
ดวยความปราถนาดีจาก
กองบังคับการตำรวจรถไฟ
Railway Police Division

คำแนะนำการเดินทางบนรถไฟ
Tips on Travelling Safe

ทุกขบวนปลอดภัย
ตำรวจรถไฟ

พรอมใหบริการ
We are here to serve

and protect you
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เตรียมความพรอม
เมื่อคืนนอนดึกหรือไม? 
วันรุงขึ้นตองทำอะไรบาง?

เมาไมขับ
หามเด็ดขาด!

ดื่มใหหมดทีละแกว
จะไดรูวาดื่มไปแลวกี่แกว

รูขีดจำกัดของตนเอง
รูตัววาดื่มไดมากแคไหน

รองทองกอน
เมื่อไมมีอาหาร รางกายจะ
ดูดซึมแอลกอฮอลเร็วมาก 
ภายใน 60 นาที

ดื่มชาๆ
ชวยใหดื่มไดเรื่อยๆ และมีสติ
รูเทาทันตัวเองวาเมาแลวนะ

ดื่มน้ำเปลา
ด่ืมน้ำเปลาเยอะๆ ชวยเจือจาง
แอลกอฮอล และลดอาการแฮงค
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ที่มา : www.DRINKiQ.com 
โดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มอยางรับผิดชอบ 
พรอมสรางความเขาใจของผลกระทบของแอลกอฮอลตอรางกาย 

ดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) 
คืออะไร

เบียร หรือ RTD (3-5%)        = 1 กระปอง หรือ ขวดเล็ก (330 ml.) 
ไวน (11-13%)        = 1 แกว (100 ml.)
วิสกี้ หรือ วอดกา (40-43%)  =  3 ฝา (รวม 30 ml.) 

1 ดื่มมาตรฐาน : เบียร = ไวน = วิสกี้ 

1 ดื่มมาตรฐาน = 1 ชั่วโมงตับขับออก

ดื่มมาตรฐานของแอลกอฮอลแตละประเภทตางกัน ขึ้นอยูกับ
ดีกรีของแอลกอฮอลในประเภทนั้นๆ

1 ดื่มมาตรฐาน = เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
                    ประมาณ 10 กรัม

330 ml. 330 ml. 100 ml. 30 ml.

1.0 
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Drinks

10 g of alcohol

10g 
20g 

30g 

วิสกี้ หรือ วอดกาไวน RTDเบียร 

7. ไมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหนา 
โดยเด็ดขาด
Do not consume food or drinks from strangers. 

8. หากพบเห็นเหตุหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมนาสงสัย ใหรีบ 
แจงเจาหนาที่โดยทันที
If your witness suspicious behaviors or incidents, 
inform the authorities immediately.
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1. กอนเขานอนควรเก็บทรัพยสินใหเรียบรอย และวางไว 
ใกลตัว และไมควรเปดหนาตางทิ้งไว
Before going to sleep, store your belongings in a 
safe place near you and do not leave your windows 
open.

2. ควรเปดสัญญาณ GPS ในโทรศัพท (หากมี) หรือ 
ลงแอพพลิเคชั่นติดตามโทรศัพทสูญหาย
Turn on the GPS function on your mobile phone  
(if available) or install an application that can help 
you find your phone if it gets lost.

3. ผูใชบริการรถนอน หากเดินทางเปนคู ควรใหฝายหญิง 
นอนเตียงชั้นบน
Female travelers using a sleeper train service should 
sleep on the upper level.

4. พยายามสังเกตผูที่เดินผานไปมาอยูเสมอ เพราะอาจ 
ถูกหยิบฉวยทรัพยสินได
Always be aware of the passers-by and strangers to 
prevent snatching and stealing.

3. ผูปกครองไมควรปลอยใหเด็กเดินไปไหนมาไหนตามลำพัง
Do not leave underage children out of sight.

4. ผูใชบริการรถนอน ไมควรปลอยใหเด็กเล็กนอนเตียง 
ดานบน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงมาได
For travelers using sleeper train service, do not let 
small children sleep on the upper level. They could 
fall off.

5. เม่ือรถหยุดท่ีสถานีท่ีมิใชจุดหมายปลายทางของทาน 
ไมควรลงจากขบวนรถ
Do not leave the train when the station is not your 
final destination.

6. หากตองการลงสถานีกลางทางในเวลากลางคืน ใหสอบถาม 
พนักงานประจำขบวนรถ เพื่อปองกันไมใหลงผิดสถานี 
Before getting of the train at night, confirm with 
the officers on board that the station is your right 
station.

1. ไมควรพกเงินสดติดตัวคราวละมากๆ หากจำเปนควรใช 
เช็คเดินทางหรือตั๋วหรือแลกเงิน
Do not carry large sums of cash with you. If necessary, 
use traveler’s checks or cashier’s checks. 

2. ควรติดปายชื่อและหมายเลขโทรศัพทไวที่กระเปาสัมภาระ 
พรอมถายรูปเก็บไว เพ่ือเปนหลักฐานในการติดตามเม่ือสูญหาย
Attach labels with your name and telephone number 
on your baggage. Take photos of your belongings 
in case you need to identify them.

3. ตรวจสอบรายละเอียดของตั๋วรถไฟ เชน เวลาเดินทาง 
หมายเลขขบวน หมายเลขชานชลา สถานีปลายทาง เลขท่ีน่ัง  
หมายเลขรถ ใหเรียบรอยกอนเดินทาง
Before departure, double check the details on the 
boarding pass (such as departure time, compartment, 
station, final destination, and your seat number).

4. ทำภารกิจสวนตัวใหเรียบรอยกอนขึ้นรถไฟ และควร 
เผื่อเวลาขึ้นรถไฟไวดวย
Prepare for your travel: arrive ahead of time and 
take care of your personal business before boarding 
the train.

5. ไมรับหรือฝากสิ่งของกับคนแปลกหนา
Do not take items from or leave items with strangers.

6. ไมด่ืมสุรา หรือสูบบุหร่ี ท้ังในสถานีและบนขบวนรถ ผูฝาฝน 
มีความผิดตามกฎหมาย
Drinking and smoking on the trains and at the 
stations is illegal.

ขอควรปฏิบัติเมื่ออยูบนขบวนรถไฟ
Safety guidelines for riding

on the train

ขอควรปฏิบัติเมื่ออยูในสถานีรถไฟ
Guideline at the train station

5. อยาดื่มเครื่องดื่มที่คนแปลกหนานำมาให เพราะหลายครั้ง 
คนรายผสมยานอนหลับใหด่ืม แลวฉวยโอกาสฉกเอาทรัพยสิน 
ในขณะเหยื่อหมดสติ
Do not accept any drinks from strangers, as they 
may contain drug substances with the intention of 
stealing or harming you. 

6. ตรวจสอบทรัพยสิน กอนลงจากขบวนรถ
Before leaving the train, always check your belongings. 

7. ขณะขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ อยายื่นแขนหรือสวนหนึ่ง 
สวนใดของรางกายออกนอกตัวรถ เพราะอาจถูกคนราย 
ดึงเพื่อฉกฉวยทรัพยสินได
Be mindful that criminals can snatch your property 
even while the train is moving: keep your belongings 
close to you and do not stretch with them outside 
of the train.

1. อยาขึ้นหรือลงในขณะขบวนรถเคลื่อนที่ เนื่องจาก 
อาจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได
Do not get on and/or get off the train while it is 
moving – accidents may happen, leading 
to casualties. 

2. ขณะขบวนรถเคลื่อนที่ อยายื่นแขนหรือสวนหนึ่งสวนใด 
ของรางกายออกนอกตัวรถ เพราะอาจไดรับอันตราย 
จากกิ่งไมและปายขางทางได
Do not stretch outside of the train while it is 
moving – traffic signs, trees, or other objects   
could strike you.

การแจงเหตุ/แสดงความคิดเห็น
Reporting Incidents & Useful Contacts 

กองบังคับการตำรวจรถไฟ โทร. 02-222-2169
     Railway Police Division Tel. 02-222-2169

เว็บไซต : www.railwaypolice.go.th
      Website : www.railwaypolice.go.th

 Facebook : กองบังคับการตำรวจรถไฟ
การรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 1690

     State Railway of Thailand Tel. 1690

เหตุดวนเหตุราย โทร. 191
     Emergency Tel. 191

การปองกันอาชญากรรม  Crime Prevention

การปองกันอุบัติเหต ุ Accident Prevention

191


