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บทคดัย่อ 

ปญัหาการจราจรติดขดันบัเป็นปญัหาสาํคญัระดบัชาติที่ นบัวนัยิ่ งทวีความรุนแรงมากขึ้น และไดข้ยายจากพื้นที่ ในเขต

กรุงเทพมหานครไปยงัพื้นที่อื่ นๆ ในภูมภิาคต่างๆ ท ัว่ประเทศ ดงันัน้จึงมแีนวคิดที่จะพฒันาระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรสาํหรบัทาง

แยกเดี่ยวแบบมกีารตรวจวดัปรมิาณการจราจร โดยระบบน้ีสามารถตรวจจบัยานพาหนะบนถนน เพื่อตดัสนิใจในการกาํหนดสญัญาณไฟ

ที่ เหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง ไม่จาํเป็นตอ้งรอเวลาครบรอบสญัญาณไฟแบบกาํหนดเวลาคงที่ เช่น ถา้ไม่มยีานพาหนะในแยกที่ตรวจสอบ 
สญัญาณไฟเขยีวจะไม่ถูกปล่อยใหแ้ยกนัน้ เป็นตน้ โดยระบบน้ีประกอบไปดว้ย ส่วนสาํคญัสามส่วน คือ 1. ตวัตรวจดว้ยลูป 2. ตวั
ควบคุมระบบโครงข่ายลูป 3. ตวัควบคุมสญัญาณไฟ ผลจากการทดลองนาํไปใชใ้นการควบคุมสญัญาณไฟ และเก็บขอ้มูลปริมาณ

ยานพาหนะและความยาวแถวคอย เพื่อวดัประสทิธภิาพของระบบ พบว่า สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการใหส้ญัญาณไฟจราจร มากที่ สุด

ถงึ 45 เปอรเ์ซน็ต ์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบควบคุมสญัญาณไฟแบบกาํหนดเวลาคงที่   
 

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.การพฒันาตวัตรวจจบัยานพาหนะบนทอ้งถนน�
ปญัหาการจราจรตดิขดัเป็นปญัหาสาํคญั โดยมสีาเหตสุาํคญั

ประการหน่ึง ก็คือระบบควบคุมสญัญาณไฟที่ ไม่มีประสิทธิภาพ 

โดยแบ่งเป็นสองกรณีดว้ยกนัคือ 1) ในกรณีของกรุงเทพมหานคร

นัน้ไดม้ีการติดต ัง้ระบบควบคุมสญัญาณไฟในพื้นที่ ช ัน้ในโดยใช ้

ระบบควบคุมที่มชีื่ อเสยีงมาก คือระบบ SCOOT[1,2]�แต่ปรากฏ
ว่าในระยะทดลอง ระบบดงักล่าวไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ อาจเน่ืองดว้ยหลายสาเหตุ�� ในที่ สุดเจา้หนา้ที่

ตาํรวจจึงไดร้ะงบัการใชง้านระบบ และควบคุมสญัญาณเองอีก

คร ัง้�� อย่างไรก็ตามการควบคุมสญัญาณไฟโดยเจา้หนา้ที่ ก็มี

ขอ้เสียในดา้นของการประสานสญัญาณไฟ หรือการเปิดรอบ

สญัญาณไฟยาวเกินไป ซึ่ งทาํใหเ้กิดแถวคอย (Queue)�ในระบบ
ยาวเกินไปจนส่งผลใหเ้กิดการจราจรติดขดัต่อเน่ืองท ัง้ระบบ 

(Grid Lock)�  2) เครื่ องควบคุมสญัญาณไฟตามภูมภิาคต่างๆ 

เ ป็น เครื่ องควบคุมส ัญญาณไฟ  เ ป็นส ัญญาณไฟประเภท

กาํหนดเวลาคงที่ (Pretime Traffic Signal)[���มขีอ้ดคีือ  ใน
กรณีที่ทางแยกที่ปริมาณการจราจรค่อนขา้งจะคงที่ เป็นระยะเวลา

นาน โดยใชช่้วงที่ ปริมาณการจราจรสูงเป็นเกณฑก์ารทาํงานของ

สญัญาณไฟจะเป็นไปอย่างอตัโนมตั ิ มช่ีวงระยะเวลาครบรอบของ

สญัญาณไฟคงเดมิตามระยะเวลาที่ต ัง้ไวต้ลอดวนั  แต่ขอ้เสยีของ

สญัญาณไฟประเภทน้ีคือ  ถา้ปริมาณยานพาหนะนอ้ย จะเกิดการ

ลา่ชา้ (Delay)�นานกว่าที่ควรหรือการจราจรที่ขนาดไม่สมํา่เสมอ  
ซึ่ งจะส่งผลต่อการจราจรท ัง้ระบบ  รวมท ัง้สูญเสยีพลงังานและเกิด

มลพษิ�นอกจากน้ีในประเทศไทยยงัมปีญัหาในเรื่ องของมาตรฐาน
ที่ แตกต่างกนัของระบบควบคุมสญัญาณไฟ ที่ ดาํเนินการโดย

ผูร้บัเหมาแต่ละราย�� เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ�ทาํใหเ้กดิความสบัสนต่อการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่        
และผูร้บัเหมามกัจะไม่มีบุคลากรเพยีงพอ ที่ จะศึกษาระบบ�จึง
เป็นเพยีงผูใ้ชง้านเท่านัน้�

ดงันัน้จึงมแีนวคิดในการ พฒันาระบบควบคุมสญัญาณไฟ

จราจรสาํหรบัทางแยกเดี่ ยว แบบมีการตรวจจบัยานพาหนะบน

ทอ้งถนน� เพื่ อตดัสนิใจในการกาํหนดสญัญาณไฟที่ เหมาะสม ที่

เหมาะกบัการใชง้านภายในประเทศและสามารถนาํไปประยุกตใ์ช ้

งานไดห้ลากหลาย�
ดําเนินการใหร้ะบบสญัญาณไฟจราจรใหเ้วลาเขียวได ้

ต่อเน่ืองกนัตามปริมาณจราจรในบริเวณแยกนัน้ๆ ซึ่ งการวดั

ปริมาณจราจรนัน้ไดม้าจาก ตวัตรวจวดั (Detectors) ซึ่ งอาจจะมี
ต ัง้แต่ 1 ตวัหรือมากกว่านัน้ตามสภาพของการจราจรหรือตาม

ระยะทางที่ตรวจวดัหรือตาํแหน่งที่ตรวจวดั และความสามารถของ 

ตวัตรวจวดั วา่มคีวามสามารถครอบคลุมการตรวจวดัมากเพยีงใด  

รูปที่  1.1-1.4  แสดงใหเ้ห็นถึงการวางตําแหน่งต่างๆ ของ ตวั

ตรวจวดั ในบริเวณแยก  หนา้ที่หลกัของตวัตรวจวดัปริมาณจราจร
นัน้  อาจมหีลายหนา้ที่   แต่ในกรณีศึกษาน้ีจะแบ่งหนา้ที่ ของ ตวั

ตรวจวดั เป็น 3 หนา้ที่ หลกัคือ 1) ขยายสญัญาณไฟเขียว

(Vehicle Extension) 2) ตรวจวดัระยะห่างของการเขา้มาถงึของ
ยานพาหนะ (GAP) 3) และตรวจการเขา้มาจอดของยานพาหนะ
บรเิวณเสน้หยุด (Stop Bar)   

 

รูปที่ 1.1  แบบไม่มตีวัตรวจวดัที่ เสน้หยุด 

 

 

รูปที่ 1.2 การตดิต ัง้ตวัตรวจวดัแบบสมบูรณ์ 

 

รูปที่ 1.3 การตดิต ัง้ตวัตรวจวดัแบบมเีฉพาะตรงเสน้หยุด 

 



 

รูปที่ 1.4 การตดิต ัง้ตวัตรวจวดัแบบระยะส ัน้ 

ระบบสญัญาณไฟแบบอื่นๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งในการพฒันา 

1. สญัญาณไฟประเภทกาํหนดเวลาคงที่  (Pretime Traffic 
Signal)   

นิยมใชก้บัทางแยกที่ปริมาณการจราจรค่อนขา้งคงที่ เป็นระยะ

เวลานาน  โดยใชช่้วงที่ปริมาณการจราจรสูงเป็นเกณฑก์ารทาํงาน

ของสญัญาณไฟ ใหท้ ํางานอย่างอตัโนมตัิ  มีช่วงระยะเวลา

ครบรอบของสญัญาณไฟคงเดิมตามระยะเวลาที่ ต ัง้ไวต้ลอดวนั  

ขอ้เสียของสญัญาณไฟประเภทน้ีคือ  ถา้ปริมาณรถนอ้ยหรือไม่

สมํา่เสมอจะเกิดการล่าชา้ โดยท ัว่ไปเครื่ องควบคุมสญัญาณไฟที่

วจิยัพฒันาหรือผลติภายในประเทศสามารถทาํงานไดเ้พียงแบบ

กาํหนดเวลาคงที่ เท่านัน้ ยงัไมม่กีารพฒันาที่ทาํงานซบัซอ้นกวา่น้ี 

2. สญัญาณไฟประเภทเซมิแอคทิวเอท (Semi-Traffic Actuate 
Signal)  

การควบคุมจะการจราจรจะใหค้วามสาํคญักบับริเวณทางหลกั 
(Major) ไดเ้วลาไฟเขยีวตลอดดว้ยค่าเวลาคงที่  (Fix Time) ใน
แต่ละดา้นของทางหลกั ต่อจากนัน้เมื่ อมยีานพาหนะมาจอดรอ

บรเิวณทางเลี้ยวที่ตดักนักบัทางเอก ระบบควบคุมจะทาํการรอ้งขอ

สญัญาณไฟเขียวใหก้บัทางรองเพื่ อใหร้ถวิ่ งผ่านไปได ้เมื่ อไม่มี

ยานพาหนะจอดบริเวณทางเลี้ยวอีกก็จะตดักบัไปใหส้ญัญาณไฟ

เขยีวบริเวณแยกหลกัอีก ถงึแมป้ริมาณยานพาหนะที่ บริเวณทาง

เลี้ยวจะมาแต่เมื่อใหส้ญัญาณไฟเขยีวจนถงึค่า เขยีวสูงสุด (Green 
Max) สญัญาณไฟก็จะตดักบัไปใหส้ญัญาณไฟเขยีวบริเวณแยก
หลกั 
3. สญัญาณไฟประเภทกําหนดเวลาเปลี่ ยนแปลงตามปริมาณ

จราจร (Full-Actuated Signal) 
การดาํเนินการของสญัญาณไฟ เปลี่ ยนแปลงตามปริมาณ

จราจร จะคาํนวณปริมาณจราจรในทุกๆ ดา้น ซึ่ งมคีวามสามารถ

มากกว่าในแบบแรก  ระบบมคีวามสามารถในการคาํนวณความ

ต่อเน่ืองของสญัญาณไฟ ที่อยู่บนพื้นฐานสญัญาณไฟสเีขยีวตํ่าสุด 

และจะเพิ่มเวลาของสญัญาณไฟสเีขยีว  ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของการ

รอ้งขอจากการเขา้มาของยานพาหนะโดยใชก้ารตรวจวดัระยะห่าง

ของการเขา้มาถงึของปริมาณจราจร จนกระท ัง่การรอ้งขอสญัญาณ
ไฟสีเขยีวจะสิ้นสุดลงในทุกกรณีเมื่ อสญัญาณไฟเขยีวใหค่้าเวลา

สูงสุด หลงัจากนัน้ก็จะไปทาํงานในเฟส (Phase) ลาํดบัต่อไป การ

ปรบัปรุงแบบน้ีจะทาํใหป้รมิาณแถวคอยมปีรมิาณนอ้ยที่ สุดได ้
ระบบสญัญาณไฟที่ กล่าวถึงท ัง้หมดน้ีเป็นระบบที่ ควบคุม

สญัญาณไฟแบบระบบฝงัตวั (Embedded System) ท ัง้น้ีระบบ
ดงักล่าวน้ี สามารถทาํการควบคุมสญัญาณไฟไดห้ลากหลาย ง่าย

ต่อผูใ้ชง้าน และยืดหยุ่นสูงกว่าแบบอื่ นๆ อีกท ัง้มีการทาํงานที่

รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพสูง   

ระบบตรวจจบัยานพาหนะบนทอ้งถนนเพื่ อตดัสินใจในการ

กาํหนดสญัญาณไฟที่ เหมาะสม 
จากการทบทวนถึงงานวิจยัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัเครื่ องควบคุม

การจราจรในประเทศไทยสามารถออกแบบหลกัการทาํงานของ

ฮารด์แวรไ์วด้งัรูปที่ 1   
- ส่วนโปรเซสเซอร ์(Processor Module) ทาํหนา้ที่ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลและโปรแกรมควบคุม  ท ัง้ยงัเป็นเสมือนสมองของเครื่ อง

ควบคุมสญัญาณไฟจราจร ที่คอยส ัง่การ  และรบัรูเ้งื่อนไขต่างๆ 

เช่น เงื่อนไขทางเวลาเพื่อนาํไปเลอืกโปรแกรมทาํงาน, เงื่อนไขจาก

ปุ่ มควบคุมเพื่อกาํหนดรูปแบบการจราจรตามที่คนควบคุมตอ้งการ  

เป็นตน้   
- ส่วนแผงควบคุม (Control Panel Module) เป็นส่วนที่ รวบรวม
ปุ่ มควบคุม  และเป็นสื่ อกลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ชก้บัเครื่ อง 
(Man-Machine Interface) ส่วนขบัหลอดไฟจราจร (Output 
Drive Module) ทาํหนา้ที่ แปลงสญัญาณ ที่ ไดร้บัจากส่วน

โปรเซสเซอร์ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลตเ์พื่ อในไปขบั

หลอดไฟจราจร  
- ส่วนตดิต่อสื่อสาร (Communication Module) ทาํหนา้ที่ ในการ
เชื่ อมโยงเครื่ องควบคุมกบัอุปกรณ์สื่อสารเช่น  โมเด็ม (Modem) 
เพื่อการส่งขอ้มลูระยะไกล  หรือตดิต่อกบัส่วนป้อนโปรแกรมแบบ

มอืถอื (Hand Held Programmer) หรือกบัคอมพวิเตอรเ์พื่อป้อน
ขอ้มลูต่างๆ รวมท ัง้โปรแกรมควบคุมใหก้บัควบคุม  



- ส่วนบนัทกึขอ้มลู (Memory Module) เพื่อนาํมาใชป้ระมวลผล 
- ส่วนฐานเวลา (Time Module) 
- ส่วนแสดงผล (Display Module) ใชใ้นการแสดงขอ้มูลการ
ทาํงาน และตัง้ขอ้มลู  
- ส่วนจ่ายกาํลงัไฟฟ้า (Power Supply Module) 

นอกจากน้ียงัม ีส่วนของวงจรป้องกนัแบบทรานเซี้ยต ์ และ

ส่วนรวบรวมสายไฟเขา้สู่ตูค้วบคุม (Main Chassis Wiring 
Module) ซึ่ งถือเป็นส่วนสนบัสนุนการทาํงานของส่วนอื่ นของ

เครื่ องควบคุมสญัญาณไฟจราจร  

ส่วนที่ ตอ้งมีเพิ่ มเติมการทํางานของฮาร์ดแวร์คือ  ส่วน

โปรเซสเซอร ์ (Processor Interface Module) ที่ ใชใ้นการ

ดาํเนินงานทางดา้นเครือข่ายตวัตรวจวดั ส่วนติดต่อสื่ อสาร 
(Communication Module) ใชเ้ชื่ อมต่อกบัตวัตรวจวดัดว้ย
มาตรฐาน RS-485  

ส่วนประกอบสุดทา้ยที่สาํคญั ตวัตรวจวดั ซึ่ งมหีนา้ที่สาํคญัใน
การตรวจดูปริมาณจราจร การเข า้มาบริ เวณทางแยกของ

ยานพาหนะต่างๆ ซึ่ งในแยกหน่ึงๆ อาจม ีตวัตรวจวดั ตัง้แต่ 1 ตวั
จนถงึ 24 ตวั   ดูรูปที่ 2 ประกอบ 

 
 

 
รูปที่  � ลกัษณะพื้นฐานของเครื่ องควบคุมสญัญาณไฟจราจร�



�

รูปที่  � ลกัษณะพื้นฐานของส่วนประมวลผลกบัตวัตรวจจบัยานพาหนะ�

�

ตวัตรวจวดั (Detectors)  
เป็นปจัจยัสาํคญัในการตรวจสอบยานพาหนะบนทอ้งถนน ตวั

ตรวจวดัจะใชห้ลกัการทาํงานของขดลวดเหน่ียวนาํ จากขดลวด 

หรือสายไฟมาพนัเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผนืผา้, สี่ เหลี่ยมจตัรุสั, หรือเป็น

รูปวงกลม โดยมจีาํนวนรอบตัง้แต่หน่ึงรอบขึ้นไปจะทาํใหข้ดลวด

หรือสายไฟเสน้นัน้มคุีณสมบตัิเป็นตวัเหน่ียวนาํ (Inductor) ค่า

ความเหน่ียวนาํ (Inductance) ที่ ไดอ้ยู่ที่ ขนาด และจาํนวนรอบ

การคาํนวณทัว่ไปของค่าเหนี่ ยวนาํคอื[4,5] 
  L = P(t2 + t) / 4             …….(1) 

โดย L = ค่าความเหนี่ ยวนาํ ( ไมโครเฮนร ี) 
 P = เสน้รอบรูป ( ฟตุ ) 
 t = จาํนวนรอบ 

 
 
 

ค่าความไวในการตรวจวดัยานพาหนะ[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 
ดงันัน้จากสมการที่ (1) และ (2) จะทาํใหไ้ดว้า่ 
- การเพิ่มขนาดของลูป จะลดการเปลี่ยนแปลงที่กระทาํจาก

ยานพาหนะ 
- ถา้ยานพาหนะมคีวามสูง ความเหนี่ ยวนาํที่ เกดิจากยานพาหนะก็

จะลดลง 
- ถา้ยานพาหนะมขีนาดเลก็การ เปลี่ยนแปลงที่กระทาํจาก

ยานพาหนะก็จะนอ้ยลง 



- การเพิ่มจาํนวนรอบไมม่ผีลต่อความสูงที่ตอ้งการตรวจวดั 

- ขนาดของลูปมผีลต่อความสูงในการตรวจวดั คอื จากกฎ Rule 
of Thumb[4,5] ความเชื่ อถอืไดใ้นการตรวจวดัอยู่ที่ 2/3 ของดา้น
ที่แคบที่ สุดของลูป เช่น ลูปขนาด 6 ฟตุ x 6 ฟตุ ดา้นที่แคบที่ สุด

คอื 6 ฟตุ ดงันัน้ 2/3 ของ 6 ฟตุ คอื 4 ฟตุ ลูปขนาด 5 ฟตุ x 
20 ฟตุ ดา้นที่แคบที่ สุดคอื 5 ฟตุ ดงันัน้ 2/3 ของ 5 ฟตุ คอื 3 
ฟตุ 3 น้ิว ลูปขนาด 4 ฟตุ x 20 ฟตุ ดา้นที่แคบที่ สุดคอื 4 ฟตุ 

ดงันัน้ 2/3 ของ 4 ฟตุ คอื 2 ฟตุ 8 น้ิว 

 

 
รูปที่  3 แสดงลาํดบัความสูงที่ เหมาะสมในการตรวจวดั 

 

 
รูปที่  4 แสดงผลการกระทาํระหวา่งยานพาหนะกบัขดลวด

เหน่ียวนาํ 

จากผลการทดลอง  โดยการนํารถมอเตอร์ไซค์ผ่านตัว

ตรวจจบั ปรากฏผลว่าทาํใหค่้าขดลวดเหนี่ ยวนาํเปลี่ยนแปลงไป

ประมาณ 80 nH  หลงัจากนัน้นาํรถยนตท์ ัว่ไปผ่านตวัตรวจจบัทาํ
ใหค่้าขดลวดเหนี่ ยวนาํเปลี่ยนแปลงไป 3500 nH  และค่า

เหน่ียวนาํของขดลวดเหนี่ ยวนาํอยู่ที่ประมาณ 50 - 1000 μH 
เมื่ อไดค่้าที่ จ ําเป็นต่างๆ แลว้  นําค่าต่างๆ เหล่าน้ีมาใชใ้นการ

ออกแบบวงจรออสซสิเลเตอรท์ี่ ใชข้ดลวดเหนี่ ยวนาํเป็นตวักาํหนด

ความถี่   โดยความถี่ ดงักล่าวน้ี เกิดจากค่าความนําของขดลวด   

กบัค่าความจุของคาปาซิเตอร ์ ที่ อยู่ในภาคออสซิสเลเตอร ์ การ

แปลงไปอยู่ในรูปของความถี่น ัน้ ทาํใหส้ะดวกในการใชโ้ปรแกรม

แกไ้ขความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยไมโครโปรเซสเซอรไ์ดแ้ม่นยาํ

มากยิ่ งขึ้น  เพราะเน่ืองจากผลกระทบจากการใชข้ดลวดเหน่ียวนาํ

ในการตรวจวดัปริมาณการจราจรนั้นมีมาก และจากทฤษฎี

ดงักล่าวเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่ องตรวจจบัยานพาหนะ

แบบลูปเหนี่ ยวนาํ ดงันัน้ในการนาํตวัตรวจจบั ไปตดิต ัง้ในพื้นถนน

ที่มโีครงสรา้งและระยะทางไม่แน่นอน และยิ่ งมจีาํนวนหลายเลน

ยอมตอ้งมวีธิีการออกแบบหวัตรวจจบั และอลักอลทิมึใหม้คีวาม

เที่ยงตรงที่ สูงขึ้นดว้ยวธิกีารทางอลักอลทิมึ 
วงจรการทาํงาน 

ขดลวดจะถูกฝงัลงบริเวณพื้นดนิ  และเมื่อตวัตรวจจบัไดไ้ป

พบกบัวตัถทุี่ เป็น ยานพาหนะ  จะทาํใหค้วามถี่ ในภาคผลติความถี่

อสิระดงัที่ ไดก้ลา่วมาแลว้แต่ตอนตน้  เกดิการเปลี่ยนแปลงความถี่  



การเปลี่ ยนแปลง ความถี่ ดงักล่าวน้ีจะถูกขยายสญัญาณ และ

แปลงสญัญาณเป็นรูปสี่ เหลี่ ยมเขา้ไปในส่วนวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดว้ยอลักอลทิึมในไมโครคอนโทรลเลอร ์ บลอ็กไดอะแกรมดงั

แสดงในรูปที่ 5 

 

 
รูปที่  5 ลกัษณะวงจรพื้นฐานของส่วนเครื่ องตรวจจบัยานพาหนะแบบลูปเหนี่ ยวนาํ 

 

2.ผลการทดลอง�
หลงัจากติดต ัง้ระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรแบบตรวจจบั

ยานพาหนะ ในบริเวณสี่ แยกที่ จะทาํการทดสอบ โดยติดต ัง้และ

ทาํงานไดต้ามมาตรฐานกรมทางหลวง��	�
��โดยสี่แยกที่ ไดท้าํการ
ทดสอบเป็นบริเวณถนน กม. ��� ก่อนเขา้ตวัเมอืงอุตรดติถ ์ซึ่ ง

เป็นบริเวณแยกใหม่ที่ ไดม้กีารติดต ัง้สญัญาณไฟจราจรไดไ้ม่นาน 

จึงไดข้ออนุญาตทางบริษทัที่ทาํการติดต ัง้สญัญาณไฟ เพื่ อทาํการ

ทดสอบการทาํงานไปดว้ย โดยกําหนดช่วงเวลาที่ ใชใ้นการทาํ

ทดสอบเป็น วนัจนัทรต์ ัง้แต่ 6:00����ถงึ 12:00����ในการ
ทาํงานช่วงกลางคืน ในบริเวณน้ีใหต้ ัง้เป็นกระพริบเหลอืงทางเอก 

และแดงทางโท หลงัจากนัน้ไดท้าํการบนัทึกความยาวคิวของ

ยานพาหนะ วธิีการเก็บขอ้มูลความยาวแถวคอยของยานพาหนะ 

เ ป็นการวดัประสิทธิภาพการทํางานของทางแยกที่ ควบคุม

การจราจร ดว้ยระบบสญัญาณไฟจราจรนอกจากน้ีขอ้มลูความยาว

แถวคอยสูงสุดของยานพาหนะ ยงัใชก้าํหนดความยาวของช่อง

จราจรสาํหรบัรถเลี้ยว  ซึ่ งโดยปกติจะจดัไวใ้หเ้ป็นช่องจราจร

สาํหรบั ใหย้านพาหนะที่จะทาํการเลี้ยวโดยเฉพาะ  ในการวดัความ

ยาวแถวคอยของยานพาหนะ ไดใ้ชว้ิธีการวดัระยะความยาว

แถวคอยของยานพาหนะ ซึ่ งหยุดน่ิงหรอืเคลื่อนที่อย่างชา้ๆ โดยทาํ

การวดัระยะจากจุดเริ่ มตน้ขบวนที่ เสน้หยุด จนถงึทา้ยขบวนของ

ยานพาหนะที่ อยู่ในแถวคอย ณ จุดเริ่ มตน้ไฟเขยีว เพื่ อใชใ้นการ

เปรยีบเทยีบ�

 
ตารางท่ี 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 



ตารางท่ี 2 แถวคอยในแต่ละช่วงเวลาในระบบ ตรวจจบัยานพาหนะ 

  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 
 
ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นตท่ี์เปล่ียนแปลงไปจากค่าปกติ 

  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% 
 
ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าปกติ 

  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�
ค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่ เพิ่มขึ้นจากค่าปกตใินเฟส 1= 45.25% 
ค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่ เพิ่มขึ้นจากค่าปกตใินเฟส 5 = 41.63%�
ค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่ เพิ่มขึ้นจากค่าปกตใินเฟส 7 = 14.76%�
ค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่ เพิ่มขึ้นจากค่าปกตใินเฟส 8 = -11.90%�

ประสทิธิภาพที่ ไดม้ากที่ สุดอยู่ที่ เฟส ��ที่มจีาํนวนรถมากที่ สุด
ในทกุๆ เฟส ซึ่ งเป็นทางเอกที่มรีถวิ่งจาํนวนมากเเละจาํเป็นตอ้งให ้

มกีารตดิขดันอ้ยสุด เพราะรถที่วิ่ งเขา้ทางแยกมคีวามเร็วเฉลี่ย 

����กม.�ช.ม.�
ส่วนประสทิธภิาพที่ ไดใ้นเฟส ��นัน้ก็เพิ่มมากขึ้น รถที่จอดใน

บรเิวณเฟส ��นัน้จะเป็นรถในทางเอกที่ตอ้งการเลี้ยวขวา ซึ่ งมรีถ
จาํนวนมากเช่นกนั การเพิ่มประสทิธิภาพทาํใหก้ารตดิขดัและความ

ยาวควิลดลง�

ส่วนประสทิธิภาพที่ ไดใ้นเฟส 
�นัน้อาจนอ้ยกว่าสองเฟสแรก 
อนัเน่ืองมากจากปริมาณรถนอ้ยมาก และความเร็วรถตํ่า ซึ่ งจะวิ่ ง

เขา้หาแยกชา้ เพื่ อใหไ้ดไ้ฟเขยีวในทนัท ีแต่เน่ืองจากเราไดต้ิดต ัง้ 

เครื่ องตรวจจบัไว ้รถจะไดไ้ปก็ตอ้งใหร้ถวิ่ งผ่านก่อนตวัตรวจจบั 

ซึ่ งประชาชนย ัง ไม่ รู ้ในระบบส ัญญาณไฟแบบ น้ีจึ งทํา ให ้

ประสทิธภิาพที่ ไดเ้พิ่มขึ้นนอ้ยกวา่ที่ควรจะเป็น 

ในเฟสสุดทา้ยประสิทธิภาพที่ ไดเ้ฉลี่ยติดลบ  อนัเน่ืองมาก

จากจาํนวนรถที่นอ้ยมากในช่วงเวลา ��รอบสญัญาณไฟ ประมาณ

นาทลีะ ����คน้เท่านัน้ การวิ่งเขา้ทางแยกจงึชา้มาก�
สรุปแลว้ประสิทธิภาพที่ ไดน้ ัน้ดีขึ้นมาก  ความยาวแถวคอย

ลดลงอย่างชดัเจน  การตดิขดัก็ลดลง  การจอดรถบ่อยๆ ก็ลดลง  

ทาํใหป้ระหยดัเชื่ อเพลงิไดม้าก  และประหยดัเวลาอกีดว้ย�
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