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  สถาบันการ

ตารางที่ 2-8 เปรียบ
ประเท

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 

รถยนต์นั่งเกิน 7 คน
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกล
รถโดยสารขนาดใหญ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาด 2 เ
รถบรรทุกขนาด 3 เ
รถบรรทุกพ่วง (มาก
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ม
รถจักรยาน 2 ล้อ แ

จักรยานยนต์ และส

รถเครื่องจักร และร
หมายเหตุ : * สํานัก

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

บเทียบการแบ่งประ
ทศไทย* 

 คน 
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าง 
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เพลา (6 ล้อ) 
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กกว่า 3 เพลา) 
มากกว่า 3 เพลา) 
และ 3 ล้อ 

สามล้อเครื่อง 

ถดัดแปลง 
กอํานวยความปลอด

ณ์มหาวิทยาลัย  
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  สถาบันการ

ตารางที่ 2-9 การปรั

ประเภทยาน

รถจักรยาน 2 ล้อ แ

รถสามล้อเครื่อง แ

รถยนต์นั่ง (ไมเ่กิน 

รถยนต์นั่ง (เกิน 7 

รถโดยสารขนาดเล็

รถโดยสารขนาดกล

รถโดยสารขนาดให

รถบรรทุก (4 ล้อ) 

รถบรรทุก (6 ล้อ) 

รถบรรทุก (10 ล้อ)

รถบรรทุกพ่วง (มา

รถบรรทุกกึ่งพ่วง (

รถเครื่องจักร และร
หมายเหตุ : * ไม่นํา
 
 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

รบัปรุงการแบ่งประ

นพาหนะปัจจุบนั 

 และรถจักรยาน 3 ล

ละรถจักรยานยนต์

 7 คน) 

 คน) 

ก 

ลาง 

หญ ่

 

 

) 

กกว่า 3 เพลา) 

มากกว่า 3 เพลา) 

รถดัดแปลง* 
มาคํานวณค่า AAD

 

ณ์มหาวิทยาลัย  

ะเภทยานพาหนะ 

 

ล้อ* 1) รถจักรย

์* 2) รถจักรย

3) รถสามล้

4) รถยนต์นั

5) รถโดยสา

6) รถโดยสา

อยู่ในกลุ่ม 4

7) รถบรรทุ

8) รถบรรทุ

9) รถบรรทุ

 10) รถบรร

11) รถเครือ่
DT 

ประเภทยาน

าน 2 ล้อ และรถจัก

านยนต์* 

้อเครื่อง และรถยน

นั่ง (เกิน 7 คน) รถโ

ารขนาดกลาง (6ลอ้

ารขนาดใหญ่ (6 ลอ้

4)  

ุก (6 ล้อ) 

ุก (10 ล้อ) 

ุกพ่วง (มากกว่า 3 

ทุกกึ่งพ่วง (มากกว่

องจักร และรถดัดแ

นพาหนะปรับปรงุให

กรยาน 3 ล้อ* 

นต์นั่ง (ไม่เกิน 7 คน

โดยสาร (4 ล้อ) แล

อ) 

อ หรือมากกว่า 6 ล้

 เพลา) 

า 3 เพลา) 

แปลง* 

โครงก

หม่ 

น) 

ะรถบรรทุก (4 ล้อ)

ลอ้) 

การพัฒนาระบบสารส

คงไว้ สําหรับการ

คงไว้ สําหรับการ

รวมกัน เนื่องจาก

) รวมกัน เนื่องจาก

 

คงไว้ เนื่องจากคว

คงไว้ เนื่องจากคว

 

คงไว้ เนื่องจากคว

คงไว้ เนื่องจากคว

คงไว้ เนื่องจากคว

คงไว้ เนื่องจากคว

คงไว้ สําหรับยาน

สนเทศด้านอํานวยควา

หมายเหตุ 

รพิจารณาช่องทางจั

รพิจารณาช่องทางจั

กขนาดของยานพาห

กขนาดของยานพาห

วามจําเป็นในการอ

วามจําเป็นในการอ

วามจําเป็นในการอ

วามจําเป็นในการอ

วามจําเป็นในการอ

วามจําเป็นในการอ

นพาหนะที่ไม่สามาร

ามปลอดภัย (ระยะที่ 1
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จักรยาน 

จักรยานยนต์ 

หนะใกล้เคียงกัน 

หนะใกล้เคียงกัน 

อกแบบสายทาง 

อกแบบสายทาง 

อกแบบสายทาง 

อกแบบสายทาง 

อกแบบสายทาง 

อกแบบสายทาง 

รถระบุประเภท 

1) 

27 



ร
(F
 

 

ต

ป

 

รายงานฉบับสมบูรณ์  
Final Report) 

  สถาบันการ

ตารางที่ 2-10 ตัวอย

ประเภทที ่

1 
รถจักรย
รถโดยส
ผู้ขับขี่ 

2 
รถจักรย
ขับเคลือ่

3 

รถสาม
3 ล้อ ขับ

รถยนต์น
เล็ก 4 ล้

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ย่างประเภทยานพา

ประเภทยานพ

ยาน 2 ล้อ และรถ
สารขนาดเล็กที่ขับเ

ยานยนต์ คือ รถโดย
อนด้วยเครื่องยนต์ 

ล้อเครื่อง คือ รถ
ับเคลื่อนด้วยเครื่อง

นั่ง (ไม่เกิน 7 คน) 
ลอ้ ขับเคลื่อนด้วยเค

ณ์มหาวิทยาลัย  

าหนะ  

พาหนะ 

ถจักรยาน 3 ล้อ คื
เคลื่อนด้วยกําลังขอ

ยสารขนาดเล็ก 2 ล้
 

ถโดยสารขนาดเล็
งยนต์ 

 คือ รถโดยสารขนา
ครื่องยนต์ 
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โครงก

ตัวอย่าง

การพัฒนาระบบสารส

งยานพาหนะ 

 

 

สนเทศด้านอํานวยควา
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  สถาบันการ

ตารางที่ 2-10 ตัวอย

ประเภทที ่

4 

รถยนต์
ที่สามา
เช่น รถต

รถโดยส
เช่น รถส

รถบรรท

5 
รถโดยส
ขนาดปา
ทางขนา

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ย่างประเภทยานพา

ประเภทยานพ

นั่ง (เกิน 7 คน) คื
รถจุผู้โดยสารได้ม
ตู้ รถอเนกประสงค์

สาร (4 ล้อ) คือ เป็
สองแถว 

ทุก (4 ล้อ) คือ รถย

สารขนาดกลาง (6 ล
านกลาง (2 เพลา 6
าดเล็ก 

ณ์มหาวิทยาลัย  

าหนะ (ต่อ) 

พาหนะ 

คือ รถยนต์นั่ง 4 ล้
มากกว่า 7 คนขึ้นไ
 ์SUV 

ป็นรถโดยสาร 4 ล้

ยนต์บรรทุก 4 ล้อ 

ล้อ) คือ รถโดยสา
6 ล้อ) เช่น รถประจ

ล้อ 
ไป 

ล้อ 

าร
จํา

โครงก

ตัวอย่าง

การพัฒนาระบบสารส

ยานพาหนะ 

สนเทศด้านอํานวยควา

 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 1
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  สถาบันการ

ตารางที่ 2-10 ตัวอย

ประเภทที่ 

6 

รถโดยส
คือ รถโ
มากกว่
สําหรับเ

7 รถบรรท
กลาง ( 

8 รถบรรท
ใหญ่ (3 

9 

รถบรรท
รถลากจู
ในส่วนร
บรรทุกท

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ย่างประเภทยานพา

ประเภทยานพ

ารขนาดใหญ่ (6 ล้อ
โดยสารขนาดใหญ
า 6 ล้อ เช่น รถโ
เดินทางข้ามจังหวัด 

ทุก (6 ล้อ) คือ รถ
 2 เพลา 6 ล้อ) 

ทุก (10 ล้อ) คือ รถ
 เพลา 10 ล้อ) 

ทุกพ่วง (มากกว่า 3
จูง และรถที่ไม่มีแร
รถที่ไม่มีแรงขับนั้น
ทั้งหมดลงบนเพลาล

ณ์มหาวิทยาลัย  

าหนะ (ต่อ) 

พาหนะ 

อ หรือมากกว่า 6 ล้
ญ่ อาจมี 6 ล้อหรื
โดยสารขนาดให
 รถโดยสารประจําท

สําหรับบรรทุกขนา

ถสําหรับบรรทุกขนา

3 เพลา)ประกอบด้ว
รงขับเคลื่อนในตัวเอ
นน้ําหนักรวมน้ําหนั
ล้อสมบูรณ์ในตัวเอ

้อ) 
รือ
ญ่
าง 

าด

าด

วย
อง 
นัก
ง 

โครงก

ตัวอย่าง

การพัฒนาระบบสารส

ยานพาหนะ 

 

สนเทศด้านอํานวยควา
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  สถาบันการ

ตารางที่ 2-10 ตัวอย

ประเภทที ่

10 

รถบร
ประกอ
ไม่มีแร
แรงขับ
บางส่วน

11 
รถเครื
ออกแบ
วัตถุปร

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ย่างประเภทยานพา

ประเภทยาน

รทุ ก กึ่ ง พ่ ว ง  (ม
อบด้วยรถลากจูง แ
งขับเคลื่อนในตัวเ

บนั้นน้ําหนักรถ ร
น เฉลี่ยลงบนเพลา

รื่ องจักร  และรถ
บบมาสําหรับทํางาน
ะสงค์ด้านการจราจ

ณ์มหาวิทยาลัย  

าหนะ (ต่อ) 

พาหนะ 

ากก ว่ า  3 เ พล า
และส่วนของรถพ่วง
เอง ในรถส่วนที่ไม
รวมน้ําหนักบรรทุ
ล้อของรถคันลากจู

ดัดแปลงคือ  รถ
นเฉพาะอย่าง ไม่เน้
จร 

า ) 
งที่
ม่มี
ทุก
ง 

ถที่
น้น

โครงก

ตัวอย่าง

การพัฒนาระบบสารส

ยานพาหนะ 

สนเทศด้านอํานวยควา
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ในการปรั
สอดคล้อ
เทียบเท่
กระทรวง
ในประเท

 

ประกอบ

 

จา
วิธีที่ใช้ใน
ซึ่งเป็นปั
ยังมีปัจจั
ฝั่งตรงข้
ในการป
การปฏิบั
ประกอบ

 

 
 
 
 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

2.2.2 การปรั
 

ในปัจจุบันข
รับเทียบขนาด
องกับยานพาห
ารถยนต์น่ังส
งคมนาคมและ
ทศที่มีลักษณะ

 

ทั้งน้ี ในการเส
บด้วย  

 

1) ค่าเทียบเท
2) งานวิจัยใ

แผนการข
3) การใช้งาน

Public W
Manual, 
ตารางที่ 2

 

ากการทบท
นการวิเคราะ
ปัจจัยที่สะท้อ
จัยอ่ืนๆ ที่ส่ง
ข้าม สภาพภู
ปรับปรุงค่าเที
บัติงาน ที่ปรึก
บด้วย 

- ในกรณที
- ระดับคว

                    

นส่ง ในจุฬาลงก
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ารสํารวจ (กลุ

างรักษา
 

ทศด้านอํานวยค

 

ทบนโครงข่ายท

สํารวจปี 2556
-16 

ลุ่มสถิติสารสน
U 

สถานีต้ังอยู่บ
ก่อสร้าง

- 

ความปลอดภัย (

ทางหลวง 

6) โดยสามาร

นเทศ) 

บนทาง
ง 

ส
พ

(ระยะท่ี 1) 

2-46 

รถจําแนก

S 
สถานี
พิเศษ 

- 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

โด
และสาม

ตารางที ่
คา่
P
C
O
U
S
AP

ในรูปแบ

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปที่ 

ดยทําการผนว
ารถจําแนกปร

 

 

 2-17 ค่าของ
า 

P สถา
C สถา
O สถา
U สถา
S สถา
P จุดสํ
 

ทําการปรับ
บแผนที่ ดังแส
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

2-14 ตําแหน่

วกข้อมูลทั้ง 2
ระเภทของสถ

ประเภทสถานี

านีหลัก (Perm
านีย่อย (Cove
านีตั้งอยู่บนทาง
านีตั้งอยู่บนสาย
านีพิเศษ (Spec
สํารวจอัตโนมตัิ

ตําแหน่งสถ
สดงในรูปที่ 2

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

น่งจุดสํารวจจํา

2 ส่วนให้เป็น
ถานีได้ ดังแสด

นี (STATION_

manent Statio
rage Station)
งรักษาสภาพ (
ยทางที่ดําเนนิก
cial Station) 
ต ิ

ถานีบนสายท
2-15 

โครงการพัฒนา

ลัย  

 

าแนกตามประ
 

นเน้ือเดียวกันอ
ดงในตารางที่ 

_TYPE_INFO
ควา

on) 
) 
(Road un - p
การก่อสร้าง (R
 

ทางในอดีต 

าระบบสารสนเท

ะเภทสถานีบน

อยู่ในตาราง 
 2-17 

O) 
ามหมาย 

pave Station)
Road Under 

 ให้อยู่บนสา

ทศด้านอํานวยค

 

นโครงข่ายทาง

 TIMS_STAT

) 
 Construction

ายทางปัจจุ

ความปลอดภัย (

งหลวง 

ION (ข้อมูลจุ

n Station) 

บัน แล้วแส

(ระยะท่ี 1) 

2-47 

จุดสํารวจ) 

ดงให้อยู่ 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

โดยนําเข้
 

ตารางที ่

STATIO
STATIO
STATIO

SECTIO

SECTIO
LOCATI
KM_BEG
KM_END
ESTABL
ADMIT_
RETIRE_
STATUS

REVISIO
THE_GE

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปที

นําเข้าข้อมูล
ข้าในตารางตา

 2-18 Table 
Field Name
N_GID 
N_ID 
N_TYPE 

N_ID 

N_ID_REVISIO
ON 
GIN 
D 
LISHED_DATE 
_DATE 
_DATE 
S 

ON 
EOM 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ที่ 2-15 แสดง

ลการสํารวจร
ามโครงสร้าง ด

 Description
 

SE
CH
CH

INT

ON INT
INT
INT
INT

 DA
DA
DA
CH

INT
GE

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ตําแหน่งจุดสํ

รายช่ัวโมงล
ดังแสดงในตา

n : ข้อมูลจุดสํ
Data Typ

RIAL INT4 
HAR(10) 
HAR(1) 

T4 

T4 
T4 
T4 
T4 
ATE 
ATE 
ATE 
HAR(1) 

T4 
EOMETRY (PO

โครงการพัฒนา

ลัย  

 

ารวจบนสายท
 

งสู่ฐานข้อมูล
รางที่ 2-18 

สาํรวจ 
pe 

id
ร
ป
S
ร
ร
รุ่
ตํ
ก
ก
วั
วั
วั
ส
(a
ก

INT) ตํ

าระบบสารสนเท

ทางในอดีตแล

ลเพ่ือใช้ในก

De
dpk 
หัสสถานี 

ประเภทสถาน ี(ด
STATION_TYPE
หัสตอนควบคมุ
ะบบ RoadNet
นของตอนควบ

ตําแหน่งกม. จุด
กม. เริ่มต้นท่ีครอ
กม. สิ้นสุดท่ีครอ
ันท่ีบันทึกข้อมูล
ันท่ีกําหนดใช้ส
ันท่ียกเลิกใช้สถ

สถานะของข้อมูล
active, inactiv
การแก้ไขปรับปร
ตําแหน่งจุดสํารว

ทศด้านอํานวยค

ละสายทางปัจ

ารแสดงผลเ

escription 

ดูใน 
E_INFO) 
ม(สายทางจัดทํา
t) 
คุมขณะท่ีสร้าง 
สํารวจ (เมตร) 
อบคลุม 
อบคลุม 
ล 
ถานี 
ถานี 
ล 
ve, delete) 
รุง 
วจ 

ความปลอดภัย (

จจุบัน 

ป็นเว็บแอพ

P
 
 

าใหม่ใน  
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ใ
จะสามาร
สิ้นสุดจาก
ให้เจ้าหน้
ครอบคลุม

โดยกรม
การจรา
เพ่ือเสนอ

เพ่ือกําห
การจราจ
ขึ้นอยู่กับ

ตามลั กษ
การเช่ือมต
 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปแบบการจั
 

รูปที่
 

ในกรณีที่ จุดส
ถกําหนดตําแห
กข้อมูลสายทา
น้าที่สํานักอําน
มของแต่ละจุดส
 

2.3.4 การคา
ที่ปรึกษาได้

มทางหลวงใน
จรโดยเฉลี่ย
อแนะตัวเลขป

 

ที่ปรึกษาได้
หนดวิธีการคา
จรบนโครงข่า
บการตัดสินใจ

 

จากการวิเคร
ษณะการเช่ื
ต่อมีดังน้ี 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ัดเก็บข้อมูลจุ

ที่ 2-16 แสดงรู

สํารวจอยู่บนข้
หน่งกม.เริ่มต้นท
งเป็นตัวแทนแ

นวยความปลอด
สํารวจที่ต้ังอยู่บ

าดการณ์ปริม
้ ดําเนินการวิ
นปี พ.ศ. 255
ยต่อวันตลอด
ปริมาณการจร

้ เสนอแนะก
าดการณ์ที่เห
ายทางหลวงที
ของผู้ดูแลระบ

ราะห์โครงข่าย
อมต่ อที่ ต้ นท

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ดสาํรวจในฐา

รูปแบบการจดั

ข้อมูลสายทาง 
ที่ครอบคลุม แ
แต่ถ้าในกรณีทีม่ี
ดภัย กรมทางห
บนสายทางทีกํ่

าณการจราจ
วิเคราะห์โคร
55 จากระบบ
ดปี (AADT) ใ
ราจรจากการวิ

กรณีศึกษาขอ
หมาะสมในทา
ที่ขาดหาย โดย
บบของสํานัก

ยทางถนน พบ
ทางและปลา

 

โครงการพัฒนา

ลัย  

านขอ้มูล post

 

ดเก็บข้อมูลตา

 (section_id) 
และกม.สิ้นสุดที่
มีต้ังแต่สองจุดส
หลวงเป็นคนระ
กําลังพิจารณา 

จรบนสายทาง
รงข่ายทางถ
บ RoadNet 
ในสายทางที่
วิเคราะห์คาดก

องสายทางที
างปฏิบัติ สํา
ยอาศัยหลักพ้ื
อํานวยความป

บว่า สามารถแ
ายสายทาง 

าระบบสารสนเท

tgreSQL ดังแ

ามโครงสร้างต

แบบ one to 
ทีค่รอบคลุม จะใ
สํารวจอยู่บนส
ะบุ ตําแหน่งกม
 

งที่ไม่มีการสาํ
ถนนล่าสุด (B
 เพ่ือพิจารณ
ไม่มีข้อมูลป
การณ์  

ที่ ไม่มีการสํา
หรับใช้เป็นท

พ้ืนฐานทางคณ
ปลอดภัย กรม

แบ่งประเภทส
 (Link) และระ

ทศด้านอํานวยค

แสดงในรูปที่ 

ตารางในฐานข้

one คือมีจุดเ
ะใช้ข้อมูลกิโลเม
สายทางนั้น แบบ
ม.เริ่มต้นที่ครอ

ารวจ 
Base Map) ที

ณาแนวทางก
ปริมาณการจ

ารวจจําแนก
ทางเลือกในก
ณิตศาสตร์ ซึ่ง
มทางหลวง 

สายทางท่ีไม่ท
ะหว่ างสายท

ความปลอดภัย (

2-16 

ข้อมูล 

เดียวอยู่บนสาย
มตรเริ่มต้น แล
บ many to on
อบคลุม และกม

ที่จัดทําและ
ารคาดการณ
ราจรจากกา

กเป็น 10 กร
การเติมเต็มค่
งในการนําไปใ

ทราบปริมาณก
ทาง โดยราย
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ะกิโลเมตร
ne จะต้อง
ม.สิ้นสุดที่

ปรับปรุง 
ณ์ปริมาณ
ารสํารวจ  
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าปริมาณ
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รูปแบบการเชื

รูปแบบการเชื

จากการพิจา
เช่ือมต่อ เป็น 

กําหนดใ

1) กรณ
โครง

AADT ดั
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ช่ือมต่อต้นทา
1. จุดเ ิ
2. เช่ือ
3. เช่ือ
4. เช่ือ

 

ช่ือมต่อระหว่า
1. ไม่มี
2. เช่ือ
3. เช่ือ

 

รณาการเช่ือม
 10 ประเภทด

ให้  X = ปริ
(AADT ห
Y = ปริม
หน่วย : ค
A, B, C, 
(AADT ห
L = ความ

ณีสายทางทีข่
งข่ายสายทา
ดังแสดงในรูปท

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

งและปลายท
ริ่มต้น/จุดสิ้น
มต่อกับสายท
มต่อกับทางแ
มต่อกับสายท

างสายทาง จาํ
มีสายทางตัดผ่
มต่อกับถนนต
มต่อกับถนนต

มต่อแนวสาย
ดังน้ี 

มาณการจร
หน่วย : คันต่อ
มาณการจราจ
คันต่อวัน) 
 D, E, F = ป
หน่วย : คันต่อ
มยาวสายทาง

ขาดช่วง (Mis
งที่ต้องการห
ที่ 2-17 

โครงการพัฒนา

ลัย  

าง จําแนกเป็น
สุด 

ทางที่ทราบปริ
แยกที่ทราบปริ
ทางที่ไม่ทราบป

าแนกเป็น 3 รู
าน 
ตัดผ่านด้านเดี
ตัดผ่านสองด้า

 ที่ปรึกษาสา

าจรโดยเฉลี่
อวัน) 
จรโดยเฉลี่ยต่อ

ปริมาณการจร
อวัน) 
ง (กิโลเมตร) 

ssiNg LiNk) 
หาปริมาณกา

าระบบสารสนเท

น 4 รูปแบบ ไ

ริมาณการจรา
ริมาณการจรา
ปริมาณการจ

รูปแบบ ได้แก่

ดียว 
าน 

มารถสรุปปร

ยต่อวันตลอ

อวันตลอดปี ต

ราจรโดยเฉลี่ย

 

  
รจราจร AAD

ทศด้านอํานวยค

 ได้แก่ 

จร 
าจร 
ราจร 

ก่ 

ระเภทถนนที่ไ

อดปีที่ ต้องกา

 ต้องการในทิศ

ยต่อวันตลอดปี

DT ไม่เช่ือมต

ความปลอดภัย (

ไม่มีปริมาณก

ารในทิศทาง

ศทางออกเมือ

ปีที่ทราบค่าใน

ต่อกับสายทา
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ใ
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eport) 

  สถาบันการขน

 

แนวทางการค
ที่ปรึ

10 กิโลเมต
ที่ขาดช่วง พร้
เข้าและออกเ

ตั วอ
การ Buffer ในร
ในรัศมี เพ่ือให้
โครงข่ายที่ไม่ท
วัน และ 11
ทั้งน้ี จะเห็นได้

 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

รูปที่ 

คํานวณ  
รึกษาเสนอเกณ
ร เพ่ือเป็นโ
ร้อมกับแผนที
เพ่ือดูโครงข่าย

อย่ างการคา
รัศมี 10 กม. จา
ห้ผู้ดูแลระบบส
ทราบค่า โดยตัว
,315 เป็นต้น

ด้ว่าความแม่นยํ

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

 2-17 กรณีสา

ณฑ์ที่ใช้ในการ
ครงข่ายที่ผู้

ที่แสดงตําแหน
ยในระยะต่างๆ

าดการณ์ สา
ากสายทางที่ไม่
สามารถเลือกปริ
เลขคาดการณ์ที
น ส่ วนค่ าปริ
ยําของการคาดก

โครงการพัฒนา

ลัย  

ายทางที่ขาดช

รพิจารณาค่าป
ดูแลระบบส
น่งเส้นทางและ
ๆได้ 

ยทางหมาย
ทราบปริมาณก
ริมาณการจราจ
ที่ผู้ดูแลระบบสา
ริ มาณการจร
การณ์ขึ้นอยู่กับ

าระบบสารสนเท

ช่วง (Missing 

ปริมาณการจร
ามารถเลือก
ะโครงข่ายในร

เลข 2037 
การจราจร เพ่ือห
จรจากโครงข่าย
ามารถเลือกได้ ไ
าจร AADT ที่
ดุลยพินิจของผู้

ทศด้านอํานวยค

 Link) 

ราจรที่อยู่ในโ
กมาเป็นค่าค
ระยะ 10 กิโล

 ตอนควบคุ
หาปริมาณการจ
ยใกล้เคียง นําม
 ได้แก่ 2,715 2,5
แท้ จริ ง เท่ า

ผูแ้ลระบบเป็นห

ความปลอดภัย (

 

โครงข่ายข้างเ
คาดการณ์ใน
ลเมตร ที่สาม

ม  100 ระบ
จราจร AADT จ
มาใช้เป็นตัวเลข
563 3,225 11,9
ากับ 3,572 ค
หลัก 
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2) กรณ
สายท

จุดต้นหรือจุด
 

  
 

แนวทางการค
คําน

ปลายทางตัน
สายทางที่ทรา
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

รูปที่ 2-18 ตั

ณีสายทางต่อ
ทางที่ต้องการ
ดปลายด้านใด

รูปที่ 2-19 ก

คํานวณ 
นวณปริมาณก
ที่มีปริมาณกา
าบค่ากับค่าศูน

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ัวอย่างสายทา

เนื่อง 1 ด้าน
รทราบปริมาณ
ด้านหน่ึง ดังแ

กรณีสายทางต

ารจราจรจาก
ารจราจรเป็นศ
นย์  

 

โครงการพัฒนา

ลัย  

างขาดช่วงจาก
 

น (1-Side Co
ณการจราจรเชื
แสดงในรูปที่ 2

ต่อเน่ือง 1 ด้า
 

กสายทางที่เช่ือ
ศูนย์ ดังน้ัน ป

าระบบสารสนเท

กโครงข่ายระบ

ontinuous) 
ช่ือมกับสายท
2-19 

าน (1-Side C

อมติดกัน โดย
ปริมาณการจร

ทศด้านอํานวยค

บบ RoadNet

 
างที่ทราบปรมิ

Continuous) 

ยสมมติฐานให้
ราจรที่ต้องการ

ความปลอดภัย (

t 

มาณการจราจ

 
 

ห้ปลายด้านหนึ
รจะได้จากค่า
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รูป

ตารางที ่2

No. 

1 ปา
2 
3 
4 
5 
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eport) 

  สถาบันการขน

โ

 

ปที ่2-20 ตัวอ

2-19 ตัวอย่างก

Name 

างหก - ห้วยโก๋น
เชียงใหม่ 1 
แม่ฮ่องสอน 

น่าน2 
นราธิวาส 

3) กรณ
 สาย

การจราจรที่จุ
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ดยสมการมีดัง

อย่างกรณีสาย

การคาดการณป์

Route 

น 1080 
1099 
1226 
1080 
4107 

 

ณีสายทางต่อ
ยทางที่ต้องกา
จดุต้นและจุดป

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ังน้ี  

ทางต่อเน่ือง 

ปริมาณการจร

 CoNtro

402 
200 
126 
402 
200 

 

เนื่อง 2 ด้าน
ารทราบปริมา
ปลาย ดังแสด

โครงการพัฒนา

ลัย  

2
  

2
 

1 ด้าน (1-Sid
 

าจรเปรียบเทีย

ol A 

 436
 81
 80
 87
 270

 

น (2-Side Co
ณการจราจรเ

ดงในรูปที ่2-2

าระบบสารสนเท

de CoNtiNuo

ยบกับค่าทีแ่ทจ้

 (Ve

Act

6 45
1 47
0 6
1 45
03 1,2

 

ontinuous) 
เป็นโครงข่ายที
1 

ทศด้านอํานวยค

ous) จากโคร

จริงกรณีสายทา
AADT 

eh/day/direc

tual Fo

52 
79 
64 
52 
200 1

Av

 
ที่อยู่ระหว่างส

ความปลอดภัย (

รงข่าย RoadN

างต่อเน่ือง 1 ด้

ctioN) Di
orecast 

218 
406 
40 
436 

1,352 
verage 

สายทางที่ทรา
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แนวทาง
ใ

และจุดป
 

โ

ที ่2-22 ตัวอย

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

รูปที่ 2-21 ก

งการคํานวณ 
ช้วิธีการหาค่า
ปลาย 

ดยสมการมีดัง

ย่างกรณีสายท

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

กรณีสายทางต่

 
าเฉลี่ยแบบถ่ว

ังน้ี 

ทางต่อเน่ือง 2

 

โครงการพัฒนา

ลัย  

 

ต่อเน่ือง 2 ด้าน
 

วงนํ้าหนักตาม

 

 

2 ด้าน ( 2-Sid

าระบบสารสนเท

น ( 2-Side C

มระยะทางบน

   

   

de Continuo

ทศด้านอํานวยค

Continuous )

นสายทางที่ทร

ous ) จากโคร

ความปลอดภัย (

 
) 

ราบค่า AADT

รงข่าย Road

(ระยะท่ี 1) 

2-54 

T ที่จุดต้น

 
Net 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

ตารางที่ 2

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

  
 

 

โ

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

2-20 ตัวอย่างก

Name R

ศรีสะเกษ 
สระแก้ว 3
เชียงใหม่ 1
ลําปาง 1

กาญจนบุร ี

  

4) กรณ
สาย

หรือจุดป
(Major 

 

รูปที่ 2-23

แนวทางการค
คํ าน

บนสายทางหลั
โดยพิจารณาแ
และกําหนดให้

 
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

การคาดการณ์

Route CoNtr

226 902
3,259 201
1,178 300
1,048 200
323 1,00

 

ณีสายทางหลั
ทางที่ต้องกา
ปลายของสา
 Road) ดังแส
 

3 กรณีสายทา

คํานวณ 
นวณปริมาณ
ักที่ทราบค่าในแ
แนวโน้มของปริ
ห้อิทธิพลของทิ
 
 

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ณป์ริมาณการจร

rol A 

2 2,399 
1 2,550 
0 1,423 
0 922 
01 579 

  

ลักบรรจบทาง
ารทราบปริมา
ยทาง โดยสา

สดงในรูปที่ 2-

งหลกับรรจบ

การจราจรที
แนวเดียวกัน (T
ริมาณการจรา
ศทางการจราจ

โครงการพัฒนา

ลัย  

ราจรเปรียบเที

L1 B 

10 4,811 
49 1,340 
67 317 
29 2,765 
19 514 

   

ง 3 แยก (3-W
าณการจราจ
ายทางที่ต้องก
23 

ทาง 3 แยก (

ที่ อยู่บนสายท
Through Traffic
จรจากทิศทาง

จรในแนว Thro

าระบบสารสนเท

ยบกับค่าที่แท้

L2 
(Veh

Ac

 6 4,
 14 1,

45 3
 3 7

32 5

  

Way Interse
รเช่ือมกับโค
การทราบปริม

3-Way Inter

ทางหลัก (Ma
c) และปริมาณก
งการเคลื่อนที่ข
ugh Traffic มีผ

ทศด้านอํานวยค

ทจ้ริงกรณีสายท
AADT 

h/day/direct

ctual Fore

206 3,2
542 2,2

395 97
725 1,1
531 53

 

ection (Maj
รงข่ายที่เป็น
มาณการจรา

rsection (Ma

ajor Road) จา
การจราจรจากส
ของยานพาหน
ผลมากกว่าในทิ

ความปลอดภัย (

ทางต่อเน่ือง 2 

tioN) 
Diffe

ecast 

292 -2
282 48
79 14
03 52

37 1
46

jor Road)) 
จุดตัด 3 แย
จรอยู่บนสาย

 
ajor Road) 

ากปริมาณกา
สายทางรอง (Mi
นะ (Turning Mo
ทศิทางสายรอง

(ระยะท่ี 1) 
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 ด้าน 

ereNce 

2% 
8% 
48% 
2% 
1% 
6% 

 
กที่จุดต้น 
ยทางหลัก 

ารจราจร 
nor Road) 
ovement)  
 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

รู

ตารางที่ 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

โ

ปที่ 2-24 ตัวอ

 2-21 ตัวอย่า

Name R

ยะลา 
สงขลา 
สระแก้ว 
ตราด 

สกลนคร 

 

5) กรณ
สาย

จุดปลา
(Minor 

 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ดยสมการมีดัง

อย่างกรณีสาย

งการคํานวณ

Route CoN

410 50
4 42

3067 10
3299 10
22 60

ณีสายทางรอง
ทางที่ต้องการ
ยของสายทา
 Road) ดังแส

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ังน้ี 

ยทางหลักบรร

กรณีสายทาง

Ntrol A 

00 980 
200 9,938
00 1,227
00 1,979
01 2,366

งบรรจบทาง 
รทราบปริมาณ
าง โดยสายท
สดงในรูปที่ 2-

โครงการพัฒนา

ลัย  

3

4
3

4

รจบทาง 3 แย
 

หลักบรรจบท

D 

 173 
8 5,128 
7 601 
9 672 
6 639 

 3 แยก (3-W
ณการจราจรเ
ทางที่ต้องกา
-25 

าระบบสารสนเท

 

 

ยก (3-Way In

ทาง 3 แยก 

AADT (Veh/

Actual 

855 
6,549 
2,151 
2,089 
1,625 

Way Interse
เช่ือมกับโครงข
รทราบปริม

ทศด้านอํานวยค

ntersection 

/day/directio

Forecas

778 
8,735 
1,070 
1,652 
1,934 

Average

ectioN (Mino
ข่ายที่เป็นจุดต
าณการจราจ

ความปลอดภัย (

 (Major Roa

oN) 
Diffe

st 

 -9
 3
 -5
 -2
 1
e -6

or Road)) 
ตัด 3 แยกที่จุ
จรอยู่บนสาย

(ระยะท่ี 1) 

2-56 

 
d)  

ereNce 

9% 
3% 

50% 
21% 
9% 
6% 

จุดต้นหรือ
ยทางรอง  



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปที่ 2-25
 

แนวทาง
คํ

หลักที่ท
(Turning
ปริมาณก

 

โ

  รูปที ่2-2

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

5 กรณีสายทา

งการคํานวณ 
คํานวณปริมาณ
ราบค่า โดยพิ

g Movement) 
การจราจรในแน

ดยสมการมีดัง

6 ตัวอย่างกร

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

งรองบรรจบท

 
ณการจราจรที่อ
จารณาแนวโน้
 โดยสมมติฐาน
นว Through Tr

ังน้ี 

ณีสายทางรอ

โครงการพัฒนา

ลัย  

ทาง 3 แยก (3

อยู่บนสายทางร
น้มของปริมาณ
นให้ปริมาณการ
raffic ที่ผ่าน 3 

| | ,

งบรรจบทาง 
 

าระบบสารสนเท

3-Way INters

รอง (Minor Ro
ณการจราจรจาก
รจราจรจรที่ต้อ
แยก 

| |  

 3 แยก จากโค

ทศด้านอํานวยค

sectioN (MiN

oad) จากปริมา
กทิศทางการเค
องการหาเท่ากับ

ครงข่ายระบบ

ความปลอดภัย (

 
Nor Road) 

าณการจราจรบ
คลื่อนที่ของยา
บส่วนต่างที่มา

บ RoadNet 

(ระยะท่ี 1) 

2-57 

บนสายทาง
านพาหนะ 
กที่สุดของ

 
 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

ตารางที ่

No. N

1 สุ
2 ต
3 นครร
4 ส
5 ชั

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

 2-22 ตัวอย่า

Name Co

สรินทร์ 1
ตาก 2 1
ราชสีมา 2 1
สระบุรี 1
ชัยภูมิ 1

6) กรณ
สาย

จุดปลาย
 

รู

แนวทาง
คํ

ที่ ทราบ
จากทิศท
ทิศทางก

 

โ

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

งการคํานวณ

Ntrol Route 

100 2288 
101 1206 
100 2090 
101 2089 
100 2069 

ณีสายทางบร
ทางที่ต้องการ
ยของสายทาง
 

รูปที่ 2-27 กร

งการคํานวณ 
คํานวณปริมา
บค่ าที่ เ กิด เ ป็
ทางการเคลื่อ
การจราจรในแ

ดยสมการมีดัง

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

กรณีสายทาง

 A B

 2,587 2,58
 2,128 2,12
 22,388 22,3
 4,683 4,68
 2,149 2,14

รรจบทาง 4 แ
รทราบปริมาณ
 ดังแสดงในรู

รณีสายทางบร

 
าณการจราจ
ป็นจุด ตัดทา
อนที่ของยาน
แนว Through

ังน้ี 

โครงการพัฒนา

ลัย  

รองบรรจบทา

B C 

87 3,059 3
28 1,708 1
388 17,252 1
83 1,818 1
49 1,127 1

แยก (4-Way 
ณการจราจรเ
ปที่ 2-27 

รรจบทาง 4 แ
 

รที่อยู่บนสาย
างแยก  โดย
นพาหนะ (Tu
h Traffic มีผ

2

4

าระบบสารสนเท

าง 3 แยก 

D 
AADT

Act

3,059 91
1,708 1,7
7,252 6,2
1,818 93
1,127 1,1

 Intersectio
เช่ือมกับโครงข

แยก (4-Way 

ยทาง จากป ิ
พิจารณาแ
rning Move
ลมากกว่าในทิ

 

ทศด้านอํานวยค

T (Veh/day/d

tual Fo

19 
706 
284 
34 
137 

A

on) 
ข่ายที่เป็นจุดต

 Intersection

ริมาณการจร
นวโ น้มของ
ment) และก
ทศิทางสายรอ

ความปลอดภัย (

directioN) 
D

orecast 

472 
420 

5,137 
2,866 
1,022 

Average 

ตัด 4 แยกที่จุ

 
n) 

ราจรบนสาย
งปริมาณกา
กําหนดให้อิท
อง 

(ระยะท่ี 1) 

2-58 

DiffereNce 

-49% 
-75% 
-18% 
207% 
-10% 
11% 

จุดต้นหรือ

ทางหลัก 
รจราจร 

ทธิพลของ



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
ตารางที ่

No. 

1 ก
2 
3 
4 น
5 

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปที่ 2-2

 2-23 ตัวอย่า

Name Ro

าญจนบุร ี 30
ราชบุรี 30
ชัยภูมิ 2

นราธิวาส 41
สตูล 41

7) กรณ
สาย

ดังแสดง
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

28 ตัวอย่างก

งการคํานวณ

oute CoNtro

085 444 
087 300 
225 700 
115 301 
145 100 

ณีสายทางอยู่
ทางที่ต้องการ
งในรูปที่ 2-29

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

รณีสายทางบ

กรณีสายทาง

ol A 

 1,420 
 2,679 
 2,913 
 802 
 9,015 1

ระหว่างทางแ
รทราบปริมาณ
9 

โครงการพัฒนา

ลัย  

รรจบทาง 4 

บรรจบทาง 4

D F 

1,459 1,42
2,888 2,23
1,657 1,12
918 687

10,725 15,4

แยก(2-Side 
ณการจราจรเ

าระบบสารสนเท

แยก จากโครง

4 แยก 

 
AADT (V

Actua
20 1,532
30 2,338
27 1,657
7 993 

466 4,451

 Intersectio
เช่ือมกับโครงข

ทศด้านอํานวยค

งข่ายระบบ R

Veh/day/dire
al Fore
2 1,4
8 2,6
7 2,1
 80
1 11,

Ave

on) 
ข่ายที่เป็นจุดต

ความปลอดภัย (

RoadNet 

ectioN) 
Dif

ecast 
430 
619 
152 
02 
055 
rage 

ตัดทางแยกทั้ง

(ระยะท่ี 1) 

2-59 

 

ffereNce 

-7% 
12% 
30% 
-19% 
148% 
33% 

ั้งสองด้าน 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รู

แนวทาง
พิ

จากสม
Intersec
การคําน
ต้องการท

 

โ

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

รูปที่ 2-29 กร

งการคํานวณ 
พิจารณาการ
มการ ท่ี ไ ด้กล
ction (Minor 
นวณที่จุดต้นกั
ทราบปริมาณก

ดยสมการมีดัง

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

รณีสายทางอยู

 
เช่ือมต่อที่จุด
ล่ าวมาข้ าง ต้
 Road) และ
กับจุดปลายทา
การจราจร X1 

ังน้ี 
 

โครงการพัฒนา

ลัย  

 

ยู่ระหว่างทางแ

ดต้นและจุดป
ต้น  ไ ด้ แก่  1
 3) 4-way In
าง และพิจาณ
 

,

าระบบสารสนเท

แยก (2-Side 

ปลายและเลือ
1) 3-way Inte
ntersection จ
ณาเลือกค่าที่มี

 

ทศด้านอํานวยค

 Intersection

อกสมการกา
ersection (M
จากน้ันเปรีย
ค่ามากที่สุดม

ความปลอดภัย (

 
n) 

รเช่ือมต่อที่ เ
Major Road) 
ยบเทียบค่ า
มาเป็นค่าของส

(ระยะท่ี 1) 

2-60 

เหมาะสม     
2) 3-way 
ที่ ไ ด้จาก 
สายทางที่

       



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

ตารางที ่

No. 

1 

2 น

3 สน

4 

5 

  
 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

รูปที่ 2-

 2-24 ตัวอย่า

Name 

บุรีรัมย์ 

นครสวรรค ์2 

น.บท.สงขลาท่ี 2

กําแพงเพชร 

ยโสธร 

8) กรณ
สาย

ที่ทราบ 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

30 ตัวอย่างก

งการคํานวณ

Route 

2,073 

11 

2 42 

1,242 

202 

  

ณีทางเลี่ยงเมื
ทางที่ต้องกา
 AADT ดังแส

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

รณีสายทางอ

กรณีสายทาง

CoNtrol X

100 2,6

102 3,

200 4,7

100 2,2

800 3,0

  

มือง (Bypass
ารทราบปริม
ดงในรูปที่ 2-

โครงการพัฒนา

ลัย  

ยู่ระหว่างทาง
 

อยู่ระหว่างทา

X1 X2 

661 5,373 

158 841 

780 2,495 

222 668 

053 3,326 

 

s) 
าณการจราจ
31 

าระบบสารสนเท

งแยกจากโครง

างแยก 

AADT (Ve

Actual 

 3,636 

2,868 

 2,420 

1,457 

 2,545 

 

จรเป็นทางเลี่

ทศด้านอํานวยค

งข่ายระบบ R

eh/day/direc

 Foreca

5,37

3,15

4,78

2,22

3,32

Avera

ยงเมืองและ

ความปลอดภัย (

RoadNet 

ctioN) 
Diffe

ast 

3 4

8 1

0 9

2 5

6 3

age 4

เช่ือมต่อสาย

(ระยะท่ี 1) 

2-61 

 

ereNce 

48% 

10% 

98% 

53% 

31% 

48% 

ยทางหลัก 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

 

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

แนวทาง
ก

ในแนวเ
ปริมาณ
ทาง แล

 

โ

    โ

รูป

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

งการคํานวณ 
การคํานวณป
ส้นทางหลัก (
การจราจรที่ผ
ะเลือกค่าที่มา

ดยสมการมีดัง

โดยที ่

ปที ่2-32 ตัวอ

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

รูปที่ 2-31 กร

 
ริมาณการจร
(Major Road
ผ่านสามแยก
ากที่สุดเป็นคา่

ังน้ี 

|

อย่างกรณีทาง

โครงการพัฒนา

ลัย  

รณีทางเลี่ยงเมื

ราจรที่อยู่บน
d) ที่เปลี่ยนมา
 ทั้งน้ีการคําน
าปริมาณการจ

,

|,  

งเลี่ยงเมือง จ

าระบบสารสนเท

มือง (Bypass

นทางเลี่ยงเมือ
าใช้เส้นทางเลี
นวณจะพิจาร
จราจร AADT

 

| | 

ากโครงข่ายระ

ทศด้านอํานวยค

s) 

อง จะพิจารณ
ลี่ยงเมือง โดย
ณาทั้งจุดต้นท

T ของสายทาง

ะบบ RoadN

ความปลอดภัย (

 

ณาปริมาณก
มีค่าเท่ากับผ
ทางและปลาย
ที่ต้องการหา 

et 

(ระยะท่ี 1) 

2-62 

ารจราจร 
ลต่างของ
ยทางสาย
 

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

ตารางที ่

No. 

1 เ
2 เพ
3 เ
4 
5 นคร

  

 

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

 2-25 ตัวอย่า

Name 

ชียงใหม่ท่ี3 
พชรบูรณ์ 2 
เชียงใหม่ 3 
กาฬสินธ์ุ 

รศรีธรรมราช 2 

 
 

9) กรณี
สาย
ปริม
ในทิ

 

แนวทาง
ส

มีสายทา
ของปริม
อิทธิพลข
สมมติฐา
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งการคํานวณ

Route CoN

1,314 10
1,191 10
107 20

2,419 10
 4,194 10

  

ณีทางเลี่ยงเมื
ยทางที่ต้องกา
มาณการจรา
ศทางเข้าเมือง

รูปที่ 2-33 ก

งการคํานวณ 
สมมติฐานให้ส
างหลัก (Major 
มาณการจราจร
ของทิศทางกา
นให้ปริมาณกา

 
 
 

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

กรณีทางเลี่ยง

Ntrol A 

00 3,635 3
02 676 
02 4,115 3
00 5,015 3
00 4,840 2

  

อง (Bypass
รทราบปริมาณ
าจรที่จุดต้น
งหรือออกเมอื

รณีมีสายทาง

 
สายทางที่ ต้อ
 road) เช่ือมต่อ
รจากทิศทางก
ารจราจรในแน
ารจราจรในถนน

โครงการพัฒนา

ลัย  

งเมือง (Bypas

B C 

3,635 3,635 1
632 632 1

3,078 3,078 3
3,331 3,331 3
2,079 2,079 6

   

) 
ณการจราจรเ
และจุดปลา
องด้านใดด้าน

มาเช่ือมกลาง

งการทราบป ิ
อระหว่างจุดต้
ารเคลื่อนที่ขอ

นว Through T
นสายหลักเท่าก

าระบบสารสนเท

ss) 

D 
AADT

Actu
1,967 43
1,692 44
3,078 2,25
3,331 1,67
6,972 1,62

  

เป็นสายทางที่
าย และมีสา
หน่ึง ดังแสดง

งสายทาง (1-S

ริมารจราจรเ
นและจุดปลาย
องยานพาหน (
Traffic มีผลต่อ
กับสองเท่าของ

ทศด้านอํานวยค

T (Veh/day/d
ual Fo
34 1
46 1
50 1
77 1
24 4

Av

ทีไ่ม่มีการเช่ือม
ยทางอ่ืนมา
งในรูปที่ 2-33

Side Middle

เป็นสายทางร
ยทางในด้านหนึ
(Turning Mov
อปริมาณการจ
งปริมาณการจร

ความปลอดภัย (

directioN) 
D

orecast 
1,668 
1,060 
1,037 
1,684 
4,893 
verage 

มต่อกับสายทา
าเช่ือมกลาง
3 

 
) 

รอง (Minor Ro
น่ึง เมื่อพิจารณ
vement) และก
ราจรที่ไม่ทรา
ราจรในถนนสาย
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201% 
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กําหนดให้
าบค่า และ
ยรอง 
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10)  กร
  สา

ปริมาณ
หรือออก

 

แนวทาง
ส

มีสายท
การจรา
อิทธิพล
และสม
ในถนนส
ถนนสาย

 

โด

 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ดยสมการมีดัง

รณีทางเลี่ยงเมื
ายทางที่ต้องก
การจราจรที่จ
กเมืองทั้งสอง

รูปที่ 2

การคํานวณ 
สมมติฐานให้ส
างหลัก (Maj
าจรจากทิศท
ของทิศทางก
มติฐานให้ปริ
สายรอง เมื่อพิ
ยหลักที่เข้ามาใ

ดยสมการมีดัง

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ังน้ี 

มือง (Bypass
การทราบปริม
จุดต้นและจุด
ด้าน ดังแสดง

2-34 กรณีมีส

ายทางที่ต้องก
or road) ตัด
างการเคลื่อน

การจราจรในแ
ริมาณการจร
พิจารณาที่ถนน
ใช้ 

งน้ี 

โครงการพัฒนา

ลัย  

2
  

2
 

s) 
มาณการจราจ
ปลาย และมีส
งในรูปที่ 2-34

สายทางตัดผ่าน

การทราบปริมา
ดผ่านเส้นทาง
นที่ของยานพ
แนว Throug
าจรในถนนส
นสายรองจะเกิ

| |

| |

าระบบสารสนเท

 

 

จรเป็นสายทา
สายทางอ่ืนมา

4 

น (2-Side M

าณการจราจร
งทั้งสองด้าน 
พาหนะ (Tur
gh Traffic มีผ
สายหลักเท่าก
กิดจากส่วนต่า

, | |

, | |

ทศด้านอํานวยค

างที่ไม่มีเช่ือม
าตัดผ้านสายท

iddle) 

เป็นสายทางร
 เมื่อพิจารณา
rning Movem
ผลต่อปริมากา
กับสองเท่าข
างของปริมากา

 
 

ความปลอดภัย (

ต่อกับสายทา
ทางในทิศทาง

 

อง (Minor Ro
าแนวโน้มขอ
ment) และกํ
ารจราจรที่ไม
องปริมาณกา
ารจราจรที่มาก

(ระยะท่ี 1) 
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oad) และ
งปริมาณ

กําหนดให้
ม่ทราบค่า 
ารจราจร 
กที่สุดของ



รายงานฉบ
(Final Re
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ตัวอย่างเ
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ข้อผิดพล
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จากการคาดก
ายสายทางพ
etti Model) 
เช่น คอมพิวเ
มีการสํารวจบ
คอมพิวเตอรจ์ํ

 

 กรณีสายท

 กรณีสายท

 กรณีสายท

 กรณีสายท

2.3.5 ระบบก
ที่ปรึกษาได้ร
จรที่ผิดปกติ

ลาดต่างๆ ที่ตร

 ข้อมู

 ข้อมู
กับปี

 ข้อมู

 ข้อมู

 เจ้า
รถย
ขนา

 ข้อมู

 ข้อมู
ใ
ใ
ใ
ใ

 ข้อมู

 ข้อมู

 ข้อมู

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

การณ์ปริมาณ
พบว่า  มีการ
 ซึ่งมีข้อจํากั
ตอร์ไม่สามาร
บางกรณีศึกษ
จาํแนกสายทา

ทางที่ขาดช่วง

ทางต่อเน่ือง 1

ทางต่อเน่ือง 2

ทางหลักบรรจ

การตรวจสอบ
รวบรวมข้อมู
ติเพ่ือดําเนินก
รวจพบดังต่อไ

มูลงวดปัจจุบัน

มูลขาเข้า/ออ
ปีก่อนหน้า 

มูลมีการปรับเ

มูลในประเภท

หน้าที่ที่ทําก
ยนต์น่ังไม่เกิน
าดเล็ก 4 ล้อ 

มูลถูกปรับเพ่ิม

มูลบางจุดสลบั
นงวดเมษายน
นงวดเมษายน
นงวดกรกฎาค
นงวดกรกฎาค

มูลเท่ากันทุกช

มูลเป็นเลขจําน

มูลรถบางประ

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ณการจราจรบน
รจัดเ ก็บข้อมู
ัดในการวิเค
รถค้นหาได้ว่า
ษามีความซับ
างที่ไม่มีการสํา

ง (Missing Li

1 ด้าน (1-Sid

2 ด้าน (2-Sid

จบกันเป็นทาง

บข้อมูลปริมา
ลโดยการสัม
การสกัดข้อมู
ไปน้ี 

น ซ้ํากับข้อมลู

อก ในงวดปั

เปลี่ยนปริมาณ

ทรถเดียวกันต่า

การสํารวจเกิ
น 7 คน (ประ
(ประเภทที่ 8

ม, ลด 1-2 หน

บกัน เช่น สาย
น  กม. 5+800
น  กม. 12+50
คม กม. 5+80
คม กม. 12+5

ช่ัวโมงในบางป

นวนเต็มที่มีค

ะเภทมาก – น้

โครงการพัฒนา

ลัย  

นสายทางที่ไม
มูลทางภูมิศ
ราะห์ความส

าสายทางใดคือ
ซ้อนและยาก
ารวจเป็น 4 ก

nk) 

de Continuo

de Continuo

งแยก (Way I

าณการจราจร
มภาษณ์เจ้าห
มูลก่อนที่นําเ

ลปีก่อนหน้าหรื

จจุบัน ซ้ํากับ

ณรถบางประเ

างกันมากเมื่อ

ดความสับสน
เภทท่ี 3), รถ
) ในงวดเดียว

น่วย หรือปรบั

ย 4 (200) กม
0   ข้อมูลโดย
00  ข้อมูลโดย
00  ข้อมูลโดย
500 ข้อมูลโด

ประเภท 

วามผิดปกติ เ

น้อย จนผิดปก

าระบบสารสนเท

ม่มีการสํารวจ
าสตร์ของส
สัมพันธ์เชิงตํ
อทางเลี่ยงเมือ
กต่อการให้คอ
กรณีศึกษา ได้

ous) 

ous) 

 ntersection

รในอดีต 
น้าที่และสรุป
เข้าสู่ฐาน โด

รืองวดก่อนใน

บข้อมูลปีก่อ

เภทจากปีก่อน

อเปรียบเทียบก

นในประเภท
ยนต์น่ังเกิน 7
กัน 

บลดเท่าๆกันข

ม.สํารวจ 5+8
ยรวมทั้งหมด 
ยรวมทั้งหมด 
ยรวมทั้งหมด 
ยรวมทั้งหมด 

เช่น 100 150

กติ 

ทศด้านอํานวยค

ข้างต้น ที่ปรึก
สายทางอยู่ใ
ตําแหน่ง (Sp
อง เป็นต้น ส่ง
อมพิวเตอร์จํา
้แก่ 

 (Major Roa

ปรูปแบบข้อม
ดยจากการสัม

นปีเดียวกัน 

นหน้า โดยมี

นหน้าหรืองวด

กับงวดก่อนห ื

ทรถ โดยส่วน
7 คน (ประเภ

ของแต่ละช่ัวโม

00 และ 12+
 2 ขา ได้ 12,5
 2 ขา ได้  4,5
 2 ขา ได้  3,7
 2 ขา ได้ 14,

0 200 250 

ความปลอดภัย (

กษาได้ทําการ
ในรูปแบบส
patial Relati
งผลให้การคํา
าแนกทาง ที่ป

ad) 

มูลการสํารวจ
มภาษณ์สาม

มีการสลับขา

ดก่อนหน้า 

รือปีก่อน 

นใหญ่มี 3 ปร
ภทที่ 4) และร

มงจากงวดกอ่

+500  
500 คัน 
500  คัน 
700  คัน 
,500 คัน 
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รวิเคราะห์
ปาเ ก็ต ต้ี 
onships) 
านวณสาย
ปรึกษาจึง

จปริมาณ
มารถสรุป

าเข้าออก 

ระเภทคือ 
รถบรรทุก

อน 
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 เมือ่

 เมื่อ
 
 

ขา

ขาอ
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อทําการตรวจส

อเปรียบเทียบก

(ป

เข้า 

ออก 

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

สอบกับเคร่ืองน

กับปริมาณกา

ระเภทท่ี 3) 

2,400

800

รูปที่ 2-3

โครงการพัฒนา

ลัย  

นับรถอัตโนมติั

ารจราจรในโค

(ประเภ

0 

0 

35 การกรอก

าระบบสารสนเท

ติในบริเวณใกล้

รงข่ายแล้วผิด

ทท่ี 4) 

312 

275 
 

ข้อมูลรายงวด
 
 

ทศด้านอํานวยค

ลเ้คียงแล้วมีคว

ดปกติ 

(ประเภทท่ี 8

9

2,3

ดซ้ํากับข้อมูลเ

ความปลอดภัย (

วามแตกต่างกัน

 

8) 

920 

375 

เดิม 
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รูปที่ 2-

-37 ข้อมูลการ

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

-36 กรอกข้อม

รสํารวจปริมา

โครงการพัฒนา

ลัย  

มูลสํารวจของ
 
 

าณการจราจร

าระบบสารสนเท

 

งรถบางประเภ

ต่างจากงวดก

ทศด้านอํานวยค

ภทซ้ํากัน 

ก่อนหน้ามากก

ความปลอดภัย (

 

 
กว่าปกติ 
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การใช้งานระ
ผู้ใช้ระบบแต

ame) และรหัส

เมื่อล็อกอินเข้
 ๆคือ 

1) จุดสํารวจ 
2) ข้อมูลการ
3) ผลสํารวจ 
4) AADT ราย
5) VK 
6) รายงาน 
7) กระดานส
8) ฐานข้อมูล
9) ต้ังค่า 
10) เอกสารส

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

ะบบสารสนเท
ต่ละรายต้องมี
สผ่าน (Passw

ข้าสู่ระบบแล้ว 

 
สาํรวจ 
 
ยจุด 

นทนาถามตอ
ล 

สําหรับผู้ดูแลร

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

ทศข้อมูลการ
มีบัญชีผู้ใช้งาน
word) เพ่ือลอ็

รูปที่ 2-38 

 ผู้ใช้สามารถเข้

อบปัญหา 

ระบบ (Admi

โครงการพัฒนา

ลัย  

จราจร 
นระบบสําหรั
อกอินเข้าสู่ระบ

 หน้าจอล็อกอิ
 

ข้าสู่ส่วนต่างๆ 

n) 

าระบบสารสนเท

รับเข้าใช้ระบบ
บบ ดังแสดงใ

อินของระบบ 

 ของระบบได้ 

ทศด้านอํานวยค

บโดยในแต่ล
ในรูป 2-38 

 

ดังแสดงในรูป

ความปลอดภัย (

ะบัญชีผู้ใช้จะ

ที่ 2-39 ซึ่งปร
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2.4.1 การกํา
 

ในหน้าจุดสําร
านที่มีหน้ารับ
ระดับเขตแขวงแ
งานน้ันๆ เท่าน
ขวง   

 

ในหน้าจอจุด
1) การเพ่ิมจุด
2) การปรับแ
3) การลบจุด
4) การสั่งสําร
5) การค้นหา
    หรือค้นหา
 
 
 
 
 

                    

นส่ง ในจุฬาลงก

าหนดจุดสํารว

รวจ แสดงข้อมลู
ผิดชอบตามจุด
และผู้ดูแลระบ
น้ัน ไม่สามาร

สาํรวจน้ีจะปร
ดสํารวจใหม ่
แก้ข้อมูลในจุด
สาํรวจที่ไม่ต้อ
รวจ  
าจุดสํารวจ 
เพ่ิม   

                   โ

กรณ์มหาวิทยาล

รูปที่ 2-39

วจ 

ลจุดสํารวจ เจ้า
ดสํารวจในแขว
บบ กล่าวคือ ผู้
ถเห็นของเขต

ระกอบด้วยเม
 
สํารวจ    
องการ   

จะสามารถค้

โครงการพัฒนา

ลัย  

 

9 หน้าหลักระ
 

าหน้าที่แขวงกา
วงที่สังกัด และ
้ใช้งานระดับเข
แขวงอ่ืนๆ ได้

มนูการใช้งาน 

ค้นหาได้จาก

าระบบสารสนเท

ะบบ TIMS 

ารทางหรือสํานั
ผู้ทําหน้าที่สั่งส
ขตแขวงจะเห็น
ด้ ส่วนผู้ใช้งาน
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โดยการต
รายงาน
การจราจ
 

กรอกข้อ
ข้อมูล Re

การสําร
เลขจุดสํ
หรือตําบล

บับสมบูรณ์     
eport) 

  สถาบันการขน

2.4.2 การรา
แบ่งเป็น 4 ส่
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 สถานะ สาม

โครงการพัฒนา
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มาณการจร
มูลการสํารว
ประเภทจุดสํ
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ติของจํานวน

มกับการเก็บป
ดภัย โดยสาม

าจร โดยเลือ
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รบันทึกจากเจ้
pprove งานสํ
 มายังหน้าผ
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ณ หาค่าเฉลี่ย
รจราจรขาเข้
สํารวจ หมายเ

 

สดงข้อมูลกา
จุดสํารวจในเข
กสายทางที่ต้อ
ดของสายทางบ

าเข้า-ขาออก 
มจุดสํารวจแล
ยกสีของเส้นทา

าระบบสารสนเท

ปริมาณการจ

ยของปริมาณ
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ร และสามารถ

ของแต่ละสาย
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าระบบสารสนเท

รใช้งาน VK 

 กม. เริ่มต้น ก

ข้อมูล VK 
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ารให้บริการ
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อมูลเครื่องนับ

าระบบสารสนเท

ทางหลวง ที่ต้
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t) และฐานข้อ
ของกรมทางหล
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ระบบ HAIM

าล 

ความปลอดภัย (

านข้อมูลอุ
างหลวง (H

หตุของระบบ
อถือ หรือคอม

 

MS มีรายงาน

(ระยะท่ี 1) 

4-1 

บทที่ 4 
อุบัติเหต ุ
HAIMS) 

บ HAIMS  
มพิวเตอร์

 

นเพ่ิมขึ้น 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

รู

ส่ง ในจุฬาลงกร

รูปที่ 4-2 รายง

รณม์หาวิทยาลัย

งานสรุปอุบัติเ

โครงการพัฒนา

ย  

 

เหตุบนทางหล

าระบบสารสนเท

ลวงเปรียบเทีย

ทศด้านอํานวยค

ยบช่วงเทศกา

ความปลอดภัย (

าล 

(ระยะท่ี 1) 

4-2 

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนสส่ง ในจุฬาลงกร

รูปที่ 

รณม์หาวิทยาลัย

 4-3 รายงาน
 

โครงการพัฒนา

ย  

 

สรุปอุบัติเหตุ

าระบบสารสนเท

จําแนกตามจั

ทศด้านอํานวยค

ังหวัด 

ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

4-3 

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

สํานักอํา

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

 

ที่ปรึกษาได้
นวยความปล
 
 

ส่ง ในจุฬาลงกร

รูปที
 

รูปที่ 

ดําเนินการพั
อดภัย เพ่ือต้อ

รณม์หาวิทยาลัย

ที่ 4-4 รายงาน
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ายทางที่มีกา
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ได้มีการจัดทํา
าข้อมูลใน 2 

ารโดยใช้หลัก
คราะห์และแบ
ว 1 กิโลเมตร 

(ระยะท่ี 1) 

4-5 

ทาง 

เน่ืองจาก 
ปรุงระบบ
ายทางมี 
รถาธิบาย  
ะทบกับ 

ห้ทันสมัย 
จําแนกได้  

 

วิเคราะห์ 
ะสะพาน 
ไว้แล้วมา
 ส่วนแรก

กการของ 
บ่งข้อมูล
 ซึ่งเป็นวิธี



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

2)

 

โ
ซึ่งเป็นชุ
ชนิดช่วง
พ้ืนฐานสํ

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

) การวิเคราะ
ที่มีความยา
ตามแนวสาย
ถ้าหากตัดกั
พิจารณามี
โดยท่ีปรึกษ
เพ่ือใช้เป็นข้

 

โดยที่ปรึกษา
ดคําสั่งในภา
งถนน 1 กิโลเ
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อุปกรณ์ข้างทา

ทศด้านอํานวยค

หตุจากฐานข้อ

ที่สํานักอํานว
ายในระบบวิเ
วิเคราะห์อันต
ดยสามารถกํ
ทธิภาพมากขึ้
ที่ 4-12 

าง 

ความปลอดภัย (

 

อมูล 

วยความปลอ
เคราะห์ข้อมูล
ตรายข้างทาง
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ดําเนินการทด
ระกอบด้วย โ
ถกรองข้อมูลได

รณม์หาวิทยาลัย

4-11 เมนูการ

รูปที่ 4-12 เมน

ดสอบการใช้ง
โมดูลการนําเข้
ด้ในระบบ HA

โครงการพัฒนา

ย  

 

รนําเข้าและแก

 

 

นูการนําเข้าอั

งานระบบการ
ข้าข้อมูล และ
AIMS ดังแสดง

าระบบสารสนเท

ก้ไขอุปกรณข์้

ันตรายข้างทา

รวิเคราะห์อัน
ะโมดูลการแก้ไ
งในรูปที่ 4-13

ทศด้านอํานวยค

้างทาง 

าง 

นตรายข้างทา
ไขข้อมูล และ
3 

ความปลอดภัย (

างให้สามารถ
ะให้สามารถแ
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รูปที่ 4-13 เม

การประเมินป

ที่ปรึกษาได้
ารสนเทศเพื่อ
ละแนวทางกา
1) ผู้ใช้งานร
2) ผู้บังคับบั

 
 

ในการประเม
อในการทดส
มการใช้งานร

4.3.1 การปร
4.3.1.1 การส
ในการกําหนด
ะบบ HAIMS ที
มคิดเห็นต่อระ

- ส่วนที ่
จังหวัด
HAIM
ผ่านท
อุบัติเห
(√) หรื

ส่ง ในจุฬาลงกร

มนูสําหรับการ

ประสิทธิภาพ

ดําเนินการจั
อใช้ในการวัด
ารพัฒนาคุณภ
ระบบ HAIMS
บัญชาผู้ใช้งาน

มินประสิทธิภ
อบ โดยกําห
ะบบ HAIMS 

ระเมินผู้ใช้งา
สร้างแบบสอบ
ดแนวคิดในกา
ที่ปรึกษาได้พิจ
ะบบ HAIMS 

 1 สํารวจข้อมู
ด ความชําน
S จํานวนอุบัติ
างระบบ HA
หตุจากหน่วยง
รือเติมข้อความ

รณม์หาวิทยาลัย

รแสดงผลในระ

พการบริหารจั

จัดทําแบบสอ
ประสิทธิภาพ

ภาพข้อมูลต่าง
S 
นระบบ HAIMS

ภาพการบริห
หนดกลุ่มตัวอ
 ในเดือนมิถนุ

นระบบHAIM
บถาม 
ารสร้างแบบส
จารณาถึงคุณล
 และปัญหาทีพ่

มูลส่วนบุคคลข
าญในการทํา
ติเหตุที่เกิดขึ้น
IMS การใช้งา
งานอ่ืน โดยอา
มที่เหมาะสมล

โครงการพัฒนา

ย  

 

ะบบ HAIMS 

จัดการระบบ 

อบถามสํารว
พการบริหารจ
งๆ ในระบบ H

S 

หารจัดการระ
ย่างคือผู้ใช้งา

นายน ถึง เดือน

MS 

สอบถาม เพ่ือส
ลักษณะพ้ืนฐา
พบจากการใช้

ของผู้ตอบแบบ
างานโดยใช้โป
นบนสายทางที
านระบบ HAI
าศัยแบบตรวจ
ลงในช่องที่กํา

าระบบสารสนเท

 ของระบบกา

HAIMS 

วจความคิดเ
จัดการระบบ
HAIMS โดยมกี

ะบบ HAIMS 
านระบบที่เป็
นกรกฎาคม พ

สอบถามความ
านของกลุ่มตัว
ช้งานโดยมีราย

บสอบถาม เกี่
ปรแกรมบรา
ที่หน่วยงานท่
IMS เพ่ือออก
จสอบรายการ
หนดให้ 

ทศด้านอํานวยค

รวิเคราะห์อัน

ห็นของผู้ใช้ง
บ HAIMS เพ่ือ
กลุ่มตัวอย่างป

 ที่ปรึกษาอา
ปนเจ้าหน้าที่ก
พ.ศ.2556 

มคิดเห็นต่อปร
วอย่างข้อมูลก
ยละเอียดดังน้ี

ยวกับ เพศ อ
วเซอร์ ความ
านรับผิดชอบ

กรายงานอุบัติ
ร (Checklist) 

ความปลอดภัย (

นตรายข้างทาง

งาน และผู้รั
อสามารถระบ
ประกอบด้วย 

ศัยแบบสอบ
กรมทางหลวง

ระสิทธิภาพก
ารใช้งานระบ

น้ี 

ายุ ตําแหน่ง ห
มถี่ในการใช้ง
บ การรายงาน
ติเหตุ การร้อง
 โดยการทําเค ื

(ระยะท่ี 1) 
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- ส่วนที ่
และคว
(Interv
 

   
   
   
 

- ส่วนที่
ข้อทั้ง
ลิกเคอ
 

  
   
   
 

-  ส่วนที่
ออกเป็

4.3.1.2 ผลก
จากการอบรม
าได้ทดสอบปร

ทั้งน้ีเพ่ือให้
ย่างจากผู้เข้าอ
68 ตัวอย่าง 

 

วนที่ 1 ข้อมูล
นการสรุปข้อม
มูลเก่ียวกับกา
อย่าง  

ส่ง ในจุฬาลงกร

 2 วัดระดับควา
วามคิดเห็นของ
val Scale) ของลิ

ผู้ใช้งานเ
ผู้ใช้งานเ
ผู้ใช้งานเ

 3 วัดระดับค
น้ีในการสําร

อร์ท (Likert Sc

ระดับคว
ระดับคว
ระดับคว

 4 สอบถาม
ป็น 6หัวข้อรวม

ารประเมินปร
มผู้ใช้งานระบบ
ระสิทธิภาพกา

การประเมินส
อบรมเฉพาะผู้

ลผู้ใช้งาน 
มูลผู้ใช้งานคร
ารใช้งานระบ

รณม์หาวิทยาลัย

ามคิดเห็นของผู้
ผู้ใช้งานต่อการ
ลกิเคอร์ท (Like

เห็นด้วย น้อย
เห็นด้วย ปาน
เห็นด้วย มาก 

ความพึงพอใจ
รวจข้อมูลที่ป
cale) โดยระดั

ามพึงพอใจ น้
ามพึงพอใจ ป
ามพึงพอใจ ม

ปัญหาที่พบจ
มถึงแบบสอบ

ระสิทธิภาพกา
บ HAIMS ระห
ารใช้งานระบบ

สะท้อนประสิท
ผู้ที่ใช้งานระบบ

รั้งน้ีจะแบ่งข้
บบ HAIMS ดัง

โครงการพัฒนา

ย  

ผูใ้ช้งานต่อประสิ
รใช้งานระบบ H
ert Scale) ซึ่งแบ

  
กลาง 
   

จของผู้ใช้งานต
ปรึกษาได้อาศั
ดับความพึงพอใ

น้อย   
ปานกลาง  
มาก   

จากการใช้งา
บถามปลายเปิ

ารบริหารจัดก
หว่างเดือนมิถุน
บ HAIMS โดย

ทธิภาพของก
บ HAIMS ในก

อมูลออกเป็น
งแสดงในตาร

าระบบสารสนเท

สทิธิภาพและป
HAIMS จํานวน 
บ่งระดับความคิ

 มีคา่
 มีคา่
 มีคา่

ต่อภาพรวมใน
ศัยแบบมาตร
ใจแบ่งเป็น 3 

 มีคา่
 มีคา่
 มีคา่

านระบบ HA
ดเก่ียวกับข้อเ

การระบบ HA
นายน ถึง เดือ
ยอาศัยแบบส

ารบริหารจัดก
การปฏิบัติงาน

น 2 ส่วนหลัก
รางที่ 4-1 แล

ทศด้านอํานวยค

ประโยชน์ของระ
 14 ข้อ โดยอา
คิดเห็นเป็น 3ระ

าคะแนนเท่ากั
าคะแนนเท่ากั
าคะแนนเท่ากั

นการใช้งานร
รวัดแบบช่วง
 ระดับ คือ 

าคะแนนเท่ากั
าคะแนนเท่ากั
าคะแนนเท่ากั

AIMS โดยแบ่ง
เสนอแนะ 

IMS 
อนกรกฎาคม พ
อบถาม    

การระบบ HA
นจริงเท่าน้ัน โ

ๆ ได้แก่ ข้อมู
ละข้อมูลพ้ืนที

ความปลอดภัย (

ะบบ HAIMS จํา
ศัยแบบมาตรวั
ะดับ คือ 

ับ 1 
ับ 2 
ับ 3 

ระบบ HAIMS
 (Interval Sc

ับ 1 
ับ 2 
ับ 3 

งประเภทปัญ

 พ.ศ.2556 จําน

AIMS ที่ปรึกษ
โดยคิดเป็นกลุ่

มูลส่วนตัวขอ
ที่ภายใต้ความ

(ระยะท่ี 1) 
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cale) ของ 

ญหาที่พบ

นวน 5 รุ่น  

าคัดเลือก
มตัวอย่าง

งผู้ใช้งาน 
มดูแลของ 
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3.ความช
(Browse

4.ความถี
 
 
 
 
 
 

5.จํานวน
ท่ีรับผิดช
  
  

6.รายงา
เป็นเวลา
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eport) 

สถาบันการขนส

ที่ 4-1 สรุปข้อ
ข้

ป)ี 

ชํานาญในการทํ
er) ผ่านระบบอิน

ถ่ีในการใช้งานร

นอุบัติเหตุท่ีเกิ
ชอบ (ครั้ง/เดือน

นอุบัติเหตุผ่าน
า (วัน) 

ส่ง ในจุฬาลงกร

มูลผูใ้ช้งาน 
้อมูลท่ัวไป 

ทํางานโดยใช้โป
นเทอร์เน็ต 

ะบบ HAIMS (วั

กิดข้ึนบนสาย
น) 

นระบบ HAIMS

รณม์หาวิทยาลัย

รแกรมบราวเซ

วัน/เดือน) 

ทางท่ีหน่วยงา

 หลังจากเกิดเห

โครงการพัฒนา

ย  

จ
ชาย 
หญิง 
ไม่ระบุ 
เฉลี่ย 
อายุมากส
อายุน้อยส

อร์ มี 
ไม่มี 
ไม่ระบุ 
1-5 วัน 
6-10 วัน 
11-15 วัน
16-20 วัน
มากกว่า 
ไม่แน่นอน
ไม่ระบุ 

าน น้อยกว่า 

6-10 ครั้ง

11-15 คร

16-20 คร

มากกว่า 

ไม่เกิดอุบั

ไม่ระบุ 

หตุ รายงานทั

1-3 วัน 

4-6 วัน 

1 สัปดาห

2 สัปดาห

ไม่ระบุ 

าระบบสารสนเท

จําแนกตาม 

สุด 
สุด 

 
น 
น 
 20 วัน 
น 

 5 ครั้ง 

ง 

รั้ง 

รั้ง 

 20 ครั้ง 

บติัเหตุ 

ทันที 

ห์ข้ึนไป 

ห์ข้ึนไป 

ทศด้านอํานวยค

จํานวน
1
2

3
5
2
2
7
4
2
6
1
1
1

2
7

1
1
2

9
1
1
4
1
3

ความปลอดภัย (

นตัวอย่าง ร้
30 

232 
6 
37 
57 
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246 
75 
47 
256 
63 
16 
14 
11 
4 
4 

224 
77 
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98 
64 
11 
48 
10 
37 
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(ครั้งต่อเ
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 4-1 สรุปข้อมู
ข้

ท่ีใช้ในการรายง
ยการ (นาที) 

ช้งานระบบ HA
ดือน) 

การร้องขอข้อม
ดือน) 

 

พศของผู้ตอบ
ลุ่มตัวอย่างที่ส
บแบบสอบถา

ายุของผู้ตอบ
นการสํารวจข้อ
ายุต้ังแต่ 22 ถึ

วามชํานาญใ
ากการสํารว
ดยใช้โปรแกร
วามชํานาญใน

ส่ง ในจุฬาลงกร

มูลผูใ้ช้งาน (ต่
้อมูลท่ัวไป 
งานอุบัติเหตุผ่

AIMS เพ่ือออก

มูลอุบัติเหตุจา

บแบบสอบถา
สํารวจทั้งหมด
าม 

บแบบสอบถา
อมูลครั้งน้ี ได้
ถึง 57 ปี โดยมี

ในการทํางาน
จพบว่า ผู้ตอ
รมบราวเซอร์
นการทํางานด้

รณม์หาวิทยาลัย

อ) 

านระบบ HAIM

รายงานอุบัติเห

กหน่วยงานอ่ืน

ม 
ด เพศชายคิด

ม 
เลือกช่วงอายุ
มีอายุเฉลี่ยขอ

นโดยใช้โปรแก
อบแบบสอบถ
ร์ผ่านระบบอิน
ด้านน้ีอยู่ 

โครงการพัฒนา

ย  

จ
MS น้อยกว่า 

5-10 นาท
มากกว่า 
ไม่ระบุ 

หตุ ออกรายง

ออกรายง

ออกรายง

ไม่น้อยกว

นานๆ ครั้

ไม่เคยใช้ง

ไม่ระบุ 

นๆ ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

ไม่น้อยกว

นานๆ ครั้

ไม่เคยใช้ง

ไม่ระบุ 

เป็นสัดส่วนร้อ

ของกลุ่มตัวอย
งผู้ตอบแบบส

กรมบราวเซอ
ถามจากกลุ่ม
นเทอร์เน็ตได้

าระบบสารสนเท

จําแนกตาม 
 5 นาที 
ที 
 10นาที 

งานเฉลี่ยต่อเดือ

งานสูงสุดต่อเดือ

งานตํ่าสุดต่อเดือ

ว่า 1 ครั้งต่อเดือ

รั้ง 

งาน 

เฉลี่ยต่อเดือน 

สูงสุดต่อเดือน 

ตํ่าสุดต่อเดือน 

ว่า 1 ครั้งต่อเดือ

รั้ง 

งาน 

อยละ 36 แล

ย่างให้มีความ
สอบถามประม

อร์ (Browser
มตัวอย่างทั้ ง
ด้อย่างชํานาญ

ทศด้านอํานวยค

จํานวน
3
2
1

อน 

อน 3
อน 

อน 1
1
8

 

 2
 

อน 2
2
1

ะเพศหญิงคิด

หลากหลาย โ
มาณ 37 ปี 

r) ผ่านระบบอิ
หมด คิดเป็น
ญส่วนร้อยละ

ความปลอดภัย (

นตัวอย่าง ร้
37 
209 
18 
4 

5 
30 
1 
46 
37 
85 
0 
5 
25 
1 
25 
200 
43 
0 

ดเป็นสัดส่วนร้

 โดยผู้ตอบแบบ

อินเทอร์เน็ต 
นร้อยละ 77 
 23 ของกลุ่ม

(ระยะท่ี 1) 
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อยละ 
10 
58 
32 
- 

- 
- 
- 

40 
37 
23 
- 
- 
- 
- 
7 
54 
39 
- 

้อยละ 64 

บสอบถาม

 
 สามารถ 
มตัวอย่าง  
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6-10 วันต
ร้อยละ 3 

 

จํา
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พ้ืนที่ในค
เกิดอุบัติ
ครั้งต่อเดื

 

ระ
จา

รายงานผ
หลังจาก
มากกว่า 

 

 
ปี พ.ศ.25
ผ่านระบบ
เป็นการเ
ซึ่งไม่รวม
เจ้าหน้าที
เข้าถึงที่เ
ตัวช้ีวัด ห
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eport) 

สถาบันการขนส

วามถ่ีในการใ
ากกลุ่มตัวอย
ต่อเดือน 11-15
 ตามลําดับ นอก

านวนอุบัติเห
ากการสํารวจ
ความดูแลของก
เหตุน้อยกว่า 
อน ร้อยละ 3 

ะยะเวลาที่ใช้
ากการสํารวจ
ผลในระยะเวล
ได้รับข้อมูลอุ
 2 สัปดาห์ 

ทั้งน้ีที่ปรึกษา
554 ถึง พ.ศ. 
บ HAIMS หลั
เข้าใจผิดของ
มถึงช่วงเวลาที
ที่ส่วนใหญ่จะ
กิดเหตุได้ทันท
หรือมาตรการท

ส่ง ในจุฬาลงกร

ใช้งานระบบ 
ย่างทั้ งหมดพ
5 วันต่อเดือน 
กจากน้ีผู้ตอบแ

หตุที่เกิดขึ้นบน
ข้อมูลอุบัติเห

กลุ่มตัวอย่างคิด
 5 ครั้งต่อเดือน
 เกิดอุบัติเหตุ 

ชก่้อนรายงาน
จพบว่า กลุ่ม
ลา 1– 3 วันหล
อุบัติเหตุมากก

าได้รวบรวมข้อ
2556 พบว่า เ
ลังจากเกิดเหตุ
ผู้ตอบแบบส

ที่ใช้ในการรวบ
ะรายงานข้อมู
ที ดังน้ันเพ่ือเ
ที่จะช่วยลดระ

รณม์หาวิทยาลัย

 HAIMS  
บว่า มีผู้ตอบ

 16-20 วันต่อเ
แบบสอบถามบา

นพื้นที่ที่หน่ว
หตุที่เกิดขึ้นในพ
ดเป็นร้อยละ 8
น ร้อยละ 21 
16-20 ครั้งต่อ

นอุบัติเหตุผ่าน
ตัวอย่างร้อย
ลังจากได้รับข้
กว่า 1 สัปดา

อมูลระหว่างช
เกือบคร่ึงหน่ึง
แล้วมากกว่า 
อบถามส่วนที

บรวมข้อมูลจา
ลค่อนข้างช้า
เป็นการแก้ไข 
ะยะห่างระหว่า

โครงการพัฒนา

ย  

บแบบสอบถา
ดือน และมากก
างคนใช้งานระบ

ยงานของผู้ต
พ้ืนที่ที่หน่วยง
8 ของผู้ตอบแบ
 เกิดอุบัติเหตุ 
เดือน และร้อย

นระบบ HAIM
ละ 29 รายง

ข้อมูล ร้อยละ 
ห์ ร้อยละ 3 

ช่วงเวลาที่เกิด
งของข้อมูลอุบั
 14 วัน ซึ่งขัด
ที่ให้ความเห็น
กแหล่งข้อมูล
 เน่ืองจากข้อ
 และเพ่ิมความ
างช่วงเวลาที่เกิ

าระบบสารสนเท

ามที่ ใช้ระบบ
กว่า 20 วันต่อ
บบไม่สม่ําเสมอจึ

อบแบบสอบ
งานของผู้ตอบ
บบสอบถามไม่
 6-10 ครั้งต่อ
ยละ 4 เกิดอุบัติ

MS หลังจากเ ิ
งานผลทันทีเมื
 3รายงานผลใ
 ของกลุ่มตัวอ

ดอุบัติเหตุ กับ
ัติเหตุ (ร้อยละ
แย้งจากผลสํา

นว่าจะรายงาน
 เช่น สถานีตํา

อจํากัดด้านกา
มรวดเร็วในกา
กิดเหตุ และช่

ทศด้านอํานวยค

 HAIMS เป็น
อเดือนมีสัดส่วน
จงึไม่สามารถระ

ถามที่รับผิดช
บแบบสอบถา
เกิดอุบัติเหตุเล
เดือน ร้อยละ 
ติเหตุมากกว่า 

กิดเหตุ 
มื่อได้รับข้อมู
ใน 4 – 6 วัน 
อย่างจะรายง

ช่วงเวลาที่เจ้า
ะ 45.2)  เจ้าห
ารวจที่ได้จาก
นผลภายใน 1
ารวจ จากรูปท
ารรวบรวมข้อ
ารรายงานอุบั
วงเวลาที่รายง

ความปลอดภัย (

เวลา 1-5 วัน
นร้อยละ 71 17
ะบุความถี่ในกา

ชอบ 
ามรับผิดชอบน
ลยใน 1เดือน ร้
 2 เกิดอุบัติเห
 20 ครั้งต่อเดือ

มูลอุบัติเหตุร้อ
 ร้อยละ 15 ร
านผลหลังได้

าหน้าที่รายงา
หน้าที่จะทํากา
แบบสอบถาม
1-6 วันเมื่อได้
ที่ 4-14 แสดง
มูล ที่เจ้าหน้า

บัติเหตุ กรมอา
งานผ่านระบบ

(ระยะท่ี 1) 
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นต่อเดือน  
7 4 4 และ  
ารใช้งานได้ 

น้ัน พบว่า
 ร้อยละ 62 
หตุ 11-15 
อน 

อยละ 50 
รายงานผล
ด้รับข้อมูล

นระหว่าง 
ารรายงาน
ม ทั้งน้ีอาจ
ด้รับข้อมูล  
งให้เห็นว่า
าที่ไม่อาจ
าจกําหนด
บ HAIMS 
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40 โดยมี
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และดังแส

 

ร้อ
ยล
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eport) 

สถาบันการขนส

รู

วลาที่ใช้ในการ
างด้านเวลาที
ทีต่อครั้ง โดย

นาที 

ารใช้งานระบ
ากการสํารวจ
เลย ส่วนกลุ่ม

มีค่าเฉลี่ยในกา

ารร้องขอข้อม
ากกลุ่มตัวอย
54 ได้รับการร้
อเดือน จากหน

วนที่ 2 ความ
ากการสํารวจ
ประสิทธิภาพ
สดงในรูปที่ 4

0

10

20

30

40

50

ภา

การราย

ส่ง ในจุฬาลงกร

รูปที ่4-14 ระ

รรายงานอุบัติ
ที่ใช้ในการรา
ยพบว่า มีผู้ที่ใ

บบ HAIMS เพ
จพบว่า กลุ่มตั
มตัวอย่างที่เคย
ารใช้งานระบบ

มูลอุบัติเหตุจ
ย่างพบว่าร้อ
ร้องขอข้อมูลจ
น่วยงานอ่ืน โด

มคิดเหน็ของผู
จความเห็นขอ
และประโยชน์

4-15 ได้ผลกา

16.4

ยใน 1 วัน

ยงานอุบัติเหตุผ

รณม์หาวิทยาลัย

ยะเวลาในการ

เหตุผ่านระบบ
ยงานเข้าสู่ระ
ใช้เวลาในการ

พื่อออกรายง
ตัวอย่างคิดเป็
ยใช้ระบบเพ่ือ
บ HAIMS เมื่อ

จากหน่วยงาน
ยละ 39 ไม่เ
จากหน่วยงาน
ดยคิดเป็นค่าเ

ผู้ใช้งาน 
งผู้ใช้งานระบ

น์ของระบบแล
รสํารวจ ดังน้ี

12.5

1-3 วัน

ผ่านทางระบบ 

โครงการพัฒนา

ย  

รรายงานข้อมลู

บ HAIMS แต่ล
ะบบ HAIMS น
รรายงานน้อยท

านอุบัติเหตุ 
นร้อยละ 23 

อออกรายงานอ
อออกรายงาน

นอ่ืนๆ 
คยได้รับการ
นอ่ืนๆเป็นบาง
เฉลี่ย 5 ครั้งต่

บบ HAIMS โด
ละความคิดเห็น
้ 

8.

4-6 

HAIMS หลังจา

าระบบสารสนเท

ลอุบัติเหตุผ่าน

ละรายการ 
น้ัน กลุ่มตัวอ
ที่สุดเพียง 1 

 
 ไม่เคยใช้ระบ
อุบัติเหตุอย่าง
นเท่ากับ 5 ครั้

รร้องขอข้อมู
งครั้ง ร้อยละ 
ต่อเดือน 

ดยแบ่งสํารวจ
นเก่ียวกับการใ

8

 วัน

ากเกิดเหตุ (วัน

ทศด้านอํานวยค

นระบบ HAIM

อย่างใช้เวลาใ
นาที แต่ผู้ที่ใช

บบ HAIMS เพื
งน้อย 1 ครั้งต
รั้งต่อเดือน 

ลอุบัติเหตุจา
 7 ได้รับการร้

ออกเป็น 2 ด้
รใช้งานระบบ 

17.1

7-14 วัน

น)

ความปลอดภัย (

MS 

นการรายงาน
ช้เวลานานท่ีส

พ่ือทําการออ
ต่อเดือน คิดเป็

ากหน่วยงาน
ร้องขอข้อมูลอ

ด้าน ได้แก่ควา
 ดังแสดงในตา

45.2

มากกว่า 14 

(ระยะท่ี 1) 
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นผลเฉลี่ย  
สุดใช้เวลา

กรายงาน
ป็นร้อยละ 

นอ่ืนๆเลย 
อย่างน้อย  

ามคิดเห็น
ารางที่ 4-2 

 วัน
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 มีความ
เหมาะส
การเช่ือม

 

ท
ความคิด
ข้อมูลที่บ
แต่พบว่า
เมื่อระบุต
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eport) 
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นส่วนของคว
พึงพอใจในร

สมของเมนูกา
มต่อของระบบ

างด้านความคิ
เห็นเก่ียวกับป
บันทึกแล้วแล
า ผู้ตอบแบบ
ตําแหน่งสายท

ส่ง ในจุฬาลงกร

วามคิดเห็นเกี
ระดับปานกล
ารใช้งานเป็น
บ HIAMS มีป

คิดเห็นเก่ียวกั
ประสิทธิภาพ
ละสามารถจัด
สอบถามมีคว
ทางในระบบ H

รณม์หาวิทยาลัย

ก่ียวกับประสิ
ลางจนถึงพึงพ
นจํานวนมาก
ระสิทธิภาพต่

กับการใช้งานร
และประโยชน

ดทํารายงานก
วามพึงพอใจท
HAIMS น้อยที

 

โครงการพัฒนา

ย  

สิทธิภาพ แล
พอใจมาก โด
กที่สุดถึงร้อย
อการใช้งาน มี

ระบบนั้น กลุ่
น์ของระบบ โ
ารเกิดอุบัติเห
ทางด้านความ
ที่สุด โดยมีผูพึ้

าระบบสารสนเท

ละประโยชน์
ดยกลุ่มตัวอย
ยละ 72 ส่วน
 มีจํานวนน้อย

มตัวอย่างค่อน
 โดยกลุ่มตัวอย
หตุได้ครบถ้วน
มแม่นยําของ
พึงพอใจมากที่

ทศด้านอํานวยค

น์ของระบบก
ย่างมีความคิด
นกลุ่มตัวอย่า
ที่สุดเพียงร้อย

นข้างพึงพอใจ
ย่างมีความพึง
นเป็นจํานวนม
ตําแหน่งอุบัติ
สุดร้อยละ 22

ความปลอดภัย (

ลุ่มตัวอย่างส
ดเห็นว่าระบ
างที่มีความคิ
ยละ 21 เท่าน้ั

จต่อระบบเช่น
งพอใจที่สามา
มากที่สุดถึงร้อ
ติเหตุที่แสดงบ
2 เท่าน้ัน 

(ระยะท่ี 1) 
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ส่วนใหญ่ 
บมีความ

คิดเห็นว่า  
น้ัน 

นเดียวกับ
รถเรียกดู
อยละ 56 
บนแผนที่ 
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 4-2 ผลการสํ

ภาพและประโย
ดว่าระบบมีควา
ดว่าระบบมีควา

คิดว่าการเชื่อมต
บอ่ยหรือไม่ การบ
ดว่าระบบมีควา
ดว่าระบบ HAIM
นระบบ 
ดว่าเมนูคําสั่งใน
ิดว่าการจัดการ
มเหมาะสม 
ดว่าการรายงาน
ดว่าระบบมีควา
ามารถเรียกดูข้อ
ามารถบันทึกข้อ
คิดว่าตําแหน่งอุ
มแม่นยํา 
รับตําแหน่งการ
ามารถเลือกรหัส
รวจทานข้อมูลห
ามารถเลือกใช้ร
ดว่า เอกสาร/คู่ม
ดว่ามีช่องทางใน
ดว่าการให้แก้ไข

ส่ง ในจุฬาลงกร

ํารวจความเห็

ป

ยชน์ของระบบ 
ามเหมาะสมของ
ามรวดเร็วในการ
ต่อของระบบ H
บันทึกข้อมูล กา
ามง่ายต่อการใชง้
MS สามารถอําน

นระบบ HAIMS 
รรักษาความปล

นข้อมูลอุบัติเหตุ
ามความเหมาะส
อมูลท่ีบันทึกแล้ว
อมูล หรือแก้ไขข้
อุบัติเหตุท่ีแสดง

รเกิดอุบัติเหตุบน
สการชนให้ตรงกั
หลังการกรอกข้อ
รายงานสรุปข้อมู
มือประกอบการ
นการติดต่อ/สอบ
ขปัญหาต่างๆ ขอ

รณม์หาวิทยาลัย

ห็นของผู้ใช้งาน

ประเด็นท่ีพิจารณ

 
เมนูการใช้งาน 
รตอบสนองต่อผู้ใ
HIAMS มีประสิท
ารส่งข้อมูล) 
งาน (User Frie
นวยความสะดวก

 สามารถทําควา
อดภัย และกําห

ผ่านทางระบบ H
มของข้ันตอนกา
วและสามารถจดั
ข้อมูล ระบบได้อ
งบนแผนที่เม่ือ

นแผนท่ีให้ตรงตํา
กับลักษณะของอ
อมูลบนระบบ H
มูลอุบัติเหตุตามค
รใช้งานระบบมีค
บถามปัญหาอย่า
องผู้ดูแลระบบมี

โครงการพัฒนา

ย  

น 

ณา 

 
้ใช้งาน 
ทธิภาพต่อการใ

ndly) 
กในการรายงานอ

มเข้าใจได้ง่าย แ
หนดสิทธ์ิในการ

HAIMS สามารถ
ารบันทึกข้อมูลอ
ดทํารายงานการ
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มคิดเห็น 
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ช้จากกลุ่มตัวอ
งพอใจระดับป

ารใช้งานในภาพรว

บบเครือข่ายในการ
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งระบบ HAIMS 

สํารวจความพึ

อย่างมีความพึ
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3) ปัญหาต่อ
 

 

ส่วนที่ 5 ข้อเ
 ในสว่
หรือเหตุการ
โทรศัพท์มือถื
เพียงร้อยละ 5

 
 
 

4.3.3 แนวทา
นอกจากกา
าได้ดําเนินกา
ด้วย 
1) ที่ปรึกษา

เซิร์ฟเวอร
ระบบสาม
 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ญหาที่พบจากก

อเสนอแนะที่ได
นการเข้าใช้งาน

ระบบทํางานช้
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ระบบทํางานช้
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คณุภาพระบบ
ลโดยการจัด
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บ HAIMS 
ดทําแบบสอ
บปรุงระบบ H

ระบบคลาวด์ส
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ห็นของผู้ ใ ช้
องผู้ตอบแบบ

System) ประ
องหน่ึงหยุดทําง
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มต่อกับหน่วย
ไทย (ITIC) ผ่า
บปรุงแผนที่พื
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ใช้ระบบ HAIM
ยกรมทางหลวง

1) ความต้อ
 เป็น
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องจราจร 
างถนน 
มีความโค้ง (Flat
ชื่อม 
 เป็น 3 แยก 
กเป็นวงเวียน 
มยาวช่องทางรอ
ดกลับรถ 
งกลับรถบริเวณ
ั้นและสัญญาณไ
บทางและเส้นแ

าพผิวทาง 

ญญาณไฟจราจร
วกันอันตรายในโ
วกันอันตรายในโ

ม 

ยความปลอด
ะประกอบด้วย
องกิจกรรมย่

าระบบสารสนเท

ปัจจัย ARF 

 ที่คาดว่าเกี่ยว

จร  

ง 

tten horizont

อเลี้ยว 

ณเกาะกลางถนน
ไฟกะพริบบริเวณ
แบ่งทิศทางจราจ

ร 
โค้งด้านนอก 
โค้งด้านใน 

ดภัย และเช่ือ
ยงานปรับปรุง
อยที่ทําการป

ทศด้านอํานวยค

วข้อง 

al curve) 

น 
ณจุดตัดทางรถไฟ
จร 

อมโยงกับปัจ
งหลายๆ ส่วน 
ปรับปรุงเพ่ือ

ความปลอดภัย (

จําน
2554 

69 

ฟ 
192 
104 

53 

46 
52 
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6 

20 

26 

5 
681 

จจัย ARF ดัง
 เช่น กิจกรรม
ระบุปัจจัยที่

(ระยะท่ี 1) 
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ในการคัดกร
ความปลอดภั
อุบัติเหตุรา
nt Reductio

.2.1  กรณีมีข้
นการคัดกรอง
ได้รวบรวมข้อมู
 2554 (ปีฐาน) 

 ซึ่งพบว่าในปี พ
ศ. 2555 ดังแส
องหมายจราจร

ปที่ 5-2 แสด
ติเหตุเท่ากับ 1
างช่วงร้อยละ
 

รูปที

0

100

200

300

400

500

ปี

นส่ง ในจุฬาลงก

รองพ้ืนที่ศึกษ
ัยข้างต้น โดย
ยปีเพียงพอ

on Factor : A

ขอ้มูลอุบัติเหต
งเพื่อเลือกกิจ
มูลอุบัติเหตุบน
 และเปรียบเที
พ.ศ. 2554 มีกิ
สดงในตารางที
รบนผิวทางงาน

งร้อยละการ
100 และในปี
ะ 9.8 ถึงร้อยล

ที่ 5-2 สัดสว่น

ปี 2551

1 2

กรณม์หาวิทยาลั

ษาที่ปรึกษาไ
ยเลือกกิจกรร
ต่อการนําม
ARF) ทั้งน้ีที่ป ึ

ตุมีแนวโน้มลด
จกรรมอํานวย
นสายทางในบริเว
ยบอุบัติเหตุที่เ
จกรรม 9 กิจกร

ที่ 5-2 ซึ่งพบว่า
นเครื่องหมายน

เกิดอุบัติเหตุ 
ปีหลังจากการ
ละ 75.0  

นจํานวนอุบัติเ

ปี 2552

3

โครงการพัฒนา

ลัย  

ด้รวบรวมข้อ
รมที่มีความเ
าคํานวณค่า
รึกษาได้แบ่งแ

ดลง 
ยความปลอด
วณที่มีการดําเน
เกิดขึ้นในปีก่อน
รรมที่มีแนวโน้ม
า ประเภทโคร
นําทาง และกา

 เมื่อเทียบกับ
รดําเนินกิจกร

เหตุก่อนและห

ปี 2

4 5

าระบบสารสนเท

อมูลอุบัติเหตุ
ก่ียวข้องกับก
า เ พ่ือพิจารณ
แนวทางในกา

ดภัยที่สะท้อน
นินกิจกรรม โด
นหน้า (ปี พ.ศ.
มของอุบัติเหตุ
รงการที่แสดงก
ารปรับปรุง B

บปีที่ดําเนินกิจ
รรมฯ พบว่า ส

หลังการดําเนิน

553

6 7

ทศด้านอํานวยค

ตุในบริเวณที่
การลดลงของ
ณาอัตรากา
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นถึงการลดลง
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. 2551 ถึงปี พ.
ลดลงในปี พ.ศ.
การลดลงของ
lack Spot 

จกรรม โดยใน
สัดส่วนของจํ

นกิจกรรมปี 2

ปี 2554

7 8

ความปลอดภัย (

มีการดําเนิน
งอุบัติเหตุ แล
รลดลงของอ

2 กรณี ดังน้ี 

ของอุบัติเหตุ
ณากิจกรรมที่ได้ด
.ศ. 2553) และห
. 2554 และลด
อุบัติเหตุ ประ

นปี 2554 จะ
ํานวนอุบัติเห

2554

ปี 2555

9
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 สถาบันการ

ตารางที่ 5-2 สถิติอุบ
กิจกรรม 

ที่ 
หมายเลข
สายทาง 

1 1 

2 1 

3 1 

4 305 

5 306 

6 306 

7 3 

8 305 

9 3215 

หมายเหตุ : ข้อมูลอุบัติ

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

บัติเหตุบริเวณสายท
ข 
 

สนามกีฬาธูปเตมีย์ 
51+820) 
สนามกีฬาธูปเตมีย์ 
46+200) 
สนามกีฬาธูปเตมีย์ 
46+000) 
แยกทางหลวงหมาย
(ต่อเขต สน.บท.นค
แคราย - สะพานคล
(กม. 7+909 - 13+
ต่อทางของกรุงเทพ
3+933) 
บางนา - สะพานคล
40+030) 
องครักษ์ - นครนาย
ต่อทางของอําเภอบ
นิยมควบคุม (กม. 1

ติเหตุครอบคลุมทั้งตอน

ม์หาวิทยาลัย  

ทางที่มีการดําเนินกิ

สายทาง 

 - ประตูน้ําพระอินทร์

 - ประตูน้ําพระอินทร์

 - ประตูน้ําพระอินทร์

ยเลข 1 (รังสติ) - กม.
ครนายก) 
ลองบ้านใหม่ (ต่อเขตแ
+600) 
พมหานคร - แคราย (ก

ลองด่านฝั่งตะวันตก (

ยก (กม. 45+000 - 7
บางกรวยควบคุม - ต่อ
15+800 - 17+050) 

นควบคุมของพื้นที่โคร

กิจกรรมอํานวยควา

ร์ (กม. 35+000 - 

ร์ (กม. 35+200 - 

ร์ (กม. 35+000 - 

15+145  

แขวงฯปทุมธานี) 

กม. 0+250 - 

กม. 27+004 - 

2+665) 
อเขตเทศบาลราษฎร์
 

รงการ

ามปลอดภัย 

จังหวัด 

ปทุมธานี ง

ปทุมธานี ง

ปทุมธานี ง

ปทุมธานี ง

นนทบุรี ง

นนทบุรี ง

สมุทรปราการ 

นครนายก 

นนทบุรี ง

โคร

กิจกรรมอํานวยความ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายจราจ

งานเครื่องหมายน

Black Spo

งานเครื่องหมายจราจ

รงการพัฒนาระบบสาร

มปลอดภัย 
ปี 25

รบนผิวทาง 41

รบนผิวทาง 33
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นําทาง 11
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จํานวนอุบัติเห
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 97 192

3 90 88 

2 89 88 

 61 61 

 25 41 

3 22 36 

 22 - 

 12 9 

 7 9 
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กิจกรรมอําน
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นไฟฟ้าแสงสว่า
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ใช้ในการคํานวณ

จกรรมอํานวย
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กิจกรรมและไม
สนอไปเบ้ืองต้

กรณม์หาวิทยาลั

รลดจํานวนอุ
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ร้อยละการลด
ได้อย่างชัดเจน
ในตารางที่ 5

ม ดังแสดงในต

อํานวยความป
นวยความปลอ
างและไฟสัญญ
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าวกันอันตราย
ณดัชนีประเมินค

ความปลอดภั
องทั้ง 2 กรณี 
ม่ได้เป็นผลมา
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โครงการพัฒนา

ลัย  

บัติเหตุสูง 
นนการแล้วสา
ดจํานวนอุบัติ
น ทั้งน้ีที่ปรึกษ
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ตารางที่ 5-4 
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ญาณจราจร 
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ความปลอดภัยก
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าระบบสารสนเท
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ติเหตุ (ARF) สู
ษาได้คัดเลือก
ริเวณที่มีสถิติ

กายภาพทางหล

กษานําร่อง ที
จกรรมที่สะท้อ
นๆ ทั้งน้ีที่ปรึก

ทศด้านอํานวยค

ราการเกิดอุบั
สูง ซึ่งสามารถ
กและเสนอบริ
ิในการเกิดอุบั

ลวง (RAI) 

ที่ปรึกษาได้พิจ
อนการลดลง
กษาอยู่ในระห

ความปลอดภัย (

บัติเหตุทางถน
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 สถาบันการ

ตารางที่ 5-4 สถิติอุบ
กิจกรรม 

ที่ 
หมายเลข
สายทาง 

1 407 

2 3 

3 11 
4 4 

5 24 

6 1 

7 304 

8 35 

9 329 

10 315 

11 3 

หมายเหตุ : ข้อมูลอุบัติ

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

บัติเหตุบริเวณสายท
ข 
 

คลองหวะ - สงขลา

คลองไผ ่- ต่อทางข

สามแยกดอยติ - กม
สามพราน - นครชัย

ทางแยกไปบุรีรัมย์ 

คลองขลุง - นครชุม

สี่แยกกบินทร์บุรี - 
สะพาน ข้ ามแ ม่น
(ต่อเขต สน.บท.สมุ

ภาชี - บางปะหัน 

ต่อทางขององค์การ
พนัสนิคม 

คลองไผ่ - ต่อทางข

ติเหตุครอบคลุมทั้งตอน

ม์หาวิทยาลัย  

ทางที่มีการดําเนินกิ

สายทาง 
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ของเทศบาลนครระยอ

ม.77+975 (ต่อเขตแข
ยศรี 

 (ถนนหัก) - กม.101+
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 วังน้ําเขียว 
น้ํ า ท่ า จี นฝั่ ง ตะวั น
มทรสงครามและราชบุ

รบริหารส่วนจังหวัดชล

ของเทศบาลนครระยอ

นควบคุมของพื้นที่โคร

กิจกรรมอํานวยควา

ง 

ขวงฯ เชียงใหม่ที่ 2) 

+590 (ประโคนชัย) 

ตก  - กม . 53+875 
รีส่วนที่ 2) 

ลบุรี - ทางแยกเข้า

ง 

รงการ

ามปลอดภัย 

จังหวัด 

สงขลา 

ระยอง 
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ลําพูน 
สมุทรสาคร 
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สมุทรสาคร 
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ชลบุรี 

ระยอง 

โคร

กิจกรรมอํานวยความ

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

านไฟฟ้าแสงสว่างและ
จราจร 

Black Spo
งานราวกันอันต

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 
Black Spo

งานราวกันอันต

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

งานไฟสัญญาณจ
 

รงการพัฒนาระบบสาร

มปลอดภัย 
ปี 25

สว่างและ
 ฯ 

12

ะไฟสัญญาณ
 

ot 12
ตราย  
สว่างและ
 ฯ 

4 

สว่างและ
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ot 9 

ตราย 33

สว่างและ
 ฯ 

3 

สว่างและ
 ฯ 

17

จราจร 
 

รสนเทศด้านอํานวยคว

จํานวนอุบัติเห
55 ปี 2554 ปี 255

2 5 2 

 11 7 

2 15 11 
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 7 1 

 12 22 

 26 32 

 3 8 

 13 13 

 6 5 

วามปลอดภัย (ระยะที

5
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 สถาบันการ

ตารางที่ 5-4 สถิติอุบ
กิจกรรม 

ที่ 
หมายเลข
สายทาง 

12 9 

13 1 

14 35 

15 321 

16 11 

17 4 

หมายเหตุ : ข้อมูลอุบัติ

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

บัติเหตุบริเวณสายท
ข 
 

พระประแดง - กม.

แยกสวนพฤกษศาส

สะพาน ข้ ามแ ม่น
(ต่อเขต สน.บท.สมุ
ดอนแจง - สุพรรณ
แยกทางหลวงหมาย
ลําปาง) 

นครชัยศรี - สระกร

ติเหตุครอบคลุมทั้งตอน

ม์หาวิทยาลัย  

ทางที่มีการดําเนินกิ

สายทาง 

30+600 (ต่อเขต สน

สตร์พุแค - แยกโรงเรยี

น้ํ า ท่ า จี นฝั่ ง ตะวั น
มทรสงครามและราชบุ
ณบุรี 
ยเลข 101 - กม.37+

ระเที่ยม 

นควบคุมของพื้นที่โคร

กิจกรรมอํานวยควา

.บท.นนทบุรี) 

ยนสุธีวิทยาคม 

ตก  - กม . 53+875 
รีส่วนที่ 2) 

+000 (ต่อเขตแขวงฯ 

รงการ

ามปลอดภัย (ต่อ) 

จังหวัด 

นนทบุรี 

สระบุรี 

สมุทรสาคร 

สุพรรณบุรี 

แพร่ 

นครปฐม 

โคร

กิจกรรมอํานวยความ

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

งานราวกันอันต

Black Spo

Black Spo

งานซ่อมไฟฟ้าแสงส
ไฟสัญญาณ 

รงการพัฒนาระบบสาร

มปลอดภัย 
ปี 25

สว่างและ
 ฯ 

1 

สว่างและ
 ฯ 

2 

ตราย 3 

ot  

ot  

สว่างและ
 ฯ 

 

รสนเทศด้านอํานวยคว

จํานวนอุบัติเห
55 ปี 2554 ปี 255

 1 1 

 3 4 

 6 2 

 3  

   

   

วามปลอดภัย (ระยะที

5

หตุ (ครั้ง) 
53 ปี 2552 ปี 255

 9 2 

 8 8 

 7 12 

1 2 

10 10 

11 19 

ที่ 1) 

5-8  

51 
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5.3  
 
กรณีศึกษ
 

 
การเกิดอุ
ศึกษา เพื
ความรุนแ
ซึ่งจะสะท้
 

 
 
จังหวัด ดั
 

ตารางที

 
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

ผลการวิเครา
ที่ปรึกษาได้รว

ษาในการวิเคราะ

 วันที่ดําเนิ

 จํานวนอุ

 จํานวนผู้

 ปริมาณจ

 ความยาว

 จํานวนอุ
 

ข้อมูลที่นํามา
อุบัติเหตุ (Acci
พ่ือใช้ในการคํา
แรงของอุบัติเหต
ทอ้นถึงประสิทธิ

5.3.1 ข้อมูล
ที่ปรึกษาได้คดั
ดังแสดงในตาร

ที่ 5-5 ขอ้มูลทั

กํา

น
น
น
ป
ป

นส่ง ในจุฬาลงก

าะห์ข้อมูลอุบั
วบรวมข้อมูลเพิ
ะห์ผลประโยชน์

นินกิจกรรมอํา

บัติเหตุบนช่ว

้เก่ียวข้องกับอ

จราจรบนช่วง

วช่วงสายทาง

บัติเหตุในจังห

าใช้ในการพิจ
dent Rate) ซึ่ง
านวณค่าอัตรา
ตุ (Severity) ซึ่ง
ธิภาพของอุปกร

ทัว่ไปของพืน้
ดเลือกกิจกรรม
รางที่ 5-5  

ทั่วไปของพ้ืนที

จังหวัด 

าแพงเพชร 
ชลบุรี 

นครนายก 
นครปฐม 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี 

แพร่ 
ระยอง 

กรณม์หาวิทยาลั

บติัเหตุจากพืน้
พ่ิมเติมในบริเว
น์ที่เกิดจากการล

านวยความปล

วงสายทางก่อน

อุบัติเหตุก่อนแ

สายทางในปีก

บริเวณที่ศึกษ

หวัดพ้ืนที่ศึกษ

จารณาผลกระ
งเป็นอัตราส่วน
การลดลงของอ
งเป็นอัตราส่วนข
รณ์สายทางในแ

นทีศ่ึกษา 
มอํานวยความป

ที่ศึกษา 

โครงการพัฒนา

ลัย  

นทีศ่ึกษา 
ณสายทางที่คัด
ลดลงของอุบัติเห

ลอดภัยแล้วเส

นและหลัง วัน

และหลัง วันที

ก่อนและหลัง 

ษา 

ษา 

ะทบจากการ
นของจํานวนอุ
อุบัติเหตุ (Acc
ของผู้ได้รับบาด
แง่การลดความส

ปลอดภัยจํานว

าระบบสารสนเท

ดกรองจากกิจก
หตุบนสายทางข

สร็จ 

นที่ดําเนินกิจก

ที่ดําเนินกิจกร

 การดําเนินกิจ

ดําเนินกิจกร
บัติเหตุต่อปริม
cident Reduct
ดเจ็บสาหัส และ
สญูเสียที่จะเกดิ

วน 26 กิจกรร

จํานวน

ทศด้านอํานวยค

กรรมอํานวยคว
ข้างต้น ซึ่งประ

กรรมอํานวยค

รมอํานวยควา

จกรรมอํานวย

รรมฯ ที่ปรึกษ
มาณการเดินท
tion Factor : A
ะผู้เสียชีวิต ต่อ
ดขึ้น 

ม ซึ่งอยู่ในบรเิ

นบริเวณพ้ืนที

1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 

ความปลอดภัย (

วามปลอดภัย เ
กอบด้วย 

วามปลอดภัย

ามปลอดภัย 

ยความปลอดภ

ษาได้พิจารณา
ทางที่เกิดขึ้นในช
ARF) รวมถึงพิ
จํานวนอุบัติเห

เวณพ้ืนที่ศึกษ

ที่ศึกษา 

(ระยะท่ี 1) 

5-9  

เพ่ือใช้เป็น

ย 

 

ภัย 

าค่าอัตรา 
ช่วงเวลาที่
จารณาค่า 

หตุที่เกิดขึ้น 

ษาใน14 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

ตารางที ่

 

 
รวบรวมข
 

 

 
จํานวนสู
จังหวัดสม
เป็นพ้ืนที
อุบัติเหตุ
 

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

 5-5 ขอ้มูลทัว่
จ
ส

สมทุ
สมุ
ส

สพุ

เพ่ือใช้เป็นข้
ข้อมูลพ้ืนฐาน

เมื่อพิจารณา
สูงที่สุด และมี
มุทรปราการพ
ที่เศรษฐกิจ แ
 ดังแสดงในรปู

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

จํา
นว

นอุ
บัต

ิเห
ตุ 

(ค
รั้ง

)

นส่ง ในจุฬาลงก

วไปของพื้นที่ศึ
จังหวัด 
สงขลา 
ทรปราการ 
มุทรสาคร 
สระบุรี 

พรรณบุร ี

รวม 

้อมูลในการพิ
นที่เก่ียวข้อง ดั

าข้อมูลอุบัติเห
มีแนวโน้มลดใ
พบว่า มีจํานวน
และอุตสาหก
ปที่ 5-3 

รปู

2552

กรณม์หาวิทยาลั

ศึกษา (ต่อ) 

พิจารณาประ
ดังแสดงในตาร

หตุที่เกิดขึ้นใน
ในแต่ละปีจน
นอุบัติเหตุที่เกิ
กรรมทําให้มีป

ปที ่5-3 สถิติอ

2553

โครงการพัฒนา

ลัย  

ะกอบกับการ
รางที ่5-6 

นจังหวัดพ้ืนที
ถึงปี พ.ศ. 25
ดขึ้นสูงกว่าจัง
ปริมาณการเ

อุบัติเหตุในจงั

2554
ปี พ.ศ.

าระบบสารสนเท

จํานวน

เปลี่ยนแปลง

ที่ศึกษาจะพบ
555 แต่จะมีอั
งหวัดอ่ืนๆ ทั้ง
ดินทางค่อนข

งหวัดพ้ืนที่ศึกษ

4 255

ทศด้านอํานวยค

นบริเวณพ้ืนทีศ่ึ
1 
1 
2 
1 

1 

20 

งของจํานวน

บว่าข้อมูลอุบั
อัตราการลดล
งน้ีอาจเป็นเพร
ข้างสูงส่งผลใ

ษา 

5

ความปลอดภัย (

ศึกษา 

อุบัติเหตุ ที่ป

ัติเหตุในปี พ
ลงไม่มากนัก 
ราะจังหวัดสมุท
ให้มีโอกาสใน

ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
ปราจีนบุรี
สุพรรณบุรี
แพร่
สงขลา
ระยอง
ชลบุรี
นครปฐม
กําแพงเพชร
ระยอง
นนทบุรี
สระบุรี
สมุทรสาคร

จังหวัด

(ระยะท่ี 1) 

5-10  

ปรึกษาได้

.ศ. 2552 
ยกเว้นใน
ทรปราการ 
นการเกิด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Final Report) 

 สถาบันการ

ตารางที่ 5-6 ขอ้มูล

หมายเลข 
สายทาง 

ตอนควบ

1 201 

305 101 

306 102 

306 101 

3215 101 

3 100 

305 200 

304 403 
  หมายเหตุ :  1 สํานัก
 2 ศูนย์ส
 N/A ไม่

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

ด้านการจราจรในพื้

คุม จังหวัด 

 ปทุมธานี 
สนา
อินท

 ปทุมธานี 
แยก
กม
นคร

 นนทบุรี 
แคร
( ต่อ
7+9

 นนทบุรี 
ต่อท
แคร

 นนทบุรี 
ต่อท
- ต่
ควบ

 
สมุทร 
ปราการ 

บาง
ตะวั
(กม

 นครนายก 
องค
45+

 ปราจีนบุรี สี่แ
อํานวยความปลอดภัย กร

สารสนเทศแห่งชาติ สํานัก
มีข้อมูล 

ม์หาวิทยาลัย  

พื้นที่ศกึษา 

ชื่อสายทาง 

ามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน
ทร์ (กม. 35+000 - 51+8
กทางหลวงหมายเลข 1 (รั
.15+145 ( ต่อ เขต  สน
รนายก) 
ราย - สะพานคลองบ้านให
อเขตแขวงฯปทุมธานี )
909 - 13+600) 
ทางของกรุงเทพมหา
ราย (กม. 0+250 - 3+93
ทางของอําเภอบางกรวยค
อ เขต เทศบาลราษฎ
บคุม (กม. 15+800 - 17+
งนา - สะพานคลองด
วันตก  
. 27+004 - 40+030) 
ครักษ์ - นครนายก
+000 - 72+665) 
แยกกบินทร์บุรี - วังน้ําเขีย
รมทางหลวง 
กงานตํารวจแห่งชาติ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

น้ําพระ
820) 

12.82 

รังสิต) - 
น .บท .

 
15.145 

 
หม่  
)  (กม . 5.945 

นคร  - 
33) 

3.683 

ควบคุม 
ร์ นิ ยม

+050) 
11.498 

ด่านฝั่ง
24.161 

ก (กม. 
33.165 

ยว 55.362 

 
 

ปริมาณ

2552 2

415,216 47

61,785 6

36,849 3

88,573 8

23,038 2

36,436 3

19,657 1

N/A 

โครงก

ณจราจรเฉลี่ยตลอดปี (คัน

ปี พ.ศ. 
2553 2554 

77,397 572,584 

9,753 70,803 

7,283 43,203 

7,766 101,987 

23,654 24,974 

8,396 24,929 

8,954 19,303 

N/A N/A 

การพัฒนาระบบสารส

น/วัน) 

2555 25

503,103 7

72,701 7

43,744 1,5

102,279 1,5

24,924 1,5

23,984 2,0

20,899 9

N/A 1

สนเทศด้านอํานวยควา

จํานวนอุบัติเหต
(ครั้ง/ปี
ปี พ.ศ

552 2553 

03 1,047 

03 1,047 

504 459 

504 459 

504 459 

056 2,717 

91 95 

61 340 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 1

5-1

ตุในจังหวัด  
ปี) 
ศ. 

2554 2555

540 856 

540 856 

325 414 

325 414 

325 414 

2,979 2,622

86 94 

225 317 

1) 

11  

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 



ร
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ต

  
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Final Report) 

 สถาบันการ

ตารางที่ 5-6 ขอ้มูล

หมายเลข 
สายทาง 

ตอนควบ

321 400 

11 1100 

407 100 

3 501 

315 100 

4 102 

1 1400 

3 800 

9 100 

1 404 

  หมายเหตุ :  1 สํานัก
 2 ศูนย์ส
 N/A ไม่

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

ด้านการจราจรในพื้

คุม จังหวัด 

 สุพรรณบุรี ดอ

 แพร่ 
แย
กม
ลํา

 สงขลา คล

 ระยอง 
คล
นค

 ชลบุรี 
ต่อ
จัง
นิค

 นครปฐม นค

 
กําแพง 
เพชร 

คล

 ระยอง 
คล
นค

 นนทบุรี 
พร
(ต่

 สระบุรี 
แย
แย

อํานวยความปลอดภัย กร
สารสนเทศแห่งชาติ สํานัก
มีข้อมูล 

ม์หาวิทยาลัย  

พื้นที่ศกึษา (ต่อ) 

ชื่อสายทาง 

อนแจง - สุพรรณบุรี 
ยกทางหลวงหมายเลข 1
ม .37+000 ( ต่อเขตแข
าปาง) 
ลองหวะ - สงขลา 
ลองไผ่ - ต่อทางของเทศ
ครระยอง 
อทางขององค์การบริหา
งหวัดชลบุรี - ทางแยกเข้า
คม 
ครชัยศรี - สระกระเที่ยม 

ลองขลุง - นครชุม 

ลองไผ่ - ต่อทางของเทศ
ครระยอง 
ระประแดง  - กม .30+
อเขต สน.บท.นนทบุรี) 
ยกสวนพฤกษศาสตร์พุ
ยกโรงเรียนสุธีวิทยาคม 
รมทางหลวง 
กงานตํารวจแห่งชาติ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

22.133 
101 - 
ขวงฯ 38.553 

10.096 
ศบาล

30.683 

รส่วน
าพนัส 19.388 

 26.267 

39.626 

ศบาล
30.683 

+600  
31.872 

พุแค - 
13.719 

 
 

ปริมาณ

2552 2
28,620 3

5,962 6

76,931 7

44,342 4

80,700 9

306,302 30

15,187 1

44,342 4

221,073 16

N/A 

โครงก

ณจราจรเฉลี่ยตลอดปี (คัน

ปี พ.ศ. 
2553 2554 
7,387 49,129 

6,467 9,117 

4,055 83,447 

47,602 50,193 

8,503 115,253 

08,714 306,243 

4,050 14,175 

47,602 50,193 

63,904 109,896 

N/A N/A 

การพัฒนาระบบสารส

น/วัน) 

2555 25
35,725 8

9,600 3

87,508 6

48,543 1,2

112,582 1,8

321,671 7

13,642 2

48,543 1,2

119,815 1,5

N/A 5

สนเทศด้านอํานวยควา

จํานวนอุบัติเหต
(ครั้ง/ปี
ปี พ.ศ

552 2553 
27 595 

50 255 

05 724 

237 423 

862 1,532 

37 411 

95 252 

237 423 

504 459 

24 683 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 1

5-1

ตุในจังหวัด  
ปี) 
ศ. 

2554 2555
553 422 

176 199 

602 532 

250 216 

608 608 

330 309 

187 180 

250 216 

325 414 

661 504 

1) 

12  

5 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Final Report) 

 สถาบันการ

ตารางที่ 5-6 ขอ้มูล

หมายเลข 
สายทาง 

ตอนควบ

4 101 

 
35 
 

201 

  หมายเหตุ :  1 สํานัก
 2 ศูนย์ส
 N/A ไม่

 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณม์

ด้านการจราจรในพื้

คุม จังหวัด 

 
สมุทร 
สาคร 

สา

 
สมุทร 
สาคร 

สะ
ตะ
สน
รา

อํานวยความปลอดภัย กร
สารสนเทศแห่งชาติ สํานัก
มีข้อมูล 

ม์หาวิทยาลัย  

พื้นที่ศกึษา (ต่อ) 

ชื่อสายทาง 

ามพราน - นครชัยศรี 

ะพาน ข้ ามแ ม่ น้ํ า ท่ า จี
ะวันตก - กม.53+875 (ต
น .บท .ส มุทรสงคราม
ชบุรีส่วนที่ 2) 
รมทางหลวง 
กงานตํารวจแห่งชาติ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

14.674 

จี น ฝั่ ง
ต่อเขต 
มและ

23.6 

 
 

ปริมาณ

2552 2

99,636 10

101,373 9

โครงก

ณจราจรเฉลี่ยตลอดปี (คัน

ปี พ.ศ. 
2553 2554 

01,077 70,054 

7,876 97,394 

การพัฒนาระบบสารส

น/วัน) 

2555 25

80,730 1

98,131 1

สนเทศด้านอํานวยควา

จํานวนอุบัติเหต
(ครั้ง/ปี
ปี พ.ศ

552 2553 

79 154 

79 154 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 1

5-1

ตุในจังหวัด  
ปี) 
ศ. 

2554 2555

129 112 

129 112 

1) 

13  

5 

 

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
 
ความปล
18 กิจกร
 

ตารางที ่

ปรับป

 
 
เมื่อมีการ

 

 

ช่วงเวลา
ค่าอัตรา
ศึกษา (ค
ตารางที ่
 

 
ถึงประสิ
ค่าดัชนีที
ในแต่ละบ
 

           
 

 
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

  สถาบันการขน

5.3.2  สถิติอ
เน่ืองจากข้อ
ลอดภัย ที่ปรึ
รรม โดยแยกต

 5-7 จาํนวนกิ

งานเค
ง

ปรุงจุดเสี่ยงและ
งานไฟ

เพ่ือพิจารณาผ
รดําเนินกิจกร

 

 ระยะสั้น

 ระยะยาว
 

ตารางที่ 5-8
าก่อน และหล
การเกิดอุบัติเ
ครั้ง/ร้อยล้านค
 5-17 

 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษ
ทธิภาพของอ
ที่แสดงถึงคว
บริเวณ โดยพิจ

                 
 

เมื่อ F    
 I     
  N 

นส่ง ในจุฬาลงก

อุบัติเหตุบริเว
จํากัดทางด้า
กษาจึงสามา
ตามกลุ่มอุปก

กิจกรรมจําแน
กิจกรรมด้

ครื่องหมายจรา
งานเครื่องหมาย
บริเวณอันตราย

ฟฟ้าแสงสวา่งแล
งานราวกันอัน

ผลกระทบจาก
รรมอํานวยควา

 ช่วงเวลา 3 เ

ว ช่วงเวลา 1 ปี

8 ถึงตารางที่ 
ลังกิจกรรมอํ
เหตุที่เป็นสัดส
คัน-กิโลเมตร)

ษาได้วิเคราะห์
อุปกรณ์จราจ
ามรุนแรงขอ
จารณาจากการ

           Seve

 คือ  จําน
 คือ  จําน

คือ  จําน

กรณ์มหาวิทยาล

วณสายทางท่ีศึ
นการเช่ือมโ

ารถคัดเลือกกิ
รณ์สายทางได

กตามประเภท
้าน 

จรบนผิวทาง 
ยนําทาง 
ยบนทางหลวง (
ละไฟสัญญาณ 
นตราย 

กการยกระดับ
ามปลอดภัย โ

เดือน และ 6 

ปี และ 2 ปี เพื

 5-12 แสดงจ
ํานวยความป
ส่วนระหว่างจ
) เพ่ือให้สามา

ห์เพ่ิมเติมถึงคว
รต่างๆ ที่ช่วย

องการเกิดอุบั
รบาดเจ็บ และก

erity Index  

นวนอุบัติเหตุที
นวนอุบัติเหตุที
นวนอุบัติเหตุ (

โครงการพัฒนา

ลัย  

ศกึษา 
ยงระหว่างข้อ
กิจกรรมฯ ที่มี
ด้ 5 ประเภทกิ

ทงาน 

(Black Spot) 
 

บความปลอดภั
 โดยแบ่งการพิ

 เดือน เพ่ือวัด

พ่ือวัดผลกระท

จํานวนอุบัติเ
ปลอดภัยดําเน
จํานวนอุบัติเห
รถนํามาเปรยี

วามรุนแรงขอ
ยลดความรุนแ
บัติเหตุ ซึ่งบ่ง
การเสียชีวิต ซึ่

ที่มีผู้เสียชีวิต (
ที่มีผู้บาดเจ็บ (
(ครั้ง) 

าระบบสารสนเท

อมูลอุบัติเหตุ
มีข้อมูลอุบัติเ
กิจกรรม ดังแ

 

ภัยของสายทาง
พิจารณาผลกร

ดประสิทธิผลที

ทบของอุปกรณ

หตุที่เกิดขึ้นใ
นินการแล้วเส
หตุที่เกิดขึ้นต่
ยบในแต่ละช่ว

องอุบัติเหตุที่เ
แรงของอุบัติ
งบอกถึงความ
ซึ่งมีค่านํ้าหนักต

  

(คน) 
(คน) 
 

ทศด้านอํานวยค

ตุ ในบริเวณที
เหตุเพียงพอต
สดงในตาราง

จํานวนกิ

5
1
3
7
2

ง ที่ปรึกษาได้ร
ระทบออกเป็น

ที่เกิดขึ้นจากก

ณ์สายทางต่อก

ในบริเวณพ้ืน
สร็จ ซึ่งที่ปรึก
ต่อปริมาณการ
วงเวลา ดังแสด

กิดขึ้น (Seve
เหตุ โดย MO
มรุนแรงของข
ต่างกันประมา

ความปลอดภัย (

ที่มีการดําเนิน
ต่อการวิเครา
ที ่5-7 

กิจกรรม 

5 
1 
3 
7 
2 

รวบรวมข้อมูล
นช่วงระยะเวล

การปรับปรุงสา

การลดลงของอ

นที่ศึกษา โดย
กษาได้ทํากา
รเดินทางในช่
ดงในตารางที่

erity) ซึ่งเป็นค
ORPC (2010)
ของอุบัติเหตุ
ณ 4 เท่า ดังส

สม

(ระยะท่ี 1) 

5-14  

นกิจกรรม 
าะห์เพียง 

ลอุบัติเหตุ
ลา ดังน้ี 

ายทาง 

อุบัติเหตุ 

ยแบ่งตาม
รคํานวณ 

ช่วงเวลาที่
 5-13 ถึง

ค่าที่แสดง
) ได้แสดง 
ที่ เกิดขึ้น 
มการที ่1  

มการที ่(1) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
Final Report) 

  สถาบันการ

ตารางที่ 5-8 ขอ้มูลอ

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข 
สายทาง 

1-1 1 

1-2 305 

1-3 306 

1-4 306 

1-5 3215 

 

ตารางที่ 5-9 ขอ้มูลอ

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข 
สายทาง 

2-1 3 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

อุบัติเหตุงานเครื่อง

ตอนควบคุม 

201 
สนามกี
(กม. 3

101 
แยกท
กม.15

102 
แครา
แขวงฯ

101 
ต่อทาง
(กม. 0

101 
ต่อทา
ต่ อ เ ข
(กม. 1

อุบัติเหตุงานเครื่อง

ตอนควบคุม 

 
100 

บางนา
(กม. 2

ณ์มหาวิทยาลัย  

งหมายจราจรบนผิว

สายทาง 

กีฬาธูปเตมีย์ - ประตนู
35+000 - 51+820) 
ทางหลวงหมายเล
5+145 (ต่อเขต สน.บท
ย - สะพานคลองบ้า
ฯปทุมธานี) (กม. 7+9
งของกรุงเทพมหานคร
0+250 - 3+933) 
างของอําเภอบางก
ขต เทศบาล ร าษฎร
15+800 - 17+050) 

งหมายนําทาง 

สายทาง 

า - สะพานคลองด
27+004 - 40+030) 

วทาง 

 
วัน

น้ําพระอินทร์ 
 
ข  1  ( รั งสิ ต )  - 
ท.นครนายก) 
านใหม่ (ต่อเขต
09 - 13+600) 

1

ร - แคราย  

กรวยควบคุม  - 
ร์ นิ ย มควบคุ ม 

 

 
วันท

ด่านฝั่งตะวันตก 
3

นที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 เดื
 

2/6/2554 
54

5/8/2554 27

16/3/2554 18

5/4/2554 27

9/2/2554 32

ที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 เดือ

 
30/5/2554 11

โครงก

ก่อนการปรับ
ดือน 6 เดือน 1

4 135 2

7 49 1

8 53 

7 46 1

2 52 

ก่อนการปรับ

อน 6 เดือน 1

 22 

การพัฒนาระบบสารส

จํานวนอุบัติเ
บปรุง 
1 ปี 2 ปี 

284 564 

100 191 

84 145 

110 246 

91 302 

จํานวนอุบัติเห
ปรุง 

1 ปี 2 ปี 3

46 101 

สนเทศด้านอํานวยควา

หตุ (ครั้ง) 
หลังการ

3 เดือน 6 เดือน 

42 83 

18 34 

9 9 

11 13 

12 14 

หตุ (ครั้ง) 
หลังการ

3 เดือน 6 เดือน 

9 
 

15 
 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 

5-1

รปรับปรุง 
 1 ปี 2 ป ี

160 197 

70 120 

29 58 

42 74 

22 32 

รปรับปรุง 

 1 ปี 2 ป ี

 
49 
 

86 

1) 

15  
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  สถาบันการ

ตารางที่ 5-10 ข้อมูล

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข 
สายทาง 

3-1 304 
3-2 321 

3-3 11 

 
ตารางที่ 5-11 ข้อมูล

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข 
สายทาง 

4-1 407 
4-2 3 

4-3 315 

4-4 4 
4-5 1 
4-6 3 

4-7 9 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ลอุบัติเหตุจุดเสี่ยงแ

ตอนควบคุม 

403 สี่แยกก
400 ดอนแ

1100 
แยกท
37+00

ลอุบัติเหตุงานไฟฟ้า

ตอนควบคุม 

100 คลองห
501 คลองไ

100 
ต่อทา
ชลบุรี 

102 นครชัย
1400 คลองข
800 คลองไ

100 
พระป
บท.นน

ณ์มหาวิทยาลัย  

และบริเวณอันตราย

สายทาง 

กบินทร์บุรี - วังน้ําเขีย
แจง - สุพรรณบุรี 
ทางหลวงหมายเลข
00 (ต่อเขตแขวงฯ ลํา

าแสงสว่างและไฟสั

สายทาง 

หวะ - สงขลา 
ไผ่ - ต่อทางของเทศบ
างขององค์การบริหา
 - ทางแยกเข้าพนัสนคิ
ัยศรี - สระกระเที่ยม 
ขลุง - นครชุม 
ไผ่ - ต่อทางของเทศบ
ระแดง - กม.30+600
นทบุรี) 

ยบนทางหลวง (Bla

วันที
แ

ยว 17
22/

ข  101 - กม .
ปาง) 

14

สญัญาณ 

วันที
แ

29
บาลนครระยอง 12
ารส่วนจังหวัด
คม 

24

 7/
1

บาลนครระยอง 12
0 (ต่อเขต สน.

28

ack Spot) 

ที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 เดือ
7/4/2556 2 
/10/2555 3 

4/4/2555 2 

ที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 เดือ
9/11/2555 2 
2/12/2555 7 

4/12/2555 8 

/11/2555 9 
1/6/2554 23 
2/12/2555 8 

8/11/2555 26 

โครงก

ก่อนการปรับป
น 6 เดือน 1

 2 
 5 

 5 

ก่อนการปรับ
อน 6 เดือน 1
 2 
 12 

 11 

 29 
 41 
 13 

 61 1

การพัฒนาระบบสารส

จํานวนอุบัติเห
ปรุง 
1 ปี 2 ปี 
2 2 
6 18 

10 23 

จํานวนอุบัติเห
ปรุง 
1 ปี 2 ปี 3
19 42 
33 56 

20 31 

61 88 
63 117 
35 54 

138 334 

สนเทศด้านอํานวยควา

หตุ (ครั้ง) 
หลังการ

3 เดือน 6 เดือน 
5 7 
7 8 

4 8 

หตุ (ครั้ง) 
หลังการ

3 เดือน 6 เดือน 
4 4 
6 6 

5 5 

16 16 
6 19 
10 10 

53 54 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 

5-1

รปรับปรุง 
 1 ปี 2 ป ี

N/A N/A 
8 N/A 

16 N/A 

รปรับปรุง 
 1 ปี 2 ป ี

4 N/A 
N/A N/A 

5 N/A 

16 N/A 
39 60 
10 N/A 

54 N/A 

1) 

16  
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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  สถาบันการ

ตารางที่ 5-12 ข้อมูล

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข 
สายทาง 

5-1 407 
5-2 3 

 
ตารางที่ 5-13 อัตรา

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเล
สายทาง

1-1 1 

1-2 305 

1-3 306 

1-4 306 

1-5 3215 

 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

ลอุบัติเหตุงานราวกั

ตอนควบคุม 

101 คลองห
201 คลองไ

าการเกิดอุบัติเหตุงา

ข 
ง 

ตอน
ควบคุม 

201 
สนา
พระ

 101 
แยก
กม.1

 102 
แคร
(ต่อเ
(กม.

 101 ต่อท

 101 
ต่อท
ต่อเข
(กม.

ณ์มหาวิทยาลัย  

กันอันตราย 

สายทาง 

หวะ - สงขลา 
ไผ่ - ต่อทางของเทศบ

านเครื่องหมายจรา

สายทาง 

ามกีฬา ธูป เต มี ย์  - 
อินทร์ (กม. 35+000 - 

กทางหลวงหมายเลข 
15+145 (ต่อเขต สน.บท
าย - สะพานคลองบ้า
เขตแขวงฯปทุมธานี)  
. 7+909 - 13+600) 
ทางของกรุงเทพมหานค
ทางของอําเภอบางกรว
ขตเทศบาลราษฎร์นิ
. 15+800 - 17+050)

วันที
แ

20
าลนครระยอง 8

าจรบนผิวทาง 

วันที่ดําเ
แล้วเ

 ประตูน้ํ า 
 51+820) 

 
2/6/2

 1 (รังสิต) - 
ท.นครนายก) 

5/8/2

นใหม่  
 
 

16/3/

ร - แคราย  5/4/2
วยควบคุม - 
ยมควบคุม 
) 

9/2/2

ที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 เดือ
0/3/2555 24 
8/5/2555 28 

เนินการ 
เสร็จ 

3 เดือน 
 
2554 

8.06 

2554 27.59 

/2554 76.80 

2554 78.77 

2554 122.13 

โครงก

ก่อนการปรับ
อน 6 เดือน 1
 52 1
 56 1

อัตราการเ
ก่อนการปรับปรุง 

6 เดือน 1 ปี 

10.08 11.56 

25.04 25.74 

113.07 96.19 

67.10 86.25 

99.23 89.18 

การพัฒนาระบบสารส

จํานวนอุบัติเห
ปรุง 
1 ปี 2 ปี 
112 247 
102 243 

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ร้อ
 

2 ปี 3 เดื

 12.41 6.2

 25.40 18.4

 86.44 38.4

 99.97 32.0

 150.99 45.8

สนเทศด้านอํานวยควา

หตุ (ครั้ง) 
หลังการ

3 เดือน 6 เดือน 
24 59 
20 48 

อยล้านคัน-กิโลเมตร)
หลังการปรั

อน 6 เดือน 

27 6.20 

40 17.37 

40 19.20 

09 18.96 

80 26.71 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 

5-1

รปรับปรุง 
 1 ปี 2 ป ี

75 N/A 
92 N/A 

) 
รับปรุง 

1 ปี 2 ป ี

6.36 3.91 

17.65 15.13

30.74 30.74

30.59 26.95

21.01 15.28

1) 

17  
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4 

5 

8 
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  สถาบันการ

ตารางที่ 5-14 อัตรา

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข
สายทาง

2-1 3 

 
ตารางที่ 5-15 อัตรา

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข
สายทาง

3-1 304 
3-2 321 

3-3 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

าการเกิดอุบัติเหตุงา

ข 
ง 

ตอน
ควบคุม 

 
100 

 

บางน
(กม.

าการเกิดอุบัติเหตุงา

ข 
ง 

ตอน
ควบคุม 

403 สี่แยก
400 ดอน

1100 
แยก
37+0

ณ์มหาวิทยาลัย  

านเครื่องหมายนําท

สายทาง 

นา - สะพานคลองด่าน
. 27+004 - 40+030)

านจุดเสี่ยงและบริเ

สายทาง 

กกบินทร์บุรี - วังน้ําเขี
แจง - สุพรรณบุรี 
ทางหลวงหมายเลข 
000 (ต่อเขตแขวงฯ ลํ

ทาง 

วันที่ดําเ
แล้วเ

นฝั่งตะวันตก 
) 

30/5/2

เวณอันตรายบนทาง

วันที่ดําเ
แล้วเ

ขียว 17/4/2
22/10/

 101 - กม.
ลําปาง) 

14/4/2

นินการ 
สร็จ 

3 เดือน 

2554 20.01 

งหลวง (Black Spo

นินการ 
สร็จ 

3 เดือน 
2556 13.66 
/2555 4.16 

2555 5.92 

โครงก

อัตราการเ
ก่อนการปรับปรุง 

6 เดือน 1 ปี 

20.01 16.47 

ot) 
อัตราการเ

ก่อนการปรับปรุง 
6 เดือน 1 ปี 
6.83 3.47 
3.46 2.08 

7.40 7.40 

การพัฒนาระบบสารส

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ร้อ
 

2 ปี 3 เดือ

 16.58 16.3

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ร้อ
 

2 ปี 3 เดือ
1.76 13.6
N/A 9.7

N/A 14.8

สนเทศด้านอํานวยควา

อยล้านคัน-กิโลเมตร)
หลังการปรั

อน 6 เดือน 

38 13.65 

อยล้านคัน-กิโลเมตร)
หลังการปรั

อน 6 เดือน 
66 9.56 
70 5.54 

80 11.84 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 

5-1

) 
รับปรุง 

1 ปี 2 ป ี

22.72 19.94

) 
รับปรุง 

1 ปี 2 ป ี
N/A N/A 
2.77 N/A 

11.84 N/A 

1) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
Final Report) 

  สถาบันการ

ตารางที่ 5-16 อัตรา

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข
สายทาง

4-1 407 

4-2 3 

4-3 315 

4-4 4 
4-5 1 

4-6 3 

4-7 9 

 
ตารางที่ 5-17 อัตรา

กิจกรรม 
ที่ 

หมายเลข
สายทาง

5-1 407 

5-2 3 

 

 

รขนส่ง ในจุฬาลงกรณ

าการเกิดอุบัติเหตุงา

ข 
ง 

ตอน
ควบคุม 

100 คลอง

501 
คลอ
ระยอ

100 
ต่อท
จังหวั

102 นครช
1400 คลอง

800 
คลอ
ระยอ

100 
พระป
สน.บ

าการเกิดอุบัติเหตุงา

ข 
ง 

ตอน
ควบคุม 

101 คลอ

201 
คลอ
ระย

ณ์มหาวิทยาลัย  

านไฟฟ้าแสงสว่างแ

สายทาง 

งหวะ - สงขลา 
งไผ่ - ต่อทางของเท
อง 
ทางขององ ค์การบ ิ
วัดชลบุรี - ทางแยกเข้
ชัยศรี - สระกระเที่ยม
งขลุง - นครชุม 
งไผ่ - ต่อทางของเท
อง 
ประแดง - กม.30+60
บท.นนทบุรี) 

านราวกันอันตราย 

สายทาง 

องหวะ - สงขลา 
องไผ่ - ต่อทางของเท
อง 

และไฟสัญญาณ 

วันที่ดําเ
แล้วเ

29/11/
ทศบาลนคร

12/12/

ริหาร ส่วน
ข้าพนัสนิคม 

24/12/

ม 7/11/
1/6/2

ทศบาลนคร
12/12/

00 (ต่อเขต 
28/11/

 

วันที่ดําเ
แล้วเ

20/3/2
ทศบาลนคร

8/5/2

เนินการ 
เสร็จ 

3 เดือน 
/2555 2.60 

/2555 5.15 

/2555 3.69 

/2555 1.17 
2554 44.87 

/2555 5.89 

/2555 7.46 

เนินการ 
เสร็จ 

3 เดือน 
2555 25.59 

2555 13.35 

โครงก

อัตราการเ
ก่อนการปรับปรุง 

6 เดือน 1 ปี 
1.30 6.55 

4.41 6.07 

2.54 2.31 

1.88 1.98 
40 30.86 

4.78 6.44 

8.75 9.90 

อัตราการเ
ก่อนการปรับปรุง 

6 เดือน 1 ปี 
27.72 24.44 

13.35 12.13 

การพัฒนาระบบสารส

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ร้อ
 

2 ปี 3 เดือ
7.39 5.2

5.27 4.4

2.23 2.3

1.49 2.0
 28.16 11.7

5.08 7.3

8.72 15.2

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง/ร้อ
 

2 ปี 3 เดือ
 24.80 25.5

 14.30 9.5

สนเทศด้านอํานวยควา

อยล้านคัน-กิโลเมตร)
หลังการปรั

อน 6 เดือน 
20 2.60 

41 2.21 

31 1.15 

08 1.04 
71 18.53 

36 3.68 

21 7.75 

อยล้านคัน-กิโลเมตร)
หลังการปรั

อน 6 เดือน 
59 31.45 

4 11.44 

ามปลอดภัย (ระยะที่ 

5-1

) 
รับปรุง 

1 ปี 2 ป ี
N/A N/A 
N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 
19.39 14.91

N/A N/A 

N/A N/A 

) 
รับปรุง 

1 ปี 2 ป ี
18.57 N/A 

10.92 N/A 

1) 
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เน่ืองจา
ในอัตราที
 

 
ใช้สําหรบั
 

 

 
จะมีอัตร
การเกิด
เมื่อพิจา
มีค่าอัตร
และหลัง
ซึ่งเมื่อเป
ของผู้ใช้
เมื่อมีช่อง
 

 
หลังจาก
6 เดือนแ
ในรูปที่ 
ความระม
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

  สถาบันการขน

5.3.3  สรุปผ

1) งานเคร่ือง
การควบคุมกา
กการควบคุม
ที่สูงขึ้นด้วย 

เครื่องหมายจ
บการแนะนําแ

  ขนาดขอ

  ตําแหน่ง

ทั้งในส่วน

  สัญลักษ

การเข้าใจ

จากการทบ
ราการลดลงข
ดอุบัติเหตุ (A
รณาค่าเฉลี่ย
ราการเกิดอุบั
งการดําเนิน

ปรียบเทียบกับ
้ทางในประเ
งทางในการขับ

 เมื่อพิจารณา
การปรับปรุง
แรก เมื่อเทีย
 5-5 ซึ่งอาจ
มัดระวังในกา

นส่ง ในจุฬาลงก

ผลการศึกษาอ

งหมายจราจรบ
ารจราจรบนส
มการจราจรท

จราจรบนผิวท
และให้ข้อมูลแ

องเคร่ืองหมาย

งของเครื่องห

นความเร็วแล

ษณ์และข้อคว

จรวมถึงมีขนา

ทวนงานวิจั
องอุบัติเหตุ (
Accident Ra
ยอัตราการเกิ
บัติเหตุสูงกว่า
กิจกรรม จะ

บงานศึกษาใน
เทศไทยที่แต
ับขี่ที่ชัดเจน ส

าด้านความรุนแ
เครื่องหมายจ
บกับก่อนกา
จเกิดจากคว
รขับขี่น้อยลง

กรณ์มหาวิทยาล

อัตราการลดล

บนผิวทาง 
สายทางเป็นอีก
ที่ไม่เหมาะส

ทาง (Pavem
แก่ผู้ใช้สายทา

ยบนผิวทางต้อ

มายต้องมีต้อ

ะทิศทาง 

วามต่างๆ บน

าดและสีที่ชัดเ

ยในอดีต พบ
(ARF) เท่ากับ
ate) ในบริเว
ดอุบัติเหตุใน
หลังจากการ

ะมีอัตราการล
อดีต แล้วพบ
กต่างกัน โด

 ส่งผลให้อัตรา

แรงของอุบัติเห
จราจรบนผิวท
รดําเนินกิจก
ามเลือนราง
 แนวโน้มจึงค

โครงการพัฒนา

ลัย  

ลงของอุบัติเห

กหน่ึงปัจจัยหนึ
สมหรือไม่เพีย

ent Marking
ง โดยปัจจัยที

องมีความชัดเจ

องมีระยะทาง

นผิวทางต้อง

เจนเพ่ือไม่ป้อ

บว่า สายทา
บร้อยละ 24 (
วณที่มีการปร
นช่วงเวลาก่อ
รดําเนินกิจกร
ลดลงของอุบั
ว่า มีความแต
ยผู้ขับจะคว
การเกิดอุบัติเ

หตุที่เกิดขึ้น (S
ทาง แนวโน้ม
รรม แต่จะมี
งของเครื่อง
ค่อยๆ เพ่ิมขึ้น 

าระบบสารสนเท

หตุ 

น่ึงในด้านวิศว
ยงพอ จะส่ง

g) เป็นอุปกรณ
ที่ส่งผลต่อควา

จนเพียงพอต่อ

ที่เพียงพอต่อ

งเป็นเครื่องห

องกันความสบั

งที่มีเครื่องห
(Elvik R. et a
รับปรุงเคร่ือ
นการปรับปร
รรม โดยเมื่อเ
บัติเหตุเท่ากับ
ตกต่างกันมาก
บคุมยานพา
เหตุลดลง 

Severity) ในบ
ของความรุน
แนวโน้มเพ่ิม
หมายจราจ
 

ทศด้านอํานวยค

กรรมที่ส่งผลต
ผลให้อุบัติเห

ณ์ควบคุมการ
ามปลอดภัยปร

อการมองเห็น

อการเปล่ียนแ

หมายที่มีรูปแ

บสนของผู้ใช้สา

หมายจราจร
al., 2009) ทั้ง
องหมายจรา
รุงเครื่องหมา
เปรียบเทียบท
บร้อยละ 75 
ก ซึ่งอาจเกิดจ
หนะให้อยู่ใน

บริเวณเดียวกัน
แรงของอุบัติ

มขึ้นเมื่อระยะ
รเมื่อเวลาผ่

ความปลอดภัย (

ต่ออุบัติเหตุบ
หตุบนสายทา

รจราจรท่ีมีคว
ระกอบด้วย 

ของผู้ขับขี่ 

แปลงลักษณะ

แบบเป็นกลา

ายทาง 

รบนผิวทางที
ั้งน้ี เมื่อพิจาร
จรบนผิวทา

ายจราจรบนผิ
ที่ระยะ 24 เ
 ดังแสดงในร
จากพฤติกรรม
นช่องทางที่เ

น พบว่า ในช่ว
เหตุมีค่าน้อย
ะเวลาผ่านไป
านไป ทําให้

(ระยะท่ี 1) 

5-20  

นสายทาง 
างเกิดขึ้น 

วามสําคัญ

ะการขับขี่ 

างง่ายต่อ 

ที่สมบูรณ์ 
รณาอัตรา
าง พบว่า 
ผิวทางจะ 
ดือนก่อน  
รูปที่ 5-4  
มการขับขี่
หมาะสม  

วงระยะสั้น
ลงในช่วง  
 ดังแสดง 
ห้ผู้ขับขี่มี 
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  สถาบันการขน

ปที ่5-4 อัตรา

รูปที่ 5-5 ควา

0-24 เดือน

ก่อนดําเ

0-24 เดือน

ก่อนดําเนิ

นส่ง ในจุฬาลงก

าการลดลงขอ

ามรุนแรงของ

0-12 เดือน 0

เนินกิจกรรมอําน

0-12 เดือน 0

นนิกิจกรรมอํานว

กรณ์มหาวิทยาล

องอุบัติเหตุก่อ

งอุบัติเหตุก่อน
 

0-6 เดือน 0-3

นวยความปลอดภั

0-6 เดือน 0-3

วยความปลอดภยั

โครงการพัฒนา

ลัย  

อนและหลังดํา
 

นและหลังดําเนิ

 เดือน 0-3 เดื

ภยั หล

3 เดือน 0-3 เดื

ย หลั

าระบบสารสนเท

เนินกิจกรรมเ

นินกิจกรรมเค

ดือน 0-6 เดือน

ลังดําเนินกิจกรรม

ดือน 0-6 เดือน

ลงัดําเนินกิจกรรม

ทศด้านอํานวยค

เครือ่งหมายจ

ครื่องหมายจร

น 0-12 เดือน

มอํานวยความปล

น 0-12 เดือน

มอํานวยความปล

ความปลอดภัย (

ราจรบนผิวท

าจรบนผิวทาง

0-24 เดือน

ลอดภัย

กิ

0-24 เดือน

ลอดภัย

กิ

(ระยะท่ี 1) 

5-21  

 
าง 

 
ง 

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

ค่าเฉล่ีย

กิจกรรมที่

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

ค่าเฉล่ีย

กิจกรรมท่ี
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eport) 

  สถาบันการขน

2) งานเคร่ือง
เครื่องหมาย
ทาง เพ่ือให้ผู้
การเกิดอุบัติเ
ปรับปรุงเคร่ือ
เปรียบเทียบท
อยละ 26 ดัง
วที่เหมาะสม จ

รูปที่ 5-6 

เมื่อพิจารณาด
 ก่อนการป
มรุนแรงของอ
ดับความรุนแร

0-24 เดือน

ก่อนดําเ

นส่ง ในจุฬาลงก

งหมายนําทาง
ยนําทางเป็นอ
ผู้ขับขี่สามารถ
เหตุ (Acciden
องหมายจราจ
ที่ระยะ 24 เดื
แสดงในรูปที่

 จนเป็นสาเหตุ

 อัตราการลดล

ด้านความรุนแ
รับปรุ งเคร่ือ
อุบัติเหตุมีค่าน
รงลดลง  

0-12 เดือน 0

เนินกิจกรรมอําน

กรณ์มหาวิทยาล

  
อุปกรณ์สายท
ถตัดสินใจในก
nt Rate) ในบ
รบนผิวทางจะ
ดือนก่อน แล
 5-6 ซึ่งการที

ตุที่ทําให้โอกาส

ลงของอุบัติเห

แรงของอุบัติเห
องหมายนําท
น้อยลง ดังแส

0-6 เดือน 0-3 

นวยความปลอดภั

โครงการพัฒนา

ลัย  

ทางที่ช่วยเห
การเลือกใช้ค
บริเวณที่มีการ
ะมีค่าอัตรากา
ละหลังการดํา
ที่ผู้ขับขี่ตระห
สในการเกิดเห

หตุก่อนและหล
  

หตุที่เกิดขึ้น (S
ทาง เทียบกั
สดงในรูปที่ 5

 เดือน 0-3 เดื

ภัย หลั

าระบบสารสนเท

ลือผู้ขับขี่ในก
ความเร็วที่เหม
รปรับปรุงเครื
ารเกิดอุบัติเหต
าเนินกิจกรรม
หนักถึงลักษณ
หตุลดลง 

ลังดําเนินกิจก

Severity) ในบ
กับช่วงเวลา
5-7 ซึ่งอาจเกิ

อน 0-6 เดือน

ลงัดําเนินกิจกรรม

ทศด้านอํานวยค

การรับรู้ถึงลั
มาะสมในการ
รื่องหมายนําท
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ทศด้านอํานวยค

et) ในระบบ  

ครงข่ายทางห

 

 

ความปลอดภัย (

 

หลวง 
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สู่ภาคประ
ให้รองรับ
 

 

สมบูรณ ์
eport) 

สถาบันการขนส

 ส่วนแสด

การพัฒนาระ

ที่ปรึกษาได้พั
ะชาชนในวงกว้า
บการแสดงผล

 จัดเรียงเ

 เปลี่ยนวิ ี

 ตัดส่วนที

 
 
 
 
 
 
 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ดงวีดีโอแนะนํ

ะบบการให้บริ

ัฒนาระบบการ
างด้วยสื่อและแ
ลบนสมาร์ทโฟ

เน้ือหาใหม่ให้

ธีการนําเสนอ

ที่ใช้งานได้ยาก

โ

รณม์หาวิตยาลัย

าสํานักอํานวย

รูปที่ 

ริการข้อมูลข่

รให้บริการข้อม
แพลตฟอร์มที่ทั
ฟนและแท็บเล็

เหมาะสมกับห

อใหม่ให้ใช้งาน

ก ไม่สามารถแ

โครงการพัฒนา

ย  

ยความปลอดภ
 

6-4 ส่วนแสด

าวสาร 

มูลข่าวสารในเ
ทันสมัย โดยที่ป
ลต็ด้วย ดังแสด

หน้าจอขนาด

นได้ดีบนจอสมั

แสดงผลบนอุป

าระบบสารสนเท

ภัย 

งวีดีโอ 

เว็บไซต์สํานักอ
ปรึกษาได้ปรับป
ดงในรูปที่ 6-5

เล็ก 

มผสั 

ปกรณ์พกพาไ

ทศด้านอํานวยค

อํานวยความป
ปรุงเว็บไซต์สําน
5 และ รูปที่ 6

ได้ดี หรือมีควา

ความปลอดภัย (

ลอดภัยให้รอง
นักอํานวยความ
6-6 ด้วยวิธีต่า

ามสําคัญน้อย

(ระยะท่ี 1) 
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รูป

รูป

ป
รอ
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eport) 

สถาบันการขนส

 

ปที่ 6-5 หน้า

ปที่ 6-6 หน้าแ
 

เมนูหลัก เป็
dropdow

ปรับปรุงให้
งรับจอสัมผสั

เพ่ิมสรุป
อุบัติเหตุแล
อุบัติเหตุล่าส

ส่ง ในจุฬาลงกร

หลักของเว็บไ

แผนที่ของเว็บ

ป็น 
wn 

 

ละ
สุด 

โ

รณม์หาวิตยาลัย

ไซต์สําหรับอุป

บไซต์สําหรับอุ

โครงการพัฒนา

ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปกรณ์พกพาสํ
 

 

ปกรณ์พกพาส

าระบบสารสนเท

สาํนักอํานวยค

สํานักอํานวยค

ทศด้านอํานวยค

ความปลอดภัย

ความปลอดภั

ความปลอดภัย (

ย กรมทางหลว

ัย กรมทางหล

ลดขนาดห
เว็บไซต์ล

แสดงข้อมูล
ทีละสว่

เน้ือหามแี
เดียวเรียงล
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ใ
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สถาบันการขนส

ในส่วนของข้อ

1) ข้อมูลเก่ีย

 

 

ส่ง ในจุฬาลงกร

อมูลในเมนูหลั

ยวกับบริการข

ข้อมูลสถิติต่า
 

ข่าวสารจากท
 

โ

รณม์หาวิตยาลัย

ลกัจะประกอบ

ของหน่วยงาน

างๆ เช่นสถิติอ

รูปที่ 6-7 หน

ทางองค์กร 

รูปที่ 6-8 หน

โครงการพัฒนา

ย  

บด้วย 5 ส่วน 

น 

อุบัติเหตุในแต

น้าข้อมูลสรุปส

 

น้าข่าวสารจา

 

าระบบสารสนเท

 ได้แก่ 

ต่ละปี  

สถิติอุบัติเหตุ 

ากทางองค์กร 

ทศด้านอํานวยค

 

 
 

ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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สถาบันการขนส

 

 

2) ข้อมูลด้า
การเช่ือ
สําคัญที่
มีข้อมูลน
ผลการป
ระบบ TIM
การรายง
แล้วที่ปรึ
ประชาส
ในการใช้

ส่ง ในจุฬาลงกร

ข้อมูลที่น่าสน

านความปลอ
มโยงกับระบ
จะเป็นจุดดึง

นําเสนอในรูปแ
ระเมินความป
MS) ผลจากก
งานปริมาณกา
รึกษามีการนํ
สัมพันธ์ผ่าน
ช้งานของผู้ใช้แ

โ

รณม์หาวิตยาลัย

นใจอ่ืนๆ 

รูปที่ 6-9 ห

อดภัยที่น่าสน
บบเก่าและเพิ
งดูดให้ประช
แบบของแผนที
ปลอดภัยระบบ
ารรวบรวมแล
ารจราจรนอก
นําผลลัพธ์บา
เว็บไซต์ด้วย
และการนําเสน

โครงการพัฒนา

ย  

 

หน้าข้อมูลทีน่่
 

นใจโดยทําก
พ่ิมข้อมูลที่ต้อ
ชาชนเข้ามาช
ที่ โดยมีองค์ป
บรายงานปริม
ละวิเคราะห์กา
จากจะใช้ภาย
งอย่างที่เป็น
ย ที่ปรึกษาไ
นอข้อมูลความ

าระบบสารสนเท

นาสนใจอ่ืนๆ 

ารแสดงผลใ
องการเผยแพ
ชมเว็บไซต์ โ
ระกอบดังต่อไ
มาณการจราจ
ารรายงานอุบัติ
ยในกรมทางห
นประโยชน์ต่อ
ด้พัฒนาระบ
มปลอดภัยใน

ทศด้านอํานวยค

ในรูปแบบแผ
พร่ในโครงกา
ดยที่ปรึกษา
ไปน้ีข้อมูลจาก
จรบนทางหลว
ติเหตุการประ
หลวง เพ่ือการ
อประชาชนท
บบเว็บโดยคํ
นรูปแบบที่เข้าใ

ความปลอดภัย (

 

ผนที่ ที่จะต้อ
ารน้ีและจะเป็
ได้ออกแบบ

กระบบรายงาน
วง  (ระบบ HA
เมินความปลอ
รอํานวยความ
ทั่วไปออกมา
คํานึงถึงความ
ใจได้ง่าย 

(ระยะท่ี 1) 
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รูป

ส่ง ในจุฬาลงกร

อุบัติเหตุ 
- รายการอ

 

รูปที

ดัชนีความปล
- นําข้อมลู
    เส้นทางบ
- แสดงข้อ

 

ปที่ 6-11 หน้า

โ

รณม์หาวิตยาลัย

อุบัติเหตุล่าสดุ

ที่ 6-10 หน้าข้

ลอดภัย และป
ลมาประมวลผล
บนแผนที่ 
มูลปริมาณกา

าข้อมูลเส้นสีดั

โครงการพัฒนา

ย  

ดพร้อมทั้งแสด

ข้อมูลตําแหน่ง
 

ปริมาณการจร
ลและแสดงรา

ารจราจรของท

ดัชนีความปลอ

าระบบสารสนเท

ดงตําแหน่งเกิ

งเกิดเหตุบนแ

ราจรของทางห
ยการดัชนีควา

ทางหลวงแต่ล

อดภัย และปริ

ทศด้านอํานวยค

ดเหตุบนแผน

ผนที ่

หลวงแต่ละสา
ามปลอดภัย พ

ละเส้นทางด้วย

ริมาณการจรา

ความปลอดภัย (

นที ่

 

าย 
พร้อมทั้งแสดง 

ยเส้นสีบนแผน

 

าจร 
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3) ข้อมูลข้อ

4) ข้อมูลรา
สําหรับติ

ส่ง ในจุฬาลงกร

อเสนอแนะ 

ายละเอียดเกี
ติดต่อกับองค์ก

รูป

โ

รณม์หาวิตยาลัย

รูปที่ 6-12

ก่ียวกับองค์ก
กร 

ปที่ 6-13 หน้

โครงการพัฒนา

ย  

2 หน้าข้อมูลข้
 

กรเช่นที่ต้ังโค

 

้ารายละเอียด
 

าระบบสารสนเท

้อเสนอแนะ 

ครงสร้างและ

ดเก่ียวกับองคก์

ทศด้านอํานวยค

ะอํานาจหน้าท

กร 

ความปลอดภัย (

ที่ขององค์กร

(ระยะท่ี 1) 

6-8 

รช่องทาง 



งานฉบับส
(Final Re
 

 

 
 

6.3 

 

เมื่อวันที
มีผลกระ
คอมพิว
การกระ
แยกตาม

สมบูรณ ์
eport) 

สถาบันการขนส

5) การเช่ือม

การเพิ่มประ
ความผิดเก่ีย

พระราชบัญ
ที่ 18 กรกฎา
ะทบต่อบุคค
เตอร์พ .ศ . 2

ะทําความผิด
หมวดหมู่ของ

 Ha
ระบ

 Att

 Sp

 Sn

ส่ง ในจุฬาลงกร

มโยงไปยังเว็บ

สิทธิภาพการ
วกับคอมพิวเ

ญัติว่าด้วยก
าคม 2550 ที่
ลทุกกลุ่มอย

2550 เป็นพร
เกี่ยวกับระบ
งลักษณะการก

ack/Crack กา
บบคอมพิวเต

tack ทําให้ระ

poof ปลอมแป

iff ดักจับข้อมู

โ

รณม์หาวิตยาลัย

ไซต์ของหน่วย

รูปที่ 6-14 

รบันทึกข้อมูล
เตอร์ พ.ศ. 2

ารกระทําคว
ที่ผ่านมาถือได
ย่างกว้างขวา
ระราชบัญญั
บบคอมพิวเต
กระทําผิดได้แ

ารเข้าสู่ระบบ
อร์ให้ผิดไปจา

ะบบคอมพิวเต

ปลงข้อมูลหรือ

มูลทางเครือข่า

โครงการพัฒนา

ย  

ยงานที่เก่ียวข้

หน้าหน่วยงาน

ลและประวัติ
550 

วามผิดเกี่ยวกั
ด้ว่าเป็นกฎห
าง ซึ่งพระรา
ญัติ ที่มี เ น้ือห
ตอร์และสาร
แก่ 

บด้วยวิธีการ
ากเดิม 

ตอร์ไม่สามารถ

อปกปิดแหลง่

าย 

าระบบสารสนเท

ข้อง 

นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ใช้งานตาม

กับคอมพิวเต
หมายที่อยู่ใน
าชบัญญัติว่า
หาครอบคลุม
รสนเทศ ข้อม

รที่มิชอบ/กา

ถใช้งานหรือให

งที่มาของข้อมู

ทศด้านอํานวยค

 

พระราชบัญ

ตอร์ พ.ศ. 25
นความสนใจ
ด้วยการกระ
มลักษณะแล
มูล (รวมถึงรู

รแปลงการท

ห้บริการได้ตา

มูล 

ความปลอดภัย (

ญัติว่าด้วยกา

50 ที่พ่ึงมีผล
ของสาธารณ

ะทําความผิด
ละบทลงโทษ
รูปภาพและข้

ทํางานหรือข้

ามปกติ 
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ลบังคับใช้ 
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ดเก่ียวกับ
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้อมูลของ 
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กําหนดไ
ระบบสา
สามารถ
การเก็บ
ผู้กระทํา

 

อินเทอร์เ
พระราชบ
ควบคุมดู
ของประ
ความผิด
ทางคอม
เก่ียวกับค
การกระท

 

โ
โดยในม
การเจาะร
ล้วนแต่เข้
การสรุปฐ

ตารางที ่
มาตร

มาตราท่ี

มาตราท่ี

มาตราท่ี

มาตราท่ี

มาตราท่ี

 

สมบูรณ ์
eport) 

สถาบันการขนส

ผู้ดูแลระบบ/
ไว้ในพระราช
ารสนเทศขอ
ถใช้กฏหมาย
ข้อมูลจราจร
ความผิดได้ 
 

6.3.1  การทบ

ปัจจุบันการก
เน็ตที่กําลังได้
บัญญัติว่าด้วย
ดูแล กําหนดค
ะชาชนผู้ใช้งา
เก่ียวกับคอม
พิวเตอร์ โดยพ
คอมพิวเตอร์แ
ทําความผิดเก่ี

พระราชบัญ
เก่ียวกับคอม
โดยในหมวดน

มาตรา 5 ถึ ง 
ระบบเข้าเพ่ือขโ
ข้าข้อกฎหมายใ
ฐานความผิดและ

 

 6-1 ฐานควา
รา 

 ๕ การเข้า

 ๖ การล่วง

 ๗ การเข้า

 ๘ การดักข

 ๙ การรบก

ส่ง ในจุฬาลงกร

/ผู้ให้บริการร
ชบัญญัติ เพ่ื
ององค์กรมิให
ฉบับน้ีเอาผิด
ร (Logs) และ

บทวนพระราช

ก่ออาชญากรร
้รับความนิยม
ยการกระทําค
ความผิดและโ
าน ผู้ให้บริกา
มพิวเตอร์ พ.ศ
พ.ร.บ.คอมพิว
และหมวด 2 
ก่ียวกับคอมพิว

ญัติว่าด้วยก
มพิวเตอร์ 
น้ีจะประกอบ
 มาตรา 10 เ
โมยสําเนาข้อมู
ในมาตรา 5 ถึง
ะบทลงโทษไว้ ด

มผิดและบทล
ฐาน

ถึงระบบคอมพิว

งรู้มาตรการป้อง

ถึงข้อมูลคอมพิว

ข้อมูลคอมพิวเต

กวนข้อมูลคอมพิ

โ

รณม์หาวิตยาลัย

ะบบสารสนเ
อที่สามารถป
ห้เกิดการกร
ดกับผู้ที่ก่อให
ะหลักฐานที่จ

ชบัญญัติว่าด้ว

รมได้มีการกระ
และถือเป็นส่
วามผิดเก่ียวกั
โทษ เก่ียวกับ
าร และพนักง
ศ. 2550 น้ันเป็
วเตอร์น้ันสาม
พนักงานเจ้าที
วเตอร์ พ.ศ. 2

ารกระทําคว

บไปด้วยมาตร
เป็นบทลงโท
ล การเจาะเข้าร
ง มาตรา 10 ทั้ง
ดังแสดงในตารา

ลงโทษ หมวด 
นความผิด 

วเตอร์ 

งกันการเข้าถึง 

วเตอร์ 

ตอร์โดยมิชอบ 

พิวเตอร์ 

โครงการพัฒนา

ย  

เทศ (IT) ของ
ปฎิบัติตามแ
ะทําความผิด
ห้เกิดความเสี
จําเป็นอย่างค

วยการกระทําค

ะจายวงกว้างค
วนหน่ึงในชีวิต
กับคอมพิวเตอ
การกระทําคว
งานเจ้าหน้าที
ป็นกฎหมายที
มารถแบ่งออก
ที่โดยสามารถ
2550 ในแต่ละ

ามผิดเก่ียวกั

ราต้ังแต่ มาต
ทษที่ เกี่ ยวข้ อ
ระบบด้วยช่ือแ
งสิ้น ซึ่งมีโทษทั
างที ่6-1 

 1 พ.ร.บ.คอม

 

าระบบสารสนเท

องค์กรจะต้อ
และให้คําแน
ดตามพระรา
สียหายต่อระ
ครบถ้วนเพ่ือ

ความผิดเก่ียวก

ครอบคลุมระบ
ตประจําวันขอ
อร์ พ.ศ. 2550
วามผิดทางคอ
ที่ที่เก่ียวข้อง
ที่รองรับการก
กได้เป็น 2 หม
สรุปเน้ือหาโด
ะหมวดดังน้ี 

กับคอมพิวเต

ตราที่ 5 ถึงมา
องการโจมตี
และรหัสผ่านขอ
ทั้งจําทั้งปรับโด

มพิวเตอร์ พ.ศ
ทษจําคุก

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 1 ปี 

ไม่เกิน 2 ปี 

ไม่เกิน 3 ปี 

ไม่เกิน 5 ปี 

ทศด้านอํานวยค

งมีความรู้คว
ะนําแก่ผู้ใช้ง
าชบัญญัติภา
ะบบสารสนเท
อใช้เป็นหลักฐ

กับคอมพิวเตอ

บบคอมพิวเต
องผู้คนในยุคเ
0 จึงเป็นบทก
อมพิวเตอร์ ซึ
พระราชบัญญ

กระทําความผิ
มวดด้วยกัน ได้
ดยสังเขปของ

อร์ พ.ศ. 255

าตราที่ 17 พร้
ของผู้ ไม่ หวั ง
องผู้อ่ืน ตลอดจ
ดยในหมวดท่ี 1

ศ. 2550 
ก 

น ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ความปลอดภัย (

ามเข้าใจสาร
งานคอมพิวเ
ายในองค์กรต
ทศขององค์ก
ฐานในการสื

อร์ พ.ศ. 2550

อร์และระบบ
เทคโนโลยีสาร
กฎหมายที่สําค
ซึ่งครอบคลุมท
ญัติว่าด้วยกา
ผิดและก่ออาช
ด้แก่ หมวด 1
พระราชบัญญ

50 หมวด 1 

ร้อมทั้งบทกํา
งดี ในแบบต่
จนการโจมตีให้เ
 ทางคณะที่ปรึ

โทษปรับ 

น 10,000 บาท 

น 20,000 บาท 

น 40,000 บาท 

น 60,000 บาท 

น 100,000 บาท

(ระยะท่ี 1) 
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ะสาคัญที่
ตอร์และ 
ตลอดจน 
กรได้ด้วย 
บสวนหา 

0 

บเครือข่าย
รสนเทศน้ี 
คัญในการ
ทั้งในส่วน
ารกระทํา
ชญากรรม
 ความผิด
ญัติว่าด้วย

 ความผิด

าหนดโทษ  
างๆ เช่น  
เว็บไซต์ล่ม 
รึกษาได้ทํา

 

 

 

 

 

ท 
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(Final Re
 

 

ตารางที ่
มาตรา

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

มาตราท่ี ๑

 

ต้ังแต่ มา
คือ มาต
ไม่ตํ่ากว่า
ตัวผู้ใช้บ
บัญญัติไว้
ต้องระว
จนกว่าจะ
 

คอมพิวเต
ไว้ไม่น้อย
ผู้ให้บริก
และเฉพา

สมบูรณ ์
eport) 

สถาบันการขนส

 6-1 ฐานควา
า 

๑๐ การรบก

๑๑ สแปมเม

๑๒ 

การกระ

 ก่อ

 กร
เศร

 เปน็

๑๓ 
การจําห
ความผดิ

๑๔ 
การปลอ
เนื้อหาอั

๑๕ 
ผู้ให้บริก
ความผดิ

๑๖ การเผย
 

พระราชบัญญ
โดยในหมว

าตราที่ 18 ไป
รา 26 และม
า 90 วัน แต่ไ
ริการได้ หาก
ว้ชัดเจนว่าหาก
างโทษปรับไ

ะปฏิบัติให้ถูกต้
 

6.3.2  การเพิ
 

ทางคณะที่ปรึ
ตอร์ พ.ศ. 25
ยกว่า 90 วันนั
ารผู้ใดเก็บรัก
าะคราวก็ได้ 

ส่ง ในจุฬาลงกร

มผิดและบทล
ฐาน

กวนระบบคอมพิ

มลล์ 

ะทําความผิดต่อ

อความเสียหายแ

ระทบต่อความม่ั
รษฐกิจ 

นเหตุให้ผู้อ่ืนถึง
หน่าย หรือเผยแ
ด 
อมแปลงข้อมูลค
อันไม่เหมาะสม 
การสนับสนุนหรื
ด 

แพร่ภาพจากก

ญัติว่าด้วยการ
วดที่ 2 ซึ่งเกี
ปจนถึงมาตร
มาตรา 27 ซึ่ง
ม่เกิน 1 ปี โด
กผู้ให้บริการผู้
กผู้ใดไม่ให้ความ
ไม่ เกิน 200,0
้อง 

พิม่ประสทิธิภ

รึกษาได้ทํากา
50 หมวด 2 ม
นับแต่วันที่ข้อ
กษาข้อมูลจรา

โ

รณม์หาวิตยาลัย

ลงโทษ  หมวด
นความผิด 

พิวเตอร์ 

ความม่ันคง (๑

แก่ข้อมูลคอมพิว

ันคงปลอดภัยข

งแก่ชีวิต 
แพร่ชุดคําสั่งเพ่ือ

คอมพิวเตอร์หรื
 
รือยินยอมให้กร

ารตัดต่อหรือดัด

รกระทําความผิ
ก่ียวกับพนัก
ราที่ 30 พร้อม
ง มาตรา 26
ดยผู้ให้บริการ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
มร่วมมือในการ
000 บาท และ

ภาพการบนัทึ

รวิเคราะห์หลั
มาตรา 26 ทีร่
มูลน้ันเข้าสู่ระ
าจรทางคอมพิ

โครงการพัฒนา

ย  

ด 1 พ.ร.บ.คอ

) 

วเตอร์ 

ของประเทศ/

อใช้กระทํา

รอเผยแพร่

ระทํา

ดแปลง 

ผดิเก่ียวกับคอ
งานเจ้าหน้า
มทั้งบทกําหน
 บัญญัติให้ผู้ใ

รจะมีภาระหน้
 ต้องระวางโท
รปฏิบัติตาม มา
ะที่ สํ าคัญต้อ

กขอ้มูลและป

ลักเกณฑ์ของพ
ระบุว่า ผู้ให้บ ิ
ะบบคอมพิวเต
พิวเตอร์ไว้เกิน

าระบบสารสนเท

อมพิวเตอร์ พ.
โทษจําคุก

ไม่เกิน 5 ปี 

ไม่มี 

 ไม่เกิน 10
 

 3 ปีถึง 15
 

 10 ปีถึง 2

ไม่เกิน 1 ปี 

ไม่เกิน 5 ปี 

ไม่เกิน 5 ปี 

ไม่เกิน 3 ปี 

อมพิวเตอร์ พ.
าที่ โดยในห
นดโทษมาตรา
้ให้บริการต้อ

น้าที่เก็บข้อมูล
ทษปรับไม่เกิน
าตรา 18 หรือม
งโทษปรับ ร

ประวัติผู้ใช้งา

พระราชบัญญัต
ริการต้องเก็บ
ตอร์ แต่ในกร
น 90 วันแต่ไม

ทศด้านอํานวยค

ศ. 2550 (ต่อ
ก 

ไม่เกิน

ไม่เกิน

0 ปี 

5 ปี 

20 ปี 

 แล
 

 60,
 

  ไม

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ศ. 2550 หมว
มวดน้ีจะปร
าสําคัญที่เป็น
องเก็บข้อมูลจ
ลจราจรที่จําเป็
น 500,000 บ
มาตรา 20 หรือ
รายวันอีกไม่

น 

ัติว่าด้วยการก
บรักษาข้อมูลจ
ณีจําเป็นพนัก
ม่เกิน 1ปี เป็น

ความปลอดภัย (

อ) 
โทษปรับ 

น 100,000 บาท

น 100,000 บาท

ะไม่เกิน 200,0

,000-300,000 

ม่มี 

น 20,000 บาท

น 100,000 บาท

น 100,000 บาท

น 60,000 บาท

วด 2 พนักงาน
ะกอบไปด้ว

น โดยมีมาตร
จราจรคอมพิ
ป็น เพ่ือให้สาม
บาท และในม
อไม่ปฏิบัติตาม
เกินวันละ 5

กระทําความผิ
จราจรทางคอม
กงานเจ้าหน้าท
นกรณีพิเศษเฉ

(ระยะท่ี 1) 
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ท 

ท 

00 บาท 

 บาท 

 

ท 

ท 

 

เจ้าหน้าที่ 
ยมาตรา 
าที่สําคัญ 

พิวเตอร์ไว้ 
มารถระบุ
มาตรา 27 
มมาตรา 21 
,000 บาท  

ดเกี่ยวกับ
มพิวเตอร์
ที่จะสั่งให้
ฉพาะราย
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โ
ผู้ใช้บริก
สิ้นสุดลง
ข้อมูลจร
การทํางา

 

 

สมบูรณ ์
eport) 

สถาบันการขนส

โดยกรมทาง
ารนับต้ังแต่เ ิ
งความครบถ้ว
ราจรจะดําเนิ
านของตัวเคร่ือ

 

1) ข้อมู
2) บันทึ

ส่ง ในจุฬาลงกร

งหลวงจะต้อ
ริ่มใช้บริการ
วนของข้อมูล
นินการจัดเก็
องแม่ข่าย (Se

มูลรหัสประจํา
ทกึข้อมูลการเ

 ข้อมูล Lo

 ข้อมูลวัน

 ข้อมูลหม

 ข้อมูลที่บ
เช่น ตําแ

โ

รณม์หาวิตยาลัย

องเก็บรักษาข
และต้องเก็บ
ลจราจร (Log
ก็บผ่านระบบ
erver) ที่ใช้งา

ตัวของผู้ใช้หรื
ข้าใช้บริการ 

og ที่บันทึกเมื

น และเวลากา

มายเลขชุดอินเท

บ่งบอกถึงเส้น
แหน่งของเว็บเ

โครงการพัฒนา

ย  

ข้อมูลของผู้ใ
รักษาไว้เป็นเ
s) ตามข้อกํา
บที่ทางที่ปรึก
านงานของกรม

รือข้อมูลที่สาม
 

มื่อมีการเข้าถึง

รติดต่อของเค

ทอร์เน็ตของเครื

นทางในการเรี
เพจที่ได้เข้าถงึ

าระบบสารสนเท

ใช้บริการเท่า
เวลาไม่น้อยก
หนดของพระ
กษาดําเนินก
มทางหลวง โด

มารถระบุตัวผู้

งผู้ให้บริการเว็

ครื่องที่มาเข้าใ

รื่องคอมพิวเตอ

ยกดูข้มูล (UR
ง 

ทศด้านอํานวยค

าที่จําเป็น เพื
กว่า 90 วัน นั
ะราชบัญญัติ 
การติดต้ังให้ 
ดยประกอบด้

ผูใ้ช้บริการได้ 

ว็บ 

ใช้บริการ 

อร์ผู้เข้าใช้ที่เช่ือ

RI : Uniform 

ความปลอดภัย (

พ่ือให้สามาร
นับต้ังแต่การใ
 โดยการจัดเ
 เพ่ือไม่ให้กร
้วยข้อมูล 

 

อมต่ออยู่ในขณ

 Resource Id

(ระยะท่ี 1) 
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ถระบุตัว
ใช้บริการ
ก็บข้อมูล
ระทบต่อ 

ณะน้ัน 

dentifier) 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 

 โ
สถาบันก
ให้รองรับ
การพัฒน
หรือมือถื
การบริกา
ระบบสาร
 

องค์ประก
Web Ba
Service) 
ในส่วนกล
 

องค์ประก
เพ่ือรองรั
คอมพิวเต
 

องค์ประ
บนทางห
บนทางหล
หรือโทร
สํารวจข้อ
 

องค์ประ
กายภาพ
(Acciden
 

องค์ประ
และแพล
 
 
  

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

โครงการพัฒ
การขนส่ง จุฬา
บระบบข้อมูลก
นาและเพ่ิมประสิ
อ และพัฒนา
ารสารสนเทศสู
รสนเทศด้านอํ

กอบที่ 1 พัฒน
sed Applicat
 และการบูรณ
ลางและส่วนภู

กอบที่ 2 พัฒน
รับการเช่ือมโย
ตอร์ 

ะกอบที่ 3 เพ่ิ
หลวง (HAIMS
ลวงได้อย่างมีป
รศัพท์มือถือ
อมูลงานทางอื

กอบที่ 4 พัฒ
พทางหลวง
nt Reduction

ะกอบท่ี 5 พัฒ
ลตฟอร์มที่ทันส

  

ส่ง ในจุฬาลงกร

ฒนาระบบสาร
าลงกรณ์มหาวิ
การจราจรสําห
สทิธิภาพระบบ
การประเมินคว
สู่ประชาชนใน
อํานวยความปล

นาระบบสารส
tion ในด้านขี
ณาการระบบฐ
มิภาค รวมถึง

นาฐานข้อมูล G
ยงกับระบบฐา

พ่ิมประสิทธิภา
S) ให้บูรณากา
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ได้ข้
อ่ืนๆ  

ฒนาการประเมิ
 (Road Asse

n Factor : AR

ฒนาระบบการ
สมัย รวมถึงก

รณม์หาวิทยาลัย

รสนเทศด้าน
วิทยาลัยเป็นที
หรับการปฏิบัติ
บสารสนเทศอุบั
วามปลอดภัยข

นวงกว้างด้วยสื่
ลอดภัย (ระยะ

สนเทศด้านอําน
ขีดความสามา
ฐานข้อมูลจรา
การให้บริการข

GIS ในระบบงาน
นข้อมูลกลาง

าพรูปแบบกา
ารกับระบบอื
 รวมถึงการราย
้อมูลทันท่วง

มินความปลอด
essment Ind
RF) เฉพาะปัจจั

รให้บริการด้า
การเพ่ิมประสิท

โครงการพัฒนา

ย  

นอํานวยความ
ที่ปรึกษา เพ่ือพ
ติภารกิจในกา
บัติเหตุบนทางห
ของทางหลวงใ
อ และแพลตฟ

ะที ่1) ของกรม

นวยความปลอ
ารถระบบข้อมู
าจรที่มีอยู่ เพ่ื
ข้อมูลสารสนเ

นสารสนเทศอุ
ของสํานักบริห

ารรายงานข้อ
อ่ืนๆที่กรมทา
ยงานข้อมูลขอ
งที พิกัดที่แม

ดภัยของทางห
dex :  RAI) ที่
จยัที่สําคัญในก

านอํานวยควา
ทธิภาพการบัน

าระบบสารสนเท

มปลอดภัย (ร
พัฒนาระบบส
รอํานวยความ
หลวงให้ได้ข้อมู
ให้มีความเหมา
ฟอร์มที่ทันสมั
มทางหลวงนั้นมี

อดภัยของสํานั
มูลจราจร (Tra
อใช้งานภารกิ
เทศ 

บัติเหตุบนทาง
หารบํารุงทาง 

อมูลอุบัติเหตุ
างหลวงมีอยู่ 
องหมวดการทา
ม่นยํา ภาพถ

หลวงและการ
เ ก่ี ยวกับค่ า
การปรับปรุงงา

มปลอดภัย ไ
ันทึกข้อมูลแล

ทศด้านอํานวยค

สรุปผ

ระยะที่ 1) ก
สารสนเทศด้าน
มสะดวกปลอด
มูลที่ทันเหตุการ
าะสมย่ิงขึ้น ตล
มัย การดําเนินง
มี 5 องค์ประก

นักอํานวยความ
affic Databas
กิจบริหารจัดก

งหลวงของสํานั
 โดยการ Rep

ของระบบงา
 เพ่ือบริหารจั
าง แขวงการท
ถ่ายเหตุการ

คํานวณดัชนีป
ร้ อยละการ

านอํานวยความ

ปสู่ภาคประช
ละประวัติผู้ใช้ง

ความปลอดภัย (

  บ
ผลการดําเนิ

รมทางหลวงไ
นอํานวยความ
ดภัยแก่ประชา
รณ์ โดยใช้อุปก
ลอดจนการพัฒ
งานของโครงก
กอบ 

มปลอดภัย ด้ว
se Managem
การ ของกรม

นักอํานวยความ
plication ผ่าน

นสารสนเทศ
จัดการข้อมูล
าง โดยใช้อุปก
ณ์ ตลอดจน

ประเมินความ
ลดจํ านวนอ
มปลอดภัย 

ชาชนในวงกว้า
้งาน 

(ระยะท่ี 1) 

7-1 

บทที่ 7 
นินงาน 

ได้ว่าจ้าง 
มปลอดภัย 
ชนรวมถึง
กรณ์พกพา
ฒนาระบบ 
การพัฒนา

วยรูปแบบ 
ment and 
ทางหลวง 

มปลอดภัย 
นเครือข่าย

ศอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุ 

กรณ์พกพา 
นสามารถ 

มปลอดภัย
อุ บั ติ เหตุ 

างด้วยสื่อ



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

7.1  
 
ข้ อมู ลจ
สรุปแนวท
วิเคราะห์
Manage
 
 

 
 

 
 ใ
เจ้าหน้าที
 

 
ประกอบด
ทั้งน้ี การ
 

 
 
โดยสํานั
โดยเครื่
โดยปัจจุบ
 

 

 
 
การวิเคร
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

การพัฒนาระ
การพัฒนาระ
ราจร  (Traf
ทางการดําเนิน
ห์ ข้อดี ข้อจํากั
ement and S

 

7.1.1  การศึก

7.1.1.1 ระบบ
ในปัจจุบันกร
ที่กรมทางหลว

1) จุดสํา
แต่ละง

2) จุดสําร
ซึ่งจะท
สํารวจ
 

 

นอกจากประ
ด้วย การสํารว
รสํารวจปริมาณ

 

7.1.1.2 การสํ
เพ่ือเพ่ิมประ

นักอํานวยคว
องนับรถแบ
บันได้ดําเนินก

7.1.1.3 ค่าพา
ที่ปรึกษาไ ด้

ราะห์ค่าภายใน

• ค่าคูณ
• ปริมาณ
• ปริมาณ

 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ะบบข้อมูลจรา
ะบบสารสนเท
ffic Databas
นงาน การสํารว
กัด และข้อเสน
 Service) โดย

กษาระบบการ

บสํารวจข้อมูลป
รมทางหลวงไ
วง (แขวงการท

รวจถาวร (
วดสํารวจ 1 วัน
รวจย่อย (Cov
ทําการสํารวจปี
จ 7.00 น. ถึง 

ะเภทจุดสํารว
วจบนทางรักษา
ณจราจรโดยก

ํารวจข้อมูลปริ
ะสิทธิภาพใน
ามปลอดภัย

บบอัตโนมั ติ 
การแล้วเสร็จทั้

ารามิเตอร์ด้าน
ด้ทบทวนค่า
นระบบสารสน

ขยาย (Expan
ณจราจรเทียบ
ณจราจรคัน-กิ

รณม์หาวิทยาลัย

าจรของกรมท
ทศด้านอํานวย
e Managem
จปริมาณจราจ
นอแนะ เพ่ือน
ยผลการดําเนิน

รสํารวจปริมา

ปริมาณจราจร
ได้ทําการสําร
ทาง สํานักงาน

PermanentS
น (ระหว่าง วัน
verage Stati
ปีละ 2 งวด แต
 19.00 น. รว

จที่กล่าวข้าง
าสภาพทาง (O
การแจงนับมกี

ริมาณจราจร โ
การสํารวจข้
 ได้จัดทําแผ

 ซึ่งได้ดําเนิน
ทัง้สิ้น 5 ระยะ

นการจราจร 
พารามิ เตอ
นเทศการจรา

nsion Facto
บความจุ (Veh
กิโลเมตร (Veh

โครงการพัฒนา

ย  

ทางหลวง  
ยความปลอดภ
ment and Se
จรของเจ้าหน้าท
นํามาพัฒนาระ
นงานทั้งหมด 

ณจราจรของ

รของกรมทางห
รวจปริมาณจ
นบํารุงทาง) แ

Station : P) 
นอังคาร - พฤหสั
on : C) รวม
ต่ละงวดสํารวจ
มทั้งสิ้นประม

ต้น กรมทางห
O) การสํารวจบ
การแบ่งประเภ

 โดยเครื่องนับร
ข้อมูลปริมาณ
ผนการพัฒนา
นการต้ังแต่อ
ะ  

ร์ ด้านการจ
จรที่พัฒนาขึ้น

or : EF) 
hicle Capaci
hicle-Kilome

าระบบสารสนเท

ภัยของสํานักอ
ervice) ที่ ปรึ
ที่ที่ปฎิบัติงาน
ะบบสารสนเท
 สรุปได้ดังน้ี 

กรมทางหลวง

หลวง 
ราจรบนทาง
และกําหนดจดุ

 จํานวน 70
สบดี) ครอบคลุ
ถึงจุดสํารวจบ
จ 1 วัน (ระหว
มาณ 2,600 จุ

หลวงยังมีการ
บนทางก่อสร้าง
ภทของยานพา

รถอัตโนมัติ 
ณจราจรให้มีค
าระบบสํารว
อดีตจนถึงปัจ

จราจร ท่ีมีคว
น ประกอบด้ว

ty Ratio : V/
eter : VK) 

ทศด้านอํานวยค

อํานวยความป
กษาไ ด้ ดํ า เ

นทางด้านจราจร
ทศข้อมูลจราจ

ง 

หลวงแผ่นดิน
ดสํารวจ 2 ปร

 จุด เป็นกา
ลมุช่วงเวลา 7.0
บนทางก่อสร้า
ว่าง วันอังคาร
ดสํารวจ 

รสํารวจปริมา
ง (U) และการ
าหนะออกเป็น

ความถูกต้อง
วจข้อมูลจราจ
จจุ บัน และต

วามสําคัญ  
วย 

/C) 

ความปลอดภัย (

ปลอดภัย ในด้
นินการศึ กษ
รของกรมทางห
จร (Traffic D

น ด้วยการแจ
ระเภท คือ 

รสํารวจปีล
00 น. ถึง 19.00
าง และรักษาส
ร - พฤหัสบดี) 

าณจราจรลักษ
รสํารวจ ณ จุด
น 13 ประเภท

งย่ิงขึ้น กรมท
จรของกรมท
ต่อเน่ืองไปใน

 เ พ่ือออกแบ

(ระยะท่ี 1) 

7-2 

ด้านระบบ
ษา  และ 
หลวง และ
Database 

จงนับของ

ะ 4 งวด  
0 น.  
สภาพทาง 
 ช่วงเวลา

ษณะอ่ืนๆ 
ดพิเศษ (S) 
ท 

ทางหลวง  
ทางหลวง  
นอนาคต  

บบระบบ 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
 ใ
ด้วยรูปแ
Manage
จุดสํารวจ
ในระบบ
โดยเน้ือห
 

 

 
 
ที่ว่ิงบนโ
ต้องทบท
ผู้ใช้งานข้
 
 

 
ยานพาหน
 

 

 
ความละเ
เช่น วิธีใน
โดยอาศัย
ประเภทใ
 
 

 

 
ยานพาห
ประเภทย
 

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

7.1.2  การปรั
ในการพัฒน
แบบ Web B
ment and S
จไปจนถึงราย
ฯ ที่พัฒนาข้ึน

หาในส่วนน้ีจะป

7.1.2.1 การป
เน่ืองด้วยสภ
ครงข่ายทางห
ทวนการแบ่งป
ข้อมูล และผู้ปฏ

เพ่ือเป็นข้อมู
นะ ที่ปรึกษาไ

จากการทบท
เอียดของการ
นการสํารวจ 
ยคนแจงนับ ซึ
ให้น้อยลง แต

อย่างไรก็ดี ที่
นะที่เหมาะสม
ยานพาหนะจ

1)   รถจักรยา
2)   รถจักรยา
3)   รถสามลอ้
4)   รถยนต์น่ั
5)   รถโดยสา
6)   รถโดยสา
7)   รถบรรทุก
8)   รถบรรทุก
9)   รถบรรทุก
10)  รถบรรทุ
11)  รถเครื่อง

 

ส่ง ในจุฬาลงกร

รับปรุงระบบส
นาระบบสํารว
Based Applic
ervice) ที่ปรึก
ยงานสรุปข้อมู
น ที่ปรึกษาจึง
ประกอบด้วย ห

ปรับปรุงการจํา
าพการจราจร
หลวงมีการเป
ประเภทยาน
ฏิบัติ  

มูลในการปรับ
ได้ทบทวนคู่มือ

ทวนการแบ่ง
แบ่งประเภทย
 การนําไปใช้ป
 ซึ่งมีจุดเด่นที่ส
ต่ควรจะพิจารณ

ที่ปรึกษาได้หา ื
ม ในวันศุกร์ที ่
ากเดิม 13 ปร

าน 2 ล้อ และร
านยนต์ 
อเครื่อง และรถ
ัง (เกิน 7 คน) 
ารขนาดกลาง (
ารขนาดใหญ่ (6
ก (6 ล้อ) 
ก (10 ล้อ)  
กพ่วง (มากกว่
กกึ่งพ่วง (มาก
งจักร และรถดั

รณม์หาวิทยาลัย

สํารวจปริมาณ
วจปริมาณจ
cation ในด้า
กษาได้ทบทวน
มูลการจราจร 
งได้ทบทวนคู่
 หัวข้อหลัก 2 

าแนกประเภทย
รในปัจจุบันจ
ลี่ยนแปลงไป
พาหนะให้มีค

บปรุงกระบวน
อ และแนวทาง

งประเภทขอ
ยานพาหนะ พ
ประโยชน์ แต่
สามารถเก็บข้
ณาปรับปรุงให

รือกับเจ้าหน้า
 14 มิถุนายน
ระเภทเป็น 1

รถจักรยาน 3 

ถยนต์น่ัง (ไม่เ
 รถโดยสาร (4
(6 ล้อ)  
6 ล้อ หรือมาก

ว่า 3 เพลา) 
กกว่า 3 เพลา) 
ดัดแปลง 

โครงการพัฒนา

ย  

ณจราจรของก
ราจรของกร
นขีดความส
นกระบวนการ
 ทั้งน้ีเพ่ือศึกษ
มือทางด้านก
หัวข้อ ดังน้ี 

ยานพาหนะ 
จะเห็นได้ว่าลัก
อย่างมากเมื่อ
ความทันสมัย

นการสํารวจป
งในการจัดการ

งยานพาหนะ
พบว่า การแบ่ง
เน่ืองจากสํานั
ข้อมูลอย่างละ
ห้สามารถนําไ

าที่กรมทางหล
 พ.ศ. 2556 ผ
1 ประเภท ดัง

 ล้อ 

กิน 7 คน) 
4 ล้อ) และรถบ

กกว่า 6 ล้อ) 

 

าระบบสารสนเท

กรมทางหลวง 
รมทางหลวง
ามารถระบบ

รสํารวจปริมาณ
ษาความเหมา
การจราจร แล

กษณะทางกา
อเทียบกับในอ
ย และเหมาะส

ปริมาณจราจร
รข้อมูลการจรา

ะของประเท
งประเภทยาน
นักอํานวยควา
ะเอียดได้ อาจ
ไปใช้งานได้ตร

ลวงที่เก่ียวข้อ
ผลจากการหารื
ังน้ี 

บรรทุก (4 ล้อ)

ทศด้านอํานวยค

 
ของสํานักอํ
บข้อมูลจราจ
ณจราจรในปัจ
ะสมของข้อมู

ละงานวิจัยขอ

ายภาพ หรือรู
อดีต กรมทาง
สมต่อการใช้

รของกรมทาง
าจรของหน่วยง

ศต่างๆ และ
พาหนะจะขึ้น
ามปลอดภัยได
จจะไม่มีความ
รงตามความต้

องเพ่ือพิจารณ
รือที่ปรึกษาสา

)  

ความปลอดภัย (

านวยความป
จร (Traffic D
จจุบัน ต้ังแต่กา
มูลการจราจรที
งหน่วยงานที่

รูปร่างของยา
หลวงจึงมีคว
งาน ทั้งในมุม

หลวง ในด้าน
งานต่างๆ 

ะการใช้ประโ
นอยู่กับปัจจัยห
ด้สํารวจปริมา
มจําเป็นที่จะล
้องการของผู้ใ

ณาการแบ่งปร
ามารถสรุปกา

(ระยะท่ี 1) 

7-3 

ปลอดภัย  
Database 
ารกําหนด
ที่จะแสดง 
เก่ียวข้อง  

นพาหนะ 
ามจําเป็น 
มมองของ 

นประเภท

โยชน์จาก 
หลายด้าน 
าณจราจร 
ลดจํานวน
ใช้งาน 

ะเภทของ
รปรับปรุง



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
 ใ

ดังน้ัน ใ
จึงมีการ
ได้มีการ
แผนการ
ที่ปรึกษา

 

 
ประกอบ

 

ที่ส่งผลก
ของสายท
สําหรับสํ
ส่วนบุคค

 

 

 
น่ังส่วนบุ
 
 
 
 
 
 
 
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

7.1.2.2 การป
ในปัจจุ บันข
ในการปรับเ
ปรับปรุงให้ส
ศึกษามาตรฐ
รขนส่งและจ
ายังพิจารณาค่

ทั้งน้ี ในการเส
บด้วย  

1)  ค่าเทียบเ
2)  งานวิจัย

 การขนส่
3)  การใช้งา

Works an
8 มาเลเซีย

 
 

จากการทบทว
ระทบต่อค่าเที
ทาง ปริมาณจ
สํานักอํานวยค
คล โดยแบ่งตา

- ในกรณีท
- ระดับคว

 

ที่ปรึกษาได้
บุคคลที่เหมาะ

ส่ง ในจุฬาลงกร

ปรับปรุงค่าเทีย
ขนาดและลั
ทียบขนาดข

สอดคล้องกับ
ฐานค่าเทียบเ
จราจร กระท
า PCU ที่ใช้งา

สนอแนะค่าเที

ท่ารถยนต์น่ัง
ยในอดีตจากห
งและจราจร 
นในประเทศปร
nd Transport C
ย (Public Wo

วนงานวิจัยที่เกี
ทียบเท่ารถยนต
จราจร และสัด
ความปลอดภั
ามลักษณะพ้ืน

ทางราบ  
วามชันของถน

้หารือกับเจ้า
สม ในวันศุกร์

รณม์หาวิทยาลัย

ยบเท่ารถยนต์น
กษณะของย
ของยานพาห
ยานพาหนะ
เท่ารถยนต์น่ัง
ทรวงคมนาค
านในประเทศท

ทยีบเท่ารถยน

ของสํานักอําน
หน่วยงานใน
 และ3 4 5จุฬาล
ระชาคมเศรษฐ
Cambodia, 20

orks Departm

ก่ียวข้องกับการ
ต์น่ังส่วนบุคคล
ดส่วนของยานพ
ัย เพ่ือให้ง่าย
นที่สายทาง ป

นร้อยละ 6 ขึ้น

าหน้าที่กรม
ร์ที ่14 มิถุนาย

โครงการพัฒนา

ย  

น่ัง (PCU) 
ยานพาหนะ
หนะแต่ละชนิ
บนโครงข่าย
งส่วนบุคคลสํ
คม และงานวิ
ที่มีลักษณะกา

นต์น่ัง (PCU) ท

นวยความปลอ
นประเทศไทย
ลงกรณ์มหาวิท
ฐกิจอาเซียน (ป
012)7 อินโดนีเซี
ent Malaysia

รวิเคราะห์ค่าเท
ล เช่น ผลกระ
พาหนะ ดังน้ัน
ต่อการปฏิบัติ
ระกอบด้วย 

นไป (อ้างอิงตา

ทางหลวงท่ี
ยน พ.ศ.2556

าระบบสารสนเท

ะมีการเปลี่ย
นิดให้ เท่ากับ
ยถนนในประ
สําหรับประเท
วิจัยจากจุฬา
ารจราจรใกล้เ

ที่เหมาะสม ที

อดภัย กรมทา
ย (ประกอบด
ทยาลัย)  
ประกอบด้วย 6ป
ย (Indonesia H

a, 1987) 

ทียบเท่ารถยน
ะทบจากทิศทา
นในการปรับป
ติงาน ที่ปรึกษ

ามข้อมูลที่สําร

เก่ียวข้อง เพ
6 ดังแสดงในต

ทศด้านอํานวยค

ยนแปลงไปเ
บขนาดของร
เทศไทย ทั้งน
ทศไทย โดยสํ
าลงกรณ์มหา
เคียงกับประเท

ที่ปรึกษาได้พิจ

างหลวง กระท
ด้วย 2สํานักง

ประเทศกัมพูช
Highway Capa

นต์น่ังส่วนบุคค
างจราจรฝั่ง ตร
ปรุงค่าเทียบเท
ษาเสนอให้ใช้ค

รวจ โดยสํานัก

พ่ือพิจารณา
ตารางที่ 7-1 

ความปลอดภัย (

เมื่อ เทียบกับ
รถยนต์น่ังส่ว
น้ีในอดีตประ
สํานักงานนโย
าวิทยาลัย น
ทศไทย 

จารณาจากแห

ทรวงคมนาคม
งานนโยบาย

ชา (Ministry o
acity Manual, 

คลพบว่า ยังมีปั
รงข้ามสภาพภู
ท่ารถยนต์น่ังส
ค่าเทียบเท่าร

กบริหารบํารุงท

าค่าเทียบเท่
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บในอดีต  
วนบุคคล 
ะเทศไทย  
ยบายและ
อกจากน้ี 

หล่งข้อมูล

ม1 
และแผน 

of  Public 
1993) และ

ปัจจัยอ่ืนๆ 
มิประเทศ 

ส่วนบุคคล
รถยนต์น่ัง

ทาง) 

ารถยนต์ 
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ประ

1) รถจักร

2) รถจักร

3) รถสามล้

4) รถยนต์
และรถบร

5) รถโดยส

6) รถโดยส
6 ล้อ) 

7) รถบรร

8) รถบรร

9) รถบรร

10) รถบร

11) รถเครื
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 7-1 การปรับ

เภทยานพาหน

ยาน 2 ล้อ และ

ยานยนต์ 

ล้อเคร่ือง และรถย

ต์นั่ง (เกิน 7 คน
รทุก (4 ล้อ) 

สารขนาดกลาง 

สารขนาดใหญ่ 

ทุก (6 ล้อ) 

ทุก (10 ล้อ) 

ทุกพ่วง (มากกว

รรทุกกึ่งพ่วง (มา

รื่องจักร และรถ

 

ส่ง ในจุฬาลงกร

บปรุงค่าเทียบเ

ะปรับปรุงใหม่ 

ะรถจักรยาน 3 

ยนต์นั่ง (ไม่เกิน 7

น) รถโดยสาร (4

 (6ล้อ) 

 (6 ล้อ หรือมาก

ว่า 3 เพลา) 

ากกว่า 3 เพลา)

ถดัดแปลง 

รณม์หาวิทยาลัย

เท่ารถยนต์น่ัง

 
ทางราบ 

ล้อ - 

7คน) 

4 ล้อ) 
1.10 

1.20 

กกว่า 
1.50 

1.20 

1.80 

2.00 

) 2.00 

โครงการพัฒนา

ย  

ง 
PCU 

 
ทางลาดชัน 

(6%+) 

- ไ

0.40 พิ

1.00 ไ

1.20 
พิ
ย
สู

1.50 พิ

2.10 พิ

2.10 
พิ
ป

2.50 
พิ
ป

2.50 
พิ
ป

2.50 
พิ
ป

- ไ

าระบบสารสนเท

ไม่นํามาคิดค่าป

พิจารณาค่าระห

ไม่เปลี่ยนแปลง 

พิจารณาค่าท่ีได้
ยานพาหนะท่ีมีข
สูงกว่า 

พิจารณาค่าท่ีได้

พิจารณาค่าระห

พิจารณาค่าระห
ประเทศไทย 

พิจารณาค่าระห
ประเทศไทย 

พิจารณาค่าระห
ประเทศไทย 

พิจารณาค่าระห
ประเทศไทย 

ไม่นํามาคิดค่าป

ทศด้านอํานวยค

หมายเห

รมิาณจราจรเฉ

หว่างค่าเดิม (ทล

 

ด้จากงานวิจัยใน
ขนาดใหญ่กว่าร

ด้จากงานวิจัยขอ

หว่างค่าเดิม (ทล

หว่างค่าเดิม (ทล

หว่างค่าเดิม (ทล

หว่างค่าเดิม (ทล

หว่างค่าเดิม (ทล

รมิาณจราจรเฉ

ความปลอดภัย (

หตุ 

ฉลี่ยท้ังวันตลอด

ล.) และงานวิจัย

นประเทศ เนื่องจ
รถยนต์นั่ง จึงมีค

องสนข. 

ล.) และงานวิจัย

ล.) และงานวิจัย

ล.) และงานวิจัย

ล.) และงานวิจัย

ล.) และงานวิจัย

ฉลี่ยท้ังวันตลอด

(ระยะท่ี 1) 

7-5 

ปี (AADT) 

ยของสนข. 

จากเป็น
ค่า PCU ท่ี

ยของสนข. 

ยใน

ยใน

ยใน

ยใน

ปี (AADT) 
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7.1.3  การพัฒ
 

ที่ปรึกษาได้
เพ่ือให้ครอบค
ปัตยกรรมโครง

1) องค์
เพ่ือใ

2) องค์
ที่มกี
 

3) องค์ป
จะเก็
Man
(Roa
 

4) องค์
ไม่ว่
เจ้าห

ส่ง ในจุฬาลงกร

ัฒนาระบบสา

้ วิ เคราะห์  แ
คลุมวัตถุประ
งสร้างของระบ

์ประกอบที่ 1
ให้บริการข้อมู
์ประกอบที่ 2
การปรับปรุงให

ประกอบที่ 3 ฐ
ก็บข้อมูลไว้สอ
nagement Sys
ad Incident Mo

ประกอบที่ 4
าจะเป็นการ
หน้าที่ส่วนภูมิภ

รูปที่

รณม์หาวิทยาลัย

ารสนเทศข้อมู

และออกแบบ
ะสงค์ของโคร
บแสดงดังรูปที

1 ฐานข้อมูล 
มูล 
2 ฐานข้อมูล 
หม่ 

ฐานข้อมูล TIMS
องส่วนงานคือ
stem : TIMS) 
onitoring Syst

4, 5, 6, และ 7
ติดต่อระบบง
ภาค ผู้บริหาร

 7-1 สถาปัตย

โครงการพัฒนา

ย  

ลจราจร 

บระบบงาน 
รงการ ซึ่งมีอ
ที่ 7-1 

 RoadNet เป็

 HAIMS (201

S และ RIMS เป็
อ ข้อมูลสําหรั
และฐานข้อมู
tem : RIMS) 

7 เป็นส่วนขอ
งานผ่านเครือ
รระบบ หรือนัก

 

ยกรรมโครงสร้
 
 
 
 
 

าระบบสารสนเท

 โดยมีแนวคิ
งค์ประกอบข

ปนฐานข้อมูลส

13) เป็นฐานข้

ป็นฐานข้อมูลห
รับระบบงานส
มูลของระบบง

องการติดต่อร
อข่ายภายใน
กวิเคราะห์อุบั

ร้างของระบบ 

ทศด้านอํานวยค

คิดในการเชื่อ
ของงานหลัก

สายทางเส้นท

ข้อมูลหลักขอ

หลักของโครงกา
สารสนเทศจรา
งานการรายงา

ระหว่างผู้ใช้งา
ของกรมทาง
ัติเหตุ 

 TIMS 

ความปลอดภัย (

อมโยง ปรับ
ๆ อยู่ 7 องค์

ทางหลัก (Ce

องการจัดเก็บ

าร โดยฐานข้อมู
าจร (Traffic Inf
านเหตุการณ์

านระบบ กับร
งหลวง (Intra
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์ประกอบ  

enterline)  

บอุบัติเหตุ 
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อุบัติเหตุ  

ระบบงาน  
net) โดย
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7.1.3.1 การวิ
 

ที่ปรึกษาได้ทํ
 

1) ผู้กร
2) ผู้ดูแ
3) ใช้งา
4) ออก

 
 

7.1.3.2 งานพ
 

ที่ปรึกษาได้ออ

 การตรวจ
ซึ่งจะแบ่ง

 

1) ผู้ดูแ
2) ผู้บริ
3) เจ้าห

เฉพา
4) ผู้ใช้ง

 

ส่วนของหน้า

 หน้าจุดสํา

 หน้าข้อมลู

 หน้าผลสํา

 หน้า AAD
ของแต่ละ

 หน้า VK เ

 หน้ารายง

 หน้ากระด

 หน้าฐานข้

 หน้าต้ังคา่

 หน้าเอกส
 

ส่ง ในจุฬาลงกร

วิเคราะห์และอ

ทาํการวิเคราะห

อกข้อมูล สาม
แลระบบ ค้นห
านได้จากคอม
แบบหน้าจอ โ

พัฒนาโมดูลสํ

อกแบบหน้าเว็บ

จสอบสิทธ์ิใน
ผู้ใช้เป็นกลุ่มต

แลระบบ - สาม
ริหาร - สามาร
หน้าที่บันทึกข้
าะรายการที่อ
งานเว็บเซอรวิ์

เว็บไซต์ของร

ารวจปริมาณจ

ลการสํารวจ  

ารวจ (สําหรบั

DT รายจุด เป็
ะจุดสํารวจ 

เป็นค่าปริมาณ

าน ใช้สําหรบั

ดานสนทนา ใช

ข้อมูล ให้ผู้ดูแ

า ไว้สําหรับปรั

าร สําหรับดา

รณม์หาวิทยาลัย

ออกแบบสถา

ห์ระบบสารสน

มารถกรอกขอ้
หา และตรวจส
มพิวเตอร์หลาย
โดยจัดรูปแบบ

าหรับการใช้ง

บไซต์สําหรับกร

นการใช้งานส
ต่างๆ ดังน้ี 

มารถดู และแ
รถดูข้อมูลได้ท
ข้อมูล - ผู้ใช้ง
อยู่ในความรับ
วิส – สามารถ

ะบบจะประก

จราจร   

  เป็นรายการข้

บผู้ดูแลระบบ) 

ปนค่าปริมาณ

ณการเดินทาง

บออกรายงานโ

ช้ในการสื่อสา

ลระบบสามาร

รับตัวแปรของ

าวน์โหลดคู่มือ

โครงการพัฒนา

ย  

าปัตยกรรมขอ

นเทศข้อมูลจร

อมูลได้ง่าย 
สอบข้อมูลได้ง
ยระบบ ไม่ยึด
บการแสดงผลใ

งานระบบ 

รอกแบบฟอรม์

ส่วนต่างๆ ข

แก้ไขข้อมูลได้ท
ทุกรายการ แต
านส่วนภูมิภา
ผิดชอบของแ
ถดูข้อมูลได้ใน

กอบด้วยส่วนต

ข้อมูลการสําร

 ใช้ค้นหาค่าป

จราจรโดยเฉ

บนทางหลวง 

โดยครอบคลุม

ารระหว่างผู้กร

รถดึงข้อมูลดิบ

งระบบ และสั่

อการใช้งานระ

าระบบสารสนเท

องระบบ 

ราจรและทําก

ง่าย 
ดติดกับระบบป
ให้กระชับทําให

มใหม่ สามารถใ

องระบบโดย

ทุกรายการ 
ต่ไม่สามารถแ
าค (แขวงการ
แขวงการทางเท
ส่วนที่เปิดใหใ้

ต่างๆ ดังน้ี 

วจที่สั่งสํารวจ

ปริมาณการจร

ฉลี่ย (AADT) 

 (VK) ของแต่

มรายงานของ

รอกข้อมูล แล

บจากฐานข้อม

ังคํานวณค่าต่

ะบบ (TIMS) 

ทศด้านอํานวยค

การออกแบบไ

ปฏิบัติการบรา
ห้ผู้ใช้สามารถเ

ใช้งานได้อย่างป

ยใช้ระบบจัด

ก้ไขได้ 
รทาง) สามาร
ท่าน้ัน 
ใช้งาน 

จในแต่ละงวด

ราจร ปรับค่า 

และค่าดัชนีก

ละสายทาง 

สํานักอํานวย

ละผู้ดูแลระบบ

มูลได้ 

างๆ 

ความปลอดภัย (

ไว้ดังน้ี 

าวเซอร ์ 
เห็นภาพรวมข

ประสิทธิภาพดั

ดการผู้ใช้ของ

ถดู และแก้ไข

สํารวจ 

 และปิดปีสําร

การจราจรติด

ความปลอดภั

บ 
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ง Drupal  

ขข้อมูลได้

รวจ 
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7.1.3.3 การน
  

การนําเข้ าข้
2553 - 2555 
หลวง (Growth

7.1.1.3.4 กา
  

ที่ปรึกษาได้เส
รณาสายทางก
ยทาง (1-Side
ณีศึกษาที่พิจา

 

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

ส่ง ในจุฬาลงกร

รู

นําข้อมูลการส

ข้อมูลการสํา
 และปริมาณจ
h Rate)  

รคาดการณป์

สนอแนะกรณี
กรณีศึกษาเปรี
e Middle) แ
ารณาเพียง 8 

ณสีายทางทีข่า
ณสีายทางต่อเนื
ณสีายทางต่อเนื
ณสีายทางหลกั
ณสีายทางรองบ
ณสีายทางบรร
ณสีายทางอยู่ร
ณทีางเลี่ยงเมอื

รณม์หาวิทยาลัย

รูปที่ 7-2 หน้า

สํารวจปริมาณ

ารวจปริมาณ
จราจรรวมย้อน

ปริมาณจราจร

ณีศึกษาของส
รียบเทียบกับ
ละกรณีมีสาย
 กรณี ดังน้ี 

ดช่วง (Missin
น่ือง 1 ด้าน (1
น่ือง 2 ด้าน (
กบรรจบทาง 3
บรรจบทาง 3
จบทาง 4 แย
ะหว่างทางแย

อง (Bypass) 

โครงการพัฒนา

ย  

 

าต่างการใช้งา
 

ณจราจรย้อนห

ณจราจรแจง
นหลัง 5 ปี สาํ

บนสายทางที่

ายทางที่ไม่มีก
สายทางจริงใ
ยทางตัดผ่าน 

ng Link)  
1-Side Cont
2-Side Cont
3 แยก (3-Wa
3 แยก (3-Way
ก (4-Way In
ยก (2-Side In
 

าระบบสารสนเท

านระบบ TIM

หลังสู่ระบบที่พั

งนับแยกปร
าหรับใช้ในการ

ไม่มีการสํารว

การสํารวจจํา
นระบบ Road
 (2-Side Mid

tinuous) 
tinuous) 
ay Intersecti
y Intersectio
tersection) 

ntersection)

ทศด้านอํานวยค

S 

พัฒนาขึ้น 

ระเภทย้อนห
รจัดทํารายงาน

วจ 

าแนกเป็น 10
dNet พบว่า ก
ddle) มีโอกาส

ion (Major R
on (Minor R
 
 

ความปลอดภัย (

หลังเป็นจําน
นอัตราการเจริ

0 กรณีศึกษา 
กรณีมีสายทา
สเกิดขึ้นได้น้อ

Road)) 
oad)) 
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นวน 3 ปี  
ริญเติบโต

 เน่ืองจาก
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เก็บข้อมูลทา
ราะห์ความสั
าสายทางใดคื
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โครงการพัฒนา

ย  

นสายทางที่ไม
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รับปรุงรูปแบบ

าเนินการแก้ไขแ
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เปรียบเทียบช
ังหวัด 

ภาค 
สายทาง 

รวิเคราะห์จุด
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บบการวิเคราะ

วงใช้งานอยู่ใน
สกัดข้อมูลสาย
 เพ่ือเป็นข้อมู

(ระยะท่ี 1) 

7-10 

อมูลหลัก 
างเดียวกัน 
อมูลที่มา 
ฐานข้อมูล 
าณจราจร  

ทั้งภายใน 

อุบัติเหตุ 

สิทธิภาพ  
วนบุคคล  

กอบด้วย 

ะห์  

นปัจจุบัน  
ยทางชนิด 
มูลพ้ืนฐาน



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 
 

 
ข้อมูลสา
ปัญหาแล
 
 

 
 

 

 ใ
เครื่องมือ
การอบรม
 

 
คัดเลือก
กลุ่มตัวอ
  

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

รูปที

7.3.3  การปร

ที่ปรึกษาได้
ารสนเทศ เพ่ือ
ละแนวทางกา

 1)   ผู้ใช้
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ย่างคือผู้ใช้งา

นายน ถึง เดือน
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อสามารถระบ
ประกอบด้วย 

ศัยแบบสอบ
กรมทางหลวง

บ HAIMS ที่ป
จริงเท่าน้ัน โด

(ระยะท่ี 1) 

7-11 

ับบริการ 
บุประเด็น
 

บถามเป็น
งที่เข้ารับ 

ปรึกษาได้
ดยคิดเป็น



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

 โ
ระบบ H
และยังไม
 

 
 

 
ทั้งในมุม
ระดับผู้บ
แบบสอบ
 

 

 
เก่ียวกับป
 

 โ
ของระบ
ไม่มีผู้ที่ไม
 

 

ในการเข้

 

 
 
สถานกา
อัจฉริยะ
กับมูลนิธิ
ที่อยู่ในค
 

 
 
Service 
เคลื่อนที่
องค์ประ

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

โดยสรุป ผู้ใช้
HAIMS คิดเป็น
ม่พึงพอใจต่อภ

7.3.3.2 การป

เพ่ือให้การป
มองของผู้ปฏิ

บริหารที่เป็นผู้
บถามเป็นเคร่ือ

จากการสํารว
ประสิทธิภาพ

โดยสรุป ผู้ใช
บบ HAIMS ร้
ม่พึงพอใจหรอื

7.3.3.3 แนวท
ที่ปรึกษาได้ด
้าใช้ระบบ HA
 

1) คว
2) ระ
3) กา
4) กา

7.3.4  การพั
ที่ปรึกษาได้ด
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กอํานวยความ

านักอํานวยคว
โดยที่ปรึกษ
เล็ต ด้วยวิธีต่า

กพาได้ดี หรือมี
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ที่/ บุคลากร/ 
น รวมจํานวน

รณม์หาวิทยาลัย
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กรมทางหลว
ะเอียดต่อไปน้ี
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าท่วม ข้อมูลง
ลาง ของกรมท
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ายอากาศ (Air
 (2556) 

ะสิทธิภาพ แ
ยความปลอดภั

  

Precision Air 

System) 

stem) 

ntal Monito

ntrol System

ทศด้านอํานวยค

ทุกอย่างไม่ขา

รือเกิดเหตุการ

พิวเตอร์เกิดค
รียกว่า Air F
พ่ือไม่ให้เกิดค
หตุการณ์ไฟดับ

ระบบเตือนคว

r Flow) 

ละมีความปล
ภัย ประกอบด้ว

 Conditionin

oring System

m) 

ความปลอดภัย (

าดหายไป จึงต

รณ์ที่ไม่คาดคิ

วามร้อนเป็น
Flow และภา
ความร้อนกับ
บ 

วันไฟหรือไฟไ

 

ลอดภัยต่อก
วย 10 รายการ

ng System)  

m : EMS) 

(ระยะท่ี 1) 
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ต้องมีการ 

ด 

นแอร์ที่ถูก
ายในห้อง 
บอุปกรณ์ 

ไหม้ระบบ  

ารใช้งาน  
ร ดังน้ี 
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1) ระบบไฟ
1.1)  ราย
การจัดวา

1.2)  ระ
กําลังไฟ
96,000 

1.3)  ติด
ที่ตู้ไฟฟ้า

1.4)  เดิ
ขนาด 3
Case Ci
โดยเดินส

1.5)  ติด

1.5
1.5
ควบ

       1.5
ควบ

1. 5
ติดต

         1.5
และ

1.6) ติดต

1.7) ติดต
เพ่ือจ่ายก
คอมพิวเต

1.8)  ติด

ส่ง ในจุฬาลงกร

ฟฟ้า (Electri
ยละเอียดรูปแ
างตู้ไฟฟ้าภาย

ะบบไฟฟ้าต้อ
ฟ้าต่อเน่ือง (
BTU/Hr และ

ดต้ังเมนสวิตซ์
าหลักของอาค

ดินสายไฟฟ้าจ
P 200 AT ที่
rcuit Breake
สายใหม่ในทอ่

ดต้ังตู้ไฟฟ้า ED

5.1)  เมนสวิตซ์
5.2) สวิตซ์ตัด
บคุมเครื่องปรั

5.3) สวิตซ์ตัด
บคุมด้าน Inp

5. 4)  อุปกรณ์
ต้ังที่ตู้ EDB 

5.5) อุปกรณ์ป
ะหลอดไฟเพ่ือ

ต้ังตู้ OUB (O

ต้ังตู้ไฟฟ้า UL
กระแสไฟฟ้าใ
ตอร์ 

ดต้ังตู้ไฟฟ้า EL

รณม์หาวิทยาลัย

cal System
แบบระบบไฟฟ
ยในห้องศูนย์ค

องสามารถรอ
(UPS) ขนาด 
ะเต้ารับไฟฟ้า 

ตัดตอนอัตโน
คาร 

จากเมนสวิต
ที่ตู้ไฟฟ้าหลักข
er) ขนาด 3P
อหรือรางร้อยส

DB ประกอบด้

ซ์ตัดตอนอัตโนมั
ดตอนอัตโนมั
รับอากาศแบบ

ดตอนอัตโนมั
put เครื่องจ่าย

ระบบป้องกันไ

ประกอบ เช่น บ
อแสดงสถานะ

Output UPS 

LC1, ULC2 (U
ให้วงจรย่อยข

LC (Emergen

โครงการพัฒนา

ย  

m) 
ฟ้า โดยจัดทํา
คอมพิวเตอร ์ 

องรับโหลดได้
 30 KVA แล
 รวมทั้งระบบ

นมัติ (MCCB : 

ตซ์ตัดตอนอัต
ของอาคาร ไ
P 200 AT ข
สาย) 

ด้วยอุปกรณ์ดั

มัติ (MCCB : M
ัติ (CB : Circ
บควบคุมความ

มัติ (CB : Circ
ยกําลังไฟฟ้าต่

ไฟฟ้ากระชาก (

 บัสบาร์, ดิจิตอ
ะ 

 Board) สําหรั

UPS Load Ce
ของเต้ารับไฟฟ

ncy Load Ce

าระบบสารสนเท

แบบ Single 
 

ด้ตามความต้
ะเคร่ืองปรับ
ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่

 Mold Case 

ตโนมัติ (MCC
ปยังเมนสวิต
ของตู้ไฟฟ้า E

ังต่อไปน้ี 

Mold Case Circ
cuit Breaker)
มช้ืน ขนาด 9

cuit Breaker)
ต่อเน่ืองขนาด 

(Surge Protec

อลมิเตอร์เพ่ือวั

รับระบบ 2xU

enter) สําหรับ
ฟ้าให้วงจรย่อ

enter)  

ทศด้านอํานวยค

 Line Diagra

้องการ ซึ่งได้
อากาศแบบค
จําเป็นสําหรบั

 Circuit Break

CB : Mold C
ซ์ตัดตอนอัตโ
EDB (ติดต้ังใ

cuit Breaker) ข
) ขนาดตามค
6,000 BTU/

) ขนาดตามค
 30 KVA   

ction System) 

ัดแรงดัน, กระ

UPS 30 KVA 

บรับไฟจากขา
อยของเต้ารับไ

ความปลอดภัย (

am แบบแสดง

ด้แก่ ระบบเค
ควบคุมความ
บห้องศูนย์คอม

ker) ขนาด 3P

Case Circuit 
โนมัติ (MCCB
ใหม่ในห้อง F

ขนาด 3P 200AT
ความเหมาะส
Hr 

ความเหมาะส

 ขนาดไม่น้อยก

แส, ปริมาณกา

  

ออกของ UPS
ไฟฟ้า ภายใน

(ระยะท่ี 1) 
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งตําแหน่ง

ครื่องจ่าย
ช้ืนขนาด 
มพิวเตอร์ 

P 200 AT  

 Breaker)  
B : Mold 
Facilities  

AT      
สมสําหรับ

สมสําหรับ

กว่า 40 kA 

ารใช้ไฟฟ้า

S 30 KVA  
นห้องศูนย์
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eport) 
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1.9)  ติด
เต้ารับไฟ
(Lockabl
สําหรับร
Rack สา
(Ground)
หรือดีกว
(Branch
1.10)  ว
ให้วงจรย
 

1.11)  ติ
ค่าความส
 

1.12)  ติ
หลอดไฟ

1.13)  ติ
ทั้งหมด ร

2) ระบบพื้น
 
 

2.1)  ติด
(Ramp) 

 

2.2)  ระ
อาคารไม

 

3) ระบบสํา
 

3.1)  ติด
3.2)  ติดตั
Battery โ
หรือสูงกว

3.3)  ระ
ไฟฟ้าที่ข
แบตเตอรี

 

ส่ง ในจุฬาลงกร

ดต้ังวงจรย่อยข
ฟฟ้าแบบชนิด
le Power Rec
ะบบไฟฟ้าที่ใ
ายเป็นชนิด T
) หรือดีกว่า ห
ว่า การเดินส
 Circuit Brea
วงจรย่อยของ
ย่อยให้เดินสาย

ติดต้ังโคมไฟฟ
ส่องสว่างภายใน

ติดต้ังโคมไฟ
ฟแบบ Haloge

ติดต้ังระบบ G
 รวมทั้งโครงข

นยกสําเร็จรูป

ดต้ังระบบพ้ืนย
 หรือแบบขั้นบ

ะบบพ้ืนยกสํา
ม่น้อยกว่า 40 

ารองไฟฟ้าอัต

ดต้ังระบบเคร่ือ
ต้ังฐานกระจายน
โดยการออกแบ
ว่า 

บบจ่ายกําลังไ
ขนาดโหลดเ
รี่บรรจุสําเร็จภ

รณม์หาวิทยาลัย

ของเต้ารับไฟ
ดคู่ (Univers
ceptacle-Pow
ใช้กับเคร่ืองคอ
THW ขนาดส
หรือสายไฟฟ้า
สายป้อนจ่าย
aker) ของตู้ไฟ
งระบบไฟฟ้าท
ยจาก สวิตช์ตั

ฟ้าแสงสว่างใ
นห้องไม่น้อยกว

ฟ้าฉุกเฉินภ
en  

Grounding สํ
องตู้ Rack เข้

ป (Raised Fl

ยกสําเร็จภายใ
บันได (Step)

าเร็จรูป (Rais
 ซม. สําหรับห

ตโนมัติ (UPS 

องจ่ายกําลังไฟ
นํ้าหนักใต้พ้ืนย
บ และติดต้ังฐา

ไฟฟ้าต่อเน่ือง
เต็มกําลัง 0.
ภายใน หรือภ

โครงการพัฒนา

ย  

ฟฟ้าภายในห้อ
sal Duplex R
wer Plug) โดย
อมพิวเตอร์แม
สายไฟฟ้า 2 x
เป็นชนิด VCT
ยไฟฟ้าให้วงจ
ฟฟ้า ULC 
ทั่วไป เช่น ระ
ตัดตอนอัตโนมั

ใหม่ภายในห้
ว่า 500 LUX โ

ายในห้องศูน

สําหรับศูนย์คอ
ข้ากับขาต้ังขอ

loor System

ในห้องศูนย์ค
)    

sed Floor S
ห้องเครื่องแม่

 System) 

ฟฟ้าต่อเน่ือง 
ยก เพ่ือรองรับน
านกระจายนํ้าห

ง (UPS) ขนาด
8 pf. ได้ไม่น้
ภายนอก เครือ่

าระบบสารสนเท

องศูนย์คอมพิว
Receptacle) 
ออกแบบใช้ง
ม่ข่าย (Serve
x 4 ตารางมิล
T แบบ 3 Core
จรย่อยให้เดิ

ะบบไฟฟ้าแส
มัติ (Branch C

ห้องศูนย์คอม
โดยติดต้ังโคมส่

นย์คอมพิวเต

อมพิวเตอร์ โ
งพ้ืนยก 

m) 

อมพิวเตอร์ เ

System) พร้อ
ข่าย ห้อง NO

 (UPS) ติดต้ังภ
นํ้าหนักของเครื
หนักน้ันต้องได้

ดไม่ตํ่ากว่า 30
น้อยกว่า 10
องจ่ายกําลังไฟ

ทศด้านอํานวยค

วเตอร์ (ห้อง 
 และเต้ารับไ
านไม่เกิน 1 

er) และอุปกร
ลลิเมตร, 1 x
e ขนาดสายไฟ
นสายจากสวิ

สงสว่าง การเด
Circuit Break

พิวเตอร์ ตาม
องสว่างชนิด F

ตอร์ ขนาดไม

โดยต่อเช่ือมโ

เต็มพ้ืนที่ พร้อ

อมอุปกรณ์ปร
OC และห้อง F

ภายในห้องศูน
รื่องจ่ายกําลังไฟ
ด้รับการรับรอง

0kVA / 24kW
 นาทีต่อเน่ือ
ฟฟ้าต่อเน่ือง (

ความปลอดภัย (

Facilities) ซึ่
ไฟฟ้าแบบชนิ
เต้ารับต่อ 1 
ณ์เครือข่ายซึ่ง

x 2.5 ตารางมิ
ฟฟ้า 4 ตาราง
วิตช์ตัดตอน

ดินสายป้อนจ
ker) ของตู้ไฟ

มตําแหน่งที่เ
Fluorescent 3

ม่น้อยกว่า 2 

ครงของอุปก

อมทางขึ้นแบบ

ระกอบ ยกสู
Facilities 

นย์คอมพิวเตอ
ฟฟ้าต่อเน่ือง (U
แบบจากภาคีวิ

W UPS สามา
องที่ full loa
(UPS)  

(ระยะท่ี 1) 
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งแบ่งเป็น
นิดล็อคได้ 
วงจรย่อย 
งรวมทั้งตู้ 
มิลลิเมตร 
มิลลิเมตร  
อัตโนมัติ  

จ่ายไฟฟ้า 
ฟ้า ELC 

เหมาะสม  
3 x 36 W  

 x 50 W 

รณ์ไฟฟ้า

บทางลาด 

สูงจากพ้ืน

อร์ 
UPS) และ 
วิศวกรโยธา

รถสํารอง
ad พร้อม
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4) ระบบเครื
 
 

4.1)  ติ
ในการทํ
ไหลเวียน
และ 50 

4.2)  เค ื
สําหรับใช

5) ระบบตร
5.1)  ติ ด
สายเคเบิ
พ้ืนที่สําคั

6) ระบบดับ
 

6.1)  ติด
คอมพิวเต

7) ระบบเฝ้
 
 

7.1)   ติด
ระบบดังก
 ไปยังโทร
Service : 
เพ่ือสาม
ผ่านระบบ

7.2)  สา
Service 

7.3)  ต้อ
- 
- 

- 
- 

- 

 
 

ส่ง ในจุฬาลงกร

รื่องปรับอาก

ดต้ังเคร่ืองป
าความเย็นรว

น 4,500 CFM แ
 ±5% RH รว

รื่องปรับอาก
ช้กับระบบไฟฟ

รวจจับการรัว่
ดต้ั งระบบต
บิลติดต้ังบริ เว
คัญ ทั้งน้ีเมื่อเกิด

บเพลิงอัตโนมั
ดต้ังระบบดับ
ตอร์   

าดู และแจ้งเ

ดต้ัง อุปกรณ์ระ
กล่าวจะทํากา
รศัพท์เคลื่อนท
 SMS) ตลอด 
ารถนํากลับม

บเครือข่ายคอมพ

มารถตรวจสอ
 : SMS) ไปยัง

องตรวจจับควา
ตรวจจับ และ
ตรวจจับ แล
แบบควบคุมค
ตรวจจับ และ
ตรวจจับ แล
ของน้ํา 
ตรวจจับ แล
ประตูอัตโนมัต

รณม์หาวิทยาลัย

าศแบบควบค

ปรับอากาศแ
วม (Total co
และสามารถคว
มทั้งอุปกรณต์

าศแบบควบค
ฟ้า 50 เฮิร์ท 

วซึมของน้ํา (W
รวจจั บการ
วณใต้พ้ืนยกภ
ดการร่ัวซึมอุปก

มัติ (Fire Sup
บเพลิงอัตโนมั

เตือนอัตโนมัติ

ะบบเฝ้าดู และ
ารส่งสัญญาณ
ที่ของผู้ดูแลห
 24 ช่ัวโมง 
มาวิเคราะห์หา
พิวเตอร์  

อบ และแจ้งเตื
งโทรศัพท์มือถื

ามผิดปกติขอ
ะส่ง Alarm Me
ละส่ ง Alarm 
ความช้ืน 
ะส่ง Alarm Mes
ละส่ง Alarm 

ละส่ง Alarm M
ัติ 

โครงการพัฒนา

ย  

คุมความชื้น 

แบบควบคุม
ooling capa
วบคุมอุณหภูมิ
ต่างๆ ที่จําเป็น

คุมความชื้นจ
  

Water Leak
รรั่ วซึ มของน
ภายในห้องศูน
กรณ์ตรวจจับจะ

ppression S
มัติภายในห้อ

ติ (Environm

ะแจ้งเตือนอัตโน
แจ้งเตือนไปยั

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อ
รวมทั้งบันทึก
าสาเหตุความผิ

ตือนเมื่อเกิดค
ถือของผู้ใช้งาน

องอุปกรณ์ต่าง
essage เมื่อเกิด
 Message เมื่ อ

ssage เมื่อเกิดค
 Message เมื่ อ

Message เมื่อ

าระบบสารสนเท

(Precision A

ความช้ืน ช
city) ได้ไม่น้อ
มิและความช้ืน
นสําหรับการใ

จะต้องเป็นรุ่น

k Detection
นํ้ า (Water L
นย์คอมพิวเต
ะต้องสามารถต

System) 
งศูนย์คอมพิว

mental Mon

นมัติ โดยเมื่อเ
ังชุดควบคุมผ่
องโดยอัตโนมั
กเหตุการณ์ 
ผิดปกติได้ และ

ความผิดปกติใ
นโดยอัตโนมติั

ๆ ได้ดังน้ี 
ดความผิดปกติข
อเกิดความผิด

ความผิดปกติขอ
อเกิดความผิด

เกิดความผิดป

ทศด้านอํานวยค

 Air Conditio

นิด Air Coo
อยกว่า 96,0

นภายในห้องให้
ใช้งานได้อย่าง

นมาตรฐานขอ

n System) 
Leak Detector
ตอร์ (ห้องเครื่
ตรวจจับและแจ้ง

วเตอร์ และใ

nitoring Sys

กิดความผิดปก
านระบบเฝ้าดู
ัติในรูปของข้อ
 วันและเวลา
ะยังสามารถทํา

นรูปของข้อค
ติ 

ของระบบเคร่ือง
ดปกติของระ

องระบบดับเพลิง
ดปกติของระบ

ปกติของระบ

ความปลอดภัย (

oning Syste

oled มีความ
00 BTU ที่ป ิ
้อยู่ในสภาวะ 2
งสมบูรณ์  

องผู้ผลิตที่ออ

r) ชนิ ดตรวจ
รื่องแม่ข่าย) ซึ
งเตือนได้อย่างแ

ใต้พ้ืนยกของ

stem) 

กติของอุปกรณ
ดูและแจ้งเตือน
อความ (Short
าที่เกิดเหตุกา
าการตรวจสอบ

วาม (Short M

งจ่ายกําลังไฟฟ้
ะบบเคร่ืองปรั

งอัตโนมัติ 
บบตรวจจับก

บบควบคุมการ

(ระยะท่ี 1) 

8-9 

em) 

สามารถ 
ริมาณลม
22 ± 1 ºC  

กแบบมา 

จจั บด้ วย 
ซึ่ งถือเป็น 
แม่นยํา 

ห้องศูนย์

ณ์ต่างๆ ขึ้น  
นอัตโนมัติ 
t Message 
ารณ์น้ันๆ  
บระยะไกล 

Message 

ฟ้าต่อเน่ือง 
รับอากาศ 

การรั่ วซึม 

รเข้า-ออก 
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ตารางที่ 8

1. ระบบไ
2. พ้ืนยกส
3. ระบบสํ
4. ระบบเค
System) 
5. ระบบต
6. ระบบดั
7. ระบบเฝ
8. ระบบค
9. ระบบก
10. ปรับป

 

 
แยกกันให
ละเอียดสู
ดังแสดงใน
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

8) ระบบคว
8.1)  ติด
ทางเข้า-
แบบใช้ลา

9)  ระบบกล้
9.1)  ติดตั

10) ปรับปรงุ
10.1)  ร
10.2)  ป

8-2 ประมาณก

ฟฟ้า (Electrica
สําเร็จรูป (Raise
สํารองไฟฟ้าอัตโ
ครื่องปรับอากา
  
ตรวจจับการร่ัวซึ
ดับเพลิงอัตโนมัติ
ฝ้าดูและแจ้งเตือ
ควบคุมการเข้าอ
กล้องวงจรปิด (C
ปรุงห้องเครื่องแ

8.2.2 การปรั
ระบบสารสน
ห้บริการ 3 ระ
สูง (High Defin
นรูปที่ 8-6 โดย

 Redund
ต้องรออ
ทดแทนไ

ส่ง ในจุฬาลงกร

วบคุมการเข้า
ดต้ังระบบควบ
-ออกประตูห้อ
ายน้ิวมือ หรือแ

ล้องโทรทัศนว์
ต้ังระบบกล้องโท

งห้องเครื่องแ
ายละเอียดรปู

ปรับปรุงห้องเค

การค่าใช้จ่ายใ

al System) 
ed Floor Syst
โนมัติ(UPS Sys
าศแบบควบคุมค

ซึมของน้ํา (Wat
ติ (Fire Suppre
อนอัตโนมัติ (En
ออกอัตโนมัติ (A
CCTV System
แม่ข่าย  (Civil W

รับปรุงเครื่อง
นเทศของสํานั
บบ ได้แก่ HA

nition) 1 ตัว แ
ยแต่ละเครื่องไ

dancy : กรณี
ะไหล่หรือช่า
ได้ 

รณม์หาวิทยาลัย

าออกอัตโนมัติ
บคุมการเข้า-
องเคร่ืองแม่ข
แบบลายน้ิวมือ

วงจรปิด (CCT
ทรทัศน์วงจรปิ

แม่ข่าย  (Civi
ปแบบงานสถา
ครื่องแม่ข่ายให

ในการปรับปรุง

รายการ 

tem)  
tem) 
ความชื้น (Preci

ter Leak Syste
ession System
nvironmental
Access Contro
) 

Work) 
รวม 

งแม่ข่าย 
ักอํานวยควา

AIMS TIMS และ
และเครื่องให้บ
ไม่มีการทํางาน

ณีที่เครื่องให้บ
งมาซ่อม จะท

โครงการพัฒนา

ย  

ติ (Access C
-ออกประตูอัต
ข่าย และห้อง
อ + บัตร และก

TV System
ดภายในห้องศนู

il Work) 
าปัตยกรรมแล
ห้สามารถรอง

งห้องแม่ข่าย 

ision Air Cond

em) 
m) 
l Monitoring S
ol System) 

มปลอดภัยใน
ะ BHS (เว็บไซต
บริการแผนที่แบ
นทดแทนกัน ซึ่

บริการเคร่ืองใด
ทําให้ต้องหยุด

าระบบสารสนเท

Control Syst
ตโนมัติภายใน
 Facilities โด
การเปิดประตูอ

s) 
นย์คอมพิวเตอร

ละกั้นห้อง 
งรับอุปกรณ์ที่

 

ditioning 

 System : EMS

นปัจจุบัน ประ
ต์ของสํานักฯ)
บบความละเอี
งก่อให้เกิดปัญ

ดเครื่องหน่ึงเกิ
ดให้บริการ เนื

ทศด้านอํานวยค

tem) 
นพ้ืนที่ห้องศู
ดยกําหนดให้
ออกจากห้องเป็

ร์ (ห้องเครื่องแ

ติดต้ังเพ่ิมเติม

หน่วย จ

ระบบ 
ระบบ 
ระบบ 

ระบบ 

ระบบ 
ระบบ 

) ระบบ 
ระบบ 
ระบบ 
งาน 

6

ะกอบด้วยเครื
) และเคร่ืองให้
ียดทั่วไป (Sta
ญหาดังน้ี 

กิดความเสียห
น่ืองจากเครื่อ

ความปลอดภัย (

นย์คอมพิวเต
ห้การเปิดประ
ปนแบบใช้ปุ่มก

แม่ข่าย และห้อง

ม 

จํานวน 
ราคาป

(บ
1 1
1 
1 

1 
1

1 
1 
1 
1 
1 
1 1

6,270,000 บาท

รื่องให้บริการ
ห้บริการแผนที่
andard Definit

หาย เช่น ฮาร์
งอ่ืนไม่สามาร

(ระยะท่ี 1) 

8-10 

ตอร์ประตู
ตูเข้าเป็น

กดออก 

ง NOC)  

ประมาณ 
บาท) 

1,500,000 
500,000 
600,000 

1,000,000 
100,000 
800,000 
120,000 
50,000 

100,000 
1,500,000 
 

 3 เครื่อง 
แบบความ
tion) 1 ตัว  

ร์ดแวร์เสีย 
รถทํางาน
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(Private 
ผ่านทาง
ทรัพยาก
จากความ
จําเป็นต้อ
งานจะช่ว
 

HA

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

 Load Bal
จะต้องรบั

 Ease of 
ที่ทํางาน

 Security 
 Storage

 

รูป

ในการแก้ไข
 Cloud Syste
เครื่อข่ายอินเ
รในการประม
มคิดและบริกา
องมีความรู้ในเ
วยลดภาระต่าง

 Redund
การทํา V
Virtual M
ก็ยังมีอีก

 Load Ba
Virtual M
ก็สามารถ

 Ease of 
บนเครื่อง

 Security
ทําให้มีคว

AIMS

ส่ง ในจุฬาลงกร

lancing : กรณีที
บโหลดงานหน

f Maintenan
ต่างกันบนหล
: ผู้ใช้สามารถเข้

e : ไม่มี Stora

ปที ่8-6 ภาพรว

ขปัญหาข้ าง
em) ดังแสดงใ
เทอร์เน็ต ที่ให
มวลผลให้กับผู้
ารของเวอร์ชวล
เชิงเทคนิคสําห
งๆ ได้ดังน้ี 

ancy : เปลี่ย
Virtual Mach
Machine ของ
เครื่องที่ทํางาน

alancing : จัด
Machines ใน
ถเพ่ิมเครื่องให้

 Maintenanc
งให้บริการใดๆ

y : ผู้ใช้จะต้อ
วามปลอดภัยเ

TIMS

รณม์หาวิทยาลัย

ที่มีการเรียกใช้
นักแต่เครื่องเดี

ce : มีความ
ลายเครื่อง 
ข้าถึงตรงยังแต่ล
age กลางสําห

วมเครื่องแม่ขา่

ต้น ที่ ปรึกษ
ในรูปที่ 8-7 ซึ่
ห้บริการใดบริ
้ต้องการใช้งาน
ลไลเซช่ัน (Virs
หรับตัวพ้ืนฐาน

ยนฮาร์ดแวร์เ
hine โดยมีอย่
งเครื่องเหล่านี
นทดแทนกันได

ดหาและติดต้ั
หลายๆ เครื่อ
้บริการได้อีก 

e : ดูแลง่ายกว
ๆ ก็ได้ 

องใช้งานผ่าน
เพ่ิมขึ้น  

S

โครงการพัฒนา

ย  

ช้งานจํานวนมา
ดียว ไม่มีการก

ยากลําบากใน

ละเคร่ืองให้บริก
หรับใช้งานร่วม

ายของสํานักอํ

ษาได้ เสนอรู
ซึงระบบคลาวด
ริการหน่ึงกับผู้
นน้ัน การประ
sualization) แ
นการทํางานข

เป็นเคร่ืองให้
างน้อย 2 ตัว
น้ี หลายๆ ชุด
ด้ 

ต้ังอุปกรณ์ Lo
องให้บริการ เ
 

ว่า บริการย่อย

นทาง Load B

BHS

Users

าระบบสารสนเท

ากพร้อมๆ กัน 
กระจายงานแ

นการดูแลระ

การได้ ไม่มีตัวป้
มกันระหว่างห

านวยความปล

รปแบบการใ
ด์เป็นลักษณะ
ผู้ใช้ (Users) โ
ะมวลผลแบบค
และเว็บเซอร์วิ
องระบบฯ น้ัน

ห้บริการขนา
วขึ้นไป แล้วสํ
ด หากมีเครื่อ

oad Balance
เมื่อมีความต้อ

ยๆ ต่างจะกลา

Balancer เท่า

Ma

ทศด้านอํานวยค

 มายังบริการห
แบ่งโหลดกันไป

บบ เน่ืองจาก

ป้องกันความปล
หลายๆ เครื่อง

ลอดภัยในปัจจุ

ใ ช้ งานผ่ านร
ะการทํางานขอ
โดยผู้ให้บริกา
คลาวด์ เป็นลัก
วิส (Web Serv
น ซึ่งการนําระ

ดใหญ่ขึ้นพร้
าเนาระบบให้

องให้บริการเค

er  เพ่ือกระจ
องการรับโหล

ายเป็น Virtua

าน้ัน ไม่มีการ

ap HD

ความปลอดภัย (

หน่ึงเครื่องให้บ
ปยังเคร่ืองอ่ืน

กต้องดูแลหล

ลอดภัยทางเครื
งให้บริการ 

จบัุน 

ระบบคลาวด
องผู้ใช้งานคอ
าร (Admin) จ
กษณะที่พัฒนา
vice) โดยผู้ใช้
ะบบคลาวด์ส่ว

ร้อมซอฟต์แว
ห้บริการต่างๆ
ครื่องใดเครื่อง

จายโหลดไปยั
ดที่สูงขึ้นอีกใ

l Machine ที่

รเข้าถึงตรงยั

Map S

(ระยะท่ี 1) 
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บริการน้ัน  ๆ
นๆ 

ลายระบบ 

อข่าย 

 

ด์ส่ วนตัว  
มพิวเตอร์
จะแบ่งปัน
าขึ้นต่อมา
้งานน้ันไม่

วนตัวมาใช้

วร์สําหรับ 
ๆ ไปอยู่ใน 
งหน่ึงเสีย  

ยังหลายๆ 
ในอนาคต 

ทํางานอยู่

ยังบริการ  

SD
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ตารางที่ 8

1. Cloud
2. Load 
3. Stora
4. Netw
5. Longd
6. ค่าติด

หมายเหตุ :  

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบันการขนส

 Storage 
Virtual M
 

รูปที่ 8-7 ภา

ที่ปรึกษาได้ป
ร ดังแสดงในต

8-3 ประมาณก

d Server 
 Balancer 
ge (20 TB) 

work Equipmen
do Box HD 2nd
ต้ัง และบริการ 1

 ควรพิจารณางบ
 * เกณฑ์ราคาก
ครุภัณฑ์คอมพิวเต
ควรเกินร้อยละ 15

HAIM

BHS

ส่ง ในจุฬาลงกร

 : จัดหา Stora
Machine  

าพรวมเครื่องแ

ประมาณราคาใ
ตารางที ่8-3 

การค่าใช้จ่ายใ
รายการ 

nt 
d box 
1 ปี 

รวม 
บประมาณในการบํารุง
กลาง และคุณลักษ
ตอร์ประเภทฮาร์ดแว
5 ของสัญญาซื้อขาย

MS TIMS

S

Storage

Cloud Serv

รณม์หาวิทยาลัย

age กลางสําห

แม่ขา่ยของสําน

ในการติดต้ังร

ในการติดต้ังระ

งรักษาครุภัณฑ์คอมพ
ษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
วร์ต่อปีโดยเฉลี่ยไม่
ย 

S

e

ver 1

โครงการพัฒนา

ย  

หรับใช้งานร่วม

นักอํานวยควา
 

ระบบ Private

ะบบ Private C
หนว่
เครือ่
เครือ่
เครือ่
เครือ่
ชุด

เหมาจ

พิวเตอร์ประเภทฮาร์ด
ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
มค่วรเกินร้อยละ 8 

HAIMS

BHS

Load 

U

Clo

าระบบสารสนเท

มกันระหว่างห

มปลอดภัยผน

e Cloud Syst

 Cloud System
วย จ
อง 
อง 
อง 
อง 
ด 
จ่าย 

ดแวร์ และซอฟต์แวร์
งกระทรวงเทคโนโล
 ของสัญญาซื้อขาย 

TIMS

Balancer

Users

oud Server 2

ทศด้านอํานวยค

หลายๆ เครื่อง

นวกกับระบบค

em ซึ่งประกอ

m 
จํานวน 

2 
1 
1 
1 
1 
- 

4,400,000 บาท
ร์ประยุกต์ ปีละ 120,0
ยีสารสนเทศและกา
 และประเภทซอฟต

Map HD 2

ความปลอดภัย (

งให้บริการ แล

 
คลาวด์ส่วนตัว 

อบด้วยรายกา

ราคาประมาณ
1,200,00
500,00
500,00
200,00

1,000,00
1,000,00

ท 
000 บาท* (ต้ังแต่ปทีี่
ารส่ือสาร (2553) ค
ต์แวร์ประยุกต์ต่อปี

Map HD 1

2

(ระยะท่ี 1) 

8-12 

ละหลายๆ 

 
 

ารทั้งหมด  

ณ (บาท) 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

ที่ 2 เปน็ต้นไป)   
ค่าบํารุงรักษา 
ปี โดยเฉลี่ยไม่



รายงานฉบ
(Final Re

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บับสมบูรณ์ 
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   สถาบันการขนนส่ง ในจุฬาลงก
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กรณ์มหาวิทยาลั

ภาค

โครงการพัฒนา

ลัย 

 

คผนว
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วก ก

ทศด้านอํานวยค
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ความปลอดภัย (

 

(ระยะท่ี 1) 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

1) 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

ลักษณะร
 
 

นส่ง ในจุฬาลงก

รถยนต์นั่งสว่

โ

กรณม์หาวิทยาลั
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ทศด้านอํานวยค
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ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

ก - 1  
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ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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าระบบสารสนเท

นวก 
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ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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(ข้อมูลการสั่งส
Type 
L INT4 

1) 
 
 
 

1) 

ERIOD (ข้อมูล
Type 
L INT4 

1) 
 

 

โครงการพัฒนา

ลยั           

สํารวจ) 
Descrip
idpk 
รหัสกําห
รหัสสถา
รหัสงวด
ปีที่สํารว
งวดที่สาํ
วันที่กําห
วันที่สั่งส
วันที่แก้ไ
ผู้แก้ไข 
สถานะข
การแก้ไ
บัททึก 
id 
 

ลการสั่งสาํรว
Descrip
idpk 
ปีสํารวจ
รหัสงวด
สถานะข
วันที่ที่สั่ง
ผู้สั่ง 
วันที่แก้ไ

าระบบสารสนเท

                      

ption 

หนดการสํารว
านี 
ดสํารวจ 
วจ 
ารวจ(1, 2, 3, 
หนดสํารวจ 
สํารวจ 
ไข 
 
ของข้อมูล 
ขปรับปรุง 

 

จ) 
ption 

จ 
ดสํารวจ 
ของข้อมูล 
ัง 

ไข 

ทศด้านอํานวยค

                      

วจ 

 4) 

ความปลอดภัย (

                      

I
P
 
F
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
P
 
 
 
 
F
 

(ระยะท่ี 1) 

        ค - 6 

ndex 
PK 
 
FK 
FK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ndex 
PK 
 
 
 
 
FK 
 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

           ส

ตารางที ่
Field N
COUNT
SCHED
PERIOD
COUNT
VEH_CA
SURVEY

 

ค่าของช่ว
ค

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบนัการขนส

 ค-11 TIMS_
Name 
T_ID 
ULE_ID 

D 
T _BOUND 
AT 
Y_COUNT 

วงเวลา (PERO
ค่า 
0 00:00 
1 01:00 
2 02:00 
3 03:00 
4 04:00 
5 05:00 
6 06:00 
7 07:00 
8 08:00 
9 09:00 
10 10:00 
11 11:00 
12 12:00 
13 13:00 
14 14:00 
15 15:00 
16 16:00 
17 17:00 
18 18:00 
19 19:00 
20 20:00 
21 21:00 
22 22:00 
23 23:00 

ส่ง ในจุฬาลงก

_COUNT (จําน
Data
INT4
INT4
BYT
BYT
INT4
INT4

OID_INFO) 
ความหมาย

 – 01:00 
 – 02:00 
 – 03:00 
 – 04:00 
 – 05:00 
 – 06:00 
 – 07:00 
 – 08:00 
 – 09:00 
 – 10:00 
 – 11:00 
 – 12:00 
 – 13:00 
 – 14:00 
 – 15:00 
 – 16:00 
 – 17:00 
 – 18:00 
 – 19:00 
 – 20:00 
 – 21:00 
 – 22:00 
 – 23:00 
 – 00:00 

  โ

กรณ์มหาวิทยาล

นวนยานพาห
a Type De
4 id
4 รห
E รห
E ทศิ
4 รห
4 ค่า

 
ย 

โครงการพัฒนา

ลยั           

หนะที่สํารวจได
escription 

dpk 
หัสการสํารวจ 
หัสช่วงเวลา (ดู
ศทางของจุดสํ
หัสประเภทยาน
าสํารวจ 

าระบบสารสนเท

                      

ด้ของแต่ละจดุ

 
ดใูน PEROID_I
ารวจ (ดูใน  B
นพาหนะ 

ทศด้านอํานวยค

                      

ดแยกตามเวล

INFO) 
OUND_INFO

ความปลอดภัย (

                      

าที่สํารวจ) 
Index 
PK 
FK 
 

O)  
FK 
 

(ระยะท่ี 1) 
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รายงานฉบ
(Final Re
 

 

           ส

ทิ

 
 

ตารางที ่
Field N

VEHICL
VEHICL
DESC 
STATU
FACTO
FACTO
CREAT
UPDAT
UID 
REVISIO

 

ค่าของ T

ค่า 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 
 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบนัการขนส

ศทางของจุดส
ค่า 
1  ทศิ
2 ทิศ

 ค-12 TIMS_
Name 

LE_CATEGO
LE_CATEGO
 
US 
OR_HOR 
OR_VOR 
TE_DATE 
TE_DATE 

ON 

TIMS_VEHICL

 

 รถจักรย

 รถสามล้

 รถยนต์นั

 รถยนต์นั

 รถโดยสา

 รถโดยสา

 รถโดยสา

 รถบรรทุ

 รถบรรทุ

ส่ง ในจุฬาลงก

สํารวจ (BOU

ศทางขาเข้า 
ทางขาออก 

_VEHICLE_CA
D
T

RY_GID S
RY_ID I

V
C
D
D
D
D
I
I

LE_CATEGO

าน 2 ล้อ และ

้อเคร่ือง และ

น่ัง (ไมเ่กิน 7 

น่ัง (เกิน 7 คน

ารขนาดเล็ก 

ารขนาดกลาง

ารขนาดใหญ ่

ทกุ(4 ลอ้) 

ทกุ(6 ลอ้) 

  โ

กรณ์มหาวิทยาล

ND_INFO) 
ความห

ATEGORY(ค่า
Data 
Type 
Serial 
NT4 
VARCHAR 
CHAR(1) 
DOUBLE 
DOUBLE 
DATE 
DATE 
NT4 
NT4 

ORY 

ประเภทย

ะรถจักรยาน 

รถจักรยานยน

คน) 

น) 

 

ง 

 

โครงการพัฒนา

ลยั           

หมาย 

าของประเภท
Description 

Idpk 
รหัสยานพาห
ช่ือยานพาหน
‘A’ Active, 
Factor กรณี
Factor กรณี
วันที่สร้าง 
วันที่แก้ไข 
ผู้แก้ไข 
การแก้ไขปรับ

ยานพาหนะ 

 3 ล้อ 

นต์ 

าระบบสารสนเท

                      

ยานพาหนะ) 
 

หนะ 
นะ 
 ‘I’ Inactive 
ทางราบ 
ทางลาดชัน 

บปรุง 

ทศด้านอํานวยค

                      

 

 

ท

ความปลอดภัย (

                      

ทางราบ 
ทา

(

- 

0.40 

1.0 

1.1 

1.1 

1.2 

1.5 

1.1 

1.2 

(ระยะท่ี 1) 

        ค - 8 

Inde
x 
PK 
 
 
 
 
 
 
 
FK 
 

างลาดชัน 
(6%+) 

- 

0.40 

1.0 

1.2 

1.2 

1.5 

2.1 

1.2 

2.1 
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           ส

ค่าของ T

ค่า 

10 

11 

12 

13 
 

ตารางที ่
Field N
RESUL
STATIO
BOUND
YEAR 
AADT 
ADJUS
AADT_
GROWT

AADT_
STATIO
ADJUS

 

ตารางที ่
Field N
AADT_
SECTIO
SECTIO
YEAR 
AADT 
REF_ID

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบนัการขนส

TIMS_VEHICL

 

 รถบรรทุ

 รถบรรทุ

 รถบรรทุ

 รถเครื่อง

 ค-13 TIMS_
Name 
T_ID 

ON_GID 
D 

 
 
ST 
_ADJUSTED 
TH_RATE 

_ID 
ON_ID 
ST_BY_TYPE 

 ค-14 TIMS_
Name 
_ID 
ON_ID 
ON_ID_REVIS
 
 
D 

ส่ง ในจุฬาลงก

LE_CATEGO

ทกุ(10 ล้อ) 

ทกุพ่วง (มากก

ทกุก่ึงพ่วง (มา

งจักร และรถด

_SUMMARY (
Data Typ
INT4 
INT4 
INT4 
INT4 
INT4 
INT4 

 INT4 
DOUBLE

INT4 
INT4 

 BOOLEA

_AADT (ข้อมูล
Data
INT4
INT4

SION INT4
INT4
INT4
INT4

  โ

กรณ์มหาวิทยาล

ORY (ต่อ) 

ประเภทย

กว่า 3 เพลา) 

กกว่า 3 เพลา

ดัดแปลง 

(ข้อมูล AADT
pe Descrip

idpk 
รหัสสถ
ทิศทาง
ปี 
ค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็
ค่าเฉลีย่

E คํานวณ
((Y2 – Y
 (Y5-Y4
 
 

AN  

ล AADT รายปี
a Type D
4 id
4 รห
4 รุ่น
4 ปี
4 AA
4 AA

โครงการพัฒนา

ลยั           

ยานพาหนะ 

 

า) 

T และ GROW
ption 

ถานี 
 

ย AADT 
ซ็นต์ เช่น 90%
ย AADT * AD
ณจากการเฉล่ีย
Y1)/Y1 + (Y3-
4)/Y4 ) / 4  

ปี) 
escription 

dpk 
หัสตอนควบคุ
นของตอนควบ
ของข้อมูล 
ADT 
ADT_ID ของ

าระบบสารสนเท

                      

WTH_RATEรา

% 
DJUST 
ย Growth ra
-Y2)/Y2 + (Y4

คุม 
บคุมขณะที่สร้

ตอนอ้างอิง 

ทศด้านอํานวยค

                      

ท

ายงวด) 

ate ของปีย้อน
4-Y3)/Y3 + 

รา้ง 

ความปลอดภัย (

                      

ทางราบ 
ทา

(

1.8 

2.0 

2.0 

- 

I
P
F
F
 
 
 
 

นหลัง  

F
 
 

I
P
F
 
 
 
F

(ระยะท่ี 1) 

        ค - 9 

างลาดชัน 
(6%+) 

2.5 

2.5 

2.5 

- 

Index 
PK 
FK 
FK 
 
 
 
 
 

FK 
 
 

Index 
PK 
FK 
 
 
 
FK 
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           ส

ตารางที ่
Field N
STATU
UPDAT
UPDAT
VK 
AADT_
ROUTE
CONTR
LENGT
KM_ST
KM_EN
 

 

ตารางที

BHS co
รหัสสําน
รหัสจังห
{P,C,O,
{M, A} 
วันที่บัน
{x,y,z,…
{x,y,z,…
ตําแน่งจ

1 Primary

 

 

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบนัการขนส

 ค-14 TIMS_
Name 
US 
TE_BY 
TE_DATE 

_ADJUST 
E 
ROL 
TH 
TART 
ND 

ที่ ค-15 Coun

ount point c
นักงานทางหล
หวัด 
,U,S}   ถาวรย
  M:  นับด้วย
นทึกข้อมูล 
….}   รหัสจังห
….}   รหัสจังห
จุดสํารวจ 

y key :count_

ส่ง ในจุฬาลงก

_AADT (ข้อมูล
Data
CHA
INT4
INT4
NUM
INT4
VARC
VARC
DOU
INT4
INT4

nt Station (แ
รายละเอียด

 code1 
ลวง 

ย่อยรักษาสภา
มือ, A: เครื่อง

หวัด 
หวัด 

_point_id 

  โ

กรณ์มหาวิทยาล

ล AADT รายปี
a Type D
R(1) ‘A

4  
4  
MERIC ป ิ
4  
CHAR  
CHAR  

UBLE ระ
4 กม
4 กม

แสดงข้อมูลจุด
ดข้อมูล 

าพทาง บนทา
งอัตโนมัติ 

โครงการพัฒนา

ลยั             

ปี) (ต่อ) 
escription 
A’ active, ‘P

ริมาณการเดิน

ะยะทางของ s
ม.เริ่ม sectio
ม.สิ้นสุด sect

ดสํารวจ) 

างก่อสร้างพิเศ

าระบบสารสนเท

                      

P’ published

นทาง 

section 
on 
tion 

ช่ือ
count_
bureau
district

ศษ point_
metho
date_e
flow_f
flow_t
the_ge

ทศด้านอํานวยค

                      

d 

อคอลัมน์ 
_point_id 
u 
t 
_type 
od  
established 
from 
to 
eom 

ความปลอดภัย (

                      

I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดขอ้
Serial int
Int4 
Int4 
Char(1) 
Char(1) 

 Date 
Int4 
Int4 
Geometr
(Point) 

(ระยะท่ี 1) 

      ค - 10 

Index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมูล 
4 

y 



รายงานฉบ
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           ส

ตารางที

BHS co
วันที่บัน
{0,1,2,3
e.g.  6 
(align t
code {
1) จักร
2) สาม
3) รถยน
4) รถยน
5) รถยน
6) รถยน
7) รถยน
8) รถบ
9) รถบ
10) รถบ
11) รถบ
12) รถบ
13) รถ
จํานวนน
จํานวนน

1 Primary

บับสมบูรณ์ 
eport) 

สถาบนัการขนส

ที่ ค-16 Traffi
ราย

ount point c
นทึกข้อมูลภาค
3,…23}    
 : 6:00-700, 

 to full hour
 {1…13}  stan
ยาน 2 ล้อแล
ล้อและจักรยา
นต์น่ังไม่เกิน 
นต์น่ังเกิน 7 ค
นต์โดยสารขน
นต์โดยสารขน
นต์โดยสารขน
รรทุกเล็ก     
รรทุก 2 เพลา
บรรทุก 3 เพล
บรรทุกมากกว
บรรทุกก่ึงพ่วง
เครื่องจักร    
นับขาเข้า 
นับขาออก 
y key :count_

ส่ง ในจุฬาลงก

ic Count (แส
ยละเอียดข้อมู
 code1 
คสนาม 

   7 : 7:00-8:
r! Only) 
ndard vehicl
ะ 3 ล้อ       
านยนต์       
7 คน          
คน             
นาดเล็ก       
นาดกลาง     
นาดใหญ ่     
                 
า               
ลา             
ว่า 3 เพลา   
ง               

                 

_point_id 

  โ

กรณ์มหาวิทยาล

สดงการจัดเก็บ
มูล 

:00  

le categorie
   Bi+Tri Cycl
  Motocycle
  Car ≤ 7P 
  Car> 7P 
   Light Bus 
   Medium Bu
   Heavy Bus
   Light Truck
   Medium T
   Heavy Truc
   Full Trailor
 Semi Trailo
  Other 

โครงการพัฒนา

ลยั             

บข้อมูลจราจร

cou
cou
hou

es 
le 

e 

us 
 
k 
Truck 
ck 
r 
or 

veh_

cou
cou

าระบบสารสนเท

                      

ร) 
ช่ือคอลัมน์ 

nt_point_id
nt_date 
r_day 

_cat 

nt_in_boun
nt_out_bou

ทศด้านอํานวยค

                      

 
d Serial 

Date 
Int4 

Int4 

nd Int4 
und Int4 

ความปลอดภัย (

                      

ชนิดข้อมูล 
 int4 

 

(ระยะท่ี 1) 

      ค - 11 
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บับสมบูรณ์ 
eport) 

   สถาบันการขนนส่ง ในจุฬาลงก

โ

กรณ์มหาวิทยาลั

ภาค

โครงการพัฒนา

ลัย 

 

คผนว

าระบบสารสนเท

วก ง

ทศด้านอํานวยค

ง  

ความปลอดภัย (

 

(ระยะท่ี 1) 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

1.   

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

   แบบสํารวจ

นส่ง ในจุฬาลงก

จประสิทธิภาพ

โ

กรณม์หาวิทยาลั

พการใช้งานร

โครงการพัฒนา

ลัย  

ระบบ TIMS 

าระบบสารสนเท

 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

ง -1  

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

2.   

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

   แบบทดสอบ

นส่ง ในจุฬาลงก

บการอบรมก

โ

กรณม์หาวิทยาลั

ารใช้งานระบ

โครงการพัฒนา

ลัย  

บบสารสนเทศ

าระบบสารสนเท

ศปริมาณจรา

ทศด้านอํานวยค

าจรบนทางหล

ความปลอดภัย (

ลวง (TIMS) 

(ระยะท่ี 1) 

ง -2  
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(Final Re

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บับสมบูรณ์ 
eport) 

   สถาบันการขนนส่ง ในจุฬาลงก

โ

กรณ์มหาวิทยาลั

ภา

โครงการพัฒนา

ลัย 

าคผน

าระบบสารสนเท

นวก 

ทศด้านอํานวยค

 จ 

ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

 

 

 

 



รายงานฉบ
(Final Re
 

 

1. แบบส

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

สํารวจประสทิ

นส่ง ในจุฬาลงก

ทธิภาพการใช

โ

กรณม์หาวิทยาลั

ช้งานระบบ H

โครงการพัฒนา

ลัย  

HAIMS (ผู้ใช้

าระบบสารสนเท

้งาน) 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

จ - 1  
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บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขนนส่ง ในจุฬาลงก

โ

กรณม์หาวิทยาลั

 

โครงการพัฒนา

ลัย  

าระบบสารสนเททศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

จ - 2  

 



รายงานฉบ
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2. แบบส

บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

สํารวจประสทิ

นส่ง ในจุฬาลงก

ทธิภาพการใช

โ

กรณม์หาวิทยาลั

ช้งานระบบ H

โครงการพัฒนา

ลัย  

HAIMS (ผู้บริ

าระบบสารสนเท

ริหาร) 

ทศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

จ - 3  

 



รายงานฉบ
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บับสมบูรณ์ 
eport) 

 สถาบันการขน

  

นส่ง ในจุฬาลงก

โ

กรณม์หาวิทยาลั

โครงการพัฒนา

ลัย  

าระบบสารสนเททศด้านอํานวยคความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 

จ - 4  
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บับสมบูรณ์ 
eport) 

   สถาบันการขนนส่ง ในจุฬาลงก

โ

กรณ์มหาวิทยาลั

ภา

โครงการพัฒนา

ลัย 

 

าคผน

าระบบสารสนเท

นวก ฉ

ทศด้านอํานวยค

ฉ 

ความปลอดภัย ((ระยะท่ี 1) 
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- สามารถทํา 
- รองรับการท
- สามารถทํา
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กลางของกรม
เพ่ือเช่ือมโยง
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