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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาเกี$ ย วกับ การจัด การจราจรของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต ซึ$ งได้มี ก ารติ ด ตั-ง
กลยุทธการสยบการจราจรในลักษณะสันชะลอความเร็ วที$ตาํ แหน่ งต่าง ๆ รวมมากกว่า 60 ตําแหน่ ง เพื$อให้ลด
ปั ญหาในเรื$ องความเร็ วของยานพาหนะ เพื$อเพิ$มความปลอดภัย และลดอุบตั ิเหตุที$เกิดบ่อยครั-ง โดยเฉพาะที$สี$แยก
แม้จะติดตั-งสันชะลอความเร็ วที$สี$แยกแล้ว ก็ยงั สามารถพบเห็นการชนกันของยานพาหนะ ในการศึกษานี- จึงได้ให้
ความสําคัญ มุ่งสํารวจความเร็ วของยานพาหนะที$แล่นผ่านสันชะลอความเร็ วที$ 85 เปอร์ เซนต์ไตล์ ที$บริ เวณสี$ แยก
ซึ$งปรากฏว่ามีแนวโน้มการเพิ$ม-ลดความเร็ วในแนวทางเดียวกัน โดยยกตัวอย่างมาแสดงให้เห็น ผลการศึกษาพบ
ข้อ บกพร่ อ งที$ สํา คัญ ของสัน ชะลอความเร็ ว ที$ มี ก ารใช้งานในปั จ จุ บัน ได้แ ก่ ตํา แหน่ ง ขนาดและรู ป ทรงไม่
เหมาะสม ทําให้มีการเพิ$มความเร็ วของยานพาหนะในจุดบริ เวณที$ตอ้ งการให้ชะลอความเร็ ว
คําสําคัญ: กลยุทธการสยบการจราจร สันชะลอความเร็ ว การจัดการจราจร

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
ประยุกต์ใช้กลยุทธการสยบการจราจร [2], [3] และมี
กลุ่มต่อต้านการใช้กลยุทธการสยบการจราจรด้วยเหตุ
ผลต่าง ๆ เช่นเดียวกัน (เช่น [4])

1. บทนํา
อุบตั ิเหตุจราจรก่อให้เกิดการสู ญเสี ยต่อชีวิต
ทําให้มีผูบ้ าดเจ็บ พิการ และก่อให้ทรัพย์สินเสี ยหาย
จํา นวนมากในแต่ล ะปี เมื$ อพิ จ ารณาถึ งสาเหตุ ข อง
อุบตั ิเหตุจราจรแล้ว จะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้
ถนนของผูข้ บั รถรวมทั-งความเร็ วที$สูงของยานพาหนะ
เป็ นปั จจัยสําคัญของการเกิ ดอุบตั ิเหตุที$รุนแรง ไม่ว่า
จะเป็ นการฝ่ าฝื นป้ ายและเครื$ องหมายจราจร รวมทั-ง
กรณี ที$เกิดอุบตั ิเหตุที$จุดขัดแย้งบริ เวณทางแยก ในเขต
พื-นที$ชุมชน ปั ญหาเหล่านี-จะลดลงหากมีการปรับปรุ ง
การจัดการจราจรโดยกลยุทธการสยบการจราจร ซึ$ ง
เป็ นมาตรการสํา คัญ อย่า งหนึ$ งทางด้า นวิ ศ วกรรม
จราจร โดยเฉพาะชนิ ด speed humps ที$ได้มีการใช้
อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา
ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอื$น ๆ [1]
ทั-งนี-กลยุทธการสยบการจราจรสามารถที$จะ
ช่ วยลดความเร็ ว ของยวดยาน อัน ส่ งผลให้ลดความ
รุ นแรงของอุบตั ิเหตุการจราจรที$เกิดกับผูใ้ ช้ถนน ไม่
เพียงแต่ผูใ้ ช้รถยนต์หรื อจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
แต่ยงั ประกอบด้วย ผูใ้ ช้รถจักรยานและคนเดินเท้าอีก
ด้วย นอกจากนี- แล้วยังเป็ นการเพิ$มคุณภาพชี วิตโดย
การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์อนั เนื$ องมาจาก
การจราจรที$สร้างผลกระทบต่อชุมชนที$มีรถยนต์แล่น
ผ่ า นอัน ได้แ ก่ เสี ย งรบกวน ความสั$ น สะเทื อ นอัน
เนื$ องมาจากความเร็ วของรถขนาดใหญ่ ในขณะที$ มี
รายงานปั ญหามลภาวะทางอากาศอันเนื$ องมาจากการ

2. ความสํ าคัญของปัญหา
ในการจัด ระบบการจราจรชุ ม ชนภายใน
พื-นที$ สถานศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต (มธ. รังสิ ต) นั-น เนื$องจากการใช้ประโยชน์ของ
พื-นที$ มีหลายรู ปแบบ ที$ ไม่เพียงแต่เป็ นสถานที$ ศึกษา
เท่านั-น ยังเป็ นพื-นที$ สําหรับให้บริ การทางการแพทย์
สนามกีฬาขนาดใหญ่ และมีพ-ืนที$พกั อาศัยรวมอยูด่ ว้ ย
การเข้าสู่ พ-ืนที$ ของอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เป็ นการใช้การขนส่ งทางถนนเป็ นหลัก เนื$ องจากมี
ความสะดวกในการเข้า สู่ พ-ื น ที$ ซึ$ งเป็ นระบบการ
ขนส่ งที$ได้รับความนิ ยมในการเดินทางภายในชุมชน
ทั-งนี- มีรูปแบบการเดินทางบนถนนประกอบด้วย การ
เดิ นเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ รถบริ การภายใน มธ.
รถยนต์ ส่ ว นตัว รถโดยสาร รั บ -ส่ ง บุ ค ลากร รถ
โดยสารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) สํา หรั บ
เส้นทางที$อยูใ่ นพื-นที$มีลกั ษณะเป็ นถนน 2 ช่อง จราจร
2 ทิศทาง และถนน 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ในเส้นทาง
หลักบางส่ วน การจัดระบบการจราจรไม่มีการจํากัด
ประเภทยานพาหนะในการเข้า ถึ ง พื- น ที$ แ ละการจัด
เส้ น ทางการเดิ น รถมี ล ั ก ษณะที$ ส วนทางกั น ได้
ลักษณะทางกายภาพของจุดตัดถนนบริ เวณทางแยก
ไม่มีการลดจุดขัดแย้งที$ อาจก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุจราจร
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นอกจากนั-นบริ เวณที$ เป็ นจุดคับคัง$ ของการจราจรที$
เป็ นแหล่ ง ชุ ม ชนไม่ มี ก ารควบคุ ม ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะที$ แ ล่ นเข้าสู่ พ-ื น ที$ ลัก ษณะทางกายภาพ
ดังกล่าวพบในหลายจุดของมหาวิทยาลัย ซึ$งนับว่าเป็ น
ลัก ษณะการใช้ ถ นนร่ ว มกั น ที$ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยแก่ผูใ้ ช้เส้นทางอันมีผลต่อคุณภาพชี วิตของ
นักศึ กษา บุคลากร และประชาชนทัว$ ไป ที$ เข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื-นที$

กันสําหรั บส่ วนที$ เชื$ อมต่อกับทางเดิ น มาเป็ นเวลา
ประมาณ 10 ปี หลังการติดตั-งสันชะลอความเร็ ว
ชนิ ด Speed Bump บริ เวณทางแยก ทําให้ความถี$ใน
การเกิ ด อุบัติเหตุ ได้ลดลงไปมาก แต่ยงั สามารถพบ
เห็นอุบตั ิเหตุเกิดขึ-นบ่อยครั-ง ดังตัวอย่างแสดงในรู ปที$
1 ทําให้การศึ ก ษานี- พยายามค้นหาสาเหตุ(เพื$อขจัด
อุบตั ิเหตุรถชนท้ายที$เกิดขึ-น)และเสนอแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาอัน เกี$ ย วเนื$ อ งที$ จ ะเพิ$ มประสิ ท ธิ ภาพของสัน
ชะลอความเร็ วที$ติดตั-งบริ เวณสี$ แยก

3. กลยุทธการสยบการจราจร
กลยุท ธการสยบการจราจรเป็ นวิธี จัด การ
การจราจรที$ แ ตกต่ า งไปจากการปรั บ รู ป เส้ น ทาง
(route modification) อุ ป กรณ์ ค วบคุ มการจราจร
(traffic control devices) และ การออกแบบและ
ปรับปรุ งสภาพถนน (Streetscaping) โดยกลยุทธการ
สยบการจราจรเป็ นมาตรการเพื$อให้ผูข้ บั ขี$ ยวดยาน
พาหนะต้ อ งบั ง คั บ ตั ว เองให้ ป ฏิ บั ติ ตาม (selfenforcement) [5, หน้า 2-3] โดยไม่จาํ เป็ นต้องมี
เจ้าหน้าที$ดูแล
การแบ่ ง กลยุท ธการสยบการจราจร โดย
อาศั ย วัต ถุ ป ระสงค์ จ ากผลกระทบที$ ค าดการณ์
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มาตรการ
เชิงควบคุมปริ มาณจราจร (Volume control measures)
2) มาตรการเชิ งควบคุ ม ความเร็ วจราจร (Speed
control measures) 3) มาตรการเชิงผสม (Combined
measures) ซึ$งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที$ 1
มาตรการเชิงควบคุมความเร็ วจราจร (Speed
control measures) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื$อแก้ปัญหา
ความเร็ ว ยานพาหนะที$ สัญจรไปมา โดยการบัง คับ
ยวดยานให้เบี$ ยงตัวในแนวดิ$ ง (Vertical Deflection)
บัง คับ ยวดยานให้ เ บี$ ย งตัว ในแนวราบ (Horizontal

รู ปที 1 ร่ องรอยการเกิดอุบตั ิเหตุที$พบได้บ่อยจากการ
ชนท้า ยบริ เ วณที$ ติด ตั-งสัน ชะลอความเร็ ว บริ เวณสี$
แยก (ถนน 2 ช่อง จราจร 2 ทิศทาง)
ปั ญหาหลักที$ เกี$ ย วเนื$ องกับ การจราจรของ
ม ธ. รั ง สิ ต คื อ ปั ญ ห า ค วาม เ ร็ ว แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ยานพาหนะ ดังนั-นการวางแผนจัดการจราจรภายใน
มธ. รั ง สิ ต เป็ นการพัฒ นารู ป แบบการใช้พ-ื น ที$ ข อง
ถนนร่ วมกันโดยมุ่งให้ความสําคัญต่อคนเดินเท้ามาก
ขึ-นเนื$ องจากเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ถนนส่ วนใหญ่ภายใน มธ.
รั ง สิ ต ที$ ส ามารถสั ง เกตได้ โดย มธ. รั ง สิ ต ได้
พยายามแก้ไขปั ญหาลดอุบตั ิ เหตุเพิ$มความปลอดภัย
ให้แก่คนเดินเท้าและผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ ด้วยการลด
ความเร็ วและปริ มาณจราจรลง โดยเฉพาะบริ เวณจุด
ขัด แย้ง ที$ เ ป็ นทางแยกต่ า ง ๆ โดย มธ. รั ง สิ ต ได้
ตัด สิ น ใจใช้ “กลยุท ธ์ ก ารสยบการจราจร (Traffic
Calming)” ด้วยสันชะลอความเร็ ว ชนิ ด Speed Bump
และแบบผสม Speed Bump และ Speed Table วางต่อ
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Deflection) ทํา ให้ พ-ื น ที$ ผิ ว ทางแคบ (Horizontal
narrowing) ห รื อ อุ ป กร ณ์ รู ปแบ บอื$ น ๆ ส่ วน
มาตรการเชิงควบคุมปริ มาณจราจร (Volume control
measures) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื$อแก้ปัญหาปริ มาณ
การสัญจรของยวดยาน โดยการก่อให้เกิดความติดขัด
ไม่สะดวกสบาย เพื$อให้ผขู ้ บั ขี$เปลี$ยนไปเลือกเส้นทาง
สัญ จรอื$ น ที$ เ หมาะสมกว่า แทน ในทางปฏิ บัติ แ ล้ว
ความแตกต่ า งระหว่า งมาตรการทั-ง สองแบบนี- ไม่
เด่นชัด เนื$องจากมาตรการเชิงควบคุมความเร็ วจราจร
มัก จะทํา ให้ ผู ้ข ับ ขี$ เ ลื อ กที$ จ ะเปลี$ ย นไปใช้เ ส้ น ทาง
สัญจรอื$น ขณะที$ มาตรการเชิงควบคุมปริ มาณจราจร
ส่ วนมากจะชะลอความเร็ วของยวดยาน [6] สําหรับ
มาตรการเชิ ง ผสมเป็ นการผสมผสานระหว่ า ง
มาตรการทั-งสอง

4. ชนิ ดของสั นชะลอความเร็ ว: ลักษณะ และ
ความสามารถในการชะลอความเร็ว
สั น ชะลอความเร็ ว จัด เป็ นอุ ป กรณ์ บัง คับ
ยวดยานให้เบี$ ยงตัวในแนวดิ$ ง (Vertical Deflection
devices) โดยทัว$ ไปแล้ว ยวดยานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถแบบอื$น ๆ
ที$ ติดตั-งระบบกันสะเทื อนของรถแบบคานแข็ง หรื อ
เกื อบแข็ง (rigid or near-rigid suspensions) จะมี
โอกาสได้รั บ ความเสี ยหายและสู ญ เสี ย การควบคุ ม
จาก speed bump และ speed hump ได้มากกว่า
ยวดยานที$ ติ ด ตั- งระบบกั น สะเทื อ นของรถแบบ
flexible suspensions อย่างไรก็ตามยวดยานที$ติดตั-ง
ระบบกันสะเทือนของรถแบบคานแข็ง หรื อเกือบแข็ง
มีโอกาสที$จะได้รับความเสี ยหายจาก speed humps ที$
น้อยกว่า speed bumps [7] โดยมีอุปกรณ์กลยุทธการ
สยบการจราจรประเภทสันชะลอความเร็ ว ที$ สํา คัญ
ได้แก่ speed bumps, speed humps, speed table และ
raised crosswalks

ตารางที 1 กลยุทธการสยบการจราจรในรู ปแบบต่าง ๆ (เช่น [5], [6])
มาตรการเชิงควบคุมความเร็วจราจร (Speed control measures)
อุปกรณ์บงั คับยวดยานให้เบี$ยง อุปกรณ์บงั คับยวดยานให้เบี$ยง
อุปกรณ์ที$ทาํ ให้
ตัวในแนวดิ$ง
ตัวในแนวราบ
พื-นที$ผิวทางแคบ
(Vertical Deflection)
(Horizontal Deflection)
(Horizontal Narrowing)
- Speed Humps (road humps - Traffic Circles
- Neck downs
or undulations)
(intersection islands)
- Center Island Narrowings
- Speed Tables (trapezoidal
- Roundabouts
- Chokers
humps, speed platforms)
- Chicanes
- Raised Crosswalks
- Lateral Shift
(pedestrian crossings)
- Realigned Intersections
- Raised Intersections
- Textured Pavements
- Speed Lumps
- Speed Cushion
- Split Speed Hump
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ตารางที 1 กลยุทธการสยบการจราจรในรู ปแบบต่าง ๆ (เช่น [5], [6]) ต่อ
มาตรการเชิงควบคุมปริมาณจราจร (Volume control measures)

-

-

อุปกรณ์รูปแบบอื$น ๆ (Other Measures)
อุปกรณ์บงั คับให้หนั เห (Divertive) หรื อ
จํากัดขอบเขตพื-นที$การสัญจร (Restrictive)
Full Street Closures (cul-de-sacs, or dead ends)
- Star Diverter
Half Closures (partial closures, or one-way closures)
- One Way - Two Way
Diagonal Diverters (full diverters, or diagonal road
- Truncated Diagonal Diverter
closures)
- Star Diverters
Median Barriers (median diverters, forced turn islands,
island diverters)
Forced Turn Islands (forced turn channelizations, pork
chops)
มาตรการเชิงผสม (Combined measures)
ตัวอย่างอุปกรณ์รูปแบบผสม (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

(immediate and specific hazard) โดยเฉพาะผูข้ บั ขี$
จักรยาน จักรยานยนต์ รถดับเพลิง และประเภทอื$น ๆ
รวมทั-งการก่ อให้เกิ ดมลพิษเนื$ องจากการเร่ งเครื$ อ ง
หลังขับผ่านอุปกรณ์น- ี [8]

4.1 อุปกรณ์ Speed Bumps
เมื$ อพิจารณามองดู ภาพตัดขวางของ speed
bumps โดยทัว$ ไป จะพบว่า พื-นถนนจะถูกยกสู งขึ-น
ประมาณ 7.6-15 เซนติเมตร (3-6 นิ-ว) และมีระยะฐาน
กว้าง (travel length) ประมาณ 30-90 เซนติเมตร (1-3
ฟุต) โดยทัว$ ไปในสหรัฐอเมริ กา speed bumps จะถูก
ติดตั-งในบริ เวณพื-นที$จอดรถ และ บนถนนส่วนบุคคล
ทั-งนี- ความเร็ วของยวดยาน ณ จุดที$ผ่าน speed bumps
จะอยูป่ ระมาณ 8 km/hr หรื อ น้อยกว่า [1]
ผู ้ใ ช้ ย วดยานบางส่ ว นได้แ สดงความไม่
พอใจต่ อ การติ ด ตั-ง อุ ป กรณ์ ช นิ ด นี- เพราะมองว่ า
อุ ป กรณ์ น- ี ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายเฉพาะอย่า งได้ทัน ที

4.2 อุปกรณ์ Speed Humps
อุปกรณ์ speed humps อาจเรี ยกว่า road
humps หรื อ undulations ซึ$ งรู ปแบบหน้าตัดอุปกรณ์
Speed hump ที$ ได้รับความนิ ยมในสหรั ฐอเมริ กา
ได้แก่ รู ปแบบที$ เรี ยกว่า Watts profile hump ซึ$ ง
พัฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and Road
Research Laboratory ซึ$ งเมื$ อ พิ จ ารณามองดู ภ าพ
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โดยทัว$ ไปในสหรัฐอเมริ กา speed humps
จะถูกติดตั-งในบริ เวณพื-นที$ชุมชน และ เขตที$พกั อาศัย
ทั-งนี- ความเร็ วของยวดยาน ณ จุดที$ผ่าน speed humps
จะอยู่ป ระมาณ 24 km/hr หรื อ น้อยกว่า และมี
ความเร็ วระหว่างระบบ speed humps (series of
humps) อยูท่ ี$ประมาณ 40-48 km/hr ทั-งนี-ความเร็ วของ
ยวดยานขึ-นอยูก่ บั รู ปร่ างพื-นผิวของ speed humps เช่น
โค้งรู ปซายน์ (sinusoidal) โค้งรู ปวงกลม (circular)
โค้งรู ปพาราโบลิค (parabolic) หรื อ เอียงขึ-นและเป็ น
สันราบ (flat-topped) ดังแสดงในรู ปที$ 2
การเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ speed bump และ
speed hump ในรู ปที$ 3 การที$ speed hump จะมีฐานที$
ยาวกว่า speed bump ประมาณ 4-12 เท่า ทําให้
ยานพาหนะที$ ข ับ ผ่า น speed hump มี ค วามรู ้ สึ ก ที$
สบายกว่า

ตัดขวางของ speed humps (Watts profile) จะพบว่า
พื-นถนนจะถูกยกสูงขึ-นประมาณ 7.6-10.2 เซนติเมตร
(3-4 นิ- ว) และมี ระยะฐานกว้างประมาณ 3.66 เมตร
(12 ฟุต) และอาจยาวถึง 4.2 เมตร (14 ฟุต) มีผิวโค้งได้
หลายแบบ

รู ปที 2 แสดงภาพหน้าตัดแบบต่าง ๆ ของสันชะลอ
ความเร็ ว ประเภทอุปกรณ์ speed humps [9]

รู ปที 3 การเปรี ยบเทียบสันชะลอความเร็ ว speed bump และ speed hump
ถู ก ยกสู ง และมี ร ะยะราบตรงกลางส่ ว นบน (flattopped) ของอุปกรณ์ ส่ วนนี- อาจใช้อิฐปูพ-ืน หรื อ ทํา
ให้มีลกั ษณะพื-นผิว (textured materials) แบบต่าง ๆ
ได้ หากมีการทาสี เครื$ องหมายทางข้ามจะเรี ยก speed
tables ว่า raised crosswalks หรื อ raised crossings

4.3 อุปกรณ์ Speed Tables
อุปกรณ์ Speed tables นี- บางครั- งเรี ยกว่า
trapezoidal humps หรื อ speed platforms เมื$อพิจารณา
มองดูภาพตัดขวางของ Speed tables โดยทัว$ ไป จะ
พบว่า Speed Tables เป็ น speed humps ที$พ-ืนถนนจะ
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รู ปที 4 การเปรี ยบเทียบสันชะลอความเร็ ว Speed hump (บน) และ speed table (ล่าง)
ช่วงระยะราบของอุปกรณ์ speed tables มี
ระยะความยาวเพียงพอที$ จะรองรับระยะฐานล้อของ
รถทั-งคัน (wheelbase) ได้ รู ปแบบที$ ได้รับความนิ ยม
ในสหรัฐอเมริ กา เรี ยกว่า Seminole profile ซึ$ งถูก
ออกแบบโดย Seminole County รัฐฟลอริ ดา ซึ$ งมี
ความสู ง ขึ- นจากพื- น ถนนทั$ ว ไปประมาณ 7.5-10
เซนติเมตร (3-4 นิ-ว) และมีระยะฐานกว้างประมาณ
6.61 เมตร (22 ฟุต) มีระยะผิวเอียง/โค้ง ประมาณ 1.83
เมตร(6 ฟุต) ระยะราบส่ วนกลางประมาณ 3.05 เมตร
(10 ฟุต) [5 หน้า 32-33]

บริ เวณที$ตอ้ งการลดความเร็ วยานพาหนะที$แล่นผ่าน
สามารถจําแนกได้เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ก) ทาง
ตรงที$ รถใช้ความเร็ ว สู ง ข) ก่ อ นเข้า สู่ ทางแยก ค)
ก่อนเข้าสู่ ทางโค้ง และ ง) ก่อนเข้าสู่ พ-ืนที$ ที$เป็ นย่าน
ชุมชน
สิ$ งสําคัญที$พบได้จากการขับพาหนะแล่นผ่านหรื อการ
โดยสารรถประจําทางภายในมหาวิทยาลัย คือ การตก
กระแทกของล้อหน้าและหลังของล้อรถยนต์เมื$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
กระทบกระเทือนต่อร่ างกาย บางครั-งอาจทําให้อวัยวะ
บางส่วนกระแทกกับชิ-นส่วนของรถยนต์ได้เช่นกันซึ$ ง
บั$น ทอนคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ที$ ต ้อ งโดยสารผ่ า นสั น
ชะลอความเร็ วอย่างเห็นได้ชดั

5. การสํ ารวจและการประเมิ น สั นชะลอ
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 ศูนย์ รังสิ ต

5.1 ลักษณะหน้ าตัดของสั นชะลอความเร็ วในพื^น ที
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
รู ป แบบของสั น ชะลอความเร็ ว ในพื- น ที$
บริ เวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ได้มีการ
พัฒ นารู ป แบบอย่ า งต่ อ เนื$ อ ง สั น ชะลอความเร็ ว
จํานวนมากที$มีรูปหน้าตัดค่อนข้างเป็ น speed bump
ได้มีการพัฒนาให้มีฐานที$ กว้างมากขึ-น เข้าสู่ รูปของ

การควบคุ มการจราจรในปั จจุ บนั ของ มธ.
ศูนย์รังสิ ต พบว่า สิ$ งที$ สร้างลักษณะเด่นบนเส้นทาง
สั ญ จรภายใน มธ.ศู น ย์รั ง สิ ต คื อ การใช้สั น ชะลอ
ความเร็ วที$มีมากกว่า 64 จุด ทั-งในส่วนที$เป็ นพื-นที$ทาง
การศึ ก ษา ที$ พ ัก อาศัย และส่ ว นบริ การประชาชน
ภายนอกทั-งโรงพยาบาลและสนามกีฬา โดยติดตั-งใน
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speed hump มากขึ-น อย่างไรก็ตามสันชะลอความเร็ ว
หลายจุดยังมีลกั ษณะที$ ไม่เหมาะสมอยู่ อันสังเกตได้
จากลักษณะรอยขูดบนสัน ชะลอความเร็ ว ที$ รถแล่ น
ผ่านไป
ตัวอย่างของสันชะลอความเร็ วที$ ค่อนข้างดี ได้แก่ จุด
ที$ ติดตั-งบริ เวณ ใกล้สี$แยก ถนนป๋ วย อึ-งภากรณ์ ซึ$ งมี
ลักษณะเป็ นแบบ Watts Profile โดยหน้าตัดตามขวาง
ของสันชะลอความเร็ วเป็ นเส้นส่ วนโค้งวงกลมความ
ยาวระหว่าง 1.6 ถึง 2.0 เมตร และความสู งของสัน อยู่
ระหว่าง 55 ถึง 60 มิลลิเมตรหน้าตัด ดังแสดงในรู ป 5

ป้ ายแสดงสันชะลอความเร็ วที$ติดตั-งได้แสดงไว้ดงั รู ป
ที$ 6

รู ปที 6 ตัวอย่างการติดตั-งป้ ายแสดงสันชะลอความเร็ ว
บริ เวณถนนป๋ วย อึ-งภากรณ์
5.3 การทาสีสัญลักษณ์ บนสันชะลอความเร็ว
การทาสี ที$สันชะลอความเร็ ว ถือเป็ นปั จจัย
อี ก ประการหนึ$ งที$ สํ า คั ญ ในการแจ้ ง ให้ ผู ้ ข ั บ ขี$
ยานพาหนะได้ช ะลอความเร็ ว ของยานพาหนะที$
ตนเองขับขี$ ในปั จจุบนั สันชะลอความเร็ วในพื-นที$
มธ.รังสิ ต ได้มีการทาสี พาดลายขาวสลับเหลืองบนสัน
ชะลอความเร็ วทั-งหมด ดังแสดงในรู ป 5
รู ปที 5 ตัวอย่างหน้าตัดของสันชะลอความเร็ วบริ เวณ
ถนนป๋ วย อึ-งภากรณ์

6. การหาความเร็ วของรถทีแล่ นผ่ านสั นชะลอ
ความเร็วทีต ิดตั^งบริเวณสี แยก

5.2 การติดตั^งป้ ายแสดงสันชะลอความเร็ว
เพื$อเป็ นการแจ้งให้ผูข้ บั ขี$ยานพาหนะได้ชะลอ
ความเร็ วของยานพาหนะที$ ตนเองขับขี$ มธ. รังสิ ตได้
มีการติดตั-งป้ ายแสดงสันชะลอความเร็ วไว้ก่อนถึงสัน
ชะลอความเร็ ว อย่า งไรก็ตามระยะทางจากป้ ายถึ ง
เนินชะลอความเร็ วแต่ละจุด มีระยะที$ไม่เท่ากัน โดยมี
ระยะต่าง ๆ กัน เช่น 10, 20, และ 30m ลักษณะของ

การสํารวจเพื$อเก็บบันทึ กข้อมูลภาคสนาม
เพื$อนํามาใช้ในการคํานวณความเร็ วของรถที$ ใช้ใ น
การแล่ น ผ่ า นสั น ชะลอความเร็ ว ทั-ง ช่ ว งที$ เ ข้า สู่ สั น
ชะลอความเร็ ว และวิ$ง ออกจากสั น ชะลอความเร็ ว
คณะผูศ้ ึ กษาได้ใช้การบันทึกด้วยกล้องวีดีโอเพื$อเก็บ
ข้อมูล หลังจากนั-นนําผลที$ได้จากการบันทึกความเร็ ว
มาคํานวณความเร็ ว ของรถที$ แ ล่น ผ่า นโดยแบ่ ง เป็ น
ช่วงละ 10 เมตร รวมทั-งสิ- น 16 ช่วง โดยจําแนกเป็ น
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ก่อนเข้าสู่ สันชะลอความเร็ ว 5 ช่วง และหลังจากออก
จากสันชะลอความเร็ วตัวที$สอง 5 ช่วง ดังแสดงในรู ป
ที$ 7 ความเร็ วคํานวณได้จากเวลาที$ใช้ในการเดินทาง
ในช่วงระยะทางที$กาํ หนด (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
พฤติกรรมผูข้ บั ขี$ยานพาหนะในการใช้ความเร็ วเพื$อ
แล่นผ่านสันชะลอความเร็ ว สําหรับการจําแนกกลุ่ม
ยานพาหนะได้แบ่ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 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 )
รถจักรยานยนต์ ง) รถโดยสาร/รถบรรทุก มากกว่า 4
ล้อ การแบ่งกลุ่มยานพาหนะดังกล่าวเพื$อพิจารณาถึง
ความสั ม พัน ธ์ ข องการชะลอความเร็ วที$ มี ผ ลต่ อ
ประเภทเครื$ องยนต์และขนาดของพาหนะ จากนั-นนํา
ข้อมูลความเร็ วมาเรี ยงเป็ นอันตรภาคชั-น (จากน้อยไป
มาก) เพื$อหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ที$ 85 ของข้อมูลความเร็ ว

รู ปที 7 การเก็บข้อมูลความเร็ วรถยนต์ในช่วงวิ$งผ่าน
สันชะลอความเร็ ว ณ จุดทดสอบบริ เวณสี$ แยก ด้าน
ถนนพิทกั ษ์ธรรม
เมื$อพิจารณาข้อมูลการสํารวจความเร็ วโดย
ภาพรวมแล้วผลปรากฏว่า ตําแหน่งในการก่อสร้างสัน
ชะลอความเร็ วนี- มีว ตั ถุประสงค์เพื$อชะลอความเร็ ว
ของยานพาหนะก่อนจะเข้าสู่ สี$แยกในทุกทิศทาง และ
ผลการทดสอบปรากฏว่ า สั น ชะลอความเร็ ว นี- มี
ประสิ ทธิภาพสูงในการชะลอความเร็ วที$ระยะเข้าและ
ออกเมื$ อ ห่ า งจากสั น ชะลอความเร็ ว 20 เมตร เมื$ อ
สังเกตจากกราฟ ยานพาหนะส่วนใหญ่เมื$อวิ$งผ่านเนิ น
ชะลอความเร็ วนี- จะมีความเร็ วไม่เกิ น 20 กิ โลเมตร/
ชัว$ โมง แต่ในบริ เวณทางแยกที$ตอ้ งการให้ยานพาหนะ
แล่ น ผ่ า นด้ว ยความเร็ ว ตํ$า นั-น ไม่ เ ป็ นผล เนื$ อ งจาก
ยานพาหนะจําเป็ นต้องเร่ งความเร็ วให้สูงเพื$อแล่นผ่าน
ทางแยก ซึ$งผิดจากวัตถุประสงค์หลักของการสร้างสัน
ชะลอความเร็ วในบริ เวณนี- และสิ$ งที$ พบอีกประการ
หนึ$ ง คือ การที$ยานพาหนะได้ว$งิ ผ่านทางแยกไปแล้ว
จะต้องลดความเร็ วเพื$อผ่านสันชะลอความเร็ วอีกแห่ ง
หนึ$ ง ซึ$ งทํ า ให้ ต ้ อ งมี การชะลอความเร็ วขอ ง
ยานพาหนะอี กครั- งหนึ$ ง และอาจจะทําให้เกิ ดอุ บัติ
บริ เวณทางแยกได้ เนื$องจากรถที$วง$ิ ตามหลังมาวิ$งผ่าน

7. ผลการศึกษาและ การวิเคราะห์ ความเร็วของ
ยานพาหนะบริ เวณสั นชะลอความเร็ วทีติดตั^ง
ในบริเวณสี แยก
ตัวอย่า งสันชะลอความเร็ ว ที$ น่าสนใจและ
ติ ด ตั- งอยู่ บ นถนนสายที$ มี ความหนาแน่ นของ
การจราจรสู งได้แก่ สันชะลอความเร็ วบริ เวณสี$ แยก
ระหว่างถนนป๋ วย อึ- ง ภากรณ์ แ ละถนนพิ ทักษ์ธรรม
โดยติดตั-งบนถนนทุกด้าน เพื$อจุดประสงค์ในการลด
ความเร็ วของยานพาหนะก่อนจะวิ$งเข้าสู่ ทางแยก ดัง
แสดงในรู ปที$ 8 การศึกษาวิจยั นี- เป็ นการศึกษารถวิ$ง
ทางตรงที$ผ่านสี$ แยก ซึ$ งรถจะไม่หยุดที$ ก$ ึงกลางสี$ แยก
รถที$ วิ$ ง ผ่ า นในทิ ศ ทางตรงข้า มย่อ มมี พ ฤติ ก รรมที$
ใกล้เคียงกัน จึงรวมข้อมูลเพื$อวิเคราะห์ต่อไป
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แยกด้วยความเร็ ว ซึ$ งจากการสังเกตพบว่ามี การเกิ ด
อุบตั ิเหตุบริ เวณนี-บ่อยครั-ง ดังแสดงในรู ปที$ 1

ของยานพาหนะเพื$อแล่นผ่านทางแยกที$ตดั กัน ซึ$ งผิด
ไปจาดวัตถุประสงค์ของการใช้สนั ชะลอความเร็ ว เมื$อ
สังเกตแนวโน้มของยานพาหนะชนิดต่างๆ ที$ความเร็ ว
85 เปอร์เซ็นต์ไตล์มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันทั-งใน
ระยะที$ ลดความเร็ วและเพิ$มความเร็ ว ปกติ แล้ว
ความเร็ วที$ เหมาะสมในการผ่านชุมชนที$ มีการจราจร
คับคัง$ หรื อผูเ้ ดิ นเท้าเป็ นจํานวนมากควรไม่ เกิ น 20
กิ โ ลเมตรต่ อ ชั$ ว โมง ซึ$ งควรเป็ นความเร็ วของ
ยานพาหนะที$ แ ล่ น ผ่า นระยะ 20 เมตร เมื$ อ ผ่า นสั น
ชะลอความเร็ ว ดังนั-นจึงแนะนําให้ยา้ ยตําแหน่งของ
สันชะลอความเร็ วมาอยู่ ณ จุดติดกับแยก ดังรู ป 9 ซึ$ ง
เป็ นตําแหน่งที$เหมาะสม

รู ป ที 8 กราฟ และ ตํา แหน่ ง แสดงความเร็ ว ของ
ยานพาหนะประเภทต่ า ง ๆ ที$ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ไ ตล์ที$ 85
ณ จุดทดสอบบริ เวณสี$ แยก ด้านถนนพิทกั ษ์ธรรม

8. สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
การรายงานผลการศึ ก ษาวิจัย นี- ความจริ ง
เป็ นส่ วนหนึ$ งของการศึ กษาระบบสันชะลอความเร็ ว
ทัว$ ทั-งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยสัน
ชะลอความเร็ วเป็ นกลยุทธการสยบการจราจรที$มีการ
ใช้งาน มธ. มากที$สุดมีกว่า 60 จุด โดยเน้นการติดตั-ง
เพื$อชะลอความเร็ วของยานพาหนะก่อนเข้าสู่ ทางแยก
ทางโค้ง ทางข้ามของผูเ้ ดินเท้าและย่านที$มีการจราจร
คับ คั$ง แต่ ค วามจริ ง ที$ ป รากฏจากการศึ ก ษาโดยใช้
ตั ว แทนของสั น ชะลอความเร็ วที$ มี ก ารติ ด ตั- งที$
หลากหลาย โดยการศึ ก ษานี- รายงานลัก ษณะและ
ผลกระทบของการติดตั-งสันชะลอความเร็ วบริ เวณสี$
แยก สามารถสรุ ปพร้อมข้อเสนอแนะได้ดงั นี-

รู ปที 9 ย้ายสันชะลอความเร็ วมาอยูต่ ิดกับแยก
8.2 ลักษณะของสันชะลอความเร็ว
ระยะฐานของสันชะลอความเร็ วที$ติดตั-งใน
ขณะนี- อยูร่ ะหว่าง 1.60-2.00 เมตร ทําให้กล่าวได้วา่ มี
ลัก ษณะแบบ Speed bump ซึ$ ง สั-น กว่า ระยะห่ า ง
ระหว่างกึ$งกลางล้อ หน้า-หลัง ทําให้เกิดการกระแทก
เมื$อพาหนะแล่นผ่าน นอกจากนั-น ความสู งของสัน
ชะลอความเร็ วมีความสู งไม่เกิน 6 cm ทําให้เห็นไม่
ชัดเจน จึ งควรปรั บเปลี$ ยนลักษณะของสันชะลอ
ความเร็ วให้เป็ นแบบ Speed hump ให้มีขนาดได้ตาม
มาตรฐานสากล โดยเพิ$ ม ระยะฐานของสั น ชะลอ

8.1 ตําแหน่ งของสันชะลอความเร็ว
การวางตํา แหน่ ง ของสัน ชะลอความเร็ ว มี
ระยะห่ า งจากบริ เ วณที$ ต ้อ งการให้ ย านพาหนะลด
ความเร็ วมากกว่า 20 เมตร ทําให้มีการเพิ$มความเร็ ว
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อันเกิ ดจากการเร่ งเครื$ องยนต์หลังแล่นผ่านสันชะลอ
ความเร็ วได้อีกด้วย
นอกจากนั-น อาจพิ จ ารณาทํา ให้ สั น ชะลอ
ความเร็ วในจุดทางแยกให้มีลกั ษณะเป็ น Speed table
(ดูรูปที$ 4) โดยมีระยะราบส่ วนกลางครอบคลุมพื-นที$
ของสี$ แยก ซึ$ งจะทําให้ผูข้ บั ขี$ยานพาหนะตื$นตัว และ
สามารถลดอุบตั ิเหตุได้

ความเร็ วให้กว้างขึ-นเป็ น 3.7 m และเพิ$มให้มีความสู ง
ระหว่าง 7.5-10 cm อันจะทําให้สามารถมองเห็นได้
ในระยะไกล ซึ$ งรู ป ที$ 10 เป็ นตัว อย่า งของสั น สั น
ชะลอความเร็ ว Speed hump แบบมาตรฐาน (Watts
profile) ที$ ติ ด ตั- งในพื- น ชุ ม ชนของเมื อ ง Hamilton
ประเทศนิวซีแลนด์

9. กิตติกรรรมประกาศ
คณะผูเ้ ขียนใคร่ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ
บริ หารงานวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที$ได้อนุมตั ิ
การสนับสนุนด้านการเงินบางส่วนแก่งานวิจยั นี-

10. เอกสารอ้ างอิง
[1]
รู ปที 10 ตัวอย่างรายละเอียดสันชะลอความเร็ ว Watts
profile road hump ที$นาํ มาใช้โดยเมือง Hamilton
ประเทศนิวซีแลนด์ [10]
การเพิ$มความยาวฐานของสันชะลอความเร็ ว
ให้มากกว่าระยะห่ างระหว่างล้อหน้า-หลัง ช่วยให้ไม่
เกิ ดการกระแทกอันเป็ นข้อบกพร่ องสําคัญ ซึ$ งเป็ น
ผลดี สํ า หรั บ ยานพาหนะประเภท จั ก รยานยนต์
รถยนต์นง$ั ส่ วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก อันจะ
ช่วยลดการสึ กหรอของตัวยานพาหนะอันเกิดจากแรง
กระแทกได้อีกด้วย
ทั-งนี- แม้วา่ Speed hump จะทําให้การขับขี$
นุ่ ม นวลขึ- น ถ้า ยานพาหนะแล่ น ด้ว ยความเร็ ว สู ง
Speed hump จะให้ผลเช่นเดียวกับ Speed bump อัน
ก่อให้เกิ ดการกระแทกที$ รุนแรงต่อตัวยานพาหนะได้
[1] นอกจากนั-นยังช่วยลดระดับของเสี ยงและมลพิษ

[2]

[3]

70

EIizer Jr., R. Marshall. Summary of a
Proposed Recommended Practice Guidelines
for the Design and Application of Speed
Humps. Prepared by ITE Technical Council
Task Force on Speed Humps of the Institute
of Transportation (ITE) Engineers Technical
Council. ITE Journal, May, pp.11-15. 1993.
[http://www.ite.org/traffic/documents/JEA93
A11.pdf, Accessed: June, 2010].
Marston, Paul, "Humps Increase Exhaust
Fumes," UK News: Electronic Telegraph,
January 14, 1998
Kuntscher, Jean-Martin, "Speed Bumps
Cause Ten Times More Air Pollution,"
Alliance Internationale De Tourisme,
Federation Internationale De L'automobile,
September 6, 1994.

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

[4]

[5]

[6]

[7]

Traffic Engineer of the City of Sandusky,
Ohio. 2005. http://www.ci.sandusky.oh.us/
engineering/PDF/trafficcalming.pdf, Accessed: June, 2010.
[8] Chadda, Himmat S. and Seward E. Cross.
1985. Speed (Road) Bumps: Issues and
Opinions. Journal of Transportation Engineering, Vol. 111 , No. 4, pp. 410-418, July,
1985,. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-947X (19
85)111:4(410)
[9] City of Toronto. “Installation of Speed
Humps on City Streets,” Toronto, ON,
Canada, July 1997.
[10] Hamilton City. Watts Profile Road Hump
Detail. Development Manual, Hamilton City
Council, Work & Services Group, Transportation Unit, New Zealand. 2008. http://
hamilton.co.nz/file/fileid/13943, Accessed:
July 2010.

Calongne, Kathleen. Politics of Traffic
Calming Projects. 2003. http://www.users.
qwest.net/~erinard/ traffic_calming_politics.
htm, Accessed: June, 2010.
Ewing, Reid. Traffic Calming: State of The
Practice. Prepared for the U.S. Department
of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Safety Research and
Development and Office of Human
Environment; prepared by Institute of
Transportation Engineers, FHWA-RD-99135, 244. 1999. http://www. ite.org/traffic/
tcstate.asp, Accessed: July, 2010.
TrafficCalming.org. Types of Traffic
Calming Measures. Websites sponsored by
Fehr & Peers Transportation Consultants.
2008. http://www.trafficcalming.org/measures2.html, Accessed: June, 2010.
City of Sandusky, Ohio. Traffic Calming.
Department of Engineering Services and the

71

