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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ได้ทาํ การประยุกต์ใช้แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคในการทดสอบแนวคิดใน
ก า ร อ อ ก แ บ บแ ละ วิ เ คร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พโ คร ง ข่ า ย ถ น น ใ น ค ณ ะ วิ ศ ว กร ร ม ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพื้นที่โดยรอบในสภาพก่อนและหลังการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
จราจร โดยผลการศึกษาพบว่า โครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะสามารถลดปริมาณจราจรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางตามโครงข่ายถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย ใน
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ขณะทีค่ วามเร็วในการขับขีใ่ นพืน้ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 25.52 ซึ่งผลการวิเคราะห์
ช่วยสนับสนุ นความเหมาะสมของแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการจราจรโครงข่ายถนนใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็ นไปตามหลักในการออกแบบเทคนิคการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถ
การยับยัง้ การจราจร แนวคิดการออกแบบชุมชนที่น่าอยู่และยังยื
่ น และสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การจัดการจราจร, โครงข่ายถนน, แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
ABSTRACT
In this study, traffic micro-simulation model was applied to test the concept of road network
design and performance analysis in the faculty of engineering, Khon Kaen university and
surrounding areas in conditions before and after improving the traffic management. The
results of the study showed that the new network reducing traffic volumes that are not related
to the faculty of engineering to switch to the route along the main road network of the
university. At the same time, the driving speed in the area of the faculty of engineering
decreased by 25.52%. According to the results, the analysis supports the suitability of the
concept of the new road network, which is in line with the principles of designing techniques
to change the route, traffic clamming, living and sustainable community design concept and
in accordance with the development plan of the faculty of engineering as well.
KEYWORDS: traffic management, road network, traffic micro-simulation model
1. บทนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นคณะวิชาซึ่งมีจํานวนคณาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก รวมแล้วมากทีส่ ุดเป็ นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดย
คณะแพทย์ศาสตร์ซ่งึ รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็ นอันดับ 1) ในช่วงที่มกี ารเรียนการสอน ใน
แต่ละวันจะมีผูเ้ ข้าใช้บริการในพืน้ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า 3,600 คน และมีจกั รยานยนต์
และรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าจอดภายในพื้นที่กว่า 1,500 คัน นอกจากนัน้ เนื่องจากคณะฯ ตัง้ อยู่ใน
บริเวณใจกลางย่านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีปริมาณจราจรซึง่ เดินทางบนโครงข่าย
เส้นทางภายในคณะฯ เป็ นทางผ่านไปสู่คณะวิชาหรือแหล่งกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยอีกเป็ น
จํานวนมาก โดยคาดว่าในแต่ละวันจะมีจํานวนยานพานะซึง่ ใช้ผ่านเข้าออกพืน้ ทีข่ องคณะรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5,000 คัน และก่อให้เกิดจํานวนเทีย่ วการเดินทาง (Trip) รวมทัง้ สิน้ กว่า 10,000 เทีย่ ว
ต่อวัน ซึง่ เป็ นปริมาณทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับพืน้ ทีข่ องคณะฯ ซึง่ มีเพียง 76 ไร่ [1]
บทความวิจัย
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จากปริมาณจราจรที่คบั คัง่ ประกอบกับสภาพโครงข่ายถนนและรูปแบบระบบการจัดการ
จราจรทีม่ อี ยูภ่ ายในคณะฯ ซึง่ ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น การจราจร
ชะลอตัว อุบตั เิ หตุทางถนน มลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มลภาวะทางเสียงและความ
ไม่เ ป็ น มิต รกับ คนเดินเท้า ดัง นัน้ แผนแม่บ ทมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ฉบับ ปี พ.ศ. 2553 จึง ได้
ดําเนินการออกแบบและจัดทําผังการจัดการระบบจราจรและสิง่ อํานวยความสะดวกคนเดินเท้า
ภายในคณะฯ ใหม่
แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคเป็ นหนึ่งในเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ด้านการจราจรซึ่ง เป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่าง
ของการนําแบบแบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคมาใช้ในการวิเคราะห์งานด้านการจราจร
มีอย่างหลากหลาย เช่น การจัดการจราจรบนทางด่วน [2-4] วงเวียน [5, 6] การปรับปรุงทางแยก
[7, 8] และมาตรการในการยับยัง้ การจราจร (Traffic Clamming) [9, 10] เป็ นต้น
การศึก ษานี้ จ ดั ทําขึ้น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ทดสอบแนวคิดในการออกแบบและประเมิน
ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการเดิ น ทางภายในและพื้ น ที่ โ ดยรอบใน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคเป็ นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ผลของการบูรณาการการปรับปรุงโครงข่ายถนนใหม่ และการนํ ามาตรการในการ
ยับยัง้ การจราจร ในเขตชุมชนหลาย ๆ รูปแบบ ได้แก่ การปิ ดการจราจร การติดตัง้ ลูกเนินชะลอ
ความเร็ว และการก่อเสร้างวงเวียน ก่อนทีจ่ ะนําไปดําเนินการก่อสร้างจริง
2. แบบจาลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
Dowling et al. [11] การจํ า ลองสภาพการจราจรระดับ จุ ล ภาคมีห ลัก การพื้น ฐานมาจาก
แบบจําลองการเคลื่อนที่ตามของยวดยาน (Car-Following Model) และแบบจําลองการเปลี่ยน
ช่องจราจร (Lane–Changing Model) เพื่อจําลองการเคลื่อนทีข่ องยวดยานแต่ละคัน การขับขีข่ อง
ยวดยานคันหน้าทีม่ กี ารเพิม่ ความเร็ว ลดความเร็ว และหยุดจะมีผลต่อการขับขีข่ องยวดยานทีข่ บั ขี่
ตามมา The Institution of Highways & Transportation [12] แบบจํา ลองระดับ จุ ล ภาคพยายาม
เลีย นแบบพฤติก รรมของยวดยานแต่ ล ะคัน และถู ก ใช้ สํ า หรับ ทดสอบปั ญ หาการจราจรที่มี
ความซับซ้อน สามารถแสดงทัง้ ในรูปแบบสองมิตแิ ละสามมิติ Hardy and Wunderlich [13] เหมาะ
สําหรับการศึกษาองค์ประกอบระบบการขนส่ง เช่น การไหลของยานพาหนะในลักษณะพลวัต
(Vehicle Dynamics) หรือพฤติกรรมการขับขี่ (Traveler Behavior) ของแต่ละบุคคล
แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคประกอบขึน้ ด้วยเงื่อนไขการจราจร 2 ลักษณะ คือ
(1) แบบพลวัต (Dynamic) หมายถึง เงื่อนไขการจราจรเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และ (2) แบบ
เฟ้ นสุ่ม (Stochastic) หมายถึง เงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจํา ลองจะถูกสร้างขึ้นโดย
วิธกี ารสุ่ม (Random) ส่งผลให้การประมวลผลของแบบจําลอง ใช้ขอ้ มูลนําเข้า (Input) ชุดเดียวกัน
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แต่จะได้ผลลัพธ์ (Output) ทีไ่ ม่เท่ากันกับการประมวลผลแบบจําลองในครัง้ แรก (จะมีคา่ แตกต่างกัน
เล็กน้ อย) โดยในระหว่างการจําลองตําแหน่ งและพฤติกรรมของยานยนต์ จะถูกพิจารณาใหม่ใน
ทุ ก ๆ ช่ว งเวลาย่อ ยของวิน าที (Time Step) โดยอาศัย หลัก การพื้น ฐานของการเคลื่อ นที่ เช่น
ความเร่งคูณกับเวลาเท่ากับความเร็ว และพฤติกรรมการขับขีข่ องผูข้ บั ขี่ เช่น การขับขีต่ ามกันและ
การเปลีย่ นช่องจราจร เป็ นต้น [14, 15]
แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคมีฟังก์ชนในการจํ
ั่
าลองสิง่ อํานวยความสะดวกจราจร
อย่ า งหลากหลาย เช่ น ทางแยก วงเวีย น และสัญ ญาณไฟจราจร เป็ น ต้ น นอกจากนั น้ ยัง มี
ความสามารถในการจําลองสภาพการจราจรและระบบควบคุมการจราจร ได้แก่ ทางด่วน ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ระบบสัญญาณไฟจราจร อุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์ และคนเดินเท้า เป็ นต้น [16] และอีก
ความสามารถทีส่ าํ คัญของแบบจําลองสภาพการจราจร คือการประยุกต์ใช้ในการสร้างทางเลือกหรือ
การออกแบบวางแผนและแก้ไขปั ญหาจราจรได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้เป็ นแนวทางช่วยใน
การตัด สิน ใจเลื อ กรู ป แบบในการปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการจราจรได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เห็นภาพชัดเจนก่อนการนําไปใช้ในการดําเนินการจริง
3. แนวคิ ดในการออกแบบปรับปรุงการจัดการจราจรภายในพืน้ ที่ศึกษา
แนวคิด หลัก ในการออกแบบระบบการจัด การจราจรและคนเดิน เท้า ภายในพื้น ที่ศึก ษา
ประกอบด้วย
1) ผลักดันปริมาณจราจรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ให้เปลีย่ นไปใช้เส้นทางตามโครงข่ายถนน
สายหลักของมหาวิทยาลัยฯ แทนการใช้โครงข่ายถนนภายในคณะฯ เป็ นเส้นทางลัด
2) ปรับปรุงการจัดการจอดรถภายในพื้นที่คณะฯ ใหม่ โดยผลักดันให้ยานพาหนะส่วนใหญ่
ต้องออกไปจอดในพืน้ ทีจ่ อดรถโดยรอบ และใช้การเดินเท้าเข้าสูพ่ น้ื ทีส่ ว่ นการศึกษาของคณะฯ
3) สําหรับกระแสจราจรที่ยงั มีความจําเป็ นต้องเข้าสู่พ้นื ที่ส่วนการศึกษาของคณะฯ จะต้อง
ถูกลดความเร็วในการสัญจรลงให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยแก่คนเดินเท้า และ
4) ปรับปรุงโครงข่ายทางเดินเท้าและสิง่ อํานวยความสะดวกคนเดินเท้าภายในส่วนการศึกษา
ของคณะฯ ใหม่ท งั ้ หมด เพื่อ ก่ อ ให้เ กิดสภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสมแก่ ก ารเดิน เท้า (Pedestrian
Friendly Environment)
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวคิดหลักในการออกแบบ เทคนิคการย้ายตําแหน่ งที่จอดรถ (Parking
Relocation) การเปลี่ ย นแปลงเส้ น ทางเดิน รถ (Traffic Detour and Restriction) และการยับ ยัง้
การจราจร (Traffic Calming) ได้ถูกนํามาใช้ร่วมกันกับแนวคิดการออกแบบชุมชนทีน่ ่ าอยู่และยังยื
่ น
(Livable and Sustainable Community Design) และแผนการพัฒนาคณะฯ ในอนาคต โดยผังการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และการจัดการจราจรในสภาพก่อนการปรับปรุงและรูปแบบเสนอแนะแสดงในรูปที่ 1
และ 2
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รูปที่ 1 โครงข่ายก่อนการปรับปรุง [1]

รูปที่ 2 โครงข่ายใหม่เสนอแนะ (หลังปรับปรุง) [1]
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4. การสารวจและรวบรวมข้อมูล
การสํารวจและเตรียมข้อมูลเป็ นกระบวนการทีม่ คี วามสําคัญในการพัฒนาแบบจําลองสภาพ
การจราจร โดยในการศึกษานี้ได้ทาํ การสํารวจและรวบรวมข้อมูลทีน่ ําเข้า เช่น ข้อมูลปริมาณจราจร
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00-10.00 น.) ความเร็วเฉลี่ย ข้อมูลด้านกายภาพที่ได้ทําการสํารวจ
ภาคสนาม (จํานวนของช่องจราจร ความกว้างของช่องจราจร ลักษณะทางกายภาพของทางแยก)
และข้อมูลการควบคุมการจราจร (จังหวะและรอบสัญญาณไฟจราจร) เป็ นต้น
5. การพัฒนาแบบจาลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
การศึกษาครัง้ นี้ได้เลือกใช้โปรแกรม PARAMICS ซึ่งเป็ นโปรแกรมสร้างแบบจําลองสภาพ
การจราจรระดับจุลภาคทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและใช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ใน
การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในพื้นที่ศกึ ษา โดยรายละเอียดในการสร้าง
(Built) การปรับเทียบ (Calibration) และการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ของแบบจําลอง มี
ดังต่อไปนี้
5.1 การสร้างแบบจาลอง
ในการศึก ษานี้ แ บบจํ า ลองถู ก สร้ า งขึ้น ทัง้ สิ้น 2 แบบจํ า ลอง โดยแบบจํ า ลองที่ 1 เป็ น
แบบจําลองโครงข่ายก่อนการปรับปรุง และแบบจําลองที่ 2 เป็ นแบบจําลองโครงข่ายใหม่เสนอแนะ
ในขัน้ ตอนการพัฒนาแบบจําลองที่ 1 (สภาพก่อนการปรับปรุง) จะต้องได้รบั การสร้าง ปรับเทียบ
แบบจําลอง ซึ่งในขัน้ ตอนแรกของการสร้างแบบจําลอง ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายถนน
เช่น จํานวนช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร และอุปกรณ์ ควบคุมการจราจรต่ าง ๆ ทัง้ หมดใน
แบบจําลองได้รบั การปรับให้ใกล้เคียงกับสภาพก่อนมีการปรับปรุงโครงข่ายถนนจนเป็ นทีเ่ รียบร้อย
จากนั น้ จึง เริ่ม พัฒ นาแบบจํ า ลองที่ 2 (รู ป แบบเสนอแนะ) โดยใช้ โ ครงแบบพื้น ฐาน (Basic
Configuration) ทัง้ ทางกายภาพและทางพฤติกรรมของการเดินทางจากแบบจําลองที่ 1 ซึ่งมีการ
ปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องเป็ นอย่างดีแล้ว โครงข่ายถนนสภาพก่อนการปรับปรุงซึง่ ถูก
สร้างขึน้ บนโปรแกรม PARAMICS แสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 โครงข่ายสภาพก่อนการปรับปรุงซึ่งถูกสร้างขึน้ ด้วยโปรแกรม PARAMICS
5.2 การปรับเทียบแบบจาลอง (Model Calibration)
การปรับเทียบแบบจําลองเป็ นกระบวนการที่ทําการเปลี่ยนค่าตัวแปรบางตัวในแบบจําลอง
เพื่อ ให้ผ ลลัพธ์ท่ไี ด้จากการประมวลแบบจําลองมีค่าที่ใกล้เ คีย งกับค่าที่ได้จ ากการสํารวจ การ
ปรับ เทีย บแบบจํ า ลองมีค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ง ถ้า ผลลัพ ธ์ ข องแบบจํ า ลองที่ไ ด้มีผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซึ่ง ช่วยชี้นําในด้านความคุม้ ค่าในการลงทุน และใช้สนับสนุ นการตัดสินใจใน
ทางเลือกในการจัดการระบบการจราจร โดยแบบจําลองที่ถูกพัฒนาขึ้นในการศึกษาครัง้ นี้จะถูก
นํ ามาประมวลผลและนํ าผลลัพธ์ท่ไี ด้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลสภาพการจราจรที่สํารวจในสนาม
ในช่วงเช้า 07.00-10.00 น. ซึ่งผลการเปรียบเทียบต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ จึงสามารถนํ า
แบบจําลองดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งานด้านการจัดการจราจรต่อไป
5.2.1 เกณฑ์ในการปรับเทียบแบบจาลอง
ในการปรับเทียบแบบจําลองได้ใช้ดชั นีชว้ี ดั ประสิทธิผล (Measure of Effectiveness, MOEs)
2 ค่า คือ ปริมาณจราจรและความเร็วเฉลี่ย สําหรับเกณฑ์ในการปรับเทียบปริมาณจราจรจะใช้
ค่า GEH ซึ่งเป็ นค่าทางสถิติท่ใี ช้ในการคํานวณในงานด้านวิศวกรรมจราจรการคาดการณ์ ปริมาณ
จราจร และแบบจํ า ลองด้า นการจราจร พัฒ นามาจากหลัก การทางสถิติท่ีเ รีย กว่ า ไคสแควร์
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(Chi-squared) ซึ่งรวมเอาความทัง้ ความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรและความแตกต่างสัมบูรณ์ ทัง้ นี้
กระบวนการดังกล่าวได้อา้ งอิงมาและมีการพัฒนาต่อมาโดย UKs Design Manual for Roads and
Bridges (DMRB Vol. 12 Traffic Appraisal in Urban Areas) [16] ซึ่งนํ ามาใช้ในการเปรียบเทียบ
ค่าปริมาณจากการประมวลผลในแบบจําลองและค่าทีไ่ ด้จากการสํารวจจริงจราจรใน 1 ชัวโมงเท่
่
านัน้
(หากใช้ปริมาณจราจรมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
ต้องแปลงให้เทียบเท่า 1 ชัวโมง)
่
โดยสมการ
ทีใ่ ช้ในการคํานวณค่า GEH [12] ดังแสดงในสมการที่ 1
GEH =

2(m − c)

(m + c)

2

(1)

โดยที่ m = ปริมาณจราจรจากการประมวลผลในแบบจําลอง (คัน/ชัวโมง)
่
c = ปริมาณจราจรการสํารวจภาคสนาม (คัน/ชัวโมง)
่
Tony [17] ค่าที่ย อมรับ ได้ในการปรับ ปรับ เทีย บและตรวจสอบความถูก ต้องระหว่างการ
ประมวลผลของแบบจําลองกับผลการสํารวจตัวชี้วดั ประสิทธิภาพในภาคสนามตามที่ Federal
Highway Administration, Caltrans และ Wisconsin Department of Transportation ได้ กํ า หนด
มาตรฐานและเป้ า หมายในการปรับ เทีย บและตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบจํ า ลองสภาพ
การจราจรระดับจุลภาคตามเอกสารอ้างอิง The FHWA Traffic Analysis Toolbox Volume III โดย
เกณฑ์สําหรับการปรับเทียบแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษานี้ ต้องมีค่า GEH น้อยกว่า 5 และจะต้อง
ผ่ า นเกณฑ์ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 85 ของกรณี ท ัง้ หมดที่ทํ า การปรับ เทีย บ ส่ ว นในกรณี ข องการ
ปรับเทียบค่าความเร็วเฉลี่ยจะใช้ค่าร้อยละความแตกต่างสัมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 5
หรือไม่เกิน 1 ไมล์ต่อชัวโมง
่
(ประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อชัวโมง)
่
หากมีค่าความแตกต่างเกินกว่า
ร้อ ย 5 และจะต้อ งผ่านเกณฑ์ไ ม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 85 ของกรณีทงั ้ หมดที่ทําการปรับเทีย บ [18]
เช่นเดียวกันกับการปรับเทียบปริมาณจราจร
5.2.2 การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณจราจรบนช่วงถนน
การปรับเทียบแบบจําลองโดยใช้ปริมาณจราจรบนช่วงถนนเป็ นดัชนีช้วี ดั ความถูกต้องของ
แบบจํ า ลอง ซึ่ ง ได้ ทํ า การเปรีย บเทีย บปริม าณจราจรบนช่ ว งถนนที่ไ ด้ จ ากการประมวลผล
แบบจําลองกับผลจากการสํารวจทัง้ หมด 7 ตําแหน่ง 13 ทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 4
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Detector

รูปที่ 4 ตาแหน่ งการเปรียบเทียบปริ มาณจราจรบนช่วงถนน
5.2.3 การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของความเร็วเฉลี่ย
การปรับเทียบแบบจําลองโดยใช้ความเร็วเฉลีย่ เป็ นดัชนีช้วี ดั ความถูกต้องของแบบจําลอง
ซึ่งได้ทําการเปรียบเทียบความเร็วเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประมวลผลแบบจําลองกับผลจากการสํารวจ
ทัง้ หมด 6 จุด 12 ทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 5

3-4

5-6

11-12

7-8

1-2
9-10

รูปที่ 5 ตาแหน่ งการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ย
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5.3 การประยุกต์ใช้แบบจาลองในการพัฒนาโครงข่ายใหม่ที่เสนอแนะ
แบบจําลองที่ได้รบั ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (Error Checking) ปรับ เทีย บแบบจําลอง
(Calibration) จนได้ค่าทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ ถูกนํ ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้วเิ คราะห์ประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะ ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงการจัดการจราจร (ดังแสดงในรูปที่
6) ดังต่อไปนี้
1) ปรับปรุงแนวเส้นทางใหม่ เช่น ปรับแนวถนน ปรับเปลีย่ นตําแหน่งและยกเลิกทางเข้าด้าน
ทิศใต้
2) ปิ ดการจราจรบริเวณพืน้ ทีช่ นั ้ ในของคณะฯ ให้เป็ นการสัญจรด้วยการเดินเท้าแทน
3) ติดตัง้ ลูกเนินชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและบริเวณหน้าอาคาร จํานวน 6 จุด
4) ก่อสร้างวงเวียนใหม่ 2 จุด (ปรับเปลีย่ นจากทางแยกสัญญาณไฟจราจรเป็ นวงเวียน 1 จุด)
โดยแบบจําลองโครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะให้มกี ารปรับปรุง ดังแสดงในรูปที่ 7

ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่

ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่

ก่อสร้างวงเวียน
ใหม่
ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่

ปิ ดการจราจร
ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่

ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่

ลูกเนิ นชะลอความเร็ว
ใหม่
ก่อสร้างวงเวียน
ใหม่

รูปที่ 6 รูปแบบการจัดการจราจรบนโครงข่ายใหม่ที่เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
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รูปที่ 7 แบบจาลองโครงข่ายใหม่ที่เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
6. ผลการวิ เคราะห์
6.1 ผลการปรับเทียบแบบจาลอง
1) ผลการปรับเทียบปริมาณจราจรบนช่วงถนนมีความสอดคล้องกับผลการสํารวจภาคสนาม
ผ่านเกณฑ์ก ารปรับ เทีย บทุ ก จุ ดสํารวจ โดยมีค่า GEH สูง สุด 2.04 และมีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 0.93
สรุปผลการปรับเทียบปริมาณจราจรบนช่วงถนน ดังแสดงในตารางที่ 1
2) ผลการปรับเทียบความเร็วเฉลีย่ มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจภาคสนาม ผ่านเกณฑ์
การปรับเทียบ 11 จุดสํารวจจากทัง้ หมด 12 จุดสํารวจ โดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสูงสุด
8.79 และมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.90 สรุปผลการปรับเทียบความเร็วเฉลีย่ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปริ มาณจราจรบนช่วงถนน
Detector no.
1
2
3
4
5

Observe
(pcu/h)
233
250
217
310
65

Faculty of Engineering, Kasem Bundit
University

Model
(pcu/h)
249
262
232
303
59

GEH
1.03
0.75
1.00
0.40
0.76

Pass/Fail
(GEH<5)
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปริ มาณจราจรบนช่วงถนน (ต่อ)
Detector no.
6
7
8
9
10
11
12
13

Observe
(pcu/h)
174
92
30
34
72
24
184
184
Average

Model
(pcu/h)
183
97
23
26
77
15
189
169

GEH
0.67
0.51
1.36
1.46
0.58
2.04
0.37
1.13
0.93

Pass/Fail
(GEH<5)
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
100% Pass

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ย
Detector no. Observe
(km/h)
1
48.9
2
48.7
3
33.0
4
34.7
5
27.4
6
27.1
7
25.9
8
25.9
9
25.9
10
24.9
11
28.8
12
28.6
13
48.9
Average
บทความวิจัย

Model
(km/h)
46.7
50.1
35.9
33.5
28.8
28.2
27.5
27.3
26.7
26.3
27.6
27.0
46.7

Abs.Diff.

%Abs.Diff.

2.2
1.4
2.9
1.2
1.4
1.1
1.6
1.4
0.8
1.4
1.2
1.6
2.2
1.52

4.50
2.87
8.79
3.46
5.11
4.06
6.18
5.41
3.09
5.62
4.17
5.59
4.50
4.90

Pass/Fail
(%Diff.<5 or Diff<1.6)
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
91.6% pass
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6.2 ผลการวิ เคราะห์ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการจราจรทัง้ โครงข่าย
ผลการวิเคราะห์ดชั นีช้วี ดั ประสิทธิผล (Measure of Effectiveness, MOEs) ของทัง้ โครงข่าย
ในช่วงเวลา 07.00-10.00 น. ภายใต้การนํ าเข้าปริมาณจราจรในระบบเท่ากันทัง้ โครงข่ายก่อน
ปรับปรุงและโครงข่ายใหม่เสนอแนะ พบว่า โครงข่ายใหม่เสนอแนะมีระยะทางโดยรวม (Network
Distance) สัน้ กว่ า โครงข่ า ยก่ อ นปรับ ปรุ ง ร้อ ยละ 2.6 ความเร็ว เฉลี่ย (Mean Speed) ของทัง้
โครงข่ายลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.86 ขณะที่ Vehicle Kilometer Travel (VKT) และ Vehicle Hours
Travel (VHT) ซึง่ แสดงถึงระยะทางและเวลาในการเดินทางโดยรวม มีค่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.83 และ
21.27 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 3 และภาพแสดงการประมวลผลความเร็วบน
โครงข่ายถนนในแบบจําลอง ดังแสดงในรูปที่ 8
ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการจราจรทัง้ โครงข่าย
Network MOEs
Network Distance (km)
Mean Speed (kph)
VKT
VHT

Existing
4.702
31.06
2352.47
75.77

New
4.582
30.17
2771.92
91.88

Difference
-2.6%
-2.86
+17.83
+21.27

รูปที่ 8 ความเร็วบนช่วงถนนโครงข่ายก่อนปรับปรุง และโครงข่ายใหม่ที่เสนอแนะ
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6.3 ผลการวิ เคราะห์ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการจราจรเฉพาะโครงข่ายถนนภายในพื้นที่คณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ดชั นีช้วี ดั ประสิทธิผลเฉพาะโครงข่ายถนนภายในพืน้ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์
ในช่ ว งเวลา 07.00-10.00 น. พบว่ า โครงข่า ยใหม่ เ สนอแนะมีร ะยะทางโดยรวมใกล้เ คีย งกับ
โครงข่ายก่อนปรับปรุง (มากกว่าโครงข่ายก่อนปรับปรุงร้อยละ 0.2) แต่มคี วามเร็วเฉลีย่ VKT และ
VHT มีคา่ ลดลงร้อยละ 25.52, 36.9 และ 5.37 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ตวั ชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการจราจรทัง้ โครงข่ายถนนภายในพื้นที่
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
Network MOEs
Network Distance (km)
Average Speed (kph)
VKT
VHT

Existing
2.071
26.72
577.57
15.43

New
2.075
19.90
364.36
14.60

Difference
0.2%
-25.52%
-36.9%
-5.37%

6.4 ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณจราจรบนช่ วงถนนเปรียบเที ยบโครงข่ายก่อนปรับปรุงและ
โครงข่ายที่เสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนช่วงถนนเมื่อทําการเปรียบเทียบโครงข่ายก่อนปรับปรุงและ
โครงข่า ยที่เ สนอแนะ จากการวัด ค่ า ปริม าณจราจรบนช่ ว งถนน 12 ตํ า แหน่ ง พบว่ า การปิ ด
การสัญจรในโครงข่ายถนนใหม่ทเ่ี สนอแนะ (จํานวน 4 ตําแหน่ง) ทําให้ยวดยานปรับเปลีย่ นเส้นทาง
ในการสัญจร โดยเฉพาะบนเส้นทางของตําแหน่ งทีว่ ดั ค่าปริมาณจราจรจุดที่ 2, 4, 9 และ 10 ซึ่งมี
ปริมาณจราจรเพิม่ ขึน้ อย่างมาก สูงสุดถึงร้อยละ 86.1 และในทางกลับกันตําแหน่ งทีว่ ดั ค่าปริมาณ
จราจรจุดที่ 3 ซึ่งอยู่บนเส้นทางหลักที่เคยเป็ นเส้นทางออกจากคณะฯ มีปริมาณจราจรลดลงถึง
ร้อยละ 75.6 เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นในการเดินทาง ดังแสดงในตารางที่ 5 และ
รูปที่ 9

บทความวิจัย
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณจราจรบนช่วงถนนเปรียบเทียบโครงข่ายก่อนปรับปรุง
และโครงข่ายที่เสนอแนะ
Detector no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3-4

Existing
(veh/h)
784
695
908
175
549
291
69
77
231
45
566
505

New
(veh/h)
966
1454
517
449
0
0
0
0
770
323
555
520

3-4

5-6

%Diff

Remark

18.8
52.2
-75.6
61.0
70.0
86.1
-2.0
2.9

Closed
Closed
Closed
Closed

5-6
7-8

7-8
1-2

1-2
9-10

11-12

9-10

11-12

รูปที่ 9 ปริ มาณจราจรบนช่วงถนนโครงข่ายก่อนปรับปรุง และโครงข่ายใหม่ที่เสนอแนะ
ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายถนน เมื่อพิจารณาจากปริมาณ
จราจรต่อความจุ (v/c ratio) โดยปริมาณจราจร (ตารางที่ 5) ในแบบจําลองได้ถูกปรับเป็ นหน่ วย
เทียบเท่ารถยนต์ส่วนบุคคล (Passenger Car Unit, PCU) และใช้ตวั คูณหน่ วยเทียบเท่ารถยนต์
Faculty of Engineering, Kasem Bundit
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ส่วนบุคคลของกรมทางหลวง [19] ทัง้ นี้ระบุให้ถนนทุกสายในโครงข่ายเป็ นถนนสองช่องจราจรใน
เขตเมืองและอ้างอิงค่าความจุของถนนจาก Ausroad [20] ในกรณีช่องจราจรนอกหรือชิดกับคันหิน
(Kerb lane) มีจอดรถบางครัง้ มีค่าความจุเท่ากับ 600 pc/h (Detector no.5, 6, 7, 8, 9 และ 12)
และในกรณี ช่ อ งจราจรนอกหรือ ชิด กับ คัน หิน ไม่ มีก ารจอดรถ มีค่ า ความจุ เ ท่ า กับ 900 pc/h
(Detector no.1, 2, 3, 4, 11 และ 12) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมถนนภายในคณะฯ ส่วนใหญ่ทงั ้
โครงข่ายก่อนปรับปรุงและโครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะ ยังคงมีค่า ปริมาณจราจรต่อความจุในระดับตํ่า
และสามารถให้บริการจราจรได้อย่า งคล่องตัวถึงแม้จะมีการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทาง ยกเว้น
ในตําแหน่งที่ 2 และ 9 ในโครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะทีม่ คี า่ ปริมาณจราจรเข้าใกล้ความจุซง่ึ ในอนาคต
อาจต้องมีมาตรการในการจัดการเพื่อรองรับปั ญหาการจราจรติดขัดเพิม่ เติม โดยการวิเคราะห์
ค่า v/c ratio ของโครงข่ายก่อนปรับปรุง และโครงข่ายใหม่ทเ่ี สนอแนะ ได้ดงั แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิ เคราะห์ค่า v/c ratio ของโครงข่ายก่อนปรับปรุง และโครงข่ายใหม่ที่
เสนอแนะ
Detector no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บทความวิจัย

Existing
Volume (PCU/h)
429
380
496
96
300
159
38
42
126
25
309
276

v/c ratio
0.48
0.42
0.55
0.11
0.50
0.27
0.06
0.07
0.21
0.04
0.34
0.31

New
Volume (PCU/h)
528
795
283
245
421
177
303
284

v/c ratio
0.59
0.88
0.31
0.27
0.70
0.29
0.34
0.32
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7. สรุป
แบบจําลองสภาพการจราจรมีขอ้ ได้เปรียบและความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ทางเลือกหรือการออกแบบวางแผนและแก้ไขปั ญหาจราจรได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้เป็ น
แนวทางช่ว ยในการตัดสิน ใจเลือ กรูปแบบในการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาด้านการจราจรได้อ ย่า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนการนําไปใช้ในการดําเนิ นการจริง อีกทัง้ เป็ นทีย่ อมรับและใช้กนั
อย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ในการศึกษานี้ได้นําเอาจุดเด่นและประสิทธิภาพที่
สําคัญของแบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคนี้ใช้ในการทดสอบแนวคิดในการออกแบบและ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพื้นที่
โดยรอบในสภาพก่อนและหลังการปรับปรุงรูปแบบการจัดการจราจร
โดยแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการจราจรโครงข่ายถนนในคณะฯ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
นี้ ให้ความสําคัญกับการผลักดันปริมาณจราจรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องให้เปลีย่ นไปใช้เส้นทางตามโครงข่าย
ถนนสายหลักของมหาวิทยาลัยแทนการใช้โครงข่ายถนนภายในคณะฯ เป็ นเส้นทางลัด ปรับปรุง
การจัด การจอดรถภายในพื้นที่คณะฯ ลดความเร็วในการสัญจรลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแก่
คนเดิน เท้า และปรับ ปรุ ง โครงข่า ยทางเดิน เท้า และสิ่ง อํ า นวยความสะดวกคนเดิน เท้า ภายใน
ส่วนการศึกษาของคณะฯ ใหม่ทงั ้ หมด
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาจากปริมาณจราจรจะเห็นได้ว่าโครงข่ายใหม่ท่เี สนอแนะ
สามารถลดปริมาณจราจรไม่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นเนื่องจากการปิ ดการ
สัญ จรในจุ ด ที่เ คยเป็ น เส้น ทางลัด ระหว่ า งคณะวิช าหรือ แหล่ ง กิจ กรรมอื่น ๆ ในขณะที่ตัว ชี้ว ดั
ประสิทธิผลด้านการจราจรต่าง ๆ ได้แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงข่ายใหม่เสนอแนะในการลด
ความเร็ว ในการขับ ขี่ล งได้อ ย่ า งมาก ซึ่ง อาจเป็ น ผลมาจากการปรับ เปลี่ย นแนวเส้น ทางและ
การติดตัง้ ลูกเนินชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและด้านหน้าอาคารต่าง ๆ ในคณะฯ สะท้อนถึง
ความมีประสิท ธิภ าพและความเหมาะสมของแนวคิดในการปรับ ปรุงรูปแบบการจัดการจราจร
โครงข่ายถนนในคณะฯ ทีเ่ ป็ นไปตามหลักในการออกแบบเทคนิคการเปลีย่ นแปลงเส้นทางเดินรถ
การยับยัง้ การจราจร และแนวคิดการออกแบบชุมชนทีน่ ่ าอยู่และยังยื
่ น และแผนการพัฒนาคณะฯ
ได้เป็ นอย่างดี
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