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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  

และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ การจัดท ามาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ  

 ของทางพิเศษฉลองรัช 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
ที่อยู ่2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2558 9800  ต่อ 2962 เว็บไซต์ http://www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียน นำยปิยภัค มหำโพธิ์ ต ำแหน่ง วิศวกร 4 
มือถือ 09 2450 7542    อีเมล์ piyapak1991@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้ขอบข่ำยกำรให้บริกำร
และกำรบ ำรุงรักษำทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษสำยบำงนำ - อำจณรงค์ และทำงพิเศษบูรพำวิถี 

2) มีแนวทำงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรขึ้นปฏิบัติงำนบนทำงพิเศษ โดยมีกำรรวบรวมและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ 
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกขององค์กร 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงหรือซ่อมบ ำรุง บริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไมอ่นุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : การจัดท ามาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ
ฉลองรัช 

 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงหรือจัดให้มีทำงพิเศษด้วยวิธีใด ๆ บ ำรุงและรักษำทำงพิเศษ ตลอดจนด ำเนินงำนธุรกิจเกี่ยวกับ
ทำงพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทำงพิเศษหรือเป็นประโยชน์แก่ กทพ. โดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยภำรกิจดังกล่ำว กทพ. มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบ ำรุงรักษำทำงพิเศษให้มีสภำพดีอยู่ เสมอ  
จึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนบนทำงพิเศษเพ่ือท ำกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงได้ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกและปลอดภัยในด้ำนกำรจรำจรของผู้ใช้ทำงพิเศษระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำ
มำตรฐำนกำรขึ้นปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเพ่ือก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ วิธีกำรและขั้นตอนที่ถูกต้อง เพ่ือควำมปลอดภัยแก่
เจ้ำพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้ทำงฯ ประกอบกับ กทพ. ได้มีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ISO 14001 ใน
กำรก ำกับดูแลกำรให้บริกำรของทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษสำยบำงนำ - อำจณรงค ์และทำงพิเศษบูรพำวิถี 

ภำยใต้ระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ISO 14001 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนบนทำงพิเศษ คือ 
“วิธีปฏิบัติงำนกำรวำงกรวยยำง ป้ำย สัญญำณไฟวับวำบในกำรท ำงำนบนทำงพิเศษ” ซึ่งเกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจร  
บนทำงพิเศษเพียงอย่ำงเดียว ไม่รวมถึงบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ดังนั้น เพ่ือให้มีมำตรฐำนกำรท ำงำนครอบคลุม
บริเวณด่ำนฯ   จึงได้จัดท ำ “มำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจร กรณีซ่อมบ ำรุงบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษของทำงพิเศษ
ฉลองรัช” เพ่ือเป็นวิธีกำรและขั้นตอนที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน โดยประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ รวมถึงระบบ
จัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ISO 14001 ให้เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนบริเวณด่ำนฯ ซึ่งมีลักษณะกำรจัดกำรจรำจร
แตกต่ำงจำกบนทำงพิเศษทั่วไป และในประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบกำรจัดกำรจรำจรบริเวณด่ำนฯ ที่ชัดเจน  
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

 
กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจร กรณีซ่อมบ ำรุงบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษของทำงพิเศษฉลองรัชนี้ 

เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และพันธกิจของ กทพ. ด้ำนกำรบริกำรที่ดี และกำรพัฒนำทำงพิเศษให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย  
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  : 

ขั้นตอนกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจร กรณีซ่อมบ ำรุงบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ของทำงพิเศษ
ฉลองรัช ประกอบด้วย 
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1. ทบทวนมำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจร โดยด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง              
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล เช่น กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท และ Manual on Uniform Traffic 
Control Devices (2009) หรือ MUTCD เป็นต้น รวมถึงระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ISO 14001 ของ กทพ. 

2. กำรส ำรวจข้อมูลด้ำนจรำจร ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลควำมเร็วของด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษท่ีมีลักษณะ
ทำงกำยภำพที่แตกต่ำงกัน 4 รูปแบบด้วยวิธีกำรวัดทำงตรงและวิธีกำรวัดทำงอ้อม แล้วจึงน ำผลกำรส ำรวจทั้ง 2 วิธ ี 
มำสอบทำนเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

2.1. วิธีกำรวัดทำงตรง 
 ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ำ ปืนวัดควำมเร็ว (Speed Gun) เพ่ือวัดควำมเร็วยำนพำหนะโดยตรง อุปกรณ์

จะปล่อยคลื่นไมโครเวฟควำมถี่สูงไปยังเป้ำหมำยและสะท้อนคลื่นกลับมำ ค่ำควำมถี่ของคลื่นที่ปล่อยออกและ
สะท้อนกลับจะแตกต่ำงกันตำมควำมเร็วของยำนพำหนะ 

2.2. วิธีวัดทำงอ้อม 
 วิธีกำรวัดทำงอ้อมจะใช้กำรวัดควำมเร็วแบบพ้ืนฐำน โดยใช้กำรจับเวลำที่ยำนพำหนะใช้ในกำร

เคลื่อนที่ผ่ำนจุดสองจุด โดยก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงจุดทั้งสองแล้วน ำข้อมูลที่ได้ไปท ำกำรค ำนวณควำมเร็ว 
(Velocity, v) 

3. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรจรำจรบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ โดยมีกระบวนกำรและวิธีกำร
ปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ คือ วิธีกำรก ำหนดระยะเบี่ยงกำรจรำจร วิธีกำรก ำหนดต ำแหน่งรถคุ้มกัน และวิธีกำรจัดกำร
จรำจรให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงำน 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่มีการพัฒนาและปรับปรุง 
1. วิธีการก าหนดระยะเบี่ยงการจราจร ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
กำรก ำหนดระยะเบี่ยงกำรจรำจร (Taper Length, 
L) ค ำนวณจำกค่ำควำมเร็วของยำนพำหนะ ที่ได้จำก
กำรส ำรวจข้อมูลด้ำนจรำจร และน ำมำก ำหนดระยะ
เบี่ยงกำรจรำจรที่ถูกต้อง เหมำะสมได้  

 
2. วิธีการก าหนดต าแหน่งรถคุ้มกัน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ก ำหนดลักษณะกำรจอดรถและต ำแหน่งของรถ 
คุ้มกันให้อยู่บริเวณท้ำยสุดของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เพ่ือ
มีระยะกันชนที่ปลอดภัยเพียงพอกับเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดอุบัติกำรณ์    
3. วิธีการจัดการจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ก ำหนดกำรจัดกำรจรำจรบริเวณด่ำนฯ ไม่เพียง
ครอบคลุมเฉพำะด้ำนหน้ำด่ำนฯ เพียงอย่ำงเดียว 
แต่ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ด้ำนหลังด่ำนฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้ทำงพิเศษทรำบ
ว่ำสำมำรถใช้ควำมเร็วได้ปกต ิ   

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจร กรณีซ่อมบ ำรุงบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ของทำงพิเศษฉลองรัช จำกกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรจรำจรบนทำงพิเศษตำมระบบกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ISO 14001 แก่เจ้ำพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนก่อนเริ่มปฏิบัติงำน ท ำให้ กทพ. มีแนวปฏิบัติ 
วิธีกำร และขั้นตอนที่เหมำะสมในกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ทำงฯ จำกข้อมูลสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุปี 2562 พบว่ำ ไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงหรือซ่อมบ ำรุงบริเวณ    
ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำมมำตรฐำนนี้ 


