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บทคัดย่อ 

การศึกษาเกี$ยวกับการจัดการจราจรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ$ งได้มีการติดตั- ง 

กลยุทธการสยบการจราจรในลกัษณะสันชะลอความเร็วที$ตาํแหน่งต่าง ๆ รวมมากกว่า 60 ตาํแหน่ง  เพื$อให้ลด
ปัญหาในเรื$องความเร็วของยานพาหนะ เพื$อเพิ$มความปลอดภยั และลดอุบติัเหตุที$เกิดบ่อยครั- ง โดยเฉพาะที$สี$แยก 
แมจ้ะติดตั-งสนัชะลอความเร็วที$สี$แยกแลว้ ก็ยงัสามารถพบเห็นการชนกนัของยานพาหนะ ในการศึกษานี-  จึงไดใ้ห้
ความสาํคญั มุ่งสาํรวจความเร็วของยานพาหนะที$แล่นผ่านสันชะลอความเร็วที$ 85 เปอร์เซนตไ์ตล ์ที$บริเวณสี$แยก 
ซึ$งปรากฏวา่มีแนวโนม้การเพิ$ม-ลดความเร็วในแนวทางเดียวกนั โดยยกตวัอยา่งมาแสดงให้เห็น ผลการศึกษาพบ
ขอ้บกพร่องที$สําคัญของสันชะลอความเร็วที$ มีการใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ ตาํแหน่ง ขนาดและรูปทรงไม่
เหมาะสม ทาํใหมี้การเพิ$มความเร็วของยานพาหนะในจุดบริเวณที$ตอ้งการใหช้ะลอความเร็ว 
 

คาํสําคญั: กลยทุธการสยบการจราจร  สนัชะลอความเร็ว  การจดัการจราจร 

Abstract 

 The traffic management within Thammasat University, Rangsit Campus has been involving various 
installations of traffic calming devices for more than 60 locations campuswide.  These devices mostly look like 
somewhat between speed bumps and speed humps, having main reasons to reduce vehicular speeding as well as 
to increase safety and to decrease number of accidents of all stakeholders.  Even though traffic calming devices 
have been placed all legs of crossroads, car accidents can still be found.  This study therefore focuses on the 
investigation of vehicular speed at 85 percentiles as passing the devices at crossroads. An example is 
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exploratory demonstrated.  The study results reveal defects of the crossroads in-use devices.  Such defects are 
mainly related to positions, sizes, and shapes of the devices causing vehicular speed to be high at location where 
low speed is required. 
 
Keywords: traffic calming, speed bump, speed hump, traffic management 
 

1. บทนํา 
อุบติัเหตุจราจรก่อใหเ้กิดการสูญเสียต่อชีวิต 

ทาํให้มีผูบ้าดเจ็บ พิการ และก่อให้ทรัพยสิ์นเสียหาย
จาํนวนมากในแต่ละปี  เมื$อพิจารณาถึงสาเหตุของ
อุบติัเหตุจราจรแลว้ จะเห็นว่าพฤติกรรมการใชร้ถใช้
ถนนของผูข้บัรถรวมทั-งความเร็วที$สูงของยานพาหนะ
เป็นปัจจยัสําคญัของการเกิดอุบติัเหตุที$รุนแรง ไม่ว่า
จะเป็นการฝ่าฝืนป้ายและเครื$องหมายจราจร รวมทั-ง
กรณีที$เกิดอุบติัเหตุที$จุดขดัแยง้บริเวณทางแยก ในเขต
พื-นที$ชุมชน ปัญหาเหล่านี-จะลดลงหากมีการปรับปรุง
การจดัการจราจรโดยกลยุทธการสยบการจราจร ซึ$ ง
เป็นมาตรการสําคัญอย่างหนึ$ งทางด้านวิศวกรรม
จราจร โดยเฉพาะชนิด speed humps ที$ไดมี้การใช้
อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ยโุรป ออสเตรเลีย และประเทศอื$น ๆ [1] 

ทั-งนี-กลยทุธการสยบการจราจรสามารถที$จะ
ช่วยลดความเร็วของยวดยาน อนัส่งผลให้ลดความ
รุนแรงของอุบติัเหตุการจราจรที$เกิดกบัผูใ้ชถ้นน ไม่
เพียงแต่ผูใ้ชร้ถยนต์หรือจกัรยานยนตเ์พียงอย่างเดียว 
แต่ยงัประกอบดว้ย ผูใ้ชร้ถจกัรยานและคนเดินเทา้อีก
ดว้ย นอกจากนี- แลว้ยงัเป็นการเพิ$มคุณภาพชีวิตโดย
การลดผลกระทบอนัไม่พึงประสงค์อนัเนื$องมาจาก
การจราจรที$สร้างผลกระทบต่อชุมชนที$มีรถยนตแ์ล่น
ผ่านอันได้แก่ เสียงรบกวน ความสั$นสะเทือนอัน
เนื$องมาจากความเร็วของรถขนาดใหญ่ ในขณะที$มี
รายงานปัญหามลภาวะทางอากาศอนัเนื$องมาจากการ

ประยกุตใ์ชก้ลยทุธการสยบการจราจร [2], [3] และมี
กลุ่มต่อตา้นการใชก้ลยทุธการสยบการจราจรดว้ยเหตุ
ผลต่าง ๆ เช่นเดียวกนั (เช่น [4])  
 

2. ความสําคัญของปัญหา 
ในการจัดระบบการจราจรชุมชนภายใน

พื-นที$สถานศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต (มธ. รังสิต) นั-น เนื$องจากการใชป้ระโยชน์ของ
พื-นที$มีหลายรูปแบบ ที$ไม่เพียงแต่เป็นสถานที$ศึกษา
เท่านั-น ยงัเป็นพื-นที$สําหรับให้บริการทางการแพทย ์
สนามกีฬาขนาดใหญ่ และมีพื-นที$พกัอาศยัรวมอยูด่ว้ย 
การเขา้สู่พื-นที$ของอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั
เป็นการใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลกั เนื$องจากมี
ความสะดวกในการเข้าสู่พื-นที$  ซึ$ งเป็นระบบการ
ขนส่งที$ไดรั้บความนิยมในการเดินทางภายในชุมชน 
ทั-งนี- มีรูปแบบการเดินทางบนถนนประกอบดว้ย การ
เดินเทา้ จกัรยาน จกัรยานยนต ์รถบริการภายใน มธ. 
รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รับ-ส่ง บุคลากร รถ
โดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  สําหรับ
เสน้ทางที$อยูใ่นพื-นที$มีลกัษณะเป็นถนน 2 ช่อง จราจร 
2 ทิศทาง และถนน 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ในเสน้ทาง
หลกับางส่วน การจดัระบบการจราจรไม่มีการจาํกดั
ประเภทยานพาหนะในการเข้าถึงพื-นที$และการจัด
เส้นทางการ เ ดินรถมีลักษณะที$ สวนทางกันได ้
ลกัษณะทางกายภาพของจุดตดัถนนบริเวณทางแยก
ไม่มีการลดจุดขดัแยง้ที$อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจร 
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นอกจากนั-นบริเวณที$เป็นจุดคบัคั$งของการจราจรที$
เ ป็นแหล่งชุมชนไม่มีการควบคุมความเ ร็วของ
ยานพาหนะที$แล่นเข้าสู่พื-นที$ ลักษณะทางกายภาพ
ดงักล่าวพบในหลายจุดของมหาวทิยาลยั ซึ$งนบัวา่เป็น
ลักษณะการใช้ถนนร่วมกันที$ไม่ก่อให้เกิดความ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชเ้ส้นทางอนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั$วไป ที$เขา้มาใช้
ประโยชน์ในพื-นที$ 

 
รูปที� 1 ร่องรอยการเกิดอุบติัเหตุที$พบไดบ่้อยจากการ
ชนท้ายบริเวณที$ติดตั- งสันชะลอความเร็ว บริเวณสี$
แยก (ถนน 2 ช่อง จราจร 2 ทิศทาง) 

ปัญหาหลักที$ เกี$ยวเนื$องกับการจราจรของ 
ม ธ . รั ง สิ ต  คื อ  ปั ญ ห า ค ว า ม เ ร็ ว  แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ยานพาหนะ ดงันั-นการวางแผนจดัการจราจรภายใน 
มธ. รังสิต เป็นการพฒันารูปแบบการใช้พื-นที$ของ
ถนนร่วมกนัโดยมุ่งให้ความสําคญัต่อคนเดินเทา้มาก
ขึ-นเนื$องจากเป็นกลุ่มผูใ้ชถ้นนส่วนใหญ่ภายใน มธ. 
รังสิต ที$สามารถสังเกตได้   โดย มธ. รังสิต ได้
พยายามแกไ้ขปัญหาลดอุบติัเหตุเพิ$มความปลอดภยั 
ใหแ้ก่คนเดินเทา้และผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์ ดว้ยการลด
ความเร็วและปริมาณจราจรลง โดยเฉพาะบริเวณจุด
ขัดแย้งที$ เ ป็นทางแยกต่าง ๆ โดย มธ. รังสิต ได้
ตัดสินใจใช้ “กลยุทธ์การสยบการจราจร (Traffic 
Calming)” ดว้ยสันชะลอความเร็ว ชนิด Speed Bump 
และแบบผสม Speed Bump และ Speed Table วางต่อ

กนัสําหรับส่วนที$เชื$อมต่อกบัทางเดิน  มาเป็นเวลา
ประมาณ 10 ปี   หลงัการติดตั-งสันชะลอความเร็ว 
ชนิด Speed Bump บริเวณทางแยก ทาํให้ความถี$ใน
การเกิดอุบัติเหตุได้ลดลงไปมาก แต่ยงัสามารถพบ
เห็นอุบติัเหตุเกิดขึ-นบ่อยครั- ง ดงัตวัอยา่งแสดงในรูปที$ 
1  ทาํให้การศึกษานี- พยายามคน้หาสาเหตุ(เพื$อขจัด
อุบติัเหตุรถชนทา้ยที$เกิดขึ-น)และเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอันเกี$ยวเนื$องที$จะเพิ$มประสิทธิภาพของสัน
ชะลอความเร็วที$ติดตั-งบริเวณสี$แยก 

 

3. กลยุทธการสยบการจราจร 
กลยุทธการสยบการจราจรเป็นวิธีจัดการ

การจราจรที$แตกต่างไปจากการปรับรูปเส้นทาง 
(route modification) อุปกรณ์ควบคุมการจราจร 
(traffic control devices) และ การออกแบบและ
ปรับปรุงสภาพถนน (Streetscaping)  โดยกลยทุธการ
สยบการจราจรเป็นมาตรการเพื$อให้ผูข้บัขี$ยวดยาน
พ า ห น ะ ต้อ ง บัง คับ ตัว เ อ ง ใ ห้ป ฏิ บั ติ ต า ม  (self-
enforcement) [5, หน้า 2-3] โดยไม่จาํเป็นตอ้งมี
เจา้หนา้ที$ดูแล 

การแบ่งกลยุทธการสยบการจราจร โดย
อาศัยว ัตถุประสงค์จากผลกระทบที$ คาดการณ์ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) มาตรการ
เชิงควบคุมปริมาณจราจร (Volume control measures)   
2) มาตรการเชิงควบคุมความเร็วจราจร (Speed 
control measures) 3) มาตรการเชิงผสม (Combined 
measures) ซึ$งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที$ 1 

มาตรการเชิงควบคุมความเร็วจราจร (Speed 
control measures) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื$อแกปั้ญหา
ความเร็วยานพาหนะที$สัญจรไปมา โดยการบังคับ
ยวดยานให้เบี$ยงตวัในแนวดิ$ง (Vertical Deflection) 
บังคับยวดยานให้เบี$ยงตัวในแนวราบ (Horizontal 
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Deflection) ทําให้พื-นที$ผิวทางแคบ (Horizontal 
narrowing)  ห รื อ  อุ ป ก ร ณ์ รู ป แ บ บ อื$ น  ๆ   ส่ ว น
มาตรการเชิงควบคุมปริมาณจราจร (Volume control 
measures) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื$อแกปั้ญหาปริมาณ
การสญัจรของยวดยาน โดยการก่อให้เกิดความติดขดั
ไม่สะดวกสบาย เพื$อใหผู้ข้บัขี$เปลี$ยนไปเลือกเส้นทาง
สัญจรอื$นที$ เหมาะสมกว่าแทน  ในทางปฏิบัติแล้ว
ความแตกต่างระหว่างมาตรการทั- งสองแบบนี- ไม่
เด่นชดั เนื$องจากมาตรการเชิงควบคุมความเร็วจราจร
มักจะทําให้ผู ้ข ับขี$ เลือกที$จะเปลี$ยนไปใช้เส้นทาง
สัญจรอื$น ขณะที$มาตรการเชิงควบคุมปริมาณจราจร
ส่วนมากจะชะลอความเร็วของยวดยาน [6] สําหรับ
มาตรการ เ ชิงผสมเ ป็นการผสมผสานระหว่าง
มาตรการทั-งสอง 

 

4. ชนิดของสันชะลอความเร็ว: ลักษณะ และ 

ความสามารถในการชะลอความเร็ว 
สันชะลอความเร็วจัดเป็นอุปกรณ์บังคับ

ยวดยานให้เบี$ยงตวัในแนวดิ$ง (Vertical Deflection 
devices) โดยทั$วไปแลว้ ยวดยานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์และรถแบบอื$น ๆ 
ที$ติดตั-งระบบกนัสะเทือนของรถแบบคานแข็ง หรือ
เกือบแข็ง (rigid or near-rigid suspensions) จะมี
โอกาสได้รับความเสียหายและสูญเสียการควบคุม 
จาก speed bump และ speed hump ได้มากกว่า
ยวดยานที$ ติดตั- งระบบกันสะเทือนของรถแบบ 
flexible suspensions อย่างไรก็ตามยวดยานที$ติดตั-ง
ระบบกนัสะเทือนของรถแบบคานแขง็ หรือเกือบแข็ง 
มีโอกาสที$จะไดรั้บความเสียหายจาก speed humps ที$
นอ้ยกวา่ speed bumps [7]  โดยมีอุปกรณ์กลยทุธการ
สยบการจราจรประเภทสันชะลอความเร็วที$สําคัญ
ไดแ้ก่ speed bumps, speed humps, speed table และ 
raised crosswalks 

 

ตารางที� 1 กลยทุธการสยบการจราจรในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น [5], [6]) 

มาตรการเชิงควบคุมความเร็วจราจร (Speed control measures) 

อุปกรณ์บงัคบัยวดยานให้เบี$ยง
ตวัในแนวดิ$ง 

(Vertical Deflection) 

อุปกรณ์บงัคบัยวดยานให้เบี$ยง
ตวัในแนวราบ  

(Horizontal Deflection) 

อุปกรณ์ที$ทาํให้ 
พื-นที$ผิวทางแคบ  

(Horizontal Narrowing) 

อุปกรณ์รูปแบบอื$น ๆ 
(Other Measures) 

- Speed Humps (road humps 
or undulations) 

- Speed Tables (trapezoidal 
humps, speed platforms) 

- Raised Crosswalks 
(pedestrian crossings) 

- Raised Intersections 
- Textured Pavements 
- Speed Lumps 
- Speed Cushion 
- Split Speed Hump 

- Traffic Circles 
(intersection islands) 

- Roundabouts 
- Chicanes 
- Lateral Shift 
- Realigned Intersections 

- Neck downs 
- Center Island Narrowings 
- Chokers 

- Intersection Jiggle 
Bumps 

- Hammerhead 
- Lateral Shift 
- Angle Point 
- Split Median 
- Median Choker 
- Half Circle 
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ตารางที� 1 กลยทุธการสยบการจราจรในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น [5], [6]) ต่อ 

 
 
4.1 อุปกรณ์ Speed Bumps 

เมื$อพิจารณามองดูภาพตดัขวางของ speed 
bumps โดยทั$วไป จะพบว่า พื-นถนนจะถูกยกสูงขึ-น
ประมาณ 7.6-15 เซนติเมตร (3-6 นิ-ว) และมีระยะฐาน
กวา้ง (travel length) ประมาณ 30-90 เซนติเมตร (1-3 
ฟุต)  โดยทั$วไปในสหรัฐอเมริกา speed bumps จะถูก
ติดตั-งในบริเวณพื-นที$จอดรถ และ บนถนนส่วนบุคคล  
ทั-งนี- ความเร็วของยวดยาน ณ จุดที$ผ่าน speed bumps 
จะอยูป่ระมาณ 8 km/hr หรือ นอ้ยกวา่ [1] 

ผู ้ใช้ยวดยานบางส่วนได้แสดงความไม่
พอใจต่อการติดตั- ง อุปกรณ์ชนิดนี-  เพราะมองว่า
อุปกรณ์นี- ก่อให้เกิดอันตรายเฉพาะอย่างได้ทันที 

(immediate and specific hazard) โดยเฉพาะผูข้บัขี$
จกัรยาน จกัรยานยนต ์รถดบัเพลิง และประเภทอื$น ๆ 
รวมทั- งการก่อให้เกิดมลพิษเนื$องจากการเร่งเครื$ อง
หลงัขบัผา่นอุปกรณ์นี-  [8] 

 
4.2 อุปกรณ์ Speed Humps 

อุปกรณ์ speed humps อาจเรียกว่า road 
humps หรือ undulations  ซึ$ งรูปแบบหนา้ตดัอุปกรณ์ 
Speed hump ที$ไดรั้บความนิยมในสหรัฐอเมริกา 
ไดแ้ก่ รูปแบบที$เรียกว่า  Watts profile hump ซึ$ ง
พฒันาและทดสอบโดย Britain’s Transport and Road 
Research Laboratory ซึ$ งเมื$อพิจารณามองดูภาพ 

มาตรการเชิงควบคุมปริมาณจราจร (Volume control measures) 

อุปกรณ์บงัคบัให้หนัเห (Divertive) หรือ 
จาํกดัขอบเขตพื-นที$การสญัจร (Restrictive) 

อุปกรณ์รูปแบบอื$น ๆ (Other Measures) 

- Full Street Closures (cul-de-sacs, or dead ends) 
- Half Closures (partial closures, or one-way closures) 
- Diagonal Diverters (full diverters, or diagonal road 

closures) 
- Median Barriers (median diverters, forced turn islands, 

island diverters) 
- Forced Turn Islands (forced turn channelizations, pork 

chops) 

- Star Diverter 
- One Way - Two Way 
- Truncated Diagonal Diverter 
- Star Diverters 

มาตรการเชิงผสม (Combined measures) 

ตวัอยา่งอุปกรณ์รูปแบบผสม (Examples of combined measures) 
- Speed Hump with Choker 
- Center Island with Chokers 
- Diverter - Closure 
- Raised Intersection with Neck down 
- Center Island with Tables 
- Raised Crosswalk with Choker 
- Center Island with Humps 
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ตดัขวางของ speed humps (Watts profile) จะพบว่า 
พื-นถนนจะถูกยกสูงขึ-นประมาณ 7.6-10.2 เซนติเมตร 
(3-4 นิ-ว) และมีระยะฐานกวา้งประมาณ 3.66 เมตร 
(12 ฟตุ) และอาจยาวถึง 4.2 เมตร (14 ฟตุ) มีผิวโคง้ได้
หลายแบบ  

 
รูปที� 2 แสดงภาพหน้าตดัแบบต่าง ๆ ของสันชะลอ
ความเร็ว ประเภทอุปกรณ์ speed humps [9] 

โดยทั$วไปในสหรัฐอเมริกา speed humps 
จะถูกติดตั-งในบริเวณพื-นที$ชุมชน และ เขตที$พกัอาศยั  
ทั-งนี- ความเร็วของยวดยาน ณ จุดที$ผ่าน speed humps 
จะอยู่ประมาณ 24 km/hr หรือ น้อยกว่า และมี
ความเร็วระหว่างระบบ speed humps (series of 
humps) อยูที่$ประมาณ 40-48 km/hr ทั-งนี-ความเร็วของ
ยวดยานขึ-นอยูก่บัรูปร่างพื-นผิวของ speed humps เช่น 
โคง้รูปซายน์ (sinusoidal) โคง้รูปวงกลม (circular) 
โคง้รูปพาราโบลิค (parabolic) หรือ เอียงขึ-นและเป็น
สนัราบ (flat-topped) ดงัแสดงในรูปที$ 2  

การเปรียบเทียบอุปกรณ์ speed bump และ 
speed hump ในรูปที$ 3 การที$ speed hump จะมีฐานที$
ยาวกว่า speed bump ประมาณ 4-12 เท่า ทาํให้
ยานพาหนะที$ขับผ่าน speed hump มีความรู้สึกที$
สบายกวา่ 

 

 
รูปที� 3 การเปรียบเทียบสนัชะลอความเร็ว speed bump และ speed hump 

4.3 อุปกรณ์ Speed Tables 
อุปกรณ์ Speed tables นี- บางครั- งเรียกว่า 

trapezoidal humps หรือ speed platforms เมื$อพิจารณา
มองดูภาพตดัขวางของ Speed tables โดยทั$วไป จะ
พบวา่ Speed Tables เป็น speed humps ที$พื-นถนนจะ

ถูกยกสูงและมีระยะราบตรงกลางส่วนบน (flat-
topped) ของอุปกรณ์ ส่วนนี- อาจใชอิ้ฐปูพื-น หรือ ทาํ
ให้มีลกัษณะพื-นผิว (textured materials) แบบต่าง ๆ 
ได ้ หากมีการทาสีเครื$องหมายทางขา้มจะเรียก speed 
tables วา่ raised crosswalks หรือ raised crossings 
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รูปที� 4 การเปรียบเทียบสนัชะลอความเร็ว Speed hump (บน) และ speed table (ล่าง) 

ช่วงระยะราบของอุปกรณ์ speed tables มี
ระยะความยาวเพียงพอที$จะรองรับระยะฐานลอ้ของ
รถทั-งคนั (wheelbase) ได ้ รูปแบบที$ไดรั้บความนิยม
ในสหรัฐอเมริกา เรียกว่า Seminole profile ซึ$ งถูก
ออกแบบโดย Seminole County รัฐฟลอริดา ซึ$ งมี
ความสูงขึ- นจากพื-นถนนทั$วไปประมาณ 7.5-10 
เซนติเมตร (3-4 นิ-ว) และมีระยะฐานกวา้งประมาณ 
6.61 เมตร (22 ฟตุ) มีระยะผิวเอียง/โคง้ ประมาณ 1.83 
เมตร(6 ฟุต) ระยะราบส่วนกลางประมาณ 3.05 เมตร 
(10 ฟตุ) [5 หนา้ 32-33] 

 

5.  การสํารวจและการประเมิน สันชะลอ

ค ว า ม เ ร็ ว ใ น พื^ น ที� บ ริ เ ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การควบคุมการจราจรในปัจจุบนัของ มธ. 
ศูนยรั์งสิต พบว่า สิ$งที$สร้างลกัษณะเด่นบนเส้นทาง
สัญจรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต คือ การใช้สันชะลอ
ความเร็วที$มีมากกวา่ 64 จุด ทั-งในส่วนที$เป็นพื-นที$ทาง
การศึกษา ที$พักอาศัยและส่วนบริการประชาชน
ภายนอกทั-งโรงพยาบาลและสนามกีฬา โดยติดตั-งใน

บริเวณที$ตอ้งการลดความเร็วยานพาหนะที$แล่นผ่าน 
สามารถจาํแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  ก) ทาง
ตรงที$รถใช้ความเร็วสูง  ข) ก่อนเข้าสู่ทางแยก  ค) 
ก่อนเขา้สู่ทางโคง้ และ ง) ก่อนเขา้สู่พื-นที$ที$เป็นยา่น
ชุมชน  
สิ$งสาํคญัที$พบไดจ้ากการขบัพาหนะแล่นผา่นหรือการ
โดยสารรถประจาํทางภายในมหาวิทยาลยั คือ การตก
กระแทกของลอ้หนา้และหลงัของลอ้รถยนตเ์มื$อแล่น
ผ่ า น สั น ช ะ ล อ ค ว า ม เ ร็ ว ที$ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล
กระทบกระเทือนต่อร่างกาย บางครั- งอาจทาํให้อวยัวะ
บางส่วนกระแทกกบัชิ-นส่วนของรถยนตไ์ดเ้ช่นกนัซึ$ ง
บั$นทอนคุณภาพชีวิตของผู ้ที$ต้องโดยสารผ่านสัน
ชะลอความเร็วอยา่งเห็นไดช้ดั 
 

5.1 ลักษณะหน้าตัดของสันชะลอความเร็วในพื^นที�

บริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
รูปแบบของสันชะลอความเร็วในพื-นที$

บริเวณมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ไดมี้การ
พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื$ อง  สันชะลอความเร็ว
จาํนวนมากที$มีรูปหน้าตดัค่อนขา้งเป็น speed bump 
ไดมี้การพฒันาให้มีฐานที$กวา้งมากขึ-น เขา้สู่รูปของ 
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speed hump มากขึ-น อยา่งไรก็ตามสันชะลอความเร็ว
หลายจุดยงัมีลกัษณะที$ไม่เหมาะสมอยู่ อนัสังเกตได้
จากลกัษณะรอยขูดบนสันชะลอความเร็วที$รถแล่น
ผา่นไป 
ตวัอยา่งของสันชะลอความเร็วที$ค่อนขา้งดี ไดแ้ก่ จุด
ที$ติดตั-งบริเวณ ใกลสี้$แยก ถนนป๋วย อึ- งภากรณ์ ซึ$ งมี
ลกัษณะเป็นแบบ Watts Profile โดยหนา้ตดัตามขวาง
ของสันชะลอความเร็วเป็นเส้นส่วนโคง้วงกลมความ
ยาวระหวา่ง 1.6 ถึง 2.0 เมตร และความสูงของสัน อยู่
ระหวา่ง 55 ถึง 60 มิลลิเมตรหนา้ตดั ดงัแสดงในรูป 5   

 

 
รูปที� 5 ตวัอยา่งหนา้ตดัของสันชะลอความเร็วบริเวณ
ถนนป๋วย อึ-งภากรณ์ 
 

5.2 การตดิตั^งป้ายแสดงสันชะลอความเร็ว 
เพื$อเป็นการแจง้ให้ผูข้บัขี$ยานพาหนะไดช้ะลอ

ความเร็วของยานพาหนะที$ตนเองขบัขี$  มธ. รังสิตได้
มีการติดตั-งป้ายแสดงสนัชะลอความเร็วไวก่้อนถึงสัน
ชะลอความเร็ว  อย่างไรก็ตามระยะทางจากป้ายถึง
เนินชะลอความเร็วแต่ละจุด มีระยะที$ไม่เท่ากนั โดยมี
ระยะต่าง ๆ กนั เช่น 10, 20, และ 30m ลกัษณะของ

ป้ายแสดงสนัชะลอความเร็วที$ติดตั-งไดแ้สดงไวด้งัรูป
ที$ 6 

 
รูปที� 6 ตวัอยา่งการติดตั-งป้ายแสดงสันชะลอความเร็ว
บริเวณถนนป๋วย อึ-งภากรณ์ 
 

5.3 การทาสีสัญลกัษณ์บนสันชะลอความเร็ว 
การทาสีที$สันชะลอความเร็ว ถือเป็นปัจจัย

อีก ป ร ะ ก า ร ห นึ$ ง ที$ สํ า คัญ ใ น ก า ร แ จ้ง ใ ห้ผู ้ข ับ ขี$
ยานพาหนะได้ชะลอความเร็วของยานพาหนะที$
ตนเองขบัขี$  ในปัจจุบนัสันชะลอความเร็วในพื-นที$ 
มธ.รังสิต ไดมี้การทาสีพาดลายขาวสลบัเหลืองบนสัน
ชะลอความเร็วทั-งหมด ดงัแสดงในรูป 5 

 

6. การหาความเร็วของรถที�แล่นผ่านสันชะลอ

ความเร็วที�ติดตั^งบริเวณสี�แยก 

การสํารวจเพื$อเก็บบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม
เพื$อนํามาใช้ในการคาํนวณความเร็วของรถที$ใช้ใน
การแล่นผ่านสันชะลอความเร็วทั- งช่วงที$ เข้าสู่สัน
ชะลอความเร็วและวิ$งออกจากสันชะลอความเร็ว 
คณะผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารบนัทึกดว้ยกลอ้งวีดีโอเพื$อเก็บ
ขอ้มูล หลงัจากนั-นนาํผลที$ไดจ้ากการบนัทึกความเร็ว
มาคาํนวณความเร็วของรถที$แล่นผ่านโดยแบ่งเป็น
ช่วงละ 10 เมตร รวมทั- งสิ-น 16 ช่วง โดยจาํแนกเป็น
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ก่อนเขา้สู่สันชะลอความเร็ว 5 ช่วง และหลงัจากออก
จากสนัชะลอความเร็วตวัที$สอง 5 ช่วง ดงัแสดงในรูป
ที$ 7  ความเร็วคาํนวณไดจ้ากเวลาที$ใชใ้นการเดินทาง

ในช่วงระยะทางที$กาํหนด (V = ∆S/∆t) 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี-  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ก็ บ บั น ทึ ก

พฤติกรรมผูข้บัขี$ยานพาหนะในการใชค้วามเร็วเพื$อ
แล่นผ่านสันชะลอความเร็ว สําหรับการจาํแนกกลุ่ม
ยานพาหนะไดแ้บ่ง 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ก) รถยนต์
นั$ ง ส่ ว น บุ ค ค ล  ข )  ร ถ ย น ต์ บ ร ร ทุ ก เ ล็ ก  ค ) 
รถจกัรยานยนต์ ง) รถโดยสาร/รถบรรทุก มากกว่า 4 
ลอ้ การแบ่งกลุ่มยานพาหนะดงักล่าวเพื$อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของการชะลอความเร็วที$ มีผลต่อ
ประเภทเครื$องยนตแ์ละขนาดของพาหนะ  จากนั-นนาํ
ขอ้มูลความเร็วมาเรียงเป็นอนัตรภาคชั-น (จากนอ้ยไป
มาก) เพื$อหาค่าเปอร์เซ็นไทลที์$ 85 ของขอ้มูลความเร็ว 

 

7. ผลการศึกษาและ การวเิคราะห์ ความเร็วของ

ยานพาหนะบริเวณสันชะลอความเร็วที�ติดตั^ง

ในบริเวณสี�แยก 

ตวัอย่างสันชะลอความเร็วที$น่าสนใจและ
ติ ด ตั- ง อ ยู่บ น ถ น น สา ย ที$ มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง
การจราจรสูงได้แก่ สันชะลอความเร็วบริเวณสี$แยก
ระหว่างถนนป๋วย อึ- งภากรณ์และถนนพิทักษ์ธรรม
โดยติดตั-งบนถนนทุกดา้น เพื$อจุดประสงคใ์นการลด
ความเร็วของยานพาหนะก่อนจะวิ$งเขา้สู่ทางแยก ดงั
แสดงในรูปที$ 8  การศึกษาวิจยันี-  เป็นการศึกษารถวิ$ง
ทางตรงที$ผ่านสี$แยก ซึ$ งรถจะไม่หยดุที$กึ$ งกลางสี$แยก 
รถที$วิ$งผ่านในทิศทางตรงข้ามย่อมมีพฤติกรรมที$
ใกลเ้คียงกนั จึงรวมขอ้มูลเพื$อวเิคราะห์ต่อไป 

 
รูปที� 7 การเก็บขอ้มูลความเร็วรถยนตใ์นช่วงวิ$งผ่าน
สันชะลอความเร็ว ณ จุดทดสอบบริเวณสี$แยก ดา้น
ถนนพิทกัษธ์รรม 
 

เมื$อพิจารณาขอ้มูลการสํารวจความเร็วโดย
ภาพรวมแลว้ผลปรากฏวา่ ตาํแหน่งในการก่อสร้างสนั
ชะลอความเร็วนี- มีวตัถุประสงค์เพื$อชะลอความเร็ว
ของยานพาหนะก่อนจะเขา้สู่สี$แยกในทุกทิศทาง และ
ผลการทดสอบปรากฏว่าสันชะลอความเร็วนี- มี
ประสิทธิภาพสูงในการชะลอความเร็วที$ระยะเขา้และ
ออกเมื$อห่างจากสันชะลอความเร็ว 20 เมตร เมื$อ
สงัเกตจากกราฟ ยานพาหนะส่วนใหญ่เมื$อวิ$งผ่านเนิน
ชะลอความเร็วนี- จะมีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ชั$วโมง แต่ในบริเวณทางแยกที$ตอ้งการใหย้านพาหนะ
แล่นผ่านด้วยความเร็วตํ$ านั- นไม่เป็นผล เนื$องจาก
ยานพาหนะจาํเป็นตอ้งเร่งความเร็วใหสู้งเพื$อแล่นผา่น
ทางแยก ซึ$งผิดจากวตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างสนั
ชะลอความเร็วในบริเวณนี-   และสิ$งที$พบอีกประการ
หนึ$ง คือ การที$ยานพาหนะไดว้ิ$งผ่านทางแยกไปแลว้
จะตอ้งลดความเร็วเพื$อผ่านสันชะลอความเร็วอีกแห่ง
ห นึ$ ง  ซึ$ ง ทํา ใ ห้ ต้อ ง มี ก า ร ช ะ ล อ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
ยานพาหนะอีกครั- งหนึ$ ง และอาจจะทําให้เกิดอุบัติ
บริเวณทางแยกได ้เนื$องจากรถที$วิ$งตามหลงัมาวิ$งผ่าน
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แยกด้วยความเร็ว ซึ$ งจากการสังเกตพบว่ามีการเกิด
อุบติัเหตุบริเวณนี- บ่อยครั- ง ดงัแสดงในรูปที$ 1 
 

 
รูปที� 8 กราฟ และตําแหน่งแสดงความเร็ว ของ
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ที$ เปอร์เซ็นต์ไตล์ที$  85  
ณ จุดทดสอบบริเวณสี$แยก ดา้นถนนพิทกัษธ์รรม 
 

8. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการศึกษาวิจัยนี-  ความจริง
เป็นส่วนหนึ$งของการศึกษาระบบสันชะลอความเร็ว
ทั$วทั- งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต โดยสัน
ชะลอความเร็วเป็นกลยทุธการสยบการจราจรที$มีการ
ใชง้าน มธ. มากที$สุดมีกวา่ 60 จุด โดยเนน้การติดตั-ง
เพื$อชะลอความเร็วของยานพาหนะก่อนเขา้สู่ทางแยก 
ทางโคง้ ทางขา้มของผูเ้ดินเทา้และยา่นที$มีการจราจร
คับคั$ง แต่ความจริงที$ปรากฏจากการศึกษาโดยใช้
ตัวแทนของสันชะลอความเ ร็วที$ มีการติดตั- ง ที$
หลากหลาย โดยการศึกษานี- รายงานลักษณะและ
ผลกระทบของการติดตั-งสันชะลอความเร็วบริเวณสี$
แยก สามารถสรุปพร้อมขอ้เสนอแนะไดด้งันี-  

 
8.1 ตาํแหน่งของสันชะลอความเร็ว 

การวางตาํแหน่งของสันชะลอความเร็วมี
ระยะห่างจากบริเวณที$ต้องการให้ยานพาหนะลด
ความเร็วมากกว่า 20 เมตร ทาํให้มีการเพิ$มความเร็ว

ของยานพาหนะเพื$อแล่นผ่านทางแยกที$ตดักนั ซึ$ งผิด
ไปจาดวตัถุประสงคข์องการใชส้นัชะลอความเร็ว เมื$อ
สงัเกตแนวโนม้ของยานพาหนะชนิดต่างๆ ที$ความเร็ว 
85 เปอร์เซ็นตไ์ตลมี์แนวโนม้ในทิศทางเดียวกนัทั-งใน
ระยะที$ลดความเร็วและเพิ$มความเร็ว  ปกติแล้ว
ความเร็วที$เหมาะสมในการผ่านชุมชนที$มีการจราจร
คบัคั$งหรือผูเ้ดินเท้าเป็นจํานวนมากควรไม่เกิน  20 
กิโลเมตรต่อชั$วโมง  ซึ$ งควรเ ป็นความเ ร็วของ
ยานพาหนะที$แล่นผ่านระยะ 20 เมตร เมื$อผ่านสัน
ชะลอความเร็ว  ดงันั-นจึงแนะนาํให้ยา้ยตาํแหน่งของ
สันชะลอความเร็วมาอยู ่ณ จุดติดกบัแยก ดงัรูป 9 ซึ$ ง
เป็นตาํแหน่งที$เหมาะสม 

 
รูปที� 9 ยา้ยสนัชะลอความเร็วมาอยูติ่ดกบัแยก 
 
8.2 ลกัษณะของสันชะลอความเร็ว 

ระยะฐานของสันชะลอความเร็วที$ติดตั-งใน
ขณะนี-อยูร่ะหวา่ง 1.60-2.00 เมตร ทาํให้กล่าวไดว้า่มี
ลกัษณะแบบ Speed bump ซึ$ งสั- นกว่าระยะห่าง
ระหวา่งกึ$งกลางลอ้ หนา้-หลงั ทาํให้เกิดการกระแทก
เมื$อพาหนะแล่นผ่าน  นอกจากนั-น ความสูงของสัน
ชะลอความเร็วมีความสูงไม่เกิน  6 cm ทาํให้เห็นไม่
ชัดเจน  จึงควรปรับเปลี$ยนลกัษณะของสันชะลอ
ความเร็วให้เป็นแบบ Speed hump ให้มีขนาดไดต้าม 
มาตรฐานสากล โดยเพิ$มระยะฐานของสันชะลอ
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ความเร็วใหก้วา้งขึ-นเป็น 3.7 m และเพิ$มให้มีความสูง
ระหว่าง 7.5-10 cm อนัจะทาํให้สามารถมองเห็นได้
ในระยะไกล ซึ$ งรูปที$  10 เป็นตัวอย่างของสันสัน
ชะลอความเร็ว Speed hump แบบมาตรฐาน (Watts 
profile) ที$ ติดตั- งในพื- นชุมชนของเ มือง Hamilton 
ประเทศนิวซีแลนด ์
 

 
รูปที� 10  ตวัอยา่งรายละเอียดสนัชะลอความเร็ว Watts 
profile road hump ที$นาํมาใชโ้ดยเมือง Hamilton 
ประเทศนิวซีแลนด ์[10] 

การเพิ$มความยาวฐานของสนัชะลอความเร็ว
ให้มากกวา่ระยะห่างระหวา่งลอ้หนา้-หลงั ช่วยให้ไม่
เกิดการกระแทกอนัเป็นขอ้บกพร่องสําคญั  ซึ$ งเป็น
ผลดีสําหรับยานพาหนะประเภท จักรยานยนต ์
รถยนตน์ั$งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก อนัจะ
ช่วยลดการสึกหรอของตวัยานพาหนะอนัเกิดจากแรง
กระแทกไดอี้กดว้ย 

ทั-งนี- แมว้า่ Speed hump จะทาํให้การขบัขี$
นุ่มนวลขึ- น ถ้ายานพาหนะแล่นด้วยความเร็วสูง 
Speed hump จะให้ผลเช่นเดียวกบั Speed bump อนั
ก่อให้เกิดการกระแทกที$รุนแรงต่อตวัยานพาหนะได ้
[1]  นอกจากนั-นยงัช่วยลดระดบัของเสียงและมลพิษ

อนัเกิดจากการเร่งเครื$องยนต์หลงัแล่นผ่านสันชะลอ
ความเร็วไดอี้กดว้ย 

นอกจากนั- นอาจพิจารณาทําให้สันชะลอ
ความเร็วในจุดทางแยกให้มีลกัษณะเป็น Speed table 
(ดูรูปที$ 4) โดยมีระยะราบส่วนกลางครอบคลุมพื-นที$
ของสี$แยก ซึ$ งจะทาํให้ผูข้บัขี$ยานพาหนะตื$นตวั และ
สามารถลดอุบติัเหตุได ้

 

9. กติติกรรรมประกาศ 
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