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1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ บ ารุงและรักษาทางพิเศษ ตลอดจนด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับ
ทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์แก่ กทพ. โดยมีความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยภารกิจดังกล่าว กทพ. มีความจ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษาทางพิเศษให้มีสภาพดีอยู่เสมอ จึงไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานบนทางพิเศษเพ่ือท าการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงได้ 

ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตทางพิเศษ กทพ. ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจนรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เข้าสู่มาตรฐาน
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการควบคุม
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุ บัติเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กทพ. ดังนั้นจึงได้ก าหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยเอกสารสิ่งแวดล้อมเลขที่ PR – 446 - 06 เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางกรวยยาง ป้าย 
สัญญาณไฟวับวาบในการท างานบนทางพิเศษ” ได้แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรูปแบบการจัดการจราจร
กรณีมีการก่อสร้าง หรือซ่อมบ ารุงรักษาบนทางพิเศษ แต่ไม่ได้แสดงถึงขึ้นตอนการปฏิบัติงาน และรูปแบบการ
จัดการจราจรกรณีมีการก่อสร้าง หรือซ่อมบ ารุงรักษาบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยาย
โครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน) และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ครบถ้วนในขอบเขตของทางพิเศษที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดท า
มาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช โดยด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ จากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากนั้นเก็บข้อมูลความเร็วยานพาหนะบริเวณด่านฯ ในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน (Off-Peak) ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ปกติในการปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือซ่อมบ ารุงทางพิเศษ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบด้วยการค านวณระยะปลอดภัยใน
พ้ืนที่จัดการจราจร ผลสรุปสามารถก าหนดพ้ืนที่การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ออกเป็น 3 กรณ ีได้แก่ 

1) กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด้านหน้าห่างจากด่านฯ ไม่เกิน 
100 เมตร ประกอบไปด้วยระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix Sign, MS) หรือป้าย
ปรับเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Matrix Sign, VMS) เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้ทางก่อนถึงพ้ืนที่เบี่ยงการจราจรอย่างน้อย 
300 และ 500 เมตร รวมถึงไฟแสดงสถานะช่องทาง (Over Traffic Light, OTL) มีระยะเบี่ยงการจราจรประมาณ 
70 เมตร มีระยะกันโดยควรมีระยะห่างระหว่างหน้ารถกันชนจนถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 เมตร และมีระยะ
เบี่ยงสิ้นสุดการปฏิบัติงานประมาณ 15 เมตร 

2) กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้หลังคาด่านฯ ประกอบไปด้วยระยะ
แจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix Sign, MS) หรือป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (Variable 
Matrix Sign, VMS) เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้ทางก่อนถึงพ้ืนที่เบี่ยงการจราจรอย่างน้อย 300 และ 500 เมตร  รวมถึงไฟ 
OTL มีระยะเบี่ยงการจราจรประมาณ 20 เมตร และมีระยะเบี่ยงสิ้นสุดการปฏิบัติงานประมาณ 15 เมตร  
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3) กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด้านหลังห่างจากด่านฯ ไม่เกิน 100 
เมตร ประกอบไปด้วยระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยไฟ OTL มีระยะกันโดยควรมีระยะห่างระหว่างหน้ารถกันชนจนถึง
พ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 เมตร และมีระยะเบี่ยงการจราจรประมาณ 70 เมตร 

จากผลการด าเนินการอบรมแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนทางพิเศษ พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบนสายทางพิเศษฉลองรัชจ านวน 109 ครั้ง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณด่านฯ 
จ านวน 10 ครั้ง แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบ ารุงบริเวณด่านฯ 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 

2.1 ความเห็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กทพ. 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ บ ารุงและรักษาทางพิเศษ ตลอดจนด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับ
ทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์แก่ กทพ. โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน กทพ. มีอ านาจที่กระท ากิจการภายใต้ของเขตแห่งวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 คือ 
 1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 
 2) ด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 ทั้งนี้ กทพ. มีโครงสร้างการบริหารดังรูปที่ 1 โดยการจัดท ามาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุง
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัชนี้ ด าเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนา 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.  
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2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร 

 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ขยายโครงข่ายและให้บรกิาร
ทางพิเศษ อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์
อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความย่ังยืนตอ่สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็น
องค์กรแห่งอนาคต 

รูปที่ 2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์ของ กทพ. 
 

2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญและกลไกการส่งมอบให้กับลูกค้า 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญและกลไกการส่งมอบให้กับลูกค้าของ กทพ. 

ผลิตภัณฑ์หลัก บริการ กลไกการส่งมอบ กลุ่มลูกค้า 
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
2. ทางพิเศษฉลองรัช 
3. ทางพิเศษบูรพาวิถี 
4. ทางพิเศษสายบางนา-อา
จนรงค์ 
5. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สขุสวัสดิ์) 

1.บริการหลักโดย กทพ. 
   1.1 ทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร 
   1.2 ทางพิเศษฉลองรัช 
   1.3 ทางพิเศษบูรพาวิถี 
   1.4 ทางพิเศษบางนา-อา
จนรงค์ 
   1.5 ทางพิ เศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

ส่งมอบบริการโดย กทพ. ต่อ
ผู้ใช้ทางทุกสายทาง 

ก ลุ่ ม  1  : ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง พิ เศ ษ 
ประกอบด้วย 
   1.1 ลูกค้าใช้เงินสด 
   1.2 ลูกค้าใช้บัตร Easy 
Pass 
   1 .3  ลู ก ค้ าที่ ไม่ เค ย ใช้
บริการทางพิเศษ 

6. ทางพิเศษศรีรัช 
7. ทางพิเศษอุดรรัถยา 
8. ทางพิ เศษสายศรีรัชวง
แหวนรอบนอก กทม. 

1.บริการหลัก โดย กทพ . 
และบริษัทร่วมทุน 
   1.6 ทางพิเศษศรีรัช 
   1.7 ทางพิเศษอุดรรัถยา 
   1.8 ทางพิเศษสายศรีรัช
วงแหวนรอบนอก กทม. 

ส่งมอบบริการผ่านบริษัท
ร่วมทุน (BEM & NECL) 

9. พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 2. บริการรองโดย กทพ. 
   2.1 การให้เช่าพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย์ 
   2 .2  ก า ร ใช้ พื้ น ที่ เชิ ง
สาธารณประโยชน์ 

- ส่งมอบบริการโดย กทพ. 
ต่อผู้เช่าพื้นที่ 

- ส่ ง ม อ บ บ ริ ก า ร ผ่ า น
หน่ วยงานที่ เป็ นคู่ความ
ร่วมมือ 

กลุ่ม  2 : กลุ่ มลูกค้ าผู้ เช่ า
พื้นที่ในเขตทางพิเศษทุกสาย
ทาง 
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2.4 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
2.4.1 รางวัลและมาตรฐานการวัดคุณภาพท่ี กทพ. ได้รับในปีงบประมาณ 2562 

1) รางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2562 
2) ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
3) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช 

ทางพิเศษสายบางนา-อาจนรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถ ี
 
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจร โดยการก่อสร้างทางพิเศษซึ่งช่วยสนับสนุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการคมนาคมของประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบ
ของ กทพ. เปิดให้บริการแล้วจ านวน 8 สายทาง และมีการบริหารจัดการทางพิเศษอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
ให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่คาดหวังว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย องค์กรมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทางฯ  
 โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิผลของการรับฟังผู้ใช้ทางจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทางฯ ใน 7 ด้าน 
ได้แก่ 1. สภาพทางกายภาพของทางพิเศษ 2. ความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ 3. ความปลอดภัยบนทาง
พิเศษ 4. ป้ายบอกทิศทางและป้านสัญญาณ 5. การให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ 6. ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
โดยเงินสด และ 7. ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass โดยในแต่ละด้านจะต้องมีค่า
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และจากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทางฯ สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกปี และในด้านความปลอดภัยบนทางพิเศษผู้ใช้ทางฯ มีความไม่พึงพอใจและความกังวลในด้านไฟ
ส่องสว่าง พ้ืนที่จอดรถบริเวณด่านฯ ไม่เพียงพอ และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ดังนั้นเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ทางฯ ในด้านการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ จึงได้มีการศึกษาเพ่ือ
จัดท ามาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัชขึ้น 

 
รูปที่ 3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ กทพ. (7 ด้าน)  
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 การติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้ทางในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางการแสดงความพึงพอใจได้หลายช่องทาง อาทิ
เช่น 1. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 2. EXAT Call Center 3. เว็บไซต์ กทพ. และ 4. ศูนย์ราชการสะดวก (One 
Stop Service Center) เป็นต้น แล้วน าข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ ได้จากผู้ใช้ทางมาเป็นข้อมูลน าเข้าใน
กระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน และน ากระบวนการให้บริการไปปฏิบัติและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละด้านกับหน่วยงานอ่ืน ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับหน่วยงานคู่แข่ง – คู่เทียบ 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 หน่วยงานด้านการบ ารุงรักษาทางพิเศษ ภายใต้ฝ่ายบ ารุงรักษาได้มีการก าหนดเอกสารเกี่ยวกับระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งประกอบด้วย 
คู่มือสิ่งแวดล้อม (Environment Manual, EM) 1 ฉบับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure, PR) 22 ฉบับ และวิธี
ปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI) 20 ฉบับ โดยการปฏิบัติงานบนทางพิเศษอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง หรือซ่อม
บ ารุงรักษา บนสายทางพิเศษฉลองรัชจัดเป็นเอกสารที่อยู่ในหมวดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure, PR) เอกสาร
สิ่งแวดล้อมเลขที่ PR – 446 - 06 เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางกรวยยาง ป้าย สัญญาณไฟวับวาบในการ
ท างานบนทางพิเศษ” โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ 
รูปแบบการจัดการจราจรกรณีปิดไหล่ทาง รูปแบบการจัดการจราจรกรณีปิดช่องทางซ้าย รูปแบบการจัดการจราจร
กรณีปิดช่องทางขวา รูปแบบการจัดการจราจรกรณีปิดช่องจราจร 2 ช่อง รูปแบบการเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ
รูปแบบการออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แต่พบว่าไม่มีรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งเป็น
หนึ่งในขอบเขตที่ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครอบคลุมถึง การที่ไม่มีรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ 
ท าให้เมื่อน าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้อบรมแก่พนักงาน หรือผู้รับจ้างก่อนขึ้นไปปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
อาจก่อใหเ้กิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทางพิเศษ  
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รูปที่ 5 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการจราจรบนทางพิเศษ 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 จากเอกสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางกรวยยาง ป้าย สัญญาณไฟวับวาบในการ
ท างานบนทางพิเศษ” พบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กรณีก่อสร้างหรือ
ซ่อมบ ารุง จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์รูปแบบการจัดการจราจรจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับสากลมาจัดท ารูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ให้ครบถ้วน เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ิมความปลอดภัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้ทางฯ โดยกองวิจัยและพัฒนา (กวพ.) มีแนวความคิดที่จะ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานบนทางพิเศษขึ้น โดยร่วมมือกับฝ่ายบ ารุงรักษา (ฝบร.) ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ (ฝกท.) 
ฝ่ายควบคุมการจราจร (ฝคจ.) ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (ฝจค.) และกองวางแผนปฏิบัติการ (กวป.) ในการจัดท า
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มาตรฐานฯ ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งการจัดท ามาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ
ทางพิเศษฉลองรัชนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานบนทางพิเศษ โดยมีการปรับปรุงใหม่ดังนี้ 
 

5.1 ทบทวนมาตรฐานการจัดการจราจร 
 ทบทวนมาตรฐานการจัดการจราจร โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล เช่น กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) American Association of 
State Highway Transportation Officials (2001) หรือ AASHTO และ Manual on Uniform Traffic Control 
Devices (2009) หรือ MUTCD เป็นต้น รวมถึงมาตรฐานการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางใน
ต่างประเทศ อาทิ The Illinois State Toll Highway Authority (2018) และ State of Florida Transportation 
of Department (2013) หรือ FDOT เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ 
ให้มีความปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายสิ่งแวดล้อมของ กทพ. เพ่ือพัฒนาด้าน
การจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน 
 

5.2 การส ารวจข้อมูลด้านจราจร 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลความเร็วของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่อยู่ภายใต้การรับรองของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเลือกเก็บข้อมูลความเร็วจากด่านฯ ที่คัดเลือก ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลความเร็วทางตรง
และข้อมูลความเร็วทางอ้อม แล้วจึงน าข้อมูลความเร็วจากทั้ง 2 วิธี มาสอบทานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

5.2.1. วิธีการเก็บข้อมูลความเร็วทางตรง 
 ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ปืนวัดความเร็ว (Speed Gun) เพ่ือวัดความเร็วยานพาหนะโดยตรง อุปกรณ์จะ

ปล่อยคลื่นไมโครเวฟความถี่สูงไปยังเป้าหมายและสะท้อนคลื่นกลับมา ค่าความถี่ของคลื่นที่ปล่อยออกและสะท้อน
กลับจะแตกต่างกันตามความเร็วของยานพาหนะ 

   
รูปที่ 6 วิธีการวัดความเร็วทางตรง 

 
5.2.2. วิธีเก็บข้อมูลความเร็วทางอ้อม 

 วิธีการวัดทางอ้อมจะใช้การวัดความเร็วแบบพ้ืนฐาน โดยใช้การก าหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้น – 
จุดปลาย เพ่ือจับเวลาที่ยานพาหนะใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านจุดสองจุด โดยน าข้อมูลระยะทาง (s) และเวลา (t) ที่ได้ไป
ท าการค านวณหาความเร็ว (Velocity, v) ด้วยสมการ V = s/t มีหน่วยเป็นกิโลเมตร/ชั่วโมง  
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รปูท่ี 7 วิธีการวัดความเร็วทางอ้อม 

 
5.2.3 วิธีการสอบทานข้อมูลความเร็ว 

การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลความเร็วยานพาหนะทางอ้อมด้วยวิธีการวัดค่า Correlation 
Coefficient (r) และ R-Squared (R2) พบว่ากลุ่มข้อมูลมีค่า r = 0.8033 ซึ่งมีค่าอยู่ ในเกณฑ์ High Positive 
Correlation แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทางตรงและทางอ้อมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีค่า R2 = 0.6453 แสดงถึงความแปรปรวนของข้อมูล หมายความว่าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ทางอ้อมอธิบายข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทางตรงได้ประมาณ 65% ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ Strong Interpreting 
Correlation จึงสรุปได้ว่าการเก็บข้อมูลความเร็วยานพาหนะด้วยวิธีการทางอ้อมสามารถเชื่อถือได้ และใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการศึกษาได้ 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ของข้อมูลความเร็วจากการวัดวิธีการวัดความเร็วทางตรง 

และวิธีการวัดความเร็วทางอ้อม 

 
รูปที่ 9 ความเร็วเฉลี่ยบริเวณด่านฯ  
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จากกราฟความเร็วเฉลี่ยบริเวณด่านฯ รูปที่ 9 จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วของยานพาหนะ
อย่างมีนัยส าคัญจะอยู่บริเวณด่านฯ เก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากการเลือกช าระค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) 
จะต้องลดความเร็วจนหยุดนิ่งที่ช่องช าระค่าผ่านทางฯ แต่กรณีเลือกช าระค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) สามารถ
ผ่านช่องช าระค่าผ่านทางได้โดยใช้ความเร็วประมาณ 35 กม./ชม. 

 
5.3 การก าหนดแนวทางการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ 

 5.3.1 การค านวณระยะปลอดภัยของพ้ืนที่การจัดการจราจร 

จากข้อมูลความเร็วยานพาหนะที่ระยะ 50, 100 และ200 เมตร ทั้งบริเวณหน้าด่านฯ และหลังด่านฯ  
น ามาวิเคราะห์หาระยะปลอดภัยของพ้ืนที่จัดการจราจรได้ โดยมีสมการการค านวณแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 การค านวณระยะปลอดภัยของพ้ืนที่การจัดการจราจร 

พื้นที่การจัดการจราจร สมการการค านวณ 
1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision Sight Distance) Decision Sight Distance = 0.278Vt1 
2. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) 

- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./ชม. 
- ยานพาหนะมีความเร็วมากกว่า 70 กม./ชม. 

 
Taper Length = 

2

155
WS   

Taper Length = 
1.6
WS  

3. ระยะกันชน (Buffer Length) Buffer Length = 
2

2

0.039
0.278

V
Vt

a
   

4. ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ประมาณ 15 เมตร 

 โดยที ่V คือ ความเร็วยานพาหนะ (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
 t1 คือ ระยะเวลารับรู้เพ่ือลดความเร็ว/เปลี่ยนช่องทาง (วินาที) = 10.2 ถึง 14.5 วินาที 
 t2 คือ ระยะเวลารับรู้และตอบสนองต่อการเบรก (วินาที) = 2.5 วินาที 
 W คือ ความกว้างของช่องจราจรที่ปิด (เมตร) 
 S คือ ความเร็วยานพาหนะ (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
 a คือ อัตราหน่วงความเร็ว (เมตรต่อวินาที2) = 3.4 เมตร/วินาที2 

 5.3.2 รูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ 
รูปแบบการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ สามารถแบ่งออกได้ 3 กรณี คือ กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้า

ด่านฯ กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ และกรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ  
1) หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด้านหน้าห่างจากด่านฯ ไม่เกิน 100 เมตร ประกอบไปด้วย

ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix Sign, MS) หรือป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ 
(Variable Matrix Sign, VMS) เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้ทางก่อนถึงพ้ืนที่เบี่ยงการจราจรอย่างน้อย 300 และ 500 เมตร 
รวมถึงไฟแสดงสถานะช่องทาง (Over Traffic Light, OTL) มีระยะเบี่ยงการจราจรประมาณ 70 เมตร มีระยะกัน
โดยควรมีระยะห่างระหว่างหน้ารถกันชนจนถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 เมตร และมีระยะเบี่ยงสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานประมาณ 15 เมตร  
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1. กรณีปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ 

พื้นที่การจัดการจราจร ระยะปลอดภัย 

1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision Sight Distance, 
DSD) 

DSD = 300 และ 500 เมตร 
[0.278 x 100 x 10.2 = 300] 
[0.278 x 100 x 14.5 = 400] 

2. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) 
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./ชม. 

  
Taper Length =  70 เมตร เป็นอย่างน้อย 
[3 x 602 / 155 = 70 เมตร] 

3. ระยะกันชน (Buffer Length) Buffer Length =  40 เมตร เป็นอย่างน้อย 

4. ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ประมาณ 15 เมตร 
รูปที่ 10 รูปแบบการปฏิบัติงานบริเวณหน้าด่านฯ 

 
2) กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้หลังคาด่านฯ ประกอบไปด้วย

ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix Sign, MS) หรือป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ 
(Variable Matrix Sign, VMS) เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้ทางก่อนถึงพ้ืนที่เบี่ยงการจราจรอย่างน้อย 300 และ 500 เมตร 
รวมถึงไฟแสดงสถานะช่องทาง (Over Traffic Light, OTL) มีระยะเบี่ยงการจราจรประมาณ 20 เมตร และมีระยะ
เบี่ยงสิ้นสุดการปฏิบัติงานประมาณ 15 เมตร 
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2. กรณีปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ 

พื้นที่การจัดการจราจร ระยะปลอดภัย 

1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision Sight Distance, 
DSD) 

DSD = 300 และ 500 เมตร 
[0.278 x 100 x 10.2 = 300] 
[0.278 x 110 x 14.5 = 430] 

2. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) 
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./ชม. 

  
Taper Length = 20 เมตร เป็นอย่างน้อย 
[3 x 352 / 155 = 20 เมตร] 

3. ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ประมาณ 15 เมตร 
รูปที่ 11 รูปแบบการปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ 

 
 3. กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด้านหลังห่างจากด่านฯ ไม่เกิน 100 
เมตร ประกอบไปด้วยระยะแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยไฟแสดงสถานะช่องทาง (Over Traffic Light, OTL) มีระยะกัน
ชนโดยมีระยะห่างระหว่างหน้ารถกันชนจนถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 40 เมตร และมีระยะเบี่ยงการจราจร
ประมาณ 70 เมตร 
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3. กรณีปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ 

พื้นที่การจัดการจราจร ระยะปลอดภัย 

1. ระยะแจ้งเตือนล่วงหน้า (Decision Sight Distance, 
DSD) 

เปิดสัญญาณไฟ OTL แจ้งเตือนผู้ใช้งาน 

2. ระยะกันชน (Buffer Length) Buffer Length =  40 เมตร เป็นอย่างน้อย 

3. ระยะเบี่ยงการจราจร (Taper Length) 
- ยานพาหนะมีความเร็วน้อยกว่า 70 กม./ชม. 

  
Taper Length = 70 เมตร เป็นอย่างน้อย 
[3 x 602 / 155 = 70 เมตร] 

รูปที่ 12 รูปแบบการปฏิบัติงานบริเวณหลังด่านฯ 
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการด าเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของมาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบ ารุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษของทางพิเศษฉลองรัช สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน และ
หลังการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) ช่วงก่อนการปฏิบัติงาน คือ การถ่ายทอดแก่พนักงาน และผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติงานบนทางพิเศษ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพด้วยการซักถามผู้เข้าอบรมถึงการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ 
 2) ช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย มีการตรวจสอบคุณภาพโดยให้
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบระยะการวางกรวย สัญญาณไฟวับวาบ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 
 3) ช่วงหลังการปฏิบัติงาน คือ การตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานบริเวณด่านฯ 
บนทางพิเศษฉลองรัช และวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
การจัดการจราจรบริเวณด่านฯ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
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 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษฉลองรัชในปีงบประมาณ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจ านวน 109 ครั้ง 
เป็นการเกิดอุบัติเหตุบริเวณด่านฯ จ านวน 10 ครั้ง แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือ
ซ่อมบ ารุงบริเวณด่านฯ เลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน 
และใช้ความเร็วสูง ดังแสดงในรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณด่านฯ 

 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความย่ังยืน 
 1) วิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน การปฏิบัติงาน เพ่ือการให้บริการที่ดีและมีความ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 2) ระบบบริหารงานที่ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสายงาน (Cross Function Management) โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อก าหนดกลางงานวิศวกรรมโยธา และคณะท างานย่อยที่ประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงานเพ่ือร่วมกันพิจารณามาตรฐานให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์  
 3) องค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร ที่ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดระหว่าง
การปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข แก่คณะผู้จัดท าเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นมาตรฐาน 
 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 จากการรวมรวบข้อมูลเพ่ือจัดท ามาตรฐานการจัดการจราจรบนทางพิเศษ พบว่าการจัดการจราจรบริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ตามกายภาพของทางพิเศษในประเทศไทย ยังไม่ปรากฏในมาตรฐานใดมาก่อน คณะผู้จัดท าจึง
จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ  
 แนวทางแก้ไข จัดตั้งคณะท างานที่รวบรวมผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานบนทางพิเศษทุกหน่วยงานใน 
กทพ. เพ่ือมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผนวกกับการทบทวนมาตรฐานการจัดการจราจรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น
มาตรฐานการจัดการจราจรบริเวณด่านฯ  
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9. ความท้าทายต่อไป 
 กทพ. ได้มีแนวคิดจะพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System) เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาจราจรบนทางพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางบนทางพิเศษของผู้ใช้ทางด้วยการปรับเปลี่ยนป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (Matrix 
Signs, MS) และป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign, VMS) เพ่ือรองรับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้านหน้า เช่น การเกิดอุบัติเหตุ หรือการซ่อมบ ารุงทางพิเศษ เป็นต้น สามารถแนะน าความเร็วที่ใช้ขับขี่ผ่านบริเวณ
นั้นได้อย่างเหมาะสม และระบบสามารถท างานอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


