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นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการ
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นโยบาย
ประธานกรรมการ
บริหารกิจการ

นโยบายผู�อำนวยการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

ขสมก. พร�อมบวก

ดาวดวงใหม� 
ขวัญใจ ขสมก.

ผลการดำเนินงาน
ของสหภาพแรงงาน
ขสมก. 

ENGLISH ON BUS

กิน เที่ยว ช�อป 
HOP รถเมล�

เก็บเล็กผสมน�อย
เกร็ดความรู� ขสมก.

ประกาศชมเชย

ใต�หลังคารถเมล�

นอกหน�าต�างรถเมล� ขสมก. แจ�งข�าว

คณะที่ปรึกษา
นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล ผูอํานวยการ
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน รอง ผอก.ฝรร. รก.
  ในตําแหน�ง รอง.ผอก.ฝบร.
นางสาวเบญจวรรณ เปยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร.

คณะผู�จัดทํา
นางสาวสิริกร อุดมผล ผอ.สผอ.
นางสาวสุรัตน เหลือประเสริฐ ช.ผอ.สผอ.
นางสาวชนธิชา สุรัตน ห.ปส.

บรรณาธิการ
นางสาวสุรัตน เหลือประเสริฐ ช.ผอ.สผอ.ที่ตั้งสํานักงานใหญ� ขสมก.
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นโยบายประธานกรรมการบริหารกิจการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

สวััสดีีค่่ะ น้้อง ๆ ชาวั ขสมก. ที่ี�รัักทีุ่กที่่าน้
	 ดิฉัิันขอแนะนาํตัวัในฐานะคนค้�นเคยท่ี่�มีป่ระสบการณ์์ในการบรหิาร 
องคก์ารขนสง่มีวลชนกรง้เที่พ	(ขสมีก.)	มีาแล�ว		2	ครั�ง	ในป	ี	2551	และปี		2562	 
เม่ี�อไดิ�รับการแต่ังตัั�งเป็นกรรมีการบริหารกิจการองค์การ	และปลาบปล่�มีใจมีาก 
ท่ี่�ในวนัน้�	มีโ่อกาสกลับมีาท่ี่�บ�าน	ขสมีก.	อ่กครั�ง	ในตัาํแหน่งประธานกรรมีการ 
บรหิารกิจการองค์การ โดียใน้ช่วังหลายสิบปีทีีี่�ผ่า่น้มา ดีฉิันั้เห็น้วัา่ ขสมก.  
ที่าํหน้า้ที่ี�ดีว้ัยดีเีสมอมาใน้การัขน้สง่ปีรัะชาชน้ไปีส่จุุ่ดีหมายปีลายที่าง 
ดี้วัยค่วัามสะดีวักและปีลอดีภััย รถเมีล์	 ขสมีก.	 ยังเป็นที่างเล่อกหลัก 
ของการเดิินที่างท่ี่�ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองช่พของประชาชนเป็นอย่างมีาก 
ทัี่�งในยามีส้ขและท้ี่กข์เร่�องราวประที่ับใจเก่�ยวกับความีผููกพันระหว่างรถเมีล์	 
ขสมีก.	 กับสังคมีไที่ยจึงม่ีให�เห็นอยู่บ่อยครั�ง	 ล่าส้ดิในช่วงท่ี่�โควิดิ-19	 
ระบาดิอย่างหนัก	 และในขณ์ะท่ี่�พนักงานของเรายังไมี่ไดิ�รับการฉ้ัดิวัคซี่น 
ครบ	100%	ชาว	ขสมีก.	กลับสามีารถที่ําหน�าที่่�ไดิ�อย่างเข�มีแข็งในการรับ-ส่ง 
ประชาชนไปรบัการฉ้ัดิวคัซีน่รว่มี	1	ล�านคน	ณ์	สถานก้ลางบางซี่�อ	และในปจัจบ้นั	 
พวกเราชาว	 ขสมีก.	 ก็ยังที่ําหน�าท่ี่�น้�อยู่อย่างตั่อเน่�อง	 ดิิฉัันถ่อว่าโครงการน้� 
เปน็โครงการเพ่�อสงัคมีอย่างแที่�จริงเป็นโครงการปิดิที่องหลังพระท่ี่�น่าช่�นชมียิ�ง	 
เพราะชาว	ขสมีก.	ไดิ�แสดิงถงึความีเสย่สละเพ่�อสว่นรวมีในการดิแูลให�บรกิาร
ประชาชนเสมี่อนคนในครอบครัว

	 ในปี	2565	 น้�	 ขสมีก.	 กําลังเผูชิญกับความีที่�าที่ายหลายประการ 
ท่ี่�เป็นปัจจัยดิ�านการดํิาเนินงาน	เช่น	(1)	การรณ์รงค์ให�ผูู�โดิยสารกลับมีาใช�บริการ 
ในจํานวนท่ี่�เท่ี่ากับเม่ี�อก่อนโควิดิ-19	ท่ี่�	ขสมีก.	ม่ีผูู�โดิยสารเฉัล่�ยวันละ	1	ล�านคน 
(2)	 การนําเที่คโนโลย่มีาใช�เพ่�ออํานวยความีสะดิวกแก่ประชาชน	 ไม่ีว่าจะเป็น
เร่�องของการพัฒนาระบบ	 GPS	 และ	 e-tickets	 มีาใช�อย่างม่ีประสิที่ธิภาพ 
(3)	 การเริ�มีนํารถใหม่ีมีาให�บริการประชาชนเพ่�อลดิมีลพิษให�พ่�น�องประชาชน 
คนกร้งเที่พฯ	และปริมีณ์ฑล	เป็นตั�น	ซึี�งโครงการเหล่าน้�	สอดิคล�องและตัอบโจที่ย์ 
พันธกิจของ	 ขสมีก.	 ค่อ	 “บรัิการัรัถโดียสารัปีรัะจํุาที่างทีี่�มีคุ่ณภัาพ 
แบบมืออาชีพ โดียใช้เที่ค่โน้โลยีที่ี�ที่ัน้สมัยและใส่ใจุสิ�งแวัดีล้อม” 
ดัิงนั�น	 ท่ี่ามีกลางวิถ่ช่วิตัและวัฏจักรท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป	 ขสมีก.	 จําเป็นตั�อง 
เตัร่ยมีความีพร�อมีในการทํี่าหน�าท่ี่�เดิิมีในบริบที่ใหม่ี	ซึี�งตั�องอาศััยความีม่้ีงมัี�นท่้ี่มีเที่ 
ของชาว	ขสมีก.	 ท้ี่กคน	 โดิยเฉัพาะอย่างยิ�ง	ของผูู�อํานวยการองค์การ	(ผูอก.)	 
และของท่ี่มีผูู�บริหารระดัิบสูงของ	ขสมีก.	ซึี�งเป็นคนร่้นใหม่ีทัี่�งสิ�น	ทํี่าหน�าท่ี่�เป็น 
กําลังสําคัญในการขับเคล่�อนองค์การให�เดิินไปข�างหน�าไดิ�อย่างภาคภูมิี

 ในการน้�	ดิิฉััน	นางปาณ์ิสรา	ดิวงสอดิศัร่	ประธานกรรมีการบริหาร 
กิจการองค์การขอเป็นตััวแที่นฝ่่ายบริหารแสดิงเจตันารมีณ์์และกําหนดิทิี่ศัที่าง
ในการขับเคล่�อน	 ขสมีก.	 ในปี	 พ.ศั.	2565	 ภายใตั�กลย้ที่ธ์	 “พัฒน้าบรัิหารั 
ภัายใน้ - ใส่ใจุบรัิการัภัายน้อก” ดิังน้�
 “พฒัน้าบรัหิารัภัายใน้”	หมีายถึง	การพัฒนา	“คน”		ซึี�งเปน็ที่รพัยากร 
ท่ี่�สําคัญท่ี่�ส้ดิของ	 ขสมีก.	 ดิิฉัันตัั�งใจจะส่งเสริมีและสนับสน้นให�ชาว	 ขสมีก.	 
ท้ี่กคนมี่ความีครบเคร่�องในตััวเอง	 กล่าวค่อ	 มี่ความีรู�เฉัพาะที่าง	1	 ดิ�าน	 
(ความีเช่�ยวชาญ)	 และมี่ความีถนัดิอ่กอย่างน�อย	1	 ดิ�าน	 (ความีชอบ)	 
ประกอบกับพ่�นฐานจิตัมี้่งบริการของชาว	 ขสมีก.	 ดิิฉัันเช่�อมัี�นว่า	 ขสมีก.	 
จะเป็นองค์การที่่�มี่ความีเป็นเลิศัและบรรล้วัตัถ้ประสงค์สูงส้ดิไดิ�
 “ใส่ใจุบรักิารัภัายน้อก” หมีายถึง	การดูิแลผูู�โดิยสารและประชาชน 
ทัี่�วไปให�มีค่วามีเช่�อมีั�นและพงึพอใจตัอ่การให�บรกิารขนสง่มีวลชนของ	ขสมีก. 
ดิิฉัันยินดิ่อย่างยิ�งท่ี่�จะรับฟัังข�อเสนอแนะตัลอดิจนความีคิดิสร�างสรรค ์
ในการยกระดัิบให�	ขสมีก.	 เป็นส่วนหนึ�งและเคร่อข่ายในการเช่�อมีโยง	 เช่�อมีต่ัอ 
ระบบคมีนาคมีขนส่งมีวลชนของกร้งเที่พฯ	 และปริมีณ์ฑลให�ม่ีความีเป็นเลิศั 
ในระดิับสากล
	 ส้ดิที่�ายน้�	ดิิฉัันขออํานวยพรให�น�อง	ๆ	ชาว	ขสมีก.	ที่่�รักที่้กที่่าน	 
มี่ส้ขภาพแข็งแรง	 มี่จิตัใจเข�มีแข็ง	 สามีารถปฏิบัติัหน�าท่ี่�และภารกิจ 
ท่ี่�มีต่ัอ่องค์การไดิ�อย่างราบร่�นและประสบความีสําเร็จ	ตัลอดิจนม่ีความีก�าวหน�า
ในที่างสายอาช่พดิังที่่�ไดิ�ตัั�งใจ	
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นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

นโยบายผู�อำนวยการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

ขสมก. พร�อมบวก

 ขสมก. ไดเปดเฟซบุกแฟนเพจ “ขสมก. พร�อมบวก” เพื่อเปนชองทางในติดตอสื่อสาร
และสะทอนปญหาของประชาชน ตอการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ในทุกมิติ ท้ังการรองเรียน 
ติชม แนะนําการบริการ หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
 โดยจะมกีารรวบรวมสถติกิารรบัเรือ่งเพือ่นําไปปรบัปรงุการใหบรกิารของ ขสมก. ตอไป หากพนกังาน
มีขอสงสัยหรือเกิดความไมสบายใจท่ีวาอาจจะถูกกลั�นแกลง หรือถูกรองเรียนอยางไมเปนธรรม
สบายใจไดเลยคะ เน��องจากทีมแอดมินของ “ขสมก. พร�อมบวก” มีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ท้ังการสอบถามจากพนักงาน และการตรวจสอบกลองวงจรปดบนรถโดยสาร เพื่อใหพนักงานไดรับ
ความเปนธรรม ซึ�งหลายครั้งก็พบวามีการรองเรียนเท็จ จึงไมมีการลงโทษพนักงานแตอยางใด ดังนั้น 
จึงขอฝากเพ่ือน ๆ พนักงานใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับในการใหบริการตอไป 
องคการยังคงหวงใยและอยูเคียงขางพนักงานเสมอคะ

ข�อมูลรับเรื่องร�องเรียน ติชม 
และข�อเสนอแนะ ระหว�างวันที่ 

9 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

รวม

790เรื่อง

ร�องเรียนด�านการบริการ

215เรื่อง

ร�องเรียนด�านสภาพรถ

55เรื่อง

ร�องเรียน
ด�านการจัดการเดินรถ

333เรื่อง

ร�องเรียนด�านอื่น ๆ 

47เรื่อง

ชมเชยพนักงาน

50เรื่อง

ข�อเสนอแนะ

48เรื่อง

อื่น ๆ (สอบถามข�อมูล 
แจ�งของหาย)

42เรื่อง

สแกนแลวมาพรอมบวก
ไปดวยกันนะคะ 

	 สวัสดิ่ครับพ่�น�องชาว	 ขสมีก.	 ท้ี่กที่่าน	 น้�ก็เป็นเวลากว่า	 
5	 เดิ่อนแล�ว	 ท่ี่�ผูมีไดิ�ม่ีโอกาสเข�ามีาเป็นส่วนหนึ�งของครอบครัว	
ขสมีก.	 ซีึ�งประกอบไปดิ�วย	 ที่่านประธานและคณ์ะกรรมีการบริหาร
กจิการองค์การขนสง่มีวลชนกรง้เที่พ	ผูู�บรหิาร	ขสมีก.	เขตัการเดินิรถ	 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	 ขสมีก.	 ตัลอดิจนพ่�น�องชาว	 ขสมีก.	 
ท้ี่กที่่าน	 ผูมีดิ่ใจและภาคภูมีิใจเป็นอย่างยิ�งท่ี่�ไดิ�ดิํารงตํัาแหน่ง 
ผูู�อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	 ซึี�งในช่วงท่ี่�ผู่านมีา 
ผูมีไดิ�เร่ยนรู�	 และทํี่าความีเข�าใจกับหลาย	 ๆ	 สิ�ง	 หลาย	 ๆ	 อย่าง 
ในครอบครัวแห่งใหมี่	(ขสมีก.)	 ผูมีไดิ�รับความีอบอ่้น	 ความีเข�าใจ	 
ความีจรงิใจและความีมีเ่สน่หข์องท้ี่ก	ๆ 	คนในท่ี่�ทํี่างาน	รวมีทัี่�งที่ราบถงึ 
ภาระงานต่ัาง	ๆ 	ท่ี่�ล�วนม่ีความีหมีาย	และม่ีความีที่�าที่ายเปน็อยา่งมีาก	 
ในการสานตัอ่แผูนงาน	โครงการตัา่ง		ๆ 	ให�บรรลค้วามีสําเรจ็	และรว่มีกนั 
กับท้ี่กภาคส่วนในการกําหนดิที่ิศัที่าง	 ม่้ีงแก�ไขปัญหา	 นําไปสู่
การพัฒนา	 ขสมีก.	 ให�เป็นองค์กรท่ี่�ให�บริการอย่างมี่ประสิที่ธิภาพ	
สามีารถตัอบสนองความีตั�องการของประชาชนให� ไดิ� รับ 
ความีพึงพอใจอย่างสูงส้ดิสําหรับผูมีแล�ว	 ขสมีก.	 เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐท่ี่�มี่ความีสําคัญดิ�านการขนส่งสาธารณ์ะ	 โดิยเฉัพาะ 
รถโดิยสารประจําที่างในเขตัเม่ีองเป็นอย่างมีากของประเที่ศัไที่ย	 
การให�บริการของ	 ขสมีก.	 จัดิเป็นบริการสาธารณ์ะขั�นพ่�นฐาน 
เพ่�อรองรับการใช�งานกับท้ี่กคน	(Transportation	for	all)	 อยู่คู่กับ 
บ�านเม่ีองมีาร่วมีกว่า	 45	 ปี	 และจะคงอยู่ต่ัอไป	 และหวังไว� 
เปน็อยา่งยิ�งว่า	พ่�น�องชาว	ขสมีก.	ท้ี่กคนจะรวมีพลัง	รวมีแรง	รวมีใจ	
ร่วมีกันพัฒนา	 ขสมีก.	 ดิ�วยการสร�างที่ัศันคตัิเชิงบวกกับพ่�น�อง 
ชาว	 ขสมีก.	 ท้ี่กคน	 ให�มี่แนวคิดิการทํี่างานเปร่ยบเสมี่อน 
อยู่ในบ�านหลังเด่ิยวกันของพวกเราท้ี่กคนท่ี่�เร่ยกว่า	“ครอบครัว	ขสมีก.”	 
ปลูกฝั่งการมี่จิตัสํานึกให�บริการท่ี่�ดิ่ กับประชาชนผูู�รับบริการ 
ดิ้จญาตัิมีิตัร	 มี่ความีสามีัคค่ช่วยเหล่อพึ�งพาอาศััยกันเสม่ีอนเพ่�อน 
ที่่�รู�ใจ	เป็นตั�น	 	

	 ดิังนั�น	 ผูมีในฐานะ	 ผูอก.ขสมีก.	 ไดิ�กําหนดิแนวที่าง 
การที่ํางานเพ่�อนําไปสู่เป้าหมีายร่วมีกันของพวกเราที่้กคน	นั�นก็ค่อ 
การจัดิให�ม่ีบริการสาธารณ์ะดิ�านรถโดิยสารประจําที่างให�กับ
ประชาชนที่้กคนอย่างเที่่าเที่่ยมีกัน	ให�ไดิ�รับความีปลอดิภัย	สะดิวก	
ตัรงตัอ่เวลา	และราคาสมีเหตัส้มีผูล	ในการเดินิที่าง	ซึี�งตัามีแผูนงาน 
ระยะสั�นนั�น	 ขสมีก.	 มี่ความีจําเป็นตั�องจัดิหารถโดิยสารใหม่ี 
ท่ี่�ใช�พลังงานสะอาดิ	 ลดิมีลภาวะตั่อสิ�งแวดิล�อมี	 เพ่�อเป็นขวัญ 
และกําลังใจให�กับท้ี่กคน	 รวมีถึงเป็นการสร�างความีเช่�อมัี�น 
ให�กับประชาชนผูู�รับบริการไดิ�เป็นอย่างดิ่	 และในขณ์ะเดิ่ยวกัน	
ผูมี ม่้ีงกําหนดิแนวที่างการทํี่างานท่ี่� เน�นการให�บริ การกับ 
ประชาชนอย่างสูงส้ดิโดิยไมี่ละทิี่�งการเสริมีสร�างกําลังใจของพ่�น�อง 
ชาว	ขสมีก.	ที่้กคน	ตัามีแนวคิดิเชิงนโยบาย	“เฉัล่�ยที่้กข์	เฉัล่�ยส้ข”	 
ของคณ์ะกรรมีการบริหารกิจการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	 
เพราะสิ�งสําคัญท่ี่�สด้ิของงานบรกิาร	คอ่	“กําลังใจุของผ่่้ใหบ้รักิารั”  
เพ่�อร่วมีกันขับเคล่�อนให�	 ขสมีก.	 เปร่ยบเป็นบ�านเสมี่อนครอบครัว
เดิ่ยวกันท่ี่�ท้ี่กที่่านอยู่แล�วมี่ความีส้ข	 มี่เก่ยรตัิ	 มี่ความีภาคภูมีิใจ	 
พร�อมีขับเคล่�อนเพ่�อนําไปสู่เป้าหมีายร่วมีกันของพวกเราท้ี่กคน	 
ดัิ�งวิสัยทัี่ศัน์ของ	 ขสมีก.	 ท่ี่�ว่า	 “ผ่่้น้ําการัให้บรัิการัรัถโดียสารั 
ปีรัะจุําที่าง”	ตั่อไปครับ

วารสารล� อ ห มุ น 5วารสารล� อ ห มุ น4



 

ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.

เขตเดินรถที่ 1

นายวีรยุทธ จันทร�สูง 
(แสบ)

เขตเดินรถที่ 2

นางสาวพลอยไพลิน พวงมาลัย 
(พลอย)

เขตเดินรถที่ 3

นางสาวจิราภรณ� ปุ�นเอี่ยม 
(ลูกเกด)

เขตเดินรถที่ 4

นางสาวรุจิรา มากระจันทร� 
(วิว)

สังกัดี : กปดิ.	23
ตำําแหน้่ง : พนักงานธ้รการ	1-2	ระดิับ	2					
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	17	ตั้ลาคมี	2560	
สาเหตำทุี่ี�เข้าทํี่างาน้องค่ก์ารั :	อยากเปน็ส่วนหนึ�งในการทํี่างาน
บรกิาร	อยากม่ีสว่นรว่มีในการพัฒนาองค์การ	และอยากช่วยเสรมิีสร�าง 
ภาพลักษณ์์การบริการขององค์การให�ดิ่ขึ�น
ค่วัามภั่มิใจุใน้การัเป็ีน้พนั้กงาน้องค์่การั :	 ไดิ�ทํี่างาน 
ดิ�านบริการท่ี่�รับใช�ประชาชนและไดิ�เป็นส่วนหนึ�งท่ี่�ช่วยอํานวย 
ความีสะดิวกในการเดิินที่างในช่วิตัประจําวันของประชาชนให�ดิ่ขึ�น
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :	 อบรมีหลัก สูตัร	 BMTA	 
Personality	Excellence	Program	และชว่ยงานประชาสมัีพนัธต์ัา่ง	ๆ  
ของเขตัการเดิินรถ
ค่ตำิใน้การัทํี่างาน้ : การพัฒนาไม่ีไดิ�เกิดิขึ�นไดิ�จากคําชมี	 
ถึงแมี�ว่าคําชมี	จะเป็นสิ�งท่ี่�ใคร	 ๆ	 ก็อยากไดิ�ยิน	 แตั่อย่ากลัวคําติั	 
เพราะว่าคําติัจะเป็นตััวช่�ถึง	ข�อบกพร่องหร่อจ้ดิอ่อนของเรา 
เม่ี�อรู�ถึงจ้ดิอ่อนแล�วจะช่วยให�เราสามีารถพัฒนาไดิ�อย่างตัรงจ้ดิ 
และเสมี่อนเป็นแรงผูลักดิันที่่�ช่วยให�เราก�าวข�ามี	คําดิูถูกนั�นไปไดิ�

สังกัดี :	กปดิ.	31
ตำําแหน้่ง:	พนักงานขับรถโดิยสาร	สาย	59	    
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	16	ตั้ลาคมี	2563	
สาเหตำุที่ี�เข้าทํี่างาน้องค่์การั: เป็นอาช่พท่ี่�มีั�นคง	 
และมี่สวัสดิิการที่่�ดิ่
ค่วัามภั่มิใจุใน้การัเปี็น้พน้ักงาน้องค่์การั : 
การท่ี่�ไดิ�ใส่เคร่�องแบบพนักงานและไดิ�บริการผูู�โดิยสาร 
อย่างเตั็มีที่่�
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :		การอบรมีค้ณ์ภาพการให�บริการ 
ตัามีมีาตัรฐาน		ISO	9001:2015	และเป็นนักก่ฬาบาสเกตับอล 
ค่ตำิใน้การัทํี่างาน้ :	 จงปฏิบัตัิหน�าท่ี่�ท่ี่�ไดิ�รับให�เต็ัมีท่ี่� 
และที่ําให�ดิ่ที่่�ส้ดิ

สังกัดี :	กปดิ.	12
ตำําแหน้่ง : พนักงานธ้รการ	1-2	ระดิับ	2      
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. : 16	สิงหาคมี	2562 
สาเหตำุที่ี�เข้าทํี่างาน้องค่์การั : เน่�องจากครอบครัว
ของดิิฉัันเป็นพนักงาน	 ขสมีก.	 และสามีารถส่งดิิฉัันเร่ยน 
จบปริญญาตัร่ไดิ�	 เป็นความีภาคภูมีิใจของครอบครัวท่ี่�ไดิ�
ดิําเนินรอยตัามีที่่านค่ะ
ค่วัามภั่มิใจุใน้การัเป็ีน้พนั้กงาน้องค์่การั :  
เป็นงานที่่�มี่ความีมีั�นคง	มี่ความีก�าวหน�า	และมี่สวัสดิิการที่่�ดิ่	
สามีารถที่ําให�ครอบครัวของดิิฉัันอยู่อย่างสบาย	มี่บ�าน	มี่รถ	
มี่เงินเก็บ	และมี่การศัึกษาที่่�ดิ่
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :	 เป็นตััวแที่นร่วมีอบรมี 
กองท้ี่นสํารองเล่�ยงชพ่	และรว่มีรบัเสด็ิจฯ	สมีเดิจ็พระเจ�าอยูหั่ว 
รชักาลท่ี่�	10	ในพธิว่างศิัลาฤกษ์	แที่น่ฐานพระบรมีราชานส้าวรย์่	 
ร.9	ณ์	อ้ที่ยานเฉัลิมีพระเก่ยรตัิฯ 
ค่ตำิใน้การัทํี่างาน้ :	 มีองปัญหาให�เหมี่อนเมี็ดิที่ราย		 
ถึงจะมี่มีาก...แตั่ก็เล็กนิดิเดิ่ยว

สังกัดี : กปดิ.	34
ตำําแหน้่ง : พนักงานเก็บค่าโดิยสาร	สาย	36      
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	16	สิงหาคมี	2562 
สาเหตำุที่ี�เข้าทํี่างาน้องค่์การั : เป็นอาช่พท่ี่�ม่ีความีมีั�นคง 
และมี่สวัสดิิการที่่�ดิ ่
ค่วัามภ่ัมิใจุใน้การัเปี็น้พน้ักงาน้องค่์การั :	 องค์การให� 
ความีมัี�นคงในช่วิตั	 ดิิฉัันจึงอยากจะตัอบแที่นองค์การโดิยการ 
ให�บ ริการผูู� โดิยสารไ ม่ีว่ าจะ เ ป็นการให�บ ริการดิ� านเดิินรถ	 
งานประชาสัมีพันธ์	 และงานอ่�น	 ๆ	 ท่ี่�ไดิ�รับ	มีอบหมีายอย่างเตั็มี 
ความีสามีารถ	
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :	 ไดิ�รับมีอบหมีายให�ช่วยงาน
ประชาสัมีพันธ์ตั่าง	 ๆ	 	ของเขตัการเดิินรถท่ี่�	 4	 เช่น	 ช่วยงาน
ประชาสัมีพันธ์เส�นที่างรถโดิยสารให�กับประชาชนท่ี่�มีาฉ้ัดิวัคซ่ีน 
ท่ี่�สถาน้บางซี่�อ	 ประชาสัมีพันธ์เส�นที่าง	สายเดิินรถโดิยสารใหมี่ 
ท่ี่�หัวลําโพง	 และประสัมีพันธ์เส�นที่างรถเน่�องในงานวันคล�าย 
วันราชสมีภพ	ร.9	ที่่�สนามีมี�านางเลิ�ง	ฯลฯ
ค่ตำิ ใน้การัที่ํางาน้ :  ใ ฝ่่ เ ร่ ย น รู� พัฒนาอย่ า งตั่ อ เ น่� อ ง	 
และงานให�บริการ	ค่อความีส้ขของเรา

วารสารล� อ ห มุ นวารสารล� อ ห มุ น 76



ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.

เขตเดินรถที่ 5

เขตเดินรถที่ 6

เขตเดินรถที่ 7

เขตเดินรถที่ 8

นางสาวธารทิพย� ฉายจรุง 
(เอิร�น)

นางสาวปุญชรัสมิ์ หนูคำ 
(ยีนส�)

นางสาวจันทร�จิรา มีจันทร� 
(เหมย)

นางสาวพรนภา ประทุมทอง 
(เมษา)

สังกัดี :	กปดิ.	15
ตำําแหน้่ง :	พนักงานเก็บค่าโดิยสาร	สาย	82		   
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	16	ก้มีภาพันธ์	2561	
สาเหตำุที่ี�เข้าทํี่างาน้องค่์การั :	 ดิิฉัันคิดิว่าเป็นอาช่พ
ท่ี่�มีั�นคง	 และดิ�วย	ตััวของดิิฉัันเองก็มี่ใจรักการบริการและ
รักองค์การเป็นอย่างยิ�ง	 เน่�องจากองค์การม่ีสวัสดิิการท่ี่�ดิ่	
สามีารถเบิกสวัสดิิการให�กับครอบครัวไดิ�
ค่วัามภั่มิใจุใน้การัเปี็น้พน้ักงาน้องค่์การั :
องค์การให�ความีมีั�นคงในช่วิตั	 	และอาํนวยความีสะดิวก 
ให�กบัประชาชน	ดิฉัิันจงึอยากจะทํี่างาน	ให�เตัม็ีความีสามีารถ	 
เพ่�อเป็นส่วนหนึ�งในการพัฒนาองค์การให�ดิ่ยิ�ง	ขึ�นไป
ภัารักจิุพิเศษ/การัอบรัม : ไดิ�รับมีอบหมีายให�ช่วยงาน 
ประชาสัมีพันธ์ของเขตัการเดิินรถท่ี่�	 5	 เช่น	 ช่วยงาน
ประชาสัมีพันธ์เส�นที่างรถโดิยสารให�กับประชาชนท่ี่�มีา 
ฉั้ดิวัคซี่นที่่�สถาน้บางซี่�อ	
ค่ตำิใน้การัที่ํางาน้ :	 ถ�าตัั� ง ใจแล�ว	 ตั�องทํี่าให�ส้ดิ 
ความีสามีารถ

สังกัดี :	กปดิ.	27
ตำําแหน้่ง : พนักงานเก็บค่าโดิยสาร	สาย	50			  
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	1	มี่นาคมี	2562 
สาเหตำุที่ี�เข้าทํี่างาน้องค่์การั :	 เป็นงานท่ี่�มี่ความีมีั�นคง	
เม่ี�อในตัอนท่ี่�ยงัไมีไ่ดิ�เข�าองคก์ารดิฉัิันมีโ่อกาสไดิ�ใช�บรกิารรถเมีล์	
และชอบที่่�กระเป๋ารถเมีล์	มี่ช้ดิยูนิฟัอร์มีที่่�สวยงามี
ค่วัามภ่ัมใิจุใน้การัเป็ีน้พน้กังาน้องค่ก์ารั :	ภูมีใิจมีากค่ะ 
ท่ี่�เด็ิกต่ัางจังหวัดิคนหนึ�ง	สามีารถเข�ามีาเป็นพนักงานของรัฐไดิ�	
สามีารถดิํารงช่พเล่�ยงครอบครัวไดิ�
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :	 ชอบการแสดิง	 การฟ้ัอน	 
การรํา	
ค่ตำิใน้การัที่ํางาน้ :	 มี้่งมีั�นพัฒนาองค์การให�มี่ค้ณ์ภาพที่่�ดิ่ 
ทํี่าหน�าท่ี่�ของตัวัเองให�ดิท่่ี่�สด้ิ	ให�บกพรอ่งในการทํี่างานน�อยท่ี่�สด้ิ

สังกัดี :	ขดิร.	6
ตำําแหน้่ง : พนักงานธ้รการ	1-2	ระดิับ	2      
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. : 16	เมีษายน	2559 
สาเหตุำทีี่�เข้าทํี่างาน้องค์่การั :	 รักในงานบริการ	
องค์การเป็นงานที่่�มีั�นคงสามีารถมี่รายไดิ�เล่�ยงครอบครัวไดิ�
ค่วัามภั่มิใจุใน้การัเปี็น้พน้ักงาน้องค่์การั : 
การไดิ� ทํี่างานในองค์กรขนาดิใหญ่และเป็นพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจท่ี่�ให�บริการประชาชน	 เป็นความีฝั่นในวัยเด็ิก	 
และของครอบครัว	 ซึี�งวันน้�เราไดิ�ม่ีโอกาสสานฝั่นให�กับ
ครอบครัว	และตััวเองไดิ�อย่างสําเร็จ
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม : จิตัอาสางานตั่าง	ๆ	พิธ่กร
งานอ้บัตัิเหตั้	ที่่มีผูลิตัส่�อ	ประชาสัมีพันธ์	เขตัการเดิินรถที่่�	6	
ของเฟัซีบ้�กแฟันเพจ	ขสมีก.	พร�อมีบวก	และแฟันเพจ	ขสมีก.	
เขตัการเดินิรถท่ี่�	6	และเป็นแดินซ์ีเซีอร์	ในงานกจิกรรมีต่ัาง	ๆ
ค่ตำิใน้การัที่ํางาน้ : ไมี่มี่อะไรยากหากเราพยายามี

สังกัดี :	กปดิ.	18
ตำําแหน้่ง :	พนักงานขับรถโดิยสาร	สาย	3	     
วััน้ที่ี�เรัิ�มที่ํางาน้ ขสมก. :	14	มี่นาคมี	2562 
สาเหตำุที่ี�เข้าที่ํางาน้องค่์การั :	รักงานบริการ
ค่วัามภ่ัมใิจุใน้การัเปีน็้พน้กังาน้องค่ก์ารั : ไดิ�ทํี่างาน
ท่ี่�ตันเองรัก	 ดิิฉัันรัก	ในงานบริการ	 และการส่งผูู�โดิยสารให�ถึง 
จ้ดิหมีายปลายที่างอย่างปลอดิภัย 
ภัารักิจุพิเศษ/การัอบรัม :	 ช่วยงานประชาสัมีพันธ ์
ให�กับเขตัการเดิินรถที่่�	8		ขับรถเฉัพาะกิจในงานจิตัอาสาตั่าง	ๆ
ค่ตำิใน้การัทํี่างาน้ : บริการดิ�วยใจ	 ใส่ ใจผูู� โดิยสาร	 
และลดิการร�องเร่ยน
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กิน เที่ยว ช�อป HOP รถเมล� 
ผลการดำเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก.

รัถปีรัะจุําที่างสาย 1 35 75

สรั. ขสมก. เข้าพบผ่่้บรัิหารัองค่์การั
  น้ายบุญมา ปี๋งมา	 รักษาการประธาน	 สร.ขสมีก.	 
พร�อมีดิ�วย	น้ายบุญเหลือ  ขุน้พรัม		รก.	เลขาธิการ	สร.	ขสมีก.	 
ว่าท่ี่�กรรมีการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมีวลชน 
กร้งเที่พ	มีอบกระเช�าอวยพรปีใหมี่	2565	ให�กับ	น้ายกิตำตำิกาน้ตำ์ 
จุอมดีวัง จุารุัวัรัพลกุล	 ผูู�อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชน
กร้งเที่พ	พร�อมีดิ�วย	น้างพรัิ�มเพรัา วังศ์สทุี่ธิิรัตัำน์้	รอง	ผูอก.ฝ่รร.	
รักษาการในตัําแหน่ง	รอง	ผูอก.ฝ่รอ.	และ	น้างสาวัเบญจุวัรัรัณ  
เปีี�ยมสุวัรัรัณ	ช.ผูอก.ฝ่บร.	รักษาการในตัําแหน่ง	รอง	ผูอก.ฝ่บร. 
ในการน้�ไดิ�นําเสนอปัญหาและอ้ปสรรคในการปฏิบัตัิงานภายใน 
เขตัการเดิินรถท่ี่�	 1	 -	 8	 ตัามีท่ี่�ไดิ�รับการร�องท้ี่กข์จากสมีาชิก	 
เพ่�อเป็นการสร�างขวัญกําลังใจให�กับพนักงาน	 และเพ่�อให�
เกิดิประโยชน์สูงส้ดิกับองค์การ	 เมี่�อวันท่ี่�	 10	 มีกราคมี	2565	 
ณ์	ห�องประชม้ี	1	ชั�น	5	สํานกังานใหญ	่ขสมีก.	โดิยม่ีเร่�องขอให�แก�ไข
ปัญหาองค์การเร่งดิ่วน	ดิังน้�
 1. ขอให�องค์การเปิดิรับสมัีครพนักงานขับรถ	 และพนักงาน 
เก็บค่าโดิยสารท้ี่กเขตั	 เน่�องจากขณ์ะน้�มี่พนักงานลาออก/เกษ่ยณ์/
เล่�อนตํัาแหน่ง/ป่วย	 และพนักงานเก็บค่าโดิยสาร	 เร่ยนขับรถ 
เพ่�อขึ�นเป็นพนักงานขับรถ	 ทํี่าให�	 พขร.,	 พกส.	 ขาดิท้ี่กเขตั	 
องค์การไดิ�รับความีเส่ยหายขาดิรายไดิ�จากการเก็บค่าโดิยสาร	
 2. ขอให�องค์การเร่งจัดิหารถใหมี่	 ตัามีมีตัิ	 ครมี.	 ปี	2562	
เน่�องจากสภาพรถโดิยสารประจําที่าง	ขสมีก.	มีส่ภาพที่รด้ิโที่รมีจาก
อาย้การใช�งานมีากกว่า	40	ปี	

	 ทัักทัายชาวต่า่งชาติ่อย่างไรดี	ีปกตัเิวลาท่ี่�เจอผูู�โดิยสารชาวต่ัางชาติั	เราทัี่กที่ายเขาว่าอย่างไรกันบ�างคะ....	
Hi!	Hello!	 หร่อ	 Hey	you!	 ถูกตั�องแล�วหร่อไม่ี	 หร่อม่ีคําอ่�น	 ๆ	 อ่ก	 วันน้�	 English	on	Bus	 จะมีาอธิบาย 
ความีแตักตั่าง	และคําที่่�ควรใช�ในการที่ักที่ายผูู�โดิยสารชาวตั่างชาตัิกันค่ะ
แบบที่างการั	ค่อ	การที่ักที่ายดิ�วยคําว่า	Good	morning	/	Good	afternoon	หร่อ	Good	evening	
หมีายถึง	สวัสดิ่ครับ/ค่ะ	(ตัามีช่วงเวลา)

ENGLISH ON BUS

Good morning (ก่ดี มอร์ัน้งิ)	แปลว่า	สวัสด่ิตัอนเช�า	ใช�ทัี่กที่ายตัั�งแต่ัเวลาหลังเท่ี่�ยงค่น	ถึงเวลาเท่ี่�ยงวัน
Good afternoon (กด่ี อาฟเตำอรัน์้น่้)	แปลวา่	สวสัดิ	่ใช�ที่กัที่ายตัั�งแตัเ่วลาเท่ี่�ยงวนัไปถงึเวลาประมีาณ์
หกโมีงเย็น
Good evening (กด่ี อฟีน้งิ)	แปลวา่	สวสัดิ	่ใช�ที่กัที่ายตัั�งแตัเ่วลาหลงัหกโมีงเยน็จนถงึเวลากอ่นเท่ี่�ยงคน่
Welcome (เวัลค่ัม)	แปลว่า	ยินดิ่ตั�อนรับครับ/ค่ะ		ใช�กล่าวตั�อนรับผูู�โดิยสารไดิ�ที่้กเวลา
แบบไมี่เป็นที่างการ	 ใช�กับบ้คคลที่่�สนิที่	 เพ่�อแสดิงความีเป็นกันเอง	 หร่อในการที่ักที่ายที่่�มีิไดิ�เป็นพิธ่การ	
โดิยไมี่ใช�กับผูู�ใหญ่	แตั่ยังสามีารถใช�กับผูู�โดิยสารไดิ�	ค่อ	Hello	(เฮลโล)	หร่อ	Hello	there!	(เฮลโล	แดิร์)	
แปลว่า	สวัสดิ่ครับ/ค่ะ
ส่วัน้คํ่าทีี่�ไม่ค่วัรัใช้ ค่ือ คํ่าวั่า Hey you! (เฮย์ ย่ว์ั) ค่วัามหมายค่่อน้ข้างหยาบค่ายสําหรัับ 
การัที่ักที่ายชาวัตำ่างชาตำิ และอาจุจุะที่ําให้เขาโกรัธิไดี้เลยน้ะค่ะ
	 ง่ายมีาก	ๆ	เลยใช่มีั�ยคะ	เพ่ยงแค่เล่อกใช�ให�ถูกก็สามีารถที่ักที่ายผูู�โดิยสารชาวตั่างชาตัิ
ไดิ�แบบไมี่ตั�องเขินแล�ว
	 ส่วนครั�งหน�า	English	on	Bus	จะพาไปเร่ยนรู�คําศััพที่์	
หร่อ	คําที่ักที่าย	แบบไหนรอตัิดิตัามีในเล่มีหน�าไดิ�เลยค่ะ

ที่่�ยัังเก๋๋าเข้้าเส้้น

ตำลาดีน้้อย
หลงเส้น่ห์ยั่านจีีนเก๋่า

	 เปิดิตั�นปี	2565	น้�	วารสารล�อหมีน้ชวนเท่ี่�ยวย่านเก่าแกย่อดิฮิตัตัลอดิกาลท่ี่�ไม่ีวา่ปีไหน	ๆ 	ก็ยงัคงเสน่หด์ิงึดิดูินกัที่อ่งเท่ี่�ยวอยู่เสมีอ 
ที่่� “ตำลาดีน้อ้ย” พ่�นท่ี่�ท่ี่�เตัม็ีไปดิ�วยของกนิอรอ่ย	ๆ 	และมีม้ีถา่ยรปูไดิ�ตัลอดิเส�นที่าง	แถมียงัสามีารถเดินิที่างไปไดิ�ดิ�วยรถประจําที่าง 
อย่างสะดิวกสบาย	ไมี่ตั�องหาที่่�จอดิรถ
 “ตำลาดีน้อ้ย”	หรอ่ “ตำะลกัเกี�ยะ” ช้มีชนชาวจน่เกา่แกข่นาดิย่อมีริมีฝ่ั�งแม่ีนํ�าเจ�าพระยาท่ี่�เกดิิขึ�นมีาตัั�งแต่ักรง้รัตันโกสินที่ร์	 
พ่�นท่ี่�ท่ี่�เตั็มีไปดิ�วยเร่�องราวที่างวัฒนธรรมีและประวัติัศัาสตัร์ท่ี่�ส่บที่อดิกันมีาหลายร�อยปี	 นับตัั�งแตั่ถนนเจริญกร้งถูกปรับปร้ง 
แปลงโฉัมีใหมี่จนกลายเป็นย่านแห่งความีคิดิสร�างสรรค์	 ตัลาดิน�อยก็ถูกแตั่งแตั�มีไปดิ�วยศัิลปะ	 มี่สตัร่ที่อาร์ตัให�นักที่่องเท่ี่�ยว 
เสาะแสวงหามี้มีถ่ายรูปเก๋	ๆ	พร�อมีกับของอร่อยให�ลิ�มีลองแที่บที่้กซีอย	

จุุดี Landmark มาที่ั้งที่่ต้องมาให้ถึง
 ตำรัอกศาลเจุ้าโรังเกือก
	 จ้ ดิ เ ริ� มีตั�น ในการ เดิินซีอกแซีกสัมี ผัูส กับวิ ถ่ ช่ วิ ตั 
ของชาวตัลาดิน�อยตัรอกขนาดิความีกว�างประมีาณ์เมีตัรกว่า	 ๆ 
มี่สตัร่ที่อาร์ตัริมีกําแพงและแกลเลอร่จัดิแสดิงภาพถ่ายผูู�คน
บนนถนนเจริญกรง้	ทํี่าให�เห็นวา่นอกจากจะเป็นแหล่งของช้มีชน 
ชาวจ่นแล�ว	ยังม่ีการผูสมีผูสานกลมีกล่นกับวัฒนธรรมีอ่�น	เช่น	พ้ที่ธ	 
คริสตั์	และอิสลามี	ไดิ�อย่างลงตััวเลยที่่เดิ่ยว
 ศาลเจุ้าโจุวัซื�อกง (วััดีซุ่น้เฮงยี�)
	 ศัาลเจ�าเก่าแก่และสําคัญท่ี่�ส้ดิของชาวจ่นฮกเก่�ยน 
ในประเที่ศัไที่ย	สร�างขึ�นเม่ี�อประมีาณ์	พ.ศั.	2347	ดิ�วยสถาปัตัยกรรมี 
แบบปลายราชวงศั์ชิง	 ภายในศัาลเจ�าเป็นท่ี่�ประดิิษฐานของ 
พระเซีง่จ้�ยจ�อซ่ีอ	เที่พแห่งการรกัษา	และเที่พเจ�าอ่�น	ๆ 	ท่ี่�ชาวไที่ย 
เช่�อสายจ่นฮกเก่�ยนให�ความีเคารพนับถ่อ	 นอกจากน้�ยังเป็น 
ตั�นตัํารับการกินเจในกร้งเที่พฯ	 ท่ี่�ส่บที่อดิมีาอย่างยาวนาน 
กว่า	230	ปี	อ่กดิ�วย
 รัถเตำ่าสีส้ม
	 จ้ดิยอดิฮิตัท่ี่�ใครมีาตั�องแวะถ่ายรูปรถเตั่าส่สัมีส้ดิเก๋าคันน้� 
ความีผู้พังของมัีนเข�ากันไดิ�ดิ่กับกําแพงดิ�านหลัง	 ซึี�งเป็น 
สถาปัตัยกรรมีจ่นโบกปูนท่ี่�ที่ร้ดิโที่รมีลงไปตัามีกาลเวลา	 
จนกลายเป็นจ้ดิเดิ่นให�นักที่่องเที่่�ยวไดิ�มีาถ่ายรูปดิ�วย
	 ใครท่ี่�กําลังมีองหาที่ริปชมีงานศัิลป์	 กินอาหารอร่อย 
เดินิถ่ายภาพ	ชิลกบับรรยากาศั	และเดินิที่างสะดิวกในงบประหยัดิ 
วารสารล�อหม้ีนขอแนะนํา “ตำลาดีน้้อย” มีาท่ี่�เดิ่ยวจบครบ 
ที่รปิวนัเดิย	์เพราะความีคลาสสกิสไตัลจ์น่โบราณ์น้�	ชวนให�หลงเสนห่์ 
เหมี่อนหล้ดิเข�ามีาในเมี่องจ่นเลยที่่เดิ่ยว

ขอขอบค้ณ์ข�อมีูล	จาก	https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/90466	
	 https://krullou.wordpress.com/unit-1/unit-1-1/hello-say-hi/

 3. ขอที่ราบความีค่บหน�าการที่ํางานของระบบ	ERP	ที่่�องค์การ 
ว่าจ�างบริษัที่เอกชนมีาดิําเนินการขณ์ะน้�ไดิ�รับการร�องเร่ยนจาก 
สมีาชิกว่าระบบตั่าง	ๆ	ยังไมี่สมีบูรณ์์	
 4. ขอที่ราบความีค่บหน�าระบบ	 GPS	 เน่�องจากไม่ีสามีารถ 
ตัรวจสอบกรณ์้รถเกิดิอ้บัตัิเหตั้ไดิ�ครบที่้กคัน	
 5. ขอให�องค์การเร่งหาผูู�รับผูิดิชอบกรณ์้องค์การไม่ีอ้ที่ธรณ์์ 
การจ่ายเงินให�กับบริษัที่	ธนบ้ร่ประกอบรถยนตั์	จํากัดิ
 6. ขอให�องค์การออกมีาตัรการแนวที่างป้องกันโรคโควิดิ-19	
เน่�องจากสายพันธ้์โอไมีครอนระลอกใหมี่กําลังระบาดิอย่างหนัก

รัถไฟ สถาน้ีหัวัลําโพง

MRT สถาน้ีหัวัลําโพง

ที่่าเรัือ ที่่าน้ํ�ารัาชวังค่์
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เก็บเล็กผสมน�อย เกร็ดความรู� ขสมก.

ใต�หลังคา รถเมล�

ประกาศชมเชย

หมายเลขข้างรัถ
บอกอะไรับ้าง

ล้อหมุน้ใน้เดีือน้มกรัาค่มน้ี� 
มีข่าวัค่รัาวัอะไรัใน้องค่์การัของเรัาบ้าง 
ตำามมาดี่ที่ี�ใตำ้หลังค่ารัถเมล์กัน้ค่่ะ

	 หมีายเลขข�างรถ	หร่อที่่�เราเร่ยกกันว่า	“เบอรั์รัถ”  
นอกจากจะบอกว่าวันน้�เราตั�องนํารถคันไหนออกให�บริการแล�ว 
สามีารถบอกอะไรไดิ�อ่ก	 ล�อหม้ีนเล่มีน้�จะพาเพ่�อนพนักงาน
มีาอ่านเลขข�างรถแบบเจาะลึกกันค่ะ

	 หมีายเลขข�างรถ	 X-XXXXX	 ประกอบดิ�วย 
เลขหน�า	1	หลกั	ขด่ิ	และเลขหลงั	5	หลกั	(บางร้น่อาจมี	่4	หลกั)	 
โดิยแตั่ละหลักมี่ความีหมีาย	ดิังน้�

เลขหน้้า 1 หลัก	 หมีายถึง	 สังกัดิเขตัการเดิินรถของ 
รถโดิยสารคันนั�น

 ตำรัวัจุค่วััน้ดีํา
	 ใคร	ๆ 	ก็เรย่ก “ผ่อ. ค่น้สวัย” แตัไ่ม่ีใช่
แค่สวยเก่งอย่างเดิ่ยว	 เดิินถนนดิมีควันรถ 
ก็ที่ําไดิ�	น้างสาวัสิรัิกรั อุดีมผ่ล ผูอ.สผูอ.	
รว่มีกับ	ฝ่รร.	นําโดิย	น้ายไพบล่ย ์งามเถื�อน้  
ห.กรร.4	 พร�อมีเจ�าหน�าท่ี่�สํานักสิ�งแวดิล�อมี
กร้งเที่พมีหานคร	 ออกตัรวจวัดิควันดิํารถตัู�	 

 ย้ายสําน้ักงาน้
 ย�ายแล�วจ�า...สําน้ักพัฒน้าบุค่ลากรั กลับฐานที่่�มีั�นเดิิมี	ณ์	อู่แสมีดิํา	เขตัการเดิินรถที่่�	5	 
งานน้�นอกจากจะเรง่ปรบัปรง้สํานกังานใหมีแ่ล�ว	แมีท่ี่พัฝ่ั�งน้�กใ็หม่ียกท่ี่มี	ทัี่�ง	น้ายวิัชาญ เที่วัาพิที่กัษ์  
ผูอ.สพบ.,	น้ายธิน้กรั สังข์แก้วั ช.ผูอ.สพบ	และ	น้ายสุชาตำิ พลายงาม ห.กวก.	คอยตัิดิตัามี
โครงการอบรมีจาก	สพบ.	ย้คใหมี่อ่กหลายโครงการกันไดิ�เลย	

 จุิตำอาสา
 ท่ี่มีชายล�วน	 ขดิร.5	 ร้่นไม่ีจํากัดิอาย้	 เห็นแวบแรกนึกว่าจะพากันไปแข่งก่ฬาท่ี่�ไหน	 
มีองไปมีองมีา	 อ๋อออ...ท่ี่�แที่� น้ายวัิโรัจุน้์  แหวัน้ที่องคํ่า ผูอ.ขดิร.5	 ส่งท่ี่มีจิตัอาสา	 
นําโดิย น้ายบุญชอบ อ่องพิมาย ห.กปดิ.35	 พร�อมีพนักงานในสังกัดิ	 ไปรับมีอบลูกปูน	 
จาก	บรษิทัี่	ผูลิตัภัณ์ฑ์และวัตัถก่้อสร�าง	จํากัดิ	(ซีแ่พค)	เพ่�อนํามีาปรบัแต่ังภูมิีที่ศััน์ตัามีโครงการ	
“อ่่ส่่สวัน้” ภายในอู่แสมีดิํา	เขตัการเดิินรถที่่�	5	เมี่�อวันที่่�	15	มีกราคมี	2565

  เลื�อน้ตำําแหน้่ง
 ใตั�หลังคารถเมีล์	 ขอแสดิงความียินดิ่กับ	 ผูู�บริหารท่ี่�ไดิ�เล่�อนตัําแหน่งตัามีคําสั�งองค์การท่ี่�	43/2565	 ลงวันท่ี่�	21	 มีกราคมี	2565		 
ไดิ�แก่	น้างสาวัสภุัารัตัำน้ ์มหาเที่ยีน้ ในตํัาแหนง่	ผูอ.สผูง.	น้างมชัฌิมิา รัตัำน้ศรัมีหาโพธิิ� ในตํัาแหนง่	ผูอ.สที่ส.	น้ายยงยทุี่ธิ จุนั้ที่รัช่์  
ในตัําแหน่ง	 ผูอ.สบส.	 และ	น้างสาวัมยุรัี บัณฑิิตำไที่ย	 ในตัําแหน่ง	 ผูอ.สปร.1	 นอกจากน้�ยังมี่คําสั�งแตั่งตัั�งหัวหน�างานระดิับ	5	-	8	 
จํานวน	69	ตัําแหน่ง	จัดิเตั็มีที่้กตัําแหน่งแบบน้�	อนาคตัของ	ขสมีก.	สดิใสขึ�นแน่นอนค่ะ

เลขหลงั 2 หลกัแรัก	หมีายถึง	ย่�ห�อและร่้นของรถโดิยสาร	โดิยแบ่งเป็น

30	 ค่อ	รถโดิยสารปรับอากาศั	 ส่คร่มี-นํ�าเงิน		 ย่�ห�อ	Isuzu

40		 ค่อ	รถโดิยสารธรรมีดิา		 ส่คร่มี-แดิง		 ย่�ห�อ	Hino		

44 , 45		ค่อ	รถโดิยสารปรับอากาศั		 ส่ส�มี		 ย่�ห�อ	Hino	

50	 ค่อ	รถโดิยสารธรรมีดิา		 ส่คร่มี-แดิง	 ย่�ห�อ	Isuzu	

55 , 56		ค่อ	รถโดิยสารปรับอากาศั		 ส่ส�มี		 ย่�ห�อ	Isuzu	

67		 ค่อ	รถโดิยสารปรับอากาศั		 ส่ส�มี		 ย่�ห�อ	Daewoo	

70		 ค่อ	รถโดิยสารปรับอากาศั		 ส่ฟ้ัา		 ย่�ห�อ	Bonluck	

80		 ค่อ	รถโดิยสารธรรมีดิา		 ส่คร่มี-แดิง		 ย่�ห�อ	Mitsubishi	

เลขหลัง 3 หลักท้ี่าย (บางรัุ่น้อาจุมี 2 หลัก)	 หมีายถึง	 ลําดิับ 
ของรถในร้่นนั�น	ตััวอย่างเช่น	

1-50017	หมีายถึง	รถคันน้�เป็นรถโดิยสารสังกัดิเขตัการเดิินรถที่่�	1	
ประเภที่รถธรรมีดิา	ย่�ห�อ	Isuzu	คันที่่�	17

4-4069 	 หมีายถึง	 รถโดิยสารสังกัดิเขตัการเดิินรถท่ี่�	4	 ประเภที่ 
รถธรรมีดิา	ย่�ห�อ	Hino	คันที่่�	69

5-70200	หมีายถึง	 รถโดิยสารสังกัดิเขตัการเดิินรถที่่�	5	 ประเภที่ 
รถโดิยสารปรับอากาศั	ส่ฟั้า	ย่�ห�อ	Bonluck		คันที่่�	200

ค่รัั�งหน้้าใตำ้หลังค่ารัถเมล์จุะมาอัพเดีที่ข่าวัสารัและสารัะดีี ๆ ใน้องค่์การัเรัื�องอะไรับ้าง
 ตำิดีตำามไดี้ใน้ล้อหมุน้เล่มหน้้าน้ะค่ะ

รถสองแถวในกํากับดูิแลของ	 ขสมีก.	 เมี่�อวันท่ี่�	21	 มีกราคมี	2565	 งานน้�	 ผูอ.วรรณ์	 
บอกว่า “แดีดีรั้อน้ ค่วััน้ดีํา ก็พรั้อมทีุ่กสถาน้การัณ์ค่่ะ”

 น้ายกิตำตำิกาน้ตำ์ จุอมดีวัง จุารัุวัรัพลกุล	ผูู�อํานวยการ 
องค์การขนส่ งมีวลชนกร้ง เที่พ	 เป็นประธานในการมีอบ
ประกาศัน้ยบัตัรและเงินรางวัลแก่	น้ายณรังค่์ ซอเฮง	 พนักงาน
ขับรถโดิยสาร	 และ	น้างสาวันุ้ชน้าฎ พลายแก้วั	 พนักงานเก็บ 
ค่าโดิยสารรถปรับอากาศั	 สาย	60	 เขตัการเดิินรถท่ี่�	2	 เพ่�อเชิดิชู 
ค้ณ์ความีดิ่	 สร�างขวัญกําลังใจ	 และเพ่�อเป็นแบบอย่างท่ี่�ดิ่ให�กับ
พนักงานองค์การ	 จากกรณ์้เข�าช่วยเหล่อผูู�ท่ี่�ถูกทํี่าร�ายบริเวณ์ 
แยกมีักกะสัน	 และพาขึ�นบนรถโดิยสาร	 นําส่งท่ี่�	 สน.หัวหมีาก	 
เมี่�อวันที่่�	12	ธันวาคมี	2564	เวลาประมีาณ์	21.50	น.	
	 ทัี่� งน้� 	 ผูู� อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชนกร้ง เที่พ	 
ไดิ�ให�โอวาที่และกล่าวช่�นชมีพนักงาน	 จากเหตั้การณ์์ดัิงกล่าว	 
ถอ่เป็นเหตัก้ารณ์ท่์ี่�ม่ีความีอันตัราย	แตัไ่ม่ีไดิ�นิ�งเฉัย	กลบัเข�าช่วยเหลอ่ 
ผูู�ท่ี่�กําลังเดิ่อดิร�อนและไดิ�รับอันตัรายอย่างเตั็มีท่ี่�	 ถ่อเป็นการ
แสดิงออกถึงความีม่ีนํ�าใจต่ัอเพ่�อนมีน้ษย์	 และเป็นการสร�าง 
ภาพลักษณ์์ที่่�ดิ่ให�กับองค์การ
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อาการโควิดสายพันธุ�โอมิครอน อาการโควิดสายพันธุ�เดลต�า

ไอ เจ็บคอ

ปวดกล�ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

มีไข� ไอ เจ็บคอ มีไข�

มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

ขสมก. แจ�งข�าวนอกหน�าต�าง รถเมล�

อาการั

รุุนแรุงแค่่ไหน? แบบน่้ติดหรุือยััง?

	 คณ์ะรัฐมีนตัร่ม่ีมีตัิอน้มีัติั	 ตัามีท่ี่�กระที่รวงคมีนาคมี 
เสนอแตั่งตัั�ง	น้างปีาณิสรัา ดีวังสอดีศรีั	 เป็นประธานกรรมีการ	 
ในคณ์ะกรรมีการบริหารกิจการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	
ตัั�งแตั่วันที่่�	11	มีกราคมี	2565	เป็นตั�นไป

	 	ผูู�อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	ศัึกษาดิูงาน
ศัูนย์ฝ่ึกขับรถโดิยสารจําลอง	(BUS	SIMULATOR)	 ณ์	 บขส.	
รังสิตั
	 เมี่�อวันท่ี่�	12	 มี.ค.	65	 น้ายกิตำตำิกาน้ตำ์ จุอมดีวัง  
จุารัุวัรัพลกุล ผูู�อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	 
ร่ วมีศัึ กษาดิู ง านศัูนย์ ฝ่ึ กขับรถโดิยสารจําลอง	 (BUS	 
SIMULATOR)	 บขส.	 รังสิตั	 พร�อมีทัี่�งที่ดิลองฝึ่กขับรถตััวอย่าง	 
โดิยม่ี	 น้ายสัญลักข์ ปีัญวััฒน้ลิขิตำ	 กรรมีการผูู�จัดิการใหญ่	
ให�การตั�อนรับพร�อมีนําตัรวจเย่�ยมีศัูนย์ซ่ีอมีบําร้งรถ	 บขส.	 
โดิยมี่	 น้ายสถาพรั เพชรักอง	 ผูอ.ขดิร.1	 และ	 น้ายมน้ัส  
ค่รัุธิชั�งที่อง	 ผูอ.ขดิร.3	 ร่วมีศัึกษาดิูงาน	 ณ์	 ศัูนย์ฝ่ึกขับ 
รถโดิยสารจําลอง	(BUS	SIMULATOR)	 บขส.	 รังสิตั	 ที่ั�งน้�ไดิ� 
เดิินที่างตัรวจเย่� ยมี เขตัการ เดิินรถท่ี่� 	 2	 อู่สวนสยามี	 
โดิยมี่	 น้างมนั้ญยา ปีาลวังศ์	 ผูอ.ขดิร.2	 ให�การตั�อนรับ	 
ณ์	เขตัการเดิินรถที่่�	2

ขอขอบค้ณ์ข�อมีูล	จาก	https://www.bangkokbiznews.com/news/981181	
	 และ	https://www.fascino.co.th/article/post/difference-omicron-delta-covid-variants

“โอมิิครอน” 
 “โอมิค่รัอน้”	 โควิดิสายพันธ้์ท่ี่�น่าเป็นห่วงมีากท่ี่�ส้ดิ 
ในช่วงเวลาน้�	 โดิยกระที่รวงสาธารณ์ส้ข	 ไดิ�ยกระดัิบสถานการณ์์ 
โควิดิ-19	ให�เป็นระดัิบ	4	จากตััวเลขผูู�ติัดิเช่�อพ่้งขึ�นสูงแบบก�าวกระโดิดิ		
	 แล�วจะรู�ไดิ�อย่างไรว่า	 เราตัิดิเช่�อไวรัสสายพันธ้์น้�แล�ว	 
หร่ออาการจะร้นแรงแค่ไหน	ล�อหม้ีนเล่มีน้�จะพาท้ี่กคนไปทํี่าความีรู�จัก 
กับเจ�าโควิดิสายพันธ์้โอมีิครอนกันค่ะ
1.	 เช่�อไวรัสโควิดิสายพันธ้์โอมีิครอน	(Omicron)	 เป็นสายพันธ้์ 
ท่ี่�องค์การอนามัียโลกจัดิให�เป็นสายพันธ้์ท่ี่�อยู่ในระดิับน่ากังวล	 
(Variants	of	concern:	VOC)	มีร่หัสไวรัสเปน็	B.1.1.529	พบครั�งแรก 
ที่่�แอฟัริกาใตั�	ขณ์ะน้�มี่การระบาดิลามีไปถึง	57	ประเที่ศัที่ั�วโลกแล�ว	
(ข�อมีูลล่าส้ดิเดิ่อนธันวาคมี	2564)
2.	 ผูู�ท่ี่�มี่ความีเส่�ยงจะติัดิไวรัสโควิดิ-19	 สายพันธ้์	 “โอมิีครอน”	 
ในขั�นตั�นมีักจะมี่อาการดิังตั่อไปน้�	 เช่น	 ไอ	 จามี	 มี่ไข�	 มี่นํ�ามูีก	 
ปวดิศั่รษะ	หายใจลําบาก	และไดิ�กลิ�นน�อยลง
3.	 นอกจากน้�	 ยังมี่ข�อมีูลอัพเดิตัใหมี่ปี	 2565	 ว่าอาการใหมี ่
ของโอมีิครอนท่ี่�สามีารถพบไดิ�เพิ�มีเตัิมีมี่ดิังตั่อไปน้�	 เจ็บคอ	 
ปวดิกล�ามีเน่�อ	 เหน่�อย	 อ่อยเพล่ย	 ไอแห�ง	 และเหง่�อออกมีาก 
ในเวลากลางค่น
4.	โอมีิครอนสามีารถกลายพันธ้์ไดิ�ถึง	50	ตัําแหน่ง	สามีารถตัิดิเช่�อ 
ไวรัสโควิดิซํี�าไดิ�	 ไวรัสจะยึดิกับเซีลล์ของคนไดิ�มีากกว่า	10	 จ้ดิ	 
และยังสามีารถหลบเล่�ยงภูมีิค้�มีกันมีน้ษย์ไดิ�ดิ่	
5.	 หากเป็นผูู�ท่ี่�ยังไมี่ไดิ�รับวัคซี่นป้องกันโควิดิ	 หร่อเป็นผูู�สูงอาย้ 
ท่ี่�ไดิ�รับวัคซี่นแล�ว	 เส่�ยงตั่อการตัิดิสายพันธ้์โอมีิครอนไดิ�โดิยง่าย	 
ควรระวังตันเองให�มีาก

6.	 โอมีิครอนสามีารถแพร่กระจายเช่�อไวรัสในระบบที่างเดิินหายใจ
และหลอดิลมีไดิ�ดิก่วา่สายพนัธ้เ์ดิลตัาถงึ	70	เที่า่	แตัห่ากแพร่กระจาย 
ถึงขั�นลงปอดิ	จะไม่ีทํี่าลายปอดิเท่ี่ากับเดิลตัา	เพราะเช่�อไวรัสสายพันธ์้น้� 
มีักอยู่ในที่างเดิินหายใจส่วนบน
7.	 สายพันธ้์โอมีิครอน	 แมี�ว่าจะตัิดิง่ายและพบการเส่ยช่วิตัน�อย	 
แตั่อาจเกิดิ	 “ภาวะของคนท่ี่�หายจากโควิดิ-19”	 (Long	COVID)	 
ตัามีหลังมีาไดิ�	 โดิยระบบการหายใจ	หร่อระบบอ่�น	ๆ	ของร่างกาย
อาจเปล่�ยนไปจากเดิิมี	หร่ออาจมี่ส้ขภาพที่่�ไมี่แข็งแรงในระยะยาว
8.	 หากไดิ�รับวัคซี่นชนิดิ	 mRNA	3	 เข็มีตัิดิกัน	(เช่น	 โมีเดิอร์นา	
หร่อไฟัเซีอร์)	 จะสามีารถช่วยป้องกันการตัิดิเช่�อไวรัสโอมีิครอน 
ไดิ�ถึง	60-70	%	
9.	 หน�ากากอนามัียที่างการแพที่ย์ท่ี่�ม่ีค้ณ์ภาพสูง	 จํานวน	3	 ชั�น	 
มี่ประสิที่ธิภาพในการป้องกันโอมีิครอนไดิ�
10.	ไวรสัโควดิิ-19	สายพนัธ้	์โอมีคิรอน	สามีารถรกัษาให�อาการดิข่ึ�น 
ไดิ�ดิ�วยยา	“ฟัาวิพริาเวย่ร”์	ซึี�งจะชว่ยให�อาการดิขึ่�นไดิ�ใน	24-72	ชั�วโมีง 

ค่วัามแตำกตำ่างของสายพัน้ธิุ์โอมิค่รัอน้และเดีลตำ้า
	 สายพันธ้์ โ อ มิีครอนแพร่ เช่� อ ไดิ� เ ร็ วแตั่ ลงปอดิช� า	 
ทํี่าให�อาการน�อยเหม่ีอนไข�หวัดิทัี่�วไป	 สิ�งท่ี่�แตักตั่างระหว่าง 
โอมีิครอนและเดิลตั�าเล็กน�อย	 ค่อ	 มี่อาการปวดิกล�ามีเน่�อร่วมี	 
และม่ีรายงานว่าบางรายรู�สึกเหน่�อยล�าไดิ�ง่าย	 โดิยเฉัพาะผูู�สูงอาย้ 
ที่่�ตัิดิโควิดิสายพันธ้์โอมีิครอน

	 ผูู�อํานวยการองค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พร่วมีม่ีอกับ 
บัสแฟัน	 จัดิทํี่าโครงการนําร่องปรับเปล่�ยนรูปแบบหมีายเลขสาย 
และป้ายบอกช่�อเส�นที่างของรถโดิยสาร	ขสมีก.
 น้ายกิตำตำกิาน้ตำ ์จุอมดีวัง จุารัวุัรัพลกลุ	ผูู�อํานวยการ
องค์การขนส่งมีวลชนกร้งเที่พ	 ลงพ่�นท่ี่�เพ่�อเตัร่ยมีความีพร�อมี	
ในการจัดิทํี่าโครงการนําร่องปรับเปล่�ยนรูปแบบหมีายเลขสาย
และป้ายบอกช่�อเส�นที่างของรถโดิยสารประจําที่างของ	 ขสมีก.	
โดิยร่วมีหาร่อกับผูู�แที่นจากเฟัซีบ้�กแฟันเพจ	(บัสแฟัน)	 ไดิ�แก่ 
รถเมีล์ไที่ยแฟันคลับ	 Bangkok	Bus	Club	 และ	 BKK	BUS	
Photographer	 ในการออกแบบป้ายท่ี่�ติัดิตัั�งบนรถโดิยสาร 
ทัี่�งดิ�านหน�าและดิ�านหลัง	 (ป้ายหัวกะโหลก)	 เพ่�อให�ผูู�โดิยสาร
สังเกตัง่าย	 สวยงามี	 และเป็นรูปแบบเดิ่ยวกัน	 โดิยเบ่�องตั�น 

จะที่ดิลองตัิดิตัั�งนําร่องบนรถโดิยสารธรรมีดิาสาย	12	 สาย	54	
และสาย	68	 โดิยมี่	น้างพรัิ�มเพรัา วังศ์สุที่ธิิรััตำน้	์ รอง.ผูอก.
ฝ่รร.	รก.	ในตัําแหน่ง	รอง	ผูอก.ฝ่รอ.	พร�อมีดิ�วย	ผูอ.ขดิร.	1	-	8 
ให�การตั�อนรับและหาร่อร่วมีกัน	 ในวันท่ี่�	19	 มีกราคมี	2565	 
เวลา	11.00	น.	ณ์	อู่พระรามีเก�า	เขตัการเดิินรถที่่�	4
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ช่องที่างการัตำิดีตำ่อ
ศูนยั์ข้้อมูลข้่าวส้ารุข้อง ขสมก.
ช่องที่างการัตำิดีตำ่อ

ศูนยั์ข้้อมูลข้่าวส้ารุข้อง ขสมก.

0 2246 0339, 0 2246 0741 - 4

ส�ำนักงำนใหญ่ 131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวำง กทม. 10310

PRBMTA.03@gmail.com

BMTA องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ขสมก. พร้อมบวก
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