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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีจดัท าเพ่ือประเมินประสิทธิภาพดา้นวิศวกรรมจราจร
ของถนนโครงข่ายท่ีมีในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าพูน ซ่ึงอ าเภอเมืองล าพูน
เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีอยูติ่ดกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในอนาคตอาจมี
การก่อสร้างถนนสายใหม่เช่ือมระหว่าง 2 พ้ืนท่ี จึงจ าเป็นท่ีต้องศึกษา
ปริมาณจราจรบนถนนโครงข่ายท่ีมีทั้ งสายหลกัและสายรอง 4 สายทาง 
คือ ทางหลวงหมายเลข 114 ทางหลวงหมายเลข 106 เหนือและใต ้และ
ทางหลวงหมายเลข 1015 โดยการหาค่าระดับการ(Level of Service, 
LOS) บนทอ้งถนนตามหลกัวิศวกรรมจราจรคือปริมาณจราจรต่อความจุ 
(Volumes/Capacity Ratio, V/C) ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าโครงข่ายถนน
ในอ าเภอเมืองล าพนูยงัมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณจราจรไดดี้อยู ่(LOS 
A-C ) ซ่ึงการศึกษาน้ีสามารถน าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษาดา้นอ่ืนๆ 
ในอนาคตต่อไป 
ค าส าคญั: ระดบัการให้บริการ, ปริมาณจราจรต่อความจุ ,วิศวกรรมจราจร 
 

Abstract 
 This study was conducted to evaluate the traffic engineering 
efficiency in Muang Lamphun District, which is a small town adjacent 
to the city of Chiang Mai. In the future, there may be new roads 
connecting the two areas due to Chiang Mai is growing up. It is 
necessary to study the current capacity on the four main roads in Muang 
Lamphun district, Highway No. 114, Northern and Southern Highway 
No.106 and Highway No. 1015. The Level of Service (LOS) on the 
road was using traffic engineering parameter is traffic volume per 
capacity (V/C Ratio). The results of the study show that the road 
network in Lamphun district is not congested (LOS A-C). This study 
can be used for other future study. 
Keywords: Level of Service, Volumes/Capacity Ratio,       
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1. บทน า 
เน่ืองจากจงัหวดัล าพูนจะมีแนวโน้มการเติบโตของเมืองตามจงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงอาจมีโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่เกิดข้ึนบริเวณจุดตดักบั
ถนนสายหลกัและสายรอง จึงเป็นสาเหตุท่ีท  าให้ตอ้งจดัท าการศึกษาข้ึน
โดยมีการศึกษาปริมาณจราจรบนถนนโครงข่ายท่ีเกิดบนช่วงถนนบริเวณ
สายหลักและสายรองในอ าเภอเมืองล าพูน  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
พิจารณาถนนตดัใหม่และใช้ในการวางแผนคาดการณ์ปริมาณจราจร
ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนตดัใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเบ้ืองตน้
จึงต้องมีการประเมินประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมจราจรของถนน
โครงข่ายท่ีมีในปัจจุบนัโดยในการประเมินประสิทธิภาพดา้นวิศวกรรม
ของถนนโครงข่ายท่ีมีในอ าเภอเมืองล าพูนทั้งสายหลกัและสายรองเพ่ือ
วิเคราะห์ระดบัการให้บริการบนท้องถนนท่ีมีอยู่แล้ว โดยตวัแปรท่ีใช้
ประเมินตามหลักวิศวกรรมจราจรคือ พิจารณาค่าปริมาณจราจรต่อขีด
ความจุ(Volumes/Capacity Ratio, V/C)  

 

2.วธีิด าเนินการ 
2.1 โครงข่ายถนนทีท่ าการศึกษา 
 ส าหรับการศึกษาปริมาณจราบนถนนโครงข่ายทั้งสายหลกัและ
สายรอง บริเวณอ าเภอเมืองล าพูน 4 สายทาง ประกอบด้วยต าแหน่งท่ี 1 
บนถนนทางหลวงหมายเลข 114 ซ่ึงเช่ือมกบัจงัหวดัทางทิศใตก้บัจงัหวดั
ล าปาง ต  าแหน่งท่ี 2  บนถนนทางหลวงหมายเลข 1015 เช่ือมกบัพ้ืนท่ีทาง
ทิศตะวนัตก อ าเภอสนัป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่ และต าแหน่งท่ี 3 บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 106 (ทางทิศใต้) เช่ือมต่อกับอ าเภอป่าซาง และ
ต าแหน่งท่ี 4 บนถนนทางหลวงหมายเลข 106 (ทางทิศเหนือ) ซ่ึงเป็น
ถนนสายหลักเช่ือมต่อไปยงัอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยการน าข้อมูล
ปริมาณจราจรทั้ง 4 ต าแหน่งมาศึกษาระดบัการให้บริการบนทอ้งถนน 
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รูปท่ี 1  โครงข่ายถนนท่ีท าการศึกษา 

 

2.2 ข้อมูลปริมาณจราจรบนถนนโครงข่าย 
 การศึกษาน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณจราจรให้ครอบคลุมสภาพจราจร ทั้งในวนัหยดุ วนัท างาน และ
วนัสุดสัปดาห์ ทั้ ง 3 วนั ในวนัพุธท่ี 20 ธันวาคม 2560, วนัศุกร์ท่ี  22 
ธนัวาคม 2560 และ วนัเสาร์ท่ี 23 ธนัวาคม 2560 เพื่อคดัเลือกวนัท่ีใช้เป็น
ตวัแทนในการวิเคระห์สภาพจราจร ซ่ึงมีต  าแหน่งส ารวจบนช่วงถนนท่ี
ส าคญัในพ้ืนท่ี 4 ต  าแหน่ง ซ่ึงท าการเก็บข้อมูล 24 ชั่วโมง และท าการ
ปรับเทียบเป็นหน่วยของคนั PCU แสดงดังรูปท่ี 1 และผลการส ารวจ 
แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 2  ต  าแหน่งท่ีท าการศึกษาปริมาณจราจร 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณจราจรรายวนั (PCU/Day) 
วนั/จุดศึกษา MB-1 MB-2 MB-3 MB-4 รวม 

พุธ 28,896 14,148 14,658 11,232 68,934 

ศุกร์ 29,944 15,246 16,525 11,472 73,187 

เสาร์ 26,393 12,316 12,906 10,838 62,453 
  

การเปรียบเทียบค่าปริมาณจราทั้ง 3 วนัจะพบว่าปริมาณจราจรใน
วนัศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีปริมาณจราจรมากกว่า ในวนัพุธท่ี  20 
ธนัวาคม 2560 และวนัเสาร์ท่ี 23 ธนัวาคม 2560 จึงไดเ้ลือกน าค่าปริมาณ
จราจรในวนัศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 มาศึกษาระดบัการให้บริการ โดย
จากขอ้มูลยงัพบอีกว่า ปริมาณจราจรสูงสุดเกิดข้ึนท่ี เวลา 7.00-8.00 น. 
เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และ เกิดข้ึนเวลา 17.00-18.00 ในช่วงเวลา
เร่งด่วนเยน็ 
 

2.3 ระดบัการให้บริการของถนน (Level of Service) 
 จากขอ้มูลปริมาณจราจรและขอ้มูลทางกายภาพของเส้นทางเพื่อให้
ทราบถึงระดับการให้บริการ (Level of Service, LOS) ของเส้นทางโดย
อา้งอิงมาตรฐานของHCM 2010 (Highway Capacity Manual 2010) [2] 
เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจร
ปัจจุบันโดยใช้ค่า ปริมาณจราจรต่อความจุ (Volumes/Capacity Ratio, 
V/C) เป็นตวัช้ีวดั ซ่ึเกณฑท่ี์ใชส้รุปดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ระดบัการให้บริการของถนนตามปริมาณจราจรต่อความจุ 
LOS V/C สภาพจราจร 

A 0–0.35 การจราจรเคล่ือนท่ีไดดี้ โดไม่มีการติดขดั 

B 0.35–0.54 เคล่ือนท่ีได้สม ่าเสมอในระดบัความเร็วสูง แต่ความเร็วเฉล่ีย
ลดลงเน่ืองจากความล่าชา้ในช่วงทางแยก และปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งยานพาหนะ 

C 0.54-0.77 การจราจรยงัเป็นไปอยา่งคงท่ี แต่เร่ิมมีอนัตรายมากข้ึน 

D 0.77-0.93 เคล่ือนท่ีไดค้งท่ีในความเร็วต ่า การจราจรเร่ิมไม่แน่นอน และ
อาจเปล่ียนแปลงไดใ้นทุกขณะ 

E 0.93-1.00 การเคล่ือนท่ีไม่ต่อเน่ือง ปริมาณการจราจรเต็มความสามารถ
ในการรองรับ และหยดุน่ิงเป็นระยะ แต่ไม่มีการสะสมตวัเป็น
จ านวนมากที่ตน้ทาง 

F >1.00 เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งล าบาก รถหยดุน่ิงสะสมเป็นระยะทางยาว 
เน่ืองจากปลายติดขนัท่ีปลายทาง 

ท่ีมา :  คณะกรรมการวิจยัการขนส่ง, คู่มือความสามารถรองรับการจราจรของทาง
หลวง[1], รายงานพิเศษ209, สภาวิจยัแห่งชาติ, วอชิงตนั ดี.ซี., 1985 
   

2.4 ค่าความจุของถนน (Road Capacity) 
 การวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความจุของถนนพิจารณาจากความสัมพนัธ์
ระหว่างความเร็วกบัการไหลของปริมาณจราจร (Speed-Flow Curve)  ซ่ึง 
ใช้ความเร็วท่ีใช้ในการออกแบบ (Design Speed) อา้งอิงจากความเร็วจ ากดั
บนทางหลวงทัว่ไปคือ 90 กิโลเมตร/ชัว่โมง และหาปริมาณจราจรท่ีไม่ท  า
ให้ความเร็วลดลง ในระดบัการให้บริการท่ียอมรับได้คือ ระดบั C พบว่า 
ปริมาณจราจรของถนนท่ีท าให้รถสามารถว่ิงไดด้ว้ยความเร็ว 90 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมงโดยความเร็วไม่ลดลง คือ 1,400 คนัต่อชัว่โมงต่อช่องจราจร และ
ใชค้่าน้ีเป็นความจุของถนน (Capacity)  
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ท่ีมา: Highway Capacity Manual, 2000[2] 

 รูปท่ี 3  Speed Flow Curves  
            

3.ผลการวเิคระห์ข้อมูล 
3.1 ข้อมูลปริมาณจราจร 
 จากการขอ้มูลปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของวนัศุกร์ท่ี 22 
ธันวาคม 2560 คือช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 07:00-08:00 น. และช่วงเวลา
เร่งด่วนเยน็ 17:00-18:00 น. จะได้ค่าปริมาณจราจรต่อชั่วโมง(PCU/hr) 
แสดงดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี  3  ปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน  

ต าแหน่ง ช่องจราจร 
ความจุ 

(คัน/ช่ัวโมง) 

ปริมาณจราจร (PCU/hr) 

07:00-08:00 น. 17:00-18:00 น. 

MB-1 เขา้เมือง 2 
ออกเมือง 2 

2,800 
2,800 

1,333 
1,257 

1,293 
1,401 

MB-2 เขา้เมือง 1 
ออกเมือง 1 

1,400 
1,400 

1,000 
332 

522 
815 

MB-3 เขา้เมือง 1 
ออกเมือง 1 

1,400 
1,400 

1,221 
382 

634 
864 

MB-4 เขา้เมือง 1 
ออกเมือง 1 

1,400 
1,400 

432 
399 

476 
508 

 

3.1 ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) 
 น าค่าปริมาณจราจรต่อชั่วโมงไปหาค่าปริมาณจราจรต่อความจุ 
(Volumes/Capacity Ratio ,V/C) แลว้น ามาเปรียบทียบกบัหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาระดบัการให้บริการเพ่ือเป็นการประเมินสภาพจราจรปัจจุบนั
ของโรงข่ายถนนในอ าเภอเมืองล าพูน โดยผลการวิเคราะห์แสดงดัง 
ตารางท่ี 4 
 
 

 
ตารางท่ี  4  ปริมาณจราจรต่อความจุและระดบัการให้บริการ 

ต าแหน่ง ทิศทาง 

V/C LOS 

07:00-
08:00 

17:00-
18:00 

07:00-
08:00 

17:00-
18:00 

MB-1 เขา้เมือง 0.48 0.46 B B 
ออกเมือง 0.45 0.50 B B 

MB-2 เขา้เมือง 0.71 0.37 C B 
ออกเมือง 0.24 0.58 A C 

MB-3 เขา้เมือง 0.87 0.45 D B 
ออกเมือง 0.27 0.62 A C 

MB-4 เขา้เมือง 0.31 0.34 A A 
ออกเมือง 0.29 0.36 A B 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาปริมาณจราจรเพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้าน
วิศวกรรมจราจรบนถนนโครงข่ายอ าเภอเมืองล าพนูทั้ง 4 เส้นทาง พบวา่ 
 ต าแหน่งท่ี 1 (MB-1) ทางหลวงหมายเลข 114 ระดบัการให้บริการ
รวมทั้งสองทิศทางขาเขา้เมืองและออกเมืองในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและ
เย็นอยู่ในระดับ LOS B  การจราจรเคล่ือนท่ีได้สม ่ าเสมอในระดับ
ความเร็วสูง  
 ต าแห น่ งท่ี  2 (MB-2) ทางหลวงหมายเลข  1015 ระดับการ
ให้บริการเร่งด่วนช่วงเช้าขาเขา้เมืองอยูใ่นระดบั LOS C การจราจรอยูใ่น
สภาพอยูต่วั ผูข้บัข่ีเลือกใชค้วามเร็วไดจ้  ากดัลง เร่งด่วนช่วงเยน็ขาเขา้และ
เร่งด่วนช่วงเช้าขาออกเมืองอยู่ในระดับ LOS A จราจรมีสภาพอิสระ 
มีควมเร็วสูง ปริมาณจราจรน้อย ระดบัการให้บริการเร่งด่วนช่วงเช้าขา
ออกเมืองอยูใ่นระดบั และเร่งด่วนช่วงเยน็ขาออกเมืองอยูใ่นระดบั LOS 
B การจราจรเคล่ือนท่ีไดส้ม ่าเสมอในระดบัความเร็วสูง 
 ต าแหน่งท่ี 3 (MB-3) ทางหลวงหมายเลข 106 ด้านใต ้ระดบัการ
ให้บริการเร่งด่วนในช่วงเช้าขาเข้าเมืองอยู่ในระดับ LOS D การจราจร
เคล่ือนท่ีไดค้งท่ีในความเร็วต ่า เร่งด่วนช่วงเยน็ขาเขา้อยูใ่นระดบั LOS B 
การจราจรเคล่ือนท่ีได้สม ่าเสมอในระดับความเร็วสูง และ ระดับการ
ให้บริการเร่งด่วนขาออกเมืองช่วงเช้าและเยน็อยู่ในระดับ LOSA และ 
LOS C ตามล าดบั 
 ต าแหน่งท่ี 4 (MB-4) ทางหลวงหมายเลข 106 ดา้นเหนือ ระดบัการ
ให้บริการรวมทั้งสองทิศทางขาเขา้เมืองและออกเมืองในเวลาเร่งด่วนช่วง
เช้าและเย็นอยู่ในระดับ LOS A จราจรมีสภาพอิสระ มีความเร็วสูง 
ปริมาณจราจรนอ้ย 
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 จากผลการประเมินประสิทธิภาพปริมาณจราจรในอ าเภอเมือง
ล าพนูพบวา่ ปริมาณจราจรอยูใ่นระดบัการบริการในช่วง LOS A–LOS C 
ถือว่าการจราจรอยู่ในสภาพความเร็วคงท่ี แต่จะพบว่าจะมีต าแหน่งท่ี 3 
(MB-3) บนถนนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วงเร่งด่วนเชา้ขาเขา้เมืองอยูใ่น
ระดบั LOS D การจราจรเคล่ือนท่ีไดค้งท่ีในความเร็วต ่า 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
บทความวิชาการฉบบัน้ี ทางคณะผูจ้ดัท  าได้น าผลการศึกษาปริญา

นิพนธ์ระดบัปริญญาตรีมาน าเสนอและไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากการ
ส ารวจปริมาณจราจรในพ้ืนท่ี และได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
วิจยัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ จึงท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ประสบ
ความส าเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณ อาจารยน์พพล โพธ์ิขี อาจารยท่ี์ปรึกษา
ประจ าโครงงานอาจารยวี์ระเทพ ชนินทรเทพ  และอาจารยอ์นุรักษ ์ เทพกรณ์  
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจารย์ขวญัชนก อุนทะอ่อน อาจารย์ประจ าวิชา
โครงงาน ซ่ึงได้สละเวลาให้ค  าปรึกษาแนะน าและให้ขอ้คิดเห็น ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนครบถว้นสมบูรณ์ และบุคลากรท่าน
อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านขอ้มูลสนับสนุน
ในการศึกษาในคร้ังน้ี 
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