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บทคัดยอ
ปจจุบันเขตเมืองและเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเดินทาง

และใชเสนทางในโครงขายถนนเพ่ิมข้ึน จนเกิดปญหาการจราจรติดขัด สงผลใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและ
ทางสังคม ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการศึกษาถึงสภาพของการจราจรและการขนสงเพ่ือใชในการวางแผนและกําหนดแนว
ทางแกไขตางๆ อาจแกไขโดยการปรับแกทางสภาพทางกายภาพหรือการปรับแกดวยสัญญาณไฟ ตลอดจนการ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีจะเกิดในอนาคต

งานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงปริมาณการจราจรและลักษณะทางกายภาพ ในบริเวณแยกแคราย  จากน้ันนําขอมูล
ปริมาณการจราจรและลักษณะทางกายภาพท่ีไดมาจําลองสภาพการจราจรโดยโปรแกรม NETSIM เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การตรวจสอบและทําการวิเคราะหผลกระทบจากการจราจรและหาแนวทางแกไข ผลการศึกษาพบวา โปรแกรม
NETSIM สามารถชวยในการจําลองสภาพจราจรบรเิวณแยกแคราย กอนและหลังการแกไขได โดยสภาพจราจรหลงัการ
แกไขดวยการปรับแกสัญญาณไฟจราจรและลักษณะทางกายภาพ มีสภาพการจราจรโดยรวมดีข้ึน

Abstract
The urban and economic areas in Bangkok at present are grown rapidly. The travelling and

road usage are increased, which make the traffic jam problem happened and result the economics
and social loss. Accordingly, it is necessary to study the state of traffic and transportation to make
the planning and define the ways to solve the problem via physical conditions or light signals. Not
only the current problem s but also suggest the way to solve the problem which may happen in
the future.

This research studied about traffic volumes and physical conditions at Khae Rai
Intersection. The real traffic is simulated by NETSIM program from the traffic volumes and physical
conditions data which are collected to examine and analyze the effects from the traffic and suggest
the ways to solve the problems. The results showed that NETSIM program can be used for
simulating before and after traffic condition at Khae Rai Intersection. The conclusion showd the
better traffic condition after it was solved by light signals and physical conditions
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1. บทนํา
การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากมีสวนชวยใหเกิดการกระจายความเจริญ

ในดานตางๆ ปจจุบันเมืองท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความตองการการ
เดินทางและใชเสนทางการคมนาคมของโครงขายถนนเพ่ิมมากข้ึนเกินกวาการคาดการณท่ีเคยทําไว ทําใหเกิดการ
เดินทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมายปลายทางใชเวลามากข้ึนจนบางจุดหรือบางเสนทางเกิดการติดขัด ขณะเดียวกัน
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนรถยนตในทองถนนมีมากกวาความจุถนนท่ีรองรับได การขยายชองทางจราจรมีความเปนไปได
นอยลงเน่ืองจากราคาท่ีดินท่ีสูงมากข้ึน  ดังน้ันสภาพการจราจรในปจจุบันจึงมีสภาพท่ีไมคลองตัวและมีผลกระทบตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก จากสภาพปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองศึกษาหาแนวทางและวิธีการ
แกไข

สภาพการจราจรในปจจุบันของบริเวณแยกแครายมีสภาพการจราจรท่ีติดขัดเปนอยางมาก งานวิจัยน้ีจึง
ศึกษาถึงปริมาณการจราจร สัญญาณไฟจราจรและลักษณะทางกายภาพของบริเวณแยกแคราย จากน้ันใชโปรแกรม
NETSIM ในการจําลองสภาพจราจรท่ีเกิดข้ึนจริงและสภาพจราจรหลังการแกไข โดยขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหและหา
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบพฤติกรรมการจราจร ในบริเวณทางแยกแครายใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน

2. วิธีการทดลอง
2.1 ขอบเขต

2.1.1 พ้ืนท่ีการทดลอง ไดแกพ้ืนท่ีบริเวณทางแยกแคราย ประกอบดวยเสนทางหลัก คือ ถนนติวานนทตัดกับ
ถนนงามวงศวานและถนนรัตนาธิเบศร ดังรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2

2.1.2 พ้ืนท่ีบริเวณแยกแคราย บริหารจัดการจราจรโดย สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนนทบุรี
2.1.3 ขอมูลสํารวจภาคสนามท่ีใชในการทดลอง ไดแก

ขอมูลการจราจร
ลักษณะทางกายภาพ
สัญญาณไฟจราจร

2.1.4 สํารวจสภาพการจราจรในชวงเวลาเรงดวนและนอกเวลาเรงดวน ดังน้ี
เวลา 06.00 น.ถึง 09.00 น. (เรงดวนเชาในวันจนัทรและวันอาทิตย)
เวลา 11.00 น.ถึง 13.00 น. (นอกเวลาเรงดวนในวันจันทรและวันอาทิตย)
เวลา 16.00 น.ถึง 19.00 น. (เรงดวนเย็นในวันจันทรและวันอาทิตย)

2.1.5 พ้ืนท่ีบริเวณแยกแคราย เปนแนวเสนทางของโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสาย สีมวง (บางซื่อ -
บางใหญ) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจอยูชวงกอนการกอสรางโครงการดังกลาววา
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รูปท่ี 1 ภาพถายทางอากาศบริเวณแยกแคราย
ท่ีมา : www.google.co.th

รูปท่ี 2 ลักษณะทางกายภาพบรเิวณแยกแคราย

2.2 โปรแกรม NETSIM
โปรแกรม NETSIM เปนโปรแกรมยอยของ โปรแกรม CORSIM ท่ีใชจําลองสภาพการจราจรในเขตเมือง

ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดย The Federal Highway Administration (FHWA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ.
1996  โปรแกรม NETSIM สามารถประยุกตใชงานไดกับการออกแบบระบบการจราจร ระบบสัญญาณไฟ ระบบขนสง
มวลชนและสามารถแจกแจงเสนทางการเดินทางไดโดยมีขอมูลการเดินทางของจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุดการเดินทางซึ่งผลลัพธจาก
การประมวลผลท่ีได จะแสดงผลในรูปแบบโครงขายถนนและปริมาณการจราจร การใชงานของโปรแกรม NETSIM มี
รูปแบบการสรางโครงขาย แบบใชจุดและสวนของถนน จะตองมีการกําหนดพิกัดของแตละจุด จากน้ันจึงทําการเช่ือม
จุด ดวยสวนของถนน และตองกําหนดระยะทางในสวนของถนนใหสอดคลองกับพิกัด การนําเขาขอมูลท่ีสําคัญของ
โปรแกรม NETSIM
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ลักษณะทางกายภาพของโครงขายถนน ประกอบไปดวย จุดของถนน หมายถึงทางแยกหรือจุดท่ีมีลักษณะ
ทางเรขาคณิตของถนนมีการเปลี่ยนแปลงและสวนของถนน หมายถึงถนนซึ่งเกิดจากเสนตรงเช่ือมระหวาง 2 สวนของ
ถนนโดยแบงเปนการจราจรทิศทางเดียวและสองทิศทาง

ลักษณะของถนนแตละเสน ประกอบไปดวย ความยาวของถนน ความเร็วอิสระ จํานวนชองทางจราจร ทิศ
ทางการเลี้ยวของแตละชองทางจราจร รวมถึงคาเฉลี่ยของความลาชาขณะออกรถและระยะเวลาปลอยรถ ท่ีบริเวณทาง
แยกของแตละถนน

ระบบควบคุมการจราจร ประกอบไปดวย ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบตางๆ ปายหยุดและปายใหทาง
ปริมาณการเดินทาง ประกอบไปดวย ปริมาณการจราจรท่ีเขาออกจากโครงขายถนน และปริมาณการเลี้ยว

บริเวณทางแยกแตละแยก
สวนประกอบของการจราจร โปรแกรม NETSIM สามารถจําลองพฤติกรรมของยานพาหนะ ได 4 ประเภท

หลัก คือ รถยนตสวนบุคคล รถตู รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ โดยท่ียานพาหนะแตละประเภทจะมีลักษณะท่ี
แตกตางกันในเรื่องของ ความเร็วสูงสุด ความเรงสูงสุดและความยาวของยานพาหนะ

การใหบริการของรถโดยสารสาธารณะ ประกอบไปดวย เสนทางของรถโดยสาร ตําแหนงปายโดยสารและ
ความถ่ีในการใหบริการ

แสดงตัวอยางการนําเขาขอมูล ดังรูปท่ี 3 และผลลัพธของ โปรแกรม NETSIM จะแสดงออก ในรูปของ เวลา
ในการเดินทาง ความลาชาจากการหยุดรถ ความลาชาโดยรวม และความยาวของแถวคอย

รูปท่ี 3 ตัวอยางการนําเขาขอมูลของโปรแกรม NETSIM

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 การวิเคราะหขอมูล

จากการสํารวจขอมูลภาคสนามบริเวณแยกแคราย ซึ่งไดขอมูล ปริมาณการจราจร ลักษณะทางกายภาพและ
สัญญาณไฟจราจร ขอมูลท่ีไดดังกลาวจะนํามาสรางแบบจําลองเสมือนจริงใน โปรแกรม NETSIM โปรแกรมน้ีจะจําลอง
สภาพการจราจรกอนและหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกแคราย โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลขอมูล
และแสดงผลลัพธขอมูลในรูปของ ปริมาณการจราจร เวลาในการเดินทาง ความลาชาจากการ   หยุดรถ และความยาว
ของแถวคอย ผลลัพธขอมูลท่ีไดจากโปรแกรม NETSIM จะใชในการวิเคราะหตัวช้ีวัดเพ่ือพิจารณาการวางแผนและการ
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จัดการการจราจรบริเวณแยกแครายใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีใชพิจารณาก็คือ ระดับการใหบริการ (Level of
Service : LOS) โดยแบงเปน ระดับการใหบริการของถนนและระดับการใหบริการท่ีทางแยก โดยระดับการใหบริการ
ของท้ังสองตัวน้ี แบงออกเปน 6 ระดับ ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ระดับคุณภาพของระดับการใหบริการของถนนและระดับการใหบริการท่ีทางแยก

ระดับการใหบริการ (Level of Service: LOS) ระดับคุณภาพ
A ดีเลิศ
B ดีมาก
C ดี
D พอใช
E ตองปรับปรุง
F ตองปรับปรุงเรงดวน

ท่ีมา : Highway Capacity Manual
3.2 การแกไขปญหา

การแกไขปญหา จะแกไขสภาพจราจรท่ีอยูในชวงเวลาท่ีวิกฤตมากท่ีสุดและจะวิเคราะหการเปรียบเทียบ
ผลตางๆระหวางกอนและหลังการแกไขสภาพการจราจรวาดีข้ึนหรือไม ลักษณะการแกไขจะใชวิธีการดังน้ี

แกไขจากรอบสัญญาณไฟ ทําการออกแบบรอบสัญญาณไฟใหเหมาะสมกับแยกแครายโดยพิจารณาจาก
ปริมาณการจราจรจริงท่ีสํารวจ การออกแบบจะใชวิธี Webster ซึ่งใชสูตรคํานวณและออกแบบตามประเทศอังกฤษ
และออสเตรเลีย ซึ่งมีระบบเดินรถทางซายเหมือนประเทศไทย เมื่อไดขอมูลรอบสัญญาณไฟท่ีเหมาะสมแลว ใหนํา
ขอมูลท่ีไดมาใสในแบบจําลองท่ีสรางโดยโปรแกรม NETSIM อีกครั้ง และตรวจผลลัพธหลังการแกไขเพ่ือหาสัญญาณไฟ
ท่ีเหมาะสมกับแยกแคราย

แกไขจากลักษณะทางกายภาพ ทําการตรวจสอบขอมูลทางกายภาพบริเวณแยกแคราย ไดแก ชองทาง
การจราจร ทิศทางการจราจร จุดกลับรถ เปนตน และทําการแกไขโดยปรับแกในโครงขายถนนท่ีสรางโดยโปรแกรม
NETSIM และวิเคราะหผลลัพธหลังการแกไขอีกครั้ง เพ่ือหาลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับแยกแคราย
3.3 ความถูกตองของแบบจําลองสภาพการจราจรบริเวณแยกแคราย

การสรางแบบจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงบริเวณแยกแครายจะใชขอมูลปริมาณการจราจรท่ีมากท่ีสุด
ท่ีสํารวจไดจากภาคสนาม มาสรางแบบจําลองในโปรแกรม NETSIM และทําการตรวจสอบปริมาณการจราจรในชวง 1
ช่ัวโมง จากภาคสนามเปรียบเทียบกับปริมาณจราจรท่ีไดจากโปรแกรม ผลการเปรียบเทียบพบวาแบบจําลองมีคาความ
ผิดพลาดโดยเฉลี่ยเทากับ รอยละ 2.51 ซึ่งมีคาไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาความผิดพลาดของการสรางแบบจําลอง
สภาพการจราจรเสมือนจริงของงานท่ัวไป ซึ่งกําหนดคาความผิดพลาดโดยเฉลีย่ไวไมเกิน รอยละ 20 ผลการทดลองเห็น
ไดวาโปรแกรม NETSIM สามารถจําลองสภาพจราจรไดใกลเคียงความเปนจริง

แสดงการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงบริเวณแยกแครายโดยใชโปรแกรม NETSIM ดังรูปท่ี 4
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 4 รูปแบบการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงบริเวณแยกแครายโดยใชโปรแกรม NETSIM

3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการจราจรกอนและหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยก
แคราย

การวิเคราะหขอมูลสภาพการจราจรกอนและหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกแคราย จะใชระดับ
การใหบริการของถนนและระดับการใหบริการท่ีทางแยก เปนตัวช้ีวัดระดับคุณภาพของการบริการท่ีแยกแคราย ขอมูล
ดังตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 ขอมูลสภาพการจราจรกอนและหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกแคราย

ตัวชี้วดั กอนการปรับแก หลังการปรบัแก
ระดับการใหบริการของถนน (โดยรวม) F E
ระดับการใหบริการที่บริเวณแยก (โดยรวม) F E

จากขอมูลระดับการใหบริการของตัวช้ีวัดดังตารางท่ี 2 พบวาสภาพการจราจรกอนการแกไขปญหา
การจราจรบริเวณแยกแครายมีสภาพการจราจรท่ีติดขัดและมีระดับการใหบริการอยูในระดับวิกฤติ ดังจะเห็นไดจาก
ระดับการใหบริการของถนนและระดับการใหบริการท่ีบริเวณแยก มีระดับคุณภาพอยูในระดับ F (ตองปรับปรุงเรงดวน)
จากปญหาดังกลาวจําเปนตองปรับปรุงแกไขสภาพการจราจร บริเวณแยกแครายใหมีสภาพดีข้ึนโดยทําการปรับเปลี่ยน
รอบสัญญาณไฟจราจรและแกไขสภาพทางกายภาพ และใชโปรแกรม NETSIM ชวยในการจําลองสภาพการจราจร
บริเวณแยกแครายหลังการแกไขอีกครั้ง ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยก
แคราย  พบวาสภาพการจราจรบริเวณแยกแครายมีระดับการใหบริการอยูในระดับท่ีดีข้ึน โดยระดับการใหบริการของ
ถนนและระดับการใหบริการท่ีบริเวณแยก มีระดับคุณภาพอยูในระดบั E (ตองปรับปรุง) ซึ่งระดับการใหบริการของแยก
แครายมีสภาพดีข้ึนเพียง 1 ระดับเทาน้ัน เน่ืองจากวาถนนบริเวณแยกแครายมีชองทางการจราจรท่ีคับแคบและไม
สามารถรองรับปริมาณการจราจรไดเพียงพอ  การแกไขจึงทําไดเฉพาะการจัดการและปรับปรงุจากสภาพตามความเปน
จริง ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาการใชโปรแกรม NETSIM ชวยในการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงและ
แกไขปญหาการจราจร ทําใหระดับการใหบริการของแยกแครายมีประสิทธิภาพโดยรวมดีข้ึน
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4. สรุป
4.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองสรุปไดวา โปรแกรม NETSIM สามารถชวยในการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงบริเวณแยก
แครายได โปรแกรมน้ีชวยในการจําลองเหตุการณท่ีเสมือนจริงสําหรับการปรับปรุงชองทางการจราจร ทิศทาง
การจราจรและสัญญาณไฟจราจร โดยท่ีไมตองแกไขจากพ้ืนท่ีจริง ผลการวิจัยพบวาการจําลองสภาพการจราจรเสมือน
จริงโดยใชโปรแกรม NETSIM มีคาความผิดพลาดโดยเฉลี่ยเทากับ รอยละ 2.51 เมื่อเทียบกับสภาพการจราจรจริงเห็น
ไดวาแบบจําลองน้ี สามารถจําลองสภาพจราจรไดใกลเคียงความเปนจริงและหลังจากการแกไขปญหาการจราจรดวย
โปรแกรม NETSIM แลว สภาพการจราจรและระดับการใหบริการของแยกแครายมีประสิทธิภาพโดยรวมดีข้ึน
4.2 แนวทางการแกไขเพิ่มเติม

เพ่ือใหการจราจรบริเวณแยกแครายมีความคลองตัวมากข้ึนควรจะตองปรับปรุงและแกไขปญหาทางดาน
กายภาพเพ่ิมเติม เชน การปรับปรุงทัศนวิศัยในการมองเห็นปายเตือนตางๆ ใหชัดเจนมากข้ึน การกําหนดเขตหามจอด
มากข้ึน และปรับปรุงผิวทางจราจรใหดีข้ึน ก็จะสงผลใหการจราจรบริเวณแยกแครายมีสภาพคลองตัวมากข้ึนอีกทาง
หน่ึง
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