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กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไมอ่นุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

จำกปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนทำงพิเศษฉลองรัชขำเข้ำเมืองในช่วงเวลำเร่งด่วนเช้ำ เกิดเป็นแถวคอยสะสม
ตั้งแต่ทำงลงถนนพระรำม 9 ยำวไปถึงถนนรำมอินทรำเป็นระยะทำงกว่ำ 13 กม. แต่ในทำงกลับกันมีปริมำณจรำจร
เบำบำงในช่องขำออก กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงได้ท ำกำรเปิดช่องจรำจรสวนทำง (Reversible 
Lane) ช่วยระบำยกำรจรำจรฝั่งขำเข้ำ ตั้งแต่ กม.12+100 ถึง กม.7+700 ในช่วงปี พศ. 2555 -2556 แต่กำร
ด ำเนินกำรไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร มีกำรติดขัดในช่อง Reversible Lane และมีควำมกังวลด้ำนควำมปลอดภัย
ด้ำนกำรจรำจร สุดท้ำยจึงได้ยกเลิกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไป 

แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำกำรจรำจรต้องได้รับกำรแก้ไข มำตรกำร Reversible Lane จึงน ำกลับมำปัดฝุ่นอีก
ครั้งในปี 2560 ครั้งนี้ได้ทบทวนบทเรียนจำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรใหม่ เริ่มจำก
กำรศึกษำปริมำณกำรจรำจร พบว่ำ รถฝั่งขำเข้ำมีปริมำณ 7,849 คัน/ชม. ฝั่งขำออกมีปริมำณ 2,540 คัน/ชม. เป็น
อัตรำส่วน 76:24 ซึ่งเหมำะสมแก่กำรท ำ Reversible Lane ในทำงทฤษฎี ต ำแหน่งจุดเปิดทำงออก ไดข้ยับจำก กม.
7+700 ไปเป็นต ำแหน่ง กม. 6+400 เพ่ือให้เลยพ้นทำงลงถนนพระรำม 9 ซึ่งเป็นจุดที่กำรจรำจรติดขัด เป็นไปตำม
หลักกำรของ Reversible Lane ที่ใช้เพื่อกำร By Pass ให้พ้นช่วงติดขัดไป ช่อง Reversible Lane คำดว่ำจะระบำย
กำรจรำจรได้ประมำณ 1,500 คัน/ชม. จะลดแถวคอยได้ประมำณ 3.5 กม. ถึงแม้จะไม่มำกนักแต่ก็เป็นควำมมุ่งมั่นที่
จะแก้ไขปัญหำกำรจรำจร 

หลังจำกได้ควำมเห็นชอบร่วมกันจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรผลักดันจำกผู้บริหำร กทพ. จึง ได้เริ่ม
จำกปรับปรุงด้ำนกำยภำพ ช่องเปิดเกำะกลำงบริเวณ กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ให้ยำว
มำกขึ้นจำกเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซึ่งเป็นควำมกว้ำงมำกสุดเท่ำที่จะด ำเนินกำรได้ โครงสร้ำงจุดเปิดออกแบบ
และก่อสร้ำงใหม่ให้ลื่น เปิด-ปิด เบำกว่ำเดิมเพ่ือลดภำระเจ้ำหน้ำที่ ท ำกำรติดตั้งป้ำยเตือนแขวนสูงแบบถำวรที่ระยะ 
500 และ 1000 เมตร ตำมมำตรฐำนพร้อมป้ำยเสริม 

ส่วนของควำมปลอดภัยด้ำนกำรจรำจร ได้ออกแบบเป็นป้ำยไฟประจ ำช่องทำงเพ่ือเตือนผู้ใช้ทำงในช่องขำ
ออก จ ำนวน 6 ชุด พร้อมกับขึ้นข้อควำมเตือนบนป้ำยแสดงข้อควำม (Variable Massage Sign) และ ป้ำยเตือน
ช่องทำง (Matrix Sign) ด้วย พร้อมกันนี้ ได้ออกประกำศรำชกฤษจำนุเบกษำ เรื่อง “กำรเดินรถแบบสวนทำงบนทำง
พิเศษ” เพ่ือให้กำรเดินรถถูกต้องตำมกฏหมำยซึ่งจะมีผลในทำงคดี ในกรณีอุบัติเหตุ  

ส่วนกำรจัดกำรจรำจร ได้จัดให้มีกำรวำงกรวยยำงตลอดแนว เป็นระยะทำงกว่ำ 6 กม. จัดรถคุ้มครองที่มีไฟ
วับวำบ บริเวณจุดเข้ำจุดออกเพ่ือให้สังเกตเห็นชัดเจน ได้วำงแผนจัดชุดวำงกรวยเป็น 4 ชุด จัดล ำดับกำรเข้ำ
ต ำแหน่งเพ่ือให้สำมำรถวำงกรวยยำงระยะทำงกว่ำ 6 กม.นี้ให้แล้วเสร็จได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นระบบและปลอดภัย 
ทั้งตัวเจ้ำหน้ำที่เองและผู้ใช้ทำง จัดเจ้ำหน้ำที่วิ่งตรวจแนวกรวยยำงเป็นระยะๆ พร้อมกันนี้ได้มีกำรซักซ้อมกำรจัดกำร
จรำจร กำรวำงกรวยยำงก่อนวันเปิดใช้งำนจริง 

ก่อนเปิดใช้งำน ได้จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
พร้อมกับมีกำรแถลงข่ำวเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2561 ว่ำจะเปิดใช้งำนในวันจันทร์ที่ 3 กันยำยน 2561 แต่แล้วก็เกิด
เหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2561 เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อยำงแตก เสียหลักชนเข้ำกับจุดเปิดเกำะ
กลำง กม.12+100 ท ำให้โครงสร้ำงจุดเปิดเสียหำย จนต้องเลื่อนกำรเปิดใช้งำนออกไป  

แม้จะเสียก ำลังใจไปบ้ำง แต่งำนต้องเดินหน้ำต่อ จุดเปิดเกำะกลำงได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรีบเร่ง และได้เปิดใช้
งำนจริงในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ระหว่ำงเวลำ 6.30-9.00 น. สรุปประเมินผลก่อนและหลังด ำเนินกำร 
พบว่ำปริมำณจรำจรเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.8% ปริมำณจรำจรที่เข้ำใช้ช่องทำง Reverse Lane เฉลี่ย 1,360 คัน/ชม. ลด
แถวคอยได้ประมำณ 3.2 กม. ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ใช้ทำงเป็นอย่ำงดี และ Reverse Lane นี้ ยังคงเปิดให้บริกำร
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ในทุกๆ วันท ำกำรจนถึงปัจจุบัน ในวันที่กำรจรำจรหนำแน่นมำกก็ขยำยเวลำไปถึง 9.30 น. บ้ำง แล้วแต่สภำพ
กำรจรำจร 

ได้มีกำรประชุมสรุปผลหลังกำรด ำเนินงำน ได้มีข้อเสนอแนะจำกเจ้ำหน้ำที่จัดกำรจรำจร ให้พิจำรณำ
ปรับปรุงวิธีกำรเปิดจุดเกำะกลำงซึ่งมีน้ ำหนักค่อนข้ำงมำก และวิธีกำรควบคุมป้ำยไฟประจ ำช่องทำง ให้สำมำรถ
ควบคุมจำกศูนย์ควบคุมจรำจรได้ ซึ่งควำมเห็นเหล่ำนี้ ได้น ำกลับมำทบทวนเพื่อกำรปรับปรุงต่อไป  

ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ได้รำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงของ กทพ. ซึ่งก็ได้สั่งกำรให้พิจำรณำขยำยผล
น ำไปใช้ในบริเวณที่มีควำมติดขัดอ่ืนๆ อำทิ ช่วงเย็นในทิศทำงขำออก หรือ จุดอื่นๆ ที่มีควำมเป็นไปได้ กระบวนกำร
แก้ไขปัญหำที่อำศัยหลักวิศวกรรม และกำรร่วมมือจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ แม้จะเหนื่อยและขลุกขลักในขั้นตอน
กำรด ำเนินกำร แต่ก็เป็นผลส ำเร็จร่วมที่น่ำพึงพอใจ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

ทั้งนี้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนพัฒนำทำงพิเศษเพ่ือให้บริกำรที่ดีมีควำม
คุ้มค่ำ สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของ กทพ.  ดังนั้นจึงมีวิธีกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
มำตรฐำนทีส่อดคล้องกันเพ่ือประสิทธิผลสูงสุดของผู้ใช้ทำงและผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถสรุปหัวข้อส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  : (1-2 หน้า) 
 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ระบบการบริหารจัดการช่องจราจร (Lane Control System) บนทางพิเศษฉลองรัชเพื่อเปิดช่อง
จราจรสวนทาง (Reversible Lane) 

 กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีมีการพัฒนาปรับปรุง 
1. ระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจร 

 
 
 
 

 

ระบบควบคุมป้ำยสัญญำณไฟจรำจรแบบ Full LED ส ำหรับช่องจรำจร
สวนทำง (Reversible Lane) ที่สำมำรถควบคุมกำรเปลี่ยนข้อควำม 
และตรวจสอบสถำนะได้จำกศูนย์ควบคุมทำงพิเศษฉลองรัช (CCB3) 
ผ่ำนระบบ 4G พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจสอบสถำนะของป้ำยได้ 
เพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำนและส่งเสริมควำมปลอดภัยของทั้งผู้ใช้ทำง
และเจ้ำหน้ำท่ีกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยท่ีปฏิบัติงำน 

2. การประยุกตแ์นวคอนกรีตเกาะกลาง
บริเวณจุดที่เปิดช่องจรารจรสวนทาง  

 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกท้ังกับผู้ใช้ทำงและเจ้ำหน้ำที่จึงท ำกำรปรับปรุง
กระบวนกำรกำรท ำงำน ให้ง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยกำรปรับปรุง
ให้แนวคอนกรีตให้สำมำรถเลื่อนเปิดปิดได้ เพื่อลดขั้นตอนและ
กระบวนกำรท ำงำน 

3. การวางกรวยและการซักซ้อมของจราจร
ก่อนการเปิดใช้งาน 

 
 

ก่อนกำรเปิดใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำรหน่วยงำนมีกำรซ้อมกำรวำงกรวย
และรถใหญ่ติดตำมเพื่อควำมเข้ำใจและปลอดภัยสูงสุด โดยมีกำร
ทดลองเปิดใช้ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหำคม 2561 เวลำ 06.30 น. ถึง 
08.30 น. จุดเริ่มต้น กม.12+100 (ก่อนถึงทำงลงลำดพร้ำว)และ
จุดสิ้นสุดบริเวณ กม. 6+400 (ก่อนถึงทำงลงพัฒนำกำร) รวมระยะทำง 
5.70 กิโลเมตร เพื่อน ำมำศึกษำปัญหำและอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นในช่วง
กำรทดลองเปิดช่องจรำจรสวนทำง (Reversible Lane) และท ำกำร
ปรับปรุงนี้ก่อนกำรเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร  
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีมีการพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 
4. การติดต้ังป้ายเตือนล่วงหน้า ทั้งป้ายเสริม

และป้ายหลักตลอดแนวเส้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรติดตั้งป้ำยเตือนล่วงหนำ้ ท้ังป้ำยเสรมิและป้ำยหลักตลอด
แนวเส้นทำง ได้แก ่

- จุดติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร Full LED (จ ำนวน 6 จุด) 
- จุดติดตั้งป้ำยเสริมช่วงขำเข้ำ (จ ำนวน 3 จุด) 
- จุดติดตั้งป้ำยเสริมช่วงขำออก (จ ำนวน 3 จุด) 
- ป้ำย VMS แนะน ำกำรเปิด Reverse (จ ำนวน 11 จุด) 

นอกจำกน้ียังท ำกำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชำชนได้รับ
ทรำบข้อมูลทำงแผ่นพับและป้ำย 
 

 

2. มีการประเมินผลก่อนและหลังด าเนินการ (Pre and Post Evaluation) 
นอกจำกผลสรุปด้ำนปริมำณจรำจรที่เข้ำใช้ช่องทำงพิเศษแล้วยังสำมำรถวิเครำะห์สภำพกำรจรำจรจำกระดับ

กำรให้บริกำรบนช่วงถนนนั้นๆ ตำมประเภทของถนนโดยมีตัวชี้วัดที่ใช้ก ำหนดระดับกำรให้บริกำรของถนนประเภท
ทำงด่วน ได้แก่ ควำมหนำแน่นของกำรจรำจร ควำมเร็ว (Speed)  เป็นต้น  

 

การส ารวจข้อมูลด้านจราจร 

  
วิธีการนับปริมาณราจรการแจกนับ  

ทั้งแบบใช้คนนับจากกล้อง VDO บันทึกภาพและการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพจราจร 

 

• วิธีการนับปริมาณจราจรแบบการแจงนับ โดย
ใช้คนนับจากกล้อง VDO ที่ท าการบันทึกภาพ 

• จากการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพ
จราจร 
ทั้ ง นี้ ร ะ บ บ จ ร ำ จ ร อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Intelligent 
Transport System: ITS) มีกำรติดตั้ง Sensor 
ซึ่งตรวจวัดสภำพกำรจรำจรบนทำงพิเศษได้ใน
เชิงปริมำณ ได้แก่ ควำมเร็ว (Speed) อัตรำกำร
ไหล (Flow Rate) และควำมหนำแน่นจรำจร 
(Density)  
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ผลสรุปจากการด าเนินการ การเปิดช่องจราจรสวนทาง 

 
 

 
 

 

 
ผลจำกกำรด ำเนินกำรเปิดช่องทำงพิเศษ (Reverse Lane) ท ำให้ได้ข้อสรุปว่ำ บนทำงพิเศษฉลองรัช  

(รำมอินทรำ-อำจณรงค์) ในทิศทำงเข้ำเมืองช่วยระบำยกำรจรำจรและสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่
ผู้ใช้ทำงพิเศษฉลองรัชในช่วงเวลำดังกล่ำว สำมำรถน ำไปพัฒนำและปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภำพของกำรให้บริกำรให้
ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษที่คำดหวังว่ำจะเดินทำงด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีควำมปลอดภัย 

 

ผลสภาพการจราจรบนเส้นทางก่อนเปิด (เฉลี่ย 3 วันท ำกำร 19-21 พฤศจิกำยน 2561) 
ช่วงถนน 6.30 - 7.00 7.00 - 7.30 7.30 - 8.00 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00 

โยธินพัฒนำ - ลำดพร้ำว           
ลำดพร้ำว - ประชำอุทิศ           
ประชำอุทิศ - พระรำม 9-2           
พระรำม 9-2 - พัฒนำกำร           

ผลสภาพการจราจรบนเส้นทางหลังเปิด (เฉลี่ย 3 วันท ำกำร 26-28 พฤศจิกำยน 2561) 
ช่วงถนน 6.30 - 7.00 7.00 - 7.30 7.30 - 8.00 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00 

โยธินพัฒนำ - ลำดพร้ำว           
ลำดพร้ำว - ประชำอุทิศ           
ประชำอุทิศ - พระรำม 9-2           
พระรำม 9-2 - พัฒนำกำร           


