
 PMO17-1 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสภาพจราจรระดับจุลภาคส าหรับการจัดการจราจรถนนโครงข่ายโดยรอบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัขอนแก่น แห่งที ่3 

Application of Micro Simulation Model for Traffic Management of Road Network Around  
Khon Kaen  Bus Terminal 3 

 

สุเมธ มาเมือง (Sumeth Mamuang)* ธเนศ เสถียรนาม (Thaned Stiennam)**  
 

บทคดัย่อ 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น แห่งท่ี 3 ถือวา่เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีดึงดูดการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ

สถานีขนส่ง ฯ เป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพื่อใหมี้การจดัการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการวางแผนการจดัการจราจร
โดยใชแ้บบจ าลองสภาพจราจรระดบัจุลภาค VISSIM  ในการประเมินปัญหาและแผนการจดัการจราจรท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บจากสนามคือ ปริมาณจราจร สดัส่วนยานพาหนะ ความยาวแถวคอย ความเร็วและการควบคุมสญัญาณไฟ
จราจร ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนเชา้และชัว่โมงไม่เร่งด่วนเท่ียงวนั เพ่ือน าขอ้มูลมาใชก้ารปรับเทียบแบบจ าลองและปรับแก้
แบบจ าลอง ฯ โดยใชค้่าสถิติของ Geoffrey E. Havers (GEH) ในการปรับเทียบและปรับแกแ้บบจ าลอง จากนั้นน า
แบบจ าลองดังกล่าวมาคาดการณ์กรณีไม่มีโครงการใด ๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาในอีก 3 ปีขา้งหน้า และประเมินทางเลือก
แผนการจดัการจราจร 1) การปรับเปล่ียนเวลาสัญญาไฟจราจร 2) การปรับเปล่ียนจ านวนรอบสัญญาไฟจราจร การ 
ประเมินโดยใช้ตวัช้ีวดั คือ เวลาในการเดินทาง ความยาวแถวคอย เวลาสูญเสียเน่ืองจากการล่าชา้และเวลาสูญเสีย
เน่ืองจากการหยดุ แลว้เลือกทางเลือกท่ีให้ค่าตวัช้ีวดัดงักล่าวดีท่ีสุดเพื่อน าไปใชใ้นการจดัการจราจรของถนนโดยรอบ
สถานีขนส่ง ฯ ต่อไป จากการเปรียบเทียบทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 จะไดว้า่ทางเลือกท่ี 2 ใหค้่าของตวัช้ีวดัท่ีดีกวา่ 

 

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. 

 
ค าส าคญั: Vissim แบบจ าลองสภาพจราจรระดบัจุลภาค การจดัการจราจร  
Keywords: Vissim, Micro simulation Model, Traffic management 
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บทน า 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น แห่งท่ี 3 (บขส.3) เป็นสถานีขนส่ง ฯ แห่งใหม่ของจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงทาง

กรมการขนส่งทางบก ไดก้ าหนดให้ใชส้ถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 น้ีทดแทนสถานีขนส่ง ฯ เดิมทั้งหมดท่ีอยู่ในตวัเมือง
ขอนแก่น ท าใหป้ริมาณการจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 เพ่ิมข้ึนจากเดิมมากข้ึน ซ่ึงจ านวน
เท่ียวรถประจ าทางมาใชบ้ริการเฉล่ีย 262 เท่ียว/วนั  และมีผูโ้ดยสารเฉล่ียคิดเป็น  7,381  คน/วนั (องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น, 2558) และจ านวนเท่ียวรถประจ าทางของสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 1 ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการสถานีขนส่ง ฯ 
แห่งน้ี ซ่ึงมีปริมาณเท่ียวรถประจ าทาง 1 เฉล่ีย 1,190 เท่ียว/วนั และมีผูโ้ดยสารเฉล่ียคิดเป็น  32,457 คน/วนั (เทศบาล
นครขอนแก่น, 2558)  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีแผนในการจดัการเพื่อรองรับปัญหาทางดา้นจราจรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ดว้ยการคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนบริเวณถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 และท าการประเมินทางเลือกในการ
แกปั้ญหาจราจรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในปัจจุบนัไดมี้การใชแ้บบจ าลองสภาพจราจรระดบัจุลภาค (Traffic Microscopic 
Simulation Software) เพื่อคาดการณ์และวเิคราะห์ปัญหาสภาพจราจรบนถนนโครงข่าย ประเมินและเปรียบเทียบความ
เหมาะสมของทางเลือกท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซ่ึง VISSIM เป็นแบบจ าลองสภาพจราจรระดบัจุลภาคโปรแกรม
หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้นการจดัการและจดัท าแผนทางดา้นจราจร โดยวเิคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ
สามมิติท าใหม้องเห็นลกัษณะการเคล่ือนท่ีของยวดยานและพฤติกรรมการของผูข้บัข่ีไดอ้ยา่งชดัเจน การศึกษาคร้ังน้ีได้
น า VISSIM วิเคราะห์สภาพปัญหาและคดัเลือกแผนการจดัการจราจรเพ่ือแกปั้ญหาบนโครงข่ายถนนโดยรอบสถานี
ขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 น้ี 

จากงานวจิยัท่ีผา่นไดน้ า VISSIM มาประเมินปัญหาทางดา้นจราจรและทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ทั้งส าหรับ
การรองรับปัญหาในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น  การศึกษาการจดัท าแผนการจราจรบนถนนโครงข่ายท่ีจะมีการก่อสร้างเพื่อ
รองรับปริมาณจราจงรในปี 2020 ในยา่นเขตเศรษฐกิจของเมืองปักก่ิง ประเทศจีน โดยก าหนดตวัแปรทางดา้นพฤติกรรมผูข้บั
ข่ีในปัจจุบนัของพ้ืนท่ีดงักล่าว (Lin et al., 2013)  การศึกษาการจดัรูปแบบการจราจรโดยรอบสนามกีฬาท่ีจะท าการก่อสร้าง
ใหม่ของเมือง Falkenberg ประเทศสวีเดนเพ่ือรองรับทั้งปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนและจ านวนคนท่ีขา้มถนนในโครงข่ายใน
ช่วงเวลาก่อนและหลงัการแข่งขนั (Eidmar, Hultman, 2014)  และการน ามาวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เช่น 
การศีกษาการแกไ้ขปัญหาจราจรดา้นหนา้มหาวทิยาลยับูรพา เพ่ือประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีใหค้า่ดชันีตวัช้ีวดัท่ีพิจารณา
ดีท่ีสุด (จิตสุภา และคณะ, 2558) การน ามาศึกษาแนวทางการจดักระแสจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบวดัพระธรรมกาย 
โดยท าการประเมินรูปแบบการจดัการจราจรท่ีแตกต่างกนั 3 รูปแบบเพ่ือเลือกรูปแบบท่ีให้ค่าความเร็วเฉล่ียและความล่าชา้
เฉล่ียดีท่ีสุด (พลศรี, 2555)  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสภาพจราจรระดบัจุลภาคในการวเิคราะห์ปัญหาทางดา้น

จราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบบริเวณสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีก 3 ปีขา้งหนา้ พร้อมทั้งใชใ้น
การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกในการแกปั้ญหาจราจรท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด 
 
วธีิการวจิยั 

การศึกคร้ังน้ีด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยั ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
ในการพฒันาแบบจ าลองสภาพจราจรนั้น  เพ่ือใหไ้ดแ้บบจ าลองสภาพจราจรของโครงข่ายท่ีใกลเ้คียงสภาพจราจร

ของพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุด ในการส ารวจและเก็บขอ้มูลภาคสนามเพื่อน ามาปรับเทียบแบบจ าลอง (Models Calibration)  
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง (Models Validation) ตอ้งใหค้วามส าคญัและเลือกตวัแปรท่ีตอ้งการตาม

คดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

รวบรวมขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะการจราจรของพื้นท่ีศึกษา 
              - รวบรวมขอ้มูลการศึกษาและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีการศึกษา 
              - ปริมาณจราจรท่ีทางแยก ช่วงถนน ลกัษณะเรขาคณิต เวลาในการเดินทาง 
              - ความเร็ว ความยาวแถวคอย ระยะห่างระหวา่งยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร 

พฒันาแบบจ าลองสภาพการจราจรระดบัจุลภาค 

 สร้างโครงข่ายเส้นทางจราจรและองคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
             - สร้างโครงข่ายถนน 
             - สร้างทางแยกและจุดตดัจราจร 
             - ก าหนดประเภทของยานพาหนะและรูปแบบการจราจร 
             - ก าหนดลกัษณะการจราจรบริเวณทางแยก 
             - ก าหนดตวัแปรดา้นการจราจรท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง 
             - ก าหนดตวัแปรดา้นพฤติกรรมการขบัข่ี 
             - ก าหนดการจดัเก็บ/บนัทึกผลการจ าลอง 

การปรับเทียบแบบจ าลอง (Calibration Process) 
 ปรับแกค่้าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการขบัข่ี 

 เปรียบเทียบผลการจ าลองกบัการส ารวจ ไม่ผา่น 

ผา่น 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง (Validation Process) 

 ปรับขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 เปรียบเทียบผลการจ าลองกบัการส ารวจ ไม่ผา่น 

ผา่น 

ประยกุตก์ารใชแ้บบจ าลองสภาพการจราจรระดบัจุลภาคท่ีพฒันาวเิคราะห์ผลกระทบของการจดัการจราจรเดิมในปีอนาคต 

ประยกุตก์ารใชแ้บบจ าลองสภาพการจราจรระดบัจุลภาคท่ีพฒันาวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการจดัการจราจรในแต่ละรูปแบบ 

ประเมินตวัช้ีวดัดา้นต่าง ๆ ของแต่ละทางเลือกการจดัการจราจร 

เลือกทางเลือกการจดัการจราจรท่ีเหมาะสมที่สุดของถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น แห่งท่ี 3 
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ขอบเขตของแบบจ าลองท่ีก าหนดไว ้(Transport for London [TFL], 2010) โดยในการศึกษาคร้ังไดก้ าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
ศึกษาดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

รูปที ่2  ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 
1.  การส ารวจและเกบ็ข้อมูลในสนาม 
การเก็บขอ้มูลภาคสนามอา้งอิงจากคู่มือวศิวกรรมขนส่ง A Manual for Data Collection and Analysis (Currin, 2013) 

และ Traffic Analysis Handbook (Florida Department of Transportation [FDOT], 2014) โดยแบ่งช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล
ออกเป็น 2 ช่วง ดงัตารางท่ี 1  ขอ้มูลของทางแยกจะส ารวจในวนัท่ีสภาพการจราจรปกติ และส ารวจขอ้มูลทั้งหมดในวนั
เดียวกนั 
ตารางที ่1  ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีศึกษา 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
7.30 น. – 8.30 น. ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (Morning Peak)  

 

11.30 น.- 12.30 น.   ช่วงเวลาไม่เร่งด่วนเท่ียง (Off Peak) 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งประเภทของยานพาหนะตาม TFL ในการพฒันาแบบจ าลองไดแ้บ่งประเภทของยานพาหนะ

ออกเป็น 6 กลุ่ม แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  การแบ่งประเภทยวดยาน (Type Vehicle) 

 
 
 

ประเภทของ
ยวดยาน 

 
  

 

 

 
รถจกัรยาน

ยนต ์
รถยนตน์ัง่ 
ส่วนบุคคล 
รถกระบะ 

รถโดยสาร รถบรรทุก 
 6 ลอ้ 

รถบรรทุก 
10 ลอ้ 

รถบรรทุก 
รถลากพว่ง 
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1.1  การส ารวจข้อมูลปริมาณจราจรทีท่างแยก 
ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการนบัจ านวนดว้ยคนและกลอ้งวีดีโอบนัทึกสภาพการเคล่ือนตวัของกระแสจราจรขณะเขา้-

ออกทางแยก และลกัษณะรูปแบบการเคล่ือนตวัของกระแสจราจร เพ่ือสังเกตพฤติกรรมรูปแบบการเล้ียวกลบัรถของผูข้บัข่ี 
โดยก าหนดจุดตั้งกลอ้งเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ งทางแยก จ านวน 2 จุด เม่ือได้ภาพวีดีโอแลว้ท าการนับปริมาณจราจรจาก
ภาพเคล่ือนไหวดว้ยคน   

1.2  การส ารวจข้อมูลความเร็ว 
ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลความเร็วแบบจุด (Spot Speed) ดว้ยกลอ้งจบัความเร็ว (Radar Gun) ส าหรับการเก็บขอ้มูลความเร็วท่ี

จะท าการเก็บขอ้มูลนั้น แบ่งได ้3 ประเภท คือ  
1)   ความเร็วก่อนเขา้สู่ทางแยกในลกัษณะกระแสจราจรไหลอยา่งอิสระ (Free Flow Speed) จุดส ารวจมีระยะห่างจาก

ทางแยกประมาณ 500 เมตร เพ่ือใชใ้นการก าหนดพฤติกรรมของผูข้บัข่ีแบบอิสระ ส ารวจโดยการเลือกยานพาหนะท่ีวิ่งบน
ช่องจราจรโดยไม่มียานพาหนะคนัอ่ืน ๆ มารบกวน หรืออาจเป็นยานพาหนะคนัหนา้สุดบนช่องจราจร 

2)   การส ารวจความเร็วท่ีทางแยก (Turning Speed) ช่วงเส้นหยดุฝ่ังหน่ึงจนถึงเส้นหยดุของอีกฝ่ังหน่ึง เพื่อใชใ้นการ
ก าหนดพฤติกรรมผูข้บัข่ีเม่ือยานพาหนะเขา้-ออกจากทางแยก (Reduced Zone) เช่น เล้ียวซา้ย เล้ียวขวา ตรงผา่นแยก เป็นตน้ 

3)   ความเร็วในช่วงถนน (Mid-Block Speed) เพ่ือใชใ้นการก าหนดพฤติกรรมของผูข้บัข่ีขณะอยูบ่นช่วงถนน 
1.3  การส ารวจข้อมูลความยาวแถวคอยบริเวณทางแยก 
ใช้วิธีการส ารวจด้วยคนประจ าแต่ละจุดท่ีมองเห็นความยาวคอยทั้ งทางแยกและท าหลกัระยะไวโ้ดยไม่กีดขวาง

การจราจรเพื่อใหไ้ดร้ะยะท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงแต่ละทางแยกจะใชค้นจ านวน 2-3 คนต่อทิศทาง จากนั้นบนัทึกความยาวแถวคอยทุก 
ๆ 1 นาที โดยพิจารณาช่องจราจรท่ีมีแถวคอยสูงท่ีสุด 

1.4  การส ารวจข้อมูลลกัษณะเรขาคณิตของพื้นทีศึ่กษา 
ใชว้ิธีการส ารวจดว้ยลอ้วดัระยะทาง (Measuring Wheels) กบัเทปวดัระยะในการวดัระยะ เช่น ความกวา้งของช่อง

จราจร รัศมีวงเล้ียว จ านวนช่องจราจร ขนาดเกาะกลาง ระยะช่องจราจรส าหรับรอเล้ียว เป็นตน้ 
1.5  การส ารวจข้อมูลระยะห่างระหว่างยานพาหนะ 
ใชว้ธีิการส ารวจดว้ยการใชจุ้ดอา้งอิงท่ีเส้นหยดุของทางแยก (Stop Line) จากนั้นจบัเวลาขณะลอ้หลงัของยานพาหนะ

คนัแรกขบัผ่านและหยดุจบัเวลาขณะลอ้หลงัของยานพาหนะคนัท่ีสองขบัผ่าน โดยส ารวจในช่วงยานพาหนะอยูใ่นสภาวะ
การไหลอิสระ (Free flow) 

1.6  การส ารวจข้อมูลสัญญาณไฟจราจร 
การส ารวจขอ้มูลสญัญาณไฟจราจรบริเวณทางกลบัรถและทางแยก เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการแจกแจงสญัญาณไฟจราจรทั้ง 

2 ช่วงเวลา โดยส ารวจรอบเวลาสัญญาณไฟ (Cycle Length) จงัหวะสัญญาณไฟ (Signal Phasing)  และระยะเวลาของแต่ละ
สญัญาณไฟในแต่ละทางแยก 

2.  การพฒันาแบบจ าลอง 
2.1  สร้างแบบจ าลองของโครงข่ายถนน 
 โดยการใชเ้คร่ืองมือการสร้างถนนและคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีโปรแกรม VISSIM ก าหนดให ้ซ่ึงไดแ้ก่ จ านวนช่องจราจร

ในแต่ละทิศทาง ประเภทของผิวจราจร ความกวา้งของช่องจราจร ทิศทางกระแสจราจร พฤติกรรมการขบัข่ีในแต่ละช่อง
จราจร เป็นตน้ โดยไดโ้ครงข่ายจากการใชโ้ปรแกรม VISSIM ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที ่3 โครงข่ายถนนบางส่วนจากการสร้างแบบจ าลองโดยโปรแกรม VISSIM 

2.2  การเตรียมข้อมูลจราจรเพ่ือน าเข้าโปรแกรม VISSIM 
น าขอ้มูลปริมาณจราจรในแต่ละทิศทาง มาท าการแจกแจงการเดินทาง โดยการก าหนดจุดเร่ิมตน้ทางและปลายทางของ

กระแสจราจรของแต่ละยวดยาน เน่ืองจากพ้ืนท่ีศึกษาเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ จึงเกิดขอ้จ ากดัและปัญหาในการส ารวจจุด
ปลายทางของยานพาหนะ ดงันั้นจึงใชโ้ปรแกรม OD Matrix Creator With Route Choice เขา้มาช่วยในการท านายจุดปลายทาง
ดว้ยการค านวณทางคณิตศาสตร์ ดงัภาพท่ี 3 ถึงภาพท่ี 4 

 

 
รูปที ่4  ขอ้มูลปริมาณจราจรในแตล่ะทิศทางท่ีน าเขา้โปรแกรม 
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รูปที ่5 ผลการเดินทางของยวดยานจากจุดตน้ทางไปจุดปลายทางในแต่ละทิศทาง 

3.  การปรับเทยีบแบบจ าลอง (Models Calibration)   
การปรับเทียบแบบจ าลองเป็นการปรับค่าตวัแปรเพ่ือให้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองให้มีความสอดคลอ้งหรือ

ใกลเ้คียงกับพ้ืนท่ีศึกษา เช่น พฤติกรรมการขบัข่ี (Driving Behavior Parameters) การตอบสนองต่อวตัถุ (Lateral 
Clearance) เป็นตน้ โดยผลท่ีได้จากแบบจ าลองและขอ้มูลจากการส ารวจพ้ืนท่ีศึกษาจะตอ้งแตกต่างกันไม่เกินค่า
มาตรฐานท่ียอมรับได ้ดงัตารางท่ี 3 

การปรับเทียบแบบจ าลองจะใชข้อ้มูลในช่วงเร่งด่วนเชา้ (7.30 น. – 8.30 น.) โดยตวัแปรท่ีนามาพิจารณาไดแ้ก่ 
ปริมาณจราจร (Traffic volume) ความยาวแถวคอยสูงสุด (Max queue length) และความแปรปรวนของปริมาณจราจร 
(Variance GEH Statistic)  
ตารางที ่3  เกณฑก์ารปรับเทียบท่ีแนะน าโดย State of Wisconsin Department of Transportation [WisDOT] 

Criteria and Measures Calibration Acceptance Targets 
Hourly Flows, Model Versus Observed 
Individual Link Flows: Within 15%, for 700 veh/h < Flow < 2700 veh/h 

> 85% of cases 

Hourly Flows, Model Versus Observed 
Individual Link Flows: Within 100 veh/h, for Flow < 700 veh/h 

> 85% of cases 

Hourly Flows, Model Versus Observed 
Individual Link Flows: Within 400 veh/h, for Flow > 2700 veh/h 

> 85% of cases 

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 
Journey Times, Network: Within 15% (or 1 min, if higher) 

> 85% of cases 
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4.  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง (Models Validation) 
กระบวนการและเกณฑ์การตรวจสอบท าเหมือนการปรับเทียบแบบจ าลอง แต่ช่วงเวลาท่ีน ามาพิจารณาคือ 

ช่วงเวลาไม่เร่งด่วนตอนกลางวนั 11.30-12.30 น. 
 

ผลการวจิยั 
1.  ผลการส ารวจปริมาณจราจร (Traffic Volume) 
ช่วงเวลาในการส ารวจเก็บขอ้มูลปริมาณจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

คือ ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (7.30 น.-8.30 น.) และช่วงเวลาไม่เร่งด่วนเท่ียง (11.30 น.-12.30 น.) ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ถึง 7  และ
สดัส่วนของยวดยาน ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 แผนภูมิแสดงปริมาณจราจร ช่วงเวลา 7:30 น.-8:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 แผนภูมิแสดงปริมาณจราจร ช่วงเวลา 11:30 น.-12:30 น. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่8  แผนภูมิแสดงสดัส่วนของยวดยานในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ช่วงเวลาไม่เร่งด่วน
เทีย่ง 
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2.  ผลการปรับเทยีบแบบจ าลองและตรวจสอบความถูกต้องแบบจ าลอง 
การปรับเทียบแบบจ าลองนั้นจะท าการปรับเทียบกบัขอ้มูลช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (7.30 น.-8.30 น.) โดยไดผ้ลดงั

แสดงในตารางท่ี 4 และในส่วนของการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองนั้น จะใชข้อ้มูลช่วงเวลาไม่เร่งด่วนเท่ียง 
(11.30 น.-12.30 น.) ผลการเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองกบัผลการส ารวจ ดงัแสดงในรูปท่ี 9 
ตารางที ่4  ผลการปรับเทียบแบบจ าลอง 

Criteria and Measures Calibration Result Compared with the 
Criteria 

Hourly Flows, Model Versus Observed 
Individual Link Flows: Within 15%, for 700 veh/h < 
Flow < 2700 veh/h 

100% Pass 

Hourly Flows, Model Versus Observed 
Individual Link Flows: Within 100 veh/h, for Flow < 700 
veh/h 

100% Pass 

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) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบปริมาณจราจรระหวา่งแบบจ าลองกบัการส ารวจ 
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3.  ผลการวเิคราะห์สภาพจราจรในอกี 3 ปีข้างหน้ากบัปัจจุบัน 
เม่ือไดแ้บบจ าลองสภาพจราจรท่ีผา่นการปรับเทียบและตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ต่อจากนั้นท าการน าเขา้ขอ้มูล

คาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารคูณปริมาณจราจรเดิมดว้ยอตัราการเติบโตของรถใน
จงัหวดัแก่นท่ี 2.76% ต่อปี (ศูนยว์จิยัและพฒันาโครงสร้างมูลฐานอยา่งย ัง่ยนื, 2560) แลว้ท าการวเิคราะห์สภาพจราจร โดย
ค่าตวัช้ีวดัท่ีน ามาเปรียบเทียบมีดงัน้ี ความยาวแถวคอยสูงสุด (Max queue length)  เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง (Travel 
time)  เวลาสูญเสียเน่ืองจากความล่าชา้ (Delay time) และเวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยุด (Stop time delay) ไดผ้ลดงั
แสดงในตารางท่ี 8  
ตารางที ่5  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์สภาพจราจรปัจจุบนักบัอนาคตอีก 3 ปีขา้งหนา้ 

ตวัช้ีวดั ปัจจุบัน อนาคต 3 ปีข้างหน้า 
ความยาวแถวคอยสูงสุด 239 เมตร 301  เมตร 
เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 160.24 วนิาที 168.05  วนิาที 
เวลาสูญเสียเน่ืองจากความล่าชา้ 47 วนิาที 53.43 วนิาที 
เวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยดุ 11.89 วนิาที 13.21  วนิาที 

จากตารางท่ี 5 ค่าของตวัช้ีวดัแสดงให้เห็นวา่ในอนาคต 3 ปีขา้งหนา้ ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
ค่าตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมากกวา่ปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของปัญหาทางดา้นการจราจรท่ีน่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของพ้ืนท่ีศึกษา 

4.  ผลการประเมนิเปรียบเทยีบทางเลือก 
จากการเปรียบเทียบสภาพจราจรของปัจจุบนักบัในอนาคตแลว้ ต่อจากนั้นสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

ทางดา้นจราจรท่ีเกิดข้ึน ตามตวัช้ีวดัท่ีสนใจ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ทางเลือกท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามาถน าไป
ใชไ้ดท้นัทีและงบประมาณในการด าเนินการนอ้ย ซ่ึงไดด้งัน้ี 

ทางเลือกท่ี 1.  ปรับช่วงเวลาของสัญญาไฟท่ีจุดกลบัรถและทางแยกหนา้สถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 คือ เพ่ิมเวลาไฟ
เขียวทางตรงมากข้ึนอีก 5 วนิาที โดยใหค้วามยาวรอบเท่าเดิม 

ทางเลือกท่ี 2  ปรับรอบสัญญาณไฟจุดกลบัรถและทางแยกหน้าสถานีขนส่ง ฯ แห่งท่ี 3 คือ เพ่ิมความยาวรอบ
สญัญาณไฟโดยเพ่ิมเวลาไฟเขียวตรงมากข้ึน 5 วนิาที 

โดยไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
ตารางที ่6  เปรียบเทียบทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาจราจร 

ตวัช้ีวดั ทางเลือกที ่1 ทางเลือกที ่2 
ความยาวแถวคอยสูงสุด 249 เมตร 268  เมตร 
เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 155.07 วนิาที 150.09  วนิาที 
เวลาสูญเสียเน่ืองจากความล่าชา้ 40.43 วนิาที 35.42 วนิาที 
เวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยดุ 7.14 วนิาที 5.14  วนิาที 

จากตารางเปรียบเทียบทางเลือก แสดงใหเ้ห็นวา่ทางเลือกท่ี 1 ไดค้า่ตวัช้ีวดัความยาวแถวคอยสูงสุดดีกวา่ทางเลือกท่ี 
2 แตค่วามต่างไม่มาก และในตวัช้ีวดัท่ีเหลือ ทางเลือกท่ี 2 ท่ีค่าตวัช้ีวดัท่ีดีกวา่ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากผลการเปรียบเทียบสภาพจราจรปัจจุบนักบัอนาคต 3 ปีขา้งหน้านั้น จะเห็นว่าดชันีตวัช้ีวดัท่ีใชป้ระเมินมีค่า

สูงข้ึน ดงัน้ี ความยาวแถวคอยสูงสุดเพ่ิมข้ึน 25.94%  เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางเพ่ิมข้ึน 4.87%  เวลาสูญเสียเน่ืองจากความ
ล่าชา้เพ่ิมข้ึน 13.68%  และเวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยดุเพ่ิมข้ึน 11.10%  จากค่าตวัช้ีวดัท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของแถวคอยมี
ความแตกต่างกนัมากท าให้เกิดการจราจรติดขดัท่ีทางแยก และจากการเปรียบเทียบทางเลือกท่ีน าเสนอทั้ง 2 ทางเลือก 
ไดค้่าของตวัช้ีวดัดงัน้ี ความยาวแถวคอยต่างกนั 7.63%  เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางต่างกนั 3.21%  เวลาสูญเสียเน่ืองจาก
ความล่าชา้ต่างกนั 12.39%  และเวลาสูญเสียเน่ืองจากการหยดุต่างกนั 28.01%  ดงันั้นจากการเปรียบเทียบทางเลือกท่ี 1 
และทางเลือกท่ี 2 จะไดว้า่ทางเลือกท่ี 2 ให้ค่าของตวัช้ีวดัท่ีดีกวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าแนวทางเลือกท่ี 2 ไป
ปรับปรุงสญัญาณไฟจราจรไดท้นัทีและใชง้บประมาณท่ีนอ้ย โดยรองรับปริมาณจราจรในอีก 3 ปีขา้งหนา้ ต่อจากน้ีถา้
จะท าการแกปั้ญหาทางดา้นจราจรดว้ยงบประมาณท่ีสูงข้ึน เช่น การก่อสร้างทางขา้มยกระดบั สะพานกลบัรถ ควรมี
การศึกษาถึงความคุม้ค่าและโครงการขนส่งมวลชนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 
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