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สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ถือว่าเป็ นสถานที่แห่งหนึ่งที่ดึงดูดการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การ
สถานีขนส่ง ฯ เป็ นจานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้มีการจัดการจราจรที่มีประสิ ทธิภาพ จึงต้องมีการวางแผนการจัดการจราจร
โดยใช้แบบจาลองสภาพจราจรระดับจุลภาค VISSIM ในการประเมินปั ญหาและแผนการจัดการจราจรที่เหมาะสมที่สุด
ซึ่งข้อมูลที่เก็บจากสนามคือ ปริ มาณจราจร สัดส่วนยานพาหนะ ความยาวแถวคอย ความเร็ วและการควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร ในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วนเช้าและชัว่ โมงไม่เร่ งด่วนเที่ยงวัน เพื่อนาข้อมูลมาใช้การปรับเทียบแบบจาลองและปรับแก้
แบบจาลอง ฯ โดยใช้ค่าสถิติของ Geoffrey E. Havers (GEH) ในการปรับเที ยบและปรับแก้แบบจาลอง จากนั้นนา
แบบจาลองดังกล่าวมาคาดการณ์ กรณี ไม่มีโครงการใด ๆ ในพื้นที่ ศึกษาในอี ก 3 ปี ข้างหน้า และประเมินทางเลื อก
แผนการจัดการจราจร 1) การปรั บเปลี่ยนเวลาสัญญาไฟจราจร 2) การปรับเปลี่ ยนจานวนรอบสัญญาไฟจราจร การ
ประเมิ นโดยใช้ตวั ชี้ วดั คื อ เวลาในการเดิ นทาง ความยาวแถวคอย เวลาสู ญเสี ยเนื่ องจากการล่าช้าและเวลาสู ญเสี ย
เนื่องจากการหยุด แล้วเลือกทางเลือกที่ให้ค่าตัวชี้วดั ดังกล่าวดีที่สุดเพื่อนาไปใช้ในการจัดการจราจรของถนนโดยรอบ
สถานีขนส่ง ฯ ต่อไป จากการเปรี ยบเทียบทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 จะได้วา่ ทางเลือกที่ 2 ให้ค่าของตัวชี้วดั ที่ดีกว่า
ABSTRACT
The third bus terminal in Khon Kaen is considered as one of the busiest destination for bus service users to
provide efficient traffic management. Traffic management planning using the VISSIM micro traffic model is required
to determine the optimal traffic management problem and plan. The data collected from the field is traffic volume,
vehicle queue length, speed and traffic signal control during morning peak and afternoon off-peak periods. Data for
model calibration and validation were adapted from Geoffrey E. Havers (GEH). Then, the model predicted that there
would be no project in the study area in the next 3 years and evaluate the alternative of traffic management plan 1)
Traffic signal time changing 2) Traffic signal cycle time changing. The indicators for evaluation are the travel time,
max queue length, delay time and stop time delay. Based on the comparison of alternative 1 and alternative 2,
alternative 2 shows the better impacts.
คาสาคัญ: Vissim แบบจาลองสภาพจราจรระดับจุลภาค การจัดการจราจร
Keywords: Vissim, Micro simulation Model, Traffic management
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บทนา
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (บขส.3) เป็ นสถานีขนส่ง ฯ แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งทาง
กรมการขนส่ งทางบก ได้กาหนดให้ใช้สถานี ขนส่ ง ฯ แห่ งที่ 3 นี้ ทดแทนสถานี ขนส่ ง ฯ เดิ มทั้งหมดที่ อยู่ในตัวเมือง
ขอนแก่น ทาให้ปริ มาณการจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นจากเดิมมากขึ้น ซึ่ งจานวน
เที่ยวรถประจาทางมาใช้บริ การเฉลี่ย 262 เที่ยว/วัน และมีผโู ้ ดยสารเฉลี่ยคิดเป็ น 7,381 คน/วัน (องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดขอนแก่น, 2558) และจานวนเที่ยวรถประจาทางของสถานี ขนส่ ง ฯ แห่ งที่ 1 ที่จะเข้ามาใช้บริ การสถานี ขนส่ ง ฯ
แห่ งนี้ ซึ่ งมีปริ มาณเที่ยวรถประจาทาง 1 เฉลี่ย 1,190 เที่ยว/วัน และมีผโู ้ ดยสารเฉลี่ยคิดเป็ น 32,457 คน/วัน (เทศบาล
นครขอนแก่น, 2558) ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีแผนในการจัดการเพื่อรองรับ ปั ญหาทางด้านจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วยการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นบริ เวณถนนโดยรอบสถานี ขนส่ ง ฯ แห่ งที่ 3 และทาการประเมินทางเลือกในการ
แก้ปัญหาจราจรที่ เหมาะสมที่ สุด ในปั จจุบนั ได้มีการใช้แบบจาลองสภาพจราจรระดับจุลภาค (Traffic Microscopic
Simulation Software) เพื่อคาดการณ์และวิเคราะห์ปัญหาสภาพจราจรบนถนนโครงข่าย ประเมินและเปรี ยบเทียบความ
เหมาะสมของทางเลือกที่จะนามาแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ง VISSIM เป็ นแบบจาลองสภาพจราจรระดับจุลภาคโปรแกรม
หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้ในการจัดการและจัดทาแผนทางด้านจราจร โดยวิเคราะห์และแสดงผลในรู ปแบบ
สามมิติทาให้มองเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของยวดยานและพฤติกรรมการของผูข้ บั ขี่ได้อย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้ ได้
นา VISSIM วิเคราะห์สภาพปั ญหาและคัดเลือกแผนการจัดการจราจรเพื่อแก้ปัญหาบนโครงข่ายถนนโดยรอบสถานี
ขนส่ง ฯ แห่งที่ 3 นี้
จากงานวิจยั ที่ผา่ นได้นา VISSIM มาประเมินปั ญหาทางด้านจราจรและทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ทั้งสาหรับ
การรองรับปั ญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การศึกษาการจัดทาแผนการจราจรบนถนนโครงข่ายที่จะมีการก่อสร้างเพื่อ
รองรับปริ มาณจราจงรในปี 2020 ในย่านเขตเศรษฐกิจของเมืองปั กกิ่ง ประเทศจีน โดยกาหนดตัวแปรทางด้านพฤติกรรมผูข้ บั
ขี่ในปั จจุบนั ของพื้นที่ดงั กล่าว (Lin et al., 2013) การศึกษาการจัดรู ปแบบการจราจรโดยรอบสนามกีฬาที่จะทาการก่อสร้าง
ใหม่ของเมือง Falkenberg ประเทศสวีเดนเพื่อรองรับทั้งปริ มาณจราจรที่ เพิ่มขึ้นและจานวนคนที่ ขา้ มถนนในโครงข่ายใน
ช่วงเวลาก่อนและหลังการแข่งขัน (Eidmar, Hultman, 2014) และการนามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เช่น
การศีกษาการแก้ไขปั ญหาจราจรด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่ให้คา่ ดัชนีตวั ชี้วดั ที่พิจารณา
ดีที่สุด (จิตสุ ภา และคณะ, 2558) การนามาศึกษาแนวทางการจัดกระแสจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบวัดพระธรรมกาย
โดยทาการประเมินรู ปแบบการจัดการจราจรที่แตกต่างกัน 3 รู ปแบบเพื่อเลือกรู ปแบบที่ให้ค่าความเร็ วเฉลี่ยและความล่าช้า
เฉลี่ยดีที่สุด (พลศรี , 2555)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประยุกต์ใช้แบบจาลองสภาพจราจรระดับจุลภาคในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
จราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบบริ เวณสถานีขนส่ง ฯ แห่งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 3 ปี ข้างหน้า พร้อมทั้งใช้ใน
การประเมินและเปรี ยบเทียบทางเลือกในการแก้ปัญหาจราจรที่มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
วิธีการวิจยั
การศึกครั้งนี้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ดังแสดงในรู ปที่ 1
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คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
รวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพและลักษณะการจราจรของพื้นที่ศึกษา
- รวบรวมข้อมูลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การศึกษา
- ปริ มาณจราจรที่ทางแยก ช่วงถนน ลักษณะเรขาคณิ ต เวลาในการเดินทาง
- ความเร็ ว ความยาวแถวคอย ระยะห่ างระหว่างยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร

พัฒนาแบบจาลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค
สร้างโครงข่ายเส้นทางจราจรและองค์ประกอบอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
- สร้างโครงข่ายถนน
- สร้างทางแยกและจุดตัดจราจร
- กาหนดประเภทของยานพาหนะและรู ปแบบการจราจร
- กาหนดลักษณะการจราจรบริ เวณทางแยก
- กาหนดตัวแปรด้านการจราจรที่ใช้ในการสร้างแบบจาลอง
- กาหนดตัวแปรด้านพฤติกรรมการขับขี่
- กาหนดการจัดเก็บ/บันทึกผลการจาลอง

การปรับเทียบแบบจาลอง (Calibration Process)
ปรับแก้ค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่

เปรี ยบเทียบผลการจาลองกับการสารวจ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง (Validation Process)
ปรับข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

เปรี ยบเทียบผลการจาลองกับการสารวจ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ประยุกต์การใช้แบบจาลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคที่พฒั นาวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการจราจรเดิมในปี อนาคต
ประยุกต์การใช้แบบจาลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคที่พฒั นาวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของการจัดการจราจรในแต่ละรู ปแบบ
ประเมินตัวชี้วดั ด้านต่าง ๆ ของแต่ละทางเลือกการจัดการจราจร
เลือกทางเลือกการจัดการจราจรที่เหมาะสมที่สุดของถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่ งที่ 3

รู ปที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
ในการพัฒนาแบบจาลองสภาพจราจรนั้น เพื่อให้ได้แบบจาลองสภาพจราจรของโครงข่ายที่ใกล้เคียงสภาพจราจร
ของพื้นที่ศึกษามากที่สุด ในการสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนามาปรับเทียบแบบจาลอง (Models Calibration)
และการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง (Models Validation) ต้องให้ความสาคัญและเลือกตัวแปรที่ตอ้ งการตาม
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ขอบเขตของแบบจาลองที่กาหนดไว้ (Transport for London [TFL], 2010) โดยในการศึกษาครั้งได้กาหนดขอบเขตพื้นที่
ศึกษาดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่การศึกษาโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งที่ 3
1. การสารวจและเก็บข้ อมูลในสนาม
การเก็บข้อมูลภาคสนามอ้างอิงจากคู่มือวิศวกรรมขนส่ง A Manual for Data Collection and Analysis (Currin, 2013)
และ Traffic Analysis Handbook (Florida Department of Transportation [FDOT], 2014) โดยแบ่งช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
ออกเป็ น 2 ช่วง ดังตารางที่ 1 ข้อมูลของทางแยกจะสารวจในวันที่สภาพการจราจรปกติ และสารวจข้อมูลทั้งหมดในวัน
เดียวกัน
ตารางที่ 1 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษา
7.30 น. – 8.30 น.

ช่ วงเวลาการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้า (Morning Peak)

11.30 น.- 12.30 น.

ช่วงเวลาไม่เร่ งด่วนเที่ยง (Off Peak)

ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งประเภทของยานพาหนะตาม TFL ในการพัฒนาแบบจาลองได้แบ่งประเภทของยานพาหนะ
ออกเป็ น 6 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแบ่งประเภทยวดยาน (Type Vehicle)

ประเภทของ
ยวดยาน

รถจักรยาน รถยนต์นงั่
ยนต์
ส่วนบุคคล
รถกระบะ

รถโดยสาร
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รถบรรทุก
6 ล้อ

รถบรรทุก
10 ล้อ

รถบรรทุก
รถลากพ่วง
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1.1 การสารวจข้ อมูลปริมาณจราจรทีท่ างแยก
ใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยการนับจานวนด้วยคนและกล้องวีดีโอบันทึกสภาพการเคลื่อนตัวของกระแสจราจรขณะเข้าออกทางแยก และลักษณะรู ปแบบการเคลื่อนตัวของกระแสจราจร เพื่อสังเกตพฤติกรรมรู ปแบบการเลี้ยวกลับรถของผูข้ บั ขี่
โดยกาหนดจุ ดตั้งกล้องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางแยก จานวน 2 จุ ด เมื่ อได้ภาพวีดีโอแล้วทาการนับปริ มาณจราจรจาก
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคน
1.2 การสารวจข้ อมูลความเร็ว
ใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลความเร็ วแบบจุด (Spot Speed) ด้วยกล้องจับความเร็ ว (Radar Gun) สาหรับการเก็บข้อมูลความเร็ วที่
จะทาการเก็บข้อมูลนั้น แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1) ความเร็ วก่อนเข้าสู่ ทางแยกในลักษณะกระแสจราจรไหลอย่างอิสระ (Free Flow Speed) จุดสารวจมีระยะห่ างจาก
ทางแยกประมาณ 500 เมตร เพื่อใช้ในการกาหนดพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่แบบอิสระ สารวจโดยการเลือกยานพาหนะที่วิ่งบน
ช่องจราจรโดยไม่มียานพาหนะคันอื่น ๆ มารบกวน หรื ออาจเป็ นยานพาหนะคันหน้าสุดบนช่องจราจร
2) การสารวจความเร็ วที่ทางแยก (Turning Speed) ช่วงเส้นหยุดฝั่งหนึ่ งจนถึงเส้นหยุดของอีกฝั่งหนึ่ ง เพื่อใช้ในการ
กาหนดพฤติกรรมผูข้ บั ขี่เมื่อยานพาหนะเข้า-ออกจากทางแยก (Reduced Zone) เช่น เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงผ่านแยก เป็ นต้น
3) ความเร็ วในช่วงถนน (Mid-Block Speed) เพื่อใช้ในการกาหนดพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ขณะอยูบ่ นช่วงถนน
1.3 การสารวจข้ อมูลความยาวแถวคอยบริเวณทางแยก
ใช้วิธีการสารวจด้วยคนประจาแต่ละจุ ดที่ มองเห็ นความยาวคอยทั้งทางแยกและทาหลักระยะไว้โดยไม่กีดขวาง
การจราจรเพื่อให้ได้ระยะที่ใกล้เคียง ซึ่งแต่ละทางแยกจะใช้คนจานวน 2-3 คนต่อทิศทาง จากนั้นบันทึกความยาวแถวคอยทุก
ๆ 1 นาที โดยพิจารณาช่องจราจรที่มีแถวคอยสูงที่สุด
1.4 การสารวจข้ อมูลลักษณะเรขาคณิตของพื้นทีศ่ ึกษา
ใช้วิธีการสารวจด้วยล้อวัดระยะทาง (Measuring Wheels) กับเทปวัดระยะในการวัดระยะ เช่น ความกว้างของช่อง
จราจร รัศมีวงเลี้ยว จานวนช่องจราจร ขนาดเกาะกลาง ระยะช่องจราจรสาหรับรอเลี้ยว เป็ นต้น
1.5 การสารวจข้ อมูลระยะห่ างระหว่ างยานพาหนะ
ใช้วธิ ีการสารวจด้วยการใช้จุดอ้างอิงที่เส้นหยุดของทางแยก (Stop Line) จากนั้นจับเวลาขณะล้อหลังของยานพาหนะ
คันแรกขับผ่านและหยุดจับเวลาขณะล้อหลังของยานพาหนะคันที่สองขับผ่าน โดยสารวจในช่วงยานพาหนะอยูใ่ นสภาวะ
การไหลอิสระ (Free flow)
1.6 การสารวจข้ อมูลสัญญาณไฟจราจร
การสารวจข้อมูลสัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางกลับรถและทางแยก เพื่อให้ได้รูปแบบการแจกแจงสัญญาณไฟจราจรทั้ง
2 ช่วงเวลา โดยสารวจรอบเวลาสัญญาณไฟ (Cycle Length) จังหวะสัญญาณไฟ (Signal Phasing) และระยะเวลาของแต่ละ
สัญญาณไฟในแต่ละทางแยก
2. การพัฒนาแบบจาลอง
2.1 สร้ างแบบจาลองของโครงข่ ายถนน
โดยการใช้เครื่ องมือการสร้างถนนและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่โปรแกรม VISSIM กาหนดให้ ซึ่งได้แก่ จานวนช่องจราจร
ในแต่ละทิศทาง ประเภทของผิวจราจร ความกว้างของช่องจราจร ทิศทางกระแสจราจร พฤติกรรมการขับขี่ในแต่ละช่อง
จราจร เป็ นต้น โดยได้โครงข่ายจากการใช้โปรแกรม VISSIM ดังแสดงในรู ปที่ 2
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รู ปที่ 3 โครงข่ายถนนบางส่วนจากการสร้างแบบจาลองโดยโปรแกรม VISSIM
2.2 การเตรียมข้ อมูลจราจรเพื่อนาเข้ าโปรแกรม VISSIM
นาข้อมูลปริ มาณจราจรในแต่ละทิศทาง มาทาการแจกแจงการเดินทาง โดยการกาหนดจุดเริ่ มต้นทางและปลายทางของ
กระแสจราจรของแต่ละยวดยาน เนื่ องจากพื้นที่ศึกษาเป็ นโครงข่ายขนาดใหญ่ จึงเกิดข้อจากัดและปั ญหาในการสารวจจุด
ปลายทางของยานพาหนะ ดังนั้นจึงใช้โปรแกรม OD Matrix Creator With Route Choice เข้ามาช่วยในการทานายจุดปลายทาง
ด้วยการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 4

รู ปที่ 4 ข้อมูลปริ มาณจราจรในแต่ละทิศทางที่นาเข้าโปรแกรม
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รู ปที่ 5 ผลการเดินทางของยวดยานจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางในแต่ละทิศทาง
3. การปรับเทียบแบบจาลอง (Models Calibration)
การปรับเที ยบแบบจาลองเป็ นการปรับค่าตัวแปรเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาลองให้มีความสอดคล้องหรื อ
ใกล้เคี ยงกับพื้นที่ ศึกษา เช่น พฤติ กรรมการขับขี่ (Driving Behavior Parameters) การตอบสนองต่อวัตถุ (Lateral
Clearance) เป็ นต้น โดยผลที่ ได้จากแบบจ าลองและข้อ มูล จากการสารวจพื้น ที่ ศึ กษาจะต้อ งแตกต่างกัน ไม่ เกิ นค่ า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ ดังตารางที่ 3
การปรับเทียบแบบจาลองจะใช้ขอ้ มูลในช่วงเร่ งด่วนเช้า (7.30 น. – 8.30 น.) โดยตัวแปรที่ นามาพิจารณาได้แก่
ปริ มาณจราจร (Traffic volume) ความยาวแถวคอยสู งสุ ด (Max queue length) และความแปรปรวนของปริ มาณจราจร
(Variance GEH Statistic)
ตารางที่ 3 เกณฑ์การปรับเทียบที่แนะนาโดย State of Wisconsin Department of Transportation [WisDOT]
Criteria and Measures
Calibration Acceptance Targets
Hourly Flows, Model Versus Observed
> 85% of cases
Individual Link Flows: Within 15%, for 700 veh/h < Flow < 2700 veh/h
Hourly Flows, Model Versus Observed
> 85% of cases
Individual Link Flows: Within 100 veh/h, for Flow < 700 veh/h
Hourly Flows, Model Versus Observed
> 85% of cases
Individual Link Flows: Within 400 veh/h, for Flow > 2700 veh/h
Sum of All Link Flows
Within 5% of sum of all link counts
GEH Statistic < 5 for Individual Link Flows
> 85% of cases
GEH Statistic for Sum of All Link Flows
GEH < 4 for sum of all link counts
Travel Times, Model Versus Observed
> 85% of cases
Journey Times, Network: Within 15% (or 1 min, if higher)
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4. การตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง (Models Validation)
กระบวนการและเกณฑ์การตรวจสอบทาเหมื อ นการปรั บ เที ย บแบบจาลอง แต่ช่ วงเวลาที่ น ามาพิจ ารณาคื อ
ช่วงเวลาไม่เร่ งด่วนตอนกลางวัน 11.30-12.30 น.
ผลการวิจยั
1. ผลการสารวจปริมาณจราจร (Traffic Volume)
ช่วงเวลาในการสารวจเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่ งที่ 3 แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา
คือ ช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้า (7.30 น.-8.30 น.) และช่วงเวลาไม่เร่ งด่วนเที่ยง (11.30 น.-12.30 น.) ดังแสดงในรู ปที่ 6 ถึง 7 และ
สัดส่วนของยวดยาน ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 6 แผนภูมิแสดงปริ มาณจราจร ช่วงเวลา 7:30 น.-8:30 น.

รู ปที่ 7 แผนภูมิแสดงปริ มาณจราจร ช่วงเวลา 11:30 น.-12:30 น.

ช่ วงเวลาไม่ เร่ งด่ วน
รู ปที่ 8 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของยวดยานในแต่ละช่วงเวลา เทีย่ ง

ช่ วงเวลาเร่ งด่ วนเช้ า
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2. ผลการปรับเทียบแบบจาลองและตรวจสอบความถูกต้องแบบจาลอง
การปรับเทียบแบบจาลองนั้นจะทาการปรับเทียบกับข้อมูลช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้า (7.30 น.-8.30 น.) โดยได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 4 และในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองนั้น จะใช้ขอ้ มูลช่วงเวลาไม่เร่ งด่วนเที่ยง
(11.30 น.-12.30 น.) ผลการเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากแบบจาลองกับผลการสารวจ ดังแสดงในรู ปที่ 9
ตารางที่ 4 ผลการปรับเทียบแบบจาลอง
Criteria and Measures
Calibration Result
Compared with the
Criteria
Hourly Flows, Model Versus Observed
Individual Link Flows: Within 15%, for 700 veh/h <
100%
Pass
Flow < 2700 veh/h
Hourly Flows, Model Versus Observed
Individual Link Flows: Within 100 veh/h, for Flow < 700
100%
Pass
veh/h
Hourly Flows, Model Versus Observed
Individual Link Flows: Within 400 veh/h, for Flow >
2700 veh/h
Sum of All Link Flows
0.19%
Pass
GEH Statistic < 5 for Individual Link Flows
93.71%
Pass
GEH Statistic for Sum of All Link Flows
0.30
Pass
Travel Times, Model Versus Observed
Journey Times, Network: Within 15% (or 1 min, if
higher)

รู ปที่ 9 แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณจราจรระหว่างแบบจาลองกับการสารวจ
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3. ผลการวิเคราะห์ สภาพจราจรในอีก 3 ปี ข้ างหน้ ากับปัจจุบัน
เมื่อได้แบบจาลองสภาพจราจรที่ผา่ นการปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต่อจากนั้นทาการนาเข้าข้อมูล
คาดการณ์ปริ มาณจราจรในอนาคต โดยในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การคูณปริ มาณจราจรเดิมด้วยอัตราการเติบโตของรถใน
จังหวัดแก่นที่ 2.76% ต่อปี (ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยัง่ ยืน, 2560) แล้วทาการวิเคราะห์สภาพจราจร โดย
ค่าตัวชี้วดั ที่ นามาเปรี ยบเที ยบมีดงั นี้ ความยาวแถวคอยสู งสุ ด (Max queue length) เวลาที่ ใช้ในการเดินทาง (Travel
time) เวลาสู ญเสี ยเนื่ องจากความล่าช้า (Delay time) และเวลาสู ญเสี ยเนื่ องจากการหยุด (Stop time delay) ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์สภาพจราจรปั จจุบนั กับอนาคตอีก 3 ปี ข้างหน้า
ตัวชี้วดั
ปัจจุบัน
อนาคต 3 ปี ข้ างหน้ า
ความยาวแถวคอยสูงสุด
239 เมตร
301 เมตร
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
160.24 วินาที
168.05 วินาที
เวลาสูญเสี ยเนื่องจากความล่าช้า
47 วินาที
53.43 วินาที
เวลาสูญเสี ยเนื่องจากการหยุด
11.89 วินาที
13.21 วินาที
จากตารางที่ 5 ค่าของตัวชี้วดั แสดงให้เห็นว่าในอนาคต 3 ปี ข้างหน้า ในพื้นที่โครงการที่ไม่มีการดาเนิ นการใด ๆ
ค่าตัวชี้วดั ที่ได้จากแบบจาลองมากกว่าปั จจุบนั แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปั ญหาทางด้านการจราจรที่น่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตของพื้นที่ศึกษา
4. ผลการประเมินเปรียบเทียบทางเลือก
จากการเปรี ยบเที ยบสภาพจราจรของปั จจุบนั กับในอนาคตแล้ว ต่อจากนั้นสร้างทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหา
ทางด้านจราจรที่เกิดขึ้น ตามตัวชี้วดั ที่สนใจ โดยในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นทางเลือกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามาถนาไป
ใช้ได้ทนั ทีและงบประมาณในการดาเนินการน้อย ซึ่งได้ดงั นี้
ทางเลือกที่ 1. ปรับช่วงเวลาของสัญญาไฟที่จุดกลับรถและทางแยกหน้าสถานี ขนส่ ง ฯ แห่ งที่ 3 คือ เพิ่มเวลาไฟ
เขียวทางตรงมากขึ้นอีก 5 วินาที โดยให้ความยาวรอบเท่าเดิม
ทางเลือกที่ 2 ปรับรอบสัญญาณไฟจุดกลับรถและทางแยกหน้าสถานี ขนส่ ง ฯ แห่ งที่ 3 คือ เพิ่มความยาวรอบ
สัญญาณไฟโดยเพิ่มเวลาไฟเขียวตรงมากขึ้น 5 วินาที
โดยได้ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาจราจร
ตัวชี้วดั
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ความยาวแถวคอยสูงสุด
249 เมตร
268 เมตร
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
155.07 วินาที
150.09 วินาที
เวลาสูญเสี ยเนื่องจากความล่าช้า
40.43 วินาที
35.42 วินาที
เวลาสูญเสี ยเนื่องจากการหยุด
7.14 วินาที
5.14 วินาที
จากตารางเปรี ยบเทียบทางเลือก แสดงให้เห็นว่าทางเลือกที่ 1 ได้คา่ ตัวชี้วดั ความยาวแถวคอยสูงสุดดีกว่าทางเลือกที่
2 แต่ความต่างไม่มาก และในตัวชี้วดั ที่เหลือ ทางเลือกที่ 2 ที่ค่าตัวชี้วดั ที่ดีกว่า
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการเปรี ยบเที ยบสภาพจราจรปั จจุบนั กับอนาคต 3 ปี ข้างหน้านั้น จะเห็นว่าดัชนี ตวั ชี้วดั ที่ ใช้ประเมินมีค่า
สูงขึ้น ดังนี้ ความยาวแถวคอยสูงสุดเพิ่มขึ้น 25.94% เวลาที่ใช้ในการเดินทางเพิ่มขึ้น 4.87% เวลาสูญเสี ยเนื่องจากความ
ล่าช้าเพิ่มขึ้น 13.68% และเวลาสูญเสี ยเนื่องจากการหยุดเพิ่มขึ้น 11.10% จากค่าตัวชี้วดั ที่เพิ่มขึ้นในส่ วนของแถวคอยมี
ความแตกต่างกันมากทาให้เกิดการจราจรติดขัดที่ทางแยก และจากการเปรี ยบเทียบทางเลือกที่นาเสนอทั้ง 2 ทางเลือก
ได้ค่าของตัวชี้วดั ดังนี้ ความยาวแถวคอยต่างกัน 7.63% เวลาที่ใช้ในการเดินทางต่างกัน 3.21% เวลาสู ญเสี ยเนื่ องจาก
ความล่าช้าต่างกัน 12.39% และเวลาสูญเสี ยเนื่ องจากการหยุดต่างกัน 28.01% ดังนั้นจากการเปรี ยบเทียบทางเลือกที่ 1
และทางเลือกที่ 2 จะได้วา่ ทางเลือกที่ 2 ให้ค่าของตัวชี้วดั ที่ดีกว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาแนวทางเลือกที่ 2 ไป
ปรับปรุ งสัญญาณไฟจราจรได้ทนั ทีและใช้งบประมาณที่นอ้ ย โดยรองรับปริ มาณจราจรในอีก 3 ปี ข้างหน้า ต่อจากนี้ ถา้
จะทาการแก้ปัญหาทางด้านจราจรด้วยงบประมาณที่ สูงขึ้น เช่น การก่อสร้างทางข้ามยกระดับ สะพานกลับรถ ควรมี
การศึกษาถึงความคุม้ ค่าและโครงการขนส่งมวลชนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
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