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แบบจาํลองสภาพจราจรระบบขนส่งสาธารณะ: กรณศึีกษาเมืองภูเกต็ 
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บทคัดย่อ 

จงัหวดัภูเก็ตมีประชากรประมาณ 4 แสนคน แต่มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเฉล่ียมากกวา่ 13 ลา้นคนต่อปี และมี

แนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัการเดินทางในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล 60% การใชร้ถ

โดยสารสาธารณะมีปริมาณนอ้ยเพียงแค่ 6.6% ภาครัฐจึงมีแนวคิดในการยกระดบัพฒันาการให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองอยา่งย ัง่ยืน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการประยุกต์แบบจาํลองเพ่ือศึกษา

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะในเมืองภูเก็ต โดยการจาํลองสภาพจราจร

ในระดบัจุลภาคดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VISSIM กรณีศึกษาน้ีเลือกการใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต เส้นทางท่ี 2 จากตลาดส่ีมุมเมืองถึงห้างซุปเปอร์ชีป ซ่ึงการพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ให้บริการในอนาคตจะเลือกรูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ภายใตโ้ครงสร้างทางปัจจุบนั ประกอบด้วย การศึกษา

ผลกระทบปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน การปรับให้มีช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และการเปล่ียน

เสน้ทางการเดินรถใหเ้ป็นเสน้ทางการเดินรถระยะสั้น ทั้งน้ีการศึกษาผลกระทบโดยแบบจาํลองพิจารณาจากระยะเวลา

การเดินทางจากตน้ทางถึงปลายทาง ความเร็วเฉล่ียในโครงข่าย และเวลาถึงสถานีปลายทางของรถโดยสารสาธารณะ 

จากผลการวเิคราะห์พบวา่ การท่ีปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึนส่งผลใหค้วามเร็วเฉล่ียในโครงข่ายลดลง 8.6% สถานการณ์

ท่ีมีการปรับใหมี้ช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและเสน้ทางการเดินรถระยะสั้น สามารถลดระยะเวลา

การเดินทางจากเดิมไดป้ระมาณ 5 นาที 49 วนิาทีต่อคนั (หรือลดลง 5.6%) และเวลาถึงสถานีปลายทางของรถโดยสาร

สาธารณะมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 1 นาที 
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Public Transport Modeling: A Case Study of Phuket City 

 

Phatcharaphon  Yodsurang and Waressara  Weerawat* 

 

 

Abstract 

 Phuket has a population of more than 400,000 people, but more than 13 million tourists visit the island 

per year and this number increases continuously. Currently, 60% of people choose to travel by private car while public 

transport is used by just 6.6%. Therefore, the government is promoting the concept of public transport usage for 

sustainable urban development. The purpose of this study is to apply a traffic model to study the impact of changes 

in bus service operation in Phuket city via microscopic traffic simulation, VISSIM. A case study is bus service route 

2, operated by Phuket Provincial Administrative Organization (PPAO), from Si Mum Mueang Market to the Super 

Cheap Store. The changes considered for its future operation under the current infrastructure include: increase in 

traffic volumes; adjustment of bus service operation using exclusive bus lanes; and a short route. The model 

performance is to be evaluated based on the following: travel time from an originating station to a destination station; 

average speed in the network; and bus arrival time at a destination station. Findings reveal that increasing traffic 

volumes leads to approximately an 8.6% decrease in the average speed in the network. The scenario of bus service 

operation using the exclusive lane and short route shows approximately 5 minutes 49 seconds decrease in the travel 

time of bus service per vehicle (decreased by 5.6%). Arrival time at a destination station is deviated by not more than 

1 minute. 
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1. บทนํา 

 ระบบขนส่งสาธารณะเป็นการให้บริการขนส่ง

ผูโ้ดยสารทั้งภายในเขตเมืองและระหว่างเมือง สําหรับ

รูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะพิจารณาจากการ

หยุดรถเพ่ือรับส่งผูโ้ดยสาร แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท: 1) 

รถประจาํทาง (Local) จะจอดรับส่งผูโ้ดยสารทุกป้าย

หยุดรถ 2) รถเร็ว (Rapid) จะจอดรับส่งผู ้โดยสาร

ระหวา่งพ้ืนท่ี ป้ายหยดุรถจะนอ้ยกวา่รถประจาํทาง และ 

3) รถด่วน (Express) จะจอดรับส่งผูโ้ดยสารระหว่าง

เมืองจากตน้ทางไปปลายทาง [1] สําหรับรูปแบบช่อง

ทางการเดินรถโดยสารสาธารณะมี 3 ประเภทหลัก 

ได้แก่  ประเภท A เ ป็นช่องทางเฉพาะรถโดยสาร

สาธารณะ ประเภท B เป็นช่องทางเฉพาะรถโดยสาร

สาธารณะแต่ใช้ทางร่วมกับรถประเภทอ่ืนบริเวณทาง

แยกรวมทั้ งสัญญาณไฟจราจร และประเภท C เป็น

ช่องทางปกติใชท้างร่วมกบัยานพาหนะประเภทอ่ืน [2] 

 ประเทศไทยอนุญาตให้มีผู ้ประกอบการขนส่ง

ประจาํทางในเสน้ทางท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง

ทางบกกําหนดรวมทั้ งหมด 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1 

เส้นทางการขนส่งประจาํทางดว้ยรถโดยสารประจาํทาง

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง

และเส้นทางต่อเน่ือง หมวด 2 เส้นทางการขนส่งประจาํ

ท า ง ด้ ว ย ร ถ โ ด ย ส า ร  ซ่ึ ง มี เ ส้ น ท า ง เ ร่ิ ม ต้น จ า ก

กรุงเทพมหานครไปยงัจงัหวดัในส่วนภูมิภาค หมวด 3 

เส้นทางการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร ซ่ึงมี

เส้นทางระหว่างจังหวัดหรือคาบเก่ียวระหว่างเขต

จงัหวดัในส่วนภูมิภาค และหมวด 4 เส้นทางการขนส่ง

ประจาํทางดว้ยรถโดยสาร ซ่ึงมีเส้นทางระหว่างอาํเภอ

อยูภ่ายในเขตจงัหวดั 

 สาํหรับเส้นทางรถโดยสารสาธารณะภายในจงัหวดั

ภูเก็ตมี 2 หมวด ได้แก่ หมวด 1 เส้นทางภายในเขต

เทศบาลนครภูเก็ตบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัภูเก็ต หรือ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสน้ทาง 

เป็นเส้นทางจากทิศเหนือไปทิศใต ้เส้นทางบริเวณทิศ

ตะวนัตก และเส้นทางทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก ดงั

รูปท่ี 1 ส่วนหมวด 4 เส้นทางภายในจงัหวดัภูเก็ต เป็น

เส้นทางระหว่างอํา เภอเ มืองไปยังท่าอากาศย าน

นานาชาติภูเก็ต สถานีขนส่งภูเก็ต และเมืองตามชายฝ่ัง

ตะวนัตกและตะวนัออก [3, 4] 

 ในปัจจุบนัภูเก็ตมีแผนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 

โครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาจังหวดั

ภูเก็ต เร่ิมจากสถานีท่านุ่นถึงสถานีฉลอง ระยะทางรวม

ประมาณ 60 กิโลเมตร 20 สถานี [5] และโครงการระบบ

ขนส่งเสริมจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สถานี

ขนส่ง ภู เ ก็ต  ย ังไปเ มืองตามชาย ฝ่ังตะวันตกและ

ตะวันออก [6 , 7] โดยทั้ งสองโครงการครอบคลุม

เส้นทางกรณีศึกษาท่ีให้บริการรถโดยสารสาธารณะใน

ปัจจุบนัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต เส้นทางท่ี 

2 จากตลาดส่ีมุมเมืองถึงหา้งซุปเปอร์ชีป ซ่ึงเป็นเสน้ทาง

ท่ีมีผู ้โดยสารใช้บริการมากท่ีสุดในเมืองภูเ ก็ต รถ

โดยสารสาธารณะท่ีใช ้มีช่ือเรียกทอ้งถ่ินวา่ “รถโพถอ้ง” 

เป็นรถสองแถวไม้สีชมพูวิ่งรอบภายในเมืองภูเก็ต 

ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตรไป-กลบั จาํนวน 42 

ป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงจะหยุดรับผูโ้ดยสาร

ข้ึนลงทุกๆป้าย [8] 
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รูปที ่1 เสน้ทางรถโดยสารสาธารณะภายในเทศบาลนครภูเก็ตบริหารงานโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต

เส้นทางรถโดยสารสาธารณะองค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็ 

 

ตลาดส่ีมุมเมือง 

ห้างซุปเปอร์ชีป 

สถานีขนส่งภูเกต็ แห่งที ่2 

ตลาดดาวน์ทาวน์ 

บิ๊กซี 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ 

 

เกาะสิเหร่ 

 

1)    บิ๊กซี - วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ 

 
2.1) ตลาดส่ีมุมเมือง - ห้างซุปเปอร์ชีป 

 2.2) สถานีขนส่งภูเกต็ แห่งที ่2 - ตลาดดาวน์ทาวน์ 
3)   สะพานหิน - เกาะสิเหร่ 

สะพานหิน 

 

เทศบาลนครภูเกต็ 

เทศบาลตาํบลรัษฎา 

เทศบาลตาํบลวชิิต 

เทศบาลนครภูเกต็ 

ตลาดส่ีมุมเมือง 

14 

15 

13 

12 

11 
10 

9 

8 7 

6 
5 

4 

3 2 1 

16 

16) ถนนเทพกระษตัรี (402) 

15) ถนนชุมพร 
14) ถนนเยาวราช 
13) ถนนทุ่งคา 

 

12) ถนนดาํรง 

 

11) ถนนสุรินทร์ 

 

10) ถนนพงังา 

9)   ถนนติลกอุทิศ 2 
8)   ถนนอ๋องซิมผ่าย 

7)   ถนนกระ 

6)   ถนนพูนผล 

 

5)   ถนนบางกอก 
4)   ถนนเจ้าฟ้า 

3)   ถนนศักดเิดช (4023) 

 

2)   ซอยพฒันาท้องถิ่น 
1)   ถนนเจ้าฟ้าตะวนัออก (4021) 

 

สายที่ 2 ตลาดส่ีมุมเมือง - ห้างซุปเปอร์ชีป 

 

เส้นทางรถโดยสารสาธารณะ อบจ. ภูเกต็ 

ห้างซุปเปอร์ชีป 
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 ง า น วิ จั ย น้ี นํ า เ ส น อ แ น ว คิ ด ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

แบบจําลองสภาพจราจรระดับจุลภาค ในการศึกษา

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการ

เดินทางของรถโดยสารสาธารณะเส้นทางท่ี 2  ภายใต้

โครงสร้างทางปัจจุบัน โดยทาํการศึกษาผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจาก 1) ปริมาณการจราจรท่ีเ พ่ิมข้ึนจากการ

ขยายตัวของเมือง 2) การเปล่ียนรูปแบบการเดินรถ

โดยสารสาธารณะโดยการจัดให้มีช่องทางการเดินรถ

เฉพาะ และ 3) การเดินรถระยะสั้นแทนการเดินรถระยะ

ยาวในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 การจาํลองสภาพจราจรแบบระบบพลวตั (Dynamic) 

เป็นการจาํลองการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะในเครือข่าย

ถนน การวิเคราะห์แบบจําลองสภาพจราจรสามารถ

สะท้อนด้วย 3 ตัววดัประสิทธิภาพหลัก ได้แก่ ความ

ห น า แ น่ น  ป ริ ม าณก า ร จร าจร  แ ล ะ ค วา ม เ ร็ ว  ซ่ึ ง

แบบจาํลองสภาพจราจรโดยทัว่ไปสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

รูปแบบ คือ 1) ระดับมหภาค (Macroscopic) เป็นการ

จาํลองสภาพจราจรขนาดใหญ่ อธิบายถึงความสัมพนัธ์

ของตวัแปรระหว่าง ปริมาณการจราจร ความเร็ว และ

ความหนาแน่น ในกระแสการจราจร 2) ระดับมชัฌิม

ภาค (Mesoscopic) เป็นการจําลองสภาพจราจรขนาด

กลาง อธิบายถึงการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเฉล่ีย ไม่ได้

ระบุการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะแต่ละคนัในกระแส

การจราจร และ 3) ระดบัจุลภาค (Microscopic) เป็นการ

จาํลองสภาพจราจรขนาดย่อย อธิบายถึงการเคล่ือนท่ี

ของยานพาหนะแต่ละคันในกระแสการจราจร โดย

ข้ึนอยู่กับทฤษฎีการขับตามกันของยานพาหนะและ

ทฤษฎีการเปล่ียนช่องจราจร [9] 

 ปัจจุบนัการจาํลองสภาพจราจรระดบัจุลภาคมีหลาย

ซอฟตแ์วร์ท่ีใชก้นัแพร่หลาย ไดแ้ก่ AIMSUN CORSIM 

PARAMICS แ ล ะ  VISSIM จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ก า ร

เป รียบเ ทียบแบบจําลองพฤติกรรม พบว่าแต่ละ

ซอฟต์แวร์มีความสามารถใกลเ้คียงกนั [10] งานวิจยัน้ี

เลือกใช ้VISSIM เพ่ือจาํลองสภาพจราจรระดบัจุลภาค 

โดยแบบจาํลองท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนวิธี (Algorithms) 

และตรรกะ (Logic) เ พ่ือสร้างยานพาหนะท่ีโหนด

ทางเข้าโดยวิเคราะห์จากปริมาณป้อนเข้าและการ

กระจายความถ่ี โดยยานพาหนะแต่ละคนัท่ีสร้างจะถูก

กําหนดลกัษณะเฉพาะของประเภทยานพาหนะและ

พฤติกรรมคนขับ ส่วนการเคล่ือนยา้ยยานพาหนะจะ

ดําเนินการผ่านโครงข่ายจนกว่าจะถึงปลายทาง โดย

ยานพาหนะแต่ละคนัในโครงข่ายจะเคล่ือนท่ีตามหลกั

ทฤษฎีการขบัตามกันของยานพาหนะ และทฤษฎีการ

เปล่ียนช่องจราจร เพ่ือให้การขบัข่ีในแบบจาํลองสภาพ

จราจรระดบัจุลภาคมีความปลอดภยั [11] 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

สภาพจราจรระดบัจุลภาค  พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มี

การวัดประสิทธิภาพในแง่ระยะเวลาการเดินทาง 

ความเร็วรถ ความล่าชา้ แถวคอย ปริมาณการจราจรใน

โครงข่าย และการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ 

 งานวจิยัในประเทศอินเดียมีการประยกุตใ์ช ้VISSIM 

เพ่ือศึกษาผลกระทบจากช่องทางการเดินรถเฉพาะรถ

โดยสารสาธารณะในระยะทางท่ีเหมาะสมก่อนหยดุรอ

สัญญาณจราจรท่ีทางแยกร่วมกับยานพาหนะประเภท

อ่ืน ผลจากการจาํลองพบว่า ช่องทางเดินรถเฉพาะรถ

โดยสารสาธารณะในระยะทางท่ีเหมาะสมสามารถลด

ความแออดัและเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีทางแยกได ้[12] 
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 งานวิจัยในประเทศไซปรัสมีการประยุกต์ใช้  

VISSIM เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะเพ่ือดึงดูดใหผู้เ้ดินทางมาใชบ้ริการ ผลจากการ

จาํลองพบว่า รูปแบบการให้บริการช่องทางเฉพาะรถ

โดยสารสาธารณะค่อนขา้งเป็นทางออกท่ีน่าสนใจใน

การเพ่ิมคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะ 

ระยะเวลาการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะลดลง 

27%, ความเร็วเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 45%, และความล่าชา้ลดลง 

28% ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการท่ีเป็นช่องทาง

เฉพาะรถโดยสารสาธารณะ (BRT) จะช่วยกระตุน้ใหมี้ผู ้

เดินทางเปล่ียนจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถโดยสาร

สาธารณะ [13] 

 สาํหรับงานวิจยัในประเทศไทย มีการศึกษากลยุทธ์

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการช่องทางเฉพาะรถโดยสาร

สาธารณะ (BRT) ในเมืองท่ีกาํลงัพฒันาในแถบเอเชีย 

โดยใหก้รุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ผลจากการ

จาํลองพบว่า กลยุทธ์การให้บริการช่องทางเฉพาะรถ

โดยสารสาธารณะ (BRT) สามารถปรับปรุงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในแง่สภาพจราจรและการปล่อยมลพิษ

ทางอากาศของระบบทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร [14] 

 นอกจากน้ีในประเทศไทยยังมีการประยุกต์ใช้ 

VISSIM เพ่ือศึกษาผลกระทบจาก Missing Link ในการ

เดินทางเช่ือมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนและบาง

ซ่ือ ผลจากการจําลองพบว่า ขณะท่ีเส้นทางระหว่าง

สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนและบางซ่ือยงัไม่เปิดให้บริการ

ส่งผลให้การเดินทางเช่ือมต่อดว้ยระบบขนส่งเสริมเกิด

ความล่าชา้อย่างมาก เม่ือเทียบกบัการเดินทางเช่ือมต่อ

ดว้ยรถไฟฟ้าเม่ือเปิดใหบ้ริการใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

แต่ทั้ ง น้ีการใช้ระบบขนส่ง เสริมด้วยรถโดยสาร

สาธารณะจะใชเ้วลานานกวา่ประมาณ 2 เท่า และในช่วง

เวลาเร่งด่วนจะใชเ้วลามากกวา่ถึง 3-4 เท่า [15] 

 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัน้ีทาํการสร้างแบบจาํลองสภาพจราจรโดย

ทาํการสร้างโครงข่าย 12.56 ตารางกิโลเมตรท่ีครอบคลุม

พ้ืนท่ี 4 ตาํบล ตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ รัษฎา และวิชิต 

เส้นทางท่ี 2 จากตลาดส่ีมุมเมืองถึงห้างซุปเปอร์ชีป 

ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร ดงัรูปท่ี 2 ท่ีแสดง

ตวัอยา่งภาพแบบจาํลอง 2 มิติจากโปรแกรม VISSIM ท่ี

ประกอบดว้ยโครงข่ายถนน สัญญาณไฟจราจร จุดตน้

ทาง-ปลายทาง ป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ เส้นทาง

เดินรถโดยสารสาธารณะเส้นทางท่ี 2 จากตลาดส่ีมุม

เมืองถึงห้างซุปเปอร์ชีป ในการจดัทาํแบบจาํลองมีการ

กาํหนดจุดป้อนรถเขา้โครงข่ายจาํนวน 42 จุด และมีป้าย

หยดุรถจาํนวน 42 ป้าย สาํหรับถนนในโครงข่ายมีขนาด

กวา้ง 3-5 เมตร ประกอบด้วย 1-3 ช่องจราจร ในการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ใหบ้ริการต่างๆ ประกอบดว้ย 1) การเพ่ิมปริมาณรถยนต์

ส่วนบุคคล 25% ในเครือข่ายจากจุดป้อนรถเขา้ระบบท่ี

ตน้ทางจาํนวนทั้งหมด 42 จุด ทาํให้ปริมาณยานพาหนะ

ทั้ งหมดในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 10.7%  2) การเปล่ียน

ช่องทางการเดินรถจากช่องทางการเดินรถร่วมระหวา่ง

รถโดยสารสาธารณะและยานพาหนะประเภทอ่ืนเป็น

ช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ โดย

ช่องทางเฉพาะรถโดยสารสาธารณะตอ้งมีช่องจราจร

ปกติมากกว่า 2 ช่องจราจรต่อทิศทางข้ึนไป ถนนสอง

สายหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ถนนพูนผล และ

ถนนเทพกระษัตรี (ทางหลวง 402) 3) การเปล่ียน

เสน้ทางการเดินรถจากเสน้ทางการเดินรถไป-กลบั ระยะ
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ยาว (30 กม) เป็นเส้นทางการเดินรถระยะสั้น (15 กม)

โดยเส้นทางระยะสั้นจะถูกแบ่งจากระยะทางเดิมเป็น 2 

เส้นทางท่ีวงเวียนนิมิตร ประกอบดว้ย เส้นทางระยะสั้น

ท่ี 1 จากตลาดส่ีมุมเมืองถึงวงเวียนนิมิตร ระยะทางรวม

ประมาณ 15 กิโลเมตรไป-กลบั จาํนวน 26 ป้ายหยดุรถ

โดยสารสาธารณะ และเสน้ทางระยะสั้นท่ี 2 จากวงเวยีน

นิมิตรถึงห้างซุปเปอร์ชีป ระยะทางรวมประมาณ 15 

กิโลเมตรไป-กลับ จํานวน 23 ป้ายหยุดรถโดยสาร

สาธารณะ 

 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีทําการสํารวจเ พ่ือใช้สําหรับการสร้าง

โครงข่ ายแบบจําลองสภาพจราจรระดับ จุ ล ภาค 

ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และการ

ควบคุมจราจร  เ พ่ือให้สอดคล้องกับแบบจําลองใน

งานวจิยัน้ีจึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

• แผนท่ีระบุตําแหน่ง ได้แก่ เส้นทางการเดินรถ 

โครงข่ายถนนท่ีเก่ียวข้อง ทางแยก สัญญาณไฟ

จราจร ป้ายหยดุรถโดยสารสาธารณะ 

• ลกัษณะทางกายภาพของหนา้ตดัถนน ไดแ้ก่ จาํนวน

ช่องจราจร ความกวา้งของช่องจราจร ความกวา้ง

ของเกาะกลาง ความกวา้งของไหล่ทาง และความ

กวา้งของทางเดินเทา้ 

• สัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ระยะเวลาสัญญาณไฟ 

รูปแบบจงัหวะไฟจราจร  

• ปริมาณการจราจรจาํแนกตามการเดินทางจากต้น

ทางไปปลายทางและอตัราความเร็วของยานพาหนะ

แต่ละประเภท 

• เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะและปริมาณ

ผูโ้ดยสารข้ึนและลงแต่ละจุดหยดุรถประจาํทาง 

3.2 การพฒันาแบบจาํลอง 

 งานวิจัยน้ีจะจําลองการให้บริการวิ่งรถโดยสาร

สาธารณะในช่วงเวลา 15:00น.-19:00น. และทําการ

จาํลองแต่ละสถานการณ์ซํ้ า 10 คร้ัง โดยมีองคป์ระกอบ

หลกัของการสร้างแบบจาํลองประกอบดว้ย 1) การสร้าง

ถนนโครงสร้างพ้ืนฐานตามลักษณะกายภาพทั้ งส่วน

ของช่องทาง หนา้ตดัถนนและจุดหยดุรถ 2) การจดัสรร

การจราจรบริเวณทางแยกมีทั้ งแบบท่ีใช้และไม่ใช้ไฟ

สัญญา โดยทั้ งกรณีช่องทางการเดินรถร่วม (Shared) 

และช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 

(Exclusive) มีการกาํหนดสัญญาณไฟจราจรเหมือนกนั 

3) การกําหนดเส้นทางเดินรถระบุปริมาณรถเข้าใน

โครงข่ายถนนทั้ งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสาร

สาธารณะท่ีหยุดรับส่งผูโ้ดยสารทุกป้ายหยุดรถเฉล่ีย

ประมาณ 10 วนิาที ซ่ึงขอ้มูลจาํนวนการจราจรท่ีป้อนเขา้

เป็นรูปแบบตารางตน้ทาง-ปลายทาง (OD Matrix) และ

การกําหนดสัดส่วนการไหลของยานพาหนะแต่ละ

ประเภทในแบบจําลองให้เป็นการจราจรเชิงพลวตั 

( dynamic traffic assignment) 4 )  ก าร กําห น ด ข้อ มู ล

แสดงผล ในการสร้างแบบจาํลองตอ้งมีการระบุเลือก

ตวัช้ีวดัท่ีสนใจ เช่น การแสดงผลระยะเวลาการเดินทาง

จากจุดต้นทางถึงจุดปลายทางท่ีกําหนด และ 5) การ

กาํหนดสถานการณ์ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนในแบบจาํลอง 

การกาํหนดรูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งหมด 5 สถานการณ์ ดงัตารางท่ี 1 โดย

กาํหนดประเภทของยานพาหนะ ความเร็ว และสัดส่วน

ในแบบจาํลอง ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่  1  สถานการณ์การให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะของ อบจ.ภูเก็ต 

Scenario Bus lane Bus route 

1 ร่วม (Shared) ระยะยาว 

2 ร่วม (Shared) ระยะสั้น 

3 เฉพาะ (Exclusive) ระยะยาว 

4 เฉพาะ (Exclusive) ระยะสั้น 

5 ร่วม (Shared) ระยะยาว 

* สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบนัของการดาํเนินการ

รถโดยสารสาธารณะของ อบจ.ภูเก็ต 

** สถานการณ์ท่ี 5 เพ่ิมรถยนตส่์วนบุคคล 25% 

 
 
ตารางที ่2 ประเภท ความเร็ว และสดัส่วนยานพาหนะ 

Vehicle type Maximum 

speed 

Proportion 

of vehicle 

volume 

รถยนตส่์วนบุคคล 

(Private car) 

80 กม/ชม 42.80% 

รถแท็กซ่ี (Taxi) 80 กม/ชม 3.09% 

รถบรรทุก (HGV) 60 กม/ชม 3.33% 

รถบสั (Bus) 60 กม/ชม 4.24% 

จกัรยาน (Bike) 15 กม/ชม 3.27% 

จกัรยานยนต ์

(Motorbike) 

80 กม/ชม 43.26% 

รถโดยสาร 

สาธารณะ (อบจ. 

ภูเก็ต) (PPAO bus) 

60 กม/ชม - 

*แหล่งท่ีมา พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 [16] 

 

3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาํลอง 

 การพฒันาแบบจําลองสภาพจราจรระดับจุลภาค

จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง 

โดยทําการเปรียบเทียบปริมาณการจราจรท่ีได้จาก

แบบจาํลองและจากการสาํรวจในบริเวณสามจุดท่ีสําคญั 

ได้แก่ จุดสํารวจท่ี 1 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัออกบริเวณทาง

แยกซอยพฒันาท้องถ่ิน จุดสํารวจท่ี 2 ถนนศักดิเดชน์

บริเวณทางแยกซอยพฒันาท้องถ่ิน และจุดสํารวจท่ี 3 

ถนนเทพกระษตัรีบริเวณห้างซุปเปอร์ชีป ดว้ยหลกัการ

ทางสถิติของ Geoffrey E. Havers (GEH) ซ่ึงมีสูตร ดงัน้ี 
 

               𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = � (𝑉𝑉−𝐶𝐶)2

(𝑉𝑉+𝐶𝐶)/2
              (1) 

 

 เม่ือ V คือปริมาณการจราจรท่ีไดจ้ากแบบจาํลองของ

สถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ท่ี 1 และ C คือ

ปริมาณการจราจรท่ีได้จากการสํารวจข้อมูล โดยค่า 

GEH เ ป็นตัวช้ีว ัดความสอดคล้องระหว่างปริมาณ

การจราจรท่ีไดจ้ากแบบจาํลองและการสาํรวจขอ้มูล มี

เกณฑ์พิจารณายอมรับเม่ือค่า GEH น้อยกว่า 5 ส่วนค่า 

GEH มากกว่า 5 แต่ไม่เกิน 10 อาจมีขอ้ผิดพลาดหรือ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้าแต่ค่า GEH มากกว่า 10 แสดงว่า

ปริมาณการจราจรไม่สอดคล้องกัน [17] ซ่ึงผลการ

ป ร ะ เ มิ น ค่ า  GEH ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บัน ห รื อ

สถานการณ์ท่ี 1 อยู่ท่ี 3.88 ในขณะท่ีเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 5 และระยะเวลาการเดินทางทั้งขา

ข้ึนและขาล่อง 1 ชั่วโมง 52 นาที 49 วินาที ในขณะท่ี

เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 1 กล่าวคือปริมาณ

ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ร ะ ย ะ เ วล าก า ร เ ดิ น ท าง ท่ี ไ ด้จ า ก

แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ

สาํรวจ 
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รูปที ่2 ตวัอยา่งภาพแบบจาํลอง 2 มิติของเสน้ทางท่ี 2 ตลาดส่ีมุมเมือง – หา้งซุปเปอร์ชีป

เส้นทางรถโดยสารสาธารณะ อบจ. 

 
สายที่ 2 ตลาดส่ีมุมเมือง - ห้างซุปเปอร์ชีป 

 โครงข่ายเส้นทาง 

 ต้นทาง - ปลายทาง 

 สัญญาณไฟจราจร 

 ป้ายหยุดรถโดยสารขาขึน้ 

 ป้ายหยุดรถโดยสารขาล่อง 

 จุดสํารวจยานพหนะ (Mid-Block) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดสํารวจที ่3 

 ห้างซุปเปอร์ชีป 

 
ถนนเทพกระษตัรี 

 

ถนนพูนผล 

 

วงเวยีนนิมติร 

 

จุดสํารวจที ่2 

จุดสํารวจท ี3 

ตลาดส่ีมุมเมือง 
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4. ผลการวจัิยและการวจิารณ์ 

 แบบจาํลองสภาพจราจรเมืองภูเก็ตท่ีครอบคลุมการ

เดินทางทั้งรถยนตส่์วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ

ในโปรแกรม VISSIM สามารถแสดงเป็นภาพตวัอย่าง

แบบจาํลอง 3 มิติได ้ดงัรูปท่ี 3 และ 4 ซ่ึงผลการวเิคราะห์

สภาพจราจรในแต่ละสถานการณ์ท่ีศึกษาประกอบดว้ย

ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั (ดงัตารางท่ี 3) ไดแ้ก่ จาํนวนยานพาหนะ

ทั้ งหมดท่ีป้อนเข้าในระบบ จํานวนยานพาหนะท่ี

คงเหลืออยู่ในระบบ จํานวนยานพาหนะท่ีออกจาก

ระบบ ความล่าช้าโดยเฉล่ียต่อคัน ความเร็วเฉล่ียใน

โครงข่าย ความถ่ีในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

จํานวนเท่ียวของรถโดยสารสาธารณะท่ีเขา้ในระบบ 

จํานวนเท่ียวของรถโดยสารสาธารณะท่ีวิ่งครบรอบ

ระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและห้างชุปเปอร์ชีป ระยะเวลา

เดินทางทั้งขาข้ึนและขาล่องระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและ

ห้างชุปเปอร์ชีป ระยะเวลาเดินทางขาข้ึนจากตลาดส่ีมุม

เมืองไปห้างชุปเปอร์ชีป  และระยะเวลาเดินทางขาล่อง

จากหา้งชุปเปอร์ชีปไปตลาดส่ีมุมเมือง 

 สถานการณ์ท่ี  1 หรือรูปแบบการให้บริการใน

ปัจจุบนั ดว้ยช่องทางการเดินรถร่วมระหวา่งรถโดยสาร

สาธารณะกบัยานพาหนะประเภทอ่ืน และให้บริการใน

เส้นทางเดินรถระยะยาว พบว่า รถโดยสารสาธารณะ

ออกวิ่งให้บริการทั้งหมด 12 เท่ียว สามารถวิ่งครบรอบ

ระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและหา้งชุปเปอร์ชีปไดจ้าํนวน 7 

เท่ียว มีระยะเวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 43 นาที 54 วินาที 

เส้นทางขาข้ึนจากตลาดส่ีมุมเมืองไปห้างชุปเปอร์ชีป มี

ระยะเวลาเดินทาง 52 นาที 6 วินาที และเส้นทางขาล่อง

จากห้างชุปเปอร์ชีปไปตลาดส่ีมุมเมืองมีระยะเวลา

เดินทาง 51 นาที 48 วนิาที โดยภาพรวมของยานพาหนะ

ทุกประเภท มีจํานวนท่ีป้อนเข้าในระบบ 70,971 คนั 

คงเหลืออยู่ในระบบ 1 ,811 คัน และออกจากระบบ 

55,007 คนั มีความล่าชา้โดยเฉล่ีย 4 นาที 49 วนิาทีต่อคนั 

และความเร็วเฉล่ียในโครงข่าย 21.98 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง 

 สถานการณ์ท่ี 2 รูปแบบการให้บริการด้วยช่อง

ทางการเดินรถร่วมระหว่างรถโดยสารสาธารณะกับ

ยานพาหนะประเภทอ่ืน และให้บริการในเส้นทางเดิน

รถระยะสั้ น  พบว่า  รถโดยสารสาธารณะออ ก วิ่ ง

ให้บริการทั้งหมด 24 เท่ียว สามารถวิ่งครบรอบระหวา่ง

ตลาดส่ีมุมเมืองและห้างชุปเปอร์ชีปไดจ้าํนวน 16 เท่ียว 

ซ่ึงมากกว่าสถานการณ์ท่ี 1 เ น่ืองจากให้บริการใน

รูปแบบเส้นทางระยะสั้น มีระยะเวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 

45 นาที 45 วินาที เส้นทางขาข้ึนจากตลาดส่ีมุมเมืองไป

ห้างชุปเปอร์ชีปมีระยะเวลาเดินทาง 51 นาที 3 วินาที 

และเส้นทางขาล่องจากห้างชุปเปอร์ชีปไปตลาดส่ีมุม

เมืองมีระยะเวลาเดินทาง 54 นาที 42 วนิาที 

 สถานการณ์ท่ี 3 รูปแบบการให้บริการด้วยช่อง

ทางการเ ดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และ

ให้บริการในเส้นทางเดินรถระยะยาว พบวา่รถโดยสาร

สาธารณะออกวิ่งให้บริการทั้งหมด 12 เท่ียว สามารถวิ่ง

ครบรอบระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและห้างชุปเปอร์ชีปได้

จาํนวน 7 เท่ียว มีระยะเวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 35 นาที 31 

วนิาที เสน้ทางขาข้ึนจากตลาดส่ีมุมเมืองไปหา้งชุปเปอร์

ชีปมีระยะเวลาเดินทาง 50 นาที 44 วินาที และเส้นทาง

ขาล่องจากห้าง ชุป เปอร์ ชีปไปตลาด ส่ี มุม เ มืองมี

ระยะเวลาเดินทาง 44 นาที 47 วินาที ซ่ึงระยะเวลา

เดินทางทั้ งขาข้ึนและขาล่องน้อยกว่าสถานการณ์ท่ี 1 

เน่ืองจากใหบ้ริการในรูปแบบช่องทางเฉพาะรถโดยสาร

สาธารณะ โดยภาพรวมของยานพาหนะทุกประเภทมี

จํานวนคงเหลืออยู่ในระบบและความล่าช้าโดยเฉล่ีย
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มากกว่าสถานการณ์ท่ี 1 แต่จาํนวนออกจากระบบและ

ความเร็วเฉล่ียในโครงข่ายนอ้ยกวา่สถานการณ์ท่ี 1 

 สถานการณ์ท่ี 4 รูปแบบการให้บริการด้วยช่อง

ทางการเ ดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และ

ให้บริการในเส้นทางเดินรถระยะสั้น พบว่ารถโดยสาร

สาธารณะออกวิ่งให้บริการทั้งหมด 24 เท่ียว สามารถวิ่ง

ครบรอบระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและห้างชุปเปอร์ชีปได้

จาํนวน 18 เท่ียว ซ่ึงมากกว่าสถานการณ์ท่ี 1 เน่ืองจาก

ให้บริการในรูปแบบเส้นทางระยะสั้ น มีระยะเวลา

เดินทาง 1 ชัว่โมง 38 นาที 5 วินาที เส้นทางขาข้ึนจาก

ตลาดส่ีมุมเมืองไปห้างชุปเปอร์ชีปมีระยะเวลาเดินทาง 

48 นาที 21 วินาที และเส้นทางขาล่องจากหา้งชุปเปอร์

ชีปไปตลาดส่ีมุมเมืองมีระยะเวลาเดินทาง 49 นาที 44 

วนิาที ซ่ึงระยะเวลาเดินทางทั้งขาข้ึนและขาล่องนอ้ยกวา่

สถานการณ์ท่ี 1 เน่ืองจากให้บริการในรูปแบบช่องทาง

เฉพาะรถโดยสารสาธารณะและเสน้ทางระยะสั้น 

 

 
 

รูปที ่3 ช่องทางการเดินรถร่วมระหวา่งรถโดยสารสาธารณะและยานพาหนะประเภทอ่ืนท่ีถนนพนูผล 

 

 

 
 

รูปที ่4 ช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะท่ีถนนพนูผล 
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ตารางที ่3 ผลการจาํลองสถานการณ์ 

Performance measures Scenario 

1 2 3 4 5 

ภาพรวมของยานพาหนะทุกประเภท  (All vehicle 

types) 

     

1: จาํนวนยานพาหนะทั้งหมดท่ีป้อนเขา้ในระบบ  

    Total number of vehicle input 

70,971 70,971 70,971 70,971 77,584 

2: จาํนวนยานพาหนะท่ีคงเหลืออยูใ่นระบบ 

     Total number of vehicles active 

1,811 2,458 2,496 2,974 2,280 

3: จาํนวนยานพาหนะท่ีออกจากระบบ 

     Total number of vehicles arrived 

55,007 52,526 54,020 52,905 56,334 

4: ความล่าชา้โดยเฉล่ียต่อคนั (hh:mm:ss) 

     Average delay per vehicle (hh:mm:ss) 

00:04:4

9 

00:06:1

7 

00:05:3

9 

00:06:1

1 

00:05:3

9 

5: ความเร็วเฉล่ียในโครงข่าย (กม/ชม) 

     Speed average in the network (km/hr) 

21.98 19.46 19.26 18.17 18.17 

รถโดยสารสาธารณะ (อบจ. ภูเก็ต) (PPAO bus) 
     

6: ความถ่ีในการใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ (นาที) 

     Headway service (minute) 

20 20 20 20 20 

7: จาํนวนเท่ียวของรถโดยสารสาธารณะท่ีเขา้ในระบบ  

     Total number of trips input (trip) 

12 24 12 24 12 

8: จาํนวนเท่ียวของรถโดยสารสาธารณะท่ีวิง่ครบรอบ 

     Total number of trips arrived (trip) 

7 16 7 18 6 

9: ระยะเวลาเดินทางทั้งขาข้ึนและขาล่อง (hh:mm:ss) 

     Travel time in Route trip (hh:mm:ss) 

01:43:5

4 

01:45:4

5 

01:35:3

1 

01:38:0

5 

01:56:3

0 

10: ระยะเวลาเดินทางขาข้ึน (hh:mm:ss) 

     Travel time in South-North (SN) (hh:mm:ss) 

00:52:0

6 

00:51:0

3 

00:50:4

4 

00:48:2

1 

00:51:4

1 

11: ระยะเวลาเดินทางขาล่อง (hh:mm:ss) 

     Travel time in North-South (NS) (hh:mm:ss) 

00:51:4

8 

00:54:4

2 

00:44:4

7 

00:49:4

4 

01:04:4

9 

* ดชันีท่ี 2 จาํนวนยานพาหนะทั้งหมดในเครือข่ายเม่ือส้ินสุดการจาํลอง 

** ดชันีท่ี 8 จาํนวนเท่ียวของรถโดยสารสาธารณะท่ีว่ิงทั้งขาข้ึนและขาล่อง 
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รูปที ่5 ระยะเวลาเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ 

 

 
 

รูปที ่6 ค่าความคลาดเคล่ือนของเวลาท่ีรถมาถึงสถานีปลายทาง 

 

 แ ล ะ สถ าน ก า ร ณ์ ท่ี  5  รู ป แ บ บ ก าร ใ ห้บ ริ ก า ร

เหมือนกบัสถานการณ์ท่ี 1 ดว้ยช่องทางการเดินรถร่วม

ระหวา่งรถโดยสารสาธารณะกบัยานพาหนะประเภทอ่ืน 

และให้บริการในเส้นทางเดินรถระยะยาว แต่มีปริมาณ

การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน พบว่ารถโดยสารสาธารณะออกวิ่ง

ให้บริการทั้งหมด 12 เท่ียว สามารถวิ่งครบรอบระหวา่ง

ตลาดส่ีมุมเมืองและห้างชุปเปอร์ชีปไดจ้าํนวน 6 เท่ียว มี

ระยะเวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 56 นาที 30 วินาที เส้นทาง

ขาข้ึนจากตลาดส่ีมุมเมืองไปหา้งชุปเปอร์ชีปมีระยะเวลา

เดินทาง 51 นาที 41 วินาที และเส้นทางขาล่องจากห้าง

ชุปเปอร์ชีปไปตลาดส่ีมุมเมืองมีระยะเวลาเดินทาง 1 

ชัว่โมง 4 นาที 49 วินาที ซ่ึงระยะเวลาเดินทางทั้งขาข้ึน

และขาล่องมากกว่าสถานการณ์ท่ี 1 เน่ืองจากมีปริมาณ

การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยภาพรวมของยานพาหนะทุก
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ประเภท มีจาํนวนคงเหลืออยู่ในระบบไม่แตกต่างจาก

สถานการณ์ท่ี 1 จาํนวนยานพาหนะท่ีออกจากระบบและ

ความล่าชา้ของยานพาหนะแต่ละคนัโดยเฉล่ียมากกว่า

สถานการณ์ท่ี 1 และความเร็วเฉล่ียของยานพาหนะใน

โครงข่ายนอ้ยกวา่สถานการณ์ท่ี 1 

 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบทางสถิ ติของค่ า

ระยะเวลาเดินทางและค่าความคลาดเคล่ือนระหว่าง

สถานการณ์ท่ี 1 และสถานการณ์อ่ืนๆท่ีศึกษา แสดงได้

ดงัรูปท่ี 5 และ 6 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีจดัทาํแบบจาํลองสภาพจราจรเพ่ือศึกษา

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการรถ

โดยสารสาธารณะของ อบจ.ภูเก็ต เสน้ทางท่ี 2 จากตลาด

ส่ีมุมเมืองถึงหา้งซุปเปอร์ชีป โดยการพฒันาแบบจาํลอง

สภาพจราจรระดบัจุลภาคดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 จากการศึกษาและผลการจําลองสภาพจราจรใน

สถานการณ์ต่างๆของงานวิจัยน้ี  พบว่า ระยะเวลา

เดินทางทั้งขาข้ึนและขาล่องระหวา่งตลาดส่ีมุมเมืองและ

ห้างชุปเปอร์ชีป ในแง่ของการให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะในช่องทางเฉพาะของสถานการณ์ท่ี 3 และ 4 

นั้นสามารถช่วยลดระยะเวลาของรถโดยสารสาธารณะ

ได ้ส่วนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเสน้ทาง

ระยะสั้ นไม่ไดส่้งผลต่อระยะเวลาเดินทางในภาพรวม 

แต่การใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางระยะ

สั้ นของสถานการณ์ ท่ี  2  และ  4  จะช่วยลดความ

คลาดเคล่ือนของเวลาท่ีรถมาถึงสถานีปลายทางทาํให้มี

ความสมํ่ าเสมอมากข้ึน สําหรับสถานการณ์ท่ี 5 นั้ น

แสดงให้เห็นวา่การให้บริการในรูปแบบเดิมท่ีมีจาํนวน

การจราจรเพ่ิมข้ึน จะส่งผลกระทบในแง่ของระยะเวลา

การเดินทางของรถโดยสารสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน และ

ความเร็วเฉล่ียในโครงข่ายลดลง 8.6% 

 ดังนั้ นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ใน

สถานการณ์ท่ีมีการปรับให้มีช่องทางการเดินรถเฉพาะ

รถโดยสารสาธารณะ และให้บริการในเส้นทางเดินรถ

ระยะสั้น สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมได้

ประมาณ 5 นาที 49 วินาทีต่อคนั หรือลดลง 5.6% และ

เวลาท่ีรถมาถึงสถานีปลายทางความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 

1 นาที ทาํใหมี้ความสมํ่าเสมอมากข้ึน 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือจาก กลุ่ม

ส า ข า โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ ร ะ บ บ ข น ส่ ง ท า ง ร า ง 

มหาวิทยาลยัมหิดล บริษทั ภูเก็ตพฒันาเมือง จาํกดั  กอง

กิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภู เ ก็ต  

สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต  สํานักงานเทศบาลตาํบล

รัษฎา  สาํนกังานเทศบาลตาํบลวชิิต  สาํนกังานแขวงการ

ทางภูเก็ต  สํานักงานขนส่งจังหวดัภูเก็ต  และสถานี

ตาํรวจภูธรเมืองภูเก็ต ท่ีให้ความอนุเคราะห์การเก็บ

ขอ้มูลของกรณีศึกษารถโดยสารสาธารณะของจงัหวดั

ภูเก็ตและขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหง้านวจิยัเสร็จสมบูรณ์

ไปดว้ยดี 
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