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1 

บทท่ี 1 

ที่มำของโครงกำร 
 

 

1.1 บทน ำ 

กรมทางหลวง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางหลวงที่มีความยาวรวมกันมากกว่า 50,000 กิโลเมตร 

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเชื่อมต่อระหว่างชุมชนต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายส าหรับ  

การสัญจรของคนเดินทางและสินค้าของทั้งประเทศ จึงท าให้ชุมชนที่พักอาศัยและแหล่งธุรกิ จเกิดขึ้นอย่าง

มากมายตามแนวเส้นทางของทางหลวงอย่างที่พบเห็นอยู่ทั่วไป จนในบางครั้ง  ท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจร

ต่าง ๆ ตามมา (ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น) จากการจัดการการเข้าถึง

หรือการเชื่อมทางเพ่ือเข้าใช้ทางหลวงของพ้ืนที่ข้างทางหลวงอย่างไม่เหมาะสม  

การจัดการการเข้าถึง (Access Management) เป็นกระบวนการที่ให้การเข้าเชื่อมทางของการพัฒนา

ที่ดินข้างทางหลวง แล้วยังท าให้สามารถรักษาสภาพความเร็ว ระดับของการให้บริการ และความปลอดภัยของ

การจราจรได้ ซึ่งการจัดการการเข้าถึงนี้ สามารถด าเนินการได้ทั้งการแก้ไขและในระดับนโยบาย ซึ่งในประเทศ

พัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานทางหลวงที่ดี เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศในทวีป

ยุโรป ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการจัดการการเข้าถึง โดยจะก าหนดให้การจัดการการเข้าถึงเป็นส่วนของ

การขออนุญาตก่อสร้างหรือการพัฒนาที่ดินที่อาจส่งผลต่อการจราจรบนถนนโดยรอบ ผ่านระบบการศึกษา

ผลกระทบของการจราจร (Traffic Impact Studies) โดยประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามข้ันตอนแบบ

แผนที่ก าหนด เพ่ือให้ระดับของการให้บริการและความปลอดภัยในการขับขี่บนถนนโดยรอบ ยังคงอยู่ในระดับ

ที่สูง และยังเป็นการช่วยลดภาระทั้งในด้านเงินงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาที่

อาจเกิดตามมาในอนาคตได้  

 ปัจจุบันการขออนุญาตเชื่อมทาง เพ่ือเข้าสู่แหล่งที่ดินที่ถูกพัฒนาสองข้างทางหลวงนั้น เป็นการ

พิจารณาตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยยังขาดระบบการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร  

เพ่ือบรรเทาผลกระทบของการก่อสร้างหรือการพัฒนาที่ดินที่มีต่อการจราจรโดยรอบโครงการ ซึ่งท าให้เกิด

ปัญหาการจราจรติดขัด และเกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ ส่งผลให้เป็นการสูญเสียในด้านงบประมาณและ

ด้านบุคลากรเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นกรมทางหลวง จึงด าเนินการพัฒนาเทคนิคและหลักเกณฑ์ของ

ระบบการจัดการการเข้าถึงและการศึกษาผลกระทบของการจราจร เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้

ทางหลวงเกิดความตระหนักถึงปัญหาและสามารถน าไปใช้กับการอนุญาตเชื่อมทางหลวงในอนาคตต่อไป 
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2 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 การศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึงเพ่ือความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือพัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดการการเข้าถึงที่ดีในลักษณะต่าง ๆ 

(2) เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการการเข้าถึง ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการจราจรและ 

มีความปลอดภัยบนทางหลวง 

(3) เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลกระทบของการจราจรส าหรับการพัฒนาที่ดินใน

รูปแบบต่าง ๆ 

(4) เพ่ือลดระดับของผลกระทบการจราจรส าหรับประเภทของการเข้าถึงบนทางหลวงในรูปแบบต่าง ๆ 

(5) เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตเชื่อมทางหลวง 

(6) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจของการจัดการการเข้าถึงต่อบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

1.3 ขอบเขตของงำน 

 การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาฯ มีขอบเขตงานต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.3.1 ศึกษำและทบทวนวรรณกรรม 

(1) ทบทวน  ศึกษา และเปรียบเทียบมาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดการการเข้าถึง (Access 

Management) และการประเมินผลกระทบของการจราจร (Traffic Impact Studies) ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในประเทศและในต่างประเทศที่มีมาตรฐานทางหลวงที่ดีอย่างน้อย 3 ประเทศ เพ่ือให้ได้หลักเกณฑ์การ

จัดการการเข้าถึงที่ดีและสามารถรักษาระดับของการให้บริการและความปลอดภัยบนทางหลวง 

(2) ทบทวนมาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทางทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะ

กลาง พร้อมทั้งศึกษาข้อดี-ข้อเสีย 

 1.3.2 พัฒนำแนวทำงและหลักเกณฑ์ของกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจร  

(1) ส ารวจและเก็บข้อมูลการเกิดการเดินทางและความต้องการที่จอดรถ ส าหรับรูปแบบการพัฒนา

ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ประเภท ๆ ละ 10 ตัวอย่าง บนพ้ืนที่ข้างทางหลวง ทั้งในวันธรรมดาและ 

วันเสาร์-อาทิตย์  

(2) พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลกระทบของการจราจร ส าหรับผู้ขอเชื่อมทางเพ่ือใช้

ในการขออนุญาตเชื่อมทางหลวง ซึ่งสามารถให้มีการจัดการการเข้าถึงที่ดีและสามารถรักษาระดับของ  

การให้บริการและความปลอดภัยบนทางหลวงที่ดีอีกด้วย 
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(3) พัฒนามาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะ

กลาง 

1.3.3 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรขออนุญำตเชื่อมทำงหลวง 

ที่ปรึกษาต้องด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตเชื่อมทางหลวง ซึ่งแสดงถึงข้อมูลส าคัญ

ต่าง ๆ เช่น ผู้ขออนุญาต วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ต าแหน่ง รวมถึงมีระบบเก็บข้อมูลการขอการศึกษา

ผลกระทบของการจราจร เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกใช้และน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

1.3.4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรประชุมสัมมนำ 

(1) จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 150 คน 

(2) จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตเชื่อมทางหลวง ไม่น้อยกว่า 120 คน 

 1.3.5 กำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรกำรเข้ำถึง 

(1) คู่มือหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลกระทบของการจราจร ส าหรับผู้ขอเชื่อมทางเพ่ือใช้ใน

การขออนุญาตเชื่อมทางหลวง  

(2) คู่มืออัตราการเกิดการเดินทางและความต้องการที่จอดรถส าหรับการพัฒนาที่ดิน 

(3) คู่มือมาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะ

กลาง 

 

1.4 เนื้อหำในรำยงำน 

 ในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5 บท โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และขอบเขตของ  

การด าเนินงาน 

บทที่ 2 การจัดการการเข้าถึง ประกอบด้วย การศึกษาทบทวน และเปรียบเทียบมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การจัดการการเข้าถึง (Access Management) มาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อม

ทางทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะกลาง ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึง

แนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการทางเข้า-ออก ของต่างประเทศกับประเทศไทย 

บทที่ 3 การศึกษาผลกระทบของการจราจร ประกอบด้วย การศึกษาทบทวน และเปรียบเทียบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบของการจราจร (Traffic Impact Studies) ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของ

กรมทางหลวง 
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บทที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวง ประกอบด้วย 

การทบทวนระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวง และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เพ่ือใช้ส าหรับการขออนุญาตที่เก่ียวกับทางหลวง 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   
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บทท่ี 2 

กำรจัดกำรกำรเข้ำถึง 
 

 

2.1 นิยำมของกำรจัดกำรกำรเข้ำถึง (Definition of Access Management) 

การจัดการการเข้าถึง (Access Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ใช้จัดการและ

ควบคุม ทางเข้า-ออก ที่มาเชื่อมกับทางหลวง ครอบคลุมบริเวณต่าง ๆ เช่น ช่วงทางตรง บริเวณใกล้ทางแยก 

และบริเวณทางต่างระดับ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการจัดการนี้ สามารถช่วยให้การใช้บริการของทางหลวงเกิด

ความปลอดภัย คล่องตัว และยังคงอ านวยการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางได้อย่างเหมาะสม  

 

2.2 กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของหน่วยงำนในประเทศ 

การจัดการการเข้าถึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงในประเทศไทย เช่น กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตำรำงที่ 1  

โดยจะเห็นว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขในการจัดการทางเข้า -ออก ของแต่ละหน่วยงานจะมีความคล้ายและ

แตกต่างกันไปตามลักษณะของพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อก าหนดของกรมทางหลวงอาจจะมีความคล้ายกับของ 

กรมทางหลวงชนบท เนื่องจากถนนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่บริเวณชานเมืองและนอกเมือง และมีความ

แตกต่างจากของกรุงเทพมหานครและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ถนนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง  

ส าหรับในรายละเอียดข้อก าหนดและเงื่อนไขการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก ของกรมทาง

หลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยทั่วไปพิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ทางแยก สะพาน ทางรถไฟ  

ทางโค้ง และการระบายน้ า ยกตัวอย่างเช่น ในหัวข้อทางแยก  ทั้งสองหน่วยงานระบุเหมือนกันว่า ห้ามมี

ทางเข้า-ออก ในช่องทางเลี้ยว (Turning Roadway) ในทางแยก และตามแนวการมองเห็น (Line of Sight) 

สันขอบทางหรือไหล่ทางเข้า-ออก ด้านใกล้ทางแยกต้องห่างจากจุดตัดของเขตทางหลวง หรือจุดตัดระหว่าง

แนวครอบครองที่ใกล้ทางแยกกับเขตทางหลวง ส าหรับทางในเมืองไม่น้อยกว่า 30 เมตร และทางนอกเมือง 

ไม่น้อยกว่า 50 เมตร บริเวณทางแยกต่างระดับหรือชุมทางต่างระดับซึ่งไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานนี้  

ให้เสนอพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสะพานเป็นเพียงปัจจัยเดียวจาก 5 ปัจจัยหลัก 

ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีข้อก าหนดแตกต่างกัน ซึ่งสามารถดูได้ในตำรำงท่ี 1 

นอกจากการพิจารณา 5 ปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้น กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทก็ได้มี

การจัดท าแบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ส าหรับพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา 
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อาคารพาณิชย์ และสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง โดยทั้งหมดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการ

ขอเชื่อมทางและเพ่ือก าหนดรูปแบบทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างรูปแบบ

มาตรฐานทางเข้า-ออก อาคารที่พักอาศัยของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถดูได้ดังภำพที่ 1 

และ ภำพที่ 2 
 

 

ภำพที่ 1 ตัวอย่างแบบทางเข้า-ออก อาคารที่พักอาศัยของกรมทางหลวง 

 

 

ภำพที่ 2 ตัวอย่างแบบทางเข้า-ออก  อาคารที่พักอาศัยของกรมทางหลวงชนบท 

 

ในส่ วนของรายละเ อียดข้อก าหนดและเงื่ อนไข การขออนุญาตสร้ างทางเชื่ อมเข้ า -ออก  

ของกรุงเทพมหานครและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยทั่วไปค านึงถึงความกว้างของทางเข้า -ออก 

พ้ืนที่เป็นหลัก ประกอบไปด้วย อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิง โดยมีประเภทของสถานที่ในการพิจารณาทางเชื่อมเพ่ิมเติมข้ึนมา คือ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

หรือ อาคารที่ต้องมีท่ีจอดรถ เป็นต้น 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

7 

ตำรำงท่ี 1 สรุปข้อก าหนด ในการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก ของหน่วยงานในประเทศ 

ข้อพิจำรณำ กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท 

ทางเชื่อมใกล้บริเวณ

ทางแยก 
• ( 1 )  ห้ าม เข้ า ออก ในช่ อ งทา ง เลี้ ย ว  ( Turning 

Roadway) ในทางแยกและตามแนวการมองเห็น 

(Line of Sight) ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแบบทางแยกนั้น  

• (2) สันขอบทางหรือไหล่ทางเข้า -ออก ด้านใกล้ 

ทางแยก ต้องห่างจากจุดตัดของเขตทางหลวง หรือ

จุดตัดระหว่างแนวครอบครองที่ใกล้ทางแยกกับเขต

ทา งหลว ง  ส า ห รั บท า ง ใน เมื อ ง ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  

30 เมตร และทางนอกเมืองไม่น้อยกว่า 50 เมตร  

• (3) บริเวณทางแยกต่างระดับ หรือชุมทางต่างระดับ

ซึ่ ง ไ ม่ เ ป็ น ไปต ามแบบมาตรฐานนี้  ใ ห้ เ สนอ 

กรมทางหลวงพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

ทางเข้า-ออก 

ทางหลวงที่อยู่ใกล้

สะพาน 

(1) สะพานราบ (ช่วงทางหลวงที่เข้าหาสะพานที่มี

ความชันระหว่าง 0 ถึง 3 %) 

- ทางเข้า-ออก ใกล้สะพานที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจาก

ขอบทาง เข้ า -ออก  ด้ าน ใกล้ สะพานห่างจาก 

คอสะพานไม่น้อยกว่า 15 เมตร  

-  ท า ง เข้ า - ออก  ใกล้ ส ะพานที่ อยู่ น อก เมื อ ง  

ให้ระยะจากขอบทางเข้า-ออก ด้านใกล้สะพานห่าง

จากคอสะพานไม่น้อยกว่า 30 เมตร  

(2) สะพานโค้งตั้ง จุดทางเข้า-ออก ต้องห่างจาก

จุดเร่ิมต้นโค้งตั้งและจุดปลายโค้งตั้งดังนี้  

-  ทางเข้าออกสะพานที่มีความลาดชัน 3-6 % 

ที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจากขอบทางเข้า-ออก ด้านใกล้

สะพานห่างจากต้นและปลายของตั้งไม่น้อยกว่า  

20 เมตร  

-  ทางเข้า-ออกสะพานที่มีความลาดชัน 3-6 % 

ที่อยู่นอกเมือง ให้ระยะจากขอบทางเข้า-ออก ด้าน

ใกล้สะพานห่างจากต้นและปลายโค้งตั้งไม่น้อยกว่า 

40 เมตร  

1) สะพานราบ (ช่วงทางที่เข้าหา

สะพานที่มีความลาดชันระหว่าง  

0 ถึง 4 %) 

- ทางเข้าออกใกล้สะพาน ให้ระยะ

จากขอบทางเข้า -ออก ด้านใกล้

สะพานห่างจากคอสะพานไม่น้อย

กว่า 30 เมตร 

2) สะพานโค้งตั้ง จุดทางเข้า-ออก  

ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งและ 

จุดปลายโค้งตั้ง 

- ทางเข้าออกใกล้สะพานที่มีความ

ลาดชัน 4-8 % ให้ระยะจากขอบ

ทางเข้า-ออก บ้านใกล้สะพานห่าง

จากต้นและปลายโค้งตั้งไม่น้อยกว่า 

40 เมตร 
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) สรุปข้อก าหนด ในการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก ของหน่วยงานในประเทศ 

ข้อพิจำรณำ กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท 

ทางเข้า-ออก ที่อยู่

ใกล้ทางรถไฟ 

ให้ขอบทางเข้า-ออก ที่อยู่ใกล้ทางรถไฟห่างจาก 

ทางรถไฟไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

ทางเข้า-ออกที่อยู่ใน

โค้งราบ 

จะต้องมีระยะมองเห็นเพียงพอ และสามารถหยุดรถ

ได้ทัน บริเวณโค้งราบที่มีรัศมีน้อยกว่า 100 เมตร 

ต้องได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

ส าหรับทาง  

เข้า-ออก ทางหลวง

ที่อยู่ในโค้งราบที่มี

รัศมีตั้งแต่ 100 ถึง 

600 เมตร 

ผิวจราจรของทางเข้าออกทางหลวงที่จะอนุญาต 

จะต้องก่อสร้างผิวทางอย่างน้อยให้เป็นลักษณะ

เดียวกับทางหลวง ณ ที่ เข้า -ออก ตอนนั้น และ 

ให้มีความยาวอย่างน้อยถึงเขตทางหลวง 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

รายละเอียดการวาง

ท่อระบายน้ า 

(1) ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ าจะต้อง

เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละสายทาง 

(2) ในกรณีที่มีคูน้ าอยู่เดิม ให้พิจารณาขนาดของ

อาคารระบายน้ า โดยให้ช่องเปิดของอาคารระบาย

น้ ากว้างไม่น้อยกว่า  3/4   ของความกว้างของคูน้ า 

และจะต้องสูงกว่าระดับน้ าสูงสุด โดยให้ส่วนบนของ

อาคารระบายน้ าสูงกว่าระดับน้ าสูงสุด 

(3) โดยทั่วไปให้ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างน้อย

ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร 

• (4) ในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ใช้ท่อขนาด  

2- Ø 1.00 เมตร หากร่องน้ าไม่กว้างพอ ให้ใช้ขนาด 

1- Ø 1.20 เมตร 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ไม่ปลูกสรา้งอาคาร

ใด ๆ 

ในระยะอย่างน้อย 6.00 เมตร จากเขตแนว 

ทางหลวงถึงแนวกันสาด หรือส่วนยื่นนอกสุดของ

อาคาร เพื่อใช้ส าหรับสร้างถนนสาธารณะหน้า

อาคารด้วย 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

อาคารที่พักอาศัย - ไม่เกิน 4 เมตร (มีทางเท้า) 

- 3 – 6 เมตร (ไม่มีทางเท้า) 

3 – 6 เมตร 
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ตำรำงท่ี 1 (ต่อ) สรุปข้อก าหนด ในการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก ของหน่วยงานในประเทศ 

ข้อพิจำรณำ กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท 

อาคารพาณิชย ์ - ไม่เกิน 6 เมตร (มีทางเท้า) 

- ไม่เกิน 9 เมตร (ไม่มีทางเทา้) 

- ไม่เกิน 4.5 เมตร อาคารมีที่จอด

รถยนต์ วิ่งทางเดียว 

- ไม่เกิน 8 เมตร อาคารมีที่จอด

รถยนต์ วิ่งสวนกัน 

สถานที่ราชการ - ไม่เกิน 8 เมตร 

สถานบีริการน้ ามนั

เชื้อเพลิง 

- 6 – 8 เมตร / ช่องทาง  

- กรณีเข้า – ออก ทางเดียว ให้มีความกว้าง 7 เมตร 

เหมือนกับกรมทางหลวง 

ถนนส่วนบุคคล - ไม่เกิน 8 เมตร  

- หากผิวจราจรตั้งแต่ 10.00 เมตร 

ให้ทางเข้า – ออก แยกกัน ช่องละ

ไม่เกิน 4.50 เมตร 

 

2.3 ล ำดับชั้นทำงหลวงในประเทศไทย 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในหลายประเทศมีการก าหนดและควบคุมรูปแบบของ

ทางเชื่อม ทางแยก สัมพันธ์กับล าดับชั้นของถนน ซึ่งการจัดล าดับชั้นหรือล าดับความส าคัญของทางหลวงใน

ประเทศไทย ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานั้น อ้างอิงตามหมายเลขของทางหลวง โดยถนนหมายเลขทางหลวงตัวเดียว 

หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน หรือทางหลวงสายหลั กที่เชื่อมการเดินทางระหว่างภูมิภาค  

ถนนหมายเลขสองตัว หมายถึง ทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางภายในภูมิภาคต่าง  ๆ เป็นต้น  

แต่เนื่องด้วยการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงมีการเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก  

อีกทั้ง เส้นทางและโครงข่ายมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันไม่สามารถใช้หมายเลขทางหลวง

เพียงอย่างเดียวเพ่ือก าหนดล าดับชั้นทางหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ในปี พ.ศ. 2563 ส านักแผนงาน กรมทางหลวง ได้ท าการศึกษา “โครงการศึกษา

และจัดท าข้อมูลการจ าแนกล าดับชั้นของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง” โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานั้น ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การจ าแนกล าดับชั้นของถนนในโครงข่ายทางหลวงให้เหมาะสมกับบริบทของทางหลวงในประเทศไทย และ  

ได้ด าเนินการจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงทุกสายทางบนโครงข่ายทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

กรมทางหลวง  
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จากผลการศึกษาจัดท าข้อมูลการจ าแนกล าดับชั้นของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ โครงข่าย

ทางหลวงแผ่นดินสามารถแบ่งได้เป็น 6 ล าดับชั้น ได้แก่ 

• ทางหลวงพิเศษ (Motorway) เป็นทางหลวงที่ท าไว้เพ่ือให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็น

พิเศษ มีโครงข่ายเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และประเทศเพ่ือน

บ้าน หรือเป็นเส้นทางวงแหวนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร 

• ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้ นที่  1  (Link 1 –  National Highway, and AH Highway)  หรื อ  

ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน เป็นเส้นทางหลักบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน โดยมีระดับของ  

การเชื่อมโยงที่มีความส าคัญระดับประเทศ หรือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ  

เข้าด้วยกัน  

• ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 2 (Link 2 – Regional Highway) หรือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 

รองประธาน เป็นเส้นทางหลักของโครงข่ายทางหลวงภายในภูมิภาคที่เชื่อมโยงการเดินทางภายใน

ภูมิภาค ระหว่างเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคกับจังหวัดต่าง ๆ หรือระหว่างจังหวัดภายในภูมิภาค 

หรือ เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1 (Link 1) เพ่ือกระจายการเดินทาง

ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ก่อให้เกิดโครงข่ายการให้บริการอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง 

• ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 3 (Link 3 – Provincial Highway) หรือ ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 

เป็นโครงข่ายเส้นทางหลวงหลักภายในจังหวัด ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างอ าเภอต่าง ๆ ที่อยู่ใน

จังหวัด หรือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 2 (Link 2) ในการกระจาย

พ้ืนที่การให้บริการของทางหลวงไปยังสถานที่ส าคัญระดับจังหวัด 

• ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 4 (Link 4 – District Highway) หรือ ทางหลวงแผ่นดินสายรอง  

เป็นโครงข่ายทางหลวงในระดับอ าเภอ ที่เชื่อมโยงการเดินทางจากระหว่างต าบลที่อยู่ภายในอ าเภอ

หรือเส้นทางที่ขยายจากทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 3 (Link 3) เพ่ือกระจายพ้ืนที่การให้บริการ

ของโครงข่ายทางหลวงให้มีความคลอบคลุมพ้ืนที่ย่อยในจังหวัดนั้น ๆ 

• ล าดับชั้นเชื่อมโยง (C-Link – Connecting Link) เป็นทางหลวงประเภทอ่ืน หรือ ถนนที่ไม่ได้ดูแล

โดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งจะพิจารณาช่วงถนนที่เชื่อมต่อกับทาง

หลวงแผ่นดิน 
 

โดยทั้ง 6 ล าดับชั้นนี้ มีเพียงทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1-4 ที่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาและ

ออกแบบทางเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษและทางล าดับชั้นเชื่อมโยงจะไม่ถูกน ามาพิจารณา เนื่องจากทางหลวง

พิเศษเป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานการควบคุมทางเข้า-ออก แบบเต็มระบบอยู่แล้ว (Fully Controlled-access 

Highway) ส่วนทางล าดับชั้นเชื่อมโยง คือ ทางที่มาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1-4 ข้อพิจารณาใน

การจ าแนกล าดับชั้นของทางหลวงทั้ง 4 ล าดับชั้น สามารถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 2 ข้อพิจารณาการเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้น 1 – 4  

ล ำดับชั้นทำงหลวงแผ่นดิน กำรพิจำรณำกำรเชื่อมโยงของโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน 

ล าดับชั้นที่ 1 
(Link I, Major) 

เอก นิยาม ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน (เอก) เป็นเส้นหลักทางบน
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ในระดับประเทศ 

การเชื่อมโยง  เส้นทางที่ เชื่ อมโยง เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคต่าง  ๆ  
เข้าด้วยกัน และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นเส้นทางสาย เอเชีย/อาเซียน (AH Highway) 
2. เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคตา่ง ๆ เข้าด้วยกัน 
3. เป็นทางเลี่ยงเมือง (By-pass) ของทางหลวงล าดบัชัน้ที่ 1  

ที่มีการจราจรผ่านตรงเลือกใช้และมีความเอ้ือต่อการสัญจรสูง 
4. เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนถาวรขนาดใหญ่ 
5. เชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางอื่นที่มีความส าคัญระดับประเทศ เช่น สนามบิน 

ท่าเรือ 
6. ปัจจัย อื่น ๆ 

ล าดับชั้นที่ 1 
(Link I, Minor) 

โท นิยาม ทางหลวงแผ่นดนิสายประธาน (โท) เป็นเสน้หลักทางบน
โครงข่ายทางหลวงแผน่ดินระดบัประเทศ  

การเชื่อมโยง  เป็นทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1 ที่ได้มีเส้นทางเลือกในการ
เดินทางที่มีความคล่องตัวกว่ามาเป็นทางเลือกในการเดินทาง 
และการจราจรผ่านตรงจะเลือกใช้เส้นทางเลือกในการเดินทาง 

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1 แต่ได้มีเส้นทางเลี่ยงเมือง เป็นทางเลือกใน

การเดินทาง และการจราจรผ่านตรงส่วนใหญ่ได้เลือกใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองใน
การสัญจร  

2. เป็นทางเลี่ยงเมือง ที่การจราจรผ่านตรงยังไม่ เปลี่ยนเส้นทางมาใช้   
โดยการจราจรส่วนใหญ่ยังทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1 ที่วิ่งผ่านเขตเมือง 

3. เป็นทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1 แต่มี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็น
ทางเลือกในการเดินทาง 

4. การเชื่อมโยงเข้าเกณฑ์ล าดับชั้นที่ 1 แต่มีข้อจ ากัด เช่น ความกว้างของเขต
ทาง  

5. ปัจจัย อื่น ๆ 

  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) ข้อพิจารณาการเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้น 1 – 4  

ล ำดับชั้นทำงหลวงแผ่นดิน กำรพิจำรณำกำรเชื่อมโยงของโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน 

ล าดับชั้นที่ 2 
(Link II, Major) 

เอก นิยาม ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน (เอก) เป็นเส้นทางหลักบน
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับเมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค 

การเชื่อมโยง  เป็ น เส้ นทา งที่ เ ชื่ อม โ ย งจั งหวั ดต่ า ง  ๆ  ในภู มิ ภ าค  กั บ 
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคนั้น ๆ หรือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคกับทางหลวงล าดับชั้นที่ 1  

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคฯ กับเมืองศูนย์กลางของ

ภูมิภาคนั้น ๆ 
2. เป็นเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงล าดับชั้นที่ 1 เข้าสู่เมืองศูนย์กลางของ

ภูมิภาคนั้น ๆ 
3. เป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางของ หลวงล าดับชั้นที่ 1  
4. เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ของทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 ที่การจราจรผ่านตรงเลือกใช้ 
5. เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนถาวรขนาดกลาง 
6. เชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางอ่ืนที่มีความส าคัญระดับภูมิภาค เช่น สนามบิน 

ท่าเรือ 
7. เชื่อมโยงสถานที่ส าคัญระดับภูมิภาค 
8. ปัจจัย อื่น ๆ 

ล าดับชั้นที่ 2 
(Link II, Minor) 

โท นิยาม ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน (โท)  เป็นเส้นทางหลักบน
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับจังหวัด
ต่าง ๆ ภายในภูมิภาคนั้น ๆ 

การเชื่อมโยง  เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้าด้วยกัน หรือเป็น
เส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดกับทางหลวงล าดับชั้นที่ 1  

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในภูมิภาค ที่ไม่ใช่จังหวัดศูนย์กลาง 
2. เป็นเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงล าดับชั้นที่ 1 เข้าสู่จังหวัดรอง  
3. เป็นเส้นทางเลือก ในเดินทางทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 เอก 
4. เป็นทางเลี่ยงเมือง ของทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 ที่การจราจรผ่านตรงยังไม่

เลือกใช้มากนัก 
5. การเชื่อมโยงเข้าเกณฑ์ล าดบัชัน้ที่ 2 เอก แต่มีข้อจ ากัดด้านตา่ง ๆ   



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

13 

 ตำรำงท่ี 2 (ต่อ) ข้อพิจารณาการเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้น 1 – 4  

ล ำดับชั้นทำงหลวงแผ่นดิน กำรพิจำรณำกำรเชื่อมโยงของโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน 

ล าดับชั้นที่ 3 
(Link III) 

นิยาม ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เป็นเส้นทางหลักบนโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดินในระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงอ าเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัด 

การเชื่อมโยง  เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัด หรือเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ เข้าด้วยกัน หรือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับ
ทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 ในการกระจายพื้นที่การให้บริการของ 
ทางหลวงไปยังสถานที่ส าคัญระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดโครงข่าย 
ทางหลวงที่สมบูรณ์ 

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ 
2. เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับทางหลวงล าดับชั้นที่  1 หรือ 2 ในการกระจาย 

การเดินทางเข้าสู่อ าเภอ 
3. เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 หรือ 3 ในการเข้าสู่สถานที่

ส าคัญในระดับจังหวัด 
4. เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนถาวรขนาดเล็ก 
5. เชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางอ่ืนที่มีความส าคัญระดับจังหวัด เช่น สนามบิน

ภายในประเทศ ท่าเรือขนาดเล็ก 

ล าดับชั้นที่ 4 
(Link IV) 

นิยาม ทางหลวงแผ่นดินสายรอง เป็นเส้นทางบนโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน ในระดับอ าเภอ  

การเชื่อมโยง  เป็นโครงข่ายเส้นทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงต าบล พื้นที่ย่อย หรือ
สถานที่ส าคัญระดับอ าเภอ เข้ากับเส้นทางหลวงในล าดับชั้นที่สูง
กว่าตามล าดับ และเป็นการกระจายการให้บริการโครงข่าย 
ทางหลวงให้คลอบคลุมและรองรับชุมชนและพื้นที่ย่อยส่วนต่าง ๆ  
ของประเทศ 

แนวทางการพิจารณา 
1. เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอนั้นหรืออ าเภอใกล้เคียง 
2. เป็นเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 3 เพื่อกระจาย 

การเดินทางออกสู่ต าบล พื้นที่ย่อย หรือสถานที่ส าคัญระดับจังหวัดหรืออ าเภอ 
3. เป็นเส้นทางคู่ขนาน (Frontage Road) 
4. เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนชั่วคราว หรือเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
5. เชื่อมโยงสถานที่ส าคัญระดับอ าเภอ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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นอกจากนั้น ได้มีการปรับปรุงการจ าแนกสภาพแวดล้อมสองข้างทางให้มีการแบ่งประเภทที่มากขึ้น 

จากเดิมที่มีการพิจารณาเพียง 2 แบบหลัก คือ พ้ืนที่ เขตเมือง (Urban) และ พ้ืนที่ชนบท (Rural)  

โดยการจัดล าดับชั้นรูปแบบใหม่ ได้มีการพิจารณาที่ละเอียดและสะท้อนสภาพของการใช้ที่ดินสองข้าง  

ทางหลวงมากขึ้น มีการแบ่งสภาพแวดล้อมออกเป็นทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 

• พ้ืนที่ชนบท (Rural) คือ สภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทาง

น้อยที่สุด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากนัก 

• พ้ืนที่เมืองในชนบท (Rural Town) คือ สภาพแวดล้อมสองข้างทางที่มีความเป็นชุมชนเมืองขนาด

เล็ก ความหนาแน่นการใช้ที่ดินค่อนข้างน้อย มีโอกาสพบคนเดินเท้าข้ามถนน หรือ มีการจอดรถ

ข้างทาง ถ้าเทียบเขตการปกครอง จะอยู่ในระดับอ าเภอ 

• พ้ืนที่ชานเมือง (Sub-urban) คือ สภาพแวดล้อมที่อยู่ติดกับพ้ืนที่เมืองความหนาแน่นของการใช้

ประโยชน์ที่ดินระดับกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายรูปแบบ ทั้งพ้ืนที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ 

สภาพแวดล้อมนี้จะอยู่ระหว่างพ้ืนที่เมืองกับพ้ืนที่ชนบท 

• พ้ืนที่เมือง (Urban) คือ สภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินสูง มีการใช้

ประโยชน์ที่ดินหลายรูปแบบ ทั้งพ้ืนที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ คนเดินเท้า มีการจอดรถริมทาง 

เทียบกับพ้ืนที่เขตการปกครองได้เป็นส่วนของอ าเภอเมือง หรือเขตเมืองของอ าเภอขนาดใหญ่ที่มี

ประชากรและเศรษฐกิจเทียบเท่าอ าเภอเมือง 

• พ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง (Urban Core) คือ สภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์

ที่ดินสูงมาก มีอาคารเพ่ือการพาณิชย์ขนาดใหญ่สองข้างทาง มีอาคารสูง การใช้ประโยชน์ที่ดิน

หลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ที่จอดรถจะอยู่ภายในอาคาร มีทางเท้าส าหรับคนเดินเท้าทั้งบนดิน 

หรือต่างระดับเพื่อเชื่อมเข้ายังอาคาร  
 

โดยแนวทางของการจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• การจ าแนกล าดับชั้นจะเป็นการพิจารณาใน 2 มิติ ซึ่งจะแสดงผลในรูปของตารางการจ าแนก

ล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน (Highway Classification Matrix)  

• แกนตั้งของตาราง แสดงล าดับชั้นของทางหลวง โดยมีอาศัยระดับบทบาทของระดับการเชื่อมโยงเป็น

ส าคัญ ส าหรับแกนนอนของตาราง เป็นการพิจารณาแยกตามสภาพแวดล้อม (Context)  

สองข้างทางหลวง  

• รายละเอียดภายในล าดับชั้นต่าง ๆ จะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับหน้าที่ (Function) กิจกรรมข้างทาง 

(Roadside Activities) และ ประเภทผู้ใช้ทาง (Users)  

รายละเอียดของตารางการจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน แสดงดังตำรำงที่ 3  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  
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ตำรำงท่ี 3 ตารางการจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน 

 
 

จากตารางจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน ภายในแต่ละล าดับชั้นทางหลวง มีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 

• ในแต่ละล าดับชั้นทางหลวง มีการก าหนดหน้าที่ของทางหลวงเส้นทางนั้น ๆ แสดงเป็นระดับของ                

ความคล่องตัว (Mobility), ความเร็วขับขี่ (Operating Speed), การเข้าถึงที่ดิน (Accessibility), 

การควบคุมการเข้าถึง (Control Access) 

• ในแต่ละล าดับชั้นทางหลวงมีการระบุถึง ระดับของคนเดินถนน (Level of Pedestrians) และ

การจอดรถข้างทาง (Roadside Parking) 

• การระบุล าดับของผู้ใช้จักรยานหรือโครงข่ายเส้นทางจักรยาน (Level of Bicycle Users/Bicycle 

Routes) และระดับของจ านวนผู้ใช้จักรยานยนต์ (Level of Motorcycle Users) 

 

ซึ่งผลจากการจ าแนกล าดับชั้นทางหลวงรูปแบบใหม่นี้  จะได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหนึ่งใน

แนวทางก าหนดรูปแบบของทางเชื่อมทางแยกต่อไป โดยแผนที่แสดงล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดินของ 

ประเทศไทย แสดงดังภำพที่ 3  
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ภำพที่ 3 แผนที่แสดงล าดับชั้นทางหลวงแผ่นดิน 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

17 

2.4 กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการทบทวนการจัดการการเข้าถึงของหน่วยงานต่างประเทศ  ได้แก่ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ทุกหน่วยงานในต่างประเทศจะมีข้อแนะน าในการ

จัดการการเข้าถึงและออกแบบทางเข้า-ออก ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่อาจจะมีความแตกต่าง

กันในรายละเอียด โดยประเด็นหลัก ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในประเทศไทยได้มีดังต่อไปนี้  

• ในต่างประเทศมีการแบ่งประเภทของทางเข้า-ออก เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทางเข้า-ออก 

โดยตรง และทางเชื่อม/ทางแยก ไว้อย่างชัดเจน โดยการแบ่งนิยามนี้ท าให้สามารถก าหนด

มาตรฐานการออกแบบของทางเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการน าไปใช้งานจริง 

• ในต่างประเทศมีข้อก าหนดทางเข้า-ออก ตามประเภทถนนสายหลัก ซึ่งท าให้ผู้ออกแบบสามารถ

พิจารณาให้มีทางเข้า-ออก ได้อย่างเหมาะสมตามล าดับชั้นของถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อก าหนด

จากมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและเอเชีย ที่ที่ปรึกษาเห็นว่าสามารถน ามาประยุกต์กับ 

ประเทศไทยได้ เนื่องจากมีการก าหนดล าดับชั้นของถนนกับการอนุญาตให้มีทางเข้า -ออก  

ทีช่ัดเจน 

• ระยะมองเห็นเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้ผู้ขับขี่สามารถใช้ทางเข้า-ออก โดยตรงหรือทางเชื่อม/

ทางแยกได้อย่างปลอดภัย ซึ่ งแนวทางการออกแบบระยะมองเห็นของทางเข้า -ออก  

ในต่างประเทศมีวิธีการใกล้เคียงกัน โดยจะใช้สามเหลี่ยมการมองเห็น (Sight Triangle) ที่ขึ้นอยู่

กับความเร็วของสายทางหลักในการออกแบบ (ภำพที่ 4) อย่างไรก็ตาม ส าหรับข้อแนะน าการ

ออกแบบที่ควรน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ทางที่ปรึกษาแนะน าเป็นของสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากในมาตรฐานที่ทบทวนมีการแบ่งชนิดของการจัดการทางเข้า-ออก ได้อย่างชัดเจน เช่น 

ทางเข้า-ออก ที่ไม่มีการควบคุมทางเข้า-ออก ที่ควบคุมด้วยป้ายให้ทาง ทางเข้า-ออกท่ีควบคุมด้วย

ป้ายหยุด การเลี้ยวขวาจากทางหลักเพ่ือเข้าทางเข้า-ออก และระยะมองเห็นของทางเชื่อมแบบ

เยื้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ในมาตรฐานของสหรัฐอเมริกายังได้มีการน าระยะมองเห็นของทาง 

เข้า-ออก มาประกอบการพิจารณาอีกด้วย ซึ่งระยะมองเห็นนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตัดสินใจของผู้

ขับขี่ รูปแบบถนนและประเภทรถที่ใช้ในการออกแบบ ดังนั้น  จึงนับได้ว่ามาตรฐานของ

สหรัฐอเมริกามีความครอบคลุมในทุกด้านส าหรับการออกแบบระยะมองเห็นของทางเข้า-ออก 
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ภำพที่ 4 การพิจารณาระยะมองเห็นจากทางเข้า-ออก ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

• ในต่างประเทศมีการก าหนดรูปแบบเรขาคณิตมาตรฐานส าหรับทางเข้า -ออกโดยตรง และ 

เกณฑ์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้ง่ายต่อการเลือกใช้งานจริง ใน

ประเทศไทยเองก็มีรูปแบบเรขาคณิตมาตรฐานส าหรับทางเข้า-ออกโดยตรง ส าหรับพ้ืนที่หรือ

สถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่มีอยู่อาจยังไม่ครอบคลุมไปยังสถานที่อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่อุตสาหกรรม หรือ

ลักษณะเรขาคณิตของสายทาง เช่น มีไหล่ทางหรือมีการยกขอบทาง ดังนั้น  ประเด็นนี้ จึงเป็น

ประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง 

• ในต่างประเทศมีการก าหนดระยะห่างระหว่างทางเข้า-ออกโดยตรง เพ่ือไม่ให้มีปัญหาจราจรกับ

การเลี้ยวเข้า-ออกพ้ืนที่ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการก าหนดระยะห่าง

ระหว่างทางเข้า-ออกโดยตรง โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของถนนสายหลัก ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์

กับประเทศไทยได้ 

• เกณฑ์การเลือกรูปแบบของทางเชื่อม/ทางแยก ของต่างประเทศ เช่น เอเชียและสหราชอาณาจักร 

สามารถน ามาพิจารณาเลือกรูปแบบของทางเชื่อมได้จากปริมาณจราจรของทางสายหลักและ 

ทางสายรอง ผู้ออกแบบสามารถเข้าใจได้ง่ายและน าไปใช้งานได้จริง 

• ในต่างประเทศมีหลักการในการออกแบบเรขาคณิตของทางเชื่อม/ทางแยก ที่ชัดเจนและ 

เข้าใจง่าย เช่น ระยะมองเห็น รัศมีโค้งที่มุมทางเชื่อม ความกว้างของการเปิดช่องจราจร  

ระยะผายเข้าและออกทางเชื่อม เป็นต้น โดยตัวแปรทางเรขาคณิตเหล่านี้  ขึ้นกับความเร็วในการ

ออกแบบ ลักษณะพ้ืนที่ เช่น ในเขตเมืองหรือชนบท ความลาดชัน และปริมาณจราจรโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปริมาณรถบรรทุก ซึ่งเหล่านี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ 

Line of sightLine of sight

Driveway

Safe intersection sight distance 
to the right

Safe intersection sight distance 
to the left
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• จากการทบทวนมาตรฐานทางเข้า-ออก จากหลายประเทศ พบว่า การเปิดเกาะกลางโดยปกติแล้ว

จะเก่ียวข้องกับการเข้าถึงทางเชื่อม/ทางแยก เป็นหลัก แต่จะจากมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลียที่ได้มีการกล่าวถึงการเปิดเกาะกลางเพ่ือการกลับรถ (U-turn) ซึ่งจะสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของการเปิดเกาะกลางในประเทศไทย และอาจจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กันได้ 

• นอกจากนี้  ในต่างประเทศยังมีการก าหนดระยะห่างระหว่างทางเชื่อมที่ เหมาะสม เช่น  

มีการก าหนดทางเชื่อมให้ห่างจาก ทางแยกหลัก (Intersection) โดยพิจารณาจาก พ้ืนที่การใช้

ประโยชน์ของทางแยก (Functional Area of Intersection) ดังภำพที่ 5 ซึ่งมีองค์ประกอบ  

3 อย่างในการพิจารณา ได้แก่ ระยะตัดสินใจ ระยะลดความเร็ว และระยะรอเลี้ยว เพ่ือก าหนด

ระยะปลอดภัย บริเวณ Upstream ของทางแยก และระยะ Downstream หลักจากทางผ่าน

แยกไปแล้ว โดยพิจารณาจากระยะหยุดที่พอเพียงในการหยุดรถอย่างปลอดภัย (Stopping Sight 

Distance) 

 

 
ภำพที่ 5 พ้ืนที่การใช้ประโยชน์บริเวณทางแยก เป็นบริเวณที่ไม่ควรมีการเปิดเกาะกลางและทางเชื่อม 
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2.5 กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรจัดกำรทำงเข้ำ-ออก ของต่ำงประเทศกับประเทศไทย 

2.5.1 นิยำมของทำงเข้ำ-ออก 

ทางเข้า-ออก (Accesses) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทางเข้า-ออก โดยตรง (Direct 

Accesses) และทางเชื่อม/ทางแยก (Priority Intersections) โดยแต่ละประเภทมีนิยามดังนี้ 

• ทางเข้า-ออกโดยตรง (Direct Accesses) หมายถึง ทางเชื่อมที่สามารถท าให้เกิดการเดินทาง 

เข้า-ออกพ้ืนที่ได้โดยตรง เช่น ที่พักอาศัย สถานีเติมน้ ามัน หรือ พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น  

แต่ไม่ใช่ทางท่ีตัดผ่านพ้ืนที่นั้น ๆ  

• ทางเชื่อม/ทางแยก หมายถึง ทางแยกขนาดเล็กที่ไม่มีสัญญาณไฟควบคุม แต่จะถูกควบคุมโดย

ป้ายและเส้นจราจร เช่น ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง เส้นทึบขวางถนน เป็นต้น โดยทั่วไปลักษณะของ

ทางเชื่อมมีอยู่ 3 แบบหลัก คือ ทางเชื่อมรูปตัวที (T) หรือทางเชื่อมธรรมดา ทางเชื่อมแบบเยื้อง 

และทางเชื่อมตัดกัน (คล้าย 4 แยก)  

 

2.5.2 ควำมสัมพันธ์ของทำงเข้ำ-ออก กับล ำดับชั้นทำงหลวง 

การออกแบบทางเข้า-ออก ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า-ออกโดยตรง หรือทางเชื่อม/ทางแยก ควรพิจารณา

ตามล าดับชั้นของทางหลวงอย่างเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาจัดท าข้อมูลการจ าแนกล าดับชั้นของโครงข่าย  

ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง ได้จัดล าดับ

ชั้นของทางหลวงแผ่นดินออกเป็น 6 ล าดับชั้น ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ทางหลวงแผ่นดินสาย

ประธาน (Link 1 – National Highway and AH Highway) ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน (Link 2 – 

Regional Highway) ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก (Link 3 – Provincial Highway) ทางหลวงแผ่นดินสายรอง 

(Link 4 – District Highway) และทางหลวงประเภทอ่ืนหรือถนนที่ ไม่ ใช่ดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ที่มาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน (C-Link – Connecting Link) โดยทั้ง 6 ล าดับชั้นนี้ มีเพียงทางหลวงแผ่นดิน

ล าดับชั้นที่ 1-4 ที่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาการออกแบบทางเข้า-ออก ทางหลวงพิเศษและทางล าดับชั้น

เชื่อมโยงจะไม่ถูกน ามาพิจารณาเนื่องจากทางหลวงพิเศษเป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานการควบคุม 

ทางเข้า-ออกแบบเต็มระบบอยู่แล้ว (Fully Controlled-access Highway) ส่วนทางล าดับชั้นเชื่อมโยง 

คือ ทางที่มาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นที่ 1-4 ข้อพิจารณาการเชื่อมทางของทางหลวงแผ่นดินล าดับ

ชั้นที่ 1-4 สามารถดูได้ในตำรำงท่ี 4 ถึง ตำรำงท่ี 6 
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ตำรำงท่ี 4 ข้อพิจารณารูปแบบทางเข้า-ออก หรือทางเชื่อมกับล าดับชั้นของถนน 

ประเภททำงเชื่อม/ทำงแยก 
รูปแบบทำงเข้ำ-ออก หรือ 

ทำงเชื่อม 
ล ำดับชั้นถนน 

1* 2* 3 4 

ไม่มีสัญญาณไฟควบคุม ทางเข้า-ออกโดยตรง # # / / 
ไม่มีสัญญาณไฟควบคุม ทางเชื่อม/ทางแยก # # / / 

ไม่มีสัญญาณไฟควบคุม จุดกลับรถ # / / / 
ทางตา่งระดบั จุดกลับรถ / ^ ^ X 

วงเวียน วงเวียน # / / / 
มีสัญญาณไฟควบคุม ทางแยกมีสัญญาณไฟควบคุม # / / / 

ทางตา่งระดบั ทางข้ามแยกตา่งระดบั / / X X 
ทางตา่งระดบั ทางแยกต่างระดับ / / X X 

หมำยเหตุ:    
/ = เหมาะสม, X = ไม่อนุญาต, # = ยอมให้มีได้แต่ต้องมีจ านวนน้อย, ^ = เป็นไปได้,  
* ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นท่ี 1 และ 2  

Priority = ทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
 

กรณีทำงเข้ำออกโดยตรง (Direct Access) การพิจารณาทางเข้า-ออกโดยตรง (Direct Access) มีดังน้ี 

กรณีสภาพแวดล้อมเป็น พื้นท่ีชนบท/ชานเมือง  
- บ้านพักอาศัย/โรงงานอุตสาหกรรม (เดี่ยว)  สามารถเชื่อมทางหลวงแผ่นดินได้ โดยจะต้องมีระยะห่างจาก 

ทางเข้า-ออกโดยตรงท่ีอยู่ใกล้กัน อย่างน้อย 150 เมตร กรณีท่ีระยะ

ของทางเข้า-ออกโดยตรงข้างเคียง มีระยะน้อยกว่า 150 เมตร  

ควรจะต้องใช้จุดเชื่อมเข้าทางหลวงจุดเดียวกัน 

- กลุ่มอาคารพาณิชย์/บ้านพักอาศัย ควรรวมทางเข้า-ออก และเชื่อมทางหลวงเป็นจุดเดียว 

กรณีสภาพแวดล้อมเป็น พื้นท่ีเมืองในชนบท/เขตเมือง 

- การเชื่อมเข้า-ออกโดยตรง  ควรผ่านถนนคู่ขนาน (Frontage Road)  

กรณี Priority Intersection  การพิจารณาทางเชื่อม มีดังนี้  

 ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นท่ี 1 ไม่ควรเปิดเกาะกลาง ทางเชื่อมควรเป็นรูปแบบเลี้ยวซ้ายเข้า และเลี้ยวซ้ายออก

จากทางเชื่อม 

 ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นท่ี 2 ควรควบคุมการเปิดเกาะกลางบริเวณทางเชื่อม กรณีท่ีจ าเป็นต้องเปิดเกาะกลาง 

ควรอนุญาตเฉพาะรถท่ีเลี้ยวขวาจากทางหลักเข้าสู่ทางเชื่อมโดยมีช่องรอเลี้ยว 

ส าหรับรถท่ีออกจากทางเชื่อม ควรให้เลี้ยวซ้ายเท่าน้ัน 

 กรณ ีจุดเปิดเกำะกลำงเพื่อกลับรถ  

 ทางหลวงแผ่นดินล าดับชั้นท่ี 1  ควรเป็นจุดกลับรถแบบ Inner to Inner เพื่อป้องกันการตัดกระแส หรือ เป็นจุดกลับรถต่าง
ระดับ  
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ตำรำงท่ี 5 แนวทางการจัดการทางเชื่อมทางแยก บนทางหลวงแผ่นดิน 

รูปแบบถนนและ
ควำมเร็วก ำหนด 

ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 
(Direct Accesses) 

ทำงเชื่อม/ทำงแยกรองa 
(Secondary 

Intersections) 

ทำงเชื่อม/ทำงแยกหลักb 
(Primary Intersections) 

ทางหลวงล าดับชั้นที่ 4 ทางเข้า-ออกโดยตรง และ
การเปิดเกาะกลางสามารถ
ท าได้ 

ทางเช่ือม/ทางแยก ทางแยกมี
สัญญาณไฟควบคุม จุดกลับ
รถ* และการเปิดเกาะกลาง
สามารถท าได้ 

ทางเช่ือม/ทางแยก ทางแยกมี
สัญญาณไฟควบคุม จุดกลับ
รถ* และวงเวียนสามารถท าได้ 

ทางหลวงล าดับชั้นที่ 3 ค ว ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง 
เ ข้ า - อ อ ก โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
พิจารณารวมจุดเช่ือมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเช่ือมเดียว 
ส่วนการเปิดเกาะกลางยัง
สามารถท าได้  

ทางเช่ือม/ทางแยก ทางแยกมี
สัญญาณไฟควบคุม จุดกลับ
รถ* และการเปิดเกาะกลาง
สามารถท าได้ 

ทางแยกมีสัญญาณไฟควบคุม 
จุ ด กลั บ ร ถ *  และ ว ง เ วี ย น
สามารถท าได้ 

ทางหลวงล าดับชั้นที่ 2 ค ว ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง 
เ ข้ า - อ อ ก โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
พิจารณารวมจุดเช่ือมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเช่ือมเดียว 
ส่ วนการ เปิด เกาะกลาง
สามารถท าได้ในกรณีจ าเป็น 

ควรมีการควบคุมจ านวนทาง
เช่ือม/ทางแยก ส่วนการเปิด
เกาะกลางสามารถท าได้ใน
กรณีจ าเป็น 

ทางแยกมีสัญญาณไฟควบคุม 
จุดกลับรถ* และทางแยกต่าง
ระดับสามารถท าได้ 

ทางหลวงล าดับชั้นที่ 1 ค ว ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง 
เ ข้ า - อ อ ก โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
พิจารณารวมจุดเช่ือมที่อยู่
ใกล้กันเป็นจุดเช่ือมเดียว 
ส่วนการเปิดเกาะกลางไม่
สามารถท าได้ 

ควรมีการควบคุมจ านวนทาง
เ ช่ือม/ทางแยก เลี้ ย วซ้ าย 
เข้า-ออกอย่างเดียว ส่วนการ
เปิดเกาะกลางไม่สามารถท าได้ 

ทางแยกมีสัญญาณไฟควบคุม
แบบแปรผันอัตโนมัติ จุดกลับ
รถ** และทางแยกต่างระดับ
สามารถท าได้ 

หมำยเหตุ:    

*  เป็นไปได้ในการใช้ U-turn Facilities,      

** U-turn Facilities ควรเป็นจุดกลับรถแบบ Inner to Inner หรอื เป็นจุดกลับรถต่างระดับ Grade-separated U-turn,   
a หมายถึง แยกรองที่เป็นแบบ Priority or Signalized Intersections,  
b หมายถึง แยกหลักท่ีเป็นแบบ Roundabouts or Signalized Intersections 
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ตำรำงท่ี 6 ลักษณะทางเชื่อม/ทางแยก (แบบไม่มีสัญญาณไฟ) กับล าดับชั้นของถนน 

ล ำดับ

ชั้น 
รูปแบบถนน  

(a) 
 

(b) 
หมำยเหตุ 

3, 4 แบบไม่มีเกาะกลาง 2 ช่องจราจร / + ทางเชื่อมแบบสี่แยกควรมีจ านวนน้อย 

2 แบบมีเกาะกลาง 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง # X ถ้ ามีการ เปิด เกาะกลาง  ปริมาณ

การจราจรเลี้ยวขวาควรน้อยกว่า 

3,000 คันต่อวัน  

1 แบบมีเกาะกลาง 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง

ขึ้นไป  

X X ไม่ควรมีการเปิดเกาะกลางส าหรับ 

ทางเชื่อม 

หมายเหตุ:  (a) = ทางเชื่อม/ทางแยกธรรมดา (T-intersection) 

  (b) = ทางเชื่อม/ทางแยกแบบสี่แยก (Crossroads) 

/ = เหมาะสม แต่อาจจ าเป็นในการพิจารณามีช่องรอเลีย้วทีส่ัมพันธ์กับปริมาณจราจรและความปลอดภัย 

+ = Priority Intersection ใช้กับสี่แยก (Crossroads) ทีม่ีปรมิาณรถท่ีจะตัดกระแสน้อยมาก โดยทั่วไป 

≤ 500 คัน/วัน 

X = Priority Intersection ที่เป็นการเปิดเกาะกลาง จะไม่ควรถูกอนุญาต 

# = การเลี้ยวขวาจะต้องมีช่องรอเลี้ยวและเกาะกลางควรมีขนาดกวา้ง 

 

2.5.3 ระยะกำรมองเห็นของทำงเข้ำ-ออก 

ระยะมองเห็นของทางเข้า-ออก เป็นระยะที่จ าเป็นส าหรับผู้ขับขี่ที่ก าลังใช้ทางเข้า-ออก ไม่ว่าจะก าลัง

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาหรือก าลังท าการข้ามทางแยกและผู้ขับขี่บนทางหลักที่ก าลังขับมาด้วยความเร็วหรือก าลัง

เลี้ยวเข้าทางเชื่อมได้มีโอกาสในการตัดสินใจ ณ บริเวณทางเข้า-ออกอย่างปลอดภัย โดยทั่วไปแนวการมองเห็น 

(Line of Sight) จะวัดจากระดับสายตาของผู้ขับขี่ (1 เมตรส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และ 2.3 เมตร ส าหรับ

รถบรรทุก) ไปจนถึงวัตถุที่ขนาดความสูง 1 เมตร แนวทางการออกแบบระยะมองเห็นของทางเข้า-ออก 

สามารถใช้สามเหลี่ยมการมองเห็น (Sight Triangle) ที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสายทางหลักในการออกแบบ

และจ าแนกตามลักษณะการควบคุมของทางเข้า-ออก ไว้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ ทางเข้า-ออกที่ไม่มีการควบคุม 

ทางเข้า-ออกที่ควบคุมด้วยป้ายให้ทาง ทางเข้า-ออกที่ควบคุมด้วยป้ายหยุด การเลี้ยวขวาจากทางหลักเพ่ือเข้า

ทางเข้า-ออก และระยะมองเห็นของทางเชื่อมแบบเยื้อง  

ตัวอย่างแนวทางการออกแบบระยะมองเห็นของทางเข้า -ออก ที่ไม่มีการควบคุม (No Traffic 

Control) สามารถท าได้ตามภำพที่ 6 และ ตำรำงท่ี 7 (ความลาดเอียงระหว่าง +3% และ -3%) อย่างไรก็ตาม

ถ้าทางเข้า-ออก นั้น มีความลาดเอียงมากกว่านี้ ระยะการมองเห็นของทางเข้า-ออก ควรใช้ค่าจาก ตำรำงที่ 7 
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คูณด้วยค่าปรับแก้ในตำรำงที่ 8 แต่ถ้าในกรณีที่ทางเข้า-ออก มีพ้ืนที่จ ากัดที่จะมีระยะการมองเห็นตาม

ค าแนะน า ผู้ออกแบบควรพิจารณาติดตั้ง “ป้ายหยุด” เพ่ือให้ผู้ขับขี่ใช้ทางเข้า-ออก ได้อย่างปลอดภัย 

 

 
ภำพที่ 6 แนวการมองเห็น ณ บริเวณทางเชื่อมที่ไม่มีการควบคุม 

 

ตำรำงท่ี 7 เกณฑ์ระยะการมองเห็น ณ บริเวณทางเชื่อมที่ไม่มีการควบคุม 

ควำมเร็วออกแบบ  

(กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง) 
16 30 40 45 65 70 80 90 95 

ISD (เมตร) 20 25 35 45 55 65 75 90 110 

 

ตำรำงท่ี 8 ค่าปรับแก้ระยะการมองเห็น ณ บริเวณทางเชื่อมของตารางที่ 7  

ควำมลำดเอียง (%) 
ควำมเร็วออกแบบ (กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง) 

25 30 40 45 55 65 70 80 90 95 105 110 

-6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

-5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

-4 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

-3 ถึง +3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

+4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

+5 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

+6 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Obstruction

This area should be free of
all sight obstructions

Veh. B

Veh. AISDa

ISD
b
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2.5.4 ทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 

(1) ระยะห่ำงระหว่ำงทำงเข้ำ-ออกโดยตรง 

ทางเข้า-ออกโดยตรง มีความเหมาะสมกับถนนล าดับชั้นที่ 3 และ 4 ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบ

ทางเข้า-ออกโดยตรง มีความปลอดภัย การก าหนดระยะห่างระหว่างทางเข้า-ออกโดยตรง จึงเป็นสิ่งส าคัญและ

สามารถด าเนินการได้โดยพิจารณาจากความเร็วของถนนสายหลักดังแสดงในตำรำงที่ 9 อย่างไรก็ตาม ส าหรับ

พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ที่อยู่ติดกันจนไม่สามารถสร้างทางเข้า-ออก ให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมได้ ให้ผู้ออกแบบพิจารณา

เชื่อมทางเข้า-ออกโดยตรงเข้าด้วยกัน โดยอาจท าเป็นทางขนานทางหลักก่อน แล้วหลังจากนั้น จึงพิจารณา

ต าแหน่งที่เหมาะสมในการท าทางเชื่อมสู่ทางหลัก  

 

ตำรำงท่ี 9 ระยะห่างระหว่างทางเข้า-ออก (ขั้นต่ า) 

ควำมเร็วของทำงหลัก 

(กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง) 

ระยะขั้นต่ ำ 

(เมตร) 

45 65 

55 80 

65 95 

70 110 

80 130 

90 155 

 
(2) กำรประยุกต์รูปแบบทำงเข้ำ-ออกโดยตรง ของต่ำงประเทศเข้ำกับรูปแบบทำงเข้ำ-ออก

มำตรฐำนปัจจุบันของไทย 

ในต่างประเทศการออกแบบทางเข้า-ออกโดยตรง (Direct Accesses) สามารถด าเนินการได้ตาม

ลักษณะของพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่อยู่อาศัย (Residential) พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ (Commercial) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

(Industrial) และพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Field) โดยทั้ง 4 พ้ืนที่ จะมีรูปแบบทางเข้า-ออกโดยตรง

ทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะของสายทาง เช่น ขนาดของไหล่ทาง หรือ  

ลักษณะกายภาพของขอบทาง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังสามารถพิจารณาให้ทางเข้า -ออก มีระยะผาย

เข้าและออก (Diverging and Merging Tapers) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับทางเข้า -ออกได้อีกด้วย  

(2 รปูแบบ) ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถน ามาประยุกต์เข้ากับรูปแบบทางเข้า-ออก มาตรฐานปัจจุบันของไทยได้โดยมี

แนวคิดการปรับปรุงดังต่อไปนี้ 
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• ปรับรัศมีโค้ง ณ มุมทางเข้า-ออก ให้กว้างมากขึ้นและเหมาะสมกับกับพ้ืนที่  

• ปรับแก้ค่าความกว้างทางเข้า-ออก ให้มีช่วงขนาดออกแบบที่กว้างมากขึ้น เช่น จากเดิมกว้าง 

ไม่เกิน 4.00 เมตร เป็น 3.00 – 6.00 เมตร เป็นต้น 

• เพ่ิมรูปแบบให้มีทางเท้าแบบลาดลงในกรณีที่ทางเข้า-ออก ตัดกับถนนแบบมีขอบทางยกสูง 

• เพ่ิมตัวเลือกในการออกแบบระยะผายเข้า (Diverging Taper) และระยะผายออก (Merging 

Taper) ของทางเข้า-ออก โดยขึ้นอยู่กับความเร็วบนทางสายหลัก 

• ปรับการออกแบบช่องจราจรช่วยเลี้ยว (Auxiliary Lanes) ของทางเข้า-ออก สถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิง ให้สามารถออกแบบได้ตามความเร็วบนทางสายหลัก 

• มีการเพ่ิมแบบทางเข้า-ออก โดยตรงส าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรม ดังตัวอย่างในภำพที่ 7 และ  

ภำพที่ 8 

• ตัวอย่างแบบมาตรฐาน อ่ืน ๆ ที่ถูกประยุกต์  สามารถดูได้ในรายงานฉบับสมบูรณ์และ 

คู่มือมาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะ

กลาง 

 

 
ภำพที่ 7 ตัวอย่างแบบทางเข้า-ออก พ้ืนที่อุตสาหกรรม (เข้าออกทางเดียวและไม่มีทางเท้า) 
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ภำพที่ 8 ตัวอย่างรูปตัดแบบทางเข้า-ออก พ้ืนที่อุตสาหกรรม (เข้าออกทางเดียวและไม่มีทางเท้า) 

 

2.5.5 ทำงเชื่อม/ทำงแยก 

(1) กำรเลือกรูปแบบของทำงเชื่อม/ทำงแยก 

ส าหรับเกณฑก์ารเลือกรูปแบบของทางเชื่อม/ทางแยก ผู้ออกแบบสามารถพิจารณาจากปริมาณจราจร

ของทั้งทางรองและทางหลักโดยใช้แผนภาพดังภำพที่ 9 ที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณจราจรและรูปแบบ 

ทางเชื่อมที่ได้มาจากการพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความล่าช้า ปริมาณจราจรเข้า-ออก ทางเชื่อม และ 

ความสูญเสียด้านอุบัติเหตุ เป็นต้น ส าหรับปริมาณจราจรที่กล่าวถึงสามารถใช้ค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวัน

ตลอดปีจากสองทิศทาง (Annual Average Daily Traffic, AADT) ในการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าพบว่า

ปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอน เช่น แปรผันตามฤดูกาล หรือ ตามช่วงเวลาเร่งด่วน  

การเลือกประเภทของทางเชื่อมอาจใช้ปริมาณจราจรสูงสุด (Peak) มาใช้ในการพิจารณาเลือกประเภทของ

ทางเข้า-ออก รูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปริมาณจราจรทั้ง 2 ทิศทาง บนทางรองมีไม่เกิน 300 คันต่อวัน 

และปริมาณจราจรทั้ง 2 ทิศทางบนทางหลักมีไม่เกิน 13,000 คันต่อวัน ทางเชื่อมที่ออกแบบควรเป็นทางเชื่อม

ธรรมดา (Simple Junctions หรือ T-junctions) เป็นต้น ในส่วนของทางเชื่อมรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แบบเกาะสี 

(Ghost Island Junctions) หรือ แบบเกาะกลางจริง (Dualling Junctions) สามารถดูได้ดังภำพที่ 9 
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ภำพที่ 9 การเลือกประเภทของทางเข้า-ออก ตามปริมาณจราจร 

 

(2) กำรออกแบบเรขำคณิตของทำงเชื่อม/ทำงแยก 

การออกแบบเรขาคณิตของทางเชื่อม/ทางแยก สามารถด าเนินการได้โดยค านึงถึง 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

รัศมีโค้งของมุมทางเชื่อม รูปแบบเรขาคณิตของทางรอง รูปแบบเรขาคณิตของทางหลัก ระยะผายเข้าทางเชื่อม 

และระยะผายออกทางเชื่อม ข้อสรุปของทั้ง 5 ปัจจัยมีดังต่อไปนี้ 

• รัศมีโค้งของมุมทางเชื่อม/ทางแยก สามารถออกแบบได้โดยพิจารณาประเภทของรถที่ใช้ออกแบบ

ตามตำรำงท่ี 10 และมุมในการเลี้ยว โดยส่วนใหญ่รูปแบบการเลี้ยวของรถที่เลือกในการออกแบบ

จะต้องห่างจากขอบทาง 1-2 ฟุต ดังภำพที่ 10 และที่ส าคัญรูปแบบการเลี้ยวของรถที่ออกแบบ

ต้องไม่รุกล้ าช่องจราจรตรงข้ามหรือช่องจราจรใกล้เคียง  
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ตำรำงท่ี 10 เกณฑ์การออกแบบรัศมีโค้งของมุมทางเชื่อม 

มุม
เลี้ยว 
(deg) 

ประเภท
รถ 

รัศมี
โค้ง 
(ft) 

รัศมีโค้ง 
และระยะผำย มุม

เลี้ยว 
(deg) 

ประเภท
รถ 

รัศมี
โค้ง 
(ft) 

รัศมีโค้ง 
และระยะผำย 

รัศมี
โค้ง 
(ft) 

Offset 
(ft) 

ระยะ
ผำย 
(H:V) 

รัศมี
โค้ง 
(ft) 

Offset 
(ft) 

ระยะ
ผำย 
(H:V) 

30 SU-9 30 - - - 105 SU-9 - 11 1.0 10:1 

SU-12 43 - - - SU-12 - 14 1.2 10:1 
WB-19 110 67 1.0 15:1 WB-19 - 35 1.0 15:1 

45 SU-9 23 - - - 120 SU-9 - 9 1.0 10:1 
SU-12 35 - - - SU-12 - 11 1.8 8:1 

WB-19 70 43 1.2 15:1 WB-19 - 30 1.5 15:1 
60 SU-9 18 - - - 135 SU-9 - 9 1.2 10:1 

SU-12 30 - - - SU-12 - 12 1.2 8:1 

WB-19 50 43 1.2 15:1 WB-19 - 24 1.5 20:1 
75 SU-9 17 14 0.6 10:1 150 SU-9 - 9 1.2 8:1 

SU-12 27 18 0.6 10:1 SU-12 - 11 2.1 8:1 
WB-19 - 43 1.2 20:1 WB-19 - 18 3.0 10:1 

90 SU-9 15 12 0.6 10:1 180 SU-9 - 9 0.5 10:1 
SU-12 24 14 1.2 10:1 SU-12 - 11 2.0 10:1 
WB-19 - 36 1.3 30:1 WB-19 - 17 3.0 15:1 
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ภำพที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบรัศมีโค้งของมุมทางเชื่อม 

 

• การออกแบบเรขาคณิตของทางรอง ณ บริเวณทางเชื่อม (ในกรณีที่มีแผนจะออกแบบทางเชื่อม

เป็นแบบมีเกาะกลาง) สามารถด าเนินการได้โดยการเพ่ิมเกาะกลางถนน ณ บริเวณทางเชื่อมบน

ทางรอง ไม่ว่าจะเป็นเกาะกลางแบบสีหรือเกาะกลางจริงดังภำพที่ 11 ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้

มีจุดประสงค์เพ่ือลดการตัดกันของกระแสจราจร ณ บริเวณทางเชื่อม ซึ่งน าไปสู่การลดลงของ

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพ่ิมความสะดวกสบายในการข้ามทางแยกของคนเดินเท้า  

โดยก่อนถึงต าแหน่งของเกาะกลางควรมีการสีเส้นจราจรเพ่ือให้ผู้ขับขี่รับรู้ ตัวอย่างการตีเส้น

จราจรสามารถดูได้ในภำพที่ 12 และสัดส่วนความกว้างต่อความยาวสามารถดูได้ในตำรำงท่ี 11 

Selected
design
vehicle

Inside clearance
(1’ ≤ X < 2’)

Allowable encroachment into opposing lane

Angle of Turn

E.T.L

E.T.L = Edge of travel lane

Turning speed = 10 mph or less

Offset

12’12’
E.T.L

2’

2’

12’
12’
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ภำพที่ 11 ระยะเรขาคณิตของทางรอง ณ บริเวณทางเชื่อม 

 

  
ภำพที่ 12 การตีเส้นจราจรก่อนถึงต าแหน่งเกาะกลางถนนของทางรอง 

 

ตำรำงท่ี 11 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวของเส้นจราจรก่อนถึงต าแหน่งเกาะกลางถนน 

ควำมเร็วออกแบบ 
(กิโลเมตร ต่อ ช่ัวโมง) 

ส ำหรับเกำะสี และ 
เกำะกลำงจริงบนถนน 2 ช่องจรำจร 

ส ำหรับถนนที่มีเกำะกลำงจริง  
มำกกว่ำ 2 ช่องจรำจร 

50 1:20 1:40 
60 1:20 1:40 
70 1:20 1:40 
85 1:25 1:45 
100 1:30 1:50 
120 - 1:55 
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• การออกแบบเรขาคณิตบนทางหลักของทางเชื่อม/ทางแยก สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลัก 

คือ รูปแบบเรขาคณิตของทางเชื่อมแบบธรรมดา ทางเชื่อมแบบเกาะสี ทางเชื่อมแบบเกาะกลาง

จริง (1 ช่องจราจร ต่อ 1 ทิศทาง ) และทางเชื่อมแบบเกาะกลางจริง (2 ช่องจราจรขึ้นไป  

ต่อ 1 ทิศทาง) โดยรูปแบบของทางเชื่อมแบบธรรมดาสามารถออกแบบได้ดังตัวอย่างในภำพที่ 10  

ดังนั้น ในหัวข้อนี้ จะเน้นไปที่อีกสามรูปแบบที่เหลือ ดังภำพที่ 13 ภำพที่ 14 และภำพที่ 15 

ตามล าดับ ระยะการออกแบบต่าง ๆ สามารถดูได้ตามข้อแนะน าในรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มือ

มาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทางทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะกลาง 

 

 
ภำพที่ 13 ระยะเรขาคณิตของทางเชื่อมแบบเกาะสี 

 

 

 
(ตัวแปรในรูปใช้ค าอธิบายเหมอืนกับรูปแบบ 2 ชอ่งจราจร ต่อ 1 ทิศทางขึ้นไป) 

ภำพที่ 14 ระยะเรขาคณิตของทางเชื่อมแบบเกาะกลางจริง (1 ช่องจราจร ต่อ 1 ทิศทาง) 

 

)
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ภำพที่ 15 ระยะเรขาคณิตของทางเชื่อมแบบเกาะกลางจริง (2 ช่องจราจร ต่อ 1 ทิศทางขึ้นไป) 

 

• ระยะผายเข้าทางเชื่อม (Diverging Taper) เป็นระยะที่มีไว้เพ่ือให้รถที่วิ่งอยู่บนทางหลักชะลอเข้า

ทางเชื่อม ซึ่งควรใช้กับทางหลักที่มีความเร็วเกิน 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีคุณลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

o ปริมาณการจราจรในการเลี้ยวเข้าทางเชื่อมมีมากกว่า 600 คันต่อวัน 

o ปริมาณจราจรของรถขนาดใหญ่มีมากกว่าร้อยละ 20 และปริมาณการจราจรในการเลี้ยวเข้า 

ทางเชื่อมมีมากกว่า 450 คันต่อวัน 

o ถ้าทางเชื่อมอยู่บนเนินหรือทางลาดลงที่มีความลาดมากกว่า 4% และปริมาณการจราจรใน

การเลี้ยวเข้าทางเชื่อมมีมากกว่า 450 คันต่อวัน 

o ถ้าทางหลักมีปริมาณการจราจรมากกว่า 7 ,000-8,000 คันต่อวัน เกณฑ์ปริมาณจราจร 

ที่กล่าวมาในข้อก่อนหน้าสามารถถูกลดลงครึ่งหนึ่งเพ่ือพิจารณาให้มีระยะผายเข้าทางเชื่อม 

o ระยะผายเข้าทางเชื่อมไม่ควรมีส าหรับทางเชื่อมที่อยู่ในโค้ง 

o ความกว้างของช่องทางชะลอความเร็วควรอยู่ที่ 3.5 เมตร ณ มุมโค้งของทางเชื่อม  

o ความยาวของช่องทางชะลอความเร็วสามารถดูได้ตามข้อแนะน าในรายงานฉบับสมบูรณ์และ

คู่มือมาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะ

กลาง 
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o ทางหลักที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า 7,000-8,000 คันต่อวัน ควรมีช่องทางช่วยในการ

เลี้ยว (Auxiliary Lane) โดยการออกแบบช่องทางช่วยในการเลี้ยว สามารถท าได้ในลักษณะ

เช่นเดียวกับการออกแบบระยะผายเข้าช่องทางเลี้ยวเข้าทางเชื่อม (Direct Taper) และ 

ใช้ความยาวตามข้อแนะน าในรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มือมาตรฐานการออกแบบและ

หลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะกลาง 

• ระยะผายออกทางเชื่อม (Merging Taper) มีจุดประสงค์เพ่ือให้รถที่ออกจากทางเชื่อมสามารถเร่ง

ความเร็วเพ่ือเข้าไปรวมกระแสจราจรกับทางหลักได้อย่างปลอดภัย การพิจารณาให้มี ระยะผาย

ออกทางเชื่อมนั้น ทางเชื่อม/ทางแยก ควรมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

o ทางสายหลักควรเป็นทางที่มีเกาะกลางจริง 2 ช่องจราจร ต่อ 1 ทิศทาง ขึ้นไป 

o ความเร็วของทางสายหลักควรมากกว่า 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปริมาณการจราจร 

ในการเลี้ยวออกทางเชื่อมมีมากกว่า 600 คันต่อวัน 

o ถ้าปริมาณจราจรของรถขนาดใหญ่มีมากกว่า 20% และปริมาณการจราจรในการเลี้ยวออก

ทางเชื่อมมีมากกว่า 450 คันต่อวัน 

o ถ้าทางเชื่อมอยู่บนเนินหรือทางลาดลงที่มีความลาดมากกว่า 4% และปริมาณการจราจร 

ในการเลี้ยวออกทางเชื่อมมีมากกว่า 450 คันต่อวัน 

o ความยาวของทางผายออกทางเชื่อมเป็นไปตามข้อแนะน าในรายงานฉบับสมบูรณ์และ 

คู่มือการเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะกลางส าหรับทางหลวงแผ่นดิน  

โดยเริ่มที่ความกว้างอย่างน้อย 3.5 เมตร 

o รัศมีโค้งของทางผายออกทางเชื่อมควรมีอย่างน้อย 25 เมตร ส าหรับความเร็วบนทางรอง  

85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และควรเพิ่มเป็น 30 เมตรส าหรับความเร็วที่สูงกว่า  

o บนทางที่มีความเร็วมากกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางผายออกทางเชื่อมอาจถูกออกแบบ

ตามข้อแนะน าในรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มือการเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และ 

การเปิดเกาะกลาง ส าหรับทางหลวงแผ่นดิน โดยเพ่ิมระยะจมูกของเส้นจราจร (Nose)  

40 เมตร และจมูกเส้นจราจรควรกว้างอย่างน้อย 2 เมตร จากจุดวัดระยะ 

 

2.4.6 กำรเปิดเกำะกลำงส ำหรับทำงเชื่อม 

(1) ข้อพิจำรณำกำรเปิดเกำะกลำงส ำหรับทำงเชื่อม 

การเปิดเกาะกลางเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประเทศไทยในบางพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การเปิดเกาะกลาง

ในบางครั้งมักจะมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาความปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น แนวทางใน

การพิจารณาต าแหน่งการเปิดเกาะกลางจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยลดการเกิดปัญหาเหล่านี้ จากการทบทวน
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มาตรฐานทางเข้า-ออกจากหลายประเทศพบว่าการเปิดเกาะกลางโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 

ทางเชื่อม/ทางแยก เป็นหลัก โดยข้อพิจารณาต าแหน่งการเปิดเกาะกลางสามารถสรุปได้ดังนี้ 

• การเปิดเกาะกลางไม่ควรอนุญาตกับทางหลวงพิเศษ และ ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน 

• ต าแหน่งการเปิดเกาะกลางควรมีระยะมองเห็นที่ชัดเจน 

• ไม่ควรเปิดเกาะกลางบริเวณภายในช่องจราจรรอเลี้ยวขวา 

• ระยะห่างขั้นต่ าของการเปิดเกาะกลางในเขตเมืองคือ 400 ฟุต หรือประมาณ 120 เมตร  

แต่ระยะห่างที่เหมาะสมในมาตรฐานควรเป็นอย่างน้อย 800 ฟุต หรือ ประมาณ 240 เมตร  

เพ่ือรองรับช่องจราจรรอเลี้ยว (ไม่มี U-turn) ดังภำพที่ 16 

• ความกว้างของช่องที่เปิดควรมีอย่างน้อย 40 ฟุต (ประมาณ 12 เมตร) หรือเท่ากับความกว้างของ

ทางเชื่อม แต่ไม่ควรเกิน 80 ฟุตหรือประมาณ 24 เมตร 

• รัศมีการเลี้ยวของรถที่ใช้ในการออกแบบสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 40 ฟุต (ประมาณ  

12 เมตร)  ส าหรับรถประเภท P (Passenger Cars),  50 ฟุต (ประมาณ 15 เมตร) ส าหรับรถ

ประเภท SU 9, 75 ฟุต (ประมาณ 24 เมตร) ส าหรับรถประเภท SU 12 และ ประมาณ 36 เมตร 

รวมระยะผาย ส าหรับ WB-19  

• การ เปิดช่อง เกาะกลางส าหรั บการกลั บรถ (U-turn) ในแต่ละต าแหน่ งควรห่ า งกัน  

1,300 - 2,500 ฟุต หรือประมาณ 400 - 760 เมตร (ในเมืองหรือชานเมือง) แต่ถ้าเป็นเขตชนบท

ที่มีการใช้ความเร็วสูง ต าแหน่งการเปิดเกาะกลางควรห่างกันไม่น้อยกว่า 3 กม. และไม่ควรเกิน  

5 กม. และไม่ควรอยู่ใกล้กับทางแยกหรือทางต่างระดับ 

 

 
ภำพที่ 16 การเปิดเกาะกลาง ณ บริเวณทางเชื่อม 

Turn Lane Length

Median opening Spacing

Desirable 800 ft, min 400 ft

CL CL
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(2) กำรพิจำรณำให้มีทำงเข้ำ-ออก บริเวณทำงแยกหลัก 

ต าแหน่งที่ไม่ควรมีการเปิดเกาะกลางหรือทางเชื่อมในบริเวณทางแยกสามารถดูได้ดังภำพที่ 17 

โดยสามารถพิจารณาได้จาก Functional Area ของทางแยก โดยในช่วงเข้าทางแยก (Upstream) จะสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทางที่พาหนะเคลื่อนที่ระหว่างเวลาในการรับรู้และตัดสินใจของผู้ขับขี่  

(Decision) ระยะทางที่พาหนะเคลื่อนที่ขณะที่ผู้ขับขี่ได้ท าการเปลี่ยนช่องทางจราจรไปทางด้านข้างและ  

ท าการลดความเร็วที่จะหยุด (Deceleration) และระยะทางที่ต้องใช้ในการรองรับรถรอเลี้ยว  (Queue)  

โดยที่ระยะทั้ง 3 รวมกัน จะเป็นระยะ A แสดงในภำพที่ 17 หรือ ระยะ d1 + d2 + d3 ในภำพที่ 18 นั้นคือ

ระยะก่อนถึงทางแยก (Upstream) ที่ไม่ควรเปิดทางเชื่อม โดยวัดระยะจากทางแยกถึงทางเชื่อม โดยทั้ง  

3 ระยะนี้สามารถค านวณ และแสดงไว้ดังตำรำงท่ี 12 กรณีท่ีทราบจ านวนรถเลี้ยวขวา สามารถน าตำรำงท่ี 13 

ในการช่วยวิเคราะห์ระยะรอเลี้ยวได้ ซึ่งในประเทศไทยระยะ Upstream อาจใช้ที่ขั้นต่ า 120 เมตร  

ในเขตเมือง และ 200 เมตร ในเขตชนบท ในในส่วนของช่วงออกจากแยก (Downstream) ระยะทางที่

เพียงพอในการหยุดรถอย่างปลอดภัย (Stopping Distance) ถูกน ามาใช้ในการประเมิน ระยะทางนี้ช่วยให้ผู้

ขับขี่สามารถผ่านทางแยกก่อนที่จะต้องมีการตัดสินใจที่จะหยุดรถเพ่ือหลีกเลี่ยงการชนของรถที่ออกจาก  

ทางเชื่อม 

 

 
A – Upstream บนถนนสายหลกั – เท่ากับหรือมากกว่า Functional Distance ของทางแยก 
B – Downstream บนถนนสายหลัก – เท่ากับ หรือ มากกว่า Downstream Function Distance หรือ ไม่น้อยกวา่ ระยะ Stopping Distance 

C – ทิศทางมุ่งสู่ทางแยก (Approach) บนถนนสายรอง – ควรวิเคราะหจ์ากระยะแถวคอย (Queue Analysis) 

D – ทิศทางออกจากทางแยก (Departure) บนถนนสายรอง – 40 เมตร ส าหรับ บริเวณทางโค้งที่ไม่มีเกาะแบ่งทิศทาง (Unchannelized) 

ภำพที่ 17 ระยะห่างของทางเชื่อมกับทางแยก (Conner Clearance) 
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ภำพที่ 18 ระยะทางต่ าที่สุดของ Functional Distance ในทิศทาง Upstream 

 

ตำรำงท่ี 12 ตัวอย่างของการแสดงระยะ Upstream Functional Intersection Distance 

Location Speed 
(km/h) 

d1 + d2 
(m) 

Storage: d3 
(m) 

Upstream Functional 

Distance (m) 

Rural 

80 185 25(1) 210 

100 250 25(1) 275 

110 310 25(1) 335 

Sub-urban 

50 80 30(1) 110 

60 125 30(1) 155 

80 185 30(1) 215 

Urban 
35 35 60(1) 95 

50 70 60(1) 130 

(1) Storage (Queue) อ้างอิงจากรถบรรทกุ ชนิด B-double 

(2) Storage (Queue) อ้างอิง รถยนต์ 5 คนั 

(3) Storage (Queue) อ้างอิง รถยนต์ 10 คัน 

ส าหรับระยะของ Storage ในบางต าแหน่ง ควรได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์จ านวนรถรอเลี้ยว  
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ตำรำงท่ี 13 ระยะทางท่ีต้องใช้ในการรองรับรถรอเลี้ยว 

จ ำนวนเลี้ยวรถเลี้ยวขวำใน 1 ชั่วโมง** 
ควำมยำวของแถวคอย  

(ฟุต) (เมตร) 

30 50* 20* 

40-50 75* 25* 

60-70 100 35 

80-90 125 40 

100-110 150 50 

120-140 175 55 

150+ 200 60 

* จะใช้ระยะที่สั้นกว่า 100 ฟุต ในกรณีเป็นเมืองขนาดเล็ก ในชนบท หรือในพื้นที่ที่ตาดว่าจะมีปริมาณจราจรไม่มากในอนาคต 

**ถ้ามีรถบรรทุกเกินร้อยละ 10 ระยะทางที่ต้องใช้ในการรองรับรถรอเล้ียวต้องเพิ่มขึ้น 30 ฟุต ต่อ รถบรรทุกหนึ่งคัน 

**ถ้ามีรถบรรทุกเกินร้อยละ 20 ระยะทางที่ต้องใช้ในการรองรับรถรอเล้ียวต้องเพิ่มขึ้น 35 ฟุต ต่อ รถบรรทุกหนึ่งคัน 

*** มีการปัดค่า ให้เป็นตัวเลขที่เหมาะสม 

(ที่มา: Median Handbook, State of Florida Department of Transportation, 2014) 
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บทท่ี 3 

กำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจร 
 

 

การศึกษาผลกระทบของการจราจร (Traffic Impact Studies) ผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบ

ของการจราจร (Traffic Impact Assessment) เป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือคาดการณ์สภาพการจราจรบน

โครงข่ายถนนโดยรอบของการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องจากการดึงดูดการเดินทางของการพัฒนาที่ดิน                          

ท าให้ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น โดยที่ปรึกษา  ได้ท าการศึกษา

ทบทวนข้อก าหนดและแนวทางการประเมินผลกระทบของการจราจรของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

3.1 กำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรของหน่วยงำนภำยในประเทศ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลกระทบของการจราจร (Traffic 

Impact Assessment: TIA) ให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ดินหรือการด าเนิน

กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการจราจร ซึ่งหากไม่มี

การก าหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบของการจราจร จะท าให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่มแีนวทางที่

เหมาะสมหรือไม่มีการด าเนินการประเมินผลกระทบของการจราจรที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง ไม่มีการก าหนด

แผนงานโครงการ หรือมาตรการที่จะมารองรับปริมาณการเดินทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหากพิจารณาเอกสาร

จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาผลกระทบของการจราจร 3 หน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการ

ด าเนินงานได้ดังนี ้(ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) 

(1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด า เนินการภายใต้

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561)  

(2) คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ด าเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่           

12 มีนาคม 2545 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2538) 

เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางของวัด โดยการน าที่ราชพัสดุและที่ดินอัน

เป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดไปจัดหาประโยชน์ให้ถือปฏิบัติ  โดยพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 

หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจร หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หากจะพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
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เชิงพาณิชย์ต้องเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร  

(3) สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ด าเนินการภายใต้ระเบียบภายในกรุงเทพมหานคร 

ตามมติของคณะอนุกรรมการด้านจราจรและแนวปฏิบัติของสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 
 

โดยมีแนวทางการยื่นเรื่องขออนุมัติก่อสร้างโครงการดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 14 สรุปแนวทางการยื่นเรื่องขออนุมัติก่อสร้างโครงการ 

การศึกษาผลกระทบของ

การจราจร 

รูปแบบอาคารที่เขา้ข่าย ผู้รับเรื่อง 

1) พรบ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

(ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2561) 

1) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พิเศษตามกฎหมายว่า

ด้วยการ ควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือ  การใช้

ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่ง อย่างใด ตามประกาศฯ  

2) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบ 

การพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  

3) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 

4) โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรม 

5) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม

อาคาร อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ

หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  

6) ท่าเทียบเรือ  

7) การก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือที่ขึ้นลงช่ัวคราว

เพื่อการพาณิชย ์

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่ ง แวดล้ อมตาม 

มาตรา 49 ใน  พ.ร.บ. 

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (ฉ บั บ

เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) 

2) มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 การพัฒนาโครงการในท่ีดินที่ราชพัสดุ ดังต่อไปนี้  

1) ที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน หรือที่ดินที่อยู่

ในเขตเทศบาลนคร ที่มีความแออัดของการจราจร  

2) พื้นที่นอกเหนือจากข้อแรก ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 

และมีการจราจรแออัด 

คณะกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก 

3) มติของคณะอนุกรรมการด้าน

จราจรและแนวปฏิบัติของสภา

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 

อาคารที่มีที่จอดรถเกินกว่า 300 คัน ส านักการจราจรและ

ขนส่ง กทม. 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2562) 
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ผลการทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรของหน่วยงานในประเทศไทย              

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

3.1.1 กรมทำงหลวง 

 การศึกษาผลกระทบการจราจรของโครงการต่าง ๆ ของกรมทางหลวง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวางแผน เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนส าหรับโครงการ  

โดยการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมจราจร เพ่ือคาดการณ์สภาพและปริมาณการจราจรใน

อนาคตตลอดอายุโครงการ การส ารวจออกแบบเบื้องต้นของงานด้านวิศวกรรมต่าง  ๆ ส าหรับการพัฒนา

โครงข่ายเส้นทางในโครงการด้วยรูปแบบที่เหมาะสม การวิเคราะห์ความเหมาะสมทงด้านเศรษฐกิจส าหรับ  

การลงทุนในการด าเนินโครงการ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการลงทุนและผลประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ด้วยการส ารวจสภาพปัจจุบันและ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการด าเนินโครงการ และก าหนดมาตรการป้องกัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึง การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  

แต่อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง ยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบของ

การจราจรส าหรับประชาชนที่มาขออนุญาตเชื่อมทางแต่อย่างใด 

 
3.1.2 กรมทำงหลวงชนบท 

 การศึกษาผลกระทบการจราจรของโครงการต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท เป็นส่วนหนึ่ง                      

ของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการจะต้องให้มีการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการ ครอบคลุมทั้งงานส ารวจ ออกแบบการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน 

การจราจรและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาโครงการของกรมทางหลวง  

การขออนุญาตท าทางเชื่อมทางเข้า-ออก โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีปริมาณรถเข้า -ออก             

จ านวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือขออนุญาตขนาดของทางเชื่อมตามรูปแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยกรมทางหลวงชนบทอาจก าหนดให้ผู้ขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์

ผลกระทบของการจราจรมาน าเสนอด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท มิได้มีหลักเกณฑ์และก าหนด

กระบวนการและขอบเขตในการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับการ

อนุญาตเชื่อมทางหลวงของกรมทางหลวง 
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3.1.3 กรุงเทพมหำนคร 

กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออก ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตามมติ

ของคณะอนุกรรมการด้านจราจรและแนวปฏิบัติ ของสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542) ให้ผู้ขออนุญาตเชื่อม

ทางเข้า-ออก อาคารที่มีที่จอดรถเกินกว่า 300 คัน ให้ด าเนินการประเมินผลกระทบของการจราจรประกอบ 

การขออนุญาตด้วย แต่อย่างไร กรุงเทพมหานคร มิได้มีหลักเกณฑ์และก าหนดกระบวนการและขอบเขตใน

การศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรอย่างชัดเจน 

 

3.3.4 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าคู่มือและแนวนโยบายการศึกษาผลกระทบ

ด้านการจราจรและขนส่ง (2560) เพ่ือใช้ในการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่ง และความปลอดภัย

ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่แล้ว โดยได้ก าหนดให้ผู้ศึกษาจะต้องท าการเสนอแนะ

มาตรการเพ่ือลดผลกระทบจราจร เพ่ือให้ระดับการให้บริการของถนนหรือทางแยกอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ งานปรับปรุงที่เสนอต้องไม่สร้างผลกระทบกับผู้เดินทางอ่ืน  ๆ เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ โดยคู่มือ

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่ง ยังมีการศึกษา อัตราการเกิดการเดินทางมากกว่า  

1,000 ตัวอย่าง ใน 13 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 37 ประเภทอาคารในวันธรรมดา และวันหยุด (ไม่แยกวันเสาร์- 

วันอาทิตย์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

• ก าหนดแนวทางเพ่ือให้ผู้ พัฒนาโครงการสามารถจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบด้าน

การจราจรและขนส่งอย่างเหมาะสม 

• จัดท ารายงานและเกณฑ์การวิเคราะห์ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการพิจารณา

อนุมัติและการปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะ 

• ก าหนดขั้นตอนการท างานเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาให้กับภาคเอกชนผู้พัฒนาโครงการลดความ

ล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนจากความสับสนในการด าเนินงาน 
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 การศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่งแบ่งเป็น  3 ระดับตามปริมาณจราจรที่เกิดขึ้น 

ดังแสดงในตำรำงท่ี 15 

 

ตำรำงท่ี 15 การจัดท ารายงานผลกระทบด้านการจราจรของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับโครงการ ปริมาณการเกิดการเดินทาง  

(เที่ยว/ชั่วโมง) 

รายงานการศึกษา 

ขนาดเล็ก 10 – 99 ระดับที่ 1 จัดการจราจรภายใน 

ขนาดกลาง 100 – 499 ระดับที่ 2 ศึกษาผลกระทบจราจรเบื้องต้น 

ขนาดใหญ่ 500 ข้ึนไป ระดับที่ 3 ศึกษาผลกระทบจราจรเต็มขั้น 
ที่มา:  โครงการจัดท าค่ามาตรฐานและก าหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่งเพื่อการผังเมืองส าหรับการพัฒนาโครงการใน

ประเทศไทย, คู่มือและแนวนโยบายการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่ง, กรมโยธาธิการและผังเมือง (2560) 

 

3.3.5 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะหน่วยงาน 

เลขานุการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการ

จัดระบบการจราจรและก าหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้ ง

ก าหนดมาตรการ  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก  ได้จัดท าคู่มือ TIA : Traffic Impact 

Assessment หรือ “มาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร” (2562) เพ่ือเป็นกรอบให้ผู้พัฒนาโครงการ

และหน่วยงานก่อสร้างน าไปใช้ลดผลกระทบด้านการจราจร โดยพิจารณามาตรการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติ

ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด                

การก าหนดระดับของการวิเคราะห์ผลกระทบของการจราจร (TIA) จะพิจารณาลักษณะที่ตั้งของ

โครงการตามขนาดของเมือง จ านวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร ดังแสดงในตำรำงท่ี 16 

 

  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

44 

 ตำรำงท่ี 16 ระดับของการวิเคราะห์ผลกระทบของการจราจร (TIA)  

ของ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ปริมาณการเกิดการ

เดินทางสูงสุดต่อชั่วโมง 

(PCU/ชั่วโมง) 

ลักษณะที่ตั้ง แบ่งตามความหนาแน่นประชากร 

มหานคร* เทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือนอกเขต

เทศบาล 

ต่ ากว่า 50 ไม่ต้องจัดท ารายงาน ไม่ต้องจัดท ารายงาน ไม่ต้องจัดท ารายงาน 

50 - 300 รายงานฉบับย่อ รายงานฉบับย่อ ไม่ต้องจัดท ารายงาน 

มากกว่า 300 รายงานฉบับเต็ม รายงานฉบับเต็ม รายงานฉบับย่อ 

หมายเหตุ:  
* พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย พื้นท่ีท้ังหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร นครปฐม ซ่ึงแบ่งตามพื้นท่ีอนุภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของส า นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และ สังคมแห่งชาติ  

เทศบาลนคร คือ ท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท า ตาม 

พระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงมีประกาศ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ัน ให้ระบุชื่อและ           

เขตของเทศบาลไว้ด้วย  

เทศบาลเมือง คือ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่                   

การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ัน ให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562 
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3.3.6 กำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในกำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรของหน่วยงำนในประเทศ 

ตำรำงท่ี 17 ข้อก าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของหน่วยงานภายในประเทศ 

ประเด็น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมอืง (ผลศึกษา) สนข. (ผลศึกษา) 

การประเมินผล

กระทบของการจราจร 

ใช้ดุลพินิจส าหรับการขออนุญาต

ท าทางเชือ่มทาง เขา้-ออก โครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญท่ี่มีปริมาณรถ

เข้า-ออก จ านวนมาก เช่น 

ห้างสรรพสินค้า, นิคมอุตสาหกรรม 

ใช้ดุลพินิจส าหรับการขอ

อนุญาตท าทางเชื่อมทาง 

เข้า-ออก โครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญท่ี่มี

ปริมาณรถเข้า-ออก 

จ านวนมาก 

การขอเชือ่มทาง 

เข้า-ออก อาคาร

ที่มีที่จอดรถเกิน

กว่า 300 คัน 

โครงการทีก่่อให้เกิดปริมาณการเดนิทาง

ตั้งแต ่100 เที่ยวต่อชัว่โมงขึ้นไป 

โครงการทีก่่อให้เกิดปริมาณการ

เดินทางตั้งแต ่50 PCU ต่อชั่วโมง

ขึ้นไป 

กระบวนการและ

วิธีการประเมินผล

กระทบของการจราจร 

- - - √ √ 

ขนาดพื้นที่ศึกษา - - - พื้นที่ศึกษาของโครงการจะต้องครอบคลุม

โครงข่ายถนนที่มีปริมาณจราจรจากโครงการ

เกินร้อยละ 10 ของปริมาณจราจรรวมใน

ปัจจุบัน 

• รัศมี 0.5 กม. ครอบคลุม  
1 ทางแยก ส าหรับโครงการที่
มีผลกระทบปานกลาง 

• รัศมี 1-3 กม. ส าหรับ
โครงการที่มผีลกระทบสูง 

Trip Generation - - - มีบางประเภท แต่ไมแ่ยกวันเสาร์และอาทิตย์ มีบางประเภท เฉพาะวันธรรมดา 

Pass-by Trip - - - มีข้อแนะน าในการส ารวจ - 

Diverted Trip - - - มีข้อแนะน าในการส ารวจ - 

เกณฑ์ในการอนุญาต - - - - - 
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3.2 กำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรของหน่วยงำนภำยในต่ำงประเทศ 

3.2.1 ประเทศออสเตรเลีย 

การประเมินผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment, TIA) (Department of Main 

Roads, 2006) คือ กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและท ารายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนา

พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับถนนหรือโครงข่ายถนน ผลกระทบที่ว่านี้จะรวมทั้งของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางอ่ืน ๆ โดยทั่วไป

ขอบเขตการท า TIA จะข้ึนอยู่กับต าแหน่ง ประเภท และขนาดของการพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงความสามารถในการ

รองรับการจราจรของถนน นอกจากนี้ การท า TIA อาจต้องพิจารณาในเรื่องของการวางผังเมือง ผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อม และแผนการบริหารจัดการจราจรเดิมในพ้ืนที่นั้น ๆ  

โดยปกติแล้ว TIA จะถูกด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และจะถูกน าเสนอในรูปแบบของรายงาน                   

ซึ่งรายงานนี้ จะต้องถูกน าส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือท าตรวจสอบ รายงาน TIA  

ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนของการศึกษา 

(1) รายงานฉบับย่อ (Traffic Impact Statement, TIS) 

รายงานฉบับย่อ (TIS) มีจุดประสงค์เดียวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ (TIA) แต่เนื้อหาสาระอาจมี

ความละเอียดน้อยกว่ารายงานฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเนื้อหาที่ควรมีในรายงานฉบับย่อจะประกอบไปด้วย  

(ตำรำงท่ี 18) 

• อธิบายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ 

• อธิบายสรุปเกี่ยวกับสถานะหรือข้อจ ากัดของโครงข่ายถนนในปัจจุบัน 

• วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานทางเข้า-ออก ของการพัฒนาพื้นที่ 

• วิเคราะห์เกี่ยวกับทางแยกต่าง ๆ ในบริเวณการพัฒนาพ้ืนที่ 

• รูปแบบเรขาคณิตของทางเข้า-ออก ต่าง ๆ ของการพัฒนาพ้ืนที่ และทางเข้า-ออก อ่ืน ๆ       

ในบริเวณนั้น (Conceptual Geometric Layouts) 

• ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลังจากมีการลงพ้ืนที่ส ารวจในชั่วโมงเร่งด่วน 

 

(2) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Traffic Impact Assessment Report, TIA) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (TIA) จะต้องน าเสนอตามข้อมูลในขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้าน

การจราจร (Steps in a Traffic Impact Assessment) ซึ่งหัวข้อหลัก ๆ จะคล้ายกับการท า TIS แต่มีความ

ละเอียดมากกว่า 
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ตำรำงท่ี 18 การจัดท ารายงานผลกระทบด้านการจราจรของประเทศออสเตรเลีย 

ระดับของผลกระทบของ

การจราจร 

ปริมาณการเกิดการเดินทาง 

(เที่ยว/ชั่วโมง) 

รายงานการศึกษา 

ผลกระทบน้อย < 10 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 

ผลกระทบปานกลาง 10 - 100 รายงานฉบับย่อ 

ผลกระทบมาก > 100 รายงานฉบับสมบูรณ ์
ที่มา: Department of Main Roads (2006) 

 

2)  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลกระทบด้านการจราจรของพ้ืนที่ (Criteria for 

Traffic Impact Assessment) 

โดยทั่วไป การท า TIA เหมาะส าหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจจะมีผลต่อการจราจรบน 

ทางหลักในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเหมาะส าหรับการประเมินผลกระทบของการขยายขนาดของโครงการ

เดิม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามในรายละเอียด การจะท า TIA นั้น                  

อาจต้องพิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับว่าการพัฒนาพ้ืนที่ลักษณะไหนถึงจะมีความจ าเป็นต้องท า                     

โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้ ในแต่ละเขตปกครองของประเทศออสเตรเลียจะก าหนดแตกต่างกันไป แต่โดยพ้ืนฐาน

แล้วข้อพิจารณาจะขึ้นอยู่กับปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และรูปแบบของการพัฒนาพ้ืนที่ ตัวอย่างรูปแบบ

และขนาดของการพัฒนาพ้ืนที่ ดังแสดงใน ตำรำงท่ี 19 
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ตำรำงท่ี 19 ระดับการประเมินผลกระทบด้านการจราจรและรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่                                   

ส าหรับประเทศออสเตรเลีย 

รูปแบบของกำรพัฒนำ

พ้ืนที่ 

ผลกระทบปำนกลำง (Moderate Impact) ผลกระทบสูง (High Impact) 

TIS Required (10–100 Vehicle Trips 

in the Peak Hour) 

TIA Required (> 100 Vehicle Trips 

in the Peak Hour) 

Residential 10–100 dwellings > 100 dwellings 

Schools 10–100 students > 100 students 

Entertainment Venues, 

Restaurants 

100–1,000 persons (seats) or 

200–2,000 m2 gross floor area 

> 1,000 persons (seats) or 

> 2,000 m2 gross floor area 

Fast Food Restaurants 50–500 m2 gross floor area > 500 m2 gross floor area 

Food Retail/Shopping 

Centers with Significant 

Food Retail Outlet 

100–1,000 m2 gross floor area > 1,000 m2 gross floor area 

Non-food Retail 250–2,500 m2 gross floor area > 2500 m2 gross floor area 

Offices 500–5,000 m2 gross floor area > 5,000 m2 gross floor area 

Industrial 1000–10,000 m2 gross floor area > 10,000 m2 gross floor area 

Other Uses ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา: Department of Main Roads (2006) 

 

3.2.2 ประเทศสิงค์โปร์ 

การจัดท าผลกระทบของการจราจร (Transport Impact Assessment, TIA) เป็นส่วนหนึ่งใน

ขั้นตอนการควบคุมการพัฒนา ส าหรับการพัฒนา (Development) ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่ระบุในตำรำงที่ 20

ส าหรับการค้าปลีก  Commercial, Business Park และโรงเรียน ที่ เข้าเงื่อนไขในการที่ต้องจัดท า TIA                  

จะต้องมีการส่ง (Walk and Cycling Plan, WCP) อย่างไรก็ตาม หากการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่คาดหวังว่าจะ

ก่อให้เกิดคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานจ านวนมาก Land Transport Authority (2017) จะเป็นผู้แนะน าว่าต้อง

ใช้ WCP หรือไม ่
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ตำรำงท่ี 20 การพิจารณารูปแบบการพัฒนาและขนาด ในการเข้าข่ายการจัดท า TIA 

ประเภทของการพัฒนา ขนาดของการพัฒนา 

1. ที่อยู่อาศัย 
1.1 ที่ดิน / คอนโด / ท่ีอยู่อาศัย ผู้บริหาร HDB 
1.2 ที่อยู่อาศัย HDB 

 
1.1 > = 700 หน่วย 
1.2 > = 1,000 หน่วย 

2. ค้าปลีก * 
ศูนย์การค้า 

 
> = 10,000 m² GFA 

3. พาณิชย์ * 
การก่อสร้างส านักงาน 

 
> = 20,000 m² GFA 

4. อุตสาหกรรม 
4.1 อุตสาหกรรมทั่วไป 
4.2 คลังสินค้า / ศูนย์การกระจายสินค้า 
4.3 อุทยานวิทยาศาสตร์ / อุทยานไฮเทค/อุทยานธุรกิจ * 

 
4.1 > = 60,000 m² GFA 
4.2 > = 50,000 m² GFA 
4.3 > = 40,000 m² GFA 

5. ทางการศึกษา * 
5.1 โรงเรียนประถม 
 
5.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 
5.3 โรงเรียนนานาชาต ิ
5.4 วิทยาลัยจูเนียร ์
5.5 มหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค วิทยาลัย   

 
5.1 > = 1,500 นักเรียน (กลุ่มเดยีว) 
หรือ> = 2,000 นักเรียน (สองกลุ่ม) 
5.2 > = 2,000 นักเรียน 
5.3 > = 2,000 นักเรียน 
5.4 > = 2,000 นักเรียน 
5.5 ต้องมี TIA 

6. การแพทย ์
โรงพยาบาล 

 
> = 40,000 m² GFA หรือ 
> = 320 เตียง 
(สิ่งใดถึงก่อน) 

7. โรงแรม ธุรกิจ & ท่องเที่ยว > = 700 ห้อง 
8. สันทนาการ 
ศูนย์แสดงสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

 
> = 30,000 m² GFA 

หมายเหตุ  

โดยทั่วไปแล้วส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย/แบบผสมการค้า TIA เป็นสิ่งจ าเป็น หากการเกิดการเดินทางโดยรวมเนื่องจากการพัฒนาเกินกว่า                   

200 pcu/ชม ไม่ว่าขาเข้าหรือขาออก อย่างไรก็ตาม หากการพัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรสูงอยู่แล้ว LTA จะแนะน าผู้ยื่นใบสมัครว่า 

TIA หรือบางส่วนของ TIA ทีจ่ าเป็นต้องจัดท าส่ง 

* Walking and Cycling Plan (WCP) มีความจ าเป็น 

ที่มา: Land Transport Authority (2017) 
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3.2.3 เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 การประเมินผลกระทบของการจราจรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนั้น มีความคล้ายคลึงกับของสหราช

อาณาจักร (Highways Department, 1995) เนื่องจากสหราชอาณาจักรเองเคยบริหารเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงมาก่อน การประเมินผลกระทบของการจราจรส าหรับการพัฒนาที่ดินเป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงปัญหา

การจราจรบนโครงข่ายถนน   

 
3.2.4 ประเทศแคนำดำ 

 ประเทศแคนาดา (City of London, 2012) แบ่งการปกครองแบบท้องถิ่นแยกเป็นมลรัฐ (Province) 

หรือเมือง (City) โดยแต่ละมลรัฐหรือเมือง หรือก็มีการก าหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบของ

การจราจรที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

o เหตุอันควรในการท าการประเมินผลกระทบของการจราจร 

▪ การพัฒนาที่ดินท าให้ปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนบนโครงข่ายถนนมากกว่า 100 คัน/ชม. 

▪ การพัฒนาที่ดินมีระยะที่เข้าถึงถนนสายหลักไม่เกิน 200 เมตร 

▪ การพัฒนาที่ดินอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการติดขัดของการจราจร ถนนที่มีการใช้ความเร็วที่สูง และ

มีระยะมองเห็นที่ไม่เพียงพอ 

▪ ทางเข้า-ออก หรือการให้บริการของการพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นรูปแบบที่อยู่ในแผนการ

พัฒนาที่ดินหรือระบบขนส่ง 

▪ การพัฒนาที่ดินดังกล่าวต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงการวางผังเมือง 

▪ การพัฒนาที่ดินเป็นโครงการให้บริการด้านสันทนาการและการบันเทิงที่มีขนาดใหญ่ 

และดึงดูดผู้มาใช้บริการจากต่างถ่ิน 

▪ การพัฒนาที่ดินดังกล่าวท าให้เกิดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถ

ให้บริการได้จากระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

▪ การพัฒนาที่ดินดังกล่าวมีการศึกษาผลกระทบของการจราจรมาแล้วเกินกว่า 3 ปี 

 

3.2.5 สหรำชอำณำจักร 

หลักการของการประเมินผลกระทบด้านการขนส่ง (Department for Transport, 2007)  

มีแนวทางการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

• ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Encouraging Environmental Sustainability) 

- ลดความจ าเป็นในการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์  
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- การแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทาง  

- ต าแหน่งที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการเดินทางที่ไม่พ่ึงพารถยนต์ โดยเฉพาะการพัฒนา

ขนาดใหญ ่

- มาตรการอ่ืน ๆ ที่อาจช่วยในการโน้มน้าวพฤติกรรมการเดินทาง ( ITB) ในการลดการ

เดินทางโดยรถยนต์ 

• การจัดการโครงข่ายที่มีอยู่ 

- ท าให้การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่มีอยู่เป็นไปได้อย่างดีที่สุด  ใช้งบที่ต่ าในการ

ลงทุนพัฒนา เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ทันสมัย ให้สิทธิ์รถบัสสาธารณะ หรือการใช้

ระบบขนส่งอัจฉริยะ 

- จัดการการเข้าถึงและเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนน โดยพยายามในการท าให้โครงการพัฒนา 

สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายในความจุที่มีอยู่ 

• บรรเทาผลกระทบ 

- ผ่านการจัดการความต้องการเดินทาง 

- ผ่านการปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งสาธารณะท้องถิ่น การเดินและการใช้รถจักรยาน 

- ผ่านการปรับปรุงทางกายภาพเล็กน้อยส าหรับถนนที่มีอยู่ 

- ผ่านการจัดหาถนนสายใหม่หรือการขยายถนน 

 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบของการจราจร การด าเนินการดังกล่าว จะถูก

ก าหนดโดยการปรึกษาหารือ ระหว่างผู้พัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (LPA, LTA LHA และ HA) ซึ่งการ

ประเมินจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

- Transport Statement (TS):  โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการขนส่งค่อนข้างน้อย 

- Transport Assessment (TA):  โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการขนส่งค่อนข้างมาก 
 

โดยที่เกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงความจ าเป็นในการจัดท าการประเมินผลกระทบของการจราจร แสดงใน               

ตำรำงท่ี 21 และรายละเอียดในการพิจารณาเพิ่มเติมในตำรำงท่ี 22 
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ตำรำงท่ี 21 ขอบเขตการบ่งชี้ความจ าเป็นในการจัดท า TS หรือ TA โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้ 

No. Land Use Use/description of Development Size Assessment 
Criteria 

TS TA/TP 

1 Food retail (A1) Retail sale of food goods to the 
public 
– food superstores, supermarkets, 
convenience food stores. 

GFA <250 m2 >250  
<800 m2 

>800 m2 

2 Non-food retail 
(A1) 

Retail sale of non-food goods to 
the public; but includes sandwich 
bars  
– sandwiches or other cold food 
purchased and consumed off the 
premises, internet cafés. 

GFA <800 m2 >800  
<1,500 m2 

>1,500 m2 

3 A2 Financial 
and professional 
services 

Financial services – banks, building 
societies, professional services 
(other than health or medical 
services)  
– estate agents and employment 
agencies, other services  
– betting shops, principally where 
services are provided to visiting 
members of the public. 

GFA <1,000 m2 >1000  
<2,500 m2 

>2,500 m2 

4 A3 Restaurants 
and cafés 

Restaurants and cafés – use for the 
sale of food for consumption on 
the premises, excludes internet 
cafés (now A1). 

GFA <300 m2 >300  
<2,500 m2 

>2,500 m2 

5 A4 Drinking 
establishments 

Use as a public house, wine-bar or 
other drinking establishment. 

GFA <300 m2 >300  
<600 m2 

>600 m2 

6 A5 Hot food 
takeaway 

Use for the sale of hot food for 
consumption on or off the 
premises. 

GFA <250 m2 >250  
<500 m2 

>500 m2 

7 B1 Business (a) Offices other than in use within 
Class A2 (financial and professional 
services) 
(b) research and development – 
laboratories, studios 
(c) light industry 

GFA <1500 m2 >1500 
<2500 m2 

>2,500 m2 

 

 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

53 

ตำรำงท่ี 21 (ต่อ) ขอบเขตการบ่งชี้ความจ าเป็นในการจัดท า TS หรือ TA โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้ 

No. Land Use Use/description of Development Size Assessment 
Criteria 

TS TA/TP 

8 B2 General 
industrial 

General industry (other than 
classified as in B1), The former 
special industrial use classes,  
B3 –B7, are now all encompassed 
in the B2 use class. 

GFA <2500 m2 >2500 
<4000 m2 

>4000 m2 

9  B8 Storage or 
distribution 

Storage or distribution centers – 
wholesale warehouses, distribution 
centers and repositories. 

GFA <3000 m2 >3000 
<5000 

m2 

>5000 m2 

10  C1 Hotels  Hotels, boarding houses and guest 
houses, development falls within 
this class if ‘no significant element 
of care is provided ‘. 

Bedroom <75 
bedrooms 

>75 
<100 

bedrooms 

>100 
bedrooms 

11  C2 Residential 
institutions - 
hospitals, 
nursing homes 

Used for the provision of 
residential accommodation and 
care to people in need of care. 

Beds <30 beds >30 
<50 beds 

>50 beds 

12  C2 Residential 
institutions – 
residential 
education 

Boarding schools and training 
centers. 

Student <50 students >50 
<150 

students 

>150 
students 

13  C2 Residential 
institutions – 
institutional 
hostels 

Homeless shelters, 
accommodation for people with 
learning difficulties 
and people on probation. 

Resident <250 
residents 

>250 
<400 

residents 

>400 
residents 

14  C3 Dwelling 
houses 

Dwellings for individuals, families 
or not more than six people living 
together as a single household. 
Not more than six people living 
together includes – students or 
young people sharing a dwelling 
and small group 
homes for disabled or 
handicapped 
people living together in the 
community. 

Dwelling 
unit 

<50 units >50 units 
<80 units 

>80 units 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  
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ตำรำงท่ี 21 (ต่อ) ขอบเขตการบ่งชี้ความจ าเป็นในการจัดท า TS หรือ TA โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้ 

No. Land Use Use/description of Development Size Assessment 
Criteria 

TS TA/TP 

15  D1 Non-
residential 
Institutions 

Medical and health services – 
clinics 
and health centers, day nurseries, 
day centers and consulting 
rooms (not attached to the 
consultant ‘s or doctor ‘s house), 
museums, public libraries, art 
galleries, exhibition halls, non-
residential education and training 
centers, places of worship, religious 
instruction and church halls. 

GFA <500 m2 >500 
<1000 m2 

>1000 m2 

16  D2 Assembly 
and leisure 

Cinemas, dance and concert halls, 
sports halls, swimming baths, 
skating rinks, gymnasiums, bingo 
halls and casinos. other indoor and 
outdoor sports and leisure uses 
not involving motorized vehicles or 
firearms. 

GFA <500 m2 >500 
<1500 m2 

>1500 m2 

17  Others  For example: stadium, retail 
warehouse clubs, amusement 
arcades, launderettes, petrol filling 
stations, taxi businesses, 
car/vehicle hire businesses and the 
selling and displaying of motor 
vehicles, nightclubs, theatres, 
hostels, builders ‘yards, garden 
centers, POs, travel and ticket 
agencies, hairdressers, funeral 
directors, hire shops, dry cleaners. 

TBD Discuss with 
appropriate 
highway 
authority 

Discuss 
with 
appropriate 
highway 
authority 

Discuss 
with 
appropriate 
highway 
authority 

ที่มา: Department for Transport (2007) 
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ตำรำงท่ี 22 แสดงรายละเอียดการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ 

No Other Considerations TS TA TS/TP 

1 Any development that is not in conformity with the adopted development plan.    

2 Any development generating 30 or more two-way vehicle movements in any hour.    

3 Any development generating 100 or more two-way vehicle movements per day.    

4 Any development proposing 100 or more parking spaces.    

5 Any development that is likely to increase accidents or conflicts among motorized 
users and non-motorized users, particularly vulnerable road users such as children, 
disabled and elderly people. 

  

6 Any development generating significant freight or HGV movements per day, or 
significant abnormal loads per year. 

  

7 Any development proposed in a location where the local transport infrastructure is 
inadequate. – for example, substandard roads, poor pedestrian/cyclist facilities and 
inadequate public transport provisions. 

  

8 Any development proposed in a location within or adjacent to an Air Quality 
Management Area (AQMA). 

  

หมายเหตุ: 
TA: Transport assessment 
TP: Travel plan 
TS: Transport Statement 
ที่มา: Department for Transport (2007) 

 

3.2.6 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งการปกครองแบบท้องถิ่นแยกเป็นมลรัฐ (State) และเมือง (City) โดยแต่

ละมลรัฐหรือเมือง หรือก็มีการก าหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบของการจราจรที่คล้ายคลึงกัน  

แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

o เหตุอันควรในการท าการประเมินผลกระทบของการจราจร 

▪ การพัฒนาที่ดินท าให้ปริมาณจราจรเพ่ิมขึ้นบนโครงข่ายถนนมากกว่า 50-100 คัน/ชม. 

โดยใช้ปริมาณจราจรเข้า-ออกจาก คู่มือ Trip Generation  

▪ มีระยะมองเห็นที่ไม่เพียงพอ 

▪ ระยะห่างของทางเข้ากับทางแยกสั้นเกินไป (ข้ึนกับความเร็วจ ากัด) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  
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3.2.7 กำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในกำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

  
ตำรำงท่ี 23 เปรียบเทียบข้อก าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ประเด็น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การประเมินผล
กระทบของ
การจราจร 

10-100 คัน/ชม. ให้ท า TIS 
> 100 คัน/ชม. ให้ท า TIA 

> 200 pcu/ชม. ▪ ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นบน
โคร งข่ า ย ถนนมากกว่ า  
30 คัน/ชม. 

▪ ประเภทของการพัฒนาท่ีดิน 
 

 

มีการก าหนดเป็น
พื้นท่ี 

▪ การพัฒนาท่ีดินท าให้ปริมาณจราจร
เพิ่ มขึ้ นบนโครงข่ ายถนนมากกว่ า  
100 คัน/ชม. 

▪ การพัฒนาท่ีดินมีระยะท่ีเข้าถึงถนนสาย
หลักไม่เกิน 200 เมตร 

▪ การพัฒนาท่ีดินอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการติดขัด
ของการจราจร ถนนท่ีมีการใช้ความเร็ว
ท่ีสูง และมีระยะมองเห็นท่ีไม่เพียงพอ 

▪ ทางเข้า-ออก หรือการให้บริการของการ
พัฒนาท่ีดินดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีอยู่ใน
แผนการพัฒนาท่ีดินหรือระบบขนส่ง 

▪ การพัฒนาท่ีดินดังกล่าวต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงการวางผังเมือง 

▪ การพัฒนาท่ีดินเป็นโครงการให้บริการ
ด้านสันทนาการและการบันเทิง ท่ีมี
ขนาดใหญ่ และดึงดูดผู้มาใช้บริการจาก
ต่างถิ่น 

▪ การพัฒนา ท่ีดินท า ให้
ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นบน
โครงข่ายถนนมากกว่า  
50-100 คัน/ชม. 

▪ มี ร ะ ย ะ มอ ง เ ห็ น ท่ี ไ ม่
เพียงพอ 

▪ ระยะห่างของทางเข้ากับ
ท า ง แ ย ก สั้ น เ กิ น ไ ป 
(ขึ้นกับความเร็วจ ากัด) 
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ตำรำงท่ี 23 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อก าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ประเด็น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     ▪ การพัฒนาท่ีดินดังกล่าวท าให้เกิดการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ีไม่
สามารถให้บริการได้จากระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

▪ การพัฒนาท่ีดินดั งกล่าวมีการศึกษา
ผลกระทบของการจราจรมาแล้วเกินกว่า 
3 ป ี

 

กระบวนการและ
วิธีการประเมินผล

กระทบของ
การจราจร 

√ √ √ √ √ √ 

ขนาดพื้นท่ีศึกษา ขึ้นกับขนาดของการ
พัฒนา (ไม่ได้ก าหนดแน่

ชัด) 

ขึ้นกับขนาดของ
การพัฒนา 

(ไม่ได้ก าหนดแน่
ชัด) 

ขึ้นกับขนาดของการพัฒนา 
(ไม่ได้ก าหนดแน่ชัด) 

ขึ้นกับขนาดของการ
พัฒนา (ไม่ได้ก าหนด

แน่ชัด) 

▪ ต้องศึกษาถึงถนนในต าแหน่งท่ีมีปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 

▪ ปริมาณจราจรของทางแยกเพิ่ มขึ้ น  
จนท าให้อัตราส่วนของปริมาณจราจรต่อ
ความจุ (V/c) ของท้ังทางแยกเพิ่มขึ้นถึง 
0.90 

▪ ปริมาณจราจรของทางแยกเพิ่ มขึ้ น  
จนท าให้อัตราส่วนของปริมาณจราจรต่อ
ความจุ (V/c) ของช่องเดินรถเฉพาะ 
(Exclusive Lanes) เพิ่มขึ้นถึง 0.90 

▪ ต า แ ห น่ ง ท่ี มี ป ริ ม า ณ
จราจรเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
การพัฒนาท่ีดินตั้งแต่ร้อย
ละ 5 คิดเป็นระยะทาง
โดยประมาณดังน้ี 

• รัศมี  0 .5 ไมล์  จาก
ทางเข้า-ออก ส าหรับ
การพัฒนาท่ีดินท่ีท าให้
เ กิ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง             
50-100 คัน/ชม.  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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ตำรำงท่ี 23 (ต่อ) เปรียบเทียบข้อก าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ประเด็น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      • รั ศมี  3 . 0  ไ มล์  จ าก
ทางเข้า-ออก ส าหรับ
การพัฒนาท่ีดินท่ีท าให้
เ กิ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง                
>100 คัน/ชม.  

Trip Generation √ ให้ท าการส ารวจ
เอง 

√ x √ √ 

Pass-by Trip √ n/a ให้ท าการส ารวจ ให้ท าการส ารวจ ให้ท าการส ารวจ √ 

Diverted Trip √ n/a ให้ท าการส ารวจ  x √ 

Parking 
Generation Rate 

x* x x* x* x* √ 

เกณฑ์ในการ
อนุญาต 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* หมายถึงมีการวิเคราะห์ 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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3.3 แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรของกรมทำงหลวง 

3.3.1 ประเภทของกำรพัฒนำที่ดินที่เข้ำข่ำยจ ำเป็นต้องท ำกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

 ในประเทศที่พัฒนาส่วนใหญ่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 

ก าหนดให้การพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเดินทางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรใน

บริเวณโดยรอบ ต้องท าการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร (Traffic Impact Assessment)               

ซึ่งผลกระทบของการจราจรที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะแปรผันตามอัตราการดึงดูดการเดินทางหรืออัตราการเกิดการ

เดินทางของการพัฒนาที่ดินนั้น ๆ โดยก าหนดทั้งรูปแบบและกระบวนการประเมินผลกระทบของการจราจร 

ค่ามาตรฐานของอัตราการเกิดการเดินทางส าหรับการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความต้องการที่จอด

รถอีกด้วย  

 ที่ปรึกษามีความเห็นว่า ลักษณะและรูปแบบของการพัฒนาที่ดิน ที่ควรต้องท าการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบของการจราจรควบคู่กับการขออนุญาตเชื่อมทาง เพ่ือเป็นการป้องกัน ลด และหาวิธีการ

บรรเทาปัญหาการจราจรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต แบ่งได้เป็น 19 รูปแบบการพัฒนาที่ดิน ดังตำรำงท่ี 24 

 

ตำรำงท่ี 24 รูปแบบการพัฒนาที่ดินที่เข้าข่ายจ าเป็นต้องท าการศึกษา และ                                          

ประเมินผลกระทบของการจราจร 

ล าดับท่ี รูปแบบการพัฒนาท่ีดิน ความหมาย 

1 ห้างสรรพสินค้า*/ศูนย์การค้าชมุชน ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท

แยกตามแผนก โดยไม่มีการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

2 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่*/ 

ร้านค้าส่งขนาดใหญ่* 

ร้านค้าแบบบริการตนเองอันเป็นรูปแบบหนึ่งของร้านขาย

ของช า ซึ่งเสนอขายสินค้าอาหารและของใช้ในครัวเรือน

หลายประเภทโดยจัดจ าแนกไว้ตามแผนก 

3 หมู่บ้านจัดสรร* สถานท่ีหรือบริเวณท่ีมีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตจัดสรร

แบ่งแปลงท่ีดินส าหรับลงทุนปลูกสร้างบ้านเพื่อขายให้กับผู้ท่ี

สนใจจะซื้อรวมถึงยังมีพื้นท่ีต่าง ๆ รอบบริเวณโครงการท่ี

ปลูกสร้างให้ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4 อาคารชุด* ท่ีอยู่อาศัยรูปแบบหนึ่งท่ีเจ้ าของห้องชุดจะต้องแบ่งปัน

กรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอื่น ๆ 

ในพื้นที่ส่วนกลาง 
* ประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องมีการศึกษาผลกระทบของการจราจร (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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ตำรำงท่ี 24 (ต่อ) รูปแบบการพัฒนาที่ดินที่เข้าข่ายจ าเป็นต้องท าการศึกษา และ                                     

ประเมินผลกระทบของการจราจร 

ล าดับท่ี รูปแบบการพัฒนาท่ีดิน ความหมาย 

5 อาคารส านักงาน* สถานท่ีในการท างาน บริหารงาน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลและ

เอกสาร 

6 โรงแรม* สถานท่ีประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจต้ังขึ้น เพื่อบริการผู้

เดินทางในเรื่องของท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง 

7 โรงเรียน* สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงาน

การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ ของเอกชนท่ีมี

อ านาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษาระดับ อนุบาล ประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา 

8 วิทยาลัย*/มหาวิทยาลัย* สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง

หลายสาขาวิชา 

9 ตลาดนัด*/ตลาดสด* สถานท่ีท่ีเป็นชุมชนเพื่อซื้อและขายสินค้า ท้ังในรูปของ

วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเป็นประจ า เป็นครั้งคราวหรือตาม

วันท่ีก าหนด 

10 นิคมอุตสาหกรรม* เขตพื้นท่ีดินซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่

รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน 

11 โรงพยาบาล*/สถานพยาบาล* สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานท่ีส าหรับ

ให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย 

12 หอประชุม*/สถานจัดงานแสดง

สินค้า 

สถานท่ีจัดแสดงงานนิทรรศการ แสดงสินค้าและการประชุม

ขนาดใหญ่ 

13 สนามกีฬา* ส ถ า น ท่ี ท่ี ส ร้ า ง ขึ้ น  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

มี พื้ น ท่ี ส า ห รั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น  แ ล ะ พื้ น ท่ี ส า ห รั บ ผู้ ช ม 

 ท่ีออกแบบมาเพื่อนั่ง หรือยืน เพื่อชมการแข่งขัน 

14 สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ ามัน

เชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ 
* ประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องมีการศึกษาผลกระทบของการจราจร (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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ตำรำงท่ี 24 (ต่อ) รูปแบบการพัฒนาที่ดินที่เข้าข่ายจ าเป็นต้องท าการศึกษา และ                                     

ประเมินผลกระทบของการจราจร 

ล าดับท่ี รูปแบบการพัฒนาท่ีดิน ความหมาย 

15 ร้านอาหาร* สถานที่บริการอาหารตามความต้องการของลูกค้า 

16 ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ แบ่งแยกสินค้าตาม

แผนก 

17 สถานีขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร เป็นศูนย์ท่ีใช้ในการรวบรวมและกระจายสินค้า จากต้นทาง

ไปยัง ปลายทางต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความก ากับดูและของ

ภาครัฐ / สถานให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจ าทาง 

ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด 

18 สวนสนุก/สวนสัตว์ ส ถ า น ท่ี ท่ี เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม ค ว า ม ส นุ ก เ พ ลิ ด เ พ ลิ น 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน มักมีเครื่องเล่นต่าง ๆ และการ

แสดงความสามารถของคน และสัตว์  

19 การพัฒนาท่ีดินในรูปแบบอื่น ท่ีมีอัตรา

การเกิดการเดินทาง/ลักษณะท่ีต้ังของ

โครงการ ตามที่กรมทางหลวงก าหนด  

 

* ประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องมีการศึกษาผลกระทบของการจราจร (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) 

 

3.3.1 ข้อแนะน ำส ำหรับโครงกำรที่ต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร  

 ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น 100 คัน/ชม. สามารถท าให้ระดับของการให้บริการของทางแยกเปลี่ยนแปลง

ไป หรือท าให้อาจมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมช่องรอเลี้ยวบริเวณทางแยก (ITE, 2006)  ซึ่งที่ปรึกษา มีความเห็น

สอดคล้องว่า หากการพัฒนาที่ดินประเภทใด ที่ท าให้ปริมาณจราจรบนถนนโดยรอบเพ่ิมขึ้นถึงระดับตั้งแต่  

100 คัน/ชั่วโมง (ผลรวมของ Primary Trip และ Diverted Trip) ควรจ าเป็นต้อง มีการศึกษาและประเมินผล

กระทบของการจราจร นอกเหนือจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นแล้ว การศึกษาและประเมินผลกระทบของ

การจราจรควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

• พ้ืนที่ใกล้เคียงของพ้ืนที่โครงการมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

• ความอ่อนไหวของพ้ืนที่ชุมชนบริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ 

• การพัฒนาดังกล่าวเพ่ิมการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ หรือคนเดินเท้า 

• เพ่ือความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและคนข่ีจักรยาน 

• ทาง เข้า-ออก อยู่ใกล้ทางแยก หรือจุดเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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• โครงการมีจุดรับบัตร หรือจุดตรวจ บริเวณทางเข้าที่มีระยะห่างน้อย จนอาจท าให้เกิดปัญหา

แถวคอยล้ าเข้ามาบนถนนได้ 

• มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ 
• การขออนุญาตมีไว้นานแต่ไม่มีการก่อสร้าง (1-3 ปี) 
• การพัฒนาที่ดินในบางประเภทที่ท าให้มีการเพ่ิมของปริมาณจราจรที่ต่ ากว่า 100 เที่ยว/ชม. และ

ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เข้าเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้น แต่มีการดึงดูดการเดินทางในระดับที่สูง (ส่วนใหญ่

แล้วเป็น  Pass-by Trip) เช่น สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ศูนย์การค้าชุมชน ที่ตั้งอยู่ทางหลวง

เชื่อมต่อระหว่างเมืองขนาดใหญ่  ที่ปรึกษามีความเห็นว่า การพัฒนาที่ดินในลักษณะดังกล่าว  

ควรต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรพร้อมกับการขออนุญาตเชื่อมทางด้วย

เช่นกัน แต่จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ  

บริเวณทางแยกหรือจุดเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก (ในกรณีท่ีตั้งของโครงการอยู่ติดกับทางแยกหรือ

จุดเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก) และการจัดการจราจรภายในโครงการ เท่านั้น 
 

3.3.3 ขนำดพื้นที่/กรอบเวลำ ส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

 ขนาดของพ้ืนที่ศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบของการจราจรนั้น ขึ้นกับ ต าแหน่งที่ตั้ง ประเภท 

และสภาพพ้ืนที่โดยรอบของการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่การจราจรติดขัด

หรือมีการเข้าถึงได้อย่างล าบากจ าเป็นต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรโดยละเอียด             

การก าหนดขนาดพ้ืนที่ศึกษามีขนาดใหญ่จนเกินไป จะเป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนผู้ขออนุญาตได้ ที่ปรึกษา 

มีความเห็นว่าขนาดของพ้ืนที่ศึกษาควรมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดการเดินทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตำรำงท่ี 25 ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 

ปริมาณจราจรใหม่ 

(เที่ยวต่อชั่วโมง) 
ขนาดของพื้นที่ศึกษา 

< 100 บริเวณทาง เข้า-ออก และทางแยกหรือทางเชื่อม (ในกรณีที่อยู่มุมทางแยกหรือทางเชื่อม) 

100 - 200 ถนน ทางแยก ทางเชื่อม และทางเข้าทางด่วน ที่อยู่ในรัศมี 0.5 กิโลเมตรจากเขตที่ดิน 

รวมถึงทางแยกแรกในแต่ละทิศทาง หากทางแยกนั้น อยู่ไกลเกินกว่ารัศมีที่ก าหนด 

> 200 – 500 ถนน ทางแยก ทางเชื่อม และทางเข้าทางด่วน ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากเขตที่ดิน   

รวมถึงทางแยกแรกในแต่ละทิศทาง หากทางแยกนั้น อยู่ไกลเกินกว่ารัศมีที่ก าหนด 

> 500 ถนน ทางแยก ทางเชื่อม และทางเข้าทางด่วน ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากเขตที่ดิน          

รวมถึงทางแยกแรกในแต่ละทิศทาง หากทางแยกนั้น อยู่ไกลเกินกว่ารัศมีที่ก าหนด 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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  ปัจจัยของการก าหนดกรอบเวลาที่ใช้ในการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรนั้น  

ขึ้นกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

• ขนาดของผลกระทบการจราจร 

• วันเปิดใช้งานของโครงการ หรือวันที่มีการใช้งานโครงการเต็มพ้ืนที่ 

• เฟสของการพัฒนาที่ดิน 

• การเปลี่ยนแปลงของระบบขนส่งสาธารณะ 

• แผนการพัฒนาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดิน 

 

เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของทั้งประชาชนผู้ขออนุญาตและเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจอนุญาต กรอบเวลาที่ใช้ใน

การศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรควรมีความชัดเจน ที่ปรึกษา มีความเห็นว่ากรอบเวลาของ

การศึกษาควรขึ้นกับอัตราการเกิดการเดินทางและลักษณะของการพัฒนาที่ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตำรำงท่ี 26 กรอบของเวลาส าหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 

ลักษณะของการพัฒนาที่ดนิ 

(เที่ยวต่อชั่วโมง) 
กรอบเวลาของการศึกษา 

< 500 • วันเปิดใช้งานของโครงการ 
โดยสมมติให้มีการใช้งานเต็มพื้นที่ 

≥ 500 • วันเปิดใช้งานของโครงการ  
โดยสมมติให้มีการใช้งานเต็มพื้นที่ 

• 5 ปี หลังจากมีการใช้งานเต็มพื้นที่ 

การพัฒนาที่ดินที่มีหลายเฟสการพัฒนา • วันเปิดใช้งานของโครงการของแต่ละเฟส 
โดยสมมติให้มีการใช้งานเต็มพื้นที่ในแต่ละเฟส 

• 5 ปี หลังจากมีการใช้งานเต็มพื้นที่ 

 

  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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3.3.4 ช่วงเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการจราจรของการพัฒนาที่ดินนั้น จ าเป็นต้องมี  

การวิเคราะห์ในทุกช่วงเวลาที่การเดินทางเข้า-ออก ของผู้ใช้บริการ ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจร

โดยรอบของพ้ืนที่พัฒนาที่ดินนั้น ๆ สูงสุด ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นระหว่าง ช่วงเวลาเร่งด่วนของถนน 

(เร่งด่วนเช้า และเร่งด่วนบ่าย) และช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรเข้าใช้บริการสูงที่สุด (ข้ึนกับประเภทของการ

พัฒนาที่ดิน) ส าหรับชั่วโมงเร่งด่วนของโครงข่ายถนนทั้งในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีดังนี้ 

• วันธรรมดา  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า: เวลา 06:00-08:00 น. 

ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

• วันเสาร์  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า: เวลา 08:00-10:00 น. 

ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

• วันอาทิตย์  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า: -ไม่มี- 

ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

 

 ในการศึกษาของโครงการนี้ ที่ปรึกษา ได้ท าการเก็บข้อมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์และช่วงเวลาที่

มีปริมาณการจราจรเข้าใช้บริการสูงสุด (ชั่วโมงเร่งด่วนของโครงการ) ส าหรับสถานบริการจ านวน 5 ประเภท 

ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดนัด ศูนย์การค้าชุมชน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ที่ปรึกษา มีความเห็นว่า ช่วงเวลาส าหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบของ

การจราจรของรูปแบบการพัฒนาที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้ดังตำรำงท่ี 27 

 

  



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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ตำรำงท่ี 27 ช่วงเวลาส าหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 

ของสถานบริการประเภทต่าง ๆ 

ล าดับ รูปแบบการพฒันาที่ดนิ 
ช่วงเวลาส าหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 

วันธรรมดา วันเสาร ์ วันอาทิตย ์

1 ห้างสรรพสินค้า* 16:00-18:00 น. 13:00-15:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

13:00-15:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

2 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่* 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 

3 ตลาดนัด** 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 

4 ศูนย์การค้าชุมชน*** 06:00-08:00 น. 

12:00-14:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

08:00-10:00 น. 

12:00-14:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

12:00-14:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

 

5 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 06:00-08:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

08:00-10:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

09:00-11:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 

6 ประเภทอื่น ๆ จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติม 
หมายเหตุ: 

* เปิดให้บริการในช่วงเช้า หลังชั่วโมงเร่งด่วนเช้าของถนน 

** เปิดให้บริการ ในช่วงบ่าย 

***บางแห่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

วันธรรมดำ: ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า: เวลา 06:00-08:00 น. และ ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

วันเสำร์: ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า: เวลา 08:00-10:00 น. และ ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

วันอำทิตย์: ชัว่โมงเร่งด่วนเช้า: -ไม่มี- และ ชั่วโมงเร่งด่วนบ่าย: เวลา 16:00-18:00 น. 

 

3.3.5 สภำพกำรจรำจรในปัจจุบัน 

 ในการวิเคราะห์สภาพการจราจรในปัจจุบัน ผู้ศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรส าหรับการ

พัฒนาโครงการ ต้องด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อมูลปริมาณการจราจร 

• ปริมาณจราจรแบบแยกประเภทบนโครงข่ายถนน ทางแยก (แยกตามทิศทางการเคลื่อนตัว) 

ในวันที่มีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีฝนตก และอยู่ในช่วงที่มีการเปิดเรียน ตามวันและเวลาที่

ก าหนดให้ท าการศึกษาตามประเภทของการพัฒนาโครงการ  

• ปริมาณคนเดินเท้าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 



โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเขา้ถึง  

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 
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 (2) ระบบควบคุมและจัดการจราจรบนพื้นที่ศึกษา 

• ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร และรูปแบบการให้สัญญาณไฟจราจร (จังหวะ ความยาว

ของเฟสสัญญาณไฟ) 

• ระบบป้ายควบคุมการจราจร รวมถึงเครื่องหมายบนพื้นทาง 

 

(3) ข้อมูลโครงข่ายถนนในพื้นท่ีศึกษา 

• ลักษณะกายภาพถนน (จ านวนช่องจราจร การจัดช่องจราจร เป็นต้น)  

• ทางเดินเท้าข้างทาง (Sidewalk) รวมถึงทางข้ามถนน 

• การอนุญาตจอดรถข้างถนน 

• ไฟฟ้าแสงสว่าง 

• ต าแหน่งทางเชื่อมต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา 

• ต าแหน่งจอดรถสาธารณะ 

• ความเร็วจ ากัด 

• ระยะมองเห็น 
หมายเหตุ: ปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ควรได้มาจากจุดตรวจนับปริมาณจราจรถาวรของกรมทางหลวง หรือ 

จากหน่วยงานหรือบริษัทท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 

3.3.6 กำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในอนำคต 

 การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคตประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในอนาคต

เนื่องจากโครงการพัฒนาที่ดินที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา (ยังไม่เปิดให้บริการ) และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณจราจรบน

โครงข่ายถนนเดิม ดังนี้ 

(1) ปริมาณจราจรที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ศึกษานั้น สามารถค านวณจากอัตรา

การเกิดการเดินทางตามประเภทของการพัฒนาที่ดิน 

(2) การคาดการณ์การเพ่ิมของปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิมอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

• ใช้แนวโน้มของการเพิ่มของการจราจรในพื้นที่จากข้อมูลปริมาณจราจรในอดีต 

• ใช้ปริมาณจราจรจากแบบจ าลองการวางแผนการจราจร 

• หรือวิธีอ่ืนที่กรมทางหลวงเห็นสมควร 
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3.3.7 กำรเกิดกำรเดินทำงของโครงกำร 

 ในการประมาณการปริมาณจราจรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งปริมาณ

จราจรดังกล่าวประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ การเดินทางหลัก (Primary Trip) การเดินทางแบบทางผ่าน (Pass-

by Trip) และ การเดินทางแบบวกมา (Diverted Trip) มีเพียงเฉพาะการเดินทางแบบทางผ่านเท่านั้น ที่เป็น

ปริมาณจราจรดั้งเดิมท่ีผ่านพ้ืนที่โครงการ โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดการเดินทาง ดังนี้ 

• ส าหรับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 5 รูปแบบ (ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดนัด 

ศูนย์การค้าชุมชน และ สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง) ควรใช้อัตราการเกิดการเดินทาง และ

ปริมาณ Pass-by Trip จากงานศึกษานี้  ตาม “คู่มืออัตราการเกิดการเดินทาง และ 

ความต้องการที่จอดรถส าหรับการพัฒนาที่ดิน” 

• รูปแบบอื่นให้ท าความตกลงกับกรมทางหลวงก่อนการศึกษา 
 

3.3.8 กำรกระจำยกำรเดินทำงและกำรแจกแจงกำรเดินทำง 

 โดยทั่วไป ทิศทางของการเข้าสู่พื้นที่โครงการของผู้ใช้บริการข้ึนกับหลายปัจจัย ได้แก่ 

• รูปแบบของโครงการ 

• ขนาดของโครงการ 

• จ านวนประชากรและการใช้ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

• ลักษณะและสภาพจราจรของโครงข่ายถนน 
 

(1) การกระจายการเดินทางข้ึนกับสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

• ใช้การกระจายการเดินทางเข้า-ออก สู่พ้ืนที่โครงการ เช่นเดียวกับโครงการที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ 

• ใช้แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง Gravity Model หรือ แบบจ าลองอ่ืนตามที่ 

กรมทางหลวงเห็นสมควร 

• กระจายการเดินทางตามปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิม 
 

(2) การแจกแจงการเดินทาง 

ในการแจกแจงการเดินทาง ต้องค านึงถึง เส้นทางที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมในการเดินทาง และ

ความจุของถนน โดยที่ 

• ต้องแจกแจง Pass-by Trip ให้กลับไปในทิศทางเดิม 

• ต้องแจกแจง Primary Trip ให้กลับไปยังต้นทางเดิม 

• ต้องแจกแจง Diverted Trip ให้กลับไปยังต้นทางเดิม 
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3.3.9 กำรวิเครำะห์ผล 

 ในการวิเคราะห์สภาพจราจรส าหรับพ้ืนที่ศึกษา อาจจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพจราจรของส่วน

ต่าง ๆ ของโครงข่ายถนน เช่น พ้ืนที่ที่มีการไขว้กัน (Weaving Section), ทางเข้า-ออก ทางพิเศษ, ถนน,           

ทางแยก, รวมถึงพ้ืนที่ที่มีการเกิดแถวคอย เป็นต้น นอกเหนือไปจากนี้ ยังต้องค านึงถึงปัจจัยอื่น ดังต่อไปนี้ 

• ความปลอดภัย 

• การไหลเวียนของกระแสจราจร 

• ความจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมการจราจร 

• คนเดินเท้า 

• รถส่งสินค้าและรถฉุกเฉิน 

 

ในการวิเคราะห์สภาพการจราจร ผู้ท าการศึกษาต้องวิเคราะห์ตามวิธีการที่ก าหนดในคู่มือ Highway 

Capacity Manual ของ  Transportation Research Board (2016) หรื อตามวิ ธี ก ารที่ ก รมทา งหลว ง

เห็นสมควร และอาจต้องน าเสนอในรูปแบบของแบบจ าลองการจราจรประกอบการพิจารณา 

 

(1) เกณฑ์ในการประเมินระดับของการให้บริการของทางแยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร 

 

ระดับของการให้บริการ ความล่าช้า (วินาที/คนั) 

ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ควบคุมด้วยปา้ยหยุดหรือวงเวียน 

A ≤10 ≤10 

B >10-20 >10-15 

C >20-35 >15-25 

D >35-55 >25-35 

E >55-80 >35-50 

F >80 >50 

ที่มา: Transportation Research Board, 2016 
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(2) เกณฑ์ในการประเมินระดับของการให้บริการของถนนแบบหลายช่องจราจร/ฟรีเวย์/มอเตอร์เวย์ 

 

ระดับของการให้บริการ ความหนาแนน่ (คนั/กิโลเมตร/ช่องจราจร) 
A ≤ 7 
B >7-11 
C >11-16 
D >16-22 
E >22-28 
F >28 หรือปริมาณจราจรเกินความจุ 

ที่มา: Transportation Research Board, 2016 

 

(3) เกณฑ์ในการประเมินระดับของการให้บริการส าหรับทางเดินเท้า 

 

ระดับของการให้บริการ พื้นที่ต่อคน  

(ตารางเมตร/คน) 

อัตราการไหล 

(คน/นาที/เมตร) 

A >5.6 ≤ 16 

B >3.7-5.6 >16-23 

C >2.2-3.7 >23-33 

D >1.4-2.2 >33-49 

E >0.7-1.4 >49-75 

F ≤ 0.7 - 

ที่มา: Transportation Research Board, 2016 
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(4) เกณฑ์ในการประเมินระดับของการให้บริการส าหรับที่ยืนรอ 

 

ระดับของการให้บริการ พื้นที่ต่อคน  

(ตารางเมตร/คน) 

A >1.2 

B >0.9-1.2 

C >0.6-0.9 

D >0.3-0.6 

E >0.2-0.3 

F ≤ 0.2 

ที่มา: Transportation Research Board, 2016 

  

(5) เกณฑ์อ่ืน ให้ท าความตกลงกับกรมทางหลวง 

  

3.3.10 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรที่จอดรถ 

 ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการของโครงการ เป็นหนึ่งของปัญหาที่ท าให้

เกิดแถวคอยรุกล้ าเข้าสู่ถนนรอบโครงการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมา ดังนั้น ในการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบของการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ดิน จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงความเพียงพอ

ของที่จอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการ โดยพิจารณาจากอัตราความต้องการที่จอดรถ ดังนี้ 

ส าหรับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 5 รูปแบบ (ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดนัด 

ศูนย์การค้าชุมชน และ สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง) ควรใช้อัตราความต้องการที่จอดรถ 

จาก “คู่มืออัตราการเกิดการเดินทางและความต้องการที่จอดรถส าหรับการพัฒนาที่ดิน” 

ของงานศึกษานี้ 

• รูปแบบอื่นให้ท าความตกลงกับกรมทางหลวงก่อนการศึกษา 

 

3.3.11 ข้อเสนอแนะ 

 หลังจากการศึกษาและประเมินสภาพการจราจร ก่อน-หลัง มีการพัฒนาที่ดินของโครงการ  

ผู้ท าการศึกษา ต้องจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือลดผลกระทบของการจราจรบนโครงข่ายถนนรอบพ้ืนที่โครงการ 

อย่างน้อยดังนี้ 

(1) สิ่งที่ต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือลดปัญหาผลกระทบการจราจรที่เกิดข้ึน 
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(2) การจัดการทางเชื่อมและการไหลเวียนของการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 

(3) การปรับปรุงถนน/สัญญาณไฟจราจร (ถ้ามี) 

o ภายในโครงการ 
o ภายนอกโครงการ 

(4) ระบบขนส่งสาธารณะ คนเดินเท้า 
 

3.3.12 องค์ประกอบของรำยงำนศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

 รายงานศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  

อย่างน้อย ดังนี้ 

บทที่ 1: บทสรุปผู้บริหาร 

(1) ต าแหน่งและขอบเขตของพ้ืนที่โครงการ  

(2) ลักษณะของและรูปแบบของโครงการ 

(3) ลักษณะที่ท าการศึกษา เช่น ศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรบนโครงข่ายถนน หรือ

การวิเคราะห์ผลกระทบของทางเชื่อม 

(4) ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ 

(5) บทสรุป 

(6) ข้อเสนอแนะ 
 

บทที่ 2: สภาพของพื้นที่โดยรอบของโครงการ 

(1) ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบของการจราจร 

(2) โครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงโครงข่ายถนนในอนาคต (ถ้ามี) 

(3) สภาพการจราจร และปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ศึกษา 

(4) การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ศึกษา 

(5) คนเดินเท้า 

(6) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

บทที่ 3: การคาดการณ์ปริมาณจราจร 

(1) ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาโครงการ (ตามกรอบเวลาส าหรับการศึกษาฯ ตาม 

หัวข้อ 3.3.3) 

• การเกิดการเดินทาง 

• การกระจายการเดินทาง 
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• การเลือกรูปแบบการเดินทาง 

• การแจกแจงเส้นทางการเดินทาง 
 

(2) ปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิม ที่มาใช้พ้ืนที่ของโครงการ (ตามกรอบเวลาส าหรับการศึกษาฯ 

ตามหัวข้อ 3.3.3) 

• วิธีการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 

• การเกิดการเดินทาง 

• การกระจายการเดินทาง 

• การเลือกรูปแบบการเดินทาง 

• การแจกแจงเส้นทางการเดินทาง 

(3) ปริมาณจราจรรวมบนโครงข่ายถนนบนพื้นที่ศึกษา (ตามกรอบเวลาตามหัวข้อ 3.3.3) 
 

บทที่ 4: การวิเคราะห์และประเมินสภาพการจราจร 

(1) ระดับของการให้บริการ ความจุ ความล่าช้า ความยาวแถวคอย 

• สภาพปัจจุบัน 

• สภาพการจราจรในอนาคตตามกรอบเวลาในหัวข้อ 3 .3.3 (ไม่รวมปริมาณจราจรที่

เกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ) 

• สภาพการจราจรหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคตตามกรอบเวลาใน 

หัวข้อ 3.3.3 (รวมปริมาณจราจรที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ) 

(2) ความปลอดภัยทั้งของคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ 

(3) การจัดการจราจรภายในโครงการ และ ความเพียงพอของที่จอดรถ 
 

บทที่ 5: สรุปผลการวิเคราะห์ 

(1) ผลกระทบของการจราจรจากการพัฒนาโครงการ 
(2) สิ่งที่ต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือลดปัญหาผลกระทบการจราจรที่เกิดข้ึน 

 

บทที่ 6: ข้อเสนอแนะ 

(1) การจัดการทางเชื่อมและการไหลเวียนของการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 
(2) การปรับปรุงถนน/สัญญาณไฟจราจร (ถ้ามี) 

• ภายในโครงการ 
• ภายนอกโครงการ 

(3) ระบบขนส่งสาธารณะ คนเดินเท้า  
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บทท่ี 4 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อใช้ส ำหรับกำรขออนุญำตที่เกี่ยวกับทำงหลวง 
 

 

4.1 กำรทบทวนระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ส ำหรับกำรขออนุญำตที่เกี่ยวกับทำงหลวง 

ในการพัฒนาระบบการให้บริการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้มีการ

ทบทวนระบบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 2 ระบบได้แก่ ระบบการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงผ่านระบบระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง โดยในปัจจุบันการใช้ระบบ e-service ยังจ ากัดอยู่เฉพาะในส่วนของ

บุคลากรกรมทางหลวงที่ใช้ในการกรอกข้อมูลขออนุญาตและบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล และระบบบริหาร

จัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway Safety Management System, HSMS) โดยการทบทวนระบบทั้ง 

2 ระบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

• การน าเข้าข้อมูล (Data Input) 

• การตรวจสอบและแสดงผลข้อมูลในระบบ e-service (Data Query and Correction) 

• การออกรายงานสรุป (Summary Report) 

• ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

 

จากการทบทวนระบบทั้ง 2 ระบบ สามารถสรุปปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

e-service ใหม่ ได้ดังนี้ 

• ความไม่เชื่อมโยงกันของฐานข้อมูล: เนื่องจากการเก็บข้อมูลของระบบทั้งสองนั้น แตกต่างกัน 

โดยที่ระบบ e-service จะเน้นเก็บข้อมูลจาก Input ที่มาจากผู้ใช้งานหรือ User ผ่านการกรอก

ข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซด์ ในขณะที่แหล่งข้อมูลของระบบ HSMS นั้น ทางที่ปรึกษาคาดว่าน่าจะ

มาจากการกรอกข้อมูลยื่นค าร้องขออนุญาตผ่านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร นั่นหมายถึง

ฐานข้อมูลของระบบ HSMS และระบบ e-service ไม่มีการเชื่อมต่อกันท าให้ข้อมูลที่อยู่ในระบบ 

e-service และ HSMS อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างที่เห็นได้ชัด และ การน าเข้าข้อมูลทั้ง  

2 ระบบมีความซ้ าซ้อนกัน 

• รูปแบบรายงานและการแสดงผลของระบบ e-service: ระบบ e-service นั้น เป็นระบบที่ถูก

ออกแบบมาเพ่ือให้ใช้ในการน าเข้าข้อมูลได้โดยสะดวก และครอบคลุมการขออนุญาตทุกรูปแบบ 

อย่างไรก็ตามตัวระบบไม่ได้ถูกออกแบบไว้ในเรื่องของการท ารายงานและการน าข้อมูลมาใช้ใน
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การวิเคราะห์วางแผนโดยขาดข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญและไม่มีส่วนแสดงผลแบบ Graphic  

ท าให้ยากในการตรวจสอบถึงต าแหน่งที่มีการขออนุญาต 

• รูปแบบการบันทึกข้อมูลของระบบ HSMS: ระบบ HSMS มีจุดเด่นเรื่องความสะดวกในการ

ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกอยู่แล้วในระบบ ซึ่งสามารถดึงข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ออกมาตรวจสอบได้ อีกทั้ ง  ยังมีการแสดงผลโดยมี Graphic Interface เชื่อมกับแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ออกมาให้เห็นภาพได้ แต่ปัญหาของระบบ 

HSMS ที่พบเจอคือ ยังไม่พบวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบอย่างเป็นแบบแผน กล่าวคือ ผู้ใช้งาน

ระบบหรือ User ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการกรอกข้อมูลเพ่ือบันทึกเข้าไปในระบบได้ ท าให้ไม่

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ก่อนหน้า รวมทั้งยังไม่พบเอกสารประกอบ

ค าขออนุญาตในระบบอีกด้วย 

 

ที่ปรึกษา มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ ดังนี้ 

• การน าเข้าข้อมูล (Data Input): ส าหรับการน าเข้าข้อมูลนั้นที่ปรึกษาจะท าการสร้างระบบ

ฐานข้อมูลใหม่ โดยจะอ้างอิงจากระบบ e-service เดิมที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้ ทั้งในส่วนของ

ประเภทการขออนุญาตและข้อมูลที่ใช้ในการขออนุญาต คณะที่ปรึกษาจะเน้นสร้างรูปแบบการ

บันทึกข้อมูลที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน (User) ได้ท าการกรอกข้อมูลการสร้าง

ค าขออนุญาตประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ร้องขอยื่นเรื่องมาผ่านทางระบบออนไลน์ นอกจากนี้  ระบบยัง

อนุญาตให้ผู้ใช้งานแนบเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ประกอบกับค าร้องประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุใน

เอกสารต้นฉบับได้ด้วย และยังให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าไปในระบบ 

• การตรวจสอบข้อมูล: ที่ปรึกษาจะได้อ้างอิงถึงการตรวจสอบและดึงข้อมูลสารสนเทศในระบบ  

การสร้างรายงาน การวิเคราะห์งานค าขออนุญาต และการแสดงผลโดยอ้างอิงเบื้องต้นจากระบบ 

HSMS และระบบ e-service และท าการวิเคราะห์เพ่ือหาความต้องการใช้งานเพ่ิมเติมจากที่มีใน

ระบบ HSMS และ e-service ในปัจจุบัน ในการตรวจสอบและดึงข้อมูลสารสนเทศนั้น ที่ปรึกษา

จะเน้นไปที่การดึงข้อมูลจากระบบออกมาอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือก

ค้นใบค าขอประเภทต่าง ๆ โดยการระบุประเภทค าขอ เลขที่อ้างอิง วันที่ขอ ชื่อนามสกุล และ

ข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของค าขออนุญาตนั้น ๆ ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูลค าขออนุญาต

แต่ละประเภทที่ดึงออกมาโดยระบบจะมีการบันทึกประวัติการแก้ไขและอนุญาตให้มีการแนบ

เอกสารเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเอกสารเดิมที่มีอยู่ได้ ทุก ๆ การแก้ไขที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบจะ

บันทึกประวัติการแก้ไขเพ่ือน ามาตรวจสอบในภายหลังได้ นอกจากนี้ ระบบใหม่ท่ีจะถูกพัฒนาจะ

แสดงผลในแผนที่ให้เห็นถึงต าแหน่งการขออนุญาต ในส่วนของการสร้างรายงานนั้น ที่ปรึกษาจะ
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รวมการออกรายงานให้เหลือเพียงเงื่อนไขในการก าหนดช่วงวันที่ของการขออนุญาตที่เกิดขึ้นกับ

ส านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงที่ผู้ยื่นค าร้องกระท าการยื่นค าร้อง  

• ระบบฐานข้อมูล: ที่ปรึกษาได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลน าเข้า และ  

การน าไปใช้ในการสร้างรายงาน (Report) และการวิเคราะห์งานขออนุญาต โดยจะเน้นฐานข้อมูล

ที่เชื่อมต่อกันโดยอาศัยคีย์หลัก ตามที่ระบุมาในบทที่ 3 ซึ่งตัวคีย์หลักนี้เอง จะท าให้ข้อมูลที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เชื่อมต่อกันได้ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลในระบบมีความเป็นระเบียบแบบ

แผน เมื่อดึงรายงานออกมาท าให้ไม่เกิดความสับสนในการแสดงผลและการตรวจสอบเพ่ือน าไปใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเป็นล าดับถัดไป 

• การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใหม่โดยอาศัย GIS ส าหรับการขออนุญาตงานทาง โดยผู้ใช้งาน

สามารถใส่ข้อมูล GIS ประกอบกับค าขออนุญาตงานทาง เพ่ือช่วยในการระบุต าแหน่งสถานที่หรือ 

Location ประกอบค าขอ ซึ่งจะช่วยผู้ใช้งานระบบ (User) หรือผู้มีอ านาจในการอนมุติค าขอใช้ใน

การตัดสินใจว่าจะอนุมัติค าขอประเภทนั้น ๆ หรือไม่ ข้อมูลสารทางสารสนเทศจะท าให้เห็นถึง

สภาพแวดล้อมประกอบค าอนุญาต ซึ่งอาจจะไม่สามารถเห็นภาพได้หากมีเพียงค าร้องและ

เอกสารประกอบเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ตัวระบบ GIS ที่ทางคณะที่ปรึกษาน ามาติดตั้ง  

ยังแสดงผลข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลพ้ืนที่ในเชิงตัวเลข ข้อมูลป้าย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ และ ข้อมูลขอบเขตของสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบ เป็นต้น ระบบข้อมูล GIS  

เชิงพ้ืนที่ประกอบเหล่านี้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ข้อมูลและผู้ตัดสินค าขออนุญาตงาน

ทาง ฐานข้อมูล GIS นั้น จะประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ แบ่งเป็น Layer ต่าง ๆ  

ตามประเภทการขอในแต่ละมาตรา อ้างอิงจากต าแหน่งและแผนที่จาก Google Satellite และ

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการขออนุญาตโดยใช้หมายเลขการขออนุญาตเป็น Key Attribute 

 

4.2 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ส ำหรับกำรขออนุญำตที่เกี่ยวกับทำงหลวง 

ส าหรับในส่วนนี้จะได้อธิบายถึงการพัฒนาระบบ e-service เพ่ือให้สามารถรองรับการให้บริการขอ

อนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในอนาคต โดยการด าเนินการในระยะแรกนี้ จะเน้นที่

การใช้งานส าหรับบุคลากรกรมทางหลวงเป็นหลัก เพ่ือให้สามารถด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

• ผู้ใช้งาน (บุคลากรกรมทางหลวง) สามารถใช้ระบบในการกรอกข้อมูลค าขออนุญาตและ

ด าเนินการขออนุญาตในแต่ละล าดับขั้นตอน 

• ใช้ในการเก็บ/แก้ไขข้อมูลค าขออนุญาตและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได ้
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• ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค าขออนุญาตและสร้างรายงานสรุปการด าเนินการขออนุญาตที่เกี่ยวกับ

ทางหลวง 

  

โดยผู้ใช้งาน (System Users) จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

• รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ) โดยผ่านส านักอ านวยความปลอดภัย 

• ส านักงานทางหลวง 

• แขวงทางหลวง 

• ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

 

ในแต่ละ User จะได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมภายในระบบได้ต่างกันอาทิเช่น ผู้ดูแลระบบจะ

สามารถสร้างและแก้ไขค าขออนุญาตตามมาตราต่าง ๆ รวมทั้งสามารถอับโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและ 

ใส่ข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าไปในระบบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถท าการอนุมัติค าขอประเภท  

นั้น ๆ ได้ โดยอ านาจในการอนุมัติค าขอแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับว่าค าขอนั้นถูกสร้างอยู่ในประเภทใด  

หากค าขอนั้น ถูกสร้างในระดับแขวงทางหลวง ผู้ที่อนุมัติได้คือ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง (ผอ.ขท.)  

หากค าขอนั้น อยู่ในระดับส านักงานทางหลวง จะต้องมีการอนุมัติจากในระดับแขวงทางหลวงก่อน  

และส่งต่อให้ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง (ผส.ทล.) อนุมัติเป็นล าดับถัดไป ซึ่งหากค าขอนั้น ต้องถูก

พิจารณาโดยส านักอ านวยความปลอดภัยแล้วจึงจะถูกส่งต่อให้ รองอธิบดีกรมทางหลวงพิจารณาเป็นล าดับ

ท้ายสุด 

 

4.2.1 เมนูหลักของระบบ e-service 

ส าหรับรูปแบบเว็บไซด์ของระบบให้บริการขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) มีเมนูหลักในการ

ท างานที่แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การสร้างค าขออนุญาต การตรวจสอบและดึ งข้อมูลสารสนเทศ และ 

การออกรายงาน ซึ่งสามารถรองรับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยมีการจัดเก็บลงใน Database อย่างเป็น

ระเบียบ ท าให้สามารถดึงออกมาดูได้โดยง่าย โดยเน้นไปที่ความรวดเร็วและสะดวกในการใช้งานระบบ  

ซึ่งแตกต่างจากระบบ HSMS และ e-service เดิมที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้  ทางคณะที่ปรึกษายัง

ออกแบบรายงานแสดงผลทางสถิติในรูปแบบใหม่ที่จะแสดงผลในลักษณะแผนภาพต่าง ๆ แบบ Visualization 

ให้เหมาะสมกับข้อมูลใน Database ผู้ใช้งานสามารถ Export หรือ ดาวน์โหลด ข้อมูลดิบหรือ Raw Data  

ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลรวมทั้งข้อมูลทางสถิติ กราฟต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศออกมาโดยง่าย อนึ่ง คณะที่

ปรึกษาจัดท าโครงสร้างการให้บริการขออนุญาตอันใหม่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาในล าดับถัดไปที่จะเน้นไปที่การให้

ประชาชนได้สามารถเข้าไปใช้งาน กรอกข้อมูลค าขออนุญาตและช าระเงินในระบบได้โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้
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ประหยัดต้นทุนในการด าเนินการ อีกท้ัง ยังป้องกันความผิดพลาดและจัดเก็บเอกสารทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อย

เป็นระเบียบอีกด้วย ภำพที่ 19 แสดงหน้าแรกของเว็บไซด์ 

 

 
ภำพที่ 19 หน้าหลักของระบบการให้บริการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวง 

 

4.2.2 กำรสร้ำงค ำขออนุญำต 

เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกประเภทค าขอตามมาตรา

และผู้มีอ านาจในการอนุมัติใน 9 มาตรา ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง  

โดยในแต่ละมาตราจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามอ านาจในการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ รองอธิบดี  

กรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง และผู้อ านวยการแขวงทางหลวง  โดยระบบการ

สร้างค าขออนุญาตใหม่นี้ ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับระบบการสร้างค าขออนุญาตใน e-service เดิม  

โดยจะให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดส าคัญในการยื่นค าขออนุญาต อันได้แก่ ข้อมูลของผู้ขอ แขวงทางหลวงและ

ส านักงานทางหลวงที่ยื่น วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการขออนุญาต เมื่อท าการกรอกข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ

เรียบร้อยผู้ใช้งานจะสามารถ Submit ค าขอนั้น โดยระบบจะสร้างหมายเลขค าขออัตโนมัติขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ดังที่แสดงในภำพที่ 20
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ภำพที่ 20 รายละเอียดการสร้างข้อมูลค าขออนุญาตในระบบ e-service ใหม่  
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 ส าหรับการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนั้น จะมีลักษณะคล้ายกับระบบ e-service เดิม 

โดยค าขอแต่ละมาตราจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันตามที่กรมทางหลวงก าหนด ดังที่แสดงใน 

ภำพที่ 21 นอกจากนี้ผู้ใช้งานจะสามารถระบุต าแหน่งที่ใช้ในการขออนุญาตด้วยตนเองในระบบสารสนเทศโดย

ใช้ Google Satellite Map ดังที่แสดงในภำพที่ 22  ท าให้ผู้พิจารณาค าขออนุญาตสามารถตรวจสอบต าแหน่ง

การขออนุญาตว่ามีความเหมาะสมต่อการอนุญาตในเบื้องต้นได้ ทางคณะที่ปรึกษาเห็นถึงความส าคัญของการ

น าตัวแผนที่สารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบใหม่นี้ เนื่องจากการยื่นค าขออนุญาตแบบเดิมท าได้เพียงให้ผู้ใช้งาน

ระบุต าแหน่งพิกัดโดยคร่าว ๆ ลงไปในในค าขออนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนออกไปจากต าแหน่ง

จริงได้ การระบุต าแหน่งทางสารสนเทศในระบบใหม่นี้  ท าให้ผู้พิจารณาสามารถเห็นภาพต าแหน่งการขอ

อนุญาตได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ครอบคลุมพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด ท าให้การพิจารณาอนุมัติ

หรือปฏิเสธค าขอมีความถูกต้องและแม่นย ามากข้ึน รวมทั้งลดความผิดพลาดจากการระบุต าแหน่งคลาดเคลื่อน

จากการกรอกข้อมูลในค าขออนุญาตเพียงอย่างเดียว 

 

 

 
ภำพที่ 21 การแนบเอกสารประกอบค าอนุญาต 
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ภำพที่ 22 การระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ประกอบค าร้องขออนุญาต 

 
4.2.3 กำรตรวจสอบและดึงข้อมูลสำรสนเทศ 

ในส่วนของการตรวจสอบและดึงข้อมูลสารสนเทศนั้น ที่ปรึกษาได้ท าการปรับปรุงการตรวจสอบและ

ดึงข้อมูลจากระบบ HSMS โดยเน้นให้สามารถท าการ Query ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถระบุ

วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เพ่ือค้นหาค าขออนุญาตที่ถูกยื่นในช่วงระยะเวลานั้น ผู้ใช้งานสามารถระบุประเภท

ค าขอรวมถึงสถานะข้อมูลของประเภทค าขอที่เลือกซึ่งแบ่งเป็นสามแบบได้แก่ อนุญาต ไม่อนุญาต และ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ นอกจากนี้  ผู้ ใช้งานยังสามารถระบุส านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง  

เพ่ือลดขอบเขตในการค้นหา ท าให้ค้นหาค าขออนุญาตที่ต้องการเจอได้ง่ ายขึ้น ส าหรับค าขอบางประเภทที่มี

หมายเหตุหรือมีการบันทึกข้อความพิเศษลงไปในแบบยื่นค าร้องขออนุญาต ผู้ใช้งานสามารถที่จะระบุ ค าส าคัญ 

หรือ Keyword ลงไปในช่องหมายเหตุ เพ่ือท าการดึงค าขอที่มีการบันทึกข้อความที่มีค าส าคัญออกมาได้  

คณะที่ปรึกษาเพ่ิมการค้นหาแบบสารสนเทศเข้าไปโดยให้ผู้ใช้งานระบุพิกัดของต าแหน่งขออนุญาตหรือ 

เขตพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจสอบ เพ่ือดึงค าขออนุญาตที่มีการระบุต าแหน่งการขออนุญาตในบริเวณนั้น ออกมาได้ 

ภำพที่ 23 แสดงถึงลักษณะการ Query เพ่ือใช้ในการค้นหาค าขออนุญาต 

 เมื่อท าการระบุวันที่ ประเภทค าขอ สถานะข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว ระบบจะ

แสดงลิสต์ค าขอที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ โดยในแต่ละค าขอจะแสดงหมายเลขค าขอ ชื่อผู้ขอ สถานะ

ค าขอ ส านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง ดังที่แสดงในภำพที่ 24 โดยคณะที่ปรึกษาตั้งใจว่าจะเพ่ิมข้อมูล

อ่ืน ๆ ที่ส าคัญอาทเิช่น ที่อยู่ เบอร์โทร หรืออีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ส าหรับการปรับปรุงระบบในอนาคตเพ่ือให้

ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบค าขออนุญาตในเบื้องต้นหรือสามารถติดต่อกับผู้ยื่นค าร้องโดยตรงได้ง่าย  

เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบการขออนุญาตจากในลิสต์ที่แสดงขึ้นมาแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกที่จะแก้ไข
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ค าขออนุญาตนั้น ๆ โดยกดปุ่ม แก้ไข ทางด้านขวาสุดของค าขออนุญาต โดยการแก้ไขค าขออนุญาตจะมี

ลักษณะคล้ายกับการสร้างค าขออนุญาต ซึ่งระบบจะให้ผู้ใช้งานได้ท าการแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือเพ่ิมข้อมูล

ใหม่เข้าไปในแบบค าร้องขออนุญาต รวมถึงการแก้ไขเอกสารเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ดังที่แสดงในภำพที่ 25 

 

 
ภำพที่ 23 การระบุข้อมูลเพ่ือใช้ในการดึงข้อมูล (Query) ค าขออนุญาต 

 

 
ภำพที่ 24 รายละเอียดค าขออนุญาตที่ไดจ้ากการดึงข้อมูลตามเงื่อนไข 
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ภำพที่ 25 การแก้ไขค าขออนุญาตเดิมท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 

 

4.2.4 กำรออกรำยงำนสรุป (Summary Report) 

 ที่ปรึกษาได้ท าการปรับปรุงรูปแบบการออกรายงานใหม่โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก  ๆ คือ  

ส่วนที่เป็น Interactive Graph ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานทางสถิติผ่านแผนภูมิ กราฟ กราฟิก และ 

อ่ืน ๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ และอีกส่วนที่จะเป็นตารางแสดงผลทางข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ

เพ่ือให้ผู้ใช้งานน าไปวิเคราะห์เพิ่มเติมข้ึน  

 ส าหรับเงื่อนไขในการออกรายงานมีความเรียบง่าย โดยในการออกรายงานในรูปแบบใหม่จะให้

ผู้ใช้งานได้ก าหนดเลือกส านักงานทางหลวง แขวงทางหลวง วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด ดังภำพที่ 26 หากไม่มี

มีการเลือกส านักงานทางหลวงหรือแขวงทางหลวงแต่มีการระบุวันที่เกิดขึ้น ระบบจะออกรายงานโดยภาพรวม 

ซึ่งแสดงสถิติค าขอของทุกส านักงานทางหลวงและทุกแขวงทางหลวงรวมกัน 

 

 
ภำพที่ 26 การสร้างเงื่อนไขในการออกรายงาน 
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 เมื่อผู้ใช้งานก าหนดเงื่อนไขในการออกรายงานเรียบเรียบร้อยจะสามารถเลือกได้ว่าจะออกรายงาน

ส่วน Interactive Graph หรือ ตารางแสดงผลทางข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

• แผนภูมิวงกลม (Pie Charts) แสดงสัดส่วนการขออนุญาตตามมาตราต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานจะเห็น

แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) สรุปจ านวนค าขอที่เกิดขึ้นตามประเภทมาตราต่าง ๆ เป็นร้อยละ 

โดยเมื่อท าการกดเข้าไปในแต่ละมาตรา ระบบจะท าการแสดงสัดส่วนที่แบ่งตามการอนุมัติลงไป

อีกระดับหนึ่ง ดังแสดงในภำพที่ 27 และ ภำพที่ 28 แผนภูมิวงกลมตัวนี้ สามารถช่วยให้

นักวิเคราะห์เห็นถึงสัดส่วนของค าร้องประเภทต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงแนวโน้มประเภทค าขอที่คาด

ว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต ท าให้สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่ องทรัพยากรและเจ้าหน้าที่   

เพ่ือช่วยในดูแลการขออนุญาตท าทางในมาตราที่มีคนขอเข้ามามาก นอกจากนี้  นักวิเคราะห์ยัง

สามารถใช้ข้อมูลสัดส่วนการอนุมัติของแต่ละมาตรามาตีความได้ถึงประเภทค าขอที่มีการอนุญาต

และไม่อนุญาตในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการตรวจสอบและน าไปใช้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน

การอนุมัติค าขอในอนาคตได้อีกด้วย 

 

 
ภำพที่ 27 Pile Chart แสดงสัดส่วนค าขอตามมาตราต่าง ๆ 
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ภำพที่ 28 Pile Chart แสดงสัดส่วนการอนุมัติตามค าขอชนิดนั้น 

 

• แผนภูมิแท่ง (Bar Charts) แสดงถึงจ านวนค าขออนุญาตตามมาตราต่าง ๆ   โดยแผนภูมิแท่งใน
รายงานจะแสดงถึงจ านวนค าขออนุญาต ซึ่งจะท าการเปรียบเทียบแต่ละชุดข้อมูลตามมาตรา 
ต่าง ๆ โดยในแกนนอนจะเป็นประเภทมาตราและแกนตั้งจะเป็นจ านวนค าขอทั้งหมด ในแต่ละ
มาตราจะแบ่งกราฟแท่งออกเป็นสองแท่ง แท่งด้านซ้ายจะมีลักษณะเป็น แผนภูมิแท่งแบบวาง
ซ้อนกันโดยแสดงถึงจ านวนค าขออนุญาตทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นจ านวนค าขอที่ได้รับอนุญาต 
จ านวนค าขอที่ไม่ได้รับอนุญาตและจ านวนค าขอที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ซึ่งสามารถสังเกตเห็น
ได้ด้วยลักษณะสีที่ต่างกัน ในขณะที่แท่งด้านขวาจะแสดงถึงจ านวนค าขอที่ล่าช้า จากการ
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง  ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตท าทางของ 
กรมทางหลวง พบว่า ในปัจจุบันมีความล่าช้าในการด าเนินการอนุมัติค าร้องขออนุญาตเป็น
จ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดความล่าช้าในการปิดงานในระบบและก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการด าเนินการก่อสร้างของผู้ยื่นค าร้อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการตรวจสอบถึงปัญหา
ของการล่าช้า ดังนั้น  คณะที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรมีการรายงานสถิติของค าขอที่ล่าช้า 
เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบในล าดับถัดไปดังที่แสดงในภำพที่ 29 
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ภำพที่ 29 กราฟแผนภูมิแท่งแสดงจ านวนค าขออนุญาตประเภทต่าง ๆ แบ่งตามการอนุมัติ 

 

• Box Plot แสดงระยะเวลาด าเนินการของแต่ละมาตรา โดยในส่วนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเก่ียวกับ
ระยะเวลาในการด าเนินการ (วัน) สถิติระยะเวลาในการด าเนินการจะถูกน าเสนอในรายงาน 
โดยการใช้ Box Plot ดังที่แสดงในภำพที่ 30 โดยในแกนตั้งจะแสดงจ านวนวันของการด าเนินการ
ในขณะที่แกนนอนจะเป็นประเภทของมาตราต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ Box จะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น
ช่วงจาก Percentile 25th ถึง Percentile 75th และแสดงค่าเฉลี่ย Average ของระยะเวลา
ด าเนินการนั้น ๆ ส าหรับประโยชน์ของการใช้ Box Plot นั้น ท าให้เห็นถึงการกระจายตัวของ
ข้อมูลที่ชัดเจน ท าให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาค านวณหาระยะเวลาด าเนินการโดยเฉลี่ยเพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงระยะเวลาด าเนินการให้น้อยลง 

 

 
ภำพที่ 30 Box Plot แสดงการกระจายตัวของระยะเวลาด าเนินการ 
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• แผนที่แสดงจุดที่มีการขออนุญาต ส าหรับแผนที่แสดงจุดที่มีการขออนุญาตนั้นเป็นอย่างสุดท้ายที่
จะแสดงในรายงานส่วนที่มีลักษณะ Interactive โดยแผนที่นี้ จะแสดงถึงจุด เส้นและพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ ที่มีการขออนุญาตเกิดขึ้นของทุกค าขอที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่ใช้ออก
รายงานก่อนหน้านี้  โดยแผนที่ จะใช้ เป็น  Google Satellite Map หรือ  Google Street  
ดังที่แสดงในภำพที่ 31 ที่มีลักษณะเดียวกันกับตอนสร้างค าขออนุญาต ส าหรับรายงาน
สารสนเทศนี้ ท าให้นักวิเคราะห์หรือผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของต าแหน่งที่มีการยื่นค าขออนุญาต
ทั้งหมด เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาเพ่ิมเติมว่าควรมีการอนุมัติค าขออนุญาตเพ่ิมเติม
ในบริเวณนั้นหรือไม่  

 

  
ภำพที่ 31 แผนที่แสดงต าแหน่งการขออนุญาตของทุกค าขอตามเงื่อนไขในการออกรายงาน 

 

• การออกรายงานในรูปแบบตารางเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมนั้น สามารถท าได้โดยเลือก

กดปุ่ม Download แล้ว ระบบจะออกรายงานในลักษณะที่เป็นตารางแสดงจ านวนค าขออนุญาต

ตามมาตราต่าง ๆ โดยจะแสดงสถิติจ านวนค าขอทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นจ านวนค าขอที่ได้รับการ

อนุญาต จ านวนค าขอที่ไม่ได้รับการอนุญาต และจ านวนค าขอที่อยู่ในระหว่างด าเนินการรวมถึง

จ านวนค าขอที่ล่าช้าในระบบ ดังที่แสดงในตำรำงที่ 25 โดยผู้ใช้งานจะสามารถ Download ไฟล์

ใน format .xlsx และ .csv ไปใช้งานได้โดยตรง 
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ตำรำงท่ี 28 ตัวอย่างสถิติจ านวนค าขออนุญาตประเภทต่าง ๆ แบ่งตามสถานะของการอนุมัติตามเงื่อนไขใน

การออกรายงาน 

ประเภทค าขอ อนุญาต ไม่อนุญาต ก าลังด าเนินการ ล่าชา้ ทั้งหมด 

มาตรา 37 58 6 35 48 147 

มาตรา 43 1 1 2 4 8 

มาตรา 49 3 1 3 2 9 

มาตรา 39 36 3 1 30 70 

มาตรา 47 59 1 286 334 680 

มาตรา 59 2 1 2 2 7 

มาตรา 48 33 3 94 39 169 

มาตรา 64 1 1 3 2 7 

มาตรา 39 5 2 0 2 9 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

  

5.1 สรุป 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

(1) การขออนุญาตสร้างทางเข้า-ออกโดยตรงเพ่ือเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 

• การอนุญาตสร้างทางเข้า-ออกโดยตรง หรือทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินควรพิจารณาความ

เหมาะสมตามล าดับของถนน ยกตัวอย่างเช่น ทางหลวงแผ่นดินที่มีล าดับชั้นที่ 1 และ 2  

เป็นทางหลวงที่มีลักษณะของการจราจรประเภทผ่านตรงจ านวนมาก และมีการออกแบบให้

มุ่งเน้นความคล่องตัวในการสัญจร ส่งผลให้มีการใช้ความเร็วบนทางหลวงทั้งสองล าดับชั้นสูง 

ดังนั้น การควบคุมทางเข้า-ออกโดยตรง ทางเชื่อม/ทางแยก หรือ การเปิดเกาะกลาง ควรที่จะ

ได้รับการพิจารณาอย่างรอบครอบและเหมาะสม 

• การออกแบบก่อสร้าง หรือการปรับปรุงทางเข้า-ออกโดยตรง ทางเชื่อม/ทางแยก และการเปิด

เกาะกลาง ควรค านึงถึงระยะมองเห็นของผู้ขับขี่ โดยระยะมองเห็นนี้ควรพิจารณาให้เป็นไปตาม

สามเหลี่ยมการมองเห็น (Sight Triangle) ที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสายทางหลัก และนอกจากนี้

ยังควรค านึงถึงชนิดของการจัดการทางเข้า -ออก เช่น ทางเข้า -ออกที่ ไม่มีการควบคุม  

ทางเข้า-ออกที่ควบคุมด้วยป้ายให้ทาง ทางเข้า-ออกที่ควบคุมด้วยป้ายหยุด การเลี้ยวขวาจาก 

ทางหลักเพ่ือเข้าทางเข้า-ออก และระยะมองเห็นของทางเชื่อมแบบเยื้อง เป็นต้น การควบคุม 

ทางเข้า-ออกท่ีต่างกัน มีผลท าให้การก าหนดระยะมองเห็นที่ปลอดภัยแตกต่างกัน 

• การอนุญาตให้มีทางเข้า-ออกโดยตรง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินในกรณีที่สภาพแวดล้อมเป็นพ้ืนที่

ชนบท/ชานเมืองสามารถท าได้ อย่างไรก็ตามระยะห่างจากทางเข้า-ออกโดยตรง ที่อยู่ใกล้กันควร

มีอย่างน้อย 150 เมตร กรณีท่ีระยะของทางเข้า-ออกโดยตรง ข้างเคียงมีระยะน้อยกว่า 150 เมตร 

ควรพิจารณาใช้จุดเชื่อมเข้าทางหลวงจุดเดียวกัน ส าหรับกลุ่มอาคารพาณิชย์/กลุ่มบ้านพักอาศัย 

ควรรวมทางเข้า-ออก และเชื่อมทางหลวงเป็นจุดเดียว ในกรณีสภาพแวดล้อมเป็นพ้ืนที่เมืองใน

ชนบท/เขตเมือง การเชื่อมเข้า-ออกโดยตรง ควรผ่านถนนคู่ขนาน (Frontage Road) 

• การก าหนดระยะปลอดภัยและต าแหน่งทางเข้า-ออก บริเวณทางเชื่อม/ทางแยกควรพิจารณาตาม

พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของทางแยก (Functional Area of Intersection) โดยที่ระยะก่อนถึง 
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เพื่อความปลอดภัยและประสิทธภิาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 1 โครงการ 

ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

90 

ทางแยก (Upstream) และระยะหลังจากทางผ่านแยกไปแล้ว (Downstream) ไม่ควรมีการเปิด

เกาะกลางหรือทางเข้า-ออก ในประเทศไทยระยะ Upstream ควรใช้ที่ขั้นต่ า 120 เมตร  

ในเขตเมือง และ 200 เมตร ในเขตชนบท ส่วนระยะ Downstream ควรใช้ขั้นต่ าเป็นระยะทางที่

เพียงพอในการหยุดรถอย่างปลอดภัยตามความเร็วของสายทางนั้น ๆ (Stopping Distance)  

• การออกแบบรัศมีโค้งของมุมทางเชื่อม/ทางแยก ให้พิจารณาวงเลี้ยวจากรถที่ใช้ออกแบบ  

(รถขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะใช้ทางเชื่อม/ทางแยก) และมุมของทางเชื่อม/ทางแยก โดยส่วนใหญ่

รูปแบบการเลี้ยวของรถที่เลือกในการออกแบบจะต้องห่างจากขอบทาง 1-2 ฟุต และที่ส าคัญ

รูปแบบการเลี้ยวของรถที่ออกแบบต้องไม่รุกล้ าช่องจราจรตรงข้ามหรือช่องจราจรใกล้เคียง  

• การเลือกรูปแบบของทางเชื่อม/ทางแยกว่าควรเป็นทางเชื่อมธรรมดา (Simple Junctions หรือ  

T-junctions) ทางเชื่อมแบบเกาะสี (Ghost Island Junctions) หรือ ทางเชื่อมแบบเกาะกลาง

จริง (Dualling Junctions) ผู้ออกแบบสามารถพิจารณาจากปริมาณจราจรของทั้งทางรองและ 

ทางหลักโดยใช้ค่าเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวันตลอดปีจากสองทิศทาง (Annual Average Daily 

Traffic, AADT) 

  (2) การประเมินผลกระทบของการจราจร 

• การพัฒนาที่ดินประเภทใด ๆ ที่ท าให้ปริมาณจราจรบนถนนโดยรอบเพ่ิมขึ้นถึงระดับตั้งแต่  

100 คัน/ชั่วโมง (ผลรวมของ Primary Trip และ Diverted Trip) ควรจ าเป็นต้องมีการศึกษา

และประเมินผลกระทบของการจราจร และควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่ใกล้เคียงของพ้ืนที่โครงการมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

- ความอ่อนไหวของพ้ืนที่ชุมชนบริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ 

- การพัฒนาดังกล่าวเพ่ิมการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ หรือคนเดินเท้า 

- เพ่ือความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและคนข่ีจักรยาน 

- ทาง เขา้-ออก อยู่ใกล้ทางแยก หรือจุดเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 

- โครงการมีจุดรับบัตร หรือจุดตรวจ บริเวณทางเข้าที่มีระยะห่างน้อยจนอาจท าให้เกิด

ปัญหาแถวคอยล้ าเข้ามาบนถนนหลักได้ 

• การพัฒนาที่ดินในบางประเภทที่ท าให้มีการเพ่ิมของปริมาณจราจรที่ต่ ากว่า 100 เที่ยว/ชม.  

แต่มีการดึงดูดการเดินทางในระดับที่สูง (ส่วนใหญ่แล้วเป็น  Pass-by Trip) เช่น สถานีบริการ

น้ ามันเชื้อเพลิง ศูนย์การค้าชุมชน ที่ตั้ งอยู่ทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างเมืองขนาดใหญ่   

ควรจ าเป็นต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 
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• กรอบเวลาและขนาดของพ้ืนที่ศึกษาส าหรับการประเมินผลกระทบของการจราจรให้พิจารณาจาก

ปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการพัฒนาที่ดินที่ขออนุญาต 

• ควรท าการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจรในวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์  

ทั้งเวลาเร่งด่วนเช้า เร่งด่วนเย็น และชั่วโมงที่มีการจราจรมาใช้บริการสูงสุดในพ้ืนที่ของการพัฒนา

นั้น ๆ  

• ในการการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร ให้พิจารณาความเพียงพอของที่จอดรถ 

และการเดินทางในรูปแบบอื่น เช่น คนเดินเท้า รถจักรยาน  รถขนส่งสาธารณะ   

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

(1) การขออนุญาตสร้างทางเข้า-ออกโดยตรง เพ่ือเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 

• ส านักงานทางหลวงหรือแขวงทางหลวงมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและพิจารณาการขออนุญาต

สร้างทางเข้า-ออกโดยตรง เพ่ือเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเงื่อนไขและแบบ

มาตรฐานทางเข้า-ออก ของกรมทางหลวง ถ้าทางเข้า -ออก ที่จะถูกสร้างมีรูปแบบอยู่

นอกเหนือจากแบบมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ให้ส านักงานทางหลวงหรือแขวงทางหลวงพิจารณาส่ง

แบบนั้น ๆ ไปยังส่วนกลางเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  

 (2) การประเมินผลกระทบของการจราจร 

• กรมทางหลวง ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และประเภทของการพัฒนาที่ดินที่ต้องมีการศึกษา

และประเมินผลกระทบของการจราจร พร้อมกับการขออนุญาตเชื่อมทาง 

• หนึ่งของปัญหาของการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร นั่นก็คือ  ข้อมูลปริมาณ

จราจรบนโครงข่ายทางหลวง และข้อมูลปริมาณจราจรเข้า -ออก จากพ้ืนที่ให้บริการของการ

พัฒนาที่ดินแบบต่าง ๆ  ดังนั้น ที่ปรึกษามีความเห็นว่า  

- กรมทางหลวง ควรพัฒนาคู่มืออัตราการเกิดการเดินทางและความต้องการที่จอดรถ ส าหรับ

การพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งให้มีปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนบนโครงข่ายทางหลวง

จนท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภัยตามมา และควรมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยทุก ๆ 5 ปี 

- กรมทางหลวง ควรก าหนดคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ เฉพาะและ 

ความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ในการส ารวจปริมาณจราจร 

• กรมทางหลวง ควรพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถท าการศึกษาและประเมินผลกระทบ

ของการจราจร โดยควรเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่งและมีประสบการณ์ด้านการ
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วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการจราจร และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์

และประเมินผลกระทบของการจราจรของกรมทางหลวงเป็นผู้จัด 

 

 (3) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการขออนุญาตที่เก่ียวกับทางหลวง 

• กรมทางหลวง ควรพิจารณาจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) จะท าให้ความสะดวก รวดเร็ว ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และเวลา มีความโปร่งใส  

ลดปัญหาการซ้ าซ้อนของการขออนุญาต ลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดปริมาณการใช้

กระดาษ รวมถึงผู้ขออนุญาตสามารถติดตามความคืบหน้าของการขออนุญาตได้ด้วยตนเอง  

ซึ่งระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตดังกล่าว จะสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อ

การตรวจสอบ อีกทั้งกรมทางหลวง สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนก่อสร้างเส้นทาง 

การซ่อมบ ารุงทาง และการจัดการจราจรและอ านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางได้อีกด้วย 

• การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในอนาคต 

ส าหรับการด าเนินการในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการขอ

อนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยเน้นที่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้

บุคคลากรของกรมทางหลวงใช้งานได้เป็นหลัก ในการด าเนินการขั้นต่อไปเพ่ือให้ประชาชนที่มา

ขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวงสามารถด าเนินการได้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จ าเป็นต้อง

มีการด าเนินการในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

- ปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบการให้บริการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงทั้ง 5 ส่วน  
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งในเรื่อง User Interface ที่ใช้งานได้โดยง่ายทั้งในส่วนของ
ประชาชนผู้ยื่นค าขออนุญาตและบุคลากรกรมทางหลวง และความสามารถในการรองรับ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการขออนุญาตของประชาชนทั่วประเทศ  รวมถึงการมีระบบ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Identification) เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ยืนยันตัวตนได้จากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card  

- ปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ Server ที่จะน ามาใช้ในการรองรับ
การด าเนินการในชั้นตอนต่าง ๆ ในการขออนุญาตแบบออนไลน์ โดยทางที่ปรึกษาจะได้ท าการ
วิเคราะห์จ านวนค าขออนุญาตในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการขออนุญาตแต่ละค าขอ 
เพ่ือใช้ในการประมาณการ Peak Load ที่ระบบ Server จะต้องรองรับได้สูงสุด และท าการ
ประเมินถึงข้อก าหนด (Specification) ของ Server ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (On Premise V.S. On Cloud) 
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- ระบบการเชื่อมต่อ (Internet) ที่มีความจุและความเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับการขอ
อนุญาตออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประมาณการณ์จากจ านวนค าขออนุญาตในอดีตที่
ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการขออนุญาตแต่ละค าขอ 

- ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security System) เช่นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 
ระบบส ารองข้อมูลที่ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

- ระเบียบปฏิบัติภายในของกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออนไลน์ เนื่องจาก
เอกสารบางส่วนจะถูกเปลี่ยนจากเอกสารแบบ Hardcopy เป็น Softcopy ที่มีอยู่เฉพาะใน
ระบบการให้บริการออนไลน์ 

- ระบบเชื่อมต่อการสถาบันการเงิน ในกรณีที่อนุญาตให้มีการช าระค่าบริการขออนุญาตผ่าน
ระบบให้บริการออนไลน์ได ้

- การจัดเตรียมบุคลากร/กลุ่มงานเพ่ือมาเป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่จะต้องมาดูแล
และจัดการระบบการให้บริการอนุญาตออนไลน์ซึ่งควรเป็นบุคลากรของกรมทางหลวง 
นอกจากนี้ควรมีการจัดเตรียมผู้ซ่อมบ ารุงระบบ (Maintenance Unit) ที่รับผิดชอบในการ
ซ่อมบ ารุ งระบบทั้ ง ในด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ เ พ่ือให้ ใช้ งานได้ เป็นปกติและ  
มีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของผู้ซ่อมบ ารุงระบบอาจเป็นบุคลากรของกรมทางหลวงหรือจ้าง
เหมาบริหารจากผู้ให้บริการภายนอกก็ได้ 

- การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถด าเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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