
คาํตอบที	ดีที	สุดของการพฒันาเเละจดัการถนน

บริการใหค้าํปรึกษาเชิงวศิวกรรม

Metropolitan Expressway Company Limited

Shutoko Engineering Company Limited Highway Technology Research Center



O เทคโนโลยก่ีอสร้างถนนภายใตส้ภาวะต่างๆ

O ประเมินโครงการโดยใชว้ิธีประมาณความ 

ตอ้งการการใชถ้นน

การตรวจสอบ 

& ซ่อมบํารุง

บริการใหค้าํปรึกษาทางวิศ

วกรรมของ

ทางบริษทั

O ใชว้ิธีการตรวจสอบ ประเมิน 

เเละซ่อมเเซมที	มีรากฐานมาจากประสบการณ์การใ

นการซ่อมบาํรุงถนนอนัยาวนานของเรา

งานวางแผน

& ก่อสร้าง

การควบคุม &

จัดการการจราจร

O 

เทคโนโลยคีวบคุมการจราจรที	เหมาะสมตามขนาด

เครือข่ายถนนของคุณ

O เทคโนโลย ีITS และ ETC  

กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway

สนับสนุนการพฒันา

เเละจดัการถนนของคุณ

กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway ที	ประกอบไปดว้ย บริษทั Metropolitan Expressway จาํกดั  

บริษทั Shutoko Engineering จาํกดั ศูนยว์จิยั Highway Technology 

เเละบริษทัอื	นๆในเครือสามารถจดัหาเทคโนโลยเีเละความรู้ในการก่อสร้างถนนจากประสบการ

ณ์ในการดูเเลถนนในนครหลวงโตเกียวอนัยาวนาน



ความเขม้เเขง็ในดา้นการจดัการถนนของกลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway

กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway 

เป็นผูจ้ดัการเครือข่ายทางด่วนนครหลวงที	รองรับกิจกรรมท

างสังคม-เศรษฐกิจต่างๆในนครโตเกียว

คุณลกัษณะสาํคญัของทางด่วนนี�คือความยาวที	มากกวา่ 300 

กม. (ซึ	 งกวา่ครึ	 งถกูใชง้านมานานกวา่ 30 ปี) โครงสร้างกวา่ 

90%ของถนนเป็นสะพานหรืออุโมงค์

เเละตอ้งรองรับรถประมาณ 1 ลา้นคนัต่อวนั

ทางกลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway 

ไดผ้สมผสานความชาํนาญในดา้นวศิวกรรมทอ้งถนนเขา้กั

บคุณลกัษณะเหล่านี�ผา่นทางการวางแผน ก่อสร้าง 

ซ่อมบาํรุง เเละควบคุมทางด่วนของทั�งเมือง กลุ่มบริษทั 

Metropolitan Expressway 

มุ่งหวงัที	จะสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถนนทั	วโลกโดยการใ
ระดบัพื�นดิน

คุณลกัษณะที	 �: 

ประมาณ 90% 
ของทางดว่นเป็นโครงสร้างส
ะพานหรือทางลอด 

สะพาน

อตัราส่วนความยาวถนนต่อชนิดโครงสร้าง 

(เดือนเมษายน พ.ศ. ����)

�� ปีขึ�นไป

อตัราส่วนความยาวถนนต่อระยะเวลาใชง้าน

เดือนเมษายน พ.ศ. ����

1962 1964 1993

บริเวณใกลท้างเชื	อมฮามาซากิบาชิ

(ช่วงโตเกียวโอลิมปิค)

2007 2009 2010
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ทางลอด

กึ	งใตดิ้น

คุณลกัษณะที	 �: 

กว่าครึ	 งของทางดว่นยาว ���
กม. 
ที	เปิดให้ใชง้านอยูถ่กูใชง้านม
านานกว่า �� ปี

40 - �� ปี

30- �� ปี

20 - �� ปี
10 - �� ปี

นอ้ยกว่า � ปี

เปิดให้บริการทางด่วนนครหลวง
(เคียวบาชิ – ชิบาอุระ)

เปิดสะพานเรนโบวบ์ริจ

เปิดอุโมงคย์ามาเตะ เริ	มใชง้านระบบควบคุมการจราจรแบบใหม่ AISS’09 เปิดทางเชื	อมโอฮาชิ

เครือข่ายทางด่วนนครหลวง

แผนที	แสดงรายละเอียดของเส้นทางวงแหวน

ภายใน และเส้นทางใกลเ้คียง 

อธิบายสญัลกัษณ์

เส้นทางที	ใหบ้ริการ

เส้นทางที	กาํลงัก่อสร้าง

สายฮารุมิ สายคาวาซากิ

สายวงแหวนโยโกฮาม่าเหนือสายวงแหวนชินากาวา่กลาง

สายวงแหวนโยโกฮาม่าตะวนัตกเฉียงเหนือ



การวางแผนเส้นทาง
เราให้คาํแนะนําในเชิงวิศวกรรมเกี�ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพเชิงราคาของการวางแผนเส้นทาง 

โดยคาํนึงถึงการเลอืกโครงสร้างที�เหมาะสมที�สุด และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายนอก

สิ� งที� เรามอบให้คุณได้ :

คาํเเนะนําทางด้านวศิวกรรมเกี�ยวกั

บการวางเเผน 

ออกเเบบเเละก่อสร้างถนนในสถาน

ที�เเออดั

ทางด่วนนครหลวงไดรั้บการวางเเผนเเละสร้างใ

การสรา้งทางเชื�อมเหนือแมนํ่�า 
(ทางเชื�อมเอโดบาช)ิ

โครงสรา้งแบบหลายชั �น
(ทางเชื�อมฮาโคซาก)ิ

คาํเเนะนาํทางดา้นวศิวกรรมเกี	ยวกบัการวางเเผน 

ออกเเบบเเละก่อสร้างถนนโดยคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของพื�นที	เพื	อลดผลกระทบที	จะเกิดกบัการจราจรในพื�นที	ในขณะที	ทาํการก่อสร้าง

ทาํการเลือกโครงสร้างถนนเเบบต่างๆโดยคาํนึ

งถึงขอ้จาํกดัของพื�นที	เพื	อลดผลกระทบของเส้

นทางจราจรที	มีอยูเ่เลว้

ทางเชื�อมขนาดเลก็ในเขตที�พกัอาศยั
(ทางเชื�อมโอฮาชกิรนี)

อุโมงคย์าวใตถ้นนภายในเมอืง 
(อุโมงคย์ามาเตะ) 

คาํเเนะนาํทางดา้นวศิวกรรมเกี	ยวกบัการออกเเบบเเละควบคุมระบ

บป้องกนัภยัในอุโมงค์

ระบบทางด่วนนครหลวงประกอบไปดว้ยถนนลอ

ดอุโมงคห์ลากหลายรูปเเบบ 

รวมไปถึงอุโมงคล์อดผ่านเมืองที	ยาวถึง 20 กม. 

เราไดท้าํการติดตั�งเเละใชง้านระบบป้องกนัภยัขั�น

สูงภายในอุโมงค์

ระบบจะตรวจจบัเปลวไฟหรืออุบติัเหคุภายในอุโม

งคโ์ดยอตัโนมติัเเละเเจง้เหตุไม่พึงประสงคด์งักล่า

วเเก่ผูใ้ชอุ้โมงค์

กลอ้ง CCTV โทรศพัทฉุ์กเฉิน

อุปกรณ์ป้องกนัภยัภายในอุโมงค์ อุปกรณ์ฉีดนํ�า

04

การวางแผน & ก่อสร้าง

กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway ใหบ้ริการดา้นเทคนิคเกี	ยวกบัการสร้างถนนภายใตส้ภาวะต่างๆ 

ทั�งถนนในเมืองใหญ่เเละนอกเมือง



การประเมนิการสร้าง/ปรับปรุงถนน

เราใหบ้ริการประเมินโครงการสร้าง/ปรับปรุงถนนของท่าน 

คุณลกัษณะของการจราจรในเมืองที	มีประชากรคบัคั	งจะถูกนาํมาใชค้าํนวณเมื	อมีการวเิคราะห์ความตอ้งการใชถ้นน

สามารถประมาณปริมาณจราจรได้โด

ยคาํนึงถึงการใช้งาน/คุณลกัษณะของ

ทางด่วน

การประมาณการเปลี	ยนเเปลงของปริมาณจราจรที	เกี	ยวขอ้งกบัการสร้าง/ปรับปรุงถน
น

ปรมิาณจราจรเพิ�มขึ�น
ปริมาณจราจรลดลง                                                                                
กปริมาณจราจรไม่เปลี�ยนแปลง

การประมาณการลดความแออดัที	เกี	ยวขอ้งกบัการสร้าง/ปรับปรุงถนน

ความเร็วในการเคลื�อนที�น้อยกว่า �� กม./ชม.
ความเร็วในการเคลื�อนที�มากว่ �� กม./ชม แต่น้อยกว่า ��กม./ชม..
ความเร็วในการเคลื�อนที�มากกว่า �� กม./ชม.

เสนอมาตรการลดความแออดัของการจราจร
เราเสนอแผนการที	มีประสิทธิภาพในการลดความเเออดัภายในเขตที	เกิดการติดขดัเป็นประจาํ 

โดยใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์อตัราการไหลของการจราจร เเละเรายงัสามารถช่วยในการวางเเผนเเละออกเเบบการลดความเเออดั วเิคราะห์ผล 

เเละยื	นเสนอวธีิการก่อสร้างที	จะมีผลกระทบต่อการไหลของการจราจรนอ้ยที	สุด

เรามีบริการใหค้าํเเนะนาํทางดา้นวิศวกรรมเกี	ยวกบัการวางเเผน ออกเเบบเเละใชง้านมาตรการลดความเเออดับนทางด่วน
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การวดัประสิทธิภาพของการจราจรที	ที	แเพิ	มขึ�นโดยร่วนส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั

AfterBefore

การวดัประสิทธิภาพของการจราจรที	เพิ	มขึ�นโดยเพิ	มเลนอีก � เลน

ก่อน

หลงั

เขตนครโตเกยีวเขตนครโตเกยีว
สามารถประมาณปริมาณจราจรได้โด

ยคาํนึงถึงการใช้งาน/คุณลกัษณะของ

ทางด่วน

การประมาณการเปลี	ยนเเปลงของปริมาณจราจรที	เกี	ยวขอ้งกบัการสร้าง/ปรับปรุงถน
น

ปรมิาณจราจรเพิ�มขึ�น
ปริมาณจราจรลดลง                                                                                
ปริมาณจราจรไม่เปลี�ยนแปลง

การประมาณการลดความแออดัที	เกี	ยวขอ้งกบัการสร้าง/ปรับปรุงถนน

ความเร็วในการเคลื�อนที�น้อยกว่า �� กม./ชม.
ความเร็วในการเคลื�อนที�มากกว่า �� กม./ชม แต่น้อยกว่า ��กม./ชม..
ความเร็วในการเคลื�อนที�มากกว่า �� กม./ชม.

เรามีบริการใหค้าํเเนะนาํทางดา้นวิศวกรรมเกี	ยวกบัการวางเเผน ออกเเบบเเละใชง้านมาตรการลดความเเออดับนทางด่วน
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แสดงประสิทธิภาพของการจราจรทีเพิ	มขึ�นโดยรวมส่วนต่างๆเขา้ดว้ย
กนั

AfterBefore
หลงั

เขตนครโตเกยีวเขตนครโตเกยีว

หลงั

แสดงประสิทธิภาพของการจราจรที	เพิ	มขึ�นโดยเพิ	มเลนอีก � เลน

ก่อน
ก่อน

สว่นที�ขยายเพิ�ม

สว่นแคบชองเลน 
(รวมกนัทางด้านขวา) 

สว่นแคบของเลน 
(รวมกนัทางด้านซ้าย) 



t /
l

ระบบซ่อมบํารุง

เราบริการให้คําแนะนําเชิงวิศวกรรมในระบบซ่อมบํารุงถนน เช่นงานตรวจสอบ ประเมิน และซ่อม 

โดยใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์จริงกว่า 50 ปีของเรา

ระบบเกบ็ข้อมูล / 
ระบบฐานข้อมูล

การวางแผนซ่อมบํารุง
เราบริการใหค้าํแนะนาํเชิงวิศวกรรมเพื	อสนบัสนุนการสร้างแผนซ่อมบาํรุงที	เหมาะสม 

เช่น สาํหรับงานตรวจสอบ งานซ่อม งานบริหารจดัการทรัพยากร 

ตามชนิดและขนาดของโครงสร้างถนน  

ระบบ
ซ่อมบาํรงุ

ออกแบบและดาํเนิ
นการซ่อมแซมตรวจสอบ / 

ประเมิน

ตรวจสอบ / ประเมิน
สามารถเสนอวิธีการตรวจสอบและ

ประเมินหาความเสียหายในโครงส

ร้างแต่ละชนิด 

รวมไปถึงการวิเคราะห์รายละเอียดเ

พื	อหาสาเหตุของความเสียหายและ

วางแผนการซ่อมแซมและเสริมควา

มแขง็แรง

Flowchart of asset management
งานตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบกึ�งอัตโนมัติ
สําหรับ Deck แบบเหล็กแผ่น

ตรวจจบัรอยร้าวจากการลา้แบบ 

Through-Deck ในส่วน 

Orthotropic Deck 

แบบเหลก็กลา้และบนัทึกผลการ

ตรวจสอบดว้ยการใชง้านหวัตรว

จ SAUT

Pole-camera Hammer sounding
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เทคโนโลยีตรวจสอบระดบัสูงของเรา

การตรวจสอบ & ซ่อมบํารุง
บริษทั Metropolitan Expressway 

สามารถสนับสนุนงานซ่อมบาํรุงถนนของคุณในแต่ละขั�นตอนได้โดยใช้ความชาํนาญในด้านที	 เกี	ยวข้องของเรา

อุปกรณ์ Pole Camera และ Hammer Sounding สําหรับทาํการตรวจสอบในที�สูง

ใชอุ้ปกรณ์ประเภท Pole Camera 

และ Hammer Sounding 

ในการตรวจสอบบริเวณที	ไม่สาม

ารถเขา้ไปตรวจสอบระยะใกลไ้ด้

ใช้การประมวลผลภาพด้วยระบบดจิิตอลในขั�นตอนตรวจสอบและป

ระเมนิค่า

สภาพของโครงสร้าง

จะถูกบนัทึก 

ตรวจสอบและวิเครา

ะห์อย่างแม่นยาํโดยใ

ชเ้ทคโนโลยีจับภาพ

และประมวลผลดว้ย

ระบบดิจิตอล

ควาบคมุการก่อสร้
าง/

ควบคมุคณุภาพ
วางแผน

ซ่อมบาํรงุ

ตั�งเป้าหมายการจดัการ

ฐานขอ้มูล 

รายการอุปกรณ์ 

รายการตรวจสอ

บ 

รายการซ่อมแซ

ม 

ขอ้มูลงบประมา

ระบบจกัการของแต่ละงาน

ตั�งเป้าหมายการจดัการ

ตั�งเป้าหมายการของแตล่ะงาน

เกบ็ขอ้มลูการตรวจสอบ

ระบบจดัการของแต่ละงาน

เลือกผูด้าํเนินการซ่อม

ระบบจดัการแบบเบด็เสร็จ

กาํหนดแผนการซ่อม

ดาํเนินการตามแผนซ่อม

ตรวจงาน

ปรับปรุงและแกไ้ข

แผนผงัการจดัการทรัพยากร

ซ่อมฉุกเ

ฉิน 



ระบบเกบ็ข้อมลู / ฐานข้อมูล

เราใหบ้ริการช่วยเหลือในการตั�งระบบฐา

นขอ้มูลที	จะจดัการขอ้มูลแต่ละประเภทที	เ

กี	ยวขอ้งกบั เครื	องมือ การตรวจสอบ 

และงานซ่อม 

สามารถนาํฐานขอ้มูลนี�มาใชร่้วมกบังานซ่

อมบาํรุงและเสริมประสิทธิภาพใหม้ากขึ�

น 

และช่วยในการเกบ็ขอ้มูลเกี	ยวกบัทรัพยา

กรในการสร้างถนน
ฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัท Metropolitan Expressway (MEMTIS)

MEMTIS:Metropolitan Expressway Maintenance Technical Information System

การควบคุมงานก่อสร้าง/

ควบคุมคุณภาพ
สามารถใหบ้ริการเชิงวิศวกรรมเกี	ยวกบัการควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ 

เพื	อรับรองคุณภาพงานที	ระดบัสูงและดาํเนินงานก่อสร้างอยา่งปลอดภยั
การตรวจสอบการจดัว

างรีบาร์

การออกแบบและการก่อสร้างในงานซ่อม

เราจะช่วยมอบวธีิการที	เหมาะสมที	สุดในการออกแบบและการก่อสร้างในงานซ่อมหรือ

งานเสริมความแขง็แรงตามประเภทของความเสียหายที	เกิดขึ�น การเสรมิแผน่คอนกรตี

ด้วย Ultrasonic (SAUT) เทคโนโลยีตรวจสอบรอยร้าวจากการล้าระยะไกล

สามารถทาํการตรวจสอบก

ารแพร่กระจายของรอยร้าว

จากการลา้ของโครงสร้างเ

หล็กกลา้จากระยะไกลในร

ะยะยาวไดด้ว้ยเทคโนโลยี

การตรวจสอบระยะไกล
【ส่วนประกอบของระบบ】

1.  เซนเซอร์ตรวจจบัรอยร้าวจากการลา้
2. อุปกรณ์ส่งขอ้มูล
3. เทอร์มินลัแบบพกพา

เครื	องตรวจสอบกึ	งอตัโนมติั

ดว้ย Ultrasonic (SAUT)
ขั �นตอนของการใชค้ลื�นอดัยดืหยุน่

การตรวจสอบรอยรา้วจากการลา้ระยะไกล
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การตรวจสอบสถานะการเติมซีเมนต์ในลวดอัดแรงแนวขวาง

การเติมซีเมนตใ์นลวดอดัแ

รงแนวขวางในสะพานคอ

นกรีตแบบอดัแรงจะถูกปร

ะเมินโดยคลื	นอดัยืดหยุน่ 

( Impact Elastic Wave) 

จากการใชค้อ้นกระแทก

คอ้น

แผน่เหลก็

Accelerometer 
สาํหรับสร้างคลื	น 

เซนเซอร์ AE 
สาํหรับกระจายสัญ
ญาณ ตวัขยายสัญญาณขั�

นตน้

ลวดอดัแรงแนวขวาง

วางแผนการตรวจสอบ

ทาํการตรวจสอบ วางแผนซ่อมแซม ทาํการซ่อมแซม

ผลการซ่อมแซม

ขอ้มูล

ขอ้มูลเบื�องตน้

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

(สาํหรับซ่อมแซม)

ขอ้มูลเบื�องตน้

ระบบขอ้มูลอุปกรณ์

ขอ้มลูอุปกรณ์

(จาํนวน / รูปร่าง / วสัดุ) 

ระบบขอ้มูลการตรวจสอบ ระบบขอ้มูลการซ่อมบาํรุง

ผลการซ่อมบาํรุงระบบขอ้มลูการตรวจสอบ 

(ระดบั / ขอ้สรุป) 

ระบบจดัการบนัทึกแบบแปลนแ



ระบบชั�งนํ�าหนักแนวแกนอตัโนมัติ

จกัรยานยนต์

สายตรวจ

รถขอ้ความป้ายไ

ฟ

เครื�องตรวจจบัรถ
ยนต์

ระบบควบคุมการจราจร

เราให้คาํปรึกษาในการวางแผน ติดตั�ง ปรับปรุง และควบคุมระบบให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูค้วบคุมดูแลถนน ตั�งแต่ระบบแบบ 

Stand-Alone ไปจนถึงระบบควบคุมการจราจรขั�นสูง

ทาํการปรับปรุงการใหบ้ริการลกูคา้และการจดัการจราจรโดยการรวบรวม ประมวลผล 

และแสดงขอ้มลูการจราจร 
ระบบควบคุมการจราจร

ระบบตรวจจับเหตุผิดปกติแบบอตัโนมัติ กลุ่มจักรยานยนต์สายตรวจ /
รถข้อความป้ายไฟ

กลุ่มจกัรยานยนตส์ายตรวจสามารถไปถึงที	เกิดเหตุได้

อยา่งรวดเร็วแมร้ถติด 

รถยนตแ์บบมีขอ้ความป้ายไฟจะสามารถแจง้เตือนอนั

ตรายแก่ผูใ้ชถ้นนรายอื	นๆได้

ระบบนี� สามารถตรวจจบัเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ 

รวมไปถึง รถที	เคลื	อนที	ช้า รถที	หยดุเคลื	อนที	

และรถที	วิ	งยอ้นศรโดยการประมวลผลภาพจากกลอ้ง 

CCTV และแจง้แก่ผูค้วบคุมการจราจร

ระบบนี�จะถูกติดตั�งที	บริเวณด่านเก็บเงินเพื	อตรวจส

อบรถที	นํ� าหนกัเกิน 

ซึ	 งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ถนน

เครื	 องชั	งนํ� าหนักแนวแกน

ตวัอยา่งการประมวลผลจากภาพ

(รถหยุดเคลื	อนที	) กลอ้ง
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การให้ข้อมูลจราจร

ป้ายแสดงขอ้ความแบบเปลี�ยนขอ้ความได้

ป้ายแสดงขอ้มลูแบบแผนภาพ

เวปไซต์

การประมวลผลข้อมูลจราจร

หอ้งควบคมุการจราจร

หน่วยประมวลผลกลาง

เกบ็ข้อมูลการจราจร

รถสายตรวจ

กลอ้ง CCTVโทรศพัทฉุ์กเฉนิ

การควบคุม & จัดการการจราจร
กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway สามารถใหบ้ริการเสนอแผนการสาํหรับการปรับปรุง

และเพิ	มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการเสน้ทาง

ระบบชั�งนํ�าหนักแนวแกนอตัโนมัติ

จกัรยานยนต์

สายตรวจ

รถขอ้ความป้ายไ

ฟ

ตวัตรวจจบัยานพ
าหนะ



ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติั (ETC)
เราสามารถให้บริการขั�นต้นเกี�ยวกบัเครื�อง ETC และเสนอการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการสื�อสารด้วยระบบวทิยุของ ETC โดยใช้ประสบการณ์อนัยาวนานในการใช้เครื�อง ETC 

ที�มคีวามละเอยีดอ่อน ซึ�งจะต้องรองรับรถในระบบ ETC มากกว่า 900,000 คนัต่อวนั (อัตราการใช้งาน ETC 90%)

การติดตั �ง ETC
เราสามารถใหก้ารสนบัสนุนในการติดตั�ง ETC รวมไปถึงการยื	นเสนอเพื	อก่อสร้าง 

และระบบ Free Flow ETC 

เราสามารถใหก้ารสนบัสนุนในการออกแบบรายละเอียด 

ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพของระบบ ETC

ETC ที�ส่วนทางเข้า ETC ที�ส่วนทางออก

�� พฤษภาคม ����(พฤ.)16:00 24 ม.ค.���� (พฤ.)16:00

อตัราการใชง้าน ETC = 1% อตัราการใชง้าน ETC = 80%

การลดความหนาแน่นที�ดา่นจา่ยเงนิ

การเสริมเสถียรภาพของระบบ ETC

เราสามารถเสนอการวธีิการลดความผดิพลาดในการสื	อสารได ้(วดัความเขม้ขน้สนามแม่เหลก็ 

วดัการรั	วของคลื	นแม่เหลก็ไฟฟ้า ฯลฯ)

เราสามารถเสนอการรักษาความปลอดภยัในการเกบ็ค่าผา่นทางไดท้ ั�งสาํหรับตวัระบบและการควบคุ

ม

การวดัความเขม้ขน้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

การวดัความเขม้ขน้สนา
มแม่เหล็กไฟฟ้า
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เครื�องตรวจจบัรถ

อุปกรณ์ไรส้าย
(เสาอากาศ)

ป้ายแสดงรมิถนน

กลอ้งวงจรปิด

หน่วยควบคุมที�สว่นขาออก

จอแสดงเลนของ ETC

เครื�อง ETC ตดิตั �งในรถยนต์บตัร ETC

การติดตั�งแบบเบื�องตน้ของเครื	อง

ดูดคลื	นแม่เหล็กไฟฟ้า



ถนนลาดยางคุณภาพสูง

(ถนนลาดยาง Porous Asphalt) 

ถนนลาดยางคุณภาพสูงนี� เป็นมากกวา่ถนนลาดยางทั	ว

ๆไป 

มนัช่วยลดเสียงจากการสูบอากาศไดเ้นื	องจากอากาศร

ะหวา่งผวิถนนสามารถออกไปทางรูเลก็ๆบนผวิถนนไ

ด้

นอกจากนี�ยงัช่วยให้นํ�าฝนสามารถไหลผา่นถนนลาดย

างไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ช่วยให้สามารถมองเห็นเส้นบอกทางไดอ้ยา่งชดัเจนใน

อากาศที�ลอยขึ�
นมา

ถนนลาดยางทั �วไป

แผงกั �นเสยีง แผ่นเก็บเสียงใต้ผนังสาํหรบัทางลอด

ถนนลาดยางคุณภาพสงู

ระบบระบายอากาศ
เราให้บริการ ระบบกาํจดั NO2 และSPM ( สารแขวนลอย) 

สาํหรับอุปกรณ์ระบายอากาศภายในอุโมงคจ์ะช่วยกาํจดั NO2 และSPM 

ที	มาจากรถยนตไ์ดเ้กือบทั�งหมด

ระบบกําจดั NO2 เครื�องดกัฝุน่แบบไฟฟ้าสถติ

อปุกรณ์ดแูลความปลอดภยับนถนน
เราใหบ้ริการตรวจวดัการเสริมความปลอดภยับนถนนโดยการติดตั�งแผน่สะทอ้นแสงเตือนทางโคง้และแสดงสีบนถนนสาํหรับสถานที	ที	มอีบุติัเหตเุกดิขึ�นบอ่ย 

และสามารถบริการใหค้วามรู้ในการขบัขี	อยา่งปลอดภยัแก่ผูข้บัขี	เป็นระยะ ซึ	งอาจเป็นในรูปแบบแคมเปญรณรงคต่์างๆ

การรณรงค์เพื�อความปลอด

ภัยบนท้องถนน

โครงการ โตเกียวสมาร์ทไดรเวอร์

เป็นการรณรงคท์ี	จดัต ั�งโดยผูใ้ชท้าง

ด่วนนครหลวงโดยตั�งเป้าหมายที	การ

ลดการเกิดอุบติัเหตุโดยการเพิ	มควา

มใส่ใจต่อกนัในระหวา่งขบัรถ

อปุกรณ์เสริมความปลอดภยับนท้อง

แผน่สะทอ้นแสงเตือนทางโคง้

แผงกั�นเสียง

และแผ่นเกบ็เสียงใต้ผนัง 

สามารถลดเสียงรบกวนที	เกิดจากทางด่วนไดด้ว้ยการติ

ดตั�งแผงกั�นเสียงซึ	 งมีความสามารถในการกนัเสียงสูงร่

วมกบัแผน่เกบ็เสียงใตผ้นงัในกรณีที	เป็นทางลอด

ตวัเกบ็เสยีง
เครื�องกําจดั NOx ความเขม้ขน้ตํ�า

ที�กรอง SPM (เครื�องดกัฝุน่ไฟฟ้า)

พดัลมระบายอากาศ

กอ่นกาํจดั หลงักาํจดั

หอระบายอากาศ

สถานีระบายอากาศ

ป้ายแจง้เตือนรถติด สญัลกัษณ์ของแคมเปญ
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ถนนลาดยางคุณภาพสูง ถนนลาดยางทั	วไ
ป

ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม & การจราจร

กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway ให้บริการเทคโนโลยีเพื	อส่งเสริมการขบัขี	อยา่งปลอดภยัและมาตรการสาํหรับรักษาสภาพแวดลอ้มริมทอ้งถนน 



การจัดส่งผู้เชี�ยวชาญ / จัดงานสัมมนา

เราสามารถให้การสนับสนุนการสร้างถนนในต่างประเทศด้วยวธีิการต่างๆได้ 

เช่นการจัดส่งผู้เชี�ยวชาญหรือการจดังานสัมมนาที�เกี�ยวข้องกบัโครงสร้างภายในของถนน

หวัข้อหลกัของการฝึกงาน / ศึกษาดงูาน
・การวางเส้นทาง
・เทคโนโลยก่ีอสร้างสะพาน/อุโมงค์
・การตรวจสอบโครงสร้าง
・เทคนิคการซ่อมบาํรุงและการจดัการ
・ระบบควบคุมการจราจร
・ระบบ ETC 
・มาตรการเพื	อความปลอดภยัในการใชถ้นน

การฝึกการการตรวจสอบภายในศนูยฝึ์ก

ศูนยฝึ์กงานสาํหรับฝึกความสามารถในการตรวจสอบความเสียหา

ยของโครงสร้างถูกจดัตั�งขึ�นเพื	อพฒันาความสามารถในการตรวจ

สอบ 

ผูฝึ้กจะไดรั้บความรู้ที	จาํเป็นต่อการตรวจและประเมินความเสียหา

ยต่างๆ

การดูงาน /โปรแกรมฝึกงาน

เรารับการเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานเกี�ยวกับถนนและผู้ควบคุมดูแลท้องถนนจากต่างประเทศ ที�ทางด่วนที�กําลังเปิดให้บริการหรืออยู่ระหว่างก่อสร้างของเรา

และเรายงัรับการส่งบุคลากรเพื�อฝึกงานด้วยเทคโนโลยขีองเรา

การศกึษาดงูานการฝึกงาน การศกึษาดงูาน

งานสมันาในอนิโดนีเซยี งานสมัมนาในประเทศไทย การจาํลองการตรวจสอบภายในงานสมัมนา
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กิจกรรมอื�นๆ
กลุ่มบริษทั Metropolitan Expressway ยนิดีรับการเขา้ดูงานจากหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้งกบัการทาํถนนจากประเทศต่าง  ๆ

เพื	อให้โอกาสในการฝึกงานและผลิตผูเ้ชี	ยวชาญใหม้ากขึ�น



งานวางแผนพฒันาถนน วางแผนเส้นทางและออกแบบ วางแผนงานตรวจสอบ วางแผนงานซ่อมบาํรุงและเสริมความแข็งแรง

วิจยัและศึกษาการควบคุมงานจราจร (ITS)

Shutoko Engineering Co., Ltd.
งานตรวจสอบ (แบบตามช่วงเวลา ประจาํวนั และฉุกเฉิน) / งานประเมิน การประเมินความสมบูรณ์ของทางด่วน

การประเมินความจาํเป็นในงานซ่อมบาํรุง การประมาณการเสื	อมสภาพ ออกแบบการซ่อมบาํรุงและเสริมความแข็งแกร่งครั� งใหญ่

พฒันาเทคโนโลยีการตรวจสอบ ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง

Highway Technology Research Center
สร้าง/ควบคุมระบบจดัการทรัพยากร ตรวจสอบ (ละเอียด/ทั	วไป)

ประเมินความสมบูรณ์ / การเสื	อมสภาพ   ออกแบบ   R&D เทคโนโลยีขั�นสูง

ส่งเสริมกิจกรรมเกี	ยวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ( จดัคอร์สสอน / ฝึกงาน)  

Shutoko Maintenance West Tokyo Co.,Ltd.
Shutoko Maintenance East Tokyo Co., Ltd.
Shutoko Maintenance Kanagawa Co., Ltd.

Shutoko Electrical Maintenance Co., Ltd.
Shutoko ETC Maintenance Co., Ltd. 
Shutoko Machinery Maintenance Co., Ltd.

วางแผนและดําเนินการซ่อมบํารงุโครงสรา้งถนน ตรวจสอบและซ่อมบํารงุอปุกรณ์บนทอ้งถนน

C o n t a c t s
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