
สํานักบริหารบํารุงทางสํานักบริหารบํารุงทาง

กรมทางหลวงกรมทางหลวง

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และ

ระบบบริหารงานบํารงทางระบบบริหารงานบํารงทางระบบบรหารงานบารุงทางระบบบรหารงานบารุงทาง

ของกรมทางหลวงของกรมทางหลวง

รายงานขั้นสดุทายรายงานขั้นสดุทาย

(Final Report)(Final Report)

2
55
2

ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมิ
ถ
ุน
าย
น
 2



                                                    ก 

  กิตติกรรมประกาศ 

สําหรับโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวง ดวาจางใหศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่
ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database) 
สําหรับงานบํารุงรักษาทางในลักษณะ Web Application สามารถแสดงผลผานระบบ GIS 
(Geographic Information System) ประกอบกับพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทาง (Pavement 
Management System) ใหมีความทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดย
สามารถวิเคราะหขอมูลทังในระดับโครงการและแผนงาน ดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณ นายเทียนโชติ จงพีรเพียร รองอธิบดีฝายบํารุงทาง นายชัย
เดช ขาทิพยพาที วิศวกรให ดานบํารุงรักษา นายชัชวาลย บุ เจริ กิจ ผูอํานวยการสํานักบริหาร
บํารุงทาง และบุคลากรผูเชี่ยวชา ของกรมทางหลวงที่ ดใหคําปรึกษา ตลอดจนขอคิดเหนที่มี
ประโยชนตางๆ  

โครงการศึกษานีสําเรจลุลวง ป ดในระยะเวลาอันสมควร เนื่องจาก ดรับการอนุเคราะหและ
ความรวมมือจากหลายฝาย โดยเ พาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของสํานักบริหารบํารุงทาง สํานักวิเคราะห
และตรวจสอบ สํานักอํานวยความปลอดภัย สํานักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง  

สุดทายนี ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบคุณศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เจาหนาที่
ธุรการและนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ดอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหงานสําเรจลุลวง
ด 

  

 คณะผูวิจัย 
     มิถุนายน 2552 

 
 

 



                                                    ข 

สารบัญ 
หนา 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ก 
สารบัญ ....................................................................................................................................  ข 
สารบัญตาราง .........................................................................................................................  ง 
สารบัญรูป ...............................................................................................................................  จ 
รายชื่อคณะนักวิจัย .................................................................................................................  ซ 
 

บทท่ี1   บทนํา........................................................................................................................1-1 
1.1 ความเปนมา........................................................................................................1-1 

1.2 วัตถุประสงค........................................................................................................1-1 

1.3 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ.................................................................................1-2 

บทท่ี 2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง(Central Road Database System)........................2-1 
2.1 ฐานขอมูลกลางของโครงขายสายทาง(Central Road Database....………………..2-1 

2.1.1 กระบวนการหลอมรวมขอมูล...................................................................2-1 

2.1.2 การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลกลาง....................................................2-8 

2.1.3 การดําเนินการอพยพขอมูล...................................................................2-18 

2.1.4 การพัฒนาการเชื่อมตอกับระบบอ่ืนๆ.....................................................2-20 

2.2 การจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (Road Centerline)………..……………………2-24 

2.3 ระบบสารสนเทศสําหรับฐานขอมูลกลางของโครงขายสายทาง.............................2-29 

2.3.1 ระบบจดัการผใูชงาน.............................................................................2-30 

2.3.2 ระบบสืบคนและแสดงผลขอมูลสายทาง.................................................2-31 

2.3.3 ระบบสืบคนและแสดงผลขอมูลสภาพสายทาง (Road Condition).......….2-33 

2.3.4 การแสดงผลขอมูลสภาพสายทางและขอมูลสายทาง...............................2-36  

บทท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารงานบาํรุงทาง (Pavement Management System)...............3-1 
3.1 การศึกษาและทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวง…….....….3-1 

3.2 การพัฒนาแบบจําลองตางๆในการวิเคราะห………………………………….……...3-3 

        3.2.1    แบบจําลองทาํนายการเสื่อมสภาพ (Deterioration Model)........................3-5 

 



                                                 ค 

สารบัญ(ตอ) 
  หนา 

3.2.2    แบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอม( Road Work Effect Model)3-25 

3.2.3    แบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง (Road User Effect Model)………......3-36 

3.2.4    แบบจําลองทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social & Environment)........3-61 

3.3  ลักษณะการวิเคราะหแผนงบประมาณของระบบ TPMS 2009…………..…….....3-74 

3.4  การพัฒนาโปรแกรมสําหรับวิเคราะหแผนและงบประมาณ……..…………………3-79 

บทท่ี 4  สรุปการดําเนินงาน..................................................................................................4-1 
             4.1    ระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database System)…………………..……4-1 

             4.2    ระบบบรหิารงานบํารุงทาง (TPMS 2009)………………………….……………….4-2 

             4.3    การสงมอบรายงาน...........................................................................................4-3 

             4.4    การสงมอบอปุกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนนุการปฏิบัติงาน...................4-4 

             4.5    การปฏิบัติงานการจัดฝกอบรม...........................................................................4-5 

ภาคผนวก 
¾ ภาคผนวก ก. รายละเอียดพารามิเตอรสําหรับฐานขอมูลระบบบรหิารงานบํารุงทาง.ก-1 

¾ ภาคผนวก ข. คาพารามิเตอรที่ใช (Default) สําหรับยานพาหนะประเภทตางๆ.........ข-1 

¾ ภาคผนวก ค. คาสัมประสิทธิ์ที่ใชใน Deterioration Model ตางๆ...........................ค-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ง 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                                                                                   หนา 

 3.1 คาสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดลอม,m .......................................................... 3-6 

 3.2  คาความแขงแรงโครงสรางคาดการณจากประเภทชันทาง ............................................. 3-7 

3.3    ตัวอยางการเปรียบเทียบคา IRI สายทางในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ 

  (AADT 1,000-2,500)………………………………………………………………….....3-10 

 3.4 คาปรับแกการเส่ือมสภาพความขรุขระผิวทาง ........................................................... 3-11 

 3.5 ตัวอยางผลการทํานายคา IRI ของสายทางปริมาณการจราจรและความแขงแรงตางๆ ... 3-13 

 3.6 คาเ ล่ีย Modulus วัสดุงานทางโดยทั่ว ปของประเทศ ทย(ที่มา กรมทางหลวง,2001) .. 3-16 

 3.7 ดัชนีคาคงที่ของการเกิดรอยแตก(ที่มา HDM-4 Volume 6) ......................................... 3-17 

 3.8  ตัวอยางการคาํนวณระยะเวลาเกิดรอยแตกของสายทางชนดิ Asphaltic Mix และพืนทาง 
   ชนดิ Granular Base .............................................................................................. 3-17 

 3.9  ดัชนีคาคงที่ของอัตราการขยายตัวของรอยแตก ......................................................... 3-19 

 3.10  ตัวอยางการทาํนายอัตราการขยายตัวรอยแตกของสายทางชนดิผิวทางชนดิแอล ลต  

    คอนกรีตและพืนทางประเภทหินคลุก ........................................................................ 3-20 

 3.11  ดัชนีคาคงที่ของ Structural Deformation ................................................................. 3-22 

 3.12  ดัชนีคาคงที่ของ Plastic Deformation...................................................................... 3-23 

 3.13  ตัวอยางการคาํนวณรอยรองลอของสายทางชนดิ Asphaltic และพืนทางชนิด  

   Granular Base ..................................................................................................... 3-24 

 3.14  คา IRI แนะนาํในการซอมบํารุงทางดวยวิธีเสริมผิวทางแอล ลต(Overlays) ................ 3-30 

 3.15  เกณ การตัดสินใจในการซอมบํารุง ......................................................................... 3-32 

 3.16  ผลการคํานวณคา IRI หลังการ าบผิวทาง ................................................................ 3-33 

 3.17  ตัวแทนยานพาหนะตดิเครื่องยนตที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทาง ................ 3-37 

 3.18  คาพารามิเตอรตังตน สําหรบั Speed Volume Model................................................ 3-43 

  3.19  ตัวอยางขอมูลสายทางสําหรับการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทาง ............................... 3-49 

  3.20  ตัวอยางขอมูลปริมาณการจราจรสําหรับการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทาง ................ 3-50 

  3.21  ตัวอยางขอมูลปริมาณการจราจรที่สํารวจ ด ............................................................. 3-54 

  3.22  แสดงผลลัพธจากแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง ................................................... 3-59 

  3.23  คา Benefit Time ตังตนของแตละวิธีซอม ................................................................. 3-78 

  4.1  แสดงการสงมอบรายงาน .......................................................................................... 4-1 



                                                         จ 

สารบัญรูป 

รูปท่ี                                                                                                        หนา 

2.1 แผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคกลาง ................................................... 2-2 
2.2 แผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคเหนือ ................................................... 2-3 
2.3  แผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคตะวันออกเ ียงเหนือ.......................... . ..2-4 

2.4  แผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคใต ....................................................... 2-5 

2.5 แนวคิดการออกแบบฐานขอมูลกลาง .............................................................................. 2-9 

2.6  โครงสรางฐานขอมูลกลาง ............................................................................................ 2-10 

2.7  ภาพของ CRDB Cluster ทีจ่ัดเกบขอมูลจากกระบวนการอพยพขอมูล ............................. 2-18 

2.8  ตัวอยางขอมูลสายทางในรูปแบบตารางบนฐานขอมูลกลาง ............................................ 2-19 

2.9 ขอมูลโครงขายสายทางที่ ดจากการสํารวจป พ.ศ.2550 ซึ่งจดัเกบบนฐานขอมูลกลาง ....... 2-20 

2.10   การเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลกลาง ปยังระบบตางๆ.................................................. 2-21 

2.11 การเขาถึงขอมูลผาน Database API ดวย DBlink........................................................... 2-22 

2.12 ผลลัพธการเขาถึงขอมูลผาน Database API ดวย DBlink................................................ 2-22 

2.13  ขอมูลภาพแผนที่จาก WMS Service Protocol............................................................... 2-23 

2.14 ขอมูล เจอรสายทางจากฐานขอมูลกลางแบบ XML สําหรับ Web Feature Service  

 Protocol……………………………………………………………………………………. 2-23 

2.15 แผนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน.............................................................................2-24 

2.16 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(1)....................................................................2-25 

2.17 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(2)....................................................................2-26 

2.18 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(3)....................................................................2-26 

2.19 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(4)....................................................................2-27 

2.20 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(5)....................................................................2-27 

2.21 ขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(6)....................................................................2-28 

2.22 ขอมูลเสนก่ึงกลางถนน.................................................................................................. 2-28 

2.23 ขอมูลเสนก่ึงกลางถนนทงัประเทศ..................................................................................2-29 

2.24 ภาพสถาปตยกรรมของระบบ......................................................................................... 2-30 

2.25 หนาตางแรกซึ่งผูใชตองทําการ Log-in กอนเริม่ใชงานระบบ.............................................2-31 

2.26 สวนสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง(1).........................................................................2-32 

2.27 สวนสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง(2).........................................................................2-32 



                                                   

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปท่ี                                                                                                        หนา 

2.28  ระบบสืบคนขอมูลขันสูง ............................................................................................... 2-33 

2.29 สวนวิเคราะหขอมูลสภาพความเสียหายบนสายทาง ....................................................... 2-34 

2.30 สวนวิเคราะหขอมูล IRI บนสายทาง............................................................................... 2-34 

2.31 สวนวิเคราะหขอมูล IRI รายจังหวัด................................................ ................................2-35 

2.32 ระบบแสดงผลภาพเคลื่อน หวจากสองขางทาง........................... ....................................2-35 

2.33 หนาตางแรกของโมดูล GIS Application………………………………………….…………2-37 

2.34 งกชั่นแสดงผลขอมูล Road Condition ในรูปแบบแผนที.่...............................................2-37 

2.35 การเรียกดูขอมูลในรปูแบบตารางจากฐานขอมูลกลาง................ .....................................2-38 

2.36 การใชเครื่องมอืวัดระยะทางและพืนที่บนแผนที.่.............................................................. 2-38 

2.37 แสดงการใชเครื่องมือ Spatial Searching สําหรับเรียกดขูอมูลจาก เจอรในแผนที.่....... ....2-39 

3.1 ขันตอนการวิเคราะหงบประมาณการซอมบํารุงของระบบบริหารงานบาํรุงทาง................ ....3-1 

3.2 ความเชื่อมโยงของแบบจําลองตางๆในการวิเคราะหงบประมาณบํารงุทาง ......................... 3-4 

3.3 การกระจายของขอมูล 4 ชดุทีมี่คากลางและการกระจายเหมือนกันแตระดับความสัมพันธ
ตางกัน.......................................................................................................................... 3-9 

3.4 เปรียบเทียบคา IRI จริงของสายทางในภาคตะวันออกเ ียงเหนือกับคาที่ ดจากการทํานายดวย
แบบจําลอง ................................................................................................................ 3-11 

3.5 ตัวอยางการพยากรณคา IRI ........................................................................................ 3-12 

3.6 ระยะเวลาการเริ่มเกิดรอยแตกสําหรับทางชนดิ Non Stabilised Bases ........................... 3-18 

3.7 อัตราการขยายตัวของรอยแตก(ที่มา HDM-4) ................................................................ 3-20 

3.8 ความสัมพันธระหวางรอยแตกกับอายุการใชงาน ............................................................ 3-25 

3.9 ความสัมพันธระหวางแบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมและแบบจําลองตางๆ .. 3-26 

3.10 กรา แสดงความสัมพันธระหวางคา IRI กับความเรวยานพาหนะ(Paterson,1987) ........... 3-28 

3.11 การประเมนิระดับการใหบรกิารของสายทางในประเทศตางๆโดยใชคา IRI ........................ 3-29 

3.12 การลดคา IRI หลังการเสริมผิวทางดวยความหนา 50 mm และ100 mm .......................... 3-35 

3.13 คา IRI กอนและหลังการเสริมผิวทางแอล ลตความหนา 50mm ..................................... 3-35 

3.14 ขันตอนการพัฒนาแบบจําลองผลกระทบของผูใชทาง ..................................................... 3-36 

3.15 แบบจําลองการพยากรณความเรวของ Watanatada,et al., 1987a. ................................ 3-39 

3.16 ความสัมพันธระหวางคา IRI และความเรวของพาหนะประเภทตางๆ ................................ 3-41 



                                                   

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปท่ี                                                                                                        หนา 

3.17 ความสัมพันธระหวางความเรวและอัตราการ หลการจราจร ............................................ 3-43 

3.18 ขันตอนการคาํนวณคาใชจายของผูใชทาง ..................................................................... 3-49 

3.19 กรา แสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายของผูใชทางกับคา IRI ตางๆ ........................... 3-61 

3.20 การคํานวณหาการใชพลังงานของรถยนต ...................................................................... 3-62 

3.21 การคํานวณหาปริมาณมลพิษที่เกิดขึนในสายทาง .......................................................... 3-65 

3.22 ลักษณะการวิเคราะหของระบบ TPMS 2009 ................................................................. 3-75 

3.23 ความสัมพันธระหวางคา IRI และอายุของสายทาง ......................................................... 3-77 

3.24 สถาปตยกรรมของระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทาง ................... 3-80 

3.25 หนาจอการเขาสูระบบ TPMS ....................................................................................... 3-81 

3.26 หนาจอการเลือกระดับการวิเคราะห .............................................................................. 3-81 

3.27 หนาจอการกําหนดเงื่อน ขการวิเคราะหแผนกิจกรรมบํารงุรักษาเชิงกลยุทธ ...................... 3-82 

3.28 หนาจอแสดงผลการวิเคราะหแผนกิจกรรมบํารุงรักษาเชิงกลยุทธ ..................................... 3-83 

3.29 ตัวอยางรายงานแผนการซอมบํารุงสายทางโดยจัดกลุมตามประเภทการซอมบํารงุ ............ 3-84 

3.30 ตัวอยางรายงานแผนการซอมบํารุงสายทาง ................................................................... 3-86 

3.31 หนาจอการจัดทําแผนซอมบํารุงประจําป ....................................................................... 3-87 

3.32 หนาจอการเลือกสายทางสําหรับจัดกลุม ....................................................................... 3-87 

4.1 การบรรยายระบบฐานขอมูลกลางและระบบ TPMS 2009 ................................................ 4-6 

4.2 ผูบริหาร ดซักถามและมอบขอเสนอแนะการพัฒนาระบบ ................................................. 4-6 

4.3 การบรรยายระบบ TPMS 2009 ...................................................................................... 4-7 

4.4 การบรรยายระบบฐานขอมูลกลาง .................................................................................. 4-8 

4.5 เจาหนาที่กรมทางหลวงถายรูปรวมกันเปนที่ระลึก ............................................................ 4-8 

 



 

 



                                                    ซ 

รายชื่อคณะนักวิจัย 
 

1. รศ.ดร.ธนติ ธงทอง 
2. รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม 
3. รศ.ดร.สุพจน เตชวรศิลปกุล 
4. รศ.ดร.ชัชชาต ิสิทธิพันธ ุ
5.   อ.ดร.สีรง ปรชีานนท 
6. รศ.ดร.วิศณ ุทรัพยสมพล 
7. ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป 
8. ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ 
9. อ.ดร.บุ ชัยแสงเพชรงาม 
10. ผศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล 
11. ผศ.ดร.โชตริตัน รตันามหัทธนะ 
12. ผศ.ดร. พศาล สันติธรรมนนท 
13. นายวีระชัย วงษวีระนิมติร 
14. นายภาณุพันธุ ภักดีพินิจ 
15. นายธีรรักษ มณีนาถ  
16. นายชานนท อมรชัยศักดา 
17. นายสิรินธร สืบจากรอด 
18. นายอภิชาต บัวกลา 
19. นายปวโรธร ชยเพชร 
20. นายเจนวิทย พงศจรรยานุกูล 
21. นายชัยภัทร เนื่องคํามา 
22. นายสิทธินนัท ทองใบ 
23. นายสรั พงศ มุสิแกว 
24. นายภาณุพันธ พรมทอง 
25. นายสุพิกิจ แสงมณี         
26. นาย วยณวุฒิ เอือจงประสทิธิ์ 
27. นายวิช  เนียรนาทตระกูล 
28. นางสาววัชรี อิ่มเอม 
29. นางสาวมณ ิรา ย่ิงยง 

ที่ปรึกษาโครงการ-1 
ที่ปรึกษาโครงการ-2 
ที่ปรึกษาโครงการ-3 
ที่ปรึกษาโครงการ-4 
ที่ปรึกษาโครงการ-5 
หัวหนาโครงการ 
ผูชํานา การดานระบบบรหิารงานบํารุงทาง - 1 
ผูชํานา การดานระบบบรหิารงานบํารุงทาง - 2 
ผูชํานา การดานวิศวกรรมการทาง -1 
ผูชํานา การดานวิศวกรรมการทาง -2 
ผูชํานา การดานวิเคราะหระบบ  
ผูชํานา การดานระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ  
วิศวกร-1 
วิศวกร-2 
วิศวกร-3 
วิศวกรโยธา-1 
วิศวกรโยธา-2 
วิศวกรโยธา-3 
วิศวกรโยธา-4 
วิศวกรโยธา-5 
วิศวกรสํารวจ-1 
วิศวกรสํารวจ-2 
วิศวกรสํารวจ -3 
วิศวกรสํารวจ -4 
วิศวกรสํารวจ-5 
วิศวกรคอมพิวเตอร-1 
วิศวกรคอมพิวเตอร-2 
เลขานุการโครงการ-1 
เลขานุการโครงการ-2 



                                                  

 



รายงานขั้นสุดทาย                         โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
 

             ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                                                               1-1  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

1.1   ความเปนมา 

กรมทางหลวง เปนหนวยงานที่ดูแลโครงขายสายทางมากที่สุดของประเทศ ทย โดยมีสายทาง
ที่อยูในความดูแลมากกวา 60,000 กิโลเมตร ในป พ.ศ.2527 กรมทางหลวง ดนําระบบบริหารงาน
บํารุงทาง (Pavement Management System) มาใชเปนครังแรก โดยการชวยเหลือจากธนาคารโลก 

ตอมา ดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหเขากับสภาพถนนและการจราจรของประเทศ ทย และนํามาใช
สําหรับงานบริหารบํารุงรักษาทางทั่วประเทศในปพ.ศ.2530 โดยเรียกระบบบริหารงานบํารุงทางนีวา 

ระบบ TPMS (Thailand Pavement Management System) หลังจากนันกรมทางหลวง ดปรับปรุง
ระบบการบํารุงบริหารทางตลอดมา ซึ่งในป พ.ศ.2550 กรมทางหลวง ดวาจาง 4 สถาบันการศึกษาให
สํารวจและจัดเกบขอมูลสภาพความเสียหายของผิวทางลาดยางของทางหลวงทั่วประเทศเปนจํานวน
กวา 60,000 กิโลเมตร ปจจุบันการดําเนินงานในสวนของการสํารวจและจัดเกบขอมูล ดแลวเสรจตาม
วัตถุประสงค ดังนันเพ่ือใหการนําขอมูลดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงาน
บํารุงรักษาทาง จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในงานหลัก 2 สวนดวยกัน ดแก ระบบ
ฐานขอมูลกลาง (Central Road Database) เพ่ือจัดทําระบบรองรับฐานขอมูลขนาดให ที่ ดจากการ
สํารวจสภาพทางใหมีรูปแบบยืดหยุน สามารถสืบคนและเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่นๆ โดยงาย 

และการปรับปรุงระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS Budgeting Module ซึ่งเปนระบบที่ใชในการ
วางแผนบํารุงทางมาตังแตป พ.ศ.2537 เพ่ือใหใชประโยชนจากการประมวลผลขอมูลที่จัดเกบมาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึนในการวางแผนงบประมาณงานบํารุงทาง ตลอดจนชวยในการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของการใชงบประมาณดังกลาว 

1.2   วัต ุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database) สําหรับงานบํารุงรักษา
ทางในลักษณะ Web Application และสามารถแสดงผลผานระบบ GIS (Geographic Information 

System) ด 

บทที่1 
บทนํา 
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2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทาง (Pavement Management System) ใหมีความ
ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดยสามารถวิเคราะหขอมูลทังในระดับ
โครงการและแผนงาน ดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3   ขอบเขตของการพัฒนาระบบ 

1. ระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database System) มีรายละเอียดดังตอ ปนี 

1) จัดทําระบบฐานขอมูลโดยใชขอมูลจากโครงการศึกษาและวิเคราะหลักษณะ
ความเสียหายของทางทั่วประเทศ ในลักษณะ GIS Web Base Application  

2) ดําเนินการติดตังและทดสอบทังในสวนของ Software จนกระทั่งระบบสามารถใช
งาน ในการนําเขา สืบคนและวิเคราะหขอมูล ดอยางสมบูรณ  

3) จัดทําเอกสารและคูมือปฏิบัติงานพรอมอบรมเจาหนาที่กรมทางหลวงใหมีความ
เขาใจ และสามารถใชงานระบบฐานขอมูล ดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) มีระบบปองกันขอมูลเพ่ือการกําหนดสิทธิการเขาถึง แก ข ขอมูลในระดับตางๆ  

5)  ศึกษาและทบทวนขอมูลเดิมของกรมทางหลวง  เชน ลักษณะสภาพความ
เสียหายของทาง, ปริมาณจราจร, Pavement Strength และจัดทําฐานขอมูลที่
จําเปนตอระบบบริหารงานบํารุงทางทังหมด ทังนีใหแสดงเหตุผลและความ
จําเปนในการเลือกหรือ มเลือกขอมูลตางๆ ในการจัดเกบดวย 

6) สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่สําคั ในระบบฐานขอมูลเพ่ือแสดงผลและการรายงาน
ใหอยูในรูปแบบ GIS (Geographic Information System) ด 

7) ระบบฐานขอมูลที่จัดทําขึนตองรองรับทัง Open Source Software และ License 

Software พรอมทังเขากัน ดกับระบบที่สํานักบริหารบํารุงทางใชงานอยู  

8) ดําเนินการติดตังและทดสอบทังในสวนของระบบ Computer Hardware และ
Software จนกระทั่งระบบสามารถใชงาน ดอยางสมบูรณ 

9) การจัดการขอมูล จะตองสามารถสืบคนขอมูล ประมวลผลขอมูล นําเขาขอมูล สง
ขอมูลออก แสดงภาพหยุดนิ่งและเคลื่อน หว และแก ขขอมูล 

2.  ระบบบริหารงานบํารุงทาง (Pavement Management System) มีรายละเอียด
ดังตอ ปนี 
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1)  ศึกษาและทบทวนแนวทางการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของกรมทาง
หลวงและเสนอขอคิดเหนเพิ่มเติมที่จําเปนในการพัฒนาระบบบริหารงานบํารุง
ทางใหมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาวิธีการจัดลําดับความสําคั และงบประมาณ ของแผนงานบํารุงทางโดย
วิธี Network Optimization เพ่ือใชในการวางแผนในระยะเวลา 1 – 5 ป และ
สามารถนําเสนอขอมูลผลกระทบที่เกิดขึนทางดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร 
ตามระดับของงบประมาณที่ ดรับ เชน มูลคาความเสียหายที่ เ พ่ิมขึนกับ
หนวยงานของรัฐและผูใชรถ (Agency Costs and Road User Costs) เมื่อ ม ด
รับงบประมาณหรือ ดรับ มเพียงพอ 

3) ศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงแบบจําลอง ดังตอ ปนี 

- แบบจําลองสภาพความเสียหายของสายทาง เพ่ือใชทํานายสภาพความ
เสียหายที่จะเกิดขึนในอนาคต 

- แบบจําลอง Road User Effect เพ่ือใชทํานายคาใชจายของผูใชทาง 

- แบบจําลอง Road Work Effect เพ่ือวิเคราะหผลจากการซอมบํารุงทาง 

- ศึกษาผลกระทบทางดาน Social & Environmental Effect เพ่ือหา
ผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการใชยานพาหนะและการใชพลังงานที่มี
ตอสิ่งแวดลอม 

4)  จัดทําแผนงานบํารุงรักษาทางหลวง โดยการใชขอมูลจากโครงการการศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะสภาพความเสียหายของทางทั่วประเทศ โดยสามารถแสดงผล
รายงานผลการวิเคราะห ดตามรูปแบบที่ผูวาจางกําหนด และสามารถแสดงผล
ใหอยูในรูปแบบของระบบ GIS ด 

5)  ดําเนินการติดตังและทดสอบทังในสวนของระบบ Computer Hardware และ
Software จนกระทั่งระบบสามารถใชงาน ดอยางสมบูรณ 

6)  จัดทําเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน พรอมอบรมเจาหนาที่กรมทางหลวง ใหมี
ความเขาใจ  และสามารถใชงานระบบบริหารงานบํารุงทาง ดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2.1 ฐานขอมูลกลางของ ครงขายสายทาง (Central Road Database) 

การดําเนินงานเพ่ือจัดทําฐานขอมูลกลางของโครงขายสายทาง เปนการนําขอมูลสายทางและ
ขอมูลสภาพสายทางที่ ดจากการโครงการสํารวจสภาพผิวทางของกรมทางหลวงในชวงป พ.ศ. 2549-

2550 ซึ่งมุงเนนการสํารวจสภาพผิวทางและประเมินขอมูลที่จัดเกบ ด ซึ่งเปนขอมูลที่จัดแบงตามพืนที่
สํารวจภาคตางๆทังหมดส่ีภาค การดําเนินการในครังนีจะ ดมีการผนวกรวมขอมูลสายทางและขอมูล
สภาพผิวทางทังหมดเขาดวยกัน ประกอบกับการสรางชุดขอมูลใหมที่จําเปนตอระบบสารสนเทศสาย
ทาง แลวทําการสรางเปนฐานขอมูลกลางใหม โดยมีกระบวนการหลักๆในการดําเนินงาน ดแก การ
หลอมรวมขอมูล, การปรับปรุงขอมูลภูมิสารสนเทศโครงขายสายทางใหม และการพัฒนาระบบบริการ
ขอมูลโครงขายสายทางจากฐานขอมูลกลาง  

2.1.1 กระบวนการหลอมรวมขอมูล 

กระบวนการหลอมรวมขอมูล เปนขันตอนการรวมขอมูลสายทางและขอมูลสภาพสายทางที่ ด
จากโครงการสํารวจสภาพผิวทางของกรมทางหลวงในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ซึ่งทําการจัดเกบใน
รูปแบบฐานขอมูลที่มีรูปแบบเ พาะ แตกตางกันตามโครงสรางและกระบวนการจัดเกบขอมูล การหลอม
รวมขอมูลจะมีขันตอนการทํางานดังตอ ปน ี

1. การศึกษาโครงสรางและรายละเอียดของฐานขอมูลสภาพสายทางป 2550 

 เพ่ือความถูกตองและความสะดวกในการหลอมรวมขอมูลขนาดให  คณะทํางานจึง ด
ทําการศึกษาขอมูลจากฐานขอมูลทังหมด 4 ฐานขอมูลและทําการเปรียบเทียบเพื่อหาขอแตกตาง ผู
ศึกษา ดใชเครื่องมือจัดการฐานขอมูล ทําการสรางแผนผังความสัมพันธของขอมูลในแตละฐานขอมูล 

โดยมีผลการศึกษาดังตอ ปนี 

บทที่ 2 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง  

(Central Road Database System) 
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รูปที ่2.1 แสดงแผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคกลาง
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รูปที ่2.2 แสดงแผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคเหนือ 
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รูปที ่2.3 แสดงแผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคตะวันออกเ ียงเหนือ 
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รูปที ่2.4 แสดงแผนผังความสัมพันธและโครงสรางฐานขอมูลภาคใต
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 จากการศึกษาโครงสรางฐานขอมูลและความสัมพันธของตารางขอมูลตางๆ ทําใหพบถึงความ
แตกตางในการจัดเกบและการจําแนกขอมูลของแตละฐานขอมูลซึ่งดําเนินการจัดทําโดยคณะทํางาน
จากแตละมหาวิทยาลัยดังตอ ปนี 
ขอมล Road inventory 

ฐานขอมูล ความสมบูรณ 
Geometry 

Format Type 
สมาชิกขอมูล หมายเหตุ 

1. ภาคเหนือ ครบ Line ตอนควบคุม
ยอย 

- 

2. ภาคกลาง ครบ Line ตอนควบคุม
ยอย 

- 

3. ภาค
ตะวันออก   

เ ียงเหนือ 

ขาดหมายเลข ตอน
ควบคุมยอย, ขาดขอมูล
ชองจราจร, ขาด ขอมูล
มาตรฐานชันทาง(Road 

Class) 

Line 200 เมตร แก ขโดยการ
คดัลอกบั ชี
สายทางป2549 

มาใส 

4. ภาคใต มพบรายละเอียดบั ชี
สายทาง, หมายเลขกม. 

เริ่มตน-สินสดุ ของแตละ
สายทาง 

Line 25 เมตร แก ขโดยการ
คดัลอกบั ชี
สายทางป2549 

มาใส 

ขอมล Distress 

ฐานขอมูล ความสมบูรณ 
Geometry 

Format Type 
สมาชิกขอมูล หมายเหต ุ

1. ภาคเหนือ ครบ Point 25 เมตร - 

2. ภาคกลาง ขาดขอมูล patching Point 25 เมตร ปลอยวาง 
3. ภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ 

ครบ Point 25 เมตร - 

4. ภาคใต ครบ Point 25 เมตร - 
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ขอมล Roughness 

ฐานขอมูล ความสมบูรณ 
Geometry 

Format Type 
สมาชิกขอมูล หมายเหต ุ

1. ภาคเหนือ ครบ Point 25 เมตร - 

2. ภาคกลาง ครบ,มีคา error เชน 

iri=9999 

Point 25 เมตร แทนคา 

9999 ดวย 

0 

3. ภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ 

ครบ Point 25 เมตร - 

4. ภาคใต ครบ Point 25 เมตร - 

ขอมล Rutting  

ฐานขอมูล ความสมบูรณ 
Geometry 

Format Type 
สมาชิกขอมูล หมายเหต ุ

1. ภาคเหนือ ครบ Point 25 เมตร - 

2. ภาคกลาง ครบ,มีคา error เชน 

rutt_=9999 

Point 25 เมตร แทนคา 

9999 ดวย 

0 เพ่ือ ม
นํามาคิด 

3. ภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ 

ครบ Point 25 เมตร - 

4. ภาคใต ครบ Point 25 เมตร - 

ขอมล Road Geometry 

ฐานขอมูล ความสมบูรณ 
Geometry 

Format Type 
สมาชิกขอมูล หมายเหต ุ

1. ภาคเหนือ ครบ Point 25 เมตร - 

2. ภาคกลาง ครบ Point 25 เมตร - 

3. ภาค
ตะวันออกเ ียงเหนือ 

มมีขอมูล - - ปลอยวาง 

4. ภาคใต มมีขอมูล - - ปลอยวาง 
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ขอมล Asset Image   

ฐานขอมูล 
ความ
สมบูรณ 

Geometry 
Format Type 

สมาชิก
ขอมูล 

หมายเหตุ 

1. ภาคเหนือ ครบ Point 25 เมตร * กําหนดพารทจดัเกบ
รูปภาพตามวันสํารวจ เชน 

\LAMPUN\2007-05-

01\RNH357\Run 1\1.jpg 

2. ภาคกลาง ครบ Point 25 เมตร * แยกตารางยอยรายแขวง 
* กําหนดพารทจดัเกบ
รูปภาพตามวันสํารวจ 

\DOH11\HDD-13\2007-05-

23\RCN135\Run 

1\image\center\1.jpg 

3. ภาค
ตะวันออกเ ียงเห
นือ 

ครบ Point 25 เมตร * กําหนดพารทจดัเกบ
รูปภาพตามแขวง 

4. ภาคใต ครบ Point 25 เมตร * กําหนดพารทการจัดเกบ
ตามวันสํารวจ 

\PICTURE\2007-02-

02\RST085\Run 3\326.jpg 

 จากผลการตรวจสอบฐานขอมูลทังหมด ทําใหพบความแตกตาง และความ มสมบูรณของ
ขอมูล คณะผูจัดทําจึง ดทําการสรางขอมูลที่ขาดหายและปรับปรุงฐานขอมูลทังหมดใหอยูในรูปแบบ
โครงสรางเดียวกันโดยทําการปรับปรุงและประมวลผลขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนสวนที่ขาดหายในสวน
ของขอมูลสภาพความเสียหาย และ ดทําการคัดลอกขอมูลบั ชีสายทางในสวนของรายละเอียดขอมูล
สายทางจากบั ชีสายทางที่ ดจากฐานขอมูล GIS ของสํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง 

 2.1.2  การออก บบ ครงสรางฐานขอมูลกลาง 

คณะผูจัดทําดานนําขอมูลที่ ดจากศึกษารูปแบบและโครงสรางการจัดเกบขอมูลสายทางและ
ขอมูลสภาพสายทางเดิม บวกกับโครงสรางฐานขอมูลจากการสรุปในที่ประชุมมาเปนแนวทางในการ
ออกแบบฐานขอมูลกลาง  
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การออกแบบฐานขอมูลกลางผูพัฒนา ดออกแบบใหสอดคลองกับการใชงานขอมูลโดย ดทํา
การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลทังหมดที่ ดรับจากการสํารวจผิวทาง รวม ปถึงขอมูลที่ ดจากการ
วิเคราะหดวยขันตอนอื่นๆกับขอมูลสายทาง และ ดสรางแบบจําลองโดยการแยกการจัดเกบขอมูลที่ ด
จากการสํารวจผิวทาง ออกจากขอมูลสายทาง จากนันทําการเชื่อมโยงระหวางกลุมขอมูลดวย
ความสัมพันธเชิงพืนที่ (Spatial Relation) เมื่อผูใชตองการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหกสามารถ
สืบคนหรือเรียกดูขอมูล ดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงพืนที่ นอกจากนีขอมูลที่ ดจากการสํารวจ
ผิวทางยังเปนอิสระ มขึนกับขอมูลสายทางทําใหในอนาคตถาขอมูลสายทางมีการเปล่ียนแปลงกจะ ม
สงผลกระทบตอขอมูลจากการสํารวจผิวทางที่จัดเกบในฐานขอมูลเดียวกัน และการจัดเกบขอมูลโดยใช
ความสัมพันธเชิงพืนที่ยังสามารถรองรับการใชเทคนิค linear referencing ในการวิเคราะหขอมูล ดอีก
ดวย กลาวคือการจัดเกบขอมูลเชิงพืนที่ในฐานขอมูลจะมีการอางอิงตําแหนงแบบพิกัดสัมบูรณ 

(Absolute) ซึ่งเปนคาพิกัดที่มีความละเอียดถูกตองสูงที่ ดจากการวัดดวยเครื่อง GPS แตระบบจะ
สามารถคํานวณยอนแปลงคาพิกัดทังสองแบบ ปหากัน ด ทําใหวิเคราะหขอมูลจากการอางอิงตําแหนง
บนสายทางที่เปนที่รูจักกันดีกสามารถใชงานระบบนี ด  

 

รูปที ่2.5 แสดงแนวคดิการออกแบบฐานขอมูลกลาง 

  จากรูปที่ 2.5 เพ่ือความยืดหยุนของระบบและการจัดเกบขอมูลบนฐานขอมูลกลาง คณะ
ผูจัดทํา ดทําการออกแบบฐานขอมูลกลางใหรองรับการทํางานแบบหลายชวงเวลา(Temporal 

Database) โดยทําการสรางดัชนีในการสืบคนแบบหลายชวงเวลา กลาวคือฐานขอมูลสามารถจัดเกบ
ขอมูลสายทางและขอมูลสภาพสายทางตามชวงเวลาตางๆ โดยมีการสรางความสัมพันธของขอมูลทังใน
รูปแบบความสัมพันธเชิงพืนที่ ความสัมพันธเชิงเวลา และใชเทคนิค Linear Reference System 
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สําหรับการจัดเกบขอมูลที่สัมพันธกับขอมูลบั ชีสายทางในรูปแบบพิกัดเชิงสัมพัทธซึ่งบอกพิกัด
ตําแหนงจากหลักกิโลเมตร ฐานขอมูลที่ ดพัฒนาทํางานสอดคลองกับรูปแบบการจัดเกบขอมูลที่เปน
มาตรฐานสากล ISO/OGC เพ่ือที่จะเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ โดยฐานขอมูล
กลางมีโครงสรางการจัดเกบขอมูลและความสัมพันธดังรูปที่ 2.6 

 
รูปที ่2.6 แสดงโครงสรางฐานขอมูลกลาง 

 ซึ่งรูปแบบการจัดเกบและประเภทของขอมูลแตละชนิดตามที่ ดออกแบบจากการศึกษาทบทวน
ขอมูลเดิมของกรมทางหลวง โดยขอมูลที่ทําการจัดเกบบนฐานขอมูลมีรายละเอียดดังตอ ปนี 
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Central Database Structure: Distress (ตามที่ปราก จากภาพบนระบบประเมินความเสียหาย) 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 ICRACK float4 รอยแตกแบบตอเนื่องหลายทิศทาง(ตร.ม.) 

3 UCRACK float4 รอยแตกแบบ มตอเนื่องหลายทิศทาง(ม.) 

4 BLEEDING float4 พืนที่การเยิมของยาง(ตร.ม.) 

5 FRAME_PK_DRIVE varchar(32) รหัสเ รมวีดีโอ 

6 PHOLE_AREA float4 พืนที่หลุมบอ(ตร.ม.) 

7 PATCH_AREA float4 พินที่รอยปะซอม(ตร.ม.) 

8 RAV_AREA float4 พืนที่หลุดรอน (ตร.ม.) 

9 EDGE_BREAK float4 ความยาวรอยแยก หลทาง (ม.) 

10 SH_DETERIORATE float4 ความเสียหายของ หลทาง (ม.) 

11 SURF_DEFORM float4 การยุบตัวของผิวทาง (ตร.ม.) 

12 LINK_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

13 STEP float4 หลทางตางระดับ(ม.) 

14 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

15 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 
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Central Database Structure: Roughness (ขอมูลทุก  25 เมตรจากระบบสํารวจดวยร สํารวจ) 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 Link_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 IRI_RIGHT float4 IRI ดานขวาของชองจราจร 

4 IRI_LEFT float4 IRI ดานซายของชองจราจร 

5 IRI_LANE float4 IRI ของชองจราจร 

6 IRI_CENTRE float4 IRI ก่ึงกลางของชองจราจร 

7 IRI_AVG float4 IRI เ ล่ียของชองจราจร 

8 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

9 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 

Central Database Structure: Rutting (ขอมูลทุก  25 เมตรจากระบบสํารวจดวยร สํารวจ) 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 Link_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 RUTT_RIGHT float4 รองลอ ดานขวาของชองจราจร 

4 RUTT_LEFT float4 รองลอ ดานซายของชองจราจร 

5 RUTT_LANE float4 รองลอ ของชองจราจร 

6 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

7 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 
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Central Database Structure: RGeometry (Road Geometry (ขอมูลทุก  25 เมตรจากระบบ
สํารวจดวยร สํารวจ)) 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 Link_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 GRADE float4 ความลาดเอียง 

4 CROSS_SLOPE float4 ความลาดเอียงคันทาง 

5 VER_CURV float4 รัศมีโคงดิ่ง 

6 HOR_CURV float4 รัศมีโคงราบ 

7 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

8 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 

Central Database Structure: GPS 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 LINK_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 ALTITUDE int4 คาความสูง 

4 FIXTYPE int4 ชนิดของการปรับแกขอมูล 

5 SATSIFIX int4 คาปรับแกจากดาวเทียม 

6 HDOP float4 คาความถูกตองของการวางตัวของดาวเทียม
แนวราบ  

7 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

8 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 
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Central Database Structure: Image(interval 25 m) 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 LINK_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 DIRECTORY char(200) ชื่ออางถึงตําแหนงที่เกบขอมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร 

4 FILE_NAME File_name ชื่อภาพ 

5 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

6 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที ่(POINT,SRID:4326) 

Central Database Structure: Event 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 LINK_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 EVENT varchar ชนิดขอมูลที่พบขณะสํารวจ 

4 DATE date วันที่สํารวจขอมูล 

5 THE_GEOM geometry(wkb) ขอมูลเชิงพืนที่ (POINT,SRID:4326) 

Central Database Structure: PAVEMENT 

ID Field Name Type Description 

1 ID serial เลขรหัส 

2 PAVE_TYPE_CODE varchar รหัสชนิดผิวทาง  

3 PAVE_TYPE_DESC varchar คําอธิบายชนิดผิวทาง 

4 REMARK varchar หมายเหตุ 
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Central Database Structure: Link 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 LINK_ID varchar(8) รหัสการสํารวจ 

3 ROUTE_CODE varchar(16) รหัสสายทาง : รหัสแขวง-หมายเลขสายทาง-

หมายเลขตอนควบคุม-หมายเลขตอนควบคุม
ยอย (xxx-xxxx-xxxx-xx) 

4 LANE_CODE varchar ชองทางที่ว่ิงรถสํารวจ 

5 SURVEY_ID varchar หมายเลขสํารวจ 

6 SURVEY_DATE Date วันที่สํารวจขอมูล 

7 RUN_ID varchar หมายเลขการวิ่งสํารวจ 

8 KM_START varchar(10) หลักกิโลเมตรเริ่มตน 

9 KM_END varchar(10) หลักกิโลเมตรสินสุด 

10 INV_ADMIT_DATE date วันที่เริ่มใชขอมูลสายทาง 

11 LENGTH int(4) ความยาวของสํารวจ 

12 THE_GEOM wkb ขอมูลเชิงพืนที่ (LINE,SRID:4326) 
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Central Database Structure: Route Centerline 

ID Field Name Type Description 

1 GID serial เลขรหัส 

2 ROUTE_CODE varchar(16) รหัสสายทาง : รหัสแขวง-หมายเลขสายทาง-

หมายเลขตอนควบคุม-หมายเลขตอนควบคุม
ยอย (xxx-xxxx-xxxx-xx) 

3  REMARK varchar(120) หมายเหตุ 

4 INV_ADMIT_DATE date วันที่เริ่มใชขอมูลสายทาง 

5 THE_GEOM wkb ขอมูลเชิงพืนที่ (LINE,SRID:4326) 

Central Database Structure: Control Section 

ID Field Name Type Description 

1 ID serial เลขรหัส 

2 DISTRICT_CODE varchar(3) รหัสแขวง 

3 ROUTE_ID varchar(4) รหัสสายทาง 

4 CS_ID varchar(4) รหัสตอนควบคุม 

5 SUBCS_ID varchar(2) รหัสตอนควบคุมยอย 

6 ROUTE_CODE varchar(16) รหัสสายทาง : รหัสแขวง-หมายเลขสายทาง-

หมายเลขตอนควบคุม-หมายเลขตอนควบคุม
ยอย (xxx-xxxx-xxxx-xx) 

7 DESCRIPTION varchar(512) ชื่อตอนควบคุม 

8 ROAD_CLASS varchar(10) มาตรฐานชันทาง 

9 SURFACE_CLASS_

DESC 

varchar(100) คําอธิบายชันผิวทาง 

10 SURFACE_CLASS varchar ชนิดชนัผิวทาง  



รายงานข้ันสุดทาย                          โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
    

            ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                                                                                       2-17                              

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11 NUM_OF_LANE int(4) จํานวนชองจราจร 

12 PAVE_TYPE_CODE varchar รหัสของประเภทผิวทาง 

13 ROW float4 ความกวางเขตทาง 

14 NUM_OF_ 

SHOULDER 

int(4) จํานวน หลทาง 

15 SHOULDER_WIDTH float4 ความกวาง หลทาง 

16 PAVE_WIDTH float4 ความกวางผิวจราจร 

17 COMPLETE_YEAR int(4) ปกอสรางแลวเสรจ 

18 PAVE_THICKNESS int(4) ความหนาชันผิวทาง 

19 INV_ADMIT_DATE date วันที่เริ่มใชขอมูลสายทาง 

20 INV_RETIRE_DATE date วันที่สินสุดการใชขอมูลสายทาง 

21 CURRENLY_STATE Boolean สถานะการใชขอมูลสายทาง 

22 DEFLECTION float4 คาการแอนตัวของชันทาง 

23 CBR_0 float4 California Bearing Ratio 

Central Database Structure: AADT 

ID Field Name Type Description 

1 ID serial เลขรหัส 

2 ROUTE_ID varchar รหัสสายทาง 

3 CS_ID varchar รหัสตอนควบคุม 

4 YEAR int4 ปที่สํารวจขอมูล 

5 VEH1_T float4 รถจักรยาน 

6 VEH2_T float4 รถจักรยานยนต 

7 VEH3_T float4 รถยนตนั่ง มเกิน 7 คน 
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8 VEH4_T float4 รถยนตนั่งเกิน 7 คน 

9 VEH5_T float4 รถโดยสารขนาดเลก 

10 VEH6_T float4 รถโดยสารขนาดกลาง 

11 VEH7_T float4 รถโดยสารขนาดให  

12 VEH8_T float4 รถบรรทุกขนาดเลก (4 ลอ) 

13 VEH9_T float4 รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ลอ) 

14 VEH10_T float4 รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ลอ) 

15 VEH11_T float4 รถบรรทุกพวง (มากกวา 3 เพลา) 

16 VEH12_T float4 รถบรรทุกก่ึงพวง (มากกวา 3 เพลา) 

2.1.3     การดําเนินการอพยพขอมูล 

 หลังจากที่ ดทําการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลกลางเรียบรอย และทําการทดสอบทาง
เทคนิค ผูดําเนินการ ดทําการสรางฐานขอมูลกลางดวยภาษาคอมพิวเตอรบนซอ ตแวรฐานขอมูล 

Postgresql 8.3 และ ดทําการอพยพขอมูลทังหมดเขาฐานขอมูลใหม โดย ดทําการปรับแกชนิดขอมูล 

และความ มสมบูรณของขอมูล 

รูปที ่2.7 แสดงภาพของ CRDB Cluster ทีจ่ัดเกบขอมูลจากกระบวนการอพยพขอมูล 
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รูปที ่2.8 แสดงตัวอยางขอมูลสายทางในรปูแบบตารางบนฐานขอมูลกลาง 

ปจจุบันหลอมรวมขอมูลสภาพสายทางและขอมูลสายทางแลวเสรจทังประเทศ ซึ่ง ดทําการ
จัดเกบตามโครงสรางที่ออกแบบ วบนฐานขอมูล และ ดมีการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเชิง
บรรยายกับขอมูลเชิงปริภูมิ เพ่ือสามารถนําขอมูลสภาพสายทางที่ ดจากการสํารวจทังหมดมาแสดงผล
ในรูปแบบแผนที่บนระบบภูมิสารสนเทศ ด 
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รูปที ่2.9 แสดงขอมูลโครงขายสายทางที่ ดจากการสํารวจป พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดเกบบนฐานขอมูลกลาง 
 2.1.4    การพัฒนาการเชื่อมตอกับระบบอื่น  

 คณะทํางาน ดมีการจัดทําชองทางสําหรับการเรียกใชงานในรูปแบบ Database API 

(Database Application Programming Interface) สําหรับระบบอ่ืนๆที่ตองการเชื่อมตอและเรียกใช
งานขอมูลสายทางจากฐานขอมูลกลาง  
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รูปที ่2.10 แสดงการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลกลาง ปยังระบบตางๆ 

ทางผูดําเนินการ ดพัฒนาสวนการเชื่อมตอและการเขาถึงขอมูลในรูปแบบ Database API เพ่ือ
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลในรูปแบบตางๆ และเพื่อความยืดหยุนในการเขาถึงดวยการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยคณะผูจัดทําดําเนินการออกแบบและทดสอบการใหบริการขอมูลผาน 

Database API ซ่ึงมี งกชั่นสําหรับเชื่อมตอการสืบคนและประมวลผลขอมูลผานทางภาษา SQL ดังนี 
Function Description 

GetRoute(RouteID) คนหาขอมูลถนนจากรหัสสายทาง 

GetRoute(RouteID,CS_ID) คนหาขอมูลถนนจากรหัสสายทางและหมายเลขตอน
ควบคุม 

GetRoute(RouteID,CS_ID,SubCS_ID) คนหาขอมูลถนนจากรหัสสายทาง, หมายเลขตอน
ควบคุมและหมายเลขตอนควบคุมยอย 

GetRouteByYear(RouteID,CS_ID,SubCS_I,Year) คนหาขอมูลถนนจากรหัสสายทาง, หมายเลขตอน
ควบคุม,หมายเลขตอนควบคุมยอยและปสํารวจ 

GetRouteByDivision(Division_Code) คนหาขอมูลถนนจากรหัสสํานักบํารุงทาง 

GetRouteByDistrict(District_Code) คนหาขอมูลถนนจากรหัสแขวงบํารุงทาง 

GetRouteByProvince(Province) คนหาขอมูลถนนจากชื่อจังหวัด 
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 การสืบคนขอมูลผาน Database API ที่เตรียม วจะชวยลดความยุงยากในการประมวลผล
ความสัมพันธของตารางขอมูลตางๆบนฐานขอมูลกลาง และสามารถใช งกชั่นสวนโตตอบในการ
ประมวลผลดวยภาษา SQL ซ่ึงสามารถทําใหผูใชจากภายนอกเขาถึงขอมูลตางๆบนฐานขอมูลกลาง ด
อยางสะดวกผานทางระบบเครือขาย ผลลัพธที่ ดจะอยูในรูปแบบตารางขอมูลสายทาง ซึ่งมีโครงสราง
ดังที่ ดแสดง วในรูปที่ 2.12 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.11 แสดงการเขาถึงขอมูลผาน Database API ดวย DBlink 

 

รูปที ่2.12 แสดงผลลัพธการเขาถึงขอมูลผาน Database API ดวย DBlink 

 ระบบสารสนเทศสายทางสําหรับขอมูลกลางของกรมทางที่ออกแบบขึนเนน ปที่การทํางาน
รวมกันผานเครือขาย ด แบบปฏิสัมพันธ (Interoperability) ระหวางระบบสารสนเทศ ชวยใหระบบ
สารสนเทศตางผูพัฒนาและผูผลิต ระบบสารสนเทศตางหนวยงาน แมกระทั่งสารสนเทศจากหนวยงาน
นอกเหนือจากกรมทางหลวงสามารถเขาถึงขอมูลจากฐานขอมูลกลาง ด ระบบสารสนเทศจะรองรับการ
เชื่อมตอในรูปแบบ 3 รูปแบบตามมาตรฐาน OGC และ ISO กลาวคือ Web Map Service (WMS) ที่
เปนการใหบริการแผนที่เพ่ือการเรียกดูเทานัน, Web Feature Service (WFS) การใหบริการตัวขอมูล 

( เจอร) เอง และ Simple Feature Access / SQL สําหรับการเรียกใชฐานขอมูลกลางที่ซับซอน 

 

SELECT road.* 

FROM dblink('dbname=centraldb port=5432 host=161.92.0.10  

                user=postgres password=1234',‘select GetRoute(“0001”,1400”)') 

AS road(); 
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รูปที ่2.13 แสดงขอมูลภาพแผนที่จาก WMS Service Protocol 

 

รูปที ่2.14 แสดงขอมูล เจอรสายทางจากฐานขอมูลกลางแบบ XML สําหรับ Web Feature Service 

Protocol 

 คณะทํางาน ดทดลองใหบริการขอมูลสายทางและทําการเชื่อมตอระบบ โดยทําการสงขอมูลให
โครงการอื่นๆที่ตองนําขอมูลสายทางและขอมูลสภาพสายทาง ปใชทํางาน ดทดลองเรียกใชงานผาน
ฐานขอมูลกลาง ซ่ึงผลการทํางานกสามารถดําเนินการ ดตามรูปแบบที่ ดออกแบบ ว 

 

 

http://1 2 7 . 0 . 0 . 1 / cgi-bin/routewms.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1 . 3. 0& 

REQUEST=GETMAP 

&LAYERS=spot5,controlsection&WIDTH=7 6 5 &HEIGHT=4 8 5 &BBOX=-

782344.7061855672,459596.999,2224215.706, 2365717 &CRS=EPSG:32647 

http://1 2 7 . 0 . 0 . 1 :80/ cgi-

bin/routewfs.exe?SERVICE=WFS&VERSION=1 . 3. 0&REQUEST=GETFEAT
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2.2 การจัดทําขอมูลเสนก่งกลาง นน (Road Centerline) 

การจัดทําขอมูลสายทางในรูปแบบเสน (Line string) ที่ใชเปนเสมือนตัวแทนในการแสดง
ลักษณะทางกายภาพของสายทาง เปนการรวมขอมูลตางๆ ของเสนทางจราจรในแตละชองจราจร ว
รวมกัน แลวนํามาแสดงผลเปนเสนเดี่ยว (Single line) เสนที่แสดงถึงตําแหนงศูนยกลางของทางหลวง   
ซึ่งเปนเสนที่อยูระหวางแนวชองทางจราจรหรือขอมูลเสนที่อยูก่ึงกลางของแนวสายทาง   มีทิศทางตาม
ตําแหนงของหลักกิโลเมตร (เสาหิน) เปนเสนที่แบงชองจราจรออกเปน 2 กลุมที่มีชองจราจรในทิศทาง
ตรงกันขามกันหรือทิศทางเดียวกัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.15 แสดงแผนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน 
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 ขอมูลเสนก่ึงกลางถนน ดมีการสรางจากขอมูล Geometry ที่ ดจากการสํารวจดวย GPS ใน
โครงการปพ.ศ. 2550 ซึ่งมีคาความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนงที่สูง ทําใหขอมูลเสนก่ึงกลางถนนที่ ด
เปนโครงขายสายทางที่มีความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนงประมาณ 2 เมตร ขอมูลเสนก่ึงกลางถนนที่
สรางขึนถูกเชื่อมโยงกับขอมูลสายทางบนฐานขอมูลกลาง โดยใชซอ ตแวร ArcGIS Desktop 9.2 

สําหรับจัดทําขอมูล (Offset Lines To Centerline) โดยมีขันตอนการทํางานดังนี 

 1. ทําการปรับแตงคาในการแสดงผล โดยการ Set ระบบพิกัดใน Pre-define โดยการ Click 

ขวาที่ Layers เลือก properties ซึ่งระบบจะทําการ Transform จากระบบพิกัดของขอมูลสายทาง คือ 

latitude, longitude เปนระบบพิกัด าก UTM  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.16 แสดงขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (1) 

 2.  กําหนด Layer ที่ถูกแยกตาม Attribute Lane_code เพ่ือความสะดวกในการจําแนกขอมูล
ทิศทางของขอมูลสายทางและชองจราจร โดยสามารถสังเกต ดงายในแผนที่ที่มีการจําแนกแลว 
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รูปที ่2.17 แสดงขนัตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน(2) 

 3.    ภายในซอ แวร ArcGIS Desktop 9.2 ผูใชสามารถติดตัง งกช่ันการทํางานเสริม ดโดย
การ download ซอ แวร ET GeoTools มาใชทํางานรวมกันกับ ArcGIS Desktop 9.2  เพ่ือทําการ 
กําหนดคา ความกวางของการ offset ของสายทางที่มีการสํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.18 แสดงขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (3) 
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 4.    ทําการลากเสนตัดผานเสนที่ตองการทํา offset โดยลากจากซายของ direction มาทางขวา  

ซึ่งวิธีการเชนนีเปนการกําหนดทิศทางในการ Offset โดยผูใชเปนผูกําหนดทิศทาง  จากตัวอยางทําการ
ลากเมาทจากตําแหนงที่ 1 มายังตําแหนงที่ 2 

รูปที ่2.19 แสดงขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (4) 

 5.    รูปแบบที่ใชในการ Offset Line ขึนอยูกับลักษณะทางกายภาพของขอมูลสายทางและการ
กําหนดของผูใช 

 

 

 

 

รูปที ่2.20 แสดงขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (5) 

6. ทําการตรวจสอบทิศทางของขอมูลสายทางที่ ดจากการประมวลผล กรณีที่มีขอมูลสาย
ทางที่มีทิศทางที่ มถูกตอง คือ ทิศทาง มตรงกับขอมูลบั ชีสายทางที่ ดจากการสํารวจ หรือ ทิศทาง ม
ตรงกับทิศทางของขอมูลหลักกิโลเมตร (เสาหิน) ซ่ึงจะมีการปรับแกทิศทางโดยการ Flip Direction 
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รูปที ่2.21 แสดงขันตอนการจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (6) 

 คณะทํางาน ดจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนนแลวจัดสงขอมูลเสนก่ึงกลางถนนใหกับโครงการ
อื่นๆ ดทดลองนํา ปใชงานเพื่อทดสอบความถูกตอง และทําการปรับแกความ มสมบูรณของขอมูลใน
สวนที่ตรวจพบจากการนํา ปใชงาน 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.22 แสดงขอมูลเสนก่ึงกลางถนน  
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รูปที ่2.23 แสดงขอมูลเสนก่ึงกลางถนนทงัประเทศ 

2.3  ระบบสารสนเทศสําหรับฐานขอมูลกลางของ ครงขายสายทาง 

 ระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางของโครงขายสายทาง ที่พัฒนาขึนจะถูกออกแบบใหรองรับ
การทํางานตามมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน ตลอดจนสามารถทํางานรวมกันกับระบบอื่นๆ ด ระบบจะมีการจัดเกบขอมูลทังหมดอยูบน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยทําการแยกเกบขอมูลที่ ดจากการสํารวจสภาพผิวทางและขอมูลสายทางแยก
ออกจากกัน โดยขอมูลทังสองชุดนีจะถูกเชื่อมโยงกันดวยความสัมพันธเชิงพืนที่ (Spatial Relation)  

ระบบที่ออกแบบจะสามารถทํางานผานเครือขายอินเตอรเนตและอินทราเนต ดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมที่ใชเขาถึงฐานขอมูลกลางจากผูใชจะทํางานลักษณะเวบแอพิเคชั่น รองรับ
การทํางานแบบ Client-Server กลาวคือสามารถเรียกใชงาน ดผานทางระบบอินเตอรเนต โดย มตอง
ทําการติดตังโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และในขณะเดียวกันผูใชงานทั่ว ปที่ตองการใช
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งานขอมูลสายทางดวยซอ ตแวรภูมิสารสนเทศกสามารถเรียกใชงาน ดผานทาง OGC Web Service 

โปรโตคอลที่ ดจัดเตรียม ว  

รูปที ่2.24 แสดงภาพสถาปตยกรรมของระบบ 

 โปรแกรมระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางของโครงขายสายทาง ประกอบดวย สวนงานตางๆ
ดังตอ ปนี 

2.3.1    ระบบจัดการผู ชงาน 

 ระบบจัดการผูใชงาน เปนโมดูลยอยที่ใชจัดการสิทธิของผูใช โดยจะมีการกําหนดสิทธิ์และ
ตรวจสอบสถานะของผูที่มาใชงานระบบ ซึ่งผูใชตองทําการลงทะเบียนกับระบบกอนเขาใชงาน 
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รูปที ่2.25 แสดงหนาตางแรกซึ่งผูใชตองทาํการ Log-in กอนเริ่มใชงานระบบ 

2.3.2    ระบบสืบคน ละ สดงผลขอมูลสายทาง 

 ระบบสืบคนและแสดงผลขอมูลสายทาง เปนโมดูลยอยที่ใชในการสืบคนขอมูลสายทางจาก
ฐานขอมูลกลาง โดยที่ผูใชสามารถกําหนดเงื่อน ขการคนหาตามรายละเอียดของขอมูลสายทาง เชน 

หมายเลขทางหลวง ,หมายเลขตอนควบคุม เปนตน ซึ่งผลลัพธจะแสดงอยูในรูปแบบของตาราง และ
ผูใชสามารถดาวนโหลดขอมูลซ่ึงมีความละเอียดระดับ sub controlsection ซ่ึงเปนการแบงสายทางที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน(Homogenous Section) จากระบบเพื่อนํา ปใชในรูปแบบ excel ล ดอีกดวย 
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รูปที ่2.26 แสดงสวนสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง 

รูปที ่2.27 แสดงสวนสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง (2) 
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รูปที ่2.28 แสดงระบบสืบคนขอมูลขันสูง 
2.3.3 ระบบสืบคน ละ สดงผลขอมูลสภาพสายทาง (Road Condition) 

 ระบบสืบคนและแสดงผลขอมูลสภาพสายทาง เปนโมดูลที่ใชสืบคนขอมูลสภาพสายทางที่ ด
จากการสํารวจ จากฐานขอมูลกลาง โดยที่ผูใชสามารถกําหนดเงื่อน ขการคนหาตามรายละเอียดของ
ขอมูลสายทาง เชน หมายเลขทางหลวง ,หมายเลขตอนควบคุม เปนตน ซึ่งผลลัพธจะแสดงอยูใน
รูปแบบของรายงาน มีการสรุปคาความเสียหายและคาดัชนีความเรียบสากล(IRI) ในรูปแบบกรา  

นอกจากนีผูใชยังสามารถกําหนดการคนหาและเรียกประมวลผลขอมูล ดตามชวงหลักกิโลเมตรที่
ตองการ ด หรือสามารถสืบคนขอมูลสภาพความเสียหายของสายทาง ณ ชวงเวลาตางๆ 

 จากตัวอยางรูปที่ 2.29 แสดงหนาตางของโมดูลระบบสืบคนและแสดงผลขอมูลสภาพสายทาง 
โดยผูใชสามารถกําหนดเงื่อน ขในการคนหารายชื่อสายทาง รวม ปถึงการกําหนดตําแหนงหลัก
กิโลเมตรเริ่มตนและสินสุด ผลลัพธที่แสดงนอกจากขอมูลที่เปนตัวเลขของคาสภาพสายสายทางแลว 

ระบบยังแสดงผลในรูปแบบกรา สองประเภท ดแก กรา วงกลมแสดงอัตราสวนประเภทความเสียหาย
บนสายทางในรูปแบบคาเปอรเซนตโดยคํานวณจากพืนที่ความเสียหายชนิดตางๆเทียบกับพืนที่ความ
เสียหายทังหมด  

 ผลลัพธที่แสดงสภาพสายทางอีกประเภทคือกรา เสนแสดงคา IRI เ ลี่ย ตามหลักกิโลเมตร
ตางๆโดยชวงความหางจะขึนกับตําแหนงหลักกิโลเมตรเริ่มตนและสินสุด โดยความหางนอยที่สุดที่
สามารถทําการประมวลผล ดคือระยะประมาณ 500 เมตร ตัวอยางการทํางานแสดงดังรูปที่ 2.30 
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รูปที ่2.29 แสดงสวนวิเคราะหขอมูลสภาพความเสียหายบนสายทาง 

รูปที ่2.30 แสดงสวนวิเคราะหขอมูล IRI บนสายทาง 
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รูปที ่2.31 แสดงสวนวิเคราะหขอมูล IRI รายจังหวัด 

รูปที ่2.32 ระบบแสดงผลภาพเคล่ือน หวจากสองขางทาง 
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2.3.4  การ สดงผลขอมูลสภาพสายทาง ละขอมูลสายทาง  

 งกชั่นการแสดงผลขอมูลสภาพสายทางและขอมูลสายทาง พัฒนาขึนเพ่ือใชแสดงผลขอมูล
สภาพสายทาง ในรูปแบบของแผนที่เ พาะเรื่อง ตามเงื่อน ขที่กําหนดผานระบบเครือขาย ซึ่งระบบจะ
ทําการประมวลผลขอมูลสายทางและแสดงผลขอมูลสายทางในรูปแบบแผนที่ผานชองทางของ Map 

Service Interface ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลจากตําแหนงตางๆของแผนที่หรือใชเงื่อน ขเชิงพืนที่ในการ
สืบคนขอมูล โดยระบบจะประกอบดวย งกชั่นหลักๆที่รองรับการใชงานและการประมวลผลขอมูลสาย
ทางจากฐานขอมูลกลาง ดังนี 

 1. แสดงผลขอมูลแผนที่ 

 2. วัดระยะทางตามสายทาง และการวัดพืนที่ 

 3. พิมพผลลัพธในรูปแบบแผนที่ในมาตราสวนตางๆ 

 4. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลดวยเงื่อน ขเชิงพืนที่  

 5. งกชั่นการควบคุมการทํางานของแผนที่ 

 6. งกชั่น สงออกขอมูลแผนที่ในรูปแบบ Geo Referencing Image 

 7. ระบบชวยเหลือผูใช สวนของคูมือการใชงาน 
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รูปที ่2.33 แสดงหนาตางแรกของโมดูล GIS Application 

รูปที ่2.34 แสดง งกชัน่แสดงผลขอมูล Road Condition ในรูปแบบแผนที ่
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รูปที่ 2.35 แสดงการเรียกดูขอมูลในรูปแบบตารางจากฐานขอมูลกลาง 

รูปที ่2.36 แสดงการใชเครื่องมือวัดระยะทางและพืนที่บนแผนที ่
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รูปที ่2.37 แสดงการใชเครื่องมือ Spatial Searching สําหรับเรียกดูขอมูลจาก เจอรบนแผนที ่
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3.1  การศก า ละทบทวน นวทางการจัดสรรงบประมาณของกรมทาง
หลวง 

กรมทางหลวง ดนําระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS (Thailand Pavement Management 

System) ซึ่งเปนระบบที่ใชตรวจสอบและวิเคราะหสภาพความเสียหายของผิวทางแอส ลตมาใชตังแต
ป 2530 เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงานบํารุงทางของสํานักงานทางหลวงและแขวงการทาง 
ระบบดังกลาวทําการสํารวจสภาพทางโดยใชเจาหนาที่ ที่ผานการฝกอบรมเปนผูทําการสํารวจความ
ชํารุดเสียหายของผิวทางดวยสายตา (Visual Inspection) และเกบขอมูลดวยเครื่องมือที่ใชงานงาย ม
ซับซอน เนื่องจากขอมูลที่ ดจากการเกบสํารวจขึนอยูกับการประเมินของบุคคล (Subjective 

Measurement) จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและมีความแตกตางกันระหวางผูประเมินสูง ตลอดจน
ใชเวลาในการสํารวจคอนขางนาน ดังนันกรมทางหลวงจึง ดพัฒนาวิธีการเกบขอมูลและประเมินสภาพ
ความเสียหายของสายทางในระยะตอมา 

ปจจุบันกรมทางหลวง ดนําโปรแกรม HDM-4 (Highway Development and Management) 

ที่พัฒนาขึนโดยธนาคารโลก มาเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการบริหารงานบํารุงทาง และ ดพัฒนา
วิธีการเกบขอมูลดวยเครื่องมือที่ทันสมัย ยกตัวอยางเชน การวิเคราะหรอยแตกราวของผิวทางจาก
ภาพถาย ทําใหการวิเคราะหสภาพความเสียหายของผิวทางมีความแมนยํามากขึน และจากการศึกษา
ระบบบริหารงานบํารุงทางทัง TPMS ของกรมทางหลวงและ HDM-4 พบวาขันตอนการวิเคราะหหา
แผนการซอมและงบประมาณในการซอมมีความคลายคลึงกัน แสดงดังรูปที่ 3.1 โดยเริ่มจากการ
จัดเกบขอมูลเพ่ือสรางระบบฐานขอมูลกลาง ซึ่งแบงการจัดเกบขอมูลออกเปน 2 กลุมให ๆ คือ ขอมูล
บั ชีสายทางและขอมูลสภาพสายทาง สําหรับสวนของการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอม 

จะตองจัดเตรียมขอมูล 3 กลุมคือ ขอมูลสายทาง ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ และขอมูลมาตรฐานการ
ซอมบํารุง ซึ่งการนําขอมูลเขาสูโปรแกรมนันตองจัดรูปแบบกอนการนําเขา จากนันจึงวิเคราะห
ประมวลผลและจัดทําผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงาน 

บทที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทาง  
(Pavement Management System)  
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 สําหรับโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวงนี 
คณะที่ปรึกษา ดพัฒนาแบบจําลอง วิธีการจัดลําดับความสําคั และโปรแกรมการวิเคราะหแผนและ 
งบประมาณการซอมบํารุง ใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการใชงานของเจาหนาที่กรม
ทางหลวงมากยิ่งขึน โดยจะกลาวในรายละเอียดในหัวขอถัด ป 

 

 

รูปที ่3.1 ขันตอนการวิเคราะหงบประมาณการซอมบํารุงของระบบบริหารงานบํารงุทาง 

การเกบขอมูลสํารวจภาคสนาม 

ประเมินสภาพความ
เสียหายของสายทาง 

เกบขอมูลบั ชีสายทาง
เพ่ือปรับปรุงใหตรงกับ
สภาพในปจจุบัน 

ขอมูลบั ชีสายทาง 

กรมทางหลวง 

ฐานขอมูลกลาง 

ขอมูลสายทาง ขอกําหนดการซอมบํารุง ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ 

กระบวนการจัดรูปแบบขอมูลนําเขา 

โปรแกรมการวิเคราะหแผนการซอม  

สรุปผลการวิเคราะหและงบประมาณ 

การจัดแสดงรายงาน 

ระบบฐานขอมูลกลาง CRDB 

ระบบบริหารงานทาง TPMS 
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3.2  การพัฒนา บบจําลองตาง  นการวิเคราะห 

แบบจําลองที่นํามาพัฒนาสําหรับการวิเคราะหจัดสรรงบประมาณบํารุงทาง ดแก แบบจําลอง
การเสื่อมสภาพของสายทาง (Deterioration Model) แบบจําลองผลกระทบจากการซอมบํารุง (Road 

Work Effect Model) แบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง (Road User Effect Model) แบบจําลอง
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social & Environmental Model) และการวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตร (Economic Analysis) เพ่ือวิเคราะหความคุมคาในการซอมบํารุงและจัดลําดับ
ความสาํคั ของโครงการซอมบํารุง ซึ่งแบบจําลองทังหมดที่กลาวมานันมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกัน 

แสดงดังรูปที่ 3.2  

การวิเคราะหแผนและงบประมาณในการซอมบํารุง เริ่มจากการเตรียมขอมูลนําเขาที่จําเปน
โดยแบงออกเปน 3 สวนหลักคือ ขอมูลสายทาง ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ และขอมูลมาตรฐานการ
ซอมบํารุงของกรมทางหลวง จากนนัเปนการวิเคราะหสภาพความเสียหายที่จะเกิดขึนในอนาคตของผิว
ทาง ซึ่งในสวนของแบบจําลองการเสื่อมสภาพความของสายทางนัน จะวิเคราะหสภาพความขรุขระ 

(Roughness) รอยแตกราว (Cracking) และรองลอ (Rut Depth) เมื่อสามารถทํานายสภาพผิวทาง ด
แลว ลําดับตอมาเปนการเลือกวิธีการซอมบํารุง โดยใชแบบจําลองผลกระทบจากการซอมบํารุงที่
พัฒนาขึนเปนตัวกําหนดสภาพผิวทางหลังการซอมและคาใชจายในการซอม ซึ่งผลการวิเคราะหสภาพ
ผิวทางของทัง 2 แบบจําลองนีจะถูกสง ปยังแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง เนื่องจากคาใชจายของ
ผูใชทางจะแปรผันตามสภาพผิวทาง โดยที่ขอมูลความเสียหายหลักที่ใชในการคํานวณคาใชจายของ
ผูใชทางคือคา IRI  เมื่อ IRI มีคาสูงจะสงผลใหอัตราการใชนํามันเชือเพลิง คาซอมบํารุง และคาเส่ือม
ของยานพาหนะสูงตาม ปดวย ซึ่งผลลัพธที่ ดจากการคํานวณอัตราการใชเชือเพลิงหรืออัตราการสึก
หรอตางๆนัน จะถูกนํา ปวิเคราะหตอในแบบจําลองดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยจะคํานวณปริมาณ
ควันพิษและการใชพลังงานที่เกิดขึนในสายทางนันๆ นอกจากนีคา IRI ยังสงผลกระทบตอความเรวที่ใช
ในการเดินทาง ดังนันหากพิจารณาเรื่องของมูลคาเวลาในการเดินทางสายทางที่มีคา IRI สูงกจะใช
เวลาเดินทางนานกวาสงผลใหผูใชทางตองเสียเวลาในการเดินทางมากกวา  

จากที่กลาวมาทังหมดจะเหนวาผลประโยชนที่เกิดขึนกับผูใชทางจะเกิดขึนเมื่อสภาพผิวทางดี
ขึนหลังจาก ดรับการซอมบํารุง โดยผลประโยชนที่เกิดขึนนีจะคํานวณจาก ผลตางของคาใชจายผูใช
ทางในกรณีที่สายทาง ดรับการซอมบํารุงและ ม ดซอมบํารุง เมื่อสามารถประเมินผลประโยชนของ
การซอมสายทาง ดแลว ลําดับถัดมาจะเปนการวิเคราะหถึงความคุมคาในการซอมบํารุง เนื่องจากสาย
ทางสวนให ของกรมทางหลวงมีปริมาณการจราจรสูงจึงสงผลให ผลประโยชนหลังการซอมของสาย
ทางสูงตามปริมาณการจราจร ปดวย  ดังนันจึงเหมาะสมที่จะนําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
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มาประยุกตใชรวมกับการวิเคราะหในสวนอื่นๆ โดยดัชนีที่ใชชี วัดความคุมคาคือ อัตราสวน
ผลประโยชนที่ผูใชทาง ดรับหลังจากการซอมตอตนทุนในการซอมบํารุง (B/C Ratio) และในลําดับ
สุดทายของการวิเคราะหแผนและงบประมาณในการซอมบํารุงจะเปนการวิเคราะหหาแผนการซอมที่
เหมาะสมที่สุด (Optimization) ภายใตเงื่อน ขงบประมาณที่จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.2 ความเชื่อมโยงของแบบจําลองตางๆ ในการวิเคราะหงบประมาณบํารงุทาง 

การวิเคราะห 

ทางดานเศรษฐศาสตร 

ชนิดของผิวทาง, คาความแขงแรงของสาย
ทาง, อายุสายทาง, สภาพความเสียหาย
ตางๆ  

 

แบบจําลอง 

สภาพความเสียหาย 

แบบจําลอง 

ผลกระทบตอผูใชทาง 

แบบจําลองผลกระทบ 

จากมาตรฐานการซอม 

เร่ิมตน 

ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ, ปริมาณ
การจราจร, อัตราการเจริ เติบโต
ยานพาหนะ, เรขาคณิตของสายทาง, 
คุณลักษณะของผิวทาง, ตนทุนตอหนวย
ของคาใชจายตางๆ 

การเพิ่มขึนของคา IRI รองลอ รอย
แตกราว และ ผิวทางหลุดรอน ในปอนาคต  

 

ลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง , 

สภาพความขรุขระของสายทาง, ความเรว
การจราจร, ตนทุนตอหนวย ของคาใชจาย 

 

คานํามันเชือเพลิง, คานํามันหลอลื่น, คา
ยางพาหนะ, คาบํารุงรักษา, คาการ
เดินทาง และคาใชจายอื่นๆ  

คาตังตนของสภาพความเสียหาย ดแก 

รอยแตกราว, ผิวทางหลุดรอน, หลุมบอ 

รองลอ, สภาพความขรุขระ, คนทุนตอ
หนวยของการซอมบํารุง  

วิธีการซอมบํารุง, ปริมาณงานซอม, 

คาใชจายในการซอม, สภาพผิวทางหลัง
การซอม  

 ตนทุนคาใชจายของผูใชทาง, ตนทุนคา
ซอมบํารุง, ตนทุนตอหนวยของคาใชจาย
ตางๆ, อัตราสวนลด (Discount Rate) 

 

ดัชนีทางเศรษฐศาสตร เชน B/C ratio , 

แ ผ น ก า ร ซ อ ม บํ า รุ ง ง า น ท า ง แ ล ะ
งบประมาณ 

ขอมูลนําเขา แบบจําลอง ผลลัพธ 

อัตราการใชทรัพยากรตางๆ 

ของยานพาหนะ เชน นํามัน
เชือเพลิง, ยาง ล  และ 

ความเรวของยานพาหนะ 

แบบจําลองทางดาน 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ปริมาณควันพิษตางๆ,  

การใชพลังงาน 
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  3.2.1 บบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพ (Deterioration Model) 

ในโครงการนีใชการทํานายสภาพทางดวยกัน 3 ประเภท ประกอบดวย ความขรุขระผิวทาง 
รอยแตก และรอยรองลอ โดยแบบจําลองทํานายความขรุขระผิวทางใชแบบจําลองของ Ronet 

เนื่องจากแบบจําลองเดิมของ HDM-4 มีความยุงยากซับซอน และตองการขอมูลหลายชนิด การนํา
แบบจําลองดังกลาวมาใชในโครงการนีจึงตองมีการปรับแกใหสอดคลองกับการเสื่อมสภาพของสาย
ทางของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถพยากรณการเสื่อมสภาพของทางหลวง ดอยางเหมาะสม ใน
สวนของแบบจําลองทํานายรอยแตก และรอยรองลอ ใชแบบจําลองของ HDM-4 พัฒนาโดย World 

Bank โดย มมีการปรับแกแบบจําลอง เนื่องจากขอมูลสภาพทางที่มีอยูในปจจุบัน มเพียงพอสําหรับ
การปรับแกแบบจําลองทังสอง ด ซึ่งหากในอนาคตมีขอมูลที่เพียงพอกควรมีการปรับแกแบบจําลองให
สอดคลองกับการเสื่อมสภาพของสายทางของกรมทางหลวง 

1.  บบจําลองการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง 

แบบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง ใชคาดัชนีความขรุขระสากลเปนดัชนีชี
วัดสภาพความขรุขระผิวทาง โดยในแบบจําลองตนแบบของ HDM-4 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
ขรุขระผิวทาง  ดแก ความแขงแรงโครงสราง ปริมาณการจราจร ความเสียหายผิวทาง และ
สภาพแวดลอม ซึ่ง Ronet ดปรับแกแบบจําลองใหอยูในรูปแบบอยางงาย โดย มพิจรณาผลกระทบ
ของความเสียหายผิวทาง (รอยแตก รอยรองลอ หลุมบอ) ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของคา IRI ในการ
ทํานายการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง แตใชอายุการใชงานของผิวทางเปนตัวแทนผลกระทบของ
ความเสียหายผิวทางที่มีตอความขรุขระผิวทาง ดังนี 

 dIRI = Kgp*(a0*Exp(Kgm*m*AGE3)*[(1 + SNC*a1)]-5 *YE4 + 
a2*AGE3) + (Kgm*m*RIa) 

… (1) 

โดย AGE3 = อายุสายทางตังแตมีการเสรมิผิว การบูรณะ หรือ การกอสรางใหม (ป) 

 RIa = คาความขุรขระสากลเมื่อตนปที่สนใจ (ม./กม.) 

 m = คาสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดลอม (อางอิง HDM-4 Volume 6 

ตาราง B10-3) ดงัตารางที ่1 

 a0 = 134 ซึ่งเปนคาคงที่ของสมการ HDM-4 (อางอิง HDM-4 Volume 6 ตาราง 
B10-5) 

 a1 = 0.755 ซึ่งเปนคาคงที่เพ่ือลดคาความแขงแรงโครงสรางทางเนื่องจากผลกระทบ
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ของความเสียหายผิวทางที่มีตอการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง 

 a2 = 0.0121 ซึ่งเปนคาคงที่เพ่ือปรับอตัราการเสื่อมสภาพเนื่องจากผลกระทบของ
ความเสียหายผิวทางที่มีตอการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง 

 SNC = คาความแขงแรงของโครงสรางทางตงัแตมกีารกอสราง การเสริมผิว การบรูณะ 

หรือ การกอสรางใหม ครังลาสุด (ASSHTO) 

 YE4 = annual number of equivalent standard axles (ลาน ESAL/ชองทางจราจร/
ป) 

 Kgp = คาปรับแกอัตราการเสื่อมสภาพของความขรุขระผิวทาง 

 Kgm = คาปรับแกของคาสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดลอม (อางอิง HDM-4, 

Volume 5, P. 93-96) 

ตารางที่ 3.1   คาสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดลอม, m 

ระดับ
ความชืน 

ระดับอณุหภูมิ 

Tropical 

Sub-tropical 

Hot 

Sub-tropical 

cool 

Temperate 

cool 

Temperate 

Freeze 

Arid 0.005 0.010 0.015 0.020 0.030 

Semi-Arid 0.010 0.015 0.020 0.030 0.040 

Sub-Humid 0.020 0.025 0.030 0.040 0.050 

Humid 0.025 0.030 0.040 0.050 0.060 

Pre-Humid 0.030 0.040 0.050   

SNC (Structural Number Modified) คือ คาความแขงแรงของโครงสรางทางตังแตมีการ
กอสราง, Overlay, Reconstruction, Rehabilitation ครงัลาสุด (ASSHTO) คํานวน ดจาก 

 SNC = SN + 3.51 (log
10

 CBRs) – 0.85 (log
10

 CBRs)2 – 1.43 … (2) 

เมื่อ SN =  

 SN = คาความแขงแรงของทาง 

 n = จํานวนชันทาง 
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 ai = คาสัมประสิทธิ์ความแขงแรงของแตละชันทาง 

 hi = ความหนาของแตละชนัทาง 

 CBRs = คา CBR ภาคสนามของชันดินเดมิ 

เนื่องจากมีขอมูล มเพียงพอสําหรับคํานวนหาคาความแขงแรงโครงสรางโดยตรงดังสมการที่ 2 

จึงใชการคาดการณคาความแขงแรงของโครงสรางทาง จากการทดสอบคาการแอนตัวของชันทางซึ่ง
กระทําโดยการทดสอบดวย Benkelman Beam หรือ Falling Weight Deflectometer และนําคาจาก
การทดสอบมาคํานวณ ดังนันสามารถหาคา SNC ดจากสมการของ Paterson (1987) ดังนี 

 SNC = 3.2 DEF
-0.63

    granular bases 

 SNC = 2.2 DEF
-0.63

    cement bases 

โดย      DEF       =    คาการแอนตัวจากการวัดดวยเครื่องมือ Benkelman Beam หรือ Falling 

Weight Deflectometer (มม.) 

ในกรณีที่ มมีขอมูลคาการแอนตัวจากการวัดดวยเครื่องมือ Benkelman Beam หรือ Falling 

Weight Deflectometer ใหพิจารณาใชคาความแขงแรงของโครงสรางตามโครงสรางชันทางจากการ
ออกแบบเพ่ือใหสามารถรองรับนําหนักจากปริมาณการจราจร ด โดยจําแนกตามปริมาณการจราจรดัง
ตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 คาความแขงแรงโครงสรางคาดการณจากประเภทชันทาง 

ประเภทชัน
ทาง 

AADT ความหนาผิวทาง (cm) 

ความหนา
พืนทาง 
(cm) 

ความหนา
รองพืนทาง 

(cm) 

ชัน Select 

A (cm) 

SNC 

พิเศษ >10,000 10 30 30 30 6.38 

1 5,000 - 10,000 10 25 30 30 5.49 

2 2,500 - 5,000 10 20 30 30 5.04 

3 1,000 - 2,500 5 25 30 30 4.55 

4 <= 1,000 5 20 30 30 3.50 

การนําแบบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทางมาใช ตองมีการปรับแกกอนการ
นํามาใชงาน เนื่องจากในโครงการนีเปนการพัฒนาแบบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพความขรุขระผิว
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ทางที่ Ronet พัฒนา วมาปรับแกเพ่ือใหสามารถใชพยากรณสภาพผิวทางที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง ดอยางมีประสิทธิภาพ เดิมแบบจําลองนีสรางโดยใชขอมูลจากประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่พัฒนาแลว ดังนันผลลัพธของแบบจําลองจึงเปนลักษณะกวางๆ สามารถนํา ปใชงานโดยมี
ความถูกตองระดับหนึ่ง ทังนีขึนอยูกับความถูกตองและลักษณะขอมูลของประเทศนันๆ ทางคณะที่
ปรึกษาจึงปรับแกแบบจําลองโดยการปรับแกคา Kgp ซึ่งเปนคาปรับแกอัตราการเสื่อมสภาพของความ
ขรุขระผิวทาง และคา a2 ซึ่งเปนคาปรับแกเพ่ือลดคาความแขงแรงโครงสรางทางเนื่องจากผลกระทบ
ของความเสียหายผิวทางที่มีตอการเส่ือมสภาพความขรุขระผิวทาง โดยเลือกคา Kgp และ a2 ที่ทําให
กรา เปรียบเทียบระหวางคา IRI จริงกับคา IRI ที่ ดจากการทํานายดวยแบบจําลอง มีสมการเปน y = 

mx กลาวคือ มีความชันเขาใกล 45 องศา ซึ่งแสดงวาคาที่ ดจากการทํานาย มีความถูกตองใกลเคียง
กับคาในความเปนจริงมากที่สุด 

การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง สามารถทํา ดโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางขอมูลจริงที่สํารวจหนางานกับคาดัชนีความขรุขระสากลที่ ดจากการทํานาย ย่ิงมีคาเขาใกล 1 

แสดงวามีความสัมพันธตอกันสูง โดยใชสมการนีในการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง 

R
2
 = 1 – (∑( Yesti- Yobsi)

2
/∑(Yobsi- Ym)2

) 

โดยที ่ R
2
 = คาสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ (Correlation Coefficient) 

Yesti = คาดัชนีความขรุขระสากลที่พยากรณ ดโดยใชแบบจําลองที่พัฒนาขึน 

Yobsi = คาดัชนีความขรุขระสากลที่สํารวจและเกบรวบรวมจริง 
Ym = คาเ ลี่ยความขรุขระสากลที่สํารวจและเกบรวบรวมจริง 

การหาคาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ใชสั ลักษณ R
2

 คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะเปนตัวบงชีใหทราบวาการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรเปน ปในทิศทาง
เดียวกันและความใกลเคียงเทา ร โดยคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีคาระหวาง 0 ถึง 1 ดังรูปที่ 3.3 

- ถา R
2
 มีคาสูง แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเปน ปในทิศทางเดียวกันและมี

ความใกลเคียงกันมาก มีความสัมพันธกันสูง 

- ถา R
2

 มีคาต่ํา แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมีความใกลเคียงกันนอย มี
ความสัมพันธกันต่ํา 

- ถา R
2

 มีคาเปน 0 แสดงวาตัวแปร มมีความสัมพันธตอกัน 
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การวิเคราะหแบบจําลองที่พัฒนาวามีความถูกตองมากนอยเพียงใด สามารถดู ดจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R

2

) แบบจําลองย่ิงที่มีคา R
2

 ใกล 1 แสดงวาผลที่ ดจากการทํานายดวย
แบบจําลองกับสภาพหนางานจริงมีความสัมพันธตอกันมาก สามารถพยากรณคาความขรุขระสากล ด
ใกลเคียงความเปนจริง  
 

 

 

รูปที ่3.3 การกระจายของขอมูล 4 ชดุทีมี่คากลางและการกระจายเหมือนกันแตระดับความสัมพันธ
ตางกัน 

ตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.4 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบระหวางคา IRI จริงกับคา IRI ที่ ด
จากการทํานายดวยแบบจําลอง ของสายทางที่อยูในภูมิภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และมีปริมาณ
การจราจรเ ล่ียตอวันตลอดป 1,000 – 2,500 คัน/วัน โดยใชคา Kgp = 1.83 และคา a2 = 0.0121 ซึ่ง
ทําใหกรา มีความชันเทากับ 1  
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ตารางที่ 3.3 ตัวอยางการเปรียบเทียบคา IRI สายทางในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ (AADT 1,000-

2,500) 

หมายเลขทาง ตอนควบคมุ CWAY_NUM กม.1 กม.2 AADT SNC RIa IRI(จริง) IRI(Model) 

0212 0500 0 136+000 137+000 2460 4.89 2.91 3.03 3.04 

0212 0500 0 138+000 139+000 2460 4.73 2.64 2.97 2.75 

0212 0500 0 139+000 140+000 2460 4.88 2.76 3.61 2.87 

0212 0500 0 140+000 141+000 2460 4.59 3.56 4.61 3.73 

0212 0500 0 141+000 142+000 2460 4.30 2.96 3.24 3.11 

0212 0500 0 142+000 143+000 2460 5.47 2.79 2.81 2.89 

0212 0500 0 143+000 144+000 2460 6.36 2.49 2.54 2.58 

0212 0500 0 144+000 145+000 2460 6.12 2.45 2.48 2.54 

0212 0500 0 152+000 153+000 2460 4.73 2.91 3.13 3.05 

0222 0300 0 72+000 73+000 2185 4.31 2.11 2.26 2.21 

หมายเลขทาง ตอนควบคมุ CWAY_NUM กม.1 กม.2 AADT SNC RIa IRI(จริง) IRI(Model) 

0222 0300 0 75+000 76+000 2185 4.64 2.24 2.28 2.34 

0222 0300 0 76+000 77+000 2185 4.33 2.29 2.38 2.40 

0222 0300 0 78+000 79+000 2185 4.86 2.43 2.46 2.53 

0222 0300 0 82+000 83+000 2185 4.62 2.53 2.86 2.64 

2026 0100 0 0+000 1+000 2144 4.19 2.36 2.87 2.47 

2026 0100 0 1+000 2+000 2144 4.12 2.57 2.78 2.69 

2026 0100 0 2+000 3+000 2144 4.05 2.33 2.56 2.45 

2026 0100 0 5+000 6+000 2144 3.81 2.72 3.11 2.85 

2026 0100 0 6+000 7+000 2144 4.75 2.61 2.66 2.72 

2026 0100 0 8+000 9+000 2144 3.76 3.02 3.22 3.18 

2026 0100 0 9+000 10+000 2144 3.80 2.35 2.57 2.48 

2095 0100 0 0+000 1+000 1406 3.63 2.80 2.83 2.94 

2095 0100 0 1+000 2+000 1406 3.49 2.59 2.70 2.71 

2095 0100 0 6+000 7+000 1406 3.67 2.34 2.47 2.45 

2095 0100 0 21+000 22+000 1406 4.88 2.28 2.47 2.37 

2095 0100 0 29+000 30+000 1406 5.06 2.49 2.53 2.58 

2095 0100 0 33+000 34+000 1406 5.11 2.11 2.22 2.20 
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รูปที ่3.4 เปรียบเทียบคา IRI จรงิของสายทางในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ กับคาที่ ดจากการทํานาย
ดวยแบบจําลอง 

 สามารถสรุปคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R
2
) ของสายทาง จําแนกตามปริมาณการจราจรและ

ภูมิภาค ดดังตารางที่ 3.4 ซึ่งในบางกลุมปริมาณการจราจร หรือในบางภูมิภาค มสามารถทดสอบ
ความนาเชื่อถือของแบบจําลอง ด เนื่องจากมีขอมูล มเพียงพอเพ่ือใชในการวิเคราะห 

ตารางที่ 3.4 คาปรับแกการเสื่อมสภาพความขรุขระผิวทาง 

ปริมาณการจราจร ภูมิภาค 

Factor of Calibration, 

Kgp 

R
2
 

>10,000 

เหนือ 1.21 0.728 

ตะวันออกเ ียงเหนือ 1.21 - 

กลาง 1.21 0.701 

ใต 1.21 0.710 

5,000 – 10,000 

เหนือ 1.52 - 

ตะวันออกเ ียงเหนือ 1.52 0.799 

กลาง 1.52 0.956 
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ใต 1.52 - 

2,500 – 5,000 

เหนือ 1.83 - 

ตะวันออกเ ียงเหนือ 1.83 0.765 

กลาง 1.83 0.774 

ใต 1.83 - 

1,000 – 2,500 

เหนือ 1.83 0.787 

ตะวันออกเ ียงเหนือ 1.83 0.762 

กลาง 1.83 - 

ใต 1.83 0.641 

≤ 1,000 

เหนือ 1.83 - 

ตะวันออกเ ียงเหนือ 1.83 - 

กลาง 1.83 - 

ใต 1.83 - 

ตัวอยางการพยาการณคาความขรุขระสากลของทางหลวงที่มีคาความแขงแรงโครงสราง
เทากับ 4.50 (SNC = 4.50) มีเปอรเซนตรถหนัก 20 (HV% = 20) และ สมมติใหคา IRI

0
 เมื่อตอน

สรางใหมเทากับ 2.00 สามารถทํานายคา IRI ดดังรูปที่ 3.5  

รูปที ่3.5 ตัวอยางการพยากรณคา IRI 

 สรุปตัวอยางการทํานายคา IRI ของสายทางที่ปริมาณการจราจรและความแขงแรงตางๆ โดย
ตัวอยางนีสมมติให HV% = 20 และสายทางสรางใหมมีคา IRI = 2.00 เสมอ ดังตารางที่ 3.5 
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2.  บบจําลองการเสื่อมสภาพรอย ตก 

แมวารอยแตกจะสงผลนอยตอคุณภาพการขับข่ีและแทบจะ มมีผลตอความปลอดภัยในการ
ขับข่ี แตเหตุผลหลักที่ทําใหรอยแตกเปนความเสียหายที่สําคั ตัวหนึ่ง คือ เมื่อเกิดรอยแตกขึนนําจะ
สามารถซึมผานเขา ปในสวนของชันทาง ซึ่งผลลัพธกคือสายทางมีความแขงแรงลดลง นอกจากนีถา
ม ดรับการซอมแซมอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายประเภทอื่นตามมา รอยแตกจะแบงชวงการ 
เกิดรอยแตกออกเปน 2 สวนดวยกันคือ ระยะเวลาเริ่มเกิดรอยแตก (Initiation of all Structural 

Cracking) และอัตราการขยายตัวของรอยแตก (Progression of all Structural Cracking) 

ระยะเวลาการเริ่มเกิดรอยแตก (Initiation of all Structural Cracking) 

ชวงเริ่มตนการเกิดรอยแตกเปนการทํานายอายุการใชงานจนเกิดรอยแตกผิวทางทาง โดยอยู
ในรูปความสัมพันธของ ความแขงแรงโครงสราง ปริมาณนําหนักเพลา ความหนาของผิวทาง และการ
ซอมบํารุง ดังสมการของ HDM-4 ดังนี 

ตารางที่ 3.5 ตัวอยางผลการทํานายคา IRI ของสายทางปริมาณการจราจรและความแขงแรงตางๆ 

ปริมาณการจราจร SNC 
อายุการใชงาน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

> 10,000 

3.50 2.00 2.32 2.67 3.06 3.49 3.96 4.47 5.02 5.62 6.27  - 

4.00 2.00 2.21 2.45 2.72 3.02 3.35 3.71 4.11 4.54 5.00 5.50 

4.50 2.00 2.15 2.33 2.53 2.76 3.01 3.29 3.59 3.92 4.29 4.68 

5.00 2.00 2.12 2.26 2.42 2.60 2.80 3.03 3.28 3.56 3.86 4.18 

5.50 2.00 2.10 2.21 2.35 2.50 2.68 2.87 3.09 3.33 3.59 3.88 

6.00 2.00 2.08 2.18 2.30 2.44 2.60 2.77 2.97 3.19 3.42 3.68 

5,000  

-  

10,000 

3.50 2.00 2.22 2.47 2.76 3.08 3.44 3.83 4.26 4.73 5.23 5.78 

4.00 2.00 2.16 2.34 2.55 2.79 3.06 3.35 3.68 4.05 4.44 4.87 

4.50 2.00 2.12 2.26 2.43 2.62 2.84 3.09 3.36 3.66 3.99 4.35 

5.00 2.00 2.10 2.22 2.36 2.52 2.71 2.93 3.17 3.43 3.72 4.04 

5.50 2.00 2.08 2.19 2.31 2.46 2.63 2.83 3.05 3.29 3.56 3.85 

6.00 2.00 2.07 2.17 2.28 2.42 2.58 2.76 2.97 3.20 3.45 3.73 

2,500  

-  

5,000 

3.50 2.00 2.14 2.30 2.50 2.73 2.99 3.28 3.60 3.96 4.36 4.79 

4.00 2.00 2.11 2.24 2.40 2.59 2.80 3.05 3.33 3.63 3.97 4.34 
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4.50 
2.00 2.09 2.20 2.34 2.51 2.70 2.92 3.17 3.45 3.76 4.09 

5.00 2.00 2.08 2.18 2.31 2.46 2.64 2.84 3.08 3.34 3.63 3.94 

5.50 2.00 2.07 2.17 2.29 2.43 2.60 2.80 3.02 3.27 3.55 3.85 

6.00 2.00 2.07 2.16 2.27 2.41 2.58 2.77 2.98 3.22 3.49 3.79 

<= 1,000  

3.50 2.00 2.10 2.22 2.37 2.55 2.76 2.99 3.25 3.55 3.87 4.23 

4.00 2.00 2.08 2.19 2.32 2.48 2.66 2.88 3.12 3.38 3.68 4.01 

4.50 2.00 2.07 2.17 2.29 2.44 2.61 2.81 3.04 3.29 3.57 3.88 

5.00 2.00 2.07 2.16 2.27 2.41 2.58 2.77 2.99 3.24 3.51 3.81 

5.50 2.00 2.06 2.15 2.26 2.40 2.56 2.75 2.96 3.20 3.47 3.76 

6.00 2.00 2.06 2.15 2.26 2.39 2.55 2.73 2.94 3.18 3.44 3.73 

Stabilised Bases 

 กรณี HSOLD =0 (เชน ผิวทาง รก)  

 ICA = Kcia{CDS2 a0 exp[a1HSE + a2loge(CMOD) + a3loge(DEF) + 

a4(YE4)(DEF)] + CRT} 

 

 

 กรณี HSOLD >0 (เชน ผิวทาง Overlays หรือ Reseals)  

 ICA = K
cia

{CDS
2

 [0.8 KA + 0.2 KW)(1 + 0.1 HSE) + (1 - KA)(1 - KW) a
0
 

exp(a
1
HSE + a

2
log

e
(CMOD) + a

3
log

e
(DEF) + a

4
(YE4)(DEF))] + CRT} 

 

 

All Other Bases 

 กรณี HSOLD =0 (เชน ผิวทาง รก)  

 ICA = K
cia

{CDS
2

 a
0
 exp[a

1
SNP + a

2
(YE4/SNP

2

)] + CRT}  

 กรณี HSOLD >0 (เชน ผิวทาง Overlays หรือ Reseals)  

 ผิวทางทุกชนดิยกเวน cold mix, slurry seal และcape seal  

 ICA = K
cia

{CDS
2

 [max(a
0
 exp[a

1
SNP + a

2
(YE4/SNP

2

)] max(1 - 

PCRW/a
3
, 0), a

4
HSNEW)] + CRT} 

 

 

 ผิวทางชนดิ cold mix, slurry seal และcape seal  

 ICA = K
cia

{CDS
2
 [max(a

0
 exp(a

1
 SNP + a

2
(YE4/SNP

2
)) max(1 - 

PCRA/a
3
, 0), a

4
)] + CRT} 
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โดย ICA  = ชวงเวลาเริ่มเกิดรอยแตกชนิด all Structural, ภายในปที่สนใจ 
 

 CDS  = ดัชนีชีวัดคุณภาพการกอสรางผิวทางชนิด Bituminous แบงเปนคา 

0.5, 1.0 และ 1.5 เรียงลําดับจากคุณภาพต่ํา ปสูง (การกอสรางปกติ 
= 1 โดย, อางอิง HDM-4 ตาราง B2-11) 

 

 YE4 = จํานวนเพลายานพาหนะตามประเภท ตลอดป (ลาน ESA/ชองทาง
จราจร/ป) 

 

 SNP = average annual adjusted structural number of the pavement 

= SNC - dSNPK 

 

 dSNPK = 0.0000758 [min (63, ACXa)HSNEW + max(min (ACXa - PACX, 

40), 0)HSOLD] 

 

 ACXa = พืนที่รอยแตก Index Cracking เมื่อเริ่มตนชวงเวลาที่สนใจ (%) 
 

 PCAX = พืนที่รอยแตก Index Cracking ของผิวทางเกา, (%) 

= 0.62 (PCRA) + 0.39 (PCRW) 

 

 DEF = คาการแอนตัว วัด ดจากเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer 

(มม.) 

 

 CMOD = คา Resilient Modulus ของชันพืนทาง มีคาอยูระหวาง 0 – 30 GPa 

ในดินสวนให  โดยดินชันทางของประเทศ ทยโดยประมาณ = 0.4 

GPa (กรมทางหลวง 2001, ตารางที่ 6) 

 

 HSNEW = ความหนาผิวทางปจจุบัน, (มม.) 
 

 HSOLD = ความหนารวมของผิวทางเกา (ในกรณีที่มีการขูด สผิวทางเกา ใหใช
คา HSOLD = 0), (มม.) 

 

 PCRA = พืนที่รอยแตก all Structural Cracking กอนการ Reseal หรือ 

Overlay, (%) 

 

 PCRW = พืนที่รอยแตก Wide Structural Cracking กอนการ Reseal หรือ 

Overlay, (%) 

 

 KW = min [0.05 max (PCRW - 10, 0), 1] 
 

 KA = min [0.05 max (PCRA - 10, 0), 1] 
 

 HSE = min [100, HSNEW + (1 - KW) HSOLD] 
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 Kcia = คาปรับแกการเริ่มเกิดรอยแตก = 1 
 

 CRT = คาหนวงการเกิดรอยแตก (คาอัตโนมัติของ HDM-4 = 0, HDM-4 

Volume 6 P.B3-5 และ P.B13-14,15) 

 

 a
0,1,2,3, 4

 = คาสัมประสิทธิ์การเกิดรอยแตกของ HDM-4 (ตารางที่ 7) 
 

ตัวอยางการคํานวนระยะเวลาการเกิดรอยแตกของสายทางสรางใหมที่มีผิวทางชนิด 

Asphaltic Mix และพืนทางชนิด Granular Base ดังตารางที่ 3.6 และแสดงกรา ความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาเกิดรอยแตกกับนําหนักเพลา (ลานหนวย/ป) ดังรูปที่ 3.6 

ตารางที่ 3.6 คาเ ล่ีย Modulus วัสดุงานทางโดยทั่ว ปของประเทศ ทย (ที่มา กรมทางหลวง, 2001) 
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ตารางที่ 3.7 ดัชนีคาคงที่ของการเกิดรอยแตก (ที่มา HDM-4 Volume 6) 

Pave.Type Pave Base Surface Material HSOLD a0 a1 a2 a3 a4 

Asphaltic 

Mix 

Granular 

Base 

All 0 4.21 0.14 -17.10 - - 

All Except CM >0 4.21 0.14 -17.10 30.00 0.025 

CM >0 13.20 0.00 -20.70 20.00 1.40 

Asphaltic 

Mix 

Stabilised 

Base 

All 

0 1.12 0.035 0.371 -0.418 -2.87 

>0 1.12 0.035 0.371 -0.418 -2.87 

Surface 

Treatment 

Granular 

Base 

All 0 13.20 0.00 -20.70 - - 

All Except SL, CAPE >0 13.20 0.00 -20.70 20.00 0.22 

Sl, CAPE >0 13.20 0.00 -20.70 20.00 1.40 

Surface 

Treatment 

Stabilised 

Base 

All 

0 1.12 0.035 0.371 -0.418 -2.87 

>0 1.12 0.035 0.371 -0.418 -2.87 

ตารางที่ 3.8 ตัวอยางการคํานวนระยะเวลาเกิดรอยแตกของสายทางชนิด Asphaltic Mix และพืนทาง
ชนิด Granular Base 

CDS HSE KA CRT SNP YE4 ICA 

1 50 0 0.00 3.50 0.00 6.87205 

1 50 0 0.00 3.50 0.20 5.19803 

1 50 0 0.00 3.50 0.40 3.93179 

1 50 0 0.00 3.50 0.60 2.97401 

1 50 0 0.00 3.50 0.80 2.24954 

1 50 0 0.00 3.50 1.00 1.70156 

1 50 0 0.00 4.00 0.00 7.37033 

1 50 0 0.00 4.00 0.20 5.95191 

1 50 0 0.00 4.00 0.40 4.80647 

1 50 0 0.00 4.00 0.60 3.88146 

1 50 0 0.00 4.00 0.80 3.13448 

1 50 0 0.00 4.00 1.00 2.53125 

1 50 0 0.00 4.50 0.00 7.90474 

1 50 0 0.00 4.50 0.20 6.67637 

1 50 0 0.00 4.50 0.40 5.63888 

1 50 0 0.00 4.50 0.60 4.76261 

1 50 0 0.00 4.50 0.80 4.02251 

1 50 0 0.00 4.50 1.00 3.39743 
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รูปที ่3.6 ระยะเวลาการเริ่มเกิดรอยแตกสําหรับทางชนดิ Non Stabilised Bases 

อัตราการขยายตัวของรอยแตก (Progression of all Structural Cracking) 

แบบจําลองการเสื่อมสภาพประเภทรอยแตกในชวงนีเปนแบบจําลองที่มีความสัมพันธขึนกับ
เวลา (Time-Based) และประเภทของชันผิวทางและชันพืนทาง โดยการทํานายการขยายตัวของรอย
แตกเริ่มขึนเมื่อสายทางที่พิจารณามีรอยแตก หรือทํานายนับจากอายุที่จะเกิดรอยแตกที่ ดจากการ
ทํานายดวยแบบจําลองทํานายการเกิดรอยแตก ซึ่งสมการทํานายอัตราการขยายตัวของรอยแตกแสดง
ดังนี 

 dACA = Kcpa(CRP/CDS) zA [(zA a0 a1 δtA + SCAa1 )1/a1 - SCA]  

เกิดขันตอนการเกิดรอยแตกตอเนื่องเมื่อ δtA > 0 or ACAa > 0 

δt
A
 = 1 if ACA

a
 > 0, otherwise δt

A
 = max {0, min [(AGE2 - ICA), 1]}  

if ACA
a
 ≥  50 then z

A
 = -1, otherwise z

A
 = 1  

ACA
a
 = max (ACA

a
, 0.5)  

SCA = min [ACA
a
, (100 - ACA

a
)]  

Y = [a
0
 a

1
 z

A
 δt

A
 + SCA

a1
]  

i) า Y < 0 ดังนัน  

dACA = K
cpa

(CRP/CDS)(100 - ACA
a
)  

ii) า Y ≥  0 ดังนัน  

dACA = K
cpa

(CRP/CDS)z
A
 (Y

1/a1
 - SCA)  
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iii) า ACAa ≤  50 and ACAa + dACA > 50 ดังนัน  

dACA  = K
cpa

(CRP/CDS)(100 - c
1

1/a1
 - ACA

a
)  

โดย dACA = All Structural Cracking ที่เพ่ิมขึนในชวงระยะเวลาที่สนใจ, % ของ
พืนที่ Carriageway ทังหมด (%) 

 

 ACA
a
 = พืนที่ All Structural Cracking เมื่อเริ่มตนปที่สนใจ (%) 

 

 δt
A
 = สวนยอยของปที่เกิดรอยแตกตอเนื่อง 

 

 AGE2 = อายุผิวทางตังแตมีการ Seal, Overlay, Reconstruction หรือการ
กอสรางใหมครังสุดทาย (ป) 

 

 K
cpa

 = คาปรับแกการเกิดรอยแตกตอเนื่อง 
 

 CRP = คาหนวงการเกิดรอยแตกตอเนื่องจากการ Pavement Treatment 

CRP = 1 - 0.12 CRT 

 

 a
0, 1

 = คาสัมประสิทธิ์ของอัตราการขยายตัวของรอยแตก (ตารางที่ 9) 
 

ตารางที่ 3.9 ดัชนีคาคงที่ของอัตราการขยายตัวของรอยแตก 

Pave.Type Pave Base Surface Material HSOLD a0 a1 

Asphaltic Mix Granular Base 

All 0 1.84 0.45 

All Except CM >0 1.07 0.28 

CM >0 2.41 0.34 

Asphaltic Mix Stabilised Base All 

0 2.13 0.35 

>0 2.13 0.35 

Surface Treatment Granular Base All 

0 1.76 0.32 

>0 2.41 0.34 

Surface Treatment Stabilised Base All 

0 2.13 0.35 

>0 2.41 0.34 

(ที่มา HDM-4 Volume 6) 

ดังตัวอยางการทํานายอัตราการขยายตัวของรอยแตกในตารางที่ 10 เปนการทํานายการ
ขยายตัวของรอยแตกของสายทางผิวทางชนิดแอส ลตคอนกรีต และพืนทางประเภทหินคลุก โดยใหรอย
แตกเริ่มตนเปนรอยละ 1 ของพืนที่ และ ACAb แทนพืนที่รอยแตก (รอยละ) ที่ ดจากการทํานายดวย
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แบบจําลองในแตละป ซึ่งสามารถแสดงในรูปกรา ความสัมพันธระหวางพืนที่รอยละของรอยแตกกับ
อายุการใชงานนับจากเมื่อเริ่มเกิดรอยแตก ดดังรูปที่ 3.7 

ตารางที่ 3.10 ตัวอยางการทํานายอัตราการขยายตัวรอยแตกของสายทางชนิดผิวทางชนิดแอส ลต
คอนกรีต และพืนทางประเภทหินคลุก 

อายุการ ช
งานนับจาก 

ICA 

currentCr

ack 
δtA zA ACAa SCA CDS CRT CRP Y C1 dACA ACAb 

0 0.00 0 1 0.50 0.50 1 0 1 0.732 10.898 0.00 0.00 

1 0.00 0 1 0.50 0.50 1 0 1 0.732 10.898 0.00 1.00 

2 1.00 1 1 1.00 1.00 1 0 1 1.828 9.802 2.82 3.82 

3 3.82 1 1 3.82 3.82 1 0 1 2.656 8.974 4.94 8.76 

4 8.76 1 1 8.76 8.76 1 0 1 3.484 8.146 7.25 16.02 

5 16.02 1 1 16.02 16.02 1 0 1 4.312 7.318 9.71 25.73 

6 25.73 1 1 25.73 25.73 1 0 1 5.140 6.490 12.28 38.01 

7 38.01 1 1 38.01 38.01 1 0 1 5.968 5.662 14.87 52.88 

8 52.88 1 -1 52.88 47.12 1 0 1 4.834 5.140 13.96 66.84 

9 66.84 1 -1 66.84 33.16 1 0 1 4.006 5.968 11.32 78.16 

10 78.16 1 -1 78.16 21.84 1 0 1 3.178 6.796 8.79 86.94 

11 86.94 1 -1 86.94 13.06 1 0 1 2.350 7.624 6.38 93.33 

12 93.33 1 -1 93.33 6.67 1 0 1 1.522 8.452 4.13 97.46 

13 97.46 1 -1 97.46 2.54 1 0 1 0.694 9.280 2.10 99.56 

14 99.56 1 -1 99.56 0.44 1 0 1 -0.134 10.108 0.44 100.00 

รูปที ่3.7 อัตราการขยายตัวของรอยแตก (ที่มา HDM-4) 
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3. บบจําลองการเส่ือมสภาพรอยรองลอ 

 

แบบจําลองทํานายการเสื่อมสภาพรอยรองลอของ HDM-4 ประกอบดวยสวนประกอบทัง 4 

โดยรอยรองลอ ณ เวลาใดๆ คือผลรวมของสวนประกอบทัง 4 ดังนี 1) Initial Densification 2) 

Structural Densification 3) Plastic Densification และ 4) Wear from Studded tyres แตสําหรับ
ประเทศ ทย สวนของ Wear from Studded Tyres จะ มนํามาพิจารณาเนื่องจากเปนการเปลี่ยนรูปซึ่ง
ดรับผลกระทบจากลอที่ใชว่ิงบนทางที่มีหิมะเพ่ือกันการลื่น ถล 

Initial Densification 

ในชวง 1 ปแรกของสายทางสรางใหม รอยรองลอที่เกดขึนจะอยูในชวงความสัมพันธของ
ปริมาณการจราจร ความแขงแรงของโครงสราง และการบดอัดดังนี 
 RDO = K

rid
 [a

0
 (YE4 10

6
)
(a1 + a2 DEF)

 SNP
a3

 COMP
a4

] 

โดย 

 RDO = การเปลี่ยนรูปเนื่องจาก Initial Densification 

 YE4 = Annual Number of Equivalent Standard Axles (ลาน ESA/ชองทางจราจร/ป) 

 DEF = คาเ ลี่ยการแอนตัวจากเครื่องมือ Benkelman Beam ตอป (mm) 

 SNP = คาเ ลี่ย Adjusted Structural Number 

 COMP = คาความสัมพันธการบดอดั (%) (คาอัตโนมตัิของ HDM-4 = 100, อางอิง  
                  HDM-4 ตาราง B2-11)) 

 K
rid

 = ดัชนีปรับแกของ Initial Densification (1) 

 a
0 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีคาเทากับ 51,740 

a
1 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีคาเทากับ 0.09 

a
2 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีคาเทากับ 0.0384 

a
3 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีคาเทากับ -0.502 

a
4 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีคาเทากับ -2.30 
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Structural Deformation 

การเปลี่ยนรูปทางโครงสรางนี สามารถพิจารณาเปนความสัมพันธเชิงเสนดวยกัน 2 ชวง คือ 

ชวงกอนเกิดรอยแตก และชวงหลังเกิดรอยแตก 

Structural Deformation เมื่อไมมีรอยแตก 

 ΔRDST
uc

 = K
rst 

(a
0
 SNP

a1
 YE4

a2
 COMP

a3
) 

Structural Deformation เมื่อมีรอยแตก 

 ΔRDST
crk

 = K
rst

 [a
0 
SNP

a1
 YE4

a2
 MMP

a3
 ACX

a

a4
], (0, ถา มมีรอยแตก) 

โดยที่การเปลีย่นรูปทางโครงสรางสามารถคํานวน ดดังน ี

มมีรอย ตก 

ΔRDST = ΔRDSTuc 

มีรอย ตก 

ΔRDST = ΔRDSTuc + ΔRDSTcrk 

โดย        ΔRDST = คา Structural Deformation ที่เพ่ิมขึนทังหมดในปที่พิจารณา (มิลลิเมตร) 

ΔRDST
uc

 = คา Structural Deformation ที่เพ่ิมขึนเมื่อ มมีรอยแตกในปที่พิจารณา 

(มิลลิเมตร) 

ΔRDST
crk

 = คา Structural Deformation ที่เพ่ิมขึนเมื่อมีรอยแตกในปที่พิจารณา (มิลลิเมตร) 

MMP = ปริมาณนําฝนเ ลี่ยตอเดือน (มิลลิเมตร/เดือน) 

ACXa = พืนที่ Index Cracking ตนปที่พิจารณา (%) 

Krst = ดัชนีปรับแกของ Structural Deformation (1) 

a
0, 1, 2,3, 4 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Structural Deformation (ตารางที่ 3.11) 

ตารางที่ 3.11 ดัชนีคาคงที่ของ Structural Deformation 

รอยแตก Pave Type a0 a1 a2 a3 a4 

มมีรอยแตก ทุกชนดิ 44,950 -1.14 0.11 -2.3 - 

มีรอยแตก ทุกชนดิ 0.0000248 -0.84 0.14 1.07 1.11 

(ที่มา HDM-4 Volume 6) 
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Plastic Deformation 

 ΔRDPD = K
rpd

*a
0
*CDS

a1
* YE4*Sh

a2
* HS

a3
 

โดย 

 ΔRDPD = คา Plastic Deformation ที่เพ่ิมขึนในปที่พิจารณา (มิลลิเมตร) 

 CDS = ดัชนีชีวัดคุณภาพการกอสรางสําหรับผิวทางชนิด Bituminous (การกอสรางปกติ 
= 1) 

 YE4 = Annual Number of Equivalent Standard Axles (ลาน ESA/ชองทางจราจร/ป) 

 Sh = ความเรวยานพาหนะหนัก (กิโลเมตร/ชั่วโมง) (กําหนดใหความเรวรถหนักทั่ว ป 

= 50) 

 HS = ความหนาผิวทางทังหมด (มิลลิเมตร) 

K
rpd

 = ดัชนีปรับแกของ Plastic Deformation (1) 

a
0, 1, 2,3, 4 

= คาสัมประสิทธิ์ของ Plastic Deformation (ตารางที่ 3.12) 

ตารางที่ 3.12 ดัชนีคาคงที่ของ Plastic Deformation 

Pave. Type a0 a1 a2 a3 

Asphaltic Mix 0.3 3.27 -0.78 0.71 

Surface Treatment 0 3.27 -0.78 0.71 

(ที่มา HDM-4 Volume 6) 

การเส่ือมสภาพรอยรองลอท้ังหมด 

ถาอายุสายทาง มเกิน 1 ป 

 ΔRDM = RDO + ΔRDPD 

มิ ะนัน 

 ΔRDM = ΔRDST + ΔRDPD 

โดย Rut Depth ทังหมด ณ เวลาใดๆ 

 RDM
b
 = min [(RDM

a
 + ΔRDM), 100) 

เมื่อ 
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 ΔRDM = คา Rut Depth ที่เพ่ิมขึนทังหมดทัง 2 ฝงลอในปที่พิจารณา (มิลลิเมตร) 

 RDM
a
 = Rut Depth ทังหมดทัง 2 ฝงลอเมื่อเริ่มตนปที่พิจารณา (ป) 

 RDM
b
 = Rut Depth ทังหมดทัง 2 ฝงลอเมื่อปลายปที่พิจารณา (ป) 

ตัวอยางการคํานวนการทํานายการขยายตัวของรอยรองลอดวยแบบจําลอง โดยใชขอมูล
สายทางที่มีผิวทางชนิด  Asphaltic Mix และพืนทางชนิด Granular Base ดังตารางที่ 3.13 และแสดง
กรา ความสัมพันธระหวางรอยรองลอกับอายุการใชงาน (ป) โดยสมมติใหเกิดรอยแตกเมื่อสายทางมี
อายุการใชงาน 5 ป ปริมาณการจราจรมีการขยายตัวรอยละ 4 ตอป และมีปริมาณนําฝนเ ล่ียตอเดือน
ตลอดเทากับ 100 มม. ดังรูปที่ 3.8 

ตารางที่ 3.13 ตัวอยางการคํานวนรอยรองลอของสายทางชนิด Asphaltic Mix และพ้ืนทางชนิด 

Granular Base 

currentCrack rutLane MMP Sh HS CDS AGE2 SNP YE4 RDO ∆RDSTuc ∆RDSTcrk ∆RDST ∆RDPD ∆RDM RDM 

1.00 4.534 100 50 50 1 5 4.5 1.22 2.961 0.208 0.001 0.209 0.278 0.486 5.020 

3.82 5.020 100 50 50 1 6 4.5 1.27 2.974 0.209 0.004 0.213 0.289 0.502 5.521 

8.76 5.521 100 50 50 1 7 4.5 1.32 2.987 0.209 0.011 0.221 0.300 0.521 6.042 

16.02 6.042 100 50 50 1 8 4.5 1.37 3.001 0.210 0.022 0.232 0.312 0.545 6.587 

25.73 6.587 100 50 50 1 9 4.5 1.42 3.014 0.211 0.037 0.249 0.325 0.573 7.160 

38.01 7.160 100 50 50 1 10 4.5 1.48 3.027 0.212 0.058 0.270 0.338 0.608 7.768 

52.88 7.768 100 50 50 1 11 4.5 1.54 3.041 0.213 0.084 0.297 0.351 0.648 8.417 

66.84 8.417 100 50 50 1 12 4.5 1.60 3.054 0.214 0.110 0.324 0.365 0.689 9.106 

78.16 9.106 100 50 50 1 13 4.5 1.67 3.068 0.215 0.131 0.346 0.380 0.726 9.832 

86.94 9.832 100 50 50 1 14 4.5 1.73 3.081 0.216 0.148 0.364 0.395 0.759 10.591 

93.33 10.591 100 50 50 1 15 4.5 1.80 3.095 0.217 0.162 0.378 0.411 0.789 11.380 

97.46 11.380 100 50 50 1 16 4.5 1.87 3.109 0.218 0.170 0.388 0.427 0.815 12.196 

 

 เนื่องจากการพัฒนาแบบจําลองทํานายคาความลึกรองลอ ในระบบบริหารงานบํารุงทางนี ด
อางอิงแบบจําลองจาก HDM-4 ซึ่งอัตราการเพิ่มของคาความลึกรองลอเปรียบเทียบกับอายุการใชงาน
นันอาจจะคลาดเคลื่อนกับความสัมพันธระหวางคาความลึกรองลอและอายุการใชงานสําหรับสายทาง
ของกรมทางหลวง และเนื่องจากขอจํากัดของขอมูลที่ ดเกบสํารวจ จึงทําให มสามารถปรับแก
แบบจําลอง ด ดังนันทางที่ปรึกษาจึงเสนอวาควรเกบสํารวจขอมูลรองลอทุกๆป ซึ่งเลือกเ พาะตัวแทน
สายทางบางกลุม สําหรับการศึกษาพัฒนาและปรับแกความถูกตองของแบบจําลองตอ ป  
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รูปที ่3.8 ความสัมพันธระหวางรอยแตกกับอายุการใชงาน 

 3.2.2  บบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอม (Road Work Effect Model) 

แบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมเปนการศึกษาถึงสภาพสายทางแอส ลตหลัง
การซอมบํารุง ซึ่งวิธีการซอมบํารุงตางกันจะสงผลใหสภาพสายทางหลังการซอมมีความแตกตางกัน 

สําหรับแบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมนี ดพัฒนาขึนเพื่อใชเปนสวนประกอบในการ
วิเคราะหแผนงบประมาณการซอมบํารุงทาง โดยมีความสัมพันธกับแบบจําลองการเสื่อมสภาพของ
สายทาง (Deterioration Model) และแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง (Road User Effect Model) 

ดังรูปที่ 3.9 โดยที่ขอมูลนําเขา (Input Data) สําหรับแบบจําลองนี ดจากแบบจําลองการเสื่อมสภาพ
ของสายทาง ประกอบ ปดวยความเสียหายประเภทตางๆ เชน ความขรุขระ (Roughness) รอยแตก 

(Cracking) และความลึกลองลอ (Rut Depth) หลังจากที่ทราบสภาพความเสียหายของสายทาง 
ลําดับถัดมาคือการกําหนดเกณ การตัดสินใจในการซอม เพ่ือเลือกวิธีซอมที่เหมาะสมทังจาก
ภาคท ษ ีและภาคปฏิบัติ  

เมื่อสามารถกําหนดเงื่อน ขการเลือกวิธีการซอมบํารุง ดแลว จากนันจะเปนการวิเคราะห
สภาพสายทางหลังการซอม โดยที่วิธีการซอมแตกตางกันจะสงผลใหสภาพสายทางหลังการซอมดีขึน
แตกตางกัน จะเหนวาผลลัพธที่ ดคือ สภาพสายทางหลังการซอม ซึ่งจะถูกนํา ปใชวิเคราะหใน
แบบจําลองการเสื่อมสภาพของสายทางในปถัด ป และนํา ปวิเคราะหคาใชจายของผูใชทางใน
แบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง สําหรับคาใชจายของแตละวิธีการซอม (Agency Cost) จะนํา ป
วิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Analysis) โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่
เกิดขึนหลังการซอมในลําดับตอ ป  
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รูปที่ 3.9 ความสัมพันธระหวางแบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมและแบบจําลองตางๆ 
มาตรฐานวิ ีการซอมบํารุงผิวทางลาดยางของกรมทางหลวง 

• การอุดรอยแตก (Sealing) เปนการบํารุงรักษาผิวทางที่เกิดรอยแตกในลักษณะรอยแตก 

ตามแนวยาวหรือแนวขวางของถนน โดย ม ดแตกเชื่อมตอกันเปนชองตารางหรือรูป
เหล่ียมติดกัน 

• การปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) เปนการบํารุงผิวทางที่ทรุดหรือยุบดวยวัสดุ
ผสมแอส ลต ลักษณะความเสียหายของผิวทางที่ซอมดวยวิธีนี ดแก ผิวทางยุบตาม
แนวรองลอ ผิวทางยุบเปนแอง ผิวทางที่ยุบตามแนวฝงทอระบายนํา หรือผิวทางที่เปน
คลื่นลูกระนาด เปนตน 

• การปะซอมผิว (Skin Patching) เปนการบํารุงรักษาผิวทางที่แตกเปนหลุมบอดวยวัสดุ
ผสมแอส ลต ลักษณะความเสียหายของผิวทางที่ซอมดวยวิธีนี ดแก ผิวทางที่แตก
ตอเนื่องคลายหนังจระเข หรือแตกเนื่องจากการเลื่อนตัวของผิวยาง เปนตน 

%Crack 

%Raveling 

No. Pothole 

Rut Depth 

Roughness(IRI) 

Intervention 

Criteria 

Agency Cost Reset 

Deterioration 

Parameter 

Deterioration Model 

Road Work Effect Model 

Work  

Operation 

Road Work Effect Model 

Economic Analysis 

Parameter 
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• การขุดซอม (Deep Patching) เปนการบํารุงรักษาทางที่แตกชํารุดเปนหลุมบอหรือเปน
แอง ซ่ึงลักษณะความชํารุดเสียหายเชนเดียวกับงานปะซอมผิว แตความเสียหายเกิดขึน
ถึงชันโครงสรางของถนน 

• งาน าบผิวลาดยาง (Slurry Seal) เปนการบํารุงรักษาทางตามชวงเวลาที่กําหนดโดย
การลาดยางบนผิวทางเดิม เพ่ืออุดรอยแตก เพ่ิมความฝดของผิวทาง และเปนการ
ปองกัน มใหนําซึมผานลง ปใตผิวทาง 

• งานเสริมผิวลาดยางแอส ลตติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Overlay) เปนการ
ซอมบํารุงผิวทางโดยการลาดยางเสริมผิวดวยแอส ลตติกคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมความ
แขงแรงใหกับผิวทางเดิม และอุดรอยแตกบนผิวทางเพื่อปองกัน มใหนําซึมลง ปทํา
อันตรายโครงสรางทางชันลาง 

• งานบูรณะทางผิวแอส ลต (Rehabilitation) เปนการแก ขปรับปรุงทางที่ชํารุดเสียหาย
โดยการขุดรือชันที่เสียหายออก แลวเสริมโครงสรางใหมใหแขงแรงขึนตามชนิดวัสดุ 
และความหนาตามแตละชันที่ออกแบบ วใหมแลวลาดผิวทางดวย  Asphaltic 

Concrete 

• งานซอมสรางทาง (Reconstruction) เปนการซอมแซมโดยรือและสรางใหม  วิธีการ
ซอมบํารุงประเภทนีจะใชในกรณีที่ถนนมีสภาพความเสียหายที่มาก หรือมีการเสีย
รูปรางของถนน  

จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานทางของกรมทางหลวง พบวา ดแบงงบประมาณในการ
บริหารงานทางออกเปน 3 กลุมหลักคือ งบซอมบํารุงปกติ งบซอมบํารุงตามกําหนดระยะเวลาและตาม
สภาพความเสียหาย และงบประมาณสําหรับกอสรางสายทางใหม ซึ่งการกําหนดวิธีการซอมเพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS 2009 นี จะมุงเนนดานการวางแผนงบประมาณสําหรับงาน
ซอมบํารุงตามกําหนดระยะเวลาและตามสภาพความเสียหาย โดยสามารถสรุปวิธีการซอมบํารุงที่
เหมาะสมในการนํา ปพัฒนา ดดังนี  

1. งานบํารุงปกติ (Routine Maintenance) 

2. งาน าบผิวทาง Slurry Seal Type II 

3. งานเสริมผิวทาง 4 cm (Overlay 4 cm) 

4. งานเสริมผิวทาง 5 cm (Overlay 5 cm) 
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5. งานเสริมผิวทาง 8 cm (Overlay 8 cm) 

6. งานเสริมผิวทาง 10 cm (Overlay 10 cm) 

7. งานบูรณะผิวทางแอส ลต (Rehabilitation of Asphalt Pavement) 

สําหรับวิธีการซอมสรางทาง (Reconstruction) ม ดนํามารวมวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผน
งบประมาณซอมบํารุงทาง เนื่องจากการซอมวิธีนีจะถูกนํา ปวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนงบประมาณ
สําหรับการกอสรางถนนใหม 

การกําหนดเงื่อน ข นการซอมบํารุง 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยพบวา การกําหนดเงื่อน ขในการซอมบํารุงนันจะ
พิจารณาจากดัชนีที่สะทอนระดับการใหบริการของสายทาง ซึ่งดัชนีที่เปนที่นิยมใชโดยทั่ว ปคือ ดัชนี
ความขรุขระสากล (International Roughness Index หรือ IRI) โดยหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
บริหารโครงขายสายทางสวนให ในตางประเทศ รวมทังกรมทางหลวงก ดใชคา IRI เปนปจจัยหลักใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการซอมบํารุง สําหรับถนนที่สรางใหมนันคา IRI จะอยูในชวง 1.2 – 2.5 เมตร/
กิโลเมตร ขึนอยูกับคุณภาพของการกอสราง และเมื่อคา IRI สูงขึนจะสงผลกระทบตอคุณภาพในการ
ขับขี่ของผูใชทาง โดยจะสงผลใหความเรวที่ใชในการเดินทางลดลงแสดงดังรูปที่ 3.10  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.10 กรา แสดงความสัมพันธระหวางคา IRI กับ ความเรวยานพาหนะ (Paterson,1987) 

 จากการศึกษาการกําหนดคา IRI เปาหมายในประเทศตางๆ พบวามีความแตกตางกันขึนอยู
กับการกําหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารโครงขายทางของแตละประเทศ 

ยกตัวอยาง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดจํากัดคา IRI ที่ยอมรับ ดในการใหบริการของสายทางเทากับ 
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2.7 เมตร/กิโลเมตร ซึ่งต่ํากวาประเทศอื่นๆ ดแก ประเทศสเปน ประเทศบราซิล ประเทศชิลี ประเทศ
อุรุกวัย และประเทศ อนดูรัสที่จํากัดคา IRI ที่ยอมรับ ดในการใหบริการของสายทางอยูที่ 3.50 4.00 

4.00 4.60 และ 6.0 เมตร/กิโลเมตร ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 3.11 

รูปที ่3.11 การประเมนิระดบัการใหบริการของสายทางในประเทศตางๆ โดยใชคา IRI 

การบํารุงรักษาทาง หากตองการใหสายทางคงระดับการใหบริการตามเปาหมายที่วาง ว 

จําเปนตองซอมบํารุงเมื่อคา IRI มากกวาคา IRI เปาหมาย ซึ่งวิธีการซอมบํารุงที่สงผลใหคา IRI ลดลง
ดแก การเสริมผิวทาง และการบูรณะผิวทาง สวนการ าบผิวทางอาจจะชวยใหคา IRI ลดต่ําลงบาง
เลกนอย สําหรับกรณีซอมบํารุงปกติ มสงผลใหคา IRI ลดลงเนื่องจากการซอมบํารุงปกติ ม ดมุงเนน
การปรับปรุงสภาพผิวทาง แตเปนการดูแลรักษาภาพสายทางโดยทั่ว ป เชน ทาสีเสนจราจร การตัด
ห า การทําความสะอาด เปนตน การกําหนดเงื่อน ขการซอมบํารุงนัน งานซอมบํารุงปกติจะถูก
กําหนดใหเปนวิธีการซอมบํารุงทางเลือกพืนฐาน โดยจะวิเคราะหทุกกรณี เพ่ือวิเคราะหสภาพสายทาง
ในกรณีที่ มมีการปรับปรุงสภาพผิวทางหรือโครงสรางทาง แตสําหรับการซอมดวยวิธีอ่ืนๆ นัน ด
กําหนดเงื่อน ขการซอมบํารุงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางดานพืนฐานวิศวกรรม ดังนี 

•    งานฉาบผิวทาง Slurry Seal Type II  เปนการบํารุงรักษาเพื่ออุดรอยแตกและเปนการ
ปองกัน มใหนําซึมผานลง ปใตผิวทาง ดังนันจึงควรซอมเมื่อผิวทางมีพืนที่รอยแตกราว
อยูในชวง 10% - 30% เนื่องจากผลการศึกษาแบบจําลองการเสื่อมสภาพของสายทาง
ของ HDM-4 พบวากรณีที่พืนที่รอยแตกราวมากกวา 30% สภาพผิวทางจะเกิดความ
เสียหายมาก ซึ่งการ าบผิวทาง มสามารถชวยชะลอความเสียหายที่จะเกิดขึนใน
อนาคต ดดีเทาที่ควร  
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•    งานเสริมผิวทาง 4 5 8 และ 10 cm เปนการเพิ่มความแขงแรงใหกับผิวทางเดิม และ
ปรับสภาพผิวทางใหมีความเรียบมากขึน จากการศึกษา Road Network Evaluation 

Tools โดย The World Bank พบวาการกําหนดเกณ การซอมเริ่มตนที่แนะนําในการ
ซอมบํารุงทางดวยวิธีเสริมผิวทางแอส ลต (Overlays) ในถนนประเภทผิวทางผิวทาง
ลาดยางมีคา IRI อยูที่ประมาณ 3.00-4.00 m/km ดงัตารางที่ 3.14 

ตารางที่ 3.14 คา IRI แนะนําในการซอมบํารุงทางดวยวิธีเสริมผิวทางแอส ลต (Overlays) 

Road Standard 
Overlays 

 (IRI, m/km) 

Very High Standard 3.00 

High Standard 3.25 

Medium Standard 3.50 

Low Standard 3.75 

Very Low Standard 4.00 

                          ที่มา : Road Network Evaluation Tools, The World Bank, 2007 

จากการศึกษาขอมูลสภาพความเสียหายของกรมทางหลวงที่ ดสํารวจเกบขอมูลในป พ.ศ. 

2550 พบวาคา IRI เ ลี่ยทังประเทศมีคาประมาณ 3.00 m/km ซึ่งจัด ดวาเปนโครงขายทางที่มีระดับ
การใหบริการที่ดี ดังนันการกําหนดเกณ การซอมบํารุงดวยวิธีเสริมผิวทางลาดยางจึงควรซอมเมื่อคา 

IRI มากกวาเทากับ 3.00 m/km เพ่ือรักษาระดับการใหบริการของสายทางของกรมทางหลวงใหดีคง
เดิม นอกเหนือจากคา IRI ที่ใชเปนเกณ การตัดสินใจเสริมผิวทางลาดยางแลว คาความลึกของรองลอ 

(Rutting) และรอยแตกราว (Cracking) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สะทอนสภาพความเสียหายของชันผิวทาง 
ซึ่งหากผิวทางมีความลึกรองลอมากกวา 25 มิลลิเมตร และหากผิวทางมีรอยแตกราวมากกวา 30 % 

แสดงวาชันผิวทางเสียหายมาก จึงควรซอมบํารุงโดยการเสริมผิวทางลาดยางใหม 

•      งานบูรณะทางผิวแอสฟลต เปนการซอมบํารุงสายทางที่ชํารุดหรือมีความเสียหายถึงชัน
โครงสรางทาง ดังนันการเลือกซอมบํารุงดวยวิธีบูรณะผิวทางควรพิจารณาจากลักษณะ
ความเสียหายที่มีผลกระทบตอชันโครงสรางของสายทาง เชน คาความลึกรองลอ 

(Rutting) โดยทั่ว ปผิวทางลาดยางของกรมทางหลวงจะมีความหนาชันทางประมาณ 50 

mm. ดังนันหากสายทางมีความลึกรองลอมากกวาเทากับ 50 mm. แสดงวาผิวทาง
เสียหายหนักมากจนลุกลามถึงชันโครงสรางทาง ดังนันการบูรณะผิวทางจึงควรทําเมื่อคา 
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Rutting ≥ 50 mm. หรือ กรณีที่สภาพสายทางมีรอยแตกราว (Cracking) มากวา 50% 

หรือมีรอยปะซอม (Patching) เปนจํานวนมาก กควรซอมดวยวิธีบูรณะเชนเดียวกัน
เนื่องจากความเสียหายดังกลาวมีผลตอความแขงแรงของชันโครงสรางทาง สําหรับการ
กําหนดคา IRI ในการบูรณะผิวทางลาดยางนันเมื่อศึกษาผลการประเมินสภาพความ
เสียหายของผิวทางพบวา ผิวทางจะถูกประเมินวาเริ่มมีความเสียหายเมื่อ IRI ของสาย
ทางมีคาตังแต 4.0 m/km ขึน ป (รูปที่ 3.10) ดังที่แสดง ปแลวในขางตน ดังนันหาก
ตองการซอมบํารุงเชิงปองกันโดยมิใหความเสียหายจากชันผิวทางลุกลาม ปถึงชัน
โครงสรางทาง กสามารถซอมบํารุงดวยวิธีการบูรณะผิวทาง ดเมื่อคา IRI มากกวาหรือ
เทากับ 4.0 m/km   

จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเงื่อน ขในการเลือกวิธีซอมบํารุงสายทาง ดดังตารางที่ 3.8 

โดยจะเหนวาสายทางหนึ่งๆ ณ สภาพผิวทางเดียวกันอาจจะเขาเงื่อน ขการซอมบํารุง ดหลายวิธี 

ยกตัวอยางเชน กรณีที่คา IRI ของสายทางเทากับ 4.5 m/km พืนที่รอยแตกราว 20% และมี   AADT 

เทากับ 6500 วิธีการซอมที่จะนํา ปวิเคราะหแผนงบประมาณซอมบํารุง ดแก  

• งานบํารุงปกติ 

• งาน าบผิวทาง Slurry Seal Type II   

• งานเสริมผิวทาง 4 cm  

•  งานเสริมผิวทาง 5 cm 

• งานบูรณะทางผิวแอส ลต 

จากตัวอยางดังกลาว การวิเคราะหและการเลือกวิธีการซอมสําหรับจัดทําแผนงบประมาณนัน 

ระบบของโปรแกรม TPMS 2009 ที่พัฒนาขึนนี จะวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางวิธีซอมทัง 5 วิธี โดย
จะเลือกวิธีการซอมที่มีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรสูงสุด หรือ อัตราสวนผลประโยชนของผูใช
ทางหลังการซอมตอตนทุนการซอมสูงสุดเพื่อจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุง 

ทังนีเพ่ือใหระบบมีความยืดหยุนในการวิเคราะห คณะที่ปรึกษาจึง ดการออกแบบระบบ 

TPMS 2009 ใหสามารถรองรับการปรับแกคาเกณ การตัดสินใจในการซอมบํารุง ดจากหนาจอ
โปรแกรมการวิเคราะห ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ ตามผลการศึกษาวิจัยที่มีในอนาคต 
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ตารางที่ 3.15 เกณ การตัดสินใจในการซอมบํารุง 

วิ ีการซอมบํารุง เงื่อน ขการซอมบํารุง 

งานบํารุงปกติ  

(Routine Maintenance) 

วิเคราะหทุกกรณี 

งาน าบผิวทาง Slurry Seal Type II 

10%  ≤  cracking area  ≤  30%  

หรือ  2.0  ≤  IRI  ≤  5.0  

งานเสริมผิวทาง 4 cm  

 (Overlay 4 cm) 

IRI  ≥ 3.0 หรือ Rutting ≥ 25 mm. หรือ Cracking ≥ 30 % 

งานเสริมผิวทาง 5 cm  

(Overlay 5 cm) 

IRI  ≥ 3.0 หรือ Rutting ≥ 25 mm.หรือ Cracking ≥ 30 % 

งานเสริมผิวทาง 8 cm  

(Overlay 8 cm) 

IRI  ≥ 3.0 หรือ Rutting ≥ 25 mm.หรือ Cracking ≥ 30 % 

งานเสริมผิวทาง 10 cm  

(Overlay 10 cm) 

IRI  ≥ 3.0 หรือ Rutting ≥ 25 mm.หรือ Cracking ≥ 30 % 

งานบูรณะทางผิวแอส ลต 

(Rehabilitation of Asphalt Pavement) 

IRI  ≥ 4.0 หรือ Rutting ≥ 50 mm. หรือ Cracking ≥ 50 %  

ผลกระทบของมาตรฐานการซอมตอคา IRI 

ผลกระทบหลักที่เกิดขึนหลังจากการซอมดวยวิธีตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนนัน คือการปรับคา
ดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง (IRI) ซึ่งจะมีคาลดลงขึนอยูกับวิธีการซอม โดยแสดงรายละเอียดดัง
แบบจําลองตอ ปนี 

• Slurry Seals and Cape Seals  

 RIa = RIb – MAX{0, MIN[ a0*(RIb – a1), a2 * Hsl ]} …(3.3) 

RI
a
   = IRIหลังการSeal (m/km) 

RI
b
   = IRIกอนการSeal (m/km) 

Hsl   = ความหนาของการSeal (mm) 

a
0 
a

1 
a

2  = คาคงที่ในสมการ เทากับ 0.3, 1.9 และ 0.09 ตามลําดับ 

 

ที่มา : สมการ HDM-4, Volume 4, Part D Road Works effects (4.41)  
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สมการที่ 3.3 เปนสมการแบบจําลองการซอมดวยวิธี Slurry Seals and Cape Seals โดย
ขอมูลที่ตองใชในสมการนีคือ IRI กอนการ าบผิวทาง (RI

b
) ความหนาของการSeal (Hsl) สวนผลลัพธ

ที่ ดจากสมการนีคือคา IRI หลังการ าบผิวทาง (RI
a
) จากการคํานวณคา IRI หลังการซอมพบวา เมื่อ

กําหนดใหความหนาในการ าบผิวทางเทากับ 10 มิลลิเมตร ผลลัพธที่ ดคือ เมื่อ IRI กอนการ าบผิว
ทางมีคาต่ํากวา 2.0 การ าบผิวทางจะ มสงผลใหคา IRI ลดลง กรณีที่กอน าบผิวทางคา IRI อยู
ในชวงตังแต 2.0-5.0  หลังจากการ าบผิวทางแลวคา IRI จะลดลง โดยคา IRI ที่ลดลงจะแปรผันตาม
คา IRI กอนการ าบผิวทาง และกรณีที่กอน าบผิวทางมีคา IRI ตังแต 5.00 ขึน ป การ าบผิวทางจะ
สงผลใหคา IRI ลดลง ดมากที่สุด 0.9 m/km  

ดังนันหากพิจารณาตามผลการคํานวณจากแบบจําลอง ซึ่งเปนการวิเคราะหทางดาน
วิศวกรรมนัน การกําหนดเงื่อน ขในการซอมดวยวิธีการ าบผิวทางที่เหมาะสมคือสายทางควรมีคา IRI 

อยูในชวง 2.0-5.0 m/km 

ตารางที่ 3.16 ผลการคํานวณคา IRI หลังการ าบผิวทาง 
IRI กอน าบผิวทาง IRI หลัง าบผิวทาง คา IRI ที่ลดลง 

1.00 1.00 0.00 

1.50 1.50 0.00 

2.00 1.97 0.03 

2.50 2.32 0.18 

3.00 2.67 0.33 

3.50 3.02 0.48 

4.00 3.37 0.63 

4.50 3.72 0.78 

5.00 4.10 0.90 

5.50 4.60 0.90 

6.00 5.10 0.90 

6.50 5.60 0.90 
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• การเสริมผิวทาง อส ลต (Asphalt Overlay) 

ΔRIa = max{ 0 , a0[min(a1,RIbw)–a2]+a3max[0,(RIbw –a1)] } 

RIaw   = RIbw – ΔRIa 

… (3.4) 

… (3.5) 

a
0
  = 0.9 (default)  

a
1
 = max{4.0 , 2.1exp[0.019HSNEW

aw
]} 

a
2
 = 1 + 0.018max[ 0 , (100-HSNEW

aw
)] 

a
3
 = min{ a

0
 , max[ 0 , (0.01HSNEW

aw
- 0.15)]} 

 

ΔRI
a
 

RI
bw

 

RI
aw

 

HSNEW
aw

 

= การลดคาของคา IRI หลังการการเสริมผิวทาง 
= คา IRI กอนการเสริมผิวทาง (m/km ) 

= คา IRI หลังการเสริมผิวทาง (m/km ) 

= ความหนาของการเสริมผวิทาง (mm) 

ที่มา : สมการ HDM-4, Volume 4, Part D Road Works effects (4.50-4.51) 

สมการที่ 3.4 เปนสมการแบบจําลองการซอมดวยวิธีเสริมผิวทางแอส ลต (Asphalt Overlay) 

โดยขอมูลที่ตองใชในสมการนีคือ คา IRI กอนการเสริมผิวทาง (RI
b
) ความหนาของการเสริมผิวทาง 

(HSNEW
aw

) สวนผลลัพธที่ ดจากสมการนีคือการลดคาของคา IRI หลังการการเสริมผิวทาง (ΔRI
a
) 

โดยจากการทดสอบแบบจําลองดวยการแทนคา IRI กอนการเสริมผิวทาง ตังแต 3 m/km ปจนถึง 9 

m/km พบวา ดคาการลดคาของคา IRI หลังการการเสริมผิวทางดวยความหนา 50 mm อยูในชวง 
0.99-4.43 m/km และคาการลดคาของคา IRI หลังการการเสริมผิวทางดวยความหนา 100 mmอยู
ในชวง 1.80-7.20 m/km ดังแสดงในรูปที่ 3.12 
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 รูปที่ 3.12 การลดของคา IRI หลังการเสรมิผิวทางดวยความหนา 50 mm และ100 mm 

รูปที ่3.13 คา IRI กอนและหลังการเสริมผิวทางแอส ลตความหนา 50 mm 

 จากรูปที่ 3.13 แสดงถึงผลกระทบจากการซอมบํารุงดวยวิธีเสริมผิวทางแอส ลต ที่ความหนา 

50 mm ซึ่งในการวิเคราะหของระบบโปรแกรม TPMS 2009 หากพบวาถาหากคา IRI กอนการซอม
บํารุง (IRI Before Overlay) มีคา 4.00 m/km เมื่อซอมดวยวิธีเสริมผิวทางแอส ลต 5 cm. จะทําใหคา 

IRI หลังการซอม (IRI After Overlay) ที่ ดมีคาเทากับ 2.11 m/km จากนันคา IRI หลังการเสริมผิวทาง
นีจะถูกนํา ปเปนขอมูลนําเขาสําหรับการพยากรณในแบบจําลองสภาพความเสียหายเพื่อวิเคราะหหา
คา IRI ในปถัด ป และคา IRI นีจะถูกสง ปคํานวณคาใชจายของผูใชทางในแบบจําลองผลกระทบตอ
ผูใชทางดวย  
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• การบูรณะผิวทาง อส ลต (Rehabilitation) 

 การซอมบํารุงดวยวิธีบูรณะผิวทาง เปนการรือซอมตังแตชันโครงสรางทาง จากนันจึง
ลาดผิวทางใหมดวยแอส ลต ดังนันคา IRI หลังจากการซอมดวยวิธีนีจะมีคาเทียบเทากับถนนใหม ซึ่ง
จากการศึกษาขอมูลคา IRI ของกรมทางหลวงพบวาสายทางที่มีอายุการใชงานมาแลวประมาณ 1 ป 

จะมีคา IRI อยูที่ประมาณ 1.50 - 2.10 ดังนันการกําหนดคา IRI หลังการซอมดวยวิธีบูรณะผิวทางจึง
กําหนดใหมีคาเทากับ 1.50 m/km และใชคา IRI เทากับ 1.50 นีเปนขอบเขตลางของคา IRI หลังการ
ซอมทุกวิธี 

3.2.3   บบจาํลองผลกระทบตอผู ชทาง (Road User Effect Model) 

การวิเคราะหเพ่ือหาคาใชจายที่กระทบตอผูใชทางนัน จากการศึกษางานวิจัยและขอมูลเชิง
เอกสารเกี่ยวกับแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง (Road User Effect Model, RUE Model) สามารถ
สรุปผลการศึกษาและขันตอนการพัฒนาแบบจําลอง สําหรับนํา ปวิเคราะหรวมกับแบบจําลองอื่นๆ 

ของระบบแสดงดังรูปที่ 3.14 โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาแบบจําลองดังตอ ปนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.14 ขันตอนการพัฒนาแบบจําลองผลกระทบของผูใชทาง 

ศึกษาแบบจําลองความเรวการจราจรของยานพาหนะ 

(Speed Model) 

ศึกษาแบบจําลองคาใชจายของยานพาหนะ  

ศึกษาประเภทของตัวแทนยานพาหนะของกรมทางหลวง 

ศึกษาการคํานวณมูลคาเวลาการเดินทาง  

รวบรวมตัวแปรและจัดทําฐานขอมูล
สําหรับการวิเคราะห  

พัฒนาแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง 
(RUE Model)   

ทดลองวิเคราะหขอมล  

ตรวจสอบความถกตองและปรับแก  

นําแบบจําลอง ปวิเคราะหรวมกับสวนอ่ืนของระบบ 
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สรุปผลการศก าประเภทตัว ทนยานพาหนะ  

จากการศึกษาขอมูลปริมาณการจราจรในอดีตป พ.ศ. 2531 ของกองวิศวกรรมจราจรพบวา
ระบบการสํารวจปริมาณจราจร ดจัดแบงจุดสํารวจเปน 2 ประเภท คือ  

•    จุดสํารวจถาวร (Permanent Station) ทําการสํารวจโดยเครื่องนับรถอัตโนมัติ
ตลอดป และสํารวจโดยคนแจงนับปละ 4 งวด แตละงวด สํารวจ 1 วัน ระหวางวันอังคาร - พ หัสบดี 
ระหวางเวลา 07.00 น. – 19.00 น. สําหรับรายละเอียดวัน เวลา จุดสํารวจกองวิศวกรรมจราจรเปนผู
กําหนด และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหประเมินผลสรุปเปน AADT 

•  จุดสํารวจยอย (Coverage Station) ดแก จุดสํารวจบนทางกอสรางและรักษา
สภาพทาง ทําการสํารวจโดยคนแจงนับปละ 2 งวด โดยมีหลักเกณ เดียวกันกับจุดสํารวจถาวร และ
กองวิศวกรรมจราจรเปนผูกําหนด วัน เวลาจุดสํารวจ และการวิเคราะหประเมินผลสรุปเปน AADT 

 ในป พ.ศ. 2545 สํานักอํานวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรมจราจร) ดปรับปรุงประเภท
ยานพาหนะในการสํารวจใหม เปน 12 ประเภท ซึ่งสามารถแบงเปน 2 กลุมคือ พาหนะที่ มมี
เครื่องยนต 1 ประเภท คือ จักรยาน และกลุมที่มีเครื่องยนต 11 ประเภท แสดงดังตารางที่ 3.10 ซึ่งใน
การวิเคราะหคาใชจายของผูใชทางจะพิจารณาเ พาะกลุมตัวแทนยานพาหนะที่มีเครื่องยนต โดยการ
เลือกย่ีหอและรุนของตัวแทนยานพาหนะแตละประเภท ทางที่ปรึกษา ดคัดเลือกจากสถิติการจด
ทะเบียนของกรมขนสงทางบกป 2551 เพ่ือใชสําหรับกําหนดราคาตัวแทนยานพาหนะในการวิเคราะห
คาใชจายของผูใชทาง  

 สําหรับขอมูลเ พาะทางเทคนิคของยานพาหนะที่จําเปนในการวิเคราะห เชน กําลังของ
เครื่องยนต สัมประสิทธิ์การใชพลังงานเชือเพลิงตางๆ คาพารามิเตอร อื่นๆ ทางที่ปรึกษา ดอางอิงคา
แนะนําจากรายงานการศึกษา Thailand Road User Effects Model, HTC Infrastructure 

Management Ltd, (1997) ซึ่งเปนการศึกษาคาใชจายของผูใชทางในประเทศ ทย โดยใชโปรแกรม 

HDM-4 ในการวิเคราะห 

ตารางที ่3.17 ตัวแทนยานพาหนะตดิเครื่องยนตที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทาง 

ลําดับ ประเภท รายละเอียด ย่ีหอ/รนุ 

1 Motorcycle จักรยานยนตและสามลอเครื่อง HONDA/WAVE 110 

2 Car <= 7 P รถยนตนัง่ มเกิน 7 คน TOYOTA/ALTIS 

3 Car > 7 P รถยนตนัง่เกิน 7 คน TOYOTA/FORTUNER 
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ลําดับ ประเภท รายละเอียด ย่ีหอ/รนุ 

4 Light Bus รถโดยสารขนาดเลก  TOYOTA/COMMUTER 

5 Medium Bus รถโดยสารขนาดกลาง HINO/BUS 

6 Heavy Bus รถโดยสารขนาดให  HINO/BUS 

7 Light Truck รถบรรทุกขนาดเลก (4 ลอ) ISUZU/SPACECAB  

8 Medium Truck รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ลอ) ISUZU/FTR  

9 Heavy Truck รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ลอ) ISUZU/FVM   

10 Full Trailer รถบรรทุกพวง (มากกวา 3 เพลา) HINO/12 wheels 8x4 

11 Semi Trailer รถบรรทุกก่ึงพวง (มากกวา 3 เพลา) HINO/Tractor Head 

สําหรับคาผลรวมปริมาณจราจรเ ลี่ยตอวันตลอดป (AADT) ตลอดสายทาง กรมทางหลวง ม
นับรวมจํานวนรถจักรยาน รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง แตจากการสุมสํารวจขอมูลปริมาณ
การจราจรของรถจักรยานยนตพบวามีประมาณ 5-15 % ดังนัน เพ่ือใหการวิเคราะหคาใชจายของผูใช
ทางสะทอนความเปนจริงมากที่สุด ทางคณะที่ปรึกษาจึงพิจารณาคาใชจายของผูใชทางทังหมด
โดยรวมคาใชจายจากรถจักรยานยนตดวย 

สรุปผลการศก า บบจําลองความเรวของยานพาหนะ (Speed Prediction Model)  

การทํานายความเรวของตัวแทนพาหนะนันแบงการวิเคราะหเปน 2 สวนคือ แบบจําลอง
ความเรวอิสระ (Free Speed Model) และ แบบจําลองความเรวเมื่อมีปริมาณการจราจร (Speed 

Volume Model) 

แบบจําลองความเรวอิสระ (Free Speed Model) 

จากการศึกษาแบบจําลองความเรวอิสระของยานพาหนะพบวา ความเรวในการเดินทางของ
ยานพาหนะแตละชนิด จะขึนอยูกับตัวแปรหลัก คือ กําลังของเครื่องยนต ความขรุขระ ความลาดชัน 

และรัศมีความโคงของถนน ซึ่งการพัฒนาแบบจําลองความเรวงานในโครงการนี ดอางอิงงานวิจัยของ 
Watanatada, et al., 1987a. พบวาความเรวที่ใชเปนตัวกําหนดความเรวของตัวแทนยานพาหนะ 

ดแก 1.ความเรวอุดมคติ (VDESIR) 2.ความเรวในการขับเคล่ือนยานพาหนะ (VDRIVE) 3.ความเรวใน
การตานการเคลื่อนที่ยานพาหนะ (VBREAK) 4.ความเรวเนื่องจากรัศมีความโคงของถนน (VCURVE) 

5.ความเรวเนื่องจากความขรุขระของผิวทาง (VROUGH)  
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สําหรับการเลือกตัวแทนความเรวอิสระนีจะพิจารณาจาก การเลือกความเรวต่ําที่สุดมาเปน
ตัวแทนความเรวของยานพาหนะ (Minimum Limiting Velocity Model, MLVM) โดยแสดง
ความสัมพันธดังรูปที่ 3.15 

    

รูปที ่3.15 แบบจําลองการพยากรณความเรวของ Watanatada, et al., 1987a. 

การคํานวณความเรว 

1. VDESIR  เปนการจํากัดความเรวที่พิจารณาจากความเรวอุดมคติ (Desired Speed) 

โดยมีสมการในการคํานวณดังนี 

VDESIR = VDESMIN   เมื่อ WIDTH<=CW1                 …(3.6)     

VDESIR = VDESMIN + a1(WIDTH-CW1) เมื่อ CW1<=WIDTH<=CW2   …(3.7) 

VDESIR = VDES2 + a3(WIDTH-CW2)  เมื่อ CW2<=WIDTH<=CW3   …(3.8) 

VDESIR = VDES2 + a3(CW3-CW2)  เมื่อ WIDTH>=CW3                 …(3.9) 

โดยที่  VDESIR คือ การจํากัดความเรวที่พิจารณาจากความเรวอุดมคติ (เมตร/วินาที) 
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    VDESMIN คือ ความเรวอุดมคติต่ําสุดสําหรับถนน 1 ชองการจราจร (เมตร/วินาที) 

  VDES2 คือ ความเรวอุดมคติต่ําสุดสําหรับถนน 2 ชองการจราจร (เมตร/วินาที) มีคา  

                             เทากับ  VDESMIN/a2    โดยที่ a2=0.75   

  WIDTH คือ ความกวางของผิวจราจร (เมตร) 

          CW1 คือ ความกวางของผิวจราจรที่ใชกับ VDESMIN (เทากับ 4.0 เมตร) 

  CW2 คือ ความกวางของผิวจราจรที่ใชกับ VDES2 (เทากับ 6.8 เมตร) 

  CW3 คือ ความกวางสูงสุดของผิวจราจร (เทากับ 14.0 เมตร) 

 a1 คือ อัตราสวนความเรวอุดมคติที่เพ่ิมขึนตอความกวางผิวจราจรที่เพ่ิมขึน   

                                              มีคาเทากับ (VDES2- VDESMIN)/(CW2-CW1) 

 a3 = 2.9 เมื่อเปนรถยนตสวนบุคคล, =0.6 เมื่อเปนรถโดยสาร, =0.7 เมื่อเปนรถบรรทุก 

จากสมการขางตนจะเหนวาหากสามารถกําหนด คา VDESMIN, CW1, CW2, CW3 ดก
สามารถที่จะคํานวณหาคา VDESIR ที่เปนความเรวอุดมคติตัวแทนในการวิเคราะห ด (ดูคาตางๆของ
พารามิเตอร ดในภาคผนวก “รายละเอียดพารามิเตอรสําหรับฐานขอมูลระบบบริหารงานบํารุงทาง”) 

2. VDRIVE ละ VBREAK เปนการจํากัดความเรวโดยพิจารณาจากความเรวในการ
ขับเคล่ือนและความเรวในการตานการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ โดยมีสมการในการคํานวณดังนี 

VDRIVE=Pd*1000/(Fa+Fr+Fg)     …(3.10) 

VBREAK=Pb*1000/(Fg-Fa+Fr)     …(3.11) 

    VDRIVE คือ ความเรวในการขับเคล่ือนยานพาหนะ (เมตร/วินาที) 

    VBREAK คือ ความเรวในการตานการเคลื่อนที่ยานพาหนะ (เมตร/วินาที) 

 Pd คือ กําลังที่ใชในการขับเคล่ือนพาหนะ (กิโลวัตต) 

 Pb คือ กําลังที่ใชในการตานการเคลื่อนที่พาหนะ (กิโลวัตต) 

 Fa คือ Aerodynamic resistance (นิวตัน)  

 Fr คือ Rolling resistance (นิวตัน)  

 Fg คือ Gradient resistance (นิวตัน)  
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VDRIVE, VBREAK, Pd, Pb เปนพารามิเตอรซึ่งดูคา ดในภาคผนวก และสําหรับ 

Fa, Fr, Fg เปนตัวแปรซึ่ง ดจากคํานวณแรงในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ (ดูในหัวขอ 

“ตัวอยางการคํานวณคาใชจายของผูใชทาง”)  

3. VCURVE เปนการจํากัดความเรว โดยพิจารณาจากรัศมีความโคงของถนน มีหนวยคือ 

m/s โดยมีสมการในการคํานวณดังนี 

 VCURVE = a0 x R
a1

      …(3.12) 

  R คือ รัศมีความโคง (เมตร)   

 a0, a1 คือ คาสัมประสิทธิ์ความเรวเนื่องจากรัศมีความโคงโดยขึนอยูกับประเภท       

                       ของยานพาหนะ (ดูภาคผนวก) 

4.  VROUGH เปนการจํากัดความเรว โดยพิจารณาจากสภาพความขรุขระของผิวทาง มี
หนวยเปน m/s  โดยมีสมการในการคํานวณดังนี 

VROUGH = ARVMAX / (a0
 

x IRI)    …(3.13) 

  IRI คือ ดัชนีความขรุขระสากล (เมตร/กิโลเมตร) 

  ARVMAX คือ คาเ ลี่ยความเรวปรับแกมากที่สุด (มิลลิเมตร/วินาที) 

  a0 คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  

รูปที ่3.16 ความสัมพันธระหวางคา IRI และความเรวของพาหนะประเภทตางๆ 
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 ซึ่งคาของ ARVMAX และ a0 ขึนอยูกับประเภทของยานพาหนะ (ดูภาคผนวก) เมื่อคํานวณ
ความเรวที่ใชเปนตัวควบคุมในแตละสวน ดแลว จากนันพิจารณาคาความเรวนอยที่สุดเพ่ือกําหนดเปน
ตัวแทนความเรวอิสระของยานพาหนะ (Steady Speed, km/h)  

แบบจําลองความเรวเมื่อมีปริมาณการจราจร (Speed Volume Model) 

  จากผลการศึกษาความเรวตัวแทนของยานพาหนะจากแบบจําลองการพยากรณความเรวนัน 

ตัวแทนความเรวที่วิเคราะห ดเปนความเรวอิสระที่ยัง ม ดพิจารณาถึงผลกระทบจากลักษณะของ
ปริมาณการจราจร ซึ่งการวิเคราะหหาคาความเรวที่พิจารณารวมกับลักษณะความแออัดทาง
การจราจรนันอางอิงแบบจําลองของ Hoban, et al. 1994 โดยรายละเอียดดังตอ ปนี 

    Snom = 0.85 * S 

 SQ = S       Q<Qo  … (3.14) 

 SQ = S - {(S-Snom)*(Q-Qo)/(Qnom-Qo)}   Qo Q<Qnom … (3.15) 

 SQ = Snom - {(Snom-Sult)*(Q-Qnom)/(Qult-Qnom)} Qnom Q<Qult … (3.16) 

 SQ = Sult      Q Qult  … (3.17) 

โดยที่      S คือ ความเรวอิสระของยานพาหนะ  

                Snom คือ ความเรว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) ณ ปริมาณการจราจรระดับ Nominal capacity 

          SQ คือ ความเรว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) ณ ปริมาณการจราจรระดับตางๆ 

          Sult คือ ความเรว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) ณ ปริมาณการจราจรระดับ Ultimate capacity 

          Q คือ ปริมาณการจราจรของสายทาง PCU/ชั่วโมง  

 ความสัมพันธระหวางความเรวและอัตราการ หล แสดงดังรูปที่ 3.17 โดยที่ PCSE คือ 

Passenger Car Space Equivalencies ซ่ึงเปนชื่อที่ตังขึนแทน PCU (Passenger Car Unit) และคา
ตังตนในการคํานวณ (Default value) ตางๆ เชน Qo, Qnom, Qult ในการวิเคราะหของระบบ TPMS 

2009 ดใชคาแนะนําจากงานวิจัยของ Hoban, et al. 1994 แสดงดังตารางที่ 3.18 
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รูปที ่3.17 ความสัมพันธระหวางความเรวและอัตราการ หลการจราจร 

ตารางที่ 3.18 คาพารามิเตอรตังตน สําหรบั Speed Volume Model  

WIDTH (m) Qo/Qult Qnom/Qult Qult (PCU/h) Sult (Km/h) 

< 4.0 0.0 0.70 600 10 

4.0 – 5.5 0.0 0.70 1800 20 

5.5 – 9.0 0.1 0.90 2800 25 

9.0 – 12.0 0.2 0.90 3200 30 

> 12.0 0.4 0.95 8000 40 

ที่มา: อางอิงแบบจําลองจาก Hoban, et al. 1994 

 สรุปผลการศก า บบจําลองการคํานวณคา ชจายตาง  ของผู ชทาง 

 การคํานวณคาใชจายตางๆ ที่กระทบตอผูใชทาง ดอางอิงแบบจําลอง HDM-4 ซึ่งในการ
พัฒนาแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทางนี จะพิจารณาคาใชจายประเภทที่สงผลกระทบอยางมี
นัยสําคั ตอผลรวมของคาใชจายของผูใชทาง การคํานวณคาใชจายของผูใชทางแบงออกเปน 2 สวน
หลักคือ คาใชจายที่เก่ียวกับยานพาหนะและมูลคาเวลาในการเดินทาง ซึ่งรายละเอียดมีดังตอ ปนี 

สวนท่ี 1     การคํานวณคาใชจายตางๆ ของยานพาหนะ มี 4 ประเภท ดแก 

1. คานํ้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน (Fuel and Oil Cost) เปนการคํานวณหาอัตรา
การสินเปลืองนํามันเชือเพลิงและนํามันหลอลื่นของยานพาหนะ ณ สภาวะการขับข่ีหนึ่งๆ ซึ่งอัตราการ
สินเปลืองนีจะตางกันตามประเภทของยานพาหนะ โดยจะแปรผันตามความเรวในการขับข่ี และกําลัง
ของเครื่องยนตที่ตองใชในการขับเคลื่อนยานพาหนะ ซึ่งยานพาหนะชนิดเดียวกันอาจจะตองการใช
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กําลังในการขับเคลื่อนตางกัน ทังนีขึนอยูกับสภาพความชัน (%Gradient) และความขรุขระของผิวทาง 
(IRI) โดยอัตราการสินเปลืองพลังงานของยานพาหนะแตละประเภทนีอยูในรูปของ ลิตร/กิโลเมตร ซึ่ง
เมื่อนํา ปคูณกับราคาตอหนวยของนํามันและนํามันหลอลื่น (บาท/ลิตร) กจะสามารถคํานวณคานํามัน
เชือเพลิงและนํามันหลอล่ืน ดเปนหนวย บาท/กม./คัน โดยสามารถสรุปสมการในการคํานวณ ดดังนี 

คานํามันเชือเพลิง (Fuel Cost) 

UNITCOSTFUELSFCCOSTFUEL __ ×=     …(3.18) 

โดยที่ FUEL_COST = คานํามันเชือเพลิง (บาท/กม.) 

SFC   = อัตราการบริโภคนํามันเชือเพลิง (ลิตร/กม.) 

   FUEL_UNITCOST  = ราคานํามัน (บาท/ลิตร) 

speed
IFCSFC =        …(3.19) 

โดยที่ IFC = อัตราการบริโภคนํามันเชือเพลิง (มิลลิลิตร/วินาที) 

  Speed = อัตราความเรว (เมตร/วินาที) 

          ))1(,_max( dFUELPTOTZETAFUELIDLEIFC +×=             …(3.20) 

โดยที่ IDLE_FUEL = อัตราการสู เสียเชือเพลิงขันต่ํากรณีที่ ม ดขับเคลื่อน  

                                                        (มิลลิลิตร/วินาที) 

 ZETA = fuel-to-power efficiency factor (มิลลิลิตร/กิโลวัตต/วินาที) 

 PTOT = กําลังรวมทังหมดที่ตองในการขับเคลื่อน (กิโลวัตต) 

dFUEL = สัดสวนการเพิ่มขึนในการบริโภคนํามันเมื่อการจราจรอยูในสภาวะแออัด 

  ))
100

(1( PENGACCSPCTPENGPTOT
PRAT
EHPZETABZETA ×

−×+=  …(3.21) 

โดยที่ ZETAB = base fuel-to-power efficiency factor (มิลลิลิตร/กิโลวัตต/วินาที) 

 EHP  = คาคงที่ decrease in engine efficiency at high power 

PRAT  = กําลังสูงสุดของเครื่องยนต (กิโลวัตต) 

PCTPENG = เปอรเซนตของกําลังเครื่องยนตในการขับเคล่ือน 
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PENGACCS = กําลังเครื่องยนตในการขับเคล่ือน (กิโลวัตต) 

คานํามันหลอลื่น (Oil Cost) 

     UNITCOSTOILOILCOSTOIL __ ×=     …(3.22) 

โดยที่  OIL_COST  = คานํามันหลอลื่น (บาท/กม.) 

           OIL   = อัตราการบริโภคนํามันหลอล่ืน (ลิตร/กม.) 

OIL_UNITCOST = ราคานํามันหลอลื่น (บาท/ลิตร) 

SFCOILPEROILCONTOIL ×+=      …(3.23) 

โดยที่  OILCONT = อัตราการสินเปลืองเมื่อมีการปนเปอนในการใชงาน (ลิตร/กม.) 

OILPER = สัมประสิทธิ์การสินเปลืองขณะการใชงาน 

SFC  = อัตราการบริโภคนํามันเชือเพลิง (ลิตร/กม.) 

2. คายาง (Tyre Cost) เปนการคํานวณหาอัตราการสึกหรอของยาง ซึ่งแนวทางการ
พิจารณาเริ่มจากการคํานวณพลังงานที่เกิดขึนตามทิศทางเสนรอบวงของลอ (Tangential Energy, 

TE) หนวย J-m.โดยที่คาพลังงานนีขึนอยูกับผลรวมของกําลังที่ใชในการขับเคลื่อน จากนันนําคา TE ที่
ด ปคํานวณหาอัตราการสึกหรอของยาง (Rate of Tread Wear) ซึ่งอยูในรูปของ ลบ.ม./กม. การ
คํานวณอัตราการสึกหรอของยางจะพิจารณาเทียบเปนรอยละของปริมาตรยางเสนใหมตอความยาว
กิโลเมตร  เมื่อนําสัดสวนปริมาตรยางที่สึกหรอ ปคูณกับปริมาตรยางเสนใหม กสามารถที่จะคํานวณ
เปนราคาคายางที่สึกหรอ ดในรูปของ บาท/กม. โดยสามารถสรุปสมการในการคํานวณ ดดังนี 

UNITCOSTNEWTYREEQNTWHEEINUMCOSTTYRE ___ ××=  …(3.24) 

โดยที่ TYRE_COST  = คายาง (บาท/กม.) 

NUM_WHEEL  = จํานวนลอ 

EQNT  = อัตราการสินเปลืองยาง (%ของยางเสนใหม/กม.) 

       NEWTYRE_UNITCOST = ราคายางเสนใหม (บาท) 

3. คาบํารุงรักษาและคาซอม (Maintenance and Repair Cost) การคํานวณคา
บํารุงรักษาและคาซอมนีจะพิจารณาเปนสัดสวนเทียบจากราคาใหมของยานพาหนะ โดยที่คา
บํารุงรักษาและคาซอมจะแปรผันตามอายุการใชงานของยานพาหนะ และแปรผันตามคา IRI ผลลัพธที่
คํานวณ ดอยูในรูปสัดสวนของราคายานพาหนะใหมตอกิโลเมตร เมื่อนําสัดสวนนี ปคูณกับราคา
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ยานพาหนะ กสามารถที่จะคํานวณเปนราคาคาบํารุงรักษาและคาซอม ดในรูปของ บาท/กม โดย
สามารถสรุปสมการในการคํานวณ ดดังนี 

)_()_(_& UNITCOSTLHLHCOSTNEWVEHPCCOSTRM ×+×=    …(3.25) 

โดยที่ M&R_COST = คาบํารุงรักษาและคาซอม (บาท/กม.) 

             PC = คาอะ หล คิดเปนสัดสวนเทียบกับราคาใหมของ     

                                        ยานพาหนะ (%ราคายานพาหนะ/กิโลเมตร) 

            LH  = จํานวนชั่วโมงในการซอมบํารุง (ชั่วโมง/กิโลเมตร) 

      NEWVEH_UNITCOST = ราคายานพาหนะใหม (บาท) 

     LH_UNITCOST = อัตราคาแรงในการซอม (บาท/ชั่วโมง) 

สําหรับการคํานวณคาแรงซอม ทางที่ปรึกษา ดหารือรวมกับคณะทํางานโดยประมาณการจาก
คาแรงขันต่ําของชางยนตประมาณ 350 บาทตอวัน ชั่วโมงการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน จะ ดคาแรงตอ
ชั่วโมงเทากับ 350/8 = 43.75 บาทตอชั่วโมง โดยจะใชคานีในการวิเคราะหหาคาใชจายของผูใชทาง 
ซึ่งในสวนของโปรแกรมการวิเคราะหนัน ดออกแบบใหผูใชในระดับสวนกลางสามารถกรอกเพื่อปรับแก
ด 

4. คาเส่ือมราคา (Depreciation Cost) การคํานวณคาเสื่อมราคานีจะพิจารณาเปนสัดสวน
เทียบจากราคาใหมของยานพาหนะ ซึ่งคาเสื่อมราคานีจะขึนอยูกับคา IRI เนื่องจากคา IRI สงผลให
อายุในการใชงานของยานพาหนะลดลง จึงทําใหคาเส่ือมตออายุการใชงานมีคามากขึน เมื่อนําสัดสวน
นี ปคูณกับราคายานพาหนะ กสามารถที่จะคํานวณเปนราคาคาเส่ือม ดในรูปของ บาท/กม โดย
สามารถสรุปสมการในการคํานวณ ดดังนี 

{ }[ ]

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

×

−−−
=

− 9194.18553.65exp(1
1,1min

)5,0max(15,2max01.01_

IRI
LIFEKMO

IRINVPLTCOSTDEP        …(3.26) 

โดยที่ DEP_COST = คาเสื่อมราคา (บาท/กิโลเมตร) 

NVPLT = ราคายานพาหนะ มรวมลอยาง (บาท) 

IRI  = ดัชนีความขรุขระสากล (เมตร/กิโลเมตร) 

      LIFEKMO = อายุการใชงานของยานพาหนะ (กิโลเมตร) 
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สวนท่ี 2   การคํานวณมูลคาเวลาในการเดินทาง  

การประเมินมูลคาทางเวลานับวาเปนสวนสําคั ในการพิจารณาทางดานเศรษฐศาสตร จาก
การศึกษาตางๆ ขอมูลงานวิจัยคาใชจายของผูใชทางในประเทศที่กําลังพัฒนา พบวาสัดสวนของมูลคา
เวลาในการเดินทางของยานพาหนะที่ขนสงผูโดยสารทังรถเมลและรถยนตสวนบุคคล คิดเปนประมาณ 

15%-20% ของคาใชจายรวม โดยทั่ว ปความเรวเดินทางจะพิจารณาอยูในรูปของ ชม./กม. ซึ่งสามารถ
คํานวณ ดจากแบบจําลองความเรว แตสิ่งที่ยากจะประเมินกคือมูลคาของเวลา เนื่องจากเมื่อทําการ
วิเคราะหในระดับโครงขายทางของทังประเทศ มูลคาในการเดินทางของประชาชนมีความแตกตางกัน
ตามสภาพเศรษฐกิจในแตละพืนที่  

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหงบประมาณการซอมบํารุงนี ทางที่ปรึกษา ดออกแบบให
ผูใชสามารถปรับมูลคาเวลาในการเดินทาง ด ตามผลการศึกษาหรืองานวิจัยในอนาคตเพื่อใหผลการ
วิเคราะหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 

 ซ่ึงที่คาแนะนําสําหรับการวิเคราะหในโครงการนีทางที่ปรึกษา ดอางอิงจากการผลการศึกษา
การประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง โดยใชเทคโนโลยี GPS และ Vehicle Tracking System ซึ่งเปน
การศึกษารวมกันระหวาง การทางพิเศษแหงประเทศ ทย (กทพ.) ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ NECTEC และ คณะวิศวกรรมศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา
พบวามูลเวลาคาในการเดินทางมีคาเทากับ 77.84 บาท/PCU-ชม ผลการศึกษานีเปนการวิเคราะห
มูลคาเวลาในการเดินทางโดยใชทางดวนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนันมูลคาที่วิเคราะห ดอาจจะสูง
กวามูลคาเวลาในการเดินทางของผูใชทางหลวงเพื่อสั จร ปมาระหวางจังหวัดหรือภูมิภาค ดังนันหาก
ในอนาคตมีผลการศึกษาที่สะทอนความเปนจริงมากกวาในปจจุบัน ผูวิเคราะหสามารถปรับแกมูลคา
เวลาในการเดินทาง ดจากหนาจอของโปรแกรม TPMS 2009 

สําหรับสมการในการคํานวณมูลคาเวลาในการเดินทางนัน สามารถสรุป ดดังนี 

Speed
PCTWKPASSNUMCOSTTIMECOSTTT ×

×=
___     …(3.27) 

โดยที่ TT_COST = คาเวลาในการเดินทาง (บาท/กิโลเมตร) 

TIME_COST = มูลคาเวลา (บาท/ชั่วโมง-คน) 

NUM_PASS = จํานวนผูโดยสารบนยานพาหนะ (คน) 

      PCTWK = รอยละของผูโดยสารที่เดินทางเพ่ือ ปทํางาน 

      Speed = ความเรวที่ใชในการเดินทาง (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
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การรวบรวมตัว ปร ละจัดทําฐานขอมูล นการวิเคราะห  

จากการสรุปและเลือกใชแบบจําลองในการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทางขางตน ทางคณะที่
ปรึกษา ดการรวบรวมตัวแปรที่จําเปนในการวิเคราะห โดยนํา ปพัฒนาอยูในระบบฐานขอมูลของ
โปรแกรมการวิเคราะหงบประมาณ ซึ่งจะแสดงคา รายละเอียด และแหลงอางอิง อยูในภาคผนวก 

“รายละเอียดพารามิเตอรสําหรับฐานขอมูลของระบบบริหารงานบํารุงทาง” 
ตัวอยางการคํานวณคา ชจายตาง  ของผู ชทาง 

 ตัวอยางการวิเคราะหและคํานวณคาใชจายตางๆของผูใชทาง จะนําเสนอคาใชจายของ
ตัวแทนยานพาหนะประเภทรถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง โดยเลือกรถยนตย่ีหอ TOYOTA รุน 

ALTIS มาเปนตัวแทนในการวิเคราะห เนื่องจากการสํารวจปริมาณรถยนตของกรมขนสงทางบกพบวา
ย่ีหอ Toyota มีปริมาณการจดทะเบียนมากที่สุดในแตละ ตรมาสตลอดป 2551 ซึ่งขันตอนในการ
คํานวณจะเริ่มจากการเตรียมขอมูลนําเขา โดยแบงสวนประกอบของขอมูลนําเขาออกเปน 2 สวนหลัก
คือ 1) ขอมูลสายทางและปริมาณการจราจร 2) ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ ลําดับถัดมาเปนการ
วิเคราะหความเรวอิสระในการเคลื่อนที่โดยพิจารณาจากความเรวต่ําสุดจากความเรว 5 ประเภทที่
นํามาพิจารณาซึ่ง ดแก ความเรวอุดมคติ (Desired Speed, VDESIR) ความเรวในการขับเคล่ือน
ยานพาหนะ (VDRIVE) ความเรวในการตานการเคลื่อนที่ยานพาหนะ (VBREAK) ความเรวจากสภาพ
ความขรุขระของผิวทาง (VROUGH) และความเรวจากรัศมีความโคง (VCURVE)  

 เมื่อสามารถคํานวณความเรวอิสระ ดแลว ลําดับถัดมาเปนการวิเคราะหความเรวที่ ดรับ
ผลกระทบจากปริมาณจราจร โดยพิจารณารวมกับความกวางของผิวทาง ซึ่งความเรวในการขับข่ีจะ
แปรผกผันกับปริมาณการจราจรและจะแปรผันตามความกวางของผิวทาง เมื่อสามารถคํานวณคา
ความเรวนี ด ลําดับถัดมาจะนําความเรวนี ปใชในการคํานวณอัตราการสินเปลืองและคาใชจายตางๆ
ของผูใชทาง ซึ่ง ดแก คาพลังงานเชือเพลิง คานํามันหลอลื่น คาซอมบํารุงรักษา คาเสื่อม และคาเวลา
ในการเดินทาง ในลําดับสุดทายจะเปนการรวมคาใชจายในสวนตางๆ เพ่ือนํา ปวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตรตอ ป ซึ่งแสดงขันตอนการคํานวณดังรูปที่ 3.18 
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รูปที ่3.18 ขันตอนการคํานวณคาใชจายของผูใชทาง 

ขันตอนที่ 1 การเตรียมขอมูลนําเขา 

• ขอมูลสายทางและปริมาณการจราจร ดสุมเลือกสายทางเพื่อนํามาเปนตัวอยาง
ในการคํานวณ ดังตารางที่ 3.19 

ตารางที่ 3.19 ตัวอยางขอมูลสายทางสําหรับการวิเคราะหคาใชจายผูของใชทาง 

ชื่อสาย
ทาง 

ตอน
ควบคุม 

ทิศทาง ระยะทาง 
(กม.) 

จํานวนชอง
จราจร 
(ชอง) 

ความกวาง
ผิวจราจร 

(ม.) 

คา IRI 

(ม./กม.) 

รัศมีความ
คง (ม.) 

% ความลาด
ชัน 

1126 0100 F1 1 2 7 3.28 0 2 
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• ขอมูลตัวแทนยานพาหนะ อางอิงจากสํานักอํานวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรม
จราจร) ประเภทยานพาหนะในการสํารวจมี 12 ประเภท ดังที่แสดงในตารางที่ 3.20 โดยการคํานวณ
คาใชจายผูใชทางจะ มพิจารณารถจักยาน 

ตารางที่ 3.20 ตัวอยางขอมูลปริมาณการจราจรสําหรับการวิเคราะหคาใชจายผูของใชทาง  

ชื่อ
สาย
ทาง 

ตอน
ควบคุม 

Bicycle Motor 

cycle 

Car 

<7 

Car 

>7 

Light 

Bus 

Medium 

Bus 

Heavy 

Bus 

Light 

Truck 

Medium 

Truck 

Heavy 

Truck 

Full 

Trailor 

Semi 

Trailor 

1126 0100 24 2,915 1,654 1,191 679 99 100 3,697 970 499 321 232 

ขันตอนที่ 2 การวิเคราะหความเรวยานพาหนะ 

 ลําดับแรกคือคํานวณความเรวอิสระในการเคลื่อนที่ (Free Speed) จากนันจึงนําความเรว
อิสระที่ ด ปวิเคราะหความเรวจากปริมาณการจราจร (Speed Volume) ซึ่งเปนการกําหนดตัวแทน
ความเรวของยานพาหนะเพื่อนํา ปคํานวณหาอัตราการใชนํามันเชือเพลิง ตลอดจนคาเสื่อมและการ
สึกหรอตางๆ สําหรับแบบจําลองความเรวอิสระในการพัฒนานันอางอิงจากผลงานวิจัยของ 
Watanatada, et al., 1987 โดยความเรวจะพิจารณาจากความเรว 5 ประเภทคือ 1. ความเรวอุดมคติ 
(VDESIR) 2. ความเรวในการขับเคลื่อนยานพาหนะ (VDRIVE) 3. ความเรวในการตานการเคลื่อนที่
ยานพาหนะ (VBREAK) 4. ความเรวจากสภาพความขรุขระของผิวทาง (VROUGH) 5. ความเรวจาก
รัศมีความโคง (VCURVE) ซึ่งการเลือกตัวแทนความเรวอิสระนันจะใชคาความเรวนอยสุดเปนตัวแทน 

สําหรับความเรวจากปริมาณการ หลของการจราจร (Speed Volume) อางอิงแบบจําลองจาก Hoban, 

1994  

1. การคํานวณความเรวอุดมคติ (Desired Speed, VDESIR) 

VDESIR = VDESMIN   เมื่อ WIDTH<=4.0        

VDESIR = VDESMIN + a1(WIDTH-CW1) เมื่อ 4.0<=WIDTH<=6.8    

VDESIR = VDES2 + a3(WIDTH-CW2)  เมื่อ 6.8<=WIDTH<=14    

VDESIR = VDES2 + a3(CW3-CW2)  เมื่อ WIDTH>=14    

โดยที่  VDESIR คือ การจํากัดความเรวที่พิจารณาจากความเรวอุดมคติ (เมตร/วินาที) 

    VDESMIN คือ ความเรวอุดมคติต่ําสุดสําหรับถนน 1 ชองการจราจร (เมตร/วินาที) 
                  กําหนดใหใชคาตังตนในการคํานวณคือ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 
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                                 เทากับ 27.78 เมตร/วินาที 

  VDES2 คือ    ความเรวอุดมคติต่ําสุดสําหรับถนน 2 ชองการจราจร (เมตร/วินาที) มีคา  

                                เทากับ  VDESMIN/a2    โดยที่ a2=0.75   

  WIDTH คือ ความกวางของผิวจราจร = 7เมตร 

          CW1 = 4.0 เมตร, CW2 = 6.8เมตร, CW3 = 14.0 เมตร 

    a1= (VDES2- VDESMIN)/( CW2- CW1) 

 a3 = 2.9 เมื่อเปนรถยนตสวนบุคล, =0.6 เมื่อเปนรถโดยสาร, =0.7 เมื่อเปนรถบรรทุก 

                                          = 0.7 เมื่อเปนรถบรรทุก 

     เนื่องจาก  CW2=6.8 เมตร < WIDTH = 7 เมตร < CW3=14.0 เมตร 

     ดังนัน   VDESIR = VDES2+a3(WIDTH-CW2) 

          = 27.78+2.9(7-6.80) = 100.58 km/h.  = 28.36 เมตร/วินาที 

2. การวิเคราะหแรงตานการเคลื่อนที่ 

  การคํานวณคาแรงตานตางๆ ดกําหนดขอมูลของยานพาหนะ (ย่ีหอ TOYOTA รุน 

ALTIS) ที่จะนํามาคํานวณ ดังนี 

พารามิเตอร ความหมาย คา 

AF พืนที่ปะทะอากาศในแนวตัง ากบริเวณสวน
หนาของพาหนะ 

1.90 ตร.เมตร 

m นําหนักในการดําเนินการ 1180 กิโลกรัม 

 

• คํานวณแรงตานอากาศ  (Aerodynamic resistance, Fa) 

Fa = 0.5*ρ*CD*CDMUL*AF*v
2

       

                โดยที่ ρ คือ ความหนานแนนของอากาศ = 1.2 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 

   
            CD    คือ สัมประสิทธิ์แรงตานอากาศ = 0.35 

               CDMUL คือ ตัวคูณสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศ = 1.1  
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                AF   คือ พืนที่ปะทะอากาศในแนว ากบริเวณสวนหนาของพาหนะ = 1.9 ตร.เมตร 

                                        

V      คือ ความเรวสมมติในการเคลื่อนที่ = 28.36 เมตร/วินาที 

                      จะ ด Fa = 0.5*1.2*0.35*1.1*1.9*28.36
2
 = 352.95 นิวตัน 

• คํานวณแรงตานจากความลาดชัน (Gradient resistance, Fg) 

Fg = m * g * %Grade / 100       

โดยที่  m      คือ นําหนักในการดําเนินการ = 1180 กิโลกรัม 

            g      คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก = 9.81 เมตร/วินาที2 

       %Grade   คือ เปอรเซนตความลาดชัน = 2% 

                    จะ ด Fg = 1180*9.81*2/100 = 231.52 นิวตัน 

• คํานวณแรงตานการหมุนของลอ (Rolling resistance, Fr) 

Fr = m*g*CR         

โดยที่ m คือ นําหนักในการดําเนินการ = 1180 กิโลกรัม 

          g  คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก = เมตร/วินาที2 

         CR คือ สัมประสิทธิ์ตานแรงหมุน = cr_a1 + cr_a2*IRI 

         cr_a1 คือ คาคงที่ = 0.0218, cr_a2 คือ สัมประสิทธิ์ความขรุขระ = 0.00061     

         IRI คือ คาดัชนีความขรุขระสากล = 3.28 เมตร/กิโลเมตร 

จะ ด CR = cr_a1 + cr_a2*IRI = 0.0218 + 0.00061(3.28) = 0.024 

           Fr = 1180*9.81*0.024 = 275.51 นิวตัน 

• คํานวณผลรวมของแรงตานการเคลื่อนที่ (Ftot) 

Ftot = 352.95 + 231.52 + 275.51 = 859.58 นิวตัน 

3. การคํานวณความเรวในการขับเคล่ือนยานพาหนะ (VDRIVE) 

       VDRIVE=Pd*1000/(Fa+Fr+Fg)      

                โดยที่ Pd คือ กําลังที่ใชในการขับเคลื่อนยานพาหนะ มีคาเทากับ 33 KW 

                     จะ ด  VDRIVE = 33*1000/(859.58) = 38.37 เมตร/วินาที 
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4. การคํานวณความเรวในการตานการเคลื่อนที่ยานพาหนะ (VBREAK) 

VBREAK=Pb*1000/(Fa+Fr-Fg)      

            โดยที่   Pb คือ กําลังที่ใชในการตานการเคลื่อนที่ยานพาหนะ มีคาเทากับ 20 KW 

     เนื่องจาก Fa+Fr-Fg < 0 ดังนันจะ ด คา VBREAK =  ความหมายคือคา VBREAK นี
จะ มถูกนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเรวนอยที่สุด 

5. การคํานวณความเรวโดยพิจารณาจากสภาพความขรุขระของผิวทาง (VROUGH) 

                   VROUGH = ARVMAX / (a0
 

* IRI)         

                 โดยที่   ARVMAX คือ คาเ ลี่ยความเรวปรับแกมากที่สุด = 160 mm/s 

           a0 คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย = 1.3 

                                  IRI คือ คาดัชนีความขรุขระสากล = 3.28 เมตร/กิโลเมตร 

  จะ ด VROUGH = 160/(1.3*3.28) = 37.52 เมตร/วินาที 

6. การคํานวณความเรวโดยพิจารณาจากรัศมีความโคง (VCURVE) 

                    VCURVE = a0*R
a1

         

        a0, a1 คือ คาสัมประสิทธิ์ความเรวเนื่องจากรัศมีความโคงขึนอยูกับประเภทของ   
ยานพาหนะ  

                     เนื่องจาก R= 0 ดังนัน จึง มมีผลกระทบจากรัศมีความโคง 

7. การคํานวณความเรวอิสระในการเคลื่อนที่ โดยเลือกความเรวต่ําสุด 

       Free Speed= min(VDESIR, VDRIVE, VBREAK, VROUGH, VCURVE) 

            = min(28.35, 38.37, , 37.52, ) = 28.35 เมตร/วินาที = 102กม./ชม 

8. การคํานวณความเรวโดยพิจารณาจากปริมาณการ หลของการจราจร (Speed Volume)  

เนื่องจากคา  AADT ที่สํารวจเกบ ดเปนผลรวมปริมาณการจารจรเ ลี่ยทังวัน จึง มเหมาะสมที่
จะนําผลรวมทังหมดมาเปนตัวแทนการคํานวณปริมาณการ หล จึงควรพิจารณาปริมาณการจราจร
ชวงเวลาที่เปนการใชงานสวนให  โดยใชชวงเวลา 7.00-19.00 น  โดยกําหนดคาตังตนของปริมาณ
การจราจรเทากับรอยละ 70 ของปริมาณการจราจรตลอดทังวัน  
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ตารางที่ 3.21 ตัวอยางขอมูลปริมาณการจราจรที่สํารวจ ด 

ชนิดยานพาหนะ AADT (คัน) PCU equivalent AADT (PCU) 

Car < 7 1654 1 1654 

Car > 7 1191 1 1191 

Light Bus 679 1.1 747 

Medium Bus 99 1.3 129 

Heavy Bus 100 1.4 140 

Light Truck  3697 1.6 5915 

Medium Truck  970 1.8 1746 

Heavy Truck  499 1.4 699 

Full-Trailor 321 1.5 482 

Semi-Trailor 232 1.5 348 

รวม    13050 

เมื่อคํานวณอัตราการ หลจะ ด อัตราการ หล Q = 13050*0.70 PCU/ 12 hr = 762 PCU/hr 

และเนื่องจากคา 5.5 เมตร.>WIDTH=7 เมตร> 9.0 เมตร (คา WIDTH เปนความกวางผิวทางจราจรใน
เ พาะทิศทาง F) และจากตารางที่ 3.21 “คาพารามิเตอรตังตน สําหรับ Speed Volume Model” 

ดังนันจะคํานวณคาตางๆ ดดังน ี

 Q
ult 

= 2800 PCU/ชั่วโมง  , Q
0
/Q

ult
 = 0.1 ,  Q

nom
/Q

ult
 = 0.9 , S

ult
 = 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 Q
0
 = 280 PCU/ชั่วโมง  ,  Q

nom
 = 2520 PCU/ชั่วโมง  

                         เนื่องจาก Q
0
=280<Q=762<Qnom=2520 ดังนันจะ ด 

 Speed Volume = S-{(S-Snom)*(Q-Q0)/(Qnom-Q0)}  ;    Snom=0.85*S 

                      = 28.35-0.15*28.35*(762-280)/(2520-280) = 27.44 เมตร/วินาที 

ะนันจะ ดวาความเรวตัวแทนของยานพาหนะในการวิเคราะหเทากับ 27.44เมตร/วินาที 

ขันตอนที่ 3 การวิเคราะหคาใชจายตางๆของผูใชทาง  

การพัฒนาแบบจําลองเพื่อวิเคราะหหาคาใชจายของผูใชทางนี มีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ
1) การกําหนดราคาตนทุนตอหนวยและขอมูลยานพาหนะ ซึ่งในสวนนีผูใชสามารถปรับแกหรือ
กําหนดคา ดตามสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 2) การคํานวณอัตราการสินเปลืองเชือเพลิง ตลอดจนอัตรา
การสึกหรอและคาเสื่อม ซึ่งแบบจําลองตางๆ ในสวนนี จะอางอิงวิธีการคํานวณจากรายงานการศึกษา 
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Thailand Road User Effects Model จัดทําขึนโดย N.D. Lea International Ltd. and HTC 

Infrastructure Management Ltd. ซึ่งวิธีการวิเคราะหนัน ดใชแบบจําลอง HDM-4 เปนตนแบบ และ
ดปรับแกคาตางๆของแบบจําลองใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของประเทศ ทย  

1.  การคํานวณกําลังที่ใชขับเคลื่อนยานพาหนะ (PTR)  

              PTR = Ftot * V / 1000         

                      = 859.58* 27.44 / 1000 = 22.99 กิโลวัตต 

2. การคํานวณอัตราการสินเปลืองนํามันเชือเพลิง (Fuel Cost, บาท/กิโลเมตร) 

• คํานวณความเรวของเครื่องยนต (RPM, รอบ/นาที) 

 เนื่องจาก  5.6 m/s < Speed = 27.44  m/s < RPM_A3 = 42 m/s  

        ดังนัน RPM = RPM_A0+ RPM_A1*V+ RPM_A2*V
2

     

                             = 2280+(17*26.57)+(0.83*26.57
2

) = 3371 รอบ/นาที 

• คํานวณกําลังเครื่องยนตในการขับเคลื่อน (kW), PENGACCS 

PACCS_A1 = (-b + (b
2

 – 4ac)
 1/2

)
  

/ 2a     

 a = ZETAB*EHP*KPEA
2

*PRAT(100-PCTPENG)/100 

                  = 0.067*0.25*1
2
*70(100-80)/100 = 0.2345  

     b = ZETAB*KPEA*PRAT = 0.067*1*70 = 4.69 

    c = -IDLE_FUEL = -0.36 

     โดยที่   ZETAB = base fuel-to-power efficiency factor (mL/kW/sec.) 

     EHP = decrease in engine efficiency at high power 

  PRAT = กําลังสูงสุดของเครื่องยนต (kW) 

    แทนคา a, b, c จะ ด PACCS_A1 = 0.0765 

    PENGACCS = KPEA*PRAT*(PACCS_A1+(PACCS_A0-PACCS_A1)*(RPM-RPMdle) 

             /(RPM100-RPMdle))      

    แทนคา KPEA = 1, PRAT=70, PACCS_A1=0.0765, PACCS_A0=0.2 
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              RPM=3371, RPMdle=800, RPM100=3392.65  

                            จะ ดคา PENGACCS = 13.93 กิโลวัตต 

• คํานวณกําลังที่ใชทังหมด (PTOT) 

PTOT = PTR / EDT + PENGACCS = 22.99 / 0.90 + 13.93 = 39.47 กิโลวัตต 

• คํานวณอัตราการสินเปลืองเชือเพลิง (IFC, mL/s) 

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ปรับแก ZETA  

 ZETA = ZETAB * (1 + EHP (PTOT – PTPENG * PENGACCS /100) / PRAT) 

     = 0.067 * (1 + 0.25 (39.47 – 80 * 13.93 /100) / 70) = 0.0738 

                        IFC    = max (IDLE_FUEL, ZETA * PTOT (1+dFUEL) ; dFUEL = 0.0915  

                                  = max (0.36, 0.0738 * 39.47 * (1+0.0915)) = 3.18 มิลลิตร/วินาที 

• คํานวณการใชเชือเพลิงตอระยะทาง 1 km. (SFC, ลิตร/กิโลเมตร) 

  SFC  = 1000 * IFC / v = 1000 * 3.18 / 27.44 = 0.116 ลิตร/กิโลเมตร 

 คํานวณตนทุนคาเชือเพลิงตอระยะทาง 1 km. (SFC, บาท/กิโลเมตร) 

                       SFC = 0.116 ลิตร/กิโลเมตร* 29.04 บาท/ลิตร = 3.36 บาท/กิโลเมตร 

  อางอิงราคานํามันเบนซินของ ปตท. ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2552  

3. การคํานวณอัตราการสินเปลืองนํามันหลอลื่น (Oil Cost, บาท/กิโลเมตร) 

OIL = OILCONT + OILPER * SFC      

       โดยที่   OILCONT     = 0.0004 ลิตร/กิโลเมตร 

                    OILPER        = สัมประสิทธิ์การสินเปลืองขณะการใชงาน = 0.0028 

                    SFC           = 0.116 ลิตร/กิโลเมตร 

     จะ ด      OIL = 0.0004+0.0028*0.116 = 0.00072 L/km 

 คํานวณตนทุนคานํามันหลอลื่นตอความยาว 1 km. (OIL, บาท/กิโลเมตร) 

 จะ ด      OIL = 0.00072*150 = 0.1086 บาท/กิโลเมตร 
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4. การคํานวณอัตราการสินเปลืองลอยาง (Tire Cost, บาท/กิโลเมตร) 

คํานวณพลังงานที่เกิดขึนกับลอยาง 
             TE   = CFT

2

 / NFT       

NFT = m * g / num_wheels       

CFT = (1+dFUEL)*(Fa+Fr+Fg) / num_wheels    

โดยที่ TE คือ Tangential energy หนวยเปน จูล-เมตร 

        CFT คือ Circumferential force หนวยเปน นิวตัน 

       LFT คือ Lateral force หนวยเปน นิวตัน 

       NFT คือ นําหนักรถที่กระทําลงลอ หนวยเปน นิวตัน 

           จะ ด CFT = (1+0.0915)( 330.57+231.516+275.51) / 4 = 228.56 นิวตัน 

        NFT = 3000 * 9.81 / 4 = 7357.5 นิวตัน 

                TE    = CFT
2

 / NFT = 7.1 จูล-เมตร 

  คํานวณอัตราการสึกหรอของลอยาง (TWT) จากสมการ        

                       TWT = Cotc + Ctcte * TE      

     โดยที่ TWT คือ อัตราการสึกหรอของยาง หนวยเปน dm
3

/1000km 

             Cotc และ Ctcte คือคาคงที่ในสมการ มีคาเทากับ 0.02616 และ 0.00204 

             แทนคาจะ ด TWT = 0.02616+0.00204*7.1 =0.0406 dm
3
/1000km 

  คํานวณระยะทางในการใชงานของลอยาง (DISTOT) จากสมการ   

   DISTOT = VOL/TWT       

   โดยที่ VOL คือ ปริมาตรของยาง = 1.40 หนวยเปน dm
3

 

   จะ ด DISTOT = 1.40/0.0406 = 34.45 

  คํานวณอัตราการสึกหรอเปรียบเทียบกับยางเสนใหม (EQNT) จากสมาการ 

  EQNT = 1/DISTOT + 0.0027     
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              จะ ด EQNT = 0.0317 ซึ่งคิดเปนอัตราการสึกหรอ 3.17 % เทียบกับยางเสนใหม 

โดยพิจารณาที่ระยะทาง 1000 km ดังนันหากพิจารณาตอความยาว 1 กิโลเมตร 
จะ ดเทากับ 0.00317 % 

   คํานวณราคาการสินเปลืองยางตอ 1 กิโลเมตร 

   สมมติราคายางเสนใหม = 1500 บาท/เสน (ราคาอางอิงวันที่ 3 มิถุนายน 2552)   

   จะ ด คาใชจายยางตอ 1 km = 1500 * 0.00317% * 4 = 0.19 บาท/กิโลเมตร  

5. การคํานวณคาซอมบํารุง (Maintenance and Repair Cost, บาท/กิโลเมตร)  

คํานวณอัตราสวนคาซอมบํารุงเปรียบเทียบกับราคาใหมของพาหนะ (PC) 

 PC =  Kpc *CKM
kb 

*(a0+a1*IRI) (1+CPCONdFUEL)   

 โดยที่ แทนคา IRI = 3.28 และ คงที่ตางๆ ลงในสมการจะ ด 

 PC = 0.6126*143000
0.308

(23.27*10
-6

+(10.12*10
-6

)(3.28))(1+0.1*0.0915) 

      = 0.00224 ตอระยะทาง 1000 กิโลเมตร 

             คํานวณราคาคาซอมบํารุงตอ 1 กิโลเมตร  

         สมมติราคาพาหนะใหม = 700,000 บาท 

  จะ ด คาซอมบํารุงตอ 1 km.= 700000 * 0.00224 /1000 = 1.566 บาท/กิโลเมตร 

6. การคํานวณคาเส่ือมของยานพาหนะ (Depreciation Cost, /km.) 

{ }[ ]

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

×

−−−
=

− 9194.18553.65exp(1
1,1min

)5,0max(15,2max01.01_

IRI
LIFEKMO

IRINVPLTCOSTDEP         

โดยที่  DEP_COST = คาเส่ือมราคา บาท/กิโลเมตร 

NVPLT  = ราคายานพาหนะ มรวมลอยาง = 694,000 บาท 

IRI  = ดัชนีความขรุขระสากล = 3.28 เมตร/กิโลเมตร 

      LIFEKMO = อายุการใชงานของยานพาหนะ = 28600 กิโลเมตร 

      แทนคาคงที่ตางๆจะ ดคาเส่ือมราคา = 2.07 บาท/กิโลเมตร 

7. การคํานวณมูลคาเวลาในการเดินทาง 



รายงานขั้นสุดทาย                         โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
 

             ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                                                            3-59  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 มูลคาเวลาในการเดินทาง (Travel Time Cost) เปนการคํานวณจํานวนชั่วโมงในการเดินทาง
ของผูโดยสารที่ ปทํางาน (ชม./กม.) จากนันจึงนํา ปคูณกับมูลคาเวลา (บาท/ชม.) 

Speed
PCTWKPASSNUMCOSTTIMECOSTTT ×

×=
___     

โดยที่  TT_COST = คาเวลาในการเดินทาง   บาท/กิโลเมตร 

TIME_COST = มูลคาเวลา สมมติ = 77.84 บาท/ชม.-คน (อางอิงผล
การศึกษาการประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง โดยใชเทคโนโลยี GPS และ Vehicle 

Tracking System, การทางพิเศษแหงประเทศ ทย (กทพ.) NECTEC และ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย) 

NUM_PASS = จํานวนผูโดยสารบนยานพาหนะ (คน) 

PCTWK = รอยละของผูโดยสารที่เดินทางเพ่ือ ปทํางาน สมมติ = 20 % 

      Speed  = 98.79 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

      จะ ด  TT_COST = 77.84 * 7 * 20% / 98.79 = 0.63 บาท/กิโลเมตร 

จากตัวอยางการคํานวณคาตางๆ ในแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง สรุปผลลัพธ ดแสดงดัง
ตารางที่ 3.22  

ตารางที่ 3.22 แสดงผลลัพธจากแบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง 

ลําดับ ผลลัพ  คาที่คํานวณ ด 

1 ความเรวในการจราจร 27.44 เมตร/วินาที หรือ 98.79 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

2 การสินเปลืองเชือเพลิง 0.116 ลิตร/กิโลเมตร 

 คานํามันเชือเพลิง 3.36 บาท/กิโลเมตร 

3 การสินเปลืองนํามันหลอลื่น 0.00072 ลิตร/กิโลเมตร 

 คานํามันหลอลื่น 0.1086 บาท/กิโลเมตร 
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ลําดับ ผลลัพ  คาที่คํานวณ ด 

4 การสินเปลืองยาง 0.00317 % ของราคายางเสนใหม ตอ ระยะทาง 1 km 

 คาลอยาง 0.19 บาท/กิโลเมตร 

5 การสินเปลืองอะ หลและการซอมบํารุง 0.000224 % ของราคาพาหนะใหม ตอ ระยะทาง 1 km 

 คาอะ หลและคาซอมบํารุง 1.566 บาท/กิโลเมตร 

6 คาเสื่อมราคา 2.07 บาท/กิโลเมตร 

7 มูลคาเวลาในการเดินทาง 0.63 บาท/กิโลเมตร 

8 ผลรวมคาใชจายของผูใชทาง 7.69 บาท/กิโลเมตร 

จากตารางที่ 3.22 เปนการนําเสนอเพียงการคํานวณคาใชจายรถยนตสวนบุคคลประเภท ม
เกิน 7 ที่นั่ง เพียงประเภทเดียว ซึ่งในการวิเคราะหคาใชจายของผูใชทางทังระบบนัน จะตองคํานวณ
คาใชจายของผูใชทางของพาหนะทุกประเภท โดยนําคาใชจายตอคันที่คํานวณ ด ปคูณกับจํานวน
ปริมาณการจราจรทังหมดของสายทางตลอดทังป ซึ่งคาใชจายของของผูใชทางสําหรับพาหนะแตละ
ประเภทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.19 
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รูปที่ 3.19 กรา แสดงความสัมพันธระหวางคาใชจายของผูใชทางกับคา IRI ตางๆ 

3.2.4    บบจําลองผลกระทบดานสังคม ละสิ่ง วดลอม (Social & Environmental 

Model) 

การพัฒนาแบบจําลองทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการนี ดอางอิงแบบจําลอง
ในระบบ HDM-4 โดยปรับใหเหมาะสมกับการใชงานซึ่งตองสอดคลองกับระบบฐานขอมูลซึ่งใชอยูใน
ปจจุบัน ประกอบดวยแบบจําลอง 2 สวน ดแก Energy Model และ Emission Model ผลลัพธของ
แบบจําลองทังสองจะแสดงใหเหนผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมในรูปของคาความแตกตาง
ของปริมาณพลังงานที่ใช ที่เกิดจากการเลือกใชทางเลือกในการซอมบํารุงแนวทางตางๆ  

Energy Model 

 เปนการคํานวณหาปริมาณพลังงานที่รถยนตใชขณะว่ิงอยูบนสายทางที่มีสภาพตางๆ โดยทํา
การแปลงคาตางๆ ที่ ดจากแบบจําลองผลกระทบของผูใชทาง (RUE Model) ดแก คาปริมาณการใช
เชือเพลิง, ปริมาณการใชนํามันเครื่อง, การสึกหรอของยางรถยนต และการซอมบํารุงรถยนตและการ
เสื่อมสภาพของรถยนต ใหอยูในรูปหนวยพลังงาน (เมกะจูล/ป: MJ/year) โดยจะคิดแยกตามประเภท
ของรถยนตประเภทตางๆ ที่ว่ิงอยูบนสายทางนัน เนื่องจากรถยนตแตละประเภทจะมีอัตราการใช
พลังงานตางกันออก ปขึนอยูกับประเภทเชือเพลิง, นําหนักของยางรถยนตที่ใชตอชุด, นําหนักของ
รถยนต สําหรับการคํานวณหาปริมาณการใชพลังงานของรถยนตในโครงการนี แสดง ดดังรูปที่ 3.20 
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รูปที ่3.20 การคํานวณหาปริมาณการใชพลังงานของรถยนต 

1. ปริมาณการใชเชือเพลิง (Fuel Consumption) 

จาก RUE model ปริมาณการใชเชือเพลิงของรถยนตประเภทตางๆ จะคํานวณ ดออกมาใน
หนวย L/1000 km การแปลงคาเชือเพลิงในหนวยลิตรใหเปนหนวยพลังงานเมกะจูลนัน จะใชคา
พลังงานความรอนของเชือเพลิง (Energy Content) ของเชือเพลิงประเภทนัน HDM-4 แนะนําใหใชคา 

34.7 MJ/L สําหรับนํามันเบนซิน และ 38.7 MJ/L สําหรับนํามันดีเซล นอกจากนียัง ดแนะนําคาสําหรับ
เชือเพลิงประเภทอื่น เชน LPG, CNG, Biodiesel วดวย แตในระบบบริหารงานทางในปจจุบัน จะ
พิจารณาเพียงเชือเพลิง 2 ประเภทคือ นํามันเบนซิน และนํามันดีเซลเทานัน ดังนันพลังงานที่ใชในสวน
ของเชือเพลิง จึงสามารถสรุป ดดังนี 

 ENFUEL
k 
= FC

kav
 x FEC

fk
 …(3.28) 

 ENFUEL
k
    =  คาพลังงานจากการใชเชือเพลิงของรถยนตประเภท k (MJ/ 1000 km) 

 FC
kav

 =  ปรมิาณเชอืเพลิงทีร่ถยนตประเภท k (L/1000 km) 

 FEC
fk
 =  คา Energy Content 34.7 MJ/L สําหรบันํามันเบนซนิ และ 38.7 MJ/L 

สําหรับนํามันดีเซล 

 

 

 

 

Fuel 

Lubricatin

Tyre 

Repair & 

Energy for Fuel 

Production and 

Life Cycle Energy 

Use in Road 

(MJ/year) 

 

 

Data 

from 

RUE 

Model 
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2. พลังงานที่ใชในการผลิตและขนสงเชือเพลิง (Fuel Production and Delivery) 

คาพลังงานในสวนนีหมายถึงพลังงานที่ใชในการผลิตและขนสง ปยังผใูชงาน โดยทําการ
พิจารณาในทกุขันตอนของเชือเพลิงชนดินนัๆ หรือเปนคาพลังงานที่เพ่ิมขึนตอการใชพลังงาน 1 MJ 

จากกระบวนการผลิตและขนสงพลังงานจํานวนนนั ปใหรถยนตใช HDM-4 แนะนําใชคา Fuel 

production factor (FP
f
) สําหรับนํามันเบนซินเทากับ 0.169 MJ/MJ และ สําหรับนาํมันดีเซล เทากับ

0.122 MJ/MJ  

3. ปริมาณการใชนํามันเครื่อง (Lubricating Oil Consumption)  

RUE Model จะคํานวณปริมาณการใชนํามันเครื่องออกมาในหนวย L/1000 km จากนัน 

Energy Model จะทําการแปลงเปนคาปริมาณการใชนาํมันเครื่องใหเปนหนวยพลังงาน ซึ่ง HDM-4 

แนะนําใหใชคา Energy content ของนํามันเครื่อง เทากับ 47.7 MJ/L  

 ENOIL
k 
= OIL

kav
 x OEC  …(3.29) 

 ENOIL
k
    =  คาพลังงานจากการใชนํามันเครื่องของรถยนตประเภท k (MJ/1000 km) 

 OIL
kav

 =  ปรมิาณนํามันเครื่องที่ใชของรถยนตประเภท k (L/1000 km) 

 FEC =  คา Energy content ของนํามันเครื่อง 47.7 MJ/L 

4.  การสึกหรอของยางรถยนต (Tyre Consumption) 

รถยนตแตละประเภทจะมีจาํนวนลอและขนาดของยางตางกันออก ป RUE Model จะคํานวณ
การสึกหรอของยางรถยนตในหนวยของ New tyre/1000 km ซึ่งเมือ่คณูดวยราคายางรถยนตประเภท
ตางๆ จะ ดคาใชจายของผูใชถนนสําหรบัรถยนตประเภทนัน สําหรบั Energy Model ใน HDM-4 จะ
แปลงปริมาณของยางรถยนตที่สึกหรอใหเปนหนวยพลังงานดวยการใชคาพลังงานที่ใชการผลิตยาง
รถยนต 1 kg ซึ่งเทากับ 32 MJ/kg ของยางรถยนต  

 ENTYRE
k 
= TC

kav
 x TWGT

k
 x TEC …(3.30) 

 ENTYRE
k
    =  คาพลังงานจากการใชยางตอปของรถยนตประเภท k (MJ/1000 km) 

 TC
kav

 =  ปรมิาณยางที่สึกหรอของรถยนตประเภท k  (New tyre/1000 km) 

 TWGT
k
 =  นําหนักยางของรถยนตประเภท k  จํานวน 1 ชุด (kg/set) 

 TEC =  คา Energy content ของยางรถยนต 32 MJ/kg 
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5. การซอมบํารุงรถยนตและการเสื่อมสภาพของรถยนต (Vehicle Repair and Parts 

consumption) 

RUE Model จะคํานวณการเสื่อมสภาพของรถยนตออกมาในรูปของสัดสวนของราคารถใหม
ตอระยะทาง 1,000 กม. สาํหรับ Energy Model จะใชสัดสวนดังกลาวนีเปนสัดสวนการเสื่อมสภาพ
ของรถยนต เมื่อเทียบกับพลังงานที่ใชในการผลิตรถยนต 1 คนั จะทําให ดคาสัดสวนพลังงานที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพของรถยนตซึ่งวิ่งในสายทางนัน ใน HDM-4 ดอางผลการศกึษาพลังงานที่ใชใน
การผลิตรถยนตขนาดกลาง ซึ่งมนีําหนักประมาณ 1 ตนั วาใชพลังงานทังสนิ 100 GJ ซึ่ง HDM-4 ใชคา
พลังงาน 100 GJ/ton ของรถยนตนคีํานวณหาคาพลังงานที่ใชในการผลิตรถยนตประเภทอืน่ๆ  

 
ENPART

k 
= PC

kav
 x ENVP

k
 …(3.31) 

 ENPART
k
    =  คาพลังงานจากการซอมบํารุงของรถยนตประเภท k (MJ/1000 km) 

 PC
kav

 =  การเสื่อมสภาพของรถยนตประเภท k ใชตอป (New vehicle/1000 km) 

 ENVP
k
 =  คาพลังงานจากการผลิตรถยนตประเภท k (MJ/1000 km) 

โดยที ่ ENVP
k
 = VEC x VWGT

k
 / LIFEKM

k
  …(3.32) 

 VEC =  คา Energy Content ของการผลิตรถยนต 100 GJ/นําหนักรถ 1 ton 

 VWGT
k
 = นําหนักของของรถยนตประเภท k (kg) 

 LIFEKM
k
 =  อายุการใชงานของรถยนตประเภท k จาก RUE Model (km) 

ดังนนั คาพลังงานทงัหมดของรถยนตประเภท k ที่ใชในสายทางที่พิจารณา จะเทากับ 

ENALL
k
 = ENFUEL

k
+ (ENFUEL

k 
x FP

f
) + ENOIL

k 
+ ENTYRE

k  
+ ENVP

k
 + ENPART

k 
 …(3.33) 

 Emission Model 

มีวัตถุประสงคที่จะประเมินผลกระทบของระหวางทางเลือกการซอมบํารุง ในรูปของปริมาณ
มลพิษที่เกิดขึนจากยานพาหนะในสายทางที่พิจารณา แบบจําลองนีสามารถคํานวณหาปริมาณมลพิษ
ที่ยานพาหนะปลอยออกมาจากทอ อเสีย ซึ่งเปนความสัมพันธของปริมาณเชือเพลิงกับความเรวของ
ยานพาหนะ โดยทําการคํานวณปริมาณมลพิษที่ยานพาหนะแตละคันปลอยออกมาในหนวย g/km 

เมื่อรวมปริมาณมลพิษที่เกิดขึนทังหมดจากประเภทรถทังหมด และจํานวนรถในแตละประเภทที่ว่ิงใน
สายทางที่พิจารณา จะ ดปริมาณมลพิษแตละชนิดทังหมดที่เกิดขึนในสายทาง 
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โดยมีมลพิษที่พิจารณาจํานวน 7 ชนดิ ซึ่งเกิดจากการเผา หมของเชือเพลิงของยานพาหนะ 

ดแก 1) กาซ โดรคารบอน (HC), 2) กาซคารบอนมอนนอก ซด (CO), 3) กาซคารบอน ดออก ซด 

(CO
2
), 4) กาซ นโตรเจนออก ซด (NO

X
), 5) กาซซัลเ อร ดออก ซด (SO

2
), 6) สารตะกั่ว (Pb) และ 7) 

ฝุนละอองขนาดเลก (PM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.21 การคํานวณหาปริมาณมลพิษที่เกิดขึนในสายทาง 
บบจําลองพืนฐาน 

สําหรับมลพิษ 6 ชนิด HC, CO, NO
X
, SO

2,
 Pb และ PM ปริมาณที่ปลอยออกจากทอ อเสีย

ของมลพิษแตละตัวจะคํานวณโดยใชความสัมพันธพืนฐานเหมือนกัน คือ ปริมาณมลพิษที่เกิดจาก
เครื่องยนต (Engine Out Emission) ของยานพาหนะชนิดตางๆ คูณกับประสิทธิภาพการลดมลพิษของ
ยานพาหนะ (Catalyst Pass Fraction) ดังสมการ (3.34)  

โดยรายละเอียดการคํานวณของมลพิษแตละประเภทดังสมการที่ (3.43) – (3.50) สวน
ปริมาณของ CO

2 
จะตองทําการหาปริมาณมลพิษของยานพาหนะที่ปลอยจากทอ อเสีย (TPE

i
) ในสวน

ของ HC, CO และ PM เสียกอน จึงจะสามารถคํานวณหาปริมาณ CO
2 
  ดวยสมการ (3.51) 

  iii CPFEOETPE =  …(3.34) 

และ   

 ( )[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−−= i

i
iii MDFAGE

r
MassFuelIFCbCPF ,

100
1min*exp1 ε  

…(3.35) 

Instantaneous Fuel 

Consumption, IFC (ml/s) 

from RUE Model 

Traffic-influenced Speed, 

SQ (m/s) from RUE Model 

Emission Model 

(7 types) 

HC 

CO 

CO2 

NOX 

SO2 

Pb 

PM 

Emission Quantities 

(g/km.) 
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โดยที ่
 

 

 TPE
i
 Tailpipe Emission (g/km) สําหรับมลพิษ i 

 EOE
i 

Engine Out Emission (g/km) สําหรับมลพิษ i 

 CPF
i 

Catalyst Pass Fraction สําหรับมลพิษ i 

 r
i 

deterioration factor* 

 AGE อายุของยานพาหนะ (ป) 

 MDF
i 

maximum deterioration factor  สําหรับมลพิษ i (default =10) 

 
iε  maximum catalyst efficiency for emissions* 

 b
i 

stoichiometric CPF coefficient * 

 IFC instantaneous fuel consumption (ml/s) 

 MassFuel mass of fuel (ดีเซล 0.75 และเบนซนิ 0.86 g/ml)  

1.   กาซ ดรคารบอน (HC) 

 
       1000

v
r

FCaEOE HC
HCHC +=  

…(3.36) 

และ   

 

v
MassFuelIFCFC 1000**

=  
…(3.37) 

โดยที ่
 

 

 EOE
HC

 Engine Out Emission (g/km)สําหรับ โดรคารบอน 

 a
HC 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบั
โดรคารบอน (g

HC
/g

fuel
)**

 

 FC
 

fuel consumption (g/km) 

 v
 
ความเรวของยานพาหนะ (m/s) 
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2.   กาซคารบอนมอนนอก ซด (CO) 

        FCaEOE COCO =  …(3.38) 

โดยที ่
 

 

 EOE
CO

 Engine Out Emission (g/km) สําหรับกาซคารบอนมอนนอก ซด 

 a
CO 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบักาซ
คารบอนมอนนอก ซด (g

CO
/g

fuel
)**

  

3.   กาซ น ตรเจนออก ซด (NOX) 

 
       ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 0,max

v
FR

FCaEOE NOX
NOXNOX  

…(3.39) 

โดยที ่
 

 

 EOE
NOX

 Engine Out Emission (g/km) สําหรับ นโตรเจนออก ซด 

 a
NOX 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบักาซ
นโตรเจนออก ซด (g

NOX
/g

fuel
)**

  

 FR
NOX 

fuel threshold below which NOx emissions**
  

4.    กาซซัลเ อร ดออก ซด (SO2) 

        FCaEOE SOSO 22 2=  …(3.40) 

โดยที ่
 

 

 EOE
SO2

 Engine Out Emission (g/km) สําหรับซลัเ อร ดออก ซด 

 a
SO2 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบักาซ
ซัลเ อร ดออก ซด (g

SO2
/g

fuel
)**

  

5.    สารตะกั่ว (Pb) 

        FCaPbobEOE PbPb *_Pr=  …(3.41) 

โดยที ่
 

 

 EOE
Pb

 Engine Out Emission (g/km) สําหรับสารตะกั่ว 
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 a
Pb 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบัสาร
ตะกั่ว (g

Pb
/g

fuel
)**

  

 Prob_Pb proportion of lead emitted**
  

6.    ุนละอองขนาดเลก (PM) 

        FCaEOE PMPM =  …(3.42) 

โดยที ่
 

 

 EOE
PM

 Engine Out Emission (g/km) สําหรับฝนุละอองขนาดเลก 

 a
SO2 

ratio of engine-out emissions per gram of fuel consumed สําหรบัฝุน
ละอองขนาดเลก (g

SO2
/g

fuel
)**

  

 7.    กาซคารบอน ดออก ซด (CO2) 

 
    ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

+
=

011.12018.13011.28008.1011.12
011.44

2
2

PMHCCO

CO
CO

TPETPETPE
a

FCTPE  
…(3.43) 

โดยที ่
 

 

 TPE
CO2

 Tailpipe Emission (g/km) สําหรับคารบอน ดออก ซด 

 a
CO2 

ratio of hydrogen to carbon atom in fuel* 
 

หมายเหตุ * เปนคาพารามิเตอรของแบบจําลองจาก Catalyst Pass Fraction ดังภาคผนวก  

 ** เปนคาพารามิเตอรของแบบจําลองจาก Engine Out Emission ดังภาคผนวก  

ตัวอยางการคํานวณ 

 1.   Energy Model 

จากการคํานวณคาใชจายของผูใชทางในสวนที่ผานมา ดนําเสนอคาใชจายในกรณีที่ตัวแทน
ยานพาหนะเปนรถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งใชนํามันเบนซนิเปนเชือเพลิง และวิ่งบนสภาพภูมิ
ประเทศลาดชนั 2% มี IRI เทากับ 3.28 โดยผลการคาํนวณของ RUE Model ดองคประกอบของ
คาใชจายผูใชทางซึ่งตองนํามาใชเปนขอมูลเขา (Input) ของ Energy Model ดังน ี
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ลําดับ ผลจาก RUE Model จํานวน หนวย 

1 

2 

3 

4 

5 

Fuel Consumption (FC) 

Lubricating Consumption (OIL) 

Tyre Consumption (TC) 

Part Consumption (PC) 

Predicted vehicle service life (LIFEKM) 

151.404 

0.824 

0.003 

0.002 

286,000 

L/1000 km. 

L/1000 km. 

New tyre/1000 km. 

New vehicle/1000 km. 

km. 

การคํานวณปริมาณการใชพลังงานของรถยนตนี จะตองใชคาพารามิเตอรจากขอมูลตัวแทน
ยานพาหนะ ซึ่งในตัวอยางที่แสดงนี ทําการคํานวณในสวนของรถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง และ
คาพารามิเตอรจาก Energy Model เพ่ือแปลงองคประกอบของคาใชจายเหลานีจากเดิมใหอยูในหนวย
พลังงานเดียวกัน โดยคาพารามิเตอรทังสองกลุมของการคํานวณมรีายละเอียดดังนี 

ลําดับ คาพารามิเตอร จํานวน หนวย หมายเหต ุ

 

1 

2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

จากขอมูลตัวแทนยานพาหนะ 

Tyre Weight (TWGT) 

Vehicle Weight (VWGT) 

จาก Energy Model 

Energy Content of Fuel (FEC)  

Energy Content of Lubricating (OEC)  

Energy Content of Tyre (TEC)  

Energy Content of Vehicle Production  (VEC) 

Energy for Fuel Production and Delivery (FP) 

 

12 

1 

 

34.7 

47.7 

32.0 

100,000 

0.169 

 

kg. 

ton 

 

MJ/L 

MJ/L 

MJ/kg. 

MJ/ton 

MJ/MJ 

 

3 kg./tyre 

 

 

นํามันเบนซนิ 

 

 

 

นํามันเบนซนิ 
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รายละเอียดการคํานวณคาพลังงานแตละตัว ของรถจํานวน 1 คัน ดังนี 

• คาพลังงานจากเชือเพลิง (ENFUEL) 

จาก ENFUEL = FC x FEC 

แทนคา  = 151.404 L/1000 km x 34.7 MJ/L 

   = 5,253.71 MJ/1000 km 

• คาพลังงานเพิ่มซึ่งใชในการผลิตและขนสงเชือเพลิง (ENFUEL x FP) 

แทนคา ENFUEL x FP = 5,253.71 MJ/1000 km x 0.169 MJ/MJ 

   = 887.88 MJ/1000 km  

• คาพลังงานจากนํามันหลอลื่น (ENOIL) 

จาก ENOIL  = OIL x OEC 

แทนคา  = 0.824 L/1000 km x 47.7 MJ/L 

   = 39.30 MJ/1000 km 

• คาพลังงานจากยางรถยนต (ENTYRE) 

จาก ENTYRE = TC x TWGT x TEC 

แทนคา  = 0.003 new tyre/1000 km x 12 kg. x 32.0 MJ/kg 

   = 1.10 MJ/1000 km 

• คาพลังงานจากการผลิตรถยนต (ENVP) 

จาก ENVP  = VWGT x VEC / LIFEKM 

แทนคา  = 1 ton x 100,000 MJ/ton / 286,000 km 

   = 349.65 MJ/1000 km 

• คาพลังงานจากการซอมบํารุง (ENPART) 

จาก ENPART = PC x ENVP 

แทนคา  = 0.002 new vehicle/1000 km x 349.65 MJ/1000 km 
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   = 0.0006 MJ/1000 km 

 เมื่อรวมคาทังหมดจะ ดคาการใชพลังงานของรถยนตนั่งสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง จํานวน 1 

คัน ซึ่งวิ่งบนสภาพสายทางที่กําหนด ซึ่งเทากับ 

 ENALL = 5,253.71 + 887.88 + 39.30 + 1.10 + 349.65 + 0.0006 

  = 6,531.65 MJ/1000 km 

 จากขอมูลการจราจรของสายทางนี ปริมาณจราจรเ ลี่ยตอวันตลอดป (AADT) ของรถยนต
นั่งสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง มีจํานวน 1,654 คัน/วัน ดังนันการใชพลังงานของรถยนตประเภทนีตอป
เทากับ 6,531.65 MJ/1000 km x1,654 คัน/วัน x 365 วัน/ป (3.94x10

6

 MJ/km/ป) เมื่อทําการคํานวณ
เชนนีกับรถยนตทุกประเภทในสายทางแลวนํามาคาพลังงานที่ใชของรถยนตแตละประเภทรวมกัน จะ
ดคาพลังงานที่ใชในสายทางนันตลอดทังปที่พิจารณา 

2.   Emission Model 

สําหรับแสดงตัวอยางการคาํนวณใน Emission Model จะใชตัวแทนยานพาหนะเปนรถยนต
สวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งใชนํามนัเบนซินเปนเชือเพลิง และวิ่งบนสภาพภูมิประเทศลาดชัน 2% มี 

IRI เทากับ 3.28 เชนเดียวกับที่ ดแสดง วใน Energy Model โดยผลจาก RUE Model ซึ่งตองนํามาใช
เปนขอมูลเขา (Input) ของ Emission Model มีดงัน ี

ลําดับ ผลจาก RUE Model จํานวน หนวย 

1 

2 

Instantaneous Fuel Consumption (IFC) 

Traffic-influenced Speed (SQ) 

4.08 

26.97 

ml/s 

m/s 

ขันตอนการคํานวณ 

•      คํานวณคา CPF
i
 ของมลพิษ 6 ชนิด 

                      จาก ( )[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−−= i

i
iii MDFAGErMassFuelIFCbCPF ,

100
1min*exp1 ε  

 
คาพารามิเตอรที่ตองใชในการ CPF

i
 ของมลพิษแตละประเภท ซึ่งเกิดจากรถยนตสวน

บุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง จากภาคผนวก ดังนี 
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HC NOx CO 

iε  b
i 

r
i iε  b

i 
r

i iε  b
i 

r
i 

0.999 0.03 20 0.812 0 11 0.999 0.05 4.8 

SO
2
 Pb PM 

iε  b
i 

r
i iε  b

i 
r

i iε  b
i 

r
i 

0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 

รถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง ใชเชือเพลิงนํามันเบนซิน MassFuel = 0.75 g/ml และใชคา
อายุการใชงานของรถยนตในปที่พิจารณา, LIFE = 6.5 (Service Life 13 ป)  

เมื่อแทนคาในสมการจะ ดคา CPF
i
 ของมลพิษแตละประเภท ดังนี 

CPF ของ HC 

CPF ของ NOx 

CPF ของ CO 

= 0.204 

= 0.322 

= 0.187 

CPF ของ SO
2
 

CPF ของ Pb 

CPF ของ PM 

= 1.0 

= 1.0 

= 1.312 

• คํานวณคา EOE
i
 ของมลพิษ 6 ชนิด โดยใชสมการ และคาพารามิเตอรสําหรับ

รถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง จากภาคผนวก ดังนี 

FCaEOE HCHC =      ;(a
HC

 = 0.012) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 0,max

v
FR

FCaEOE NOX
NOXNOX  ;(a

NOX
= 0.055 , FR

NOX
 = 0.17) 

FCaEOE COCO =    ;(a
CO

 = 0.10) 

FCaPbobEOE PbPb *_Pr=  ;(Prob_Pb=0.75, a
Pb

 = 0.000537) 

FCaEOE SOSO 22 2=    ;(a
SO2

 = 0.0005) 

FCaEOE PMPM =    ;(a
pm 

= 0.0001) 

โดยที่ FC จะหา ดจากสมการ 

v
MassFuelIFCFC 1000**

=  

       = 4.08 ml/s x 0.75 g/ml x 1,000 / 26.97 m/s  = 113.46 ml/km 
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เมื่อแทนคาในสมการ จะ ดคา EOE ของมลพิษแตละประเภท ดังนี 

EOE ของ HC 

EOE ของ NOx 

EOE ของ CO 

= 1.362 g/km 

= 5.894 g/km 

= 11.346 g/km 

EOE ของ SO
2
 

EOE ของ Pb 

EOE ของ PM 

= 0.113 g/km  

= 0.046 g/km 

= 0.015 g/km 

• คํานวณคา TPE
i
 ของมลพิษ 6 ชนิด จากสมการ iii CPFEOETPE =  

TPE ของ HC 

TPE ของ NOx 

TPE ของ CO 

= 0.278 g/km 

= 1.900 g/km 

= 2.125 g/km 

TPE ของ SO
2
 

TPE ของ Pb 

TPE ของ PM 

= 0.113 g/km  

= 0.046 g/km 

= 0.020 g/km 

• คํานวณคา TPE
i
 ของ CO

2
 

จากสมการ  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

+
=

011.12018.13011.28008.1011.12
011.44

2
2

PMHCCO

CO
CO

TPETPETPE
a

FCTPE  

โดยคา aSO2 ของรถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง = 1.80  

แทนคาในสมการ ด 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

+
=

011.12
020.0

018.13
278.0

011.28
125.2

)80.1(008.1011.12
46.113011.442COTPE      

  = 356.831 g/km 

สรุปผลการคํานวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึนจาก รถยนตสวนบุคคล มเกิน 7 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 

ซึ่งวิ่งบนสภาพภูมิประเทศลาดชัน 2% มี IRI เทากับ 3.28 ดังนี 

• กาซ โดรคารบอน (HC)  = 0.278 g/km 

• กาซ นโตรเจนออก ซด (NO
X
)  = 1.900 g/km 

• กาซคารบอนมอนนอก ซด (CO) = 2.125 g/km 

• กาซซัลเ อร ดออก ซด (SO
2
)  = 0.113 g/km 

• สารตะก่ัว (Pb)   = 0.046 g/km 

• ฝุนละอองขนาดเลก (PM)  = 0.020 g/km 
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• กาซคารบอน ดออก ซด (CO
2
) = 356.831 g/km 

หากตองการทราบปริมาณมลพิษที่เกิดขึนบนสายทางทังหมด จะตองทําการคํานวณกับ
รถยนตทุกประเภทที่ว่ิงบนสายทางเหมือนดังตัวอยางนี แลวทําการคูณปริมาณมลพิษที่เกิดขึนตอหนึ่ง
คันดวยปริมาณรถแตละประเภท จากนันรวมปริมาณมลพิษที่เกิดจากรถแตละประเภท จะ ดปริมาณ
มลพิษชนิดนันที่เกิดขึนทังหมด   

3.3   ลัก ณะการวิเคราะห ผนงบประมาณของระบบ TPMS 2009 

จากแบบจําลองทัง 4 ที่กลาวมาขางตน เมื่อนํามาวิเคราะหแผนงบประมาณของระบบ TPMS 

2009 จะสามารถแสดง ดดังรูปที่ 3.22 โดยการวิเคราะหของระบบเริ่มจากการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลกลาง (Central Road Database) จากนันจึงนําเขาขอมูลโดยอัตโนมัติมาเกบบันทึก วที่
ฐานขอมูลของระบบ TPMS ซ่ึงขอมูลที่ ดจากฐานขอมูลกลางคือ ขอมูลสายทาง (Road Data) เชน 

ขอมูลสภาพสายทาง ขอมูลบั ชีสายทาง และปริมาณการจราจร ซึ่งกรณีที่ระบบฐานขอมูลกลาง มมี
การเกบสํารวจขอมูลสภาพสายทางในปปจจุบันที่ตองการวิเคราะห ระบบโปรแกรม TPMS จะใช
แบบจําลองการเสื่อมสภาพคํานวณคาความเสียหายอัตโนมัติสําหรับการวิเคราะหในปปจจุบัน โดยใช
ขอมูลตางๆของสายทางปลาสุดที่บันทึกเกบ วในอดีตในการคํานวณ  

สําหรับชุดขอมูลตัวแทนยานพาหนะ (Vehicle Data) และชุดขอมูลมาตรฐานการซอม 

(Maintenance Data) ดบันทกึและเกบรวบรวม วที่ฐานขอมูลของระบบ TPMS โดยที่รายละเอียดและ
การกําหนดคาพารามิเตอรตางๆในการคํานวณนันแสดงในภาคผนวก “รายละเอียดพารามิเตอรสําหรับ
ระบบบริหารงานบํารุงทาง”   

เมื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับนําเขา ดแลว ลําดับถัดมาในการวิเคราะหคือ การกําหนดจํานวน
ปงบประมาณที่ตองการวิเคราะห โดยที่ระบบ TPMS 2009 นีออกแบบใหสามารถการวิเคราะหแผน
ซอมบํารงุ ด 1-5 ป ซึ่งในแตละปสามารถกําหนดงบประมาณที่ตองการวิเคราะห ด สําหรับแบบจําลอง
แรกในการวิเคราะหคือแบบจําลองการเสื่อมสภาพของสายทาง ผลลัพธที่ ดคือ คา IRI, Rutting, 

Cracking ในปที่วิเคราะห (t) จากนันคาสภาพความเสียหายที่คํานวณ ดนีจะถูกสง ปเปนขอมูลนําเขา
สําหรับแบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมเพ่ือใชเปนปจจัยเลือกวิธีการซอม โดยที่การเลือก
วิธีซอมในแบบจําลองนีจะขึนอยูกับการกําหนดเงื่อน ขการซอมดังที่ ดกลาว ปแลวในหัวขอที่ 3.2.2  

ซึ่งผลลัพธที่ ดจากแบบจําลองนีคือการปรับลดคา IRI โดยจะคํานวณคา IRI หลังซอมบํารุงทุกวิธีที่ตรง
กับเงื่อน ขการซอม ซ่ึง ดแกคา IRI หลังการซอมบํารุงปกติ และคา IRI หลังการซอมบํารุงดวยวิธีอื่นๆ  

(Road Work j)  



รายงานขั้นสุดทาย                                                                                                             โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
 

             ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                                                                                                                                                 3-75 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.22 ลักษณะการวิเคราะหของระบบ TPMS 2009
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Cracking  

 

 

Road_user_cost_1 (Routine maintenance) 

Deterioration model 

Road work effect model 

   IRI (Routine maintenance) 

        IRI (Road work j)  

 Maintenance_cost
j
 (Road work j) 

 

Opimization model 

• Select Max. net benefit  

; where benefit > 0 

 

net benefit = benefit_time
j
  x (Road_user_cost_1  

– Road_user_ cost_2) – Maintenance_cost
j
  

 

 

Unlimited budget Limited budget 

• Select Max. benefit/cost  

Benefit/cost  =  

benefit time (j) x (Road_user_cost_1  –  

Road_user_cost_2) / Maintenance_cost
j
  

• Maximize ∑ benefit   ; Subject to Budget   

∑ Maintenance cost in year t  ≤  Budget in year t 

 

 

Road Data 

 

Maintenance plan in year t 

Maintenance cost in year t 

TPMS report 

Environmental model 

Road_user_ cost_2 (perform j maintenance) 

Vehicle speed, Fuel, oil, part, tyre consumption 

Emission  

Used energy  

Central road database 

TPMS database 

Input data 

1. Road data  

2. Vehicle data  

3. Maintenance data  

4. Budget  

5. Year (t) 

 

Update input data (t+1) 

Road user effect model 

Road Data 
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 นอกจากคา IRI หลังการซอมแลว แบบจําลองแบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการซอมนีจะ
คํานวณตนทุนคาซอมบํารุงสําหรับการวิเคราะหใน Optimization model ตอ ป สําหรับคา IRI หลัง
การซอมบํารุงปกติ และคา IRI หลังการซอมดวยวิธีตางๆ จะถูกสง ปยังแบบจําลองผลกระทบตอผูใช
ทาง โดยการวิเคราะหในแบบจําลองนีจะใชขอมูลตัวแทนยานพาหนะและขอมูลสายทาง ประกอบกับ
คา IRI เพ่ือคํานวณหาความเรวในการเดินทาง อัตราการใชเชือเพลิง อัตราการสินเปลืองอะ หลและคา
ซอม อัตราการสินเปลืองยาง อัตราการเสื่อมของยานพาหนะ และเวลาในการเดินทาง ซึ่งทังหมดนี
ผลลัพธที่ ดจะรวมเปนคาใชจายของผูใชทางกรณีที่ซอมบํารุงปกติ (Road user cost in year t, 

routine maintenance) และคาใชจายของผูใชทางกรณีซอมบํารุงดวยวิธีอื่นๆ (Road user cost in 

year t, perform j maintenance) นอกจากนีอัตราการสินเปลืองตางๆจะถูกสง ปยังแบบจําลอง
สิ่งแวดลอม (Environmental Model) เพ่ือคํานวณปริมาณควันพิษและการใชพลังงานของสายทาง  

 สําหรับการวิเคราะหแผนการซอมบํารุงโดยใช Optimization Model นันขอมูลนําเขาที่ใช
วิเคราะหคือ เงินงบประมาณ (Budget) คาซอมบํารุง (Maintenance cost) คาใชจายของผูใชทางกรณี
ที่ซอมบํารุงปกติ (RUC

RM
) และกรณีที่ซอมบํารุงดวยวิธีอื่นๆ (RUC

j
) การจัดลําดับความสําคั ในการ

ซอมบํารุงดวยวิธี Optimization ดแบงวิธีวิเคราะหเปน 2 กรณี คือ การจัดลําดับความสําคั กรณีที่ ม
จํากัดงบประมาณและกรณีที่จํากัดงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี 

1. กรณีที่ไมจํากัดงบประมาณ การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงจะพิจารณาจากแนว
ทางการวิเคราะหผลประโยชนสุทธิของสายทางหลังการซอมมากที่สุด (Maximize Net Benefit) 

เนื่องจาก มมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ดังนันการวิเคราะหจึงเปนการเลือกวิธีการซอมที่กอใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุดในแตละสายทาง โดยมีเงื่อน ขในการจัดทําแผนคือเลือกเ พาะสายทางที่มีสัดสวน
ผลประโยชนตอตนทุนมากกวาศูนย (B/C > 0) ซึ่งคา Net Benefit คํานวณ ดจากสมการนี 

( )−−×= jRMj RUCRUCtimebenefitBenefitNet __ Maintenance_Costj 

โดยที่  Net Benefit คือ ผลประโยชนสุทธิของสายทางหลังการซอม (บาท) 

RUC
RM 
คือ คาใชจายของผูใชทางในปนัน หลังการซอมบํารุงปกติ (บาท) 

RUC
j
    คือ คาใชจายของผูใชทางในปนัน หลังการซอมบํารุงดวยวิธี j (บาท) 

Maintenance_cost
j
 คือ ตนทุนคาซอมบํารุงดวยวิธี j (บาท) 

             benefit time คือ ระยะเวลาที่ ดรับผลประโยชนหลังการซอม  
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 สําหรับ benefit time นันถูกนํามาใชในการวิเคราะหเนื่องจากการวิเคราะหแผนการซอมบํารุง 
ในแตละปนัน ทางดานระบบโปรแกรมการคํานวณผลประโยชนที่เกิดขึนหลังการซอม จะคํานวณ
ผลประโยชนที่เกิดขึน ดในแตละป และรวมผลประโยชนตลอดจํานวนปที่วิเคราะห ดเทากับจํานวนปที่
วางแผนการซอมบํารุงเพื่อหาวิธีการซอมที่เหมาะสมที่สุด แตในความเปนจริงแลวตนทุนคาซอมที่ลงทุน
ในปหนึ่ง จะสงผลใหเกิดผลประโยชน ปตลอดชวงเวลาการใชงานจนกวาสภาพสายทางนันจะใชงาน
ม ดหรือจนสายทางนันตองซอมปรับปรุงใหม ดังนันหากคํานวณผลประโยชนรวมสูงสุดแค 5 ป โดย
มมีการพิจารณาถึงผลประโยชนที่ยังคงอยูตอ ปในอนาคตจนกวาจะมีการบูรณะผิวทางใหม อาจทํา
ใหผลการวิเคราะห มสะทอนสภาพความเปนจริงเทาที่ควร  

 การวิเคราะหของระบบ TPMS นีจึง ดกําหนดคา benefit time ในการวิเคราะหแผนงบประมาณ 

โดยพิจารณาจากจํานวนปที่คา IRI เริ่มตนหลังจากการเสริมผิวทางหรือบูรณะผิวทางลาดยาง ปจนถึง
ปที่หมดอายุบริการหรือเปนปที่สายทางนันตองปรับปรุงใหม ซึ่งกําหนดใหคา IRI เทากับ 5.0 เมตร/
กิโลเมตร จากรูปที่ 3.23 เมื่อกําหนดใหเสริมผิวทางลาดยางเมื่อ IRI มีคาเทากับ 3.0 จะเหนวาจํานวนป
ที่นับจากปซอมบํารุงจนถึงปที่สายทางมีคา IRI เทากับ 5.0 ของแตละความหนาในการเสริมผิวทางจะ
มีคาแตกตางกัน เชน 7 8 10 และ 12 ป สําหรับการเสริมผิวทางหนา 4 5 8 และ 10 เซนติเมตร 
ตามลาํดับ  

รูปที ่3.23 ความสัมพันธระหวางคา IRI และอายุของสายทาง 



รายงานขั้นสุดทาย                        โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง 
 

             ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                                                            3-78  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สําหรับการบูรณะผิวทางลาดยางนันจํานวนปหลังการซอมจนถึงคา IRI เทากับ 5.0 คือ 11 ป 

และสําหรับการซอมดวยวิธี าบผิวทางนัน การกําหนดคา benefit time จะพิจารณาที่ 5 ป เนื่องจาก
การ าบผิวทางควรเริ่มเมื่อถนนเกิดรอยแตกราว  ซึ่งจากศึกษาขอมูลสภาพความเสียหายสวนให
พบวารอยแตกราวตังแต 10 % ขึน ปจะเกิดเมื่ออายุการใชงานของสายทางเทากับ 3 ป หรือ IRI มีคา
ตัง 2.5 ขึน ป และเนื่องจากผลกระทบหลังการ าบผิวทางสงผลใหอัตราการเสื่อมสภาพของสายทาง
เปลี่ยนแปลงเพียงเลกนอย ดังนันจํานวนปที่นํามากําหนดเปนคา benefit time จึงพิจารณาจากกรา
แบบจําลองสภาพความเสียหายเสนเดิมโดยนับตังแตปที่ 3 ปจนถึงปที่คา IRI เทากับ 5.0 เมตร/
กิโลเมตร ซ่ึงจากกรา คือปที่ 8 

 เนื่องจากการกําหนดคา benefit time ที่กลาวมานันเปนการวิเคราะหจากขอมูลของสายทาง
สวนให ในภาคกลาง โดยใชคาในการคํานวณคือ SNC เทากับ 4.5 และปริมาณการจราจร AADT 

เทากับ 10,000 ซึ่งในความเปนจริงมาตรฐานชันทางหรือปริมาณการจราจรในแตละเสนมีความ
แตกตางกัน คาความแขงแรงของสายทาง (SNC) หรือ คา IRI หลังการซอมอาจจะแตกตางกันตาม ป
ดวย ซึ่งจะสงผลใหอัตราการเสื่อมสภาพของสายทาง ตลอดจนคา benefit time มีลักษณะเ พาะ
แตกตางกัน  ทังนีนอกการพิจารณาเพียงคา IRI เพ่ือทํานายอายุสายทางคงเหลือแลว อาจจะพิจารณา
จากความเสียหายประเภทอื่นๆ เชน การเสริมผิวทางดวยความหนาแตละประเภทจะสงผลใหเกิด 

Cracking เทากับ 50% หรือ Rutting เทากับ 50 มิลลิเมตร ภายในก่ีปเพ่ือที่จะ ดบูรณะผิวทางใหม 

ดังนันหากมีผลศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต ผูวิเคราะหสามารถแก ข ดในหนาจอโปรแกรม โดย
จะตองเปนการแก ขจากเจาหนาที่สวนกลางของกรมทางหลวง  

ตารางที่ 3.23 คา Benefit Time ตังตนของแตละวิธีซอม 

วิ ีการซอมบํารุง Benefit Time 

งาน าบผิวทาง Slurry Seal Type II 5 

งานเสริมผิวทาง 4 cm  7 

งานเสริมผิวทาง 5 cm  8 

งานเสริมผิวทาง 8 cm  10 

งานเสริมผิวทาง 10 cm  12 

งานบูรณะทางผิวแอส ลต  11 
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2. กรณีจํากัดงบประมาณ การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงจะพิจารณาจากความคุมคา
ในการลงทุนซอม โดยเปนการคํานวณสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนการซอมบํารุง (Benefit/Cost 

Ratio, B/C) เนื่องจากเมื่องบประมาณมีจํากัด หากเรียงลําดับความสําคั ในการซอมโดยพิจารณา
จากคาผลประโยชนที่มากที่สุดเพียงอยางเดียว อาจจะทําให มเกิดการกระจายตัวของงบประมาณ ป
ยังสายทางที่มีปริมาณการจราจรต่ํา ดังนันในการเลือกแผนวิธีการซอมในแตละสายทาง กอนที่จะ
คํานวณหาแผนการซอมที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) การวิเคราะหของระบบจะเลือกวิธีการซอม
บํารุงที่มีคา B/C สูงสุด (Maximize Benefit Cost Ratio) เพ่ือกําหนดวิธีการซอมในแตละสายทาง 
จากนันจึงนํา ปคํานวณ เพ่ือหาแผนการซอมบํารุงภายใตการจํากัดงบประมาณ โดยคํานวณจาก
ผลรวมของผลประโยชนหลังการซอมมากที่สุด   

3.4   การพัฒนา ปร กรมสําหรับวิเคราะห ผน ละงบประมาณ 

ส าปตยกรรมของระบบ (System Architecture) 

ระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทางที่พัฒนา มีลักษณะเปนโปรแกรม
ประยุกต (Application) ที่ติดตังอยูในเครื่องปฏิบัติการตาง ๆ (Work Station) ของทางกรมทางหลวง 
โดยจะมีลักษณะเปน Window-based Application ซ่ึงสามารถใชงาน ดงาย ระบบพัฒนาอยูบน
พืนฐานของสถาปตยกรรมแบบระบบรับ-ใหบริการ (Client-Server Architecture) ซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่เหมาะสมสําหรับระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทางที่มักจะมี
การใชงาน มมากนัก แตตองการความสามารถในการประมวลผลสูง โดยสถาปตยกรรมแบบนี จะแบง
ออกเปนสองสวนหลัก ๆ ดวยกันคือ ในสวนของเครื่องลูกขาย (Client) และเครื่องแมขาย (Server) โดย
ในสวนของเครื่องลูกขายหรือเครื่องปฏิบัติการนัน จะเปนสวนที่รับขอมูล ประมวลผลขอมูลและแสดง
ผลลัพธตาง ๆ ของระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทางทังหมด และรวม ปถึง
การประมวลผลคาบํารุงรักษาของสายทางตาง ๆ โดยทุกครังในการวิเคราะหผูใชจําเปนตองเชื่อมตอ
อินเตอรเนตตลอดการวิเคราะหเพ่ือเขาสูระบบและดึงขอมูลจากเครื่องแมขาย ซึ่งเครื่องแมขายนันจะ
ทําหนาที่ใหบริการขอมูลสายทางและขอมูลอ่ืน ๆ ในฐานขอมูลใหกับเครื่องลูกขาย โดยขอมูลสายทาง
นันในเครื่องแมขายนันก ดรับขอมูลมาจากระบบฐานขอมูลกลาง ดังแสดงในรูปที่ 3.24 
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รูปที ่3.24 สถาปตยกรรมของระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทาง 

 สําหรับคุณลักษณะเ พาะดานเทคนิคของระบบการวิเคราะหงบประมาณการซอมบํารุงทาง
นัน ระบบที่พัฒนาสามารถทํางาน ดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 Server หรือ
ระบบปฏิบัติการอื่นที่รองรับ นอกจากนีในการพัฒนาระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอม
บํารุงทางนัน ดใชภาษาจาวา (Java) ซึ่งเปนซอ ตแวรรหัสเปด (Open Source Software) ตาม
นโยบายสงเสริมการพัฒนาซอ ตแวรรหัสเปดของทางภาครัฐ และใชฐานขอมูล PostgreSQL ซึ่ง
สามารถรองรับฐานขอมูลที่มีขนาดให มาก ดเปนอยางด ี

รูป บบการเชื่อม ยงฐานขอมูลกลาง ละหนวยประมวลผล 

การเชื่อมตอขอมูลระหวางฐานขอมูลของระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอม
บํารุงทางและฐานขอมูลกลางนัน ระบบ ดเชื่อมตอขอมูลผานทางชันฐานขอมูล (Database Layer) 

โดยที่ระบบการวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุงทางจะดึงขอมูลในสวนของบั ชีสายทาง
และสภาพสายทางตาง ๆ จากมุมมอง (View) ที่ระบบฐานขอมูลกลางการจัดเตรียม วใหในรูปแบบ
บั ชีสายทางรายกิโลเมตร เพ่ือที่จะมาเกบ วในฐานขอมูลของระบบวิเคราะหแผนและงบประมาณ
การซอมบํารุงทางโดยอัตโนมัติ ซึ่งขอมูลเหลานีจะมีการจัดเตรียมขอมูล (Preprocessing) ใหอยูใน
รูปแบบที่ เหมาะสมกอน แลวจึงจะถูกจัดเกบลงในฐานขอมูลของระบบการวิเคราะหแผนและ
งบประมาณการซอมบํารุงทาง เพ่ือที่จะนํา ปใชในการแก ขหรือวิเคราะหตอ ป 

ระบบการวิเคราะหงบประมาณการซอมบํารุงทาง 

เครื่องแมขาย 

เครื่องปฏิบัติการ 

ระบบฐานขอมูลกลาง 

W orkstation

W orkstation

Centra l Road Database 

System

W orkstation

TPM S Server

TPMS 

Database System
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ลัก ณะรูป บบหนาจอ ละรูป บบรายงานผลวิเคราะหของ ปร กรม 

การเขาสูระบบโปรแกรมการวิเคราะหแผนงบประมาณการซอมบํารุงทาง ผูใชจะตองใสช่ือและ
รหัสผาน เพ่ือเริ่มตนการใชงาน แสดงดังรูปที่ 3.25 และเมื่อเขาสูระบบ ดแลว ผูใชสามารถเลือกระดับ
การวิเคราะห ด 2 รูปแบบคือ 1) กิจกรรมบํารุงรักษาประจําป และ 2) กิจกรรมบํารุงรักษาเชิงกลยุทธ 

โดยจะแสดงทางเลือกใหผูใชเลือกแสดงดังรูปที่ 3.26 

รูปที ่3.25 หนาจอการเขาสูระบบ TPMS 

รูปที่ 3.26 หนาจอการเลือกระดับการวิเคราะห 
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เมื่อผูใชเลือกการวิเคราะหกิจกรรมบํารุงรักษาเชิงกลยุทธ โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 
3.27 โดยการวิเคราะหในขันตอนแรกเริ่มจาก ผูใชเลือกระดับโครงขายที่จะวิเคราะห ซ่ึงหากผูใชเปน
เจาหนาที่ระดับแขวง โปรแกรมจะแสดงชื่อขอมูลโครงขายทางอัตโนมัติตามรหัสที่ผูใช Login เขาสู
ระบบ โดยที่ มสามารถเลือกโครงขายทางอื่น ด แตในกรณีที่ผูใชเปนเจาหนาที่ในระดับสวนกลาง ผูใช
สามารถเลือกโครงขายทางในระดับที่ต่ํากวาสําหรับวิเคราะห ด 

 ถัดมาผูใชเลือกระยะเวลาในการวิเคราะห ซึ่งสามารถวิเคราะห ดตังแต 1-5 ป จากนันผูใชจึง
เลือกเงื่อน ขงบประมาณการวิเคราะห โดยเลือก ดทังแบบจํากัดและ มจํากัดงบประมาณ หากผูใช
เลือกแบบจํากัดงบประมาณ ผูจะตองใสงบประมาณในการวิเคราะหแตละป โดยสามารถสรางแผน
งบประมาณในการวิเคราะห ด 3 แผน และเมื่อกรอกงบประมาณครบแลว ผูใชจึงกดปุม “เริ่มการ
วิเคราะห” เพ่ือวิเคราะหแผนและงบประมาณการซอมบํารุง 

 

รูปที ่3.27 หนาจอการการกําหนดเงื่อน ขการวิเคราะหแผนกิจกรรมบาํรุงรักษาเชิงกลยุทธ 
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 เมื่อโปรแกรมวิเคราะหผลเสรจ จะแสดงหนาจอดังรูปที่ 3.28 ผลการวิเคราะหที่แสดงจะ
แบงเปน 2 สวนคือ กรา แสดงคา IRI และแผนภูมิแทงแสดงงบประมาณการซอมบํารุงในแตละป ของ
แตละแผนงบประมาณ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะหคา IRI ในกรณีที่ซอมบํารุงปกติและกรณีที่
มจํากัดงบประมาณดวย เมื่อผูใชตองการผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงาน ผูใชสามารถกดปุม
เพ่ือใหโปรแกมแสดงรายงานตามความตองการ ด  

 

รูปที ่3.28 หนาจอแสดงผลการวิเคราะหแผนกิจกรรมบาํรุงรักษาเชิงกลยุทธ 

สําหรับผลการวิเคราะหในรปูแบบรายงานสามารถจําแนก ดดงัตอ ปน ี

1. กราฟเปรียบเทียบคา IRI และแผนภูมิแทงแสดงงบประมาณในแตละป โดยระบบจะ
วิเคราะหผลตามแผนงบประมาณที่ผูใชกําหนด โดยแสดงคา IRI กรณีที่ซอมบํารุงปกติ และงบประมาณ
มจํากัดมาแสดงเปรียบเทียบดวย  

2. รายงานสรุปปริมาณการซอมแตละประเภท ระบบจะจัดทํารายงานแผนการซอมบํารุง
สายทางโดยจัดกลุมตามประเภทการซอมบํารุง โดยในรายงานจะแสดงรายละเอียดของขอมูลดังรูปที่ 
3.29 
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รูปที ่3.29 ตัวอยางรายงานแผนการซอมบํารุงสายทางโดยจัดกลุมตามประเภทการซอมบํารงุ
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3. รายงานแผนการซอมบํารุงแตละสายทาง ระบบจะจัดทํารายงานแผนการซอมบํารุงสาย
ทาง โดยจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่จะนํามาใชในการจัดทํารายงานดังตอ ปนี 

• ลําดับที่สายทาง 

• ปริมาณจราจร (AADT) 

• รหัสแขวงการทาง 

• ตอนควบคุม 

• ทิศทางการจราจร 

• ระยะทางดําเนินการ กม.- กม. 

• วิธีการซอมบํารุง 

• ปริมาณงาน (ตร.ม.) 

• คาซอมบํารุง (บาท) 

• รอยแตกกอนซอม 

• ป พ.ศ. 

• แขวงการทาง 

• หมายเลขทางหลวง 

• ตอนควบคุมยอย 

• ชื่อตอน 

• ระยะทาง (กม.) 

• รหัสการซอมบํารุง 

• อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (B/C) 

• คา IRI กอนและหลังซอม 

• ความลึกรองลอกอนซอม 

 

โดยตัวอยางรายงานแผนการซอมบํารงุสายทางนันสามารถแสดง ดดงัรูปที ่3.30
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รูปที ่3.30 ตัวอยางรายงานแผนการซอมบํารุงสายทาง 
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 สําหรับกรณีที่ผูใชเลือกระดับการวิเคราะหเปน แผนการซอมบํารุงประจําป โปรแกรมจะแสดง
หนาจอดังรูปที่ 3.31 ในระดับการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนซอมบํารุงประจําปนี ผูใชสามารถจัดกลุมสาย
ทางกอนการวิเคราะห ด โดยสามารถเลือก ด 2 แบบคือ จัดกลุมทุกกิโลเมตร หรือ ผูใชเปนผูกําหนด
เอง กรณีที่ผูใชเลือกจัดกลุมสายทางเอง โปรแกรมจะแสดงหนาจอการเลือกสายทางสําหรับจัดกลุม
ขึนมา แสดงดังรูปที่ 3.32 ผูใชจะตองเลือกสายทางและกดปุมตกลง จากนันกลุมของสายทางที่ถูก
เลือกจะ ปแสดงที่หนาจอแรก    

 

รูปที ่3.31 หนาจอการจัดทําแผนซอมบํารงุประจําป 

 

 

 

 

รูปที ่3.32 หนาจอการเลือกสายทางสําหรับจัดกลุม 
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 หลังจากที่ผูใชจัดกลุมเสรจเรียบรอย ผูใชสามารถกําหนดเงื่อน ขงบประมาณในการวิเคราะห
ดทังกรณีที่ มจํากัดและจํากัดงบ โดยกดปุมตัวเลือกและใสงบประมาณที่ตองการ ดในหนาจอ
โปรแกรม จากนันจึงกดปุม เริ่มการวิเคราะห ซึ่งผลลัพธและรูปแบบรายงานผลการวิเคราะหแผนซอม
บํารุงรักษาประจําป จะเปนรูปแบบเดียวกันกับการวิเคราะหแผนบํารักษาเชิงกลยุทธ สําหรับใน
รายละเอียดวิธีการใชงานของโปรแกรมตลอดจนการกําหนดคาในการวิเคราะหตางๆ จะแสดงอยาง
ละเอียดในคูมือการใชงานระบบ TPMS 2009   
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางและระบบบริหารงานบํารุงทางของกรมทางหลวง กรม
ทางหลวง ดวาจาง ศูนยบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database System) โดยสามารถใช
งาน ดในลักษณะ Web Application และสามารถแสดงผลผานระบบ GIS (Geographic Information 

System) ด และการพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทางใหเหมาะสมกับการใชงานของกรมทางหลวง 
โดยสามารถวิเคราะหขอมูล ดทังระดับโครงการและแผนงาน  

4.1    ระบบฐานขอมูลกลาง (Central Road Database System) 

การดําเนินงานเริ่มจากศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่มีอยูในปจจุบันของกรมทางหลวงทัง
ภาคท ษ ีและปฏิบัติ พบวารูปแบบขอมูลในแตละภาคแตกตางกันตามโครงสรางและกระบวนการ
จัดเกบขอมูล ดังนันคณะที่ปรึกษาจึง ดออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางโดยใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน  ซึ่งการออกแบบโครงสรางขอมูลกลางนัน ดพิจารณาถึงความจําเปนในการนําขอมูล ปใชใน
การวิเคราะหแผนงบประมาณและสามารถนํา ปใชวางแผนการบริหารงานทางดานอื่นๆ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากกําหนดรูปแบบและสรางโครงสรางฐานขอมูลกลางใหมแลว คณะที่ปรึกษา ด
ทําการรวบรวมขอมูลสายทางและขอมูลสภาพสายทางที่ ดจากการโครงการศึกษาและวิเคราะห
ลักษณะความเสียหายสายทางของกรมทางหลวงในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ในแตละพืนที่เขามา
รวมอยูในระบบฐานขอมูลกลางเดียวกัน ซึ่งคณะที่ปรึกษา ดออกแบบและจัดทําชองทางสําหรับการ
เรียกใชงานในรูปแบบ Database API (Database Application Programming Interface) สําหรับ
ระบบอื่นๆที่ตองการเชื่อมตอและเรียกใชงานขอมูลสายทางจากฐานขอมูลกลาง 

คณะที่ปรึกษา ดจัดทําขอมูลเสนก่ึงกลางถนน (Road Centerline) ของทังประเทศ โดยจัดทํา
ขอมูลสายทางในรูปแบบเสน (Line string) ใชเปนเสมือนตัวแทนในการแสดงลักษณะทางกายภาพ
ของสายทาง เปนการรวมขอมูลตางๆ ของเสนทางจราจรในแตละชองจราจร วรวมกัน แลวนํามา
แสดงผลเปนเสนเดี่ยว (Single line) เพ่ือใหเปนเสนที่แสดงตําแหนงศูนยกลางของสายทางถนน 

บทที่ 4 
สรุปการดําเนินงาน  
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สําหรับการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนํา ปวิเคราะหแผนงานตางๆ คณะที่ปรึกษา ด
ออกแบบและสรางระบบสารสนเทศสําหรับฐานขอมูลกลางใหรองรับการทํางานตามมาตรฐานของ 
Open Geospatial Consortium (OGC) โดยสามารถทํางานผานเครือขายอินเตอรเนตและอินทราเนต
ดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูล ดผานทางระบบอินเตอรเนต โดย มตองทํา
การติดตังโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

4.2   ระบบบริหารงานบํารุงทาง (TPMS 2009) 

สําหรับในสวนของการพัฒนาระบบบริหารงานบํารุงทางนัน คณะที่ปรึกษา ดทบทวนแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงและเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับแบบจําลองในการวิเคราะห
ตางๆ ซึ่งสรุปแบบจําลองที่ เ ก่ียวของในการวิเคราะห ดแก แบบจําลองสภาพความเสียหาย 

(Deterioration Model) แบบจําลองผลกระทบตอผูใชทาง (Road User Effect Model) แบบจําลอง
ผลกระทบจากการซอมบํารุง (Road Work Effect Model) แบบจําลองทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Social & Environmental Model) โดย ดปรับแกใหมีความสอดคลองสําหรับการใชงานของกรมทาง
หลวง จากนันจึง ดพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะหแผนงบประมาณบํารุงทาง (TPMS 2009) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือชวยในการตัดสินใจสําหรับการบริหารงานทาง โดยการใชงานแบงการวิเคราะหออกเปน 2 

สวนหลักคือ  

1. การวิเคราะหงบประมาณเชิงกลยุทธ ซึ่งใชสําหรับวางแผนงบประมาณโครงขายทาง   
1-5 ป โดยที่ผูใชสามารถกําหนดเงื่อน ขงบประมาณที่ตองการวิเคราะห ดในแตละป ซึ่งผลลัพธที่ ดจะ
ชวยใหผูวิเคราะหเหนภาพรวมของสภาพสายทางในกรณีที่ ดรับงบประมาณแตกตางกัน 

2. การวิเคราะหและจัดทําแผนซอมบํารุง 1 ป ซึ่งใชสําหรับการจัดทําแผนการซอมบํารุงใน 

1 ป โดยที่ผูใชสามารถจัดกลุมสายทางและกําหนดแผนการซอมบํารุงเอง ด ซึ่งโปรแกรมจะวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคั ในการซอมเพื่อใหผูใชสามารถนําผลการวิเคราะหที่ ด ปประกอบการ
ตัดสินใจสําหรับการวางแผนปฏิบัติงาน 

ซึ่งการพัฒนาแบบระบบ TPMS 2009 นียังมีขอจํากัดบางประการในการวิเคราะห เชน การ
พัฒนาแบบจําลองทํานายคารอยแตกราวและความลึกรองลอ ในระบบบริหารงานบํารุงทางนี ดอางอิง
แบบจําลองจาก HDM-4 ซึ่งอัตราการเพิ่มของคาความเสียหายทังสองประเภทกับอายุการใชงานนัน
อาจจะคลาดเคลื่อนกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึนจริงกับสายทางของกรมทางหลวง และเนื่องจาก
ขอจํากัดของขอมูลที่ ดเกบสํารวจเพียงครังเดียวป 2550 จึงทําให มสามารถปรับแกแบบจําลอง ด 
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ดังนันทางที่ปรึกษาจึงเสนอวาควรเกบสํารวจขอมูลเสียหายทุกๆป ซึ่งเลือกเ พาะตัวแทนสายทางบาง
กลุม สําหรับการศึกษาพัฒนาและปรับแกความถูกตองของแบบจําลองตอ ป  

สําหรับการพัฒนาแบบจําลองทํานายคา IRI นัน ทางที่ปรึกษา ดปรับแกแบบจําลองโดยใช
ขอมูลสภาพความเสียหายและขอมูลปริมาณการจราจรของกรมทางหลวง แตยังมีขอจํากัดบาง
ประการคือ ในสวนของการคํานวณคา SNC ซึ่งเปนตัวแปรที่สงผลกระทบตออัตราการเพ่ิมขึนของคา 

IRI นัน ปจจุบัน ดคํานวณจากคาการยุบตัว (Deflection) ซ่ึงขอมูลที่มีอยูในระบบฐานขอมูลกลางมี ม
ครบทุกสายทาง โดยสายทางที่ มมีขอมูลนันทางที่ปรึกษา ดกําหนดคาตังตนในการคํานวณ (Default 

value) โดยพิจารณาจากประเภทของชันทางและปริมาณการจราจร ดังนันเพื่อใหการวิเคราะหของ
ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรศึกษาและสํารวจเกบขอมูลคาการยุบตัวของกลุมตัวอยางสายทาง
เพ่ือใชสําหรับปรับแกแบบจําลองตอ ปในอนาคต 

จากการจัดอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ พบวาความเหมาะสมของวิธีการซอมบํารุงของแตละ
หนวยงานอาจจะแตกตางกัน ป ขึนอยูกับความพรอมของเครื่องมือเครื่องจักรหรือการจัดหาวัสดุ
กอสราง ดังนันกาวิเคราะหแผนการซอมบํารุงจึงควรมีวิธีการซอมที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพ
พืนที่ในแตละหนวยงาน แตทังนีการซอมแตละวิธียอมสงผลใหสภาพสายทางหลังการซอมแตกตางกัน 

และเนื่องจาการวิเคราะหผลกระทบหลังการซอมบํารุง ดอางอิงแบบจําลองจาก HDM-4 เปนสวนให  

ดังนันทางที่ปรึกษาจึงเหนวาควรศึกษาและพัฒนาปรับแกแบบจําลองผลกระทบหลังการซอมบํารุง 
โดยพัฒนาแบบจําลองผลกระทบหลังการซอมใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานจริงของกรม
ทางหลวงตอ ปในอนาคต 

4.3   การสงมอบรายงาน 

ในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง และระบบบริหารงานบํารุงทางของ
กรมทางหลวง ดสงมอบรายงานดังแสดงในตารางตอ ปนี 

ตารางที่ 4.1 แสดงการสงมอบรายงาน 

ลําดับ รายการ สงวันที ่

1 รายงานเบืองตน (Inception Report) จํานวน 20 บับ ภายใน 30 วัน 

นับจากวันลงนามในสั า 

23 ส.ค.51 

2 รายงานความกาวหนา (Progress Report)  

จํานวน 20 บับ ทุกๆ 60 วัน นับจากการนําเสนอรายงาน              

22 ต.ค.51 

21 ธ.ค. 51 
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ลําดับ รายการ สงวันที ่

แผนปฏิบัติการ (Inception Report) 19 ก.พ. 52 

20 เม.ย. 52 

3 รายงานตนแบบระบบฐานขอมูลกลาง  

จํานวน 20 บับ ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสั า 

21 พ.ย.51 

4 รายงานขันกลางหรือรายงานระหวางการศึกษา (Interim Report) 

จํานวน 20 บับ ภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสั า 

20 ม.ค.52 

5 รางรายงานขันสุดทาย (Draft Final Report) จํานวน 20 บับ ภายใน 

300 วัน นับจากวันลงนามในสั า 

20 พ.ค.52 

6 รายงานขันสุดทาย (Final Report) จํานวน 100 บับ พรอมตน บับที่
เปนเอกสารและ CD-ROM ภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามใน
สั า 

19 มิ.ย.52 

7 รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary  Report) จํานวน 

50 บับ พรอมตน บับที่เปนเอกสารและ CD-ROM ภายใน 330 วัน 

นับจากวันลงนามในสั า 

19 มิ.ย.52 

8 จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมบุคลากรตลอดจนคูมือการใชงาน
ในทุกขันตอนอยางละเอียด 

19 มิ.ย.52 

 
4.4   การสงมอบอุปกรณคอมพิวเตอร ละอุปกรณสนับสนุนการป ิบัติงาน 

คณะที่ปรึกษา ดสงมอบอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนเพื่อใชในการพัฒนาระบบ
บริหารงานบํารุงทาง และสงมอบใหกับกรมทางหลวงประกอบดวย  

1. เครื่องคอมพิวเตอร Work Station จํานวน 15 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังตอ ปนี 

- หนวยประมวลผลกลางเทียบเทา Intel® Core 2 Quad หรือสูงกวา ความเรว 2.4 

GHz ขึน ป 

- การดแสดงผลแบบแยก โดยมีหนวยความจํา มนอยกวา 512 MB 
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- หนวยความจําหลัก DDR2/800 มนอยกวา 2 GB 

- อุปกรณ Hard Disk Drive ขนาด มต่ํากวา 300 GB 

- DVD-RW Drive ความเรว มนอยกวา 16X  

- จอภาพสีชนิด LCD ขนาด มนอยกวา 17 นิว Resolution มนอยกวา 1280 x 

1024 

- Power Supply มนอยกวา 450 watt 

- เครื่องสํารอง า มนอยกวา 500 VA 300 W 

- ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการใชงานภาษา ทยและมีลิขสิทธิ์ ถูกตองตาม
ก หมาย 

- Software ที่ใชบริหารจัดการฐานขอมูลมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามก หมาย 

2. Switch Gigabit 24 Port + 4 Combo SFP รวมสายใยแกวนําแสงจํานวน 4 เสน ความ
ยาว มนอยกวา 50 เมตร พรอมติดตัง จํานวน 1 ชุด 

4.5   การป ิบัติงานการจัด กอบรม 

คณะที่ปรึกษา ดจัดใหมีการสัมมนาเพ่ือทําความเขาใจและระดมความคิดเหน เพ่ือใหบุคลากร
ของกรมทางหลวงทังในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการมีความรูและพรอมในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจน ดมีสวนรวมในโครงการ เพ่ือใหระบบสามารถตอบสนองตอความตองการใชงานอยางแทจริง 
โดยมีรายละเอียดการฝกอบรมบุคลากร ดังนี 

1. จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรายละเอียดเก่ียวกับโครงการทังหมด ณ 

โรงแรมรามาการเดนท ใหเจาหนาที่ 200 คน ของกรมทางหลวงในระดับผูบริหารเขาใจแนวคิดของ
ระบบฐานขอมูล และระบบบริหารงานบํารุงทาง เก่ียวกับการใชประโยชนจากโปรแกรมฐานขอมูล
กลาง (Central Road Database) ที่สามารถแสดงผลผาน ระบบ GIS และโปรแกรมบริหารงานบํารุง
ทางที่สามารถพิจารณาแผนงานซอมบํารุงทาง งบประมาณที่ใช และลําดับความสําคั ของโครงการ
ซอมบํารุง ทังในระดับโครงการและแผนงาน เปนตน โดยที่ทังสองโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงผานระบบ 

Web Base Application 
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รูปที ่4.1 การบรรยายระบบฐานขอมูลกลางและระบบ TPMS 2009 

รูปที ่4.2 ผูบรหิาร ดซักถามและมอบขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 
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2. จัดฝกอบรมภาคท ษ ีและปฏิบัติใหเจาหนาที่สวนกลางของกรมทางจํานวน 50 คน ณ 

ศูนยคอมพิวเตอร กรมทางหลวงในวันที่ 17 กรก าคม 2552 เพ่ือใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีความรูและ
�ªµ¤¡¦o°¤Ä��µ¦Ä�o¦³��º��o��o°¤¼¨�µ��µ��o°¤¼¨�¨µ��°��¦¤�µ�®¨ª� (Central Road 

Database System) Â¨³�µ¦Ä�oÃ�¦Â�¦¤�µ¦ª·Á�¦µ³®r���¦³¤µ��n°¤�Îµ¦»��µ�®¨ª� (TPMS 2009) 

โดยมุงเนน ความเขาใจ ในระบบการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลกลางและระบบบริหารงานบํารุงทาง
ของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและจัดทําแผนงบประมาณ ดอยางเหมาะสมตามปริมาณ
ขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน 

3. การฝกอบรมภาคท ษ ีและปฏิบัติใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการของกรมทางหลวงใน
ระดับเขตจํานวน 120 คน ซึ่งทางคณะที่ปรึกษา ดทําการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ระดับแขวงการทางของ
กรมทางหลวง ณ จุ าลงกรณมหาวิทยาลัยในระหวางวันที่ 28-29 พ ษภาคม 2552 ที่ผานมา เพ่ือให
เจาหนาที่ที่เก่ียวของมีความรูและ�ªµ¤¡¦o°¤Ä��µ¦Ä�o¦³��º��o��o°¤¼¨�µ��µ��o°¤¼¨�¨µ��°��¦¤
�µ�®¨ª� (Central Road Database System) Â¨³�µ¦Ä�oÃ�¦Â�¦¤�µ¦ª·Á�¦µ³®r���¦³¤µ��n°¤
�Îµ¦»��µ�®¨ª� (TPMS 2009) โดยมุงเนน ความเขาใจ ในระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงานบํารุง
ทางของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถนํา ปปฏิบัติงาน ดจริง เพ่ือใหทราบแนวทางการปองกันและ
แก ขป หาตางๆ ที่อาจเกิดขึนระหวางการปฏิบัติงาน  

รูปที ่4.3 การบรรยายระบบ TPMS 2009 

รูปที ่4.4 การบรรยายระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS 2009 
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รูปที ่4.5 เจาหนาที่กรมทางหลวงถายรูปรวมกันเปนทีร่ะลึก 

 

        รูปที่ 4.4 การบรรยายระบบฐานขอมูลกลาง 
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