ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ต้มย�าปลาคัง ปลา ๓ รส
เปิด ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน สอบถามได้ที่ ๐๕๔-๖๘๕๑๖๖

King Pho Restaurant is 
the restaurant where located  
by the Nan River. It has cool  
atmosphere and they severed  
a healthy dish. 

How to Travel
Highway Route 1080 to Km 29 + 900, Tha Wang Pha 

District Turn left onto Nok 3007 Rural Road. Drive on Nok 
3007 Road for about 9 + 900 km. The King Pho restau-
rant is on the right, next to the Nan River, it has good 
atmosphere and delicious food.
Highlight menu in the restaurant 

Red curry kung fish, Steamed Tubtim fish with lime, 
Tom Yum fish, Kang Fish 3 flavors
Open 10.00 - 21.00 hrs. Everyday. Inquire at 054-685166.
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การติดตั้ง traffic barrier จะช่วยป้องกันรถท่ีเสียหลักหลุดออก 
ข้างทาง ไม่ให้ชนกับสิ่งอันตรายข้างทาง ท�าให้ผู้ขับข่ีไม่ได้รับบาด
เจ็บรุนแรงและลดอันตรายที่จะเกิดข้ึนของยวดยานพาหนะรวมถึง
ผู้ใช้งาน

Installing a traffic barrier will prevent a broken Car 
coming off the side of the road. reduce cause danger to 
the roadside, safe the driver to not be severely injured 
and reduce the danger of vehicle traffic, including the user

ข้อมูล : ส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
Souse : Office of Road Safty Audit

Information: Office for Safety Inspection 
Source: Office of Road Safety Audit

TRAFFIC BARRIER 

TRAFFIC BARRIER 

Traffic barrier และ คณุสมบตักิำรรบักำรชนของ Traffic barrier  
แต่ละระดับตำมมำตรฐำน MASH

การออกแบบและติดตั้ง Traffic barrier ต้องประเมินถึงความ
เป็นอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้ทาง โดยหนังสือ Manual for 
Assessing Safety Hardware (MASH) ได้ทดสอบและจ�าแนก 
Traffic barrier ไว้ ๖ ระดับ (Test level) ตามคุณสมบัติในการ
รับการชน ดังนี้

Traffic barrier and collision characteristics of each 
traffic barrier following to MASH standard

Traffic barrier design and installation must assess 
the hazards that may occur to users by the Manual 
for Assessing Safety Hardware (MASH) book. Test and 
classification of the traffic barrier is 6 levels (Test level) 
according to the characteristics of receiving. As follows;

TEST LEVEL (TL)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถบรรทุกตอนเดียว - (๑๐,๐๐๐)

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถเทรลเลอร์ - (๓๖,๐๐๐)

รถยนต์โดยสาร - (๑,๑๐๐ )
รถกระบะ - (๒,๒๗๐)

รถแทงค์เทรลเลอร์ - (๓๖,๐๐๐)

๕๐
๕๐

๗๐
๗๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๙๐

๑๐๐
๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๑๐๐
๘๐

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๑๕

๒๕
๒๕
๑๕

๒๕
๒๕
๑๕

ประเภทของยานพาหนะที่รับได้

ประเภท-(นำ้าหนัก kg)

ความเร็ว 

kph

มุมที่ชน

องศา

TEST LEVEL (TL)

1

2

3

4

5

6

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

Single pick up truck – (10,000)

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

trailer - (36,000)

Car - (1,100 )
Truck - (2,270)

Tanker truck - (36,000)

50
50

70
70

100
100

100
100
90

100
100
80

100
100
80

25
25

25
25

25
25

25
25
15

25
25
15

25
25
15

Types of vehicles accepted

Type - (weight: kg)

Speed 

kph

Corner collision

degree
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ความเป็นมาของแต่ละสถานทีน่อกจากจะทําให้เราได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์อนัยาวนานแล้ว  
ภาพทกุภาพยงัทาํให้เราได้เกบ็ความทรงจาํอันน่าประทบัใจในเมอืงบรุรีมัย์ แต่ยงัไม่หมดเพยีง
เท่านีค้้า แถมจดุเชค็อนิให้อกีจดุ แม้ว่าไม่ได้อยูบ่นสายทางหลวงชนบท แต่เป็นสถานทีช่ือ่ดังและ
ยอดนิยม เช็คอินจุดที่ ๓ : อย่าลืมแวะมาถ่ายภาพกันที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนาม
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กันด้วยนะค้า รับรองว่าได้ทุกมุม สุดทุกที่ ของเขาดีจริง 
ๆ หรือจะตั้งใจไปดูในช่วงที่มีการจัดแข่งขันก็จะยิ่งได้สัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มรูปแบบกัน
เลยทีเดียว และถ้าใครอยากได้เสื้อบอลของบุรีรัมย์หรือของที่ระลึกอื่น ๆ ก็สามารถแวะไปที่
ร้านขายของที่ระลึกกันได้เลย

การเดินทาง

สามารถเดนิทางโดยเริม่ต้นท่ีสนามบนิบรุรีมัย์ วิง่ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ 
ไปยงั อําเภอเมอืงบรุรัีมย์ประมาณ ๕๐ กโิลเมตร จากนัน้วิง่ต่อไปทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ 
เพื่อไป อําเภอประโคนชัย ก่อนจะใช้เส้นทางหลวงชนบทสาย บร.๔๐๕๔ หรือ บร.๔๐๑๐ เส้น
ใดเส้นหนึ่งเพื่อเข้าเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ส่วนปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ไม่
ห่างจากปราสาทเมืองต่ํา สามารถเดินทางไปตามถนนทางหลวงชนบทสาย บร.๕๐๐๗ ไป
ประมาณ ๘ กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

เรียบเรียง สุทธิรัตน์ ธารา นักประชาสัมพันธ์
ภาพ/แผนที่ วิศรุต จีนสมบูรณ์พานิช นักประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการเดินทาง แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.mu-ku-ra.com

เปิดอาณาจักรเมืองอีสานบรรยากาศดั้งเดิม เพิ่มเติมด้วยสีสันและความเจริญ 

พอเอ่ยถงึคำาขวญั “เมอืงปราสาทหนิ ถ่ินภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม เลศิลำา้

เมืองกีฬา” ชื่อจังหวัด “บุรีรัมย์” ก็ลอยเข้ามาในหัว ครบเครื่องทุกเรื่องจริง ๆ จังหวัดนี้ 

เพราะนอกจากจะมีปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองตำ่าที่ไม่ควรพลาดแล้ว ยังมีแลนด์

มาร์คทีโ่ดดเด่นด้านกฬีา อย่างสนามฟตุบอลช้างอารน่ีา และสนามช้าง อนิเตอร์เนชัน่แนล  

เซอร์กิต ซึง่ปฏเิสธไม่ได้ว่าเป็นสถานทีท่ีด่งึนกัท่องเทีย่วและคอกีฬาจากหลายทีม่ารวมตัวกัน  

ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ไม่เคยหลับใหลอีกเลย

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ตามมาเช็คอินกับเที่ยวเก๋ ไก๋ ไปกับทางหลวงชนบทกันเลยค้า 

จดุเชค็อนิที ่๑ : อทุยานประวติัศาสตร์พนมรุง้ (ปราสาทหนิพนมรุง้) เป็นจดุสําคญัทีเ่หมือน
แสดงว่าเราถึงบุรีรัมย์แล้วแน่นอน ๑๐๐% เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัแห่งหนึง่ของจงัหวดั 
เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยมีค่าเข้าชมเพียง ๒๐ บาท 
เท่านั้น มีลานจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย ในส่วนของปราสาทฯน้ัน  
กม็หีลากหลายมุมให้นักท่องเท่ียวได้เกบ็ภาพกบัปราสาทขอมแห่งนี ้มเีสน่ห์แฝงไปด้วยมนต์ขลงั  
แม้ว่าจะเคยได้ยินชื่อปราสาทที่โด่งดังแห่งนี้มายาวนาน แต่หลายคนก็ยังคงไม่ทราบว่า 
ปราสาทหินพนมรุ้งหรือปราสาทพนมรุ้ง (ภูเขาพนมรุ้งคือภูเขาไฟเขาพนมรุ้งที่ดับสนิทแล้ว)  
ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานในศิลปะ
เขมรที่มีความงดงาม มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงอาทิตย์ 
สาดส่องทะลุ ๑๕ ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้ง ทุกๆ ปีจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าว ๔ ครั้ง 
โดยตวัปราสาทพนมรุง้สร้างขึน้ในศาสนาฮนิดลูทัธไิศวนกิาย ซึง่นบัถอืพระศวิะเป็นเทพสงูสดุ  
ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของเทพพระศิวะ

จุดเช็คอินที่ ๒ : ปราสาทเมืองตํ่า ตั้งอยู่ในอําเภอประโคนชัย ใครที่เป็นสายถ่ายภาพ หรือ
สายโบราณคดี คงจะชื่นชอบที่นี่ไม่น้อย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ภาพรวมความงดงาม ความ
ดัง้เดมิของศลิปะขอมแบบบาปวนและแบบคลงั ไว้ได้อย่างลงตวั  แม้ว่าประวตัคิวามเป็นมาของ
ปราสาทเมอืงต่ํายังไม่ทราบแน่ชดัว่าสร้างขึน้เมือ่ใด หรือใครเป็นผูส้ร้าง ซึง่คาดว่ามอีายรุาว
พทุธศตวรรษที ่๑๖ โดยปราสาทแห่งนีถ้กูทิง้ร้างมาจนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จงึเริม่มชีาวบ้าน มาตัง้
ถิ่นฐานที่นี่อีกครั้ง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๙ กรมศิลปากรได้ดําเนินการสํารวจปราสาท
เมืองตํ่าจนเสร็จ และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจุด
เด่นของปราสาทเมืองตํ่าคือ มีสระนํ้า ๔ สระ ล้อมรอบปราสาท ๕ ยอด แสดงถึงมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุตามคติพราหมณ์ ซึ่งสระน้ําดังกล่าวสันนิษฐานว่าใช้กักเก็บ
นํ้าในการประกอบพิธีทางศาสนา

เป็นตาเบิ่งคัก หลงรักบุรีรัมย์ 

ท่องเที่ยวเก๋ไก๋
สไตล์ ทช.
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Fun and fall in love with Buriram

Opening the city of the northeastern, the original atmosphere. More with 
color and prosperity. When we are talking about the slogan “City, castle, stone, 
local area, volcano, beautiful silk, rich, excellent culture, sport city”, “Buriram” 
is the first named that come up to my mind.  This province has everything that 
we really need. There is the rock Castle named “Prasat Hin Phanom Rung” and 
“Prasat Mueang Tam” which is the place to visit. There is also a landmark in 
the sport. Like Chang Arena Football Stadium and Chang International Circuit. 
It cannot be denied that Buriram has attracted a lot of tourists and sports fans 
from many places around the world, that would make Buriram have a second 
name as a “never sleep city” 

Don’t waste your time, please come with us

Checked point 1:  Phanom Rung Historical Park (Prasat Hin Phanom 
Rung) is the most important place in Buriram. It is the tourist attractions 
in the province. It is one of the famous Thai Khmer rock castles. Thai 
people have an entrance fee of only 20 baht. There is a parking 
lot to accommodate tourists. In this castle, there are many place for 
tourists to take pictures with this Khmer castle. This place is a charming 
place with a magical charm. Although you’ve heard of this famous 
castle for a long time, many people still don’t know whether Prasat 
Hin Phanom Rung or Prasat Phanom Rung (Mount Phanom Rung is 
the Khao Phanom Rung volcano that is completely extinguished) 
This castle located on the top of Phanom Rung Mountain, Chaloem 
Phrakiat District in Buriram province. It is an ancient Khmer art that is 
very beautiful. There is a special natural phenomenon where the sun 
rise and the sun shines through the 15 openings of Prasat Phanom 
Rung. Every year there will happen only 4 times. The Phanom Rung 
Castle was built in Hinduism, which revered Shiva as the highest 
deity Therefore, Khao Phanom Rung is like Khao Krai, the residence 
of Lord Shiva.

Checked point 2: Prasart Mueang Tam, Located in Prakhon Chai 
District, Anyone who loves photography or loves archeology must 
love this place very much. This is another place where the overall 
beauty of The original art of Khmer, sin and whirlpool perfectly. Al-
though the history of Prasat Mueang Tam is unclear when or where 
it was built, it is expected to be built around the 16th century. The 
castle was abandoned until the year 1947 and therefore began 
to have the villagers To settle here again. Later, 1960-1996, the 
Fine Arts Department completed the survey of Prasat Mueang Tam 
and opened as a historical park in November 1997. The distinctive 
feature of Prasat Mueang Tam is 4 pools surrounding the 5 peaks 
castle which represents the four oceans surrounded by Mount Meru, 
according to the Brahman motto, in which the pool is presumed to 
contain water for religious ceremonies.

Author/ Sutthiratthara Public Relations Officer
Map/ Wisarut Chinsomboonpanich Public Relations Officer

Travel infomation/ Buriram Rural Road
More information www.mu-ku-ra.com

The history of each location, in addition to giving us an insight 
into the long history, all images also allow us to capture memorable 
memories in Buriram. But it’s not just this. There are also another 
checked point, If not on a rural highway but they are very famous 
and popular. 

Checked point 3: Don’t forget to take a photo at Chang Arena 
and Chang International Circuit as well. We guarantee that every 
corner in this arena is really good. During the competition, the at-
mosphere will be even more fun, if anyone wants a Buriram football 
shirt or other souvenir, you can visit the souvenir shop.

How to travel 

We can visit Buriram by starting at Buriram Airport Run along 
Highway 219 to Mueang Buri Ram District, it is about 50 kilometers, 
then continue on Highway 2445 for Prakhon Chai District. Before 
using the rural highway route 4054 or one of the 4010 lines to enter 
the path to the castle town low tourist Prasat Hin Phanom Rung is 
not far from Prasat Muang Mueang. We can travel along the 5007 
rural road about 8 kilometers to reach the destination.

Getting Around…
with Style by DRR
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กรมทางหลวงชนบท พรอ้มผูบ้ริหารระดบัสงูและผูท่ี้เก่ียวข้อง ให้การตอ้นรับคณะ
ท�างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมรางวัล  
“เปิดใจใกล้ชิดประชาชน” จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  
ในการนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแสดงหลักฐาน 
ผลการด�าเนินงานเชิงประจักษ์ให้คณะท�างานตรวจประเมินได้รับรู้รับทราบจนเป็นที่
พอใจ จากผลการตรวจประเมนิในพืน้ท่ีสง่ผลให้กรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลเลศิรัฐ  
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัล “เปิดใจใกล้ชิดประชาชน” ประจ�าปี  
พ.ศ.๒๕๖๒

The senior executives of the  
Department of Rural Roads welcome  
the committee of public service  
awards, “Open Governance award” 
from the Office of the Public Sector  
Development Commission. According  
to the Department of Rural Roads  
clarify and show their performance  
to the committee. The Department 
of Rural Roads has received the 
Public Sector Excellence Awards, 
branch of Public participation  
management, the Open governance 
award in 2019. 

โดยมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายณรงค์ คู่บารมี  
ผู้อ�านวยการส�านักฝึกอบรม ในฐานะผู้แทน กรมทางหลวงชนบท เข้ารับมอบรางวัล
เลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกลชิ้ดประชาชน 
(Open Governance) ระดบัดี จากรองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) ณ ห้องรอยัล  
จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นขวัญก�าลังใจในการพัฒนาระบบ 
บรหิารราชการของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) และกระบวน
งานเปิดระบบราชการของกรมทางหลวงชนบทมีประสิทธิภาพมีความใกล้ชิดกับ 
ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

Mr. Prasak Bundhunnark, Deputy director of the Department of Rural Roads  
along with Mr. Narong Khubamrami, Director of the Training Office, represent  
for the Department of Rural Road received the Public Sector Excellence 
Awards, branch of Public participation management, Open Governance 
award from Mr. Wissanu Kreangam, Deputy Prime Minister at the Royal 
Jubilee Hall, Muang Thong Thani, Nonthaburi. Regarded as the morale 
booster from the Office of the Public Sector Development Commission to  
encourage the Department of Rural Roads’ efficiency.

กรมทางหลวงชนบท รับรางวัลเลิศรัฐ  
“เปิดใจใกล้ชิดประชาชน”

Department of Rural Roads  
Received Public Sector Excellence Awards 

“Open Governance”

ข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง  By Transport Management System Development Group
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ราคาองอขาจเบักาจรจเาขเ

นืขดัขอรืหาจรจเมอยนิยมไงอขาจเ

 เมือ่ใดท่ีมข่ีาวว่ารัฐจะขยายโครงข่ายสาธารณปูโภคไปสูพ่ืน้ท่ีต่างๆ ด้วยการขยายถนน หรอืก่อสรา้ง
ถนนสายทางใหมต่ามแนวผังเมอืง หรอืขยายโครงข่ายระบบคมนาคม หรือเพิม่มาตรฐานของชุมชนด้วย
การก่อสรา้งระบบบ�าบัดน้�าเสยีรวม สรา้งหรอืขยายสวนสาธารณะ สิง่หนึง่ทีต้่องเกิดข้ึนตามมาอย่างเลีย่ง
ไม่ได้ นั้นก็คือประกาศเวนคืนที่ดินและการรื้อย้าย 

 Whenever there is explanations the utility network to various areas by expanding 
roads or constructing new roads along the city plan, expanding the transportation network,  
increase community standards by constructing a total wastewater treatment system  
included to build or to expand a park. There is one thing that cannot be avoided that is the  
removal (expropriation). The picture shows the land expropriation area for the construction  
of the high wayเมื่อใดท่ีท่ีดินหรือบ้านที่คุณอยู่อาศัยตกอยู่ใน

แนวเขตการเวนคืนที่ดินและการรื้อย้าย ผู้ท่ีเป็น
เจา้ของทกุรายต้องพบกับสภาพแห่งการสญูเสยีทีไ่มม่ี
ใครปรารถนา แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รัฐซึ่ง
หมายถึง หนว่ยงานทีเ่ปน็เจา้ของโครงการ ก็จ�าเป็นที่
จะตอ้งออกประกาศเวนคืนทีดิ่นเพือ่ให้โครงการขยาย
สาธารณูปโภคนั้นๆ

If you have the land or house in the area  
where need to be expropriated and removal.  
That effect to your directly and no one 
wish for that. The project owner is also 
required to issue an expropriation of land 
for the expansion of the utility project.

ซึง่ผู้มีสทิธิไดร้บัเงินทดแทนและประเภทเงินทดแทน
สามารถแบ่งได้ดังนี้

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
- ค่าที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน
- ค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือท่ีมีการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซ้ือ

เจ้ำของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนท่ีร้ือถอนไม่ได้
- ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน
- ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เหลือใช้การไม่ได้ที ่
  มีการร้องขอให้เวนคืน

เจ้ำของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่รื้อถอนไม่ได้ 
- ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าปลูกสร้างใหม่
- ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เหลือใช้การไม่ได้ที ่
  มีการร้องขอให้เวนคืน

ผู้เช่ำที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง 
- ค่าเสียสิทธิการเช่าจากการที่สัญญาเช่าต้องระงับ 
  ก่อก�าหนด

เจ้ำของต้นไม้ยืนต้น
- ค่าต้นไม้ยืนต้นจากการขาดรายได้จากการเก็บ 
  ผลิตผลของต้นไม้

Person who is in the criteria of compensation  
and the type of compensation can be divided  
as follows; 

Landowners or owners
- Compensation for the cost of land that was    
  expropriated
- Fees for the remaining land requested for 
  expropriation or purchase
Owners of buildings or other structures 
that cannot be dismantled 
- Cost of expropriated buildings or buildings
- Remnant of buildings or buildings that cannot  
  be used after a request for expropriation
Tenant of land, buildings or buildings
- The cost of leasehold rights due to the 
  contract to suspend the ownership of 
  perennial trees
- The value of perennial trees due to lack   
  of income from the collection of plant   
  products
Tenant of the land, house and buildings
- The cost of leasehold rights due to the  
  contract need to suspend the lease  
  agreement
The owner of the perennial 
- The value of perennial trees from the loss  
  of income from the harvest.
Person who lose interest in the use of 
water pipes, drains, electrical lines
- Compensation from the loss of benefits  
   from the use of roads due to water pipes,  
  drains, electrical lines.

The picture shows the demolition of 
expropriated areas for road construction. 
The process of will be as following steps 

การรื้อถอนและการรื้อย้าย 
(เวนคืน)

Demolition and removal 
(expropriation)

ขอสังเกต
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ภาพแสดงพื้นที่เวนคืนที่ดินก่อสร้างทางยกระดับ

ข้อมูล สำานักฝึกอบรม Surce Bureau of Training

ผู้เสียสิทธิในกำรใช้ทำง วำงท่อน้�ำ ท่อระบำยน้�ำ  
สำยไฟฟ้ำ
- ค่าทดแทนจากการเสียสิทธิในการใช้ทางเน่ืองจาก 
  งานวางท่อน้�า ท่อระบายน้�า สายไฟฟ้า

ภาพแสดงการรื้อถอนพื้นที่เวนคืนเพื่อก่อสร้างถนน


