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กรมทำงหลวงรับผิดชอบดูแลโครงข่ำยถนนที่มีควำมยำวรวมกันมำกกว่ำ 50,000 กิโลเมตร กระจำยและ
เชื่อมต่อทุกภูมิภำคของประเทศ สร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงของประชำชนและกำรขนส่งสินค้ำไปยังพื้นที่
ต่ำง ๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีทำงหลวงตัดผ่ำนพื้นที่ใด ๆ จึงท ำให้มีชุมชนที่พักอำศัยและแหล่งธุรกิจเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย
ตำมแนวเส้นทำง จนในบำงครั้งท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจรต่ำง ๆ เช่น ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำควำม
ปลอดภัยในกำรขับขี่ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปัญหำเหล่ำนี้ มีที่มำจำกกำรจัดกำรกำรเข้ำถึงหรือกำรเชื่อม 
ทำงหลวง ดังนั้น ในกำรท่ีจะช่วยลดหรือป้องกันปัญหำที่เกิดจำกกำรเชื่อมทำงของกำรพัฒนำที่ดินในรูปแบบต่ำง ๆ 
ข้ำงสำยทำงหลวง จึงมีควำมจ ำเป็นที่โครงกำรพัฒนำที่ดินต่ำง ๆ ที่ขอท ำกำรเชื่อมทำงเข้ำ -ออก ต้องด ำเนินกำร
ศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร (Traffic Impact Assessment, TIA) เพื่อวิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรที่เกิดขึ้นก่อนท ำกำรเชื่อมทำง 

ดังนั้น กรมทำงหลวง จึงพัฒนำ “คู่มือหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจร” 
ส ำหรับกำรพัฒนำที่ดินรูปแบบต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะส่งให้มีปริมำณจรำจรเพิ่มขึ้นบนโครงข่ำยทำงหลวงจนท ำให้เกิด
ปัญหำด้ำนกำรจรำจรและควำมปลอดภัยตำมมำ  
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หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลกระทบของการจราจร 
กำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจร (Traffic Impact Studies) ผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกระทบของ

กำรจรำจร (Traffic Impact Assessment, TIA) เป็นกระบวนกำรศึกษำเพื่อคำดกำรณ์สภำพกำรจรำจรบน
โครงข่ำยถนนที่ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น อันเนื่องจำกกำรดึงดูดกำรเดินทำงของกำรพัฒนำที่ดิน พร้อมทั้งวิเครำะห์หำ
แนวทำงในกำรที่จะช่วยลดหรือป้องกันปัญหำที่เกิดจำกกำรเชื่อมทำงของกำรพัฒนำที่ดินในรูปแบบต่ำง ๆ ข้ำงสำย
ทำงหลวง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
1. ประเภทของการพัฒนาที่ดินส าหรับการประเมินผลกระทบของการจราจร 
 กำรก ำหนดให้กำรพัฒนำที่ดินรูปแบบต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเดินทำง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสภำพ
กำรจรำจรในบริเวณโดยรอบ ต้องท ำกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร ( Traffic Impact 
Assessment, TIA) โดยผลกระทบของกำรจรำจรที่เกิดขึ้นดังกล่ำว แปรผันตำมอัตรำกำรดึงดูดกำรเดินทำงหรือ
อัตรำกำรเกิดกำรเดินทำงของกำรพัฒนำที่ดินนั้น ๆ  โดยลักษณะและรูปแบบของกำรพัฒนำที่ดินที่ควรต้อง
ท ำกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรควบคู่กับกำรขออนุญำตเชื่อมทำง เพื่อเป็นกำรป้องกัน ลด และ
หำวิธีกำรบรรเทำปัญหำกำรจรำจรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต แบ่งได้เป็น 18 รูปแบบกำรพัฒนำท่ีดิน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบกำรพัฒนำท่ีดินที่เข้ำข่ำยจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ และ                                          
ประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

ล ำดับที่ รูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน ควำมหมำย 

1 ห้ำงสรรพสินค้ำ/ศูนย์กำรค้ำชุมชน ร้ำนค้ำขำยปลีกขนำดใหญ่ซึ่งมีสินค้ำหลำกหลำยประเภทแยก
ตำมแผนก โดยไม่มีกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 

2 ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่/ 
ร้ำนค้ำส่งขนำดใหญ่ 

ร้ำนค้ำแบบบริกำรตนเองอันเป็นรูปแบบหนึ่งของร้ำนขำยของ
ช ำ ซึ่งเสนอขำยสินค้ำอำหำรและของใช้ในครัวเรือนหลำย
ประเภทโดยจัดจ ำแนกไว้ตำมแผนก 

3 หมู่บ้ำนจัดสรร สถำนที่หรือบริเวณที่มีผู้ประกอบกำรยื่นขออนุญำตจัดสรรแบ่ง
แปลงที่ดินส ำหรับลงทุนปลูกสร้ำงบ้ำนเพื่อขำยให้กับผู้ที่สนใจจะ
ซื้อรวมถึงยังมีพื้นที่ต่ำง ๆ รอบบริเวณโครงกำรที่ปลูกสร้ำงให้ผู้
ที่เข้ำมำอยู่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4 อำคำรชุด ที่อยู่อำศัยรูปแบบหนึ่งที่เจ้ำของห้องชุดจะต้องแบ่งปันกรรมสิทธิ์
หรือควำมเป็นเจ้ำของร่วมกับเจ้ำของห้องชุดอื่น ๆ ในพื้นที่
ส่วนกลำง 
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5 อำคำรส ำนักงำน สถำนที่ในกำรท ำงำน บริหำรงำน จัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลและ
เอกสำร 

6 โรงแรม สถำนที่ประกอบกำรเชิงกำรค้ำที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริกำรผู้
เดินทำงในเรื่องของที่พักอำศัย อำหำร และบริกำรอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพักอำศัยและเดินทำง 

7 โรงเรียน สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน หน่วยงำน
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ ของเอกชนที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตร
กำรศึกษำระดับ อนุบำล ประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ และ 
อำชีวะศึกษำ 

8 วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย สถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพชั้นสูง
หลำยสำขำวิชำ 

9 ตลำดนัด/ตลำดสด สถำนที่ที่เป็นชุมชนเพื่อซื้อและขำยสินค้ำ ทั้งในรูปของวัตถุดิบ
และสินค้ำส ำเร็จรูปเป็นประจ ำ เป็นครั้งครำวหรือตำมวันที่
ก ำหนด 

10 นิคมอตุสำหกรรม เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำไปอยู่
รวมกันอย่ำงเป็นสัดส่วน 

11 โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล สถำนพยำบำล หรือ ศูนย์กำรแพทย์ เป็นสถำนที่ส ำหรับให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพให้กับผู้ป่วย 

12 หอประชุม/สถำนจัดงำนแสดงสนิค้ำ สถำนที่จัดแสดงงำนนิทรรศกำร แสดงสินค้ำและกำรประชุมขนำด
ใหญ่ 

13 สนำมกีฬำ สถำนที่ที่สร้ำงขึ้น เพื่อใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ มีพื้นที่ส ำหรับกำร
แข่งขัน และพื้นที่ส ำหรับผู้ชมที่ออกแบบมำเพื่อนั่ง หรือยืน  
เพื่อชมกำรแข่งขัน 

14 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง สถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง
แก่ยำนพำหนะ 

15 ร้ำนอำหำร สถำนที่บริกำรอำหำรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
16 ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำงขนำดใหญ ่ ร้ำนค้ำขำยวัสดุก่อสร้ำงขนำดใหญ่ แบ่งแยกสินค้ำตำมแผนก 
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ล ำดับที่ รูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน ควำมหมำย 

17 สถำนีขนส่งสินค้ำ/ผู้โดยสำร เป็นศูนย์ที่ใช้ในกำรรวบรวมและกระจำยสินค้ำ จำกต้นทำงไปยัง 
ปลำยทำงต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ในควำมก ำกับดูและของภำครัฐ / สถำน
ให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถประจ ำทำง ระหว่ำงจังหวัดและ
ภำยในจังหวัด 

18 สวนสนุก/สวนสัตว ์ สถำนที่ที่เป็นแหล่งรวมควำมสนุกเพลิดเพลิน เพื่อให้บริกำรแก่
ประชำชน มักมีเครื่องเล่นต่ำง ๆ และกำรแสดงควำมสำมำรถของ
คน และสัตว์  

19 กำรพัฒนำที่ดินในรูปแบบอ่ืน ที่มอีัตรำ
กำรเกิดกำรเดนิทำง/ลักษณะที่ตั้งของ
โครงกำร ตำมที่กรมทำงหลวงก ำหนด  

 

 
 
2. ข้อแนะน าส าหรับโครงการทีต่้องท าการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร  
 ปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้น 100 คัน/ชม. สำมำรถท ำให้ระดับของกำรให้บริกำรของทำงแยกเปลี่ยนแปลงไป 
หรือท ำให้อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มช่องรอเลี้ยวบริเวณทำงแยก (ITE, 2006)  ดังนั้น หำกกำรพัฒนำที่ดิน
ประเภทใด ที่ท ำให้ปริมำณจรำจรบนถนนโดยรอบเพิ่มขึ้นถึงระดับตั้งแต่ 100 คัน/ชั่วโมง (ผลรวมของ Primary 
Trip และ Diverted Trip) ควรจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร นอกเหนือจำกปริมำณ
จรำจรที่เพิ่มขึ้นแล้ว กำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรควรพิจำรณำปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

• พื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่โครงกำรมีปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
• ควำมอ่อนไหวของพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้พื้นที่โครงกำร 
• กำรพัฒนำดังกล่ำวเพิ่มกำรเดินทำงในระบบขนส่งสำธำรณะ หรือคนเดินเท้ำ 
• เพื่อควำมปลอดภัยต่อคนเดินเท้ำและคนขี่จักรยำน 
• ทำง เข้ำ-ออก อยู่ใกล้ทำงแยก หรือจุดเชื่อมต่อกับถนนสำยหลัก 
• โครงกำรมีจุดรับบัตร หรือจุดตรวจ บริเวณทำงเข้ำที่มีระยะห่ำงน้อย จนอำจท ำให้เกิดปัญหำแถวคอย

ล้ ำเข้ำมำบนทำงหลวงได ้
• มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื้นที่โครงกำรหลังจำกได้รับอนุญำตเชื่อมทำง 
• กำรขออนุญำตมีไว้แต่ไม่มีกำรก่อสร้ำง (1-3 ปี) 
• กำรพัฒนำที่ดินในบำงประเภทที่ท ำให้มีกำรเพิ่มของปริมำณจรำจรที่ต่ ำกว่ำ 100 เที่ยว/ชม.  

แต่มีกำรดึงดูดกำรเดินทำงในระดับที่สูง (ส่วนใหญ่แล้วเป็น Pass-by Trip) เช่น สถำนีบริกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ศูนย์กำรค้ำชุมชน ที่ตั้งอยู่ทำงหลวงเชื่อมต่อระหว่ำงเมืองขนำดใหญ่ ควรต้องมีกำรศึกษำ
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และประเมินผลกระทบของกำรจรำจรพร้อมกับกำรขออนุญำตเชื่อมทำงด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นกำร
วิเครำะห์ผลกระทบของกำรจรำจรบริเวณทำงเข้ำ-ออก ของโครงกำร บริเวณทำงแยกหรือจุด
เชื่อมต่อกับถนนสำยหลัก (ในกรณีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ติดกับทำงแยกหรือจุดเชื่อมต่อกับถนนสำย
หลัก) และกำรจัดกำรจรำจรภำยในโครงกำร เท่ำนั้น 

 
 
3. ขนาดพืน้ที่/กรอบเวลา ส าหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบของการจราจร 
 ขนำดของพื้นที่ศึกษำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจรนั้น ขึ้นกับต ำแหน่งที่ตั้ง ประเภท และ
สภำพพื้นที่โดยรอบของกำรพัฒนำที่ดิน กำรพัฒนำที่ดินขนำดใหญ่และตั้ง อยู่ในพื้นที่ที่กำรจรำจรติดขัดหรือ 
มีกำรเข้ำถึงได้อย่ำงล ำบำกจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรโดยละเอียด กำรก ำหนด
ขนำดพื้นที่ศึกษำมีขนำดใหญ่จนเกินไป จะเป็นกำรเพิ่มภำระแก่ประชำชนผู้ขออนุญำตได้ ขนำดของพื้นที่ศึกษำ 
ควรมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรเกิดกำรเดินทำง ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

ปริมำณจรำจรใหม ่
(เที่ยวต่อชั่วโมง) 

ขนำดของพื้นที่ศึกษำ 

< 100 บริเวณทำงเข้ำ-ออก และทำงแยกหรือทำงเชื่อม (ในกรณีที่อยู่มุมทำงแยกหรือทำงเชื่อม) 
100 - 200 ถนน ทำงแยก ทำงเชื่อม และทำงเข้ำทำงด่วน ที่อยู่ในรัศมี 0.5 กิโลเมตรจำกเขตที่ดิน รวมถึง

ทำงแยกแรกในแต่ละทิศทำง หำกทำงแยกนั้นอยู่ไกลเกินกว่ำรัศมีที่ก ำหนด 
> 200 – 500 ถนน ทำงแยก ทำงเชื่อม และทำงเข้ำทำงด่วน ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จำกเขตที่ดิน 

รวมถึงทำงแยกแรกในแต่ละทิศทำง หำกทำงแยกนั้นอยู่ไกลเกินกว่ำรัศมีที่ก ำหนด 
>500 ถนน ทำงแยก ทำงเชื่อม และทำงเข้ำทำงด่วน ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จำกเขตที่ดิน 

รวมถึงทำงแยกแรกในแต่ละทิศทำง หำกทำงแยกนั้นอยู่ไกลเกินกว่ำรัศมีที่ก ำหนด 
  

ปัจจัยของกำรก ำหนดกรอบเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรนั้น ขึ้นกับประเด็น
ต่ำง ๆ ดังนี้ 

• ขนำดของผลกระทบกำรจรำจร 
• วันเปิดใช้งำนของโครงกำร หรือวันที่มีกำรใช้งำนโครงกำรเต็มพื้นที่ 
• เฟสของกำรพัฒนำท่ีดิน 
• กำรเปลี่ยนแปลงของระบบขนส่งสำธำรณะ 
• แผนกำรพัฒนำที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรใช้ที่ดิน 
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เพื่อไม่ให้เป็นภำระของทั้งประชำชนผู้ขออนุญำตและเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจอนุญำต กรอบเวลำที่ใช้ใน
กำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรควรมีควำมชัดเจน โดยกรอบเวลำของกำรศึกษำควรขึ้นกับอัตรำ
กำรเกิดกำรเดินทำงและลักษณะของกำรพัฒนำที่ดิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 3 กรอบของเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

ลักษณะของกำรพัฒนำที่ดิน 
(เที่ยวต่อชั่วโมง) 

กรอบเวลำของกำรศึกษำ 

< 500 • วันเปิดใช้งำนของโครงกำร 
โดยสมมติให้มีกำรใช้งำนเต็มพืน้ที่ 

≥ 500 • วันเปิดใช้งำนของโครงกำร  
โดยสมมติให้มีกำรใช้งำนเต็มพืน้ที่ 

• 5 ปี และ 10 ปี หลังจำกมีกำรใช้งำนเต็มพื้นที่ 
กำรพัฒนำที่ดินที่มีหลำยเฟสกำรพัฒนำ • วันเปิดใช้งำนของโครงกำรของแต่ละเฟส 

โดยสมมติให้มีกำรใช้งำนเต็มพืน้ที่ในแต่ละเฟส 
• 5 ปี และ 10 ปี หลังจำกมีกำรใช้งำนเต็มพื้นที่ 

 
 
4. ช่วงเวลาส าหรับการศึกษาและประเมนิผลกระทบของการจราจร 
 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรจรำจรของกำรพัฒนำที่ดินนั้น จ ำเป็นต้องมี 
กำรวิเครำะห์ในช่วงเวลำท่ีกำรเดินทำงเข้ำ-ออก ของผู้ใช้บริกำร ที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อสภำพกำรจรำจรโดยรอบ
ของพื้นที่พัฒนำที่ดินนั้น ๆ สูงสุด ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นระหว่ำงช่วงเวลำเร่งด่วนของถนน (เร่งด่วนเช้ำ 
และเร่งด่วนบ่ำย) และช่วงเวลำที่มีปริมำณกำรจรำจรเข้ำใช้บริกำรสูงที่สุด (ขึ้นกับประเภทของกำรพัฒนำที่ดิน) 
ทั้งในวันธรรมดำ วันเสำร์ และวันอำทิตย์ ส ำหรับช่วงเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรมี
ดังนี้ 

• วันธรรมดำ  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำ: เวลำ 06:00 - 08:00 น. 
ชั่วโมงเร่งด่วนบ่ำย: เวลำ 16:00 - 18:00 น. 
ชั่วโมงเร่งด่วนของสถำนบริกำร 

• วันเสำร์  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำ: เวลำ 08:00 - 10:00 น. 
ชั่วโมงเร่งด่วนบ่ำย: เวลำ 16:00 - 18:00 น. 
ชั่วโมงเร่งด่วนของสถำนบริกำร 

• วันอำทิตย์  ชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำ: -ไม่มี- 
ชั่วโมงเร่งด่วนบ่ำย: เวลำ 16:00 - 18:00 น. 
ชั่วโมงเร่งด่วนของสถำนบริกำร 
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 ในกำรศึกษำของ “โครงกำรศึกษำผลกระทบของกำรจรำจรและกำรจัดกำรกำรเข้ำถึง เพื่อควำมปลอดภัย
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรกำรจรำจรบนทำงหลวง 1 โครงกำร” ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลปริมำณจรำจรและวิเครำะห์
และช่วงเวลำที่มีปริมำณกำรจรำจรเข้ำใช้บริกำรสูงสุด (ชั่วโมงเร่งด่วนของโครงกำร) ส ำหรับสถำนบริกำรจ ำนวน  
5 ประเภท ได้แก่ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ตลำดนัด ศูนย์กำรค้ำชุมชน สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
จำกผลกำรวิเครำะห์ตำม “คู่มืออัตรำกำรเกิดกำรเดินทำง และ ควำมต้องกำรที่จอดรถส ำหรับกำรพัฒนำที่ดิน”  
ซึ่งช่วงเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรของรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินประเภทต่ำง ๆ  
สรุปได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ช่วงเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 
ของสถำนบริกำรประเภทต่ำง ๆ 

ล ำดับ รูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน 
ช่วงเวลำส ำหรับกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 

วันธรรมดำ วันเสำร ์ วันอำทิตย์ 
1 ห้ำงสรรพสินค้ำ* 16:00-18:00 น. 13:00-15:00 น. และ 

16:00-18:00 น. 
13:00-15:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

2 ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่* 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 

3 ตลำดนัด** 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 16:00-18:00 น. 

4 ศูนย์กำรค้ำชุมชน 06:00-08:00 น. 
12:00-14:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

 

08:00-10:00 น. 
12:00-14:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

 

12:00-14:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

 

5 สถำนีบริกำรน้ ำมัน 06:00-08:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

08:00-10:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

09:00-11:00 น. และ 
16:00-18:00 น. 

6 ประเภทอื่น ๆ จ ำเป็นต้องมีกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เพิ่มเติม 

หมำยเหตุ: 
* เปิดให้บริกำรในช่วงเช้ำ หลังชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำของถนน 
** เปิดให้บริกำร ในช่วงบ่ำย 
วันธรรมดา: ชั่วโมงเรง่ดว่นเช้ำของถนน: เวลำ 06:00 - 08:00 น. และ ชั่วโมงเร่งดว่นบ่ำย: เวลำ 16:00 -18:00 น. 
วันเสาร์: ชั่วโมงเรง่ดว่นเช้ำของถนน: เวลำ 08:00 -10:00 น. และ ชั่วโมงเรง่ดว่นบ่ำย: เวลำ 16:00 -18:00 น. 
วันอาทิตย์: ชั่วโมงเร่งด่วนเช้ำของถนน: -ไม่มี- และ ชั่วโมงเร่งดว่นบ่ำย: เวลำ 16:00 -18:00 น. 
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5. สภาพการจราจรในปัจจุบัน 
 ในกำรวิเครำะห์สภำพกำรจรำจรในปัจจุบัน ผู้ศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรส ำหรับ 
กำรพัฒนำโครงกำร ต้องด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลประกอบกำรศึกษำอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้อมูลปริมำณกำรจรำจร 

• ปริมำณจรำจรแบบแยกประเภทบนโครงข่ำยถนน ทำงแยก (แยกตำมทิศทำงกำรเคลื่อนตัว)  
ในวันที่มีสภำพอำกำศที่ดี ไม่มีฝนตก และอยู่ในช่วงที่มีกำรเปิดเรียน ตำมวันและเวลำท่ีก ำหนดให้
ท ำกำรศึกษำตำมประเภทของกำรพัฒนำโครงกำร  

• ปริมำณคนเดินเท้ำในบริเวณพื้นที่ศึกษำ 
  

(2) ระบบควบคุมและจัดกำรจรำจรบนพื้นที่ศึกษำ 
• ระบบควบคุมสัญญำณไฟ และรูปแบบกำรให้สัญญำณไฟ (จังหวะ และควำมยำวของเฟส

สัญญำณไฟ ควำมยำวของรอบสัญญำณไฟ) 
• ระบบป้ำยควบคุมกำรจรำจร รวมถึงเครื่องหมำยบนพื้นทำง 

 

(3) ข้อมูลโครงข่ำยถนนในพื้นที่ศึกษำ 
• ลักษณะกำยภำพถนน (จ ำนวนช่องจรำจร กำรจัดช่องจรำจร เป็นต้น)  
• ทำงเดินเท้ำข้ำงทำง (Sidewalk) รวมถึงทำงข้ำมถนน 

• กำรอนุญำตจอดรถข้ำงถนน 
• ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
• ต ำแหน่งทำงเชื่อมต่ำง ๆ ในพื้นที่ศึกษำ 
• ต ำแหน่งจอดรถสำธำรณะ 
• ควำมเร็วจ ำกัด 
• ระยะมองเห็น 

 
หมำยเหตุ:  ปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยทำงหลวง ควรได้มำจำกจุดตรวจนับปริมำณจรำจรถำวรของกรมทำงหลวง หรือ 

จำกหน่วยงำนหรือบริษัทที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
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6. การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 
 กำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในอนำคตประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ปริมำณจรำจรที่เกิดขึ้นในอนำคต
เนื่องจำกโครงกำรพัฒนำที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ศึกษำ (ยังไม่เปิดให้บริกำร) และกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณจรำจรบน
โครงข่ำยถนนเดิม ดังนี้ 

(1) ปริมำณจรำจรที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำที่ดินในพื้นที่ศึกษำนั้น สำมำรถค ำนวณจำกอัตรำกำร
เกิดกำรเดินทำงตำมประเภทของกำรพัฒนำท่ีดิน 

(2) กำรคำดกำรณ์กำรเพิ่มของปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยถนนเดิมอำจท ำได้หลำยวิธี ดังนี้ 
• คำดกำรณ์จำกปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำท่ีดินของโครงกำรอื่นที่อยู่ในพื้นที่ศึกษำ 
• ใช้แนวโน้มของกำรเพิ่มของกำรจรำจรในพื้นที่จำกข้อมูลปริมำณจรำจรในอดีต 

• ใช้ปริมำณจรำจรจำกแบบจ ำลองกำรวำงแผนกำรจรำจร 
• หรือวิธีอื่นที่กรมทำงหลวงเห็นสมควร 

 
 
7. การเกิดการเดินทางของโครงการ 
 ในกำรประมำณกำรปริมำณจรำจรที่เข้ำใช้พื้นที่โครงกำรหลังจำกเปิดให้บริกำร ซึ่งปริมำณจรำจรดังกล่ำว
ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ กำรเดินทำงหลัก (Primary Trip) กำรเดินทำงแบบทำงผ่ำน (Pass-by Trip) และ 
กำรเดินทำงแบบวกมำ (Diverted Trip) มีเพียงเฉพำะกำรเดินทำงแบบทำงผ่ำนเท่ำนั้น ที่เป็นปริมำณจรำจรดั้งเดิม
ที่ผ่ำนพื้นที่โครงกำร โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรเกิดกำรเดินทำง ดังนี้ 

• ส ำหรับรูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน 5 รูปแบบ (ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ตลำดนัด 
ศูนย์กำรค้ำชุมชน และ สถำนบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง) ควรใช้อัตรำกำรเกิดกำรเดินทำง และ
ปริมำณ Pass-by Trip, Diverted Trip จำก “คู่ มื ออัตรำกำรเกิดกำรเดิ นทำง และ 
ควำมต้องกำรที่จอดรถส ำหรับกำรพัฒนำที่ดิน”   

• รูปแบบอ่ืนให้ท ำควำมตกลงกับกรมทำงหลวงก่อนกำรศึกษำ 
 

ในกำรหำสัดส่วนของประเภทกำรเดินทำง (กำรเดินทำงหลัก กำรเดินทำงแบบทำงผ่ำน และ กำรเดินทำง
แบบวกมำ) ส ำหรับกำรพัฒนำที่ดินในรูปแบบอื่น ผู้ที่ท ำกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจรต้องด ำเนินกำร
สัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำรในพื้นที่ของกำรพัฒนำที่ดินประเภทนั้น ในช่วงเวลำต่ำง ๆ (ตำมที่ได้ท ำควำมตกลงกับ  
กรมทำงหลวง) ช่วงเวลำละอย่ำงน้อย 400 ตัวอย่ำง ผ่ำนแบบสอบถำมตำมขั้นตอนและรูปแบบกำรสัมภำษณ์ 
ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนและรูปแบบกำรสัมภำษณ์ 
 

 

8. การกระจายการเดินทางและการแจกแจงการเดินทาง 
 โดยทั่วไป ทิศทำงของกำรเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรของผู้ใช้บริกำรขึ้นกับหลำยปัจจัย ได้แก่ 

• รูปแบบของโครงกำร 
• ขนำดของโครงกำร 
• จ ำนวนประชำกรและกำรใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงกำร 
• ลักษณะและสภำพจรำจรของโครงข่ำยถนน 

 

  

เดินทางมาจาก บ้าน ที่พัก หรือ
ที่ท างาน ? 

(มาจากพื้นที่อื่น?) 
 

เมื่อเสร็จธุระกลับไปที่เดิม         
(บ้าน ที่พัก หรือที่ท างาน) ? 

กำรเดินทำงหลัก                 
(Primary Trip) 

จ าเป็นต้องผ่าน
ถนนนี้ ? 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

กำรเดินทำงแบบทำงผ่ำน                  
(Pass-by Trip) 

กำรเดินทำงแบบวกมำ 
(Diverted Trip) 

ใช่ ไม่ใช่ 
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กำรกระจำยกำรเดินทำง 
กำรกระจำยกำรเดินทำง สำมำรถท ำได้หลำยวิธี ดังนี้ 

• ใช้กำรกระจำยกำรเดินทำงเข้ำ-ออก สู่พื้นที่โครงกำร เช่นเดียวกับโครงกำรที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกันในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงกำร 

• ใช้แบบจ ำลองกำรกระจำยกำร เดินทำง Gravity Model หรือ แบบจ ำลองอื่นตำมที่ 
กรมทำงหลวงเห็นสมควร 

• กระจำยกำรเดินทำงตำมปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยถนนเดิม 
 
กำรแจกแจงกำรเดินทำง 
ในกำรแจกแจงกำรเดินทำง ต้องค ำนึงถึง เส้นทำงที่มีควำมเป็นไปได้และเหมำะสมในกำรเดินทำง และ

ควำมจุของถนน โดยที่ 
• ต้องแจกแจง Pass-by Trip ให้กลับไปในทิศทำงเดิม 
• ต้องแจกแจง Primary Trip ให้กลับไปยังต้นทำงเดิม 
• ต้องแจกแจง Diverted Trip ให้กลับไปยังต้นทำงเดิม 

 

 

9. การวิเคราะห์ผล 
 ในกำรวิเครำะห์สภำพจรำจรส ำหรับพื้นที่ศึกษำ อำจจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์สภำพจรำจรของส่วนต่ำง ๆ 
ของโครงข่ำยถนน เช่น พื้นที่ที่มีกำรไขว้กัน (Weaving Section), ทำงเข้ำ-ออกทำงพิเศษ, ถนน, ทำงแยก, 
รวมถึงพื้นที่ท่ีมีกำรเกิดแถวคอย เป็นต้น นอกเหนือไปจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงปัจจัยอื่น ดังต่อไปนี้ 

• ควำมปลอดภัยของคนเดินเท้ำและผู้ขับขี่ 
• กำรไหลเวียนของกระแสจรำจร ทั้งภำยในและภำยนอกโครงกำร 
• ควำมจ ำเป็นต้องมีระบบควบคุมกำรจรำจร 
• คนเดินเท้ำ 
• รถส่งสินค้ำและรถฉุกเฉิน 
 

ในกำรวิเครำะห์สภำพกำรจรำจร ผู้ท ำกำรศึกษำต้องวิเครำะห์ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในคู่มือ Highway 
Capacity Manual ของ Transportation Research Board (2016) หรือ ตำมวิธีกำรท่ีกรมทำงหลวงเห็นสมควร 
และ อำจต้องน ำเสนอในรูปแบบของแบบจ ำลองกำรจรำจรประกอบกำรพิจำรณำ 
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(1) เกณฑ์ในกำรประเมินระดับของกำรให้บริกำรของทำงแยก 
 

ระดับของกำรให้บริกำร 
ควำมล่ำชำ้ (วินำที/คัน) 

ควบคุมด้วยสัญญำณไฟจรำจร ควบคุมด้วยป้ำยหยุดหรือวงเวียน 
A ≤10 ≤10 
B >10-20 >10-15 
C >20-35 >15-25 
D >35-55 >25-35 
E >55-80 >35-50 
F >80 >50 

ทีม่ำ: Transportation Research Board, 2016 
 
 (2) เกณฑ์ในกำรประเมินระดับของกำรให้บริกำรของถนนแบบหลำยช่องจรำจร/ฟรีเวย์/มอเตอร์เวย์ 
 

ระดับของกำรให้บริกำร ควำมหนำแน่น (คัน/กิโลเมตร/ช่องจรำจร) 

A ≤ 7 
B >7-11 
C >11-16 
D >16-22 
E >22-28 
F >28 หรือปริมำณจรำจรเกินควำมจุ 
ทีม่ำ: Transportation Research Board, 2016 

 
(3) เกณฑ์ในกำรประเมินระดับของกำรให้บริกำรส ำหรับทำงเดินเท้ำ 
 

ระดับของกำรให้บริกำร 
พื้นที่ต่อคน  

(ตำรำงเมตร/คน) 
อัตรำกำรไหล 

(คน/นำที/เมตร) 
A >5.6 ≤ 16 
B >3.7-5.6 >16-23 
C >2.2-3.7 >23-33 
D >1.4-2.2 >33-49 
E >0.7-1.4 >49-75 
F ≤ 0.7 - 

ทีม่ำ: Transportation Research Board, 2016 
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(4) เกณฑ์ในกำรประเมินระดับของกำรให้บริกำรส ำหรับท่ียืนรอ 
 

ระดับของกำร
ให้บริกำร 

พื้นที่ต่อคน  
(ตำรำงเมตร/คน) 

A >1.2 
B >0.9-1.2 
C >0.6-0.9 
D >0.3-0.6 
E >0.2-0.3 
F ≤ 0.2 

ที่มำ: Transportation Research Board, 2016 
  
 (5) เกณฑ์อื่น ให้ท ำควำมตกลงกับกรมทำงหลวง 
 
 
10. การวิเคราะห์ความต้องการที่จอดรถ 
 ปัญหำที่จอดรถไม่เพียงกับควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำรของโครงกำร เป็นหนึ่งของปัญหำที่ท ำให้เกิด
แถวคอยรุกล้ ำเข้ำสู่ถนนรอบโครงกำร ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรจรำจรติดขัดตำมมำ ดังนั้น ในกำรศึกษำและ
ประเมินผลกระทบของกำรจรำจรที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรพัฒนำท่ีดิน จ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ถึงควำมเพียงพอของ
ที่จอดรถส ำหรับผู้มำใช้บริกำร โดยพิจำรณำจำกอัตรำควำมต้องกำรที่จอดรถ ดังนี้ 

• ส ำหรับรูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน 5 รูปแบบ (ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ตลำดนัด 
ศูนย์กำรค้ำชุมชน และ สถำนบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง) ควรใช้อัตรำควำมต้องกำรที่จอดรถ  
จำก “คู่มืออัตรำกำรเกิดกำรเดินทำง และ ควำมต้องกำรท่ีจอดรถส ำหรับกำรพัฒนำท่ีดิน”   

• รูปแบบอ่ืนให้ท ำควำมตกลงกับกรมทำงหลวงก่อนท ำกำรศึกษำ 
 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 หลังจำกกำรศึกษำและประเมินสภำพกำรจรำจร ก่อน -หลัง มีกำรพัฒนำที่ดินของโครงกำร  
ผู้ท ำกำรศึกษำ ต้องจัดท ำข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบของกำรจรำจรบนโครงข่ำยถนนรอบพื้นที่โครงกำร  
อย่ำงน้อยดังนี้ 

(1) สิง่ที่ต้องท ำกำรปรับปรุงและแก้ไข เพื่อลดปัญหำผลกระทบกำรจรำจรท่ีเกิดขึ้น 
(2) กำรจัดกำรทำงเชื่อมและกำรไหลเวียนของกำรจรำจรภำยในพื้นที่โครงกำร 
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(3) กำรปรับปรุงถนน/สัญญำณไฟ (ถ้ำมี) 
• ภำยในโครงกำร 

• ภำยนอกโครงกำร 

(4) ระบบขนส่งสำธำรณะ คนเดินเท้ำ 
 
 

12. องค์ประกอบของรายงานศึกษาและประเมนิผลกระทบของการจราจร 
 รำยงำนศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจร ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
ดังนี้ 
บทที่ 1: บทสรุปผู้บริหำร 

(1) ต ำแหน่งและขอบเขตของพื้นที่โครงกำร  
(2) ลักษณะของและรูปแบบของโครงกำร 
(3) ลักษณะที่ท ำกำรศึกษำ เช่น ศึกษำและประเมินผลกระทบของกำรจรำจรบนโครงข่ำยถนน หรือ  

กำรวิเครำะห์ผลกระทบของทำงเชื่อม 
(4) ภำพรวมของผลกำรวิเครำะห์ 
(5) บทสรุป 
(6) ข้อเสนอแนะ 

 

บทที่ 2: สภำพของพื้นที่โดยรอบของโครงกำร 
(1) ขอบเขตของพื้นที่ศึกษำส ำหรับกำรประเมินผลกระทบของกำรจรำจร 
(2) โครงข่ำยถนนในพื้นที่ศึกษำในปัจจุบัน รวมถึงโครงข่ำยถนนในอนำคต (ถ้ำมี) 
(3) สภำพกำรจรำจร และปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยถนนในพื้นที่ศึกษำ 
(4) กำรให้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะในพื้นที่ศึกษำ 
(5) คนเดินเท้ำ 
(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

บทที่ 3: กำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจร 
(1) ปริมำณจรำจรท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำร (ตำมกรอบเวลำส ำหรับกำรศึกษำฯ ตำมหัวข้อ 3) 

• กำรเกิดกำรเดินทำง 

• กำรกระจำยกำรเดินทำง 

• กำรเลือกรูปแบบกำรเดินทำง 

• กำรแจกแจงเส้นทำงกำรเดินทำง 
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(2) ปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยถนนเดิม ที่มำใช้พื้นที่ของโครงกำร (ตำมกรอบเวลำส ำหรับกำรศึกษำฯ 
ตำมหัวข้อ 3) 
• วิธีกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจรในอนำคต 

• กำรเกิดกำรเดินทำง 

• กำรกระจำยกำรเดินทำง 

• กำรเลือกรูปแบบกำรเดินทำง 

• กำรแจกแจงเส้นทำงกำรเดินทำง 

(3) ปริมำณจรำจรรวมบนโครงข่ำยถนนบนพื้นที่ศึกษำ (ตำมกรอบเวลำตำมหัวข้อ 3) 
 

บทที่ 4: กำรวิเครำะห์และประเมินสภำพกำรจรำจร 
(1) ระดับของกำรให้บริกำร ควำมจุ ควำมล่ำช้ำ ควำมยำวแถวคอย 

• สภำพปัจจุบัน 

• สภำพกำรจรำจรในอนำคตตำมกรอบเวลำในหัวข้อ 3 (ไม่รวมปริมำณจรำจรที่เกิดขึ้นจำกกำร
พัฒนำโครงกำร) 

• สภำพกำรจรำจรหลังโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในอนำคตตำมกรอบเวลำในหัวข้อ 3  

(รวมปริมำณจรำจรที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำร) 
(2) ควำมปลอดภัยท้ังของคนเดินเท้ำและผู้ขับขี่ 
(3) กำรจัดกำรจรำจรภำยในโครงกำร และ ควำมเพียงพอของที่จอดรถ 

 
บทที่ 5: สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

(1) ผลกระทบของกำรจรำจรจำกกำรพัฒนำโครงกำร 
(2) สิง่ที่ต้องท ำกำรปรับปรุงและแก้ไขเพื่อลดปัญหำผลกระทบกำรจรำจรที่เกิดขึ้น 

 
บทที่ 6: ข้อเสนอแนะ 

(1) กำรจัดกำรทำงเชื่อมและกำรไหลเวียนของกำรจรำจรภำยในพื้นที่โครงกำร 
(2) กำรปรับปรุงถนน/สัญญำณไฟ (ถ้ำม)ี 

• ภำยในโครงกำร 

• ภำยนอกโครงกำร 

(3) ระบบขนส่งสำธำรณะ คนเดินเท้ำ 
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ตัวอย่างการค านวณ 

 
 
 
ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ 

 วันธรรมดำ วันเสำร์ และวันอำทิตย์ 
ช่วงเวลำ 16:00-18:00 น. (ช่วงเวลำเร่งด่วนบ่ำยของโครงข่ำยถนน) 

 
การเกิดการเดินทาง 

วันธรรมดำ 

 

จ านวนข้อมูล 8

เข้า 52.3%

ออก 47.7%

อัตราการเกิดการเดินทางเ ลี่ย 
(ต่อ 1,000 ตารางเมตร)

42.80

ช่วงของอัตราการเกิดการเดินทาง 
(ต่อ 1,000 ตารางเมตร)

24.03 – 62.57
y = 50.41x - 188.52

R² = 0.25
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22, 000
Total Trips = 50.41 *  - 188.52 = 921 Trips/hour

1, 000
 

 
เข้ำ 52.3% = 0.523 * 921  = 482 คัน/ชม. 
ออก 47.7% = 921 - 482  = 439 คัน/ชม. 
ปริมำณจรำจรท่ีเพิ่มขึ้น (ใหม่)  = Primary trip + Diverted trip = 78.9 %  

     (เข้ำ = 482*78.9% = 380 , ออก = 439*78.9% = 346) 
Pass-by    = 21.1% (เข้ำ = 482-380 = 102, ออก = 439-346 = 93) 
 
วันเสำร์ 

 
 

22, 000
Total Trips = 27.86 *  + 369.17 = 982 Trips/hour

1, 000
 

 
เข้ำ 48.0% = 0.48 * 982  = 471 คัน/ชม. 
ออก 52.0% = 982 - 471  = 511 คัน/ชม. 
ปริมำณจรำจรท่ีเพิ่มขึ้น (ใหม่)  = Primary trip + Diverted trip = 83.2%  

     (เข้ำ = 471*83.2% = 392 , ออก = 511*83.2% = 425) 
Pass-by    = 16.8% (เข้ำ = 471-380 = 79, ออก = 511-425 = 86) 
 
  

จ านวนข้อมูล 8

เข้า 48. %

ออก 52. %

อัตราการเกิดการเดินทางเ ลี่ย 
(ต่อ 1,000 ตารางเมตร)

42.77

ช่ วง ของ อัตราการ เ กิดการ
เดินทาง (ต่อ 1,000 ตาราง
เมตร)

32.6 – 58.  y = 27.86x + 369.17
R² = 0.21
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วันอำทิตย์  

 
 

22, 000
Total Trips = 46.764 *   = 1,029 Trips/hour

1, 000
 

 
เข้ำ 51.6% = 0.516 * 1,029  = 531 คัน/ชม. 
ออก 48.4% = 1,029 - 531  = 498 คัน/ชม. 
ปริมำณจรำจรท่ีเพิ่มขึ้น (ใหม่)  = Primary trip + Diverted trip = 82.7%  

     (เข้ำ = 531*82.7% = 439 , ออก = 498*82.7% = 411) 
Pass-by    = 17.3% (เข้ำ = 531-439 = 92, ออก = 498-411 = 87) 
 
 
ขนาดพื้นที่ศึกษา 

 จำกปริมำณกำรเกิดกำรเดินทำงของร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่นี้ มีสูงเกินกว่ำ 500 คันต่อชั่วโมง ดังนั้น 
ขนำดของพื้นที่ศึกษำวิประเมินผลกระทบของกำรจรำจรจึงครอบคลุมถนน ทำงแยก ทำงเชื่อม และทำงเข้ำทำงด่วน 
ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จำกเขตที่ดิน รวมถึงทำงแยกแรกในแต่ละทิศทำงหำกทำงแยกนั้น  อยู่ไกลเกินกว่ำรัศมีที่
ก ำหนด ดังแสดงในภำพต่อไปนี้ 
 
 
 
 

จ านวนข้อมูล 8
เข้า 51.6%
ออก 48.4%
อัตราการเกิดการเดินทางเ ลี่ย 
(ต่อ 1,000 ตารางเมตร)

47.11

ช่วงของอัตราการเกิดการเดินทาง 
(ต่อ 1,000 ตารางเมตร)

25.22 – 8 .24
y = 46.764x

R² = **
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กายภาพของถนนในปัจจุบัน 

 พื้นที่ศึกษำประกอบด้วยทำงแยก 3 ทำงแยก ถนนผ่ำนหน้ำโครงกำรมี 3 ช่องจรำจรในแต่ละทิศทำง  
ดังรำยละเอียดแสดงในภำพต่อไปนี้ 
 

 
 

  

SITE

3 km 3 km

F x Existing Traffic Signal
F x Existing Lane Configuration

LEGEND                          
ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก
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ปริมาณจราจรและการให้สัญญาณไฟจราจรในปัจจุบัน 

 ในหัวข้อนี้ จะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลปริมำณจรำจรบนโครงข่ำยของถนน ทำงแยก (แยกเป็นทิศทำงกำร
เคลื่อนตัว) ในพื้นที่ศึกษำ รวมถึงกำรให้สัญญำณไฟในช่วงเวลำของกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบของ
กำรจรำจรด้วย 
 

วันธรรมดำ 

 

 

 

Traffic lane
xxx Average Daily traffic

LEGEND                   

183,4  118,8  
125,2  

146,1  

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

                    

F x Existing Traffic Signal
F x Existing Lane Configuration

LEGEND                          
ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

สัญญำณไฟจำจรของวันธรรมดำ

SITE

3 วินำที

4 วินำที

141 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

55 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

160 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

30 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

25 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

126 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

30 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

75
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วันเสำร์ 

 

 

 
  

Traffic lane
xxx Average Daily traffic

LEGEND                   

180,587 111,726
119,281

131,996

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

ปริมำณจรำจรวันเสำร์

ปริมำณจรำจรวันเสำร์

AM (PM) TMC XX(YY)
Turning Movements

LEGEND                   

1

961 (956)
3680 (3519)

196 (200)

3591 (2925)
267 (229)

11
05

 (9
31

)

148 (252)
2968 (2281)

62 (88)

81 (130)
3181 (3348)
306 (617)

16
1 

(12
5)

96
 (1

99
)

41
6 

(45
3)

21
4 

(16
0)

15
7 

(10
0)

82
 (9

2)

3

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

F x Existing Traffic Signal
F x Existing Lane Configuration

LEGEND                          
ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

สัญญำณไฟจำจรของวันเสำร์

SITE

3 วินำที

4 วินำที

156 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

55 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

130 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

30 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

115 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

25 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

35 วินำที

76
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วันอำทิตย์ 

 

 

 
  
 

Traffic lane
xxx Average Daily traffic

LEGEND                   

164,280 100,814
106,023

120,866

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

ปริมำณจรำจรวันอำทิตย์

AM (PM) TMC XX(YY)
Turning Movements

LEGEND                   

1

765(1126)
3521(4416)
175 (243)

2837 (2753)
148 (316)

88
0 

(10
66

)

90 (94)
2495 (3224)

53 (75)

53 (71)
2427 (2773)
231 (329)

14
5 

(12
1)

82
 (9

6)
30

5 
(34

8)

16
8 

(14
3)

12
1 

(12
2)

80
 (9

5)

3

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

ปริมำณจรำจรวันอำทิตย์

F x Existing Traffic Signal
F x Existing Lane Configuration

LEGEND                          
ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

สัญญำณไฟจำจรของวันอำทิตย์

SITE

3 วินำที

4 วินำที

174 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

56 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

125 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

25 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

35 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

116 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

20 วินำที

3 วินำที

4 วินำที

40 วินำที

77
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การกระจายการเกิดการเดินทางบนโครงข่ายถนนและทางแยกในพื้นที่ศึกษาส าหรับวันธรรมดา 

 ในหัวข้อนี้ ประกอบด้วย กำรกระจำยกำรเกิดกำรเดินทำงทั้ง กำรเดินทำงหลัก กำรเดินทำงแบบวกมำ 
และกำรเดินทำงแบบทำงผ่ำน บนโครงข่ำยถนนและทำงแยกในพื้นที่ศึกษำ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 
ปริมำณจรำจรแบบทำงผ่ำน (Pass-by trip) 

 
 

ปริมำณจรำจรเดินทำงใหม่ (ผลรวมของ Primary Trip และ Diverted Trip) วันธรรมดำ 
 เนื่องจำกโครงกำรพัฒนำที่ดินนี้ เป็นกำรพัฒนำที่ดินที่มีผลกระทบกำรจรำจรในขอบเขตพื้นที่ไม่มำก และ
ไม่ท ำให้รูปแบบกำรเดินทำงของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมำกเกินไป ดังนั้น จึงอำจจะกระจำยกำรเดิน ทำงส ำหรับ 
Primary Trip และ Diverted Trip ไปพร้อมกันได้ ดังนี้ 
 

 

ปริมำณจรำจรแบบทำงผ่ำน (Pass-by trip) วันธรรมดำ

AM (PM) TMC XX(YY)
Turning Movements

LEGEND                   

1
42
0

2
43
1

3

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

9488 45

46

0
35
0

10
2   0 0

1   0 0

0
46
0

2   0 0

1  0  0
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ปริมำณจรำจรรวมบนโครงข่ำยถนนและทำงแยก วันธรรมดำ (หลังเปิดให้บริกำร) 

 
 

การวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายถนนและทางแยกในพื้นที่ศึกษาส าหรับวันธรรมดา 

 หัวข้อนี้ ผู้ท ำกำรศึกษำต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพของกำรจรำจรบนโครงข่ำยถนนและทำงแยกในพื้นที่
ศึกษำ ในสภำพกำรจรำจรปัจจุบัน สภำพจรำจรหลังจำกที่โครงกำรเปิดให้บริกำร ตำมกรอบเวลำของกำรศึกษำ
ตำมข้อ 3 
 

ระดับกำรให้บริกำรบนโครงข่ำยถนนและทำงแยก ส ำหรับวันธรรมดำ (ปัจจุบัน-ก่อนกำรเปิดให้บริกำร) 

 

ปริมำณจรำจรรวม วันธรรมดำ (หลังเปิดให้บริกำร)

AM (PM) TMC XX(YY)
Turning Movements

LEGEND                   

1
3560
152

149
3843
48

3

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก

443474 227

46

1138
3752
244

1052
191 144 164

162 88 364

77
2854
378

154 152 228

80 174 343
1096

ระดับกำรให้บริกำรวันธรรมดำ

AM (PM) TMC XX(YY)
Turning Movements

LEGEND                   

1
0 (-)
0 (-)

62.8 (LOS E)

26.7 (LOS C)
0 (-)

0 
(-)

0 (-)
60.4 (LOS E)

124.3 (LOS F)

139.2 (LOS F)
38.0 (LOS D)
0 (-)0

(-)
19

5.8
 (L

O
S 

F)
19

5.8
 (L

O
S 

F)

18
2.6

 (L
O

S 
F)

18
2.6

 (L
O

S 
F)

0
(-)

3

ที่จอดรถ
อำคำร
พ้ืนที่โครงกำร
ทำงเข้ำออก
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ระดับกำรให้บริกำรบนโครงข่ำยถนนและทำงแยก ส ำหรับวันธรรมดำ (หลังเปิดให้บริกำร) 

 
 

กำรเปรียบเทียบคุณภำพของกำรให้บริกำรของทำงแยกท่ี 1 
 จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพจรำจรของทำงแยกและโครงข่ำยถนน ผู้ที่ท ำกำรวิเครำะห์ฯ ต้องด ำเนินกำร
เปรียบเทียบสภำพกำรจรำจรปัจจุบันและสภำพกำรจรำจรหลังเปิดให้บริกำรตำมกรอบเวลำของกำรศึกษำ  
ตำมข้อ 3 ดังตัวอย่ำง 

 

ทางแยกที่ 1 ทิศทาง 
สภาพจราจรปัจจุบัน สภาพจราจรหลังการเปิดให้บริการ 

ควำมล่ำช้ำ (s/veh) LOS ควำมล่ำช้ำ (s/veh) LOS 

จำกทิศตะวันตก LT ผ่ำนตลอด ผ่ำนตลอด 

TH ผ่ำนตลอด ผ่ำนตลอด 

RT 62.8 E 62.8 E 

จำกทิศเหนือ LT ผ่ำนตลอด ผ่ำนตลอด 

จำกทิศใต้ LT ผ่ำนตลอด ผ่ำนตลอด 

จำกทิศตะวันออก LT ผ่ำนตลอด ผ่ำนตลอด 

TH 26.7 C 28.8 C 
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