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โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 ขอ ไดแก (1) เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการจราจรเปนพื้นที่ (Area 

Traffic Control: ATC) โดยเฉพาะสวนที่เปนซอฟทแวรที่จําเปนเพื่อการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ

อัจฉริยะ (2) เพื่อพัฒนาวิธีการควบคุมการจราจรใหสามารถใชงานได รวมถึงระบบอุปกรณและเคร่ืองมือ

อ่ืน ๆ เพื่อชวยประสานการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรทั้งที่ทางแยก และที่ศูนยควบคุม และ (3) เพื่อ

พัฒนาวิธีการนําขอมูลดิบของการจราจรที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามไปประมวลใหอยูในรูปแบบที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดตอไป 

 การศึกษาไดครอบคลุมประเด็นหลักตาง ๆ ในดานวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมระบบและ

โทรคมนาคม ตลอดจนการศึกษาเชิงสังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหประสบการณเกี่ยวกับการใชงานระบบ

ควบคุมการจราจรเปนพื้นที่ในอดีตของกรุงเทพมหานครและเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน

สําหรับการปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะเปนพื้นที่ และระบบฐานขอมูลจราจรแบบ real-time ที่

จะสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 
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สถาปตยกรรมของระบบตนแบบ (prototype system architecture) ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ 
รูปที่ 1 แสดงโครงสรางโดยรวมของระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะเปนพื้นที่ และระบบฐานขอมูล

จราจร ที่ไดออกแบบและพัฒนาเปนระบบตนแบบในโครงการนี้   ระบบที่ออกแบบเนนใหสามารถชวย

ปรับปรุงการควบคุมการจราจรใน 2 ดาน 

1. ระบบขอมูลจราจร (traffic information system) ทําหนาที่แสดงสภาพการจราจรแบบ real-time 

ใหกับเจาหนาที่ตํารวจทั้งที่ปฏิบัติงานอยูที่ทางแยก และที่อยู ณ ศูนยควบคุมการส่ังการ (control 

command center) โดยจะใชการรับและแสดงขอมูลสถานะสัญญาณไฟ ปริมาณการจราจรของ

ทุก ๆ ทางแยก รวมถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโครงขาย เชน อุบัติเหตุ ซึ่งมีผลกระทบตอ

สภาพการจราจร  เพื่อความงายในการใชงานจริงเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชระบบที่ออกแบบนี้

ผานทางหนาจอของ web browser โดยใชเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต และการส่ือสารผานระบบ

โครงขายของโทรศัพทเคล่ือนที่ดวยเทคโนโลยี GPRS ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2 

2. ระบบควบคุมการจราจรแบบอัจฉริยะ (intelligent traffic control system) ประกอบไปดวย

องคประกอบหลัก ไดแก อุปกรณตรวจวัดปริมาณการจราจร (sensor) ซึ่งไดรับการวิจัยและ

พัฒนาข้ึนโดยทีมนักวิจัยของศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับ

อุปกรณตรวจวัดแบบลูป (loop detector) ซึ่งไดรับการติดต้ังไวแลวโดย กทม. และไดรับการ

ตรวจสอบในโครงการนี้วามีบางสวนที่ยังสามารถทํางานได  ขอมูลจราจรที่ไดจากอุปกรณตรวจวัด

เหลานี้จะถูกรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลที่ศูนยควบคุมการส่ังการเพื่อใชในการประมวลผลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอรในการคํานวณรูปแบบการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพการจราจรที่เกิดข้ึนจริงในขณะนั้น  ผลการคํานวณที่ไดถูกสงตอไปที่ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรที่แตละทางแยกเพื่อทําการปรับแกจังหวะเวลาของสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติตอไป 

 
รูปที่ 1: สถาปตยกรรมของระบบตนแบบทีพ่ัฒนาข้ึน 
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รูปที่ 2: ตัวอยางหนาจอคอมพิวเตอรสําหรับใหขอมูลจราจรแบบ real-time กับเจาหนาที่ตํารวจ 

 

 
การประยุกตซอฟทแวร MITSIMLab เพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธการควบคุม
การจราจรแบบตาง ๆ 
 โครงการนี้ไดเลือกใชซอฟทแวร MITSIMLab ของ Massachusetts Institute of Technology ใน

การจําลองสภาพการจราจรบนคอมพิวเตอร ซึ่งเปน microscopic traffic simulator สามารถจําลองการ

เคล่ือนที่ของยวดยานแตละคันโดยอาศัย car following model, lane-changing model และการจําลอง

สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนสามารถจําลองการวัดคาดวยอุปกรณตรวจวัดยวดยานไดจึงมีความเหมาะสม

และสามารถนํามาใชเปนอุปกรณสําคัญในการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการจราจรได 

ระบบที่พิจารณาเปนกรณีศึกษาของโครงการน้ี ไดแก โครงขายของถนนสาทรต้ังแตแยกวิทยุจนถึง

สะพานตากสินดังแสดงในรูปที่ 3  ในเบ้ืองตนคณะวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดิบของสภาพการจราจรจริง

เพื่อบันทึกปริมาณยวดยานท่ีผานในแตละทิศทางของทุกทางแยกหลักในโครงขายถนนสาทร  ขอมูลดิบได

ถูกนํามาวิเคราะหดวยซอฟทแวรคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึนในโครงการนี้เพื่อประมาณคาพารามิเตอรสําคัญ

ตาง ๆ ไดแก คา PCU ของยวดยานในประเภทตาง ๆ, คาปริมาณการไหลของยวดยานในทิศทางตาง ๆ ของ

ทางแยกสําคัญ, คา saturation flow, starting lost time และ stopping lost time เปนตน 

 รูปที่ 4-6 แสดงการติดต้ังระบบเพื่อใชในการจําลองโครงขายถนนภายในหองปฏิบัติการ และ

หนาจอแสดงผลการจําลองของ MITSIMLab  จากผลการทดสอบพบวาการปรับเทียบแบบจําลองของ 

MITSIMLab กับขอมูลการไหลของยวดยานที่วัดไดจากระบบจริงใหความถูกตองมากกวา 95% ซึ่งเพียงพอ

สําหรับการใชทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธควบคุมการจราจรแบบตาง ๆ ได 
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รูปที่ 3: ขอบเขตถนนสาทรซึ่งทาํการศึกษาในโครงการนี ้

 

 
รูปที่ 4: เคร่ืองคอมพิวเตอรเซอรฟเวอรที่ใชในการจาํลองสภาพการจราจร 

 

 
รูปที่ 5: การจําลองโครงขายถนนสาทรดวยซอฟทแวร MITSIMLab 
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รูปที่ 6: การจําลองสภาพการเคลื่อนที่ของยวดยานดวยซอฟทแวร MITSIMLab 

 
กลยุทธการควบคุมการจราจรที่พัฒนาขึ้นในโครงการ 
 โครงการนี้ไดมุงศึกษากลยุทธการควบคุมสภาพการจราจรโดยใหความสําคัญกับการทําใหเกิดการ

ประสานสัมพันธกันของจังหวะสัญญาณไฟจราจรในทางแยกตาง ๆ โดยอาศัยการรวมศูนยในการควบคุม

การจราจร (centralized traffic control)  นอกจากน้ียังไดเนนถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการกระจายการ

ควบคุมการจราจร (distributed traffic control) ไปที่ตูควบคุม ณ แตละทางแยก โดยประยุกตใชการสั่งการ

สัญญาณไฟจราจรแบบ actuated โดยอาศัยขอมูลจากตัวตรวจวัดยวดยานที่ติดต้ังอยูบริเวณทางแยกน้ัน ๆ   

ดวยลักษณะเดนทั้งสองประการนี้จึงทําใหการประยุกตใชกลยุทธการควบคุมการจราจรที่พัฒนาข้ึนใน

โครงการนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการปรับจังหวะเวลาสัญญาณไฟจราจรแบบรวมศูนยสําหรับทุกทาง

แยกใหประสานกัน และมีความสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณที่ผันแปร ณ แตละทางแยกได 

 ในโครงการนี้ไดทดสอบกลยุทธการควบคุมการจราจรที่เสนอเทียบกับจังหวะเวลาสัญญาณไฟ

จราจรเดิมของ กทม.  โดยทําการทดลองดวยซอฟทแวรจําลองสภาพจราจร MITSIMLab ซึ่งไดรับการ

ปรับเทียบ (calibration) ในโครงการน้ีใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรของถนนสาทร  ผลการทดลองวัดคา

ความลาชารวมของยวดยานทุกคันภายในโครงขาย (total network delay) แสดงไวในรูปที่ 7 ซึ่งพิจารณา

กลยุทธการควบคุมการจราจรใน 4 รูปแบบ 

1. แบบ pretimed ใชคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟซ่ึง กทม. เปนผูต้ังคาไวอยูกอนแลว 

2. แบบ actuated ใชคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟซ่ึง กทม. เปนผูต้ังคาไวอยูกอนแลว รวมกับกลยุทธ

การปรับสัญญาณไฟจราจรแบบ actuated ที่แตละทางแยก 
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3. แบบ actuated + heuristic ใชคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟจราจรที่คํานวณจากขอมูลสถิติปริมาณ

ยวดยานที่คาดวาจะผานทางแยกโดยปรับคาใหเปนสัดสวนกับระยะเวลาสัญญาณไฟเขียวที่แตละ

ทิศทางจะไดรับ และใชรวมกับกลยุทธการปรับสัญญาณไฟจราจรแบบ actuated ที่แตละทางแยก 

4. แบบ optimal ใชคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟจราจรซึ่งคํานวณจากคอมพิวเตอรที่ศูนยส่ังการ

ควบคุมโดยใชอัลกอริทึมการคํานวณแบบ genetic ในการหาคารอบเวลา (cycle time) การแบง

ชวงเวลาตาง ๆ ในรอบเวลา (split) และระยะเหล่ือมเวลา (offset) ระหวางแตละทางแยก เพือ่ทาํให

ไดคาความลาชาโดยรวมของทั้งโครงขายตํ่าที่สุด  ทั้งนี้โดยใชจังหวะเวลา (phasing) เดิมที่ต้ังคาไว

โดย กทม. และใชรวมกันกับกลยุทธการปรับสัญญาณไฟจราจรแบบ actuated ที่แตละทางแยก 

รูปที่ 7 แสดงคาที่ไดจากการทดสอบดวย MITSIMLab โดยพิจารณาเมื่อปริมาณจราจรเหมือนกับคาที่เก็บ

ขอมูลไดจากระบบจริงในชวงเวลาเรงดวนตอนเชาต้ังแตเวลาประมาณ 7.00-9.00 น. (default traffic load) 

รวมถึงเมื่อสมมติใหทราฟฟกลดลงไปรอยละ 20 (light traffic load) และเมื่อสมมติใหทราฟฟกเพิ่มข้ึนอีก

รอยละ 20 (heavy traffic load)   

สรุปผลของการทดสอบแสดงใหเห็นวากลยุทธแบบ optimal มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยจะชวยให

สามารถลดความลาชาในการเดินทางรวมของยวดยานทุกคันไดถึงรอย 20-30 เทียบกับการต้ังคาสัญญาณ

ไฟแบบเดิมของ กทม. ทั้งนี้โดยข้ึนกับปริมาณการจราจรที่เขามาในระบบเปนสําคัญ 
 

 
 

รูปที่ 7: ผลการทดสอบความลาชารวมของยวดยานทุกคันภายในโครงขายภายใตกลยุทธการควบคุม

การจราจรทีพ่ฒันาข้ึน 



โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะเปนพ้ืนที่ และระบบฐานขอมูลจราจร Real-Time 
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แนวทางการขยายผลการศึกษาสูการทดลองใชงานจริงในภาคปฏิบัติ 
 การพัฒนาระบบตามโครงการนี้เปนเพียงข้ันแรกของการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถขยายผล

การศึกษาที่ไดสูการทดลองใชงานจริงในภาคปฏิบัติจําเปนตองมีการดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
1. การพัฒนาและทดสอบสวนเชื่อมตอกับระบบตรวจวัดสภาพจราจรในสถานการณการใช

งานบนถนนจริง ๆ : ทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบระบบตรวจวัดสภาพจราจรเทาที่ดําเนินการยังเปน

การทดสอบภายในหองปฏิบัติการเปนหลัก ดังนั้น จําเปนตองมีการทดสอบการตรวจวัดคาการไหล

ของยวดยานประเภทตาง ๆ บนถนนจริง ๆ และยืนยันระดับความถูกตองที่ไดตอไป 

2. การพัฒนาและทดสอบสวนเชื่อมตอกับตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร : อุปสรรคสําคัญในการ

ดําเนินงาน คือ ความไมพรอมของตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิมซึ่งไมสามารถรองรับการส่ังการ

แบบอัตโนมัติเพื่อปรับแกคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟจราจรจากระบบอ่ืนไดทั้งนี้เนื่องจากระบบเดิม

มีสวนเช่ือมตอแบบปด (closed interface) ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการขยายขนาดของพ้ืนที่

ควบคุมแบบอัตโนมัติดวยกลยุทธที่ไดพัฒนาข้ึนในโครงการนี้ คณะผูวิจัยเสนอใหมีการขอความ

รวมมือจาก กทม หรือภาคเอกชนผูผลิตตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อเปล่ียนตูควบคุมสัญญาณ

ไฟจราจรเดิมเปนระบบใหมซึ่งมีสวนเช่ือมตอแบบเปด (open interface) เพื่อใหรับคําส่ัง

ปรับเปล่ียนจังหวะเวลาสัญญาณไฟจราจรไดโดยตรงจากศูนยส่ังการควบคุมที่พัฒนาข้ึน 

3. การปรับปรุงหนาจอแสดงสภาพการจราจร : เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชงานไดสะดวก

และมีประสิทธิภาพ โดยควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ตํารวจเพิ่มเติม 

4. การปรับปรุงซอฟทแวรควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบรวมศูนยการสั่งการ: จากขอจํากัด

ของคอมพิวเตอรที่ใชในการคํานวณทําใหการคํานวณคาจังหวะเวลาสัญญาณไฟในโครงการนี้ยัง

ไมสามารถทําไดในเวลาจริง (non real-time) ดังนั้นการหาคาที่เหมาะสมที่สุดจึงเปนแบบ off-line  

ในระยะตอไปควรมีการพัฒนาใหสามารถคํานวณหาผลลัพธไดรวดเร็วข้ึนซึ่งจะทําใหสามารถ

พัฒนาการปรับเปล่ียนจังหวะสัญญาณไฟจราจรไดอยางเหมาะสมที่สุดในทุกรอบเวลา เชน ดวย

การปรับความละเอียดในกระบวนการ optimization หรือการประยุกตใชเทคนิกการคํานวณดวย 

คอมพิวเตอรแบบคลัสเตอรหรือกริด เปนตน 

5. การปรับปรุงซอฟทแวรควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบกระจาย: ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่

ระบบส่ือสารที่เชื่อมตอระหวางตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับศูนยส่ังการเกิดความเสียหาย ควรมี

การพัฒนาเพิ่มเติมใหตูควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่แตละทางแยกสามารถทํางานตอไปเองอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจรในทองที่เทาที่มีอยูได 
สุดทาย คือการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของซ่ึงตองพัฒนาโดยตระหนักถึง

ความจําเปนของประเทศไทยในการสรางองคความรู และสงเสริมใหผูปฏิบัติการสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชนในการบรรเทาปญหาการจราจรอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 


