
ปริญญานิพนธเรื่อง การศึกษาการจัดการการจราจรบริเวณทางแยกรูปแบบที่ต างกันดวย

แบบจำลอง กรณีศึกษา : ทางแยกบนถนนหมายเลข 1317 ต.แชชาง  

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม (กม.16-กม.17) 

ชื่อนักศึกษา นายพงษวรากร  ปะละนาน 

 นายวุฒิบูรณ  ล่ำสวย 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยธนา  นอยเรือน 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

ปการศึกษา 2562 

 

บทคัดยอ 

 

 ปญหาการจราจรในปจจุบันไดสงผลกระทบตอการสัญจรของผูคนที่เดินทางเขามาทำงานใน

ตัวเมืองเนื่องจากชุมชนขนาดใหญไดมีการขยายตัวออกไปยังเขตชานเมืองเพิ่มขึ้นทำใหถนนสายรอง

เปนทางเลือกในการเดินทางของผูคนมากขึ้น ผูศกึษาไดมองเห็นปญหาของแยกที่เชื่อมกับทางสายรอง

ที่ยังไมไดรับการปรับปรุงใหมีรูปแบบการจัดการทางแยกที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มข้ึน 

จึงทำการศึกษาพฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยก เก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของทางแยก

ปริมาณการจราจร และความเร็วของยานพาหนะ เพื่อนำขอมูลที่ไดไปประกอบการออกแบบรูปแบบ

ทางแยกโดยใชแบบจำลองดานการจราจรมาชวยเพื่อใหมีความเหมาะสมและลดเวลาในการเดินทาง

ของยานพาหนะ โดยผูศึกษาจะใชการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบทางแยกตาง ๆ เชน ทางแยกที่ไม

มีสัญญาณไฟจราจร ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร วงเวียนทั่วไป วงเวียนมีทางเบี่ยงซาย และการ

บังคับเลี้ยวเพื่อใหไดรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมกับปริมาณการจราจรในปจจุบันและการจราจรที่

เพิ่มขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะหผลการศึกษารูปแบบทางแยกแตละประเภทพบวา ปริมาณ

การจราจรในปจจุบันเหมาะสมสำหรับทางแยกทุกรูปแบบที่กลาวมาแตเมื ่อมีปริมาณการจราจร

เพิ่มขึ้นทางแยกรูปแบบการบังคับเลี้ยว ทางแยกที่มีสัญญาณไฟ วงเวียนทั่วไป มีเวลาในการเดินทาง

เพิ่มขึ้นตามลำดับสวนทางแยกรูปแบบวงเวียนที่มีทางเบี่ยงซายมีอัตราการไหลเพิ่มขึ้น และเวลาใน

การเดินทางลงเมื่อเทียบกับทางแยกรูปแบบไมมีสัญญาณไฟในปจจุบัน ดังนั ้นรูปแบบทางแยกที่

เหมาะสมกับทางแยกนี้คือ วงเวียนที่มีทางเบ่ียงซาย  
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ABSTRACT 

 

 The current traffic problem has affected the people who travel to work in the 

city due to the larger size of community which expanded from urban area to suburb 

area. As a result, the number of people who turn to use the minor road has 

increased. The researcher found out that the intersection that is connected to the 

minor road needs to be reconstructed in order to support the increased traffic. Thus, 

this research aims to study the habits of the traffic in the intersection areas and collect 

the types of intersection, traffic volume, and vehicle speed. The collected data will be 

used for designing the intersection by having a traffic model as a guideline helping the 

road to be more proper and decrease the travel time. The study uses the method of 

comparing each kind of intersection, for instance, the intersection without traffic lights, 

the intersection with traffic lights, the standard roundabout, the roundabout with left 

turn, and the steering, to get the intersection patterns that fit with the current traffic 

volume and the increased traffic volume in the future. According to the analysis of 

each type of intersection, The current traffic volume is suitable for all of the above 

types of intersections, but when traffic volume increases, the intersection, turning 

pattern intersection with signal lights General traffic circle Have more traveling time 

respectively the rate of flow of roundabout with left turn increases and reduces the 

travel time compared with the current intersection without traffic lights. As a result, 

the proper intersection pattern for this case is the roundabout with a left turn. 
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