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คู่มือปฏิบัตงิ านสาหรับเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาสถานีรถลาก

การปฏิบตั ิงานประจาสถานีรถลาก จะใช้เจ้าหน้าที่ประจา
สถานีรถลาก 2 คน ต่อหนึ่งสถานี หรื อ อาจเพิ่มเติมในเทศกาล
พิเศษ โดยเฉพาะในโซน Predator Prowl หรื อ Savanna Safari
1.การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน
1.1 ลงเวลาทางาน ที่สานักปฏิบตั ิการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
และเข้า ประชุ ม เพื่ อ รั บ การจ่ า ยงาน และพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บัติ ง าน
ระหว่างเวลาที่กาหนด
1.2 เตรี ยมบัตรแสดงตน นกหวีด และไฟฉาย (ทดสอบ
ถ่านไฟฉายแล้ว ) แขวนไว้ที่คอให้เรี ยบร้อย
1) เตรี ยมเอกสาร และอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานในวันนั้น ๆ
ให้พร้อม
2) ต้องไปประจาสถานี รถลากที่กาหนด ก่อนรถลากนาชม
สัตว์เที่ยวแรกออกไม่นอ้ ยกว่า 40 นาที
3)ให้ตกลงกันว่า เจ้าหน้าที่ประจาสถานีรถลาก 2 คนต่อ
สถานี ใครจะประจาจุดตรวจตัว๋ และใครจะดูแลการนัง่
รอของผูเ้ ข้าชม นาผูเ้ ข้าชมขึ้นรถลากและปล่อยรถลาก
ออกจากสถานี หรื อจะสลั บ กั น แต่ ต ้ อ งมิ ใ ห้ ก าร
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตอ้ งบกพร่ องเป็ นอันขาด และต้อง
ประสานกันเป็ นอย่างดี
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4) ตรวจสอบวิทยุสื่อสาร และการใช้งาน และตรวจสอบวิทยุ
กับศูนย์กญ
ุ ชร เวลา 18.00 น. ทุกวัน
5) ตรวจสอบรายละเอียดชื่ อวิทยากรประจารถลาก พนักงานขับ
รถลากและ รถลากสารองในวันนั้น ๆ ว่ามีใครบ้างและมีกี่คนั
เพื่อประสานงานกรณี ฉุกเฉิ น
6) ทาจิตใจให้เบิกบาน ยิม้ แย้มแจ่มใส และให้บริ การแก่ผเู ้ ข้า
ชมด้วยวาจาสุ ภาพ เรี ยบร้ อ ย โดยให้ผูเ้ ข้าชมมี ความพึ ง
พอใจ และความปลอดภัยสู งสุ ด
2.การปฏิบัตงิ านทีส่ ถานี Predator Prowl และ Savanna Safari

2.1 เมื่อเดินทางไปถึงสถานีรถลากที่ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
ในวันนั้น ๆ ทัว่ ไป ดังนี้
1) ตรวจบริ เวณสถานี รถลากทุกจุด มีอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานครบถ้วน พร้อมที่จะ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ข้าชมในการเข้าสถานี และ
ออกสถานี ไ ด้อ ย่ า งดี เครื่ องอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ต่ า ง ๆ
ทางานปกติ และป้ ายสัญญาณต่างๆ ที่จาเป็ นต้องใช้และ
ไม้บงั คับล้อรถ มีอยูค่ รบ
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2) ตรวจถังบริ การน้ า เย็น ผ้า คลุ ม และน้ าดื่ ม
สาหรับเจ้าหน้าที่ประจาสถานี รถลาก วิทยากรประจา
สถานี รถลาก และพนักงานขับรถลาก พร้ อมทั้งการ
เสี ยบปลัก๊ ไฟฟ้า ให้เครื่ องทาน้ าเย็นทางาน
3) หากมีเวลาขอให้ทาความเข้าใจกับวิทยากร
ประจารถลากและพนักงานขับรถลากในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
2.2 เมื่ อ ใกล้จ ะถึ ง เวลารถลากเที่ ย วแรกออก ให้
สัญญาณพนักงานขับรถลากนารถลากคันแรกเข้าสู่ จุดจอดรถลาก
ที่หน้าสถานี ในบริ เวณที่ กาหนดโดยมี แผงกั้นเหล็กวางไว้ที่เส้น
จอดรถลากด้านหน้ารถลาก และรอดู จนกว่าพนักงานขับรถเข้า
เบรกมือ ดับเครื่ องยนต์ ลงจากรถและนาไม้บงั คับล้อรถวางกั้นล้อ
รถแล้ว จึงจะไปปฏิบตั ิงานอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้ผเู ้ ข้าชม
เห็ น ว่ า ความปลอดภัย ของผู เ้ ข้า ชมเป็ นความส าคัญ สู ง สุ ด ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
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2.3 เมื่อใกล้ถึงเวลารถลากออก ให้นาผูเ้ ข้าชมขึ้นรถ
ดูแลผูเ้ ข้าชมนัง่ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในที่นงั่ แถวหนึ่ง ๆ ในรถ
ลาก ให้เด็กและคนชรานัง่ ตอนกลางของที่นงั่ ไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ด
ยืนในรถเป็ นอันขาด (หากวิทยากรประจารถลากและพนักงานขับ
รถจะช่วยดูแลผูเ้ ข้าชมด้วยจะดีมาก) ทั้งนี้เพื่อแสดงความห่ วงใยใน
ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าชม
2.4 เมื่ อถึ งเวลารถออก ให้ตรวจสอบการนั่งของ
ผูช้ มบนรถอี กครั้ งหนึ่ ง ตรวจสอบให้บุคคลที่ ยืนอยู่ใกล้รถออก
ห่ า งจากตัว รถ ให้สั ญ ญาณพนัก งานขับรถน าไม้ก้ นั ล้อ รถออก
และให้สั ญ ญาณพนัก งานขับ รถและวิ ท ยากรประจ ารถลากนั่ง
ประจาที่ในรถ เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณรถออกด้วยนกหวีด หรื อ
ไฟฉาย หรื อทั้งสองอย่าง พร้อมเคลื่อนแผงกั้นเหล็กให้พน้ หน้ารถ
เพื่อให้รถลากเคลื่อนออก
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เมื่อรถลากคันที่จอดอยู่ออกไปพ้นสถานี รถลากแล้ว
เคลื่ อ นแผงเหล็ ก ประจ าไว้ที่ แ นวจอดรถด้า นหน้ า ที่ เ ดิ ม ให้
สัญญาณด้วยนกหวีดหรื อไฟฉายให้พนักงานขับรถลากคันที่จอด
รออยูเ่ ข้าประจาที่หน้าสถานีรถลาก รอจนพนักงานขับรถนารถเข้า
ประจาที่จอดรถ เข้าเบรกมือ ดับเครื่ องยนต์ ลงจากรถ และทาไม้
บังคับล้อรถไปกั้นล้อแล้วจึงไปทาหน้าที่อื่นๆ ได้ หากไม่มีรถลาก
จอดรออยู่ ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 3.2.2
เมื่อรถลากออกจากหรื อกลับถึงสถานี Predator prowl
หรื อ Savanna Safari ขอให้แจ้งศูนย์วทิ ยุกญ
ุ ชรทราบทุกครั้ง
2.6 สาหรับสถานี Savanna Safari หากมีผเู ้ ข้าชมนัง่
รอรถที่ สถานี ให้วิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ ประจาน้ าพุดนตรี เปิ ดน้ า พุ
ดนตรี ให้ผูเ้ ข้าชมชมทันที หากไม่มีผเู ้ ข้าชมรอขึ้นรถ ให้วิทยุแจ้ง
ปิ ดน้ าพุดนตรี ทนั ที
2.7 เมื่อปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ ก่อนออกจากสถานี รถลาก
ให้ถอดปลัก๊ เครื่ องทาน้ าเย็น และคลุมเครื่ องทาน้ าเย็นด้วยผ้าคลุม
และให้รถลากคันสุ ดท้ายนาถังน้ าดื่มที่ไม่มีน้ าไปเก็บไว้ที่โรงซ่ อม
รถใหญ่
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2.8 ก่ อ นเลิ ก งาน ให้ ร ายงานปั ญหาที่ พ บในการ
ปฏิบตั ิงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3.การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อวิทยากรประจารถลาก หรื อพนักงานขับรถลาก
แจ้งกรณี ฉุกเฉิ นให้บนั ทึกรายละเอี ยดจุดที่ที่รถลากจอดเสี ย (รถ
ลากคัน อื่ น ๆ ที่ ข ับตามหลัง แซงผ่านได้ห รื อไม่ และหากใช้ร ถ
Pick up ไปลากจูง ให้ทราบว่ารถ Pick up ขับแซง ผ่านรถลากที่
จอดเสี ย ได้ห รื อ ไม่ ) เลขที่ ร ถลากที่ จ อดเสี ย หรื อ มี ผูป้ ่ วยอยู่ ชื่ อ
วิทยากรประจารถลากและพนักงานขับรถลาก พร้ อ ม รหัสวิทยุ
เรี ยกขาน เพื่อพร้อมที่จะให้รายละเอียดแก่หน่วยอื่น หรื อบุคคลอื่น
อย่างชัดเจน ต่อไป
3.1 แจ้ง ศู น ย์วิท ยุกุญชรให้เ ตรี ยมรถเข็น หรื อ ยา
สามัญ หรื อเตียงพยาบาล หรื อรถ ATV หรื อรถตู ้ เพื่อใช้ในกรณี
ฉุ กเฉิ น หรื อนายาสามัญ (หากมี)ตามที่ผปู ้ ่ วยต้องการไปยังผูป้ ่ วยที่
อยูใ่ นรถลากระหว่างชมสัตว์โดยรถ ATV
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3.2 แจ้งพนักงานขับรถลาก หรื อวิทยากรประจารถลาก
ที่ อ ยู่ใ นโซนที่ มี ปัญ หา พร้ อ มที่ จ ะหลี ก ทางให้ร ถลากคัน อื่ น ๆ
รถจัก รยานยนต์ หรื อรถลากจู ง ขับ แซงผ่ า นขึ้ นไป เพื่ อ แก้
สถานการณ์กรณี ฉุกเฉิน
3.3 แจ้งวิทยากรประจารถลากหรื อพนักงานขับรถลาก
ในรถลากที่จอดเสี ย และในรถลากที่จะไปรับ ทยอย ขนถ่ายผูเ้ ข้า
ชมไปยังรถลากอื่นๆ ที่ บริ การอยูใ่ นโซนจนหมด หรื อการนารถ
ลากสารองไปขนถ่าย กรณี ไม่สามารถขนถ่ายผูเ้ ข้าชมไปยังรถลาก
อื่นได้
3.4 ประสานงานข้างต้น ด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี และวาจา
สุ ภาพ ห้ามใช้อารมณ์เป็ นอันขาด
หมายเหตุ :

ขอให้ดู ร ายละเอี ย ดประกอบในตารางที่ 1: การ
แก้ไขปั ญหาฉุ กเฉิ น กรณี มีผูป้ ่ วยในรถลากหรื อรถ
ลากจอดเสี ยในโซน Predator Prowl และ Savanna Safari
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4. ข้ อห้ ามระหว่ างปฏิบัติหน้ าที่
4.1 ห้ามสู บบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ บริ เวณสถานีรถ
ลาก หากจะสู บบุหรี่ ให้ไปสู บบุหรี่ ห่างจากสถานี รถลากไม่นอ้ ย
กว่า 30 เมตร พร้อมเขี่ยและทิ้งก้นบุหรี่ ในที่เขี่ยบุหรี่ ที่เตรี ยมไปเอง
4.2 ห้ามดื่ มสุ รา หรื อของมึ นเมา หรื อใช้สารเสพติ ด
เป็ นอันขาด
4.3 ห้ามใช้วาจา และแสดงอาการไม่สุภาพต่อผูเ้ ข้าชม
หรื อบุคคลอื่นเป็ นอันขาด
5. การแต่ งกาย
5.1 ให้แ ต่ ง กายตามเครื่ อ งแบบที่ กาหนด หรื อ ตามที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กาหนดเป็ นพิเศษ อื่นๆ
5.2 แต่งกายด้วยเครื่ องแต่งกายที่สะอาด เรี ยบร้อย และ
ระมัดระวังในเรื่ องกลิ่น เป็ นอย่างดี

9

6 การลงโทษ
6.1 หากไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 ~ 3.5 ขอให้ผบู ้ งั คับบัญชา
กล่าวตักเตือน และลงบันทึก
6.2 หากยังไม่ปฏิบตั ิเกิน 2 ครั้ง ให้พิจารณาโทษอื่นๆ
6.3 หากทาให้สิ่งของที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จดั ให้สูญ
หาย หรื อเสี ยหาย ต้องชดใช้ตามกรณี
................................................................

