การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน
เพื่อตัดสินใจในการกําหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม
The development of traffic signal system using
the vehicle detector to set up proper traffic signals
ชญานนท์ มินเสน1 วฐา มินเสน2 และสุพตั รา น้อยบุญลือ3
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ กรุงเทพฯ Email: Tan_ele@hotmail.com
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ เชียงใหม่, Email: watha@chiangmai.ac.th
3
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี กรุงเทพฯ , Email: solemon_100@hotmail.com
บทคัดย่อ
ปัญ หาการจราจรติดขัด นับ เป็ น ปัญ หาสํา คัญ ระดับ ชาติท่ ีนบั วัน ยิ่ง ทวีค วามรุ น แรงมากขึ้น และได้ข ยายจากพื้น ที่ใ นเขต
กรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่อ่ นื ๆ ในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ดังนัน้ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรสําหรับทาง
แยกเดี่ยวแบบมีการตรวจวัดปริมาณการจราจร โดยระบบนี้สามารถตรวจจับยานพาหนะบนถนน เพื่อตัดสินใจในการกําหนดสัญญาณไฟ
ที่เหมาะสมได้ดว้ ยตนเอง ไม่จาํ เป็ นต้องรอเวลาครบรอบสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่ เช่น ถ้าไม่มยี านพาหนะในแยกที่ตรวจสอบ
สัญญาณไฟเขียวจะไม่ถูกปล่อยให้แยกนัน้ เป็ นต้น โดยระบบนี้ประกอบไปด้วย ส่วนสําคัญสามส่วน คือ 1. ตัวตรวจด้วยลูป 2. ตัว
ควบคุมระบบโครงข่ายลูป 3. ตัวควบคุมสัญญาณไฟ ผลจากการทดลองนําไปใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟ และเก็บข้อมูลปริมาณ
ยานพาหนะและความยาวแถวคอย เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้สญั ญาณไฟจราจร มากที่สุด
ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่

Abstract
The traffic congestion is considered a severe national problem. Not only is the difficulty in the
Metropolitan area itself, but it has expanded across the nation. Therefore, a traffic detector system was
tested. This machine will automatically calculate the amount of vehicles in order to set up the appropriate
traffic signal without waiting for a pretimed traffic signal system. For example, if the traffic detector finds
that there is not enough vehicles to be released, it will not show the releasing signal.
This system is composed of three parts 1) Inductive Loop Detector 2) Inductive Loop Network
System 3) Traffic Lights Controller. When the machine was installed at the junction to gather the
information of the amount of vehicles in the queue to evaluate the system, it was found toke 45% more
efficient in releasing vehicles compared with the pretime traffic signal system.

1.การพัฒนาตัวตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน
ปัญหาการจราจรติดขัดเป็ นปัญหาสําคัญ โดยมีสาเหตุสาํ คัญ
ประการหนึ่ง ก็คือระบบควบคุมสัญญาณไฟที่ไม่มีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งเป็ นสองกรณี ดว้ ยกันคือ 1) ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
นัน้ ได้มีการติดตัง้ ระบบควบคุมสัญญาณไฟในพื้นที่ชน้ั ในโดยใช้
ระบบควบคุมที่มชี ่ อื เสียงมาก คือระบบ SCOOT[1,2]แต่ปรากฏ
ว่า ในระยะทดลอง ระบบดัง กล่า วไม่ ส ามารถทํา งานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อาจเนื่องด้วยหลายสาเหตุ ในที่สุดเจ้าหน้าที่
ตํารวจจึงได้ระงับการใช้งานระบบ และควบคุมสัญญาณเองอีก
ครัง้  อย่างไรก็ตามการควบคุมสัญญาณไฟโดยเจ้าหน้าที่ก็มี
ข้อ เสีย ในด้า นของการประสานสัญ ญาณไฟ หรื อ การเปิ ด รอบ
สัญญาณไฟยาวเกินไป ซึ่งทําให้เกิดแถวคอย (Queue)ในระบบ
ยาวเกิ น ไปจนส่ ง ผลให้เ กิ ด การจราจรติ ด ขัด ต่ อ เนื่ องทัง้ ระบบ
(Grid Lock) 2) เครื่องควบคุมสัญญาณไฟตามภูมภิ าคต่างๆ
เป็ นเครื่ องควบคุ ม สัญ ญาณไฟ เป็ นสัญ ญาณไฟประเภท
กําหนดเวลาคงที่ (Pretime Traffic Signal)[@มีขอ้ ดีคือ ใน
กรณีท่ ที างแยกที่ปริมาณการจราจรค่อนข้างจะคงที่ เป็ นระยะเวลา
นาน โดยใช้ช่วงที่ปริมาณการจราจรสู งเป็ นเกณฑ์การทํางานของ
สัญญาณไฟจะเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ มีช่วงระยะเวลาครบรอบของ
สัญญาณไฟคงเดิมตามระยะเวลาที่ตงั้ ไว้ตลอดวัน แต่ขอ้ เสียของ
สัญญาณไฟประเภทนี้คือ ถ้าปริมาณยานพาหนะน้อย จะเกิดการ
ล่าช้า (Delay)นานกว่าที่ควรหรือการจราจรที่ขนาดไม่สมํา่ เสมอ
ซึ่งจะส่งผลต่อการจราจรทัง้ ระบบ รวมทัง้ สูญเสียพลังงานและเกิด
มลพิษนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีปญั หาในเรื่องของมาตรฐาน
ที่แ ตกต่ า งกัน ของระบบควบคุ ม สัญ ญาณไฟ ที่ด าํ เนิ น การโดย
ผูร้ บั เหมาแต่ละราย เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศทําให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และผูร้ บั เหมามักจะไม่มีบุคลากรเพียงพอ ที่จะศึกษาระบบจึง
เป็ นเพียงผูใ้ ช้งานเท่านัน้ 
ดังนัน้ จึงมีแนวคิดในการ พัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรสําหรับทางแยกเดี่ยว แบบมีการตรวจจับยานพาหนะบน
ท้องถนนเพื่อตัดสินใจในการกําหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม ที่
เหมาะกับการใช้งานภายในประเทศและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานได้หลากหลาย
ดํา เนิ น การให้ร ะบบสัญ ญาณไฟจราจรให้เ วลาเขีย วได้
ต่ อ เนื่ องกัน ตามปริ ม าณจราจรในบริ เ วณแยกนัน้ ๆ ซึ่ง การวัด

ปริมาณจราจรนัน้ ได้มาจาก ตัวตรวจวัด (Detectors) ซึ่งอาจจะมี
ตัง้ แต่ 1 ตัวหรือมากกว่านัน้ ตามสภาพของการจราจรหรือตาม
ระยะทางที่ตรวจวัดหรือตําแหน่งที่ตรวจวัด และความสามารถของ
ตัวตรวจวัด ว่ามีความสามารถครอบคลุมการตรวจวัดมากเพียงใด
รู ป ที่ 1.1-1.4 แสดงให้เ ห็น ถึง การวางตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ของ ตัว
ตรวจวัด ในบริเวณแยก หน้าที่หลักของตัวตรวจวัดปริมาณจราจร
นัน้ อาจมีหลายหน้าที่ แต่ในกรณี ศึกษานี้จะแบ่งหน้าที่ของ ตัว
ตรวจวัด เป็ น 3 หน้า ที่หลักคือ 1) ขยายสัญ ญาณไฟเขียว
(Vehicle Extension) 2) ตรวจวัดระยะห่างของการเข้ามาถึงของ
ยานพาหนะ (GAP) 3) และตรวจการเข้ามาจอดของยานพาหนะ
บริเวณเส้นหยุด (Stop Bar)

รูปที่ 1.1 แบบไม่มตี วั ตรวจวัดที่เส้นหยุด

รูปที่ 1.2 การติดตัง้ ตัวตรวจวัดแบบสมบูรณ์

รูปที่ 1.3 การติดตัง้ ตัวตรวจวัดแบบมีเฉพาะตรงเส้นหยุด

รูปที่ 1.4 การติดตัง้ ตัวตรวจวัดแบบระยะสัน้
ระบบสัญญาณไฟแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
1. สัญญาณไฟประเภทกําหนดเวลาคงที่ (Pretime Traffic
Signal)
นิยมใช้กบั ทางแยกที่ปริมาณการจราจรค่อนข้างคงที่เป็ นระยะ
เวลานาน โดยใช้ช่วงที่ปริมาณการจราจรสูงเป็ นเกณฑ์การทํางาน
ของสัญ ญาณไฟ ให้ท ํา งานอย่ า งอัต โนมัติ มีช่ ว งระยะเวลา
ครบรอบของสัญญาณไฟคงเดิมตามระยะเวลาที่ตงั้ ไว้ตลอดวัน
ข้อเสียของสัญญาณไฟประเภทนี้คือ ถ้าปริมาณรถน้อยหรือไม่
สมํา่ เสมอจะเกิดการล่าช้า โดยทัว่ ไปเครื่องควบคุมสัญญาณไฟที่
วิจยั พัฒนาหรือผลิตภายในประเทศสามารถทํางานได้เพียงแบบ
กําหนดเวลาคงที่เท่านัน้ ยังไม่มกี ารพัฒนาที่ทาํ งานซับซ้อนกว่านี้

มากกว่าในแบบแรก ระบบมีความสามารถในการคํานวณความ
ต่อเนื่องของสัญญาณไฟ ที่อยู่บนพื้นฐานสัญญาณไฟสีเขียวตํ่าสุด
และจะเพิ่มเวลาของสัญญาณไฟสีเขียว ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการ
ร้องขอจากการเข้ามาของยานพาหนะโดยใช้การตรวจวัดระยะห่าง
ของการเข้ามาถึงของปริมาณจราจร จนกระทัง่ การร้องขอสัญญาณ
ไฟสีเขียวจะสิ้นสุดลงในทุกกรณี เมื่อสัญญาณไฟเขียวให้ค่าเวลา
สูงสุด หลังจากนัน้ ก็จะไปทํางานในเฟส (Phase) ลําดับต่อไป การ
ปรับปรุงแบบนี้จะทําให้ปริมาณแถวคอยมีปริมาณน้อยที่สุดได้
ระบบสัญ ญาณไฟที่ก ล่า วถึง ทัง้ หมดนี้ เ ป็ น ระบบที่ค วบคุ ม
สัญญาณไฟแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ทัง้ นี้ระบบ
ดังกล่าวนี้ สามารถทําการควบคุมสัญญาณไฟได้หลากหลาย ง่าย
ต่ อผู ใ้ ช้งาน และยืดหยุ่น สู งกว่ าแบบอื่นๆ อีกทัง้ มีก ารทํา งานที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง

ระบบตรวจจับ ยานพาหนะบนท้อ งถนนเพื่ อตัด สิน ใจในการ
กําหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม
จากการทบทวนถึง งานวิจ ยั ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ เครื่ องควบคุ ม
การจราจรในประเทศไทยสามารถออกแบบหลักการทํางานของ
ฮาร์ดแวร์ไว้ดงั รูปที่ 1
- ส่วนโปรเซสเซอร์ (Processor Module) ทําหน้าที่เก็บรวบรวม
2. สัญญาณไฟประเภทเซมิแอคทิวเอท (Semi-Traffic Actuate ข้อมูลและโปรแกรมควบคุม ทัง้ ยังเป็ นเสมือนสมองของเครื่อง
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ที่คอยสัง่ การ และรับรู เ้ งื่อนไขต่างๆ
Signal)
การควบคุมจะการจราจรจะให้ความสําคัญกับบริเวณทางหลัก เช่น เงื่อนไขทางเวลาเพื่อนําไปเลือกโปรแกรมทํางาน, เงื่อนไขจาก
(Major) ได้เวลาไฟเขียวตลอดด้วยค่าเวลาคงที่ (Fix Time) ใน ปุ่มควบคุมเพื่อกําหนดรูปแบบการจราจรตามที่คนควบคุมต้องการ
แต่ละด้านของทางหลัก ต่อจากนัน้ เมื่อมียานพาหนะมาจอดรอ เป็ นต้น
บริเวณทางเลี้ยวที่ตดั กันกับทางเอก ระบบควบคุมจะทําการร้องขอ - ส่วนแผงควบคุม (Control Panel Module) เป็ นส่วนที่รวบรวม
สัญญาณไฟเขียวให้กบั ทางรองเพื่อให้ร ถวิ่งผ่านไปได้ เมื่อไม่มี ปุ่มควบคุม และเป็ นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่อง
ยานพาหนะจอดบริเวณทางเลี้ยวอีกก็จะตัดกับไปให้สญั ญาณไฟ (Man-Machine Interface) ส่วนขับหลอดไฟจราจร (Output
เขียวบริเวณแยกหลักอีก ถึงแม้ปริมาณยานพาหนะที่บริเวณทาง Drive Module) ทําหน้าที่แปลงสัญญาณ ที่ได้รบั จากส่วน
เลี้ยวจะมาแต่เมื่อให้สญั ญาณไฟเขียวจนถึงค่า เขียวสูงสุด (Green โปรเซสเซอร์ใ ห้เ ป็ น ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์เ พื่อ ในไปขับ
Max) สัญญาณไฟก็จะตัดกับไปให้สญั ญาณไฟเขียวบริเวณแยก หลอดไฟจราจร
- ส่วนติดต่อสื่อสาร (Communication Module) ทําหน้าที่ในการ
หลัก
3. สัญญาณไฟประเภทกําหนดเวลาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ เชื่อมโยงเครื่องควบคุมกับอุปกรณ์ส่ อื สารเช่น โมเด็ม (Modem)
เพื่อการส่งข้อมูลระยะไกล หรือติดต่อกับส่วนป้ อนโปรแกรมแบบ
จราจร (Full-Actuated Signal)
การดํา เนิ นการของสัญ ญาณไฟ เปลี่ย นแปลงตามปริมาณ มือถือ (Hand Held Programmer) หรือกับคอมพิวเตอร์เพื่อป้ อน
จราจร จะคํานวณปริมาณจราจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีความสามารถ ข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ โปรแกรมควบคุมให้กบั ควบคุม

- ส่วนบันทึกข้อมูล (Memory Module) เพื่อนํามาใช้ประมวลผล
- ส่วนฐานเวลา (Time Module)
- ส่วนแสดงผล (Display Module) ใช้ในการแสดงข้อมูลการ
ทํางาน และตัง้ ข้อมูล
- ส่วนจ่ายกําลังไฟฟ้ า (Power Supply Module)
นอกจากนี้ยงั มี ส่วนของวงจรป้ องกันแบบทรานเซี้ยต์ และ
ส่วนรวบรวมสายไฟเข้าสู่ตูค้ วบคุม (Main Chassis Wiring
Module) ซึ่งถือเป็ นส่วนสนับสนุ นการทํางานของส่วนอื่นของ
เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ส่ ว นที่ต้อ งมีเ พิ่ม เติ ม การทํา งานของฮาร์ด แวร์คื อ ส่ ว น
โปรเซสเซอร์ (Processor Interface Module) ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานทางด้านเครือข่ายตัวตรวจวัด ส่วนติดต่ อสื่อสาร
(Communication Module) ใช้เชื่อมต่อกับตัวตรวจวัดด้วย
มาตรฐาน RS-485
ส่วนประกอบสุดท้ายที่สาํ คัญ ตัวตรวจวัด ซึ่งมีหน้าที่สาํ คัญใน
การตรวจดู ป ริ ม าณจราจร การเข้า มาบริ เ วณทางแยกของ
ยานพาหนะต่างๆ ซึ่งในแยกหนึ่งๆ อาจมี ตัวตรวจวัด ตัง้ แต่ 1 ตัว
จนถึง 24 ตัว ดูรูปที่ 2 ประกอบ

รูปที่ ลักษณะพื้นฐานของเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร


รูปที่ ลักษณะพื้นฐานของส่วนประมวลผลกับตัวตรวจจับยานพาหนะ

ตัวตรวจวัด (Detectors)
เป็ นปัจจัยสําคัญในการตรวจสอบยานพาหนะบนท้องถนน ตัว
ตรวจวัดจะใช้หลักการทํางานของขดลวดเหนี่ยวนํา จากขดลวด
หรือสายไฟมาพันเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมจัตรุ สั , หรือเป็ น
รูปวงกลม โดยมีจาํ นวนรอบตัง้ แต่หนึ่งรอบขึ้นไปจะทําให้ขดลวด
หรือสายไฟเส้นนัน้ มีคุณสมบัติเป็ นตัวเหนี่ยวนํา (Inductor) ค่า
ความเหนี่ยวนํา (Inductance) ที่ได้อยู่ท่ ขี นาด และจํานวนรอบ
การคํานวณทัว่ ไปของค่าเหนี่ยวนําคือ[4,5]
L = P(t2 + t) / 4
…….(1)
โดย L = ค่าความเหนี่ยวนํา ( ไมโครเฮนรี )
P = เส้นรอบรูป ( ฟุต )
t = จํานวนรอบ

ค่าความไวในการตรวจวัดยานพาหนะ[4,5]
จากสมการ
Amount of Change ≈
Vehicle Size
Caused by Vehicle (Loop Size) x (Vehicle Height)
…….(2)
โดย
Vehicle Size
= ขนาดของยานพาหนะ
Loop Size
= ขนาดของลูป
Vehicle Height = ความสูงของยานพาหนะ
ดังนัน้ จากสมการที่ (1) และ (2) จะทําให้ได้วา่
- การเพิ่มขนาดของลูป จะลดการเปลี่ยนแปลงที่กระทําจาก
ยานพาหนะ
- ถ้ายานพาหนะมีความสูง ความเหนี่ยวนําที่เกิดจากยานพาหนะก็
จะลดลง
- ถ้ายานพาหนะมีขนาดเล็กการ เปลี่ยนแปลงที่กระทําจาก
ยานพาหนะก็จะน้อยลง

- การเพิ่มจํานวนรอบไม่มผี ลต่อความสูงที่ตอ้ งการตรวจวัด
- ขนาดของลูปมีผลต่อความสูงในการตรวจวัด คือ จากกฎ Rule
of Thumb[4,5] ความเชื่อถือได้ในการตรวจวัดอยู่ท่ ี 2/3 ของด้าน
ที่แคบที่สุดของลูป เช่น ลูปขนาด 6 ฟุต x 6 ฟุต ด้านที่แคบที่สุด

คือ 6 ฟุต ดังนัน้ 2/3 ของ 6 ฟุต คือ 4 ฟุต ลูปขนาด 5 ฟุต x
20 ฟุต ด้านที่แคบที่สุดคือ 5 ฟุต ดังนัน้ 2/3 ของ 5 ฟุต คือ 3
ฟุต 3 นิ้ว ลูปขนาด 4 ฟุต x 20 ฟุต ด้านที่แคบที่สุดคือ 4 ฟุต
ดังนัน้ 2/3 ของ 4 ฟุต คือ 2 ฟุต 8 นิ้ว

รูปที่ 3 แสดงลําดับความสูงที่เหมาะสมในการตรวจวัด

รูปที่ 4 แสดงผลการกระทําระหว่างยานพาหนะกับขดลวด
เหนี่ยวนํา
จากผลการทดลอง โดยการนํา รถมอเตอร์ไ ซค์ผ่ า นตัว
ตรวจจับ ปรากฏผลว่าทําให้ค่าขดลวดเหนี่ยวนําเปลี่ยนแปลงไป
ประมาณ 80 nH หลังจากนัน้ นํารถยนต์ทว่ั ไปผ่านตัวตรวจจับทํา
ให้ค่าขดลวดเหนี่ยวนําเปลี่ยนแปลงไป 3500 nH และค่า

เหนี่ยวนําของขดลวดเหนี่ยวนําอยู่ท่ ปี ระมาณ 50 - 1000 μH
เมื่อ ได้ค่ า ที่จ ํา เป็ น ต่ า งๆ แล ว้ นํา ค่ า ต่ า งๆ เหล่า นี้ ม าใช้ใ นการ
ออกแบบวงจรออสซิสเลเตอร์ท่ ใี ช้ขดลวดเหนี่ยวนําเป็ นตัวกําหนด
ความถี่ โดยความถี่ดงั กล่าวนี้ เกิดจากค่ าความนําของขดลวด
กับค่าความจุของคาปาซิเตอร์ ที่อยู่ในภาคออสซิสเลเตอร์ การ
แปลงไปอยู่ในรูปของความถี่นนั้ ทําให้สะดวกในการใช้โปรแกรม
แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ได้แม่นยํา
มากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากผลกระทบจากการใช้ขดลวดเหนี่ยวนํา
ในการตรวจวัด ปริ ม าณการจราจรนั้น มีม าก และจากทฤษฎี
ดังกล่าวเป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่องตรวจจับยานพาหนะ
แบบลูปเหนี่ยวนํา ดังนัน้ ในการนําตัวตรวจจับ ไปติดตัง้ ในพื้นถนน
ที่มโี ครงสร้างและระยะทางไม่แน่ นอน และยิ่งมีจาํ นวนหลายเลน
ยอมต้องมีวธิ ีการออกแบบหัวตรวจจับ และอัลกอลิทมึ ให้มคี วาม
เที่ยงตรงที่สูงขึ้นด้วยวิธกี ารทางอัลกอลิทมึ
วงจรการทํางาน
ขดลวดจะถูกฝังลงบริเวณพื้นดิน และเมื่อตัวตรวจจับได้ไป
พบกับวัตถุท่ เี ป็ น ยานพาหนะ จะทําให้ความถี่ในภาคผลิตความถี่
อิสระดังที่ได้กล่าวมาแล ้วแต่ตอนต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่

การเปลี่ย นแปลง ความถี่ด งั กล่า วนี้ จ ะถูก ขยายสัญ ญาณ และ
แปลงสัญ ญาณเป็ น รู ป สี่เหลี่ย มเข้า ไปในส่ ว นวิเ คราะห์ข อ้ มู ล

ด้วยอัลกอลิทึมในไมโครคอนโทรลเลอร์ บล็อกไดอะแกรมดัง
แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 ลักษณะวงจรพื้นฐานของส่วนเครื่องตรวจจับยานพาหนะแบบลูปเหนี่ยวนํา
2.ผลการทดลอง
หลังจากติดตัง้ ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบตรวจจับ
ยานพาหนะ ในบริเวณสี่แยกที่จะทําการทดสอบ โดยติดตัง้ และ
ทํางานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง>@โดยสี่แยกที่ได้ทาํ การ
ทดสอบเป็ นบริเวณถนน กม.  ก่อนเข้าตัวเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่ง
เป็ นบริเวณแยกใหม่ท่ ไี ด้มกี ารติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรได้ไม่นาน
จึงได้ขออนุ ญาตทางบริษทั ที่ทาํ การติดตัง้ สัญญาณไฟ เพื่อทําการ
ทดสอบการทํา งานไปด้ว ย โดยกํา หนดช่ ว งเวลาที่ใ ช้ใ นการทํา
ทดสอบเป็ น วันจันทร์ตงั้ แต่ 6:00DPถึง 12:00DPในการ
ทํางานช่วงกลางคืน ในบริเวณนี้ให้ตงั้ เป็ นกระพริบเหลืองทางเอก
และแดงทางโท หลัง จากนัน้ ได้ท าํ การบัน ทึก ความยาวคิ ว ของ

ยานพาหนะ วิธีการเก็บข้อมูลความยาวแถวคอยของยานพาหนะ
เป็ นการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของทางแยกที่ ควบคุ ม
การจราจร ด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรนอกจากนี้ขอ้ มูลความยาว
แถวคอยสู งสุดของยานพาหนะ ยังใช้กาํ หนดความยาวของช่ อง
จราจรสํา หรับ รถเลี้ยว ซึ่ง โดยปกติจ ะจัด ไว้ใ ห้เ ป็ น ช่ อ งจราจร
สําหรับ ให้ยานพาหนะที่จะทําการเลี้ยวโดยเฉพาะ ในการวัดความ
ยาวแถวคอยของยานพาหนะ ได้ใ ช้วิธี ก ารวัด ระยะความยาว
แถวคอยของยานพาหนะ ซึ่งหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่อย่างช้าๆ โดยทํา
การวัดระยะจากจุดเริ่มต้นขบวนที่เส้นหยุด จนถึงท้ายขบวนของ
ยานพาหนะที่อยู่ในแถวคอย ณ จุดเริ่มต้นไฟเขียว เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ

ตารางที่ 1 แสดงแถวคอยในแต่ละช่วงเวลาในระบบเฟสปกติ
6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
แถวคอยเฟส 1
5
8
21
19
13
11
9
แถวคอยเฟส 5
7
14
16
17
12
13
18
แถวคอยเฟส 7
2
5
5
6
6
5
3
แถวคอยเฟส 8
1
3
2
2
1
3
3

ตารางที่ 2 แถวคอยในแต่ละช่วงเวลาในระบบ ตรวจจับยานพาหนะ
6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
แถวคอยเฟส 1
2
5
13
16
7
4
4
แถวคอยเฟส 5
5
6
10
11
8
8
7
แถวคอยเฟส 7
2
4
5
4
5
5
2
แถวคอยเฟส 8
1
2
2
3
2
2
3
ตารางที่ 3 เปอร์ เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ
6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
แถวคอยเฟส 1
40.00%
62.50%
61.90%
84.21%
53.85%
36.36%
44.44%
แถวคอยเฟส 5
71.43%
42.86%
62.50%
64.71%
66.67%
61.54%
38.89%
แถวคอยเฟส 7
100.00%
80.00%
100.00%
66.67%
83.33%
100.00%
66.67%
แถวคอยเฟส 8
100.00%
66.67%
100.00% 150.00% 200.00%
66.67%
100.00%
ตารางที่ 4 แสดงประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้นจากค่าปกติ
6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
แถวคอยเฟส 1
60.00%
37.50%
38.10%
15.79%
46.15%
63.64%
55.56%
แถวคอยเฟส 5
28.57%
57.14%
37.50%
35.29%
33.33%
38.46%
61.11%
แถวคอยเฟส 7
0.00%
20.00%
0.00%
33.33%
16.67%
0.00%
33.33%
แถวคอยเฟส 8
0.00%
33.33%
0.00%
-50.00% -100.00%
33.33%
0.00%
3.สรุปผลกการทดลอง
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากค่าปกติในเฟส 1= 45.25%
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากค่าปกติในเฟส 5 = 41.63%
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากค่าปกติในเฟส 7 = 14.76%
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากค่าปกติในเฟส 8 = -11.90%
ประสิทธิภาพที่ได้มากที่สุดอยู่ท่ เี ฟส ที่มจี าํ นวนรถมากที่สุด
ในทุกๆ เฟส ซึ่งเป็ นทางเอกที่มรี ถวิ่งจํานวนมากเเละจําเป็ นต้องให้
มีการติดขัดน้อยสุด เพราะรถที่ว่ งิ เข้าทางแยกมีความเร็วเฉลี่ย
กม.ช.ม.
ส่วนประสิทธิภาพที่ได้ในเฟส นัน้ ก็เพิ่มมากขึ้น รถที่จอดใน
บริเวณเฟส นัน้ จะเป็ นรถในทางเอกที่ตอ้ งการเลี้ยวขวา ซึ่งมีรถ
จํานวนมากเช่นกัน การเพิ่มประสิทธิภาพทําให้การติดขัดและความ
ยาวคิวลดลง

ส่วนประสิทธิภาพที่ได้ในเฟส นัน้ อาจน้อยกว่าสองเฟสแรก
อันเนื่องมากจากปริมาณรถน้อยมาก และความเร็วรถตํ่า ซึ่งจะวิ่ง
เข้าหาแยกช้า เพื่อให้ได้ไฟเขียวในทันที แต่เนื่องจากเราได้ติดตัง้
เครื่องตรวจจับไว้ รถจะได้ไปก็ตอ้ งให้รถวิ่งผ่านก่อนตัวตรวจจับ
ซึ่ งประชาชนยัง ไม่ รู ้ใ นระบบสัญ ญาณไฟแบบนี้ จึ ง ทํ า ให้
ประสิทธิภาพที่ได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
ในเฟสสุดท้ายประสิทธิภาพที่ได้เฉลี่ยติดลบ อันเนื่องมาก
จากจํานวนรถที่นอ้ ยมากในช่วงเวลา รอบสัญญาณไฟ ประมาณ
นาทีละ ค้นเท่านัน้ การวิ่งเข้าทางแยกจึงช้ามาก
สรุปแลว้ ประสิทธิภาพที่ได้นนั้ ดีข้นึ มาก ความยาวแถวคอย
ลดลงอย่างชัดเจน การติดขัดก็ลดลง การจอดรถบ่อยๆ ก็ลดลง
ทําให้ประหยัดเชื่อเพลิงได้มาก และประหยัดเวลาอีกด้วย

4เอกสารอ้างอิง
[1] PEEK TRAFFIC Ltd., SCOOTV 2.5 TRAFFIC
HAND BOOK, 1994.
[2] Hunt P. B., Robertson D. I., and Bretherton R. D.,
The SCOOT On-Line Traffic Signal Optimization
Technique, Traffic Engineering and Control, Vol.23,
no.4, 1982.
[3] Dan Middleton, Vehicle Detection Workshop
Texas: The Texas A&M University System, June
2000.
[4] Reno A & E., What Is An Inductive Loop
[Online].Available: http://www.renoae.com
[5] EBERLE DESIGN INC., GENERAL LOOP
INSTALLATION GUIDELINES [Online].Available:
http://www.editraffic.com
[6] อรุณ เดี่ยวพานิช, จินดา มงคลสวัสดิ์, วรสิทธิ์ ประดิษฐ์
บาทุกา, และวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์, งานติดตัง้ ไฟสัญญาณ
จราจรตามรูปแบบ และ Special Provision ที่ปรับปรุงใหม่,
กองวิศวกรรมจราจร , กระทรวงคมนาคม, 2542.
[7] สํานักการจราจร และขนส่ง, รายการมาตรฐานการติดตัง้
ระบบสัญญาณไฟจราจร, :กองการจราจร, 2537.

