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บทคัดย่ อ
ทางแยก เป็ นสถานที่ที่มีถนนตั้งแต่ 2 สายหรื อมากกว่า 2 สายมาตัดกัน ซึ่ งเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญในระบบการจราจรบนถนน อุปกรณ์ที่ใช้
ในการควบคุมทางแยกมีหลายชนิด เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ ายจราจร และวงเวียน เป็ นต้น การเลื อกรู ปแบบในการควบคุมการจราจรให้เหมาะสม
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก วงเวียนเป็ นการควบคุมการจราจรโดยใช้การออกแบบทางเรขาคณิ ต ให้ผขู้ บั ขี่ขบั เบี่ยงตามแนวโค้งของวงเวียน และเป็ น
การลดความเร็ วของผูข้ บั ขี่ในการเคลื่อนที่ผา่ นทางแยก ทาให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ในยุโรป วงเวียนถูกนามาใช้ในการควบคุมการจราจรบริ เวณทาง
แยก ถ้าวงเวียนสามารถควบคุมการจราจรในประเทศไทยได้ก็จะต้องมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐาน โดยการวิจยั นี้ ได้จะออกแบบตามโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและยุโรป บทความนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับวิธีการใช้วงเวียนเพื่อควบคุมการจราจรบริ เวณทางแยก โดยทาการศึกษา 2 กรณี ศึกษา คือ
ทางแยกบริ เวณสวน 72 พรรษา จังหวัดสงขลา และทางแยกบริ เวณโรงแรมเจบี จังหวัดสงขลา

คาสาคัญ: วงเวียน , ความปลอดภัยทางการจราจร
Abstract
Intersection, places where two or more roads cross, are important parts of a road system. There are many types of traffic control devices
for intersection such as signalized intersections, unsignalised intersections and roundabouts.It is very important to select the appropriate traffic control
devices. Roundabouts are unsignalised intersections that use geometric design to regulate drivers deflect and slow down. Thus, indirectly rendering
drivers to be more careful when passing through the intersection.In Europe, the roundabout has been used to control the traffic at the intersection if a
roundabout is needed to control the traffic in Thailand, what could be the standard pattern of the roundabout in order to properly be used in our
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country? This paper is studied about how to use the roundabout to control the traffic at the intersection in two places where are 72 Phansa Garden
intersection in Songkhla and intersection at JB hotel Songkhla

Keywords: Roundabout, traffic safety
1. คานา

2. ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการที่ถนนตัดกัน รถก็ตอ้ งวิ่งตัดกันบริ เวณทางแยก ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่างแก่ ผูใ้ ช้ถนน เช่ น ปั ญหาด้านความความปลอดภัย
ปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจรติดขัด เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านี้ เกิ ด
จากความขัด แย้ง ของกระแสการจราจรบริ เ วณทางแยกเป็ นหลัก จึ ง
จาเป็ นต้องลดความขัดแย้ง โดยการควบคุ มทางแยกด้วยรู ปแบบต่างๆ
ด้วยความเหมาะสม เช่น การใช้สัญญาณไฟจราจร กาหนดทางเอก ทาง
โท การใช้วงเวียนและการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกเป็ นต้น ซึ้ งแต่ละ
วิธีก็มีขอ้ ดี ข้อเสี ยแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลื อกแก้ปัญหาดังกล่าวควร
เลื อกรู ปแบบที่มีความเหมาะสม โดยต้องพิจารณาถึ งองค์ประกอบหลัก
คือ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
การเลื อ กรู ปแบบการควบคุ ม ทางแยกที่ เ หมาะสมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนนทั้งทางตรงและทางอ้อม และในทางกลับกัน
ถ้าเลื อกรู ปแบบไม่เหมาะสมก็จะทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผูข้ บั ขี่ เช่ น
การเลื อ กใช้สัญ ญาณไฟควบคุ ม ทางแยกที่ มี ข นาดเล็ ก และมี ป ริ ม าณ
การจราจรไม่มากพอ ซึ่ งจะเกิ ดเหตุก ารณ์ ที่รถจากทิ ศทางหนึ่ งหยุดรอ
สัญญาณไฟโดยไม่มีรถคันใดเคลื่อนที่ตดั ขวางรถคันที่หยุดนิ่ งอยู่ ทาให้
เกิ ด ความล่ าช้าโดยเปล่ าประโยชน์ และอาจจะทาให้ ผู้ข บั ขี่ ข าดความ
เชื่อถือในสัญญาณไฟจราจรได้
จากการศึกษาพบว่าหลายประเทศในแถบยุโรปให้ความสาคัญ
กับการใช้วงเวียนเพื่อควบคุมทางแยก ถ้าประเทศไทยจะใช้รูปแบบของ
วงเวี ยนในการควบคุ มทางแยก จะต้องค านึ งถึ งหลัก เกณฑ์ รู ปแบบ
มาตรฐาน หรื อองค์ประกอบใดบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับการนามาใช้ใน
ประเทศไทย
การใช้ ว งเวี ย นบริ เวณทางแยกเพื่ อ ควบคุ ม การไหลของ
ยานพาหนะ โดยวงเวียนจะเป็ นแบบ One – Way ที่ควบคุมการไหลของ
ยานพาหนะ ซึ่ งจะหมุนตามเข็มรอบวงเวียนและยานพาหนะที่เคลื่ อนที่
รอบเกาะในทางแยกจะเป็ นการให้ทางทาให้เป็ นการควบคุมการไหลไป
ในตัว และการใช้วงเวียนทาให้ผขู้ บั ขี่ได้ตะหนักถึงสภาพการขับขี่จะต้อง
เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ ทางแยกเป็ นรู ปแบบการเลี้ ยวโค้งตามวงกลม จะต้อง
ลดความเร็ วหรื อชะลอความเร็ วลง เพื่อให้รถในวงเวียนไปก่อนจึงทาให้
การจราจรบริ เวณทางแยกสามารถดาเนิ นไปได้ดว้ ยความปลอดภัย โดย
ปกติแล้ววงเวียนนิยมใช้กบั 3-4 แยกหรื มากกว่านี้

ในปี ค.ศ. 1877 วงเวียนแห่ งแรกได้ถูก สร้ างขึ้ นที่ ป ระเทศ
ฝรั่งเศส โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Eugene Henard และในช่ วงเวลา
เดียวกัน William Eno สถาปนิ กชาวอเมริ กนั ได้เสนอรู ปแบบของการใช้
วงเวียนขนาดเล็กเพื่อใช้สาหรับจัดการจราจรในเมืองนิ วยอร์ ค : De
Aragao (1992)
หลัง จากที่ องั กฤษและฝรั่ ง เศสได้พฒ
ั นา กฎ “Yield-at-entry”
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1966 และ 1983 ตามลาดับ วงเวียนก็ได้รับความสนใจเพิ่ม
มากขึ้นและก่อให้เกิดงานวิจยั ตามมาอีกมากมาย เพราะมีความง่ายในการ
ออกแบบและการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความปลอดภัย
เนื่ องจากความสาเร็ จในด้านความปลอดภัยและความจุของการ
ใช้วงเวียน จึงทาให้วงเวียนเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว และได้รับความนิ ยม
อย่างมาก แต่เมื่อมีปริ มาณการจราจรเพิม่ สู งขึ้นมาก การใช้วงเวียนจะทา
ให้ ค วามคล่ องตัวลดน้อยลงจนถึ งขั้น ติ ดขัดได้ ดังนั้น จึ งจะต้องมี ก าร
พัฒนาและปรับปรุ งทางแยกให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 สหราชอาณาจักรได้ทดลองทาวงเวียน
ที่ทนั สมัยขึ้นและได้รับความสาเร็ จอย่างยิ่งใหญ่ ขณะนั้นประเภทของวง
เวียนที่ได้รับความสนใจเป็ นอันดับแรก คือวงเวียนเลนเดี ยว แต่อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานการออกแบบของสหราชอาณาจักรก็ยงั ไม่เป็ นที่นิยมนัก
และถูกแทนที่ ด้วยหลักการพื้นฐานของการออกแบบทางแยก และเมื่ อ
ไม่กี่ปีมานี้ วงเวียนประเภทอื่นๆ ก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ปั จจุบนั วง
เวียนประมาณ 3,000 - 5,000 แห่ ง จึงถูกสร้างขึ้นในประเทศเยอรมัน
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1981 – 1990 ในช่ วง 6 ปี หลัง ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้มีการใช้วงเวียนกันอย่างแพร่ หลายทาให้จานวนวงเวียน
ในเพิ่มสู งขึ้นประมาณ 400 แห่ ง ซึ่งวิศวกรชาวดัชได้พฒั นาและปรับปรุ ง
วงเวียน เนื่ องจากเหตุผลของการลดความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ การลด
ความเร็ วเมื่ อผ่านวงเวียน เพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้า จากัดการใช้
สัญญาณไฟจราจร ลดค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและการตรวจจับ และมี
ปริ มาณความจุรถยนต์มากกว่า 2000 คัน ใน 1 ชัว่ โมง ต่อ 1 ช่ องจราจร :
Bovy (1992)
ก่อนปี ค.ศ. 1980 นอร์ เวย์ มีวงเวียนเพียง 15 แห่ ง ต่อมาในปี
ค.ศ.1980 จานวนวงเวียนเพิ่ม ขึ้ น เป็ น 350 แห่ ง และในปี ค.ศ. 1992
จานวนวงเวียนได้เพิ่มเป็ น 500 แห่ ง (8,000 คน ต่อ วงเวียน 1 แห่ ง) :
Giaever (1992)
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ในปี ค.ศ. 1985 นอร์ เวย์ได้ติดตั้งป้ ายชะลอความเร็ วที่ทางเข้าวง
เวียนทุกวงเวียน จึงทาให้มีสภาพการจราจรที่ดีข้ ึนและสามารถลดจานวน
อุบตั ิเหตุได้ : Dagersten (1992)
ในปี ค.ศ. 1987 วงเวียนมากกว่า 500 แห่ ง ได้ถูกสร้ างขึ้นในเมือ
งบริ เธนี และเมืองข้างเคียงทางตะวันตกของฝรั่งเศส หลังจากนั้นการใช้
วงเวียนก็ได้รับความนิ ยมจากทุกเมื องในฝรั่ งเศส ทั้งวงเวียนที่ ก่อสร้ าง
ใหม่และการเปลี่ ยนรู ปแบบจากการใช้สัญญาณไฟมาเป็ นวงเวียน จึงทา
ให้ในปี ค.ศ. 1991 มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของวงเวียนเท่ากับ 1,000 แห่ งต่อปี
ประเทศฮังการี ได้เ ริ่ ม ต้นสร้ างวงเวี ยนสมัยใหม่ ข้ ึ น ในปี ค.ศ.
1990 และในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา วงเวียนจานวนหลายร้ อยแห่ งก็ได้ถูก
สร้างขึ้นใหม่ท้ งั ในเขตเมืองและในเขตชนบท อีกทั้งการออกแบบก็ยงั มี
การปรั บ ปรุ ง เป็ นประจ าซึ่ งแนวทางในปั จ จุ บ ัน (HRS,2001) ก็ จ ะถู ก
แทนที่ดว้ ยรู ปแบบใหม่ในต้นปี 2010
วงเวียนในโปรตุเกสได้ถูกออกแบบโดยสถาปนิ กและนักวางผัง
เมือง โดยไม่ได้คานึ งถึ งปริ มาณความจุที่วงเวียนจะรองรับได้ ซึ่ งคล้าย
กับประเทศฝรั่งเศสซึ่ งออกแบบโดยใช้แนวคิดของ Henard : Nu nes da
Silva (1992)
วงเวียนสมัยเก่ าจานวนมากในเมื องลิ สบอนได้เผชิ ญกับปั ญหา
สภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างมาก เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
การจราจรอย่างรวดเร็ วจนต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ไขปั ญหา
แต่วงเวียนสมัยใหม่ประสบความสาเร็ จอย่างมากสาหรับการใช้ในเมือง
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ออสเตรเลี ย เป็ นประเทศที่ มี ก ารใช้ว งเวี ย นส าหรั บ ควบคุ ม
การจราจรบริ เวณทางแยกอย่างแพร่ หลายตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั และได้
มี ก ารทาการวิ จยั อย่างต่อเนื่ อง ปั จจุ บ ันได้มีเ อกสารงานวิช าการและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ และใช้งานอย่างแพร่ ห ลายใน
หลายประเทศ
สาหรับประเทศไทยหลังจากปี พ.ศ. 2510 วงเวียนบางแห่ งได้ถูก
เปลี่ยนไปเป็ นทางแยกที่ใช้สัญญาณไฟจราจร และบางแห่ งก็ได้ถูกติดตั้ง
สัญญาณไฟ เนื่องมาจากปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินกว่า
ปริ มาณความจุของวงเวียนที่จะรองรับได้ จึงทาให้เกิ ดปั ญหาการจราจร
ติดขัด จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้การใช้วงเวียนเพื่อควบคุมทาง
แยกในประเทศไทยขาดการยอมรับและขาดความเชื่ อมัน่ จากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จึงทาให้ปริ มาณวงเวียนที่เคยมีอยูเ่ ดิมลดน้อยลงเรื่ อยๆ ทั้งๆที่
ปริ มาณความจุก็ยงั มีเพียงพอและสภาพการจราจรก็อยูใ่ นระดับดี
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ในหลายประเทศได้มีการใช้วงเวียน
เพื่อควบคุมการจราจรบริ เวณทางแยกและได้รับความสาเร็ จอย่างน่ าพอใจ
ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่วงเวียนได้กลายเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจใน
ระบบการขนส่ งซึ่ งตรงกันข้ามกับ ประเทศไทย แต่ อย่างไรก็ตามการ
เลือกใช้ประเภทของทางแยกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม ดังนั้นการศึกษาการใช้วงเวียนเพื่อควบคุมทางแยกจึง

เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อให้ เ ข้า ใจถึ งลัก ษณะและสภาพการใช้งานที่ แ ท้จริ ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

3. ทฤษฎีและหลักการ
วงเวี ย นเป็ นชนิ ด ของทางแยกที่ ใ ห้ ก ารจราจรไหลไปรอบๆ
ศูน ย์ก ลางของวงเวียน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าทางใดเป็ นทางเริ่ ม ต้น
ดังนั้นรถในวงเวียนทุกคันจะถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นและได้ไปก่อนเสมอ
วงเวียนถูกแนะนาสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุ งความปลอดภัยของการจราจรบนท้องถนน ที่
มักจะเกิดจาก
- การขับขี่ดว้ ยความเร็ วสู งผ่านบริ เวณทางแยก
- การฝ่ าฝื นกฎบริ เวณทางแยก
- ทัศนวิสยั ที่ไม่ดีบริ เวณทางแยก
2. เพื่อลดความเร็ วของผูข้ บั ขี่เมื่อผ่านบริ เวณทางแยก
3. เพื่อพัฒนาให้ทางแยกสามารถรองรับปริ มาณการจราจร
ได้มากขึ้น
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บารุ งรักษาสัญญาณไฟจราจร

3.1 หลักการทางานของวงเวียนทีช่ ่ วยให้ เกิดความ
ปลอดภัย
3.1.1. การลดจานวนจุดขัดแย้ งในทางแยก
จากการเปรี ยบเทียบจุดขัดแย้งบริ เวณทางแยก พบว่าทางแยก
มีปริ มาณจุดขัดแย้ง 32 จุ ด แต่ วงเวียนมี จุด ขัดแย้งเพียง 8 จุด ทาให้
ปลอดภัยขึ้น ดังภาพ

รู ปที่ 1 เปรี ยบเทียบจานวนจุดขัดแย้งระหว่างสี่ แยก กับวงเวียน
ที่มา : Balint P. , Csaba K. , Pichai T. และคณะ. ROUNDABOUTS –
PREPARATION OF A DESIGN GUIDELINE FOR THAILAND. :
p.5 Figure 3.
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นอกจากนี้ ขอ้ ดีของวงเวียนในด้านความปลอดภัย ได้แก่
1. การง่ายในการจดจาและทาความเข้าใจในเส้นทาง
2. คนเดิ นข้ามถนนก็จะมี ความปลอดภัยมากขึ้นและข้ามถนนได้ง่ายขึ้ น
เนื่องจากผูข้ บั ขี่ยานพาหนะขับขี่ดว้ ย ความเร็ วต่า

3.1.2 การลดความเร็วของยานพาหนะเมื่อเข้ าสู่ ทาง
แยก
จากการเคลื่ อนที่ เ ป็ นแนวโค้ง ตามสภาพของลัก ษณะทาง
เรขาคณิ ตของวงเวียน ทาให้ผูข้ บั ขี่ ตอ้ งระมัดระวัง และลดความเร็ วลง
พบว่าความเร็ วก่อนเข้าสู่ วงเวียน อยู่ระหว่าง 40-70 กิ โลเมตร / ชั่วโมง
และความเร็ วในวงเวียน อยูร่ ะหว่าง 25-40 กิโลเมตร / ชัว่ โมง ทาให้ผขู้ บั
ขี่ตอ้ งระมัดระวังและลดความเร็ วลง จึงทาให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

3.2 การเลือกใช้ วงเวียน
3.2.1 หลักการพิจารณาการเลือกใช้ วงเวียน
การที่จะตัดสิ นใจเลื อกใช้วงเวียนเพื่อแก้ปัญหาทางแยกนั้นจะต้อง
พิจารณาถึ งองค์ป ระกอบอื่ น ๆ ด้วยรวมทั้งการตัดกัน ของประเภทของ
ถนนด้วย ซึ่ งจะเห็นได้จากดังแสดงในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 การประเมินสภาพความเหมาะสมของการใช้วงเวียนในพื้นที่
ต่างๆ

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงความเร็ วของรถยนต์ที่เข้าสู่วงเวียน
ที่มา : Balint P. , Csaba K. , Pichai T. และคณะROUNDABOUTS –
PREPARATION OF A DESIGN GUIDELINE FOR THAILAND. :
p.5 Figure 4
หมายเหตุ A = เหมาะสมมาก B = อาจจะเหมาะสม
C = ไม่น่าจะเหมาะสม
ที่มา : AUSTROAD. 1993. Guide to Traffic Engineering
Practice, Part 6 – Roundabout, Sydney.

Department of Transport ( United Kingdom ) ( 1995 ) ได้
รายงานว่าโอกาสที่คนเดิ นเท้าจะถูกรถชนเสี ยชี วิตแปรผันตามความเร็ ว
ของรถยนต์ที่เข้ามาชน

3.2.2 การใช้ วงเวียนจะเหมาะสมกับสภาพการต่ อไปนี้
- ทางแยกที่ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟ ทางแยกที่กาหนดทางเอก
และทางโท สามแยกซึ่ งมี ความล่าช้าในทางโทมาก การใช้วงเวียนจะทา
ให้ความล่าช้าในทางโทลดลง แต่จะเพิ่มความล่าช้าให้กบั ทางเอก
- ทางแยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วพบว่ามีความล่าช้า
มากกว่า ในการใช้ว งเวี ย น มี ว งเวี ย นจ านวนมากที่ ร องรั บ ความจุ ไ ด้
ใกล้เคียงกับทางแยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแต่มีความล่ าช้าน้อยกว่า
และปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลานอกชัว่ โมงเร่ งด่วน
- วงเวียนจะช่ วยให้ทางแยกที่ มีรถเลี้ยวขวามากสามารถ
เคลื่อนตัวได้ดี
- ทางแยกที่มีมากกว่า 4 ขา การใช้ป้ายหยุดหรื อป้ ายให้ทาง
เพื่อกาหนดลาดับการเคลื่อนที่บริ เวณทางแยกที่มีมากกว่า 4 ขา มักจะเป็ น
ปัญหาเพราะผูข้ บั ขี่เกิดความสับสนได้ง่าย ในขณะที่ถา้ ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรก็จะต้องกาหนดจังหวะสัญญาณไฟมากขึ้นและต้องคอยมากขึ้น

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์โอกาสการสูญเสี ยชีวิตจากการถูกรถชน
ที่ความเร็ วต่างกัน
ที่มา : Robinson, B.W. 2000 “Roundabouts: An Informational Guide”,
FHWA-RD-00-067, Exhibit 2 - 2, p.25
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- สาหรับทางแยกระหว่างถนนรวมและกระจายการจราจรตัด
กับถนนเข้าออกพื้นที่ ที่ปริ มาณจราจรไม่มาก แต่มีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อย ควรปรับปรุ งโดยใช้วงเวียน
- ทางแยกระหว่างถนนสายหลักที่อยูห่ ่ างจากย่านชุ มชนกับ
ถนนระหว่างเมื องที่ ยานพาหนะจะใช้ความเร็ วสู งและมี ปริ มาณรถเลี้ ยว
ขวามาก ควรใช้วงเวียนเพื่อควบคุมทางแยก

4.3 Multilane Roundabouts
จะมีทางเข้า-ออกวงเวียนอย่างน้อย 2 เลน และมีวงการเคลื่อนที่
รอบๆวงเวี ย นมากกว่ า 1 เลน สามารถรองรั บ ปริ ม าณการจราจรได้
มากกว่ า วงเวี ย นแบบ 1 เลน แต่ จ ะมี ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย
โดยเฉพาะเมื่อรถในเลนด้านในต้องการออกมา อาจจะเกิ ดอุบตั ิ เหตุข้ ึ น
ได้

4. ตัวอย่ างของวงเวียน
4.1 Mini Roundabouts
จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 13-22 เมตร เกาะตรงกลางวงเวียน
สามารถขับรถผ่านไปได้ ทางเท้าควรมีพ้นื ผิวและสี ที่แตกต่างจากวงเวียน

รู ปที่ 6 ตัวอย่าง Multilane Roundabouts

5. กรณีศึกษา
จากการศึ ก ษาปั ญ หาการจราจร ได้ท ราบพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หา
จราจรซึ่ งทาให้เกิ ดจราจรติดขัดและเกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนบ่อยครั้งบริ เวณทาง
แยก จึงเสนอให้ใช้วงเวียนเพื่อควบคุมการจราจรบริ เวณทางแยก โดยจะ
ทาการศึกษา 2 จุด คือ
1.ทางแยกบริ เวณสวน 72 พรรษา จังหวัดสงขลา
2.ทางแยกบริ เวณโรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปที่ 4 ตัวอย่าง Mini Roundabouts

4.2 Compact One Lane Roundabouts
จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 26 - 50 เมตร เกาะกลางของวง
เวียนไม่สามารถขับรถผ่านไปได้ แต่จะมีพ้ืนที่ให้รถบรรทุกหรื อรถคัน
ยาวๆ สามารถไต่ข้ ึนไปได้ (truck apron) ทาให้รถบรรทุกสามารถเข้าวง
เวียนได้ง่ายขึ้น

5.1 กรณีศึกษาทางแยกบริเวณสวน 72 พรรษา
จังหวัดสงขลา

รูปที่ 5 ตัวอย่าง Compact One Lane Roundabouts

รู ปที่ 7 ตาแหน่งของทางแยกบริ เวณสวน 72พรรษา จังหวัดสงขลา
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รูปที่ 8 ทางแยกบริ เวณสวน 72 พรรษา จังหวัดสงขลา

รู ปที่ 11 ทางแยกบริ เวณโรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปที่ 9 การใช้วงเวียนจาลองบริ เวณสวน 72 พรรษา จังหวัดสงขลา

รู ปที่ 12 การใช้วงเวียนจาลองบริ เวณโรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

5.2 กรณีศึกษาทางแยกบริ เวณโรงแรมเจบี อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6. สรุป
จากการการศึกษาการใช้วงเวียนเพื่อแก้ปัญหาจราจรจากประเทศ
ในยุโรปพบว่าสามารถลดความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ การลดความเร็ วเมื่อ
ผ่านวงเวียน เพิ่มความปลอดภัยให้คนเดิ น เท้าได้ หากสามารถนาการ
ออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย วงเวียนสามารถ
แก้ปัญหาการจราจรได้

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ เ ขี ย น ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนค้นคว้าวิจยั
ศ.ดร.พิชยั ธาณี รณานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ให้
คาแนะนา ข้อมูลต่างๆ ขอเสนอแนะที่ดีตลอดมา
โครงการวิจยั ร่ วมระหว่างประเทศไทยกับ ยุโรปที่ เ ป็ นคู่ มือใน
การออกแบบวงเวียนสาหรับประเทศไทย

รูปที่ 10 ตาแหน่งทางแยกบริ เวณโรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
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