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 ท่ีปรึกษาขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงทาง ผูอ้  านวยการส านกับริหาร
บ ารุงทาง ผูอ้  านวยการส านกังานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง ตลอดจนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญของกรมทางหลวง ท่ีได้
ให้ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ท าให้โครงการวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ
ตลอดเวลาท่ีไดร่้วมงานกบักรมทางหลวง ท่ีปรึกษาถือวา่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิง่ 
 ท่ีปรึกษาขอขอบพระคุณคณะกรรมการก ากบัโครงการฯ และเจา้หนา้ท่ีทุกท่านผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีให้
การสนบัสนุนโครงการน้ีมาโดยตลอด ซ่ึงตอ้งขออภยัท่ีไม่อาจเอ่ยนามทั้งหมดได ้ณ ท่ีน้ี แต่คณะท่ีปรึกษา
ไดต้ระหนกัถึงความอนุเคราะห์ของท่านและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร่้วมงานกบัท่านอีกในอนาคต 
 สุดทา้ยน้ี ท่ีปรึกษาขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ท่ีไดร่้วมกนัปฏิบติังานดว้ยความพากเพียรอุตสาหะจน
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1.  บทน า 
 
1.1 ความเป็นมา 

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีตอ้งดูแลโครงข่ายทางหลวงทัว่ประเทศ ปัจจุบนัมีระยะทางใน
ความรับผิดชอบกวา่ 70,077.043 กิโลเมตร (ต่อ 2 ช่องจราจร) เป็นทางผิวลาดยาง 64,579.968 กิโลเมตร  
ผวิคอนกรีต 5,238.795 กิโลเมตร และผิวลูกรัง 258.280 กิโลเมตร ท่ีผา่นมากรมทางหลวงไดน้ าเอาระบบ
บริหารงานบ ารุงทาง โดยน าโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (Thailand Pavement Management System, 
TPMS) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์วิธีการซ่อมบ ารุง จากสภาพควลัมเสียหายของทางผิวลาดยาง มา
ใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2530  เพื่อประกอบการพิจารณาจดัท าแผนบ ารุงทางของส านกังานทางหลวงและแขวง
ทางหลวง (ตามกฎกระทรวงคมนาคมแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2558) โปรแกรมดงักล่าว วิเคราะห์โดยใช้
ขอ้มูลสภาพทางท่ีไดจ้ากการให้เจา้หน้าท่ีหมวดทางหลวงท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นผูท้  าการส ารวจความ
ช ารุดเสียหายของผิวทางดว้ยตา (Visual Inspection) และเคร่ืองมือง่าย ๆ เช่น Straight Edge เทปวดัระยะ 
ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดมี้โอกาสคลาดเคล่ือนหรือแตกต่างไปตามประสบการณ์ของผูป้ระเมิน ส่งผล
ให้การก าหนดวิธีซ่อมบ ารุงทางและการจดัท าแผนงานบ ารุงทางไม่สอดคลอ้ง หรือคลาดเคล่ือนไปจาก
ขอ้เทจ็จริงในสนาม ท าใหเ้กิดความไม่คุม้ค่าในการบ ารุงรักษาทางหลวง 

ในปี พ.ศ. 2550 กรมทางหลวงไดว้่าจา้ง 4 สถาบนัการศึกษา ให้ท าการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูล
สภาพความเสียหายของทางลาดยางทัว่ประเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีชั้นสูง 
ประกอบดว้ย ชุดหวัเลเซอร์ท่ีใชว้ดัค่าความขรุขระและร่องลอ้บนผิวทาง ระบบจบัพิกดัท่ีมีความผิดพลาด
ไม่เกิน 2.0 เมตร (DGPS) และกลอ้งถ่ายภาพวีดีโอท่ีมีความละเอียดสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กรมทาง
หลวงไดว้า่จา้งท่ีปรึกษา ใหท้  าการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลสภาพความเสียหายของทางลาดยาง ระยะทาง
ประมาณ 33,000 กิโลเมตร ในส่วนของทางหลวงสายหลกั ท่ีมีปริมาณการจราจรสูง ส่งผลกระทบต่อ
ความเสียหายของถนนโดยตรง และในส่วนของทางหลวงสายรองบางเส้นทาง ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท าการ
ส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลความเสียหายเพิ่มเติม ถดัมาอีก 1 ปี ในปี พ.ศ. 2554  กรมทางหลวงไดว้า่จา้ง
ท่ีปรึกษา ให้ท าการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลสภาพความเสียหายของทางคอนกรีต ระยะทางประมาณ 
6,000 กิโลเมตร  และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2557 กรมทางหลวงได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา ให้ท าการส ารวจและ
จดัเก็บขอ้มูลสภาพความเสียหายของทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 20,000 กิโลเมตร   
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อย่างไรก็ตาม ความเสียหายและสภาพถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดงันั้น กรมทางหลวงจึงตอ้งท าการส ารวจสภาพเส้นทางในความรับผิดชอบเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้ขอ้มูลสภาพถนนท่ีใช้ในการวิเคราะห์แผนงานบ ารุงทางมีความถูกตอ้งอยู่เสมอ และเป็นการ
ปรับปรุงขอ้มูลความเสียหายของโครงข่ายทางหลวงใหเ้ป็นปัจจุบนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ ถูกน ามา
จดัท าเป็นระบบฐานขอ้มูลกลาง (Central Road Database, CRDB) และระบบสารสนเทศโครงข่ายทาง
หลวง (Road Net) เพื่อใช้ส าหรับการสืบคน้วิเคราะห์ การให้บริการขอ้มูลต่อหน่วยงานอ่ืน และการ
เช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีกรมทางหลวงก าลงัด าเนินการพฒันาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าเขา้ขอ้มูลมาประมวลผลในระบบ TPMS เพื่อใชใ้นการวางแผนงบประมาณของงานบ ารุงรักษาทางท่ี
ได้รับในแต่ละปีกว่า 20,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนบ ารุงทางอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีความละเอียด แม่นย  าและทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อให้การจดัท าแผนงานบ ารุงทาง
สอดคล้องกบัสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั ด้วยเหตุผลดงักล่าว การส ารวจและจดัเก็บ
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 โครงสร้างของรายงานย่อส าหรับผู้บริหาร 
 รายละเอียดของรายงานยอ่ส าหรับผูบ้ริหารของโครงการในแต่ละบท ประกอบดว้ย เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

บทท่ี 1  บทน า กล่าวถึง ความเป็นมา โครงสร้างของรายงานย่อส าหรับผูบ้ริหาร วตัถุประสงค ์
ขอบเขตงาน และขั้นตอนการด าเนินงาน 

บทท่ี 2  การส ารวจสภาพความเสียหายของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต แสดงรายละเอียด ขั้นตอน
การส ารวจ และแผนการส ารวจ และสรุปผลการส ารวจสภาพความเสียหายของถนนทั้ง 18 
ส านกังานทางหลวง 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ความเสียหายของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต แสดงรายละเอียดการประเมิน
ความเสียหายจากขอ้มูลส ารวจด้วยเคร่ืองมือวดัเลเซอร์  การประเมินความเสียหายจาก
ขอ้มูลภาพถ่ายสภาพผวิทาง และสรุปผลการวเิคราะห์ความเสียผวิลาดยางและผวิคอนกรีต 

บทท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ข้อมูลสภาพผิวทาง แสดงรายละเอียดการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลความเสียหาย โดยเปรียบเทียบ
จากผลการประเมินความเสียหายจากโปรแกรม POP กบัโปรแกรม Duroi 

บทท่ี 5 การน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางงานบ ารุงทาง แสดงรายละเอียดการน าข้อมูลเข้าสู่
ฐานขอ้มูลกลาง (CRDB) 

บทท่ี 6 การจดัท าแผนซ่อมบ ารุงดว้ยระบบบริหารงานซ่อมบ ารุง TPMS แสดงรายละเอียดการ
จดัท าแผนงานบ ารุงทางถนนผวิลาดยางและผวิคอนกรีต 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
วตัถุประสงค์ของโครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวลาดยางและผิวคอนกรีต  มี

ดงัต่อไปน้ี 
1. ส ารวจและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทาง โดยใชร้ถส ารวจสภาพทาง เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ตลอดจนเทคโนโลยทีนัสมยัในการส ารวจ 
2. จดัท าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ ข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต         

พร้อมน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง (CRDB) ซ่ึงสามารถสืบคน้และแสดงผล
ขอ้มูลผา่นโปรแกรมสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Road Net) ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 

3. จัดท าข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวทาง ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ด้วย 
โปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 

4. ศึกษาวเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวงท่ีเหมาะสม ทั้งทางดา้นวิศวกรรม และมี
ผลตอบแทนดา้นเศรษฐศาสตร์คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 
1.4 ขอบเขตของงาน 
 คณะท่ีปรึกษาจะท าการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 1.4.1 พื้นท่ีส ารวจ 
 คณะท่ีปรึกษาจะท าการส ารวจเก็บขอ้มูลบนผวิลาดยางลาดยางและผิวคอนกรีต โดยใชย้านพาหนะ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของคณะท่ีปรึกษา เป็นระยะทางส ารวจไม่นอ้ยกวา่ 40,000 กิโลเมตร ในพื้นท่ีความ
รับผดิชอบของส านกังานทางหลวงท่ี 1 – 18 (ตามกฎกระทรวงคมนาคมแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2558) ซ่ึง
ไม่รวมถึงพื้นท่ีในจงัหวดัชายแดนใตต้าม พ.ร.บ. รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ จงัหวดั
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึง 4 อ  าเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอจะ
นะ และอ าเภอสะบา้ยอ้ย 
 
  1.4.2 ศึกษาโครงสร้างฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง  
 คณะท่ีปรึกษาจะศึกษาโครงสร้างฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง เพื่อให้การเก็บขอ้มูลเป็นไปตาม
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งรองรับการน าเขา้สู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทางไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และแสดงผล
ในโปรแกรม Road Net ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ประกอบดว้ย โครงสร้างตาราง ประเภทขอ้มูลฟีเจอร์ท่ี
ใชใ้นการจดัเก็บ (Simple Feature) ประเภทขอ้มูลอรรถาธิบายท่ีใชใ้นการจดัเก็บ (Data Type) โครงสร้าง
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ตารางส าหรับจดัเก็บขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง (Asset View) การก าหนด File Directory ใน
การจดัเก็บขอ้มูลภาพตน้ฉบบั ฯลฯ เป็นตน้ 
 
 1.4.3 การส ารวจสภาพทาง 
 1.  ขอ้มูลส ารวจดว้ยชุดเคร่ืองเลเซอร์ 
 คณะท่ีปรึกษาจะท าการส ารวจสภาพความเสียหายของผิวลาดยางลาดยาง ผิวคอนกรีต และสภาพ
ภายในเขตทาง โดยใชย้านพาหนะท่ีติดตั้งอุปกรณ์ส ารวจดว้ยชุดเคร่ืองมือเลเซอร์ ตามมาตรฐาน ASTM 
หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 7 ตวั โดยท าการตรวจวดัสภาพผิวทางทุก 25 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า และ
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัเคร่ืองระบุต าแหน่ง โดยใชส้ัญญาณดาวเทียม GPS ท าการบอกพิกดัต าแหน่ง
แบบ DGPS (Differential Global Positioning System) ท่ีความเร็วแปรเปล่ียนตามสภาพจราจร ให้ความ
ละเอียดถูกตอ้งในระดบั ± 2 เมตร พร้อมบนัทึกพิกดัแบบภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) 
ทศนิยมอยา่งนอ้ย 6 ต าแหน่ง บนพื้นหลกัฐานอา้งอิง WGS84 ซ่ึงค่าพิกดัน้ีตอ้งสามารถน าไปค านวณเป็น
ระยะทางตามสายทางได ้

2. ขอ้มูลภาพถ่ายสภาพผวิทาง 
คณะท่ีปรึกษาจะท าการถ่ายภาพผิวทาง โดยใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอหรือภาพน่ิงท่ีสามารถน ามา

ประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นภาพเคล่ือนไหวได ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ความละเอียดของภาพท่ีเหมาะสมและสามารถเก็บภาพไดค้มชดัในสภาวะแสงนอ้ยถึงนอ้ยมาก

ได ้
 สามารถเก็บขอ้มูลสภาพผวิทาง ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องจราจร 
 ภาพวดีีโอท่ีได ้ตอ้งสามารถเล่นกลบั (Playback) สัมพนัธ์กบัต าแหน่งระยะทางบนสายทางได ้

 
3.   ขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง 
คณะท่ีปรึกษาจะท าการถ่ายภาพถนนและพื้นท่ีภายในเขตทาง โดยใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอหรือ

ภาพน่ิงท่ีสามารถน ามาประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นภาพเคล่ือนไหวได ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ความละเอียดของภาพท่ีเหมาะสม และสามารถเก็บภาพไดค้มชัดในสภาวะแสงน้อยถึงน้อย

มากได ้
 สามารถเก็บขอ้มูลสภาพผิวทาง ครอบคลุมถึงผิวจราจร ไหล่ทาง ป้ายจราจร ราวกนัอนัตราย 

ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัต่าง ๆ และทรัพยสิ์นทาง
หลวงอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายในระยะห่างจากขอบผวิทางออกไปไม่นอ้ยกวา่ 25 เมตร  

 ภาพวดีีโอท่ีได ้ตอ้งสามารถเล่นกลบั (Playback) สัมพนัธ์กบัต าแหน่งระยะทางบนสายทางได ้
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4. ขอ้มูลต าแหน่ง Event 
คณะท่ีปรึกษาจะท าการเก็บขอ้มูลต าแหน่ง Event โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 คณะท่ีปรึกษาจะท าการส ารวจปรับปรุงขอ้มูลต าแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์ของหลกักิโลเมตร ท่อ
ลอด และสะพาน ในเส้นทางท่ีด าเนินการส ารวจใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

 คณะท่ีปรึกษาจะท าการส ารวจขอ้มูลทางแยกหลกัในเส้นทางส ารวจ พร้อมปรับปรุงโปรแกรม
สารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Road Net) ให้สามารถรองรับขอ้มูลและแสดงผลของทางแยก
หลกัได ้

 
 1.4.4 การประมวลผลขอ้มูล 
 คณะท่ีปรึกษาจะท าการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ อยา่งนอ้ยตามท่ีมีในฐานขอ้มูลกลาง
งานบ ารุงทาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การประมวลผลขอ้มูลจากชุดเคร่ืองมือเลเซอร์โดยใชโ้ปรแกรม Hawkeye Processing Toolkit 
ประกอบดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ขอ้มูลความลึกร่องลอ้ (Rutting) เฉพาะสายทางท่ีเป็นผวิลาดยาง จะท าการค านวณทุกระยะ 
25 เมตร หรือนอ้ยกวา่ 

 ขอ้มูลดชันีความขรุขระสากล (IRI) จะท าการค านวณทุกระยะ 25 เมตร หรือนอ้ยกวา่ 
 ขอ้มูลความหยาบเฉล่ียของพื้นผิวทาง (MPD Texture Depth, ETD Texture Depth) จะท า

การค านวณทุกระยะ 25 เมตร หรือนอ้ยกวา่ 
 

2. การประมวลผลขอ้มูลสภาพผวิทาง ประกอบดว้ย 
 การประมวลผลขอ้มูลความเสียหายของถนนผวิลาดยางดว้ยโปรแกรม POP  
o คณะท่ีปรึกษาจะประเมินปริมาณความเสียหายประเภทต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนถนนผิว

ลาดยางจากภาพถ่ายในขอ้ 1.4.3 ขอ้ 2  ประกอบดว้ย รอยแตก รอยปะ หลุมบ่อ ฯลฯ 
เป็นตน้  ซ่ึงขอ้มูลประเภทและปริมาณความเสียหาย จะถูกบนัทึกโดยอา้งอิงกบัพิกดั
ทางภูมิศาสตร์ และใชโ้ปรแกรม POP ช่วยในการประเมินดว้ยผูช้  านาญการ  

 การประมวลผลขอ้มูลความเสียหายของถนนผวิคอนกรีตดว้ยโปรแกรม POP  
o คณะท่ีปรึกษาจะประเมินปริมาณความเสียหายประเภทต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนถนนผิว

คอนกรีต จากภาพถ่ายในขอ้ 1.4.3 ขอ้ 2  ประกอบดว้ย รอยแตก ความเสียหายบริเวณ
รอยต่อ (Joint Distress) ตามขวาง ตามยาว และรอยต่อระหวา่งแผน่คอนกรีตกบัไหล่
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ทาง ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลประเภทและปริมาณความเสียหาย จะถูกบนัทึกโดยอา้งอิง
กบัพิกดัทางภูมิศาสตร์ และใชโ้ปรแกรม POP ช่วยในการประเมินดว้ยผูช้  านาญการ  

 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมวลผล/วิเคราะห์ขอ้มูลความเสียหายของผิวลาด
ยางและผวิคอนกรีต จากโปรแกรม POP  
o คณะท่ีปรึกษาจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลความเสียหายของผิวลาดยาง

และผวิคอนกรีต  โดยเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหายในโปรแกรม POP กบั
ความเสียหายจากโปรแกรม Duroi และโปรแกรม Hawkeye Processing Toolkit ท่ีได้
จากชุดเคร่ืองมือเลเซอร์ในขอ้ 1.4.4 ขอ้ 1 หากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีปรึกษา
จะตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้ง พร้อมทั้งจดัท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
 

3. การประมวลผลขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง 
คณะท่ีปรึกษาจะท าการประมวลผลขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง ท่ีมีความละเอียด 800 x 

600 pixel ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือดีกวา่ พร้อมค าอธิบายขอ้ความ ท่ีส านกับริหารบ ารุงทาง กรมทาง
หลวงก าหนด ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

1) หมายเลขทางหลวง และหมายเลขตอนควบคุม 
2) ช่ือตอนควบคุม 
3) ต าแหน่งของภาพ ระบุเป็นหลกักิโลเมตร 
4) วนัท่ีส ารวจ 
5) ลิขสิทธ์ิขอ้มูลภาพ ส านกับริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง 

 
1.4.5   การจดัท าและน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง  
1.   จดัท าข้อมูลการส ารวจสภาพทางในรูปแบบของแผนท่ี (GIS) ท่ีปรึกษาจะน าเขา้ชุดข้อมูล 

ดงัต่อไปน้ี 
 ความลึกร่องลอ้ 
 ดชันีความขรุขระสากล 
 ความหยาบของผวิทาง 
 ภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง ทุก ๆ 25 เมตร  
 Event  
 ขอ้มูลทางแยกหลกั 
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 ประเภทและปริมาณความเสียหาย (Distress) จากโปรแกรม  POP 
 ประเภทเส้น (Line String) ไดแ้ก่ ขอ้มูลโครงข่ายท่ีไดจ้ากการส ารวจแสดงแนวเส้นทางท่ี

วิง่รถส ารวจจริงในระดบัช่องจราจร (Lane Base) 
 

โดยข้อมูลข้างตน้ต้องสามารถระบุต าแหน่งแบบสัมพทัธ์ (Relative Location) หรือแบบหลัก
กิโลเมตรตามระบบทะเบียนทางหลวงปัจจุบนัท่ีใชอ้า้งอิงขณะท าการส ารวจ 

2.   การตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลต าแหน่งเทียบกบัแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม ท่ีปรึกษาตอ้งท า
การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ปริมาณขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจผา่นโปรแกรม Road Net โดยมี
การประเมินความถูกตอ้งเชิงต าแหน่งอยา่งมีระบบ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีมี
ความน่าเช่ือถือในระดบัสากล เช่น ขอ้มูลภาพดาวเทียมไทยโชต (รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร) ฯลฯ เป็น
ตน้ โดยท าการสุ่มตรวจจากส านกังานทางหลวงอยา่งละ 2 พื้นท่ีตวัอยา่ง 

3.  คณะท่ีปรึกษาจะน าเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและประมวลผลตามขอ้  1.4.3 ถึง 1.4.5 โดย
จดัรูปแบบตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวใ้นฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทางและโปรแกรม Road Net เพื่อใช้
ในการสืบคน้ วเิคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบของแผนท่ี GIS ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ระยะทาง 40,000 กิโลเมตร 
และจะจดัเก็บไวใ้นอุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มูล (Hard disk) อยา่งเป็นระบบ สามารถคน้หาขอ้มูลภาพตน้ฉบบัได้
ง่ายจากเคร่ืองแม่ข่ายของส านกับริหารบ ารุงทาง 

4.  คณะท่ีปรึกษาจะน าเขา้ขอ้มูลปริมาณจราจรปีล่าสุดของส านกัอ านวยความปลอดภยั ในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบของส านกังานทางหลวงตามขอ้ 1.4.1 เขา้สู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง เพื่อสามารถ
สืบคน้และน าเสนอไดใ้นโปรแกรม Road Net 

 
 1.4.6    การจดัท าแผนงานบ ารุงทาง 
 คณะท่ีปรึกษาจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม TPMS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท า
แผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง ท่ีเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียด 
ประกอบดว้ย 

1. การจดัท าแผนงานบ ารุงทางถนนผวิลาดยาง 
 แผนงานกิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวงประจ าปี คณะท่ีปรึกษาจะวิเคราะห์วิธีซ่อมบ ารุง

จากขอ้มูลท่ีด าเนินการตามขอ้ 1.4.3  ถึง 1.4.5  และขอ้มูลสภาพความเสียหายของทางหลวง
ผิวลาดยางลาดยางจากฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทางด้วยโปรแกรม TPMS พร้อมจดัท า
แผนงานบ ารุงทางประจ าปีในระดับความละเอียดทุก 1 กิโลเมตร (แบบไม่จ  ากัด
งบประมาณ) และแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง (แผนงานเบ้ืองตน้) โดยเลือกกิจกรรมให้
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เหมาะสมกับการไปปฏิบติังานจริงของกรมทางหลวง โดยจดัท ารายงานสรุปผลการ
วเิคราะห์เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประเทศ ระดบัส านกังานทางหลวง และระดบัแขวงทาง
หลวง 

 แผนงานกิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ คณะท่ีปรึกษาจะวิเคราะห์การจดัสรร
งบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาทางในระยะยาวดว้ยโปรแกรมTPMS เพื่อใช้ในการ
วางแผนในระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 ปี การวเิคราะห์ตอ้งประกอบดว้ย การจดัสรรงบประมาณ
แบบไม่จ  ากดั แบบจ ากดั และแผนก าหนดดชันีค่า IRI ให้ไม่เกินค่าท่ีก าหนด พร้อมท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าความเสียหายท่ีเพิ่มข้ึน ค่าใชจ่้าย
ในการใช้รถ ฯลฯ เป็นต้น โดยจดัท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดบัประเทศ ระดบัส านกังานทางหลวง และระดบัแขวงทางหลวง 
 

2. การจดัท าแผนงานบ ารุงทางถนนผวิคอนกรีต 
 แผนงานกิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวงประจ าปี คณะท่ีปรึกษาจะวิเคราะห์วิธีซ่อมบ ารุง

จากขอ้มูลท่ีไดด้ าเนินการตามขอ้ 1.4.3   ถึง 1.4.5 และขอ้มูลสภาพความเสียหายของทาง
หลวงผิวคอนกรีตจากฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทางด้วยโปรแกรม  TPMS พร้อมจดัท า
แผนงานบ ารุงทางประจ าปีในระดับความละเอียดทุก 1 กิโลเมตร (แบบไม่จ  ากัด
งบประมาณ) และแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง (แผนงานเบ้ืองตน้) โดยเลือกกิจกรรม
บ ารุงรักษาทางให้เหมะสมกบัการไปปฏิบติังานจริงของกรมทางหลวง โดยจดัท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประเทศ ระดบัส านกังานทางหลวง และ
ระดบัแขวงทางหลวง 

 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 คณะท่ีปรึกษาจะด าเนินงาน “โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวลาดยางและผิว
คอนกรีต” ตามผงัขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัรูปท่ี 1 สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ศึกษาขอบเขตของงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และวางแผน
ด าเนินงานโครงการ 

2. จดัเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย การจดัเตรียมเอกสาร การติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส ารวจ รวมถึงการอบรมบุคลากร 

3. วางแผนการส ารวจ โดยขอความเห็นชอบจากส านกังานทางหลวง 1 – 18 ในการก าหนดสาย
ทางท่ีจะท าการส ารวจซ่ึงไม่รวมพื้นท่ีในเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้าม พ.ร.บ. รักษาความ
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มัน่คงภายใน ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 4 อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 
ไดแ้ก่ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ และอ าเภอสะบา้ยอ้ย  

4. ส ารวจสภาพความเสียหายบนทางผิวลาดยางและผิวคอนกรีตเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 40,000 
กิโลเมตร (ระยะทางส ารวจจริง) ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านกังานทางหลวง 1 –18 ซ่ึงไม่
รวมพื้นท่ีในเขต 3 จงัหวดัชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ. รักษาความมัน่คงภายใน ได้แก่ จงัหวดั
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 4 อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอเทพา อ าเภอนา
ทวี อ าเภอจะนะ และอ าเภอสะบา้ยอ้ย พร้อมส ารวจต าแหน่งพิกดัหลกักิโลเมตรทุกกิโลเมตร 
ท่อลอด สะพาน และจุดตดัทางแยก บนสายทางท่ีท าการส ารวจ 

5. ศึกษาโครงสร้างฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบท่ี
สอดคล้อง รองรับการน าเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางงานบ ารุงทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และ
แสดงผลในโปรแกรม Road Net ครบถว้นสมบูรณ์ 

6. วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพความเสียหาย ประกอบดว้ย ดชันีความขรุขระสากล ค่าร่องลอ้ ค่าความลึก
ของพื้นผวิทาง และขอ้มูลสภาพความเสียหายของผวิทาง ทุกระยะ 25 เมตร  

7. น าเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ ตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระบบฐานขอ้มูลกลาง (Central 
Road Database) ของส านักบริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง และจดัเตรียมบญัชีสายทางใน
ระดบัทุก 1 กิโลเมตร พร้อมตอนควบคุมยอ่ย ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าเขา้วิเคราะห์ไดด้ว้ย
โปรแกรม TPMS  

8. จดัท าแผนซ่อมบ ารุงดว้ยระบบ TPMS โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบบริหารบ ารุงทาง 
TPMS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง ประกอบด้วย แผนงาน
กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวงประจ าปีและแผนงานกิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวงเชิงกลยทุธ์ 
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รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1.6  ผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามรายงานข้อก าหนด (Terms of Reference) 
 

1.6.1  ขอ้ก าหนดท่ี 4.1 พื้นท่ีส ารวจ   
ท่ีปรึกษาได้ท าการส ารวจสภาพทาง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 40,000 กิโลเมตร ในพื้นท่ีความ

รับผิดชอบของส านักงานทางหลวงท่ี 1 - 18 รวมระยะทาง 41,265.391 กิโลเมตร แบ่งเป็นผิวลาดยาง
ระยะทาง 38,431.605 กิโลเมตร และผวิคอนกรีตระยะทาง 2,833.786 กิโลเมตร  

 
1.6.2  ขอ้ก าหนดท่ี 4.2 ศึกษาโครงสร้างฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง  
ท่ีปรึกษาไดศึ้กษาโครงสร้างฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง และแสดงผลในโปรแกรม Road Net ได้

อย่างครบถว้น เป็นระยะทางรวม 41,112.363 กิโลเมตร รายละเอียดแสดงไวใ้นบทท่ี 5 เร่ืองการน าเขา้
ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง ของรายงานสุดทา้ย (Final Report) 

 
1.6.3  ขอ้ก าหนดท่ี 4.3 การส ารวจสภาพทาง  
ท่ีปรึกษาส ารวจสภาพทาง และวิเคราะห์ความเสียหายของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต รายละเอียด

แสดงไวใ้นบทท่ี 3 เร่ืองการวิเคราะห์ความเสียหายของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต ของรายงานสุดทา้ย 
(Final Report) ดงัน้ี 

 ขอ้ก าหนดท่ี 4.3.1 ขอ้มูลส ารวจดว้ยชุดเคร่ืองมือเลเซอร์  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.3.2 ขอ้มูลภาพถ่ายสภาพผวิทาง  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.3.3 ขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.3.4 ขอ้มูลต าแหน่ง Event   

 
1.6.4  ขอ้ก าหนดท่ี 4.4 การประมวลผลขอ้มูล  
ท่ีปรึกษาไดป้ระมวลผลขอ้มูล รายละเอียดแสดงไวใ้นบทท่ี 3 เร่ืองการวิเคราะห์ความเสียหายของ

ผวิลาดยางและผวิคอนกรีต ของรายงานสุดทา้ย (Final Report) ดงัน้ี 
 ข้อก าหนดท่ี 4.4.1 การประมวลผลข้อมูลส ารวจด้วยชุดเคร่ืองมือเลเซอร์ โดยโปรแกรม  

Hawkeye Processing Toolkit   
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.4.2 การประมวลขอ้มูลภาพถ่ายสภาพผิวทาง โดยโปรแกรม POP ผิวลาดยาง

และผวิคอนกรีต  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.4.3 การประมวลผลขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทาง 
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1.6.5  ขอ้ก าหนดท่ี 4.5 การจดัท าและน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุง  
ท่ีปรึกษาไดจ้ดัท าและน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุง รายละเอียดแสดงไวใ้นบทท่ี 5 เร่ือง

การน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุงทาง ของรายงานสุดทา้ย (Final Report) ดงัน้ี 
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.5.1 จดัท าขอ้มูลการส ารวจสภาพทางในรูปแบบของแผนท่ี (GIS)  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลต าแหน่งเทียบกบัแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม  
 ขอ้ก าหนดท่ี 4.5.3 ท่ีปรึกษาตอ้งท าการน าเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและประมวลผล ตาม

ขอ้ 4.3 ถึง 4.5 แสดงรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 5 เร่ืองการน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางงานบ ารุง
ทาง  

 
1.6.6  การจดัท าแผนงานบ ารุงทาง  
ท่ีปรึกษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมTPMS เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนงาน

บ ารุงรักษาทางหลวง  
 

2.  การส ารวจสภาพความเสียหายของผวิลาดยางและผวิคอนกรีต 
 
2.1 การส ารวจสภาพความเสียหายของทาง 
 คณะท่ีปรึกษาท าการส ารวจสภาพทาง ตามรายการขอ้ก าหนดของกรมทางหลวงบนทางผิวลาดยาง
และผิวคอนกรีต เป็นระยะทางส ารวจไม่น้อยกว่า 40,000 กิโลเมตรในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
ส านกังานทางหลวงท่ี 1 – 18 ซ่ึงไม่รวมพื้นท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้าม พ.ร.บ. รักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึง 4 อ  าเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ และอ าเภอสะบา้ยอ้ย ดงัรูปท่ี 2 และ 3 
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รูปที ่2 แผนการส ารวจของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 
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รูปที ่3 ต าแหน่งส านกังานทางหลวงท่ี 1 – 18 
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 สรุปขั้นตอนการส ารวจไดด้งัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที ่4 สรุปขั้นตอนการส ารวจ 
 
 คณะท่ีปรึกษาท าการส ารวจและเก็บต าแหน่งพิกัดของถาวรวตัถุและสถานท่ีตั้ งหน่วยงาน 
ดงัต่อไปน้ี 

 หลกักิโลเมตร เก็บต าแหน่งพิกดัหลกักิโลเมตรท่ีตั้งบนเส้นทางส ารวจ 
 ท่อลอด เก็บต าแหน่งพิกดัของท่อลอดตลอดเส้นทางส ารวจ 
 สะพาน เก็บต าแหน่งพิกดัของสะพานตลอดเส้นทางส ารวจ 
 สถานท่ีตั้งหน่วยงานของกรมทางหลวง ประกอบดว้ย 
o ส านกังานทางหลวงท่ี 1 – 18 
o ศูนยส์ร้างทางในพื้นท่ี 
o ศูนยส์ร้างและบูรณะสะพานในพื้นท่ี 
o แขวงทางหลวงในสังกดั 
o หมวดทางหลวงในสังกดั 

 จุดตดัทางแยกหลกั เก็บต าแหน่งพิกดั ช่ือสามญั และช่ือทอ้งถ่ิน 
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2.2    การส ารวจลกัษณะความเสียหายของผวิทาง 
 ลกัษณะความเสียหายท่ีไดจ้ากการส ารวจผวิทาง แบ่งออกเป็น 

1) ลกัษณะความเสียหายท่ีไดจ้ากการส ารวจบนทางผวิลาดยาง ประกอบดว้ย 
 ค่าดชันีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) คือ ค่าท่ีถูกใช้เป็น

มาตรฐานในการวดัค่าความเรียบของผิวถนน เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของผิวทาง 
เน่ืองจากส่งผลต่อคุณภาพการขบัข่ียานพาหนะ 

 ค่าร่องลอ้ (Wheel Track Rutting) คือ ความเสียหายท่ีเกิดจากการเสียรูปอยา่งถาวรบนผิว
ทาง เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น น ้ าหนกับรรทุกเกินขนาด ความบกพร่องของชั้นพื้นทาง 
ฯลฯ เป็นตน้ 

 ค่าความหยาบของพื้นผิวถนน (Texture Depth) คือ ค่าความหยาบของพื้นผิวถนน ถา้มีค่า
ความหยาบท่ีดีจะส่งผลต่อความปลอดภยัในการล่ืนไถลของล้อรถ โดยใช้การวดัด้วย
ระบบเซ็นเซอร์ (Mean Profile Depth, MPD) 

 ความเสียหายท่ีผวิทาง ไดแ้ก่ ชนิดและปริมาณการแตกร้าว หลุมบ่อ การหลุดร่อน และรอย
ปะซ่อม ซ่ึงข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหาย จะถูกบันทึกอ้างอิงกับพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ทั้งน้ี การประมวลผลขอ้มูลความเสียหาย จะใช้โปรแกรม POP ช่วยในการ
ประเมินโดยผูช้  านาญการ 
 

2) ลกัษณะความเสียหายท่ีไดจ้ากการส ารวจบนผวิคอนกรีต ประกอบดว้ย 
 ค่าดชันีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) 
 ขอ้มูลความหยาบเฉล่ียของพื้นผวิทาง (MPD Texture Depth, ETD Texture Depth) 
 ความเสียหายจากภาพถ่ายผิวทาง ได้แก่ รอยแตก ความเสียหายบริเวณรอยต่อ (Joint 

Distress) ของรอยต่อตามขวาง รอยต่อตามยาว และรอยต่อระหวา่งแผน่คอนกรีตกบัไหล่
ทาง 

 
2.3 สรุประยะทางส ารวจ 
 ท่ีปรึกษาสรุประยะทางท่ีจะท าการส ารวจจากการวางแผนของส านกังานทางหลวง 18 ส านกังาน 
ดงัตารางท่ี 1 และสรุประยะทางส ารวจจริงผิวทางลาดยางและผิวคอนกรีตของส านกังานทางหลวง 18 
ส านกังาน รวมทั้งส้ิน 41,265.391 กิโลเมตร ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด (TOR) ของทางกรม
ทางหลวง  
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 ทั้งน้ี สามารถสรุประยะทางถนนกรมทางหลวงทั้งประเทศ จากการส ารวจปี 2557 และปี 2558 ผิว
ลาดยางและผวิคอนกรีต ไดด้งัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่1 ระยะทางท่ีจะท าการส ารวจทั้ง 18 ส านกังานทางหลวง 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางทีจ่ะส ารวจ
ผวิลาดยาง (กโิลเมตร) 

ระยะทางทีจ่ะส ารวจ 
ผวิคอนกรีต (กิโลเมตร) 

รวม 
(กโิลเมตร) 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,464.510 391.370 3,855.880 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,929.364 18.546 2,947.910 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,912.435 28.576 1,941.011 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,412.198 16.342 1,428.540 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,814.916 135.054 2,949.970 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,035.574 0.316 2,035.890 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,053.017 220.154 2,273.171 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,633.331 1.200 1,634.531 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,260.976 5.297 2,266.273 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 2,969.666 122.571 3,092.237 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,676.474 163.926 2,840.400 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,065.265 664.685 3,729.950 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,300.090 927.537 2,227.626 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,814.834 56.766 1,871.600 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,320.057 128.103 1,448.160 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,429.506 127.454 2,556.960 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 994.495 0.000 994.495 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 878.292 42.978 921.270 

รวม 38,068.432 3,050.875 41,016.870 
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ตารางที ่2 ระยะทางท่ีส ารวจไดจ้ริง ของทั้ง 18 ส านกังานทางหลวง 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจจริง 
ผวิลาดยาง (กโิลเมตร) 

ระยะทางส ารวจจริง 
ผวิคอนกรีต (กิโลเมตร) 

รวม 
(กโิลเมตร) 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,267.011 369.248 3,636.259 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,911.363 47.757 2,959.120 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,916.348 8.670 1,925.018 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,442.769 23.612 1,466.381 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,743.141 112.483 2,855.624 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,026.475 1.840 2,028.315 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,261.419 101.665 2,363.084 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,626.716 1.200 1,627.916 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,303.200 6.258 2,309.458 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,121.090 106.355 3,227.445 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,571.321 207.990 2,779.311 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,190.321 592.995 3,783.316 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,284.666 917.375 2,202.041 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,857.294 77.476 1,934.770 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,325.296 121.003 1,446.299 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,468.391 109.991 2,578.382 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 0 1,052.899 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,061.885 27.868 1,089.753 

รวม 38,431.605 2,833.786 41,265.391 

ร้อยละจากระยะทาง
ส ารวจตามแผนทั้งหมด 
(41,016.870 กโิลเมตร) 

100.622 

หมายเหตุ: ผลการส ารวจสภาพทาง ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 
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ตารางที ่3 ระยะทางถนนกรมทางหลวงทั้งประเทศ จากการส ารวจปี 2557 และปี 2558 ผวิลาดยางและผวิคอนกรีต 

แขวงทางหลวง 

ระยะทางตามตอน
ควบคุม 

(กโิลเมตร) 

โครงการปี 2557 

(กโิลเมตร) 

โครงการปี 2558 

(กโิลเมตร) 

รวมโครงการทีส่ ารวจปี 2557 และ 2558  

(กโิลเมตร) 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,813.111 537.370 806.805 3,073.439 3,636.259 3,610.809 4,443.064 

ส านกังานทางหลวงท่ี 2 3,734.169 1,010.246 1,196.393 2,690.538 2,959.120 3,700.784 4,155.513 

ส านกังานทางหลวงท่ี 3 2,925.208 1,120.970 1,556.586 1,804.238 1,925.018 2,925.208 3,481.604 

ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,815.05 433.785 737.573 1,353.81 1,466.381 1,787.595 2,203.954 

ส านกังานทางหลวงท่ี 5 3,321.985 670.848 940.69 2,624.412 2,855.624 3,295.260 3,796.314 

ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,783.137 884.500 1,122.099 1,898.402 2,028.315 2,782.902 3,150.414 

ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,821.164 723.370 1,169.400 2,097.794 2,363.084 2,821.164 3,532.484 

ส านกังานทางหลวงท่ี 8 2,147.765 718.469 1,011.355 1,426.296 1,627.916 2,144.765 2,639.271 

ส านกังานทางหลวงท่ี 9 3,446.92 1,308.851 1,833.452 2,129.935 2,309.456 3,438.786 4,142.908 

ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,737.172 959.309 1,712.098 2,764.600 3,227.445 3,723.909 4,939.543 
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แขวงทางหลวง 

ระยะทางตามตอน
ควบคุม 

(กโิลเมตร) 

โครงการปี 2557 

(กโิลเมตร) 

โครงการปี 2558 

(กโิลเมตร) 

รวมโครงการทีส่ ารวจปี 2557 และ 2558  

(กโิลเมตร) 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ระยะทางตาม
ตอนควบคุม 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางทีส่ ารวจ 

ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,984.056 697.654 1,320.552 2,263.255 2,779.311 2,960.909 4,099.863 

ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,325.253 287.737 399.147 3,026.252 3,783.316 3,313.989 4,182.463 

ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,844.393 420.417 754.158 1,412.476 2,202.041 1,832.893 2,956.199 

ส านกังานทางหลวงท่ี 14 2,569.410 818.730 1,451.623 1,715.106 1,934.770 2,533.836 3,386.393 

ส านกังานทางหลวงท่ี 15 2,242.216 984.933 1,884.165 1,257.283 1,446.299 2,242.216 3,330.464 

ส านกังานทางหลวงท่ี 16 3,120.997 1,058.021 1,872.652 2,040.239 2,578.382 3,098.260 4,451.034 

ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,635.406 735.453 1,377.966 897.753 1052.899 1,633.206 2,430.865 

ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,401.954 439.056 853.112 754.371 1,089.753 1,193.427 1,942.865 

ระยะทางรวม (กโิลเมตร) 49,669.366 13,809.719 21,999.826 35,230.199 41,265.391 49,039.918 63,265.217 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
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2.4 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ท่ีปรึกษาไดร้วบรวมปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. สภาพอากาศ เน่ืองจากช่วงส ารวจเป็นฤดูฝน จึงท าให้ฝนตกในบางพื้นฝนตกท่ีติดต่อกนัหลาย

วนั  ท าให้ไม่สามารถส ารวจต่อได ้หรือส ารวจไม่แลว้เสร็จตามแผน ซ่ึงแนวทางการแกไ้ข คือ 
รอจนกวา่ฝนหยดุตกและพื้นผวิถนนแหง้ จึงจะท าการส ารวจต่อได ้

2. การปฏิบติังานหนา้งาน ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแผนการส ารวจ 
1) สายทางติดก่อสร้างและการซ่อมสายทางช ารุด ซ่ึงในบางสายทางมีการก่อสร้างถนน ท าให้

รถไม่สามารถวิ่งส ารวจได ้ ส่งผลให้การส ารวจล่าช้า ซ่ึงแนวทางแกไ้ข คือ ประสานกบั
ทางเจา้หนา้ท่ีแขวงทางหลวงเพื่อหาสายทางทดแทน ในสายทางท่ีมีการก่อสร้าง 

2) สายทางช ารุดเสียหาย ประกอบดว้ย ทางหลวงหมายเลข 3501 0200 (โผงเผง-วดัตะกู) ช่วง
กิโลเมตรท่ี 25+000 ถึง 26+000 และทางหลวงหมายเลข 3304 0100 (บา้นโพธ์ิ-แปลงยาว) 
ช่วงกิโลเมตรท่ี 12+000 ถึง 13+000 ซ่ึงแนวทางแกไ้ข คือ ประสานกบัทางเจา้หนา้ท่ีแขวง
ทางหลวงเพื่อหาสายทางทดแทน 

3. การส ารวจใตส้ะพาน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3701 0200 หมายเลข 3702 0200 หมายเลข 
3901 0700 และหมายเลข 3902 0700 พบวา่รถส ารวจมีความสูงมากกวา่ทางลอดใตส้ะพาน จึง
ไม่สามารถท าการส ารวจใตส้ะพานได ้ซ่ึงแนวทางการแกไ้ข คือ ท่ีปรึกษาไดว้ิ่งส ารวจออ้มเขา้
อีกทางหน่ึง เพื่อใหร้ะยะทางครบ และใชค้วามระมดัระวงัในการขบัลอดใตส้ะพาน 

4. ยางรถส ารวจร่ัว บริเวณทางหลวงหมายเลข 2331 0100 ซ่ึงพื้นท่ีส ารวจมีความลาดชนั ท าให้รถ
เกิดความร้อนสูง และยางร่ัวช่วงลงจากเขา ท าให้การส ารวจล่าช้า ซ่ึงแนวทางแก้ไข คือ ท่ี
ปรึกษาไดท้  าการเปล่ียนยางรถและท าการวดัค่าลมยางทั้ง 4 ล้อใหม่ และตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่
ทั้งหมด เพื่อไม่ใหเ้กิดค่าท่ีผดิพลาด และมีการพกัรถเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความร้อน และเพื่อ
ความปลอดภยั 

5. อุบติัเหตุ เน่ืองจากรถบรรทุกพลิกคว  ่า ท าให้ขวางเส้นทางส ารวจ ท าให้เ กิดความล่าชา้ในการ
ส ารวจ ซ่ึงแนวทางการแกไ้ข คือ ท่ีปรึกษาท าการส ารวจสายทางท่ีอยูใ่นพื้นใกลเ้คียงก่อน แลว้
กลบัมาส ารวจสายทางท่ีเกิดอุบติัเหตุภายหลงั 

6. สายทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระบบ  Road Net  โดยสายทางเป็นทางลูกรัง ซ่ึงแนวทางการแกไ้ข 
คือ ประสานกบัทางเจา้หนา้ท่ีแขวงทางหลวงเพื่อหาสายทางทดแทน เพื่อให้ไดร้ะยะทางตามท่ี
วางแผนไว ้
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3.  การวเิคราะห์สภาพความเสียหายของทางผวิลาดยางและคอนกรีต 
สรุปการประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรม Hawkeye Processing Toolkit โปรแกรม POP และ

โปรแกรม Duroi ของสถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะทางรวม 
20,577.167 กิโลเมตร และของสถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระยะทางรวม 20,688.224 
กิโลเมตร ทั้งสองสถาบนัประมวลผลขอ้มูลรวมระยะทางได ้41,265.391 กิโลเมตร ดงัตารางท่ี 4 และ 5 

ค่าความเสียหายต่าง ๆ สรุปไดด้งัตารางท่ี 6 ถึง 10 และระยะทางตามโครงข่ายถนน ตามค่าดชันี
ความขรุขระสากล (IRI) ผวิลาดยางและผวิคอนกรีต สรุปไดด้งัตารางท่ี 11 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่4 สรุปการประมวลผลขอ้มูลถนนกรมทางหลวง ของสถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางผวิลาดยาง 

(กโิลเมตร) 
ระยะทางผวิคอนกรีต 

(กโิลเมตร) 
ระยะทางรวมส ารวจจริง 

(กโิลเมตร) 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม 
Hawkeye Processing Toolkit 

โปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi 
(กโิลเมตร) 

ผลต่าง 
(กโิลเมตร) 

ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,911.363 47.757 2,959.120 2,959.120 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,916.348 8.670 1,925.018 1,925.018 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,026.475 1.840 2,028.315 2,028.315 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,261.419 101.665 2,363.084 2,363.084 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,626.716 1.200 1,627.916 1,627.916 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,303.200 6.258 2,309.458 2,309.458 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,121.090 106.355 3,227.445 3,227.445 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,284.666 917.375 2,202.041 2,202.041 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,857.294 77.476 1,934.770 1,934.770 0 

รวม 19,308.571 1,268.596 20,577.167 20,577.167 0 

ร้อยละ 100 - 
หมายเหตุ: ผลการส ารวจสภาพทาง ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่5 สรุปการประมวลผลขอ้มูลถนนกรมทางหลวง ของสถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางผวิลาดยาง 

(กโิลเมตร) 
ระยะทางผวิคอนกรีต 

(กโิลเมตร) 
ระยะทางรวมส ารวจจริง 

(กโิลเมตร) 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม 
Hawkeye Processing Toolkit 

โปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi 
(กโิลเมตร) 

ผลต่าง 
(กโิลเมตร) 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,267.011 369.248 3,636.259 3,636.259 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,442.769 23.612 1,466.381 1,466.381 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,743.141 112.483 2,855.624 2,855.624 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,571.321 207.990 2,779.311 2,779.311 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,190.321 592.995 3,783.316 3,783.316 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,325.296 121.003 1,446.299 1,446.299 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,468.391 109.991 2,578.382 2,578.382 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 0 1,052.899 1,052.899 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,061.885 27.868 1,089.753 1,089.753 0 

รวม 19,123.034 1,565.190 20,688.224 20,688.224 0 
ร้อยละ 100  

หมายเหตุ: ผลการส ารวจสภาพทาง ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่6 สรุปค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ผวิลาดยาง ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

IRI เฉลีย่ 
(เมตร/กิโลเมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

IRI < 2.5 2.5 ≤ IRI < 3.5 3.5 ≤ IRI < 5 IRI ≥ 5 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,267.011 3.205 1,387.530 937.660 604.695 339.620 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,911.363 2.757 1,647.400 665.660 364.190 235.400 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,916.348 2.763 1,272.983 401.746 159.456 81.781 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,442.769 3.128 673.577 387.386 240.203 141.683 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,743.141 2.563 1,717.809 613.410 285.697 124.757 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,026.475 2.753 1,160.967 491.489 241.270 129.495 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,261.419 2.795 1,260.307 599.358 274.043 129.460 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,626.716 2.645 1,135.893 331.306 114.219 47.185 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,303.200 2.799 1,404.613 526.991 230.465 138.790 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,121.090 2.526 2,046.269 669.442 274.003 126.363 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,571.321 2.705 1,519.450 612.875 287.730 152.235 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,190.321 2.399 2,193.740 648.614 245.567 102.624 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,284.666 3.040 655.502 321.483 178.739 136.203 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,857.294 2.927 969.934 455.398 253.534 172.645 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,325.296 2.614 937.151 227.049 102.925 57.562 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

IRI เฉลีย่ 
(เมตร/กิโลเมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

IRI < 2.5 2.5 ≤ IRI < 3.5 3.5 ≤ IRI < 5 IRI ≥ 5 

ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,468.391 2.473 1,589.782 524.347 229.241 118.966 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 2.616 656.530 236.465 106.485 53.220 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,061.885 2.513 672.760 244.306 98.580 45.830 
รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 38,431.605 - 22,902.197 8,904.985 4,291.042 2,333.819 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่7 สรุปค่าร่องลอ้ ( Wheel Track Rutting) ผวิลาดยาง ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

Rutting เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

Rut < 10 10 ≤ Rut < 15 15 ≤ Rut < 20 Rut ≥ 20 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,267.011 4.365 2,959.505 185.775 71.230 51.495 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,911.363 9.066 2,219.860 302.216 129.883 260.621 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,916.348 4.579 1,813.800 76.268 19.637 8.686 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,442.769 3.576 1,362.730 56.801 12.888 10.530 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,743.141 3.746 2,608.890 91.317 24.298 16.259 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,026.475 4.656 1,890.800 103.790 23.930 11.190 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,261.419 4.745 2,099.850 118.200 30.060 16.120 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,626.716 4.892 1,500.119 97.320 22.068 8.201 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,303.200 5.194 2,127.240 131.680 30.570 11.370 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,121.090 5.276 2,803.350 229.762 64.182 23.712 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,571.321 4.483 2,361.055 148.813 39.952 19.782 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,190.321 3.660 3,002.559 142.711 32.110 11.449 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,284.666 6.348 1,080.742 112.402 46.583 51.058 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,857.294 8.249 1,570.533 178.133 43.586 62.483 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,325.296 4.032 1,235.158 62.503 17.628 9.400 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

Rutting เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

Rut < 10 10 ≤ Rut < 15 15 ≤ Rut < 20 Rut ≥ 20 

ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,468.391 4.251 2,304.295 116.605 28.695 14.435 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 3.996 973.905 63.670 9.530 6.625 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,061.885 4.268 993.958 52.040 11.408 3.898 
รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 38,431.605 - 34,908.349 2,270.006 658.238 597.314 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่8 สรุปค่าความหยาบ (Texture Depth) ของพื้นผิวถนนลาดยาง ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจ 

(กโิลเมตร) 
Texture เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง ค่าความหยาบ (กโิลเมตร) 

MPD < 0.25  0.25 ≤  MPD  ≥ 0.5 ≥ 0.5 
ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,267.011 1.300 0 0 3266.810 

ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,911.363 1.309 9.780 64.970 2836.863 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,916.348 1.225 6.160 0.290 1909.898 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,442.769 1.363 0 0 1442.843 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,743.141 1.230 0 0.030 2743.111 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,026.475 1.208 0.230 0.680 2025.565 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,261.419 1.183 0.060 0.240 2260.309 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,626.716 1.214 0 0 1626.716 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,303.200 1.412 0.080 0.110 2303.010 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,121.090 1.289 0 0 3123.970 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,571.321 1.310 0.130 0.030 2571.104 

ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,190.321 1.157 0.850 0 3188.718 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 1,284.666 1.173 0 0 1284.049 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,857.294 1.237 0 0.030 1857.264 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจ 

(กโิลเมตร) 
Texture เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง ค่าความหยาบ (กโิลเมตร) 

MPD < 0.25  0.25 ≤  MPD  ≥ 0.5 ≥ 0.5 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,325.296 1.307 0 0 1324.690 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,468.391 1.241 0 0 2468.391 

ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 1.383 0 0 1052.710 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,061.885 1.242 0 0 1061.310 

รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 38,431.605 - 17.290 66.380 38,347.331 
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                            สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                Department Of Highways (DOH) 

ตารางที ่9 สรุปค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ผวิคอนกรีต ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

IRI เฉลีย่ 
(เมตร/กิโลเมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

IRI < 2.5 2.5 ≤ IRI < 3.5 3.5 ≤ IRI < 5 IRI ≥ 5 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 369.248 3.300 63.362 152.22 122.734 31.618 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 47.757 4.893 0.667 4.845 24.245 18.789 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 8.670 4.582 1.075 2.155 1.740 3.615 
ส านกังานทางหลวงท่ี 4 23.612 4.950 14.200 6.525 1.600 1.350 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 112.483 3.781 19.381 46.246 38.033 9.357 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 1.840 4.680 0.050 0.050 0.100 0.100 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 101.665 4.555 3.678 19.323 50.681 27.674 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1.200 3.748 0.130 0.080 0.230 0.100 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 6.258 4.784 0.184 0.694 2.841 1.824 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 106.355 3.680 11.306 50.683 33.613 9.772 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 207.990 3.258 76.839 54.028 55.294 23.082 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 592.995 3.346 130.375 263.4 163.875 37.625 
ส านกังานทางหลวงท่ี 13 917.375 3.827 212.99 275.08 278.030 151.280 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 77.476 3.983 8.240 15.759 33.445 16.465 
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ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ 

(กโิลเมตร) 

IRI เฉลีย่ 
(เมตร/กิโลเมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง IRI (กโิลเมตร) 

IRI < 2.5 2.5 ≤ IRI < 3.5 3.5 ≤ IRI < 5 IRI ≥ 5 

ส านกังานทางหลวงท่ี 15 121.003 4.168 5.040 32.360 59.110 24.050 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 109.991 3.740 15.240 44.585 30.325 19.545 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 0 0 0 0 0 0 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 27.868 3.468 6.450 9.425 8.775 3.050 
รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 2,833.786 - 569.207 977.458 904.671 379.296 
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ตารางที ่10 สรุปค่าความหยาบ (Texture Depth) ของพื้นผิวถนนคอนกรีต ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน 

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจ 

(กโิลเมตร) 
Texture เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง ค่าความหยาบ (กโิลเมตร) 

MPD < 0.25  0.25 ≤  MPD  ≥ 0.5 ≥ 0.5 
ส านกังานทางหลวงท่ี 1 369.248 1.111 0 0 369.088 

ส านกังานทางหลวงท่ี 2 47.757 1.122 0 0 47.567 

ส านกังานทางหลวงท่ี 3 8.670 1.120 0 0 8.505 

ส านกังานทางหลวงท่ี 4 23.612 1.167 0 0 23.632 

ส านกังานทางหลวงท่ี 5 112.483 1.025 0 0 112.487 

ส านกังานทางหลวงท่ี 6 1.840 0.977 0 0 0.200 

ส านกังานทางหลวงท่ี 7 101.665 1.152 0 0 101.688 

ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1.200 1.060 0 0 0.600 

ส านกังานทางหลวงท่ี 9 6.258 1.140 0 0 5.541 

ส านกังานทางหลวงท่ี 10 106.355 1.181 0 0 105.880 

ส านกังานทางหลวงท่ี 11 207.990 1.332 0 0 207.966 

ส านกังานทางหลวงท่ี 12 592.995 1.087 0 0 593.124 

ส านกังานทางหลวงท่ี 13 917.375 1.165 0 0 915.821 

ส านกังานทางหลวงท่ี 14 77.476 1.101 0 0 75.284 
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ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจ 

(กโิลเมตร) 
Texture เฉลีย่ 
(มิลลเิมตร) 

ระยะทางแบ่งตามช่วง ค่าความหยาบ (กโิลเมตร) 

MPD < 0.25  0.25 ≤  MPD  ≥ 0.5 ≥ 0.5 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 121.003 1.214 0 0 121.003 

ส านกังานทางหลวงท่ี 16 109.991 1.135 0 0 109.542 

ส านกังานทางหลวงท่ี 17 0 0 0 0 0 

ส านกังานทางหลวงท่ี 18 27.868 1.227 0 0 27.868 

รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 2,833.786 - 0 0 2,825.796 
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ตารางที่ 11 สรุประยะทางตามโครงข่ายถนน ตามค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ผิวลาดยางและผิว
คอนกรีต ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 ส านกังาน  

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทางส ารวจจริง 

(กโิลเมตร) 

ระยะทางตามโครงข่ายถนน ตามค่า IRI ต่าง ๆ 
ของผวิลาดยางและผวิคอนกรีต (กโิลเมตร) 

IRI < 3.5 IRI ≥ 3.5 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,636.259 2,540.772 1,098.667 
ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,959.120 2,318.572 642.620 
ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,925.018 1,677.959 246.592 

ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,466.381 1,081.688 384.836 
ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,855.624 2,396.846 457.844 
ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,028.315 1,652.556 370.965 
ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,363.084 1,882.666 481.858 
ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,627.916 1,467.409 161.734 
ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,309.458 1,932.482 373.920 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,227.445 2,782.700 443.751 
ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,779.311 2,263.192 518.341 
ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,783.316 3,236.129 549.691 

ส านกังานทางหลวงท่ี 13 2,202.041 1,465.055 744.252 
ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,934.770 1,453.332 476.089 
ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,446.299 1,201.600 243.647 
ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,578.382 2,173.954 398.077 
ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 893.000 159.705 
ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,089.753 932.944 156.235 

รวมระยะทาง (กโิลเมตร) 41,265.391 33,352.856 7,908.824 

ร้อยละค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) 80.83 19.17 
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ผลการส ารวจค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ของผิวลาดยางและผิวคอนกรีต โครงการส ารวจปี 
พ.ศ. 2558 จากระยะทางส ารวจทั้งหมด 41,265.391 กิโลเมตร พบวา่ มีระยะทางของถนนท่ีมีค่า IRI นอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 3.5 เมตร/กิโลเมตร เป็นระยะทาง 33,352.856 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80.83 ของ
ระยะทางส ารวจทั้งหมด และพบว่ามีระยะทางของถนนท่ีมีค่า IRI มากกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร เป็น
ระยะทาง 7,908.824 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19.17 ของระยะทางส ารวจทั้งหมด  
 

4.  สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ข้อมูลสภาพผวิทาง 
 ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหายของโปรแกรม POP กบัโปรแกรม Duroi 
แสดงดงัรูปท่ี 5 
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รูปที ่5 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการวเิคราะห์ของโปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi 
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ผลการเปรียบเทียบความเสียหายท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากโปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi  สรุปได้
ดงัน้ี 

1) ค่า IRI นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3.5 เมตร/กิโลเมตร 
 เม่ือตรวจสอบความสอดคล้องด้านการปรากฏรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีความ

สอดคลอ้งกนั (False Positive นอ้ยกวา่ร้อยละ 5) จ านวน 312 สายทาง จาก 1,517 สายทาง คิด
เป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 20.57 

 เม่ือตรวจสอบความสอดคล้องด้านพื้นท่ีรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั (รอยแตกร้าวนอ้ยกวา่ร้อยละ 10) จ านวน 406 สายทาง จาก 1,517 สายทาง คิด
เป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 26.76 

 เม่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งทั้งสองเง่ือนไข พบวา่มีความสอดคลอ้ง 157 สายทาง จาก 1,517
สายทาง คิดเป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 10.34 

 
2) ค่า IRI มากกวา่ 3.5 เมตร/กิโลเมตร 
 เม่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งดา้นการปรากฏรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนั (False Positive นอ้ยกวา่ร้อยละ 5) จ านวน 18 สายทางจาก 301 สายทาง คิดเป็น
ความสอดคลอ้งร้อยละ 5.98 

 เม่ือตรวจสอบความสอดคล้องด้านพื้นท่ีรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั (รอยแตกร้าวนอ้ยกวา่ร้อยละ 10) จ านวน 59 สายทางจาก 301 สายทาง คิดเป็น
ความสอดคลอ้งร้อยละ 19.60 

 เม่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งสองเง่ือนไข พบว่ามีความสอดคลอ้ง 8 สายทาง จาก 301 สาย
ทาง คิดเป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 2.65 
 

3) ค่า IRI ทุกช่วงความเสียหาย 
 เม่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งดา้นการปรากฏรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนั (False Positive นอ้ยกวา่ร้อยละ 5) จ านวน 330 สายทางจาก 1,818 สายทาง คิด
เป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 17.16 

 เม่ือตรวจสอบความสอดคล้องด้านพื้นท่ีรอยแตกร้าว พบว่ามีจ  านวนสายทางท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั (รอยแตกร้าวนอ้ยกวา่ร้อยละ 10) จ านวน 465 สายทางจาก 1,818 สายทาง คิด
เป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 25.58 
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 เม่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งสองเง่ือนไข พบว่ามีความสอดคลอ้ง 165 สายทาง จาก 1,818 
สายทาง คิดเป็นความสอดคลอ้งร้อยละ 9.07 
 
จากผลการวิเคราะห์ พบวา่โปรแกรมทั้งสองจะมีความสอดคลอ้งกนัมากกวา่ เม่ือถนนมีความ
เสียหายน้อยหรือปานกลาง (ค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3.5 เมตร/กิโลเมตร) ทั้งน้ี ผลการ
เปรียบเทียบความเสียหายท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากโปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi ในแต่ละสาย
ทาง  

 
4) การตรวจสอบค่า IRI กบัพื้นท่ีรอยแตกร้าว 
 จากการตรวจสอบค่า IRI กบัพื้นท่ีรอยแตกร้าว พบว่า มีถนนท่ีมีค่า IRI สูง แต่ไม่ปรากฏรอย

แตกร้าวทั้งหมด 31 สายทาง โดยถนนส่วนใหญ่ท่ีไม่ปรากฏรอยแตกร้าว เป็นถนนท่ีมีระยะ
สั้น (ระยะทางน้อยกว่า 1 กิโลเมตร) แต่จะตรวจพบความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ เช่น รอยปะ
ซ่อม การหลุดร่อน ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหค้่า IRI สูง 

 ถนนท่ีมีระยะทางสั้นมาก (ระยะทางนอ้ยกวา่ 500 เมตร) มกัปรากฏค่า IRI มากกวา่ 3.5 เมตร
ต่อกิโลเมตร เน่ืองจากถนนเหล่าน้ี เป็นถนนในชุมชน และถนนบริเวณแยกทางหลวง ท าให้
ส่วนใหญ่เกิดการเสียรูป ส่งผลใหเ้กิดค่า IRI สูง 

 จากการตรวจสอบถนนท่ีมีพื้นท่ีรอยแตกร้าวสูงมาก (มากกว่าร้อยละ 10) พบว่า มีทั้งหมด 40 
สายทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นถนนท่ีมีระยะทางน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และปรากฏความเสียหาย
ตลอดเส้นทาง  
 

5) การตรวจสอบค่าร่องลอ้กบัความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ 
 ค่าร่องลอ้ของถนนทัว่ประเทศ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 69.641 มิลลิเมตร ทั้งน้ีพบวา่ ถนนท่ีมีค่าร่องลอ้

สูง (มากกวา่ 15 มิลลิเมตร) มีจ านวน 29 สายทาง  
o ใน 29 สายทางน้ี เป็นถนนมีค่า IRI สูงกวา่ 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร จ านวน 7 สายทาง เช่น 

สายทาง 1343 0100 มีค่าร่องลอ้เฉล่ียเท่ากบั 15.702 มิลลิเมตร และค่า IRI เท่ากบั 3.502 
เมตรต่อกิโลเมตร  

o ใน 29 สายทางน้ี เป็นถนนมีค่า IRI ต ่ากวา่ 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร จ านวน 22 สายทาง เช่น 
สายทาง 0129 0100 มีค่าร่องลอ้เฉล่ียเท่ากบั 17.539 มิลลิเมตร และค่า IRI เท่ากบั 3.134 
เมตรต่อกิโลเมตร 
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 ถนนท่ีมีค่าร่องลอ้สูง จะปรากฏความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ สูงตามไปดว้ย เน่ืองจากผิวทาง
และโครงสร้างทางเร่ิมเกิดการเสียรูปเน่ืองจากน ้ าหนกับรรทุก ปริมาณจราจร และอายุใช้งาน
ของถนน เช่น สายทาง 1243 0202R และสายทาง 3160 0100R ท่ีปรากฏรอยแตกร้าวมากกวา่
ร้อยละ 3 และการหลุดร่อนมากกวา่ร้อยละ 10  

 ถนนท่ีมีค่าร่องลอ้สูง แต่ไม่ปรากฏความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ มีทั้งหมด 3 สายทาง ไดแ้ก่ สาย
ทาง 1010 0402L สายทาง 1422 0100L และสายทาง 1083 0200L โดยพบว่าสายทาง 1010 
0402L และสายทาง 1422 0100L เป็นถนนท่ีมีระยะสั้น ส่วนสายทาง 1083 0200L เป็นถนนท่ีมี
ผิวทางแบบ Double Surface Treatment ซ่ึงอาจเกิดการเสียรูปเน่ืองจากน ้ าหนกับรรทุก แต่ไม่
ปรากฏรอยแตกร้าว หรือการหลุดร่อน 

 ถนนท่ีมีค่าร่องลอ้ปานกลาง (10 ถึง 15 มิลลิเมตร) จะไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพื้นท่ีรอย
แตกร้าว หรือความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ  

 
ผลการเปรียบเทียบค่าความเสียหายท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากโปรแกรม POP และโปรแกรม Duroi สรุป 

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขได ้ดงัน้ี 
1) กรณีท่ีผูป้ระเมินวดัค่าความเสียหายไดม้ากกวา่ค่าท่ีวดัไดจ้ากโปรแกรม Duroi พบวา่ ผูป้ระเมิน

มีวิธีการวดัค่าความเสียหายท่ีแตกต่างจากโปรแกรม Duroi เล็กน้อย โดยเฉพาะการลากเส้น
กรอบเพื่อท าการวดัพื้นท่ี พบวา่มีขอบเขตท่ีต่างกนั เป็นไปในแนวโนม้ท่ีผูป้ระเมินจะวดัพื้นท่ี
ไดม้ากกวา่การวดัดว้ยโปรแกรม Duroi ซ่ึงหากพบความผิดพลาดในลกัษณะน้ี จะถือวา่การวดั
โดยผูป้ระเมินนั้นมีความถูกตอ้งแลว้ 

2) กรณีท่ีโปรแกรม Duroi วดัปริมาณความเสียหายได้มากกว่า สามารถแบ่งกลุ่มปัญหาตาม
ค่าเฉล่ีย IRI ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มท่ี 1 สายทางท่ีค่าเฉล่ีย IRI นอ้ยกวา่ 3.5 เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ พบวา่ผิวทางส่วน

ใหญ่อยู่ในสภาพดีจนถึงเร่ิมมีความเสียหายเล็กน้อย ท าให้ผูป้ระเมินระบุต าแหน่งของ
ความเสียหายไดแ้ตกต่างจากท่ีโปรแกรม Duroi ตรวจพบ  
o แนวทางแกไ้ข คือ ท าการประเมินซ ้ าในส่วนของสายทางท่ีมีความแตกต่างกนัมาก 

โดยใชก้ารตรวจสอบซ ้ าจากผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม Duroi ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปรับแก ้และเพิ่มความถูกตอ้งในการประเมินได ้ 

 กลุ่มท่ี 2 สายทางท่ีค่าเฉล่ีย IRI ตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ พบวา่ผิวทาง
ส่วนใหญ่เร่ิมมีปริมาณความเสียหายเป็นจ านวนมาก รวมทั้ งเกิดความเสียหายหลาย
ประเภทนอกเหนือจากรอยแตกร้าว เช่น ผิวทางยุบตวัเป็นแอ่ง เกิดหลุมบ่อ ผิวทางหลุด



 สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส านกับริหารบ ารุงทางกรมทางหลวง 
 สถานบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                           Department Of Highways (DOH)  

                    41 

 

 

รายงานย่อส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 
โครงการส ารวจและวเิคราะห์สภาพทางหลวงผวิลาดยางและคอนกรีต 
 

 

ร่อน ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงต าแหน่งท่ีเกิดความเสียหายแต่ละประเภทพร้อมกัน โปรแกรม 
Duroi จะรวมเอาความเสียหายประเภทต่าง ๆ เป็นตวัเดียวกนั แตกต่างจากการวดัโดยผู ้
ประเมิน ยกตวัอย่างเช่น ภาพถ่ายความเสียหายประเภทผิวทางหลุดร่อนโปรแกรม Duroi 
จะรวมกบัความเสียหายแบบรอยแตกร้าวเป็นพื้นท่ี ท าให้เกิดความแตกต่างในการจ าแนก
ประเภทของความเสียหาย แต่โปรแกรมยงัคงสามารถระบุต าแหน่งท่ีตรวจพบไดเ้ช่นเดิม  
o แนวทางแกไ้ข คือ ท าการประเมินซ ้ าในสายทางท่ีขอ้มูลความเสียหายจากผูป้ระเมิน

แตกต่างจากโปรแกรม Duroi เป็นจ านวนมาก โดยเน้นสายทางท่ีมีการระบุต าแหน่ง
บนเฟรมภาพท่ีแตกต่างกนัเป็นหลกั 
 

3) กรณีท่ีโปรแกรม Duroi ตรวจพบความเสียหาย แต่ผูป้ระเมินไม่สามารถตรวจพบตวามเสียหาย
ไดต้ลอดสายทางท่ีท าการประเมิน (กล่าวคือ ปริมาณความเสียหายเป็น 0) ลกัษณะดงักล่าว
สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากโปรแกรมอตัโนมติั Duroi ใชก้ารประมวลผลจากภาพถ่ายผิวทาง
เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงบางกรณี อาจมีการบดบงัจากร่มเงาของตน้ไม ้ท่ีมีจุดสวา่งและมืดสลบักนั 
ท าให้โปรแกรมมองเห็นเป็นรอยแตกได ้หรือกรณีการส ารวจในเขตตวัเมืองท่ีมี Road Mark 
บนผิวถนน ซ่ึงบางคร้ังโปรแกรม Duroi อาจให้ค่าความเสียหายจากขอบหรือรอยแตกของสี
บน Road Mark แทนท่ีรอยแตกบนผวิทางได ้แนวทางดงักล่าว จะแตกต่างจากการใชผู้ป้ระเมิน 
ท่ีดูภาพถ่ายเขตทางประกอบขณะท าการวดัปริมาณความเสียหาย ซ่ึงแก้ไขได้โดยการตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมอตัโนมติั Duroi ให้มีความไวต่อการตรวจจบัให้น้อยลง จากนั้น
จึงเปรียบเทียบเฉพาะต าแหน่งภาพท่ีพบความเสียหายแตกต่างกนัในขั้นตอนการตรวจสอบซ ้ า
อีกคร้ัง 

 
 ทั้งน้ี การตรวจสอบความเสียหายดว้ยโปรแกรม  Duroi ช่วยในการตรวจสอบการประเมินความ
เสียหายด้วยผูเ้ช่ียวชาญจากภาพถ่ายผิวทางได้ โดยเพิ่มการตรวจสอบความถูกตอ้งของผูป้ระเมินด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ยงัเป็นตวัช่วยในการตรวจหารอยแตก ท่ีสายตาของบุคคลไม่สามารถเห็นได ้ 
 อยา่งไรก็ตาม โปรแกรม Duroi น้ี ยงัมีขอ้จ ากดัส าหรับถนนผิวคอนกรีต ท่ีไม่สามารถใชโ้ปรแกรม
น้ีประเมินความเสียหายรอยแตกได้ เน่ืองจากผิวถนนคอนกรีตมีลักษณะเน้ือผิวแตกต่างจากผิว
ถนนลาดยาง นอกจากน้ี ถนนผิวคอนกรีตยงัมีรอยต่อ (Joint) ท่ีเป็นตวัเช่ือมผิวคอนกรีต จึงท าให้
โปรแกรม Duroi ประเมินเป็นความเสียหายรอยแตก ซ่ึงโปรแกรม Duroi เวอร์ชั่นปัจจุบนั (Version 
3.0.5274.41433) ยงัไม่สามารถประเมินความเสียหายของผิวคอนกรีตให้มีความถูกตอ้งได ้ โดยจะตอ้งมี
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การพฒันาโปรแกรม ให้มีความสามารถประเมินความเสียหายประเภทผิวคอนกรีตไดถู้กตอ้งและแม่นย  า
ต่อไป 
 

5.  การน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางงานบ ารุงทาง 
 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพขอ้มูลก่อนการน าเขา้ระบบฐานขอ้มูลกลาง แสดงดงัรูปท่ี 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพขอ้มูลก่อนการน าเขา้ระบบฐานขอ้มูลกลาง 
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 ท่ีปรึกษาได้น าเข้าและปรับปรุงข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจและประมวลผลอย่างถูกต้องและ
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 ขอ้มูลดชันีความขรุขระสากล  
 ขอ้มูลความลึกร่องลอ้  
 ขอ้มูลความหยาบของผวิทาง  
 ขอ้มูลภาพถ่ายถนนและสองขา้งทางทุก 25 เมตร  
 ขอ้มูลจุดตดัทางแยก มีการน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลางทั้งหมด 18,370 จุด ซ่ึงจุดตดัทางแยก

หลกัมีจ านวน 15,700 จุด  
 ขอ้มูลประเภทและปริมาณความเสียหาย (Distress) จากโปรแกรม  POP  
 ขอ้มูลประเภทเส้น (Line String) ไดแ้ก่ ขอ้มูลโครงข่ายท่ีไดจ้ากการส ารวจ แสดงแนว เส้นทาง

ท่ีไดว้ิง่ส ารวจจริงในระดบัช่องจราจร (Lane Base)  
 ขอ้มูล Event ท่ีได้มีการน าเข้าและปรับปรุงจากการส ารวจโครงการน้ี โดยข้อมูลต าแหน่ง 

Event จ านวนขอ้มูลหลกักิโลเมตรทั้งประเทศ ท่ีมีการปรับปรุงและน าเขา้ มีจ  านวน 44,616 
แห่ง จ  านวนขอ้มูลสะพานทั้งประเทศ ท่ีมีการปรับปรุงและน าเขา้ มีจ  านวน 1,946 แห่ง และ
จ านวนขอ้มูลท่อลอด ท่ีมีการปรับปรุงและน าเขา้ มีจ  านวน 10,862 แห่ง 

 
ท่ีปรึกษาไดส้ ารวจ วเิคราะห์ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลผิวทาง ตามมาตรฐานท่ีระบุไว้

ตามรายงานขอ้ก าหนด (Term of Reference) พร้อมจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล และแสดงผลทาง
โปรแกรม Road Net เพื่อใชใ้นการสืบคน้ วิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบของแผนท่ี GIS  ไดเ้ป็น
ระยะทางรวม 41,112.363 กิโลเมตร ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางที ่12 สรุปการน าเขา้ขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูลกลาง ของส านกังานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง  

ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ

(กโิลเมตร) 

ระยะทางน าเข้าข้อมูล (กโิลเมตร) 

ค่าดชันีความขรุขระ
สากล 

ค่าร่องล้อ ค่าความหยาบผิวทาง รอยแตก รูปภาพ วีดโีอ 
ระยะทางน าเข้าข้อมูล
ความเสียหายครบทุก

ประเภท 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 

ส านกังานทางหลวงท่ี 1 3,636.259 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 3,267.01 369.25 

ส านกังานทางหลวงท่ี 2 2,959.120 2,911.36 47.76 2,911.36 47.76 2,911.36 47.76 2,911.36 47.76 2,910.18 47.76 2,910.18 47.76 2,910.18 47.76 

ส านกังานทางหลวงท่ี 3 1,925.018 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 1,916.35 8.67 

ส านกังานทางหลวงท่ี 4 1,466.381 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 1,442.77 23.61 

ส านกังานทางหลวงท่ี 5 2,855.624 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 2,743.14 112.48 

ส านกังานทางหลวงท่ี 6 2,028.315 2,026.48 0.87 2,026.48 0.87 2,026.48 0.87 2,026.48 0.87 2,006.96 0.87 2,006.96 0.87 2,006.96 0.87 

ส านกังานทางหลวงท่ี 7 2,363.084 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 2,230.96 130.63 

ส านกังานทางหลวงท่ี 8 1,627.916 1,627.92 0 1,627.92 0 1,627.92 0 1,627.92 0 1,627.92 0 1,627.92 0 1,627.92 0 

ส านกังานทางหลวงท่ี 9 2,309.458 2,303.20 6.26 2,303.20 6.26 2,303.20 6.26 2,303.20 6.26 2,242.01 6.26 2,242.01 6.26 2,242.01 6.26 

ส านกังานทางหลวงท่ี 10 3,227.445 3,102.20 126.00 3,102.20 126.00 3,102.20 126.00 3,102.20 126.00 3,098.94 126.00 3,098.94 126.00 3,098.94 126.00 

ส านกังานทางหลวงท่ี 11 2,779.311 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 2,571.32 207.99 
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ส านักงานทางหลวง 
ระยะทาง
ส ารวจ

(กโิลเมตร) 

ระยะทางน าเข้าข้อมูล (กโิลเมตร) 

ค่าดชันีความขรุขระ
สากล 

ค่าร่องล้อ ค่าความหยาบผิวทาง รอยแตก รูปภาพ วีดโีอ 
ระยะทางน าเข้าข้อมูล
ความเสียหายครบทุก

ประเภท 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 
ผิวลาดยาง 

ผิว
คอนกรีต 

ผิวลาดยาง 
ผิว

คอนกรีต 

ส านกังานทางหลวงท่ี 12 3,783.316 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 3,190.32 593.00 

ส านกังานทางหลวงท่ี 13 2,202.041 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 1,219.68 950.01 

ส านกังานทางหลวงท่ี 14 1,934.770 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 1,857.30 43.67 

ส านกังานทางหลวงท่ี 15 1,446.299 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 1,325.30 121.00 

ส านกังานทางหลวงท่ี 16 2,578.382 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 2,468.39 109.99 

ส านกังานทางหลวงท่ี 17 1,052.899 1,052.90 0 1,052.90 0 1,052.90 0 1,052.90 0 1,052.90 0 1,052.90 0 1,052.90 0 

ส านกังานทางหลวงท่ี 18 1,089.753 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 1,061.89 27.87 

รวม (กโิลเมตร) 41,265.391 
38,318.47 2,879.05 38,318.47 2,879.05 38,318.47 2,879.05 38,318.47 2,879.05 38,233.31 2,879.05 38,233.31 2,879.05 38,233.31 2,879.05 

41,197.52 41,197.52 41,197.52 41,197.52 41,112.36 41,112.363 41,112.363 

ผลต่าง (ร้อยละ) 99.84 99.84 99.84 99.84 99.63 99.63 99.63 

หมายเหตุ : ท่ีปรึกษาไดน้ าเขา้ขอ้มูลในระบบ Road Net ครบถว้นแลว้ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 
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6.  การจัดท าแผนซ่อมบ ารุงถนนผวิลาดยางและผวิคอนกรีตด้วยระบบ TPMS 
 
6.1 เง่ือนไขการจัดซ่อมบ ารุงถนนผวิลาดยางและผวิคอนกรีต 
 
 6.1.1 เง่ือนไขการจดัซ่อมบ ารุงถนนผวิลาดยาง 
 ท่ีปรึกษาก าหนดเง่ือนไขและเกณฑก์ารซ่อมบ ารุง โดยศึกษาเกณฑ์การซ่อมบ ารุงของระบบ TPMS 
จากโครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวทางลาดยาง  ปี 2557 ส่วนท่ี 1 และ 2 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเกณฑ์การซ่อมบ ารุง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจสภาพความเสียหายของผิวทาง และ
งบประมาณท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยก าหนดวธีิการซ่อมบ ารุงไดเ้ป็น 5 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1) งานซ่อมบ ารุงปกติ 
2) งานฉาบผวิ 
3) งานเสริมผวิหนา 5  เซนติเมตร 
4) งานบ ารุงพิเศษ หรือบูรณะ และปูผวิทางใหม่ หนา 5 เซนติเมตร 
5) งานบ ารุงพิเศษ หรือบูรณะ และปูผวิทางใหม่ หนา 10 เซนติเมตร 
 

 6.1.2 เง่ือนไขการจดัซ่อมบ ารุงถนนผวิคอนกรีต 
 เง่ือนไขการจดัซ่อมบ ารุงถนนผวิคอนกรีต แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

 
 

 



  สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส านกับริหารบ ารุงทางกรมทางหลวง 
   

                    47 

 

 

รายงานย่อส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 
โครงการส ารวจและวเิคราะห์สภาพทางหลวงผวิลาดยางและคอนกรีต 
 

            สถานบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั Department Of Highways (DOH) 

Start

�  High Crack

�  Low Crack     
�  Faulting

�  Joint Seal Damage

IRI > 4.5

Slab 
Replacement**

Slab Sealing**

AC Overlay*

Joint Sealing**

Routine 
Maintenance

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

 
* คือ ซ่อมเตม็พ้ืนท่ีของความเสียหาย 
** คือ ซ่อมเฉพาะแผน่ท่ีเสียหาย 

 
รูปที ่7 ขั้นตอนการพิจารณาวิธีซ่อมบ ารุงผวิทางคอนกรีต 

 
 

6.2 ผลการวเิคราะห์และแผนงานบ ารุงทางด้วยโปรแกรม TPMS ผวิทางลาดยาง 
 

6.2.1 แผนงานบ ารุงรักษาเชิงกลยทุธ์ 
สรุปการวเิคราะห์แผนงานบ ารุงรักษาเชิงกลยทุธ์ ไดด้งัน้ี 
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6.2.1.1  แผนงานซ่อมบ ารุงปกติ 
กรณีแผนงานซ่อมบ ารุงปกติ พบว่า ค่า IRI เฉล่ีย เม่ือเร่ิมตน้การวิเคราะห์ เท่ากบั 2.76 เมตรต่อ

กิโลเมตร จากนั้น จะเพิ่มข้ึนทุกปี โดยมีค่าเท่ากบั 2.89  3.03  3.18 และ 3.35 ในปีท่ี 2 ถึง 5 ตามล าดบั โดย
มีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี เท่ากบั 3.034 เมตรต่อกิโลเมตร 
 

6.2.1.2  แผนงานซ่อมบ ารุงแบบไม่จ  ากดังบประมาณ 5 ปี 
กรณีแผนงานซ่อมบ ารุงแบบไม่จ  ากดังบประมาณ 5 ปี พบวา่ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงในปีท่ี 1 มี

ค่าลดลง จาก 2.76 เมตรต่อกิโลเมตร เม่ือเร่ิมตน้การวเิคราะห์ เป็น 2.13 เมตรต่อกิโลเมตร และเพิ่มข้ึนเป็น 
2.19  2.24  2.24 และ 2.27 เมตรต่อกิโลเมตร ในปีท่ี 2 ถึง 4 ตามล าดบั โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี 
เท่ากบั 2.21 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงงบประมาณท่ีตอ้งการเพื่อให้ค่า IRI เฉล่ียของโครงข่ายเป็นไปตามท่ี
ค านวณได ้เท่ากบั 136,915 ลา้นบาท 24,896 ลา้นบาท 24,091 ลา้นบาท 44,104 ลา้นบาท และ 42,525 
ลา้นบาท ในปีท่ี 1 ถึง 5 ตามล าดบั โดยมีความตอ้งการงบประมาณเฉล่ียปีละ 54,237 ลา้นบาท  

 
6.2.1.3  แผนงานซ่อมบ ารุงเชิงกลยทุธ์ แบบจ ากดังบประมาณ 5 ปี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ

โครงข่ายทาง ในกรณีท่ีไดรั้บเงินงบประมาณแตกต่างกนั  
1) กรณีไดรั้บงบประมาณปีละ 10,000 ลา้นบาทต่อปี พบวา่ ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงในปีท่ี 1 มี

ค่าลดลงเล็กน้อย จาก 2.76 เมตรต่อกิโลเมตร เม่ือเร่ิมตน้การวิเคราะห์ เป็น 2.69  เมตรต่อ
กิโลเมตร อยา่งไรก็ตาม ค่า IRI ในปีถดัมา มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 2.76  2.83  2.92 และ 3.01 เมตรต่อ
กิโลเมตร ตามล าดบั โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี เท่ากบั 2.842 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ กรณีท่ีไดรั้บงบประมาณปีละ 10,000 ลา้นบาท จะไม่สามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางใน
อนาคต ใหดี้เท่ากบัสภาพในปัจจุบนั 

2) กรณีไดรั้บงบประมาณปีละ 20,000 ลา้นบาทต่อปี พบวา่ ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงในปีท่ี 1 มี
ค่าลดลง จาก 2.76 เมตรต่อกิโลเมตร เม่ือเร่ิมตน้การวิเคราะห์ เป็น 2.64 เมตรต่อกิโลเมตร 
จากนั้น จะมีค่าสูงข้ึนในปีท่ี 2 ถึง 5 เท่ากบั 2.65  2.66  2.68  และ 2.72 เมตรต่อกิโลเมตร 
ตามล าดบั โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี เท่ากบั 2.67 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ กรณีท่ี
ไดรั้บงบประมาณปีละ 20,000 ลา้นบาท จะสามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคต ได้
ใกลเ้คียงกบัสภาพในปัจจุบนั 

3) กรณีไดรั้บงบประมาณปีละ 30,000 ลา้นบาทต่อปี พบวา่ ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงในปีท่ี 1 ถึง 
5  มีค่าลดลง จาก 2.76 เมตรต่อกิโลเมตร เม่ือเร่ิมตน้การวิเคราะห์ เป็น 2.58  2.53  2.45  2.41 
และ 2.41 เมตรต่อกิโลเมตร ตามล าดบั โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี เท่ากบั 2.48 เมตรต่อ
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กิโลเมตร ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กรณีท่ีไดรั้บงบประมาณปีละ 30,000 ลา้นบาท จะสามารถรักษา
สภาพโครงข่ายสายทางในอนาคต ไดดี้กวา่สภาพในปัจจุบนั 

4) กรณีไดรั้บงบประมาณปีละ 40,000 ลา้นบาทต่อปี พบวา่ ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงในปีท่ี 1 ถึง 
3 มีค่าลดลง จาก 2.76 เมตรต่อกิโลเมตร เม่ือเร่ิมตน้การวิเคราะห์ เป็น 2.53  2.39  2.31 เมตรต่อ
กิโลเมตร ตามล าดบั จากนั้น จะมีค่าสูงข้ึนในปีท่ี 4 และ 5 เท่ากบั 2.32 และ 2.33 เมตรต่อ
กิโลเมตร ตามล าดบั โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปี เท่ากบั 2.38 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ กรณีท่ีไดรั้บงบประมาณปีละ 40,000 ลา้นบาท จะสามารถรักษาสภาพโครงข่ายสายทางใน
อนาคต ได้ดีกว่าสภาพในปัจจุบนั ทั้ งน้ีพบว่า งบประมาณท่ีต้องการใช้ในการรักษาสภาพ
โครงข่ายสายทาง ในปีท่ี 3 ถึง 5 เท่ากบั 30,061 ลา้นบาท 25,922 ลา้นบาท และ 34,454 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่างบประมาณท่ีก าหนดให้ โดยใช้งบซ่อมบ ารุงเฉล่ียตลอด 5 ปี 
เท่ากบั 34,087 ลา้นบาท 

 
ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ หากกรมทางหลวงไดรั้บงบประมาณในการซ่อมบ ารุงผิวทางนอ้ยกวา่ปี

ละ 20,000 ลา้นบาท จะไม่สามารถรักษาสภาพโครงข่ายทาง ให้มีค่า IRI คงท่ีหรือต ่าลงในอนาคตได ้
ดงันั้น งบประมาณท่ีเหมาะสมท่ีกรมทางหลวงควรไดรั้บ เพื่อบ ารุงรักษาผิวทางทัว่ประเทศให้ดีข้ึน ควรมี
งบประมาณระหวา่ง  20,000 ถึง 30,000 ลา้นบาท ดงัรูปท่ี 8 และ 9 โดยงบประมาณ 20,000 ลา้นบาท จะ
ช่วยบ ารุงรักษาให้ค่า IRI เฉล่ียทัว่ประเทศคงท่ีตลอดระยะเวลา 5 ปี และมีค่าต ่ากว่าค่า IRI เฉล่ียใน
ปัจจุบนั ( 2.75 เมตรต่อกิโลเมตร) และงบประมาณ 30,000 ลา้นบาท จะช่วยให้ค่า IRI เฉล่ียทัว่ประเทศ มี
ค่าต ่ากวา่ 2.5 เมตรต่อกิโลเมตร โดยมีค่า IRI เฉล่ียตลอด 5 ปีเท่ากบั 2.44 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงหากไดรั้บ
งบประมาณสูงกวา่น้ี (40,000 ลา้นบาท) งบประมาณดงักล่าวจะถูกใชไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากถนน
จะถูกซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูแ่ลว้ จึงไม่มีความตอ้งการใชง้บประมาณในช่วงปีทา้ย ๆ (ปี พ.ศ. 2562 
ถึง 2564)  
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รูปที ่8 กราฟแสดงค่า IRI ของแผนงบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละปี 

 

 
 

รูปที ่9 กราฟแสดงค่า IRI เฉล่ียในระยะเวลา 5 ปี ตามงบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละปี 
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 6.2.1.4  แผนงานบ ารุงรักษาเชิงกลยทุธ์ โดยก าหนดเง่ือนไข IRI เป้าหมาย  
1) กรณีก าหนดค่า IRI เป้าหมายเฉล่ียในแต่ละปีไม่เกิน 2.71 เมตรต่อกิโลเมตร พบวา่ในปีท่ี 1 ถึง 

5 มีความตอ้งการงบประมาณซ่อมบ ารุง เท่ากบั 17,139 ลา้นบาท 28,035 ลา้นบาท 19,103 ลา้น
บาท 26,978 ลา้นบาท และ 24,593 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีความตอ้งการงบประมาณเฉล่ีย
ในแต่ละปี เท่ากบั 23,170 ลา้นบาท  

2) กรณีก าหนดค่า IRI เป้าหมายเฉล่ียในแต่ละปีไม่เกิน 2.74 เมตรต่อกิโลเมตร พบวา่ในปีท่ี 1 ถึง 
5 มีความตอ้งการงบประมาณซ่อมบ ารุง เท่ากบั 5,761 ลา้นบาท 40,480 ลา้นบาท 7,945 ลา้น
บาท 39,659 ลา้นบาท และ 9,522 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีความตอ้งการงบประมาณเฉล่ียใน
แต่ละปี เท่ากบั 20,673 ลา้นบาท  

3) กรณีก าหนดค่า IRI เป้าหมายเฉล่ียในแต่ละปีไม่เกิน 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร พบวา่ในปีท่ี 1 ไม่
มีความตอ้งการใช้งบซ่อมบ ารุง (0 บาท) ปีท่ี 2 ถึง 5 มีความตอ้งการงบประมาณซ่อมบ ารุง 
เท่ากบั 38,296 ลา้นบาท 10,078 ลา้นบาท 39,407 ลา้นบาท และ 6,728 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
มีความตอ้งการงบประมาณเฉล่ียในแต่ละปี เท่ากบั 18,902 ลา้นบาท  
 

กราฟแสดงงบประมาณท่ีตอ้งการ ตามค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี แสดงในรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปที ่10 กราฟแสดงงบประมาณท่ีตอ้งการ ตามค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าซ่อมบ ารุงผวิทางตาม IRI เป้าหมาย 

IRI เป้าหมายเท่ากบั 2.71 เมตร/
กิโลเมตร 

IRI เป้าหมายเท่ากบั 2.74 เมตร/
กิโลเมตร 

ปี พ.ศ. 

ค่าซ่อมบ ารุง (ล้านบาท) 



  สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส านกับริหารบ ารุงทางกรมทางหลวง 
   

                    52 

 

 

รายงานย่อส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) 
โครงการส ารวจและวเิคราะห์สภาพทางหลวงผวิลาดยางและคอนกรีต 
 

            สถานบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั Department Of Highways (DOH) 

แผนงานบ ารุงรักษาเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์โดยก าหนดเง่ือนไข IRI เป้าหมายทั้ง 3 กรณี 
พบว่า งบประมาณท่ีกรมทางหลวงตอ้งการส าหรับการซ่อมบ ารุง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค ารับรองปฏิบติั
ราชการ ปี 2560 ท่ีตอ้งการให้ถนนภายในโครงข่ายร้อยละ 86 มีค่า IRI ต ่ากว่า 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร 
(เทียบเท่ากบั IRI เฉล่ียทัว่ประเทศ เท่ากบั 2.745 เมตรต่อกิโลเมตร) มีค่าประมาณ 20,673 ลา้นบาทต่อปี 
(ซ่ึงเท่ากบัค่าเฉล่ียของค่าซ่อมบ ารุง 5 ปี) แต่เน่ืองจากค่า IRI ท่ีไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.740 เมตรต่อ
กิโลเมตร ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าเป้าหมาย (2.745 เมตรต่อกิโลเมตร) ดงันั้น งบซ่อมบ ารุงท่ีแทจ้ริงส าหรับ
เป้าหมาย IRI เท่ากบั 2.745 เมตรต่อกิโลเมตร มีค่าเท่ากบั 20,642 ลา้นบาท 

ผลการวเิคราะห์แผนยทุธศาสตร์ โดยก าหนดเป้าหมาย IRI ทั้ง 3 กรณี พบวา่ งบประมาณท่ีกรมทาง
หลวงตอ้งการส าหรับการซ่อมบ ารุง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค ารับรองปฏิบติัราชการ ปี 2560 ท่ีตอ้งการให้
ถนนภายในโครงข่ายร้อยละ 86 มีค่า IRI ต ่ากว่า 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร (เทียบเท่ากบัค่า IRI เฉล่ียทัว่
ประเทศเท่ากบั 2.745 เมตรต่อกิโลเมตร) ประมาณ 20,642 ลา้นบาทต่อปี  

กรณีท่ีกรมทางหลวงต้องการปรับปรุงโครงข่ายให้มีสภาพดีข้ึน โดยคาดหวงัให้ถนนภายใน
โครงข่ายร้อยละ 88 มีค่า IRI ต ่ากวา่ 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร (เทียบเท่ากบัค่า IRI เฉล่ียทัว่ประเทศเท่ากบั 
2.71 เมตรต่อกิโลเมตร) จะต้องใช้งบประมาณซ่อมบ ารุงต่อปีประมาณ 23,138 ล้านบาท และกรณีท่ี
ตอ้งการให้ถนนภายในโครงข่ายร้อยละ 84 มีค่า IRI ต  ่ากว่า 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร (เทียบเท่ากบัค่า IRI 
เฉล่ียทัว่ประเทศเท่ากบั 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร) ซ่ึงมีสภาพใกลเ้คียงกบัโครงข่ายสายทางในปัจจุบนั(ซ่ึงมี
ค่า IRI เฉล่ีย เท่ากบั 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร) จะตอ้งใชง้บประมาณซ่อมบ ารุงต่อปีประมาณ 18,146 ลา้น
บาท รูปท่ี 11 สรุปค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อปี ส าหรับค่า IRI เฉล่ียท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 
รูปท่ี 11 สรุปค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อปี ส าหรับค่า IRI เฉล่ียท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
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 รูปที ่11 กราฟแสดงค่าซ่อมบ ารุง ตามค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี  

 
เม่ือเปรียบเทียบงบซ่อมบ ารุง พบว่า งบประมาณท่ีตอ้งใช้ในงานซ่อมบ ารุงจากผลการวิเคราะห์

เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั (เป้าหมายงบประมาณ และเป้าหมาย IRI) มีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตาม ในการ
น าผลการวเิคราะห์น้ีไปใช ้ท่ีปรึกษาเห็นวา่ ผลจากการวเิคราะห์แบบก าหนดเป้าหมายงบประมาณมีความ
น่าเช่ือถือมากกวา่ เน่ืองจากงบซ่อมบ ารุงท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีค่าคงท่ี ซ่ึงแตกต่างจากการวิเคราะห์แบบ
เป้าหมาย IRI ท่ีใชง้บซ่อมบ ารุงไม่สม ่าเสมอในแต่ละปี 
 

6.6.2 แผนงานบ ารุงรักษาทางหลวงประจ าปี 
ค่าซ่อมบ ารุงผวิถนนประจ าปี พ.ศ. 2560 จากการวเิคราะห์แบบไม่จ  ากดังบประมาณ ระยะเวลา 1 ปี 

รวมใชง้บประมาณทัว่ประเทศ 135,569,493,462 ลา้นบาท ซ่ึงสัดส่วนงบประมาณซ่อมบ ารุงในปี พ.ศ. 
2560 พบว่างานบ ารุงพิเศษหรือบูรณะแล้วปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร  มีสัดส่วนสูงสุด ท่ีร้อยละ 32 
รองลงมา ไดแ้ก่ ซ่อมบ ารุงดว้ยวิธีเสริมผิว 5 เซนติเมตร งานบ ารุงพิเศษหรือบูรณะแลว้ปูผิวใหม่หนา 5
เซนติเมตร และงานฉาบผวิ  มีสัดส่วนร้อยละ 29 ร้อยละ 28 และร้อยละ 11 
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6.3   ผลการวเิคราะห์และแผนงานบ ารุงทางด้วยโปรแกรม TPMS ผวิทางคอนกรีต 
 การพิจารณาซ่อมบ ารุงผิวทางคอนกรีตนั้น มีขอ้จ ากดับางประการท่ีท าให้งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงอาจจะมีการคลาดเคล่ือนจากการด าเนินงานซ่อมบ ารุงจริง และมีความแตกต่างจากผิวทางลาดยาง 
ซ่ึงการพิจารณาซ่อมบ ารุงผวิทางลาดยางเป็นการซ่อมบ ารุงเตม็พื้นท่ีผวิทาง แต่ในผิวทางคอนกรีตเป็นการ
ซ่อมบ ารุงเฉพาะจุด หรือเฉพาะแผน่คอนกรีตท่ีเกิดความเสียหายเท่านั้น แต่ในการส ารวจสภาพทาง รถ
ส ารวจจะวิ่งส ารวจเฉพาะช่องจราจรซ้ายสุดเท่านั้น ซ่ึงอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า เป็นช่องจราจรท่ีมีความ
เสียหายมากท่ีสุด ไม่ไดว้ิ่งส ารวจครบทุกช่องจราจร ส่งผลท าให้ปริมาณความเสียหายท่ีตรวจสอบและ
วเิคราะห์ได ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลตั้งตน้ส าหรับใชใ้นการเลือกวิธีการซ่อมบ ารุงผิวทางคอนกรีต ไม่ไดค้รอบคลุม
ผวิทางในช่องจราจรอ่ืนๆ 
 แต่ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์วิธีการซ่อมบ ารุงผิวทางคอนกรีต มีการพิจารณางานซ่อมคอนกรีตเต็ม
ความหนาให้ครอบคลุมมากข้ึน ตลอดจนก าหนดแนวทางพิจารณางานอุดโพรงใต้ผิวทางคอนกรีต
เพิ่มเติมโดยพิจาณาความเสียหายประเภท Low Crack เพิ่ม นอกเหนือจากนั้นในการประเมินความเสียหาย
อาจจะมีบางส่วนท่ีอยู่เกินความเป็นจริง และบางส่วนต ่ากว่าความเป็นจริง ซ่ึงน่าจะชดเชยความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนได้ ในอนาคตหากกรมทางหลวงตอ้งการขอ้มูลความเสียหาย ตลอดจนงบประมาณท่ี
ใกลเ้คียงความเป็นจริง อาจจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการส ารวจครบทุกช่องจราจร 
 ค่าซ่อมบ ารุงถนนคอนกรีตประจ าปี พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัตารางท่ี 13 โดยตอ้งใชง้บประมาณใน
การซ่อมบ ารุงทั้งส้ิน 7,695,095,769 บาท ซ่ึงจะท าให้ค่า IRI หลงัการซ่อมบ ารุงเท่ากบั 3.06 เมตรต่อ
กิโลเมตร ทั้งน้ี ตอ้งใชง้บซ่อมบ ารุงส าหรับงานบูรณะผิวทางคอนกรีตสูงสุด ท่ีร้อยละ 32.65 ของงบซ่อม
บ ารุงทั้งหมด 
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ตารางที ่13 ค่าซ่อมบ ารุงถนนคอนกรีตประจ าปี พ.ศ. 2560 
งานซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมบ ารุง (บาท) ระยะทาง (กโิลเมตร) 

งานเสริมผวิทางลาดยาง และงานซ่อมผวิคอนกรีตเตม็ความหนา 14,415,800.00 2.05 

งานเสริมผวิทางลาดยาง และงานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต 24,535,744.00 3.79 
งานเสริมผวิทางลาดยาง และงานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต 

และงานซ่อมผวิคอนกรีตเตม็ความหนา 
1,707,369,534.00 148.46 

งานซ่อมแนวรอยต่อผิวทางคอนกรีต และงานเสริมผวิทางลาด
ยาง และงานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต และงานซ่อมผวิ

คอนกรีตเตม็ความหนา 
397,660,407.95 42.00 

งานซ่อมแนวรอยต่อผิวทางคอนกรีต และงานซ่อมผวิคอนกรีต
เตม็ความหนา 

147,255.00 1.00 

งานซ่อมแนวรอยต่อผิวทางคอนกรีต และงานอุดโพรงใตผ้วิทาง
คอนกรีต 

34,828,274.60 11.49 

งานซ่อมแนวรอยต่อผิวทางคอนกรีต และงานอุดโพรงใตผ้วิทาง
คอนกรีต และงานซ่อมผวิคอนกรีตเตม็ความหนา 

87,503,889.75 47.80 

งานซ่อมผวิคอนกรีตเตม็ความหนา 2,989,000.00 39.51 
งานบ ารุงปกติ - 3.58 

งานบูรณะผวิทางคอนกรีต 2,515,964,523.75 180.97 
งานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต 280,274,400.00 1,395.42 

งานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต และงานเสริมผวิทางลาดยาง 1,653,023,140.00 162.68 
งานอุดโพรงใตผ้วิทางคอนกรีต และงานซ่อมผิวคอนกรีตเตม็

ความหนา 
976,383,800.00 833.36 

รวม 7,695,095,769.05  2,873.09 
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6.4   สรุปผลการวเิคราะห์และแผนงานบ ารุงทางด้วยโปรแกรม TPMS  
 จากการวิเคราะห์และจดัท าแผนงานบ ารุงทางดว้ยโปรแกรม TPMS ส าหรับผิวทางลาดยาง พบวา่ 
กรมทางหลวงมีความตอ้งการงบประมาณในการซ่อมบ ารุง โดยเทียบเท่ากบัการท่ีถนนในโครงข่ายร้อย
ละ 86 มีค่า IRI นอ้ยกวา่ 3.5 เมตรต่อกิโลเมตร ซ่ึงมีค่า IRI เท่ากบั 2.745 เมตรต่อกิโลเมตร จากเหตุผล
ดงักล่าว เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง IRI เฉล่ียตลอดระยะเวลา 5 ปี กบังบประมาณซ่อมบ ารุง 
พบว่า กรมทางหลวงตอ้งการใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงผิวทางลาดยางเท่ากบั 15,324 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่ง IRI ปีท่ี 5 และงบประมาณซ่อมบ ารุง พบวา่ กรมทางหลวง
ตอ้งการงบประมาณในการซ่อมบ ารุงผวิทางลาดยางเท่ากบั 19,447 ลา้นบาท เพื่อซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าว  
 เม่ือพิจารณาแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวงในส่วนผิวทางคอนกรีต พบว่า มีค่าซ่อมบ ารุงเท่ากบั 
7,695  ลา้นบาท ซ่ึงหากกรมทางหลวงตอ้งการซ่อมบ ารุงใหผ้วิทางสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 5 ปี กรมทาง
หลวงจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณเฉล่ียปีละ 1,539 ลา้นบาท 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า กรณีท่ีกรมทางหลวงต้องการซ่อมบ ารุงผิวทางลาดยางและผิวทาง
คอนกรีตให้เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้น กรมทางหลวงจะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงอยู่
ระหวา่ง 16,863 ลา้นบาท เม่ือพิจารณา IRI เฉล่ียตลอดระยะเวลา 5 ปี และ 20,986 ลา้นบาท เม่ือพิจารณา 
IRI ปีท่ี 5 
 
6.5 แผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง 

การวิเคราะห์และจดัท าแผนงานบ ารุงรักษาประจ าปี เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน
วศิวกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาไดแ้บ่งรูปแบบผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
รูปแบบ ดงัน้ี 

1) แผนงานซ่อมบ ารุงทุก 1 กิโลเมตร แบบไม่จ  ากดังบประมาณ  
2) แผนงานซ่อมบ ารุงรักษาทางหลวง (แผนงานเบ้ืองตน้) แบบไม่จ  ากดังบประมาณ แสดงไวใ้น

ดิจิตอลไฟล ์
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