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บทคดัย่อ 
 

คณะผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบระบบฐานขอ้มูลพร้อมจดัท าแผนท่ีข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ แสดงบริเวณอนัตรายตามช่วงพิจารณา ของทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – 
ฮอด) โดยท าการรวบรวมข้อมูลเดิมและออกส ารวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วย ข้อมูล       
จุดอุบติัเหตุ ขอ้มูลอุปกรณ์งานทาง ขอ้มูลสายทาง ท าการเก็บขอ้มูลเป็นระบบพิกดัควบคู่กบั
ระบบกม.ท าการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอลและบนัทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบไฟล์วีดิทศัน์ 
หลังจากนั้ นน าข้อมูลทั้ งหมดแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลน ามาจัดสร้างกลุ่มข้อมูลและสร้าง
ความสัมพนัธ์ของข้อมูล ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS)       

ขอ้มูลดิจิตอลท่ีไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาและค านวณเพื่อแสดงผลออกมาใน
รูปแบบแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยแสดงผลตามระดบัคะแนนท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชสู้ตร
ในการค านวณจากส านกัอ านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง โดยใชสี้แทนระดบัความอนัตราย
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

แผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีคณะผูว้ิจยัได้จดัท าข้ึนน้ี เพื่อได้ฐานข้อมูลอุบติัเหตุท่ี    
ท าการจดัเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศ ง่ายต่อการคน้หา แก้ไข เพิ่มเติม และแผนท่ีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แสดงพื้นท่ีอนัตรายท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ข
บริเวณอนัตรายไดต่้อไป 
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