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ข้อปฏิบัติเพื่อการขับรถปลอดภัย

ในช่วงหน้าฝน
1. เปิดไฟหน้าและหลังรถทุกครั้ง

ในขณะที่ขับรถและฝนตก จะท�ำให้สภำพอำกำศมืดครึ้ม ท�ำให้ผู้ขับขี่ไม่สำมำรถมองเห็นทำง 
ได้สะดวก กำรเปิดไฟจะเป็นอกีวธิหีนึ่งที่ท�ำให้เรำเหน็ทำง และคนัอื่นกส็ำมำรถมองเหน็เรำได้ด้วย
2. การใช้น�้าฉีดกระจกล้างสิ่งสกปรกอย่างสม�่าเสมอ

ในบำงครั้งระหว่ำงที่เรำขบัรถในขณะฝนตก ย่อมมโีคลน หรอืน�้ำที่กระเดน็มำ กำรใช้ก้ำนปัดน�้ำฝน
ก็ไม่สำมำรถที่จะช่วยอะไรได้มำก ดังนั้น กำรใช้น�้ำฉีดจึงเป็นวิธีช่วยชะล้ำงครำบโคลนได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
3. เปิดใบปัดน�้าฝนให้แรงพอดี

ในขณะที่เรำขบัรถแล้วฝนตก เรำควรปรบัระดบัใบปัดน�้ำฝนให้แรงพอดกีบัปรมิำณฝนที่ตก
4. ลดความเร็ว ลดโอกาสลื่นไถล

ในหลำยกำรวิจัยพบว่ำช่วงที่ฝนเริ่มตกใน 10 นำทีแรก เป็นช่วงที่รถมีโอกำสลื่นไถลมำกที่สุด 
เพรำะน�้ำฝนจะชะล้ำงครำบดนิ และฝุน่ละอองที่ตดิอยูบ่นพื้นถนนซึ่งมลีกัษณะคล้ำยกำรละเลงโคลน 
ดงันั้น กำรลดควำมเรว็ของรถ จงึเป็นกำรเพิ่มควำมปลอดภยัในกำรขบัขี่
5. ห้ามเหยียบเบรคจนล้อหยุดหมุนทันที

ในขณะขบัรถ หำกรถมกีำรลื่นไถลหรอืเหนิน�้ำ ห้ำมเหยยีมเบรกจนล้อหยดุหมนุในทนัท ี เพรำะอำจ
ท�ำให้เกดิอนัตรำยได้
6. ไม่ควรขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป

เนื่องจำกในขณะที่ฝนตก สภำพถนนจะเปียกลื่น และอำจไถลไปชนคันหน้ำได้ ดังนั้นต้องใช้
ระยะห่ำงในกำรหยดุเพิ่มขึ้น 
7. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน�้าท่วมขัง

ในขณะที่ขบัรถผ่ำนเส้นทำงที่มนี�้ำท่วมขงั ผู้ขบัขี่ควรหยดุรถเพื่อประเมนิสถำนกำรณ์ และขบัรถ
ผ่ำนถนนในบรเิวณที่มนี�้ำท่วมขงัน้อยที่สดุ 
8. หมั่นตรวจสอบ และป้องกันอุบัติเหตุล่วงหน้า

ผูข้บัขี่ควรตรวจสอบสภำพยำง ใบปัดน�้ำฝน ระบบสญัญำณไฟให้อยูใ่นสภำพใช้งำนได้ด ีและหมั่น
เตมิน�้ำในกระปกุฉดีน�้ำฝนอย่ำงสม�่ำเสมอ

Trick ไม่ลับ นักเดินทาง

หน้าฝน เป็นอกีหน่ึงฤดท่ีูคนขับรถ
จะไม่ค่อยชอบ ท้ังฝนตก รถติด และ
ท่ีส�าคัญอาจจะท�าให้เกิดอบัุติเหตุ 
ได้ง่าย เราขอแนะน�าวธิปีฏิบตั ิ8 ข้อ 
เพือ่การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในช่วงหน้าฝนมาบอกกัน
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กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง)
นายอธริฐั รตันเศรษฐ (ซ้าย) นายถาวร เสนเนียม (ขวา) รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคม

ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

ปัจจบัุนรัฐบาลได้มีวสิยัทศัน์ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมให้มี

ความหลากหลายไร้รอยต่อ กระจายความเจริญสูภู่มิภาค รวมท้ังเพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนและทุกระบบการเดินทาง

ระทรวงคมนาคมภายใต้การน�า

ของนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ม ี

นโยบำยค�ำนงึถงึด้ำนกำรบรกิำรประชำชน 

เป็นส�ำคัญ เพื่อให้ประชำชนได้รับควำม

สะดวกสบำย ปลอดภยั ประหยดั ยกระดบั

คณุภำพชวีติ แก้ปัญหำภำระค่ำครองชพี 

โดยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงของ

ประชำชน ลดภำระงบประมำณให้รฐับำล 

โดยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีให้

เกดิประโยชน์เตม็ประสทิธภิำพ

ลดภาระค่าครองชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เดินหน้านโยบายเร่งด่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



โดยมนีโยบำยเร่งด่วน ประกอบด้วย 

1) การแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้าง

ล่าช้า ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนด ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตประชำชน 

เช่น โครงกำรปรับปรุงถนนพระรำม 2 

2) การแก้ไขปัญหามลภาวะ ฝุน่ละออง 

ขนำดเลก็ PM 2.5 จำกรถบรรทกุ รถโดยสำร

สำธำรณะ โดยต้องเข้มงวดกับกำรตรวจ

สอบสภำพรถให้ได้เป็นไปตำมกฎหมำย  

3) ปรับเวลารถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป 

เข ้ำเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ให้สอดคล้องกับสภำพกำรจรำจรและ

กำรใช้รถใช้ถนนของประชำชนในปัจจบุนั 

4) ก�าหนดอัตราความเร็วถนน 4 ช่อง

ทางจราจรขึ้นไปให้ใช้อัตรำควำมเร็วได้

ไม่เกนิ 120 กโิลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อระบำย

กำรจรำจรให้คล่องตวัยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ให้

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องศึกษำข้อมูล และ

น�ำเสนอแผนกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วน 

ทั้ง 4 เรื่อง และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ

ก่อนเป็นแนวทำงในกำรน�ำไปบงัคบัใช้

พร้อมกันนี้กระทรวงคมนำคมได้มี

แนวทำงกำรสร้ำงทำงเลอืกใหม่ โดยกำร

ให้บรกิำรรถรบัจ้ำงโดยสำรสำธำรณะผ่ำน

แอพพลเิคชั่น และก�ำหนดแนวทำงมำตรกำร

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรรถรบัจ้ำงโดยสำร 

สำธำรณะ (TAXI) รปูแบบเดมิ โดยมอบให้

กรมกำรขนส่งทำงบก ด�ำเนินกำรศึกษำ

รปูแบบ เงื่อนไขกำรอนญุำตบรกิำรรถรบัจ้ำง 

โดยสำรสำธำรณะผ่ำนทำงแอพพลิเคชั่น 

ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อให้บริกำร

ประชำชน พร้อมศกึษำและก�ำหนดมำตรกำร

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรรถรบัจ้ำงโดยสำร

สำธำรณะ (TAXI) ในปัจจบุนัให้ได้มกีำรเพิ่ม

รำยได้ ลดรำยจ่ำย

5วารสาร



พัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง
ทำงน�้ำ พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ทางน�้าให้เป็นการเดินทางและการ
ขนส่งทางเลือกในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยเชื่อมโยงกับการ
คมนาคมขนส่งระบบอื่น ๆ  ได้ พัฒนา 
การขนส่งทางน�า้จากท่าเรอืบางสะพาน 
จ.ประจวบครีีขนัธ์ ไปท่าเรอืแหลมฉบงั 
เพื่อลดปริมาณของรถบรรทุกจาก
ภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

พัฒนำกำรคมนำคมขนส่งทำงรำง พัฒนา
รถไฟทางคู่ เพิ่มการขนส่งระบบราง 30% ภายในเวลา 
3 ปี เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์หลักในการขนส่งสินค้า 
สนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และศกึษา วจิยั และพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากรางที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้ให้
เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสูงสุดในอนาคต เพ่ือให้
บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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กระทรวงคมนาคม

พฒันำกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ พฒันา
ระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เพ่ิมศักยภาพ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานภมูภิาค ให้สามารถรองรบัผู้โดยสาร
ได้ ไม่น้อยกว่า 150 ล้านคน สนับสนุนสายการบิน
ต้นทุนต�่า (Low Cost Airline) ให้บริการประชาชนใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น และให้มีคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐานสากล
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การจัดท�าโครงการก่อสร้างของ

กระทรวงคมนาคมให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้หลกักำร 

Thai First คอื ไทยท�ำ ไทยใช้ คนไทย

ต้องได้ก่อนเป็นหลกัส�ำคญั ใช้วสัดทุดแทน

ที่ผลติจำกยำงพำรำ ในโครงกำรต่ำง ๆ  เช่น 

หลกัเขตบอกทำง หมอนรำงรถไฟ เป็นต้น 

เพื่อช่วยยกระดบัรำคำยำงพำรำ แก้ปัญหำ

รำยได้ของเกษตรกรชำวสวนยำง พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคเป็น

ศูนย์กลำงรวบรวมผลผลิต และกระจำย

สนิค้ำเกษตรออกสู่ตลำด  

ส�ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้

บริกำรประชำชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประกอบด้วย 1) ศกึษำ และจดัท�ำแผนกำร

ใช้บตัรโดยสำรเชื่อมโยงรถไฟฟ้ำทกุระบบ 

2) ศึกษำ และจัดท�ำแผนแก้ปัญหำด่ำน

เก็บเงินทำงพิเศษ และทำงหลวงพิเศษ

ระหว่ำงเมือง (Motorway) ให้รถสำมำรถ

ผ่ำนด่ำนเกบ็เงนิได้อย่ำงรวดเรว็ ลดควำม

แออดัของรถบรเิวณหน้ำด่ำน 

ที่ส� ำคัญกระทรวงคมนำคมได ้

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลใน

กำรลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน 

ด้วยกำรพัฒนำกำรมีนโยบำยให้บริกำร-

ของรถโดยสำรประจ�ำทำง ขสมก. และ 

รถร่วมโดยสำรประจ�ำทำง ให้เป็นรถโดยสำร

ปรบัอำกำศทั้งระบบ และมกีำรจดัเกบ็ค่ำ

โดยสำรเป็นระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

หรอื E–Ticket ระบบตั๋วร่วมศกึษำแนวทำง 

กำรปรบัลดอตัรำค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำ โดย 

ไม่มผีลกระทบต่อสญัญำ ศกึษำแนวทำง 

กำรปรับลดค่ำผ่ำนทำงพิเศษทุกประเภท 

(ทำงพิเศษ ทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง

โทลล์เวย์) ตั้งแต่ 5 – 10 บำท โดยไม่มี

ผลกระทบต่อสัญญำ ซึ่งได้ให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องศกึษำแนวทำง พร้อมน�ำเสนอ

แผนงำนแนวทำงกำรปฏบิตั ิ ให้แล้วเสรจ็ 

โดยเรว็

กระทรวงคมนาคม ได้เดินหน้า

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานโดยมีเป้าหมาย 

เดียวกัน คือมีการผลักดันยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

ภายใต้การท�างานของทุกโครงการที่มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นส�าคญั
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

นนี้เอน็เตอร์เทน เลนซ้ำยจะพำ

ท่ำนนั่งรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) 

สำยสีน�้ำเงิน (ส่วนต่อขยำย) 

ที่ขณะนี้เปิดบริกำรเดินรถฟรี ถึงวันที่ 28 

กนัยำยน 2562 โดยขึ้นจำกสถำนหีวัล�ำโพง 

ไปยงั “สถานีสนามไชย” ซึ่งตวั สถำนีมี

ควำมวจิติรงดงำมที่ถอืว่ำเป็นสถำนรีถไฟฟ้ำ 

ที่สวยที่สดุ ... เมื่อขึ้นจำกชำนชำลำไปยงั

ชั้นบนของสถำน ีจะได้สมัผสักบัควำมวจิติร

อลงักำรของกำรตกแต่งแบบไทย ที่ได้รับ

แรงบันดำลใจจำกสถำปัตยกรรมสมัย

รตันโกสนิทร์ตอนต้น สำมำรถหำมมุถ่ำยรปู

สวย ๆ ได้เยอะมำก และเมื่อออกทำง

ประตทูำงออกที่ 1 ก็จะได้พบกับควำม

สวยงำมของพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยำม

สัมผัสบรรยากาศเอกลักษณ์ความเป็นไทย

นั่งรถไฟฟ้า 

ถ้าคุณมีวนัหยุดเพยีง 1 วนั คุณจะเท่ียวท่ีไหน ท่ีได้ช่ืนชมท้ังบรรยากาศสวยงาม 

และได้รบัความรู้อกีด้วย

MRT
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“มิวเซียมสยาม” เป็นพพิธิภณัฑ์กำรเรยีนรู้ที่สร้ำงสรรค์ควำมแปลกใหม่ให้กบักำรชมพพิธิภณัฑ์ กระตุ้นให้

เกดิกำรเรยีนรู้ มกีำรจดัแสดงเรื่องรำวผ่ำนเทคโนโลยสีมยัใหม่ ที่ท�ำให้ดูน่ำสนใจและเข้ำถงึกบัผู้เข้ำชม มเีทคนคิ

ในกำรเล่ำเรื่องพร้อมกบัตั้งค�ำถำมชวนสงสยักลบัมำยงัผู้เข้ำชม เช่น ไทยรเึปล่ำ?  ไทยแค่ไหน?

ภำยในมวิเซยีมสยำม จะแบ่งห้องจดันทิรรศกำรออกเป็น 14 ห้อง ที่เล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกบัควำมเป็นมำของ

ประเทศไทยตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ทั้งศลิปวฒันธรรม ควำมเชื่อ  อำหำร  กำรแต่งกำย  ควำมนยิม  รวมไปถงึ

กำรแสดงควำมเป็นไทยในรูปแบบต่ำงๆ ท�ำให้เพลดิเพลนิ สนกุสนำน กบักำรชมเรื่องรำวต่ำงๆ มกีำรเล่นเกมใน

แต่ละห้องท�ำให้กำรชมพพิธิภณัฑ์ในครั้งนี้ไม่น่ำเบื่อ และท�ำให้คณุเพลดิเพลินกบัวนัหยดุของคณุได้อกีด้วย
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เทียบท่าคมนาคม

ำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน

ทำงรำงในระบบรถไฟฟ้ำ คอื

หนึ่งในภำรกิจส�ำคัญเพื่อให้

ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงโดยเฉพำะ

รถไฟฟ้ำซึ่งเป็นกำรเดินทำงที่ส�ำคัญใน

พื้นที่เมอืง มมีำตรฐำนควำมปลอดภยัและ

กำรบรกิำรสงูสดุ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ด�ำเนนิงำนตำม

นโยบำยกระทรวงคมนำคม จดัตั้งศูนย์ฝึก

อบรมบคุลำกรระบบรำง (Training Center) 

ขึ้น โดยใช้พื้นที่ภำยในศนูย์ซ่อมบ�ำรงุรถไฟ

คลองบำงไผ่ ของรถไฟฟ้ำมหำนครสำย

ฉลองรชัธรรม (MRT สำยสม่ีวง) ที่มคีวำม 

ทันสมัยและมีควำมพร้อม โดยศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม.

ด้วยภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

การให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ท้ังทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ และทางราง 

เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ รวมถงึพฒันาการคมนาคมให้มีความหลากหลาย 

ไร้รอยต่อ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า

อบรมฯ เป็นอำคำร 2 ชั้น ภำยในประกอบ 

ด้วยห้องฝึกอบรมมีทั้งภำคทฤษฎีและ 

ภำคปฏบิตั ิมอีปุกรณ์จ�ำลองกำรขบัเคลื่อน

และอุปกรณ์ส�ำหรับฝึกใช้งำนเสมือนจริง

อยู่อย่ำงครบครนั 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลำกรระบบรำง 

รฟม. จดัตั้งเพื่อพฒันำศกัยภำพบคุลำกร

ของ รฟม. รวมทั้งมีบุคลำกรผู้ให้บริกำร

รถไฟฟ้ำทั่วประเทศ  ได้แก่ บรษิทั ทำงด่วน 

และรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

(BEM)  ผู้ให้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT บรษิทั 

รถไฟฟ้ำ รฟท. จ�ำกดั ผู้ให้บรกิำรรถไฟฟ้ำ

แอร์พอร์ตเรยีลลิ้ง และบรษิทั ระบบขนส่ง 

มวลชนกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) ผูใ้ห้บรกิำร

รถไฟฟ้ำ BTS  

ด้วยมาตรฐานสากล
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2553 – 2572) เพื่อบรรลเุป้ำหมำยกำรขบัเคลื่อน

และพัฒนำกำรคมนำคมระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทย

ในระยะยำว

ในเบื้องต้นได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมพนักงำนควบคุม

รถไฟฟ้ำและพนักงำนควบคุมกำรเดินรถ เปิดหลักสูตรเข้มข้น 

เพิ่มควำมเชี่ยวชำญในกำรเดนิรถไฟฟ้ำ โดยมแีผนกำรฝึกอบรม 

2 หลักสูตร หลักสูตรขั้นต้น ระยะเวลำอบรม 6 สัปดำห์ 

ประมำณ 231 ชั่วโมง รุ่นละ 30 คน และหลกัสูตรขั้นสูง ระยะ

เวลำอบรม 2  สปัดำห์ ประมำณ 68 ชั่วโมง รุ่นละ 30 คน 

รฟม. ให้ควำมส�ำคญัในทกุหลกัสูตรทกุขั้นตอน มกีำรเรยีน

ทฤษฎีที่เข้มข้น แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ควำมรู้ทั่วไปเรื่อง

รถไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัย และคุณภำพชีวอนำมัย กำรจัดกำร

ในเหตกุำรณ์ภำวะฉกุเฉนิ กำรปฏบิตักิำรของกำรเป็นผูค้วบคมุรถ 

กฎระเบยีบกำรขบัรถไฟ กำรปฏบิตังิำนในทกุส่วน ในส่วนของ

ภำคปฏบิตักิจ็ะมกีำรฝึกปฏบิตัจิรงิ ทั้งกำรเตรยีมรถ กำรดแูลรถ 

กำรฝึกขับรถ รวมไปถึงกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้ 

ผูฝึ้กอบรมได้แก้ไขสถำนกำรณเ์สมอืนจรงิ โดยเฉพำะเรื่องของ

ควำมปลอดภยั  

ส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถน�ำใบรับรองผลกำร

ฝึกอบรมไปประกอบกำรขอใบอนญุำตจำกกรมกำรขนส่งทำงรำง 

ตำมพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ที่จะใช้ก�ำกบั

ดูแล มำตรฐำนควำมปลอดภยั และกำรประกอบกจิกำรขนส่ง

ทำงรำงในอนำคตต่อไป

โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิควำมรู้ พฒันำทกัษะและควำมเชี่ยวชำญ

แก่บุคลำกรเป็นส�ำคัญ ตลอดจนสำมำรถออกใบขับขี่ส�ำหรับคน

ขับรถไฟฟ้ำได้ตำมมำตรฐำนสำกลและสำมำรถผลิตบุคลำกรได้

เพยีงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศ สอดคล้องกบัแผนแม่บท

ระบบขนส่งทำงรำงในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล (M-MAP) 
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สอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงได้ท่ีหมำยเลข 1690 ตลอด 24 ชม.
หรือ ติดตำมข้อมูลได้ท่ี https://www.facebook.com/pr.railway/

“ท�างานอยูท่ี่น่ีมา 5 ปี แต่เพิง่มาเป็นครูฝึกได้ 1 ปี นับว่า

เป็นประสบการณ์ท่ีด ีทีไ่ด้มาท�าหน้าท่ีนี ้เพราะก่อนท่ีจะมา

เป็นครูฝึก กเ็คยผ่านการอบรมในหลักสตูรเช่นเดยีวกนัน้ี 

รู้สึกประทับใจและมีความคิดว่าอยากจะเป็นครูฝกึบ้าง 

เลยต้ังใจและต้ังม่ันจนได้เป็นครูฝึกจนทุกวนัน้ี”

วัญชนก พิมพกรรณ์ หรอื “จอย” พนกังำนบรหิำร

ระดบั 6 ส่วนงำนกองก�ำกับกำรเดินรถฝ่ำยปฏิบัติกำร 

ศนูย์ฝึกอบรมบคุลำกรระบบรำง กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนำคม เริ่มด้วยกำรเล่ำถึง

สิ่งที่จดุประกำยในกำรก้ำวจำกผู้เคยฝึกอบรมสู่กำรเป็นครูฝึก

โดยเส้นทำงก่อนเป็นครูฝึกก็ต้องท�ำงำนในแผนกเหมือน

กบัเพื่อนๆ คนอื่น เมื่อเปิดรบักไ็ปสมคัรคดัเลอืก โดยเริ่มต้นจำก

กำรเป็นนกัเรยีนก่อน กำรจะมำเป็นนกัเรยีนที่นี่ทกุคนจะต้องผ่ำน

โอเปอเรเตอร์ของแต่ละหน่วยงำนมำก่อน คณุสมบตัจิะคล้ำย ๆ  กนั 

เบื้องต้นจะต้องมอีำยไุม่ต�่ำกว่ำ 25 ปี สญัชำตไิทย สขุภำพร่ำงกำย

แขง็แรง  ทดสอบเรื่องของตำบอดส ี มทีกัษะด้ำนกำรอ่ำน เขยีน 

ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรเป็นโอเปอเรเตอร์ของแต่ละ

บรษิทัมำก่อน ซึ่งคณุสมบตักิไ็ม่น่ำจะต่ำงกนัมำก เพรำะทกุที่จะ

มกีำรคดัเลอืก กำรขบัรถ กำรตรวจสอบจติวทิยำพนกังำน จงึจะ

ผ่ำนกำรคดัเลอืกมำฝึกอบรม 

ส�ำหรักำรบเรียนกำรสอนที่นี่จะมีทั้งภำคภำคทฤษฎีและ

ภำคปฏบิตั ิ โดยภำคทฤษฎมี ี 3 ส่วนหลกั คอื ควำมรู้ทั่วไปเรื่อง

รถไฟฟ้ำ ควำมปลอดภยั คณุภำพและชวีอนำมยั กำรจดักำรใน

เหตกุำรณ์ภำวะฉุกเฉิน กำรปฏิบัติกำรของกำรเป็นผู้ควบคุมรถ 

ระเบียบ ซึ่งส่วนนี้จะมเีกณฑ์อยู่ที่ 70 เปอร์เซนต์ หลงัจำกเรยีน

ทฤษฎแีล้ว จะพำผูฝึ้กอบรมไปเรยีนภำคปฏบิตั ิซึ่งจะต้องมกีำรพำ

ไปขบัรถไฟฟ้ำ จรงิ ๆ  แล้วจะมกีำรจ�ำลองเหตกุำรณ์ คนตกไปในรำง

เรำจะสำมำรถ จดักำรอะไรได้หรอืไม่ ถ้ำไม่ได้ กไ็ม่ผ่ำนกน่็ำเสยีดำย 

เพรำะมหีลำยคนที่อบรมมำเป็นเดอืน ๆ แต่กม็ำตกในภำคปฏบิตัิ

ควำมสนใจในกำรเป็นครูฝึก “จอย” บอกว่ำ เริ่มต้นจำก

กำรที่ได้มโีอกำสเรยีนมำ ได้เหน็ ได้รูอ้ะไรหลำย ๆ อย่ำงจงึอยำก

จะมำถ่ำยทอด ให้คนอื่นได้รบัรู้เรื่องรำวจำกเรำบ้ำง มคีวำมสขุ

กบักำรได้ส่งต่อควำมรู ้ได้สอนคนรุน่ใหม่ ๆ  และที่ส�ำคญัรูส้กึภูมใิจ 

ในตวัเองในกำรแชร์ และส่งต่อควำมรู้ดงักล่ำว ซึ่งภำรกจิของครฝึูก

ในแต่ละวนัไม่ได้สอนตลอด 8 ชั่วโมงกต้็องมำท�ำงำนให้แผนกด้วย 

เพรำะคนในแผนกจะท�ำหน้ำที่เป็นครูสอนกนัหลำยคน แบ่งตำม

ควำมถนดัและควำมเชี่ยวชำญของแต่ละคนไป  

เคลด็ลบัของ “จอย” จำกประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนมำ 5  ปี 

และผนัตวัเองมำเป็นครูสอน 1 ปี  คอืกำร “แชร์ประสบการณ์” 

เพรำะบำงคนอำยุมำกกว่ำเรำ ผ่ำนประสบกำรณ์มำมำกกว่ำ 

เขำกม็สีทิธิ์ที่จะมำเล่ำเรื่อง โดยเฉพำะกำรจดักำรเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ 

แล้วยิ่งเรำต้องประสำนงำน หรอื สอนงำนกบัคนหลำย ๆ บรษิทั 

หลำยโอเปอร์เรเตอร์ เรำก็จะได้รู้มำกขึ้น ก็เหมือนเรำเป็นคลัง

ควำมรู้ ที่พร้อมจะถ่ำยทอดต่อไป และนี่จงึเป็นเสมอืนคณุสมบตัิ

ที่ส�ำคญัของคนที่จะมำเป็นครูฝึกที่นี่ คอื “ต้องมใีจรัก พร้อมทีจ่ะ

เปิดรับเรื่องราวต่าง ๆ และรักในการแบ่งปันประสบการณ์ 

ความรู้ และส่งต่อให้กับคนอื่นด้วย ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นครู

อย่างแท้จริง”

“ประสบการณ์”
คือคลังความรู้

ที่พร้อมรับ

และถ่ายทอดต่อ

พนกังานบริหารระดบั 6 
ส่วนงานกองก�ากับการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการ 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง

ขวัญชนก พิมพกรรณ์

@สถาน ีMOT



ขบวน 31

ขบวน 32

13วารสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้โดยสำรทำงด้ำนภมูภิำค

ตะวนัตก โดยให้ขบวนรถด่วนพเิศษทกัษณิำรถัย์ ที่ 

31/32 กรุงเทพ - หำดใหญ่ - กรุงเทพ หยุดรับ-ส่ง

ผู้โดยสำรที่ สถำนบ้ีำนโป่ง เป็นกำรทดลองขบวนละ 

1 นำที ตำมก�ำหนดเวลำดังนี้

Transport Guide

สอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงได้ท่ีหมำยเลข 1690 ตลอด 24 ชม.
หรือ ติดตำมข้อมูลได้ท่ี https://www.facebook.com/pr.railway/

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดยเป็น “การทดลองช่ัวคราว” เวลา 6 เดือน

ประกาศประกาศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม

หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ สถานีบ้านโป่ง
เป็นการทดลองขบวนละ 1 นาที

จะถงึสถานเีวลา 16.28 น. 
และออกจากสถานีเวลา 16.29 น.

จะถงึสถานเีวลา 08.42 น.
และออกจากสถานีเวลา 08.43 น.

ขบวน 31

ขบวน 32
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กระดานข่าวราชรถ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม 

พัฒนำกำรให้บริกำร รับช�ำระภำษีรถประจ�ำปี เพื่อสร้ำง

มำตรฐำนคณุภำพกำรบรกิำรภำครฐัที่สำมำรถเข้ำถงึประชำชน 

ได้อย่ำงเท่ำเทยีม ได้หลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้ประชำชน

สำมำรถเลือกใช้บริกำรช�ำระภำษีรถประจ�ำปี ได้ล่วงหน้ำ 

ซึ่งด�ำเนนิกำรได้ก่อนครบอำยภุำษ ี90 วนั 

ทั้งนี้ ขบ. ได้น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเข้ำมำมส่ีวนส�ำคญั

ในกำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ เน้นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้ประชำชนเลอืกช�ำระภำษรีถประจ�ำปี ผ่ำนอนิเทอร์เนต็ที่

เวบ็ไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรอืเลอืกช่องทำงกำรช�ำระ 

ภำษรีถประจ�ำปีแบบ One Stop Service และบรกิำร “เลื่อนล้อ

ต่อภำษ ี(Drive Thru for Tax)” ที่ส�ำนกังำนขนส่งจงัหวดัทกุแห่ง

ทั่วประเทศ หรือหน่วยบริกำรรับช�ำระภำษีรถเคลื่อนที่ใน 

วนัเสำร์-อำทติย์ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภำษ ี(Shop Thru for Tax)”  

ที่ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีทั้ง 14 สำขำ ได้แก่ สำขำลำดพร้ำว 

รำมอนิทรำ รชัดำภเิษก บำงปะกอก ส�ำโรง(ปู่เจ้ำ) บำงนำ 

อ่อนนุช เพชรเกษม สุขำภิบำล 3 บำงบอน สุวินทวงศ์ 

แจ้งวัฒนะ บำงใหญ่ สมุทรปรำกำร ศูนย์บริกำรร่วม 

G-point (เซน็ทรลัเวลิด์ เซน็ทรลัศำลำยำ เซน็ทรลัเวสต์เกต) 

90 วัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
แนะประชาชนเลือกช�าระภาษีรถล่วงหน้า

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงสะพำน

คอนกรตีข้ำมคลองกะปง ในพื้นต�ำบลท่ำนำ อ�ำเภอกะปง จงัหวดัพงังำ และได้

จดักำรประชมุกำรมส่ีวนร่วมภำคประชำชนช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดยได้มมีตใิห้ตั้งชื่อ

สะพำนแห่งนี้ว่ำ “สะพำน ประชำรฐัร่วมใจ” 

กำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตข้ำมคลองปะกง เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อทดแทน

สะพำนเดิมที่เป็นสะพำนไม้และช�ำรุดเสียหำย ทช. จึงก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต

ข้ำมคลองกะปง เพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อน ยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชน

ให้สำมำรถสัญจร ไป – มำ และขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรไปสู่ปลำยทำงได้

อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ตำมนโยบำยของ

นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปัจจุบันด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และเปิดให้ประชำชนได้ใช้สญัจรเรยีบร้อยแล้ว

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองกะปง

กรมการขนส่งทางบก

ที่ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค ศูนย์กำรค้ำธญัญำพำร์ค ศรนีครนิทร์ 

และได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมคมนำคมเชิงสะพำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 

ในวนัจนัทร์-วนัศกุร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 15.00 น.

กรมทางหลวงชนบท
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การท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม จดัพธิลีงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจ 

(MOU) ระหว่ำง กทท. โดยท่ำเรอืระนอง และ Hambantota International Port Group PVT Ltd. 

ท่ำเรอืฮมัปันโตตำ สำธำรณรฐัสงัคมนยิมประชำธปิไตยศรลีงักำ ซึ่งเป็นหนึ่งในท่ำเรอืกลุม่ประเทศ 

BIMSTEC (บงัคลำเทศ อนิเดยี ศรลีงักำ พม่ำ และไทย) เมื่อวนัที่ 21 สงิหำคม 2562 

ท่าเรือฮัมปันโตตาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกับ

บนัทกึควำมเข้ำใจดงักล่ำว 

เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำง 

ท่ำเรอืกบัท่ำเรอื (Port - to - Port 

Cooperation) เพื่อเสรมิสร้ำงควำม 

สมัพนัธ์ระหว่ำง ท่ำเรอืทั้งสองแห่ง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรใน 

กำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือ กำร- 

ปฏบิตักิำรภำยในท่ำเรอื กำรตลำด

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรสื่อสำร กำรเชื่อมโยงเครอืข่ำย

ของท่ำเรอื กำรพฒันำอตุสำหกรรม 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัธรุกจิท่ำเรอื 

ซึ่งทั้งสองท่ำเรอืจะต้องจดัประชมุ

กำรด�ำเนนิงำนเชงิปฏบิตักิำรร่วมกนั 

(Joint Working Group Meeting) 

เป็นประจ�ำทกุ 2 ปี เพื่อผลกัดนั

ให้เกดิกำรด�ำเนนิงำนและกจิกรรม 

ต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมร่วมมอือย่ำง

เป็นรูปธรรม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย กลุ ่มบริษัทที่ปรึกษำ และ

บรษิทัผูร้บัจ้ำง/ผูร้บัสมัปทำนงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำทกุสำย

ในควำมรับผิดชอบของ รฟม. ร่วมประชุมระดมควำมคิดเห็นเป็น

กรณีเร่งด่วน เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ณ ส�ำนักงำนสนำม

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสส้ีม ถนนพระรำมเก้ำ เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ

เพื่อด�ำเนนิกำรตำมข้อสั่งกำรของ นำยศกัดิ์สยำม ชดิชอบ รฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ให้หน่วยงำนในสงักดัซกัซ้อมกำรปฏบิัติ

เกี่ยวกบักำรตดิตำมข่ำวสำรและกำรรำยงำนเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เกดิขึ้น 

โดยเฉพำะเรื่องของอบุตัเิหตทุี่เกดิควำมเสยีหำยมำก

รฟม. ประชุมระดมความเห็นในการด�าเนินงาน
ก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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ร่มหูกวาง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

เป็นประธำนพิธีเปิดทดลองให้บริกำรเดินรถไฟฟ้ำ

สำยสเีขยีว ช่วงหมอชติ – สะพำนใหม่ – คูคต 

จ�ำนวน 1 สถำน ีจำกสถำนหีมอชติ (N8) ไปยงัสถำนี

ห้ำแยกลำดพร้ำว (N9) เมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม 2562 

เวลำ ณ สถำนห้ีำแยกลำดพร้ำว โดยม ีนำยศกัดิ์สยำม 

ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม นำยชยัวฒัน์ 

ทองค�ำคูณ ปลดักระทรวงคมนำคม ร่วมพธิี

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหำรกระทรวงฯ หัวหน้ำหน่วยงำน 

ในพื้นที่ รบัฟังปัญหำกำรคมนำคมขนส่งในพื้นที่ อ.ศขีรภมู ิจ.สรุนิทร์ 

เมื่อวนัที่ 18 สงิหำคม 2562
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม รบัฟังกำร

บรรยำยสรุปกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

ส�ำคัญของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง

คมนำคม ณ แขวงทำงหลวงสรุนิทร์ เมื่อวนัที่ 

18 สงิหำคม 2562 ณ ห้องประชมุแขวง

ทำงหลวงสรุนิทร์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่

ตรวจจดุกลบัรถบนทำงหลวงหมำยเลข 

226 ที่ กม.137+600 และ กม.140+300 

ต. สองชั้น อ.กระสงั จ.บรุรีมัย์ เมื่อวนัที่ 

18 สงิหำคม 2562



นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ร่วมพิธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคว่ำด้วยกรอบงำนกำร

สนบัสนนุเพื่อกำรพฒันำของสหประชำชำต ิ เรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนกำรขนส่ง

ทำงน�้ำ (Regional Workshop on “United Nations Assistance Framework : 

A Process to mainstream the maritime sector”) เมื่อวนัที่ 19 สงิหำคม 2562 

ณ ศูนย์กำรประชมุสหประชำชำต ิกรงุเทพฯ

18 วารสาร

ร่มหูกวาง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

มอบนโยบำยกำรด�ำเนินงำนให้กับผู้บริหำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

พร้อมทั้งเยี่ยมกำรปฏบิตังิำนกำรท่ำเรอืฯ ในบรเิวณเขตรั้วศลุกำกร เมื่อวนัที่ 

7 สงิหำคม 2562



19วารสาร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม รบัข้อร้องเรยีนกำรก่อสร้ำงสนำมบนินครปฐมจำก

ประชำชนในพื้นที่ต�ำบลบำงระก�ำ อ�ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

เมื่อวนัที่ 19 สงิหำคม 2562 ณ ห้องประชมุกระทรวงคมนำคม

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจรำชกำรและติดตำมแผนพัฒนำงำนคมนำคม 

เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในวันที่ 13 สิงหำคม 2562 

ณ ท่ำอำกำศยำนนครศรธีรรมรำช

นายชยัวฒัน์ ทองค�าคณู ปลดักระทรวงคมนาคม เปิดงำนสมัมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมลูของโครงกำรและกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ครั้งที่ 8 โครงกำรศกึษำพฒันำเมอืงกบัระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง “TOD คมนำคมสร้ำงเมอืง เมอืงสร้ำงสขุ สขุสร้ำงได้” 

พร้อมกล่ำวปำฐกถำพิเศษเรื่อง “คมนำคมร่วมสร้ำงเมือง ท้องถิ่นร่วมสร้ำงสุข” เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมเซนทำรำ 

แกรนด์ มริำจ บชี รสีอร์ท พทัยำ จ.ชลบรุี



เพ�่อคุณภาพชีว�ตของประชาชนในเมืองและปร�มณฑล 
และแก ไขปญหาการจราจรอยางยั่งยืน

ยกระดับการเดินทางและชีว�ตในเมือง

กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 0 2281 3000 โทรสาร 0 2281 3959 www.mot.go.th

ยกระดับการเดินทางและชีว�ตในเมือง

คมนาคมรวมเปนหนึ่ง เพ�่อความสุขของคนไทยทุกคนคมนาคมรวมเปนหนึ่ง เพ�่อความสุขของคนไทยทุกคน
One Transport for AllOne Transport for All

ยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปน
ศูนยกลางการเดินทาง และพัฒนา
ใหเปนเมืองใหม ภายใตแนวคิด
การพัฒนาพ�้นที่ โดยรอบสถานี
ขนสงมวลชน (TOD) และแนวคิด
เมืองอัจฉร�ยะนาอยู Smart City

พัฒนาทาเทียบเร�อโดยสาร
ในแมน้ำเจาพระยา

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
บร�การรถโดยสาร ขสมก.

ปรับปรุงคุณภาพบร�การ
และปรับเสนทางรถโดยสารสาธารณะ 
เพ�่อเชื่อมตอการเดินทาง
ของกับโครงขายระบบราง

ขยายโครงขายรถไฟฟา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปร�มณฑล 
ตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑล

ผลักดันโครงการพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะในเมืองหลัก
ไดแก จ.ภูเก็ต เชียงใหม นครราชสีมา 
ขอนแกน และพ�น้ท่ีพ�เศษใหเหมาะสม
และสอดคลองกับขนาดเศรษฐกิจ
และสังคมของเมือง

กอสรางถนนและสะพาน
แก ไขปญหาจราจรในปร�มณฑล
และภูมิภาค พัฒนาสิ�งอำนวยความสะดวกของสถานี

และยานพาหนะเพ�่อรองรับการเดินทาง
ของคนทุกกลุมดวยการออกแบบ
อารยสถาปตย

เพ�่อคุณภาพชีว�ตของประชาชนในเมืองและปร�มณฑล 
และแก ไขปญหาการจราจรอยางยั่งยืน


