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รุนที่ 1

นบส.คค. 1

ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

กระทรวงคมนาคมไดพัฒนาการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคม

ขนสงทุกระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการเสริมสรางศักยภาพของประเทศสูการเปนศูนยกลาง

การคมนาคมขนสงและจราจร  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560 – 2564)  

ซ่ึงการท่ีจะสามารถนำแผนดังกลาวไปสูการปฎิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

และประสบความสำเร็จไดน้ัน ตองมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะการเตรียม 

ความพรอมของบุคลากร 

วันนี้จึงขอแนะนำหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม 

รุนท่ี 1 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีกระทรวงคมนาคมจัดข้ึนเพ่ือสนองนโยบายดังกลาว 

และเปนหลักสูตร ท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

การฝกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับป พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน ก.พ. 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม ใหกับนักบริหารท้ังในสวนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจในหนวยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมท้ังหนวยงานภายนอก 

ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดเตรียมความพรอมในการเขาสูตำแหนงประเภทบริหาร 

โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  รวมถึงการศึกษาดูงานใหผูเขารับการฝกอบรม 

ไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาผูอ่ืน มีกำหนดการฝก 

อบรมระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 44 วัน

นายชัยวัฒน ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธีเปด 

และปดการฝกอบรมพรอมมอบวุฒิบัตรและไดกลาวแสดงความยินดีและ

ใหโอวาทแกผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา “การเขารับการฝก 

อบรมในหลักสูตรนี้ ถือเปนชวงเวลาที่มีคา ควรแกการเรียนรูเพื่อที่ 

จะกาวไปสูการเปนนักบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป การรับฟงวิทยากร 

ผูมีประสบการณ และการศึกษาดูงาน
4 วารสาร
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นอกจากน้ัน ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นบส.คค.รุนท่ี 1 ยังไดรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมดวยตระหนักดีถึงสภาพปญหาสังคมในปจจุบันท่ีสงผลตอชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชน อาทิเชน การจัดกิจกรรมนำผูสูงอายุจากบานพักคนชรามาเย่ียมชมการใหบริการสาธารณของกระทรวงคมนาคม โดยการเดินทาง 
ดวยรถไฟฟาไปยังสถานีตาง ๆ โครงการความปลอดภัยหนาโรงเรียนบานหลังสอด และมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบานทุงวิทยพัฒน โรงเรียน 
บานคลองโตนด และโรงเรียนบานหลังสอด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี และการบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน

สำหรับทานผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ท้ังหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจ 
สามารถสมัครเขารับการฝอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุนที่ 2 ซึ่งจะเปดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
ฝายพัฒนาบุคคล กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จะมีสวนชวยใหทุกทานไดรับประสบการณ สามารถมองเห็นภาพอนาคตของกระทรวงคมนาคมและทิศทางของ 

ประเทศ ผมเชื่อมั่นวา ดวยศักยภาพของทุกทานจะชวยพัฒนากระทรวงคมนาคมใหสามารถรองรับภารกิจ 

ในการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน นำความรูท่ีไดรับท้ังจากในและนอกหองเรียนมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน 

ของทาน ส่ิงท่ีจำเปนสำหรับการเปนนักบริหารท่ีดีคือความสามารถในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 

ใหมีความทันสมัย เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคมได นอกจากการพัฒนาตนเองแลว ทานยัง 

ตองมีความสามารถในการรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปสูการบริหารงานใหเกิดการปฏิบัติอยางเกิดผล 

อันจะเปนผลดีตอตัวทานเอง ตอองคกร และตอประเทศชาติ และขอใหทุกทานตระหนักอยูเสมอวาทาน 

เปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนกระทรวงคมนาคมและประเทศชาติ นอกจากภารกิจท่ีตองรับผิดชอบแลว 

ทานจะตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาอีกดวย”

หลักสูตร นบส.คค.จึงเปนหลักสูตรที่สามารถเตรียมความพรอมใหกับผูบริหาร เพื่อเปนผูนำในยุค Thailand 4.0 และยังเปนการสรางเครือขายผูนำ 
ที่สามารถทำงานรวมกันแบบบูรณาการเพื่อมุงสูการพัฒนา เสริมสรางวิสัยทัศน รวมของนักบริหารระดังสูงในภาพรวมของการบริหารนโยบายภาครัฐ 
สงเสริมการแลกเปล่ียนทัศนคติและแนวคิดของผูบริหารระดับสูง ประการสำคัญคือ การเปนนักบริหารท่ีมึคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการท่ีดี 
ทั้งในการบริหารเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนการแกปญหาและการพัฒนาตลอดจนสามารถ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู 
การปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชนตอประเทศชาติอยางยั่งยืน 
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

ริ่มต้นด้วยกำรนั่งรถประจ�ำทำงไป
ลงที่ ปำกเกรด็ ต่อด้วยนั่งเรอืข้ำมฟำก
ไปตะลยุตลำดรอบเกำะที่เตม็ไปด้วย 

ร้ำนค้ำมำกมำย จนเลือกไม่ถูกเลยว่ำ
จะรับประทำนอะไรก่อนดี แต่สุดท้ำย
เรำก็ตัดสินใจชิม ทอดมันหน่อกะลำ 
เมนูยอดนิยมของที่นี่ อร่อยจนต้องซื้อ
เพิ่มเลยทีเดียว

เกาะกลางแม่น�้าเจ้าพระยา 

แหล่งชุนชนคนมอญ

วันหยุดพักผ่อนแบบนี้ ก็ต้องสะพายกระเป๋าออกไปหาที่ถ่ายรูปสวย ๆ ห้อยขาจิบ

นมร้อน ๆ น่ังเรือชมบรรยากาศแม่น�า้เจ้าพระยากันท่ี “เกาะเกร็ด” สถานทีท่่องเทีย่ว

ยอดนิยมใกล้กรุงเทพฯ

เอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองกรุง

“เกาะเกร็ด”

เดนิเที่ยวเล่นสกัพกั คอกเ็ริ่มแห้ง 
เลยต้องเติมพลังด้วยน�้ำเย็น ๆ ชื่นใจ
ใส่มำในแก้วดินเผำที่เป็นเอกลักษณ์
ของเกำะเกรด็ เนื่องจำกที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง
เครื่องปั้นดนิเผำ จงึมกีำรน�ำมำใช้เป็น
จดุขำยเรำไปดวูธิกีำรป้ันดนิเผำของที่นี่
กันต่อ ซึ่งบอกเลยว่ำฝีมือของช่ำงที่นี่
ดีมำก ๆ  ของทุกชิ้นมีลวดลำยละเอียด 
สวยงำม หำชมได้ยำก
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เดินเที่ยวช้อปปิ้งกันจนเพลินได้เวลำมื้อกลำงวัน จึงได้มำฝำกท้องกันที่ร้ำน
ก๋วยเตี๋ยวที่มีทุกอย่ำงที่เป็นเมนูเส้นและอำหำรพื้นเมืองของคนมอญ อร่อยและ
รำคำย่อมเยำ แถมบรรยำกำศภำยในร้ำนยังสวยงำมน่ำนั่งมำก ๆ 

ก่อนกลบัเรำยงัพอมแีรงเหลอื เลยเดนิเที่ยวชมตลำดกนัต่อ จนได้ ผกั ผลไม้ 
ขนมไทย สมุนไพร ของเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับมำเป็นของฝำก

วนัเดยีวไม่พอจรงิ ๆ  ส�ำหรบั “เกำะเกรด็” ด้วยกำรเดนิทำงที่แสนสะดวกสบำย
และใกล้เมืองกรุงแบบนี้ ยังไงก็ต้องกลับมำเก็บบรรยำกำศให้ครบอีกแน่นอน...
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เทียบท่าคมนาคม

ร้อมกันนี้ รฟม. ยังต่อขยำยแนวทำงวิ่งยกระดับ

ระหว่ำง สถำนเีตำปนู - สถำนท่ีำพระ เพื่อเชื่อมต่อ

โครงข่ำยรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินเป็นวงกลม ซึ่งมี

ก�ำหนดเปิดให้บรกิำรแก่ประชำชนได้ในเดอืนมนีำคม 2563 โดยจะ

ช่วยให้กำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งทำงรำงในเขตกรงุเทพฯ ชั้นใน 

เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ทั้งยงัสำมำรถเปลี่ยน

ถ่ำยไปยงัระบบขนส่งสำธำรณะรูปแบบอื่น ๆ ทั้งทำงบก ทำงน�้ำ 

และทำงรำง ได้อย่ำงครบสมบูรณ์

ในโอกำสนี้ วารสารราชรถขอแนะน�าจุดเชื่อมต่อการ

เดนิทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงินทัง้โครงข่ายกับระบบขนส่ง

สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรบัผู้ใช้บรกิำร 

ทกุท่ำนใช้ศกึษำและวำงแผนกำรเดนิทำง 

เร่ิมต้นท่ีจุดเช่ือมต่อกับระบบขนส่งทางราง รถไฟฟ้ำ

สำยสนี�้ำเงนิ มสีถำนรีถไฟฟ้ำที่เป็นสถำนเีชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำสำย

ต่ำง ๆ ในควำมรบัผดิชอบของ รฟม. ทั้งที่เปิดให้บรกิำรแล้วใน

ปัจจบุนัและที่เตรยีมจะเปิดในอนำคต ได้แก่ สถานเีตาปนู เชื่อมต่อ

กับรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 

ช่วงคลองบำงไผ่ – เตำปูน) สถานรีชัดาภเิษก เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำ

สำยสเีหลอืง ช่วงลำดพร้ำว – ส�ำโรง สถานศีนูย์วฒันธรรมแห่ง

ประเทศไทย เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม (ส่วนตะวันออก) 

ช่วงศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย – มนีบรุ ี(สวุนิทวงศ์) สถานี

สามยอด เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง ช่วงเตำปนู – รำษฎร์บรูณะ 

และ สถานีบางขุนนนท์ เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำสำยสส้ีม (ส่วนตะวนัตก) 

ช่วงบำงขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจำกนี้

ยังมี สถานีสวนจตุจักร สถานีพหลโยธิน สถานีสุขุมวิท 

ความสุขความสุข
ล้อ ราง เรือล้อ ราง เรือ

ทีเชือมต่อ

เป็นเวลากว่า 15 ปีมาแล้วที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบ

ความสุขในการเดินทางให้แก่ประชาชนด้วยการเปิดให้

บรกิาร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในเส้นทาง

สายสนี�า้เงิน สถานหีวัล�าโพง – สถานีบางซ่ือ ซึง่ได้สร้าง

การเดินทางท่ีสะดวกสบายของผู้โดยสารระบบรางใน

เมืองกรุงฝ่ังพระนครได้อย่างรวดเร็ว และเป็นแรงขบัเคล่ือน

ส�าคัญให้ รฟม. สานต่อภารกิจสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้า

สายสนี�า้เงินให้ครอบคลุมยิง่ข้ึน โดยได้ด�าเนินการต่อขยาย

แนวทางวิ่งอุโมงค์ใต้ดินจากสถานีหัวล�าโพง ลอดผ่าน

แม่น�า้เจ้าพระยาเพือ่เช่ือมต่อการเดนิทางไปยังฝ่ังธนบรุี 

ก่อนเปล่ียนเป็นทางวิง่ยกระดบัสู่สถานท่ีาพระ และไปส้ินสุด

ที่สถานีหลักสอง จนสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

สถานีสลีม สถานบีางหว้า ที่เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำบทีเีอส สถานี

เพชรบุรี เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และสถานี

บางซ่ือ สถานีหัวล�าโพง เชื่อมต่อกับรถไฟของกำรรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.)
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ส�าหรับจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางน�้า ได้แก่ สถานี

เพชรบรุ ีเชื่อมต่อกบัท่ำเรอือโศก สถานสีนามไชย เชื่อมต่อกบั

ท่ำเรือรำชินี สถานีอิสรภาพ เชื่อมต่อกับท่ำเรือเจริญพำศน์ 

สถานีบางหว้า เชื่อมต่อกับท่ำเรือบำงหว้ำ สถานีภาษีเจริญ 

เชื่อมต่อกบัท่ำเรอืเพชรเกษม 35 และท่ำเรอืวดัรำงบวั สถานบีางโพ 

เชื่อมต่อกับท่ำเรือบำงโพ เพื่อเป็นทำงเลือกกำรเดินทำงให้แก่

ประชำชนในกำรหลกีเลี่ยงกำรจรำจรที่แออดับนท้องถนน 

ในส่วนการเดินทางด้วยรถ นอกจำกป้ำยของรถโดยสำร

ประจ�ำทำงที่อยู่ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำแต่ละสถำนีแล้ว ส�ำหรับ 

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว รฟม. ได้จัดเตรียมอำคำรและลำนจอดแล้ว

จรไว้ในแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสนี�้ำเงนิ เพื่อรองรบักำรเปลี่ยน

รูปแบบกำรเดนิทำงเข้ำสู่ระบบรถไฟฟ้ำได้โดยสะดวก ทั้งยงัช่วย

ลดปัญหำกำรจรำจรตดิขดัและมลพษิทำงอำกำศได้อกีด้วย โดยม ี

อาคารจอดแล้วจร ให้บริการจอดรถรายวัน จ�ำนวน 3 แห่ง 

ที่สถำนีลำดพร้ำว สถำนีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ

สถำนหีลกัสอง รวมทั้งม ีลานจอดแล้วจร ทีใ่ห้บรกิารจอดรถรายวนั 

จ�ำนวน 6 แห่ง ที่สถำนีรัชดำภิเษก สถำนีห้วยขวำง สถำนี

พระรำม 9 สถำนเีพชรบรุ ี สถำนศีูนย์กำรประชมุแห่งชำตสิริกิติิ์ 

สถำนีสำมย่ำน และ ลานจอดแล้วจร ที่ให้บริการจอดรถ 

รายเดือน จ�ำนวน 3 แห่ง ที่สถำนศีนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

บรเิวณทำงออก 1 และบรเิวณถนนรชัดำภเิษก ซอย 6 และที่

สถำนีศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ตรงบริเวณฝั่งตรงข้ำม 

ศูนย์กำรประชมุฯ

จะเห็นได้ว่ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน มีจุดเชื่อมต่อ

กำรเดนิทำงทกุระบบตำมนโยบำยของกระทรวงคมนำคม ทั้งทำงบก 

ทำงน�้ำ และทำงรำง เพื่อรองรบักำรเดนิทำงที่หลำกหลำยรปูแบบ 

ของประชำชน ท�ำให้ผู้ใช้บรกิำรสำมำรถวำงแผนกำรเดนิทำงต่อ

ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงได้โดยสะดวก ไม่ว่ำจะขบัรถมำจอดที่

อำคำรหรือลำนจอดรถแล้วขึ้นรถไฟฟ้ำ หรือจำกรถไฟฟ้ำแล้ว

เดินทำงต่อด้วยเรือโดยสำรก็เป็นไปด้วยควำมสะดวกสบำย 

อีกทั้งยังมีกำรเชื่อมต่อกับโครงข่ำยรถไฟฟ้ำหลำกหลำยสำย 

ไร้รอยต่อ ท�ำให้กำรเดนิทำงสู่จดุหมำยด้วยรอยยิ้มและควำมสขุ
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เชือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันตก)
ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ

เชือมต่อกับ
ท่าเรือเพชรเกษม 35
ท่าเรือวัดรางบัว

เชือมต่อกับ
BTS บางหว้า
ท่าเรือบางหว้า

Interchange
Station

Interchange Station

เชือมต่อกับ
ท่าเรือเจริญพาศน์

เชือมต่อกับ BTS
สถานีห้าแยกลาดพร้าว

เชือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เชือมต่อกับ BTS
สถานีหมอชิต

เชือมต่อกับ
รถไฟ (รฟท.)

เชือมต่อกับ
ท่าเรือบางโพ

เชื่อมต่อกับ
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
สถานีมักกะสัน
ท่าเรืออโศก

เชือมต่อกับ BTS
สถานีศาลาแดง

อาคารจอดรถแล้วจร

ลานจอดรถแล้วจร

เชือมต่อกับ
รถไฟ (รฟท.)

เชือมต่อกับ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

เชือมต่อกับรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ส่วนตะวันออก)
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ONE TRANSPORT FOR ALL

ความสุขความสุข
ล้อ ราง เรือ ล้อ ราง เรือ 

ทีเชือมต่อ

www.facebook.com/sod.mot

ศูนย�ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 

สายด�วน 1356

เทียบท่าคมนาคม
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ท ีพึง่วรอาสน์ วศิวกรโยธาปฏบิตักิาร ส�านกัก่อสร้าง

ทางที ่1 และปฏบิตัริาชการส�านกังานเลขานกุารกรม 
จำกกรมทำงหลวง เล่ำให้ฟังว่ำคณุแม่เป็นข้ำรำชกำร

กรมที่ดิน ท่ำนจะปลูกฝังให้เรำรักทำงด้ำนช่ำง งำนด้ำนโยธำ 
ช่วงปิดเทอมในกำรเรยีน ปวช. คณุแม่ให้ไปเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ของคนงำนส�ำรวจ 3 เดอืน ท�ำให้ได้เหน็และสมัผสัด้วยตวัเองว่ำ 
นำยช่ำงส�ำรวจ บำงคนเป็นวศิวกร จะได้รบัควำมเคำรพและให้
เกยีรต ิจงึเป็นแรงบนัดำลใจให้ท�ำทกุอย่ำงเพื่อเป็นคนที่มคีวำมรู้ 
มคีวำมสำมำรถ และถ่ำยทอดให้คนอื่นได้รู้ได้  

ตอนสมยัเรยีน จะเป็นคนตั้งใจเรยีนมำก มกีำรเขยีนช๊อตโน้ต
ที่อำจำรย์สอน โดยเฉพำะที่เป็นคีย์เวิร์ด พอกลับบ้ำนจะเอำ
คย์ีเวร์ิดนั้นไปหำข้อมลูต่อ เพรำะว่ำผมไม่ได้แค่เรยีนเฉย ๆ แต่ชอบ
ร่วมกิจกรรมด้วย ดังนั้นเวลำทุกนำทีจึงค่อนข้ำงส�ำคัญ แล้ว
ตอนเรยีนชอบที่จะเป็นตวิเตอร์สอนเพื่อน ๆ ด้วย ส�ำหรบัเทคนคิ
ที่ส�ำคญัหลำยคนบอกว่ำกำรเรยีนด้ำนวศิวกรรมมนัยำก แต่ถ้ำ
เรำมเีทคนคิมนักจ็ะง่ำย เพรำะในกำรเรยีน จะใช้ควำมเข้ำใจ
ผนวกกบักำรท่องจ�ำ บำงคนเน้นท่องแต่ถ้ำไม่มคีวำมเข้ำใจ 
กท็�ำไม่ได้ ดงันั้นสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกนัได้ เพรำะกำรท่องจ�ำ
มันอยู่ในหัวอยู่แล้ว แค่ท�ำควำมเข้ำใจและประยุกต์ใช้ 
จึงเป็นเรื่องง่ำย และควำมจ�ำนั้นก็ยังต่อเนื่องส่งผลมำจน
กระทั่งกำรท�ำงำนในปัจจบุนั

ส�ำหรบัชวีติกำรท�ำงำนมองว่ำ งานด้านวิศวกรรม

เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ แต่สิง่แรกต้องมใีจรกั หมำยถงึ
ต้องรักในกำรเอำงำนวิทยำศำสตร์น�ำมำประยุกต์ใช้ 
กำรน�ำเอำทฤษฎตี่ำง ๆ มำใช้งำน ส�ำหรบักำรท�ำงำน
ที่ผ่ำนมำ เรำจะมแีค่ควำมรู้อย่ำงเดยีวไม่ได้ เพรำะผม
เคยท�ำงำนตั้งแต่เป็นลูกจ้ำง คนงำนส�ำรวจ สิ่งหนึ่ง  
คือ ควำมอดทน ทุกอย่ำงคือกำรเรียนรู้ วันหนึ่งเมื่อ
ควำมสำมำรถของเรำถงึ เรำกจ็ะแสดงออกมำเอง

สู่เส้นทางวิศวกรรมอย่างภาคภูมิ

การจะมาเป็นวศิวกรจะมีเพยีงความรู้อย่างเดยีวไม่ได้ ทีส่�าคัญ ต้อง

มีใจรักในงาน มีความอดทน สั่งสมประสบการณ์ แล้วสักวันหนึ่ง

เมื่อเรามีความสามารถพอ โอกาสและความส�าเร็จ จะเข้ามาเอง  

ด้วยใจรัก
ด้านงานช่าง
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Transport Guide

ก่อนการเดินทางหรือหลังลงจากเคร่ืองบิน เร่ืองอาหารการกินเป็นสิ่งส�าคัญที่นักเดินทาง

นกึถงึ Transport Guide จงึขอแนะน�าศนูย์อาหารประจ�าท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิทีร่สชาตดีิ  

ราคาย่อมเยาเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์ ท�าให้คุณอิ่มอร่อยในราคาประหยัดกันครับ

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ AOT Official

ร้านอาหารถูกและดี

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Magic Food Point 
บริเวณ ชั้น 1 ประตู 8

Magic Food Park
บริเวณ ชั้น 1 

อาคารจอดรถยนต์ 
Zone 2

Food World 
บริเวณ ชั้น 1 ติดกับสถานี

ต�ารวจสุวรรณภูมิ

Aimm’s Cup Corner 

บริเวณ ชั้น B ใกล้ทางเชื่อม 
Airport Rail Link

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร
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กระดานข่าวราชรถ

กรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยแนวทางการแสดงใบอนญุาตขบัรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม ได้พฒันำ
ให้สำมำรถแสดงใบอนญุำตขบัรถผ่ำนแอปพลเิคชนั DLT QR 
Licence และได้ออกประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก ตำมพระรำช
บญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 2562 รองรบักำรแสดง
ใบอนุญำตขับรถด้วยวิธีกำรทำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ส�ำเนำภำพถ่ำยใบอนญุำตขบัรถตำมที่ ขบ. ก�ำหนด ให้ถอืว่ำ
มใีบอนญุำตขบัรถอยู่กบัตวัได้ มผีลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที่ 20 
กนัยำยน 2562 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก ให้กบัประชำชน ขบ. 
ก�ำหนดให้กำรแสดงใบอนญุำตขบัรถฯ และส�ำเนำภำพถ่ำย
ใบอนญุำตขบัรถ ดงันี้

- กำรแสดงใบอนญุำตขบัรถด้วยวธิกีำรดงักล่ำว กระท�ำได้
เฉพำะผู้ขบัรถมใีบอนญุำตขบัรถแบบสมำร์ทกำร์ดที่มคีวิอำร์โค้ด 
(QR Code) เท่ำนั้น โดยแสดงผ่ำนแอปพลเิคชนั หรอืบนัทกึ
ภำพหน้ำจอ (Capture) จำกแอปพลเิคชนั DLT QR Licence 
หรอืแสดงภำพถ่ำยใบอนญุำตขบัรถผ่ำนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์          
เช่น สมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ รวมถงึสำมำรถท�ำส�ำเนำใบอนญุำต
ขบัรถเป็นภำพสหีรอืขำวด�ำได้

- กำรบนัทกึภำพหน้ำจอ ถ่ำยภำพ หรอืท�ำส�ำเนำ ทั้ง
ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลงั และ QR Code ที่ชดัเจน สำมำรถสแกน
ข้อมูลได้ ซึ่งผู้ได้รบัใบอนญุำตขบัรถ เจ้ำพนกังำนจรำจร และ
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัที่มอี�ำนำจตำมกฎหมำย สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้
ด้วยกำรสแกน QR Code ผ่ำนแอปพลเิคชนั DLT QR Licence 
จงึสำมำรถใช้แทนใบอนญุำตขบัรถที่เป็นตวับตัรได้

ทั้งนี้ ประชำชนยงัสำมำรถพกพำและแสดงใบอนญุำต
ขบัรถที่เป็นรปูแบบเก่ำทกุชนดิ ทกุประเภทได้จนกว่ำใบอนญุำต
ขบัรถจะหมดอำย ุรวมถงึใบอนญุำตขบัรถชนดิตลอดชพีสำมำรถ
ใช้ได้ตลอดไป ส่วนประชำชนที่มใีบอนญุำตขบัรถแบบไม่มี
ควิอำร์โค้ดสำมำรถเข้ำใช้งำนแอปพลเิคชนัดงักล่ำวได้ ในบำง
รำยกำร เช่น กำรแชร์เส้นทำงกำรเดนิทำง SOS ขอควำม
ช่วยเหลอื ข่ำวประชำสมัพนัธ์ แต่จะไม่ปรำกฏรูปแบบใบอนญุำต
ขบัรถแบบเสมอืนจรงิผ่ำนทำงโทรศพัท์สมำร์ทโฟนหรอืแทบ็เลต็ 
หำกต้องกำรเปลี่ยนใบอนญุำตขบัรถเป็นแบบที่ม ี QR Code 
หรอืกรณใีบอนญุำตขบัรถช�ำรดุสูญหำย สำมำรถเปลี่ยนได้ 
โดยมคี่ำธรรมเนยีมและค่ำค�ำขอตำมที่กฎหมำยก�ำหนด



ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครบรอบการด�าเนินงาน 13 ปี

กรมทางหลวงด�าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3193
สาย อ�าเภอเขาสอยดาว – ด่านชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนการค้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา

เพื่อสนบัสนนุกำรค้ำชำยแดน บรเิวณจดุผ่ำน
แดนถำวร บ้ำนแหลมและบ้ำนผกักำด จงัหวดั
จนัทบรุ ี เพิ่มประสทิธภิำพกำรคมนำคมขนส่ง
ให้มคีวำมสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั เพิ่มขดี
ควำมสำมำรถรองรบัปรมิำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งส่งเสรมิคณุภำพชวีติ พฒันำเศรษฐกจิ
ในจงัหวดัและภำพรวมของประเทศ 

ทำงหลวงหมำยเลข 3193 เป็นสำยทำงที่มี
ควำมส�ำคญัของจงัหวดัจนัทบรุ ี และเชื่อมโยง
ระหว่ำงประเทศไทย กบักมัพชูำ ปัจจบุนัมปีรมิำณ
จรำจรเพิ่มขึ้น ทล. จงึจ�ำเป็นต้องพฒันำแนว
เส้นทำงดงักล่ำว  โดยปรบัปรงุขยำยสำยทำงเดมิ 
จำก 2 ช่องจรำจร เป็น 4 ช่องจรำจร ขยำยคนั
ทำงเดมิเพิ่มเตมิข้ำงละ 1 ช่องจรำจร ระยะทำง
ยำวประมำณ 21.16 กโิลเมตร ปัจจบุนัด�ำเนนิกำร
แล้วเสรจ็และเปิดให้ประชำชนสญัจรแล้ว

ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ทสภ.) บรษิทั ท่าอากาศยาน

ไทย จ�ากดั (มหาชน) (ทอท.)กระทรวงคมนาคม ครบรอบ
กำรด�ำเนนิงำน 13 ปี วนัที่ 28 กนัยำยน 2562 ทสภ. มุง่มั่น
พฒันำเพิ่มขดีควำมสำมำรถ และเร่งแก้ไขปัญหำควำมแออดั 
เพื่อรองรบักำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องของผูโ้ดยสำรและเที่ยวบนิ
ในอนำคต โดยมแีผนเตรยีมควำมพร้อมด้ำนอปุกรณ์และ
ก�ำลงัคน 

ทสภ. ได้เปิดให้บรกิำรเป็นท่ำอำกำศยำนหลกัของ
ประเทศในฐำนะ “ประตสููน่ำนำชำต”ิ ครบรอบกำรด�ำเนนิงำน 
13 ปี ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บรกิำรจนถงึปัจจบุนั มผีู้โดยสำรใช้
บรกิำรแล้วทั้งสิ้นกว่ำ 650 ล้ำนคน ปรมิำณกำรขนส่งสนิค้ำ
ทำงอำกำศ รวมทั้งสิ้น 16.5 ล้ำนตนั ปรมิำณเที่ยวบนิรวม
ทั้งหมด 3.93 ล้ำนเที่ยวบนิ เพื่อรกัษำมำตรฐำนกำรให้
บรกิำร ทสภ. ได้เดนิหน้ำเร่งแก้ไขปัญหำควำมแออดั มุง่พฒันำ
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำร และมีแผนเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์และก�ำลังคนรองรับกำรเปิดให้
บรกิำรอำคำรเทยีบเครื่องบนิรอง หลงัที่ 1 ซึ่งมกี�ำหนดแล้ว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนกัก่อสร้ำงทำงที่ 2 ด�ำเนนิ
โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 3193 สำย อ�ำเภอเขำสอยดำว – ด่ำน
ชำยแดนบ้ำนแหลม ระหว่ำงกโิลเมตรที่ 40 แยกด่ำนชำยแดนบ้ำนแหลม 
ต�ำบลเทพนมิติ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน – กโิลเมตรที่ 61 แยกบ้ำนตำมูลบรรจบ
ทำงหลวงหมำยเลข 317 ต�ำบลทรำยขำว อ�ำเภอสอยดำว จงัหวดัจนัทบรุ ี

เสรจ็ในปลำยปี 2563 เพื่อให้สำมำรถรองรบัต่อกำรเตบิโต
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศของประเทศได้ในอนำคต

15วารสาร
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ร่มหูกวาง

นายศกัด์ิสยาม ชิดชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
ร่วมพิธีเปิดให้บริกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินส่วนต่อ
ขยำย ช่วงหวัล�ำโพง – บำงแค อย่ำงเป็นทำงกำร โดยม ี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธำนพธิฯี 
เมื่อวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 ณ สถำนที่ำพระ กรงุเทพฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธำนพิธี 
วำงพวงมำลำถวำยสักกำระและพิธีถวำยบังคมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 
เมื่อวนัที่ 13 ตลุำคม 2562 ณ สวนสขุภำพลดัโพธิ์ สะพำนภมูพิล 1–2 อ�ำเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบำยแก่กรมกำรขนส่ง
ทำงบก เมื่อวนัที่ 21 ตลุำคม 2562 ณ กรมกำรขนส่งทำงบก

นายศกัด์ิสยาม ชิดชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม มอบโล่ที่ระลกึแก่ผูเ้กษยีณอำยรุำชกำรของกระทรวงคมนำคม 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2562 ณ อำคำรสโมสรและหอประชมุกระทรวงคมนำคม
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นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เยี่ยมชมบูทกิจกรรมของกรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม ภำยในงำนแข่งขันรถจักรยำนยนต์ทำง
เรยีบชงิแชมป์โลก MotoGP สนำมที่ 15 รำยกำร PTT Thailand 
Grand Prix 2019 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2562 ณ สนำมช้ำง 
อนิเตอร์เนชนัแนล เซอร์กติ จงัหวดับรุรีมัย์

ร่มหูกวาง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจท่ำเทียบเรือประมง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนรำธิวำส เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์กำรแก้ไขกำรใช้เรือ 
ท�ำประมงผดิกฎหมำยและกำรบรหิำรจดักำรท่ำเทยีบเรอืประมง 
เมื่อวนัที่ 14 ตลุำคม 2562

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจพื้นที่ร่องน�้ำตื้นเขิน ณ คลองโคกเคียน 
หมู ่13 ต�ำบลโคกเคยีน อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันรำธวิำส เมื่อวนัที่ 
14 ตลุำคม 2562
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นายถาวร เสนเนียม รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตรวจเยี่ยมท่ำอำกำศยำนบรุรีมัย์ เมื่อวนัที่ 5 ตลุำคม 2562

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจควำมพร้อมกำรอ�ำนวยควำมสะดวกปลอดภัยของสถำนีรถไฟ
บรุรีมัย์ เพื่อรองรบักำรจดังำน MOTO GP 2019 เมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2562

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธำนต้อนรับนักศึกษำวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ 62 ศกึษำดูงำนและรบัฟังบรรยำยสรปุภำรกจิ
กำรจัดบทบำทหน้ำที่ของกระทรวงคมนำคม และแผนงำน
รองรบันโยบำยเร่งด่วนของรฐับำล เมื่อวนัที่ 15 ตลุำคม 2562 
ณ ห้องประชมุ ชั้น 3 อำคำรสโมสรและหอประชมุกระทรวง
คมนำคม
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เพ�่อดักจับฝุ�นละอองฝุ�น PM 2.5 จำนวน 8 แห�ง 

ชวงเวลา 18.00 - 23.00 น.

มีค�าเกิน 50 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก�เมตร ปล�อยฝอยละอองน้ำความดันสูง 
เพ�่อดักจับฝุ�นละอองฝุ�น PM 2.5 จำนวน 8 แห�ง 

ชวงเวลา 18.00 - 23.00 น.

กรณีที่ระดับปร�มาณฝุนละออง PM 2.5กรณีที่ระดับปร�มาณฝุนละออง PM 2.5

ตรวจวัดควันดำ
ไม�ให�เกินมาตรฐานที่กำหนด

ทำความสะอาดบร�เวณพ�้นที่อู� 
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ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
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