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 ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง และตัวชี้ วั ด
ความส าเร็จ ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 ท า ง ห ล ว ง พิ เ ศ ษ ร ะ ห ว่ า ง เ มื อ ง
หมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี – พัทยา 
มีการระบายรถ เพ่ือการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่ พ้ืนที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
ส่งเสริมนโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
นโยบาย EEC และนโยบาย National e- Payment 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จคือ มีผู้ใช้ทางช าระ
ค่ า ธ รรม เนี ยมผ่ านทางด้ วย ระบบ เงิ น
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห รื อ  Electronic Toll 
Collection System (ETC) จ านวน 90% 
ภายในปี พ.ศ. 2568 
 เพ่ือน าไปสู่การเป็น “SMART Transport” 
แบบยั่งยืน การระบายรถหน้าด่านฯ ได้ดี 
จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของภาคขนส่งที่ เป็นไป 
ตามเป้าหมายตามความตกลงปารีส ที่รัฐบาล



 

ไทยได้ก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 
2573 
 แนวคิด มุมมอง ของนางสาวเกวลิน 
วังศิริไพศาล 
 เป้าหมายการเข้ารับราชการ เพ่ือมี
ส่วนร่วมด า เนินงานให้ประชาชนไทยมี
ความสุข 
 มองภาพรวมของประเทศ มุ่งการท างาน 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ใช้หัวใจคิดว่า
ประชาชนต้องการอะไร ใช้ทรัพยากรที่มี
อย่ างคุ้มค่า  เ พ่ือสร้างผลลัพธ์ เชิ ง  High 
Value, Low Budget 
 เพ่ือก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การน าเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ แต่สิ่งส าคัญที่
ต้องพัฒนาควบคู่กับไปคือเรื่องคน ในการ
ตระหนักรู้ (People Awareness) ให้มีจิตใจ
ที่จะพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีร่วมกัน  
ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน 
(Public Private People) โดยการปลูกฝัง
ตั้ งแต่ปฐมวัย และเริ่มท าได้ด้ วยตัว เอง 
ในทุกคน 
 ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่มี เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 
 การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เป็นสิ่งส าคัญ ควรมองความส าเร็จของประเทศ
ร่วมกัน 

 ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จาก
การฝึกอบรม  
 “SMART Nation” คือ การด าเนินการ
กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์เป็นความสุขของประชาชน (หรือการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี) ในชาติอย่างยั่งยืน 
 “Sustainable” ความยั่งยืนเกิดจาก
สมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม 
 “ SMART Transportation”  คื อ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่เป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกมิติ ในการพัฒนา
ให้สามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 
 “Think Big, Start Small, Act 
Fast” แนวความคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศไทย 
ให้ไปสู่การเป็น SMART NATION หรือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
หมายถึง ควรใช้เวลาในการวางแผน/R&D  
ให้มากเพียงพอ มองภาพใหญ่ของประเทศ
แบบองค์รวม (Holistic) และเพ่ือให้การด าเนินการ 
ใด ๆ ข้ามผ่านปัญหา/อุปสรรคไปได้นั้น  
การเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ด้วยโครงการน าร่อง 
(Pilot Project) นั้นหากเกิดความผิดพลาด 
ยังสามารถยกเลิก หรือแก้ไขให้กลับมาได้
อย่างไม่ต้องสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
ท้ายสุดคือการเริ่มท าต้องเร็ว หากกลัวการผิดพลาด



 

จนไม่กล้าที่จะเริ่มท าแล้ว การพัฒนาก็จะเกิด
ได้ช้า 
 “People Awareness” คืออีกหนึ่ง
หัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ ต้องเริ่มต้น 
จากทุกคนมีความตระหนักรู้ ร่วมกันมุ่งไปสู่
เป้าหมาย ทิศทาง เดียวกันเพ่ือการพัฒนาใน
ประเทศชาติ   ไม่จ า เป็นต้องให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน “Public Private 
People” ส่วนใดส่วนหนึ่งด าเนินการเพียง
เพราะเป็นหน้าที่ แต่ทุกคนสามารถเอาใจใส่
ช่วยกันท าหน้าที่แทนกันได้ เพ่ือให้เกิดผลให้
ชาติไทยพัฒนาร่วมกัน 
 การน ามาประยุกต์ใช้กับงานราชการ 
 เริ่มจากการน าหลักคิด “Think Big, 
Start Small, Act Fast” มาประยุกต์ใช้กับ
งานที่รับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล รวมถึงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและ 
สิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอน และเทคนิค รวมไปถึงการสร้าง
ความตระหนักรู้  “People Awareness” 
ของประชาชนไทย ให้ เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การเป็น “SMART Transport” 
“SMART NATION” ในแบบที่ยั่งยืน “Sustainable” 
 หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง  กระทรวง
คมนาคม กรมทางหลวง (กองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง) 
 กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก 
 กระทรวงพลังงาน  
 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง 
(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) 
 แผนด าเนินงาน และประโยชน์ที่
ได้รับ 
 การน าความรู้มาใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรืองานของ 
กรมทางหลวงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
 จากการน านโยบายรัฐ เรื่อง โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor, EEC) มา
เชื่อมโยงกับการน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ครั้งนี้ กรมทางหลวง จะเป็นลิงค์เชื่อมต่อ
ส าคัญในการมีส่วนให้นโยบาย EEC ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากภาครัฐได้ลงทุนสูงในแผน 
การพัฒนาพ้ืนที่  EEC หากการคมนาคม
ขนส่งระหว่างจังหวัดไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายต้อง
เกิดการติดขัด ไม่ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบ
เป็นอย่างมาก และในทางกลับกัน ถ้าหาก
หน่วยงานสามารถหาวิธีการบริหารจัดการให้
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่าง
ราบรื่น ปลอดภัย คล่องตัว รวดเร็ว (Smooth)  
แล้วนั้น จะส่งผลในเชิงบวก และท าให้
นโยบายรัฐ ไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสุข และ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ดีเยี่ยม 



 

 มาตรการแรกที่สามารถด าเนินการได้
ทันที แบบ “Less is more” เมื่อด าเนินการ
แล้วจะเกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางและ
เป็นหัวใจส าคัญของการเชื่อมโยงพ้ืนที่ลงทุน
ที่ภาครัฐวางเป้าหมายส าหรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน คือ การบริหารจัดการ
การขนส่ง EEC ระยะเร่งด่วน 
 เนื่องด้วยเส้นทางหลักที่ ใช้ ในการ
คมนาคมขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 นั้น ได้แก่ ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ 
-พัทยา และจะขยายถึงมาบตาพุดใน พ.ศ.
2563 นั้น เพ่ือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ส่วนมาก 
เ ป็ น ร ถยนต์ ที่ นั่ ง ส่ ว นบุ คคล  ส ามารถ 
เดินทางผ่านช่องทางพิเศษไปสู่พ้ืนที่ EEC ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการการขนส่ง EEC ระยะเร่ งด่วนจะ
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้ระบบการเก็บ
ค่ า ผ่ านทาง พิ เ ศษแบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
( Electronic Toll Collection System: 
ETCs) หรือ ระบบค่าผ่านทางพิเศษบัตร
อัตโนมัติ Easy Pass และ M-pass เนื่องจาก
เป็นวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในระยะเวลาอันสั้น และ
ไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ือท าการเวนคืนที่ดิน

ของประชาชนส าหรับน ามาใช้เป็นเขตทาง
และก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
ผ่านทางเพ่ิมเติมอีกประการหนึ่ง 
 จากข้อมูลสถิติระดับการให้บริการ
ของด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพบว่าสามารถ
ให้บริการเฉลี่ย 350 คัน/ ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง 
ส าหรับช่องทางเงินสด และสามารถให้บริการเฉลี่ย 
800-1,200 คัน/ ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง ส าหรับ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETC จากสถิติ
ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าช่อง ETC สามารถให้บริการได้ 
2 - 3 เท่าของช่องเงินสด ซึ่งใช้ระบายการจราจร  
บนทางหลวงพิเศษบริเวณหน้าด่านได้เป็น
อย่างดี โดยปัจจุบันทางกองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้มีการเตรียมพร้อมใน
การขยายตั วของผู้ ใช้ บริ การช่ อง  ETC  
เป็นอย่างดี เช่น การให้ใช้ Tag M-Pass โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม Tag แต่อย่างใด เป็นต้น 
หากแต่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้ทาง
เ พ่ิม “People Awareness” ให้ทุกคนมี
ความตระหนักรู้ ร่วมกันมุ่งไปสู่ เป้าหมาย 
ทิศทาง เดียวกันเพ่ือการพัฒนาในประเทศชาติ  
โดยการหันมาใช้การช าระเงินค่าผ่านทางด้วย
ระบบ ETC จะสามารถลดเวลาในการเดินทาง  
การระบายรถบริ เวณหน้าด่านคล่องตัว  
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็น
นัยส าคัญ อีกทั้งจะส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ 



 

EEC เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิผล 
 จึงขอน าเสนอแผนด าเนินการเพ่ือให้
เ กิ ด  SMART Transportation ใ น ส่ ว น ที่
ส่งเสริมนโยบายรัฐ EEC ดังนี้ 

  จากรูปจะเห็นภาพรวมแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายรถบริเวณหน้าด่าน
เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง อย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 2 ปี ช่วงที่ 
2 ระยะเวลา 7 ปี และช่วงสุดท้าย ช่วงที่ 3  
 เฟสที่ 1 เริ่มในปี พ.ศ. 2561 น าเอา
ความคิดการส่งเสริมและดึงดูดใจให้ประชาชน
ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่  ที่ ช่ วยให้การ
คมนาคมขนส่ งติ ดขัดหน้ าด่ านน้อยลง  
โดยการลดอัตราค่าผ่านทางส าหรับผู้ที่ช าระ
เงินด้วยระบบ ETC 20% และเก็บราคาปกติ
ส าหรับช่องเงินสด (การเสนอมาตรการเช่นนี้ 
ได้ค านึงถึงความเป็นไปได้ของพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ทางว่าการลดราคาส าหรับผู้ช าระค่าผ่าน
ทางด้วย ETC จะดึงดูดใจมากกว่า การเพ่ิม

ราคาส าหรับผู้ช าระอัตราค่าผ่านทางด้วยเงินสด) 
โดยการด าเนินการในเฟสนี้จะสามารถเพ่ิม
ผู้ใช้ทางให้ปรับเปลี่ยนจากระบบการช าระ
เงินหน้าด่านฯ ด้วยเงินสด เป็นการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETC ได้ถึง ร้อยละ 
50 ถึง 70 ของปัจจุบันและจะเพ่ิมอัตราการ
ระบายรถหน้าด่านฯ ได้ เฉลี่ ย 650 คัน/
ชั่วโมง/ 1 ช่องทาง ซึ่งสูงกว่าการระบายรถ
ด้วยการช าระช่องเงินสดถึง 2 เท่า 
 เฟสที่ 2 เริ่มในปี พ.ศ. 2563 น าเอา
ระบบ ERP ของสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ ในแนวคิด 
Road Pricing ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจาย
ปริมาณรถที่ใช้บริการตามช่วงเวลา เช่น 
ช่วงเวลาเร่งด่วน ETC จะเก็บราคามากกว่า
ช่วงเวลาปกติหรือที่ไม่เร่งด่วน และส าหรับ
ช่องเงินสดจะเริ่มใช้มาตรการเพ่ิมอัตราค่า
ผ่านทางมากขึ้น 20% เพ่ือให้ผู้ใช้ทางสนใจ
ใช้ ETC มากกว่าช่องเงินสด โดยการด าเนินการ 
ในเฟสนี้คาดว่าจะสามารถเพ่ิมระดับการ
ให้บริการ ได้มากถึงร้อยละ 20 ของเฟสแรก 
นับได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 เฟสที่ 3 เริ่มในปี พ.ศ. 2568 น าเอา
แนวความคิดที่ว่า ผู้ใช้ทางส่วนใหญ่นิยมช าระ
อัตราค่าผ่านทางด้วย ETC แล้ว ยกเว้นผู้ใช้ทาง
ส่วนน้อย ดังนั้นจะเริ่มน าระบบ Penalty มาใช้ 
คือ ผู้ที่ช าระอัตราค่าผ่านทางด้วย ETC จะเก็บ
ในอัตราปกติ และหากช าระด้วยเงินสดจะเก็บ



 

ในอัตราสูงสุดของระยะทางเส้นทางนั้น ๆ  
โดยการด าเนินการในเฟสนี้ซึ่ ง เป็นเฟส
สุดท้าย คาดว่าจะสามารถสร้าง Smart 
Transport ให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ด้วยความร่วมมือทั้งฝ่ายหน่วยงานราชการ และ
ประชาชน 
 ด้วยแผนการด าเนินงานเตรียมรองรับ
การเดินทางและการขนส่งสินค้า ให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ เข้าถึงแหล่งเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 
การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
พ้ืนที่ EEC ไม่เพียงแต่สามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรคับคั่ง รองรับปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้นมากตามการเจริญเติบโตของประเทศไทย  
แต่ยังสามารถตอบโจทย์นโยบายรัฐ สร้าง 
SMART Transport ให้ประเทศไทย ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 ปัจจัยสนับสนุนหรือสิ่งที่เป็นปัญหา/
อุปสรรค 
 สิ่งที่สนับสนุนในการน าความรู้มาใช้/
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 นโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
 นโยบายรัฐบาลโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 นโยบาย National e-Payment 
 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงคมนาคม ยุ ทธศาสตร์ 
กรมทางหลวงมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

สามารถน าเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้บริการประชาชน มุ่งสู่
การเป็น SMART NATION ได้อย่างเป็นขั้นตอน 
 เป้ าหมายตามความตกลงปารี ส  
ที่รัฐบาลไทยได้ก าหนดเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 
ภายในปี 2573 
 สิ่งที่ เป็นปัญหาอุปสรรคในการน า
ความรู้มาใช้/ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 คว า ม เ ชื่ อ มั่ น  ( Trust)  ข อ ง ภ า ค
ประชาชนต่อหน่วยงานราชการมีน้อย 
 ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่ล้าสมัย อาจ
ท าให้เกิดการพัฒนาที่ช้า หรือยากในการ
พัฒนา 
 แหล่ ง เ งิ นทุ นส าหรั บการ พัฒนา
ประเทศไปสู่ “SMART NATION” 
 เทคโนโลยีที่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลง
ให้ทันต่อการให้บริการประชาชน 
 ปัจจัยความส าเร็จ 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้บริการประชาชน มุ่งสู่การเป็น 
Sustainable Environmental Transportation  
หรือ Green Transport ได้อย่างแท้จริงนั้น 
ปัจจัยความส าเร็จมีดังต่อไปนี้ 
 การสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ของ
ภาคประชาชนต่อหน่วยงานราชการ 
 การปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ ให้
มี ค ว ามทั นสมั ย  ต่ อกา ร เปลี่ ย นแปล ง



 

อันรวดเร็วของโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
ตรวจสอบได ้
 จัดสรรแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนา
ประเทศไปสู่ “Sustainable Environmental 
Transportation” (ลงทุนส่วนน้อย เพ่ือได้
ผลประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ
อย่างยิ่งใหญ)่ 
 แหล่งเงินทุนส าหรับแผนข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเสนอเพ่ือพิจารณาใช้
เงินทุนฯ จากกระทรวงพลังงาน หรือ งบจาก
แหล่งอ่ืนใดที่เหมาะสม 
 การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงให้
ทันตอ่การให้บริการประชาชน 
 


