THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทํา Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และการทดลองนําเสนอผลงาน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทํา Abstract, Presentation Slide เท่านั้น)
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [ ] หน่วยงานด้านการศึกษา
[ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
ชื่อเรื่องนําเสนอ การเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช (Reversible Lane)
เป็น “วิธีปฏิบตั ิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านัน้ )
[ ] 1. การนําองค์กร
[ ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย
[ ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด
[ ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้
[ ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล
[ ] 6. การจัดการกระบวนการ
[ ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 2958 เว็บไซต์ http://www.exat.co.th
ชื่อผู้เขียน นางสาวเบญจวรรณ องอาจ ตําแหน่ง วิศวกร 4
มือถือ 09 5724 7032 อีเมล polyben46@hotmail.com
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) ระบบการบริหารจัดการช่องจราจร (Lane Control System)
2) มีการประเมินผลก่อนและหลังดําเนินการ (Pre and Post Evaluation)
3) การขยายผลในทางตรงข้ามโดยคํานึงถึงผลกระทบการจราจรในทิศทางตรงข้ามด้วย
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) ความสามารถในการระบายปริมาณจราจรก่อนและหลังดําเนินการ
2) อัตราการไหลสูงสุดในช่วงเวลาเปิดช่องจราจรสวนทางก่อนและหลังดําเนินการ
3) ความสามารถในการใช้ความเร็วของยานพาหนะก่อนและหลังการดําเนินการ
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต
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ชื่อเรื่อง : เรื่องการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช (Reversible Lane)
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1. บทสรุปของผูบ้ ริหาร
จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชขาเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เกิดเป็นแถวคอยสะสม
ตั้งแต่ทางลงถนนพระราม 9 ยาวไปถึงถนนรามอินทราเป็นระยะทางกว่า 13 กม. แต่ในทางกลับกันมีปริมาณจราจร
เบาบางในช่องขาออก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงได้ทําการเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible
Lane) ช่ ว ยระบายการจราจรฝั่ ง ขาเข้ า ตั้ ง แต่ กม.12+100 ถึ ง กม.7+700 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555-2556 แต่ ก าร
ดําเนินการไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร มีการติดขัดในช่อง Reversible Lane และมีความกังวลด้านความปลอดภัย
ด้านการจราจร สุดท้ายจึงได้ยกเลิกการดําเนินการดังกล่าวไป
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจราจรต้องได้รับการแก้ไข มาตรการ Reversible Lane จึงนํากลับมาปัดฝุ่นอีก
ครั้งในปี 2560 ครั้งนี้ได้ทบทวนบทเรียนจากการดําเนินการที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงกระบวนการใหม่ เริ่มจาก
การศึกษาปริมาณการจราจร พบว่า รถฝั่งขาเข้ามีปริมาณ 7,849 คัน/ชม. ฝั่งขาออกมีปริมาณ 2,540 คัน/ชม. เป็น
อัตราส่วน 76:24 ซึ่งเหมาะสมแก่การทํา Reversible Lane ในทางทฤษฎี ตําแหน่งจุดเปิดทางออก ได้ขยับจาก กม.
7+700 ไปเป็นตําแหน่ง กม. 6+400 เพื่อให้เลยพ้นทางลงถนนพระราม 9 ซึ่งเป็นจุดที่การจราจรติดขัด เป็นไปตาม
หลั ก การของ Reversible Lane ที่ ใช้ เพื่ อ การ By Pass ให้ พ้ น ช่ ว งติ ด ขั ด ไป ช่ อ ง Reversible Lane คาดว่ า จะ
ระบายการจราจรได้ประมาณ 1,500 คัน/ชม. จะลดแถวคอยได้ประมาณ 3.5 กม. ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็เป็นความ
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการจราจร
หลังจากได้ความเห็นชอบร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันจากผู้บริหาร กทพ. จึงได้เริ่ม
จากปรับปรุงด้านกายภาพ ช่องเปิดเกาะกลางบริเวณ กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ยาว
มากขึ้นจากเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซึ่งเป็นความกว้างมากสุดเท่าที่จะดําเนินการได้ โครงสร้างจุดเปิดออกแบบ
และก่อสร้างใหม่ให้ลื่น เปิด-ปิด เบากว่าเดิมเพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ ทําการติดตั้งป้ายเตือนแขวนสูงแบบถาวรที่ระยะ
500 และ 1,000 เมตร ตามมาตรฐานพร้อมป้ายเสริม
ส่วนของความปลอดภัยด้านการจราจร ได้ออกแบบเป็นป้ายไฟประจําช่องทางเพื่อเตือนผู้ใช้ทางในช่องขา
ออก จํานวน 6 ชุด พร้อมกับขึ้นข้อความเตือนบนป้ายแสดงข้อความ (Variable Message Sign) และ ป้ายเตือน
ช่องทาง (Matrix Sign) ด้วย พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “การเดินรถแบบสวนทางบนทาง
พิเศษ” เพื่อให้การเดินรถถูกต้องตามกฏหมายซึ่งจะมีผลในทางคดี ในกรณีอุบัติเหตุ
ส่วนการจัดการจราจร ได้จัดให้มีการวางกรวยยางตลอดแนว เป็นระยะทางกว่า 6 กม. จัดรถคุ้มครองที่มีไฟ
วับ วาบ บริเวณจุ ด เข้าจุด ออกเพื่ อ ให้ สังเกตเห็ น ชัด เจน ได้ วางแผนจั ดชุ ดวางกรวยเป็ น 4 ชุด จั ดลํ าดั บ การเข้ า
ตําแหน่งเพื่อให้สามารถวางกรวยยางระยะทางกว่า 6 กม.นี้ให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบและปลอดภัย
ทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองและผู้ใช้ทาง จัดเจ้าหน้าที่วิ่งตรวจแนวกรวยยางเป็นระยะๆ พร้อมกันนี้ได้มีการซักซ้อมการจัดการ
จราจร การวางกรวยยางก่อนวันเปิดใช้งานจริง
ก่อนเปิดใช้งาน ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
พร้อมกับมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าจะเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 แต่แล้วก็เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อยางแตก เสียหลักชนเข้ากับจุดเปิดเกาะ
กลาง กม.12+100 ทําให้โครงสร้างจุดเปิดเสียหาย จนต้องเลื่อนการเปิดใช้งานออกไป แม้จะเสียกําลังใจไปบ้าง แต่
งานต้องเดินหน้าต่อ จุดเปิดเกาะกลางได้รับการแก้ไขอย่างรีบเร่ง และได้เปิดใช้งานจริงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
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2561 ระหว่างเวลา 6.30-9.00 น. สรุปประเมินผลก่อนและหลังดําเนินการ พบว่าระบายจราจรเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้น
10.8% ปริมาณจราจรที่เข้าใช้ช่องทาง Reversible Lane เฉลี่ย 1,360 คัน/ชม. ลดแถวคอยได้ประมาณ 3.2 กม.
ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ทางเป็นอย่างดี และ Reversible Lane นี้ ยังคงเปิดให้บริการในทุกๆ วันทําการจนถึง
ปัจจุบัน ในวันที่การจราจรหนาแน่นมากก็ขยายเวลาไปถึง 9.30 น. บ้าง แล้วแต่สภาพการจราจร ได้มีการประชุม
สรุปผลหลังการดําเนินงาน ได้มีข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่จัดการจราจร ให้พิจารณาปรับปรุงวิธีการเปิดจุดเกาะ
กลางซึ่งมี น้ําหนักค่อนข้างมาก และวิธีการควบคุมป้ายไฟประจําช่องทาง ให้สามารถควบคุมจากศูนย์ควบคุมจราจร
ได้ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ ได้นํากลับมาทบทวนเพื่อการปรับปรุงต่อไป ผลการดําเนินงานทั้งหมด ได้รายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของ กทพ. ซึ่งก็ได้สั่งการให้พิจารณาขยายผลนําไปใช้ในบริเวณที่มีความติดขัดอื่นๆ อาทิ ช่วงเย็นในทิศทาง
ขาออก หรือ จุดอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาศัยหลักวิศวกรรม และการร่วมมือจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ แม้จะเหนื่อยและขลุกขลักในขั้นตอนการดําเนินการ แต่ก็เป็นผลสําเร็จร่วมที่น่าพึงพอใจ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
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วิสัยทัศน์ กทพ. (VISSION)
“มุ่งมัน่ พัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที
่ดี มีคางขององค์
วามคุ้มค่ากสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”
โครงสร้
ร
การออกแบบระบบงานทางพิเศษ
ทุกฝ่าย สํานัก ดําเนินการออกแบบกระบวนการ
ทํางานและนวัตกรรมการทํางาน โดยการนําปัจจัยนําเข้า
ได้ แ ก่ ข้ อ กํ า หนด กฎหมาย มาตรฐาน ข้ อ กํ าหนดของ
กระบวนการ ความต้องการของลูกค้าภายใน ภายนอก
และของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ความสามารถพิ เศษของ
กทพ. มาพิจารณาร่วมกับ นวัตกรรม IT เทคโนโลยีใหม่
และองค์ความรู้ขององค์กร ที่ทําให้กระบวนการทํางานมี
รอบเวลาที่ สั้ น มี ผ ลิ ต ภาพที่ สู ง และมี ต้ น ทุ น ต่ํ า ที่ สุ ด
จากนั้ น จั ด ทํ า ขั้ น ตอนระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติ พร้อมระบุผู้ปฏิบัติ เลือกหรือกําหนดตัวชี้วัด แล้ว
นําไปทดลองปฏิบัติ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดและตามเวลาที่กําหนด

ระบบงานทางพิเศษ
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รางวัล ประกาศนียบัตรและความภาคภูมิใจที่ได้รับ

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจร โดยการก่อสร้างทางพิเศษซึ่งช่วยสนับสนุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศมาโดยตลอด โดยปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบของ
กทพ. เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จํานวน 8 สายทาง และมีการบริหารจัดการทางพิเศษอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อ
ให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่คาดหวังว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย องค์กรมีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทาง ซึ่งผลของการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้
นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง ยังส่งผลให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร ได้แก่ ทางพิเศษและ
สินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ บริการมีคุณภาพปลอดภัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกเช่นกัน
โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิผลของการรับฟังลูกค้าจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละช่องทางการรับฟังลูกค้า
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยมีค่าเป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 มีการดําเนินการรับฟังลูกค้า โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) มีการติดตามและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น www.pantip.com และ www.sanook.com เป็นต้น หากข้อคิดเห็นเป็น
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรจะดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้รับไปดําเนินการตอบชี้แจงต่อไป รวมทั้งได้มีการใช้ EXAT ITS Application สําหรับรายงานสภาพจราจร รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
5

มีการดําเนินการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้า
และการทําธุรกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนําไปดําเนินการต่อได้โดยมีการประเมิน
ความพึ งพอใจหลั งจากการให้ บ ริก าร ได้ แ ก่ ช่ อ งทาง EXAT Call Center หมายเลข 1543 และช่ องทางศู น ย์
ราชการสะดวก กองพัฒ นาธุรกิจและการตลาด สํานักผู้ว่าการ ดําเนินการรับฟังอดีตลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใน
อนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง ผ่านการสํารวจความพึ งพอใจและพฤติกรรมของผู้ ใช้บ ริก ารทางพิ เศษที่ มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.
โดยนําข้อมูลที่ได้จากการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าไปใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในกระบวนการการให้บริการ
ของหน่วยงาน ออกแบบกระบวนการทํางานและการนํากระบวนการทํางานไปปฏิบัติและมีการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในแต่ละกลุ่มลูกค้ากับหน่วยงานคู่เทียบ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า กลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทางพิ เศษ ดํ า เนิ น การโดยกํ า หนดคํ า ถามในแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานอื่น ได้แก่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway) กรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปรียบเทียบใน 7 ด้าน ได้แก่
(1) ด้ านความคล่อ งตั วของการจราจร (2) ด้ านการจัด เก็ บ ค่ าผ่ านทางด้ วยเงิน สด (3) ด้ านสภาพทางกายภาพ
(4) ด้านความปลอดภัย (5) ด้านป้ายบอกทิศทางและป้ายสัญญาณ (6) ด้านการให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ และ
(7) ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (บัตร Easy Pass บัตร M-Pass และบัตร Smart Purse)

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อ
การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.

การจัดการความสัมพันธ์องค์กรการสร้างและจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์
ของ กทพ. จําแนกตามรายด้าน 7 ด้าน
และภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณ

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
กับผลขององค์กรอื่นที่ให้บริการคล้ายคลึงกัน

วิธีการการรับฟังผู้ใช้บริการฯ ปฏิสัมพันธ์และสังเกตลูกค้า
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ต่อได้
จําแนกตามช่องทางที่เปิดให้บริการสําหรับลูกค้า

การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
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การให้บริการให้ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่คาดหวังว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทางพิเศษ ซึ่งผล
ของการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจแล้วยังสามารถแปรความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าเป็นคุณลักษณะด้านคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าและกําหนดเป็นดัชนีวัด
คุณ ภาพด้ านการให้ บริการทางพิ เศษโดยผลงานที่ ส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ระยะเวลาการเดิ น ทางเฉลี่ย
ความเร็วการเดินทางเฉลี่ย ความคล่องแคล่วในการเดินทาง สภาพกายภาพของทางพิเศษ ความปลอดภัยใน
การเดินทางบนทางพิเศษ ป้ายทิศทางและป้ายสัญญาณ
โดยมีช่องทางในการสนันสนุนลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ www.thaieasypass.com
ช่องทางที่ 2 www.facebook.com/exatsociety และ www.facebook.com/etceasypass
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service)
ช่องทางที่ 4 สือ่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อวิทยุต่างๆ และสื่อโทรทัศน์ต่างๆ
ช่องทางที่ 5 ธนาคารและหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการเติมเงินบัตร easy pass
ช่องทางที่ 6 EXAT ITS Application
ช่องทางที่ 7 EXAT Mobile Application Portal
ช่องทางที่ 8 EXAT Traffic
ช่องทางที่ 9 Email
มีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประเมินเป็นประสิทธิผลการจัดการข้อร้องเรียน (แยกตามกลุ่มลูกค้า)
ซึ่งแบ่งเป็นกลุม่ ลูกค้า ตามประเด็นหลักตามภารกิจ ได้แก่ การปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ. ผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง ที่ดิน เรื่องที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้ทางพิเศษ เป็นต้น
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
จากปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัช (ขาเข้า) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เนื่องมาจากปริมาณ
จราจรขาเข้ามีจํานวนมาก เกิดแถวคอยสะสมบนเส้นทางพิเศษฉลองรัชเป็นความยาวช่วงชะลอความเร็วสูงสุด
13 กิโลเมตร ในอดีตมีการเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บริเวณ กม.12+100 ถึง7+700 แต่ยังพบว่า
มีการติดขัดเกิดขึ้นเนื่องจากช่องเปิดเกาะกลางมีระยะเพียง 20 เมตร ทําให้เกิดการชะลอความเร็วในการเข้าใช้และ
ยังไม่เลยพ้นทางลงถนนพระราม 9 ซึ่งเป็นจุดที่การจราจรติดขัด ในการเก็บข้อมูลใช้ระบบรายงานและวัดผลการ
ดําเนินงานจากสภาพจราจรบนทางพิเศษในรูปแบบของเส้นสี เขียว-เหลือง-แดง มาตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้ข้อมูล
CCTV จากศูนย์ควบคุมการจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor ตรวจนับสภาพจราจรในบางสายทางซึ่งผู้วิเคราะห์ต้อง
ทําการดึงข้อมูลเส้นสีที่มาจากการประเมินของผู้ปฏิบัติซึ่งต้องใช้เวลาและขั้นตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน ในการนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ หาความหนาแน่ นของสภาพจราจร แสดงกระบวนการและวิ ธีปฏิ บั ติในอดีต (เฉพาะด้ าน
การเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ)
ข้อมูลปริมาณจราจรจาก CCTV จากศูนย์ควบคุม
ข้อมูลปริมาณจราจรจาก CCTV จากศูนย์ควบคุม
การจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor
การจราจรผสมกับข้อมูลจาก Sensor

1

2

 อัตราการไหลจริง (ที่เกิดขึ้น) สูงสุดในช่วง 15 นาที
 ตรวจสอบระดับบริการของทาง

3

ซึ่ ง ในแต่ ล ะวั น พบปริ ม าณจราจรจํ า นวนมากและหาก
ต้องการให้ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครบถ้วน จําเป็นต้องทํา
หลายขั้นตอน

4
5

ตรวจสอบระดับการให้บริการของข้อมูลที่วิเคราะห์ที่ได้กับ
ค่ามาตรฐาน Highway Capacity Manual 2010

6
ซึ่งการประเมินผลมาตรการจําเป็นต้องใช้ข้อมูลตลอด
แนวเส้ น ทาง ระยะทางประมาณ 9.3 กม. หากใช้
กระบวนการในอดีตทําการวิเคราะห์จะต้องใช้เวลาที่
ยาวนาน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบตั ิที่ได้ปรับปรุงใหม่
หลังจากที่ได้มีการทบทวนกระบวนการในอดีตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเปิดให้บริการจึงได้นํามาตรการมา
ปรับปรุงใหม่อีกครั้งตามประเด็นต่อไปนี้
กระบวนการและวิธีปฏิบัติทไี่ ด้ปรับปรุงใหม่
ด้ า นปริ ม าณจราจร มาตรการ Reversible Lane ได้
ทบทวนบทเรียนจากการดําเนินการที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการใหม่ เริ่มจากการศึกษาปริมาณ
การจราจร พบว่า รถฝั่งขาเข้ามีปริมาณ 7,849 คัน/ชม.
ฝั ง ขาออกมี ป ริ ม าณ 2,540 คั น /ชม. เป็ น อั ต ราส่ ว น
76:24 ซึ่ ง เห มาะส ม แ ก่ ก ารทํ า Reversible Lane
ในทางทฤษฎี

การวิเคราะห์ทางกายภาพ หลังจากได้ความเห็นชอบ
ร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันจาก
ผู้บริหาร กทพ. ตําแหน่งจุดเปิดทางออก ได้ขยับจาก
กม.7+700 ไปเป็นตําแหน่ง กม. 6+400 เพื่อให้เลยพ้น
ทางลงถนนพระราม 9 ซึ่ งเป็ น จุ ด ที่ การจราจรติ ด ขั ด
เป็ น ไปตามหลั ก การของ Reversible Lane ที่ ใช้ เพื่ อ
การ By Pass ให้พ้นช่วงติดขัดไป

การปรับปรุงด้านกายภาพ ช่องเปิดเกาะกลางบริเวณ
กม.12+100 และ กม. 6+400 ได้รับการปรับปรุงใหม่
ให้ยาวมากขึ้นจากเดิม 20 เมตร เป็น 35 เมตร ซึ่งเป็น
ความกว้างมากสุดเท่าที่จะดําเนินการได้ โครงสร้างจุด
เปิ ด ออกแบบและก่ อ สร้ า งใหม่ ให้ ลื่ น เปิ ด -ปิ ด เบา
กว่าเดิมเพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติทไี่ ด้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
การจัด การจราจร ได้ จัด ให้ มี ก ารวางกรวยยางตลอด
แนว เป็ น ระยะทางกว่ า 6 กม. จั ด รถคุ้ ม ครองที่ มี ไฟ
วับวาบ บริเวณจุดเข้าจุดออกเพื่อให้สังเกตเห็นชัดเจน
ได้วางแผนจัดชุดวางกรวยเป็น 4 ชุด จัดลําดับการเข้า
ตํ า แหน่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถวางกรวยยางระยะทางกว่ า
6 กม.นี้ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ระบบและ
ปลอดภัย ทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองและผู้ใช้ทาง จัดเจ้าหน้าที่
วิ่งตรวจแนวกรวยยางเป็นระยะๆ พร้อมกันนี้ได้มีการ
ซักซ้อมการจัดการจราจร การวางกรวยยางก่อนวันเปิด
ใช้งานจริงพร้อมกันนี้ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา
เรื่อง “การเดินรถแบบสวนทางบนทางพิเศษ” เพื่อให้
การเดิ น รถถู ก ต้ อ งตามกฏหมายซึ่ ง จะมี ผ ลในทางคดี
กรณีเกิดอุบัติเหตุ

ความปลอดภัยด้านการจราจร ได้ออกแบบเป็นป้ายไฟ
ประจําช่องทางเพื่อเตือนผู้ใช้ทางในช่องขาออก จํานวน
6 ชุด พร้อมกับขึ้นข้อความเตือนบนป้ายแสดงข้อความ
(Variable Message Sign) และ ป้ า ยเตื อ นช่ อ งทาง
(Matrix Sign) ด้ ว ยการติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ นล่ ว งหน้ า ทั้ ง
ป้ายเสริมและป้ายหลักตลอดแนวเส้นทาง ได้แก่
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร Full LED
- ติดตั้งป้ายเสริมช่วงขาเข้า
- ติดตั้งป้ายเสริมช่วงขาออก
- ป้าย VMS แนะนําการเปิด Reversible Lane
นอกจากนี้ ยั ง ทํ า การประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางแผ่นพับและป้าย
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติทไี่ ด้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
ด้านการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลการ
วิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
ในปี 2561 กทพ. ได้ปรับปรุงเพิ่มความถูกต้องแม่นยํา
ด้ ว ยการผสานข้ อ มู ล เส้ น สี ส ภาพจราจรกั บ Google
Map ทุกๆ ระยะทาง 500 เมตร และ Update ข้อมูล
ทุ ก ๆ 5 น า ที จ า ก นั้ น นํ า ไป แ ส ด ง ใน Mobile
Application “EXAT Traffic” แสดงสภาพการจราจร
ในรูปแบบแผนที่อย่างย่อ (Schematic Map) สามารถ
ช่วยในการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากการนําซอร์ฟแวร์และระบบ
ต่าง ๆ ที่พัฒนาในระบบจราจรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้
การปฏิบัติงาน มีการสัมภาษณ์พนักงาน Call Center
พบว่าการใช้งานระบบฯ สามารถลดระยะเวลาในการ
ทํางานลงได้ร้อยละ 30
การทดสอบวัดประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลเพื่อผลการ
วิเคราะห์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีการดํ าเนิ น การทดสอบวัดประสิ ท ธิภ าพของ EXAT
Traffic Server ผลการทดสอบสามารถรองรั บ การ
ทํางานได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานต่อการนําข้อมูลด้านการจราจรมาวิเคราะห์และ
การสรุ ป ผลข้ อ มู ล ได้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การกระบวนการ
ขั้นตอนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ
ประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ผลลัพธ์)
การปรับปรุงทําให้พบว่าการแสดงข้อมูล
มีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันกับ
ส ภ าพ จ ราจ รจ ริ ง บ น ถ น น
ตั ว ชี้ วั ด ความหนาแน่ น จราจร
(Density) ซึ่งแปลงค่าเหล่านี้เป็น “สี” ที่
สอดคล้องกับ “ความรู้สึก” โดยแต่ละสีมีความหมาย
ที่มา: Highway Capacity Manual (HCM 2010)
ในเชิง “ปริมาณ” ความสัมพันธ์ระหว่าง “ความรู้สึก ตัวชี้วัดเพื่อนําไปวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับถนนประเภท เส้ น สี - ปริ ม าณเชิ ง วิ ศ วกรรม” เพื่ อ รายงานสภาพ
ท างด่ ว น โดยระบบ จราจรอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent จราจร
Transport System: ITS) มี ก า ร ติ ด ตั้ ง Sensor ซึ่ ง
สามารถตรวจวัดสภาพการจราจรบนทางพิเศษได้ในเชิง
ปริ ม าณ ได้ แ ก่ ความเร็ ว (Speed) อั ต ราการไหล
(Flow Rate) และความหนาแน่ น จราจร (Density)
และมี ก ารปรับ ปรุงโครงสร้างฐานข้ อมู ลฯ โดยการนํ า
ความถี่ในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง
ข้ อ มู ล เส้ น สี จ าก Google มาเติ ม เต็ ม ข้ อ มู ล ให้ ก าร
แสดงผลข้ อ มู ล มี ค วามสมบู ร ณ์ และเป็ น ปั จ จุ บั น
(Real-time) แ ล ะ แ ส ด งผ ล ได้ รวด เร็ ว ม าก ยิ่ งขึ้ น
ซึ่ ง จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาพบว่ า การปรั บ ปรุ ง
ปริมาณจราจรที่สามารถระบายได้
ดั ง กล่ า วเป็ น ประโยชน์ กั บ ผู้ ใช้ ท างและระบบการให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นยํามากขึ้นสอดคล้องกับสภาพ
การจราจรจริงบนทางพิเศษ
ความเร็วการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

และระยะเวลาการเดินทางที่ลดลง

ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ย

ความถี่ในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง

ความถี่ในการวัด: ก่อนและหลังการปรับปรุง

* สํารวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
** สํารวจทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
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7. ความท้าทายต่อไป
ผลการดําเนินงานทั้งหมด ได้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. ซึ่งก็ได้สั่งการให้พิจารณาขยายผล
นําไปใช้ในบริเวณที่มีความติดขัดอื่นๆ อาทิ ช่วงเย็นในทิศทางขาออก หรือ จุดอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่อาศัยหลักวิศวกรรม และการร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้
การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาและลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน เช่น ระบบควบคุม
ป้ ายสัญ ญาณไฟจราจรแบบ (Full LED) สําหรับช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) ที่ สามารถควบคุมการ
เปลี่ยนข้อความ และตรวจสอบสถานะได้จากศูนย์ค วบคุมทางพิ เศษฉลองรัช (CCB3) พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV
ตรวจสอบสถานะของป้ายได้ เพื่อลดขั้นตอนการทํางานและส่งเสริมความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน

แบริเออร์คอนกรีตเคลื่อนที่ได้ (Moveable Barrier) ถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งพื้นที่ของการจราจรระหว่าง
ผู้ขับขี่รถยนต์และพื้นที่ทํางานก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการช่องจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ใช้บริหารจัดการบนสะพานและในอุโมงค์ ช่วยให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจราจรและยังช่วยลดความแออัดโดย
การเปิดช่องทางอื่น ๆ ที่จะเปิดการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มความปลอดภัย บรรเทาความแออัด อีกทั้งช่วย
ให้ ก ารจราจรบนสะพานเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากช่ ว ยเพิ่ ม ความจุ ข องสะพานเพื่ อ ให้ ต รงกั บ การไหลของการจราจร
เพิ่มขีดความสามารถของถนนและสะพาน อํานวยความสะดวกช่องจราจรให้บริการแก่ทิศทางที่มีปริมาณจราจร
สูงสุด

13

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาจราจรเป็นงานหลักของ กทพ. ที่ต้องทําให้สําเร็จลุล่วง ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ทางที่เสียค่าผ่านทางมาแล้วและต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย แต่ในการทํางานท่ามกลางเส้นทาง
ที่เปิดให้บริการแล้วและมีรถยนต์ที่ขับขี่อยู่ตลอดเวลารวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีทําให้ กทพ. ต้องทุ่มเท
วางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อให้การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) ช่วยระบายการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งเวลาพลังงาน และเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ
1) เทคโนโลยีและเครื่องมือ
เริ่มตั้งแต่การรื้อเกาะกลางเพื่อเปิดช่องสวนเลนเป็นระยะทางยาวถึง 35 เมตร ที่ต้องทําการรื้อแผ่นคอนกรีต
Barrier ที่มีน้ําหนักมาก นําใส่รถออกไป และนําแผ่นเลื่อนเปิด-ปิด ที่ต้องเลื่อนได้ไป-มา อย่างสะดวก เรียบลื่น มา
วางทดแทน ขณะเดียวกัน ระบบสัญญาณเตือนแจ้งผู้ใช้ทาง เช่น ป้ายไฟประจําช่องทาง ป้ายบอกข้อความ ต้อง
สัมพันธ์กัน จะติด ๆ ดับ ๆ ไม่ได้ และที่เป็นปัญหาคือการเปิด-ปิด สัญญาณไฟประจําช่องทางต้องทําการเปิด-ปิด
สวิทช์ที่เสาติดตั้ง ซึ่งไม่สะดวกและอาจไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ กทพ. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการวางแผนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการมาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด นําเอาข้อปัญหาที่เคยทํา
เมื่อปี 2555-2556 มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ ซึ่งในการรื้อแผ่นคอนกรีตเกาะกลางสามารถ
ลดปัญหาหน้างานได้และประสบความสําเร็จด้วยดี สําหรับการเปิด-ปิด สัญญาณไฟประจําช่องทางที่เสาติดตั้งก็ทํา
การเปลี่ยนมาเป็นระบบเปิด-ปิด ที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษแทน
2) ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านต้องออกทํางานตั้งแต่ก่อนเวลา 6.00 น. เพื่อทํา การเปิดช่องจราจรสวนทาง วางกรวยยาง
เป็นแนวยาวกว่า 6 กิโลเมตร และต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างหลังการเปิดเวลา 9.00 น.และบางวันที่มีการขยายเวลา
ไปถึง 9.30 น. ซึ่งต้องทํางานด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังเพราะต้องทําในช่องทางขวาของทิศทางตรงกันข้ามที่มี
รถวิ่งด้วยความเร็วสูง แม้ว่าจะมีสัญญาณไฟประจําช่องทางเตือนว่าเป็นช่องทางปิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องอยู่
ประจําจุดบนเส้นทางเพื่อคอยอํานวยความสะดวกและดูแลหากเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุหน้างาน ทําให้ต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กทพ. ได้หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการประชุมวางแผนกําหนดขั้นตอน
และเวลาที่ชัดเจน ใช้รถขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ไฟเตือนที่ชัดเจนขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3) ผู้ใช้ทางที่ไม่เคยใช้ทางพิเศษฉลองรัช
ช่วงเวลาดังกล่าวอาจยังไม่ทราบว่ามีการเปิดช่องจราจรสวนทางและไม่ทราบว่าช่องทางดังกล่าวจะไปสิ้นสุด
ณ จุดใด เมื่อเข้าแล้วจะออกไปยังทางลงที่ต้องการได้หรือไม่ ซึ่ง กทพ. ได้ทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบ รวมทั้งได้ทําการทดลองเปิดใช้งานก่อนเพื่อให้ผู้ใช้ทางรับทราบก่อนเปิดใช้งานจริง
และหากผู้ใช้ทางต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาที่ Call Center 1543

14

9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยั่งยืน
กทพ. ได้ปรับปรุงการให้บริการทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ท างได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ ต้องการ ซึ่งในการเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิ เศษฉลองรัช
(Reversible Lane) นี้มีปัจจัยแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยนําหลัก PDCA ในทางบริหาร
มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ เริ่มต้นจากการประชุมวางแผน (Plan) ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระดมสมองและนําปั ญ หา
อุ ป สรรคที่ เคยพบจากการดํ าเนิ น การในอดี ต มาวิ เคราะห์ แ ละหาทางแก้ ไขเพื่ อมิ ให้ เกิ ด อี ก เมื่ อ ได้ แ ผนขั้น ตอน
ปฏิ บัติงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนจึงดํ าเนินงานตามแผนที่ วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Do) ขณะเดียวกันก็
รวบรวมปั ญ หาและอุ ปสรรคต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น จากการเปิ ดให้ บริการ (Check) แล้วมาประชุมแก้ ไขอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้งานประสบความสําเร็จ ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง
(Act) เพื่อสามารถวางแผนดําเนินการต่อไปในเส้นทางอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหวังของ กทพ.
ที่ “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”
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