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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากผลการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการจราจรและอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในเขตทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงใหเห็นปจจัยและสภาวะตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพการจราจรและ
จํานวนอุบัติเหตุและโอกาสการเกิด
ลักษณะทางกายภาพของโครงขายถนนภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอมูลอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนน พรอมลงสนามเพื่อทําการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลทางสถิติจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เริ่มตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งเปนวัน
แรกของการเปดใหบริการทาอากาศยานเชิงพาณิชย จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 พบวามี
อุบัติเหตุจราจรทางถนนเกิดขึ้นบนโครงขายถนนทั้งหมด 135 ครั้ง สามารถกําหนดบริเวณหรือจุด
อันตรายบนถนน ได 6 จุด อยูบนถนนสุวรรณภูมิสาย 2 (เสนทางจากยกระดับรมเกลา และถนนกิ่ง
แกว) จํานวน 4 จุด และบนถนนสุวรรณภูมิสาย 3 (เสนทางไปสูถนนบางนา-ตราด) จํานวน 2 จุด
สวนขอแนะนําที่ไดใหไวเปนวิธีการแกไขปญหาเชิงวิศวกรรมจราจรเปนสวนใหญที่จะชวยเพิ่ม
ศั ก ยภาพในการให บ ริ ก ารของท า อากาศยานฯ ให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ จ ะต อ งทํ า การ
ตรวจสอบสถานการณดานอุบัติเหตุในชวงหลังการดําเนินมาตรการแกไข
อีกทั้งจากผลการวิเคราะหปญหาในดานการจัดการจราจร ที่พิจารณาเฉพาะดานความ
ลาชาที่ทางแยก ที่ถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญ และเปนจุดที่มีปญหาดานการจราจรมากที่สุด
การศึกษาไดเก็บขอมูลปริมาณการจราจร ณ.บริเวณทางแยกทั้ง 3 แหง ที่มีการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร ซึ่งไดทําการแยกประเภทของยานพาหนะที่วิ่งผานทางแยก ในเวลาเรงดวนทั้งชวงเชา
(7:15 - 8:15น.) และชวงเย็น (16:00-17:00 น.) มาวิเคราะหดวยโปรแกรม SYNCHRO 5 ซึ่งเปน
โปรแกรมที่ใชในการจัดการดานการจราจร สําหรับการวิจัยนี้ เพื่อใชหาคาระดับการใหบริการ ซึ่ง
ผลจากการประมวลผลที่ไดหลังจากนําขอมูลปริมาณการจราจร และขอมูลดานกายภาพของถนน
รวมถึงทิศทางการจราจรแตละเสนทางที่ปรากฏในสนาม แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่ทําการวิจัย มี
การติดขัดของการจราจรบนทางแยกศูนยขนสงในชั่วโมงเรงดวนทั้งชวงเชา และชวงเย็น และยังพบ
อีกวาการลดลงของปริมาณรถบรรทุก 10 ลอและรถพวง จากการที่มีขอบังคับไมอนุญาตใหวิ่งเขา
ภายในเขตทาอากาศยานฯ ยกระดับคาเฉลี่ยการติดขัดใหลดลง
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5.2 ขอเสนอแนะ
1. การรณรงคและประชาสัมพันธใหผูขับขี่เขาใจถึงกฎหมายระเบียบขอบังคับในการใชรถ
ใชถนนทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ
2. เขมงวดกับผูขับขี่ที่ฝาฝนกฎจราจร ใหใชรถใชถนนตามกฎระเบียบขอบังคับ โดยให
คําแนะนําหรือฝกอบรม
3. ควรปรับปรุงใหมีแบบฟอรมในการเก็บบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจราจรใหมีความครบถวน
ชัดเจน
4.
ควรจัดใหมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทางถนน ทางกายภาพ เชนการ
มองเห็นปายจราจร ระบบแสงสวาง การทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจรบนผิวถนน เปนตน
5.
ครบถวน

ควรจัดใหมีการเก็บบันทึกตามรายการในแบบฟอรมบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจราจรให

6. สํารวจ / ปรับ ความยาวของรอบสัญญาณไฟจราจรใหมีความเหมาะสมกับชวงเวลา
7.ควรกํ า หนดมาตรการแก ไ ข และจั ด ลํ า ดั บ การแก ไ ข ให ใ ห เ ป น มาตรการแก ไ ขที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการติดตามผลจากมาตรการการแกไข
8.ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทําดานเก็บคาธรรมเนียมบนทางเขาและออกของ
ถนนภายในทาอากาศยานฯ ทั้ง 4 สายหลัก อาทิ การพิจารณาเลือกเก็บคาธรรมเนียมรถที่วิ่งผาน
เพื่อใชในสําหรับบํารุงรักษาถนนภายในเขตทาอากาศยานฯ ซึ่งจะชวยทําใหถนนมีสภาพดีอยู
ตลอดเวลา สํ า หรั บ รถได รั บ อนุ ญ าตให ผ า นแล ว จะมี ช อ งทางพิ เ ศษสํ า หรั บ เข า ออกเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการเขาออก อีกทั้งยังเปนการควบคุมปริมาณรถเขา และออกในสถานที่สําคัญๆ จะใช
ดานเก็บคาธรรมเนียมเพื่อจัดการและบริหารการจราจร พรอมการระแวดระวังปญหาเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย อีกทางหนึ่ง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเขาออกและตําแหนงการติดตั้งดานเก็บคาธรรมเนียมสามารถ
ชวยการบริหารจัดการดานจราจรและการควบคุมความเร็วของยานพาหนะมีความเปนไปไดและมี
ประสิทธิภาพ อนึ่งหากเทคโนโลยีดังกลาวนําใชรวมกันบัตรคาจอดรถ ที่อาคารจอดรถ ก็จะชวย
ลดคาใชจายในการจางเหมาเจาหนาที่เก็บเงินจอดรถที่ อาคารสถานที่จอดรถไปอีกทางหนึ่ง
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