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บทคดัย่อ 
 ทางแยก เป็นสถานท่ีท่ีมีถนนตั้งแต่ 2 สายหรือมากกวา่ 2 สายมาตดักนั  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัในระบบการจราจรบนถนน  อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการควบคุมทางแยกมีหลายชนิด  เช่น  สญัญาณไฟจราจร  ป้ายจราจร  และวงเวียน  เป็นตน้  การเลือกรูปแบบในการควบคุมการจราจรให้เหมาะสม
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก  วงเวียนเป็นการควบคุมการจราจรโดยใช้การออกแบบทางเรขาคณิต  ให้ผูข้บัข่ีขบัเบ่ียงตามแนวโคง้ของวงเวียน  และเป็น
การลดความเร็วของผูข้บัข่ีในการเคล่ือนท่ีผา่นทางแยก  ท าให้มีความปลอดภยัมากข้ึน  ในยโุรป  วงเวียนถูกน ามาใชใ้นการควบคุมการจราจรบริเวณทาง
แยก  ถา้วงเวียนสามารถควบคุมการจราจรในประเทศไทยไดก้็จะตอ้งมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยการวิจยัน้ีไดจ้ะออกแบบตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและยโุรป  บทความน้ีศึกษาเก่ียวกบัวิธีการใช้วงเวียนเพ่ือควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก  โดยท าการศึกษา  2 กรณีศึกษา  คือ  
ทางแยกบริเวณสวน 72 พรรษา  จงัหวดัสงขลา  และทางแยกบริเวณโรงแรมเจบี  จงัหวดัสงขลา 
 

ค าส าคญั: วงเวียน , ความปลอดภยัทางการจราจร 
 

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. ค าน า 
จากการท่ีถนนตดักนั รถก็ตอ้งว่ิงตดักนับริเวณทางแยก ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาต่างแก่ ผูใ้ช้ถนน เช่น ปัญหาด้านความความปลอดภยั 
ปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ ปัญหาการจราจรติดขดั เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีเกิด
จากความขัดแยง้ของกระแสการจราจรบริเวณทางแยกเป็นหลัก จึง
จ าเป็นต้องลดความขดัแยง้ โดยการควบคุมทางแยกด้วยรูปแบบต่างๆ 
ดว้ยความเหมาะสม เช่น การใช้สัญญาณไฟจราจร ก าหนดทางเอก ทาง
โท การใช้วงเวียนและการก่อสร้างสะพานขา้มทางแยกเป็นตน้ ซ้ึงแต่ละ
วิธีก็มีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกแกปั้ญหาดงักล่าวควร
เลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม โดยตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบหลกั
คือ ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และความคุม้ค่า
ทางเศรษฐกิจ เป็นตน้  

การเลือกรูปแบบการควบคุมทางแยกท่ีเหมาะสมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนทั้งทางตรงและทางออ้ม  และในทางกลบักนั  
ถา้เลือกรูปแบบไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูข้บัข่ี  เช่น  
การเลือกใช้สัญญาณไฟควบคุมทางแยกท่ีมีขนาดเล็กและมีปริมาณ
การจราจรไม่มากพอ ซ่ึงจะเกิดเหตุการณ์ท่ีรถจากทิศทางหน่ึงหยุดรอ
สญัญาณไฟโดยไม่มีรถคนัใดเคล่ือนท่ีตดัขวางรถคนัท่ีหยดุน่ิงอยู ่ ท  าให้
เกิดความล่าช้าโดยเปล่าประโยชน์ และอาจจะท าให้ผู ้ขบัข่ีขาดความ
เช่ือถือในสญัญาณไฟจราจรได ้  

จากการศึกษาพบว่าหลายประเทศในแถบยุโรปให้ความส าคญั
กบัการใชว้งเวียนเพ่ือควบคุมทางแยก  ถา้ประเทศไทยจะใช้รูปแบบของ
วงเวียนในการควบคุมทางแยก  จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์  รูปแบบ  
มาตรฐาน หรือองคป์ระกอบใดบา้งเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน ามาใช้ใน
ประเทศไทย 

การใช้วงเ วียนบริเวณทางแยกเ พ่ือควบคุมการไหลของ
ยานพาหนะ โดยวงเวียนจะเป็นแบบ    One – Way ท่ีควบคุมการไหลของ
ยานพาหนะ ซ่ึงจะหมุนตามเข็มรอบวงเวียนและยานพาหนะท่ีเคล่ือนท่ี
รอบเกาะในทางแยกจะเป็นการให้ทางท าให้เป็นการควบคุมการไหลไป
ในตวั และการใชว้งเวียนท าให้ผูข้บัข่ีไดต้ะหนกัถึงสภาพการขบัข่ีจะตอ้ง
เปล่ียนไปเม่ือเขา้สู่ทางแยกเป็นรูปแบบการเล้ียวโคง้ตามวงกลม จะตอ้ง
ลดความเร็วหรือชะลอความเร็วลง เพ่ือให้รถในวงเวียนไปก่อนจึงท าให้
การจราจรบริเวณทางแยกสามารถด าเนินไปได้ดว้ยความปลอดภยั โดย
ปกติแลว้วงเวียนนิยมใชก้บั 3-4 แยกหรืมากกวา่น้ี 

 
 

2. ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ในปี  ค.ศ. 1877  วงเวียนแห่งแรกได้ถูกสร้างข้ึนท่ีประเทศ

ฝร่ังเศส  โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส  ช่ือ Eugene Henard   และในช่วงเวลา
เดียวกนั  William Eno สถาปนิกชาวอเมริกนั ไดเ้สนอรูปแบบของการใช้
วงเวียนขนาดเล็กเพ่ือใช้ส าหรับจดัการจราจรในเมืองนิวยอร์ค   :  De 
Aragao (1992) 

หลังจากท่ีองักฤษและฝร่ังเศสได้พฒันา กฎ “Yield-at-entry” 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1966 และ 1983 ตามล าดบั  วงเวียนก็ไดรั้บความสนใจเพ่ิม
มากข้ึนและก่อให้เกิดงานวิจยัตามมาอีกมากมาย  เพราะมีความง่ายในการ
ออกแบบและการใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความปลอดภยั 

เน่ืองจากความส าเร็จในดา้นความปลอดภยัและความจุของการ
ใช้วงเวียน  จึงท าให้วงเวียนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  และได้รับความนิยม
อยา่งมาก  แต่เม่ือมีปริมาณการจราจรเพ่ิมสูงข้ึนมาก  การใช้วงเวียนจะท า
ให้ความคล่องตวัลดน้อยลงจนถึงขั้นติดขดัได้  ดังนั้นจึงจะต้องมีการ
พฒันาและปรับปรุงทางแยกให้มีความเหมาะสมมากข้ึนต่อไป 

ในช่วงตน้ปี  ค.ศ. 1980  สหราชอาณาจกัรไดท้ดลองท าวงเวียน
ท่ีทนัสมยัข้ึนและไดรั้บความส าเร็จอยา่งยิ่งใหญ่  ขณะนั้นประเภทของวง
เวียนท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบัแรก  คือวงเวียนเลนเดียว  แต่อยา่งไร
ก็ตามมาตรฐานการออกแบบของสหราชอาณาจกัรก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมนัก
และถูกแทนท่ีด้วยหลกัการพ้ืนฐานของการออกแบบทางแยก  และเม่ือ
ไม่ก่ีปีมาน้ี  วงเวียนประเภทอ่ืนๆ ก็ไดรั้บความสนใจมากข้ึน  ปัจจุบนัวง
เวียนประมาณ  3,000 - 5,000 แห่ง จึงถูกสร้างข้ึนในประเทศเยอรมนั 

ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1981 – 1990 ในช่วง 6 ปีหลงั  ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ไดมี้การใช้วงเวียนกนัอยา่งแพร่หลายท าให้จ  านวนวงเวียน
ในเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 400 แห่ง  ซ่ึงวิศวกรชาวดชัไดพ้ฒันาและปรับปรุง
วงเวียน  เน่ืองจากเหตุผลของการลดความรุนแรงของอุบติัเหตุ  การลด
ความเร็วเม่ือผ่านวงเวียน  เพ่ิมความปลอดภยัให้คนเดินเทา้ จ  ากดัการใช้
สญัญาณไฟจราจร  ลดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการตรวจจบั และมี
ปริมาณความจุรถยนตม์ากกว่า 2000 คนั ใน 1 ชัว่โมง ต่อ 1 ช่องจราจร  :  
Bovy (1992) 
 ก่อนปี ค.ศ. 1980 นอร์เวย ์มีวงเวียนเพียง 15 แห่ง ต่อมาในปี 
ค.ศ.1980 จ านวนวงเวียนเพ่ิมข้ึนเป็น 350 แห่ง และในปี ค.ศ. 1992 
จ านวนวงเวียนไดเ้พ่ิมเป็น 500 แห่ง (8,000 คน ต่อ วงเวียน 1 แห่ง)  :  
Giaever (1992) 
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ในปี ค.ศ. 1985 นอร์เวยไ์ดติ้ดตั้งป้ายชะลอความเร็วท่ีทางเขา้วง
เวียนทุกวงเวียน  จึงท าให้มีสภาพการจราจรท่ีดีข้ึนและสามารถลดจ านวน
อุบติัเหตุได ้ :  Dagersten (1992)  

ในปีค.ศ. 1987 วงเวียนมากกว่า 500 แห่ง ไดถู้กสร้างข้ึนในเมือ
งบริเธนีและเมืองขา้งเคียงทางตะวนัตกของฝร่ังเศส  หลงัจากนั้นการใช้
วงเวียนก็ได้รับความนิยมจากทุกเมืองในฝร่ังเศส  ทั้งวงเวียนท่ีก่อสร้าง
ใหม่และการเปล่ียนรูปแบบจากการใช้สัญญาณไฟมาเป็นวงเวียน  จึงท า
ให้ในปี ค.ศ. 1991 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของวงเวียนเท่ากบั 1,000 แห่งต่อปี 

ประเทศฮังการีได้เร่ิมต้นสร้างวงเวียนสมยัใหม่ข้ึนในปี ค.ศ. 
1990 และในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา  วงเวียนจ านวนหลายร้อยแห่งก็ไดถู้ก
สร้างข้ึนใหม่ทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบท  อีกทั้งการออกแบบก็ยงัมี
การปรับปรุงเป็นประจ าซ่ึงแนวทางในปัจจุบัน (HRS,2001) ก็จะถูก
แทนท่ีดว้ยรูปแบบใหม่ในตน้ปี 2010 

วงเวียนในโปรตุเกสไดถู้กออกแบบโดยสถาปนิกและนกัวางผงั
เมือง  โดยไม่ได้ค  านึงถึงปริมาณความจุท่ีวงเวียนจะรองรับได้  ซ่ึงคลา้ย
กบัประเทศฝร่ังเศสซ่ึงออกแบบโดยใช้แนวคิดของ Henard  :  Nu nes da 
Silva (1992) 

วงเวียนสมยัเก่าจ านวนมากในเมืองลิสบอนได้เผชิญกบัปัญหา
สภาพการจราจรท่ีติดขดัอย่างมาก  เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
การจราจรอย่างรวดเร็วจนตอ้งติดตั้งสญัญาณไฟจราจรเพ่ือแก้ไขปัญหา 
แต่วงเวียนสมยัใหม่ประสบความส าเร็จอย่างมากส าหรับการใช้ในเมือง
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีการใช้วงเวียนส าหรับควบคุม
การจราจรบริเวณทางแยกอยา่งแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและได้
มีการท าการวิจยัอย่างต่อเน่ือง  ปัจจุบันได้มีเอกสารงานวิชาการและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศ 

ส าหรับประเทศไทยหลงัจากปี พ.ศ. 2510 วงเวียนบางแห่งไดถู้ก
เปล่ียนไปเป็นทางแยกท่ีใช้สัญญาณไฟจราจร และบางแห่งก็ไดถู้กติดตั้ง
สญัญาณไฟ  เน่ืองมาจากปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเกินกว่า
ปริมาณความจุของวงเวียนท่ีจะรองรับได้  จึงท าให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขดั  จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้การใช้วงเวียนเพ่ือควบคุมทาง
แยกในประเทศไทยขาดการยอมรับและขาดความเช่ือมัน่จากเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง  จึงท าให้ปริมาณวงเวียนท่ีเคยมีอยูเ่ดิมลดน้อยลงเร่ือยๆ  ทั้งๆท่ี
ปริมาณความจุก็ยงัมีเพียงพอและสภาพการจราจรก็อยูใ่นระดบัดี 

จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่  ในหลายประเทศไดมี้การใช้วงเวียน
เพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและไดรั้บความส าเร็จอยา่งน่าพอใจ  
ดงัเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีวงเวียนได้กลายเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจใน
ระบบการขนส่งซ่ึงตรงกันขา้มกับประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามการ
เลือกใช้ประเภทของทางแยกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม  ดงันั้นการศึกษาการใช้วงเวียนเพ่ือควบคุมทางแยกจึง

เป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะและสภาพการใช้งานท่ีแท้จริง
เพื่อให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

 

3. ทฤษฎแีละหลกัการ 
วงเวียนเป็นชนิดของทางแยกท่ีให้การจราจรไหลไปรอบๆ

ศูนยก์ลางของวงเวียน  จึงไม่สามารถบอกได้ว่าทางใดเป็นทางเร่ิมต้น  
ดงันั้นรถในวงเวียนทุกคนัจะถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้และไดไ้ปก่อนเสมอ 

วงเวียนถูกแนะน าส าหรับการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

1. เพื่อปรับปรุงความปลอดภยัของการจราจรบนทอ้งถนน  ท่ี
มกัจะเกิดจาก 

 -   การขบัข่ีดว้ยความเร็วสูงผ่านบริเวณทางแยก 
 -  การฝ่าฝืนกฎบริเวณทางแยก 
 -  ทศันวิสยัท่ีไม่ดีบริเวณทางแยก 
2. เพ่ือลดความเร็วของผูข้บัข่ีเม่ือผา่นบริเวณทางแยก 
3. เพื่อพฒันาให้ทางแยกสามารถรองรับปริมาณการจราจร

ไดม้ากข้ึน 
4. เพ่ือลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชบ้  ารุงรักษาสญัญาณไฟจราจร 

3.1  หลกัการท างานของวงเวยีนทีช่่วยให้เกดิความ
ปลอดภัย   

3.1.1.  การลดจ านวนจุดขัดแย้งในทางแยก 
จากการเปรียบเทียบจุดขดัแยง้บริเวณทางแยก  พบว่าทางแยก

มีปริมาณจุดขดัแยง้ 32 จุด  แต่วงเวียนมีจุดขดัแยง้เพียง 8 จุด ท าให้
ปลอดภยัข้ึน ดงัภาพ 

รูปที่  1 เปรียบเทียบจ านวนจุดขดัแยง้ระหวา่งส่ีแยก  กบัวงเวียน 
ท่ีมา  :  Balint P. , Csaba K. , Pichai T. และคณะ. ROUNDABOUTS – 
PREPARATION OF A DESIGN  GUIDELINE   FOR THAILAND.  :  
p.5  Figure 3.  
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3.1.2  การลดความเร็วของยานพาหนะเมื่อเข้าสู่ทาง
แยก 

จากการเคล่ือนท่ีเป็นแนวโค้ง ตามสภาพของลักษณะทาง
เรขาคณิตของวงเวียน ท าให้ผูข้บัข่ีตอ้งระมดัระวัง และลดความเร็วลง 
พบว่าความเร็วก่อนเขา้สู่วงเวียน อยู่ระหว่าง 40-70 กิโลเมตร / ชั่วโมง 
และความเร็วในวงเวียน อยูร่ะหวา่ง 25-40 กิโลเมตร / ชัว่โมง  ท าให้ผูข้บั
ข่ีตอ้งระมดัระวงัและลดความเร็วลง  จึงท าให้มีความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 

 
 

รูปที่  2  แผนภูมิแสดงความเร็วของรถยนตท่ี์เขา้สู่วงเวียน 
ท่ีมา  :  Balint P. , Csaba K. , Pichai T. และคณะROUNDABOUTS – 
PREPARATION OF A DESIGN  GUIDELINE   FOR THAILAND.  :  
p.5  Figure 4 

 
Department of Transport ( United Kingdom ) ( 1995 ) ได้

รายงานว่าโอกาสท่ีคนเดินเทา้จะถูกรถชนเสียชีวิตแปรผนัตามความเร็ว
ของรถยนตท่ี์เขา้มาชน 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นตโ์อกาสการสูญเสียชีวิตจากการถูกรถชน 
ท่ีความเร็วต่างกนั 

ท่ีมา : Robinson, B.W. 2000 “Roundabouts: An Informational Guide”, 
FHWA-RD-00-067, Exhibit 2 - 2, p.25 

นอกจากน้ีขอ้ดีของวงเวียนในดา้นความปลอดภยั  ไดแ้ก่ 
1. การง่ายในการจดจ าและท าความเขา้ใจในเส้นทาง 
2. คนเดินขา้มถนนก็จะมีความปลอดภยัมากข้ึนและขา้มถนนไดง่้ายข้ึน  
เน่ืองจากผูข้บัข่ียานพาหนะขบัข่ีดว้ย   ความเร็วต ่า 
 

3.2  การเลอืกใช้วงเวยีน   
 3.2.1  หลกัการพจิารณาการเลอืกใช้วงเวยีน 

การท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้วงเวียนเพ่ือแกปั้ญหาทางแยกนั้นจะตอ้ง
พิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วยรวมทั้งการตดักนัของประเภทของ
ถนนดว้ย  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากดงัแสดงในตาราง  ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1 การประเมินสภาพความเหมาะสมของการใชว้งเวียนในพ้ืนท่ี

ต่างๆ 

หมายเหตุ   A  =  เหมาะสมมาก B  =  อาจจะเหมาะสม      
C  =  ไม่น่าจะเหมาะสม 

ท่ีมา  :  AUSTROAD. 1993. Guide to Traffic Engineering 
Practice, Part 6 – Roundabout, Sydney. 

     

3.2.2 การใช้วงเวยีนจะเหมาะสมกบัสภาพการต่อไปนี ้
 -  ทางแยกท่ีไม่ไดติ้ดตั้งสญัญาณไฟ ทางแยกท่ีก าหนดทางเอก 
และทางโท สามแยกซ่ึงมีความล่าช้าในทางโทมาก การใช้วงเวียนจะท า
ให้ความล่าชา้ในทางโทลดลง แต่จะเพ่ิมความล่าชา้ให้กบัทางเอก 
 -  ทางแยกท่ีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแลว้พบว่ามีความล่าช้า
มากกว่าในการใช้วงเวียน มีวงเวียนจ านวนมากท่ีรองรับความจุได้
ใกล้เคียงกบัทางแยกท่ีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแต่มีความล่าช้าน้อยกว่า
และปลอดภยัมากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลานอกชัว่โมงเร่งด่วน 
 -   วงเวียนจะช่วยให้ทางแยกท่ีมีรถเล้ียวขวามากสามารถ
เคล่ือนตวัไดดี้ 

-   ทางแยกท่ีมีมากกว่า 4 ขา การใช้ป้ายหยดุหรือป้ายให้ทาง
เพ่ือก าหนดล าดบัการเคล่ือนท่ีบริเวณทางแยกท่ีมีมากกว่า 4 ขา มกัจะเป็น
ปัญหาเพราะผูข้บัข่ีเกิดความสับสนไดง่้าย ในขณะท่ีถา้ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรก็จะตอ้งก าหนดจงัหวะสญัญาณไฟมากข้ึนและตอ้งคอยมากข้ึน 
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-  ส าหรับทางแยกระหวา่งถนนรวมและกระจายการจราจรตดั
กบัถนนเขา้ออกพ้ืนท่ี ท่ีปริมาณจราจรไม่มาก แต่มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุ
บ่อย ควรปรับปรุงโดยใชว้งเวียน 

 -  ทางแยกระหว่างถนนสายหลกัท่ีอยูห่่างจากยา่นชุมชนกบั
ถนนระหว่างเมืองท่ียานพาหนะจะใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถเล้ียว
ขวามาก ควรใชว้งเวียนเพื่อควบคุมทางแยก 

 

4.  ตวัอย่างของวงเวยีน 
4.1  Mini Roundabouts 
จะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง 13-22 เมตร  เกาะตรงกลางวงเวียน

สามารถขบัรถผา่นไปได ้ ทางเทา้ควรมีพ้ืนผิวและสีท่ีแตกต่างจากวงเวียน 
 

 
 

รูปที่  4  ตวัอยา่ง  Mini Roundabouts 
 

4.2  Compact One Lane Roundabouts 
จะมีเส้นผ่าศูนยก์ลางระหว่าง 26 - 50 เมตร  เกาะกลางของวง

เวียนไม่สามารถขบัรถผ่านไปได ้ แต่จะมีพ้ืนท่ีให้รถบรรทุกหรือรถคนั
ยาวๆ สามารถไต่ข้ึนไปได ้(truck apron)  ท  าให้รถบรรทุกสามารถเขา้วง
เวียนไดง่้ายข้ึน 

 

 
 

รูปที่  5  ตวัอยา่ง  Compact One Lane Roundabouts 

4.3  Multilane  Roundabouts 
จะมีทางเขา้-ออกวงเวียนอยา่งน้อย 2 เลน  และมีวงการเคล่ือนท่ี

รอบๆวงเวียนมากกว่า 1 เลน  สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้
มากกว่าวงเ วียนแบบ 1 เลน  แต่จะมีปัญหาด้านความปลอดภัย  
โดยเฉพาะเม่ือรถในเลนดา้นในตอ้งการออกมา  อาจจะเกิดอุบติัเหตุข้ึน
ได ้

 

 
 

รูปที่ 6  ตวัอยา่ง  Multilane  Roundabouts 
 

5. กรณศึีกษา 
 จากการศึกษาปัญหาการจราจร  ได้ทราบพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา
จราจรซ่ึงท าให้เกิดจราจรติดขดัและเกิดอุบติัเหตุข้ึนบ่อยคร้ังบริเวณทาง
แยก  จึงเสนอให้ใชว้งเวียนเพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก  โดยจะ
ท าการศึกษา  2  จุด  คือ  

1.ทางแยกบริเวณสวน 72 พรรษา จงัหวดัสงขลา 
 2.ทางแยกบริเวณโรงแรมเจบี  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 5.1  กรณศึีกษาทางแยกบริเวณสวน 72 พรรษา 
จงัหวดัสงขลา 
 

 
 

รูปที่  7  ต าแหน่งของทางแยกบริเวณสวน 72พรรษา จงัหวดัสงขลา 
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รูปที่  8 ทางแยกบริเวณสวน 72 พรรษา จงัหวดัสงขลา 
 

 
 

รูปที่  9 การใชว้งเวียนจ าลองบริเวณสวน 72 พรรษา จงัหวดัสงขลา 
 

5.2 กรณีศึกษาทางแยกบริเวณโรงแรมเจบี  อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

 
 

รูปที่  10  ต าแหน่งทางแยกบริเวณโรงแรมเจบี  อ าเภอหาดใหญ่     
จงัหวดัสงขลา 

 

 
 
รูปที่  11  ทางแยกบริเวณโรงแรมเจบี  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

 
 

รูปที่  12 การใชว้งเวียนจ าลองบริเวณโรงแรมเจบี  อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

 

6. สรุป 
จากการการศึกษาการใชว้งเวียนเพ่ือแกปั้ญหาจราจรจากประเทศ

ในยโุรปพบวา่สามารถลดความรุนแรงของอุบติัเหตุ  การลดความเร็วเม่ือ
ผ่านวงเวียน  เพ่ิมความปลอดภยัให้คนเดินเทา้ได้  หากสามารถน าการ
ออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัประเทศไทย  วงเวียนสามารถ
แกปั้ญหาการจราจรได ้

 

7. กติตกิรรมประกาศ 
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  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีให้การสนบัสนุนทุนคน้ควา้วิจยั 
ศ.ดร.พิชยั  ธาณีรณานนท์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีให้

ค  าแนะน า ขอ้มูลต่างๆ ขอเสนอแนะท่ีดีตลอดมา    
โครงการวิจยัร่วมระหว่างประเทศไทยกบัยุโรปท่ีเป็นคู่มือใน

การออกแบบวงเวียนส าหรับประเทศไทย   
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