
 สรุปขาวประจําวันที่  4-7 มี.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมน...บุคคลในขาว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จออก ณ วังสระปทุม  (ไทยรัฐ  5 มี.ค. 66  หนา 4) 

- ภาพขาว..กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระราชทานพระราชวโรกาสให

คณะกรรมการประสานงานโครงการคนรักษปา ปารักชุมชนเฝาทูลละอองพระบาท  ณ วังสระปทุม  (ไทยรัฐ  6 

มี.ค. 66  หนา 7) 

- คอลัมน..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (เดลินิวส  5 มี.ค. 

66  หนา 5) 

- รางวัล ‘ธรรมจักรสีเขียว’  (ขาวสด  5 มี.ค. 66  หนา 1) 

- วราวุธสั่งเรงรัดจัด คทช. 1.2 ลานไร  (เดลินิวส  7 มี.ค. 66  หนา 3) 

- คอลัมน..ขาวสั้นทันโลก  รุกปาเมืองกาญจน  (ไทยรฐั  7 มี.ค. 66  หนา 12) 

- ทส.- จุฬาฯ จัดทําหลักสูตร ปส.10 เนน “โลกรอน”  (ไทยรัฐ  7 มี.ค. 66  หนา 7) 

สื่อออนไลน 

- แจงจับนายทุนบุกรุกขุดตักดิน และบุกรุกครอบครองท่ีดินสันดอนในแมน้ําแควใหญ   

(ผูจัดการออนไลน  6 มี.ค. 66  https://mgronline.com/local/detail/9660000021270) 

- ศปป.4 กอ.รมน.นําปาไมแจงจับนายทุนตักดินในที่สาธารณะ แถมตักดินในลําหวยบุกรุกครอบครองที่ดินสันดอน

ริมแมนํ้าแควใหญ   

(สยามรัฐ  6 มี.ค. 66  https://siamrath.co.th/n/428543) 

- รฟท. ลั่นรถไฟไฮสปด 'กรุงเทพฯ-โคราช' ตองเปดบริการป 70 

(ไทยโพสต  7 มี.ค. 66  https://www.thaipost.net/economy-news/336737/) 

 

  

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23784
วันที่: อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 4(บนขวา)

ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...

รหัสข่าว: C-230305009007(5 มี.ค. 66/01:56) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 25.32 Ad Value: 50,640 PRValue : 151,920 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23785
วันที่: จันทร์ 6 มีนาคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รหัสข่าว: C-230306039126(5 มี.ค. 66/04:47) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.83 Ad Value: 9,830 PRValue : 29,490 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11785
วันที่: อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/พระเครื่อง

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: รางวัล'ธรรมจักรสีเขียว' สมเด็จสังฆราชประทาน

รหัสข่าว: C-230305012039(5 มี.ค. 66/03:28) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 94.50 Ad Value: 155,925 PRValue : 467,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11785
วันที่: อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/พระเครื่อง

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: รางวัล'ธรรมจักรสีเขียว' สมเด็จสังฆราชประทาน

รหัสข่าว: C-230305012039(5 มี.ค. 66/03:28) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 94.50 Ad Value: 155,925 PRValue : 467,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11785
วันที่: อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566
Section: First Section/พระเครื่อง

หน้า: 1(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: รางวัล'ธรรมจักรสีเขียว' สมเด็จสังฆราชประทาน

รหัสข่าว: C-230305012039(5 มี.ค. 66/03:28) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 94.50 Ad Value: 155,925 PRValue : 467,775 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26808
วันที่: อังคาร 7 มีนาคม 2566
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: วราวุธสั่งเร่งรัดจัดคทช.1.2ล้านไร่

รหัสข่าว: C-230307004038(7 มี.ค. 66/03:28) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 13.97 Ad Value: 25,146 PRValue : 75,438 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23786
วันที่: อังคาร 7 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่าเมืองกาญจน์

รหัสข่าว: C-230307009081(7 มี.ค. 66/03:45) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 8.38 Ad Value: 8,380 PRValue : 25,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23786
วันที่: อังคาร 7 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.-จุฬาฯจัดทำหลักสูตร ปธส.10เน้น "โลกร้อน"

รหัสข่าว: C-230307009045(7 มี.ค. 66/03:57) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 16.61 Ad Value: 16,610 PRValue : 49,830 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กาญจนบุร ี- ศปป.4 กอ.รมน. นําปาไมแจงจับนายทุนบุกรุกขุดตักดินในลําหวยสาธารณะ และบุกรุก

ครอบครองที่ดินสันดอนในแมน้ําแควใหญ 

 

วันนี้ (6 มี.ค.) พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. รวมกับชุดพยัคฆไพร กรมปาไม 

หนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ.1 (ทาเสา) หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.19 (บองตี้) พรอมดวยฝายปกครอง กํานัน 

และผูใหญบาน เขาตรวจสอบพื้นที่ตามขอรองเรียนวา มีกลุมนายทุนใชเครื่องจักรกลหนักบุกรุกปาริมแมน้ํา

แควใหญ และลําหวยสาธารณะ ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมถาวรปาเขาสลักพระ ทองที่ติดตอระหวางหมู 2 บานทา

มะนาว และหมู 8 บานวังจาน ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 

ซึ่งเจาหนาที่ฝายปกครอง ทั้งผูใหญบาน กํานัน และปลัดอําเภอ เคยไปตักเตือนใหกลุมทุนหยุดดําเนินการแลว 

2 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคม และกุมภาพันธที่ผานมา แจงใหตํารวจไปจับกุมกลับไมดําเนินการ เพียงแคลงบันทึก

ประจําวันไว เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2566 ซึ่งกลุมนายทุนไมสนใจ ขุดปรับพื้นที่เตรียมแบงขายไรละ 5-6 

แสนบาท 

 

โดย พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปดเผยวา เมื่อเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน. ไดเดินทางลงพื้นที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีผูใหญบาน 2 คน คือ นายสยาม รัก

ชาติ ผูใหญบานหมู 8 และนายเจริญพงษ เปยสนิท ผูใหญบานหมู 2 ต.วังดง โดยเจาหนาที่เขาไปถึงท่ีเกิดเหตุ



และขณะตรวจสอบไมพบผูหนึ่งผูใดอยูในที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคยีง พบพื้นที่ถูกบุกรุก จํานวน 2 จุด จุด

แรกพบรองรอยการใชเครื่องจักรขุดดินในลําหวยสาธารณะขึ้นมากองและถมในพื้นที่ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีเอกสาร

สิทธิในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

โดยขุดลําหวยมีขนาดกวาง 11 เมตร ลึก 10-13 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร เจาหนาที่ไดใชเครื่องมือหาคา

พิกัดจากสัญญาณดาวเทียมบริเวณที่มีการขุดตักดินออกไป ไดคาพิกัด จาํนวน 9 จุด คํานวณเนื้อที่ได 3-1-85 

ไร 

 

จุดที่สอง เจาหนาที่พบรองรอยการใชเคร่ืองจักรกลหนักไถปรับพื้นท่ีสันดอนริมแมนํ้าแควใหญเปนท่ีราบ เพื่อ

ยึดถือครอบครองใชประโยชน ซึ่งผูใหญบานหมูท่ี 2 ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แจงใหเจาหนาท่ีทราบวา

พื้นที่ดังกลาวอยูนอกพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจาหนาท่ีตรวจสอบ

แลวเปนพื้นท่ีปาตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และอยูในเขตปาไมถาวรปาเขา

สลักพระ เจาหนาท่ีไดใชเครื่องมือหาคาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมบรเิวณที่มกีารไถปรับพื้นที่ และถมดินใน

แมน้ําแควใหญ คาํนวณเนื้อที่ได 7-1-92 ไร 

 

จากการเขาตรวจสอบวันนี้ พบพื้นที่บุกรุกท้ัง 2 จุด รวมเนื้อที่ 10-3-87 ไร ซึ่งเจาหนาที่ไดพิจารณาแลวมี

ความเห็นรวมกันวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 54, 55, 

72 ตรี “ฐานกอสราง แผวถาง หรือยึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใดๆ อัน

เปนการทําลายปาโดยไมไดรับอนญุาตจากพนักงานเจาหนาที่” จึงรวมกันตรวจยึดพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 ทั้ง 2 จุด เนื้อที่รวม 10-3-87 ไร คิดคาเสียหายของรฐัเบ้ืองตนเปนเงิน 747,954.24 

บาท 

 

ตอจากนั้น เวลา 17.40 น. นายไพโรจน เขียวแกว เจาพนกังานปาไมชาํนาญงาน หัวหนาหนวยปองกันรักษา

ปาที่ กจ.19 (บองตี้) นําบันทึกตรวจยึดไปแจงความกลาวโทษตอ พ.ต.ท.มณิภัทร เพ็งเกล็ด สารวัตร (สอบสวน) 

สภ.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยลงบันทึกประจําวันเลข ปจว. ขอ 3 เวลา 17.51 น. ลงวันที่ 6 มี.ค.

2566 ไวเปนหลักฐาน เพ่ือติดตามตัวนายทุนที่กระทําความผิดมาดําเนินคดี 

 

 

 



 

 



 

 ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 มี.ค. 66 พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ 

ศปป.4 กอ.รมน. รวมกับชุดพยัคฆไพร กรมปาไม, หนวยปองกันรักษาปาที่ กจ.1 (ทาเสา), หนวยปองกันรักษา

ปาที่ กจ.19 (บองตี้) พรอมดวยฝายปกครอง กํานัน และผูใหญบาน เขาตรวจสอบพื้นที่ตามขอรองเรยีนวา มี

กลุมนายทุนใชเครื่องจักรกลหนักบุกรุกปารมิแมน้ําแควใหญ และลาํหวยสาธารณะ ซึ่งเปนพื้นท่ีปาไมถาวรปา

เขาสลักพระ ทองที่ติดตอระหวาง หมู 2 บานทามะนาว และหมู 8 บานวังจาน ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ซึ่งเจาหนาที่ฝายปกครองท้ัง ผูใหญบาน กํานัน และปลัดอําเภอ เคยไปตักเตือนใหกลุมทุนหยุดดําเนินการแลว 

2 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคม และกุมภาพันธ ที่ผานมา จึงแจงใหตํารวจไปจับกุมอีก  โดยเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 

2566 ซึ่งกลุมนายทุนไมสนใจ ขุดดินปรับพื้นที่เตรียมแบงขายไรละ 5-6 แสนบาท  

โดย พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปดเผยวา เมื่อคณะเจาหนาที่ ชุด

ปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ไดเดินทางลงพื้นที่ ตําบลวังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี ผูใหญบาน 2 คน คอื 

นายสยาม รักชาติ ผูใหญบาน หมู 8 และ นายเจริญพงษ เปยสนิท ผูใหญบานหมู 2 ต.วังดง โดยคณะ



เจาหนาท่ีเขาไปถึงที่เกิดเหตุและขณะตรวจสอบไมพบผูหนึ่งผูใดอยูในที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคยีง พบพื้นที่

ถูกบุกรุก จํานวน 2 จุด จุดแรก พบรองรอยการใชเครื่องจักรขุดดินในลําหวยสาธารณะขึ้นมากกอง และถมใน

พื้นที่ ซึ่งทราบวาเปนพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยขุดลําหวยมีขนาด

กวาง 11 เมตร, ลึก 10 - 13 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร ซึ่งคณะเจาหนาที่ไดใชเครื่องมือหาคาพิกัดจาก

สัญญาณดาวเทยีมบริเวณท่ีมีการขุดตกัดินออกไป ไดคาพิกัด จํานวน 9 จุด คํานวณเน้ือที่ได 3 - 1- 85 ไร 

จุดที่สอง คณะเจาหนาที่พบรองรอยการใชเครื่องจักรกลหนักไถปรับพื้นท่ีสันดอนริมแมน้ําแควใหญเปนท่ีราบ 

เพื่อยึดถือครอบครองใชประโยชน ซึ่งผูใหญบานหมูที่ 2 ต.วังดง อ.เมืองจ.กาญจนบุรี แจงใหคณะเจาหนาที่

ทราบวาพื้นท่ีดังกลาว อยูนอกพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิในการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจาหนาท่ี

ตรวจสอบแลวเปนพื้นที่ปาตามมาตรา 4แหงพระราชบัญญติัปาไม พุทธศักราช 2484 และอยูในเขตปาไม

ถาวรปาเขาสลักพระ คณะเจาหนาที่ไดใชเครื่องมือหาคาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมบริเวณที่มีการไถปรับพื้นที่ 

และถมดินในแมน้ําแควใหญ คํานวณเนื้อที่ได 7 - 1 - 92 ไร  

จากการเขาตรวจสอบวันนี้ พบพื้นที่บุกรุกท้ัง 2 จุด รวมเน้ือที่ 10 - 3 - 87 ไร ซึ่งคณะเจาหนาท่ีไดพิจารณา

แลวมีความเห็นรวมกันวาการกระทําดังกลาว เปนความผิด พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 มาตรา 

54 , 55 , 72 ตรี “ฐาน กอสราง แผวถาง หรือยึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําดวย

ประการใดๆอันเปนการทําลายปา โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ” จึงรวมกันตรวจยึดพื้นที่ปา

ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ทั้ง 2 จุด เนื้อที่รวม 10 - 3 - 87 ไร คิดคาเสียหายของรฐั

เบื้องตนเปนเงิน 747,954.24 บาท  

  

 ตอจากนั้น เวลา 17.40 น. นายไพโรจน เขียวแกว เจาพนักงานปาไมชาํนาญงาน หัวหนาหนวยปองกันรักษา

ปาที่ กจ.19 (บองต้ี) นําบันทึกตรวจยึดไปแจงความกลาวโทษตอ พ.ต.ท.มณิภัทร เพ็งเกล็ด สารวัตร 

(สอบสวน) สภ.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยลงบันทึกประจําวันเลข ปจว. ขอ 3 เวลา 17.51 น. ลง

วันที่ 6 ม.ีค. 2566 ไวเปนหลักฐาน เพ่ือติดตามตัวนายทุนที่กระทําความผิดมาดาํเนินคดี 

พ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. รวมกับชุดพยัคฆไพร กรมปาไม, หนวย

ปองกันรักษาปาที่ กจ.1 (ทาเสา), หนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ.19 (บองตี้) และผูใหญบาน เขาตรวจสอบที่ดิน

ถูกกลุมนายทุนใชเครื่องจักรกลหนักบุกรุกปาริมแมน้ําแควใหญ และลําหวยสาธารณะ ซึ่งเปนพื้นท่ีปาไมถาวร

ปาเขาสลักพระ ทองที่ติดตอระหวาง หมู 2 บานทามะนาว และหมู 8 บานวังจาน ต.วังดง อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี 



 

 

 



7 มี.ค. 2566 – รายงานขาวจากการรถไฟแหงประเทศไทย(รฟท.) เปดเผยถึงความคืหนาโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง (ไฮสปดเทรน) ภายใตความรวมมือระหวางประเทศไทยและจีน กรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 

ชวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมีระยะทาง 250.77 กิโลเมตร วงเงินโครงการ 179,412.21 ลานบาท 

เนื่องจากวันดังกลาวมีการจัดพิธีวางศิลาฤกษศูนยควบคมุและบริหารการเดินรถไฟท่ีเชียงรากนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดย รฟท.คาดวาจะเปดใหบริการในชวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ภายในป 2570 

สําหรับความคบืหนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร มี

จุดเริ่มตนจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา เปนการพัฒนาดวยระบบรถไฟ

ความเร็วสูง (ตามมาตรฐาน UIC) ซึ่งมีความเร็วใหบริการสูงสุดท่ี 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีความคืบหนางาน

ดังน้ี ในการกอสรางแบงเปน 2 สวนไดแก 1. การกอสรางงานโยธา แบงออกเปน 14 สัญญา กอสรางแลวเสร็จ 

1 สัญญา อยูระหวางการกอสราง 10 สัญญายังไมลงนาม 3 สัญญา 2. สัญญางานระบบราง ระบบไฟฟาและ



เครื่องกล จัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝกอบรมบุคลากร ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ขณะนี้อยู

ระหวางดําเนินงานตามสญัญา มีระยะเวลาในการดาํเนินงานจํานวน 64 เดือน 

อยางไรก็ตามสําหรับปญหาอุปสรรคเก่ียวกับโครงการในขณะนี้ มีการดําเนินการ 5 ประเด็น ไดแก 

1. การเวนคืน ที่สงผลกระทบกับสัญญา ลาสุดราชกิจจานุเบกษาไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน

ที่จะเวนคืน เพื่อดาํเนินการกอสราง มีผลบังคับ ตั้งแต วันที่ 23 ส.ค. 2565 เปนตนไป  

2. การขอพื้นที่จากสวนราชการ เชน กรมปาไม กรมชลประทาน และกรมธนารักษ ซึ่งไดรับผลกระทบ 7 

สัญญา ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. สถานีอยุธยา ที่คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกใหพิจารณายายสถานี ปจจุบัน

การรถไฟแหงประเทศไทย ไดวาจางท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบตอมรดกโลกทางวัฒนธรรม (HIA) แลว โดยเริ่ม

งานเม่ือวันท่ี 25 ต.ค.2565 มีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 24 เม.ย. 2566 4. 

โครงสรางรวมระหวางโครงการฯ กับโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบิน ขณะนี้อยูระหวางการ

ออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดวาจะออกแบบแลวเสร็จและเริ่มกอสรางได ภายในตนป 2566 และ 5. 

สถานการณโควิดที่กระทบงานระบบ ทําใหงานออกแบบระบบทั้งหมด และขบวนรถไฟงานกอสรางและติดตั้ง 

รวมถึง งานฝกอบรมบุคลากรและงานถายทอดเทคโนโลยีตองหยุดชะงัก ลาสุด ร.ฟ.ท.และคูสัญญา อยูระหวาง

ตรวจสอบและแกไขรายละเอียดตางๆ คาดวาจะเดินหนางานระบบไดภายในตนป 2566 

 

 


