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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 3 - 

1. ข้อมูลการส ารวจ 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ข้อมูลการส ารวจ” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้สามารถค้นหา 
ดูข้อมูลสายทางได้ ประกอบด้วย เครื่องมือการค้นหาสายทาง และภาพแผนที่เพื่อแสดงเส้นสีของสายทาง  
ที่ผู้ใช้เลือก ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเครื่องมือค้นหาสายทาง 
 

เมื่อระบบสืบค้นพบข้อมูลสายทาง ระบบจะแสดงเส้นสีของสายทางบนภาพแผนที่ในหน้าจอ 
ของระบบ พร้อมแสดงรายการตอนควบคุมของสายทางที่เลือก และปุ่มส าหรับเลือกดูข้อมูลการส ารวจ  
พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลการส ารวจของสายทางได้ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอดูข้อมลูสายทาง แสดงเส้นสีแบง่ตามตอนควบคุม  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 4 - 

1.1 ข้อมูลสภาพสายทางทางกายภาพ 

เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกปุ่มส าหรับดูข้อมูลส ารวจสภาพสายทางทางกายภาพ ( ) ระบบจะแสดงข้อมูล
การส ารวจสภาพสายทางทางกายภาพ พร้อมแสดงเส้นสีแบ่งตามล าดับค่า RAI บนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอดูข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของสายทาง แสดงเส้นสีตามระดับค่า RAI 
 

ข้อมูลการประเมินจะประกอบไปด้วย ช่วงกิโลเมตรที่ท าการประเมิน ค่า RAI ภาพถ่ายบริเวณถนน 
ในแต่ละช่วง และข้อมูลการประเมิน เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดสภาพทางกายภาพของเส้นถนนในช่วง 
การประเมินนั้นให้ไปที่สัญลักษณ์       หลังจากคลิกที่สัญลักษณ์จะปรากฏหน้าต่าง ดังแสดงในรูปที่ 6 
ในหน้าต่างนั้นจะประกอบไปด้วย ภาพถ่ายทางกายภาพ ค่า RAI และผลการประเมินของช่วงกิโลเมตร 

 

 
 

รูปที่ 6 หน้าต่างผลการประเมินสายทาง 

หากทางผู้ใช้งานนั้นต้องการแก้ไขข้อมูลประเมินสภาพสายทางนั้น ให้เลือกที่สัญลักษณ์  หลังจาก
คลิกที่สัญลักษณ์แล้วนั้น จะปรากฏหน้าต่างดังรปูที ่7 ข้ึนมา โดยในการแก้ไขนั้นทางผู้ใช้งาน คลิกเลือกที่หัวข้อ
ที่ต้องการแก้ไข นอกจากทางผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการประเมินได้แล้ว ทางผู้ใช้งานสามารถอัพโหลด
รูปภาพเพื่อแสดงรูปภาพของช่วงสายทางของการแสดงผลข้อมูล 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 5 - 

ทางผู้ใช้งานต้องการอัพโหลดรูปภาพ ให้ไปที่                                           คลิกเลือกที่ “เลือก
ไฟล์” จากนั้นให้เลือกรูปภาพที่ต้องการอัพโหลด และคลิกที่          เพื่ออัพโหลดรูปภาพ 

 

 
 

รูปที่ 7 หน้าต่างการแก้ไขข้อมลูประเมินสายทาง 
 

ในการแสดงข้อมูลการประเมินนั้น สามารถเลือกแสดงสถานะข้อมูล ข้อมูลการประเมินทั้งหมด  
ข้อมูลร่าง ข้อมูลรอตรวจสอบ ข้อมูลตรวจสอบแล้ว และ ข้อมูลแก้ไขสามารถเลือกแสดงข้อมูลที่อยู่ 
ในสถานะนั้นๆ ได้โดยคลิกเลือกหน้าข้อความของ   
หน้าสถานะนั้นของข้อมูลนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกแสดงข้อมูลการประเมิน เลนซ้าย เลนขวาได้  
โดยคลิกเลือกหน้าข้อมูลการประเมิน  

1.2 ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ความปลอดภัย 
 

 
 

รูปที่ 8 หน้าต่างการค้นหาข้อมูล 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกปุ่มส าหรับดูข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ความปลอดภัย (       ) ที่อยู่ในหน้าข้อมูล
การส ารวจระบบจะแสดงข้อมูลสายทาง พร้อมแสดงต าแหน่งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยต่างๆ บนแผนที ่
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ดังนี ้

 
 

รูปที่ 9 หน้าต่างรายละเอียดสายทาง 

1.2.1 รายละเอียดสายทาง  
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของตอนควบคุมของสายทางที่ผู้ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลรายละเอียด 
หัวข้อ ความหมาย 

ข้อมูลสายทาง 

- ช่วงกม. เริ่มต้น - สิ้นสุด 

- ระยะทาง (กม.) 

- ความกว้างช่องจราจร (ม.) 

- ความกว้างไหล่ทาง ซ้าย ขวา (ม.) 

- ความกว้างเขตทาง ซ้าย ขวา (ม.) 

- จ านวนเลน 

- ผิวทาง 
AADT ข้อมูลปริมาณรถยนต์ 

Accident & Severity ข้อมูลความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
IRI ข้อมูลดัชนีความขรุขระสากล  

SKID ข้อมูลดัชนีค่าความฝืดของสายทาง 
Slope ข้อมูลความลาดชัน 

 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดสายทาง 

 
 

รูปที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูล AADT 
 

1.2.2 อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยแยกแต่ละประเภท ได้แก่ 
สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตราย สะพานคนเดินข้าม จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถระดับ
เดียวกัน จุดกลับรถต่างระดับ ทางแยกระดับเดียวกัน และทางแยกต่างระดับ ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึงรูปที่ 20 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 8 - 

 
 

รูปที่ 12 ข้อมูลแสดงต าแหนง่สญัญาณไฟจราจร 
 

 
 

รูปที่ 13 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 

รูปที่ 14 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ราวกันอันตราย 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 9 - 

 
 

รูปที่ 15 ข้อมูลแสดงต าแหนง่สะพานคนเดินข้าม  

 
รูปที่ 16 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ที่ตั้งจุดตัดทางรถไฟ 

  
รูปที่ 17 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ที่ตั้งจุดกลับรถระดบัเดียวกัน  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 10 - 

 
รูปที่ 18 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ที่ตั้งจุดกลับรถต่างระดับ 

 

 
รูปที่ 19 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ที่ตั้งทางแยกระดับเดียวกัน  

 
รูปที่ 20 ข้อมูลแสดงต าแหนง่ที่ตั้งทางแยกต่างระดบั  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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 ในการแสดงข้อมูลต าแหน่งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยนั้น สามารถเลือกแสดงสถานะข้อมูล 
ข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลร่าง ข้อมูลรอตรวจสอบ ข้อมูลตรวจสอบแล้ว และข้อมูล 
แก้ไขสามารถเลือกแสดงข้อมูลที่อยู่ในสถานะนั้นๆได้โดยคลิกเลือกที่ หน้าสถานะนั้นของข้อมูลนั้นๆ 

นอกจากนั้นในส่วนของข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางส่วนแผนงาน สามารถเรียกดูข้อมูล
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยได้ 

 
รูปที่ 21 แสดงการข้อมลูตามสถานะข้อมลู 

 

1.3 ประวัต ิ
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดประวัติในการด าเนินงานปรับปรุงสายทางตามรายละเอียดของกลุ่ม

แผนงาน ดังแสดงในรูปที่ 22 
 

 
 

รูปที่ 22 ข้อมูลประวัตสิายทาง 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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2.  การวิเคราะห์ 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “การวิเคราะห์” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล 
สายทางที่ระบบค านวณวิเคราะห์โดยมีตัวเลือกที่ต้องการในการค้นหาสายทางที่อยู่ภายใต้เงือนไข 
ว่าควรปรับปรุงสายทาง ผู้ใช้ที่มีสิทธ์ิในการตรวจสอบสามารถเลือกอนุมัติ (เพื่อพร้อมออกรายงานยื่นเสนอ
แขวงฯ) หรือไม่อนุมัติ (เพื่อลบแผนกิจกรรมที่ระบบแนะน า) ได้ ดังแสดงในรูปที่ 23 

 

 
 

 

รูปที่ 23 หน้าต่างการวิเคราะห ์

ส าหรับการกรองข้อมูลข้ันสูง ซึ่งจะเช่ือมโยงระบบหลายระบบด้วยกัน เช่น TIMS, HAIMS, RoadNet 
เป็นต้น มีหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 

2.1 ข้อมูลจราจร  
 

 
 

รูปที่ 24 ตัวอย่างหน้าจอข้อมลูจราจร 

  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะทางหลวง 
 

  

ข้อมูล รายละเอียด 

AADT (คัน/วัน) - TIMS 

0 - 5,000 
5,001 - 10,000 
10,001 - 20,000 
20,001 - 40,000 
40,001 - 80,000 
80,000 ขึ้นไป 

IRI (ม./กม.) - RoadNet 

น้อยกว่า 2.5 
2.5 - 3.5 
3.5 - 5.0 
5.0 ขึ้นไป 

SKID - ฐานข้อมูล 

ไม่เกิน 0.25 
0.25 - 0.35 
0.35 - 0.45 
0.45 ขึ้นไป 

Slope - ฐานข้อมูล 

ที่ราบ (Plain, P) gradient 0-3% 
ลูกเนิน (Rolling, R) gradient 3-5% 
ลูกเนินสลับเขา (Rolling Mountainous, RM) gradient 5-7% 
เขา (Steep, S) gradient 7% ขึ้นไป 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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2.2 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพทางหลวง  
 

 
 

รูปที่ 25 หน้าต่างข้อมลูลักษณะทางกายภาพทางหลวง 

ตารางที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดถนน 
ข้อมูล รายละเอียด 

จ านวนช่องจราจร - RoadNet 

2 ช่องจราจร 
4 ช่องจราจร 
6 ช่องจราจร 
8 ช่องจราจร ขึ้นไป 

ประเภทเกาะกลาง - RoadNet 

ไม่มีเกาะกลาง 
เกาะกลางแบบสี 
เกาะกลางแบบดินถมยกขึ้น 
เกาะกลางแบบร่อง 
มีอุปกรณ์ก้ันกลางถนน 

2.3 ข้อมูลอุบัติเหต ุ
 

 
 

รูปที่ 26 ตัวอย่างหน้าจอข้อมลูอุบัตเิหต ุ
  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 4 ช่วงเวลา - HAIMS 

 

ตารางที่ 5 วันและเวลาที่เกิดเหตุ - HAIMS 
ข้อมูล รายละเอียด 

รูปแบบการชน - HAIMS 

การพลิกคว่ า/ตกข้างทาง (Run-off) 
การชนประสานงาน (Head on) 
การชนเป็นมุมที่ทางแยก (Angle Collision) 
การชนด้านข้าง (Side-slip) 
การชนท้าย (Rear-end) 

 

ตารางที่ 6 ทัศนวิสัยและสภาพแวดล้อม - HAIMS  
ข้อมูล รายละเอียด 

ผิวทาง 
เปียก 
แห้ง 

สภาพผิวทาง 

ด ี
สกปรก 
เป็นคลื่น/หลุม/บ่อ 
อ่ืนๆ 

สภาพภูมิอากาศ 
แจ่มใส 
ฝนตก 

สภาพภูมิอากาศ 
มีควัน/ฝุ่น 
ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ, น้ าท่วม 
มีหมอก 

 

ข้อมูล รายละเอียด 

วัน 

วันจันทร ์
วันอังคาร 
วันพุธ 
วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 
วันเสาร์ 
วันอาทิตย์ 

เวลา 

00.01 น. - 06.00 น. 
06.01 น. - 12.00 น. 
12.01 น. - 18.00 น. 
18.01 น. - 00.00 น. 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 7 ประเภทรถ - HAIMS 

 

ตารางที่ 8 มูลเหตุที่สันนิษฐาน - HAIMS 
มูลเหตุที่สันนิฐาน 

ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วมแยก 
มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดในถนนที่มี 4 ช่องจราจร 
แซงรถอย่างผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร 
ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้แสงสว่างตามก าหนด บรรทุกเกินอัตรา 
ไม่ให้สัญญาณชะลอเลี้ยว ขับรถไม่ช านาญ/ไม่เป็น 
ไม่ให้สัญญาณเข้าจอด หรือออกจากที่จอด อุปกรณ์รถบกพร่อง 
ไม่ให้สิทธิรถที่มาก่อนผ่านทาง เช่น ทางแยก มีสิ่งกีดขวางบนทางหลวง 
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟที่ก าหนด เมาสุรา 
หลับใน อ่ืนๆ 

 
  

ประเภทรถ 
รถจักรยาน รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารขนาดใหญ่ 
รถสามล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ 
รถสามล้อเครื่อง รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อ 
รถยนต์น่ัง รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 
รถตู้ รถอีแต๋น 
รถปิคอัพโดยสาร รถอ่ืนๆ 
คนเดินเท้า  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 9 ลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุ - HAIMS 
ข้อมูล รายละเอียด 

ทิศทาง 
ไปตามหลักกิโลเมตร 
ย้อนหลักกิโลเมตร 
ไม่ใช่ทั้งสองทิศทาง 

แนวราบ 
ทางตรง 
ทางโค้งปกติ 
ทางโค้งหักศอก 

แนวดิ่ง 

ที่ราบ 
ยอดโค้ง 
ก้นโค้ง 
บนช่วงลาดชัน 

ทางแยก 

ไม่ได้เกิดเหตุที่แยก 
ทางแยกรูปตัว + 
ทางแยกรูปตัว T 
ทางแยกรูปตัว Y 
วงเวียน 
ทางแยกต่างระดับ/Ramps 
อ่ืนๆ 

ทางเชื่อม 

ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางเชื่อม 
เข้าพื้นที่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
เข้าสถานศึกษา/สถานที่ราชการ 
เข้าพื้นที่ส่วนบุคคล 

จุดเปิดเกาะกลางถนน 

ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดเปิดเกาะกลางถนน 
เป็นที่กลับรถ แต่ไม่มีทั้งช่องลดความเร็วและเร่งความเร็ว 
เป็นที่กลับรถ มีช่องลดความเร็ว แต่ไม่มีช่องเร่งความเร็ว 
เป็นที่กลับรถ ไม่มีช่องลดความเร็ว แต่มีช่องเร่งความเร็ว 
เป็นที่กลับรถ มีทั้งช่องลดความเร็วและเร่งความเร็ว 

บริเวณเฉพาะอ่ืนๆ 

ทางรถจักรยานยนต์ 
ทางรถจักรยาน 
ทางคนเดินเท้า 
ทางม้าลาย 
สะพาน 
ทางลอด 
ทางรถไฟตัดผ่าน 
จุดกลับรถต่างระดับ 

บริเวณเฉพาะอ่ืนๆ 
มีการเปลี่ยนความกว้างของช่องจราจร 
บริเวณที่เกิดเหตุไม่มีลักษณะเฉพาะที่กล่าวมา 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 10 ความเสียหายของอุบัติเหตุ - HAIMS 
ข้อมูล รายละเอียด 

จ านวนผู้บาดเจ็บ (คน) 

0 
1 
2 
3 ขึ้นไป 

ทรัพย์สินเสียหาย 
ไม่มี 
มี 

จ านวนผู้เสียชีวิต (คน) 

0 
1 
2 
3 ขึ้นไป 

 

2.4  ข้อมูลการประเมิน 
 

 
 

รูปที่ 27 หน้าต่างการประเมิน 

ตารางที่ 11 ข้อมูลรายละเอียดช่องจราจร 
ข้อมูล รายละเอียด 

ความกว้างช่องจราจร - แบบฟอร์ม 
3.5 เมตร ขึ้นไป 
น้อยกว่า 3.5 เมตร 

ความกว้างไหล่ทาง - แบบฟอร์ม 
2.5 เมตร ขึ้นไป 
น้อยกว่า 2.5 เมตร 

สภาพข้างทาง - แบบฟอร์ม 
มีสิ่งกีดขวางข้างทางในระยะ 3 เมตร 
ไม่มีสิ่งกีดขวางข้างทางในระยะ 3 เมตร 

จ านวนช่องจราจร และเกาะกลางถนน - แบบฟอร์ม 

มีช่องทางจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง และมีเกาะกลางถนน 
มีช่องทางจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง แต่ไม่มีเกาะกลางถนน 

มีช่องทางจราจร 2 ช่องทาง 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลรายละเอียดช่องจราจร (ต่อ) 
ข้อมูล รายละเอียด 

เส้นจราจรมองเห็นได้ชัดเจน - แบบฟอร์ม 

เส้นขอบทางและเส้นแบ่งทิศทางจราจรสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
เส้นขอบทางและเส้นแบ่งทิศทางจราจรสามารถมองเห็นได้
ไม่ชัดเจน 

ประเภททางโค้ง และราวกันอันตรายในโค้ง - แบบฟอร์ม 

ทางตรง 
ทางโค้งรัศมีกว้างมีติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวโค้ง 
ทางโค้งรัศมีกว้างไม่มีติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวโค้ง 
ทางโค้งรัศมีแคบมีติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวโค้ง 
ทางโค้งรัศมีแคบไม่มีติดตั้งราวกันอันตรายตลอดแนวโค้ง 

ทางเชื่อม - แบบฟอร์ม 
ไม่มีทางเชื่อม 
มีทางเชื่อม 

ทางแยกและสัญญาณไฟจราจร - แบบฟอร์ม 

ไม่ใช่ทางแยก 
ทางวงเวียนมีสัญญาณไฟ 
ทางวงเวียนไม่มีสัญญาณไฟ 
สามแยกมีสัญญาณไฟ 
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ 
สี่แยกหรือมากกว่าสี่แยกมีสัญญาณไฟ 
สี่แยกหรือมากกว่าสี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ 

ความยาวช่องทางรอเลี้ยว - แบบฟอร์ม 
ความยาวช่องทางรอเลี้ยวเป็นไปตามมาตรฐาน 
ความยาวช่องทางรอเลี้ยวต่ ากว่าตามมาตรฐาน 

จุดกลับรถ - แบบฟอร์ม 
ไม่มีจุดกลับรถ 
มีจุดกลับรถและมีช่องทางรอกลับรถ 
มีจุดกลับรถและไม่มีช่องทางรอกลับรถ 

จุดตัดทางรถไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัย - แบบฟอร์ม 
จุดตัดทางรถไฟที่มีอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย/ไม่มีแยก
ทางรถไฟ 
จุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

ผิวทางหรือระดับความเสียหายของผิวทาง - แบบฟอร์ม 
สภาพผิวทางมีความปลอดภัยต่อการขับขี่ 
สภาพผิวทางมีการเสื่อมสภาพไม่สามารถขับขี่ด้วยความเร็ว
ที่เหมาะสม 

พื้นที่ของถนน - แบบฟอร์ม 

มีชุมชนสองข้างทางหนาแน่น 

มีชุมชนสองข้างทางกระจัดกระจาย 

ไม่มีชุมชนสองข้างทาง 

กิจกรรมข้างทาง - แบบฟอร์ม 
ข้างทางไม่มีกิจกรรม 
ข้างทางมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจราจร 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลรายละเอียดช่องจราจร (ต่อ) 
ข้อมูล รายละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนช่องจราจร - แบบฟอร์ม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนช่องจราจร  
มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนช่องจราจร 

การเปลี่ยนแปลงความกว้างช่องจราจร - แบบฟอร์ม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างช่องจราจร  
มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างช่องจราจร 

สะพานข้ามคลอง - แบบฟอร์ม 
ไม่มีสะพานข้ามคลอง 
มีสะพานข้ามคลอง 

การมองเห็นบนโค้ง - แบบฟอร์ม 
ระยะการมองเห็นบนโค้งเพียงพอ 
ระยะการมองเห็นบนโค้งไม่เพียงพอ 

สะพานข้ามทางแยก - แบบฟอร์ม 
ไม่มีสะพานข้ามทางแยก, กลับรถ 
มีสะพานข้ามทางแยก, กลับรถ 

 

3. แผนงาน 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “แผนงาน” จากหน้าหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่ดึงผ่านเว็บเซอร์วิสจากระบบบริหาร
แผนงานทางหลวง ส านักแผนงาน ระบบจะแสดงเมนูย่อยให้ผู้ใช้เลือก 2 เมนู ประกอบด้วย 

 

3.1 แผนบรรทัดเดียว 
ส าหรับ เลือกดู ข้อมูลการยื่น เสนอแผนของบประมาณของส านักอ านวยความปลอดภัย 

ระบบจะแสดงรายละเอียดของแผนกิจกรรม เส้นสีของสายทาง และต าแหน่งพิกัดของแผนงานที่ยื่นขอ
ด าเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 28 

 

  
 

รูปที่ 28 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลแผนบรรทัดเดียว 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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3.2 แผน 27 ช่อง 
ส าหรับเลือกดูข้อมูลแผนกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบรอ้ยแล้วของทุกส านัก ระบบจะแสดง

รายละเอียดของแผนกิจกรรม เส้นสีของสายทาง และต าแหน่งพิกดัของแผนงานที่ด าเนินการ ดังแสดงในรปูที่ 29 
 

 
 

รูปที่ 29 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลแผน 27 ช่อง 
 

4. แผนที ่
 

หน้าแผนที่เป็นการค้นหาข้อมูลสายทางของแต่ละหน่วยงาน โดยในหน้าแผนที่นั้น จะแสดงข้อมูล 
จากระบบ ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี ้

 

4.1 HSMS 
จะเป็นข้อมูลแสดงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและข้อมูลด้านความปลอดภัย (RAI) ที่แสดงอยู ่

ในรูปแบบของแผนที่ ข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถแสดงข้อมูลอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยได้จากการกดเลือก  
ที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ นอกจากนั้นสามารถเลือกแสดงข้อมูลตาม ส านักงานทางหลวง หน่วยงานและปีได้ 
จากการเลือกตามผู้ใช้เอง 

 

 
 

รูปที่ 30 หน้าต่างแผนที่ระบบ HSMS 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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ข้อมูลระดับความปลอดภัย (RAI) นั้นจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของเส้นสี โดยแบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 5 สี  

 
 

รูปที่ 31 ข้อมูลระดับความปลอดภัยโดยจ าแนกเป็นสี (ค่า RAI) 

 
 

รูปที่ 32 แสดงข้อมลูระดับความปลอดภัยโดยจ าแนกเป็นสี (ค่า RAI) 
 

4.2 DOH 
4.2.1 HAIMS / TIMS 
เป็นการแสดงข้อมูลอุบัติเหตุ โดยสามารถแสดงข้อมูลจุดอุบัติเหตุ และจุดอันตราย ในการแสดงข้อมูล

อุบัติเหตุน้ันจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของจุดที่แบ่งสีตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิด ดังแสดง
ในรูปที่ 33 

 
 

รูปที่ 33 ระดับความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากอุบัติเหต ุ

  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 34 ระดับความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากอุบัติเหต ุ

 

4.2.2 RoadNet / HRIS 
การแสดงข้อมูลจากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (RoadNet) และระบบข้อมูลทะเบียน 

สายทาง (HRIS) โดยสามารถแสดงข้อมูล หลักกิโลเมตร ช่องจราจร สะพาน ท่อ และค่า IRI ได้ นอกจากนั้น
ข้อมูลดังกล่าว สามารถเปิดซ้อนทับกับข้อมูลจากระบบอื่นได้อีก โดยข้อมูล IRI จะแสดงออกมาในรูปแบบของ 
เส้นสีทั้งหมด 4 เส้น ดังนี้ 

 
รูปที่ 35 สัญลักษณ์และระดบัความขรุขระของเส้นถนน 

 

 
 

รูปที่ 36 หน้าต่างแผนที่ RoadNet, HRIS 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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4.3 อ่ืนๆ 
4.3.1 GISTDA 
เป็นการแสดงข้อมูลพื้นที่น้ าท่วม ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ในการแสดงข้อมูลออกมาในรูปของ

แผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 37 

 
 

รูปที่ 37 หน้าต่างแผนที่ GISTDA  
 

4.4 GMIS  
เป็นการแสดงข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา มีทั้งสิ้น 3 หัวข้อได้แก่  
ธรณีวิทยา ข้อมูลรายจังหวัดและความลาดชัน ในการแสดงข้อมูลธรณีวิทยารายจังหวัดนั้นจะแสดง

ออกมาในรูปแบบขอบเขตพื้นที่ โดยมีสัญลักษณ์ทางธรณีวิทยาในการแบ่งลักษณะทางธรณีวิทยาแต่ละชนิด 
นอกจากนั้นข้อมูลธรณีวิทยาความลาดชันมีการแบ่งความลาดชันตามเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โดยใช้สีในการแบ่ง
ความลาดชัน โดยมีสัญลักษณ์ดังแสดงในรูปที่ 38 

 

  
 

รูปที่ 38 สัญลักษณ์ข้อมลูธรณีวิทยารายจังหวัดและสัญลักษณ์ความลาดชัน 
 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 25 - 

 
 

รูปที่ 39 หน้าต่างแผนที่ GMIS (รายจงัหวัด) 
 

 
 

รูปที่ 40 หน้าต่างแผนที่ GMIS (ความลาดชัน) 

พ้ืนท่ีภัยพิบัต ิพื้นที่เสี่ยงภัยถล่มและพื้นที่ธรณีพบิัติภัย 

ในการแสดงข้อมูลภัยพิบัติพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและพื้นที่ธรณีพิบัติภัยที่แสดงออกมาในรูปแบบของพื้นที่
ที่แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยและพิบัติภัยโดยใช้สีในการบอกระดับความรุนแรงดังแสดงในรูปที่ 41 

 

  
 

รูปที่ 41 สัญลักษณ์พื้นทีเ่สี่ยงภัยดินถล่มและพื้นที่ธรณีพิบัตภัิย 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 42 หน้าต่างแผนที่ GMIS (พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม) 
 

 
 

รูปที่ 43 หน้าต่างแผนที่ GMIS (พื้นที่ธรณีพบิัติภัย) 
 

ป่าสงวน พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

เป็นข้อมูลที่แสดงออกมาในรูปแบบพื้นที่โดยจ าแนกพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน  
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ออกมาในรูปแบบของสี ดังแสดงในรูปที่ 44 

  
 

รูปที่ 44 สัญลักษณ์พื้นทีป่่าสงวน 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 27 - 

 
 

รูปที่ 45 หน้าต่าง GMIS (พื้นที่ป่าสงวน) 
 

 
 

รูปที่ 46 หน้าต่าง GMIS (อุทยานแหง่ชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์) 
 

4.5 Thai RSC: ข้อมูลอุบัติเหตุจากส านักประกันภัย เป็นการแสดงข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้จากส านัก
ประกันภัย โดยจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ป ี2553 ข้อมูลที่ได้จะแสดงออกมาเปน็จังหวัด ซึ่งสามารถบอกรายละเอยีด
ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 

 
 

 

รูปที่ 47 หน้าต่างสัญลักษณ์ข้อมลูอุบัตเิหต ุ



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 48 หน้าต่างแผนที่ จากส านักประกันภัย 

4.6  สัญลักษณ์ 
 เป็นหน้าต่างทีร่วบรวมความหมายของสัญลักษณ์และค าอธิบายสัญลักษณ์ของหน้าต่างแผนที่ 

   
 
 

 
 

รูปที่ 49 หน้าต่างสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยหน้าต่างแสดงสญัลักษณ์ต่างๆ ในหน้าของแผนที่ 

การใช้งานแผนท่ี 

• การเลื่อนแผนที่ ผู้ใช้สามารถเลื่อนต าแหน่งของแผนที่ไปมาได้ โดยการคลิกเมาส์ค้างแล้ว 
ลากแผนที่ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ เมื่อถึงต าแหน่งที่ต้องการก็ให้ท าการปล่อยเมาส์เพื่อหยุด 
การลาก (เหมือนกับการลาก Icon ใน Windows) 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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• การควมคุมมาตราส่วนของแผนที่ (Zoom) การควมคุมมาตราส่วนของแผนที่หรือการซูม 
สามารถท าได้หลายวิธีแต่มีสองวิธีหลักคือการใช้แถบซูม และการใช้ Mouse Scroll ดังแสดง 
ในรูปที่ 50 

 
 

รูปที่ 50 การซมูโดยใช้แถบซูม และ Mouse Scroll 
 

การขยายแผนที่เต็มจอสามารถท าได้โดยการกดปุ่ม         ที่อยู่ตรงขวาบนสุดของแผนที่ และกดปุ่ม         
ที่อยู่ต าแหน่งเดียวกันเพื่อย่อแผนที่  
 

5. รายงาน 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “รายงาน” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอตัวเลือกส าหรับการพิมพ์รายงาน 
ผู้ใช้สามารถกดดูตัวอย่างรายงาน (HTML) ก่อนเลือกสั่งพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .xls ได้  
ดังแสดงในรูปที่ 51 

 

ในการออกรายงานน้ัน สามารถออกรายงานโดยผู้ใช้งาน เลือกว่าต้องการออกรายงานประเภทไหน 
จากหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ “เลือกรายงาน” และประเภทของรายงานที่ต้องผู้ใช้ต้องการแสดงนั้น  
เลือกจาก “เลือกประเภทรายงาน” ดังแสดงในรูปที่ 51  

 

 
 

 

รูปที่ 51 การเลือกประเภทรายงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ูมป จจุบัน  ูมเข้า 

 ูมออก 

 ูมเข้า 

 ูมออก 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 52 ตัวอย่างหน้าจอส าหรบัการออกรายงาน 
 

จากรูปที่ 53 ถึงรูปที่ 61 เป็นหน้าตัวอย่างการออกรายงานอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง  
ที่ออกมาในรูปแบบแบบ PDF 

 

 
 

รูปที่ 53 ตัวอย่างรายงานสัญญาณไฟจราจร 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 54 ตัวอย่างรายงานไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 

รูปที่ 55 ตัวอย่างรายงานราวกันอันตราย 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 
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รูปที่ 56 ตัวอย่างรายงานสะพานคนเดินข้าม 

 
 

รูปที่ 57 ตัวอย่างรายงานจุดตัดทางรถไฟ 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 33 - 

 
 

รูปที่ 58 ตัวอย่างรายงานทางแยกระดับเดียวกัน 

 
 

รูปที่ 59 ตัวอย่างรายงานทางแยกต่างระดบั 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 34 - 

 
 

รูปที่ 60 ตัวอย่างรายงานจุดกลับรถระดบัเดียวกัน 
 

 
 

รูปที่ 61 ตัวอย่างรายงานจุดกลับรถต่างระดบั 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 35 - 

6. กระดานสนทนา 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “กระดานสนทนา” จากหน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับพูดคุยโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้ใช้งานภายในระบบ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อใหม่นั้น ให้ไปที่  ที่อยู่บนซ้ายมือ
ในหน้าต่าง ดังแสดงในรูปที่ 62 

 
 

 

รูปที่ 62 ตัวอย่างหน้าจอกระดานสนทนา 
 

 
 

รูปที่ 63 หน้าต่างการสร้างหัวข้อในกระดานสนทนา 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว (ส่วนแผนงาน) 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) 

 

                 สถาบันการขนส่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 36 - 

7. แจ้งเรื่องส าคัญ 
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เจ้าหน้าที่ได้น าเข้าไปได้ คลิกที่  เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  

ดังแสดงในรูปที่ 64 

 
 

รูปที่ 64 หน้าต่างแจง้เรื่องส าคัญ 


