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บทคัดยอ: 
งานวิจัยนี้เปนการสํารวจหาตําแหนงการเริ่มตนชะลอความเร็วจากปายจํากัดความเร็วของผูขับขี่เมื่อเขาสูทางโคงโดยเก็บขอมูล
ภาคสนามจากโคงทางหลวง 3 พื้นที่ศึกษาและวิเคราะหโดยใชแผนภาพระยะทาง-เวลา วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อออกแบบระยะ
การติดตั้งปายจราจรที่ทางโคงในประเทศไทยใหสอดคลองกับพฤติกรรมการขับขี่จริง และเพื่อเปนการนําเสนอวิธีการประยุกตใช
แผนภาพระยะทาง-เวลาในการวิเคราะหทางวิศวกรรมจราจร  ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษานี้ประกอบดวย การเก็บขอมูลจราจรจากกลอง
วีดิทัศนของรถที่เขาสูทางโคงจากพื้นที่ศึกษา 3 แหง  และถอดขอมูลโดยการวาดเสนแสดงการเดินทางของยานพาหนะแตละคันบน
แผนภาพเวลา-ระยะทาง จากนั้นจึงนํามาคํานวณหาจุดเริ่มตนการชะลอความเร็วโดยใชเทคนิคสมการถดถอยและแคลคูลัสข้ันพื้นฐาน 
ผลการศึกษาพบวา ระยะเริ่มตนของการชะลอความเร็วกอนถึงทางโคงไมข้ึนอยูกับความเร็วอิสระกอนเขาทางโคงแตข้ึนกับลักษณะทาง
กายภาพของทางโคงเทานั้น ดังนั้นการเลือกตําแหนงจุดติดตั้งปายเตือนกอนถึงทางโคงควรมีการพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพของทางโคง 

คําสําคัญ: แผนภาพเวลา-ระยะทาง, ปายจราจร, การวิเคราะหจราจร, การออกแบบทาง, การวิเคราะหความถดถอย 

ABSTRACT: 
This research investigates the starting points of vehicles’ deceleration due to advanced warning sign approaching highway curves 
through empirical study of three sites by using time-space diagram analysis. The objectives of this research are to design the location 
of curve warning signs in Thailand to correspond with the actual driving behavior, and to present an application of time-space 
diagram in traffic engineering analysis. The methods in this study consist of traffic data collection by videos from three highway 
segments approaching the curve. Then, the data were extracted manually and plotted all trajectories in the time-space diagram. Next, 
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the starting points of vehicles’ deceleration were calculated by regression analysis and basic calculus. The results show that the 
locations where vehicles started to decelerate are independent of vehicles’ entering speeds but depend on only curves’ physical 
characteristics. Therefore, the warning sign location would be carefully considered according to curve characteristics. 

KEYWORDS: Time-Space Diagram, Traffic Signs, Traffic Analysis, Highway Design, Regression Analysis 
 

1. บทนํา 
งานวิจัยนี้เปนการสํารวจหาระยะเริ่มตนชะลอความเร็วจากปาย
จํากัดความเร็วในพื้นที่ศึกษาที่แตกตางกันโดยเปนการศึกษา
พฤติกรรมการขับข่ีจริงท่ีมีตอตําแหนงท่ีตั้งปาย เพื่อกําหนด
ตําแหนงปายเพื่อลดความเร็วจราจรกอนถึงทางโคง  ท้ังนี้ 
มาตรฐานหรือแนวทางการออกแบบระยะติดตั้งปายเตือน
ความเร็วในประเทศไทยทั้งหมดลวนแตนําเอามาตรฐานของ
ตางประเทศมาใช สงผลใหรายละเอียดหรือขอกําหนดบาง
ประการอาจไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับประเทศไทย  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาพบวา ไมมีการศึกษาใน
ประเทศไทยที่ทําการสํารวจหาระยะเริ่มตนชะลอความเร็วโดยใช
แผนภาพเวลา-ระยะทางในการตรวจสอบพฤติกรรมการลด
ความเร็วของผูขับขี่ จึงไมสามารถตรวจสอบไดวา มาตรฐานการ
ติดตั้งปายจราจรจํากัดความเร็วท่ีทางโคงท่ีใชในปจจุบันมีความ
เหมาะสมเพียงใดกับพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย  ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จะเปนการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่จริงท่ีมีตอปาย
จํากัดความเร็ว ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะนําไปใชในทางปฏิบัติตอไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แผนภาพเวลา-ระยะทาง (Time-Space Diagram) เปนแผนภาพที่
แสดงความสัมพันธระหวางเวลาและตําแหนงของยานพาหนะที่
เคลื่อนไปตามเสนทาง โดยท่ีระยะทาง ( x ) ซึ่งวัดจากจุดอางอิง
จะเปนฟงกช่ันของเวลา ( t ) [1] ในการประยุกตใชแผนภาพเวลา-
ระยะทางนั้น จําเปนตองอาศัยความรูเกี่ยวกับพลศาสตรของ
ยานพาหนะและลักษณะของเสนทาง เชน น้ําหนักยานพาหนะ 

แรงเสียดทาน กําลังเครื่องยนต ความลาดชันของถนน ฯลฯ 
แผนภาพเวลา-ระยะทางไดประยุกตใชในงานทางวิศวกรรม
ขนสงและจราจรหลายรูปแบบ เชน การหาความจุของระบบ
รถไฟ การคํานวณหาความยาวทางวิ่งและตําแหนงทางออกของ
ทางขับ การคํานวณหาความยาวของชองทางจราจรสําหรับเรง
ความเร็วและชะลอความเร็วบนทางดวน เปนตน แมวาแผนภาพ
จะมีการนําเสนอในหนังสือตําราทางวิศวกรรมจราจรโดยทั่วไป 
แตยังไมพบงานวิจัยในประเทศไทยที่นําเสนอวิธีการประยุกตใช
แผนภาพนี้ในการวิเคราะหทางวิศวกรรมจราจรเลย 

ในการเก็บขอมูลยานพาหนะเพื่อนํามาวาดแผนภาพ
เวลา -ระยะทาง  สามารถกระทํ าไดโดยใชกลองวีดิ ทัศน
บันทึกภาพยานพาหนะ ถัดไปทําการถอดขอมูลตําแหนงของ
ยานพาหนะที่เวลาตาง ๆ จากนั้นวาดแผนภาพเพื่อแสดงการ
เคลื่อนที่ของยานพาหนะดังกลาว  จากความรูพื้นฐานวิชา
แคลคูลัสสามารถแปลงสมการความสัมพันธระหวางเวลาและ
ระยะทางเปนสมการความสัมพันธระหวางเวลาและความเร็ว 
หรือสมการความสัมพันธระหวางเวลาและความเรง ดังสมการที่ 
(1) และ (2) 

ความเร็ว  
dt

tdxtv )()( =                                              (1)   

ความเรง  2

2 )()(
dt

txdta =                                           (2)  

โดยท้ังสองสมการดังกลาวจะนําไปใชในการคํานวณหา
ระยะเริ่มตนชะลอความเร็วตอไป (ระยะเริ่มตนชะลอความเร็วนั้น
อาจสามารถหาดวยวิธีอื่นได เชน GPS หรือ ปนตรวจความเร็ว 
แตวิธีเหลานี้ก็มีขอจํากัดและความแมนยําตางกันไป)   
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3. วิธีการศึกษา 
ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสายทางสําหรับ
การศึกษาดังกลาว ประกอบดวย 

• เปนทางหลวงสวนที่มี 1-2 ชองทางจราจร 
• มีปายจราจรจํากัดความเร็วติดตั้งอยู 
• สามารถบันทึกภาพดวยกลองวิดีทัศนได 
• สภาพการจราจรอยูในระดับการใหบริการ  A 

โดยสายทางที่ศึกษาอยูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง 3 สาย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเก็บขอมูลเวลา-
ระยะทางของยานพาหนะมากกวา 150 ตัวอยาง โดยการเก็บ
ขอมูลเริ่มตนดวยการกําหนดตําแหนงระยะทางบริเวณกอนเขา
ทางโคง โดยใชเสนแบงชองทางจราจร  ในแตละตําแหนงมี
ระยะหางกันประมาณ 5-25 เมตร และชวงระยะทางที่ทําการวิจัย
มีความยาวประมาณ 150-250 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการกําหนดตําแหนงระยะทาง 

จากนั้นบันทึกภาพรถยนตเปาหมายดวยกลองวีดิทัศน
จํานวน 2 ตัว โดยบันทึกภาพจากสะพานคนเดินขาม ซึ่งกลองตัว
ท่ี 1 จะบันทึกภาพในชวงระยะทางกอนถึงตําแหนงปายจํากัด
ความเร็ว ในขณะที่กลองตัวท่ี 2 จะบันทึกภาพในชวงระยะทาง
หลังจากตําแหนงปายจํากัดความเร็ว ดังแสดงในภาพที่ 2 

นอกจากการใชกลองวีดีโอแลว ผูวิจัยยังไดทําการวัด
ระยะทางจริงในสนามและใชปนตรวจความเร็วของยานพาหนะ
เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลดวยอีกชั้นหนึ่ง 

 
ภาพที่ 2 การเกบ็ขอมูลดวยกลองวีดิทัศน 

ถัดมาจึงนําไฟลวีดิโอท่ีไดมาทําการถอดหาขอมูลเวลา
และระยะทางของรถยนตเปาหมาย โดยใชโปรแกรม ProShow 
Gold ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลเวลาในภาพถายดวย
ความละเอียดถึง 1/30 วินาทีได เปนจํานวนคูลําดับเวลา-ระยะทาง 
อยางนอย 15 คู ตอรถยนตเปาหมาย 1 คัน ดังแสดงในภาพที่ 3 
โดยจะทําการเก็บขอมูลเวลาและระยะทางของรถยนตเปนจํานวน
อยางนอย 50 ตัวอยาง ตอ 1 พื้นที่ศึกษา ในที่นี้มี 3 พื้นที่ศึกษา 
ดังนั้นจะมีจํานวนตัวอยางทั้งหมดอยางนอย 150 ตัวอยาง ขอมูล
เวลาและระยะทางที่ไดจะนําไปใชในการคํานวณหาระยะเริ่มตน
ชะลอความเร็วและการวิเคราะหทางสถิติ 

 
ภาพที่ 3 การถอดขอมูลเวลาและระยะทาง 

4. เทคนิคการคํานวณหาระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว 
จากขอมูลเวลาและระยะทางของรถยนตเปาหมายที่ได จะนํา
ขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหหาระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว 
โดยมีขอสมมติฐานเบื้องตน คือ 

ตําแหนงที ่7 

ตําแหนงที ่11 

ตําแหนงที ่1 

100 เมตร 

150 เมตร 

จุดเริ่มตนทางโคง 

จุดเริ่มตนจับเวลา 

แตละตําแหนงหางกัน 25 เมตร 

ตําแหนงปายจํากดัความเร็ว 

กําหนดตาํแหนงระยะทางบนจอภาพดวยเสนดาย 
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• ความเร็วของรถยนตเปาหมายมีคาคงที่กอนมีการ
ชะลอความเร็ว โดยกําหนดใหเปนความเร็วเริ่มตน 
( 0V )  

• ความหนวงขณะลดความเร็วมีคาคงที่ 
• การเปลี่ยนแปลงความเร็วมีลักษณะเปนสมการกําลัง

สองในแผนภาพเวลา-ระยะทาง 

จากนั้นทําการวาดแผนภาพเวลา-ระยะทาง ของรถยนต
เปาหมาย ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางแผนภาพเวลา-ระยะทาง ของรถยนตคันที่ 1 

ตอไปทําการหาความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง โดยใชการ
ถดถอยเชิงเสนของสมการเสนตรงในโปรแกรม Excel ซึ่งจํานวน
คูอันดับที่ใชในการหาความเร็วคงที่จะมีจํานวนไมนอยกวา 4 คู
อันดับ เนื่องจากสมการเสนตรงมีสัมประสิทธิ์ 1 คา และคาคงที่ 1 
คา โดยเมื่อเพิ่มคูอันดับแลว ใหพิจารณาวา สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจหรือคา 2R  มีคาเพิ่มข้ึนหรือลดลง หากลดลงแสดงวา คู
อันดับดังกลาวเปนไปไดวาอยูบนเสนโคงซึ่งเปนจุดท่ีมีการลด
ความเร็วเกิดข้ึน ผลการคํานวณหาคาความเร็วคงที่กอนเขาทาง
โ ค ง ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ที่  5 จ า ก ส ม ก า ร เ ส น ต ร ง 

01.680721.17 −= xy โดยที่ x  และ y  ในกราฟ Excel ท่ี
แสดงในภาพที่ 4 และ 5 นั้น หมายถึงเวลาที่ตอจากจุดอางอิงและ
ตําแหนงเทียบกับปาย ตามลําดับ ทําใหทราบวา ความเร็วคงท่ี
กอนเขาทางโคง ( 0V ) คือ 17.721 เมตร/วินาที และคา 2R  ท่ีไดมี
คาเทากับ 0.999 แสดงวา x  มีอิทธิพลตอ y 99.9%  

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางการหาความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง 
ถัดไปจะทําการสมมติใหการลดลงของความเร็วเปน

รูปแบบสมการพหุนามกําลังสอง (พาราโบลา) โดยใชฟงกชัน
สมการการถดถอยของโปรแกรม Excel ซึ่งจะทําการแทนคาคู
อันดับที่อยูถัดจากคูอันดับที่อยูบนเสนตรงอยางนอยจํานวน 6 คู
อันดับ เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์ 2 คา และคาคงที่ 1 คา โดยเมื่อ
เพิ่มคูอันดับแลว ใหพิจารณาวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือ
คา 2R  เพิ่มข้ึนหรือลดลง หากลดลงแสดงวา คูอันดับดังกลาวไม
อยูบนเสนโคงพาราโบลา ผลการคํานวณหาสมการถดถอยแสดง
ดังภาพที่ 6 ไดสมการ 6.293761.125287.1 2 −+= xxy  ทํา
ใหทราบคา 2874.1=a , 6.2937,61.125 −== cb  และคา 

2R  ท่ีไดมีคาเทากับ 0.998 แสดงวา x  มีอิทธิพลตอ y 99.8% ซึ่ง
สูงมาก แสดงวาการสมมติวาการลดความเร็วเปนรูปแบบสมการ
กําลังสองนั้นเปนจริง 

 
ภาพที่ 6 ตัวอยางการหาสมการกําลังสอง 

จากคาความเร็วคงที่กอนเขาทางโคงและสมการกําลังสอง 
สามารถคํานวณหาเวลาที่รถยนตเริ่มตนชะลอความเร็ว( 0t ) และ
ตําแหนงระยะทางที่รถยนตเริ่มตนชะลอความเร็ว ( 0S ) โดยการ

ระยะทาง (เมตร) 
ตําแหนงปายจํากดั

ความเร็ว 

เวลา 
(วินาท)ี 

คันที่ 1 

y=17.721x-680.01 
R2=0.999 

ระยะทาง (เมตร) 

เวลา 
 (วินาที) 

คันที่ 1 

y=-1.2874x2+125.61x-2,937.6 
R2=0.998 

ระยะทาง (เมตร) 

คันที่ 1 

เวลา 
 (วินาที) 
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แกสมการคณิตศาสตรแคลคูลัสอยางงาย และไดผลลัพธดังแสดง
ในสมการที่ (3) และ (4)  

               ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
a

bV
t

2
0

0                                                        (3) 

 cbtatS ++= 0
2

00                                              (4)  

เมื่อแทนคาตาง ๆ ลงในสมการดังกลาวจะไดตําแหนง
เวลาที่รถยนตเริ่มตนชะลอความเร็ว ( 0t ) = 41.9 วินาที และ
ตําแหนงระยะทางที่รถยนตเริ่มตนชะลอความเร็ว ( 0S ) = 65.3 
เมตร ซึ่งเปนคาบวก นั่นคือ ตําแหนงเริ่มตนชะลอตความเร็วอยู
หลังปายจํากัดความเร็ว 65.3 เมตร ตอจากนั้นจะนําคาระยะ
เริ่มตนชะลอความเร็วจากปายจํากัดความเร็วของตัวอยางทั้งหมด
ไปคํานวณหาคาทางสถิติตอไป 

5. พื้นท่ีศึกษา 
ในการศึกษานี้ใชพื้นที่ศึกษา 3 แหงคือ 1) ทางโคงขามทางแยก
บริเวณชุมทางตางระดับถนนบรมราชชนนี - ถนนราชพฤกษ 
ตั้งอยูในชวงกม.5+516-กม.5+800 2) สะพานทางโคงกลับทิศ
บริเวณทางแยกถนนบรมราชชนนี - ถนนพุทธมณฑลสาย 1 
ตั้งอยูในชวงกม.7+160-กม.7+360 และ 3) สะพานทางโคงกลับ
ทิศบนถนนกาญจนาภิเษก ตั้งอยูในชวงกม.26+810-กม.27+110 
ทางโคงในพื้นที่ศึกษาเหลานี้เปนสะพานทางโคงตามมาตรฐาน
การออกแบบมีความชันประมาณ 5-6% ท้ังหมดนี้ไดมีการติดปาย
จํากัดความเร็วตามมาตรฐานที่กําหนดไว [2] โดยแตละพื้นที่
ศึกษาจะมีระยะถายภาพดังแสดงในภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9  

 
ภาพที่ 7 ชุมทางตางระดับถนนบรมราชชนนี – ถนนราชพฤกษ 

(พ้ืนที่ศึกษาที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 8 สะพานทางโคงกลับทิศบริเวณทางแยกถนนบรมราช

ชนนี - ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (พ้ืนที่ศึกษาที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 9 สะพานทางโคงกลับทิศบนถนนกาญจนาภิเษก      

(พ้ืนที่ศึกษาที่ 3) 

6. ผลการศึกษา 
จากการคํานวณหาระยะเริ่มตนชะลอความเร็วและความเร็วคงที่
กอนเขาทางโคงในแตละพื้นที่ศึกษา ผลลัพธท่ีไดสามารถแสดง
ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 โดยความสัมพันธระหวางความเรว็
คงที่กอนเขาทางโคงและระยะเริ่มตนชะลอความเร็วของแตละ
พื้นที่ศึกษาแสดงดังภาพที่ 10 ถึงภาพที่ 12 และจะนําเสนอบท
วิเคราะหในสวนถัดไป 

ตารางที่ 1 คาระยะเร่ิมตนชะลอความเร็วและคาความเร็วคงที่
กอนเขาทางโคง (พ้ืนที่ศึกษาที่ 1) 

 คาที่พิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) 60.6 14.9 

ความเร็วคงที่กอนเขาโคง (กม./ชม.) 77.5 9.8 

P.C. 

-80 ม. 

0 ม. 

+50 ม. 

+150 ม. 

กลองตัวที ่1 กลองตัวที่ 2 

P.C. 

-105 ม. 

0 ม. 

+60 ม. 

+150 ม. 

กลองตัวที ่1 กลองตัวที ่2 

 

P.C. กลองตัวที ่1 กลองตัวที ่2 

0 ม. 

-50 ม. 

+125 ม. 
+100 ม. 
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ภาพที่ 10 ความสัมพันธระหวางความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง

และระยะเร่ิมตนชะลอความเรว็ (พ้ืนที่ศึกษาที่ 1) 
ตารางที่ 2 คาระยะเร่ิมตนชะลอความเร็วและคาความเร็วคงที่

กอนเขาทางโคง (พ้ืนที่ศึกษาที่ 2) 

 คาที่พิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) -97.1 8.4 

ความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง (กม./ชม.) 66.2 10.3 

 

 
ภาพที่ 11 ความสัมพันธระหวางความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง

และระยะเร่ิมตนชะลอความเรว็ (พ้ืนที่ศึกษาที่ 2) 
ตารางที่ 3 คาระยะเร่ิมตนชะลอความเร็วและคาความเร็วคงที่

กอนเขาทางโคง (พ้ืนที่ศึกษาที่ 3) 

 คาที่พิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) -24.7 19.3 

ความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง (กม./ชม.) 59.7 7.4 

 
ภาพที่ 12 ความสัมพันธระหวางความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง

และระยะเร่ิมตนชะลอความเรว็ (พ้ืนที่ศึกษาที่ 3 

7. บทวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
ภาพที่ 13 แสดงภาพรวมของการศึกษาจากพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แหง 
จากภาพจะพบวา 

 
ภาพที่ 13 จุดเริ่มตนชะลอความเร็วเฉลี่ยของแตละพ้ืนที่ศึกษา 

7.1  ระยะชะลอความเร็ว 
 สําหรับพื้นที่ศึกษาที่ 1 ซึ่งเปนทางโคงขามแยกรัศมี
กวาง ระยะเริ่มตนชะลอความเร็วเฉลี่ยอยูหลังปายจํากัดความเร็ว
ไป 60.6 เมตร อาจเปนเพราะทางโคงดังกลาวมีชองจราจรจํานวน 
2 ชองจราจร และเปนทางโคงท่ีมีรัศมีกวาง ทําใหผูขับข่ีมีความ
มั่นใจที่จะเริ่มตนชะลอความเร็วในตําแหนงหางจากจุดเริ่มตน
ทางโคงไมไกลนัก สําหรับพื้นที่ศึกษาที่ 2 และ 3 ซึ่งท้ังคูเปน
สะพานทางโคงกลับทิศมีลักษณะเปนโคงหักศอก มีชองทาง
จราจรเพียงชองเดียว และปายจราจรอยูหางจากโคงเพิ่มข้ึนจาก 

+150 m. +150 m. +125 m. 

-80 m. -105 m. -50 m. 

P.C. P.C. P.C. 

พื้นท่ีศึกษาท่ี 1 พื้นท่ีศึกษาท่ี 2 พื้นท่ีศึกษาท่ี 3 

-11.9 m. 

-31.2 m. 

-50.5 m. 

-88.6 m. 
-97.0 m. 
-105.4 m. 

+75.5 m. 

+60.6 m. 

+45.7 m. 

SX +

SX −

X

SX −SX −

SX +

SX +

X
X

ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) 

ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว (ม.) 

ความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง 
(กม./ชม.) 

ความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง 
(กม./ชม.) 

ความเร็วคงที่กอนเขาทางโคง 
(กม./ชม.) 

y=-0.1346x+70.981 
R2=0.007 

 

y=-0.124x-89.053 
R2=0.023 

 

y=-1.3311x+52.178 
R2=0.212  
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125 เปน 150 เมตร ในพื้นที่ศึกษาที่ 2 ระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว
เฉลี่ยจะอยูกอนถึงปายจํากัดความเร็ว 97.0 เมตร และพื้นที่ศึกษา
ท่ี 3 จะอยูกอนถึงปายจํากัดความเร็ว 31.2 เมตร โดยท่ีระยะ
เริ่มตนชะลอความเร็วเฉลี่ยของพื้นที่ศึกษาที่ 2 มากกวาพื้นที่
ศึกษาที่ 3 อาจเปนเพราะพื้นท่ีศึกษาที่ 2 มีถนนซอยและสัญญาณ
ไฟจราจรกอนจุดเริ่มตนสะพานทางโคงกลับทิศซึ่งอาจทําใหผูขับ
ข่ีระมัดระวังในการใชความเร็วมากขึ้น หรือรัศมีทางโคงของ
พื้นที่ศึกษาที่ 2 มีคานอยกวาพื้นท่ีศึกษาที่ 3 สงผลใหผูขับขี่เริ่ม
ชะลอความเร็วในตําแหนงท่ีตางกันมาก 

7.2  ความเร็วคงที่กอนเขาโคง 
เมื่อพิจารณาความเร็วคงที่กอนเขาทางโคงพบวา ใน

พื้นที่ศึกษาที่ 1 มีความเร็วคงที่กอนเขาทางโคงเฉลี่ย 77.5 กม./
ชม. ท้ัง ๆ ท่ีไดมีการจํากัดความเร็วท่ี 50 กม./ชม. ซึ่งการที่ผูขับขี่
เกิดความมั่นใจในการใชความเร็วสูงเพราะคิดวาทางโคงดังกลาว
ไมอันตรายมากนัก จึงไดทําการเริ่มตนชะลอความเร็วท่ีระยะ 
60.6 เมตร หลังตําแหนงปายจํากัดความเร็ว ขณะที่พื้นที่ศึกษาที่ 2 
และ 3 นั้น มีความเร็วคงที่กอนเขาทางโคงเฉลี่ย 66.2 กม./ชม. 
และ 59.7 กม./ชม. ตามลําดับ ท้ัง ๆ ท่ีไดจํากัดความเร็วท่ี 30 กม./
ชม. อยางไรก็ดี ผูขับขี่อาจไมมั่นใจที่จะใชความเร็วสูงตอไป
เพราะคิดวาทางโคงดังกลาวอันตราย จึงไดทําการเริ่มตนชะลอ
ความเร็วท่ีระยะ -97.0 เมตร และ -31.2 เมตร กอนถึงปาย
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความเร็วคงที่กอนเขาทางโคงพบวา พื้นที่
ศึกษาที่ 2 มีความเร็วคงที่มากกวาพื้นที่ท่ี 3  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความเร็วคงที่กอนเขา
ทางโคงและระยะเริ่มตนชะลอความเร็วของพื้นที่ศึกษาทั้งสาม
จากสมการเสนตรงพบวามีลักษณะเดียวกัน กลาวคือ ความเร็ว
คงที่กอนเขาทางโคงไมข้ึนอยูกับระยะเริ่มตนชะลอความเร็ว 
กลาวโดยสรุป ระยะเริ่มตนของการชะลอความเร็วกอนถึงทาง
โคงไมข้ึนอยูกับความเร็วอิสระกอนเขาทางโคงแตข้ึนกับลักษณะ
ทางกายภาพของทางโคงเทานั้น ดังนั้นการเลือกตําแหนงจุดติดตั้ง
ปายเตือนกอนถึงทางโคงควรมีการพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพของทางโคง  อยางไรก็ดี งานวิจัยนี้ได
นําเสนอเทคนิคการประยุกตใชแผนภาพระยะทาง-เวลาในการ

วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมจราจร ท่ีวิศวกรจราจรและนักวิจัย
สามารถนําไปปรับปรุงและประยุกตใชในงานสนามและงานวิจัย
อื่น ๆ ได 

เอกสารอางอิง 
1) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวง

คมนาคม, 2547. คูมือการใชเครื่องหมายจราจรบริเวณทางโคง. 
พิมพคร้ังที่ 1. ภาคที่ 2 คูมือการใชเครื่องหมายจราจร เลมที่ 4. 
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2) Daganzo, C.F., 1997. Fundamentals of Transportation and Traffic 
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