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CEO ทอล์ค

ำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับ

ประเทศไทย เพรำะนอกจำก

จะเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง

และขนส่ง ซึ่งจะมผีลต่อกำรค้ำ กำรลงทนุ 

และกำรท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยยกระดับ

คณุภำพชวีติให้กบัประชำชนทกุคนอกีด้วย 

CEO ทอล์ค ในฉบับนี้ได้รับเกียรติจำก 

นายชยัวฒัน์ ทองค�าคณู ปลดักระทรวง

คมนาคม ในกำรสมัภำษณ์ควำมคบืหน้ำ 

แผนโครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ 

ด้ำนคมนำคมขนส่งของกระทรวงคมนำคม 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ

แผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 8 ปี 
168 โครงการ สร้างเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงคมนำคมมแีผนยทุธศำสตร์ 

และแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนคมนำคมขนส่ง ในระยะ 8 ปี (2558 – 

2565) รวม 168 โครงกำร โดยจัดล�ำดับ

“ภารกิจหน้าที่ของกระทรวง

คมนาคมไม่ใช่แค่การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม 

แต่สิ่งที่ท�ามากกว่านั้น คือการ

ให ้บริการด้านคมนาคมที่ มี

คุณภาพ เพือ่ให้ประชาชนทกุคน 

สามารถเข้าถึงได้”

ควำมส�ำคญัและงบประมำณ เช่น ทำงถนน

ที่ได้ปรับปรุงและขยำยถนนสำยหลัก 

ทั่วประเทศให้เป็น 4 ช่องจรำจรขึ้นไป 

ก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 

ทำงน�้ำมีกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังเพื่อ

รองรับกำรขนส่งสินค้ำ รวมถึงพัฒนำ

ท่ำเรอือื่น ๆ  เพื่อรองรบักำรท่องเที่ยว ไม่ว่ำ

จะเป็นเกำะสมยุ กระบี่หรอืภเูกต็ ส่วนทำง 

อำกำศมีกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนหลัก 

คือสุวรรณภูมิและดอนเมือง ตลอดจน 

ท่ำอำกำศยำนภมูภิำคทั่วประเทศ เพื่อรองรบั 

ปรมิำณผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น 

เพื่อทุกความสุข

อย่างเท่าเทียม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่คุณภาพบริการ
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ความส�าคญัของการพฒันาระบบราง 
พลิกโฉมที่มีมากว่า 100 ปี

แผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ระยะ 8 ปี ได้เน้นให้ควำมส�ำคญักบักำร

ปรบัเปลี่ยนรปูแบบกำรเดนิทำงและขนส่ง 

จำกทำงถนนมำสู่กำรขนส่งทำงรำงและ

ทำงน�้ำ ให้เป็นรูปแบบกำรขนส่งหลกัของ

ประเทศซึ่งเป็นรปูแบบกำรขนส่งที่มต้ีนทนุ

ต�่ำกว่ำทำงถนน ลดปัญหำที่เกิดมลพิษ

สิ่งแวดล้อม และกำรใช้พลงังำน โดยกำร

พฒันำระบบรำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คอื 

รถไฟทางคู่ เพื่อให้รถไฟสำมำรถ

วิ่งสวนกนัได้ทนัท ีไม่ต้องรอสบัหลกี ซึ่งจะ

ท�ำให้ลดระยะเวลำในกำรเดนิทำง อกีทั้ง

ยงัสำมำรถเพิ่มจ�ำนวนขบวนได้อกีด้วย 

รถไฟฟ้า เป็นระบบขนส่งมวลชน

ขนำดใหญ่ที่ส�ำคัญต ่อชีวิตคนเมือง 

เป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรเดินทำงที่

สำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำในกำรเดนิทำง

ได้มปีระสทิธภิำพมำกที่สดุ และผูใ้ช้บรกิำร

เพิ่มขึ้นทกุวนั จงึมคีวำมจ�ำเป็นต้องพฒันำ 

ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยง สำมำรถใช้

ระบบบตัรใบเดยีวแต่เดนิทำงได้ทกุรปูแบบ 

อย ่ำงบัตรแมงมุมซึ่งจะถูกพัฒนำไป

พร้อมกนัทั้งระบบ 

รถไฟความเรว็สูง เป็นเรื่องใหม่ของ

ประเทศไทย จึงเป็นกำรเรียนรู้และสร้ำง 

ไปในเวลำเดยีวกนั โดยเริ่มที่โครงกำรรถไฟ

ไทย - จนี เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกจิระหว่ำง

ไทย ลำวและจนี นอกจำกนี้ ยงัมรีถไฟ

ควำมเร็วสูงภำคใต้ (กรุงเทพมหำนคร - 

นครปฐม - ชะอ�ำ) เป็นโครงกำรร่วมทนุ

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ซึ่งกำรรถไฟ

แห่งประเทศไทยก�ำลังศึกษำเส้นทำงเพื่อ

เชื่อมต่อไปยงัสรุำษฎร์ธำน ี- ชมุพร และ

รถไฟควำมเรว็สงูภำคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรำ 

- ชลบรุ ี- ระยอง) เชื่อม 3 สนำมบนิ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงกำร EEC (Eastern 

Economic Corridor) ขณะนี้ได้เอกชนที่จะ

ร่วมลงทุนแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอ

คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 

โดยระบบรำงทั้งหมด สถำนกีลำง

บำงซื่อ จะเป็นศูนย์กลำงหรอืเป็นสถำนี

รองรบักำรเดินทำงด้วยระบบรำงทั้งหมด 

กำรพฒันำระบบรำงครั้งนี้ไม่ใช่แค่พลกิโฉม

ระบบรำงของประเทศที่มีมำกว่ำ 100 ปี 

เท่ำนั้น แต่จะพลกิโฉมเศรษฐกจิและชวีติ

ควำมเป็นอยู่ของคนไทยด้วย

ขยายท่าอากาศยานท่ัวประเทศ
รองรับปริมาณผู้โดยสารท่ีเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

อตุสำหกรรมกำรบนิในประเทศไทย 

เตบิโตอย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้ท่ำอำกำศยำน 

หลำยแห่งแออดั อย่ำงเช่น ท่ำอำกำศยำน 

สุวรรณภูมิ ที่ออกแบบไว้ส�ำหรับรองรับ 

ผู้โดยสำร 45 ล้ำนคนต่อปี แต่ปัจจบุนัม ี

ผู้มำใช้บริกำรเกือบ 60 ล้ำนคนต่อปี 

จงึจ�ำเป็นต้องขยำยอำคำรผู้โดยสำร Run 

way และอื่น ๆ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ใน

ปี 2565 ส่วนโครงกำรระยะที่ 3 ก�ำลงัอยู่

ในขั้นตอนกำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตร ี

ขณะที่ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคก็จะต้อง

พัฒนำเพื่อรองรับปริมำณผู ้โดยสำรที่

เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกนั 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้อง
ให้ความส�าคัญกับการให้บริการที่มี
คณุภาพและเป็นกับมิตรสิง่แวดล้อม

อยำกให้คนที่ใช้ระบบคมนำคมขนส่ง

ของไทยมรีอยยิ้ม มคีวำมสขุ และปลอดภยั 

ดงันั้น ภำรกจิของกระทรวงคมนำคมไม่ใช่

แค่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน

คมนำคม แต่สิ่งที่ท�ำมำกกว่ำนั้น คอืกำร

ให้บรกิำรด้ำนคมนำคมขนส่งที่มคีณุภำพ 

ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ และ

ภำยใต้แผนกำรลงทนุตำมแผนระยะ 8 ปี 

(2558 – 2565) จะท�ำให้คณุภำพโครงสร้ำง

พื้นฐำนและกำรให้บริกำรด้ำนคมนำคม

ขนส่งของไทยก้ำวขึ้นไปอยู่อันดับต้น ๆ 

ของโลก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือกระตุ้น

เศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ 

ที่เรียกว่ำ Road engine ควบคู่ไปกับ

คมนำคมที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

รำเริ่มต้นกำรเดินทำงวันนี้ด ้วยรถ

ประจ�ำทำงสำย 168 มุง่หน้ำไปบนถนน

รำมค�ำแหง ลงรถที่ป้ำยก่อนถึงแยก

ล�ำสำลี แล้วเดินต่ออีกนิดเลี้ยวซ้ำยเข้ำ

ถนนศรีนครินทร์ ประมำณ 50 เมตร 

เรำกจ็ะถงึ “Batcat Museum & Toys 

Thailand” พพิธิภณัฑ์ที่รวบรวมของเล่น

ไว้กว่ำ 60,000 ชิ้น มตีั้งแต่ไซส์จิ๋วไปจนถงึ

ใกล้เคยีงขนำดจรงิ อย่ำงเช่น แบทโมบลิ 

ที่แฟนพันธุ์แท้ของซูเปอร์ฮีโร่แบทแมน

เหน็แล้วต้องร้องว้ำวอย่ำงแน่นอน 

และหลากหลาย

อาหารจานเด็ด

เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย ฉบับนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง 

ด้วยการพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ของเล่นท่ีเต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่และตัวการ์ตูนช่ือดัง 

“Batcat Museum & Toys Thailand”

ขึ้นรถเมล์เที่ยวย่า
นรามฯ

พิพิธภัณฑ์ของเล่นเพลิดเพลิน
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นอกจำกนี้ ยงัมตีวักำร์ตูนชื่อดงัจำก

หลำกหลำยค่ำย ไม่ว่ำจะเป็น Minions, 

Arale, Doraemon หรอืแม้แต่กำร์ตนูเก่ำแก่

อย่ำง Anpanman, Astro Boy ก็มีให้ผู้ที่

ชื่นชอบได้เชยชมเช่นกนั 

พพิธิภณัฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้ำชมทกุวนั

องัคำรถงึอำทติย์ ตั้งแต่เวลำ 10.00 - 17.00 น. 

ค่ำเข้ำชม ผู้ใหญ่ 100 บำท เดก็ 60 บำท 

หลังอิ่มอกอิ่มใจกับวัยเยำว์แล้วก็

นั่งรถตุ๊ก ๆ ต่อไปอิ่มท้องกันต่อที่แหล่ง

ของกินหลังสนำมรำชมังคลำกีฬำสถำน 

ซึ่งมหีลำกหลำยเมนรู้ำนค้ำให้เลอืก มทีั้ง 

เมี่ยงปลำเผำ หมกูระทะ และมขีองหวำน

อกีมำกมำย รบัรองว่ำมำที่เดยีว

แต ่แน ่นท ้องกลับบ ้ำน

แน่นอน
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SAREX 
2019

เทียบท่าคมนาคม

SAREX 
2019

ต�ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจดัขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อซักซ้อมกำร

ปฏบิตัริะหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ

สร้ำงควำมเชื่อมมั่นว่ำเมื่อมีเหตุอุบัติภัย

ทำงอำกำศและทำงน�้ำเกิดขึ้นจะได้ให้

ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที และมี

วิธีกำรที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น 

ไม่เกิดควำมสับสนหรือท�ำงำนทับซ้อน

ระหว่ำงกันเองหรือระหว่ำงหน่วยงำนอื่น 

ซึ่งเป็นกำรด�ำเนนิกำรภำยใต้แผนกำรค้นหำ 

และช ่วยเหลืออำกำศยำนและเรือที่

ประสบภยัแห่งชำต ิ(National Search and 

Rescue Plan) ของคณะกรรมกำรแห่งชำติ

ในกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน

และเรอืที่ประสบภยั 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการ
ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจ�าปี 2562 (SAREX 
2019) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23 อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ฝึกซ้อมความพร้อมเพื่อรับมือ
อุบัติภัยทางอากาศและทางน�้า

นึ่งในภำรกิจหลักของกระทรวง 

คมนำคม นอกจำกกำรจดัให้ม ี

โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรให้ 

บรกิำรด้ำนคมนำคมขนส่ง เพื่อยกระดบั

คณุภำพชวีติของประชำชนให้เดนิทำงด้วย

ควำมสะดวก รวดเรว็ มโีครงข่ำยเชื่อมโยง

เข้ำถึงทุกพื้นที่ และคนทุกกลุ่มสำมำรถ

เข้ำถงึได้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนัแล้ว 

สิ่งที่กระทรวงคมนำคมได้ให้ควำมส�ำคัญ 

สูงสุด คือ การส่งเสริมการคมนาคม

ขนส่งทุกรูปแบบทั้งทางบก ทางน�้า 

ทางอากาศ และทางราง ให้มีความ

ปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

ซึ่งได้มกีำรด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง

การเข้าค้นหาและได้ช่วยเหลือ

อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

(Search and Rescue Exercise : SAREX) 

จึงเป็นภำรกิจที่กระทรวงคมนำคมและ

หน่วยงำนในสังกัด กระทรวงกลำโหม 

กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสขุ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงำน

ฝึกซ้อมความพร้อมเพื่อรับมือ
อุบัติภัยทางอากาศและทางน�้า
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โดยแผนค ้นหำและช ่ วย เหลือ

อำกำศยำนและเรือฯ ที่ได้จัดท�ำขึ้นจะมี

กำรปรับปรุงและพัฒนำอยู่เสมอเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏบิตัภิำรกจิที่ได้มำตรฐำน 

สำกล สอดคล้องเป็นระบบเดียวกันกับ

กำรท�ำงำนของนำนำประเทศ อนัส่งผลให้

ภำคกำรขนส่งทำงอำกำศและทำงทะเล 

ในประเทศไทยได้รบักำรยอมรบั และเป็น 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนควำมมั่นคง 

แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของประเทศว่ำมี

ควำมพร้อมที่จะรองรับและขับเคลื่อน

กำรพฒันำต่อไปในทกุ ๆ ด้ำน               

นอกจำกนี้กระทรวงคมนำคมยังมี

ศูนย์ประสำนงำนกำรค้นหำและช่วย

เหลืออำกำศยำนและเรือที่ประสบภัย 

(BKK RCC) โดยเป็นศูนย์อ�ำนวยกำรใน

กำรจดักำร รบัเรื่องและเฝ้ำระวงัเหตจุำก

ทกุช่องทำง เพื่อกรองข้อมูลควำมถูกต้อง

ก่อนท�ำกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำปฏิบัติภำรกิจเมื่อ

เกิดเหตุได้โดยตรง สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรควำมช่วยเหลือในเหตุกำรณ์

ประสบภยันั้น ๆ ท�ำให้ผู้ประสบภยัได้รบั

ควำมช่วยเหลอือย่ำงรวดเรว็ เป็นศูนย์ที่มี

ควำมพร้อมในกำรปฏบิตังิำนตลอด 24 ช.ม. 

ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่เขยีนแผนที่ (Plotter 

Officer), เจ้ำหน้ำที่ติดต่อ (Liaison Officer), 

เจ้ำหน้ำที่สื่อสำร (Communication Officer), 

เจ้ำหน้ำที่บนัทกึ (Recorder Officer), เจ้ำหน้ำที่

บรรยำยสรปุ (Briefing Officer) ฯลฯ     

กระทรวงคมนาคม มีควำมมุ่งมั่น

พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีบริกำร

ด้ำนกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน

และเรอืที่ประสบภยั รวมทั้งร่วมกำรฝึกซ้อม 

เพื่อช่วยให้ประชำชนเกดิควำมมั่นใจได้ว่ำ

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภยนัตรำยทำง

อำกำศหรอืทำงน�้ำ จะได้รบัควำมช่วยเหลอื 

อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและช่วยลดควำม

เสยีหำยต่อชวีติและทรพัย์สนิที่อำจเกิดขึ้น

ตำมมำ โดยด�ำเนินกำรด้วยวิสัยทัศน์ 

“พฒันำระบบขนส่งอย่ำงบูรณำกำร เพื่อ

ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทุก

ภำคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่ำงยั่งยืน” เพื่อให้เกิดควำม

ก้ำวหน้ำและทันต่อเหตุกำรณ์ เพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรและ

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เพียงพอกับ

ควำมต้องกำรในปัจจบุนัและอนำคตต่อไป
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ราชรถ ปักหมุด

แหล่งผลิตบ
ุคลากรการบ

ินมาตรฐานระด
ับโลก

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

เก่ียวกับบุคลากรด้านการบิน แต่มีสถาบันการศึกษาด้านการบินเพียงแห่งเดียว 

และเป็น 1 ใน 30 ประเทศท่ัวโลกที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

และผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ICAO จนสามารถเป็นสมาชิกประเภท 

Full Member โครงการ TRAINER PLUS คือ สถาบนัการบินพลเรือน รัฐวสิาหกจิ 

สังกดักระทรวงคมนาคม 

สถาบนัการบินพลเรือน

ลเรอืตร ีปิยะ อาจมุงคณุ 

ผู้ว่าการสถาบันการบิน

พลเรือน (สบพ.) กล่ำวว่ำ 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน มหีน้ำที่ผลติและ

พัฒนำบุคลำกรกำรบินให้มีคุณภำพตำม

มำตรฐำนสำกล เพื่อรองรบัอตุสำหกรรม

กำรบิน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภำค

แบบครบวงจร เป็นสถำบันที่ได้รับใบ

ประกำศนียบัตรรับรองสถาบันการฝึก

อบรมบุคลากรทางด ้ านการบิน 

(Approved Training Organization : 

ATO) ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ดังกล่ำว ICAO 

จะรบัรองเฉพำะองค์กรที่ได้ผ่ำนกำรประเมนิ 

เท่ำนั้น ดงันั้น ผูท้ี่จบหลกัสตูรจำกสถำบนั 

กำรบนิ

พลเรือนจึงสำมำรถไปท�ำงำนใน

อตุสำหกรรมกำรบนิได้ทั่วโลกและในฐำนะ

ที่เป็นสมำชกิประเภท Full Member โครงกำร 

TRAINAIR PLUS มำเป็นสมัยที่ 3 แล้ว 

จงึเตรยีมควำมพร้อมกำรยกระดบัมำตรฐำน 

ขึ้นเป็นสมำชกิในระดบั Regional Training 

Centre of Excellence (RTCE) อกีด้วย 

ผู้ว่ำกำรสถำบันกำรบินพลเรือนได้

กล่ำวถงึ กำรพยำกรณ์ของบรษิทัแอร์บสั 

บรษิทัโบอิ้ง หรอืแม้แต่ ICAO กต็ำม ล้วนแต่

ระบวุ่ำ ในอกี 20 ปีข้ำงหน้ำ ควำมต้องกำร

ด้ำนกำรบนิจะขยำยตวัเพิ่มเป็นเท่ำทวคีณู 

อำจจะมีควำมต้องกำรนักบินมำกถึง 

200,000 อตัรำ ช่ำงและพนกังำนที่เกี่ยวข้อง

อีก 200,000 อัตรำ ดังนั้น จ�ำเป็นต้อง

วำงแผนและผลิตบุคลำกรให้เพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของตลำด เพื่อไม่ให้กระทบ 

ต่ออุตสำหกรรมกำรบิน เนื่องจำกเป็น

อุตสำหกรรมที่มีควำมส�ำคัญและส่งผล

ถึงชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือในระดับ

ประเทศ
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“เราผลิตบุคลากรด้านการบิน

ตามความต้องการของตลาด อย่างเช่น 

นักบิน สายการบินต่าง ๆ  จะท�าการ

คดัเลอืกบุคลากรของตวัเองแล้วส่งมา

เรียนกับเรา ใน 1 ปีเราสามารถเปิด

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน

ได้ปีละ 4 รุ่น รุ่นละประมาณ 25 คน 

ซึ่งปัจจุบันได้ท�าการฝึกอบรมถึงรุ่นที่ 

118 แล้ว”   

จำกภำรกิจและควำมรับผิดชอบใน

กำรผลติบคุลำกรด้ำนกำรบนิ ด�ำเนนิกำร

เกี่ยวกบับรกิำรช่ำงอำกำศ บรกิำรอำกำศยำน 

และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรบิน โดยจัด 

กำรเรยีนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ

ส�ำหรบัผู้ที่สนใจศกึษำในหลกัสตูร

ของสถำบนักำรบนิพลเรอืน 

สำมำรถตดิตำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิ

ได้ที่ http://www.catc.or.th 

ทุกหลักสูตร ไม่ว ่ำจะเป็นระดับ

อนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำ ระดบัปรญิญำตร ี

ทั้งสำยงำนช่ำงอำกำศยำน 

สำยงำนด้ำนบรหิำรกำรบนิ ในด้ำน

กำรจดักำรจรำจรทำงอำกำศ กำรจดักำร

ท่ำอำกำศยำน  และกำรจดักำรกำรขนส่ง

สนิค้ำทำงอำกำศ ยงัมหีลกัสูตรวศิวกรรม

ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

กำรบนิ  รวมถงึนกับนิและหลกัสตูรฝึกอบรม 

ระยะสั้นอกีจ�ำนวนมำกกว่ำ 40 หลกัสูตร 

นอกจำกนั้น สถาบนัการบนิพลเรือน 

ยังได้จัดหลักสูตรด้ำนกำรบินในระดับ

ปรญิญำโทกำรจดักำรมหำบณัฑติ สำขำ

วชิำกำรจดักำรกำรบนิ และหลกัสูตรกำร

จดักำรกำรบนิส�ำหรบัผูบ้รหิำร เพื่อยกระดบั

มำตรฐำนกำรศกึษำด้ำนกำรบนิ และเตรยีม

บุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับ

กำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมกำรบนิของ 

ประเทศ

ในส่วนหลกัสตูรภำคอำกำศ สถาบนั

การบนิพลเรือนมหีลกัสูตรนกับนิพำณชิย์ตร ี

และนักบินส่วนบุคคล ทั้งเครื่องบินและ

เฮลิคอปเตอร์ ยังมีศูนย์ซ่อมอำกำศยำน 

ขนำดเบำที่ศูนย์ฝึกกำรบิน อ�ำเภอหัวหิน    

ซึ่งได้รับรองมำตรฐำนกำรซ่อมบ�ำรุงจำก

ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 

เป็นศูนย์ทดสอบภำษำผู้ถือใบอนุญำต 

ผู้ประจ�ำหน้ำที่หรอื ICAO Language Proficiency 

Test Center ตำมมำตรฐำนที่องค์กำรกำรบนิ

พลเรอืนระหว่ำงประเทศก�ำหนด เพื่อให้

บรกิำรกำรทดสอบภำษำองักฤษกบันกับนิ

และเจ้ำหน้ำที่ควบคมุกำรจรำจรทำงอำกำศ 

โดยกำรจดัฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื 

หลกัสตูรวชิำภำคพื้น ด�ำเนนิกำรฝึกอบรม 

ที่สถำบนักำรบนิพลเรอืน กรงุเทพมหำนคร 

ส่วนหลักสูตรวิชำภำคอำกำศด�ำเนินกำร

ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกกำรบิน อ�ำเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และศูนย์ฝึกกำรบนิ

ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
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@สถาน ีMOT

ำชพีนกับนิ น่ำจะเป็นอกีหนึ่งอำชพีที่หลำยคนใฝ่ฝันอยำกจะเป็น 

และไม่ใช่แค่ผู้ชำยเท่ำนั้นที่สนใจ เพรำะปัจจบุนัสำว ๆ หลำยคน

ก็หันมำเรียนขับเครื่องบิน และเป็นกัปตันประจ�ำสำยกำรบิน

ต่ำง ๆ มำกมำย วนันี้เรำจะพำไปรู้จกักบัอำชพีนี้ จำกครูสอนขบัเครื่องบนิ

ที่มปีระสบกำรณ์มำยำวนำนถงึ 30 ปี 

“ครูอ๊ะ” นำวำอำกำศโท อภชิำต วำทะวฒันะ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฝึก

กำรบนิ สถำบนักำรบนิพลเรอืน เป็นครสูอนกำรบนิมำตั้งแต่ปี 2533 โดยครูอ๊ะ

บอกว่ำ อำชพีนกับนิแตกต่ำงจำกอำชพีอื่นตรงที่ต้องมคีวำมรบัผดิชอบสูง 

เพรำะต้องค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัเป็นหลกั ต้องมคีวำมรู้ ฝึกฝนจนช�ำนำญ 

มวีนิยัในกำรรกัษำควำมรู้ของตวัเอง น�ำควำมรู้มำประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิตัไิด้ 

และที่ส�ำคญัต้องปฏบิตัติวัให้น่ำเชื่อถอื

“นักบินที่ดีต้องมีจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน เพราะ

นกับนิมกีฎระเบยีบทีต้่องปฏบิตัติามเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงควรต้องปฏบิตัิ

ด้วยจิตส�านึกจริง ๆ เช่น กฎคือต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นบิน 

8 ชั่วโมง แต่ถ้าจิตส�านึกดีเราต้องไม่ดื่มเลย”

ครูอ๊ะบอกว่ำ ปัจจบุนัอตุสำหกรรมกำรบนิในประเทศไทยยงัมคีวำม

ต้องกำรนกับนิอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะนกับนิเฉพำะแบบ หรอื Type Rating 

ที่ยงัขำดแคลนและมกีำรซื้อตวักนัทั้งจำกสำยกำรบนิในประเทศ หรอืแม้แต่

ต่ำงประเทศกต็ำม

ส่วนผูท้ี่สนใจอยำกเข้ำสูอ่ำชพีนกับนิ ครูอ๊ะแนะน�ำว่ำ นอกจำกต้องมี

องค์ควำมรู้เรื่องเครื่องบนิและกำรบนิแล้ว ต้องมคีวำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษ

เป็นอย่ำงมำก เพรำะต้องใช้คะแนน TOEIC สูงถงึ 750 คะแนน โดยแบ่ง

ระดบัควำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษออกเป็น 6 ระดบั ซึ่งถ้ำจะเป็นนกับนิที่บนิ

ออกนอกประเทศได้จะต้องมคีวำมรูด้้ำนภำษำองักฤษที่ระดบั 4 ขึ้นไป และ

จะต้องสอบวดัควำมรู้ทกุ ๆ 3 ปี ถ้ำอยูท่ี่ระดบั 5 ต้องสอบวดัควำมรูท้กุ 5 ปี 

แต่ถ้ำได้ถงึระดบั 6 แล้ว ไม่ต้องสอบเพิ่ม นอกจำกนี้ นกับนิยงัต้องมี

สุขภำพแข็งแรง โดยเฉพำะร่ำงกำย สำยตำและสมองต้องสัมพันธ์กัน 

เพื่อให้กำรบนิแต่ละครั้งเกดิควำมปลอดภยัสูงสดุ ทั้งต่อตวัเองและผู้อื่น

“นักบินเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องปฏิบัติ

ตัวให้น่าเช่ือถือ และที่ส�าคัญต้องปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกด้าน

ความปลอดภัย”

และข้อแนะน�าจากครูสอนการบิน
เตรียมตวัก่อน

เป็นนกับิน



1690

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

Airport

13วารสาร

Transport Guide

รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ เพิ่มบรกิำรห้องพยำบำลบนสถำนรีถไฟฟ้ำ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก

ให้กับผู้โดยสำรที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งมีบริกำรยำสำมัญประจ�ำบ้ำนและเตียงส�ำหรับ

นอนพักจนกว่ำอำกำรจะดีขึ้น  โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่สถำนีช่วยรักษำอำกำรและปฐมพยำบำลใน

เบื้องต้น และน�ำส่งเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลใกล้เคยีง

บริการห้องพยาบาลห้องพยาบาล

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

Airpor

มักกะสัน
MAKKASAN

พญาไท
PHAYA THAI

ราชปรารภ
RATCHAPRAROP

รามค�าแหง
RAMKHAMHAENG

หัวหมาก
HUA MAK

บ้านทับช้าง
BAN THAP CHANG

ลาดกระบัง
LAT KRABANG

สุวรรณภูมิ
SUVARNABHUMI

ผู้โดยสำรสำมำรถติดต่อ
ขอรับบริกำร

ห้องพยาบาลได้กับเจ้าหน้าที่
สถานีทั้ง 8 สถานี ตั้งแต่เวลา

05.30 – 00.00 น.05.30 – 00.00 น.

Airport Rail Link

บนสถานีบนสถานี รถไฟฟ้า
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กระดานข่าวราชรถ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม ยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บรกิำรและ

อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนทะเบยีนและภำษรีถ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถงึบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ 

มปีระสทิธภิำพ และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนนิโครงกำรยกระดบัมำตรฐำน 

 “เล่ือนล้อต่อภาษ”ี 65 จงัหวดั ทัว่ประเทศ

กรมการขนส่งทางบกขยายบริการ

กำรให้บริกำรรับช�ำระภำษีรถผ่ำน

ช่องทำง “เลื่อนล้อต่อภำษ”ี (Drive 

Thru for Tax) ให้ครอบคลมุ 65 จงัหวดั

ทั่วประเทศ

ขบ. ขยำยให้บรกิำรเลื่อนล้อ 

ต่อภำษ ี(Drive Thru for Tax) ไปยงั

ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัด จ�ำนวน 

64 แห่ง ที่ยงัไม่มบีรกิำรฯ และเพิ่ม

ช่องบรกิำรของส�ำนกังำนขนส่งชลบรุ ี

จำกเดมิ 17 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลำงที่

ส�ำนกังำนขนส่งกรงุเทพมหำนครพื้นที่ 

1 - 5 ส่วนภูมภิำคที่ส�ำนกังำนขนส่ง

จงัหวดัเชยีงใหม่ พษิณโุลก ขอนแก่น 

นครรำชสมีำ นนทบรุ ีรำชบรุ ีชลบรุ ี

สงขลำ สรุำษฎร์ธำน ีระยอง ตรำด 

และสระบุรี เปิดให้บริกำรเพิ่มเติม 

34 แห่ง อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรก่อสร้ำง 

31 แห่ง และจะเปิดให้บริกำรครบ

ทกุแห่งภำยในเดอืนกนัยำยน 2562

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ด�ำเนนิกำร
ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟบริเวณจุดตัดทำงรถไฟกับทำงหลวง
ชนบท สำย พท.4009 (แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 4047 – บ้ำน
ท่ำส�ำเภำใต้) อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ เพื่อสนบัสนนุรถไฟทำงคู่ 
เพิ่มควำมปลอดภยั และแก้ไขปัญหำกำรจรำจร

ทช. รบัผดิชอบถนนที่มจีดุตดัฯ กระจำยอยู่ทั่วประเทศ จ�ำนวน 
153 แห่ง ปัจจบุนัปรมิำณกำรจรำจรบนถนนดงักล่ำวมจี�ำนวนสูงขึ้น 
ท�ำให้เกิดปัญหำอุบัติเหตุรถไฟชนกับยำนพำหนะ ประกอบกบักำร
ด�ำเนินโครงกำรรถไฟทำงคู ่เพื่อพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงตำม
นโยบำยกระทรวงคมนำคม ทช. จึงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสะพำนหรือ
ทำงลอด เพื่อแก้ไขปัญหำบริเวณจุดตัดฯ และสนับสนุนโครงกำร

กรมทางหลวงชนบทเปิดใช้สะพานข้ามจดุตดั
ทางรถไฟ จงัหวดัพทัลุง สนบัสนุนรถไฟทางคู่ 
เพิม่ความปลอดภยัและแก้ไขปัญหาการจราจร

รถไฟทำงคู่ ทั้งนี้ ได้ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟบรเิวณ
จุดตัดฯ กับทำงหลวงชนบทสำย พท.4009 (แยก
ทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข 4047 – บ้ำนท่ำส�ำเภำใต้) 
อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ พร้อมถนนเชงิลำดทั้งสองฝั่ง 
ขนำด 2 ช่องจรำจร ควำมยำว 1.2 กิโลเมตร ปัจจุบัน
กำรก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชำชนได้
สญัจรเรยีบร้อยแล้ว
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
กระทรวงคมนาคม ร่วมโครงกำร “ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั

พบสื่อมวลชนจงัหวดัภูเกต็ ประจ�ำปี 2562” ณ ศำลำกลำง

จังหวัดภูเก็ต เพื่อน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรระบบขนส่งมวลชนที่จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1  

ช่วงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตภิูเกต็ – ห้ำแยกฉลอง 

กระทรวงคมนำคมได้มอบให้ รฟม. เป็นหน่วยงำนหลกั

ด�ำเนินโครงกำรระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตต่อจำก

รฟม. แถลงความคืบหน้าการด�าเนิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ที่ได้ 

ด�ำเนนิกำรศกึษำ ควำมเหมำะสมออกแบบและวเิครำะห์ผลกระทบ 

จำกสิ่งแวดล้อมแล้วเสรจ็ โดยกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แบ่งออกเป็น 

2 ระยะ ระยะที่ 1 ช่วงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตภูิเกต็ – ห้ำแยกฉลอง 

มีระยะทำง 41.7 กิโลเมตร มีจ�ำนวนสถำนีทั้งหมด 21 สถำน ี

และระยะที่ 2 ช่วงท่ำนุ่น – เมืองใหม่ ระยะทำง 16.8 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ รฟม. จะเริ่มด�ำเนนิกำรในระยะที่ 1 ก่อน 

ปัจจบุนั รฟม. ได้จดัให้มกีำรทดสอบควำมสนใจของนกัลงทนุ 

(Market Sounding) ทั้งในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดภูเก็ต 

มนีกัลงทนุทั้งชำวไทยและต่ำงชำตใิห้ควำมสนใจเข้ำร่วมกจิกรรม 

เพื่อรบัฟังข้อมูลโครงกำรเป็นจ�ำนวนมำก ทั้งนี้ คำดว่ำจะเสนอ

กระทรวงคมนำคมเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรอีนมุตัใิห้ด�ำเนนิโครงกำรฯ 

ภำยในปี 2563 ก่อนด�ำเนนิกำรคดัเลอืกเอกชนร่วมลงทนุโครงกำรฯ 

และมกี�ำหนดเปิดให้บรกิำรตำมแผนงำนภำยในปี 2567

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) (บกท.) กระทรวง
คมนาคม ได้รบัรำงวลัสำยกำรบนิยอดเยี่ยมของโลกจำกสกำยแทรกซ์ 

ประจ�ำปี 2019 จ�ำนวน 2 รำงวลั ได้แก่ รำงวลัอนัดบั 1 สำยกำรบนิ

ที่ให้บริกำรสปำเลำจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline 

Lounge Spa) และรำงวลัอนัดบั 1 สำยกำรบนิที่มพีนกังำนให้บรกิำร

ยอดเยี่ยมของเอเชยี (Best Airline Staff in Asia) 

ทั้งนี้ สกำยแทรกซ์ องค์กรที่ได้รบักำรยกย่องว่ำเป็น “รำงวลั

ออสกำร์ของอุตสำหกรรมกำรบิน” ได้ส�ำรวจควำมคิดเห็นและ

ควำมพงึพอใจของนกัเดนิทำงทั่วโลกกว่ำ 21.65 ล้ำนคน ครอบคลมุ 

100 ประเทศ ซึ่งผลจำกกำรส�ำรวจและประเมนิผลในปีนี้ บกท. 

ได้รบัรำงวลัอนัดบั 1 สำยกำรบนิที่ให้บรกิำร สปำเลำจน์ยอดเยี่ยม

ของโลกตดิต่อกนัเป็นปีที่ 5 และได้รบัรำงวลัอนัดบั 1 สำยกำรบนิที่มี

พนกังำนให้บรกิำรยอดเยี่ยมของเอเชยี พร้อมกบัได้รบักำรจดัอนัดบั

เป็น 1 ใน 10 ที่เป็นสำยกำรบนิชั้นน�ำยอดเยี่ยมของโลกปี 2019 

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) อกี 4 ประเภทรำงวลั ได้แก่ สำยกำรบนิที่ให้บรกิำรภำคพื้นที่

สนำมบนิที่ดทีี่สดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก, สำยกำรบนิที่มชีั้นประหยดั

ที่ดทีี่สดุเป็นอนัดบั 4 ของโลก, สำยกำรบนิที่มชีั้นธรุกจิที่ดทีี่สดุ

เป็นอนัดบั 7 ของโลก, และสำยกำรบนิที่มพีนกังำนต้อนรบับน

เครื่องบินที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก, และพนักงำนต้อนรับ

บนเครื่องบนิเป็นพนกังำนต้อนรบับนเครื่องบนิที่ดทีี่สดุในประเทศไทย, 

ซึ่งกำรจัดอันดับและรำงวัลที่ได้รับในครั้งนี้แสดงถึงศักยภำพ 

คุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำรและมำตรฐำนควำมปลอดภัย 

ในระดบัสำกล ของ บกท.

รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
ของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำาปี 2019
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ร่มหูกวาง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
พร้อมด้วย รศ. นรำพร จทัร์โอชำ ร่วมกจิกรรมจติอำสำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 

พระบรมรำชนิ ีประจ�ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 3 มถินุำยน 

2562 บรเิวณพระแม่ธรณบีบีมวยผม โดยม ีนำยอำคม 

เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

นำยไพรนิทร์ ชโูชตถิำวร รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวง 

คมนำคม คณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม ในโอกำสนี้ 

นำยกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ี ได้เยี่ยมชมกจิกรรม

จิตอำสำพัฒนำคู คลอง และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงำม และเยี่ยมชมควำมคืบหน้ำ

สถำนรีถไฟฟ้ำสนำมไชย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจควำมคบืหน้ำกำรก่อสร้ำงสะพำนลอย

คนข้ำมและดงูำนอ�ำนวยกำรจรำจรในช่วงเวลำเลกิเรยีน บรเิวณ

ด้ำนหน้ำวิทยำลัยนำฏศิลป สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อ�ำเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมกำร

ให้บริกำรสะพำนกลับรถบริเวณสถำนีรถไฟ

บำงบ�ำหรุ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เมื่อ

วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ณ สถำนีรถไฟ

บำงบ�ำหรุ กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม และ นำยบนุจนั 

สินทะวง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงโยธำธิกำร

และขนส่งแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว (สปป.ลำว) เป็นประธำนพธิลีงนำม

ควำมตกลงระหว่ำงรฐับำลแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

กบัรฐับำล สปป.ลำว ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงสะพำน 

มติรภำพไทย - ลำว แห่งที่ 5 (บงึกำฬ - บอลคิ�ำไซ) 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ณ ศำลำกลำง

จงัหวดับงึกำฬ จงัหวดับงึกำฬ
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ร่มหูกวาง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรซ่อมแซมสะพำนไทย - ญี่ปุ่น 

(สะพำนข้ำมล�ำน�้ำก�่ำ) จงัหวดัสกลนคร ระหว่ำง กม.ที่ 11+738 - 11+803 ในสำยทำง สน.3051 แยก ทล.223 - บ้ำนนำแก้ว พื้นที่

อ�ำเภอโคกศรสีพุรรณ และอ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร เมื่อวนัที่ 15 มถินุำยน 2562 ณ บรเิวณสะพำนฯ จงัหวดัสกลนคร

นายไพรนิทร์ ชูโชตถิาวร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 
คมนาคม ตรวจรำชกำรและตดิตำมควำมพร้อมในกำรเปิดให้

บริกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยำย ช่วงหัวล�ำโพง – 

บำงแค และช่วงเตำปูน – ท่ำพระ เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 

ณ สถำนีรถไฟฟ้ำสนำมไชย

นายไพรนิทร์ ชูโชตถิาวร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 
คมนาคม ตรวจรำชกำรและตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรก่อสร้ำง

ฐำนรำกและเสำตอม่อ Mainline (Westbound) จ�ำนวน 8 ฐำน 

ของโครงข่ำยทำงเชื่อมระหว่ำงทำงยกระดับอุตรำภิมุขและทำง

พเิศษสำยศรรีชั – วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร เมื่อวนัที่ 

5 มถินุำยน 2562 ณ พื้นที่งำนก่อสร้ำงตรงข้ำมอำคำรด่ำนเกบ็

ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ บำงซื่อ 1



นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ “โครงกำรรับรอง

มำตรฐำนรถโดยสำรสำธำรณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน” พร้อมมอบใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ 

รถโดยสำรสำธำรณะให้แก่ผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินและได้รับกำรรับรอง จ�ำนวน 19 รำย เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 

ณ ห้องมริำเคลิ แกรนด์ C โรงแรมมริำเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหำนคร
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นายไพรนิทร์ ชูโชตถิาวร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธำนเปิดงำนประชำสมัพนัธ์ “ฟื้นชำยหำด

พทัยำ คนืควำมสขุให้ประชำชน” เมื่อวนัที่ 8 มถินุำยน 2562  

ณ ชำยหำดพทัยำกลำง จงัหวดัชลบรุ ี

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและ 

รบัฟังควำมคดิเหน็ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี วนัที่ 6 มถินุำยน 2562 

ณ โรงแรมรอยลั ซติี้ กรงุเทพฯ 
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