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บทคดัย่อ 
การพัฒนาเมืองหรือพืน้ท่ีเศรษฐกิจบริเวณกว้างย่อมก่อให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของจ านวนยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้า  - ออก
พืน้ท่ี ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญมากประการหน่ึงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองและแหล่งเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสัญจรบนท้อง
ถนนท่ีมากขึน้ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด การจัดการระบบสัญญาณไฟจราจรเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้รับความนิยมมาก  
ท่ีจะช่วยลดความล่าช้าเฉลี่ยของยวดยานและความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง ในงานวิจัยนีไ้ด้มีการศึกษาระบบการ
ประสานงานสัญญาณไฟจราจรเพ่ือปรับปรุงสภาพการจราจรและลดจ านวนจุดตัดบนถนนสายหลัก บริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ (ห้างสรรพสินค้า) บนถนนพระราชด าริ ช่วงระหว่างแยกถนนพระราชด าริ – ถนนเพชรอุทัย – ทางด่วนศรีรัช ไปจนถึง
แยกโรงพยาบาลปิยะเวท โดยใช้โปรแกรมจ าลองสภาพจราจรในระดับมหภาค Synchro ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ในการจ าลองการ
ประสานสัญญาณไฟ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจในปัจจุบันมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง
โดยใช้เทคนิคและตัวแปรต่าง ๆ ในการประเมิน ผลจากการศึกษาคร้ังนีแ้สดงให้เห็นว่าการประสานสัญญาณไฟน้ันเป็นแนวทางใน
การลดความล่าช้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงพืน้ท่ีเศรษฐกิจ ช่วยปรับปรุงสภาพการจราจรและลดจุดตัดบนทางเดินรถสายหลกั 
ค าส าคญั: สญัญาณไฟจราจร, แบบจ าลองสภาพการจราจรระดบัมหภาค, การประสานสญัญาณไฟจราจรร่วม, Synchro 
 

ABSTRACT 
Developing a city or a wide area in the economic will result in an increase in the number of vehicles - especially the enter in and exit out at 
the city. This is one of the most important problems that will affect road traffic, causing traffic congestion. The main approach is to increase 
promote the usage of the mass transit system. However, reducing traffic congestion on major roadway coordinate is also very important as 
well.  Improving the intersection operation to accommodate increased usage and increasing the coordination system of the system is an 
accepted solution.  In this research work, a traffic signal coordination study is conducted to improve a traffic flow condition and to reduce 
the number of stops on the main roadway. A case study of The Royal Initiate Project Road of His Majesty King Rama IX (Pra Ratchadumri 
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Road) between Pra Ratchadumri Road – Phet Uthai Road – Si Rat Expressway Intersection and Piyavate Hospital Intersection. Synchro – 
a traffic signal coordination simulation software is used to experiment and test for this technique. A result of this study shows that applying 
the traffic signal coordination technique does help improve traffic flow conditions and reduce vehicle stops on this main corridor. 
KEYWORDS: Traffic Signal, Traffic Macro Simulation Model, Traffic Signal Coordination, Synchro   
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัหลายประเทศใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงของประเทศ 
การพฒันาเมืองหรือพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนับตั้ งแต่มีการประกาศใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. 2504 ส่งผลใหก้รุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางความเจริญทุกดา้นของประเทศ ทั้ง
ดา้นการคา้ การลงทุน การจา้งงาน การศึกษา การท่องเท่ียว ตลอดจนการเมืองการปกครอง และยงัเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุด
ของประเทศไทยดว้ย การท่ีมีกิจกรรมทุกรูปแบบกระจุกตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ส่งผลใหใ้นปัจจุบนักรุงเทพมหานครก าลงัประสบกบั
ปัญหาการจราจรติดขดัและมีแนวโน้มว่าปัญหาจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความตอ้งการในการเดินทางของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ - ออกพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากประการหน่ึงท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อการพฒันาเมืองและแหล่งเศรษฐกิจอีกทั้งยงักระทบไปจนถึงการสัญจรบนทอ้งถนนท่ีมากข้ึนท าใหเ้กิดปัญหาจราจรติดขดั และ
เน่ืองจากปัญหาจราจรเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้นซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีหรือ
พฤติกรรมของผูข้บัข่ี ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหลาย ๆ แนวทางมาใชร่้วมกนั ไดแ้ก่ การเพ่ิมช่องทางจราจร การ
ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร การส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและบริการท่ีครอบคลุมทั่วถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่เพ่ือพฒันาระบบขนส่ง เป็นตน้ แต่แนวทางแกไ้ขซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก คือ การจดัการและการติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจร ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการลดความล่าชา้เฉล่ียของยวดยานทั้งหมดและความน่าจะเป็นของการเกิดอุบติัเหตุใหน้อ้ยลง เน่ืองจากไป
ลดจุดท่ีก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ในกระแสจราจร สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการควบคุมการสัญจรของรถและคนขา้ม
ถนนเพ่ือจดัการจราจรในแต่ละทิศทางใหเ้หมาะสม ดงันั้นการออกแบบและการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในทางแยกต่าง ๆ จะตอ้งมี
การศึกษาและการออกแบบใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑจึ์งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจราจร 

ปริมาณจราจรท่ีหนาแน่นในชัว่โมงเร่งด่วนบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจรก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั การควบคุมท่ี
ผิดพลาดเพียงเลก็นอ้ยมกัส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ในกรณีท่ีปริมาณความตอ้งการการเดินทางใกลเ้คียงหรือมากเกินความสามารถ
ของสัญญาณไฟ วิธีการควบคุมจะเปล่ียนจากการมุ่งเนน้การลดความล่าชา้และความต่อเน่ืองของสัญญาณไฟไปเป็นการบริหาร
จดัการความยาวแถวคอยและลดผลกระทบสู่ทางแยกขา้งเคียง 

งานวิจัยน้ีจึงไดถู้กจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นการศึกษาระบบการประสานสัญญาณไฟจราจรบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจ 
(ห้างสรรพสินคา้) โดยใชโ้ปรแกรมจ าลองสภาพจราจรในระดบัมหภาค Synchro ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถใชใ้นการประสาน
สญัญาณไฟจราจรไดดี้ท่ีสุด โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บส ารวจในปัจจุบนัมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง
โดยมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบกบัปริมาณจราจรบนถนนสายหลกันอ้ยท่ีสุด  
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การพจิารณาการตดิตั้งสัญญาณไฟจราจร 
 ทางแยกโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะตามการควบคุมจราจร คือ ทางแยกแบบมีสญัญาณไฟจราจรและทางแยก 
แบบไม่มีสัญญาณไฟจราจร ซ่ึงทางแยกแบบไม่มีสัญญาณไฟจราจรน้ีอาจถูกพิจารณาปรับใหเ้ป็นแยกแบบควบคุมดว้ยสัญญาณไฟ
จราจรได ้โดยสามารถอา้งอิงแนวทางของ Manual on Uniform Traffic Control Devices for Street and Highway [1] (MUTCD) ของ 
FHWA เรียกวา่ Signal Warrant เป็นการพิจารณาความเหมาะสมวา่ควรติดตั้งสัญญาณไฟบนทางแยกนั้นหรือไม่ตามเง่ือนไขต่าง ๆ 
ซ่ึงไดแ้บ่งตวัแปรการพิจารณาไว ้ดงัน้ี 

Warrant 1 ปริมาณจราจรรอบ 8 ชัว่โมง แสดงถึงความตอ้งการสญัญาณไฟส าหรับสถาพจราจรส าหรับ 8 ชัว่โมงต่อวนั 
Warrant 2 ปริมาณจราจรรอบ 4 ชัว่โมง ส าหรับทางแยกท่ีปริมาณจราจรตอ้งการสญัญาณไฟนอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง 
Warrant 3 ปริมาณจราจรช่วงชัว่โมงสูงสุด  
Warrant 4 ปริมาณจราจรผูส้ญัจรทางเทา้ผา่นทางแยก 
Warrant 5 ปริมาณผูส้ญัจรผา่นเพ่ือไปยงัสถานศึกษา (กรณีมีสถานศึกษาอยูใ่นบริเวณทางแยก) 
Warrant 6 การประสานสญัญาณไฟกบัทางแยกใกลเ้คียง ** 
Warrant 7 สถิติการเกิดอุบติัเหตุ 
Warrant 8 โครงข่ายถนน 
 

2.2 การควบคุมจราจรทีท่างแยก 
การควบคุมการจราจรท่ีทางแยกท่ีมีประสิทธิภาพจะประกอบไปดว้ย ป้ายจราจร (Traffic Signs)  เคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืน

ทาง (Pavement Markings) การใชก้ฎพ้ืนฐานของการขบัข่ี (ไม่มีการควบคุม) เช่น ถา้มีรถอ่ืนอยูก่่อนแลว้ใหร้ถท่ีอยูก่่อนไดไ้ปก่อน 
แต่ถา้มาถึงพร้อมกนัและไม่มีรถอยูใ่นทางแยกใหร้ถท่ีอยูด่า้นซา้ยไปก่อน (พรบ. จราจรทางบก 2522) การก าหนดสิทธิผา่น (Right 
of way) เช่น ป้ายใหท้าง ป้ายหยดุ เป็นตน้ ตลอดจนการใชส้ญัญาณไฟจราจร  

วตัถุประสงคห์ลกัในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกคือเพ่ือจดัการกระแสจราจรท่ีติดขดักนับริเวณทางแยกให้
สามารถเดินทางผ่านไปไดอ้ย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพไม่เกิดความล่าชา้ในการเดินทางโดยแยกกระแสจราจรให้ใชพ้ื้นท่ี
ร่วมกนับริเวณทางแยกคนละช่วงเวลา จากประวติัพบวา่สัญญาณไฟจราจรตวัแรกถูกติดตั้งท่ีหนา้รัฐสภาของประเทศองักฤษในปี 
1868 หลงัจากนั้นเป็นตน้มาเทคโนโลยไีดถู้กน ามาพฒันาระบบการควบคุมสญัญาณไฟจราจรอยา่งต่อเน่ือง การควบคุมสญัญาณไฟ
สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะของวิธีการก าหนดสัญญาณไฟในแต่ละจงัหวะ [2] ไดแ้ก่ (1) การควบคุมแบบคงท่ี (Fixed-time) : 
จงัหวะสัญญาณไฟจะถูกเลือกจากรูปแบบของจงัหวะสัญญาณไฟจราจรท่ีไดอ้อกแบบไวล่้วงหนา้ โดยใชข้อ้มูลท่ีเก็บมาก่อนใน
อดีต ดงันั้นหากมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการจราจร การควบคุมแบบคงท่ีจะไม่สามารถปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจราจร (2) 
การควบคุมแบบตอบสนอง (Actuated Control) : การควบคุมแบบน้ีใชก้ารเช่ือมโยงระหว่างเคร่ืองตรวจนับปริมาณการจราจร 
(Detectors) และจงัหวะสญัญาณไฟจราจร โดยปกติแลว้เฟสของจงัหวะไฟจะเร่ิมตน้จากค่าไฟเขียวต ่าสุด (Minimum Green) และจะ
ค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเม่ือมีรถยนตเ์คล่ือนมาทบัเคร่ืองตรวจนบัปริมาณการจราจร ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เฟสจะสั้นหรือยาวข้ึนอยูก่บัปริมาณ
การจราจรวา่มีมากหรือนอ้ย และ (3) การควบคุมแบบปรับเปล่ียนอตัโนมติั (Adaptive Control) การควบคุมแบบน้ีจะคลา้ยกบัการ
ควบคุมแบบตอบสนอง ตรงท่ีจงัหวะสัญญาณไฟจราจรจะแปรเปล่ียนไปตามสภาพการจราจรท่ีวดัจากเคร่ืองตรวจนบั ปริมาณ
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การจราจร แต่ส่ิงท่ีแตกต่างคือ การควบคุมแบบปรับเปล่ียนอตัโนมติัจะมีการคาดการณ์ในอนาคตวา่ปริมาณการจราจรเป็นอยา่งไร
ต่อไป จากนั้นก็ค านวณหาจงัหวะสญัญาณไฟจราจรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  
 
2.3 การประสานสัญญาณไฟจราจร  

ในโครงข่ายจราจรท่ีมีทางแยกสญัญาณไฟจราจรอยูอ่ยา่งหนาแน่น การประสานทางแยก (Coordination) [3] เขา้เป็นระบบจะ
เป็นส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงข่าย  ถา้ทางแยกเหล่านั้นมีการประสานสัญญาณไฟจราจรของแต่ละทางแยกอย่าง
เหมาะสมแลว้ก็จะท าใหค้วามล่าชา้ในการเดินทางลดลงและท าใหก้ารจราจรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ
ประสาน คือการควบคุมสัญญาณไฟจราจรบนทางแยกในบริเวณเดียวกนัตั้งแต่ 2 ทางแยกข้ึนไปให้ท างานสอดคลอ้งกนั โดยเป็น
ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบตั้งเวลาไวก่้อนหรือแบบตั้งเวลาไวแ้น่นอน ซ่ึงทุกสัญญาณไฟจราจรบนทางแยกในระบบจะตอ้งใช้
รอบเวลาสัญญาณไฟ (Cycle Time) เท่ากนั แต่ถา้ปริมาณจราจรไม่สูงมากก็อาจจะปรับเปล่ียนรอบเวลาตามความเหมาะสมได้ 
อยา่งไรก็ตามในเบ้ืองตน้ระบบสญัญาณไฟจราจรแบบประสานจะมีช่วงเวลาไฟเขียวบวกกบัเหลืองอยา่งนอ้ยเท่ากบัร้อยละ 50 ของ
รอบสัญญาณไฟจราจร โดยประเภทของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบประสาน โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตาม
ลกัษณะของระบบ [4] ไดแ้ก่ (1) การก าหนดแบบหน่ึงระบบ : ในระบบน้ีจะควบคุมการจราจรแต่ละทางแยกเพียงหน่ึงระบบและ
ยอมให้มีเพียงหน่ึงรอบสัญญาณไฟ (Cycle Time) (2) การก าหนดแบบสามระบบ : ในระบบน้ีจะควบคุมการจราจรแต่ละทางแยก
เป็น 3 ระบบเวลา โดยจดัคู่ระหวา่งรอบเวลาสัญญาณไฟกบัการจดัจงัหวะไดถึ้ง 3 คู่แยกเป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงจะเหมาะส าหรับสภาพ
การจราจรในแต่ละช่วงเวลา เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน และนอกเวลาเร่งด่วน เป็นตน้  

การพิจารณาระยะห่างระหว่างทางแยกท่ีเหมาะสมส าหรับการประสานสัญญาณไฟจราจร จะเป็นไปตามการพิจารณาการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร warrant 6 การประสานสัญญาณไฟกบัทางแยกใกลเ้คียง [1] โดยสัญญาณไฟตาม warrant น้ีไม่ควรติดตั้ง
หากเม่ือติดตั้งแลว้ท าให้ระยะห่างระหว่างสัญญาณไฟจราจรเดิมน้อยกว่า 300 เมตร ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ย เช่น 
ความเร็ว และกายภาพโดยรอบบริเวณใกลเ้คียงทางแยกนั้น ๆ  อยา่งไรก็ตามหากพ้ืนท่ี ท่ีมีทางแยกอยูใ่กลก้นัก็จ าเป็นตอ้งปรับรอบ
สญัญาณไฟใหส้ั้นลงกวา่พ้ืนท่ีท่ีทางแยกอยูห่่างกนัเพ่ือใหเ้หมาะสมตามลกัษณะของพ้ืนท่ี 

 
ท่ีมา : ส านกังานงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รูปที ่1 (ก) กรณีระยะห่างระหวา่งแยกมีพ้ืนท่ีมากพอ ไม่เกิดผลกระทบกบัแยกอ่ืน ๆ 
   (ข) กรณีระยะห่างระหวา่งแยกมีพ้ืนท่ีปานกลาง เฝ้าระวงัการเกิดผลกระทบกบัแยกอ่ืน ๆ 

      (ค) กรณีระยะห่างระหวา่งแยกมีพ้ืนท่ีนอ้ย เกิดผลกระทบกบัแยกอ่ืน ๆ 
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2.3 ดชันีช้ีวดัสภาพจราจร 
 ดชันีท่ีใชบ่้งช้ีถึงประสิทธิภาพของการจราจรนั้นมีหลายชนิด เช่น ความล่าชา้ ระดบัการใหบ้ริการ และความยาวแถวคอย 
เป็นตน้ โดยดชันีแต่ละตวัจะแสดงถึงสภาพการจราจรในภาพรวม และส่วนใหญ่จะแสดงสภาพการจราจรในช่วงเวลาท่ีรถไม่ติดขดั
ไดอ้ยา่งดี แต่ในสภาพการจราจรติดขดันั้น ดชันีบางตวัอาจจะไม่แสดงผลในเชิงเปรียบเทียบไดช้ดัเจน ในงานวิจยัน้ีจะใชด้ชันีช้ีวดั
ในการเปรียบเทียบสภาพการจราจรในงานวิจยั คือ (1) ความล่าชา้ (Delay) [1] : เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปส าหรับทางแยก คือ
เวลาท่ีสูญเสียไปในขณะเดินทาง อนัเป็นผลมาจากปัญหาสภาพการจราจรติดขดัและระบบท่ีใชค้วบคุมการจราจร หรือสาเหตุอ่ืน ๆ 
ซ่ึงในบางคร้ังผูข้บัข่ีไม่สามารถจัดการได้ โดยความล่าช้าจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของตวัเลขในหน่วยวินาทีต่อคนั (2) 
ความเร็วในการเดินทาง (Speed) [1] : เป็นอตัราการเคล่ือนท่ีในหน่วยระยะทางต่อเวลา หรือคือส่วนกลบัของเวลาท่ียวดยานใชใ้น
การเคล่ือนท่ีในระยะทางท่ีก าหนด คูณดว้ยระยะทางหรือเป็นระยะทางท่ียวดยานเดินทางไปไดใ้นระหวา่งช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยจะ
แสดงผลเป็นตวัเลขในหน่วยกิโลเมตรต่อชัว่โมง หรือ เมตรต่อวินาทีและ (3) ระดบัการให้บริการ (Level of Service) : เป็นการวดั
เชิงคุณภาพท่ีบอกถึงสภาพการจราจร และประเมินระดบัความติดขดัหรือคล่องตวับนถนนซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความเร็วและเวลาใน
การเดินทาง อิสระในการขบัข่ี การเลือกใชค้วามเร็วและความปลอดภยั ส าหรับรูปแบบการประเมินระดบัการให้บริการ ซ่ึงอาจมี
ความแตกต่างกนัในแต่ละชนิดของถนน นั่นคือ ตวัแปรท่ีใชอ้ธิบายคุณภาพของถนนท่ีเป็นตวับอกถึงประสิทธิภาพ เกณฑ์ท่ีใช้
ก าหนดระดบัการให้บริการอา้งอิงตาม Highway Capacity Manual (2000) [5] โดยแสดงเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ 6 ตวั ไดแ้ก่ A, 
B, C, D, E และ F ค่าแต่ละค่าจะแสดงถึงลกัษณะและสภาพการจราจรท่ีแตกต่างกนั โดยระดบัการใหบ้ริการ A หรือ LOS A แสดง
สภาพการจราจรท่ีดีท่ีสุด และในทางตรงกนัขา้ม ระดบัการใหบ้ริการ F หรือ LOS F จะแสดงสภาพการจราจรท่ีแยท่ี่สุด 

 
2.4 การจ าลองสภาพการจราจรและโปรแกรมการวเิคราะห์ 

ในทางวิศวกรรมขนส่งการจ าลองส่วนใหญ่จะหมายถึงการจ าลองสภาพการจราจร (Traffic Simulation) [3] คือการสร้าง
แบบจ าลองท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแทนของลกัษณะสภาพการจราจรท่ีเกิดข้ึนจริงบนทอ้งถนนทางแยกหรือโครงข่ายถนนหน่ึง ๆ
ไดเ้พ่ือน าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนน้ีมาใชว้ิเคราะห์สภาพการจราจรท่ีเกิดข้ึนและเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัสภาพจราจรท่ีเกิดข้ึนจริงเป็น
การน าเสนอสภาพการจราจร โดยการแสดงในรูปของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยการสังเกตและเก็บขอ้มูล
ทางสถิติผ่านทางแบบจ าลองสภาพการจราจร (Traffic Modeling) ซ่ึงแบบจ าลองสภาพการจราจร (Traffic Modeling) คือ รูปแบบ
การน าเสนอหรือช้ินงานท่ีไดจ้ากการจ าลองสภาพการจราจรเป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์การเดินทางโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัเป็นการแสดงพฤติกรรมของยวดยานและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนโครงข่ายถนนอีกดว้ย  

ในงานวิจัยน้ีไดเ้ลือกใช้โปรแกรม Synchro [6] ซ่ึงเป็นชุดของโปรแกรมคู่ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยบริษทั Traffic ware เพื่อใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ระบบสัญญาณไฟจราจร และการจ าลองสภาพการจรราจรท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการ Window โดยไดรั้บ
ความนิยมและมีการน าไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะหน่วยงานและบริษทัท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจรและ
วิศวกรรมขนส่งในประเทศสหรัฐเมริกา Kaseko (2002) [7]โดยโปรแกรม Synchro เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการปรับรอบสัญญาณไฟ
จราจรของโครงข่ายถนนทั้งบริเวณทางแยกและทางแยกเด่ียวใหมี้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการในการลดความล่าชา้ของ
การเดินทางและจ านวนคร้ังของการหยดุรถบริเวณทางแยกลงใหเ้หลือเป็นจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดโดยความสามารถหลกัของโปรแกรม 
คือ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถวิเคราะห์ความจุของบริเวณทางแยกท่ีถูกควบคุมดว้ยระบบสัญญาณไฟจราจร สามารถออกแบบรอบ
สัญญาณไฟจราจรให้ท างานประสานกนัแบบต่อเน่ืองหลายทางแยก ทั้งแบบท่ีมีเคร่ืองควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเด่ียว
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หรือแบบท่ีมีเคร่ืองควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรหลายเคร่ือง และสามารถออกแบบระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ
แปรเปล่ียนตามปริมาณจราจรบริเวณทางแยกได ้โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรม Synchro ท่ีไดจ้ะประกอบดว้ยค่า Total 
Delay, Stop Delay, Total Stop, Stop / Vehicle, LOS, Maximum Queue Length, Queue Penalty, Dilemma Vehicles, Fuel Consumption, 
ระยะทาง, ระยะเวลาในการเดินทาง และระดบัมลภาวะท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีโปรแกรม Synchro ยงัมกัจะถูกใชง้านส าหรับเตรียม
ขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลเขา้โปรแกรม Sim Traffic, โปรแกรม CORSIM, โปรแกรม HCS, โปรแกรม TEANSYT – 7F, โปรแกรม Passer 
และ โปรแกรม Vissim อีกดว้ย 

3. วธีิด าเนินงานวจิยั 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

ในการด าเนินงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนหลกั ๆ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการส ารวจและเก็บขอ้มูล และขั้นตอนของการสร้าง
แบบจ าลองสภาพจราจรเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมจากการก าหนดพ้ืนท่ีศึกษา ส ารวจและเก็บขอ้มูลภาคสนามตลอดจน
รวบรวมขอ้มูลดา้นการราจรท่ีจ าเป็น จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาสร้างและพฒันาแบบจ าลองสภาพการจราจรตามสมมติฐานท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ปรับเทียบและทบทวนแบบจ าลองเพ่ือใหผ้ลท่ีไดค้ลา้ยคลึงกบัสภาพการจราจรจริงมากท่ีสุด แลว้จึงท าการวเิคราะห์และสรุปผล  

3.2 พื้นทีศึ่กษาและสภาพในปัจจุบัน 
 “ถนนพระราชด าริ” เป็นถนนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นถึงความส าคญัของ

ปัญหาจราจรท่ีนบัวนัมีแต่เพ่ิมมากข้ึน จึงไดพ้ระราชทานโครงการพระราชด าริเก่ียวกบัการคมนาคมให้แก่เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานรับ
ไปดูแล ถนนพระราชด าริเป็นโครงการก่อสร้างถนนคู่ขนานถนนพระราม 9 จากแยกเขา้วดัอุทยัธารามก่อนถึงทางด่วนขั้นท่ี 2 ในปี 
พ.ศ.2536 [8] ในงานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาบริเวณทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจรโดยมีลกัษณะเป็นโครงข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัตั้งแต่แยก
เพชรอุทัย – ทางด่วนขั้นท่ี 2 (แยกมารยาทดี) ผ่านไปยงัแยกอาร์ ซี เอ (RCA) และไปส้ินสุดท่ีบริเวณแยกสัญญาณไฟด้านหน้า
โรงพยาบาลปิยะเวท โดยมีระยะห่างระหว่างทางแยกอยู่ท่ี 500 – 600 เมตร ซ่ึงบริเวณท่ีท าการศึกษาน้ีปัจจุบนัมีปริมาณจราจรท่ี
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีสองขา้งทางประกอบด้วยอาคารท่ีพกัอาศยั อาคารพาณิชยท่ี์มีการเขา้-ออกสูง รวมถึงยงัเป็น
จุดเช่ือมต่อไปยงัทางพิเศษศรีรัชดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการสัญจรของรถอยา่งหนาแน่นจนท าใหเ้กิดแถวคอยข้ึน ซ่ึง
จากการส ารวจพบวา่แถวคอยของแต่ละทางแยกนั้นมีแถวคอยท่ียาวแต่ไม่สัมพนัธ์กนัเน่ืองจากลกัษณะรอบสญัญาณไฟท่ีใชอ้ยูน่ั้นไม่
สอดคลอ้งกนั ยกตวัอยา่งเช่น ในแยกอาร์ ซี เอ มีแถวคอยในทิศมุ่งตะวนัตกยาว 390 เมตร ซ่ึงเกินคร่ึงของระยะห่างระหวา่งทางแยก 
ท าใหร้ถท่ีมาจากแยกโรงพยาบาลปิยะเวทจะมาสะสมท่ีแยกอาร์ ซี เอ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการรอสญัญาณไฟเขียวเพ่ิมมากข้ึน  

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างแบบจ าลอง 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลกั ๆ 2 แหล่งดว้ยกนั คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนามโดย

ผูว้จิยัเอง และขอ้มูลจากส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร [A] ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

3.4 การวเิคราะห์แบบจ าลอง 
ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกจ าลองสถานการณ์แบ่งเป็นช่วงเวลา ไดแ้ก่ 1. ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour Count) ในวนัท างาน 

(Weekday) ทั้ งในช่วงเร่งด่วนเช้า (7.00 น. – 8.00 น.) และช่วงเร่งด่วนเยน็ (17.00 น. – 18.00 น.) 2. ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour 
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Count) ในวนัหยดุ (Weekend) ทั้งในช่วงเร่งด่วนเชา้ (9.00 น. – 10.00 น.) และช่วงเร่งด่วนเยน็ (17.00 น. – 18.00 น.) และ 3. ช่วงนอก
เวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour Count) ซ่ึงจะวิเคราะห์เฉพาะในวนัท างานเท่านั้น (12.00 น. – 13.00 น.) โดยการประสานสัญญาณไฟ
จราจรนั้นจะพิจารณาทางแยกท่ีใกลก้นัเป็นหลกั รูปแบบการจ าลองสภาพการจราจรในสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

 
 

 
 

 
 

 

รูปที ่2 พ้ืนท่ีศึกษา 
 

ตารางที ่1     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 

ข้อมูลทีใ่ช้ 
แยกเพชรอุทยั – 
ทางด่วนขั้นที ่2 

แยกอาร์ ซี เอ 
(RCA) 

แยกโรงพยาบาล 
ปิยะเวท 

ทางเข้า – ออก
ห้างสรรพสินค้า 

ปริมาณจราจร [A] + ส ารวจ [A] + ส ารวจ [A] + ส ารวจ ส ารวจ 

รอบเวลาของสญัญาณไฟจราจร  
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

ส ารวจ ส ารวจ ส ารวจ ส ารวจ 

รอบเวลาของสญัญาณไฟจราจร  
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 

ส ารวจ ส ารวจ ส ารวจ ส ารวจ 

ความกวา้งช่องจราจร [A] [A] [A] ส ารวจ 

จ านวนช่องจราจรและการจดัช่องจราจร [A] + ส ารวจ [A] + ส ารวจ [A] + ส ารวจ ส ารวจ 
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ตารางที ่2     รูปแบบการจ าลองสภาพการจราจรในสถานการณ์ท่ีจะท าการวเิคราะห์ 

กรณีทีท่ าการศึกษา 
แยกเพชรอุทยั – ทาง

ด่วนขั้นที ่2 
แยกอาร์ ซี เอ (RCA) 

แยกโรงพยาบาล 
ปิยะเวท 

กรณีท่ี 1 : การใชง้านในปัจจุบนั 
ควบคุมแบบคงท่ี 
(Fixed-time) 

ควบคุมแบบคงท่ี 
(Fixed-time) 

ควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ี 

กรณีท่ี 2 : ควบคุมแบบคงทั้งหมด 
ควบคุมแบบคงท่ี 
(Fixed-time) 

ควบคุมแบบคงท่ี 
(Fixed-time) 

ควบคุมแบบคงท่ี 
(Fixed-time) 

กรณีท่ี 3 : ควบคุมแบบตอบสนองทั้งหมด   
                (ไม่มีการประสานสญัญาณไฟ) 

ควบคุมแบบตอบสนอง 
(Actuated Control) 

ควบคุมแบบตอบสนอง 
(Actuated Control) 

ควบคุมแบบตอบสนอง 
(Actuated Control) 

กรณีท่ี 4 : ประสานสญัญาณไฟจราจร  
ประสานสญัญาณไฟจราจร  
(Traffic Signal Coordination) 

 
3.5 การสร้างแบบจ าลองและการปรับเทยีบแบบจ าลอง 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะท าการสร้างและพฒันาแบบจ าลองระดบัมหภาคดว้ยโปรแกรม Synchro โดยการน าตวัแปรดา้นจราจร 
ไดแ้ก่ ความล่าชา้ท่ีเกิดจากการเดินทาง และความเร็วในการเดินทาง มาใชใ้นการเปรียบเทียบผลจากการวเิคราะห์ในกรณีต่าง ๆ ซ่ึง
ในการสร้างแบบจ าลองนั้นจะมีเทคนิคเฉพาะในการสร้างแบบจ าลองท่ีแตกต่างกนัออกไป [9] โดยในส่วนน้ีจะน าเสนอเฉพาะ
เทคนิคท่ีใชใ้นการจ าลองสภาพจราจรในกรณีศึกษาน้ีเท่านั้น ดงัน้ี  

1) สมมติฐานของปริมาณจราจร ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาขอ้มูลปริมาณจราจรในอดีตดว้ย เพื่อให้ปริมาณจราจรท่ีจะใชใ้น
แบบจ าลองนั้นคลา้ยคลึงกบัสภาพปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัไดท้ าการติดตั้งกลอ้งวีดีโอ บริเวณทางแยกท่ีศึกษาและน าปริมาณ
จราจรท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัปริมาณจรจรในอดีต เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราส่วนและแนวโนม้ของปริมาณจราจรท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบักระแส
จราจรในทิศทางต่าง ๆ  

2) สัดส่วนรถบรรทุก (Truck Percentage) ส าหรับงานวิจยัน้ี ไดมี้การก าหนดให้สัดส่วนของรถบรรทุกมีค่าเท่ากบัศูนย ์เน่ืองจาก
ผูว้จิยัไดท้ าการจ าแนกประเภทของยานพาหนะออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนตส่์วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุก 
แต่เน่ืองจากวา่ปริมาณจราจรดงักล่าวมีความแตกต่างกนัทั้งขนาดและน ้ าหนกัจึงส่งผลใหล้กัษณะการใชพ้ื้นท่ีบนถนนก็แตกต่างกนัดว้ย 
อีกทั้งในโปรแกรม Synchro นั้นไม่สามารถน าเขา้ปริมาณจราจรในรูปแบบแยกประเภทได ้ดงันั้นเพื่อใหย้านพาหนะมีค่ามาตรฐานและ
สามารถเปรียบเทียบไดบ้นพ้ืนฐานเด่ียวกนั ผูว้ิจยัจึงไดมี้การใชค้่าเทียบเท่ารถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU)  โดยใช้
ค่าปัจจยัเทียบเท่ารถยนตน์ัง่ไม่เกิน 7 คน (Passenger Car Equivalence Factor, PCE Factor) เป็นตวัแปลงค่า โดยค่า PCE Factor [10] ของ
ยานพาหนะแต่ละประเภทแสดงดงัตารางท่ี 3 ซ่ึงการแปลงปริมาณดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ความล่าชา้และความยาว
แถวคอยเน่ืองจากการแปลงค่าเทียบเท่าน้ี เป็นการแสดงผลของการใชพ้ื้นท่ีบนถนนให้อยู่ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ตวัอยา่งเช่น การใช้
พ้ืนท่ีของรถบรรทุกขนาดขนาดใหญ่ 1 คนั จะเท่ากบั ค่าเทียบเท่าการใชพ้ื้นท่ีของรถยนต ์2.5 คนั เป็นตน้ 
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ตารางที ่3     ค่าปัจจยัเทียบเท่ารถยนตน์ัง่ไม่เกิน 7 คน (Passenger Car Equivalence Factor, PCE Factor) 
ประเภทยานพาหนะ ค่า factor (ทีแ่ปลงเป็น Passenger Car Unit : PCU) 
รถจกัรยานยนต ์ 0.33 

รถยนตน์ัง่ไม่เกิน 7 คน 1 
รถโดยสารขนาดเลก็ / ขนาดกลาง / ขนาดใหญ่ 1.5 / 1.5 / 2.1 
รถบรรทุกขนาดกลาง / รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1.5 / 2.5 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 
3) การสลบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของรถในโปรแกรม Synchro เน่ืองจาก โปรแกรม Synchro นั้นถูกออกแบบมาส าหรับการ

วิเคราะห์การจราจรในประเทศท่ีรถวิ่งคนละทางกนักบัประเทศไทย คือจะวิ่งชิดขวา ดงันั้นเม่ือน าโปรแกรม Synchro มาใชใ้นการ
วเิคราะห์การจราจรของประเทศไทยจึงตอ้งมีการสลบัทิศทางเพื่อความถูกตอ้งของทิศทาง 

4) การเพ่ิมซอยยอ่ยและจุดเช่ือมต่ออ่ืน ๆ ในระบบ ซ่ึงจากพ้ืนท่ีศึกษาพบวา่ในบางช่วงเวลาจะมีปริมาณจราจรท่ีแตกต่างกนั
มากเกินไป ซ่ึงเกิดจากการท่ีถนนท่ีท าการศึกษามีซอยยอ่ย ๆ และจุดเช่ือมต่อท่ีจะท าใหป้ริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการเขา้ - 
ออกซอยและจุดเช่ือมต่อนั้น ๆ ดงันั้นในการสร้างแบบจ าลองจึงตอ้งมีการเพ่ิมซอยและจุดเช่ือมต่อต่าง ๆ  เช่น ทางเช่ือมทางด่วนและ
พ้ืนท่ีอาคารขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

5) การปรับถนนให้เล้ียวซา้ยก่อนถึงทางแยก เน่ืองจากถนนในสภาพจริงนั้นมกัจะใหมี้การเล้ียวซา้ยก่อนจะถึงทางแยก (เล้ียว
ซ้ายผ่านตลอด) ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีทางแยกท่ีมีลกัษณะในรูปแบบดงักล่าวคือ แยกเพชรอุทยั – ทางด่วนขั้นท่ี 2 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้ง
ออกแบบเส้นทางในโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Synchro จะตอ้งใชก้ารเพ่ิม
ช่องทางเสริม (Storage Lane) ส าหรับรถเล้ียวซา้ยใหมี้ความยาวเท่ากบัระยะห่างระหวา่งแยกจนถึงจุดท่ีอนุญาตใหเ้ล้ียวได ้ 

 

 
 

 

 

รูปที ่3     แบบจ าลองสภาพจราจรระดบัมหภาค โปรแกรม Synchro  
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการประสานสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกท่ีท าการศึกษา โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและการ

รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในการสร้างและพฒันาแบบจ าลองสภาพจราจร ซ่ึงในกระบวนการน้ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับเทียบและ
ทวนแบบจ าลองใหมี้สภาพคลา้ยกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือน าไปใชใ้นการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้
และเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลการศึกษา ซ่ึงในส่วนน้ีจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ โดยจะแสดง
ผลเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางตามค่าดชันีช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่าความล่าชา้ (วนิาที/คนั) และความเร็ว (กิโลเมตร/ชัว่โมง) เป็นรายแยก 
แสดงดงัตารางท่ี 4 ถึง ตารางท่ี 8  

 
ตารางที ่4     ค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละแยกเม่ือใชก้ารจ าลองในกรณีต่าง ๆ ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ วนัธรรมดา 

กรณี 

ความล่าชา้ (Delay) วนิาที/คนั ความเร็วในการเดินทาง (Speed) กม./ชม. 
แยกเพชร
อุทยั – ทาง
ด่วนขั้นท่ี 2 

แยก RCA 
แยก รพ. 
ปิยะเวท 

ความล่าชา้
เฉลี่ยลดลง 

(%) 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

1 134.9  947.1 - - 20 29 - - 
2 134.9 947.1 180.4 22% 24 30 9% 2% 
3 123.1 887.4 162.2 28% 26 31 13% 3% 
4 95.3 709.6 138.8 42% 29 33 18% 6% 

 
ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ วนัธรรมดา เป็นการจราจรท่ีผูค้นเร่ิมออกไปท างานหรือออกไปยงัสถานศึกษา และเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา
เป็นถนนท่ีเช่ือมต่อไปยงัทางพิเศษศรีรัชได ้จึงพบวา่ปริมาณจราจรท่ีมุ่งไปทางทิศตะวนัตกค่อนขา้งหนาแน่น ค่าความล่าชา้โดยรวมมี
ค่ามากโดยเฉพาะแยกอาร์ ซี เอ เน่ืองจากถนนอาร์ ซี เอ เป็นทางลดัท่ีเช่ือมจากถนนก าแพงเพชรท าให้รถท่ีเล้ียวซ้ายเพ่ือมุ่งสู่ถนน
พระราชด าริค่อนขา้งมาก และในกรณีของการประสานสญัญาณไฟจราจรสามารถท าใหค้วามล่าชา้เฉล่ียโดยรวมลดลงได ้42 %  

ตารางที ่5     ค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละแยกเม่ือใชก้ารจ าลองในกรณีต่าง ๆ ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ วนัธรรมดา 

กรณี 

ความล่าชา้ (Delay) วนิาที/คนั ความเร็วในการเดินทาง (Speed) กม./ชม. 
แยกเพชร
อุทยั – ทาง
ด่วนขั้นท่ี 2 

แยก RCA 
แยก รพ. 
ปิยะเวท 

ความล่าชา้
เฉลี่ยลดลง 

(%) 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

1 148.4 772.6 - - 29 28 - - 
2 148.4 772.6 149.6 23% 32 29 5% 2% 
3 136.9 723.8 147.7 27% 34 33 8% 8% 
4 116.7 602.0 150.9 37% 37 34 12% 10% 
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ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ วนัธรรมดา มีปริมาณจราจรท่ีนอ้ยลงจากช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ อาจเน่ืองดว้ยมีการกระจายการเดินทางออกตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามปริมาณจราจรท่ีมุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัตกยงัคงมากกวา่ และในกรณีของการประสานสญัญาณไฟจราจร
สามารถท าใหค้วามล่าชา้เฉล่ียโดยรวมลดลงได ้37 %  

ตารางที ่6     ค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละแยกเม่ือใชก้ารจ าลองในกรณีต่าง ๆ ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ วนัหยดุ 

กรณี 

ความล่าชา้ (Delay) วนิาที/คนั ความเร็วในการเดินทาง (Speed) กม./ชม. 
แยกเพชร
อุทยั – ทาง
ด่วนขั้นท่ี 2 

แยก RCA 
แยก รพ. 
ปิยะเวท 

ความล่าชา้
เฉลี่ยลดลง 

(%) 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

1 116.1 443.4 - - 34 37 - - 
2 116.1 443.4 51.1 27% 37 40 4% 4% 
3 102.1 419.5 38.8 33% 39 41 7% 5% 
4 73.1 329.6 35.9 48% 46 42 15% 6% 

 
ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ วนัหยดุ การจราจรเบาบางลงอยา่งเห็นไดช้ดัจะสังเกตไดจ้ากค่าวามล่าชา้ท่ีลดลงจากในวนัธรรมดาค่อนขา้งมาก 
โดยผลการการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองสภาพการจราจรพบวา่ในกรณีของการประสานสัญญาณไฟจราจรสามารถท าให้ความ
ล่าชา้เฉล่ียโดยรวมลดลงได ้48 %  
ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ วนัหยดุ ปริมาณจราจรโดยรวมลดลงจากช่วงเวลาอ่ืน ๆ แต่อาจจะมีปริมาณจราจรท่ียงัคงสูงอยูบ่า้งในบางทิศทาง 
โดยกรณีท่ีดีท่ีสุดของการจ าลองสภาพการจราจรท่ีท าใหค้่าความล่าชา้ลดลงสูงท่ีสุด 56 % คือกรณีของการประสานสญัญาณไฟจราจร  

ตารางที ่7     ค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละแยกเม่ือใชก้ารจ าลองในกรณีต่าง ๆ ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ วนัหยดุ 

กรณี 

ความล่าชา้ (Delay) วนิาที/คนั ความเร็วในการเดินทาง (Speed) กม./ชม. 
แยกเพชร
อุทยั – ทาง
ด่วนขั้นท่ี 2 

แยก RCA 
แยก รพ. 
ปิยะเวท 

ความล่าชา้
เฉลี่ยลดลง 

(%) 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

1 113.7 568.8 - - 39 43 - - 
2 113.7 568.8 57.1 28% 41 45 3% 2% 
3 100.3 521.8 46.5 35% 47 45 9% 2% 
4 56.9 355.9 37.2 56% 49 46 11% 3% 
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ตารางที ่ 8     ค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละแยกเม่ือใชก้ารจ าลองในกรณีต่าง ๆ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน วนัธรรมดา 

กรณี 

ความล่าชา้ (Delay) วนิาที/คนั ความเร็วในการเดินทาง (Speed) กม./ชม. 
แยกเพชร
อุทยั – ทาง
ด่วนขั้นท่ี 2 

แยก RCA 
แยก รพ. 
ปิยะเวท 

ความล่าชา้
เฉลี่ยลดลง 

(%) 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ถนน
พระราชด าริ 

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัออก 

ความเร็ว
เพิม่ข้ึน (%)

ทิศมุ่ง
ตะวนัตก 

1 109.3 531.1 - - 40 46 - - 
2 109.3 531.1 44.6 29% 43 46 4% 0% 
3 95.0 504.3 31.9 34% 47 47 8% 1% 
4 52.8 326.8 26.9 58% 54 48 15% 2% 

 
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน วนัธรรมดา ปริมาณจราจรในช่วงเวลาน้ีมีความคล่องตวักว่าช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเชา้และเยน็ ซ่ึงค่าความล่าชา้
ของทุกทางแยกในกรณีต่าง ๆ ลดลงมากท่ีสุด และแน่นอนในกรณีของการประสานสญัญาณไฟจราจรยงัคงสามารถท าใหค้วามล่าชา้
เฉล่ียโดยรวมลดลงได ้58 %  
จากค่าความล่าชา้และความเร็วของแต่ละทางแยกเม่ือใชก้ารจ าลองสภาพการจราจรทั้ง 4 สถานการณ์ พบวา่ กรณีท่ี 1 นั้นมีการใชร้อบ
สัญญาณไฟจราจรท่ีต่างกนัค่อนขา้งมาก ท าให้บริเวณถนนสายหลกัเกิดแถวคอยยาวทุก ๆ ทางแยก แต่เม่ือลองปรับใชก้ารควบคุม
สญัญาณไฟจราจรตามรูปแบบกรณีท่ี 2 จะมีขอ้ดีตรงท่ีการบริหารจดัการง่าย แต่ขอ้เสียคือจะท าใหร้ถท่ีอยูใ่นทิศทางการสัญจรท่ีเยอะ
กวา่ตอ้งเสียเวลาในการรอจงัหวะสัญญาณไฟจากทิศทางท่ีมีรถสัญจรอยูน่อ้ย แต่เม่ือเราเปล่ียนการควบคุมสัญญาณไฟจราจรมาเป็น
กรณีท่ี 3 การเสียเวลาท่ีเกิดจากการรอจงัหวะสัญญาณไฟจากทิศทางท่ีมีรถสัญจรนอ้ยจะหายไป แต่ขอ้เสียคือ การใชง้านจะเหมาะสม
กบัช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ในส่วนของกรณีท่ี 4 เป็นการประสานระบบสัญญาณไฟของทุกทางแยกใหท้ างานอยา่งสัมพนัธ์กนั 
ขอ้ดีคือช่วยลดค่าความล่าชา้ลงอยา่งมาก แต่ขอ้เสียของรูปแบบการคบคุมน้ีจะไม่เหมาะกบัช่วงเวลาท่ีปริมาณจราจรนั้นมีไม่มากนกั 
 
5. สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาระบบการประสานสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษาถนนโครงการพระราชด าริ โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้าก
การสร้างแบบจ าลองระดบัมหภาคดว้ยโปรแกรม Synchro ออกเป็นแต่ละช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้และเยน็ของทั้งวนั
ธรรมดาและวนัหยุด และนอกช่วงเวลาเร่งด่วนของวนัธรรมดา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กรณี ไดแ้ก่ กรณีมีรูปแบบการใช้
สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบนั กรณีมีการตั้งค่าเวลาการปล่อยสัญญาณไฟจราจรแบบคงท่ีทุกทางแยก กรณีมีการตั้งค่าการปล่อย
สญัญาณไฟจราจรใหป้รับตามปริมาณจราจรในแต่ละทิศทางทุกทางแยก และกรณีการประสานสญัญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกท่ี
อยูใ่กลเ้คียงกนัให้มีการท างานร่วมกนั สรุปไดว้า่ ในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณจราจรหนาแน่น คือ ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้และเยน็ของวนั
ธรรมดา สมควรให้มีการประสานสัญญาณไฟจราจรไปยงัแยกท่ีอยูใ่กลเ้คียงเพราะจะท าให้ค่าความล่าชา้ในการเดินทางลดลงเกิน
กวา่ร้อยละ 50 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทิศทางการจราจรทางหลกั ส าหรับการจราจรในช่วงเวลาท่ีปริมาณจราจรเบาบางลงนั้น ถึงแมว้า่
จากผลการวิเคราะห์นั้น ในกรณีท่ีมีการประสานสัญญาณไฟจราจรจะท าให้ความล่าช้าลดลงมากท่ีสุดก็ตาม แต่ในช่วงเวลาท่ี
ปริมาณจราจรเบาบางน้ีสามารถใชรู้ปแบบการปล่อยสัญญาณไฟจราจรท่ีมีการตั้งค่าปรับเปล่ียนไปตามปริมาณจราจรในแต่ละ
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ทิศทางได ้ซ่ึงจะช่วยให้ปริมาณจราจรมีความคล่องตวัมากข้ึนเน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอสัญญาณไฟจราจรให้กบัทิศทางท่ี
ไม่มีรถสญัจร โดยการใชส้ญัญาณไฟจราจรในรูปแบบน้ีจะท าใหค้่าความล่าชา้เฉล่ียโดยรวมลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 33 – 35 

อยา่งไรก็ตาม การน าผลการวเิคราะห์จากงานวจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชห้รือศึกษาต่อนั้น อาจจะมีการศึกษาในขอบเขตท่ีกวา้งออกไป 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางแยกท่ีมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรท่ีมากข้ึน และอาจจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบักบัเลือกใชแ้บบจ าลองท่ี
หลากหลายมากข้ึนกวา่การใชโ้ปรแกรม Synchro อีกทั้งควรจะมีการลองน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปปรับใชก้บัสัญญาณไฟจราจร
จริงเพ่ือเป็นการตรวจสอบดูวา่ผลท่ีไดน้ี้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงหรือไม่ สุดทา้ยน้ีงานวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับ
การพฒันาการตั้งเวลาของรอบสัญญาณไฟจราจรไดใ้นอนาคต และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัรอบสัญญาณไฟสามารถใช้
การศึกษาน้ีเพื่ออา้งอิงในการพฒันาระบบสญัญาณไฟต่อไปบนเสน้ทางอ่ืน ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต่อไป  

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.จ ารัส พิทกัษศ์ฤงคาร ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี ตลอดจนผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านทั้งในการส ารวจและเก็บขอ้มูล รวมถึงหน่วยงานท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลและอุปกรณ์ในการท างานวิจยัจนท า
ใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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