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MOT FOCUS
THAILAND RIVIERA
ถนนเลียบชายฝั่งทะเล สร้างเศรษฐกิจ 
เสริมการท่องเที่ยวด้วยโครงข่ายคมนาคม

Voice & Vision
ท่าอากาศยานภูมิภาค 
เชื่อมต่อการเดินทาง พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ร่มหูกวาง

Update ข่าวคมนาคม

ราชรถชวน Check-in
ขับบนเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
เที่ยวระยองหน้าผลไม้ 2021

MOT Smart Life
AOT Airports Application 
ชีวิตการเดินทางที่สะดวกกว่าเดิม

ราชรถ Knowledge
กฎกระทรวงใหม่ ความเร็ว 120 กม./ชม.
มีสิ่งใดต้องรู้บ้าง?

Safety Tips
วิธีการขอ Refund บัตรโดยสาร
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ส า ร บั ญ

คณะผูู้�จััดทำำา
ทำี่ปรึกษา
นายพิศักด์ิ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  และโฆษกกระทรวงคมนาคม
นางสาวดุจดาว เจริญผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  และรองโฆษกกระทรวงคมนาคม

บรรณาธิการ
ผู้อำานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

จััดทำำาโดย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โทรศัพท์ 0 2283 3024 โทรสาร 0 2281 6300
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

ถ� อ ย แ ถ ล ง
	 วารสารราชรถฉบับนี้ 	 ชวนผู้ อ่ านไปสำ ารวจ 
การดำาเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค	ในการเชื่อมต่อ 
การเดินทางและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่	 และมาตรการ
รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19	 เพื่อประเทศไทย 
เดินหน้าต่อในอนาคต	จากบทสัมภาษณ์ใน	Voice	&	Vision	
ของนายอภิรัฐ	ไชยวงศ์น้อย	อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
	 ตดิตามความสำาเรจ็และความคบืหนา้ของการพฒันา 
ถนนเลียบชายฝั่งทะเล	 "Thailand	 Riviera"	 โดย 
กรมทางหลวงชนบท	 ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญในการสร้าง
เศรษฐกิจและเสริมการท่องเที่ยว	จากนั้นชวนวางแผนเที่ยว
ระยองหน้าผลไม้ซึ่งสามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วด้วย
ทางหลวงพิเศษหมายเลข	 7	 ส่วนผู้มีแผนการเดินทางโดย
เครือ่งบนิ	ในคอลมัน	์MOT	Smart	Life	แนะนำาแอปพลเิคชนั	 
AOT	 Airport	 ซึ่งมีทั้งโหมดเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19	 
และโหมดสำาหรับเรียก	Taxi	พร้อมด้วยสาระอื่น	ๆ 	เต็มเปี่ยม
เช่นเคยภายในเล่ม



เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกและพื้นที่เชื่อมโยง	 ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	และระนอง	มีศักยภาพ 
ในการพฒันาสูก่ารเปน็แหลง่พกัตากอากาศทีม่คีณุภาพ	การพฒันาใหพ้ืน้ทีช่ายฝัง่

ทะเลนี้เป็น	 "Riviera"	 ของไทย	 นอกจากการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 
สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว	 การมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มี

คณุภาพและมาตรฐาน	และการพฒันาใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ถงึเแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ไดอ้ยา่งสะดวก	เปน็ปจัจยัสำาคญัเปน็อยา่งมากตอ่การสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว

ถนนเลียบชายฝั่งทำะเล สะดวก ปลอดภัย สวยงาม
กระทรวงคมนาคม	 โดย	 กรมทางหลวงชนบท	 ได้ดำาเนินการ

พัฒนาโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ 
อ่าวไทย	(Thailand	Riviera)	 เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนน 

ในเสน้ทางดงักลา่วใหม้คีวามสะดวก	ปลอดภยั	สวยงาม	 
และมี อ งค์ ป ระกอบอื่ นที่ เ หมาะสมกั บถนน 

เพื่อการท่องเที่ยว	 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
ในระยะยาวจะเป็นถนนเลียบชายหาดที่ยาว

ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรสงคราม
	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	

ระนอง	พรอ้มแผนตอ่เนือ่งในอนาคต 
จนถึงจังหวัดสงขลา	 นราธิวาส	

รวมระยะทางประมาณ	1,500	
กิโลเมตร	

THAILAND RIVIERA
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	 สำ�หรบัก�รพฒัน�เสน้ท�งเข�้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วและเสน้ท�งเลยีบช�ยห�ดของแตล่ะจงัหวดั	 
เป็นก�รปรับปรุงเส้นท�งเลียบช�ยห�ดในจุดสำ�คัญ	 ให้มีคว�มพร้อมต่อก�รรองรับนักท่องเที่ยว	 
ส่งเสริมให้เกิดคว�มปลอดภัยจ�กก�รเดินท�ง	 ซึ่งผลจ�กก�รพัฒน�ไม่เพียงสร้�งประโยชน์ 
ตอ่ประช�ชนในทอ้งถิน่	และนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิท�งม�ทอ่งเทีย่วในพืน้ที	่โดยจะเกดิก�รกระจ�ยตวั 
ของนักท่องเที่ยวและสร้�งโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวในอน�คต
	 ถนนเลียบช�ยฝั่งทะเลด้�นตะวันตกของอ่�วไทย	 จะลดระยะเวล�ในก�รเดินท�งและ 
แก้ปัญห�จุดเสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุบริเวณท�งแยก	 ส่งเสริมให้เกิดก�รเข้�ถึงแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับถนนเลียบช�ยห�ดและก�รกระจ�ยตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว
เมืองรอง	อีกทั้งยกระดับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกตลอดเส้นท�งก�รท่องเที่ยวในด้�นคว�มปลอดภัย	
ทั้งในด้�นแสงสว่�ง	และระบบกล้องวงจรปิด

	 โดยปัจจุบัน	 กรมท�งหลวงชนบท	 ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ถนนเลียบช�ยฝั่งตั้งแต่จังหวัด
สมุทรสงคร�ม	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 และระนอง	 แล้วเป็นระยะท�งประม�ณกว่�	 
400	กโิลเมตร	และตกแตง่ภมูทิศันข์�้งท�งใหส้วยง�ม	จดัทำ�	Bike	Lane	สถ�นพีกัรมิท�งขน�ดใหญ	่ 
(Roadside	Station)	จุดพักรถ	พร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	เช่น	ร้�นค้�	ร้�นอ�ห�ร	และ 
จุดข�ยสินค้�ชุมชน	 โดยคำ�นึงถึงพื้นฐ�นของก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 และ 
ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเข้�ม�
ดูแลนำ�เสนอผลผลิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รท่องเที่ยวต�มแนวช�ยฝั่ง
ทะเลด้�นตะวันตกให้มีคว�มสมบูรณ์
	 สำ�หรบัปงีบประม�ณ	2565	กรมท�งหลวงชนบท	มแีผนจะเสนอของบประม�ณดำ�เนนิก�ร 
ก่อสร้�งถนนเลียบช�ยฝั่งทะเลภ�คใต้	 จำ�นวน	 2	 โครงก�ร	 ระยะท�งรวม	 12.076	 กิโลเมตร	 
งบประม�ณ	 77.5	 ล้�นบ�ท	 ประกอบด้วย	 ถนนส�ยเพชรเกษม	 -	 สถ�นีรถไฟทุ่งประดู่	 -	 
วัดทับสะแก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ระยะท�ง	 3.418	 กิโลเมตร	 งบประม�ณในก�รก่อสร้�ง	 
22.5	 ล้�นบ�ท	 และถนนส�ยบ้�นบ�งคอย	 -	 บ้�นทุ่งค�น้อย	 จังหวัดชุมพร	 ระยะท�ง	 8.658	
กิโลเมตร	งบประม�ณในก�รก่อสร้�ง	55	ล้�นบ�ท
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"โครงข่ายคมนาคม" 
หนุนพัฒนา "Thailand Riviera"
	 หนึง่ในปจัจยัสำ�คญัในก�รพฒัน�	Thailand	 
Riviera	 คือก�รพัฒน�เส้นท�งคมน�คมเข้�ถึง
พื้นที่จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวต่�ง	 ๆ	 ในพื้นที่	 
โดยเน้นถนนและเส้นท�งที่มีคว�มสะดวกและ
ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว	 ส�ม�รถตอบสนอง 
นักท่องเที่ยวอิสระที่เดินท�งท่องเที่ยวเองได้	และ
ส่งเสริมให้เกิดเส้นท�งเชื่อมโยงและก�รกระจ�ยนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นและชุมชน
	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีศักยภ�พส่งเสริมให้เป็นจังหวัดศูนย์กล�งก�รเชื่อมโยงและ 
ก�รกระจ�ยก�รท่องเที่ยวในพื้นที่	โดยก�รเชื่อมโยงรูปแบบก�รขนส่งเข้�ด้วยกัน	ได้แก่	ก�รขนส่ง
ท�งอ�ก�ศ	(ท่�อ�ก�ศย�นหัวหิน)	ท�งบก	(ถนนเพชรเกษม)	ท�งร�ง	(สถ�นีรถไฟหัวหิน-ปร�ณบุรี)	 
และท�งนำ้�	(ท่�เรือเฟอร์รี่หัวหิน)	เพื่อให้เกิดก�รเข้�ถึงและกระจ�ยตัวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น	ๆ 	
	 จังหวัดชุมพร	 มีศักยภ�พเป็นศูนย์กล�งคมน�คมท�งรถไฟ	 ที่จะเชื่อมโยงก�รท่องเที่ยว 
และก�รให้บริก�รประช�ชน	 เนื่องจ�กสถ�นีรถไฟจังหวัดชุมพรเป็นสถ�นีรถไฟต้นแบบในด้�น 
ก�รบริห�รจัดก�รและคุณภ�พ	 และยังเป็นสถ�นีหลักของรถไฟร�งคู่	 โดยพัฒน�ทัศนียภ�พ 
สองข้�งท�งรองรับ	 รวมทั้งเพิ่มเส้นท�งรถไฟจ�กจังหวัดชุมพรถึงระนอง	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รเข้�ถึงด้วยเส้นท�ง	 Land	 Bridge	 เชื่อมฝั่งทะเลอันด�มันและอ่�วไทย	 และมอเตอร์เวย์ 
คู่ร�ง	(MR-Map)
	 อีกทั้งท่�อ�ก�ศย�นในพื้นที่ส�ม�รถพัฒน�ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ	 ผ่�นก�รพัฒน� 
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รบริก�รในท่�อ�ก�ศย�น	 และส่งเสริมให้เกิดก�รเพิ่มส�ยก�รบิน
และเที่ยวบินได้อีกด้วย	 รวมถึงก�รพัฒน�โครงข่�ยคมน�คมท�งนำ้�	 ด้วยท่�เทียบเรือแวะพัก	 
(Port	of	Call)	เพื่อรองรับเรือสำ�ร�ญขน�ดใหญ	่
	 คว�มสะดวกปลอดภัยและสวยง�มของโครงข่�ยถนนเลียบช�ยฝั่งทะเลด้�นตะวันตก 
ของอ่�วไทย	(Thailand	Riviera)	จะเป็นอีกปัจจัยสำ�คัญที่ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในพื้นที่	กระจ�ย
ร�ยได้จ�กเมืองหลักสู่เมืองรอง	 นำ�ไปสู่ก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับพื้นที่เป็น 
จุดหม�ยปล�ยท�งก�รท่องเที่ยวระดับโลก

แผนพัฒนาเส้นทาง 
Thailand Riviera ด้านตะวันตก 
ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี  
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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V o i c e  &  V i s i o n

ท่าอากาศยานภูมิภาค 
เชื่อมต่อการเดินทาง 
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

"ภ�รกิจหลักของกรมท่�อ�ก�ศย�น	 คือ	 ก�รให้บริก�รท่�อ�ก�ศย�นภูมิภ�ค	 
เพื่อเชื่อมต่อก�รเดินท�งของประช�ชนได้อย่�งครอบคลุม	ซึ่งกรมท่�อ�ก�ศย�นได้
ยดึคว�มสำ�คญัของประช�ชนเปน็หลกัสำ�คญัในก�รปฏบัิตงิ�นต�มนโยบ�ยของน�ย

ศักดิ์สย�ม	ชิดชอบ	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	ที่ให้หน่วยง�นคมน�คมคำ�นึงถึงก�รให้
บริก�รประช�ชนเป็นสำ�คัญ	เพื่อให้ประช�ชนได้รับคว�มสะดวกสบ�ย	ปลอดภัย	ประหยัด	ยก
ระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	 รวมถึงเรื่องก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีมีให้เกิดประโยชน์
อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ"
	 ว�รส�รร�ชรถฉบับนี้พบกับบทสัมภ�ษณ์	 นายอภิรัฐ	 ไชยวงศ์น้อย	 อธิบดี 
กรมท่าอากาศยาน	ในก�รเดินหน้�ภ�รกิจก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�น	รวมทั้งก�รรับมือ
และแก้ปัญห�สถ�นก�รณ์ระบ�ดของโรคโควิด-19	 อีกท้ังแผนเตรียม 
คว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รผอ่นคล�ยม�ตรก�รของโรคระบ�ดเพือ่รองรบั
นักท่องเที่ยวในอน�คต	 พร้อมกับคว�มสำ�คัญของระบบขนส่ง 
ท�งอ�ก�ศและระบบคมน�คมต่อก�รขับเคลื่อนและพัฒน�
เศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้�งหน้�

ทำ่าอากาศยานครอบคลุมทำุกพื้นทำี่ 
สอดคล�องการพัฒนาชุมชน 
	 กรมท่�อ�ก�ศย�นได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�
ท่�อ�ก�ศย�นต่�ง	ๆ	 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับ
ก�รเจริญเติบโตท�งอ�ก�ศได้อย่�งเพียงพอ	 ซ่ึงได้มี 
ก�รติดต�มปริม�ณผู้โดยส�ร	 จำ�นวนเที่ยวบิน
จำ�นวนสินค้�	 และนำ�ม�ว�งแผนในก�รพัฒน� 
ท่�อ�ก�ศย�นต่�ง	ๆ	อย่�งเป็นระบบ	 เพื่อให้ทัน 
กับก�รเจริญเติบโตของท่�อ�ก�ศย�นแต่ละแห่ง	 
ทั้ งนี้ 	 ท่�อ�ก�ศย�นถือเป็นส่วนสำ�คัญต่อ
อุตส�หกรรมก�รบิน	 นอกจ�กก�รให้บริก�ร 
ผู้โดยส�รแล้ว	ก�รขนส่งสินค้�ต่�ง	ๆ	ก็ถือเป็นเรื่อง
สำ�คัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย	 
เพร�ะฉะนั้นก�รพัฒน�ของกรมท่�อ�ก�ศย�น	 
จะควบคู่กนัไปทัง้ส่วนของก�รคมน�คมขนสง่ท�งอ�ก�ศ	
คือก�รให้บริก�รผู้โดยส�ร	และก�รขนส่งสินค้�ด้วย
	 จ�กโครงก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�นในสังกัด 
กรมท่�อ�ก�ศย�น	 ระยะ	 10	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2569)	 
ในภ�พรวมนับว่�มีคว�มก้�วหน้�เป็นอย่�งม�ก	 ดังที่กรมฯ	 
ได้เน้นก�รพัฒน�ที่ควบคู่กันไปทั้งก�รให้บริก�รผู้โดยส�ร	 และ
ก�รขนส่งสินค้�	 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภ�พรวม	 
ซึ่งก�รลงทุนในระยะ	 10	 ปีเน้นเร่ืองดังกล่�วเป็นสำ�คัญ	 กับอีกหนึ่ง

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น�อย 
อธิบดีกรมทำ่าอากาศยาน
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ปัจจัยสำ�คัญคือก�รเน้นยำ้�เรื่องของม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภัย	 
โดยต้องมีก�รดูแลและบำ�รุงรักษ�ในทุกด้�นต�มที่กำ�หนด	 
ท้ังนี้	 ในปีนี้กรมท่�อ�ก�ศย�นมีโครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�ง
ก�รก่อสร้�ง	 เช่น	 ก�รก่อสร้�งอ�ค�รที่พักผู้โดยส�รหลังใหม่	 
ท่�อ�ก�ศย�นกระบี่	 ขอนแก่น	 ตรัง	 นครศรีธรรมร�ช	 นร�ธิว�ส	 
บุรีรัมย์	 เป็นต้น	 ในส่วนของก�รปรับปรุงและต่อเติมอ�ค�รที่พัก
ผู้โดยส�รที่ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	 ได้แก่	 ท่�อ�ก�ศย�นบุรีรัมย์	 
เลย	 สกลนคร	 อุบลร�ชธ�นี	 อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	 สุร�ษฎร์ธ�นี	 
แพร่	 ร้อยเอ็ด	 ก�รบำ�รุงรักษ�ท�งวิ่ง	 มีรอบของก�รดำ�เนินก�ร 
ที่ชัดเจนเป็นไปต�มม�ตรฐ�น	 ซึ่งจะต้องดำ�เนินก�รต�มระยะ 
เพื่อคว�มปลอดภัยต่ออ�ก�ศย�น	และผู้โดยส�รที่ม�ใช้บริก�ร
	 ท่�อ�ก�ศย�นของชุมชน	 โดยก�รดำ�เนินง�นของ 
กรมท่�อ�ก�ศย�น	 ยังจะเดินหน้�โดยตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
ของชุมชน	 และมีส่วนในก�รร่วมพัฒน�และส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ในพืน้ที	่ซึง่ทีผ่�่นม�กรมฯ	ไดม้กี�รจดักิจกรรมรว่มกบัชมุชนในพืน้ที	่ 
ทั้งในก�รจัดให้มีพ้ืนที่สำ�หรับจำ�หน่�ยสินค้�พ้ืนเมือง	 และสินค้� 
โอทอป	เพือ่เปน็ก�รเสรมิเศรษฐกิจฐ�นร�ก	หรอืกระทัง่ก�รสง่เสรมิ 
ก�รเรียนรู้ของเด็ก	 ๆ	 ในจังหวัด	 โดยก�รเปิดพื้นท่ีให้เยี่ยมชม 
ก�รดำ�เนินง�น	ก็มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งม�จ�กแนวคิด 
อันได้แก่	ท่�อ�ก�ศย�นต้องสร้�งประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19
	 เพือ่ควบคมุก�รแพรร่ะบ�ดของโควดิ-19	สง่ผลใหป้ระเทศ
ต่�ง	 ๆ	 ทั่วโลก	 รวมถึงประเทศไทยประก�ศจำ�กัดก�รเดินท�ง 
เข้�หรือออกนอกประเทศ	 ส่งผลให้ก�รเดินท�งทั้งภ�ยในและ
ระหว่�งประเทศหยุดชะงัก	 รวมถึงจำ�นวนผู้โดยส�รที่ม�ใช้บริก�ร
ที่สน�มบินของกรมท่�อ�ก�ศย�นโดยรวมลดลง

	 โควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อภ�พรวมของอุตส�หกรรม 
ก�รบนิ	ไมว่�่จะเปน็สน�มบนิ	ส�ยก�รบนิ	และผูป้ระกอบก�รภ�ยใน
สน�มบิน	ที่ล้วนต้องมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยเท่�เดิมในขณะที่ร�ยได้ลดลง	 
กรมท่�อ�ก�ศย�นจึงมีม�ตรก�รในก�รช่วยเหลือภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 
ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รที่ได้รับ 
ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19	ดังนี้
	 1)	ลดค�่เช�่พืน้ท่ีภ�ยในท�่อ�ก�ศย�น	ตัง้แตว่นัที	่1	มนี�คม	
2563	-	31	มีน�คม	2564	โดยไม่ตำ่�กว่�อัตร�ที่กรมธน�รักษ์กำ�หนด
	 2)	ลดค�่บรกิ�รในก�รขึน้ลงของอ�ก�ศย�น	และค�่บรกิ�ร
ที่เก็บอ�ก�ศย�น	ตั้งแต่วันที่	1	เมษ�ยน	2563	ถึงวันที่	31	ธันว�คม	
2563	ในอตัร�รอ้ยละ	50	แกส่�ยก�รบนิทีใ่หบ้รกิ�รเชงิพ�ณชิย	์และ
ส�ยก�รบนิเฉพ�ะผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตประกอบกิจก�รก�รบนิพลเรอืน
ประเภทขนส่งท�งอ�ก�ศย�นเพื่อก�รพ�ณิชย์
	 3)	ลดค�่บรกิ�รในก�รขึน้ลงของอ�ก�ศย�น	และค�่บรกิ�ร
ที่เก็บอ�ก�ศย�น	 ต้ังแต่วันที่	 1	 กุมภ�พันธ์	 2564	 ถึงวันท่ี	 28	
กุมภ�พันธ์	 2564	 ในอัตร�ร้อยละ	 50	 แก่ส�ยก�รบินที่ให้บริก�ร 
เชงิพ�ณชิย	์และส�ยก�รบนิเฉพ�ะผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตประกอบกจิก�ร
ก�รบินพลเรือนประเภทขนส่งท�งอ�ก�ศย�นเพื่อก�รพ�ณิชย์

เดินหน�าพัฒนาทำ่าอากาศยาน
รองรับแผู้นการในอนาคต
	 นับ ต้ั งแต่ เริ่ ม มีก�รแพร่ ระบ�ดของ 
โควิด-19	 กรมท่�อ�ก�ศย�น	 ได้ดำ�เนินก�รต�ม 
ม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดในระบบขนส่ง
ส�ธ�รณะ	 ซึ่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม
ได้กำ�ชับไว้ตั้งแต่เริ่มต้น	 ทั้งก�รเว้นระยะห่�ง 
ท�งสังคม	 (Social	 Distancing)	 ก�รดูแล 
คว�มสะอ�ดภ�ยในอ�ค�รทีพ่กัผูโ้ดยส�ร	เพือ่สร�้ง 
คว�มม่ันใจให้ผู้โดยส�ร	 รวมถึงคว�มปลอดภัย 
ของผู้ปฏิบัติง�นที่เร�ได้ให้คว�มสำ�คัญเช่นกัน
	 และสิ่งที่สำ�คัญ	คือ	ก�รคัดกรองผู้โดยส�ร
ที่เร�ได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กหน่วยง�น
ในพ้ืนที่	 ในอน�คตที่มีก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�ร	 
จะมขีัน้ตอนก�รรองรบัผูโ้ดยส�รและนกัทอ่งเทีย่ว
ที่ชัดเจน	 รวมถึงยึดถือและปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
ควบคุมและป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19	

อย่�งเคร่งครัด	 เพื่อให้ผู้โดยส�รและผู้ใช้บริก�รมั่นใจในม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัย
	 "ในช่วงที่ผู้โดยส�รมีจำ�นวนลดลง	 กรมท่�อ�ก�ศย�น 
ไมไ่ดห้ยดุนิง่ในก�รปฏบัิตหิน�้ท่ี	กรมฯ	ไดท้ำ�ก�รปรบัปรงุและพัฒน�
พืน้ทีท่�่อ�ก�ศย�น	ทัง้ก�รตอ่เตมิ	ก�รเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อย	ก�รปรบัปรงุ
พืน้ทีส่ำ�หรบัผูโ้ดยส�ร	เพือ่ใหเ้กดิคว�มสะดวกสบ�ยในก�รใชบ้รกิ�ร 
เพิ่มม�กขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รรองรับ
เที่ยวบินที่จะกลับม�ทำ�ก�รบินปกติหลังจ�กสถ�นก�รณ์คลี่คล�ย"

	ข้อมูล	ณ	เดือนมีน�คม	2564

ทำ่าอากาศยานน่านนคร
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ร่ ม หู ก ว า ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดทดลอง
เดินรถเสมือนจริง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และ
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทำรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเริ่มต้นใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน - ทางต่างระดับอ่างทอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
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กระทำรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี วันสถาปนากระทำรวงคมนาคม 1 เมษายน 2564 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี โดยมี ผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม และหวัหนา้หนว่ยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม เขา้รว่มในพธิ ีเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564 ณ อาคารสโมสร 
และหอประชุม กระทรวงคมนาคม

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจัโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทำรวงคมนาคม เข�าสักการะ 
ส่ิงศักด์ิสิทำธ์ิประจัำากระทำรวงคมนาคมก่อนเข�าปฏิบัติหน�าท่ีำ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  
2564 เวลา 09.00 น. โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ข้าราชการ พนักงาน และ 
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
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U p d a t e   ข่ า ว ค ม น า ค ม

พลเอก ประยุทำธ์ จัันทำร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถเปิดให�บริการชั่วคราว มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 
ช่วงปากช่อง - สีคิ�ว ระหว่างวันทำี่ 9 - 19 เมษายน 2564 
เพื่อรองรับการเดินทำางของประชาชนในช่วงเทำศกาลสงกรานต์

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตร	ี 
เป็นประธ�นพิธี เปิดท�งหลวงพิ เศษ

ระหว่�งเมืองหม�ยเลข	 6	 ส�ยบ�งปะอิน	 - 
สระบุรี	 -	 นครร�ชสีม�	 ช่วงอำ�เภอป�กช่อง	 - 
อำ � เภอสีคิ้ ว 	 สร้ � งคว�มมั่ น ใจ 	 ช่ วย เพิ่ ม 
คว�มสะดวก 	 ร วด เร็ ว 	 และปลอดภั ย 
ในก�รเดินท�งให้กับประช�ชนที่เดินท�งกลับ 
ภูมิลำ�เน�ช่วงเทศก�ลสงกร�นต์	 2564	 โดยมี	 
น�ยวิเชียร	 จันทรโณทัย	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
นครร�ชสีม�	 และน�ยอภิสิทธิ์ 	 พรหมเสน	 
รองอธิบดีกรมท�งหลวง	 ฝ่ �ยบำ �รุ งท�ง	 
ร่วมให้ก�รต้อนรับ	ณ	 จุดตัดกับถนนมิตรภ�พ	 
กิโลเมตรที่ 	 65	 บ้�นหนองไผ่ล้อม	 ตำ�บล 
หนองส�หร่�ย	 อำ � เภอป�กช่อง	 จั งหวัด
นครร�ชสีม�	เมื่อวันที่	7	เมษ�ยน	2564	
	 ในชว่งเทศก�ลสงกร�นตน์ี	้น�ยศกัดิส์ย�ม	 
ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม	 
ได้สั่งก�รให้กรมท�งหลวง	(ทล.)	เปิดให้บริก�ร
ชัว่คร�วท�งหลวงพเิศษหม�ยเลข	6	(มอเตอรเ์วย)์	 
ช่วงป�กช่อง	-	สีคิ้ว	ระยะท�ง	35.75	กิโลเมตร	 
ตั้งแต่วันที่	 9	 เมษ�ยน	 2564	 เวล�	 06.00	 น.	 
จนถึงวันที่	 19	 เมษ�ยน	 2564	 เพื่อบรรเท�
ปัญห�ก�รจร�จรในเส้นท�งสู่ภ�คอีส�น	ซึ่ง	ทล.	 
ได้เตรียมคว�มพร้อมในก�รเปิดใช้ง�นดังกล่�ว	 
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โดยก�รปรับปรุงท�งเชื่อมท�งเข้�	 -	 ออก	 
ปรับปรุงจุดกลับรถ	 ไฟฟ้�แสงสว่�ง	 เพิ่มป้�ย
ประช�สัมพันธ์	 อุปกรณ์อำ�นวยคว�มปลอดภัย	 
และปรับปรุงภูมิทัศน์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ในก�รเดินท�งบนท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	 6	 
พร้อมทั้งขอคว�มร่วมมือประช�ชนเดินท�ง
เหลื่อมเวล�	"บ้�นใกล้กรุงเทพฯ	ให้เดินท�งออก
ทีหลัง	 และเดินท�งกลับเข้�กรุงเทพฯ	 ก่อน"	 
ซึ่งก�รกระจ�ยก�รเดินท�งจะเป็นแนวท�ง 
ช่วยลดปัญห�ก�รจร�จรติดขัดได้เป็นอย่�งดี
	 ก�รเปิดให้บริก�รท�งหลวงพิ เศษ
หม�ยเลข	 6	 มีจุดเริ่มต้นท�งเข้�บริ เวณ 
ท�งเบีย่งบนท�งหลวงหม�ยเลข	2	ถนนมติรภ�พ	
กโิลเมตรที	่65	และไปสิน้สดุท�งออกทีท่�งหลวง
หม�ยเลข	201	กม.	ที่	 5+400	ซึ่ง	ทล.	 ได้จัด 
ก�รจร�จรทศิท�งเดยีวในแตล่ะชว่งเวล�	จำ�นวน	 
2	ช่องจร�จร	โดยแบ่งเป็น	2	ช่วงเวล�	คือวันที	่ 
9	 -	 13	 เมษ�ยน	 2564	 รองรับทิศท�งข�ออก
มุ่งหน้�ภ�คอีส�น	และวันที่	14	-	19	เมษ�ยน	 
2564	 รองรับทิศท�งข�เข้�มุ่งหน้�กรุงเทพฯ	 
ในส่วนฝั่งกลับกันจะสงวนไว้ใช้สำ�หรับบริก�ร
ฉุกเฉิน	 นอกจ�กนี้	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 
คมน�คมเน้นยำ้�ให้ทุกหน่วยง�นในสังกัด	 ดูแล
เรื่องคว�มสะดวก	 ปลอดภัย	 และให้บริก�ร
ประช�ชนอย่�งเต็มที่ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์นี	้ 
ทุกโหมดก�รเดินท�งทั้งท�งบก	ท�งร�ง	ท�งนำ้�	 
และท�งอ�ก�ศ
	 สำ�หรับคว�มคืบหน้�ภ�พรวมโครงก�ร
ท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	 6	 ส�ยบ�งปะอิน	 -	 
นครร�ชสีม�	 จำ�นวน	 40	 ตอน	 ระยะท�งรวม	 
196	 กิโลเมตร	 ปัจจุบันง�นก่อสร้�งโยธ� 
มีคว�มคืบหน้�	 93%	 ง�นก่อสร้�งระบบ 
อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	 ค�ดว่�จะเปิดใช้ง�น
เต็มรูปแบบได้ในปี	 2566	 ซึ่งเมื่อโครงก�ร
แล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญห�ก�รจร�จรติดขัด 
บนถนนมิตรภ�พที่ มี ปริ ม�ณก�รจร�จร 
หน�แน่น	 ส่งผลให้ผู้ใช้ท�งส�ม�รถเดินท�ง
ได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยอีกด้วย   
ห�กประช�ชนผู้ใช้ท�งต้องก�รสอบถ�มข้อมูล
เส้นท�ง	สภ�พก�รจร�จร	แจ้งเหตุด่วนเหตุร้�ย	 
หรือขอคว�มช่วยเหลือ	 ส�ม�รถแจ้งได้ที่ 
ส�ยดว่นกรมท�งหลวง	1586	(โทรฟร	ี24	ชัว่โมง)	 
ส�ยด่วนมอเตอร์เวย์	 1586	 กด	 7	 และตำ�รวจ
ท�งหลวง	1193

การจัราจัรบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 
ช่วงปากช่อง - สีคิ�ว ในช่วงเทำศกาลสงกรานต์ 2564
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ร า ช ร ถ ช ว น  C h e c k - i n

สำ�หรับนักเดินท�งและผู้ใช้รถใช้ถนน	 ท�งหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์	 คือเส้นท�งที่อำ�นวยคว�มสะดวก	 
ประหยดัเวล�	และมคีว�มปลอดภยั	โดยทีผ่�่นม�	กระทรวงคมน�คมไดด้ำ�เนนิก�รพฒัน�มอเตอรเ์วยห์ม�ยเลข	7	 

กรุงเทพฯ	-	บ้�นฉ�ง	และหม�ยเลข	9	วงแหวนรอบนอกตะวันออก	ช่วงบ�งปะอิน	-	บ�งพลี	เพื่อยกระดับก�รเดินท�ง
ให้มีคว�มเชื่อมต่อ	เพิ่มคว�มสะดวกรวดเร็วและคว�มสุขให้แก่ประช�ชน
	 และห�กจะเอ่ยถึงจุดหม�ยปล�ยท�งต้องห้�มพล�ดสำ�หรับนักเดินท�งในฤดูก�ลนี้	 หนึ่งในนั้นต้องมีเส้นท�ง 
สู่ระยอง	 ไปยังสวนผลไม้ต่�ง	 ๆ	 ที่มีให้เลือกม�กม�ย	 (พิกัดต�มแผนที่)	 รวมถึงสถ�นที่ท่องเที่ยวอัปเดตใหม่	 ๆ	 
โดยผู้ที่เดินท�งจ�กกรุงเทพฯ	ส�ม�รถใช้มอเตอร์เวย์หม�ยเลข	7	ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริก�รส่วนเชื่อมต่อจ�กช่วงพัทย� 
ไปจนถึงม�บต�พุด	 จำ�นวน	32	กิโลเมตรแล้ว	 เมื่อเดือน
สิงห�คม	 2563	 ที่ผ่�นม�	 โดยจะส�ม�รถเดินท�งต่อ 
ในเส้นท�งหลวงหม�ยเลข	 3	 ก็จะเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง 
ท่องเที่ยวและสวนผลไม้ม�กม�ยของระยอง

บุฟเฟต์ผู้ลไม�จัากสวน
ใน	 อ.เมือง	 อ.แกลง	 อ.บ้�นค่�ย	 ฯลฯ	 ในจังหวัดระยอง	 
มีสวนผลไม้คุณภ�พ	 ที่ให้บริก�รบุฟเฟต์ผลไม้สด	 ๆ	 
จ�กสวน	 รวมถึงมีไฮไลต์ของแต่ละแห่งที่น่�ดึงดูดใจ 
ต่�งกันออกไป	 ให้เลือกห�กันต�มคว�มชอบได้เลย	 และ
บ�งที่จะมีโฮมสเตย์ของช�วบ้�นให้เลือกพักด้วย

จุดชมวิว วัดเขาโบสถ์

ขัับบนเส้้นทางหลวงพิิเศษหมายเลขั 7 
  เท่�ยวระยองหน้าผลไม้ 2021
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ทางหลวงพิิเศษ
หมายเลขั

7

อ่างเก็บน้ำาคลองบางไผู้่ 
ที่เที่ยว	 Unseen	 ของ	 อ.บ้�นฉ�ง	 จ.ระยอง	 ที่ให้บรรย�ก�ศเงียบสงบ	 เหม�ะกับก�รแวะแชะภ�พ	 และ 
พกัผอ่นหยอ่นใจ		ใครทีช่อบกฬี�ท�งนำ�้	ส�ม�รถตดิตอ่เจ�้หน�้ทีไ่ด	้เนือ่งจ�กเข�มบีรกิ�รกจิกรรมกฬี�ใหด้ว้ย	

ถนนเดินกิน ถิ่นพลา 
ถนนส�ยวัฒนธรรมประจำ�	 อ.บ้�นฉ�ง	 จ.ระยอง	 ที่มีจำ�หน่�ยผลไม้ต�มฤดูก�ล	 อ�ห�ร	 เสื้อผ้�	 ตลอดจน 
มีก�รแสดงของน้อง	 ๆ	 จ�กโรงเรียนในบ้�นฉ�งจัดให้ชมด้วย	 จะเปิดทุกวันเส�ร์ต้นเดือน	 ตั้งแต่เวล�	 
16.00	-	21.00	น.

จัุดชมวิว วัดเขาโบสถ์
ตั้งอยู่บนยอดเข�โบสถ์	 ต.ทับม�	 อ.เมือง	 จ.ระยอง	 เป็นจุดที่เร�จะได้เดินไปบนสะพ�นแขวนสีเขียวพื้นไม้	 
ขึงด้วยสลิง	กว้�ง	1.50	เมตร	ระยะท�ง	75	เมตร	จ�กบนสะพ�นส�ม�รถมองเห็นวิวทะเลและท้องฟ้�กว้�ง
ของเมืองระยอง	และเป็นสถ�นที่ชมพระอ�ทิตย์ตกดินที่งดง�ม

ถนนยมจัินดา
อยู่ที่	 ต.ท่�ประดู่	 อ.เมือง	 จ.ระยอง	 ย่�นเมืองเก่�	 ที่ตั้งของถนนส�ยแรกของจังหวัดระยอง	 ซึ่งปัจจุบัน 
เป็นแหล่งเที่ยวชมบ้�นเก่�	ร้�นอ�ห�ร	ในบรรย�ก�ศตล�ดโบร�ณย�มเย็น	เพลิดเพลินไปกับขนมไทยโบร�ณ	
ก๋วยเตี๋ยว	ก�แฟ	ส้มตำ�โบร�ณ	ซึ่งบ�งร้�นเปิดม�กว่�	50	ปี

ถนนยมจินดา
ปากน้ําระยอง
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สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ําระยอง

ปากนำ้าระยอง
อยู่ห่�งจ�กตัวเมืองระยองไปเพียง	 5	 กิโลเมตร	 
เป็นที่ตั้งของชุมชนช�วประมง	 และแน่นอน 
ต้องมี ร้ �นอ�ห�รทะเลสด	 ๆ	 ที่ นี่ ยั งมี ชื่ อ 
เรื่องแหล่งผลิตนำ้�ปล�	 บริเวณนี้จะมีทิวทัศน์ 
ที่คล้�ยมีลำ�นำ้�	 3	 ส�ยม�บรรจบกัน	 ซึ่งทุกส�ย 
เป็นลำ�นำ้�ของแม่นำ้�ระยองทั้งหมด	 โดยสองส�ย
เพิ่มขึ้นม�จ�กก�รขุดขย�ยคลองชลประท�น
นั่นเอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้าระยอง
ตัง้อยูใ่นศนูยว์จิยัและพฒัน�ประมงทะเลอ�่วไทยฝ่ังตะวนัออก	ต.เพ	อ.เมอืง	จ.ระยอง	ทีน่ีม่ตีูป้ล�น�น�ชนดิ 
กว่�	 43	 ตู้	 เร�จะได้ตื่นต�ไปกับท�งเดินลอดอุโมงค์กระจกให้ได้สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลแบบใกล้ชิด	 
มีทั้งปล�ทะเลสวยง�มและห�ชมย�ก	

พิพิธภัณฑ์บ�านครูกัง
ชมรถเก่�	 ข้�วของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตสมัยโบร�ณรวมแล้วกว่�หมื่นชิ้น	 ภ�ยในบ้�นไม้เก่�ซึ่งปรับเป็น
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	เร�จะได้เห็นตั้งแต่ของใช้อย่�งย�หม่อง	ลูกอม	ย�สีฟัน	ผงซักฟอก	ไปจนถึง	 
ธนบัตร	 เครื่องทองเหลือง	 เซร�มิก	 ไปจนถึงเครื่องดนตรี	 ที่นี่มีมุมจำ�ลองโรงภ�พยนตร์	 ร้�นถ่�ยภ�พ	 
ร้�นก�แฟ	ร้�นตัดเสื้อ	ฯลฯ	แบบย้อนยุค

พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง

ทำางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทำพฯ - บ�านฉาง
	 ท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	7	ส�ยกรุงเทพฯ	-	บ้�นฉ�ง	ช่วงพัทย�	-	ม�บต�พุด	เริ่มต้นจ�ก 
ถนนชลบุรี	 -	 พัทย�	 บริเวณกิโลเมตรที่	 124	 เป็นแนวตรงจ�กท�งแยกต่�งระดับพัทย�ไปยัง 
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติอู่ตะเภ�	 นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	 และเทศบ�ลเมืองม�บต�พุด	 
โดยจะไปบรรจบกับท�งหลวงหม�ยเลข	3	บริเวณอำ�เภอบ้�นฉ�ง	จังหวัดระยอง
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AOT Airports Applicatio
n 

ชีีวิิตการเดิินทางที�สะดิวิกกวิ่า
เดิิม

M O T  S m a r t  L i f e

ดาวน์โหลด AOT Airports Application ได้แล้ว ทั้งจาก App Store และ Google Play www.airportthai.co.th 
AOT Contact Center 1722

ตัวช่วยนักเดินทาง ที่จะเปลี่ยนวันวุ่น ๆ ให้เป็นวันเดินทางที่สะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น 
ผู้โดยสารเครื่องบินที่มี AOT Airports Application สามารถจะใช้บริการและ

ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในยามเดินทางได้ในหลากหลายกรณี

Flight Information 
ใช้แอปฯ ในการตรวจสอบ
ข้อมูลเที่ยวบิน 
มองหาเคาน์เตอร์เช็กอิน 
เพียงแค่กรอกหมายเลข
เที่ยวบินในแอปฯ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

Flight Alerts 
หมดกังวลว่าจะพลาด
ไฟลต์บิน เพราะแอปฯ
จะแจ้งเตือนเที่ยวบิน
ที่กำาหนดไว้ เมื่อใกล้ถึงเวลา 

Map & Navigation/ 
Facilities & Services/ 
Shop & Dine
แผนที่อัจฉริยะในอาคาร
ผู้โดยสาร สามารถนำาทาง
ไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ 
เช่น ร้านอาหาร ห้องนำ้า 
โดยมีทำาเนียบข้อมูลสินค้า 
ร้านอาหาร ร้านค้าปลอดภัย 
พร้อมโปรโมชันและ
สิทธิพิเศษ

Transportation & 
Car park 
ข้อมูลการให้บริการขนส่ง
สาธารณะ และการเดินทาง
ภายในท่าอากาศยาน 
หมดปัญหาเรื่อง
การเดินทางเชื่อมต่อ
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสนามบิน

Mobile Application 
Translation 
ในแอปฯ ยังมีตัวช่วย เช่น
เครื่องมือช่วยแปลภาษา 
ซึ่งแปลได้ถึง 5 ภาษาด้วยกัน 
คือ ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น 
และรัสเซีย

จัอง Taxi สนามบินสุวรรณภูมิ 
ผู้่านแอปฯ ได�แล�ววันนี้
แค่เลือกไอคอน "จองรถแท็กซี่" 
บนแอปพลิเคชัน โดยเปิดใช้บริการ
ระบุตำาแหน่งและ Notifications ก็สามารถ
เรียกใช้งานแท็กซี่สนามบินได้โดยง่ายดาย

วันนี้ผูู้�เดินทำางสามารถกรอกข�อมูลเอกสาร 
ต.8 แบบออนไลน์ ผู้่านแอปพลิเคชัน
ผู้เดินทางที่ผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลเอกสาร 
ต.8 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประทับตรา 
Health Control ลงในหนังสือเดินทาง 
แล้วขึ้นเครื่องบินโดยสารได้ตามปกติ
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ร า ช ร ถ  K n o w l e d g e

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกฎกระทรวงใหม่	 
ปรับเพิ่มอัตร�คว�มเร็วของรถยนต์ 

บนท้องถนน	จ�กคว�มเร็วไม่เกิน	90	กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง	เป็นคว�มเร็วไม่เกิน	120	กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง	 เมื่อวันที่	 1	 ธันว�คม	 2563	 ได้มี
ก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่	
10	มีน�คม	2564	และมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่
วันที่	1	เมษ�ยน	2564	เป็นต้นม�	โดยผลบังคับใช้นั้นต้องเป็นเส้นท�งที่ผู้อำ�นวยก�รท�งหลวงประก�ศและกำ�หนดเส้นท�ง
	 ที่ม�ของกฎกระทรวง	 เกิดจ�กคว�มห่วงใยในสวัสดิภ�พของประช�ชน	 เพื่อกำ�หนดคว�มเร็วรถให้เหม�ะสมกับ 
ประเภทย�นพ�หนะและสภ�พถนน	และเพิ่มคว�มสะดวกรวดเร็วและคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�ง	โดยกระทรวงคมน�คม
ได้มอบหม�ยให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบดำ�เนินก�รเตรียมถนนให้มีคว�มพร้อม
	 กฎกระทรวงใหม	่นำ�รอ่งใชก้บัถนนส�ยแรก	คอืถนนส�ยเอเชยี	ท�งหลวงแผน่ดนิหม�ยเลข	32	ชว่งต�่งระดบับ�งปะอนิ	- 
ต่�งระดับอ่�งทอง	ขน�ด	6	ช่องจร�จร	กิโลเมตรที่	4+100	-	50+000	ระยะท�ง	46	กิโลเมตร	เมื่อวันที่	1	เมษ�ยน	2564

กฎกระทำรวงใหม่
ความเร็ว 120 กม./ชม. มีีสิ่่�ง

ใดต้้องรู้้้บ้้าง?
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	 ก�รปรับเพิ่มอัตร�คว�มเร็วของรถยนต์เป็นไม่เกิน	 120	 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น	 สำ�หรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน	 7	 ที่นั่ง	 
แบ่งก�รใช้คว�มเร็วเป็น	3	ระดับ	คือ	ช่องซ้�ยสุด	 ไม่เกิน	80	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ช่องกล�งไม่เกิน	100	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	และ 
ในช่องขว�ไม่ตำ่�กว่�	100	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	แต่ไม่เกิน	120	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำาหนดความเร็วใหม่ สำาหรับรถแต่ละประเภทำ

รถยนต์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ชอ่งเดนิรถขวาไมต่่ำากวา่ 100 กม./ ชม. สงูสดุ 120 กม./ ชม. 

รถโดยสาร ไม่เกิน 15 คน สูงสุด 100 กม./ชม. 

รถบรรทุก/รถโดยสาร เกิน 15 คน สูงสุด 90 กม./ชม. 

รถโรงเรียน/รถจักรยานยนต์ สูงสุด 80 กม./ชม. 

รถจักรยานยนต์ 400CC ขึ้นไป สูงสุด 110 กม./ชม. 

รถลากจูง/รถยนต์ 4 ล้อเล็ก/รถยนต์สามล้อ สูงสุด 65 กม./ชม.

รถแทรกเตอร์/รถบดถนน/รถใช้ในการเกษตร สูงสุด 45 กม./ชม.

ทำำาไมถนนนี้ วิ่ง 120 กม./ชม. ได�? ป้ายและการเสริมความปลอดภัยบนถนน

• ถนนมาตรฐานสูง 
• มี 4 ช่องจราจรขึ้นไป 
• ไม่มีจุดกลับรถ/จุดตัดการจราจรเสมอระดับถนน 
• มีเกาะกลางถนนแบบกำาแพงกั้น (Barrier Median)

• แถบเตือน (Rumble Strips) แจ้งจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด 
• ป้ายจราจรและป้ายเปลี่ยนข้อความได้ 
• เสริมการก่อสร้างอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างทาง 

(Concrete Barrier) 
• ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว

	 ทั้งนี้	 กรมท�งหลวง	 กระทรวงคมน�คม	 มีแผนขย�ยเส้นท�งไปยังเฟส	 2	 ในเดือนสิงห�คม	 2564	 และเฟส	 3	 ในเดือน 
ธันว�คม	2564	ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเส้นท�งท�งหลวงแผ่นดิน	และท�งหลวงชนบทในภ�คกล�ง	ภ�คเหนือ	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 
และภ�คใต้	

แผู้นเพิ่มเติมเส�นทำางความเร็ว 120 กม./ ชม. ในระยะต่อไป

เฟสทำี่ 2
สิงหาคม 2564

เฟสทำี่ 3
ธันวาคม 2564

ทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงอ่างทอง - สิงห์บุรี 
ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหางน้ำาหนองแขม - นครสวรรค์ 
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อทอง - มอจะบก 
ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง - สระพระ 
เป็นต้น

ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน 
ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ 
ทางหลวงหมายเลข 24 สีคิ้ว - อุบลราชธานี 
ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี 
ทางหลวงหมายเลข 44 กระบี่ - ขนอม

	 นับเป็นก้�วสำ�คัญในก�รปรับเพิ่มอัตร�คว�มเร็วบนท้องถนนไทย	 ที่จะส่งผลให้ก�รเดินท�งสัญจรมีคว�มคล่องตัว	 รวดเร็ว	 
และมีคว�มปลอดภัยสูง	 โดยกระทรวงคมน�คมได้ให้กรมท�งหลวงปรับปรุงเพิ่มม�ตรฐ�นท�งก�ยภ�พให้เกิดคว�มสะดวกและ
ปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	 ก�รกำ�หนดอัตร�คว�มเร็วรถเป็น	 120	 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนส�ยเอเชีย	 จะช่วยลดปัญห�ก�รจร�จรติดขัด	 
และปัญห�อุบัติเหตุที่มักเกิดจ�กก�รชนท้�ยหรือก�รเปลี่ยนช่องจร�จร	และคว�มเร็วของรถที่แตกต่�งกัน	ไม่เป็นระเบียบ		ในอน�คต
ถนนส�ยเอเชียจะไม่มีจุดกลับรถระดับร�บ	อันจะส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินท�งได้อย่�งรวดเร็ว	สะดวก	และปลอดภัยตลอดเส้นท�ง	
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S a f e t y  T i p s

ทำำาอย่างไรเมื่อจัำาเป็นต�องยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน
	 ขณะทำาการจอง	 สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จองกับพนักงาน 
ออกบัตรโดยสาร	เชน่	บตัรโดยสารมีอายุเทา่ไหร	่เปน็ประเภทเปลีย่นแปลงวันเดนิทางไดห้รือไม	่ 
กรณีไม่เดินทาง	สามารถ	Refund	หรือขอเงินคืนค่าบัตรโดยสารได้หรือไม่	เป็นต้น
	 หากเงื่อนไขในการขอคืนครอบคลุมการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร	 ให้ดำาเนินการ 
ขอยกเลกิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย	3	-	5	วนัทำาการ*	หากยกเลิกกระชัน้ชดิ	อาจถกูหกัคา่ธรรมเนยีม
การขอคืนเงินได้

กรณบีตัรโดยสารเคร่ืองบนิทำีซ้ื่อ ไม่ครอบคลมุการขอคืนเงินต�องทำำาอย่างไร
	 หากจำาเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง	 โดยเกิดจากเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสารเอง	 
แล้วบัตรโดยสารไม่ครอบคลุมการทำาเรื่องขอคืน	 เรายังสามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบิน	 
(Passenger	Service	Charge)	ได้	

อัตราภาษีสนามบินระหว่างประเทำศ/ในประเทำศ :

ระหว่างประเทศ ในประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง 700 100

ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน 400 50

ท่าอากาศยานสมุย 700 400

ท่าอากาศยานสุโขทัย 500 400

ท่าอากาศยานตราด 400 200

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 400 50

เมื่อถูกสายการบินยกเลิกเทำี่ยวบินจัากสถานการณ์โควิด-19
	 หากเปน็ไปได	้ใหเ้ลอืกจองกบัสายการบนิโดยตรง	จะสามารถทำาการแก้ไขเปลีย่นแปลง
เที่ยวบิน	หรือ	Refund	ได้ง่ายกว่ากับการซื้อบัตรโดยสารผ่านบริษัทตัวแทน	(Agency)
	 สายการบินจะทำาการ	 Waive	 หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้สำาหรับการขอเลื่อน 
วันเดินทาง	 หรือบางครั้งสายการบินจะเสนอให้ทำาการ	 Freeze	 บัตรโดยสารไว้	 โดยมีอายุ 
ใช้งาน	1	ปีตั้งแต่วันออกบัตรโดยสาร*

	 ขอคนืเงินคา่บตัรโดยสารไดโ้ดยตรงกบัสายการบนิ	โดยดำาเนนิการแจง้หมายเลขบญัชี
ธนาคารในการขอรับเงินคืน	 สายการบินจะแจ้งกำาหนดเวลาในการคืนค่าโดยสารภายหลัง 
รับแจ้งเรื่อง	 อาทิ	 ภายใน	 45	 วันทำาการ	 โดยสามารถตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้ 
ในเว็บไซต์ของสายการบิน

*ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน

คืนบัตรโดยสารรถไฟ
ดำาเนินการผ่านเว็บไซต์	 โดยสมัคร
และเข้าสู่ระบบท่ี	https://dticket.
railway.co.th	หรือแจ้งความจำานง
ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานีรถไฟท่ัวประเทศ	 
บัตรโดยสารรถไฟท่ีซ้ือด้วยเงินสด
จะได้ รับเ งินคืนทันที	 หากแจ้ง 
ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง	 3	 วัน	 
หัก	 20%	 ของค่าบัตรโดยสาร	 
แจ้งไม่น้อยกว่า	1	ช่ัวโมงก่อนเดินทาง	
หัก	50%	ของค่าบัตร*

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี	ศูนย์บริการ
ลูกค้าสัมพันธ์	 หมายเลขโทรศัพท์	 
1690

*บัตรโดยสารรายบุคคล

คืนบัตรโดยสาร บขส.
ทำ า ไ ด้ เอง ผ่าน เว็บไซ ต์ 	 www. 
busticket. in.th	 เ ลือกท่ีเมนู	 
"คืนต๋ัว"	 และจะได้รับเงินคืนผ่าน
บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต/	เดบิต	 
ห รื อ จ ะ ติ ด ต่ อ ท่ี ช่ อ ง จำ า ห น่ า ย 
บัตรโดยสาร	 บขส.	 ท่ีสถานีขนส่ง 
ท่ัวประเทศ	 การคืนผ่านเว็บไซต์ 
ต้องแจ้งก่อนรถออกไม่น้อยกว่า	 
4	 ช่ัวโมง	 และท่ีช่องจำาหน่ายต๋ัว 
ไม่น้อยกว่า	3	ช่ัวโมง	มีค่าธรรมเนียม
การคืนบัตรโดยสาร	 10%	 จาก
อัตราค่าโดยสาร	 และค่าธรรมเนียม 
การโอนเงิน	30	บาท/คร้ัง

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี	ศูนย์บริการ
ลูกค้าสัมพันธ์	 หมายเลขโทรศัพท์	 
1490

วิิ ธีี ก า ร
ข อ

R e f u n d
บั ัตร โดยสาร
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ใหรัฐจัดใหมี
มาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ 
ใชเปนหลักในการกําหนด

ประมวลจริยธรรม

ใชเปนหลักสําคัญ
ในการจัดทําประมวลจริยธรรม

ของหนวยงานของรัฐ
ท่ีจะกําหนดเปนหลักเกณฑ

ในการปฏิบัติตน
ของเจาหนาท่ีของรัฐ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 76

วรรคสาม

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2562

1

3

5

2

4

6

7

ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและ
รักษาภาพลักษณของทางราชการ

กลาตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี

คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
และมีจิตสาธารณะ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติ
อยางมีคุณธรรม

ของเจาหนาท่ีของรัฐ

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม

“เจาหนาท่ีของรัฐ”
ไดแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

หรือ ผูปฏิบัติงานอ่ืน ในหนวยงานของรัฐ

กระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
สายดวนศูนยปลอดภัยคมนาคม : 1356 ประชาสัมพันธกระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธกระทรวงคมนาคม MOT Channel


