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ศการจราจรที่
actor : EF) 
มจ ุ(Vehicle C
เมตร (Vehicle
การจราจร (Gr

าระบบสารสนเท

จรของกรมทา

ภัยของสํานักอ
ice) ที่ปรึกษา
าที่ที่ปฎิบัติงาน
าระบบสารสน
 สรุปได้ดังน้ี 

มทางหลวง 
ทางหลวง 

มาณการจราจร
ทาง) และกําห

) จํานวน 70 จ
หัสบดี) ครอบค
วมถึงจุดสํารวจ
วดสํารวจ 1 วั
วมทั้งสิ้นประม

ลวงยังมีการสํา
นทางก่อสร้าง 

งประเภทของย

งนับรถอัตโนมั
าณการจราจรใ
ฒนาระบบสํา
แต่อดีตจนถึง

ารจราจรที่มี
พัฒนาขึ้น ปร

 Capacity Rat
e-Kilometer 
rowth Rate) 

ทศด้านอํานวยค

างหลวง 

อํานวยความป
าได้ดําเนินกา
นทางด้านจรา
นเทศข้อมูลจรา

รบนทางหลวงแ
หนดจุดสํารวจ 

จุด เป็นการสํา
คลุมช่วงเวลา 7
จบนทางก่อสร้
ัน (ระหว่าง วั
มาณ 2,572 จ

ารวจปริมาณก
 (U) และการสํ

ยานพาหนะออ

ัติ 
ให้มีความถูกต้
ารวจข้อมูลจร
ปัจจุบัน และ

มีความสําคัญ
ระกอบด้วย 

tio : V/C) 
 : VK) 
 

ความปลอดภัย (

ปลอดภัยในด้
ารศึกษา และ
าจร ของกรมท
าจร (Traffic D

แผ่นดินด้วยกา
 2 ประเภท คื

ารวจปีละ 4 ง
7.00 น. ถึง 19
ร้าง และรักษาส
วันอังคาร – พ
จุดสํารวจ 

การจราจรลักษ
สาํรวจ ณ จุดพิ

อกเป็น 13 ประ

ต้องย่ิงขึ้น กรม
าจรของกรมท
ะต่อเน่ืองไปใน

ญ เพ่ือออกแบ

(ระยะท่ี 1) 
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ด้านระบบ 
สรุปแนว
ทางหลวง  
Database 

ารแจงนับ 
อ 

วด แต่ละ
9.00 น. 
สภาพทาง  
พฤหัสบดี) 

ษณะอ่ืนๆ 
พิเศษ (S) 

ะเภท 

มทางหลวง
ทางหลวง 
นอนาคต  

บบระบบ 
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ด้วยรูปแ
ระบบข้
สํารวจป
ทั้งน้ี เพ่ือ
คู่มือทาง
2 หัวข้อ 
 

 

ยานพาหน

 
จากควา
ปัจจัยหล
สํารวจป ิ
ความจํา
ตรงตามค
  

ของยานพ
ปรับปรุง
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การปรับปรุงร
 

การพัฒนาร
บบ Web Bas
อมูลจราจร 

ปริมาณการจ
อศึกษาความ
ด้านการจราจ

 ดังน้ี 
 
  

1.2.1  การป
 

เน่ือ
ยานพาหนะที่
จึงมีความจํา
การใช้งาน ทัง้
 

เพ่ือเป็นข้อมูล
นะ ที่ปรึกษาไ
 

จากการทบ
ามละเอียดข
ลายด้าน เช่น
ริมาณการจร
าเป็นที่จะลด
ความต้องการ

 

  

อย่างไรก็ดี ที
พาหนะที่เหม
ประเภทยานพ

 

1) รถ
2) รถ
3) รถ
4) รถ
5) รถ
6) รถ
7) รถ
8) รถ
9) รถ
10) 
11) 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ระบบสํารวจป

ะบบสํารวจป
sed Applicat
 (Traffic Dat
ราจรในปัจจุ
เหมาะสมของ
จร และงานวิจั

ปรับปรุงการจํ

งด้วยสภาพก
ที่ว่ิงบนโครงข่า
าเป็นต้องทบ
งในมุมมองของ

ลในการปรับป
ได้ทบทวนคู่มือ

ทวนการแบ่
องการแบ่งป

น วิธีในการสํา
ราจร โดยอาศั
จํานวนประ

รของผู้ใช้งาน 

ที่ปรึกษาได้หา
มาะสม ในวันศ
พาหนะจากเดิ
ถจักรยาน 2 ล้
ถจักรยานยนต์
ถสามล้อเคร่ือ
ถยนต์น่ัง (เกิน
ถโดยสารขนาด
ถโดยสารขนาด
ถบรรทุก (6 ล้
ถบรรทุก (10 
ถบรรทุกพ่วง 
รถบรรทุกก่ึงพ
รถเครื่องจักร 

รณ์มหาวิทยาลัย

ปริมาณการจร

ปริมาณการจ
tion เพ่ือให้ระ
tabase Mana
บัน ต้ังแต่กา
งข้อมูลการจร
จัยของหน่วยง

ําแนกประเภท

การจราจรใน
ยทางหลวงมีก
ทวนการแบ่ง
งผู้ใช้งานข้อมูล

ปรุงกระบวนก
อ และแนวทาง

บ่งประเภทข
ประเภทยาน
ารวจ การนํา
ศัยคนแจงนับ 
เภทให้น้อยล
 

ารือกับเจ้าหน
ศุกร์ที่ 14 มิถุน
ดิม 13 ประเภ
ลอ้ และรถจักร
ต์ 
ง และรถยนต์น
น 7 คน) รถโดย
ดกลาง (6 ล้อ)
ดใหญ่ (6 ล้อ ห
้อ) 

 ล้อ)  
(มากกว่า 3 เพ
พ่วง (มากกว่า 
 และรถดัดแปล

โครงการพัฒนา

ัย  

ราจรของกรมท

จราจรของกร
ะบบที่พัฒนาขึ้
agement and
ารกําหนดจุด
ราจรที่จะแสด
งานที่เก่ียวข้อง

ทยานพาหนะ 

นปัจจุบันจะเห
การเปลี่ยนแปล
งประเภทยา
ล และผู้ปฏิบัติ

การสํารวจปริม
งในการจัดการ

องยานพาห
นพาหนะพบว
ไปใช้ประโยช
 ซึ่งมีจุดเด่นที
ลง แต่ควรจะ

น้าที่กรมทางห
นายน พ.ศ. 2
ภทเป็น 11 ปร
รยาน 3 ล้อ 

น่ัง (ไม่เกิน 7 
ยสาร (4 ล้อ) แ
)  
 หรือมากกว่า 6

พลา) 
 3 เพลา) 
ลง 

าระบบสารสนเท

ทางหลวง 

รมทางหลวง
ขึ้นมีความสอด
d Service) ที
ดสํารวจไปจน
ดงในระบบฯ 
ง โดยเน้ือหาใ

 

ห็นได้ว่าลักษ
ลงไปอย่างมาก
นพาหนะให้ม
ติ  

มาณการจราจ
รข้อมูลการจรา

นะของประ
ว่า การแบ่งป
ชน์ แต่เน่ืองจ
ที่สามารถเก็บ
ะพิจารณาปร

หลวงที่เก่ียวข้
2556 ผลจากก
ระเภท ดังน้ี 

 คน) 
และรถบรรทกุ

6 ล้อ) 

ทศด้านอํานวยค

งของสํานักอํ
ดคล้องทางด้า
ที่ปรึกษาได้ท
นถึงรายงานส
 ที่พัฒนาขึ้น ท
ในส่วนน้ีจะปร

ษณะทางกาย
ก เมื่อเทียบกับ
มีความทันสม

จรของกรมทาง
าจรของหน่วยง

เทศต่างๆ แ
ประเภทยาน
จากสํานักอําน
บข้อมูลอย่างล
รับปรุงให้สา

ข้อง เพ่ือพิจา
การหารือที่ปรึ

ก (4 ล้อ)  

ความปลอดภัย (

านวยความป
นขีดความสาม

ทบทวนกระบ
สรุปข้อมูลกา
 ที่ปรึกษาจึงได
ระกอบด้วย หั

ยภาพ หรือรูป
บในอดีต กรม
มัย และเหม

งหลวง ในด้าน
งานต่างๆ 

และการใช้ป
นพาหนะจะขึ้
นวยความปล
ละเอียดได้ อา
ามารถนําไปใ

ารณาการแบ่ง
รึกษาสามารถ

(ระยะท่ี 1) 
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ปลอดภัย  
มารถของ
บวนการ 
ารจราจร  
ด้ทบทวน 
หัวข้อหลัก  

ปร่างของ
ทางหลวง
าะสมต่อ 

นประเภท

ระโยชน์ 
ขึ้นอยู่กับ 
อดภัยได้
าจจะไม่มี
ใช้งานได้ 

งประเภท
ถสรุปการ
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ดัง
จึง
ได้
แล
ที่

 
 

 
ยังมี ปัจจั
ฝั่ งตรงข
ดังน้ัน ใน
การปฏิบัติ

 
ที่เหมาะสม
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1.2.2  การป

ในปั
งน้ัน ในการป
งมีการปรับปร
ด้มีการศึกษาม
ละแผนการขน
ปรึกษายังพิจา

ทั้งน้ี ในการเสน

1) ค่
2) ง

แ
3) ก

W
แ

จากการทบท
จัยอ่ืนๆ ที่ส่ง
ข้ าม  สภาพ
นการปรับปรุ
ติงาน ที่ปรึกษา

- ใ
- ร

 

 

ที่ปรึกษาได้ห
ม ในวันศุกร์ที่

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ปรับปรุงค่าเที

ปัจจุบันขนาด
ปรับเทียบขน
รุงให้สอดคล้อ
มาตรฐานค่าเ
นส่งและจราจ
ารณาค่า PCU 

นอแนะค่าเทียบเ

าเทียบเท่ารถ
งานวิจัยในอดี
แผนการขนส่ง
ารใช้งานในประ

Works and Tran
และมาเลเซีย (P

ทวนงานวิจัย
ผลกระทบต่อ
ภู มิ ประเทศ
งค่าเทียบเท่า
าเสนอให้ใช้ค่าเท
นกรณีทางรา
ระดับความชันข

หารือกับเจ้าหน
 14 มิถุนายน 

รณ์มหาวิทยาลัย

ยบเท่ารถยนต์

และลักษณะ
นาดของยานพ
องกับยานพาห
เทียบเท่ารถย
จร กระทรวงค
 ที่ใช้งานในประ

เท่ารถยนต์น่ัง (P

ถยนต์น่ังของสํ
ดีตจากหน่วย
งและจราจร แ
ะเทศประชาคม
nsport Cambo

Public Works D

ยที่ เก่ียวข้องก
อค่าเทียบเท่า
ศ  ของสายท
ารถยนต์น่ังส่ว
ทียบเท่ารถยนต
บ  
ของถนนร้อยละ

น้าที่กรมทางห
 พ.ศ.2556 ดัง

โครงการพัฒนา

ัย  

ต์น่ัง (PCU) 

ะของยานพาห
พาหนะแต่ละ
หนะบนโครงข
ยนต์น่ังส่วนบุค
คมนาคม และ
ะเทศที่มีลักษณ

PCU) ที่เหมาะส

สาํนักอํานวยค
ยงานในประเท
และจุฬาลงกร
เศรษฐกิจอาเซีย
odia, 2012) อินโ
Department M

กับการวิ เคร
ารถยนต์น่ังส่
ทาง  ปริ มาณ
วนบุคคล สํา
ต์น่ังส่วนบุคคล

ะ 6 ขึ้นไป (อ้าง

หลวง ที่เกี่ยวข้
งแสดงในตารา

าระบบสารสนเท

หนะมีการเป
ะชนิดให้เท่ากั
ข่ายถนนในปร
คคลสําหรับป
งานวิจัยจากจ
ณะการจราจรใ

สม ที่ปรึกษาได้พิ

วามปลอดภัย
ทศไทย (ประ
ณ์มหาวิทยาลั
ยน (ประกอบด้

นโดนีเซีย (Indon
Malaysia, 1987

าะห์ค่ าเทียบ
วนบุคคล เช่น
ณการจราจร
หรับสํานักอํา
ล โดยแบ่งตามลั

งอิงตามข้อมูลที

ข้องเพ่ือพิจารณ
างที ่1 

ทศด้านอํานวยค

ลี่ยนแปลงไป
กับขนาดของ
ระเทศไทย ทั้ง
ประเทศไทย โ
จุฬาลงกรณ์ม
ใกล้เคียงกับปร

พิจารณาจากแห

ย กรมทางหลว
ะกอบด้วย สํา
ลยั)  
้วย ประเทศกัม
nesia Highway 
7) 

บเท่ารถยนต์
น ผลกระทบ
ร  และสั ดส่
านวยความปล
ลกัษณะพ้ืนที่สา

ที่สํารวจ โดยสํ

ณาค่าเทียบเท

ความปลอดภัย (

ปเมื่อเทียบกั
งรถยนต์น่ังส่ว
ั้งน้ีในอดีตประ

 โดยสํานักงาน
หาวิทยาลัย น
ระเทศไทย 

หล่งข้อมูลประกอ

วง กระทรวงค
านักงานนโย

มพูชา (Ministry 
 Capacity Man

น่ั งส่ วนบุคค
จากทิศทางก
วนของยาน
ลอดภัย เพ่ือใ
ายทาง ประกอบ

านักบริหารบํา

ท่ารถยนต์น่ังส่

(ระยะท่ี 1) 
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ับในอดีต 
วนบุคคล 
ะเทศไทย 
นนโยบาย
นอกจากน้ี

อบด้วย  

คมนาคม 
บายและ 

y of Public 
nual, 1993) 

คล พบว่า  
ารจราจร 

นพาหนะ  
ให้ ง่ายต่อ 
บด้วย 

ารุงทาง) 

ส่วนบุคคล 
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3) รถสาม
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    รถบรร

5) รถโดยส

6) รถโดยส

7) รถบรร

8) รถบรร

9) รถบรร

10) รถบร

11) รถเครื
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 1 การปรับปร

ประเภทยานพา

ยาน 2 ล้อ และ

ยานยนต์ 

ล้อเคร่ือง และร

ต์นั่ง (เกิน 7 คน
รทุก (4 ล้อ) 

สารขนาดกลาง 

สารขนาดใหญ่ (6 

ทุก (6 ล้อ) 

ทุก (10 ล้อ) 

ทุกพ่วง (มากกว

รรทุกกึ่งพ่วง (มา

รื่องจักร และรถ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

รุงค่าเทียบเท่า

าหนะปรับปรุงใ

ะรถจักรยาน 3 

รถยนต์นั่ง (ไม่เกิ

) รถโดยสาร (4

 (6 ล้อ) 

 ล้อ หรือมากกว่า

ว่า 3 เพลา) 

ากกว่า 3 เพลา)

ถดัดแปลง 

รณ์มหาวิทยาลัย

ารถยนต์น่ัง 

ใหม่ 
ท

 ล้อ 

กิน 7 คน) 

4 ล้อ) และ   

า 6 ล้อ) 

) 

โครงการพัฒนา

ัย  

PCU 

ทางราบ 
ทางล

(6%

- 

0.40 

1.00 

1.10 1

1.20 1

1.50 2

1.20 2

1.80 2

2.00 2

2.00 2

- 

าระบบสารสนเท

ลาดชัน 
%+) 

- 
ไม่นําม
ตลอดปี

พิจารณ
ของ สน

ไม่เปลี่

.20 
พิจารณ
เนื่องจ
รถยนต

.50 พิจารณ

.10 
พิจารณ
และงา

.10 
พิจารณ
และงา

.50 
พิจารณ
และงา

.50 
พิจารณ
และงา

.50 
พิจารณ
และงา

ไม่นําม
ตลอดปี

ทศด้านอํานวยค

หม

าคิดค่าปรมิาณก
ปี (AADT) 

ณาค่าระหว่างค่า
นข. 

ยนแปลง 

ณาค่าท่ีได้จากงา
ากเป็นยานพาห
ต์นั่ง จึงมีค่า PC

ณาค่าท่ีได้จากงา

ณาค่าระหว่างคา่
นวิจัยของ สนข

ณาค่าระหว่างคา่
นวิจัยในประเท

ณาค่าระหว่างคา่
นวิจัยในประเท

ณาค่าระหว่างคา่
นวิจัยในประเท

ณาค่าระหว่างคา่
นวิจัยในประเท

าคิดค่าปรมิาณก
ป ี(AADT) 

ความปลอดภัย (

ายเหตุ 

การจราจรเฉลี่ยท

เดิม (ทล.) และง

านวิจัยในประเท
หนะท่ีมีขนาดให
CU ท่ีสูงกว่า 

านวิจัยของ สนข

าเดิม (ทล.)  
ข. 

าเดิม (ทล.)  
ทศไทย 

าเดิม (ทล.)  
ทศไทย 

าเดิม (ทล.)  
ทศไทย 

าเดิม (ทล.)  
ทศไทย 

การจราจรเฉลี่ยท
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ท้ังวัน 

งานวิจัย

ทศ 
หญ่กว่า

ข. 

ท้ังวัน 
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1.3  
 
เพ่ือให้ค
โดยสถาปั

บับย่อสําหรับผู้บ
ve Summary 

  สถาบนัการขนส

การพัฒนาระ
ที่ปรึกษาได้วิ
ครอบคลุมวัต
ปัตยกรรมโครง
1) องค์ประ

เพ่ือให้บริ
2) องค์ประ

ที่มีการป
3) องค์ประ

ดังกล่าวจ
Managem
(Road Inc
 

4) องค์ประ
ไม่ว่าจะเ
ส่วนภูมภิ
 
 
 

 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ะบบสารสนเท
วิเคราะห์ แล
ตถุประสงค์
งสร้างของระบ
ะกอบที่ 1 ฐา
ริการข้อมูล 
ะกอบที่ 2 ฐา
รับปรุงใหม่ 

ะกอบที่ 3 ฐาน
จะเก็บข้อมูลไว้
ment System
cident Monito

กอบที่ 4 ถึงอ
เป็นการติดต่อ
ภาค ผู้บริหารร

รูปที

รณ์มหาวิทยาลัย

ศข้อมูลจราจร
ะออกแบบระ
ของโครงกา
บ ดังแสดงในรู
านข้อมูล Ro

านข้อมูล HA

นข้อมูล TIMS
ว้สองส่วนงาน คื
m : TIMS) และ
oring System

องค์ประกอบที
อระบบงานผ่า
ระบบ หรือนัก

ที่ 3 สถาปัตยก

โครงการพัฒนา

ัย  

ร 
ะบบงาน โดย
าร ซึ่ งมีองค์
รูปที ่3 
oadNet เป็นฐ

AIMS (2013) 

S และ RIMS เ
 คือ ข้อมูลสําห
ะฐานข้อมูลข

m : RIMS) 

ที่ 7 เป็นส่วนข
นเครือข่ายภา

กวิเคราะห์อุบัติ

กรรมโครงสรา้
 

าระบบสารสนเท

ยมีแนวคิดใน
ประกอบขอ

ฐานข้อมูลสา

 เป็นฐานข้อ

เป็นฐานข้อมู
หรับระบบงานส
ของระบบงาน

ของการติดต่อ
ายในของกรม
ติเหตุ 

างของระบบ T

ทศด้านอํานวยค

การเช่ือมโยง
องงานหลักๆ

ายทางเส้นท

มูลหลักของ

ลหลักของโค
สารสนเทศจราจ
นการรายงาน

อระหว่างผู้ใช้ง
มทางหลวง (In

TIMS 

ความปลอดภัย (

ง ปรับปรุงแล
ๆอยู่  7 องค์ป

ทางหลัก (Ce

งการจัดเก็บอ

รงการ โดยฐ
จร (Traffic Info
นเหตุการณ์อ

งานระบบกับร
ntranet) โดยเ
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ละพัฒนา 
ประกอบ   

nterline)  

อุบัติเหตุ 

านข้อมูล 
formation 
อุ บั ติ เหตุ  

ระบบงาน 
เจ้าหน้าที่
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บับย่อสําหรับผู้บ
ve Summary 
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1.3.1  การวิ
 

ที่ปรึ
1) 
2) 
3) 
4) 

1.3.2  งานพ
 

ที่ปรึ
มีประสิทธิภาพ

 ก
ซึ
 

1
2
3

4
 

ส่วน

 ห

 ห

 ห

 ห

 ห
A

 ห
ป
บ

 ห

 ห
 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

วิเคราะห์และ

รึกษาได้ทําการ
ผู้กรอกข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ 
ใช้งานได้จาก
ออกแบบหน้าจ

พัฒนาโมดูลสํ

รึกษาได้ออก
พดังน้ี 

การตรวจสอบ
ซึ่งจะแบ่งผู้ใช้เ

1) ผู้ดูแลระบ
2) ผู้บริหาร -
3) เจ้าหน้าที่

ข้อมูลได้เฉ
4) ผู้ใช้งานเว็

ของหน้าเว็บไ

หน้ากําหนดกา

หน้าแบบสรุปส

หน้าจุดสํารวจ

หน้าผลสํารวจ (

หน้า AADT (ส
AADT ในตอน

หน้ารายงานใ
ปลอดภัย [ปรมิ
บนทางหลวง (

หน้ากระดานส

หน้าต้ังค่า ไว้สํ
 

รณ์มหาวิทยาลัย

ะออกแบบสถา

รวิเคราะห์ระบ
ล สามารถกรอ
 คน้หา และตร
คอมพิวเตอร์ห
จอโดยจัดรูปแบ

สาํหรับการใช้ง

กแบบหน้าเว็บ

สิทธ์ิในการใช้
เป็นกลุ่มต่างๆ

บบ - สามารถ
- สามารถดูขอ้
บันทึกข้อมูล 
ฉพาะรายการ
ว็บเซอร์วิส – ส

ไซต์ของระบบ

ารสํารวจปริม

สํารวจปริมาณ

ปริมาณการจ

(สําหรับผู้ดูแลร

สําหรับผู้ดูแล
นที่ไม่ได้สํารวจ

ใช้สําหรับออ
มาณการเดินท
(Growth Rat

สนทนา ใช้ในก

สาํหรับปรับตัว

โครงการพัฒนา

ัย  

าปัตยกรรมขอ

บบสารสนเทศ
อกข้อมูลได้ง่า
รวจสอบข้อมลู
หลายระบบ ไ
บบการแสดงผล

งานระบบ 

บไซต์สํ าหรับ

ช้งานส่วนต่างๆ
ๆ ดังน้ี 

ดู และแก้ไขข้
อมูลได้ทุกราย
 - ผู้ใช้งานส่
รที่อยู่ในความ
สามารถดูข้อม

บจะประกอบด้

าณการจราจร

ณการจราจร 

จราจร 

ระบบ) ใช้ค้นห

ลระบบ) ใช้ค้
จ และสั่งเผยแ

กรายงานโดย
ทาง (VK), ดัช
te) และปริมา

การสื่อสารระ

วแปรของระบ

าระบบสารสนเท

องระบบ 

ศข้อมูลจราจร
ย 
ลได้ง่าย 

 ไม่ยึดติดกับระ
ลให้กระชับทําใ

บกรอกแบบฟ

ๆ ของระบบโ

ข้อมูลได้ทุกรา
ยการ แต่ไม่สา
สวนภูมิภาค (แ
รับผิดชอบขอ
มูลได้ในส่วนที

ด้วยส่วนต่างๆ

ร 

 

หาค่าปริมาณกา

ค้นหาค่า AAD
แพร่ค่า  

ยจะครอบคล
ชนีการจราจรติ
าณการจราจร

หว่างผู้กรอกข

บบ และสั่งคําน

ทศด้านอํานวยค

รและทําการอ

ะบบปฏิบัติกา
ให้ผู้ใช้สามารถ

ฟอร์มใหม่  สา

โดยใช้ระบบจั

ยการ 
ามารถแก้ไขได
แขวงการทาง
องแขวงการทา
ที่เปิดให้ใช้งาน

 ดังน้ี 

ารจราจร ปรับค

DT ของแต่ละ

ลุมรายงานขอ
ติดขัด (V/C), 
ร (AADT)] 

ข้อมูล และผู้ดู

นวณค่าต่างๆ 

ความปลอดภัย (

ออกแบบไว้ดัง

รบราวเซอร์  
ถเห็นภาพรวมข

ามารถใช้งาน

ัดการผู้ใช้ของ

ด้ 
) สามารถดู แ
างเท่าน้ัน 
น 

ค่า และปิดปีสาํ

ะสายทาง กํา

องสํานักอําน
 อัตราการเจริ

ดูแลระบบ 
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น้ี 

 
ของงาน 

นได้อย่าง 

ง Drupal  

 และแก้ไข

ารวจ 

าหนดค่า 

นวยความ
ริญเติบโต
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บับย่อสําหรับผู้บ
ve Summary 
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1.3.3  การน
การน

ต้ังแต่ ปี 255
การเจริญเติบโ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

นําข้อมูลการส
นําเข้าข้อมูลก
53-2555 และ
โตบนทางหลว

รูปที่ 

รณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4 หน้าต

สํารวจปริมาณ
การสํารวจปริ
 ปริมาณการจ
วง (Growth 

 5 การนําเข้า

โครงการพัฒนา

ัย  

ต่างการใช้งาน

ณการจราจรย้
ริมาณการจรา
จราจรรวมย้อ
Rate)  

ข้อมูลปริมาณ

าระบบสารสนเท

นระบบ TIMS

้อนหลังสู่ระบ
จรแจงนับแย
อนหลัง 5 ปี ส

ณการจราจรใน

ทศด้านอํานวยค

S 

บที่พัฒนาขึน้
กประเภทย้อ
สําหรับใช้ในก

นอดีต 

ความปลอดภัย (

น 
นหลังเป็นจํา

การจัดทํารายง
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นวน 3 ปี  
งานอัตรา 
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โครงข่าย
ซึ่งมีข้อจํ
สามารถ
กรณีศึกษ
ทางที่ไม่มี

ผู้ดูแลระบ

 
 

บับย่อสําหรับผู้บ
ve Summary 

  สถาบนัการขนส

1.3.4  การค

ที่ปรึ
เน่ืองจาก เมื่
กรณีมีสายท
มีโอกาสเกิดขึ้

 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

จากการคาดก
สายทาง พบว่

จํากัดในการวิเ
ค้นหาได้ว่าส
ษามีความซับซ้
มีการสํารวจเป็

• 
• 
• 
• 

 

ทั้งน้ี การนําส
บบของสํานักอ
 

1.3.5 การจ
 

1)  
  สําห
  ดังแ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

คาดการณ์ปริ

รึกษาได้เสนอ
อพิจารณาสา
างมาเช่ือมกล
ขึ้นได้น้อยมาก

กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีสายทาง
กรณีทางเลี่ยง

การณ์ปริมาณ
า มีการจัดเก็บ
เคราะห์ความ
ายทางใดคือท

ซ้อน และยากต
ปน 4 กรณีศึกษ
กรณีสายทางที
กรณีสายทางต
กรณีสายทางต
กรณีสายทางห

สมการการคาด
อํานวยความป

จัดทําระบบกา

เว็บเซอร์ วิส
หรับกําหนด 
แสดงในรูปที่ 6

รณ์มหาวิทยาลัย

มาณการจราจ

อแนะกรณีศึก
ายทางกรณีศึ
ลางสายทาง (
กจึงเหลือเพียง

ทีข่าดช่วง (M
ต่อเน่ือง 1 ด้า
ต่อเน่ือง 2 ด้า
หลักบรรจบท
รองบรรจบท
บรรจบทาง 4
อยู่ระหว่างทา
งเมือง (Bypa

ณการจราจรบน
บข้อมูลทางภูมิ
สัมพันธ์เชิงตํ
ทางเลี่ยงเมือ
ต่อการให้คอมพิ
ษา ได้แก่ 
ที่ขาดช่วง (Mi
ต่อเน่ือง 1 ด้าน
ต่อเน่ือง 2 ด้าน
หลักบรรจบกัน

ดการณ์ที่เสนอแ
ลอดภัย 

ารให้บริการข้อ

 ระบบสาม
รูปแบบการร้
6 

โครงการพัฒนา

ัย  

จรบนสายทาง

กษาของสายท
ศึกษาเปรียบเ
(1-Side Midd
ง 8 กรณี ดังน้ี

Missing Link) 
าน (1-Side C
าน (2-Side C
ทาง 3 แยก (3
าง 3 แยก (3-
4 แยก (4-Wa
างแยก (2-Sid
ss) 

นสายทางที่ไม
มิศาสตร์ของสา
าแหน่ง (Spat
ง เป็นต้น ส่ง
พิวเตอร์จําแน

ssing Link) 
น (1-Side Co
น (2-Side Co
นเป็นทางแยก 

แนะข้างต้นไป

อมูล มีทั้งหมด

ารถดึงข้อมูล
ร้องขอข้อมูล 

าระบบสารสนเท

งที่ไม่มีการสํา

ทางที่ไม่มีการ
เทียบกับสาย
dle) และกรณี
น้ี 

  
Continuous)
Continuous)
3-Way Inters
-Way Interse
ay Intersecti
de Intersect

ม่มีการสํารวจข
ายทางอยู่ในรูป
tial Relation
งผลให้การคํา
ก ทางที่ปรึกษ

ontinuous) 
ontinuous) 
 (3-Way Inte

ปใช้งานจะขึ้นอ

ด 3 รูปแบบ ป

ลเว็บเซอร์ วิ
 และรูปแบบ

ทศด้านอํานวยค

รวจ 

รสํารวจจําแน
ทางจริงในระ
มีสายทางตัด

)  
) 
section(Majo
ection (Mino
on) 

tion) 

ข้างต้น ที่ปรึก
ปแบบสปาเก็ต
ships) ตัวอย่า
านวณสายทาง
ษาจึงเสนอให้ค

ersection (Ma

อยู่กับดุลยพินิ

ประกอบด้วย 

สแบบ SOA
บข้อมูลที่ตอบ

ความปลอดภัย (

นกเป็น 10 กร
ะบบ RoadNe
ดผ่าน (2-Side

or Road)) 
or Road)) 

กษาได้ทําการ
ตต้ี (Spaghett
างเช่น คอมพิ
งที่ไม่มีการสํา
คอมพิวเตอร์จํา

ajor Road) 

จ และการตัด

 

P โดยใช้ไฟล
บกลับในรูปแบ
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รณีศึกษา 
et พบว่า 
e Middle)  

วิเคราะห์
ti Model) 
พิวเตอร์ไม่
ารวจบาง
าแนกสาย

สินใจของ

ล์ WSDL  
บบ XML 
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2)  ฐ
           จากก

 

 การเริ่มใช้
ในรูปที ่7 ฐาน
 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ฐานข้อมูล ร
การสํารวจปรมิ

ช้งานให้กดไปท
นข้อมูลมีการใ

รณ์มหาวิทยาลัย

รูปที

ะบบฐานข้อ
มาณการจราจ

ที่ 
ใช้งานต่างๆ ทั

รูปที่

โครงการพัฒนา

ัย  

 

ที่ 6 ที่ไฟล ์W

มูลจัดทําขึ้น
จรนําไปใช้ปร

    จา
ทั้งหมดดังน้ี 

 

ที่ 7 หน้าฐานข้
 
 
 

าระบบสารสนเท

SDL 

 เพ่ือเจ้าหน้า
ะโยชน์ในการ

ากหน้าหลัก ห

ข้อมูล 

ทศด้านอํานวยค

าที่ส่วนกลาง
รพิจารณาข้อมู

 หรือจากเมนูท

ความปลอดภัย (

งต้องการนําข้
มูลในภาพรวม

ทางด้านบน 

(ระยะท่ี 1) 
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มต่อไป  
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3)  แ
ข้อมู
 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

แผนที่ ระบบส
มูลที่ต้องการแส

รณ์มหาวิทยาลัย

สามารถให้บรกิ
สดงผลและขน

รูปที่ 8 ตั

โครงการพัฒนา

ัย  

การการพิมพ์แ
นาดของแผนที

 

ตัวอย่างการแส
 
 
 
 
 
 
 
 

าระบบสารสนเท

แผนที่ปริมาณก
ที่ได้ ดังแสดงใ

สดงแผนที่ 

ทศด้านอํานวยค

การจราจร โด
ในรูปที ่8 

 

ความปลอดภัย (

ยสามารถเลือ

(ระยะท่ี 1) 
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กช้ัน
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ข้อมูลภูมิ
ปรับปรุงโ
ทั้งในกรม
 

 
กับข้อมูล
บัญชีสาย
สํานักบริ
เป็นเน้ือ
24.00 น

 
ให้และจํา
หรือเปลี่ย
ใช้แผนที่
ปรับปรุง
 

 
ภายนอก
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2. การพั

 การวิ
มิสารสนเทศ 
โครงสร้างฐาน
มทางหลวงเอ

1) ฐานข้อมู
ทําการตรวจส
ลสายทางของ
ยทางท่ีใช้ในปั
รหารบํารุงทาง
เดียวกัน โดย

น. 
 

2) ฐานข้อมู
ทําการออกแบ
าแนกข้อมูลที่
ยนแปลงไปตา

ที่ภูมิสารสนเท
แบบฟอร์มสาํ

การพัฒนาระ
กหน่วยงาน โด
1) เช่ือมต่อต
2) เช่ือมโยง
3) เช่ือมโยง
4) เช่ือมต่อผ

 
 
 
 
 

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

พัฒนาฐานข้

วิเคราะห์และ
 ประกอบด้ว
นข้อมูลทั้งสอง
ง และหน่วยง

ลสายทาง 
สอบความถูกต้
งสํานักบริหาร
ปัจจุบัน และ
งที่ได้ปรับปรุง
ยการ Replica

ลจราจร 
บบฐานข้อมูลร
เก่ียวข้องให้ส
ามข้อมูลอ้างอิ

ทศเข้ามาช่วยร
ารวจปริมาณก

ะบบฐานข้อมู
ดยมีระดับขั้นก
ตรงผ่านฐานข้
งผ่านการทําสํ
งภาพแผนที่ 
ผ่านเว็บเซอรวิ์

รณ์มหาวิทยาลัย

อมูล GIS ใน

ะออกแบบฐา
ย 2 กลุ่มข้อม
งส่วนน้ีจะมุ่งเ
งานต่างๆ นอก

ต้องของข้อมูล
รบํารุงทาง ซึ่ง
ทําการเช่ือมโ
งระบบหมายเ
ation แบบ A

ระบบเพ่ือการ
สามารถเก็บรา
อิงในภายหลัง
ระบุเป็นฐานข
การจราจร ส.

มูลให้สามารถ
การเช่ือมต่อ ด
ข้อมูล  
าเนาข้อมูลอัต

วิส 

โครงการพัฒนา

ัย  

นระบบงานส

นข้อมูลจราจ
มูล คือ ฐานข
เน้นความเข้าก
กกรมทางหลว

 โดยการเปรีย
งมีการปรับปร
โยงกับระบบ
เลขทางหลวง 
Asynchrono

รจัดเก็บข้อมูลจ
ยละเอียดต่าง
ง ที่มีทั้งข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องป
1-02 เพ่ือให้ส

ถรองรับการแ
 ดังต่อไปน้ี 

ตโนมัติ (repli

าระบบสารสนเท

สารสนเทศอุบ

จรที่ใช้สนับสน
ข้อมูลสายทา
กันได้ และใช้ง
วงซึ่งประกอบ

ยบเทียบกับข้อ
รุงข้อมูลโครง
ฐานข้อมูลกล
 (ระยะที่ 2) ต

ous ผ่านเครือ

จราจรซึ่งเป็นข
งๆ ไว้ในตาราง
ลที่มาจากการ
ปรับปรุงโครงส
สอดคล้องกัน 

แลกเปลี่ยนข้

cation)  

ทศด้านอํานวยค

บัติเหตุบนท

นุนงานในโคร
ง และฐานข้
งานร่วมกันกับ
บด้วย 

อมูลของสํานัก
ข่ายสายทางใ
ลางงานบํารุง
ตามที่สํานักแ
อข่ายคอมพิว

ข้อมูลหลักในโ
งเดียวกัน เพ่ือ
รอ้างอิงในตาร
สร้าง ไปตามค
 

้อมูลกับระบบ

ความปลอดภัย (

ทางหลวง 

งการซึ่งมีลักษ
อมูลจราจร ซึ
บหน่วยงานที่

กอํานวยความ
ให้สอดคล้อง
งทาง (RoadN
ผนงานกําหน
เตอร์ ทุกวันห

โครงการ โดย
อไม่ให้เกิดควา
ราง และข้อมูล
ความต้องการ

บอ่ืนๆ ทั้งภา

(ระยะท่ี 1) 
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ษณะเป็น 
ซึ่งในการ
เก่ียวข้อง

ปลอดภัย 
กับข้อมูล
Net) ของ
ดไว้อย่าง
หลังเวลา 

ออกแบบ 
ามขัดแย้ง 
ลจากการ
รของการ

ายในและ
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3. 

 
การราย
ในการรา

3.1 

ประกอบ

3.2 
 
 โ
ซึ่งเป็นชุด
ช่วงถนน
สําหรับก
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 การเพิ่มปร

ที่ปรึกษาได้ท
งานข้อมูลอุบ
ายงานการเกิด

การปรับปรุง
ที่ปรึกษาได้ดํ
บด้วย 

1) 
2) 
3) 
4) 

การปรับปรุ
อันตรายข้าง
โดยที่ปรึกษา
ดคําสั่งในภาษ
น 1 กิโลเมตร 
ารวิเคราะห ์จ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ระสิทธิภาพรู

ทําการปรับป
บัติเหตุมโดย
ดอุบัติเหตุ 

รูปแบบรายง
ดําเนินการแก้ไ

สรุปอุบัติเหต
สรุปอุบัติเหต
สรุปอุบัติเหต
สรุปอุบัติเหต

งและพัฒนา
ทาง 
าได้เพ่ิมเติมชุ
ษาคอมพิวเตอ
 และ ทางโค้ง
 จุดอันตรายให้

รณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบการ
อุบัติเหตุบ

รุงรูปแบบกา
ยใช้อุปกรณ์พ

งานของระบบ
ไขและปรับป

ตุบนทางหลว
ตุจําแนกตาม
ตุจําแนกตาม
ตุจําแนกตาม

าระบบการวิ

ชุดคําสั่งในกา
อร์ Python แ
ง ของสายทาง
ห้มีความถูกต้อ

โครงการพัฒนา

ัย  

รายงานข้อม
นทางหลวง

ารรายงานอุบั
พกพา เช่น โ

บ HAIMS 
รุงรายงานโด

วงเปรียบเทีย
จังหวัด 
ภาค 
สายทาง 

วิเคราะห์จุด

ารวิเคราะห์จุ
ละมีขั้นตอนก
งในระบบ Ro
องมากย่ิงขึ้น 

าระบบสารสนเท

มูลอุบัติเหตุ
ง (HAIMS) 

บัติเหตุของระ
โทรศัพท์มือ

ยระบบ HAIM

บช่วงเทศกา

อันตรายแล

ดอันตรายที่ก
การทํางานเพ่ิม
oadNet ที่ได้จั
 

ทศด้านอํานวยค

ตุของระบบง
 

ะบบ HAIMS เ
ถือ หรือคอม

MS ให้มีรายงา

าล 

ละผนวกรวม

กรมทางหลว
มเติมในการส
จัดทําขึ้นใหม่ 

ความปลอดภัย (

งานสารสนเท

เพ่ือเพ่ิมประสิ
มพิวเตอร์ส่ว

านเพ่ิมขึ้น 4 

มระบบการวิ

งใช้งานอยู่ใน
สกัดข้อมูลสาย
 เพ่ือเป็นข้อมู

(ระยะท่ี 1) 
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สิทธิภาพ 
วนบุคคล  

 รายงาน

วิเคราะห์ 

นปัจจุบัน  
ยทางชนิด  
ลพ้ืนฐาน
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ข้อมูลสา
และแนวท
 
 

 

ใ
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รูป

การประเมินป
ที่ปรึกษาได้
รสนเทศ เพ่ือใ
ทางการพัฒนา

1)  ผู้
2)  ผู้

 

3.3.1  การป
 

ในก
เป็นเคร่ืองมอื
ที่เข้ารับการอ

 

ทั้งน้ี
ได้คัดเลือกกล
 โดยคิดเป็นก

 

โดย
ในภาพรวมข
ร้อยละ 49 แ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ปที ่9 การวิเคร

ประสิทธิภาพก
ดําเนินการจั
ใช้ในการวัดป
าคุณภาพข้อมู

ผูใ้ช้งานระบบ 
ผูบั้งคับบัญชาผ

ประเมินประสิ
ารประเมินปร
อในการทดสอ
อบรมการใช้งา

น้ีเพ่ือให้การปร
ลุ่มตัวอย่างจา
กลุ่มตัวอย่างทั้

สรุป ผู้ใช้จาก
ของระบบ HA
และยังไม่พึงพอ

รณ์มหาวิทยาลัย

ราะห์จุดอันต

การบริหารจัด
จัดทําแบบสอ
ระสิทธิภาพก
ลต่างๆ ในระบ

 HAIMS 
ผู้ใช้งานระบบ

ทธิภาพโดยผูใ้
ระสิทธิภาพก
บ โดยกําหนด
านระบบ HAI

ระเมินสะท้อน
ากผู้เข้าอบรม

ทัง้สิ้น 368 ตัว

กกลุ่มตัวอย่า
AIMS ร้อยละ
อใจต่อภาพรว

โครงการพัฒนา

ัย  

 

รายโดยใช้ข้อ
 

ดการระบบ HA
อบถามสํารว
ารบริหารจัดก
บบ HAIMS โด

 HAIMS 

ใช้งานระบบ H
ารบริหารจัด
ดกลุ่มตัวอย่าง
MS ในเดือนมิ

นประสิทธิภา
มเฉพาะผู้ที่ใช้
อย่าง  

างจํานวน 36
ะ 50 ของกลุ่ม
วมของระบบเ

าระบบสารสนเท

มูลจุดอุบัติเห

AIMS 
วจความคิดเห
การระบบ HA
ดยมีกลุ่มตัวอย่

HAIMS 
การระบบ HA
งคือ ผู้ใช้งานร
มิถุนายน ถึง เ

พของการบริห
ช้งานระบบ H

64 คน มีควา
มตัวอย่าง แล
พียงร้อยละ 1

ทศด้านอํานวยค

หตุจากฐานข้อ

ห็นของผู้ ใช้ง
IMS เพ่ือสามา
างประกอบด้ว

AIMS ที่ปรึกษ
ระบบที่เป็นเจ้

 เดือนกรกฎาค

หารจัดการระ
AIMS ในการ

มพึงพอใจอย
ละมีความพึงพ
1 ของกลุ่มตัวอ

ความปลอดภัย (

 
มูล 

งาน และผู้รั
ารถระบุประเด
วย 

ษาอาศัยแบบ
จ้าหน้าที่กรมท
คม พ.ศ.2556

ะบบ HAIMS 
รปฏิบัติงานจริ

ย่างมากต่อกา
พอใจระดับป
อย่างทั้งหมด 

(ระยะท่ี 1) 
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บบริการ 
ด็นปัญหา

สอบถาม
ทางหลวง 
  

 ที่ปรึกษา
ริงเท่าน้ัน 

ารใช้งาน 
ปานกลาง 
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3.4 
 

สถานกา
อัจฉริยะ
กับมูลนิธิ
ที่อยู่ในค
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3.3.2  การป

เพ่ือใ
ย่ิงขึ้นทั้งในมุม
กลุ่มตัวอย่างร
โดยที่ปรึกษา

 

จาก
ความคิดเห็นเ

 

โดย
ภาพรวมของ
ร้อยละ 42 แ

 

3.3.3  แนว

ที่ปรึ
ในการเข้าใช้ร

 

1) 
2) 
3) 
4) 

การพัฒนาระ
ที่ปรึกษาได้ด
รณ์ ความผิด
 โดยเจ้าหน้าท
ธิศูนย์ข้อมูลจร
วามรับผิดชอ

3.4.1  การพ
การพ

Service : LB
อุปกรณ์เคลื่อ
ประกอบไปด้
(GPS Positio
องค์ประกอบ
Provider) แล

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ประเมินประสิ

ให้การประเมิ
มมองของผู้ปฏิ
ระดับผู้บริหาร
อาศัยแบบสอ

การสํารวจคว
เก่ียวกับประสิ

สรุป ผู้ใช้จาก
งระบบ HAIM

และไม่มีผู้ที่ไมพ่

ทางการพัฒนา

รึกษาได้ดําเนิน
ระบบ HAIMS 

ความต้องการ
ระบบคอมพิว
การเช่ือมโยง
การเช่ือมต่อเ

ะบบ RIMS บน
ดําเนินงานออ
ปกติ ข้อสังเก
ที่กรมทางหล
ราจรอัจฉริยะไ
บของกรมทา

พัฒนาและคณุ
พัฒนาระบบ 
BS) ซึ่งเป็นเทค
อนที่ การทําง
ด้วยองค์ประก
oning) องค์ปร
ด้านเทคโนโล
ละองค์ประกอ

รณ์มหาวิทยาลัย

ทธิภาพโดยผูใ้

มินประสิทธิภ
ฏิบัติงาน และ
รที่เป็นผู้อํานว
อบถามเป็นเครื

วามเห็นของผู้
ทธิภาพและป

กกลุ่มตัวอย่า
MS ร้อยละ 5
พึงพอใจหรือพึ

าคุณภาพระบ

นการวิเคราะห
 โดยแบ่งออกไ

รของระบบ 
วเตอร์เพ่ือรอง
ทางเครือข่าย
เครือข่ายมายัง

นอุปกรณ์พกพ
อกแบบแอพ
กต อย่างง่ายแ
วง, อาสาสมัค
ไทย (ITIC) โด
งหลวงและสง่

ณสมบัติของร
 RIMS บนโทร
คโนโลยีที่เก่ียว
งานของการนํ
กอบทั้งสิ้น 4
ระกอบด้านเท
ลยีการให้บริกา
อบด้านเทคโน

โครงการพัฒนา

ัย  

ใช้งานระบบ H

ภาพการบริหา
ะในมุมมองขอ
วยการแขวงกา
รื่องมือในการ

ผู้ใช้งานระบบ
ประโยชน์ของร

งจํานวน 85 
58 ของกลุ่มต
พึงพอใจน้อยต

บ HAIMS 

ห์ระบบเครือข
ได้ 4 องค์ประ
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มที่มีความเก่ี
วณค่าเพ่ือพิจ

บ่งแนวทางในก
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ในบริเวณสาย
ะโยชน์ที่เกิดจ

ลอดภัยแล้วเส
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ษา 
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าระบบสารสนเท

ปลอดภัยขอ

ายภาพทางหล
มปลอดภัยด้า
าคต แต่ทั้งน้ีดั
 Factor : ARF
มปลอดภัยบน
งจึงควรพัฒน

 และเช่ือมโยง
 กิจกรรมปรับ
ที่เก่ียวข้องกับ

อมูลอุบัติเหตุ
ก่ียวข้องกับกา
จารณาอัตรา
การศึกษาเป็น

ยทางท่ีคัดกรอ
จากการลดล

สร็จ 

นที่ดําเนินกิจก

ที่ดําเนินกิจกร

หลังการดําเนิ

ทศด้านอํานวยค

องทางหลวง 
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านกายภาพขอ
ดัชนีดังกล่าวถู
F) ที่ได้จากกา
นโครงข่ายทาง
นาค่า ARF โด
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บปรุงจุดอันตร
บค่า ARF  

ตุในบริเวณที่มี
ารลดลงของอุ
การลดลงขอ
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งจากกิจกรรม
งของอุบัติเห

กรรมอํานวยค

รมอํานวยควา

นินกิจกรรมอํา

ความปลอดภัย (
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ารศึกษาในต่า
งหลวงได้แมน่ย
ดยอาศัยข้อมู

RF ซึ่งพบว่า กิ
ราย ซึ่งจะต้อง

มีการดําเนิน
อุบัติเหตุ และ
งอุบัติเหตุ (A

น้ี 

มอํานวยความ
หตุบนสายทา

วามปลอดภัย

ามปลอดภัย 
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ลจริงบน

กิจกรรมฯ  
งพิจารณา

กิจกรรม 
ะจะต้องมี
Accident 

ปลอดภัย  
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ข้อมูลที่นํามา
อุบัติเหตุ (Ac
ลาที่ศึกษา เพื

พิจารณาค่าคว
ต ต่อจํานวน

ญเสียที่จะเกิดขึ

เน่ืองจากข้อ
ลอดภัย ที่ปรึ
รรม โดยแยกต

เพ่ือพิจารณาผ
รดําเนินกิจกร

 ระยะสั้น

 ระยะยาว
 

ผลการวิเคราะ
ํานักอํานวยค

แปลงจํานวนอ
นในการออก

ติยภูมิ  

ตารางท่ี 2 แส
ณะเดียวกันค่
องหมายจราจ
ในอดีตที่มีค่า
รมในการขับขี
วณอันตรายบ
อุบัติเหตุเพ่ิมสู
สรุปค่า ARF ท

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

าใช้ในการพิจ
ccident Rate
พ่ือใช้ในการคํา
วามรุนแรงขอ
นอุบัติเหตุที่เ
ขึ้น 

จํากัดทางด้า
กษาจึงสามา
ตามกลุ่มอุปก

ผลกระทบจาก
รรมอํานวยควา

 ช่วงเวลา 3 เ

ว ช่วงเวลา 1 ปี

ะห์ภาพรวมขอ
ความปลอดภั
อุบัติเหตุที่แต
กแบบสายทา

สดงค่าอัตราก
า ARF อาจจ

จรบนผิวทาง มี
า ARF เพียง 
ขี่ของผู้ขับขี่ใน
บนทางหลวง 
สูงขึ้น ซึ่งอาจมี
ที่ถูกต้องได้  

รณ์มหาวิทยาลัย

จารณาผลกร
e) ซึ่งเป็นอัตร
านวณค่าอัตร
องอุบัติเหตุ (
กิดขึ้น ซึ่งจะ

านการเช่ือมโ
ารถคัดเลือกกิ
รณ์สายทางได

กการยกระดับ
ามปลอดภัย โ

เดือน และ 6 

ปี และ 2 ปี เพื

องอัตราการลด
ภัย กรมทางห
กต่างจากงาน
าง รวมถึงพฤ

การลดลงของอ
จะมีค่าไม่เท่าก
 มีช่วงของค่า 
 24 เท่าน้ัน ซึ
นประเทศไทย
 (Black Spot
มีสาเหตุจากข้
 

 

โครงการพัฒนา

ัย  

ระทบจากการ
ราส่วนของจํ
ราการลดลงขอ
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ะสะท้อนถึงป

ยงระหว่างข้
กิจกรรมฯ ที่มี
ด้ 5 ประเภทกิ

ความปลอดภั
 โดยแบ่งการพิ

 เดือน เพ่ือวัด

พ่ือวัดผลกระท

ดลงของอุบัติเห
หลวง พบว่าก
นวิจัยในต่างป
ฤติกรรมการขั

อุบัติเหตุ (ARF
กัน เห็นได้จา
 ARF เท่ากับ 
ซึ่งอาจมีสาเห
ย ทั้งน้ี เมื่อพิจ
t) ทั้ง 3 กิจก
ข้อมูลหลังจาก

าระบบสารสนเท

รดําเนินกิจกร
านวนอุบัติเห
องอุบัติเหตุ (A
งเป็นอัตราส่

ประสิทธิภาพ

อมูลอุบัติเหต
มีข้อมูลอุบัติเ
กิจกรรม  

ัยของสายทาง
พิจารณาผลกร

ดประสิทธิผลที

ทบของอุปกรณ

หตุ เมื่อมีการด
การปรับปรุงส
ประเทศ ซึ่งมี
ขับขี่ของผู้ใช้

F) จากกรณีศึ
กช่วงของค่า 
 40-90 โดยมี
หตุจากความแ
จารณากิจกรร
รรม พบว่ามี

กดําเนินกิจกร

ทศด้านอํานวยค

รรม ที่ปรึกษ
หตุต่อปริมาณ
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วนของผู้ได้รั
ของอุปกรณ์

ตุในบริเวณที่
เหตุเพียงพอต

ง ที่ปรกึษาได้ร
ระทบออกเป็น

ที่เกิดขึ้นจากก

ณ์สายทางต่อก

ดําเนินกิจกรรม
สายทางในด้า
มีสาเหตุจากค
ทาง จากการ

กษา ซึ่งพบว่า
 ARF มีความ
ค่าเฉลี่ยเท่ากั
แตกต่างของล
รมภายใต้กิจก
ค่า ARF ที่ติด
รมมีเพียง 12

ความปลอดภัย (

ษาได้พิจารณา
ณการเดินทาง
dution Facto
ับบาดเจ็บสา
สายทางในแ

มีการดําเนิน
ต่อการวิเครา

รวบรวมขอ้มลู
นช่วงระยะเวล

ารปรับปรุงสา

การลดลงของอ

มอํานวยความ
านต่างๆ ส่งผ
ความแตกต่าง
รวิเคราะห์ โ

า แม้ว่าจะเป็น
ต่างค่อนข้าง

กับ 67 ซึ่งแตก
ลักษณะสายท
กรรมปรับปรุ
ดลบ กล่าวคือ
2 เดือนเท่าน้ัน
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 2 สรุปค่าอัตร
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รื่องหมายจราจร
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วกันอันตราย* 
  * เปรียบขอ้

( ) ในวงเล็บ
1 Elvik R. 
2 Das.S. e
3 Kenneth
4 Elvik, R.
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ธภาพของอุปก
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 et al. (2009) 
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F ที่ถูกต้อง  

เวณที่ศึกษาเ
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แนวทางในกา
การปรับปรุง
มการขับขี่ในป

ตุ (ARF) เฉพา
dary data) ซึ
1) รวมรวมข้
2) เช่ือมโยงข้
3) พิจารณา

กายภาพท
4) รวบรวมข้

อํานวยคว
ก่อนการป

5) กรณีเป็นกิ
เวลาไม่น้อ
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การประเมิน
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ความปลอดภั
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รลดจํานวนอุ
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คัญในการปรั

 ดังน้ี 
อํานวยความป
งที่ดําเนินกิจก
แต่ละกิจกรร
AI) และคัดเลอื
ตุในพ้ืนที่ที่มีก
ที่มีรายละเอีย

หลังการปรับปรุ
วเสร็จในปีปัจ

บัติเหตุ เพ่ือวิเค

ภัยกายภาพทา
ภัยกายภาพ
ะเมินทุกๆ 20
ดดูภาพถ่ายแ

ามปลอดภัยก
าศัยซอฟต์แว
POP ซึ่งเป็นโ
รวจสอบประ
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ับปรุงงานอําน
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มฯ ที่สอดคล้
อกกิจกรรมฯ 
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จจุบัน จะต้อง

คราะห์ค่าร้อย

างหลวงจากภ
ทางหลวงจะ
00 เมตร โดย
ละทําการประ

กายภาพทางห
วร์ ซึ่งช่วยใน
ปรแกรมที่ถูก
เมินความปลอ

าระบบสารสนเท

บัติเหตุ (ARF
F) ที่เหมาะสม
แนวทางในกา
นวยความปล

งสํานักอํานวย
วบรวมข้อมูลก
ล้องกับปัจจัยท
 เพ่ือกําหนดก
กรรมฯ ที่คัดเลื
นการคล้ายกัน
ต่างๆ เช่น 3 เดื
ติดตามอุบัติเ

ยละการลดจํา

ภาพถ่ายโดยใ
ะต้องทําการป
พิจารณาจาก
ะเมินความปล

หลวงจากภาพถ
นการประเมิน
กพัฒนาขึ้น โด
อดภัยและเผย

ทศด้านอํานวยค

F) ของกรมทา
มกับสภาพโค
ารปรับปรุง ค่
ลอดภัย โดยพิ

ยความปลอดภ
การจราจร แล
ที่ใช้ในการปร
ลุ่มตัวอย่าง 
ลือกดังข้อที่ 2

น โดยจะรวบร
ดือน 6 เดือน 1
เหตุที่เกิดขึ้นใ

นวนอุบัติเหตุ

ใชค้อมพิวเตอ
ประเมินในระ
ภาพถ่ายจําน
ลอดภัยกายภา

ถ่ายโดยตรงแ
นความปลอดภ
ดยที่ปรึกษา “
ยแพร่ข้อมูลท

ความปลอดภัย (

างหลวง 
รงข่ายทางหล
าร้อยละการล

พิจารณาข้อมูล

ภัย  
ละข้อมูลอุบัติเ
ระเมินความป

2 และจัดกลุ่ม
รวมข้อมูลอุบัติ
12 เดือน และ 2
นบริเวณที่กํา

 (ARF) 

อร ์
ะดับตอนควบ
นวนมาก ซึ่งจํา
าพ  

ล้ว ที่ปรึกษาเ
ภัยกายภาพท
“โครงการพัฒ
ทางหลวงบน W
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ลวง และ
ลดจํานวน
ลทุติยภูม ิ

เหตุ 
ปลอดภัย

มกิจกรรม
ติเหตุช่วง
24 เดือน 
าหนดเป็น

บคุมย่อย  
าเป็นต้อง 

เสนอแนะ
ทางหลวง  
ฒนาระบบ
Website 
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เพ่ือเผยแ
ในรูปแบ
ของกรมท

5.1  

5.2  
 

ผลงานสู
สํานักอํา

5.3  
          
 
พ.ศ. 255
90 วัน นั
ผู้ใดเก็บรั
เฉพาะคร

บับย่อสําหรับผู้บ
ve Summary 

  สถาบนัการขนส

5 การพัฒน
 

การปรับปรุงแ
แพร่ข้อมูลควา
บบเว็บไซต์บ
ทางหลวง ดังน

ปรับปรุงเว็บไ
 

ที่ปรึกษาได้ทํ
 

1) อัพเกรด
เว็บไซต์ส

2) เช่ือมโยง
Databas

3) แก้ไขระ
ที่เช่ือมโย

4) เตรียมกา
5) ปรับปรุง

การพัฒนาระ
 

ที่ปรึกษาได้พั
สู่ภาคประชา
นวยความปล
 

1) จัดเรียงเน
2) เปลี่ยนวิธี
3) ตัดส่วนที

การเพิ่มประ
  ความผิดเก่ีย
ที่ปรึกษาได้ทํา
50 หมวด 2 ม
นับแต่วันที่ข้อ
รักษาข้อมูลจ
ราวก็ได้ โดยก

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

นาระบบการ

และพัฒนาระ
ามปลอดภัยท
นเครือข่ายอิ
น้ี 

ไซต์สําหรับสํ

าการออกแบบ

ระบบฐานข้อ
สํานักอํานวยค
งข้อมูลโครงข่
se replicatio
บบ HAIMS 
ยงมา 
ารเช่ือมโยงขอ้
การนําเสนอรู

ะบบการให้บริ

พัฒนาระบบก
าชนในวงกว้า
อดภัยให้รองรั

น้ือหาใหม่ให้เ
ธีการนําเสนอ
ที่ใช้งานได้ยาก

สิทธิภาพการ
ยวกับคอมพวิ
าการวิเคราะห์
มาตรา 26 ทีร่
มูลน้ันเข้าสู่ร

จราจรทางคอ
กรมทางหลวง

รณ์มหาวิทยาลัย

รให้บริการด

บบสารสนเทศ
างถนน (Roa
อินเทอร์เน็ต

สํานักอํานวยค

บปรับปรุงเว็บไ

อมูลจาก Pos
ความปลอดภัย
ข่ายทางหลวง
on ทําให้สามา
และเว็บไซต์ส

อมูล AADT จ
รูปแบบและเน้ื

ริการข้อมูลข่

ารให้บริการข้
างด้วยสื่อแล
รับการแสดงผ

เหมาะสมกับห
อใหม่ให้ใช้งาน
ก ไม่สามารถแ

รบันทึกข้อมูล
วเตอร์ พ.ศ. 2
์หลักเกณฑ์ขอ
ระบุว่า ผู้ให้บริ
ะบบคอมพิวเ
มพิวเตอร์ไว้เ
งจะต้องเก็บรั

โครงการพัฒนา

ัย  

ด้านอํานวยค

ศด้านอํานวยค
d Assessme
 และพัฒนา

ความปลอดภั

ไซต์สําหรับสาํ

stgreSQL จา
ย 
จากระบบสา
ารถค้นคืนแล
สํานักอํานวย

ากระบบ TIM
น้ือหาของเว็บไ

าวสาร 

ข้อมูลข่าวสาร
ละแพลตฟอร
ผลบนสมาร์ทโ

หน้าจอขนาดเ
นได้ดีบนจอสมั
แสดงผลบนอุป

ลและประวัติผ
2550 
องพระราชบัญญ
ริการต้องเก็บร
เตอร์ แต่ในกร
เกินเก้าสิบวัน
ักษาข้อมูลขอ

าระบบสารสนเท

ความปลอด

ความปลอดภั
ent Program
ระบบสารสน

ภัย 

านักอํานวยคว

ากเวอร์ชัน 8.

รสนเทศโครง
ะแสดงสายทา
ยความปลอด

MS 
ไซต์สํานักอําน

รในเว็บไซต์สํา
ร์มที่ทันสมัยโ
โฟน และแท็บ

เล็ก 
มผสั 
ปกรณ์พกพาไ

ผู้ใช้งานตามพ

ญัติว่าด้วยการ
รักษาข้อมูลจ
รณีจําเป็นพนั
น แต่ไม่เกินหน
องผู้ใช้บริการเ

ทศด้านอํานวยค

ดภัยไปสูภ่าค

ัย ของกรมทา
m) ให้แก่ประช
นเทศด้านอํา

วามปลอดภัยใ

.4 เป็น 9.1 ท

งข่ายทางหลว
างที่มีการปรับ
ภัยให้ใช้ข้อมู

นวยความปลอ

านักอํานวยคว
โดยที่ปรึกษ
บเล็ตด้วย ด้วย

ด้ดี หรือมีควา

พระราชบัญญ

รกระทําความผิ
ราจรทางคอม

นักงานเจ้าหน้า
น่ึงปีเป็นกรณี
เท่าที่จําเป็น 

ความปลอดภัย (

คประชาชน 

างหลวง มีวัตถ
ชาชนทั่วไปผู้ใช
านวยความป

นส่วนฐานข้อม

ทั้งระบบ HAI

วง (RoadNet
บแก้ได้ทันที 
มูลโครงข่ายท

อดภัย  

วามปลอดภัยใ
าได้ปรับปรุง
ยวิธีต่างๆ ดังนี

ามสําคัญน้อย

ญัติว่าด้วยกา

ผิดเกี่ยวกับคอ
มพิวเตอร์ไว้ไม
าที่จะสั่งให้ผู้ใ

ณีพิเศษเฉพาะ
เพ่ือให้สามาร
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ถุประสงค์  
ช้เส้นทาง
ปลอดภัย  

 

มูล ดังน้ี 

IMS และ

t) ด้วยวิธี 

ทางหลวง 

ให้รองรับ
งเว็บไซต์ 
น้ี  

ออก 

ารกระทํา   

มพิวเตอร์ 
ม่น้อยกว่า 
ให้บริการ
ะรายและ
รถระบุตัว
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ผู้ใช้บริกา
ลงความ
จะดําเนิน
ที่ใช้งานข
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ารนับต้ังแต่เริ่
ครบถ้วนของ
นการจัดเก็บผา่
ของกรมทางห

1) ข้อมู
2) บันทึ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

มใช้บริการแล
งข้อมูลจราจร
านระบบที่ทาง
หลวง โดยประ

มูลรหัสประจํา
ทกึข้อมูลการเ

รณ์มหาวิทยาลัย

ละต้องเก็บรัก
ร (logs) ตาม
งที่ปรึกษาดําเนิ
ะกอบด้วยข้อมู

ตัวของผู้ใช้หรื
ข้าใช้บริการ 

โครงการพัฒนา

ัย  

ษาไว้เป็นเวลา
มข้อกําหนดข
นินการติดต้ังให
มูล 

รือข้อมูลทีส่าม
 

าระบบสารสนเท

าไม่น้อยกว่า 
องพระราชบั
ห้ เพ่ือไม่ให้กร

มารถระบุตัวผู้

ทศด้านอํานวยค

 90 วันนับต้ังแ
บัญญัติโดยกา
ระทบต่อการท

ผูใ้ช้บริการได้ 

ความปลอดภัย (

แต่การใช้บริก
ารจัดเก็บข้อมู
ทํางานของตัวเ
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การสิ้นสุด
มูลจราจร  
เซิร์ฟเวอร์
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ให้กับเจ้า
ณ ห้องป
สวนดุสิต

 

 
21 มกรา
เป็นเจ้าห
สื่อมวลช
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เพ่ือให้การใช้
าหน้าที่กรมทา
ปฏิบัติการคอม
ต กรุงเทพมหา

ทั้งน้ี ที่ปรึกษ
าคม พ.ศ. 25
หน้าที่/ บุคลาก
ชน รวมจํานวน

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

้งานระบบเกิด
างหลวง จํานวน
มพิวเตอร์ (ห้
านคร 

รูปที่ 1

ษาได้กําหนด
557 ณ โรงแร
กร/ ผู้สนใจ จ
น 121 คน 

รณ์มหาวิทยาลัย

6 การถ

ดประสิทธิภาพ
น 3 รุ่น ๆ ละ

ห้อง 11204) อ

5 บรรยากาศก

การสัมมนาเ
รมพูลแมน บา
จากหน่วยงาน

โครงการพัฒนา

ัย  

ถ่ายทอดองค์

พ ที่ปรึกษาได้
 1 วัน รวมทั้ง
อาคารสมเด็จ

 

 

 
การฝึกอบรมก

พ่ือนําเสนอ 
างกอก คิงเพ
นภายใน และภ

าระบบสารสนเท

คค์วามรู้ 

้กําหนดการจั
งสิ้น 311 คน คื
จพระนางเจ้า

การใช้งานระบบ

 และสรุปผลก
าเวอร์ กรุงเท
ภายนอก รวม

ทศด้านอํานวยค

ัดการถ่ายทอด
 คือ วันที่ 27-2
 (อาคาร 11)

บ TIMS 

การดําเนินงา
ทพมหานคร ใ
มถึงการจัดงาน

ความปลอดภัย (

ดความรู้ ประ
29 มกราคม พ
) มหาวิทยาลั

านโครงการฯ
 ให้แก่ผู้เข้าร่ว
นแสดงผลการ
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สบการณ์
พ.ศ. 2557 
ลัยราชภัฏ

 

 

 

ฯ ในวันที่  
มสัมมนา
รศึกษาต่อ
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รูปที่ 

เพ่ือเป็นการเ
1) ชุดนิทรร

1.1) 
1.2) 
1.3) 

2) สื่อวีดีทศั
3) แผ่นพับ

้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

 16 บรรยากา

ผยแพร่ผลกา
รศการ ประก

 Rollup 
 Pop up
 Pop up

ศน์  
และโปสเตอร์

รณ์มหาวิทยาลัย

าศการอบรมก

รศึกษาโครงก
อบด้วย 
 จํานวน 4 แบ
p (กว้าง 4.50
p Counter (ก

ร์ 

โครงการพัฒนา

ัย  

การใช้งานระบ
 

การ ที่ปรึกษาจ

บบ (กว้าง 0.6
0 x สูง 2.30) 
กว้าง 1.30 x 

าระบบสารสนเท

บบงานสารสน

จะจัดทําสื่อป

60 x สูง 1.60
 
 สูง 0.84 x ลึ

ทศด้านอํานวยค

นเทศจราจร (T

ระชาสัมพันธ์ 

0 เมตร) 

ก 0.40 เมตร

ความปลอดภัย (

TIMS) 

 ประกอบด้วย

ร) 

(ระยะท่ี 1) 
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้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย

ค) P

รูปที่ 

โครงการพัฒนา

ัย  

ก) Rollup 

ข) Pop up 

Pop up Coun
 

 17 ชุดนิทรรศ

าระบบสารสนเท

 

nter 

ศการ 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย (
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้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

   

รณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 18 สื
 

โครงการพัฒนา

ัย  

 

สื่อวีดีทัศน์สรปุ

าระบบสารสนเท

ปโครงการ 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 19

โครงการพัฒนา

ัย  

 

9 แผ่นพับสรปุ
 

าระบบสารสนเท

ปโครงการ 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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้บริหาร 
 Report) 

ส่ง ในจุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 20

โครงการพัฒนา

ัย  

 

0 โปสเตอร์สรปุ
 

าระบบสารสนเท

ปโครงการ 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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7.1 
 

 
ที่ทันสมัย
ใช้ฐานข้อ
และการ
สํานักบริ
RAP และ
กรมทาง
ด้านอํานว
พัฒนาต่อ

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3
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7. ขอ้

การพัฒนาระ

การบริหารจั
ย ทําให้ระบบ
อมูลสําคัญ คือ
รอ้างอิงจุดที่เ
ริหารบํารุงทาง
ะเว็บไซต์ของ
งหลวง ที่ปรึ
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