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Trick ไม่ลับ นักเดินทาง

อันดับแรกผู้โดยสำรทุกคนควรอยู่ในควำมสงบ อย่ำเพิ่ง
แตกตื่นหรือตกใจจนเกินเหตุ แล้วรอฟังกำรประกำศจำก
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมรถไฟฟ้ำว่ำต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไร ซึ่งใน
ช่วงเวลำนี้ในขบวนรถไฟฟ้ำยงัมรีะบบไฟฟ้ำส�ำรอง และแอร์
ยงัท�ำงำนอยู่ตลอด 

ระหว่ำงที่รอควำมช่วยเหลอื อย่ำพยำยำมเปิดประตู
รถไฟฟ้ำเพื่อออกไปข้ำงนอก เพรำะอำจท�ำให้กำรช่วยเหลอื
ล่ำช้ำกว่ำเดิม เนื่องจำกรถไฟฟ้ำจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ำประตู
รถไฟฟ้ำปิดไม่สนทิ

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ควบคุมรถไฟฟ้ำไม่สำมำรถน�ำ
รถไฟฟ้ำไปสถำนีที่ใกล้ที่สุดได้ มีควำมจ�ำเป็นต้องอพยพ 
ผูโ้ดยสำรลงจำกขบวนรถไฟฟ้ำระหว่ำงสถำน ีผูโ้ดยสำรต้อง

ท�ำอย่ำงไรเมื่อเกิดเหตุ

ทุกการเดนิทางไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะใดกต็าม อาจเกิดเหตุสดุวสิยัเหนือความคาดหมายได้ ดงัน้ัน ผูเ้ดนิทางควร

เตรยีมความพร้อมและศกึษาวธิกีารปฏิบติัตัวหากเกดิเหตุฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า Trick ไม่ลับ นกัเดนิทาง ฉบับนี ้ เราจะมา

แนะน�าวิธปีฏิบติัตัวเมือ่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รถไฟฟ้าขดัข้อง

รถไฟฟ้าขัดข้อง

ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครดั ให้สงัเกต
และศกึษำป้ำยสญัลกัษณ์ ค�ำแนะน�ำต่ำง ๆ  รวมถงึทำงออก
ฉกุเฉนิบนรถไฟฟ้ำ ที่ส�ำคญัอย่ำลมืให้ควำมช่วยเหลอืผูพ้กิำร 
เดก็ สตรมีคีรรภ์ และผู้สูงอำยกุ่อน 

เพียงแค่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรอพยพของเจ้ำหน้ำที่
อย่ำงเคร่งครดั ผูโ้ดยสำรทกุท่ำนกจ็ะปลอดภยัเมื่อต้องพบกบั
เหตกุำรณ์ฉกุเฉนิบนรถไฟฟ้ำแล้วครบั



4 วารสาร

CEO ทอล์ค

จดัตัง้กรมการขนส่งทางรางเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบราง

ระบบหน่วยรำชกำรในประเทศไทย
ประกอบด้วย 1. ผูก้�ำหนดนโยบำย (Policy) 
2. ผูค้วบคมุกฎระเบยีบ (Regulator) 3. ผูป้ฏบิตั ิ
(Operator) 4. หน่วยงำนสนบัสนนุ (Facilitator) 
ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนำคมที่รบัผดิชอบ
ดูแลกำรคมนำคมทั้งทำงถนน ทำงอำกำศ  
ทำงน�้ำ และทำงรำง ซึ่งทุกหน่วยงำนมี
องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ครบหมดแล้ว เหลอื
เพยีงแค่ระบบรำงเท่ำนั้น กระทรวงคมนำคม 

กรมกำรขนส่งทำงรำง

ในช่วงหลายปีมาน้ี รัฐบาลได้ให ้

ความส�าคัญกบัการพฒันาระบบราง

เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะ

เป็นการเดนิทางท่ีปลอดภัยท่ีสดุแล้ว 

ยังเป็นระบบการขนส่งทีมี่ต้นทนุต�า่

ท่ีสุดด้วย CEO ทอล์ค ฉบับน้ี 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้

สัมภาษณ์ถึงการจัดต้ังกรมการ

ขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม 

เพื่อให ้การบริหารจัดการด้าน 

การขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

เพื่อการพัฒนาระบบราง

ของประเทศอย่างยั่งยืน
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จงึตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำงขึ้น เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งทำงรำงและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสำกล โดยรำชกิจจำนุเบกษำ
ประกำศพระรำชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีกำรจัดตั้ง
กรมกำรขนส่งทำงรำงนับตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน 
2562 ที่ผ่ำนมำ 

“ความส�าคัญทีเ่ป็นสากลคอื คนทีอ่อกกฎ

ระเบยีบต่าง ๆ กบัคนท่ีปฏิบัตต้ิองเป็นแยกออก 

จากกนั ซึง่ก่อนทีจ่ะมกีรมขนส่งทางรางเราไม่มี 

Regulator มีเพียงการรถไฟแห่งประเทศไทย 

หรือ รฟท. ที่ก�าหนดกฎเกณฑ์แล้วเดินรถเอง 

แต่ในวันนี้เราจะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้ว 

และจะมรีถไฟความเรว็สูงเกดิขึน้ ดงันัน้ ถ้าไม่มี

กรมขนส่งทางรางเพื่อก�ากับดูแลระบบราง 

จะท�าให้เกิดช่องโหว่ขึ้นมาทันที”

บทบาทหน้าที่ของกรมการขนส่งทางราง
หน้ำที่ของกรมกำรขนส่งทำงรำงคอื เสนอแนะ

นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำด้ำน
กำรขนส่งทำงรำง ตั้งแต่รถไฟพื้นฐำน รถไฟฟ้ำ 
ในเมอืง และรถไฟฟ้ำควำมเรว็สงู นอกจำกนี้ ยงัต้อง
วำงมำตรฐำนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ขนำดรำง 
หมอนรถไฟ ไปจนถงึกำรให้บรกิำร รวมทั้งท�ำวจิยั
และพัฒนำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในระดับประเทศ
และภูมิภำค เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยัในกำรเดนิทำง 

“ต่อไปจะมีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลย ี
ระบบรำง จงึต้องมผีูป้ระสำนและด�ำเนนิกำรก�ำหนด 
หลักสูตรกำรศึกษำนี้ขึ้นมำ ส�ำหรับมำตรฐำนรถ
ตอนนี้เรำน�ำเข้ำรถจำก 5 ประเทศ คอื จนี ตรุก ี
ออสเตรีย เยอรมันและญี่ปุ่น ในอนำคตเรำจะต้อง
พัฒนำและสร้ำงรถไฟในประเทศไทย ซึ่งจ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งในที่จะกำรก�ำหนดมำตรฐำนโดยต้องม ี
หน่วยงำนกลำงมำควบคมุก�ำกบัดแูล”

อนาคตของระบบรางในประเทศไทย
กำรพัฒนำระบบรำงของประเทศไทย 

ในอนำคต โครงกำรสถำนกีลำงบำงซื่อจะพร้อมเป็น
ศูนย์กลำงระบบรำงของประเทศ เชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชนอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดให้บริกำรปี 2564 
ส่วนกำรพฒันำโครงข่ำยระบบรำงแบ่งเป็น รถไฟ
พื้นฐำน ซึ่งในระยะแรกได้พฒันำระบบรำงคูไ่ปแล้ว 
993 กโิลเมตร โดยเตรยีมเปิดให้บรกิำร 7 เส้นทำง 
ในปี 2566 และจะครอบคลมุทั้งหมดในระยะที่ 2 
ซึ่งจะเชื่อมต่อไปถึงเส้นทำงชำยแดนตลอดจนกำร
เปิดเส้นทำงใหม่เพื่อเพิ่มโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อ 
ส่วนรถไฟฟ้ำในเมืองจะสำมำรถเชื่อมโยงได้อย่ำง
ครอบคบลุม ในปี 2562 ถึง 2566 ขณะที่รถไฟ
ควำมเรว็สูงช่วง กรงุเทพฯ – นครรำชสมีำ มกี�ำหนด
เปิดให้บรกิำรในปี 2565 และเส้นทำง นครรำชสมีำ 
- หนองคำย คำดว่ำจะเปิดประมูลงำนก่อสร้ำงได้
ในปี 2563 

นอกจำกนี้ยงัมคีวำมร่วมมอืกบัประเทศญี่ปุน่
เพื่อศกึษำเส้นทำงรถไฟควำมเรว็สงู ช่วง กรงุเทพฯ – 
เชียงใหม่ และโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม
สำมสนำมบิน จะเป็นโครงกำรที่ใช้โครงสร้ำงและ
แนวเส้นทำงกำรเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ (Airport Rail Link) 
ที่เปิดให้บรกิำรอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งมเีส้นทำงทั้งหมด
เชื่อมต่อท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง สวุรรณภูมแิละ
อู่ตะเภำ โดยมแีผนเปิดให้บรกิำรได้ในปี 2566
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

เยือนถิ่นมังกร

ต้นก�าเนิดแม่น�้าเจ้าพระยา
เอ็นเตอร์เทนเลนซ้ายฉบับนี้จะพาไป “เมืองสี่แคว 
แห่มังกร พกัผ่อนบงึบอระเพด็ ปลารสเดด็ปากน�า้โพ” 

แค่เห็นค�าขวัญก็รู้แล้วว่าที่นี่ คือจังหวันครสวรรค์ 

เราขับรถออกจากกรุงเทพ ฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย มุง่หน้าสูภ่าคเหนือ 

ระยะทางประมาณ 200 กว่ากโิลเมตร หรือประมาณ 

3 ช่ัวโมง ก็ถึงเมอืงปากน�า้โพแล้ว
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มื่อมำถงึกพ็กัหำอะไรรบัประทำน ซึ่งพลำด
ไม่ได้กับลูกชิ้นปลำกรำยเลื่องชื่อ บนถนน

สวรรค์วถิ ี มเีมนูมำกมำยให้ลิ้มลอง ทั้งก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลำกรำย ปลำกรำยลวกจิ้ม ปอเปี๊ยะกุ้ง 
และทอดมันปลำกรำย  จำกนั้นไปต่อของหวำน
ในซอยสวรรค์วถิ ี23 ร้ำนนี้ขึ้นชื่อเรื่องเค้กมำนำน
กว่ำ 10 ปีแล้ว โดยเฉพำะเค้กหน้ำขนมไทย ที่วำง
ควำมเป็นไทยไว้บนสำกลได้อย่ำงลงตวั 

อิ่มท้องแล้วไปย่อยอำหำรกนัต่อที่ “อุทยาน

สวรรค์” หรอืที่ชำวปำกน�้ำโพเรยีกกนัว่ำ “หนอง

สมบรูณ์” สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ใจกลำงเมอืง 
เป็นทั้งจุดพักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมให้อำหำร
ปลำ นั่งเรือถีบ และเป็นทั้งแหล่งออกก�ำลังกำย
ของชำวนครสวรรค์ ไม่ว่ำจะเป็นแอโรบคิ ไทเก๊ก 
บำสเกต็บอล ส่วนใครที่ชอบกำรเดนิ วิ่ง และปั่น
จกัรยำน หนึ่งรอบหนองสมบูรณ์เท่ำกบั 3.3 ก.ม. 
จดัไปตำมควำมฟิตได้เลย

เ
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เทียบท่าคมนาคม

เติมเต็มโครงข่ายความสุขรถไฟฟ้าในเมือง

ใกล้เข้ามาแล้ว ส�าหรับการเปิดให้

บริการเดนิรถ โครงการรถไฟฟ้า 

สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วง

หวัล�าโพง – บางแค ซ่ึงเป็นเส้นทาง 

เดนิรถต่อจากสถานหีวัล�าโพง – 

บางซ่ือ ของรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า 

MRT สายสนี�า้เงนิท่ีเปิดให้บริการ

อยู่ในปัจจุบัน

รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
ช่วงหัวล�ำโพง – บำงแค  ภาพแบบจ�าลองรถไฟฟ้า

ดยโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิ ช่วงหวัล�ำโพง – บำงแค

มีก�ำหนดจะเปิดให้บริกำรภำยในเดือนกันยำยน 2562 

เพื่อเชื่อมต่อกำรเดินทำงระหว่ำงฝ่ังธนบรุแีละฝ่ังพระนคร 

ให้มคีวำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ดงันั้น ในวนันี้ วำรสำรรำชรถ

จะมำไล่เรยีงให้ได้เหน็ภำพกนัชดัๆ ถงึกรอบเวลำกำรเตรยีมเปิดให้

บรกิำรเดนิรถ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยนี้กนั  

รถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิ ช่วงหวัล�ำโพง – บำงแค เป็นโครงกำร

รถไฟฟ้ำในควำมรับผิดชอบของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนำคม มเีส้นทำงเริ่มต้นจำก

สถำนหีวัล�ำโพงไปจนถงึสถำนหีลกัสอง จ�ำนวน 11 สถำน ีแบ่งเป็น

สถำนใีต้ดนิ 4 สถำน ีและสถำนยีกระดบั 7 สถำน ีมรีะยะทำง 

14 กโิลเมตร ปัจจบุนั รฟม. อยู่ระหว่ำงกำรเร่งด�ำเนนิงำนตดิตั้ง

ระบบรถไฟฟ้ำ (M&E Works) ซึ่งปัจจบุนัมคีวำมคบืหน้ำไปกว่ำ

โ
ร้อยละ 76.30 และในเดอืนเมษำยน 2562 ที่ผ่ำนมำได้มกีำรรบัมอบ

รถไฟฟ้ำใหม่เอี่ยมขบวนแรกที่เดินทำงจำกบริษัทผู้ผลิตมำถึง

ประเทศไทยเรยีบร้อยแล้ว พร้อมทั้งน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบ

กำรใช้งำน ก่อนจะเริ่มท�ำกำรทดสอบระบบรวม หรอืที่เรยีกว่ำ 

System Integration Test (SIT) ในเดอืนมถินุำยน - กรกฎำคม 2562 

จำกนั้นจะเริ่มกำรทดสอบกำรเดนิรถเสมอืนจรงิ (Trial Running) 

ในเดือนกรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีกำรให้ผู้โดยสำร

ทดลองใช้บริกำรด้วยและในช่วงเวลำดังกล่ำวขบวนรถไฟฟ้ำจะ

ทยอยเดนิทำงมำถงึไทยอกี 9 ขบวน 

โดยเดอืนกนัยำยน 2562 ขบวนรถไฟฟ้ำจะมำเพิ่มอกี ท�ำให้

มรีถไฟฟ้ำใหม่เข้ำระบบรวมจ�ำนวน 16 ขบวน เพื่อให้มคีวำมพร้อม

ส�ำหรับกำรเปิดให้บริกำรเดินรถไฟฟ้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย

สนี�้ำเงนิ ช่วงหวัล�ำโพง-บำงแค ภำยในเดอืนกนัยำยน 2562 
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นอกจำกนี้ รฟม. ยงัเตรยีมพร้อมที่จะเปิดให้บรกิำรเดนิรถ 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำย สนี�้ำเงนิ ช่วงบำงซื่อ – ท่ำพระ เส้นทำง

ต่อขยำยจำกสถำนเีตำปูนมำถงึสถำนที่ำพระ จ�ำนวน 8 สถำน ี

ระยะทำง 13 กิโลเมตร ซึ่งตำมแผนงำนมีก�ำหนดจะเปิดให้

บรกิำรในเดอืนมนีำคม 2563 โดยในขั้นตอนกำรเตรยีมเปิดให้

บริกำรเดินรถช่วงนี้ จะมีกำรรับมอบขบวนรถไฟฟ้ำที่ทยอยมำ

เพิ่มอีกเป็นรอบสุดท้ำยในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2563 จ�ำนวน 

19 ขบวน ท�ำให้มรีถไฟฟ้ำใหม่เข้ำระบบทั้งสิ้น 35 ขบวน 

เมื่อรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินเปิดให้บริกำรเดินรถทั้ง 2 ช่วง

เรียบร้อยแล้ว จะท�ำให้โครงข่ำยรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในเขต

กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑลมคีวำมสมบรูณ์มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก

แนวเส้นทำงจะมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนขนำดใหญ่ 

หรอื Circle Line ครอบคลมุพื้นที่กรงุเทพฯ ชั้นใน และปรมิณฑล 

ช่วยให้กำรเดนิทำงของคนฝ่ังธนฯ และฝ่ังพระนคร มคีวำมสะดวก

รวดเรว็ยิ่งขึ้น อกีทั้งยงัสำมำรถเดนิทำงเชื่อมต่อกบัระบบขนส่ง

มวลชนอื่นๆ ได้แก่ รถไฟ รถไฟ รถโดยสำร และเรอืโดยสำร 

จึงช่วยลดควำมแออัดของกำรจรำจรบนถนนสำย

ส�ำคญัๆ ในเขตเมอืงได้เป็นอย่ำงด ี

และที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ

รถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิช่วงหวัล�ำโพง – บำงแค 

ได้ออกแบบสถำปัตยกรรมภำยในสถำนีให้

มีควำมสวยงำมสอดคล้องกลมกลืนกับ

ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำและสัญลักษณ์

เชงิพื้นที่ ได้แก่ สถำนสีนำมไชย มกีำรออกแบบ

โดยจ�ำลองท้องพระโรงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ให้

ควำมรู้สกึที่งดงำม ตระกำรตำ สถำนอีสิรภำพ มกีำร

ตกแต่งภำยในเป็นลกัษณะเสำรูปหงส์ ซึ่งถอืเป็นสตัว์สริมิงคล

และศกัดิ์สทิธิ์ อกีทั้งยงัเป็นตวัแทนเชงิสญัลกัษณ์ในพื้นที่ โดยสื่อ

ถงึวดัหงส์รตันำรำมรำชวรวหิำร สถำนวีดัมงักร มกีำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมจนีมำผสมผสำนกบัรปูแบบยโุรป หรอืเรยีกว่ำสไตล์

ชโินโปรตกุสิ สอดคล้องกบัวถิชีวีติ วถิกีำรค้ำชำวจนีและสิ่งแวดล้อม

โดยรอบ เช่น เยำวรำช สถำนสีำมยอด มกีำรออกแบบภำยนอก

สถำนเีน้นสถำปัตยกรรมย้อนยคุ โดยยดึรูปแบบตำมสไตล์ชโิน

โปรตกุสิ ให้สอดคล้องกบัอำคำรรมิถนนเจรญิกรงุ ซึ่งนกัท่องเที่ยว

ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ สำมำรถนั่งรถไฟฟ้ำชมควำมงำมของ

สถำนแีละเดนิทำงไปยงัสถำนที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อย่ำงสะดวกสบำย

สถานีวัดมังกร

สถานีสามยอด

สถานีสนามไชย 

สถานีอิสรภาพ
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@สถาน ีMOT

“เรามีความสุขที่ได้เห็นผู ้โดยสารเดินทางถึงจุดหมาย 

โดยสวัสดิภาพ ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผู้โดยสารแต่ละท่านจะ

เดินทางต่อไปที่ไหน แต่ในระยะทาง 28 กิโลเมตร ที่เรา 

รับผิดชอบ เราได้เห็นเขาเดินทางโดยปลอดภัย นั่นคือ

ความสุขของเรา”

ปิยาภัสร์ สะสุนทร หรือ “ด้อม” วยั 27 ปี หนุ่มอกัษรศำสตร์ 

จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ผันตัวจำกกำรเป็นเซลล์ขำยทัวร์

มำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควบคมุรถไฟฟ้ำ แอร์พอร์ต เรล ลงิก์ ซึ่ง “ด้อม” 

เล่ำว่ำ เริ่มอิ่มตวัจำกอำชพีเดมิและรูต้วัเองแล้วว่ำควำมสขุจรงิ ๆ 

ในกำรท�ำงำนทกุวนันี้คอืกำรได้ส่งลกูค้ำไปถงึจดุหมำยปลำยทำง 

อย่ำงปลอดภยัและปรำศจำกควำมกงัวล ประกอบกบัควำมชอบ

และควำมผูกพันกับรถไฟในวัยเด็ก นั่นคือกำรได้โดยสำรรถไฟ

ไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ กบัพ่อ จงึท�ำให้สนใจและศกึษำหำควำมรู้

เกี่ยวกบัรถไฟเรื่อยมำ จนถงึขั้นท�ำงำนวจิยัเรื่องระบบรถไฟฟ้ำ (JR) 

ในโอซำก้ำ เป็นเล่มจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ี

 “การได้เดินทางด้วยรถไฟกับพ่อเป็นช่วงเวลาที่เรา

ได้ใกล้ชิดกัน ความผูกพันตรงนี้ท�าให้เราศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบรถไฟมากขึ้น จากระบบรถไฟก็เป็นระบบรถไฟฟ้า

ในไทยไปถึงระบบรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับ

ทางแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ น้ันได้เปิดรับสมัครพนกังานพอดี 

เราเลยตัดสินใจลองดู”

“ด้อม” บอกว่ำ กว่ำจะได้มำท�ำหน้ำที่ขบัรถไฟฟ้ำต้องผ่ำน

กำรทดสอบที่ยำกและกดดัน เริ่มจำกกำรสอบข้อเขียนที่เน้น

ภำษำองักฤษ สอบสมัภำษณ์ จำกนั้นเข้ำมำอบรมต่ออกี 6 เดอืน 

ก่อนท�ำบททดสอบสดุท้ำยที่เป็นตวัชี้วดัว่ำจะได้เข้ำมำท�ำหน้ำที่นี้

หรอืไม่

“บททดสอบสดุท้ำยเป็นกำรขบัรถจ�ำลองสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ที่อำจเกดิขึ้นระหว่ำงเรำท�ำหน้ำที่ขบัรถไฟฟ้ำ เช่น เหตกุำรณ์

ประตูเสยี ผู้โดยสำรต้องกำรควำมช่วยเหลอืในขณะที่เรำก�ำลงั

ขบัรถไฟฟ้ำอยู่ เรำจะแก้ไขสถำนกำรณ์อย่ำงไร ซึ่งรุ่นผมโดน

ทดสอบเหตกุำรณ์ที่อำจเกดิขึ้น 5 เหตกุำรณ์ ถ้ำไม่สำมำรถ

แก้ไขสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่งได้กค็อืไม่ผ่ำน”

ควำมผูกพันกัับรถไฟในวัยเยำว์

สู่การเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

นอกเหนอืจำกทกัษะกำรขบัรถไฟฟ้ำทั่ว ๆ ไป ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรจอดให้ตรงจดุจอด ออกตวัและจอดให้นุ่มนวลแล้ว คนที่จะ

เข้ำมำท�ำหน้ำที่นี้ต้องเป็นคนช่ำงสังเกต มีควำมสุขุมไม่ตื่น

ตระหนกง่ำย สำมำรถรบัมอืกบัควำมกดดนัซึ่งอำจมำหลำย ๆ 

อย่ำงในเวลำเดยีวกนั และยงัต้องมทีกัษะกำรแก้ไขสถำนกำรณ์

เฉพำะหน้ำหรอืสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิได้ดด้ีวย เพื่อให้กำรให้บรกิำร

ในแต่ละเที่ยวมีควำมปลอดภัยและส่งผู้โดยสำรถึงปลำยทำง

โดยสวสัดภิำพ
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Transport Guide

รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ เปิดให้บรกิำรระบบอนิเตอร์เนต็ 

ไร้สำย “Airport Rail Link free WIFI” ทั้ง 8 สถำนขีองรถไฟฟ้ำ

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพียงแสดงบัตรประชำชนหรือพำสปอร์ต 

ขอรบัรหสัใช้งำนฟร ี ได้ที่ information center สถำนสีวุรรณภูมิ

ทกุวนั ตั้งแต่เวลำ 06.00 น.-22.00 น. และสถำนพีญำไทให้

บรกิำรวนัจนัทร์-เสำร์ เวลำ 06.00 น.-18.00 น. สำมำรถใช้บรกิำร

Airport Rail Link free
ติดต่อสอบถามข้อมูล

และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 
Call Center 1690 

หรือ www.srtet.co.th, 
www.facebook.com/AirportRailLink 

และ Twitter : Airport Rail Link

WIFI

ได้นำนต่อเนื่องครั้งละ 90 นำท ี โดยมอีำยกุำรใช้งำน 90 วนั

นอกจำกนี้ ยงัมบีรกิำร Self Register ลงทะเบยีนเข้ำใช้งำนด้วย

ตวัเอง โดยเปิดกำรตั้งค่ำ Wi-Fi ที่สมำร์ทโฟน เลอืก Airport-Rail-

Link-Free-Wifif i จำกนั้นกรอกเลขบตัรประชำชนหรอืเลขพำสปอร์ต

และหมำยเลขโทรศพัท์กส็ำมำรถใช้งำนได้ทนัที
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กระดานข่าวราชรถ

กรมทางหลวงชนบท โดยส�ำนกังำนทำงหลวง

ชนบท แขวงทำงหลวงชนบท หมวดบ�ำรงุทำงหลวง

ชนบททั่วประเทศ จัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมอุปกรณ์

อ�ำนวยควำมสะดวกปลอดภยัเพื่อป้องกนัอบุตัเิหต ุ

เพิ่มควำมคล่องตัวกำรจรำจรและอ�ำนวยควำม

สะดวกปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่

เดนิทำงมำรบั - ส่งนกัเรยีน บรเิวณหน้ำโรงเรยีน

ในช่วงเปิดภำคเรยีน ในช่วงก่อนเข้ำเรยีน ตั้งแต่เวลำ 

07.00 - 08.00 น. และช่วงเลกิเรยีน เวลำ 15.00 น. 

- 16.00 น. ตำมแนวนโยบำย “ถนนปลอดภัย 

หน้าโรงเรียน”

ในช่วงเปิดภาคเรียนให้กบัเดก็และผู้ปกครอง

กระทรวงคมนาคม
อ�านวยความสะดวกและปลอดภยัทางถนน

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทำงหลวงและกรมทำงหลวงชนบท ด�ำเนนิกำรอ�ำนวยควำมสะดวกช่วงกำรเปิดภำคเรยีน 

ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562 ในกำรดแูลควำมปลอดภยัทำงถนนเพิ่มควำมคล่องตวักำรจรำจรให้แก่นกัเรยีนและผู้ปกครองที่เดนิทำง

มำรับ - ส่งนักเรียน บริเวณหน้ำโรงเรียน พร้อมจัดให้มีบริกำรขนส่งสำธำรณะอย่ำงเพียงพอ ดังนี้

กรมทางหลวง และต�ำรวจทำงหลวงดูแลโครงข่ำยทำงด่วน 

มอเตอร์เวย์ ขำเข้ำช่วงเช้ำ ขำออกช่วงเย็นให้มีควำมคล่องตัว

มำกที่สดุ พร้อมให้ส�ำนกังำนทำงหลวงและแขวงทำงหลวงในสงักดั

ทั่วประเทศจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับต�ำรวจท้องที่และครูในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกและปลอดภยัหน้ำโรงเรยีนบนถนนในควำมรบัผดิชอบ 

โดยจะเน้นโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่มีกำรจรำจร 

หน้ำโรงเรยีนหนำแน่นเป็นเวลำในช่วงเช้ำเวลำ 07.00 - 08.00 น. 

และช่วงเยน็เวลำ 15.00 - 16.00 น. และได้มกีำรปรบัปรงุอปุกรณ์

ควำมปลอดภยัหน้ำโรงเรยีนให้แล้วเสรจ็พร้อมใช้งำน เช่น ทำงม้ำลำย  

ไฟสัญญำณจรำจร ป้ำยเตือนเขตโรงเรียน ทำงเดินเท้ำ และ

สะพำนลอยคนข้ำม
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กรมการขนส่งทางบกแนะน�าเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย 
สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้โดยไม่ต้องแจ้งความ

การขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวง
คมนาคม แนะน�ำเจ้ำของควรตรวจสอบ 
กำรติดแผ่นป้ำยทะเบียนรถทั้งด้ำนหน้ำ
และท้ำยรถให้มีควำมมั่นคงแน่นหนำ 
กรณีที่แผ่นป้ำยทะเบียนรถหล่นหำย 
สำมำรถขอรบัแผ่นป้ำยทะเบยีนรถทดแทน 
ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งควำม ซึ่งสำมำรถ 
ตดิต่อยื่นค�ำขอ ณ ส�ำนกังำนขนส่ง ใน
พื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนพร้อมกับยื่น
หลักฐำนคู ่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง 
บัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริงของ
เจ้ำของรถ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมี
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไม่เกิน 1 ปี และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรที่มอี�ำนำจลงนำม
ทกุคน

บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ�ากัด กระทรวงคมนาคม 

ผู้ให้บรกิำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ เปิดตวัอปุกรณ์

ทำงพำดพบัได้ส�ำหรบัรถเขน็วลีแชร์ (Portable wheelchair 

ramp) ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่จะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่

ผู้ทุพพลภำพคนพิกำรให้สำมำรถเข้ำสู่ขบวนรถไฟฟ้ำได้

สะดวกและปลอดภยั โดย บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากดั 

เลง็เหน็ควำมส�ำคญั และมนีโยบำยในกำรช่วยอ�ำนวยควำม

สะดวกเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนทกุคนได้เข้ำถึงกำรใช้

บรกิำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ อย่ำงสะดวก ปลอดภยั 

จัดเตรียมอุปกรณ์ทางพาดพับได้ส�าหรับรถเข็นวีลแชร์ 
(Portable wheelchair ramp) เพิ่มความสะดวกใน 
การใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพคนพิการ 
เพื่อเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าในทุกสถานี 

รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

และเท่ำเทยีม ทั้งประชำชนคนปกตทิั่วไปและผู้ทุพพลภำพ

คนพิกำร รวมทั้งจัดหำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็น

ในกำรเดนิทำงของผู้ทพุพลภำพคนพกิำรต่ำง ๆ  เพื่อรองรบั

กำรใช้บริกำร โดยจัดหำอุปกรณ์ทำงพำดพับได้ส�ำหรับ

รถเขน็วลีแชร์ (Portable Wheelchair) เพื่อเพิ่มควำมสะดวก

สบำยและควำมปลอดภยัในกำรใช้บรกิำรให้แก่ผู้โดยสำร

ทุพพลภำพคนพิกำรที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในกำรเข้ำสู่

ขบวนรถไฟ ซึ่งถอืเป็นครั้งแรกที่มกีำรจดัหำอปุกรณ์ดงักล่ำว

เพื่อใช้ในระบบขนส่งสำธำรณะทำงรำงของไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง 

หรือสายด่วน 1584
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ร่มหูกวาง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธำนพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชริเกล้ำเจ้ำอยู่หวั พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ�ำรชักำลที่ 10 
โดยม ี นำยไพรนิทร์ ชูโชตถิำวร รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
นำยชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนำคม พร้อมด้วยผู้บริหำร
ระดบัสูง หวัหน้ำหน่วยงำน ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสงักดักระทรวงฯ 
เข้ำร่วมพธิ ีเมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ กระทรวงคมนำคม

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
ตรวจควำมก้ำวหน้ำโครงกำรปรบัปรงุท่ำอำกำศยำน อบุลรำชธำน ี
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2562 ณ ท่ำอำกำศยำนอบุลรำชธำนี
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รบัฟังสรปุ
กำรด�ำเนนิงำนพฒันำโครงข่ำยคมนำคมในพื้นที่่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 
พฤษภำคม 2562 ณ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ศรสีะเกษ 
จงัหวดัศรสีะเกษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจเยี่ยมกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที่ส�ำนกังำน
ขนส่งพื้นที่จงัหวดัศรสีะเกษ เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2562 
ณ ส�ำนกังำนขนส่งจงัหวดัศรสีะเกษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เปิดสมัมนำกำรรบัฟังควำมเหน็และประชำสมัพนัธ์ 
โครงกำรศึกษำและจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนำสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนคมนำคมขนส่งส�ำหรบัทกุคน ครั้งที่ 2 และ
มอบรำงวัลกำรแข่งขันประกวดแบบสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ระบบขนส่งสำธำรณะเพื่อคนทกุคน เมื่อวนัที่ 10 พฤษภำคม 
2562 ณ โรงแรมอมำร ีวอเตอร์เกท กรงุเทพฯ
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ร่มหูกวาง

นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
เป็นวทิยำกรบรรยำยพเิศษ หวัข้อ “One Transport 2019 : คมนำคม
ทกุโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” ให้กบัผูเ้ข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูร
กำรจัดกำรกำรบินส�ำหรับผู้บริหำร (Aviation Management for 
Executive Program) เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรม 
โนโวเทล สวุรรณภูม ิแอร์พอร์ต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธำนเปิดให้
บรกิำรรถโดยสำรประจ�ำทำงปรบัอำกำศ “อดุรซติี้บสั” เชื่อมต่อกำรเดนิทำงท่ำอำกำศยำน
และกำรคมนำคมขนส่งทกุรูปแบบ เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 2562 ณ ท่ำอำกำศยำนอดุรธำนี
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นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ H.E. Mr. Jacques Lapouge เอกอคัรรำชทูตสำธำรณรฐัฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย และคณะฯ เข้ำพบ ได้หำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือทวิภำคีระหว่ำงไทยและสำธำรณรัฐฝรั่งเศสในด้ำน
ควำมปลอดภยัทำงถนน เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชมุกระทรวงคมนำคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธำนเปิดสมัมนำ “ศกัยภำพและโอกำส
กำรขนส่งไทยในอนภุูมภิำคลุ่มแม่น�้ำโขง” (Opportunity and 
Challenge for Thai Logistics in the Greater Mekong Subregion : 
GMS) เมื่อวนัที่ 10 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมมริำเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหำนคร

นายไพรนิทร์ ชูโชตถิาวร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้เข้ำร่วมประชมุระดบัรฐัมนตรขีองกำรประชมุ
มหำสมุทร (Oceans Meeting 2019) ตำมค�ำเชิญของ 
นำง Ana Paula Vitorino รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทะเล 
แห่งสำธำรณรฐัโปรตเุกส ระหว่ำงวนัที่ 16 – 17 พฤษภำคม 
2562 ณ กรงุลสิบอน สำธำรณรฐัโปรตเุกส
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