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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1. บทนำ 

1.1. ความเปนมาโครงการ 

ปจจุบันการเกิดภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษยนับเปนปญหาหนึ่งที่สงผล

กระทบตั้งแตระดับตัวบุคคลไปจนถึงระดับสังคมในวงกวาง แตไมวาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด 

ก็ยอมสงผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนแทบทุกครั้ง ดังนั้นการลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

ภัยพิบัติ จึงเปนนโยบายที่รัฐบาลทุกสมัยใหความสำคัญและมอบหมายใหหนวยงานราชการตางๆ นำไปปฏิบัติตาม

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของตนเอง 

สำหรับการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ในสวนของกรมทางหลวงนั้น ไดมอบหมายใหสำนัก

บริหารบำรุงทางเปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยจะตองบริหารจัดการทั้งในชวงระหวางที่เกิดภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการในการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการฟนฟูสายทางภายหลังจาก

การเกิดภัยพิบัติขึ้น ดังนั้นที่ผานมาสำนักบริหารบำรุงทางจึงไดมีการพัฒนาโครงสรางองคกร เครื่องมือสนับสนุนและ

แนวทางการดำเนินงานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและสามารถตอบสนองภารกิจของการทำงานในสวนนี้ได 

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Management System : EMS) เปนหนึ่งใน

เครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญ ซึ่งสำนักบริหารบำรุงทางนำมาใชในการจัดการภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 

บนทางหลวง โดยระบบดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2553 และถูกใชงานเพื่อการบริหารจัดการสายทาง 

ที่รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง ในชวงสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการใชรายงานสภาพการจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ เชน เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ตลอดจนใชรายงานสภาพจราจรในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ

ภัยพิบัติตางๆ เชน น้ำทวม ดินโคลนถลม รวมถึงการใชงานเพื่อการประมาณการ สำหรับการจัดตั้งงบประมาณการ

แกไขปญหาเรงดวนฉุกเฉิน และฟนฟู มาโดยตลอด 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากในปจจุบันกรมทางหลวงไดมีการปรับปรุงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสายทางอยาง

ตอเนื่อง ทั้งในสวนของขอมูลสายทาง หมายเลขทางหลวง ชื่อตอน ที่มีการเพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ประกอบกับเมื่อมีการใชงานระบบโปรแกรมประยุกตใดๆ มาระยะหนึ่ง เมื่อมีผูใชงานมากขึ้นก็ยอมมีความตองการใช

งานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนเชนกัน ดังนั้นจึงควรท่ีจะตองมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
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บริหารงานภยัพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถรองรับความตองการของผูใชงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว โดยจะตอง

สอดคลองกับขอมูลรวมถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ดังนั้นนการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินจะตองทำการปรับปรุงระบบ โดยเริ่มตั้งแต

การทบทวนขอมูลโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่พัฒนาไวเดิม จากนั้นจะตอง

ทำการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหความตองการใชงานจากผูใชงานระบบในทุกระดับชั้น และเม่ือทราบขอมูลความ

ตองการดังกลาวแลว จะตองออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความสอดคลองกับความตองการใชงานระบบที่ได

ทำการศึกษาไว หรืออยางนอยระบบฐานขอมูลจะตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(Roadnet) แบบตามเวลาไดจริง จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบทั้งในสวนของ Web Application และ Mobile Application โดยจะตองปรับปรุงในสวนของฟงกชั่นการใช

งานเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเชน การนำเขาขอมูลประเภทภัยพิบัติใหครองคลุมสาธารณภัยและภัยดาน

ความมั่นคงทุกประเภท การปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูล การปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลและการสืบคนขอมูล 

รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำรายงานเพ่ือการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เปนตน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงฟงกชั่นการใชงานเดิมในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นดังที่กลาวในขางตนแลว การดำเนินงานในโครงการนี้ยังจะไดมีการเพิ่มฟงกชั่นการทำงานใหม

ใหกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ท้ังในสวนของ Web Application และ Mobile Application 

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานดานสถานการณฉุกเฉินและบริหารจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเปนการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ดังนั้นนอกจากการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตามที่ไดกลาวมาในขางตน ในโครงการนี้ยังไดมี

การศึกษาและวิเคราะหในเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่สำคัญอีก 2 ประเด็น คือ 

1) การวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉิน

และแผนงานฟนฟูที่จะเกิดขึ้นลวงหนา และ 2) การวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจาก

ภัยพิบัติ 

การวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉิน

และแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนานั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากการตั้งงบประมาณแผนสถานการณฉุกเฉิน (เพ่ือใชใน

กรณีเรงดวนในการบำรุงรักษาสายทางเพ่ือใหการจราจรผานได) และแผนงานฟนฟู (เพ่ือใชฟนฟูสายทาง ภายหลังจาก

การเกิดภัยพิบัติใหกลับมาสมบูรณตามปกติ) ซ่ึงตามปกติแลวตองมีการกำหนดลวงหนากอนท่ีจะเกิดเหตุการณภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉินในปนั้นๆ (เปนไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของหนวยราชการไทย) โดยท่ีผานมาการ

ตั้งงบประมาณในสวนนี้ จะพิจารณาจากสถิติของงบประมาณในอดีตที่ผานมาเทานั้น โดยยังไมไดมีการพิจารณาจาก
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ปจจัยดานอ่ืนท่ีสามารถนำมาใชบงชี้ตอระดับความรุนแรงของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนลวงหนาได ทำใหในบางครั้งงบประมาณ

ที่ตั้งไวอาจไมเพียงพอตอการนำมาบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงได รวมถึงที่ผานมาการ

เสนอแผนงานโดยเจาหนาท่ีกรมทางหลวงท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เพ่ือขอนำงบประมาณจากแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูไปใชนั้น ก็อาจจะยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของงบประมาณ เนื่องจากยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน

ในการกำหนดประเภทกิจกรรมที่จะนำเงินงบประมาณดังกลาวไปใช ทำใหเจาหนาที่สวนกลางที่รับผิดชอบในการการ

อนุมัติแผนงานตองเสียเวลาในการคัดกรองเปนอยางมาก 

สำหรับในสวนของการวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพาน มีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะหาแนวทางการวิเคราะห

และคาดการณจุดอันตรายหรือจุดเสี่ยงของถนนและสะพาน ท่ีอาจจะเกิดการพิบัติและพังทลายหากมีเหตุการณภัยพิบัติ

เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในการเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนากอนที่ความเสียหายตางๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งทาง

ดำเนินงานในสวนนี้จะชวยลดผลกระทบและบรรเทาระดับความรุนแรงของภัยพิบัติที่มีตอทรัพยสินของทางราชการ 

ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชนได 

ดวยเหตุผลตามที่กลาวมาทั้งหมด สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง จึงเห็นสมควรใหมีการพัฒนาระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหรองรับการใชงานที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการจัดทำ

แนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณ

ฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ทั้งนี้เพ่ือ

เปนการยกระดับการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินของกรมทางหลวง ทั้งในชวงกอนท่ีจะเกิดเหตุการณ 

ระหวางการเกิดเหตุการณ และภายหลังการเกิดเหตุการณ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.2. วัตถุประสงคโครงการ 

กรมทางหลวงมีความประสงคท่ีจะวาจาง “ท่ีปรึกษา” เพ่ือใหบริการในโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงคแยกออกตามผลลัพธของงานซ่ึงแยกออกเปน 3 สวน คือ 

1) การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Management 

System : EMS) โดยมีวัตถุประสงคในการดำเนินงานดังนี้ 

1.1 เพื่อศึกษาและทบทวนโครงสรางการทำงานของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

(Emergency Management System : EMS) ท่ีดำเนินการใชอยูในปจจุบัน 

1.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ในปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงาน 

ภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency 

Management System : EMS) ในสวนของฟงกชั่นการใชงานเดิม ทั้ง Web Application และ 

Mobile Application ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยครอบคลุมตั้งแตการปรับปรุงการเชื่อมโยง

ขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ใหเปนขอมูลลาสุดแบบตามเวลาจริง 

การปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูล การปรับปรุงรูปแบบการจัดการและประมวลผลขอมูล การ

ปรับปรุงรูปแบบแสดงผลขอมูล และการปรับปรุงการจัดทำรายงานตางๆ โดยอยูบนพ้ืนฐานของผล

การวิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบใหมากท่ีสุด 

1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency 

Management System : EMS) ในสวนของฟงกช ั ่นการใชงานใหมที ่ เพิ ่มเติมจากระบบเดิม  

ซึ่งอยางนอยจะประกอบดวย การจัดทำระบบติดตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน และการพัฒนา

รูปแบบการเผยแพรขอมูลที่จำเปนใหกับประชาชน ผานทางหนาจอแสดงผลตามจุดพักรถตางๆ  

ที่กรมทางหลวงจัดเตรียมไว (พรอมทั้งทำการติดตั้งอุปกรณแสดงผลในพื้นที่นำรองอยางนอย  

5 พ้ืนท่ี) หรือการเพ่ิมฟงกชั่นการใชงานอ่ืนๆ ตามผลการวิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบ 

1.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฮารดแวร สำหรับรองรับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน (Emergency Management System : EMS) 

1.6 เพ่ือถายทอดความรูระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Management 

System : EMS) ท่ีดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกบุคลากรกรมทางหลวง 
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2) การจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับ

แผนสถานการณฉุกเฉินและแผนฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคในการดำเนินงานดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาและทบทวนวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณ 

สำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนในแตละป 

2.2 เพื่อเสนอแนะหลักเกณฑการนำงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูไปใชได

อยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงบประมาณ 

2.3 เพื่อวิเคราะหและศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางดานกายภาพที่เกี่ยวของ (เชน ปริมาณฝน 

ระดับน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง) ซึ่งสงผลตอระดับความ

รุนแรงของภัยพิบัติ และวงเงินสำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนฟนฟู 

2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการคาดการณวงเงินสำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา 

โดยใชขอมูลของปจจัยทางดานกายภาพเปนตัวบงชี้ 

3) การวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงคในการ

ดำเนินงานดังนี้ 

3.1 เพื่อศึกษาและทบทวนทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพานอันเนื ่อง  

มาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางดานกายภาพ ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

3.2 เพื่อเสนอแนะวิธีการในการวิเคราะหและคาดการณระดับความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและ

สะพาน เม่ือมีเหตุการภัยพิบัติเกิดข้ึน 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1-6 

 

1.3. ขอบเขตการดำเนินงาน 

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที่ 2 

จะมีกรอบแนวทางการดำเนินงานดังแสดงในรูปท่ี 1-1 ซ่ึงสามารถแบงขอบเขตของงานตามผลลัพธท่ีเกิดข้ึนได 3 สวน 

คือ 1) การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Management 

System : EMS)  2) การจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณสำหรับ

รองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนฟนฟูที่จะเกิดขึ้น และ 3) การวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนนและ

สะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 

ในสวนของการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินจะตองเริ่มดำเนินการตั้งแต

การทบทวนขอมูลโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีพัฒนาไวเดิม จากนั้นจึงทำการศึกษา

และวิเคราะหความตองการใชงานจากผูใชงานระบบ พรอมทั้งปญหาการใชงานในชวงที่ผานมา และเมื่อทราบขอมูล

ดังกลาวจึงทำการออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความสอดคลองกับความตองการใชงานระบบท่ีไดทำการศึกษาไว 

โดยท่ีระบบฐานขอมูลท่ีจะปรับปรุงข้ึนตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ตามแบบเวลาจริง จากนั้นจึงดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ซ่ึงจะแบงแนว

ทางการดำเนินงานออกเปน 2 สวน โดยสวนแรก จะเปนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานของ

ระบบเดิม ทั้งในสวนของ Web Application และ Mobile Application ซึ่งตองครอบคลุมตั้งแตการนำเขาขอมูล 

การจัดการขอมูล การแสดงผลขอมูล และการจัดทำรายงาน (เฉพาะ Web Application) ในขณะที่การดำเนินงานใน

สวนที่สอง เปนการพัฒนาฟงกชั่นการใชงานที่เพิ่มเติมจากระบบเดิม ทั้งในสวนของ Web Application (การพัฒนา

รูปแบบการเผยแพรขอมูลผานทางหนาจอแสดงผล) และ Mobile Application (การพัฒนาฟงกชั่นการนำเขาขอมูล

และการแสดงผลขอมูล) หรือฟงกชั ่นการทำงานอื่นๆ เพิ่มเติมตามผลการศึกษาความตองการระบบ ทั้งนี้เมื ่อได

ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินตามที่กลาวในขางตนแลว จึงทำการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฮารดแวรเพ่ือรองรับการใชงาน รวมถึงการนำเขาและถายโอนขอมูลตางๆ เขาสูระบบ

ซอฟแวรและฮารดแวรที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหพรอมสำหรับขั้นตอนการทดสอบการทำงานของระบบ โดยในทำยสุดจึง

ดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหกับเจาหนาที่กรมทางหลวง เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนำระบบบริหารงาน

ภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำหรับการดำเนินงานในสวนของการจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงิน

งบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึน จะเริ่มตั้งแตการศึกษาทบทวนวิธีการและ

กรอบแนวคิดของการจัดทำแผนเพื่อขอตั้งวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู

ลวงหนา ตลอดจนหลักเกณฑในการอนุมัติงบประมาณดังกลาวไปใชในแผนงานตางๆ จากนั้นจึงทำการเก็บรวบรวม

ขอมูลสถิติของวงเงินงบประมาณในอดีต ตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู เพ่ือนำวิเคราะหใน 2 ประเด็น 
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โดยประเด็นแรก การนำมาใชวิเคราะหเพื่อเสนอแนะหลักเกณฑการนำเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉิน

และแผนงานฟนฟูไปใชไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชจายงบประมาณ ประเด็นที่สอง คือ 

การนำมาวิเคราะหรวมกับขอมูลสถิติของปจจัยทางดานกายภาพตางๆ ที่สงผลตอระดับความรุนแรงของปญหาภัย

พิบัติ (อาทิเชน ปริมาณฝน ระดับน้ำในลำน้ำสายหลัก การระบายน้ำผานเข่ือนตางๆ และสัมประสิทธิความขรุขระของ

ผิวทาง เปนตน) เพื่อหาความสัมพันธระหวางวงเงินงบประมาณกับปจจัยทางดานกายภาพในรูปแบบของสมการ ท่ี

สามารถนำมาใชคาดการณวงเงินงบประมาณสำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาได 

สำหรับการดำเนินงานในสวนของการวิเคราะหและคาดการณระดับความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน 

เม่ือมีเหตุการณภัยพิบัติเกิดข้ึน จะมีการศึกษาโดยเริ่มจากการทบทวนทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพิบัติ

หรือพังทลายของถนนและสะพาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับน้ำและระดับความรุนแรงของการไหลที่เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณภัยพิบัติ จากนั้นจึงทำการสำรวจ

ภาคสนามในบริเวณที่เคยเกิดเหตุการณการพังทลายของถนนและสะพาน อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ (กำหนดใหภาค

กลางเปนพ้ืนท่ีศึกษานำรอง) เพ่ือใหทราบถึงขอมูลจริงของสาเหตุและรูปแบบความเสียหายท่ีเคยเกิดข้ึน แลวจึงนำผล

การศึกษาที่ไดทั้ง 2 สวน มาทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางการวิเคราะหและคาดการณระดับความเสี่ยงของการพิบัติ

ของถนนและสะพาน เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดจุดเฝาระวังและยกระดับเตือนภัยลวงหนาได 
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รูปท่ี 1-1  กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
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สำหรับรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ระยะท่ี 2 ตามกรอบแนวทางท่ีกำหนดไวท้ัง 3 สวน ดังกลาวในขางตน จะแสดงไดดังนี้ 

1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1.1 การศึกษาทบทวนโครงสรางและขั้นตอนการดำเนินงานของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ

ฉุกเฉินท่ีใชอยูในปจจุบัน 

ที่ปรึกษาตองทำการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหโครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบบริหารงาน 

ภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีใชอยูในปจจุบัน ตลอดจนข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาท่ีในการ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินโดยใชระบบดังกลาว ซึ่งตองครอบคลุมทั้งในสวนของงาน

บริหารจัดการภัยพิบัติและงานจัดการดานการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ท่ีดำเนินการ

อยูในปจจุบัน ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยท่ีจะตองแสดงขอมูลดังนี้ 

• แผนภูมิโครงสรางของระบบการทำงาน ทั้งระบบยอยและรายละเอียดของหลักการโปรแกรม 

รวมท้ังสถาปตยกรรมซอฟแวรในแตละระบบยอยตางๆ 

• ภาพแสดงการทำงานและการเชื่อมโยงระหวางระบบงานในภาพรวม (System Overview) 

• แผนภาพแสดงข้ันตอนการทำงานของระบบ 

• แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานในปจจุบันและที่มีการปรับปรุงทบทวนใหมของเจาหนาท่ี  

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ท้ังในสวนของงานบริหารจัดการภัยพิบัติ และ

งานจัดการดานการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

1.2 การวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ 

ท่ีปรึกษาตองศึกษา วิเคราะห ปญหาการดำเนินงานเนื่องจากการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินในชวงท่ีผานมา ตลอดจนความตองการของผูใชงานท่ีตองการใหมีการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเพิ่มเติมจากความตองการเบื้องตนในขอกำหนดขอบเขตงาน โดยใชวิธีการสัมภาษณกับ

บุคลากรของกรมทางหลวง ไมนอยกวา 200 คน โดยตองครอบคลุมหนวยงานอยางนอยดังตอไปนี้ 

• สำนักบริหารบำรุงทาง ไมนอยกวา 20 คน 

• สำนกังานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน ศูนยสรางทาง 

ไมนอยกวา 180 คน 

ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาตองสรุปผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ ขอควรพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงเพ่ิมเติมจากขอกำหนดขอบเขตงาน เพ่ือเปนขอมูล

รวมกับผลการศึกษาทบทวนโครงสรางระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Emergency 
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Management System : EMS) ท่ีใชอยูในปจจุบันตามผลการศึกษาขอ 1.1 

โดยในการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ ที่ปรึกษาตองนำเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงาน

ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบระบบบริหารงานภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 ท้ังนี้ในรายงานดังกลาวตองประกอบดวยเนื้อหาตางๆ อยางนอยดังนี้ 

• เอกสารผลการวิเคราะหประเด็นปญหาของการใชงานในปจจุบัน 

• เอกสารผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ 

• เอกสารผลการวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

1.3 การออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษาตองออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

ทั้งในสวนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) ใหสอดคลองกับความ

ตองการใชงานของผูใชระบบตามขอ 1.2 โดยที่การออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลจะตองเปนไป

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานทั ้งในสวนของการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานของฟงกชั่นเดิม และฟงกชั่นใหมในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดของการออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูล ดังนี้ 

1.3.1 มาตรฐานการจัดทำฐานขอมูล 

ที่ปรึกษาตองออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ทั้งในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

งานระบบตามฟงกชั่นการใชงานเดิม และฟงกชั่นการใชงานที่จะพัฒนาเพิ่มเติมใหม โดยท่ี

ฐานขอมูลจะตองมีมาตรฐานการพัฒนาและคุณสมบัติโดยรวมดังนี้ 

• สามารถจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) รวมในฐานขอมูลเดียวกัน โดยในสวนของขอมูลระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) จะดำเนินการตามขอกำหนดมาตรฐานของ Open Geospatial 

Consortium (OGC) ในการออกแบบและพัฒนา โดยจะเลือกขอกำหนดท่ีเหมาะสมกับ

แนวทางการพัฒนาโครงการมาใชงาน เชน Web Mapping Service (WMS) ซึ ่งใช

เทคโนโลยี Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) ในการรับสงขอมูลระหวาง

เครื่องลูกขายกับเครื่องแมขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน เปนตน 

• สนับสนุนระบบอางอิงแบบจุด เสน และรูปปด (Point, Line and Polygon Referencing 

System) และระบบอางอิงทางภูมิศาสตรแบบ 2 มิติ 
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• พัฒนาโดยใชโปรแกรมแบบ Open Source และสามารถทำงานผานเครือขายอินเตอรเนต 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

o รองรับการทำงานดานกราฟฟก (GUI) โดยมีโปรแกรมตางๆ ที่ใหการสนับสนุน 

เชน phpMyAdmin, Navicat, Openoffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro และ 

SQLYog, Toad for MySQL เปนตน 

o รองรับและสนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการหลายระบบ เชน AIX, BSDi, 

FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft 

Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 

Warp, QNX, Solaris, Symbian และ SunOS เปนตน 

o สนับสนุน Cross-platform support 

o รองรับ Stored procedures 

o รองรับ Triggers and Cursors 

o สนับสนุน Information schema 

o สนับสนุน SSL 

o รองรับการทำ Query caching 

o รองรับการทำ Sub-SELECTs 

o รองรับการทำ Replication ท้ังแบบ Master-Master Replication และ Master-

Slave Replication 

o Full-text indexing และ searching using MyISAM engine 

o รองรับ Unicode 

• สามารถรองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวงที่ใชงานในปจจุบัน 

(Roadnet) ไดแบบตามเวลาจริง 

• ตองมีระบบการเก็บขอมูลการเขาใชงานของโปรแกรม (Log File) ท่ีสามารถสืบคนขอมูล

ยอนหลังไดอยางนอย 90 วัน 

• ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับเครื่องแมขาย ในการปองกันการโจมตีการทำงาน

ของโปรแกรม โดยรองรับการโจมตีในลักษณะ Cross-site scriping, DDOS (Distributed 

Denial of Service และ SQL injection ไดเปนอยางนอย 
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1.3.2 การปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฟงกช่ัน 

การใชงานเดิม 

ท่ีปรึกษาตองออกแบบและปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพฟงกชั่น

การใชงานเดิม โดยอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

• รองรับการจัดเก็บรายละเอียดของขอมูลที่ครอบคลุมสาธารณภัย 14 ประเภท และภัย

ดานความม่ันคง 4 ประเภท หรืออยางนอยท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

• รองรับการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของตำแหนงการรายงานสถานการณปจจุบัน เชน 

ตำแหนงจุดเฝาระวัง ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทย และตำแหนงของโครงการกอสราง

ทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง ที่กำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน เปนตน 

หรือขอมูลตำแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

• รองรับการจัดเก็บขอมูลสำหรับการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ใหครอบคลุมตามแบบฟอรมการรายงานการจราจรหนาแนน หรือตามที่คณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนด 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูล ใหรองรับการจัดทำรายงานการติดตามงานสถานการณ

ฉุกเฉิน โดยในระบบฐานขอมูลจะตองสามารถจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตาม

เอกสาร หรือการอนุมัติงบประมาณทั้งภายในสำนักบริหารบำรุงทาง และระหวาง

หนวยงานอื่นๆ กับสำนักบริหารบำรุงทาง อาทิเชน เลขท่ี/วันที่นำสงหนังสือ รายชื่อ

โครงการที่เสนอทั้งหมด (ทั้งในสวนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของแตละโครงการ ภาพถายขณะเกิด

ความเสียหาย ภาพถายระหวางการซอมแซม ภาพถายเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ชอง

หมายเหตุสำหรับบันทึกขอมูลเพิ่มเติม เปนตน หรือขอมูลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนด 

• รองรับการจัดเก็บขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สำหรับถนนท่ีมีชองทางคูขนานได 

• รองรับการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของไฟลรูปภาพและไฟลวิดีโอ ที่ผานชองทางการ

นำเขาดวยวิธีตางๆ เชน การนำเขาขอมูลจากเจาหนาที่ หรือการเชื่อมโยงจากกลอง 

CCTV ของกรมทางหลวง เปนตน 

• รองรับการจัดเก็บขอมูลในรูปของไฟลขอมูลประเภท pdf, xls, doc หรืออื่นๆ ตามท่ี

กรมทางหลวงกำหนด เพ่ือประกอบในการจัดทำรายงานตางๆ ได 
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• รองรับการจัดเก็บขอมูลหรือตัวแปรเพิ่ม (เชน ขอมูล AADT คา IRI หรือขอมูลอื่นๆ) 

สำหรับนำมาใชเพื่อการปรับปรุงการคำนวณเสนทางเลี่ยงในชวงที่เกิดภัยพิบัติหรือชวง

เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ใหมีความถูกตองมากข้ึน 

1.3.3 การปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฟงกช่ัน 

การใชงานท่ีพัฒนาข้ึนใหม 

ท่ีปรึกษาตองออกแบบและปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการทำงานของฟงกชั่นการใช

ท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถรองรับระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

หนาจอการแสดงผลที่จะติดตั้ง ณ ตำแหนงจุดพักรถ หรือจุดใหบริการตางๆ ของกรม

ทางหลวง อาทิเชน ขอมูลวิดีโอและรูปภาพที่แสดงสภาพการจราจรของตำแหนงตางๆ 

ในสภาพปจจุบัน ขอมูลขอความและรูปภาพท่ีแสดงสภาพการจราจรของตำแหนงตางๆ 

ในสภาพปจจุบัน ขอมูลขอความที ่ตองการนำเสนอและสื ่อสารใหกับประชาชนได 

รับทราบ รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลเสนทางเลี่ยงและเสนทางแนะนำในชวงท่ีเกิดภัยพิบัติ

หรือชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ เปนตน หรือขอมูลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนด 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหรองรับขอมูลจุดใหบริการทั่วไทย ใหสามารถแสดงผลใน

รูปแบบแผนท่ีได รวมถึงจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมตามแบบฟอรมการรายงาน การเขาใช

บริการ หรือตามท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

1.4 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานเดิมในระบบ Web Application 

ที่ปรึกษาตองดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ในสวนของ Web Application ใหมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน

ระบบ โดยยังคงความสามารถในการทำงานของระบบเดิมไว หรือปรับปรุงใหมีความเหมาะสมมากข้ึน

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับโครงการ 

สำหรับแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ในสวนฟงกชั่นการใช

งานเดิมในระบบ Web Application ใหมีความสามารถเพิ ่มขึ ้นนั ้น อยางนอยตองประกอบดวย

ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1.4.1 มาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ที่ปรึกษาจะตองปรับปรุงการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานในระบบ 

Web Application ซ่ึงอยางนอยจะตองเปนไปตามขอกำหนดดังนี้ 
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• โปรแกรมที่ปรับปรุงขึ ้น ตองสามารถเชื่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง 

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(Roadnet) ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง 

• มีชุดขอมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ (Base Map) ที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการแสดงผล 

การวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษไดอยางเหมาะสม 

• การออกแบบหนาจอของผูใชงาน (User Interface) ตองออกแบบใหใชงานไดงายและ

สอดคลองกับความตองการ ตลอดจนสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

1.4.2 การนำเขาขอมูล 

ที่ปรึกษาจะตองพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการนำเขาขอมูลของระบบบริหารงาน 

ภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ตามผลการศึกษาความตองการของผูใชระบบ โดยอยางนอยจะตองสามารถ 

• เพ่ิมรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซ่ึงประกอบดวย สาธารณะภัย 

14 ประเภท และภัยดานความมั่นคง 4 ประเภท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับโครงการ

กำหนด 

• ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและ

สะดวกตอการใชงานมากขึ้น เชน การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุไดท้ัง

ขอมูลแบบเชิงเสนและเปนจุดขอมูล (ในกรณีของจุดขอมูล สามารถระบุตำแหนงของ

เหตุการณโดยอางอิงกับตำแหนงพิกัดของทรัพยสินทางหลวงที่เกิดความเสียหายจากภัย

พิบัติ เชน อาคารสำนักงานตางๆ ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไมตองอางอิงกับ

ขอมูลหมายเลขทางหลวง) 

• เพิ่มประเภทของตำแหนงการนำเขาขอมูลที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

เชน ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทย (สามารถนำเขาจำนวนผูใชบริการของจุดบริการตางๆ 

ในแตละวันได) ตำแหนงของโครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง 

ที่กำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมรายละเอียดหรือหนาจอ

ของการนำเขาขอมูลใหสอดคลองกับขอมูลของตำแหนงแตละประเภท เชน สามารถ

รองรับการนำเขาท้ังในสวนของขอมูลประเภท Text และไฟลรูปภาพตางๆ ได เปนตน 
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• เพิ่มรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ที่จะกำหนดขอมูล

เหตุการณบนแผนท่ีได 

• เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขา

ขอมูลเอกสารในรูปของไฟลขอมูลประเภท pdf, xls, doc หรืออ่ืนๆ ตามท่ีกรมทางหลวง

กำหนด เพ่ือประกอบในการจัดทำรายงานตางๆ ได 

• เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขา

ขอมูลในลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาล

และวันหยุดนักขัตฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนดได 

• ทำการเชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของ

กรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบได 

• เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขา

ขอมูลของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุ

สาเหตุของการเปดชองทางพิเศษ 

1.4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน

เพ่ือจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ที่ปรึกษาตองเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน เพ่ือจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชงานระบบ โดยอยางนอยจะตองมีความสามารถดังนี้ 

• เพิ ่มศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี ่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของ

กระทรวงคมนาคม (สายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) เพ่ือใหผูใชทาง

ถึงที่หมายตามตำแหนงเริ่มตนและสิ้นสุดที่กำหนดจากแผนที่ใหเร็วที่สุด ตามเงื่อนไข

ตางๆ อาทิเชน การพิจารณาจากขอมูลคา AADT สภาพการจราจรท่ีมีการรายงานเขามา

ในปจจุบัน และคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) เปนตน 

• สามารถใหเจาหนาที่เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเองได นอกเหนือจากการคำนวณ 

ของระบบ โดยจะตองมีการจัดเตรียมแผนที่โครงขายทั้งในชวงของทางหลวงแผนดิน  

ทางหลวงชนบท และถนนระดับทองถ่ินท่ีสำคัญ เพ่ือใหเปนขอมูลในการกำหนดทางเลี่ยง

ดังกลาว 
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1.4.4 การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

ที่ปรึกษาตองพัฒนาระบบการแสดงผลและสืบคนขอมูลของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานระบบ โดยอยางนอยจะตองมี

ความสามารถดังนี้ 

• แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของ 

สาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผูใชสามารถ

เลือกเง่ือนไขในการแสดงผลเองได เชน ประเภทของภัยพิบัติท่ีตองการ หรือชวงเวลาของ

ขอมูลท่ีตองการแสดงผลยอนหลัง เปนตน 

• สามารถแสดงผลขอมูลของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดง

ตำแหนงบนแผนที่ ตลอดจนใหผู สืบคนแผนงานตามเงื่อนไขตางๆ เชน เสนทางหรือ

ตำแหนงท่ีไดรับงบประมาณฉุกเฉิน หรือชวงเวลา (วันเดือนป) ท่ีไดรับงบประมาณ เปนตน 

• สามารถสืบคนและแสดงสายทางที ่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี ่ยงการจราจร 

ชองทางพิเศษ ตำแหนงจุดบริการทั่วไทย ตำแหนงโครงการกอสรางทั้งหมด หรืออื่นๆ  

ท่ีจำเปนสำหรบัการบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก 

(Click) บนแผนท่ีได 

• สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ท่ีไดดำเนินการติดตั้งไว 

โดยผูใชสามารถเลือกดูไดโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 

1.4.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน 

ที่ปรึกษาตองพัฒนาระบบการสรางรายงาน โดยที่ระบบที่พัฒนาขึ้นตองคงความสามารถของ

ระบบเดิมไว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในประเด็นตางๆ อยางนอยดังนี้ 

• รายงานสรุปประจำวัน ตองสามารถแสดงเวลาท่ีผูรายงานมีการรายงานผลเขามาได 

• แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ ตองครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท และตองมีการปรับปรุง

รูปแบบตามผลการศึกษา ความตองการของผูใชงานระบบ หรือตามที่คณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนด 

• รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สามารถแสดงขอมูลทิศทางของถนน (ขาเขา 

ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก) ท่ีเกิดภัยพิบัติได 

• สามารถสงออกรายงานขอมูลจากระบบเปนรูปแบบเว็บเซอรวิส ตามที่คณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนด 
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• สามารถสงออกรายงานสรุปตามรายงานอยางนอยดังนี้ จุดใหบริการทั่วไทย การเขาใช

จุดใหบริการทั่วไทย การเปด-ปดชองทางพิเศษ ขอมูลงานกอสราง และจุดเฝาระวัง  

ในรูปแบบ xls, doc หรือ pdf ได 

• ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจนสิ้นสุดแลว สามารถเปลี่ยนแปลง

แกไขไดโดยผูดูแลระบบ 

1.5 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานเดิมในระบบ Mobile Application 

ที่ปรึกษาตองปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มศักยภาพการนำเขา สืบคน 

ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงาน

จราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยโปรแกรมประยุกตซึ่งดำเนินการผานทาง Mobile 

Application ที่ปรับปรุงขึ้น ทั้งนี้ Mobile Application ซึ่งจะทำการพัฒนาขึ้นจะตองรองรับการใช

งานบนอุปกรณตามเง่ือนไขดังนี้ 

1.5.1 มาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ที่ปรึกษาจะตองปรับปรุงการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานในระบบ 

Mobile Application ซ่ึงอยางนอยจะตองเปนไปตามขอกำหนดดังนี้ 

• โปรแกรมที่พัฒนาขึ ้น ตองสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง 

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(Roadnet) ได 

• มีชุดขอมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ (Base Map) ที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการแสดงผล 

การวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษไดอยางเหมาะสม 

• การออกแบบหนาจอของผูใชงาน (User Interface) ตองออกแบบใหใชงานไดงายและ

สอดคลองกับความตองการ ตลอดจนสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

1.5.2 การนำเขาขอมูล 

• เพ่ิมรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซ่ึงประกอบดวย สาธารณะภัย 

14 ประเภท และภัยดานความมั่นคง 4 ประเภท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับโครงการ

กำหนด 

• ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอการใชงานมากข้ึน เชน 

การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุไดท้ังขอมูลแบบเชิงเสนและเปนจุดขอมูล 

(ในกรณีของจุดขอมูล สามารถระบุตำแหนงของเหตุการณโดยอางอิงกับตำแหนงพิกัด
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ของทรัพยสินทางหลวงที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ เชน อาคารสำนักงานตางๆ 

ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไมตองอางอิงกับขอมูลหมายเลขทางหลวง) 

1.5.3 การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

• แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของ 

สาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผูใชสามารถ

เลือกเง่ือนไขในการแสดงผลเองได เชน ประเภทของภัยพิบัติท่ีตองการ หรือชวงเวลาของ

ขอมูลท่ีตองการแสดงผลยอนหลัง เปนตน 

• สามารถสืบคนและแสดงสายทางที ่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี ่ยงการจราจร 

ชองทางพิเศษ ตำแหนงจุดบริการทั่วไทย ตำแหนงโครงการกอสรางทั้งหมด หรืออื่นๆ  

ท่ีจำเปนสำหรบัการบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก 

(Click) บนแผนท่ีได 

1.6 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานใหมของระบบบริหารงานภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษาจะตองดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ

ฉุกเฉิน โดยเพิ่มฟงกชั่นการใชงานใหม ทั้งในสวนของ Web Application และ Mobile Application 

ซ่ึงรายละเอียดและขอกำหนดของการดำเนินงานมีดังนี้ 

1.6.1 การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานใหมในระบบ  

Web Application 

1.6.1.1 การพัฒนาระบบการส่ือสารผานทางหนาจอการแสดงผล 

ที่ปรึกษาจะตองพัฒนาระบบการสื่อสารผานทางหนาจอการแสดงผล เพื่อเผยแพร

ขอมูลท่ีจำเปนใหกับประชาชน โดยเฉพาะขอมูลการเดินทางในชวงเทศกาลหรือชวงท่ี

เกิดเหตุการณภัยพิบัติ ผานทางหนาจอแสดงผลตามจุดพักรถตางๆ ที่กรมทางหลวง

จัดเตรียมไว โดยมีขอบเขตในการดำเนินงานดังนี้ 

• ที่ปรึกษาตองดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมกลาง (ติดตั้งบน

เครื่องคอมพิวเตอร Workstation) ใหสามารถควบคุมการนำเสนอขอมูลผาน

ทางหนาจอการแสดงผลที่ติดตั้ง ณ ตำแหนงตางๆ โดยที่ระบบควบคุมกลาง

จะตองสามารถควบคุมการแสดงผลในรูปแบบที่แตกตางกันสำหรับแตละ

ตำแหนงที ่มีการติดตั ้งหนาจอการแสดงผล ตามที ่ผู ดูแลระบบในสวนกลาง 
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สั่งการได ซ่ึงคุณสมบัติเบื้องตนของระบบควบคุมกลางมีดังนี้ 

o มีการออกแบบ Platform สำหรับการนำเสนอขอมูลในสวนตางๆ อยาง

เหมาะสม 

o สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ ในระบบฐานขอมูล อาทิเชน ขอมูลใน

รูปของแผนที่ แนวเสนทางเลี่ยง สภาพการจราจร ขอมูลภาพถาย ไฟล

วิดีโอ ตลอดจนกลอง CCTV ของกรมทางหลวง เพื ่อนำมาใชในการ

แสดงผลได 

o สามารถออกแบบการใชงานระบบ ใหผู ใชเลือกขอมูลตางๆ ในระบบ

ฐานขอมูลที่ตองการนำมาแสดงผลผานทางหนาจอ ตลอดจนการนำเขา

ขอความท่ีตองการสื่อสารใหกับผูใชทางได 

o สามารถควบคุมการนำเสนอขอมูล อาทิเชน ลำดับหนาจอของการนำเสนอ 

ระยะเวลาการนำเสนอในแตละหนาจอได 

o มีรับบการกำหนดสิทธิ์ของผูใชงาน ในการควบคุมการนำเสนอผานทาง

หนาจอการแสดงผล 

o การพัฒนาในดานอ่ืนๆ ตามความตองการของผูใชงานระบบ 

• ที่ปรึกษาตองออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการรับขอมูล (ติดตั ้งบน

คอมพิวเตอร Notebook) จากระบบควบคุมกลาง สำหรับการแสดงผลขอมูล

ผานทางหนาจอ ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี ขอความ รูปภาพ 

วิดีโอ และขอมูลการเดินทางในสวนของเสนทางเลี่ยงได หรืออ่ืนๆ ตามท่ีกำหนด

ในระบบควบคุมกลางไดอยางครบถวน โดยระบบโปรแกรมการรับขอมูลตองมี

ขั้นตอนการใชงานที่ไมซับซอน เพื่อใหเจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่ซึ่งอาจไมมีพื้นฐาน

ทางดานคอมพิวเตอรใชงานได 

• ที่ปรึกษาตองทำการสำรวจตำแหนงของสำนักงานของกรมทางหลวง ทั้งใน

ระดับสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง บนถนนสาย

หลักทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะตำแหนงที่เหมาะสมสำหรับใชเปน

สถานที่ในการติดตั้งอุปกรณแสดงผล ที่สามารถเชื่อมตอกับขอมูลในระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เพื่อใหบริการขอมูลแกประชาชน 

โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
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o ทำการสำรวจขอมูลของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทาง

หลวง จุดพักรถ และจุดใหบริการตางๆ บนถนนทางหลวงสายหลัก 

ทั่วประเทศ ที่มักใชเปนเสนทางในการจราจรของประชาชนชวงวันหยุด

เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o ในแตละตำแหนงท่ีเขาไปดำเนินการสำรวจ ตองสำรวจสภาพความพรอม

หากมีการนำหนาจอแสดงผลมาติดตั ้ง อาทิเชน ตำแหนงที่เปนไปได 

ในการติดตั้งหนาจอ ความปลอดภัยจากการสูญหายหรือถูกลักขโมย 

ของอุปกรณ และความพรอมของระบบการสื่อสารผานทางเครือขาย

อินเตอรเน็ต เปนตน 

• การจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงการติดตั้ง หนาจอการแสดงผล ซึ่งมี

แนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 

o ที่ปรึกษาตองนำผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม พรอมทั้งขอมูลอื่นๆ เชน 

ปริมาณการจราจรในชวงว ันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ  

มาจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงที ่จะทำการติดตั ้งหนาจอการ

แสดงผล โดยตองสรุปเปนแผนการติดตั้งในระยะเรงดวน ระยะกลาง 

และระยะยาว 

o ทำการคัดเลือกตำแหนงการติดตั้งท่ีมีความสำคัญในลำดับตนๆ หรือท่ีอยู

ในแผนระยะเรงดวนเปนพื้นที่ศึกษานำรอง อยางนอย 5 พื้นที่ สำหรับ

การติดตั้งระบบสื่อสารผานทางหนาจอการแสดงผล โดยจะตองเสนอ

พ้ืนท่ีการติดตั้งใหคณะกรรมการกำกับโครงการเห็นชอบกอนดำเนินการ 

o ตำแหนงการติดตั้งหนาจอการแสดงผลในพ้ืนท่ีนำรองท้ัง 5 พ้ืนท่ี ควรจะ

กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ หรือมีความเหมาะสมตามความเห็น

ชอบของคณะกรรมการกำกับโครงการ 

1.6.2 การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานใหมในระบบ  

Mobile Application 

1.6.2.1 การนำเขาขอมูล 

• เพ่ิมการนำเขาขอมูลท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ เชน 

ตำแหนงจุดเฝาระวัง ตำแหนงจุดใหบริการทั ่วไทย (สามารถนำเขาจำนวน
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ผูใชบริการของจุดบริการตางๆ ในแตละวันได) ตำแหนงของโครงการกอสราง

ทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง ที่กำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน 

เปนตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมรายละเอียดหรือหนาจอของการนำเขา

ขอมูลใหสอดคลองกับขอมูลของตำแหนงแตละประเภท เชน สามารถรองรับ

การนำเขาท้ังในสวนของขอมูลประเภท Text และไฟลรูปภาพตางๆ ได เปนตน 

• เพิ่มรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ที่จะกำหนด

ขอมูลเหตุการณบนแผนท่ีได 

• เพิ ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

ใหสามารถนำเขาขอมูลในลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือ

สภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ตามตำแหนงที่ผูใชงาน

กำหนดได 

• ทำการเชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง 

CCTV ของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV 

ผานทางระบบได 

• เพิ ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

ใหสามารถนำเขาขอมูลของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ได

อยางชัดเจน 

1.6.2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพ่ือการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินเพ่ือจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• การคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวง

คมนาคม (สายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) เพื่อใหผูใชทาง

ถึงที ่หมายตามตำแหนงเริ ่มตนและสิ ้นสุดที ่กำหนดจากแผนที ่ใหเร ็วที ่สุด  

ตามเงื่อนไขตางๆ อาทิเชน การพิจารณาจากขอมูลคา AADT สภาพการจราจร

ที่มีการรายงานเขามาในปจจุบัน และคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง 

(IRI) เปนตน 

• สามารถใหเจาหนาที่เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเองได นอกเหนือจากการ

คำนวณของระบบ โดยจะตองมีการจัดเตรียมแผนที่โครงขายทั้งในชวงของทาง

หลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท และถนนระดับทองถ่ินท่ีสำคัญ เพ่ือใหเปนขอมูล

ในการกำหนดทางเลี่ยงดังกลาว 
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1.6.2.3 การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

• สามารถแสดงผลขอมูลของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถ

แสดงตำแหนงบนแผนที่ ตลอดจนใหผูใชสืบคนแผนงานตามเงื่อนไขตางๆ เชน 

เสนทางท่ีไดรับงบประมาณฉุกเฉิน หรือชวงเวลา (วันเดือนป) ท่ีไดรับงบประมาณ 

เปนตน 

• สามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ท่ีไดดำเนินการ

ติดตั้งไว โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 

• สามารถติดตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมขั้นตอนตางๆ ตั้งแต

การของบประมาณ การเห็นชอบ หรือขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเห็นของ

คณะกรรมการกำกับโครงการ 

1.7 การนำเขาและถายโอนขอมูล 

ที่ปรึกษาตองเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) และถายโอนขอมูล

จากแหลงขอมูลตางๆ เขาสูระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ปรับปรุงขึ้น เพื่อใหระบบ 

มีความพรอมและสามารถใชงานไดทันที นอกจากนี้จะตองพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสงออกขอมูล

จากระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหเปนไปตามความตองการใชขอมูลทั้งในสวนของ 

Web Application และ Mobile Application รวมถึงหนาจอการแสดงผลในพื ้นที ่ศึกษานำรอง 

อยางนอย 5 พ้ืนท่ี 

1.8 การพัฒนาระบบฮารดแวรเพ่ือรองรับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉินท่ีปรับปรุงข้ึน 

ท่ีปรึกษาจะตองดำเนินการพัฒนาระบบฮารดแวรเพ่ือรองรับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีปรับปรุงข้ึน ท้ังในสวนของระบบควบคุมกลางซ่ึงจะติดตั้งท่ีสวนกลาง (กรมทางหลวง) รวมท้ัง

อุปกรณการแสดงผลขอมูลซ่ึงสามารถเชื่อมตอกับระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สำหรับ

ใชเปนชองทางสื่อสารใหประชาชนรับทราบ ในพ้ืนท่ีนำรองไมนอยกวา 5 แหง โดยประกอบดวยอุปกรณ

ดังตอไปนี้ 

1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 Core) หรือดีกวา สำหรับคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

จำนวนไมนอยกวา 2 หนวย 
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• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รอบรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจำแบบ 

Cache Memory ไมนอยกวา 20 MB 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

• สนับสนุนการทำงาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 

10,000 รอบตอนาที ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 450 

GB จำนวนไมนอยกวา 4 หนวย 

• มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 

1 หนวย 

• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

• มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หนวย 

• ระบบปฏิบัตกิาร Windows Server 2012 R2 ข้ึนไป 

1.8.2 ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความ

ลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร 

• มีชองเสียบไฟฟา จำนวนไมนอยกวา 10 ชอง 

• มีพัดลมสำหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

1.8.3 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation (จอขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หนวย โดย

มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน

กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

2) ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1-24 

 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 16 GB 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จำนวน 1 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 

• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

• มีแปนพิมพและเมาส 

• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด 

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

• ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7 ข้ึนไป 

1.8.4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หนวย โดย

มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้ 

3) ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน

กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

4) ในกรณีที่มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จำนวน 1 หนวย 

• มีจอภาพที่สามารถรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 

ไมนอยกวา 12 นิ้ว 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 

• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

• สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

• ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ข้ึนไป 
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1.8.5 ทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว พรอมชุดขาแขวน จำนวน 5 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

• ขนาดจอไมนอยกวา 40 นิ้ว 

• ความละเอียดหนาจอไมนอยกวา 1920 x 1080 Pixels 

• รองรับการเชื่อมตอสัญญาณ Internet 

• Response Time นอยกวาหรือเทียบเทา 2.4 ms 

• Contrast Ratio มากกวา หรือเทากับ 8,000,000 : 1 

• True Motion 120/100 Hz สามารถแสดงภาพไดมากกวา หรือเทากับ 120 ภาพตอวินาที 

• มีโหมดประหยัดพลังงาน 

• ขาแขวนสามารถเคลื่อนยายไดและรองรับหนาจอไมนอยกวา 40 นิ้ว 

• ขาแขวนสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดไดไมนอยกวา 35 กิโลกรัม 

1.9 การดำเนินการทดสอบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉิน 

ทางที่ปรึกษาตองดำเนินการติดตั้งระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินทั้งในสวนของ 

Web Application และ Mobile Application รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของระบบใหสามารถใช

งานไดอยางถูกตองสมบูรณ ตามขอ 1.1 – 1.8 โดยหลังจากทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ใหทาง 

ที่ปรึกษาดำเนินการติดตั ้งระบบในสวนของ Mobile Application ที่พัฒนาขึ ้น ใหพรอมสำหรับ 

Download ไปใชงานบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ IOS และอุปกรณที่ติดตั้ง

ระบบปฏิบัตกิาร Android 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาตองสรุปผลการทดสอบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน โดยแสดงในรูป

เอกสารตางๆ อยางนอยดังนี้ 

• เอกสารการทดสอบการใชงานระบบรวมกันระหวางผูใชงานระบบกับทางที่ปรึกษา (User 

Acceptance Test 

• เอกสารการทดสอบภาวะการทำงานของระบบ (Stress Test) 

• เอกสารการทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Penatration Testing) โดยจำลองการโจมตีใน

ลักษณะ Cross-Site Scripting และ SQL Injection เปนอยางนอย 
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1.10 การจัดทำคูมือการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉิน 

ทางท่ีปรึกษาตองจัดทำคูมือการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน กรมทางหลวง 

ท่ีปรับปรุงข้ึน โดยประกอบดวย 

• คูมือการใชงานระบบท้ังโปรแกรมประยุกต (Web Application) และโปรแกรมงานภาคสนาม 

(Mobile Application) ไมนอยกวา 150 เลม 

• คูมือผูดูแลระบบ ไมนอยกวา 10 เลม 

1.11 การฝกอบรม 

ทางท่ีปรึกษาตองดำเนินการจัดการฝกอบรม ดังนี้ 

• การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน กรมทางหลวง  

ทั้งในสวนของ Web Application และ Mobile Applicationใหแกเจาหนาที่กรมทางหลวง 

ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค ใหมีความรูความสามารถในการใชงาน โดยมีผูเขารวมอบรม 

ไมนอยกวา 300 คน 

• การฝกอบรมในสวนของผูดูแลรักษาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน กรม

ทางหลวง ใหมีความรู ความสามารถในการดูแล รักษา และบริหารจัดการระบบ โดยมี

ผูเขารวมอบรมไมนอยกวา 5 คน 
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2) การจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและคาดการณวงเงินงบประมาณสำหรับรองรับ

แผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 

2.1 การศึกษาทบทวนวิธีการกำหนดวงเงินงบประมาณแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ที่ปรึกษาตองทำการศึกษา ทบทวน วิธีการหรือกรอบแนวคิดในการอนุมัติแผนงานและการกำหนด

วงเงินงบประมาณสำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ที่ดำเนินการอยูในปจจุบันของ

กรมทางหลวง ทั้งในสวนของงบประมาณที่ใชเพื่องานบริหารจัดการภัยพิบัติ และงานจัดการดาน

การจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ จากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกรมทางหลวง 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• สรุปหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ืออนุมัติงบประมาณสำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู ไปใชในแผนงานหรือโครงการตางๆ ของหนวยงานบำรุงทางท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน 

• สรุปหลักเกณฑและวิธีการประเมินวงเงินงบประมาณ สำหรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู ท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน 

• ปญหาและอุปสรรคของการนำงบประมาณไปใชและการจัดตั้งงบประมาณในชวงท่ีผานมา 

2.2 การรวบรวมขอมูลสถิติของงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูในอดีต 

ท่ีปรึกษาตองทำการรวบรวมขอมูลสถิติของงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู

ในอดีต พรอมท้ังวิเคราะหรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมการดำเนินงาน (กิจกรรมงานบำรุงทาง) ท่ีมี

การนำงบประมาณดังกลาวไปใช 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• สรุปสถิติของวงเงินงบประมาณแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูในอดีต 

• สรุปสถิติของรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมการดำเนินงาน (กิจกรรมงานบำรุงทาง) ตาม

จำนวนวงเงินงบประมาณท่ีนำไปใช 

2.3 การรวบรวมขอมูลสถิติของปจจัยทางดานกายภาพท่ีจะสงผลตอระดับความรุนแรงของภัยพิบัติน้ำ 

ที่ปรึกษาตองทำการรวบรวมขอมูลสถิติของปจจัยทางดานกายภาพที่สงผลตอระดับความรุนแรงของ

ภัยพิบัติ อยางนอยตองประกอบดวย 

• ขอมูลฝนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ขอมูลปริมาณน้ำในแมน้ำสายหลักตางๆ ท้ัง 25 ลุมน้ำ 

• ขอมูลปริมาณการเก็บกักหรือระดับน้ำ ของเขื่อนและอางเก็บน้ำขนาดใหญตางๆ ที่สงผลตอ

สภาพน้ำทวม 

• สัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง 
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• ขอมูลสถิติภัยพิบัติประเภทตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.4 การวิเคราะหกิจกรรมการบำรุงทางหรือการกอสรางท่ีสอดคลองกับงบประมาณของแผนสถานการณ

ฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ที่ปรึกษาตองนำผลการรวบรวมขอมูลสถิติของงบประมาณ ตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู ตามขอ 2.2 มาคัดกรองเพื่อแยกกิจกรรมการบำรุงทางและการกอสรางและการกอสรางของ 

แตละแผนงาน จากนั้นใชหลักเกณฑทางดานวิศวกรรมมาทำการวิเคราะห เพื่อคัดเลือกกิจกรรมการ

บำรุงทางและการกอสรางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

2.5 การเสนอแนะหลักเกณฑการนำงบประมาณของแผนสถานการฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูไปใชอยาง

เหมาะสม 

ที่ปรึกษาตองนำผลการศึกษาในขอ 2.4 มาใชเปนแนวทางในการเสนอแนะหลักเกณฑการนำงบประมาณ

ของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูไปใชอยางเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

ใชจายงบประมาณ 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• กิจกรรมงานบำรุงทางหรืองานกอสราง (จากแผนงานเดิมในอดีตหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม) ท่ีสามารถ

นำงบประมาณแผนสถานการณฉุกเฉินไปใช 

• กิจกรรมงานบำรุงทางหรืองานกอสราง (จากแผนงานเดิมในอดีตหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม) ท่ีสามารถ

นำงบประมาณแผนงานฟนฟูไปใช 

2.6 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางดานกายภาพและวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณ

ฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ท่ีปรึกษาตองนำผลการดำเนินงานในขอ 2.2 และ 2.3 มาทำการวิเคราะหโดยหลักวิชาการทางดานสถิติ 

เพื่อหาความสัมพันธในรูปแบบสมการของปจจัยทางดานกายภาพกับวงเงินงบประมาณตามแผน

สถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู สำหรับนำมาใชเพื่อการคาดการณในการจัดตั้งงบประมาณ

ลวงหนา 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• ทฤษฎีและหลักเกณฑ ทางดานสถิติท่ีนำมาใชในการวิเคราะหความสัมพันธ 

• ผลการทดสอบระดับความสัมพันธของตัวแปร จากปจจัยทางดานกายภาพกับวงเงินงบประมาณ

ตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ท้ังในลักษณะของตัวแปรเดี่ยวและกลุมตัวแปร 
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• สมการความสัมพันธการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู ท่ีสัมพันธกับตัวแปรปจจัยทางดานกายภาพตางๆ 

• หลักเกณฑการวิเคราะหแนวโนมของปจจัยทางดานกายภาพท่ีสะทอนถึงระดับความรุนแรงของ

ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาประยุกตใชรวมกับสมการความสัมพันธที่พัฒนาข้ึน

สำหรับการคาดการณวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา 

2.7 การจัดทำโปรแกรมการวิเคราะหวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ที่ปรึกษาตองนำผลการดำเนินงานในขอ 2.6 มาทำการพัฒนาเปนโปรแกรมการคาดการณวงเงิน

งบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา ตามผลการคาดการณแนวโนมของ

ปจจัยทางดานกายภาพซ่ึงสะทอนถึงระดับความรุนแรงของภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• โปรแกรมการคาดการณวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา 

ซ่ึงจะตองติดตั้งเพ่ิมเติมไวในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• คูมือการใชงานโปรแกรม ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใชงาน เพื่อคาดการณวงเงิน

งบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา จำนวน 50 ฉบับ ทั้งนี้คูมือ

ดังกลาวสามารถรวมเนื้อหาเปนเลมเดียวกับคูมือการใชงานโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยง

ของการพิบัติของถนนและสะพาน ท่ีดำเนินการตามขอบเขตงานในหัวขอ 3.5 ได 

2.8 การจัดสัมมนา 

ท่ีปรึกษาตองดำเนินการจัดสัมมนา ดังนี้ 

• การสัมมนาแนวทางการใชและคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูลวงหนา พรอมทั้งหลักเกณฑการนำงบประมาณไปใชใหถูกตองตามวัตถุประสงค 

ใหแกเจาหนาท่ีกรมทางหลวง ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีผูเขารวมอบรมไมนอยกวา 

100 คน 
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3) การวิเคราะหความเส่ียงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 

3.1 การศึกษาทบทวนทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพิบัติหรือพังทลายของถนนและสะพาน 

ที่ปรึกษาตองทำการศึกษา ทบทวน ทฤษฎีและผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพิบัติหรือพังทลายของ

ถนนและสะพาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ระดับน้ำและความรุนแรงของการไหลท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณภัยพิบัติ 

3.2 การสำรวจขอมูลภาคสนาม 

ที่ปรึกษาตองดำเนินการสำรวจขอมูลภาคสนาม สำหรับตำแหนงที่เคยเกิดการพิบัติของถนนและ

สะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงขอมูลจริงของ

สาเหตุและรูปแบบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยขอกำหนดของการดำเนินงานและนำเสนอผลการศึกษา

มีดังนี้ 

• รวบรวมขอมูลตำแหนงของถนนที่เคยเกิดการพิบัติในอดีต โดยเฉพาะถนนที่อยูริมลำคลองหรือ

แมน้ำที่เกิดการพิบัติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทย พรอมท้ังนำเสนอตำแหนงสำรวจใหกรรมการเห็นชอบกอนดำเนินการ 

• รวบรวมขอมูลตำแหนงของสะพานที่เคยเกิดการพิบัติในอดีต โดยเฉพาะสะพานที่พ ิบัติ 

อันเนื่องมาจากกระแสน้ำในชวงอุทกภัย ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย พรอมท้ังนำเสนอ

ตำแหนงสำรวจใหกรรมการเห็นชอบกอนดำเนินการ 

• ผลการสำรวจตองอธิบายสาเหตุของการพิบัติ ตลอดจนขอมูลลักษณะพื้นที่และสภาพทาง

กายภาพที่สำคัญซึ่งจะนำมาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนน

และสะพานอันเนื่องมากจากภัยพิบัติ 

3.3 การวิเคราะหแนวทางการคาดการณความเส่ียงของการพิบัติของถนน 

ที่ปรึกษาตองทำการศึกษาแนวทางวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนน โดยที่แนวทางดังกลาวตอง

สามารถระบุระดับความเสี ่ยงที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในชวงของการเกิด 

ภัยพิบัติ เชน ระดับน้ำ และขอมูลของโครงสรางชั้นทางได ท้ังนี้แนวทางของวิธีการวิเคราะหความเสี่ยง 

ท่ีนำเสนอควรมีหลักเกณฑดังนี้ 

• สามารถนำไปใชในการคาดการณความเสี่ยงตอการพิบัติ สำหรับถนนที่อยูติดแมน้ำ ลำคลอง  

ไดทุกพ้ืนท่ี 

• คาระดับความเสี่ยง ตองแปรผันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของขอมูลโครงสรางชั้นทาง 

• สามารถวิเคราะหไดงาย ไมมีความซับซอน เพื่อใหเจาหนาที่ในพื้นที่นำไปใชเปนแนวทางการ

คาดการณความเสี่ยงได 
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3.4 การวิเคราะหแนวทางการคาดการณความเส่ียงของการพิบัติของสะพาน 

ท่ีปรึกษาตองทำการศึกษาแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน โดยท่ีแนวทางดังกลาว

ตองสามารถระบุระดับความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในชวงของการเกิดภัย

พิบัติ เชน ระดับน้ำ ความเร็วกระแสน้ำ และขอมูลตางๆ ของโครงสรางสะพาน ทั้งนี้แนวทางของ

วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีนำเสนอควรมีหลักเกณฑดังนี้ 

• สามารถนำไปใชในการคาดการณความเสี่ยงตอการพิบัติ สำหรับสะพานไดทุกพ้ืนท่ี 

• คาระดับความเสี่ยง ตองแปรผันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำหรือความเร็วการไหล และ

แตกตางกันไปตามลักษณะของขอมูลโครงสรางสะพาน เชน ความกวางของสะพาน ความยาว

ชวงสะพาน และประเภทของฐานราก เปนตน 

• สามารถวิเคราะหไดงาย ไมมีความซับซอน เพื่อใหเจาหนาที่ในพื้นที่นำไปใชเปนแนวทางการ

คาดการณความเสี่ยงได 

3.5 การจัดทำโปรแกรมการวิเคราะหความเส่ียงของการพิบัติของถนนและสะพาน 

ท่ีปรึกษาตองนำผลการดำเนินงานในขอ 3.3 และ 3.4 มาพัฒนาเปนโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงของ

การพิบัติของถนนและสะพาน ท่ีสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพในชวงของการเกิดภัยพิบัติ 

ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะตองนำเสนอผลการศึกษาโดยจะตองมีการแสดงขอมูลดังนี้ 

• โปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน ซึ่งจะตองติดตั้งเพิ่มเติมไว

ในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• คูมือการใชงานโปรแกรม ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการใชงานเพ่ือการวิเคราะหความ

เสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน จำนวน 50 ฉบับ ทั้งนี้คูมือดังกลาวสามารถรวมเนื้อหา

เปนเลมเดียวกับคูมือการใชงานโปรแกรมคาดการณวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณ

ฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา ตามขอบเขตของงานในหัวขอ 2.7 ได 

3.6 การจัดสัมมนา 

ท่ีปรึกษาตองดำเนินการจัดสัมมนา ดังนี้ 

• การสัมมนาแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ใหจัดในครั้งเดียวกับการจัด

สัมมนา แนวทางการใชและคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูลวงหนา ใหแกเจาหนาที่กรมทางหลวง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

ผูเขารวมอบรมไมนอยกวา 100 คน 
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บทท่ี 2 

การศึกษาทบทวนโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉิน  
และการวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ 

 

2. การศึกษาทบทวนโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินและการ
วิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ 

2.1. การศึกษาทบทวนโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

2.1.1. แผนภูมิโครงสรางของระบบการทำงาน 

แผนภูมิแสดงโครงสรางของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ใชงานปจจุบัน ที่ปรึกษาได

ทำการศึกษาทบทวนโครงสรางการทำงาน พบวาระบบจะแบงการทำงานออกเปน 2 สวนคือ สวนสนับสนุนการทำงาน

ของเจาหนาท่ีกรมทางหลวงสำหรับนำเขา แกไข สืบคน และลบขอมูลภัยพิบัติและขอมูลสภาพจราจรชวงเทศกาล 

และสวนเผยแพรขอมูลสำหรับประชาชนสำหรับตรวจสอบและสืบคนขอมูลภัยพิบัติและขอมูลสภาพจราจรชวง

เทศกาล ดังรูปท่ี 2.1-1 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2-2 

 

 

รูปท่ี 2.1-1 แผนภูมิโครงสรางของระบบการทำงาน 
 

จากการศึกษาทบทวนโครงสรางการทำงาน ที่ปรึกษาพบวาระบบไดใชระบบแผนที่ของ Google ในการ

พัฒนาแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แสดงตำแหนงและรายละเอียดขอมูลภัยพิบัติและขอมูลสภาพจราจรชวง

เทศกาลสำหรับเผยแพรขอมูลแกประชาชน ซึ่งการใชระบบแผนที่ของ Google สามารถชวยลดภาระงานของเครื่อง

แมขาย (Server) ของสำนักบริหารบำรุงทาง อีกทั้งยังทำใหแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทำงานไดอยางรวดเร็ว

และสามารถรองรับการใชงานของผูใชไดจำนวนมาก  

นอกจากนี้การนำระบบแผนท่ีของ Google มาใชงานยังทำใหแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มีความนาใช

งานมากข้ึนอีกท้ังยังชวยเพ่ิมความคุนเคยในการใชงานแผนท่ีของประชาชนเนื่องจากแผนท่ี Google เปนแผนท่ีท่ีไดรับ

การยอมรับและใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน อยางไรก็ดีการนำระบบแผนที่ของ Google มาใชงานมีขอพึงระวัง

ดังตอไปนี้ 

• ตามลิขสิทธิ์การใชงานระบบแผนที่ของ Google (Google API) ระบบ GIS ที่พัฒนาขึ้นจะตองเปนระบบ

เปด (Free and Freely Accessible) ที่ยอมใหประชาชนทั่วไปสามารถเรียกใชงานได ทั้งนี้ในกรณีของ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินซึ่งเปดใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและสืบคน

ขอมูลภัยพิบ ัต ิและขอมูลสภาพจราจรชวงเทศกาลจึงเปนการใชงานระบบแผนที ่ของ Google 

(GoogleAPI) อยางถูกตองตามลิขสิทธิ์ท่ีกำหนดไว 
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• ตามขอกำหนดการใชงานระบบแผนท่ีของ Google (Google API) จะอนุญาตใหเรียกใชงานแผนท่ี GISได

ไมเกิน 25,000 ครั้งตอวันโดยที่ไมคิดคาใชจาย อยางไรก็ดีบริษัท Google จะยอมผอนผันใหสามารถ

เรียกใชงานแผนที่ GIS ไดเกิน 25,000 ครั้งตอวันไดเปนครั้งคราว แตหามเรียกใชงานแผนที่ GIS เกิน 

25,000 ครั้งตอวัน เปนเวลาตอเนื่องกันเกิน 90 วัน ซึ่งตามเงื่อนไขนี้ถึงแมวาจะมีผูใชงานระบบจำนวน

มากและอาจทำใหมีการเรียกใชงานแผนท่ี GIS เกิน 25,000 ครั้งตอวันในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

แผนที่ GIS สำหรับประชาชนจะยังจะสามารถรองรับการใชงานไดตามปกติโดยจะไมกอใหเกิดปญหาใดๆ 

(อางอิง: https://developers.google.com/maps/terms) 

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใชหลักการ Dijkstra’s Algorithm ในการคำนวณหาเสนทาง

เลี่ยง (Detour) จากจุดเริ่มตน(Origin) ถึงจุดหมาย (Destination) ที่ผู ใชกำหนด โดยผูใชสามารถกำหนดเงื ่อนไข

เพิ่มเติมในการคนหาเสนทางเลี่ยง (Detour) เชน ประเภทสายทางและจำนวนชองจราจรขั้นต่ำที่นำมาใชในการ

พิจารณาคนหาเสนทางเลี่ยง (Detour) โดยในการคนหาเสนทางเลี่ยง (Detour) จะพิจารณาทางหลวงแผนดิน ทาง

หลวงชนบท และถนนระดับทองถิ่นที่สำคัญ โดยอางอิงตามชุดขอมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ดานเสนทางคมนาคมของ

กระทรวงคมนาคม (Transport FGDS) เพ่ือใหไดเสนทางเลี่ยงท่ีสั้นท่ีสุด 

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินมีการแบงสิทธิในการเขาถึงขอมูลและการใชงานระบบ  

ดังตารางที่ 2.1-1 และมีฟงกชันการนำเขา แกไข และสืบคนขอมูลสำหรับเจาหนาที่ (ดังตัวอยางรูปที่ 2.1-2 ถึง  

2.1-5) ครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้ 

• ขอมูลสาธารณภัยและภัยความม่ันคงบนทางหลวง 

• ขอมูลจุดเฝาระวัง (Check Point) ชวงเทศกาล  

• ขอมูลสภาพการจราจรชวงเทศกาล 

• ขอมูลชองทางพิเศษ  

• ขอมูลกลองวงจรปด (CCTV) 

• ขอมูลงานกอสรางทาง 
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ตารางท่ี 2.1-1 สิทธิ์ในการจัดการขอมูลการรายงานเหตุการณฉุกเฉินและสภาพจราจรตามกลุมผูใชงาน 
กลุมผูใชงาน เพ่ิมขอมูล แกไขขอมลู ลบขอมลู 

แขวงทางหลวง  เฉพาะสายทางในความ
รับผิดชอบ 

เฉพาะขอมูลท่ีหนวยงานเปน
ผูรายงาน 

ไมสามารถลบขอมลูได 

สำนักงานทางหลวง เฉพาะสายทางในความ
รับผิดชอบ 

เฉพาะขอมูลท่ีหนวยงานเปน
ผูรายงาน และ แขวงทาง
หลวง/สำนักงานบำรุงทาง ใน
ความรับผิดชอบเปนผูรายงาน 

ไมสามารถลบขอมลูได 

ศูนยสรางทาง/ศูนยสราง และ
บูรณะสะพาน 

ทุกสายทาง เฉพาะขอมูลท่ีหนวยงานเปน
ผูรายงาน 

ไมสามารถลบขอมลูได 

สำนักบริหารบำรุงทาง ทุกสายทาง ท้ังหมด ท้ังหมด 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.1-2 หนาจอการใชงานหลักของระบบ 
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รูปท่ี 2.1-3 หนาจอการรายงานขอมูลภัยพิบัต ิ
 

 
 

รูปท่ี 2.1-4 หนาจอการรายงานขอมูลสภาพจราจรชวงเทศกาล 
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รูปท่ี 2.1-5 หนาจอการสืบคนขอมูลสภาพจราจร 
 

ระบบฐานขอมูลท่ีมีการใชในการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• ฐานขอมูลระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

o ลักษณะการทำงานเปน Web Application 

o ฐานขอมูลท่ีใช PostgreSQL 

o ระบบปฎิบัติการท่ีใช Microsoft Windows Server 

o Web Server ท่ีใช IIS 

o ภาษาท่ีใชในการพัฒนา .Net Freamwork 

• ฐานขอมูลระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง 

o ลักษณะการทำงานเปน Web Application 

o ฐานขอมูลท่ีใช PostgreSQL 

o ระบบปฎิบัติการท่ีใช Microsoft Windows Server 

o Web Server ท่ีใช IIS 

o ภาษาท่ีใชในการพัฒนา .Net Freamwork 
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• ฐานขอมูลระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet)   

o ลักษณะการทำงานเปน Web Application 

o ฐานขอมูลท่ีใช PostgreSQL 

o ภาษาท่ีใชในการพัฒนา .Net Freamwork 

o ระบบปฎิบัติการท่ีใช Microsoft Windows Server 

o Web Server ท่ีใช IIS 

o มีการเปด Web Services ใหใชในการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.1.2. การทำงานและการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานในภาพรวม (System Overview) 
แผนภาพแสดงการทำงานและการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานในภาพรวม (System Overview) ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.1-6 สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปน้ี 
 

 
รูปที่ 2.1-6 แผนภาพแสดงการทำงานและการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานในภาพรวม (System Overview) 

 
  

 dd Deployment Model

Application Online Plan

Online Plan (80)

.Net Framework

PostgreSQL

IIS

Windows

Application EMS

EMS (80)

.Net Framework

PostgreSQL

IIS

Windows

Application RoadNet

RoadNet (80)

.Net Framework

PostgreSQL

IIS

Windows
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แผนภาพที่แสดงจะเปนการอธิบายสวนประกอบโดยรวมทั้งหมดของระบบที่ใชงาน และวิธีการเชื่อมโยงของ

ระบบทั้งหมด โดยจะอธิบายในลักษณะของ hardware ที่เปนสวนประกอบและ middleware ที่เชื่อมตอระหวาง 

hardware ซ่ึงจากรูปดังกลาวจะเห็นไดการทำงานของระบบงานประกอบดวย 4 สวน คือ  

1) กา รทำ ง าน ใ นส  ว น  Application Online Plan  จ ะป ร ะกอ บด  ว ย  Database application 

(PostgreSQL), Web Server (IIS), Operation System: Windows และ .Net Framework (ซอฟแวร

ในการพัฒนาระบบ) 

2) การทำงานในสวน Application EMS  จะประกอบดวย Database application (PostgreSQL), Web 

Server (IIS), Operation System: Windows และ .Net Framework (ซอฟแวรในการพัฒนาระบบ) 

3) การทำงานในสวน Application RoadNet  จะประกอบดวย Database application (PostgreSQL), 

Web Server (IIS), Operation System: Windows และ .Net Framework (ซอฟแวรในการพัฒนา

ระบบ) 

รูปแบบการทำงานของระบบจะอาศัยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันระหวาง ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

โครงขายทางหลวง (Roadnet)  ฐานขอมูลระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทางและฐานขอมูลระบบ

บริหารงานภัยพิบัติ สถานการณฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปที่ 2.1-7 โดยจะดำเนินการผานชองทาง Web Services ของ

ระบบแตละระบบและผานชองทางเชื่อมตอระหวางฐานขอมูลท่ีกรมทางหลวงมีอยู 

 

 
 

รูปท่ี 2.1-7 รูปแบบการทำงานของระบบ 
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แผนภาพท่ีแสดงจะเปนการอธิบายการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศเดิมท่ีกรมทางหลวงมีอยู โดย

ขอมูลหลักท่ีใชงานจะเปนขอมูลจากฐานขอมูลกลางงานบำรุงทาง ซ่ึงจัดเก็บขอมูล เชน บัญชีสายทาง ประวัติสายทาง 

เปนตน โดยระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) และระบบ

บริหารงานภัยพิบัติ สถานการณฉุกเฉิน จะดึงขอมูลจากฐานขอมูลกลางงานบำรุงทางมาใชงานเพื่อเปนขอมูลในการ

กำหนดเสนทางตางๆ ท่ีแตละระบบจะนำไปบันทึกไว 

2.1.2.1. ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ที ่ใชงานปจจุบัน จะเขาใชงานผานทาง URL คือ  

http://bmm2.doh.go.th/ems  ซ่ึงจะปรากฏหนาจอหลักดังแสดงในรูปท่ี 2.1-8 ประกอบดวยการทำงานดังตอไปนี้ 

ก. การบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• การายงานตำแหนง รายละเอียด และสถานะลาสุดของเหตุการณ 

• การขออนุมัติงบประมาณงานฉุกเฉินและงานฟนฟูทางหลวง 

ข. การบริหารการจราจรชวงเทศกาล 

• การรายงานตำแหนง รายละเอียด และสถานะลาสุดของเหตุการณ 

• ขอมูลกลอง CCTV  

• ขอมูลตำแหนงงานกอสราง 

• ขอมูลชองทางพิเศษ 

• การคนหาเสนทางเลี่ยง 
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รูปท่ี 2.1-8 หนาจอหลักระบบบริหารงานภัยพิบัติ สถานการณฉุกเฉิน 

 

หนาท่ีการทำงานของระบบ 

รายละเอียดของระบบสวนการบันทึกขอมูล (Web Application) 

1. ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1) เพ่ิมขอมูลเหตุการณ 

2. ขอมูลสภาพการจราจร 

1) เพ่ิมขอมูลสภาพการจราจร 

3. ขอมูลจุดเฝาระวัง (Checkpoint) 

1) เพ่ิมขอมูลจุดเฝาระวัง (Checkpoint) 

4. ขอมูลงานกอสรางทาง 

1) เพ่ิมขอมูลงานกอสรางทาง 

5. ขอมูลชองทางพิเศษ 

1) เพ่ิมขอมูลชองทางพิเศษ 
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รายละเอียดของระบบสวนการบันทึกขอมูล (Mobile Application) 

1. ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1) เพ่ิมขอมูลเหตุการณ 

2. ขอมูลสภาพการจราจร 

1) เพ่ิมขอมูลสภาพการจราจร 

รายละเอียดของระบบสวนการแสดงผลขอมูล (Web Application) 

1. ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1) การรายงานขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. ประเภทภัยพิบัติ 

ii. สาธารณภัย 

iii. ภัยความม่ันคง 

iv. สำนักงานทางหลวง 

v. แขวงทางหลวง 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

 วัน/เวลา 

 ประเภทภัยพิบัติ 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 ระยะทาง กม.-กม. 

 วันท่ีรายงาน 

 ระดับน้ำ(ซม.) 

 จราจรผาน 

 งบประมาณ 

 สถานะเหตุการณ 
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 รายงานความกาวหนา 

- ไดรับหนังสือนำสง 

- วันท่ีหนังสือนำสง 

- แขวงไดรับเงินงวด 

- ดำเนินการแลวเสร็จ 

2) ขอมูลพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. ประเภทภัยพิบัติ 

ii. สาธารณภัย 

iii. ภัยความม่ันคง 

iv. สำนักงานทางหลวง 

v. แขวงทางหลวง 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 

 วัน/เวลา 

 ประเภทภัยพิบัติ 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 ระยะทาง กม.-กม. 

 งบประมาณ 

 สถานะเหตุการณ 

 ผลการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2-14 

 

2. ขอมูลสภาพการจราจร 

1) การรายงานขอมูลสภาพการจราจร 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. วันท่ีเกิดเหตุการณ 

ii. ไมมีการรายงานขอมูลเกิน 

iii. สำนักงานทางหลวง 

iv. แขวงทางหลวง 

v. ประเภทการรายงาน 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

ii. ขอมูลรายงานสภาพการจราจร 

 วัน/เวลาท่ีเกิดเหตุ 

 ขอมูลเสนทางเกิดเหตุ 

3. การรายงานขอมูลสภาพการจราจรตามจุดเฝาระวัง 

1) การรายงานขอมูลสภาพการจราจรตามจุดเฝาระวัง 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. สำนักงานทางหลวง 

ii. แขวงทางหลวง 

iii. ทางหลวง 

iv. ตอนควบคุม 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

ii. ขอมูลจุดเฝาระวัง (Checkpoint) 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 ชื่อจุดเฝาระวัง 

 หมายเหตุ 

 สถานะการรายงาน  
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4. ขอมูลงานกอสรางทาง 

1) การรายงานขอมูลงานกอสรางทาง 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. สำนักงานทางหลวง 

ii. แขวงทางหลวง 

iii. ทางหลวง 

iv. ตอนควบคุม 

v. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลงานกอสรางทาง 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 กม. 

 ตำแหนงงาน 

 รูปภาพ 

 รายละเอียด 

 สถานะการรายงาน 

5. ขอมูลชองทางพิเศษ 

1) การรายงานขอมูลชองทางพิเศษ 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. วันท่ีเริ่มตน-สิ้นสุด 

ii. สำนักงานทางหลวง 

iii. แขวงทางหลวง 

iv. ทางหลวง 

v. ตอนควบคุม 

vi. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 
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i. ขอมูลชองทางพิเศษ 

 วันท่ีเริ่มตน-สิ้นสุด 

 ขอมูลชองทางพิเศษ 

 ขอมูลเสนทาง 

 สถานะการรายงาน 

รายละเอียดของระบบสวนการแสดงผลขอมูล (Mobile Application) 

1. ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

1) การรายงานขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. ประเภทภัยพิบัติ 

ii. สาธารณภัย 

iii. ภัยความม่ันคง 

iv. สำนักงานทางหลวง 

v. แขวงทางหลวง 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

 วัน/เวลา 

 ประเภทภัยพิบัติ 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 ระยะทาง กม.-กม. 

 วันท่ีรายงาน 

 ระดับน้ำ(ซม.) 

 จราจรผาน 

 งบประมาณ 

 สถานะเหตุการณ  
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 รายงานความกาวหนา 

- ไดรับหนังสือนำสง 

- วันท่ีหนังสือนำสง 

- แขวงไดรับเงินงวด 

- ดำเนินการแลวเสร็จ 

2) ขอมูลพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. ประเภทภัยพิบัติ 

ii. สาธารณภัย 

iii. ภัยความม่ันคง 

iv. สำนักงานทางหลวง 

v. แขวงทางหลวง 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 

 วัน/เวลา 

 ประเภทภัยพิบัติ 

 สำนักงานทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ทางหลวง 

 ชื่อตอน 

 ระยะทาง กม.-กม. 

 งบประมาณ 

 สถานะเหตุการณ 

 ผลการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 
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2. ขอมูลสภาพการจราจร 

1) การรายงานขอมูลสภาพการจราจร 

โดยมีเง่ือนไขในการคนหาขอมูลดังนี้ 

i. วันท่ีเกิดเหตุการณ 

ii. ไมมีการรายงานขอมูลเกิน 

iii. สำนักงานทางหลวง 

iv. แขวงทางหลวง 

v. ประเภทการรายงาน 

vi. ทางหลวง 

vii. ตอนควบคุม 

viii. สถานะการรายงาน 

โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ 

i. ขอมูลรายงานสภาพการจราจร 

 วัน/เวลาท่ีเกิดเหตุ 

 ขอมูลเสนทางเกิดเหตุ 
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2.1.2.2. ระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง 

ระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง ที่ใชงานปจจุบัน โดยเรียกผานทาง URL สำหรับเขาใชงาน 

http://bmm2.doh.go.th/budgetplan/ ซ่ึงมีหนาจอหลักดังแสดงรูปท่ี 2.1-9 ประกอบดวยการทำงานดังตอไปนี้ 

1. การจัดทำแผนงานความตองการงบประมาณเบื้องตน 

2. การสืบคนแผนงานความตองการงบประมาณเบื้องตน 

3. การพิจารณาแผนงานความตองการงบประมาณเบื้องตน 

4. การจัดทำแผนบำรุงทาง 

5. การสืบคนแผนบำรุงทาง 

6. การพิจารณาแผนบำรุงทาง 

7. การออกรายงานสรปุ 

• รายงานแผนความตองการ 

• รายงานแผนบำรงุทาง 

8. การกำหนดการแจงเตือน 

9. การกำหนดปงบประมาณ 

10. การบันทึกขอมูลดัชนีราคา 

11. การบันทึกขอมูลราคาวัสดุ 

12. การบันทึกขอมูลผูรับจาง 

13. การบันทึกขอมูลอัตราคาขนสง 

14. การบันทึกขอมูลอัตราคาดำเนินการและเสื่อมราคา 

15. การบันทึกขอมูลขอมูลการติดตอ(สำหรับเอกสาร)  

16. การบันทึกขอมูลผูใชงาน 

17. การปรับปรุงขอมูลจากจากฐานขอมูลกลางงานบำรุงทาง CRDB 
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รูปท่ี 2.1-9 หนาจอหลักระบบติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง 

 

หนาท่ีการทำงานของระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

เปนระบบท่ีใชเก็บขอมูลบางสวนท่ี ตองนำมาใชงาน ไดแก 

1. ขอมูลผูใชงาน ทำการเก็บขอมูลไวท่ี ฐานขอมูลชื่อ budgetplan ในตารางชื่อ member 

2. ขอมูลตำแหนงผูใชงาน ทำการเก็บขอมูลไวท่ี ฐานขอมูลชื่อ budgetplan ในตารางชื่อ position 

3. ขอมูลระดับการใชงาน ทำการเก็บขอมูลไวที่ ฐานขอมูลชื่อ budgetplan ในตารางชื่อ position เขต

ขอมูลชื่อ level 

 

ลักษณะการเรียกขอมูลมาใชงานในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ลักษณะการเรียกขอมูลมาใชงานในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินจากฐานขอมูลระบบ

ติดตามความกาวหนาแผนงานบำรุงทาง จะทำงานผานรูปแบบการเชื่อมโยงผานฐานขอมูลโดยตรง เนื่องจากมีการเก็บ

ขอมูลอยูบนเครื่องแมขายเครื่องเดียวกัน   
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2.1.2.3. ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ซึ่งสามารถเขาใชงานไดโดยผาน URL สำหรับเขาใชงาน 

http://roadnet.doh.go.th/ และมีหนาจอหลักดังแสดงในรูปที่ 2.1-10 โดยเปนระบบท่ีประกอบดวยขอมูลที่นำมา

จากฐานขอมูลกลางงานบำรุงทาง (Central Road Database : CRD) ดังนี้ 

1. บัญชีสายทาง (สผ.)  

2. บัญชีผิวทาง  

3. ขอมูลโครงสรางทาง (Road inventory) 

4. ขอมูลแผนท่ีและพิกัดภูมิศาสตรของ โครงขายทางหลวง และขอมูลตำแหนงพิกัดอ่ืนๆ เชน ตำแหนง

หลักกิโลเมตร สำนักงาน สะพาน ทอ  

5. ขอมูลสภาพทางหลวงประกอบดวยรูปภาพถนนและผิวทาง IRI และอ่ืนๆ 

6. ขอมูลปริมาณจราจร (สป.) และขอมูลอ่ืนๆ (ในอนาคต) 

ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ประกอบดวยดวยหนาท่ีการทำงานดังนี้ 

1. สืบคนขอมูลทางหลวง 

2. บันทึกการแกไขขอมูลทางหลวง 

3. รายงานขอมูลทางหลวง 

4. กระดานสนทนา 

5. Web services 

 

 
 

รูปท่ี 2.1-10 หนาจอหลักระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 
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หนาท่ีการทำงานของระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

เปนระบบท่ีใชเรียกใชงานขอมูลทางภูมิศาสตรสารสนเทศ ท่ีจำเปนตองนำมาใชงาน ไดแก 

1. แผนท่ีและพิกัดภูมิศาสตรของ โครงขายทางหลวง และขอมูลตำแหนงพิกัดอ่ืนๆ เชน ตำแหนงหลัก

กิโลเมตร สำนักงาน สะพาน ทอ 

2. ขอมูลประวัติตอน 

3. ขอมูลตอนยอยดวยตอน 

4. ขอมูลประวัติตอนยอย 

5. ขอมูลชองจราจรดวยตอนยอย 

6. ขอมูลสำรวจดวยตอนยอย 

7. ขอมูลพิกัดของถนน 

ลักษณะการเรียกขอมูลมาใชงานในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ลักษณะการเรียกขอมูลมาใชงานในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน จะทำการดึงขอมูลมา

ใชงานจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ผานรูปแบบการใหบริการแบบเว็บเซอรวิสท่ี

ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดจัดเตรียมไว โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน near_section (หาตอนดวยพิกัด) 

เรียกจาก URL http://doh-

crd3.longdo.com/webservice/near_section?lon=100.55&lat=13.77&span=100 

ผลลัพธท่ีได 

 gid   Unique ID 

 id   ID 

 road_code  หมายเลขทางหลวง 

 section_code  หมายเลขตอน 

 km_start  กม.เริ่มตน (kkkk+mmm) 

 km_end  กม.สิ้นสุด (kkkk+mmm) 

 length   ระยะทาง (km) 

 district_code  รหัสหนวยงาน 

 distance  ระยะหางจากพิกัด input (km) 

 km_near  กม. ท่ีใกลพิกัด input ท่ีสุด (kkkk+mmm) 

 geom   postgis format 

 revision  แกไขครั้งท่ี 

 status   สถานะ  
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2. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน section_history (หาประวัติตอน) 

เรียกจาก URL 

http://.../section_history?rode_code=1&section_code=100&date=2012-01-

01&geom=1 

ผลลัพธท่ีได 

 gid   Unique ID 

 id   ID 

 road_code  หมายเลขทางหลวง 

 section_code  หมายเลขตอน 

 km_start  กม.เริ่มตน (kkkk+mmm) 

 km_end  กม.สิ้นสุด (kkkk+mmm) 

 length   ระยะทาง (km) 

 district_code  รหัสหนวยงาน 

 distance  ระยะหางจากพิกัด input (km) 

 km_near  กม. ท่ีใกลพิกัด input ท่ีสุด (kkkk+mmm) 

 geom   postgis format 

 date   วันท่ี 

 revision  แกไขครั้งท่ี 

 status   สถานะ 
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3. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน section_detil (หาตอนควบคุมยอย) 

เรียกจาก URL 

http://.../section_detail?rode_code=1&section_code=100&date=2012-01-01 

ผลลัพธท่ีได 

 gid   Unique ID 

 id   ID 

 km_start  กม.เริ่มตน (kkkk+mmm) 

 km_end  กม.สิ้นสุด (kkkk+mmm) 

 length   ระยะทาง (km) 

 lane_count  จำนวนชองจราจร 

 class   ภารกิจ 

 type   ประเภททาง 

 grade   มาตรฐานชั้นทาง 

 pave_width  ความกวางผิวจราจร (m) 

 shoulder_width ความกวางไหลทาง (m) 

 geom   postgis format 

 revision  แกไขครั้งท่ี 

 status   สถานะ 
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4. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน subsection_history (หาประวัติตอนควบคุมยอย) 

เรียกจาก URL 

http://.../subsection_history?rode_code=1&section_code=100&km=7+000&date=201

2-01-01 

 ผลลัพธท่ีได 

 gid   Unique ID 

 id   ID 

 km_start  กม.เริ่มตน (kkkk+mmm) 

 km_end  กม.สิ้นสุด (kkkk+mmm) 

 length   ระยะทาง (km) 

 lane_count  จำนวนชองจราจร 

 class   ภารกิจ 

 type   ประเภททาง 

 grade   มาตรฐานชั้นทาง 

 pave_width  ความกวางผิวจราจร (m) 

 shoulder_width ความกวางไหลทาง (m) 

 geom   postgis format 

 date   วันท่ี 

 revision  แกไขครั้งท่ี 

 status   สถานะ 
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5. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน lane_detail (หาขอมูลโครงสรางและคุณภาพของสายทาง) 

เรียกจาก URL 

http://.../lane_detail? rode_code=1&section_code=100&km=7+000&date=2012-01-

01 

 ผลลัพธท่ีได 

 id    ID 

 lane    ชองจราจร   

 surface    วัสดุผิวทาง 

 surface_thickness  ความหนาผิวทาง (cm) 

 base    วัสดุชั้นพ้ืนทาง 

 base_thickness  ความหนาชั้นพ้ืนทาง (cm) 

 base_cbr   CBR ชั้นพ้ืนทาง (%) 

 base_ucs   UCS ชั้นพ้ืนทาง (%) 

 subbase   วัสดุชั้นพ้ืนทาง  

 subbase_thickness  ความหนาชั้นพ้ืนทาง (cm) 

 subbase_cbr   CBR ชั้นพ้ืนทาง (%) 

 subbase_ucs   UCS ชั้นพ้ืนทาง (%) 

 embankment   วัสดุคันทาง 

 embankment_thickness ความหนาคันทาง (cm) 

 embankment_cbr  CBR คันทาง (%) 

 subgrade   วัสดุชั้นดินเดิม 

 subgrade_cbr   CBR ชั้นดินเดิม (%) 

 material_a_thickness  ความหนาวัสดุคัดเลือก ก. (cm) 

 material_b_thickness  ความหนาวัสดุคัดเลือก ข. (cm) 

 seal    ประเภทการฉาบผิว 

 milling_depth   ขูดรื้อผิวทาง 

 material_change  เปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 

 crack_repair   ซอมแซมรอยตอแผนคอนกรีต 

 concrete_filling  อุดโพรงใตแผนคอนกรีต 

 patial_depth   Partial Depth 

 full_depth   Full Depth  
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6. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน survey_detail (หาขอมูลการสำรวจสภาพทาง) 

เรียกจาก URL 

http://.../survey_detail? rode_code=1&section_code=100&km=7+000&date=2012-01-

01 

ผลลัพธท่ีได 

 id    ID 

 lane    ชองจราจร 

 iri    ความขรุขระ 

 rutting    ความลึกรองลอ 

 texture    ความลึกของผิวาง 

 icrack    รอยแตกตอเนื่อง 

 ucrack    รอยแตกไมตอเนื่อง 

 rav    การหลุดรอน 

 patch_ac   รอยปะซอม 

 phole    หลุมบอ 

 surface_deform  การเสียรูปรางผิวทาง 

 bleeding   การเยิ้ม 

 edge_break   ความเสียหายขอบผิวทาง 

 shoulder_deteriorate_ac ความเสียหายไหลทาง 

 step    ความเสียหายไหลทางต่ำกวาผิวทาง 

 transverse_crack  จำนวนแผนแตกตามขวาง 

 non_ transverse_crack  จำนวนแผนแตกตามยาว และแนวทแยง 

 faulting    รอยเลื่อนตางระดับ 

 spalling   รอยบิ่นกระเทาะ 

 conner_break   มุมแตก 

 joint_seal_damage  วัสดุยาแนวรอยตอเสียหาย 

 patch_conc   รอยปะซอม 

 mpd    MPD 

 shoulder_deteriorate_conc ความเสียหายไหลทาง 

 void    โพรงใตแผนคอนกรีต 
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7. การเรียกใช Web service ผานฟงกชัน road_location (หาขอมูลพิกัดบนสายทางดวยหลัก

กิโลเมตร) 

เรียกจาก URL 

http://.../road_location? rode_code=1&section_code=100&km=7+000&date=2012-

01-01 

 ผลลัพธท่ีได 

 lat   ละติจูด 

 lon   ลองติจูด 
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2.1.3. แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการทำงานของระบบ ทางท่ีปรึกษาไดศึกษาข้ันตอนการทำงานของระบบ สามารถสรุป

ออกมาเปนข้ันตอนการทำงานหลักของระบบดังนี้ 

2.1.3.1. สวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฉุกเฉินเพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ  

หนวยงานของกรมทางหลวงที่เกี่ยวของ สามารถเสนอของบประมาณไดผานระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาแผนงานดังแสดงในรูปที่ 2.1-11 และ 2.1-12 ในการเสนอแผนงาน

ฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติหนวยงาน สามารถเสนอแผนงานตามเหตุการณภัยพิบัติที่ไดมีการรายงาน โดยใน  

1 แผนงานฉุกเฉินมีได 1 เหตุการณภัยพิบัติเทานั้น และจะตองแนบรายละเอียดกิจกรรมประกอบการเสนอขอ

งบประมาณ โดยระบบจะทำการตรวจสอบความซ้ำซอนของแผนงานโดยอัตโนมัติ ในสวนของแผนงานท่ีมีงบประมาณ

เกิน 300,000 บาท จะตองแนบแผนรายประมาณการประกอบการของบประมาณฉุกเฉินแผนงานฉุกเฉินจะถูก

พิจารณาตามลำดับกระบวนการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะไดรับการพิจารณาในขั้นตอนสุดทำยโดยหัวหนา

ศูนยบริหารงานอุบัติภัย หลังจากท่ีไดมีการอนุมัติงบประมาณแลวหนวยงาน จะตองรายงานความกาวหนางาน ในกรณี

ที ่ผู พิจารณาแผนงานฉุกเฉินตองการใหมีการแกไขแผนงานสามารถทำไดโดยการไมอนุมัติแผนงานพรอมระบุ

รายละเอียดท่ีตองการใหแกไข โดยหนวยงานสามารถแกไขรายละเอียดและสงแผนงานฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาใหมได 
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รูปท่ี 2.1-11 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฉุกเฉิน (แขวงฯ และสำนักฯ) 
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รูปท่ี 2.1-12 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฉุกเฉิน (ศูนยฯ) 
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2.1.3.2. สวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟูทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ในสวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟูทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติแบง

การดำเนินงานออกเปน 2 สวนคือ การจัดทำและพิจารณาแผนงานความตองการงบประมาณเบื้องตน (แผนบรรทัด

เดียว) ซึ่งจะบริหารจัดการโดยระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน และในสวนของการจัดทำและ

พิจารณาแผนรายประมาณการจะถูกบริหารจัดการโดยระบบแผนออนไลน ดังแสดงในรูปที่ 2.1-13 และ 2.1-14 

ผูใชงานสามารถสรุปแผนงานฟนฟูทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตามประเภทงาน งบประมาณ 
 

 

รูปท่ี 2.1-13 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟู (แขวงฯ และ/สำนักฯ)  
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รูปท่ี 2.1-14 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟู (ศูนยฯ) 
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2.1.4. แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานในปจจุบันและท่ีมีการปรับปรุงทบทวนใหม 

แผนผังแสดงข้ันตอนการทำงานในปจจุบันและท่ีมีการปรับปรุงทบทวนใหม ทางท่ีปรึกษาไดศึกษาข้ันตอนการ

ทำงานของระบบในปจจุบัน สามารถสรุปออกมาเปนข้ันตอนการทำงานท่ีมีการปรับปรุงใหมของระบบดังนี้ 

2.1.4.1. สวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฉุกเฉินเพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ  

หนวยงานของกรมทางหลวงที่เกี่ยวของ สามารถเสนอของบประมาณไดผานระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ในการเสนอแผนงานฉุกเฉินเพื ่อแกไขปญหาภัยพิบัติหนวยงาน สามารถเสนอแผนงานตาม

เหตุการณภัยพิบัติที่ไดมีการรายงาน โดยใน 1 แผนงานฉุกเฉินมีได 1 เหตุการณภัยพิบัติเทานั้น และจะตองแนบ

รายละเอียดกิจกรรมประกอบการเสนอของบประมาณ โดยระบบจะทำการตรวจสอบความซ้ำซอนของแผนงานโดย

อัตโนมัติ ในสวนของแผนงานที่มีงบประมาณเกิน 300,000 บาท จะตองแนบแผนรายประมาณการประกอบการขอ

งบประมาณฉุกเฉินแผนงานฉุกเฉินจะถูกพิจารณาตามลำดับกระบวนการไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะไดรับการ

พิจารณาในขั้นตอนสุดทำยโดยหัวหนาศูนยบริหารงานอุบัติภัย หลังจากที่ไดมีการอนุมัติงบประมาณแลวหนวยงาน 

จะตองรายงานความกาวหนางาน ในกรณีท่ีผูพิจารณาแผนงานฉุกเฉินตองการใหมีการแกไขแผนงานสามารถทำไดโดย

การไมอนุมัติแผนงานพรอมระบุรายละเอียดที่ตองการใหแกไข โดยหนวยงานสามารถแกไขรายละเอียดและสง

แผนงานฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาใหมได 

โดยขั้นตอนการทำงานที่มีการปรับปรุงใหมของระบบจะปรับปรุงในสวนการแกไขรายละเอียดและสง

แผนงานฉุกเฉินไดใหมหลังจากที่มีการอนุมัติโดยหัวหนาศูนยบริหารงานอุบัติภัยไปแลว โดยจะมีการเก็บขอมูลเดิมไว

ในระบบเพ่ือเปนประวัติ โดยมีข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 2.1-15  
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รูปท่ี 2.1-15 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฉุกเฉินปรับปรุงใหม 
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2.1.4.2. สวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟูทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ในสวนของการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟูทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติแบง

การดำเนินงานออกเปน 2 สวนคือ การจัดทำและพิจารณาแผนงานความตองการงบประมาณเบื้องตน (แผนบรรทัด

เดียว) ซึ่งจะบริหารจัดการโดยระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน และในสวนของการจัดทำและ

พิจารณาแผนรายประมาณการจะถูกบริหารจัดการโดยระบบแผนออนไลน ผูใชงานสามารถสรุปแผนงานฟนฟูทาง

หลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตามประเภทงาน งบประมาณ 

โดยขั้นตอนการทำงานที่มีการปรับปรุงใหมของระบบจะปรับปรุงในสวนการแกไขรายละเอียดและสง

แผนงานฉุกเฉินไดใหมหลังจากที่มีการอนุมัติโดยหัวหนาศูนยบริหารงานอุบัติภัยไปแลว โดยจะมีการเก็บขอมูลเดิมไว

ในระบบเพ่ือเปนประวัติ โดยมีข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 2.1-16  
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รูปท่ี 2.1-16 ข้ันตอนการจัดทำแผนและพิจารณางบประมาณงานฟนฟปูรับปรุงใหม 
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2.2. การวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ 

2.2.1. การสำรวจขอมูลความตองการผูใชงานระบบ 

ในการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ ทางที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาเพื่อวิเคราะหความตองการ 

ของผูใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน โดยใชแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก.) 

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมกลุมยอย ระหวางที่ปรึกษากับเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ของกรมทางหลวง ไดแก สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 

และศูนยสรางทาง เปนตน  

ในขั้นตอนของการดำเนินงาน จะเริ่มตนจากการกำหนดกลุมเปาหมายซึ่งเปนเจาหนาที่และบุคคลากรท่ี

เก่ียวของกับการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้  

1) สวนกลาง (สำนักบริหารบำรุงทาง) 

- ขาราชการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการท่ีใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

2) สวนภูมิภาค 

- เจาหนาท่ีสถิติ 

- เจาหนาท่ีแผนงาน  

- เจาหนาท่ีของแขวงทางหลวงและหมดทางหลวง 

- เจาหนาท่ีของศูนยสรางและบูรณะสะพาน และศูนยสรางทาง 

ในขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อรับขอมูลจากกลุมเปาหมาย ประกอบดวย การบรรยายเพื่อใหขอมูลของ

โครงการแกเจาหนาที่และบุคคลากร ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาท่ีสวนใหญจะไมทราบความเปนมาและวัตถุประสงคของ

โครงการ จากนั้นจะทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปญหาอุปสรรคของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินที่ใชอยูปจจุบัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ตองการในอนาคต รวมถึงมีการใชแบบสอบถามที่ไดเตรียมไว

แจกจายใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลความตองการและขอคิดเห็นจากเจาหนาท่ีทุกทาน โดยรายละเอียดของ

ข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลความตองการผูใชระบบแสดงไดดังตารางท่ี 2.2-1 และ รูปท่ี 2.2-1 ถึงรูปท่ี 2.2-10 

จากนั้นเมื่อไดทำการสัมภาษณจนทราบถึงความตองการในการใชงานของระบบตางๆ แลว ทางที่ปรึกษา 

ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ โดยระบุถึงขอควรพัฒนาและปรับปรุงสำหรับ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินซึ่งขอมูลในสวนนี้จะนำมาประกอบกับ ผลการศึกษาโครงสรางของ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพื่อวิเคราะหแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานภัย

พิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถทำงานไดมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะหความ

ตองการผูใชระบบแสดงไดในหัวขอถัดไป 

 
 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2-39 

 

ตารางท่ี 2.2-1 การดำเนินงานสำรวจความตองการในการใชงานของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

วัน/เดือน/ป เวลา สถานท่ีจัดประชุม กลุมเปาหมาย 

(เจาหนาท่ีในหนวยงานสังกัด) 
จำนวนผูเขารวมประชมุ 

(คน) 

8 มิถุนายน 2560 13.30 - 16.30 สำนักงานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพมหานคร) 

 

สำนักงานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพมหานคร) 
ศูนยสรางและบูรณะสะพานท่ี 3 (ปทุมธานี) 

23 

9 มิถุนายน 2560 09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ) สำนักงานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ) 20 
12 มิถุนายน 2560 09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 14 (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงท่ี 14 (ชลบุรี) 24 

09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร) สำนักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร) 28 
  ศูนยสรางทางลำปาง 

13 มิถุนายน 2560 09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) สำนักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) 23 
09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) สำนักงานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) 25 

 ศูนยสรางและบูรณะสะพานท่ี 1 (พิจิตร) 

ศูนยสรางทางหลมสัก 
14 มิถุนายน 2560 09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแกน) สำนักงานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแกน) 22 

  ศูนยสรางและบูรณะสะพานท่ี 2 (ขอนแกน) 
09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี) 26 

  ศูนยสรางทางกาญจนบุร ี
15 มิถุนายน 2560 09.00 - 12.00 สำนักงานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช) 

 

สำนักงานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช) 

ศูนยสรางทางสงขลา 

ศูนยสรางและบูรณะสะพานท่ี 4 (นครศรีธรรมราช 

29 

19 มิถุนายน 2560 13.30 - 16.30 สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง 20 

รวมผูเขารวมประชุม 240 

หมายเหตุ  ในการสำรวจความตองการท่ีปรึกษาแบงคณะทำงานออกเปน 2 คณะ   
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2.2.2. ผลการวิเคราะหประเด็นปญหาของการใชงานในปจจุบัน 

ผลการวิเคราะหประเด็นปญหาของการใชงานในปจจุบัน จากการเขาไปสำรวจความตองการของผูใชระบบ 

สามารถแยกเปนประเด็นปญหา จากสาเหตุไดดังตอไปนี้ 

1. ปญหาจากระบบการทำงานยังไมมีฟงกชันการทำงานท่ีรองรับ 

• ระบบยังไมรองรับการแกไขขอมูลแผนฉุกเฉินและแผนฟนฟู กรณีท่ีสำนักบริหารบำรุงทาง เห็นชอบไป

แลว 

• ระบบยังไมมีชองขอมูลเพ่ิม ใหบันทึกขอมูลท่ีเกิดข้ึนใหม 

• หนาจอการแสดงผลไมรองรับการทำงานบน Mobile Browser 

2. ปญหาจากการขาดหลักเกณฑในการบันทึกขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน 

• หลักเกณฑในการบันทึกขอมูล ใชความชำนาญของผูบันทึกเหตุการณในการท่ีจะระบุขอมูลเพ่ือไปใชใน

การของบประมาณในแผนงานฉุกเฉิน 

• ขอมูลบางสวน หากตองการบันทึกตองสอบถามวิธีการจากเจาหนาที่สวนกลางจึงจะทราบวิธีการ

บันทึก 

3. ปญหาระบบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต 

• พ้ืนท่ีบางหนวยงานสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีหรือไมเร็ว 

• พ้ืนท่ีบางหนวยงานมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ 

4. การติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ี 

• ขาดชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ี เพ่ือใหรับรูถึงขอมูลท่ีตรงกัน 

• เมื ่อขอมูลมีการปรับปรุงหรือยกเลิก เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับขอมูลนั้นจะไมทราบสถานะ ในการ

ปรับปรุงหรือยกเลิกขอมูลนั้นดวยกันท้ังหมด 

5. เครื่องแมขายทำงานชา ในชวงท่ีมีการใชงานระบบชวงเทศกาลวันหยุด 

• การสืบคนและการบันทึกขอมูล ทำงานชา ในชวงท่ีมีการใชงานระบบชวงเทศกาลวันหยุด 
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2.2.3. ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ 

ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ เปนเอกสารสรุปผลการวิเคราะหระบบท่ีไดจากการสัมภาษณ

บุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของกรมทางหลวง โดยเอกสารจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความตองการ รวบรวมขอมูลความตองการของผูใชท้ังหมด สามารถสรุป แบงเปนหัวขอได

ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

• เพศ 

o ชาย 

o หญิง 

 

• อายุ 

o 20 - 30 ป 

o 31 - 40 ป 

o 41 - 50 ป 

o 50 ปข้ึนไป 

 

• ตำแหนง 

o ปฏิบัติการ 

o วิชาการ 

o อำนวยการ/แผนงาน 

o บริหาร 

o อ่ืนๆ 

 

• สถานท่ีปฏิบัติงาน 

o สวนกลาง 

o ภูมิภาค 

o อ่ืนๆ 
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สวนท่ี 2 การใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• ทานเคยใชงานบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน หรือไม 

o เคย 

o ไมเคย 

 
 
 

 

• หากทานเคยใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ทานเขาใชงานระบบผานชองทาง

ใด 

o ใชงานผานเว็บเบาวเซอร ผานเครือขาย internet 

o ใชงานผานโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร 

o ใชงานผานอุปกรณเคลื่อนท่ี ผานเครือขาย internet 

o ไมเคยใชงาน 
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• ทานมีความถ่ีในการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพียงใด 

o ใชงาน 1-2 ตอสัปดาห 

o ใชงาน มากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห 

o ใชงาน ทุกวัน 

o ใชงาน เดือนละ 1-2 ครั้ง 

o ไมเคยใชงาน 

 
 

• ลักษณะการเขาใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ทานเขาไปใชสวนการทำงาน

ใดบาง 

o สืบคนขอมูล 

o บันทึกขอมูล 

o ติดตามสถานะของขอมูล 

o จัดทำรายงานสรุปขอมูล 

o ไมเคยใชงาน 

o อ่ืนๆ 
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สวนท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานใหมของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ
สถานการณฉุกเฉิน 

• แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานใหมของระบบบริหารงานภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน 

o เหมาะสม 

o ไมเหมาะสม 

 
 

• รูปแบบการใชงานระบบ ท่ีทานคดิวาเหมาะสม 

o ใชงานผานเว็บเบาวเซอร ผานเครือขาย internet 

o ใชงานผานโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร 

o ใชงานผานอุปกรณเคลื่อนท่ี ลักษณะ Online ผานเครือขาย internet 

o ใชงานผานอุปกรณเคลื่อนท่ี ลักษณะ Offline 
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การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานเดิมในระบบ Web Application 

• การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

o พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง 

o พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ 

 
• การนำเขาขอมูล 

o เพิ่มรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งประกอบดวย สาธารณะภัย  

14 ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท 

o ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การใชงานมากข้ึน 

o เพิ ่มประเภทของตำแหนงการนำเขาขอมูลที ่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o เพ่ิมรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ท่ีจะกำหนดขอมูลเหตุการณบน

แผนท่ี 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

เอกสารในรูปของไฟลขอมูลประเภท pdf, xls, doc หรืออ่ืนๆ 
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o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลใน

ลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัต

ฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนด 

o ทำการเชื ่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของ 

กรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบ 

o เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลของ

ชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุสาเหตุของการเปด

ชองทางพิเศษ 

 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพ่ือการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

เพ่ือจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o เพ่ิมศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวง

คมนาคม 

o สามารถใหเจาหนาท่ีเปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเองได นอกเหนือจากการคำนวณของระบบ 
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• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผู ใชสามารถเลือกเงื ่อนไขในการ

แสดงผลเองได 

o สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ 

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ 

o สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก (Click) บน

แผนท่ีได 

o สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ที่ไดดำเนินการติดตั้งไว โดยผูใช

สามารถเลือกดูไดโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 
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• การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน 

o รายงานสรุปประจำวัน ตองสามารถแสดงเวลาท่ีผูรายงานมีการรายงานผลเขามาได 

o แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ ตองครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท 

o รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สามารถแสดงขอมูลทิศทางของถนน (ขาเขา  

ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก) ท่ีเกิดภัยพิบัติได 

o สามารถสงออกรายงานขอมูลจากระบบเปนรูปแบบเว็บเซอรวิส 

o ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจนสิ้นสุดแลว สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได

โดยผูดูแลระบบ 
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การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานเดิมในระบบ Mobile Application 

• การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

o พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง 

o พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ 

 
• การนำเขาขอมูล 

o เพิ่มรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งประกอบดวย สาธารณะภัย 14 

ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท 

o ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การใชงานมากข้ึน 
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• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผู ใชสามารถเลือกเงื ่อนไขในการ

แสดงผลเองได 

o สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ 

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ 

o สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก (Click) บน

แผนท่ีได 

 
 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานใหมในระบบ Web Application 

• การพัฒนาระบบการส่ือสารผานทางหนาจอการแสดงผล 

o พัฒนาระบบควบคุมกลางท่ีสามารถควบคุมการนำเสนอขอมูลผานทางหนาจอการแสดงผลท่ีติดตั้ง 

ณ ตำแหนงตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลท่ีจำเปนใหกับประชาชน 

o พัฒนาโปรแกรมระบบการรับขอมูลจากระบบควบคุมกลาง สำหรับการแสดงผลขอมูลผานทาง

หนาจอ เพ่ือใหสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี ขอความ รูปภาพ วิดีโอ และขอมูลการเดินทางใน

สวนของเสนทางเลี่ยงได 
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การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานใหมในระบบ Mobile Application 

• การนำเขาขอมูล 

o การเพิ่มประเภทขอมูลในการนำเขาผานทางระบบ Mobile Application ใหมีความสอดคลองกับ

ขอกำหนดขอบเขตงาน เชน ตำแหนงจุดเฝาระวัง ตำแหนงจุดใหบริการทั ่วไทยตำแหนงของ

โครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของ กรมทางหลวง 

o การเพ่ิมรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ท่ีจะกำหนดขอมูลเหตุการณ

บนแผนท่ีได 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมลูใน

ลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัต

ฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนด 

o เชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของกรมทางหลวง 

เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบ 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

ของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนท่ีได 
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• การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพ่ือการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพ่ือ

จัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o การเพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถคำนวณ

เสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม 

o การเพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถใหเจาหนาท่ี

เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเอง 

 
• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถแสดงผลขอมูล

ของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดงตำแหนงบนแผนที่ ตลอดจนใหผู ใช

ส ืบคนแผนงานตามเงื ่อนไขตางๆ ไดแก เสนทางที ่ไดร ับงบประมาณฉุกเฉิน หรือชวงเวลา  

(วันเดือนป) ท่ีไดรับงบประมาณ 

o เพิ ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถแสดง

ภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ท่ีไดดำเนินการติดตั้งไว โดยผูใชสามารถเลือก

ดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ี 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถติดตามแผนงาน

สถานการณฉุกเฉิน ที ่ครอบคลุมขั ้นตอนตางๆ ตั ้งแตการของบประมาณ การเห็นชอบ หรือ 

ข้ันตอนอ่ืนๆ 
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สวนท่ี 4 สำรวจขอมูลการทำงานของหนวยงาน 

• ทานใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในท่ีทำงาน ในรูปแบบ 

o มีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานประจำโตะของตนเอง 

o มีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานโดยแบงการใชงานกับผูอ่ืน 

o ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงาน 

 
 

• ทานมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอร 

o ตองการ ใชงานประจำโตะของตนเอง 

o ตองการ ใชงานโดยแบงการใชงานกับผูอ่ืน  

o ไมตองการ   
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• ทานมีการใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือเขาใชงานระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยเฉลี่ยวันละ 

o 0 – 2 ชั่วโมง 

o 2 – 4 ชั่วโมง 

o 4 – 6 ชั่วโมง 

o มากกวา 6 ชั่งโมง 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2-65 

 

2.2.4. ผลการวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

จากขอมูลผลการวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ สามารถนำมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบ ไดดังนี้ 

ก. รูปแบบการใชงานระบบ  

ที ่ปร ึกษายังคงแนวคิดเด ิมในการพัฒนาระบบโดยใช งานลักษณะ Web Application และ Mobile 

Application โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต เนื่องจากผูใชโดยสวนใหญคุยเคย สะดวกในการทำงาน และเปน

มาตรฐานในการใชงานของระบบงานท่ีใชอยูในปจจุบันของหนวยงานในกรมทางหลวง 

ข. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานเดิมในระบบ Web Application 

• การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

o พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง 

o พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลจากระบบ

สารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง โดยผานเครื่องมือท่ีระบบสารสนเทศ

โครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดจัดเตรียมไว เพื่อนำมาตอยอดในการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรให

สามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• การนำเขาขอมูล 

o เพิ่มรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งประกอบดวย สาธารณะภัย 14 

ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท 

o ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การใชงานมากข้ึน 

o เพิ ่มประเภทของตำแหนงการนำเขาขอมูลที ่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัต ิและ

สถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o เพ่ิมรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ท่ีจะกำหนดขอมูลเหตุการณบน

แผนท่ี  
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o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

เอกสารในรูปของไฟลขอมูลประเภท pdf, xls, doc หรืออ่ืนๆ 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลใน

ลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัต

ฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนด 

o ทำการเชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของกรมทางหลวง 

เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบ 

o เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลของ

ชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุสาเหตุของการเปด

ชองทางพิเศษ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาการรองรับรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ปรับปรุง

รูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอการใชงาน เพ่ิม

ประเภทของตำแหนงการนำเขาขอมูลที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

เพิ่มฟงกชันการเพิ่มขอมูลโดยการ Click บนแผนที่ สามารถนำเขาขอมูลในลักษณะของไฟลวิดีโอของ

เหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ตามตำแหนง โดยระบุขนาดไฟล

วิดีโอทที่รองรับ เพื่อไมใหเกิดปญหาเนื้อที่บนเครื่องแมขายเต็ม เชื ่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของกรมทางหลวงดวยวิธี Web Services ที่สำนักอำนวยความ

ปลอดภัยไดจัดเตรียมไว เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถ

นำเขาขอมูลของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุสาเหตุของการ

เปดชองทางพิเศษ  

โดยขอมูลที่จะเพิ่มเติมจะรวบรวมมาจากแบบฟอรมการกรอกขอมูลประเภทตางๆ ที่กรมทางหลวงจัดเก็บไว

ตามความเหมาะสม 

• การเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื ่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

เพ่ือจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o เพ่ิมศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม 

o สามารถใหเจาหนาท่ีเปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเองได นอกเหนือจากการคำนวณของระบบ 

ท่ีปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบในการเพ่ิมศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) 

บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม และเจาหนาที่เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี ่ยงเองได 

นอกเหนือจากการคำนวณของระบบ 
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• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผู ใชสามารถเลือกเงื ่อนไขในการ

แสดงผลเองได 

o สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ 

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ 

o สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก (Click) บน

แผนท่ีได 

o สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ที่ไดดำเนินการติดตั้งไว โดยผูใช

สามารถเลือกดูไดโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 

ท่ีปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบในการแสดงผลและการสืบคนขอมูลตามรูปแบบขอมูลท่ี

เพ่ิมเติมเขามาในระบบ 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน 

o รายงานสรุปประจำวัน ตองสามารถแสดงเวลาท่ีผูรายงานมีการรายงานผลเขามาได 

o แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ ตองครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท 

o รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สามารถแสดงขอมูลทิศทางของถนน (ขาเขา  

ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก) ท่ีเกิดภัยพิบัติได 

o สามารถสงออกรายงานขอมูลจากระบบเปนรูปแบบเว็บเซอรวิส 

o ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจนสิ้นสุดแลว สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได

โดยผูดูแลระบบ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของรายงาน ไดแก รายงานสรุปประจำวัน แบบรายงานการเกิด

ภัยพิบัติ รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สงออกรายงานขอมูลจากระบบเปนรูปแบบเว็บเซอรวิส 

ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจนสิ้นสุดแลว สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยผูดูแล

ระบบ โดยจะจัดทำตามแบบฟอรมรายงานท่ีเจาหนาท่ีกำหนดให 
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ค. การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพซอฟแวรสำหร ับฟงก ช ั ่นการใชงานเดิมในระบบ Mobile 

Application 

• การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

o พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง 

o พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลจากระบบ

สารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง โดยผานเครื่องมือท่ีระบบสารสนเทศ

โครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดจัดเตรียมไว เพื่อนำมาตอยอดในการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรให

สามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• การนำเขาขอมูล 

o เพิ่มรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งประกอบดวย สาธารณะภัย 14 

ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท 

o ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การใชงานมากข้ึน 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาการรองรับรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภทและ

ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอการใชงาน

มากข้ึน 
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• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผู ใชสามารถเลือกเงื ่อนไขในการ

แสดงผลเองได 

o สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ 

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ 

o สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก (Click) บน

แผนท่ีได 

ท่ีปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบในการแสดงผลและการสืบคนขอมูลตามรูปแบบขอมูล

ท่ีเพ่ิมเติมเขามาในระบบ 

ง. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานใหมในระบบ Web Application 

• การพัฒนาระบบการส่ือสารผานทางหนาจอการแสดงผล 

o พัฒนาระบบควบคุมกลางท่ีสามารถควบคุมการนำเสนอขอมูลผานทางหนาจอการแสดงผลท่ีติดตั้ง 

ณ ตำแหนงตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลท่ีจำเปนใหกับประชาชน 

o พัฒนาโปรแกรมระบบการรับขอมูลจากระบบควบคุมกลาง สำหรับการแสดงผลขอมูลผานทาง

หนาจอ เพ่ือใหสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี ขอความ รูปภาพ วิดีโอ และขอมูลการเดินทางใน

สวนของเสนทางเลี่ยงได 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมกลางที่สามารถควบคุมการนำเสนอขอมูลผานทางหนาจอการ

แสดงผลที่ติดตั้ง ณ ตำแหนงตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลที่จำเปนใหกับประชาชน ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับ

การใชงาน โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ขอความ รูปภาพ วิดีโอ และขอมูลการเดินทางในสวนของ

เสนทางเลี่ยงได 
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จ. การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานใหมในระบบ Mobile 

Application 

• การนำเขาขอมูล 

o การเพิ่มประเภทขอมูลในการนำเขาผานทางระบบ Mobile Application ใหมีความสอดคลองกับ

ขอกำหนดขอบเขตงาน เชน ตำแหนงจุดเฝาระวัง ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทยตำแหนงของ

โครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของ กรมทางหลวง 

o การเพ่ิมรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ท่ีจะกำหนดขอมูลเหตุการณ

บนแผนท่ีได 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลใน

ลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัต

ฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนด 

o เชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของกรมทางหลวง 

เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบ 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

ของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนท่ีได 

ที ่ปร ึกษาจะดำเนินการเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานใหมในระบบ Mobile 

Application โดยการเพิ ่มประเภทขอมูลในการนำเขาผานทางระบบ Mobile Application ใหมีความ

สอดคลองกับขอกำหนดขอบเขตงาน เพ่ิมรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ท่ีจะ

กำหนดขอมูลเหตุการณบนแผนท่ี เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ให

สามารถนำเขาขอมูลในลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนด เชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

เขากับกลอง CCTV ของกรมทางหลวง เพื่อใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบ 

เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูลของชองทาง

พิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนท่ี 
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• การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพ่ือ

จัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

o การเพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถคำนวณ

เสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม 

o การเพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถใหเจาหนาท่ี

เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเอง 

ท่ีปรึกษาจะดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพ่ือการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน

เพื่อจัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินใหสามารถคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวง

คมนาคม เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถใหเจาหนาท่ีเปน

ผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเอง 

• การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถแสดงผลขอมูล

ของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดงตำแหนงบนแผนที่ ตลอดจนใหผู ใช

สืบคนแผนงานตามเง่ือนไขตางๆ ไดแก เสนทางท่ีไดรับงบประมาณฉุกเฉิน หรือชวงเวลา (วันเดือน

ป) ท่ีไดรับงบประมาณ 

o เพิ ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถแสดง

ภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ท่ีไดดำเนินการติดตั้งไว โดยผูใชสามารถเลือก

ดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ี 

o เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหสามารถติดตามแผนงาน

สถานการณฉุกเฉิน ท่ีครอบคลุมข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการของบประมาณ การเห็นชอบ หรือข้ันตอน

อ่ืนๆ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินใหสามารถแสดงผลขอมูลของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดงตำแหนงบนแผนท่ี 

ตลอดจนใหผู ใชสืบคนแผนงานตามเงื ่อนไขตางๆ เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ท่ีไดดำเนินการติดตั้ง

ไว โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนที่ เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินใหสามารถติดตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการขอ

งบประมาณ การเห็นชอบ หรือข้ันตอนอ่ืนๆ 
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บทท่ี 3 

การออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
 

3. การออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

3.1. ผลการดำเนินงานการออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูล 

3.1.1. มาตรฐานการจัดทำฐานขอมูล 

ที่ปรึกษาดำเนินงานการออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดทำฐานขอมูลซ่ึง

กำหนดไวในขอกำหนดขอบเขตงาน ดังนี้ 

1) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหสามารถจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) รวมในฐานขอมูลเดียวกัน โดยในสวนของขอมูลระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) จะดำเนินการตามขอกำหนดมาตรฐานของ Open Geospatial 

Consortium (OGC) ในการออกแบบและพัฒนา โดยจะเลือกขอกำหนดที่เหมาะสมกับแนวทางการ

พัฒนาโครงการมาใชงาน เชน Web Mapping Service (WMS) ซึ่งใชเทคโนโลยี Asynchronous 

JavaScript and XML (AJAX) ในการรับสงขอมูลระหวางเครื่องลูกขายกับเครื่องแมขาย เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ที่ปรึกษาไดดำเนินการออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูล โดยใชฐานขอมูล Postgres เปนซอฟตแวร

ระบบจัดการฐานขอมูล รวมกับ Postgres GIS เปนระบบจัดการฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

และใชเครื ่องมือในการพัฒนา Web Application ดวยภาษา PHP และ Java Script และพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงขอมูล XML (Web Service) ดวย Jason เปน Service กลางในการรับสงขอมูล

ระหวางระบบงานภายในและระบบงานภายนอก พัฒนารวมกับ Open Layer เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาระบบแผนท่ี  

2) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหสนับสนุนระบบอางอิงแบบจุด เสน และรูปปด (Point, Line and 

Polygon Referencing System) และระบบอางอิงทางภูมิศาสตรแบบ 2 มิติ 

ที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานขอมูลดานภูมิศาสตรดวย Open Layer รวมกับ Geoserver ซึ ่งเปน 

Application Programming Interface (API) ท ี ่ช วยในการสร าง Web Mapping Application 

ทำใหการพัฒนา Web ในการเผยแพรขอมูล GIS ที่มีความสามารถในการแสดงขอมูลแผนที่ที่ใชงาน

งายสามารถใชงานไดทุก Plat Form 
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3) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมแบบ Open Source และสามารถทำงานผาน

เครือขายอินเตอรเนต 

ที่ปรึกษาพัฒนา Web Application บน Apache Tomcat เปน Application Web Server ดวย

ภาษา PHP Java Script และพัฒนาระบบ Web Serice XML ที ่สามารถใหบริการรับสงขอมูล

รวมกับระบบงานภายในและภายนอกดวย Jason XML เปนรูปแบบกลางท่ีนิยมใชงานท่ัวไป 

4) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหรองรับการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวงที่ใช

งานในปจจุบัน (Roadnet) ไดแบบตามเวลาจริง 

ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานอื่นๆ โดยใชการรับสงขอมูลแบบ XML ในรูปแบบ

ของ Json (JavaScript Object Notation) ซึ ่งเปนรูปแบบกลางที ่ใชในการับสงขอมูลระหวาง 

Client กับ Server และระหวางระบบภายนอก 

5) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหเก็บขอมูลการเขาใชงานของโปรแกรม (Log File) ที่สามารถ

สืบคนขอมูลยอนหลังไดอยางนอย 90 วัน 

Web Application ทีพัฒนามีระบบเก็บ log การเขาถึงของผูใชงานในแตละระดับโดยจะเก็บการเขา

มาใชงานของผูใชงานในระบบฐานขอมูล 

6) ออกแบบและปรับปรุงฐานขอมูลใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับเครื่องแมขาย ในการปองกัน

การโจมตีการทำงานของโปรแกรม โดยรองรับการโจมตีในลักษณะ Cross-site scriping, DDOS 

(Distributed Denial of Service และ SQL injection) 

เพ่ือปองกันการโจมตีจากภายนอก ท่ีปรึกษามีแนวทางในการพัฒนา Web Application ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูล Character ตอน input ที่รับมาจาก Form ทั้งในรูปแบบ POST หรือ GET 

กอนเก็บหรือเซฟขอมูล ขอมูลไหนเปนตัวเลขเราก็ทำการตรวจสอบดวยฟงคชั่นตรวจสอบ

ตัวเลขเปนหลัก บังคับกี่หลัก ขอความไหนเปนสตริงเราก็ตรวจสอบโดยใชฟงคชั่นที่เกี ่ยวกับ

สตริง การ ValidateRequest ควรตรวจสอบโดยใชท้ัง Javascript และโดยภาษาท่ีใชเขียนเอง 

เนื่องจากถาใช Javascript ในการตรวจสอบเทานั้น อาจจะไมปลอดภัยเพราะ Javascript 

สามารถ disable โดยฝงผูใชได 

2. กำหนดรูปแบบการเก็บขอมูลในฟวดตางๆใน Database ตัวไหนควรใช VARCHAR, TEXT, 

NUMBER ความยาวขอมูล 

3. Encode character ของขอมูลทั้ง Input และ Output คือ การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

พวก Comma, Single Qoute ใหอยูในรูปแบบ HTML โดยใชฟงคชั่น htmlentities() ใน

สวนนี้จะใชก็ตอเมื่อขอมูลนั้นเซฟมาจากผูใชงานอื่น หรือเปนขอมูลที่มีความเปนไปไดวาจะ

ไมปลอดภัย  
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3.1.2. การปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลงานเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิม 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่น

การใชงานเดิม ดังนี้ 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดเก็บรายละเอียดของขอมูลท่ีครอบคลุมสาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท  

ท่ีปรึกษาไดดำเนินการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยเพ่ิมตารางเก็บขอมูลสาธารณภัยท้ัง 14 ประเภท 

และตารางเก็บขอมูลภัยดานความมั่นคง 4 ประเภท ใหเชื่อมตอกับขอมูลภัยพิบัติและสถานะการณ

ฉุกเฉินและสามารถออกรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินได สามารถคนหาขอมูลสายทางท่ี

ประสบภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินได ตัวอยางดังรูปท่ี 3.1-1 

รูปท่ี 3.1-1 หนาจอการบันทึกคนหาขอมูลท่ีครอบคลุมสาธารณภัย 14 ประเภทและภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท 

 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของตำแหนงการรายงานสถานการณปจจุบัน เชน ตำแหนงจุดเฝาระวัง 

ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทย และตำแหนงของโครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของกรม

ทางหลวง ท่ีกำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน  

ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดจุดเฝาระวัง และเก็บ

ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทย ดวย Mobile Application สามารถเก็บขอมูลกำหนดตำแหนงดวย

อุปกรณ Smart Phone ได เจาหนาที่ที่อยู ณ จุดเฝาระวังสามารถกำหนดตำแหนง ณ ปจจุบันได 

ตัวอยางดังรูปท่ี 3.1-2 
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รูปท่ี 3.1-2 หนาจอการบันทึกขอมูลรายละเอียดของตำแหนงการรายงานสถานการณปจจุบัน 

 

ขอมูลจุดใหบริการทั่วไทยจะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทางหลวง 

(Rest Area) และ จุดใหบริการทั่วไทย ซึ่งในแตละจุดใหบริการทั่วไทย สามารถบันทึกขอมูลการเขา

ใชบริการในแตละวัน และสามารถยุติการรายงานขอมูลจุดใหบริการทั่วไทยเมื่อภารกิจเสร็จสิน้ โดย

ประกอบดวยหนาท่ีการทำงานของระบบ ประกอบดวย 

 สืบคนขอมูลจุดใหบริการท่ัวไทย 

 เพ่ิมขอมูลจุดใหบริการท่ัวไทย 

รายละเอียดในการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของขอมูลจุดใหบริการท่ัวไทย มีดังนี้ 

 ป 

 หมายเลขทางหลวง 

 ชื่อจุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทางหลวง (Rest Area) 

 ชื่อจุดใหบริการท่ัวไทย 

 ชื่อตอน 

 กม.(ขาออก) หรือ กม.(ขาเขา)  

 อำเภอ 
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 จังหวัด 

 สำนักทางหลวง 

 แขวงทางหลวง 

 ชื่อหัวหนาจุดใหบริการ 

 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 

 รูปสถานท่ีตั้งจุดใหบริการท่ัวไทย จำนวน ๓ รูป 

 ขอมูลการเขาใชบริการในแตละวัน 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดเก็บขอมูลสำหรับการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ใหครอบคลุมตาม

แบบฟอรมการรายงานการจราจรหนาแนน  

ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบเพิ่มระบบจัดเก็บขอมูลสำหรับบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษโดยครอบคลุมตามแบบฟอรมรายงานจราจรหนาแนน 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดทำรายงานการติดตามงานสถานการณฉุกเฉิน โดยในระบบฐานขอมูลจะตองสามารถจัดเก็บขอมูล

ที่เกี่ยวของกับการติดตามเอกสาร หรือการอนุมัติงบประมาณทั้งภายในสำนักบริหารบำรุงทาง และ

ระหวางหนวยงานอ่ืนๆ กับสำนักบริหารบำรุงทาง อาทิเชน เลขท่ี/วันท่ีนำสงหนังสือ รายชื่อโครงการ

ที่เสนอทั ้งหมด (ทั้งในสวนที ่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละโครงการ ภาพถายขณะเกิดความเสียหาย ภาพถายระหวาง

การซอมแซม ภาพถายเม่ือดำเนินการแลวเสร็จ ชองหมายเหตุสำหรับบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม  

ดำเนินการออกแบบระบบ โดยเพ่ิมฟลดในการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลดังนี้ 

 การสืบคนขอมูลเหตุการณและรายงานสถานะลาสุด เพ่ิมชองการแสดงขอมูลวงเงินท่ีอนุมัติ

จริง 

 การสืบคนขอมูลเหตุการณและรายงานสถานะลาสุด เพิ่มชองการแสดงขอมูลวันที่ปรับปรุง

ขอมูลลาสุด 

 การเพ่ิมขอมูลเหตุการณ มีการบันทึกขอมูล วัน-เวลา ท่ีบันทึกขอมูลเขามาในระบบ 

 การเพิ่มขอมูลเหตุการณ ในสวนการของบประมาณฉุกเฉิน ใหบันทึกขอมูลภายใน 24 

ชั่วโมง การของบประมาณฟนฟู ใหบันทึกขอมูลภายใน 14 วัน กรณีที่เปนเหตุการณท่ี

รุนแรง ระบบจะมีการอนุญาตใหผูใชเขามาบันทึกขอมูลได โดยทาง สร. จะเปนผูพิจารณา 

โดยมีกำหนดในการเขามาบันทึกขอมูลภายใน 3 วัน 
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 การเพิ่มขอมูลเหตุการณ เพิ่มรูปภาพของขอแนะนะการวัดระดับน้ำ เพื่อเปนแนวทางใหผู

บันทึกขอมูล วัดระดับน้ำไดเปนมาตรฐานตรงกัน 

 การพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน เพ่ิมประเภท ผลการพิจารณา ไมอนุมัติ 

 การของบประมาณจะตองมี 3 รูป ระบบจึงจะอนุญาตใหอนุมัติได 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดเก็บขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สำหรับถนนท่ีมีชองทางคูขนาน 

 ท่ีปรึกษาจะปรับปรุงการแสดงรายงานของระบบใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o ที่ปรึกษาจะทำการแยกการแสดงรายงาน รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน เปน ๒ ประเภทแยกตามประเภทภัยพิบัติ ไดแก สาธารณภัยและภัยความ

ม่ันคง 

o รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ปรับปรุงการสืบคนขอมูล ใหสามารถ

ระบุเง่ือนไขวันท่ีใหสามารถระบุขามปได 

o รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เพิ่มขอมูล วงเงินที่อนุมัติจริง วงเงินท่ี

อนุมัติจากใบสำคัญ วันท่ีใบสำคัญ เลข GF  

 รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน กรณีที่ไมอนุมัติงบประมาณ รายงานจะไมนำ

ขอมูลงบประมาณ ไปคำนวณเปนยอดรวมการของบประมาณ 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานเดิมใหรองรับการ

จัดเก็บขอมูลในลักษณะของไฟลรูปภาพและไฟลวิดีโอ ที่ผานชองทางการนำเขาดวยวิธีตางๆ เชน 

การนำเขาขอมูลจากเจาหนาท่ี หรือการเชือ่มโยงจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง  

 ขอมูลกลอง CCTV โดยประกอบดวยหนาท่ีการทำงานของระบบ ประกอบดวย 

o สืบคนขอมูล 

o เพ่ิมขอมูลเหตุการณ 

 ขอมูลกลอง CCTV มีการปรับปรุงสวนการทำงาน ดังนี้ 

o การเพ่ิมขอมูลเหตุการณ จะมีการบันทึกขอมูลจาก ๓ หนวยงาน ไดแก สร. สป. และ 

Motor way ในสวนของ Motor way จะเก็บเปน URL ที่ Link ไปหาขอมูลกลอง 

CCTV ของ Motor way 
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3.1.3. การปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงาน 

ท่ีพัฒนาขึ้นใหม 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่น

การใชงานท่ีพัฒนาข้ึนใหม ดังนี้ 

• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานที่พัฒนาขึ้นใหมให

รองรับระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางหนาจอการแสดงผลท่ีจะติดตั้ง ณ ตำแหนงจุดพักรถ 

หรือจุดใหบริการตางๆ ของกรมทางหลวง ไดแก ขอมูลวิดีโอและรูปภาพท่ีแสดงสภาพการจราจรของ

ตำแหนงตางๆ ในสภาพปจจุบัน ขอมูลขอความและรูปภาพที่แสดงสภาพการจราจรของตำแหนง

ตางๆ ในสภาพปจจุบัน ขอมูลขอความที่ตองการนำเสนอและสื่อสารใหกับประชาชนไดรับทราบ 

รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลเสนทางเลี่ยงและเสนทางแนะนำในชวงท่ีเกิดภัยพิบัติหรือชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการพัฒนาระบบโดยดึงขอมูลตำแหนงกลอง CCTV ของ 

สร. และกลองตรวจการจราจร แสดงจุดตำแหนงบนแผนที่ และลิงคกลอง CCTV ของ Motorway 

ตัวอยางดังรูปท่ี 3.1-3 และรูปท่ี 3.1-4  
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รูปท่ี 3.1-3 หนาจอการแสดงรายการขอมูลตำแหนงกลอง CCTV ของ สร. และกลองตรวจการจราจร  

รูปท่ี 3.1-4 หนาจอการแสดงจุดตำแหนงบนแผนท่ี 
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• ปรับปรุงองคประกอบของฐานขอมูลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานที่พัฒนาขึ้นใหมให

รองรับขอมูลจุดใหบริการทั่วไทย ใหสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได รวมถึงจัดเก็บขอมูลให

ครอบคลุมตามแบบฟอรมการรายงาน การเขาใชบริการ ประกอบดวย หนาจอสำหรับเจาหนาที่ใน

การการบันทึกขอมูลพิกัดจากตำแหนงปจจุบัน ดวยอุปกรณ Mobile และจัดเก็บรูปภาพที่แสดงจุด

ใหบริการท่ัวไทย เพ่ิมขอมูลวันท่ี Update ขอมูลลาสุดตัวอยางดังรูปท่ี 3.1-5 

 

 

รูปท่ี 3.1-5 หนาจอการการบันทึกขอมูลพิกัดจากตำแหนง 
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3.2. การปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล 

3.2.1. เอกสารการปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล 

เอกสารการปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลจะเปนเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

• พจนานุกรมขอมูล ท่ีแสดงรายละเอียดตารางขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล (Data Dictionary) 

• แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล (E-R Diagram) 

นิยามคำศัพทท่ีใชอางอิงในแผนภาพ ท่ีปรึกษาไดนิยามและใหความหมายไวดังรายละเอียดตอไปนี้ 

• EMS หมายถึง ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• Plan หมายถึง ระบบติดตามความกาหนาแผนงานบำรุงทาง 

• Roadnet หมายถึง ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

• WS หมายถึง Web Services 

• Req. หมายถึง การรองขอ (Request) จาก Web Services 

• Res. หมายถึง การรับผลการตอบกลับ (Response) จาก Web Services 

3.2.2. พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

กระบวนการสรางแบบจำลองของตารางขอมูล ในแบบจำลองจะคลอบคลุมฐานขอมูลตามความตองการ

โดยรวมของผูใช และพรอมทั้งการออกแบบความปลอดภัยการเขาถึงขอมูล โดยตารางขอมูลสัมพันธจะเก็บขอมูล

ตางๆ และจะมี Key ในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตารางขอมูล 

การออกแบบเพื ่อปรับปรุงและเชื ่อมโยงระบบฐานขอมูลโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 จะประกอบดวยรายชื่อตารางขอมูล ท่ีใชเก็บขอมูล ดังรายการดังตอไปนี้ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3-11 

 

No Table Name 

1 Member 
2 Log Event 
3 Activity 
4 Approve 
5 History 
6 Approve Status 
7 Budget_File 
8 Budget_Quick 
9 Buildroute 
10 Calamity 
11 calamity_hisbudget 
12 calamity_prelimplan 
13 calamity_type 
14 chkpoint_file 
15 config 
16 damage_type 
17 budgetsource 
18 division  
19 office 
20 prelim_plan 
21 prelim_task 
22 province 
23 road 
24 Section 
25 Stdtask 
26 Tasktype 
27 division_rpt 
28 event_file 
29 flood_event 
30 Flowapprove 
31 geometry_columns 
32 icon_map 
33 job_type 
34 Newscatagory 
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No Table Name 

35 Newsitem 
36 point_service_file 
37 rep_logs 
38 route_report 
39 spatial_ref_sys 
40 Subject 
41 subject_detail 
42 subject_detail_file 
43 subject_file 
44 tmp_position 
45 Traffic 
46 traffic_file 
47 traffic_tmp 
48 unit_damage 
49 Urlapi 
50 urlapi_stat 
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Table Name MEMBER 

Description ขอมูลผูใชงาน 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

User_ID INTEGER Primary Key ของตาราง Primary 
Key 

  

User_CODE VARCHAR(20) รหัสของผูใช    

MEMBER_OLD_ID INTEGER รหัสของผูใชเดมิ    

USER_GROUP_ID INTEGER รหัสกลุมผูใชระบบ  USER_GROUP USER_GROUP_ID 

EMAIL VARCHAR(200) อีเมลลผูใช    

USERNAME VARCHAR(100) ช่ือผูใช    

PASSWORD VARCHAR(300) รหัสผาน    

IS_CHANGE_PASSWORD VARCHAR(1) รหัสผานท่ีเปลี่ยน    

USER_TYPE VARCHAR(5) ประเภทผูใช (ผูใชงาน, 
ผูดูแลระบบ) 

   

FIRST_NAME VARCHAR(450) ช่ือ    

LAST_NAME VARCHAR(450) นามสกุล    

PREFIX VARCHAR(200) คำนำหนา    

DIVISION_CODE INTEGER รหัสสำนักทางหลวง  DIVISION DIVISION_CODE 

DISTRICT_CODE INTEGER รหัสแขวงการทาง  DISTRICT DISTRICT_CODE 

IS_ADMIN INTEGER สถานะผูดูแลระบบ    

POSITION_ID INTEGER รหัสตำแหนง  POSITION POSITION_ID 

IS_ACTIVE INTEGER สถานะการใชงาน    

LAST_UPD_TIME TIMESTAMP วันเวลาท่ีแกไข    

DIVISION_CODE_OLD INTEGER รหัสสำนักทางหลวงเดมิ    
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Table Name Log Event 

Description ขอมูลการใชงาน 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

ID INTEGER Primary Key ของ
ตาราง 

Primary key   

USER_CODE VARCHAR รหัสของผูใช  MEMBER USER_CODE 

PAGE VARCHAR ช่ือหนาเว็บไซต    

ACTION VARCHAR การทำงาน    

 

Table Name activity 

Description กิจกรรม 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

aid Serial เลขรหสัของตาราง Primary key   

activity_th Varchar(300) ช่ือกิจกรรม(ภาษาไทย)    
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Table Name  approve 

Description ขอมูลการอนุมัติ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

app_id serial เลขรหสัขอมลู Primary key   

historyid integer รหัสประวัต ิ  history historyid 

positionlevel float8     

sequence float8     

visible integer     

statusid integer รหัสสถานะ  status statusid 

approvedate timestamp วันท่ีอนุมัต ิ    

note varchar( 500 ) หมายเหต ุ    

ip_address varchar( 100 ) IP เครื่อง    

inform_budget float8 ขอมูลการอนุมตั ิ    

approveuser varchar ผูอนุมัต ิ    

district_code integer รหัสอำเภอ  district district_code 

position_th varchar ตำแหนง (ภาษาไทย)    

usertype integer ประเภทผูใชงาน  member user_type 

iscomment_only integer DEFAULT 0     
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Table Name  history 

Description ขอมูลประวัติการของบประมาณ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

his_id serial รหัสขอมลู    

budget_quick_id Integer รหัสงบประมาณ  budget_quick budget_quick_id 

isactive integer DEFAULT 0     

 

Table Name  approve_status 

Description ขอมูลสถานการณอนุมัติ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

statusid integer รหัสสถานะ Primary key   

statusth varchar( 200 ) สถานะการอนุมัต ิ    

orderby integer DEFAULT 0 ลำดับ    

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3-17 

 

Table Name  budget_file 

Description ขอมูลไฟลงบประมาณ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

budgetid serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar     

file_ext varchar( 20 ) File Extention    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

budget_quick_id integer รหัสขอมลูงบประมาณ
ฉุกเฉิน 

 budget_quick budget_quick_id 
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Table Name  budget_quick 

Description ขอมูลงบประมาณฉุกเฉิน 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

budget_quick_id serial รหัสขอมลูงบประมาณฉุกเฉิน Primary key   

calamityid integer รหัสขอมลูภัยพิบัต ิ  calamity calamityid 

budget_date date วันท่ีอนุมัติงบประมาณ    

budget float8 งบประมาณ    

budget_file varchar ไฟลขอมลูประกอบ    

contract_date date วันท่ีลงนามสัญญา    

contract_no varchar เลขท่ีสญัญา    

cost_receive_date date วันท่ีไดรับงบประมาณ    

complete_date date วันท่ีงานสำเร็จ    

user_edit varchar ผูแกไขขอมลู/นำเขาขอมูล  member user_edit 

date_edit timestamptz วันท่ีแกไขขอมูล    

status integer 
DEFAULT 0 

0=ยังไมสง, 1=สงแลวรอ
อนุมัติ, 2=ตรวจสอบแกไข, 
3=อนุมัติ, 4=ไมอนุมัต ิ

   

condition varchar เงือนไข    

list_building varchar รายการ    

pic_file varchar ไฟลรูปภาพประกอบ    

budget_year integer ปงบประมาณ    

budget_app float8     

budgetsource varchar แหลงท่ีมางบประมาณ 
 

   

status integer 
DEFAULT 0 

0=ยังไมสง, 1=สงแลวรอ
อนุมัติ, 2=ตรวจสอบแกไข, 
3=อนุมัติ, 4=ไมอนุมัต ิ
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Table Name  buildroute 

Description ขอมูลการสรางเสนทาง 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

buildroute_id serial รหัสขอมลู Primary key   

description varchar รายละเอียดการสราง
เสนทาง 

   

km_start float8 หลักกิโลเมตรตั้งตน    

lat_s float8 ละติจตู    

long_s float8 ลองจิจูต    

cs_name varchar     

task_type integer     

t_id varchar     

district_code integer รหัสตำบล  district district_code 

sub_km varchar หลักกิโลเมตร    

adduser integer รหัสผูใชท่ีนำเขาขอมูล    

adddate timestamptz 
DEFAULT 
now() 

วันท่ีนำเขาขอมูล    

modifyuser integer รหัสผูใชท่ีแกไขขอมูล    

modifydate timestamptz วันท่ีแกไขขอมูล    

route_id varchar( 4 ) รหัสสายทาง  route route_id 

cs_id varchar( 4 ) ตอนควบคุม    

is_stop bool DEFAULT 
false 

ture=ยุต,ิ false=ไมยตุ ิ    

district_code_add integer รหัสตำบล  district district_code 

file_saved varchar ช่ือไฟลประกอบ    

position_job integer ตำแหนงงาน 1=ขาเขา 2=
ขาออก 3=ท้ังสองทาง 
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Table Name  calamity 

Description ขอมูลภัยพิบัติ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

calamityid serial รหัสขอมลู Primary key   

job_type_id integer   job_type job_type_id 

calamity_type_id integer ประเภทภัยพิบัต ิ  calamity_type calamity_type_id 

sdate date วันท่ีเกิดภัยพิบัต ิ    

edate date วันท่ีสิ้นสุดภัยพิบัต ิ    

shour integer ช่ัวโมงท่ีเริ่ม    

sminute integer นาทีท่ีเริ่ม    

ehour integer ช่ัวโมงท่ีสิ้นสุด    

eminute integer นาท่ีสิ้นสุด    

causes varchar     

damage_type_id integer ประเภทความ
เสียหาย 

 damage_type damage_type_id 

extent_damage integer ขอบเขตความ
เสียหาย 

   

extent_unit integer หนวยความเสียหาย    

contact_us varchar( 100 ) ช่ือผูติดตอ    

note text หมายเหต ุ    

budget_traffic float8 งบประมาณฟนฟู
ทางหลวง 

   

budget_repair float8 งบประมาณฉุกเฉิน    

job_type_name varchar( 100 )     

calamity_type_name varchar( 100 ) คือคา อ่ืนๆ 
ลักษณะขอมลู --> 
1,อัคคีภัย 1
หมายถึง สาธารณ
ภัยอัคคีภัย คือสวน
ท่ีผูใชกรอก 

   

damage_type_name varchar( 100 ) ประเภทความ
เสียหาย 
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Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

is_active bool ยุติการรายงานแลว
หรือไม 

   

kml_file varchar ช่ือไฟล format 
KML 

   

district_code_add integer รหัสตำบล    

damtype integer     

water_damage varchar     

wayaround_file varchar ช่ือไฟลเสนทาง
เลี่ยง 

   

wayaround_name varchar ช่ือเสนทางเลี่ยง    

wayaround_xmax float8     

wayaround_ymax float8     

traffic_sch integer 
DEFAULT 1 

1 ผานได,  
2 หลีกเลี่ยง,  
3 หามผาน 

   

link_id text เสนทางเกิดภัยพิบัติ
ผาน link ใดบาง 

   

wayaround_detail varchar     

budget_traffic_rpt float8 
DEFAULT 0 

งบประมาณฟนฟู
ทางหลวง 

   

budget_repair_rpt 
float8 
DEFAULT 0 

งบประมาณฉุกเฉิน    

doc_no1 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 1    

doc_no2 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 2    

doc_no3 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 3    

doc_date1 date วันท่ีสงเอกสารครั้ง
ท่ี 1 

   

doc_date2 date วันท่ีสงเอกสารครั้ง
ท่ี 2 

   

doc_date3 date วันท่ีสงเอกสารครั้ง
ท่ี 3 

   

doc_send_vdr1 date     

doc_send_vdr2 date     

doc_send_vdr3 date     
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Table Name  calamity_hisbudget 

Description ประวัติการสงเอกสารของบประมาณ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

budget float8 DEFAULT 0 งบประมาณ    

type integer 1=งบฉุกเฉิน, 2=งบฟนฟู    

useredit varchar ช่ือผูใชงาน  member user_id 

dateedit timestamptz วันท่ีแกไขขอมูล    

calamityid integer รหัสภัยพิบัต ิ  calamity calamityid 

 

Table Name  calamity_prelimplan 

Description แผนภัยพิบัติเบื้องตน 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

calamityid integer รหัสภัยพิบัต ิ Primary key calamity calamityid 

prelimplan_id integer รหัสภัยพิบัติเบ้ืองตน  prelimplan prelimplan_id 

is_main_budget integer DEFAULT 0 งบประมาณ    

 

Table Name  calamity_type 

Description ประเภทภัยพิบัติ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

typeid serial รหัสขอมลู Primary key   

typename varchar ช่ือประเภทภยัพิบัต ิ    

is_security integer DEFAULT 0 เปนประเภทภัยความ
มั่นคงหรือไม  
0=สาธารณภัย  
1=ภัยความมั่นคง 
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Table Name  chkpoint_file 

Description ขอมูลไฟลจุดเฝาระวัง 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

fileid serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar File Save    

file_ext varchar( 20 ) File Extention    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

chkpointdetailid integer หมายเลขจุดเฝาระวัง    

 

Table Name  damage_type 

Description ประเภทความเสียหาย 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

typeid serial รหัสขอมลู Primary key   

typename varchar ช่ือประเภทความ
เสียหาย 

   

id integer รหัส    

 

Table Name budgetsource 

Description แหลงงบประมาณ 

 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid Serial เลขรหสัของตาราง Primary key   

source Varchar(100) แหลงงบประมาณ    

byear Integer ปงบประมาณ    

budget Double งบประมาณ    
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Table Name division 

Description สำนักทางหลวง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id Serial เลขรหสัของตาราง Primary key   

district_code Integer รหัสแขวงการทาง/สำนักงาน
บำรุงทาง 

Foreign key district district_code 

district_name_e Varchar(254) ช่ือแขวงการทาง/สำนักงาน
บำรุงทาง (ภาษาไทย) 

   

district_name_t Varchar(254) ช่ือแขวงการทาง/สำนักงาน
บำรุงทาง (อังกฤษ) 

   

division_code Integer รหัสสำนักทางหลวง    

division_name_e Varchar(254) ช่ือสำนักทางหลวง 
(ภาษาไทย) 

   

division_name_t Varchar(254) ช่ือสำนักทางหลวง 
(ภาษาอังกฤษ) 

   

bureau_id Integer รหัสสำนักทางหลวง    

section Integer ตอนท่ี    

suffix Varchar(40) ช่ือยอสำนักทางหลวง    

abr Varchar(254) ช่ือยอสำนักทางหลวง    

is_sub Boolean เปนสำนักงานบำรุงทาง
หรือไม 

   

tel Varchar(250) เบอรโทรศัพท    

fax Varchar(254) เบอรโทรสาร    

region Varchar ช่ือภาค    

abr_district Varchar(220) ช่ือยอแขวงการทาง/
สำนักงานบำรุงทาง 
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Table Name office 

Description สำนักงาน 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

office_id Integer เลขรหสัของตาราง Primary key   

description_th Varchar(50) ช่ือสำนักงาน(ภาษาไทย)    

description_en Varchar(50) ช่ือสำนักงาน
(ภาษาอังกฤษ) 

   

office_code Varchar(2) รหัสสำนักงาน Foreign key office office_code 

 

Table Name prelim_plan 

Description แผนงานความตองการ 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid Serial เลขรหสัของตาราง Primary   

bud_year Varchar(4) ปงบประมาณ Foreign budget_year bud_year 

std_id Integer รหัสงานบำรุงทางมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง 

Foreign stdtask std_id 

unit Varchar(225) หนวย    

Budget Double งบประมาณ    

Budget_Plan Double งบประมาณเบ้ืองตน    

Budget_Actualสส
ll 

Double งบประมาณท่ีอนุมัต ิ    

work_qty Double ปริมาณงาน    

plan_code Varchar(16) รหัสแผนงาน (อยางเปน
ทางการ) 

Foreign plan plan_code 

plan_no Varchar(4) รหัสแผนงาน Foreign plan plan_no 

budget_1 Double งบประมาณระดับแขวง    

budget_2 Double งบประมาณระดับเขต    

budget_3 Double งบประมาณระดับสำนัก
บริหารบำรุงทาง 

   

priority_1 Integer ลำดับความสำคญัระดับแขวง    
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Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

priority_2 Integer ลำดับความสำคญัระดับเขต    

priority_3 Integer ลำดับความสำคญัระดับ
สำนักบริหารบำรุงทาง 

   

status_1 Integer สถานะระดับแขวง    

status_2 Integer สถานะระดับเขต    

status_3 Integer สถานะระดับสำนักบริหาร
บำรุงทาง 

   

userapp_1 Integer ผูอนุมัตริะดับแขวง    

userapp_2 Integer ผูอนุมัตริะดับเขต    

userapp_3 Integer ผูอนุมัตริะดับสำนักบรหิาร
บำรุงทาง 

   

useradd_1 Integer ผูเพ่ิมขอมลูระดับแขวง    

useradd_2 Integer ผูเพ่ิมขอมลูระดับเขต    

useradd_3 Integer ผูเพ่ิมขอมลูระดับสำนัก
บริหารบำรุงทาง 

   

office_id Varchar รหัสสำนักงาน  office office_id 

priorityAvg Real คะแนนถวงน้ำหนักเฉลี่ย    

avgweight Integer น้ำหนักเฉลี่ย    

adddate Date วันท่ีเพ่ิม    

modifydate Date วันท่ีแกไข    

usermodify Integer ผูแกไขขอมลู  member usermodify 

useradd Integer ผูเพ่ิมขอมลู  member useradd 

appdate1 Date วันท่ีอนุมัติระดบัแขวง    

appdate2 Date วันท่ีอนุมัติระดบัเขต    

appdate3 Date วันท่ีอนุมัติระดบัสำนัก
บริหารบำรุงทาง 

   

budgetsource Integer แหลงงบประมาณ Foreign budget budgetsource 

operatortype Integer ประเภทการดำเนินงาน Foreign operato operatortype 

order_priority1 Integer ลำดับความสำคญัของ
แผนงานระดับแขวง 
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Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

order_priority2 Integer ลำดับความสำคญัของ
แผนงานระดับเขต 

   

order_priority3 Integer ลำดับความสำคญัของ
แผนงานระดับสำนักบริหาร
บำรุงทาง 

   

activityid Integer รหัสกิจกรรม Foreign activity activityid 

isfrom_tpms Boolean มาจาก tpms หรือไม    

tumbol_code Text รหัสตำบล Foreign tumbol tumbol_code 

isfrom_excel Integer นำเขาจาก Excel หรือไม    

district_code Integer รหัสแขวงการทาง/สำนักงาน
บำรุงทาง 

   

province Varchar จังหวัด    

contractor Varchar ผูรับเหมา    

damage Varchar ลักษณะความเสียหาย    

build_detail Text รายการกอสราง    

duration Integer ระยะเวลาทำโครงการ    

original_code Varchar Code ตนฉบับ    

note Varchar หมายเหต ุ    

is_sendplan Bolean สงแผนแลวหรือไม    

Update_date Time Stamp วันท่ีทำการ update ขอมลู
ลาสดุ 
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Table Name prelim_task 

Description ขอมูลสายทาง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid Integer เลขรหสัของตาราง Primary   

preplan_id Integer รหัสแผน 3 ป Foreign key preplan preplan_id 

km_start Double กิโลเมตรท่ีเริ่มตน    

km_end Double กิโลเมตรท่ีสิ้นสดุ    

distanct Double ระยะทาง    

direction Integer เสนทาง    

b_c Double คา bc    

crack Real รอยแตกของสายทาง    

rutting Real ความลึกรองลอ    

iri_before Real Iri กอนซอมบำรุง    

iri_after Real Iri หลังซอมบำรุง    

the_geom Geometry ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดง
พิกัดจุด 

   

route_id Integer รหัสเสนทาง Foreign key route route_id 

cs_id Varchar(5) ตอนควบคุม Foreign key section cs_id 

subcs_id Varchar(5) ตอนควบคุมยอย Foreign key subsection subcs_id 

total_km_start Double กิโลเมตรเริ่มตนรวม    

total_km_end Double กิโลเมตรสิ้นสดุรวม    

total_distanct Real ระยะทางรวม    

total_subcs_id Varchar(250) ตอนควบคุมยอยรวม Foreign key total_sub total_subcs_id 

aadt Integer ปริมาณการจราจร    

tpmsid Integer รหัสขอมลูจากผลการ
วิเคราะหจาก tpms 

Foreign key tpm tpmsid 

chkplan Integer ขอมูลสายทางซ้ำกัน
หรือไม 

   

the_geom_s Geometry ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดง
พิกัดจุดเริ่มตน 
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Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

the_geom_e Geometry ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดง
พิกัดจุดสิ้นสุด 

   

aadt_6w Integer ปริมาณการจราจร
รถบบรทุก 6 ลอ 

   

csname_prb Varchar ช่ือตอนควบคุม 
(เพ่ิมเติม) 

   

cont_name Varchar ช่ือตอนจากระบบ    

is_relations Boolean ไมใชแลว มี
ความสัมพันธกับระบบ 

   

km_note Varchar หมายเหตุชวงกม.    

reason_addkm Varchar เหตุผลท่ีเพ่ิมกม. 
ซ้ำซอน 

   

csname_custom Varchar ช่ือตอนแบบกำหนดเอง    

side_way Varchar(1) ดานของสายทาง    

 

Table Name province 

Description จังหวัด 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid serial เลขรหสัของตาราง Primary key   

prov_code Integer รหัสจังหวัด    

province_t Varchar(80) ช่ือจังหวัด(ภาษาไทย)    

province_e Varchar(80) ช่ือจังหวัด(ภาษาอังกฤษ)    

division_code Bigint รหัสสำนักทางหลวง  division division_code 

the_geom Geometry ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดง
ขอบเขตจังหวัด 

   

r_code Varchar(2) รหัสภาค    
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Table Name road 

Description ถนน (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลกลาง CRD) 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid serial Serial เลขรหสัของตาราง Primary key   

rd_road_id Integer รหัสของถนน    

road_no Varchar(4) หมายเลขถนน    

km_start Varchar(55) กม.เริ่มตน    

km_end Varchar(55) กม.สิ้นสดุ    

road_name Varchar(512) ช่ือของถนน    

length Real ความยาวของถนน    

revision Integer เวอรช่ันของขอมูล    

status Varchar(10) สถานะการใชงานของ
ขอมูล 

   

remark Varchar(255) หมายเหต ุ    

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3-31 

 

Table Name section 

Description ขอมูลตอนควบคุม (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลกลาง CRD) 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

gid Serial เลขรหสัของตาราง Primary   

rd_seg_id Integer รหัสของตอนควบคุม    

cs_no Varchar(4) หมายเลขตอนควบคุม    

km_start Varchar(55) กม.เริ่มตน    

km_end Varchar(55) กม.สิ้นสดุ    

cs_name Varchar(512) ช่ือตอนควบคุม    

length Double ระยะทางตอนควบคุม    

revision Integer เวอรช่ันของขอมูล    

status Varchar(5) สถานะการใชงานของขอมูล    

the_geom Geometry ตำแหนงท่ีตั้งตอนควบคุม    

remark Varchar(255) หมายเหต ุ    

rd_road_id Integer เลขรหสัของตาราง road Foreign Key road road_id 

district_code Integer หมายเลขแขวงการทาง    
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Table Name stdtask 

Description รหัสงานบำรุงทางมาตรฐานของกรมทางหลวง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

std_id Integer รหัสของตาราง Primary key   

description_th Varchar(120) รายละเอียดงานบำรุง
ทาง(ภาษาไทย) 

   

description_en Varchar(120) รายละเอียดงานบำรุง
ทาง(ภาษาอังกฤษ) 

   

unit Varchar(50) หนวย    

cat_id Integer รหัสหมวดงานบำรุงทาง    

description Text รายละเอียดงานบำรุง
ทาง 

   

color Varchar(10) ส ี    

 

Table Name tasktype 

Description ประเภทของขอมูลสายทาง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id Integer เลขรหสัของตาราง Primary key   

typename Varchar ช่ือประเภทของขอมูล
สายทาง 

   

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 
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Table Name  division_rpt 

Description ขอมูลแผนก 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

district_code integer รหัสอำเภอ  district district_code 

district_name_e varchar( 254 ) ช่ืออำเภอภาษาอังกฤษ    

district_name_t varchar( 254 ) ช่ืออำเภอภาษาไทย    

division_code integer รหัสแผนก  division division_code 

division_name_e varchar( 254 ) ช่ือแผนก    

bureau_id integer รหัสท่ีทำการ    

section integer มาตรา    

suffix varchar( 40 )     

abr varchar( 40 )     

is_sub bool DEFAULT false     

tel varchar( 250 ) เบอรโทรศัพท    

fax varchar( 250 ) เบอรโทรสาร    

region varchar ภาค    

abr_district varchar( 220 )     

prov_code varchar( 2 ) รหัสจังหวัด    
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Table Name event_file 

Description ขอมูลไฟลเหตุการณ 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

fileid serial รหัสชอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีใช save    

event_id integer รหัสขอมลูน้ำทวม    

file_ext varchar( 20 ) ประเภทไฟล    

file_type integer 1=รูปภาพ, 2=วีดีโอ    

file_size integer ขนาดไฟล    
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Table Name expressway 

Description ขอมูลทางดวน 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

expressway_id serial รหัสทาง Primary key   

expressway_name varchar ช่ือทาง    

is_stop bool DEFAULT false ture=หยดุการ
รายงาน,false=
รายงาน 

   

district_code_add integer รหัสอำเภอ  district district_code 

kml_file varchar ช่ือไฟล KML    

status_in integer 1=เพ่ิม, 2=ลด, 
3=ไม
เปลี่ยนแปลง 

   

lane_in integer ชองทางจราจร    

laneall_in integer ชองทางจราจร
ท้ังหมด 

   

expressway_date date วันท่ีเปดชองทาง
ดวน 

   

stime float8 เวลาเริ่ม    

etime float8 เวลาสิ้นสุด    

status_out integer สถานะขาออก    

lane_out integer ชองทางขาออก    

laneall_out integer ชองทางจราจร
รวม 
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Table Name flood_event 

Description ขอมูลสถานการน้ำทวม 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

calamityid integer รหัสภัยพิบัต ิ  calamity calamityid 

event_date date วันท่ีเกิดสถานการณ    

event_time float8 เวลาท่ีเกิดสถานการณ    

flood_height_in float8 ระดับน้ำทวม    

note text หมายเหต ุ    

modifydate timestamptz 
DEFAULT 
now() 

เวลาท่ีเปลี่ยนแปลง    

event_datetime2 time เวลาท่ีเกิด    

traffic_stat integer สถิติการจราจร    

traffic_in integer     

max_traffic integer 
DEFAULT 1 

สถิติการจราจรหนาแนน    

event_datetime timestamp เวลาท่ีเกิดสถานการณ    

flood_height_out float8 ระดับน้ำทวม    

traffic_out integer     

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 
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Table Name flowapprove 

Description ขอมูลกระบวนการอนุมัติ 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

fid serial รหัสขอมลู Primary 
k  

  

amtstep integer ข้ันตอน    

level1 integer ช้ันท่ี 1    

level2 integer ช้ันท่ี 2    

level3 integer ช้ันท่ี 3    

level4 integer ช้ันท่ี 4    

level5 integer ช้ันท่ี 5    

position1 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 1    

position2 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 2    

position3 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 3    

position4 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 4    

position5 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 5    

level6 integer ช้ันท่ี 6    

level7 integer ช้ันท่ี 7    

level8 integer ช้ันท่ี 8    

level9 integer ช้ันท่ี 9    

level10 integer ช้ันท่ี 10    

position6 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 6    

position7 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 7    

position8 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 8    

position9 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 9    

position10 varchar( 50 ) ตำแหนงท่ี 10    
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Table Name geometry_columns 

Description ขอมูลเรขาคณิต 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

f_table_catalog varchar( 256 )  Primary key   

f_table_schema varchar( 256 )     

f_table_name varchar( 256 )     

f_geometry_column varchar( 256 )     

coord_dimension integer     

srid integer     

type varchar( 30 )     

 

Table Name icon_map 

Description ขอมูล icon แผนท่ี 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

type_name varchar ช่ือประเภท    

file_name varchar ช่ือไฟล    

 

Table Name job_type 

Description ขอมูลประเภทงาน 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

job_id integer รหัสขอมลู Primary key   

job_name varchar ช่ืองาน    
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Table Name newscatagory 

Description ขอมูลกลุมขาว 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

newscatagoryid serial รหัสขอมลู Primary key   

title varchar หัวเรื่อง    

description varchar รายละเอียด    

pubdate timestamp วันท่ีประกาศ    

 

Table Name newsitem 

Description ขอมูลขาว 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

newsitemid serial รหัสขอมลู Primary key   

newscatagoryid integer กลุมขาว    

link varchar ลิงคท่ีเก่ียวของ    

title varchar หัวเรื่อง    

description varchar รายละเอียดขาว    

pubdate timestamp วันท่ีประกาศ    
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Table Name point_service_file 

Description ขอมูลไฟลตำแหนงจุดบริการ 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

fileid serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ    

file_ext varchar( 20 ) ช่ือไฟล extent    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

point_id integer รหัสพิกัด    

 

Table Name rep_logs 

Description ขอมูลเวลาเสนทาง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id integer รหัสขอมลู Primary key   

road_time date ทางหลัก    

section_time date ทางยอย    

 

Table Name route_report 

Description รายงานเสนทาง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

district_code integer รหัสอำเภอ Primary key district district_code 

route_id integer รหัสสายทาง  route route_id 
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Table Name subject 

Description ขอมูลเรื่อง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

subject_id serial รหัสขอมลู Primary key   

detail text รายละเอียด    

user_add integer รหัสผูนำเขา  member user_id 

date_add timestamptz วันท่ีนำเขา    

ip_address varchar( 30 ) หมายเลข IP 
Address 

   

is_delete integer DEFAULT 0 โดนแจงลบ
หรือไม 

   

topic varchar หัวขอเรื่อง    

 

Table Name subject_detail 

Description ขอมูลรายละเอียดเรื่อง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

opinion text ความคิดเห็น    

user_add integer ผูนำเขา  member user_id 

date_add timestamp วันท่ีนำเขา    

ip_address varchar( 30 ) หมายเลข IP Address    

subject_id integer รหัสหัวเรื่อง    

is_delete integer DEFAULT 0 โดนแจงลบหรือไม    
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Table Name subject_detail_file 

Description ขอมูลไฟลรายละเอียดเรื่อง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ    

file_ext varchar( 20 ) ช่ือไฟล Extention    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

subject_detail_id integer คำอธิบาย    

 

Table Name subject_file 

Description ไฟลขอมูลหัวเรื่อง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

subject_file_id serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ    

file_ext varchar( 20 ) ช่ือไฟล Extention    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

subject_id integer คำอธิบาย    
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Table Name tmp_position 

Description ตำแหนง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id integer รหัสขอมลู Primary key   

name varchar ช่ือ    

ptype integer 1= ศูนยสรางทาง,  
2=ศูนยสรางและ
บูรณะสะพาน 

   

 

Table Name traffic 

Description ขอมูลการจราจร 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

trafficid serial รหัสขอมลู Primary 
k  

  

is_switch_route bool DEFAULT 
false 

เสนทางท่ีเปลีย่น    

is_way_around bool DEFAULT 
false 

เสนทางโดยรอบ    

is_car_much bool DEFAULT 
false 

เสนทางท่ีควรไป    

is_accident bool DEFAULT 
false 

เสนทางท่ีเกิด
อุบัติเหต ุ

   

edit_time float8 เวลาแกไข    

unit_time varchar     

note varchar หมายเหต ุ    

is_stop bool DEFAULT 
false 

เสนทางท่ีหยุด    

adddate timestamptz 
DEFAULT now() 

เวลานำเขา    

modifydate timestamptz 
DEFAULT now() 

เวลาแกไข    

adduser integer ผูนำเขาขอมลู  member user_id 

modifyuser integer ผูแกไขขอมลู  member user_id 
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Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

causes varchar     

kml_file varchar DEFAULT '-'     

accident_lat_s float8 ละติจตูท่ีเกิดเหต ุ    

accident_long_s float8 ลองจิจูตท่ีเกิดเหต ุ    

accident_detail varchar รายละเอียด    

accident_district_code integer รหัสอำเภอ  district district_code 

accident_route_id varchar( 4 ) รหัสสายทางท่ีเปลี่ยน  route route_id 

accident_cs_id varchar( 4 ) รหัสสายทาง  section cs_id 

accident_cs_name varchar ช่ือสายทาง    

accident_km float8 กม. หลักท่ีเกิดเหต ุ    

accident_sub_km varchar กม. รองท่ีเกิดเหต ุ    

accident_t_id varchar( 6 ) รหัสประเภทอุบัติเหต ุ  accident_type accident_t_id 

is_car_low bool DEFAULT 
false 

รถชา    

is_car_full bool DEFAULT 
false 

รถเต็มพ้ืนท่ี    

way_around_detail varchar รายละเอียดถนน
โดยรอบ 

   

causes_other varchar DEFAULT 
''::character varying 

สาเหตุอ่ืนๆ    

district_code_add integer รหัสอำเภอ    
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Table Name traffic_file 

Description ไฟลการจราจร 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

fileid serial รหัสขอมลู Primary key   

file_name varchar ช่ือไฟล    

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ    

file_ext varchar( 20 ) ช่ือไฟล Extention    

file_type integer ประเภทไฟล    

file_size integer ขนาดไฟล    

trafficdetailid integer คำอธิบาย    

 

Table Name traffic_tmp 

Description การจราจำสำรอง 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

traffic_datetime timestamp วันท่ี    

route_id varchar รหัสสายทาง  route route_id 

cs_id varchar ตอนควบคุม  section cs_id 

cs_name varchar ช่ือตอนควบคุม    

km_start float8 เริ่มตนท่ี กม.    

km_end float8 สิ้นสุดท่ี กม.    

distance float8 DEFAULT 0 ระยะทาง    

status varchar สถานะ    

chkline_id integer     
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Table Name unit_damage 

Description หนวยความเสียหาย 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

unitname varchar( 100 ) ช่ือหนวย    

 

Table Name urlapi 

Description ขอมูล URL ท่ีเรียกใช 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

urlapi_id serial รหัสขอมลู Primary key   

urlname varchar ช่ือ URL    

 

Table Name urlapi_stat 

Description สถานะ URL 
 

Field Name Data Type Description Key Type Ref. Table Ref. Col 

id serial รหัสขอมลู Primary key   

urlapi_id integer รหัส URL ท่ี
เรียกใช 

   

year integer ป    

month integer เดือน    

counter integer จำนวนนับ    
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3.2.3. แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล (E-R Diagram) 

จากวัตถุประสงคของโครงการท่ีกำหนดไวทำใหเราพอทราบความตองการโดยรวมของผูใช และเขียนบรรยาย

เปน ER Diagram ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึง 3.2-8 เพื่อใชเปนแบบจำลองเครื่องมือในการแสดงโครงสรางภายใน

ระบบฐานขอมูล  โดยใชรูปภาพเปนสื่อ  ทำใหงายตอการเขาใจและการเรียนรู เขาใจโครงสรางพื้นฐานของระบบได

งาย 

คุณสมบัติของ Data Model 

• Expressiveness เปนเครื่องมือที่สามารถแสดงหรืออธิบายโครงสรางของขอมูล ไดชัดเจนและ
ครบถวน 

• Simplicity ทำใหงายตอการเขาใจ  ไมซับซอน 

• Minimality ลักษณะโครงสรางของขอมูลแตละชนิด ตองชัดเจนและไมกำกวม 

• Formality ขอมูลแตละชนิดตองไมซ้ำซอน มีรูปแบบเปนมาตรฐาน 
 

เพ่ือใหงายสำหรับการทำความเขาใจเราจึงแบง ER – Diagram ตามภาพดานบนออกมาเปนกลุมๆ ดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 3.2-1 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม subject 
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รูปท่ี 3.2-2 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม budget 
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รูปท่ี 3.2-3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม news 
 

 

รูปท่ี 3.2-4 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม url 
 

 

รูปท่ี 3.2-5 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม calamity 
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รูปท่ี 3.2-6 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม master data 
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รูปท่ี 3.2-8 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม road 
 

 

รูปท่ี 3.2-9 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลกลุม traffic 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานในระบบ  
Web Application 

 

4. การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั ่นการใชงานในระบบ Web 
Application 

4.1. ผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั ่นการใชงานในระบบ Web 

Application  

4.1.1. มาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานในระบบ  

Web Application ตามขอกำหนดขอบเขตงานในสวนของมาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) โปรแกรมที่ปรับปรุงขึ้น ตองสามารถเชื่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง หมายเลข

ตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่น ๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดแบบอัตโนมัติตาม

เวลาจริง ซ่ึงมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้  

• ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ปจจุบันระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดมีการพัฒนา Web Services ใน

การใหบริการขอมูลหมายเลขทางหลวง หมายเลขตอนควบคุม และชื่อตอน กม.เริ่มตน และ

กม.สิ้นสุด สำหรับหนวยงานภายใหสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวเพื่อใชในการอางอิงขอมูล

จากระบบฐานขอมูล Roadnet ไดโดยงาย และขอมูลจะเปนชุดเดียวกัน โดยวิธีการเรียกใช

งานจาก Web Services ใหผูใชงานคียขอมูลหมายเลขทางหลวงและหมายเลขตอนควบคุม

จากหนาจอบันทึกขอมูล และโปรแกรมจะทำการสงคำสั่งเพื่อคนหาขอมูลจากฐาน Roadnet 

ใหเองโดยอัตโนมัติ  
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รูปท่ี 4.1-1  ตัวอยางการเรียกใช Web Services 

A : ชื่อ Web Services roadnet.doh.go.th/webservice/find_section 

B : Parameter ท่ีสงไปคือ road_code = หมายเลขทางหลวง  

C : Parameter section_code = หมายเลขตอน 

 

• ออกแบบตารางการเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

แกไขตารางขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ ขอมูลสภาพจราจร 

ขอมูลชองทางพิเศษ ขอมูลจุดใหบริการ ขอมูลจุดเฝาระวัง ขอมูลงานกอสรางทาง โดยเพ่ิม

ฟลดเพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลชื่อตอนท่ีไดจากระบบฐานขอมูล Roadnet  

o ตาราง Task เก็บขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

- ขยายฟลด cs_name varchar(200) 

o ตาราง service เก็บขอมูลจุดใหบริการ  

- เพ่ิมฟลด cs_name varchar(200) 

o ตาราง buildroute เก็บขอมูลงานกอสรางทาง 

- ขยายฟลด cs_name varchar(200) 

o ตาราง express_detail เก็บขอมูลชองทางพิเศษ  

- ขยายฟลด cs_name varchar(200) 
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o ตาราง traffic_detail เก็บขอมูลสภาพจราจรแกไข  

- cs_name ขยายฟลดเปน varchar(200) 

o ตาราง checkpoint_detail เก็บขอมูลจุดเฝาระวัง  

- cs_name ขยายฟลดเปน varchar(200) 

 

• สรางชุดคำสั่งสำหรับเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

จ ัดทำช ุดคำส ั ่ ง เพ ื ่ อใช  ในการค นหาข อม ูลจากระบบฐานข อม ูล Roadnet ได แก  

http://roadnet.doh.go.th/webservice/find_section?road_code=0108&section_code=0101 

จากตัวอยางดังแสดงในรูปท่ี 4.1-2 เปนการเรียกใชงาน Web Services จากระบบฐานขอมูล 

Roadnet กรณีท่ีตองการเพ่ิมเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน โดยระบบจะมีการสง

ขอมูลสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมายเลขทางหลวง หมายเลขตอนควบคุม ชื่อตอน

ควบคุม และชวง กม.ของตอนควบคุม จากระบบ Roadnet มายัง ระบบ EMS ที่พัฒนาข้ึน

ใหม   

 

 

รูปท่ี 4.1-2  ตัวอยางการเรียกใช Web Services ของ Roadnet ผานหนาจอบนการเพ่ิมเหตุการณภัยพิบัติและ
สถานการณฉุกเฉินจของระบบ EMS ท่ีพัฒนาข้ึนใหม  
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2) มีชุดขอมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ (Base Map) ที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการแสดงผล การ

วางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวง

เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษไดอยางเหมาะสม ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรม ทางที่ปรึกษาไดเลือก Base Map 

Google หรือ Google Map มาใช Base Map ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ตลอดจนสามารถนำเขาขอมูลจุดขอมูลท่ี

จำเปน สำหรับการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุด

นักขัตฤกษได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-3  
 

 

รูปท่ี 4.1-3 ขอมูลพ้ืนฐานเชิงแผนท่ี (Base Map) ของ Google Map ซ่ึงใชในระบบ EMS ท่ีพัฒนาข้ึนใหม 
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3)  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหมีหนาจอของผูใชงาน (User Interface) ที่ใชงานไดงาย

และสอดคลองกับความตองการ ตลอดจนสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซ่ึงในข้ันตอนนี้ ทางท่ีปรึกษา ไดทำ

การออกแบบ หนาจอการทำงานตามผลการวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ โดยการเก็บรวบรวมจากเอกสาร 

รายงานท่ีใชในการปฏิบัติงานปจจุบัน ดังนั้นในการออกแบบหนาจอ จึงออกแบบใหคลายคลึงกับการทำงานของระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเดิม ใหมากที่สุด เพื่อลดความสับสนและความยุงยากตอผูใช ดังแสดงใน 

รูปท่ี 4.1-4 ถึง รูปท่ี 4.1-11 และทำการวิเคราะหออกแบบระบบฐานขอมูล 

 

 

รูปท่ี 4.1-4 หนาจอหลักของระบบ 
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รูปท่ี 4.1-5  หนาจอการเพ่ิมขอมูลเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน   
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รูปท่ี 4.1-6  หนาจอการเพ่ิมขอมูลสภาพการจราจร 
 

 

รูปท่ี 4.1-7  หนาจอการเพ่ิมขอมูลขอมูลกลอง CCTV 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-8 

 

 

รูปท่ี 4.1-8  หนาจอการเพ่ิมขอมูลจุดเฝาระวัง 
 

 

รูปท่ี 4.1-9 หนาจอการเพ่ิมขอมูลชองทางพิเศษ 
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รูปท่ี 4.1-10  หนาจอการเพ่ิมขอมูลงานกอสรางทาง 

 

 

รูปท่ี 4.1-11  หนาจอการเพ่ิมขอมูลจุดใหบริการ 
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4.1.2. การนำเขาขอมูล 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช ั ่นการใชงานในระบบ  

Web Application ในสวนของการนำเขาขอมูล ดังนี้ 

1) เพ่ิมรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซ่ึงประกอบดวย สาธารณภัย 14 

ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด โดยทางท่ีปรึกษาได

พัฒนาการเพ่ิมประเภทขอมูลเหตุการณของสาธารณภัย และภัยดานความมั่นคงตามเอกสารที่ไดรับจากสำนักบริหาร

บำรุงทาง ดังรูปท่ี 4.1-12 จากนั้นนำขอมูลดังกลาวจัดเตรียมไวในระบบ ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

 

 

รูปท่ี 4.1-12  ขอมูลสาธารณภัย และภัยดานความม่ันคงตามเอกสารท่ีไดรับจากสำนักบริหารบำรุงทาง 
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• รูปแบบขอมูล สาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความม่ันคง 5 ประเภท ซ่ึงไดจัดเตรียมใน

ระบบประเกอบดวย  

o ขอมูลสาธารณภัย 14 ประเภท (ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-13) ดังนี้ 

1. อุทกภัยและดินโคลนถลม  

2. ภัยจากพายุหมุนเขตรอน  

3. ภัยจากอัคคีภัย  

4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

5. ภัยจากการคมนาคมและขนสง  

6. ภัยแลง 

7. ภัยจากอากาศหนาว  

8. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 

9. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม  

10. ภัยจากคลื่นสึนามิ  

11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย  

12. ภัยจากโรคแมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด  

13. ภัยจากโรคระบาดสัตว และสัตวนา  

14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

o ภัยความม่ันคง (ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-14) ประกอบดวยประเภทยอยของภัยพิบัติ ดังนี้ 

1. การปองกันและบรรเทาภัยดานความม่ันคง  

2. การปองกันและระงับการกอวินาศกรรม  

3. การปองกันและและบรรเทาภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด  

4. การปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศ  

5. การปองกันและระงับการชุมนุมประทวงและกอจลาจล  
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รูปท่ี 4.1-13  ขอมูลสาธารณภัย 14 ประเภท ท่ีสามารถเลือกในระบบ EMS ท่ีพัฒนาข้ึน  

 

 

รูปท่ี 4.1-14  ขอมูลภัยความม่ันคง 5 ประเภท ท่ีสามารถเลือกในระบบ EMS ท่ีพัฒนาข้ึน 
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2) ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวก

ตอการใชงานมากขึ้น ไดแก การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุไดทั้งขอมูลแบบเชิงเสนและเปนจุด

ขอมูล (ในกรณีของจุดขอมูล สามารถระบุตำแหนงของเหตุการณโดยอางอิงกับตำแหนงพิกัดของทรัพยสินทาง

หลวงท่ีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ เชน อาคารสำนักงานตางๆ ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไมตองอางอิง

กับขอมูลหมายเลขทางหลวง) ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้   

• การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุขอมูลแบบเชิงเสน ซึ ่งทางที ่ปรึกษาได

กำหนดใหผูใชงานสามารถระบุขอมูลสถานการณภัยพิบัติในรูปแบบของขอมูลเชิงเสน คือ มี

การกำหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด ของชวงท่ีเกิดเหตุการณไดดังแสดงในรูปท่ี 4.1-15  

 

 

รูปท่ี 4.1-15  รูปแบบการระบุขอมูลแบบเชิงเสนของเหตุการณ (โดยกำหนดจุดเริ่มตน และสิ้นสุดของเหตุการณ) 
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• การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุขอมูลแบบจุด ซึ่งทางที่ปรึกษาไดกำหนดให

ผู ใชงานสามารถระบุขอมูลสถานการณภัยพิบัติในรูปแบบของตำแหนงเหตุการณ ที่เกิด

เหตุการณไดดังแสดงในรูปท่ี 4.1-16 

 

 

รูปท่ี 4.1-16  รูปแบบการระบุขอมูลแบบจุดของเหตุการณ 
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• ในกรณีของการระบุสถานการณในรูปแบบของจุดขอมูล ผูใชงานระบบสามารถแกไขขอมูล

พิกัด เพื่อระบุตำแหนงพิกัดของทรัพยสินทางหลวงที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติได ซึ่งจะ

เปนอิสระกับขอมูลตำแหนงสายทาง โดยอาจอยูนอกเขตทางได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-17  

 

 

รูปท่ี 4.1-17  รูปแบบการระบุขอมูลแบบจุดซ่ึงสามารถแกไขพิกัดพิกัดของทรัพยสินทางหลวงท่ี 

เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติได ซ่ึงเปนอิสระกับขอมูลตำแหนงสายทาง  
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3) เพิ่มประเภทของตำแหนงการนำเขาขอมูลที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ เชน ตำแหนงจุดใหบริการ

ทั่วไทย (สามารถนำเขาจำนวนผูใชบริการของจุดบริการตางๆ ในแตละวันได) ตำแหนงของโครงการกอสรางทาง

และโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง ที่กำลังดำเนินการอยู ในปจจุบัน ทั ้งนี ้ที ่ปรึกษาจะตองจัดเตรียม

รายละเอียดหรือหนาจอของการนำเขาขอมูลใหสอดคลองกับขอมูลของตำแหนงแตละประเภท เชน สามารถ

รองรับการนำเขาทั้งในสวนของขอมูลประเภท Text และไฟลรูปภาพตางๆ ได ซึ่งทางที่ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบ

สามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• การนำเขาขอมูลจุดใหบริการทั่วไทย (ดังแสดงในรูปที่ 4.1-18 และ 4.1-19) สามารถนำเขา

ขอมูลตางๆ ไดดังตอไปนี้  

o ขอมูลจุดใหบริการ ไดแก 

 ชื่อจุดบริการ (ขอมูล Text) 

 รายละเอียดของตำแหนงท่ีตั้ง (ขอมูล Text) 

 ชื่อหัวหนาจุดใหบริการ (ขอมูล Text) 

 เทศกาล (ขอมูล Text) 

 วันท่ีเริ่มตน-วันท่ีสิ้นสุด การใหบริการ (ขอมูล Text) 

 ประเภทของการใหบริการ ซึ่งแยกออกเปน จุดพักรถโดยสารริมทางสาธารณะ 

(Rest Area) และจุดบริการท่ัวไทย (ขอมูล Text) 

 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ขอมูล Text) 

 สถานะการใหบริการ ซ่ึงแยกออกเปน ยุติ หรือ ไมยุติ (ขอมูล ประเภท Boolean) 

 รูปแบบของจุดใหบริการ ซึ่งแยกออกเปน Premium Standard และ Toursim 

(ขอมูล Text) 

o ขอมูลท่ีตั้งจุดใหบริการ ไดแก 

 สำนักงานทางหลวง (ขอมูล Text) 

 แขวงทางหลวง (ขอมูล Text) 

 หมายเลขทางหลวง (ขอมูล Number) 

 หมายเลขตอนควบคุม (ขอมูล Number) 

 ชื่อตอนควบคุม (ขอมูล Text) 

 ตำแหนง กม. ท่ีตั้ง (ขอมูล Text) 

 พิกัดที ่ตั ้ง ซึ ่งเปนขอมูลอัตโนมัติ ที่ว ิเคราะหจากตำแหนง กม.ที ่ตั ้ง (ขอมูล 

Number) 
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 อำเภอท่ีตั้ง  

 จำนวนผูเขาใชบริการ (ขอมูล Number) 

 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 

 รูปภาพสถานท่ีตั้ง (ขอมูล ไฟลภาพ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp) 
 ไฟลวิดีโอของจุดใหบริการ (ขอมูลไฟลวิดิโอ .avi,.mpeg,.mpg,.wma,.wmv) 

 

 

รูปท่ี 4.1-18 การนำเขาขอมูลจุดใหบริการท่ีสามารถนำเขาขอมูลในรูปแบบขอความ (Text) รูปภาพ และวิดีโอได 
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รูปท่ี 4.1-19 ตัวอยางจุดใหบริการท่ีมีการนำขอมูลเขาสูระบบ 
 

• การนำเขาขอมูลตำแหนงของโครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง ท่ี

กำลังดำเนินการอยูในปจจุบัน (ดังแสดงในรูปที่ 4.1-20 และ 4.1-21) สามารถนำเขาขอมูล

ตางๆ ไดดังตอไปนี้  

o ขอมูลงานกอสรางทาง ไดแก 

 ภาพถายของโครงการกอสรางทาง (ขอมูล ไฟลภาพ .jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp) 

 ขอมูลรายละเอียดโครงการกอสราง (ขอมูล Text) 

 สถานะโครงการกอสราง ซึ ่งแยกออกเปน ยุติ หรือ ไมยุติ (ขอมูล ประเภท 

Boolean) 

o ขอมูลท่ีตั้งงานกอสรางทาง ไดแก 

 สำนักงานทางหลวง (ขอมูล Text) 

 แขวงทางหลวง (ขอมูล Text) 
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 หมายเลขทางหลวง (ขอมูล Number) 

 หมายเลขตอนควบคุม (ขอมูล Number) 

 ชื่อตอนควบคุม (ขอมูล Text) 

 ตำแหนง กม. ท่ีตั้ง หรือชวง กม. ท่ีทำการกอสราง  (ขอมูล Text) 

 พิกัดที ่ตั ้ง ซึ ่งเปนขอมูลอัตโนมัติ ที่ว ิเคราะหจากตำแหนง กม.ที ่ตั ้ง (ขอมูล 

Number) 
 ตำแหนงงานกอสราง ซึ่งแยกออกเปน ขาเขา ขาออก และ ทั้งสองทาง (ขอมูล 

Text) 

 

 

รูปท่ี 4.1-20 การนำเขาขอมูลตำแหนงของโครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง  

ในรูปแบบขอความ (Text) และรูปภาพ 
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รูปท่ี 4.1-21  ตัวอยางขอมูลโครงการกอสรางทางท่ีมีการนำขอมูลเขาสูระบบ 

 

4) เพิ ่มรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ที ่จะกำหนดขอมูล

เหตุการณบนแผนท่ี ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้  

• เพิ่มรูปแบบการเลือกตำแหนง (Click) ที่จะกำหนดขอมูลเหตุการณบนแผนที่ ดังแสดงใน 

รูปท่ี 4.1-22  

 

 

รูปท่ี 4.1-22 การเลือกเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินบนแผนท่ี 
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• เพิ่มหนาจอการกำหนดตำแหนงภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินบนแผนที่ โดยระบบจะดึง

ขอมูลหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม และตำแหนง กม. ท่ีใกลเคียงกับกับตำแหนงท่ีผูใชงาน 

เลือกบนแผนที่มาแสดง (ซึ่งอาจมีหลายตำแหนง) จากนั้นผูใชสามารถ กดปุม “ใชพิกัดนี้” 

เพื ่อกำหนดตำแหนงท่ีเกิดเหตุการณภ ัยพิบ ัต ิและสถานการณฉุกเฉินได ด ังแสดงใน 

รูปท่ี 4.1-23 

 

 

รูปท่ี 4.1-23 การระบุตำแหนงเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินบนแผนท่ี พรอมการเลือกใชตำแหนง 

ท่ีเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีตองการ 
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• เพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบใหสามารถดึงขอมูลตำแหนงที่เกิดเหตุการณภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งผูใชเลือกจากหนาจอแผนที่มาแสดงในหนาจอการนำเขาขอมูลโดย 

อัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที ่ 4.1-24 ซึ ่งผู ใชสามารถนำเขาขอมูลอื ่นๆ เพื ่อบันทึกขอมูล

เหตุการณไดตอไป  
 

 

รูปท่ี 4.1-24  เหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงผูใชเลือกจากหนาจอแผนท่ีจะถูกนำมาแสดงผล 

ในหนาจอการนำเขาขอมูลโดยอัตโนมัติ  
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5) เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

เอกสารในรูปของไฟลขอมูลประเภท pdf, xls, doc หรืออื่นๆ ตามที่กรมทางหลวงกำหนด เพื่อประกอบในการ

จัดทำรายงานตางๆ ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้  

• ผูใชงานระบบสามารถ นำเขาไฟลขอมูลประเภท pdf ในข้ันตอนของการเพ่ิมขอมูลเหตุการณ

ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 4.1-25  

• ผูใชงานระบบสามารถเรียกดูไฟลขอมูลประเภท pdf ท่ีไดมีการนำเขาของแตละเหตุการณ ใน

หนาจอของการแสดงรายละเอียดของเหตุการณ ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 4.1-26 

 

 

รูปท่ี 4.1-25  การนำเขาไฟลขอมูลในรูปแบบ pdf สำหรับเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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รูปท่ี 4.1-26  การแสดงผลไฟลขอมูลในรูปแบบ pdf ไดมีการนำเขาสูระบบซ่ึงผูใชสามารถเรียกไฟลขอมูลดังกลาว

ข้ึนมาพิจารณาหรือดูไดจากระบบ 
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6) เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

ในลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ  

ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนดได ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• ผูใชงานระบบสามารถ นำเขาไฟลขอมูลวิดิโอ ในข้ันตอนของการเพ่ิมขอมูลเหตุการณภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนไฟลวิโอโอสภาพการจราจรในขั้นตอนของการเพิ่มขอมูล

สภาพการจราจรได  ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 4.1-27 และรูปท่ี 4.1-28  

• ผูใชงานระบบสามารถเรียกดูไฟลขอมูลวิดิโอ ที่ไดมีการนำเขาของเหตุการณภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉินและไฟลวิโอโอสภาพการจราจรในหนาจอของการแสดงรายละเอียดของแต

ละรายการ ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 4.1-29 และรูปท่ี 4.1-30  
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รูปท่ี 4.1-27  การนำเขาไฟลขอมูลไฟลวิดีโอสำหรับเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
 

 

รูปท่ี 4.1-28  การนำเขาไฟลขอมูลไฟลวิดีโอสำหรับสภาพการจราจร 
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รูปท่ี 4.1-29 การแสดงผลไฟลขอมูลวิดีโอ ของเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีไดมีการนำเขาสูระบบซ่ึง

ผูใชสามารถเรียกไฟลขอมูลดังกลาวข้ึนมาพิจารณาหรือดูไดจากระบบ 
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รูปท่ี 4.1-30 การแสดงผลไฟลขอมูลวิดีโอ ของสภาพการจราจรท่ีไดมีการนำเขาสูระบบซ่ึงผูใชสามารถเรียกไฟลขอมูล

ดังกลาวข้ึนมาพิจารณาหรือดูไดจากระบบ 
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7) ทำการเชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของกรมทาง

หลวง เพื่อใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบได ซึ่งทางที่ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบ

สามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบเพื ่อเชื ่อมโยงกับกลอง CCTV ของกรมทางหลวง และสามารถแสดงภาพ 

เคลื่อนไหวจาก CCTV ผานทางระบบ โดยมีหนาจอในการบันทึกขอมูล URL พิกัดตำแหนง

ของกลอง และรายละเอียดขอมูลจุดตั้งกลอง (สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมายเลข

ทางหลวง หมายเลขและชื่อตอนควบคุม ตลอดจนตำแหนง กม. ที่ติดตั้งกลอง) เปนตน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4.1-31 

 

 

รูปท่ี 4.1-31  การพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยงกับกลอง CCTV 
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• พัฒนาใหระบบสามารถโดยแสดงขอมูลจากกลอง CCTV ที่ไดทำการเชื่อมโยงไว บนหนาจอ

แผนท่ีได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-32 

 

รูปท่ี 4.1-32  การเรียกขอมูลกลอง CCTV จากหนาจอแผนท่ีของระบบ 
 

8) เพ่ิมความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขาขอมูล

ของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนที่ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุสาเหตุของการเปดชองทางพิเศษ 

ประกอบดวย ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนารูปแบบของการนำเขาขอมูลชองทางพิเศษ โดยรวบรวมขอมูลที่จำเปนสำหรับการเก็บ

ในระบบ ซึ่งขอมูลที่จะตองทำการกำหนด ประกอบดวย ขื่อชองทางพิเศษ วันเวลาที่เริ่มตน-

วันที่สิ้นสุด, การเพิ่ม/ลด จำนวนชองจราจร ทั้งฝงขาเขาและขาออก สถานะของชองทาง

พิเศษ (ยุติ ไมยุติ) ตลอดจน ขอมูลท่ีตั้งของชองทางพิเศษ ไดแก ท่ีตั้งตามสำนักงานทางหลวง 

แขวงทางหลวง หมายเลขทางหลวง หมายเลขและชื่อตอนควบคุม ตลอดจนตำแหนง กม. 

เริ่มตน และ กม.สิ้นสุดของชองทางพิเศษ รวมท้ังสาเหตุของการเปดชองทางพิเศษ ดังแสดงใน

รูปท่ี 4.1-33  

• พัฒนาใหระบบสามารถโดยแสดงขอมูลชองทางพิเศษ บนหนาจอแผนที่ได ดังแสดงใน 

รูปท่ี 4.1-34 
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รูปท่ี 4.1-33  การพัฒนาระบบการนำเขาขอมูลชองทางพิเศษ 

 

 

รูปท่ี 4.1-34  การเรียกขอมูลชองทางพิเศษ จากหนาจอแผนท่ีของระบบ 
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4.1.3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินจัดการ

จราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานในระบบ Web 

Application ในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน

จัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ดังนี้ 

1) การเพิ่มศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทางตามฐานขอมูลของกระทรวง

คมนาคม (สายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) เพื่อผูใชทางถึงที่หมายตามตำแหนงเริ่มตนและ

สิ้นสุดที่กำหนดจากแผนที่ใหเร็วที่สุด ตามเงื่อนไขตาง ๆ อาทิเชน การพิจารณาจากขอมูลคา AADT สภาพ

การจราจรท่ีมีการรายงานผลเขามาในปจจุบัน และคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) เปนตน ซ่ึงทางท่ี

ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• ในการเพ่ิมศักยภาพการคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) ทางท่ีปรึกษาจะใชฐานขอมูลสายทาง

จาก Google Map ซึ่งครอบคลุมสายทางที่เปน ถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบท จากนั้นไดพัฒนาการคำนวณเสนทางเลี่ยง โดยกำหนดเง่ือนไข ดังนี้  

o เสนทางเลี่ยงจะตองไมผานตำแหนงการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ (ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-35) 

แตหากระบบทำการคำนวณแลวพบวาไมมีเสนทางเลี่ยง จะสามารถใหผูใชกำหนดแนว

เสนทางเลี่ยงไดเองบนขอมูลแผนท่ี  

 

 

รูปท่ี 4.1-35 การกำหนดเสนทางเลี่ยง ซ่ึงจะตองไมผานตำแหนงการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ  
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o เสนทางเลี่ยงจะตองเปนเสนทางที่มีสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) นอยกวา

คาที่กำหนด ซึ่งระบบไดจัดเตรียมการรองรับคา IRI สูงสุดที่เปนเงื่อนไขในการคำนวณ

เอาไว ซ่ึงหากในอนาคตสามารถเชื่อมตอขอมูลคา IRI จากระบบ Roadnet ของกรมทาง

หลวง (ปจจุบันยังไมมีการใหบริการ Web Service เพื่อดึงขอมูล IRI ออกมาให)  หรือ  

กรมทางหลวงชนบท ก็สามารถนำคา IRI มาใชในการประเมินได อยางไรก็ตาม ใน

เบื ้องตน ทางที ่ปรึกษาไดกำหนดคา IRI สูงสุด (คา Default) สำหรับนำมาคำนวณ

เสนทางเลี่ยงเทากับ 10 เมตร/กิโลเมตร (คาดังกลาวจะมีคามากกวา IRI = 7.5 เมตร/

กิโลเมตร ซึ่งหมายถึง ผิวทางมีสภาพ“แยมาก หรือ ตองปรับปรุง ซอมแซมโดยดวน” 

ตามที่ระบุไวในคูมือการตรวจสอบและประเมินสภาพผิวทาง ของกรมทางหลวงชนบท 

พ.ศ.2556 ดังนั้นหากผิวทางมีคา IRI มากกวาคาดังกลาว ก็ไมควรแนะนำใหใชเปน

เสนทางเลี ่ยง) โดยเงื ่อนไขในสวนนี ้ไดกำหนดไวใน source code ของการคำนวณ

เสนทางเลี่ยง ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-36 
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รูปท่ี 4.1-36 การกำหนดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) เปนเง่ือนไขในการคำนวณเสนทางเลี่ยง 

 

o เสนทางเลี่ยงจะตองเปนเสนทางที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน (AADT) ไมสูงเกิน

กวาคาท่ีกำหนดไว ซ่ึงหากในอนาคตสามารถเชื่อมตอขอมูล AADT จากระบบ Roadnet 

ของกรมทางหลวง (ปจจุบันยังไมมีการใหบริการ Web Service เพื่อดึงขอมูล AADT 

ออกมาให)  หรือกรมทางหลวงชนบท ก็สามารถนำขอมูล AADT มาใชในการประเมินได 

อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน ทางท่ีปรึกษาไดกำหนดคา AADT สูงสุด (คา Default) สำหรับ

นำมาคำนวณเสนทางเลี่ยงของถนนแตละประเภท ดังนี้  

 ถนน 2 ชองจราจร คา AADT สูงสุด 100,000 คัน/วัน 

 ถนน 4 ชองจราจร คา AADT สูงสุด 200,000 คัน/วัน 

 ถนนมากกวา 4 ชองจราจร คา AADT สูงสุด 350,000 คัน/วัน 

(หมายเหตุ ขอมูล AADT สูงสุด ที่กำหนดจะสงผลใหดัชนีการจราจรติดขัด หรือ Traffic 

Congestion Index หรือ V/C มากกวา 1.00 ซึ ่งหมายถึง มี ่ระดับของการใหบริการ

เทากับ F คือ มีการจราจรติดขัดสูง) โดยเงื่อนไขในสวนนี้ไดกำหนดไวใน source code 

ของการคำนวณเสนทางเลี่ยง ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-37 
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รูปท่ี 4.1-37 การกำหนดคาปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน (AADT) เปนเง่ือนไขในการคำนวณเสนทางเลี่ยง 

 

o การคำนวณเสนทางเลี ่ยง จะนำขอมูลสภาพการจราจรที ่มีการรายงานผลเขามาใน

ปจจุบันมาทำการพิจารณา โดยขอมูลสภาพการจราจรดังกลาว เปนสภาพการจราจร

แบบตามเวลาจริง (Real Time) ซึ่งทางที่ปรึกษาไดใชฟงกชั ่น “TrafficModel.Best 

GUESS”ที่เปนฟงกชั่น จาก Google Api มาใชในการคำนวณเสนทางเลี่ยง เนื่องจาก

ฟงกชั่นดังกลาวจะคำนวณเพื่อหาเสนทางในการเดินทางใหถึงที่หมายเร็วที่สุด โดยนำ

ขอมูลสภาพการจราจรในปจจุบันมาพิจารณา ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-38 และ 4.1-39  

 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-36 

 

 

รูปท่ี 4.1-38 การใชฟงกชั่น TrafficModel.Best GUESS ในการคำนวณเสนทางเลี่ยง 
 

 

 

รูปท่ี 4.1-39 ความหมายของฟงกชั่น TrafficModel.Best GUESS ในการคำนวณเสนทางเลี่ยง 

(ท่ีมา: https://developers.google.com/maps/documentation/directions/overview) 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/directions/overview
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• ทำการเพิ ่มฟงกชั ้นการทำงานของคำนวณเสนทางเลี ่ยง โดยผูใชสามารถทำการคำนวณ

เสนทางเลี ่ยง โดยกดปุม คำนวณเสนทางเลี ่ยง ในหนาจอของการดูรายละเอียดขอมูล

เหตุการณภัยพิบัติ ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-40  

 

 

รูปท่ี 4.1-40 การเขาสูหนาจอรายการคำนวณเสนทางเลี่ยง 

 

• ระบบจะแสดงหนาจอแผนที่แสดงตำแหนงการเกิดภัยพิบัติ จากนั้นใหผูใชกำหนดจุดเริ่มตน

และสิ้นสุด (จุด A และ และ B) บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณเสนทางเลี่ยงตามเงื่อนไขท่ี

กำหนดให ดังแสดงในรูปที่ 4.1-41 อยางไรก็ตาม หากผูใชงานระบบตองการปรับแตงหรือ

ปรับเปลี่ยนเสนทางเลี่ยง ก็สามารถท่ีทำการปรับเปลี่ยนเสนทางบนแผนที่ไดทันที โดยการ

เลือกจุดที่ตองการปรับเปลี่ยนและลากไปยังเสนทางที่ตองการเปลี่ยนแปลงได ดังแสดงใน 

รูปที่ 2.4-42 จากนั้นใหทำการกดปุมบันทึก ระบบจะแสดงผลการคำนวณเสนทางเลี่ยงใน

หนาจอรายละเอียดเหตุการณดังแสดงในรูปท่ี 2.4-43 
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รูปท่ี 4.1-41 การคำนวณเสนทางเลี่ยงเม่ือผูใชกำหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดบนแผนท่ี 
 

 

รูปท่ี 4.1-42 การปรับเปลี่ยนแนวเสนทางเลี่ยงจากผลการคำนวณโดยผูใชงานระบบ 
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รูปท่ี 4.1-43 การแสดงผลการคำนวณเสนทางเลี่ยงในหนาจอรายละเอียดเหตุการณ 

 

2) สามารถใหเจาหนาท่ีเปนผูกำหนดแนวเสนทางเล่ียงไดเอง นอกเหนือจากการคำนวณของระบบ 

โดยจะตองมีการจัดเตรียมแผนที่โครงขายทั้งในสวนของทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท 

และถนนระดับทองถิ่นที่สำคัญ เพื่อใหเปนขอมูลในการกำหนดทางเลี่ยงดังกลาว ซึ่งทางท่ี

ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• ทำการเพิ่มฟงกชั้นการทำงานของการกำหนดเสนทางเลี่ยง โดยใหเจาหนาที่เปนผูกำหนด 

ซ่ึงเสนทางเลี่ยง ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-44 

• ขอมูลเสนทางเลี่ยงที่ใหเจาหนาที่เปนผูกำหนด ทางที่ปรึกษาไดออกแบบใหรองรับขอมูล

ในรูปแบบของไฟลร ูปภาพ (.jpeg,.jpg,.gif,.png,.bmp) ซึ ่งเจาหนาที ่จะตองทำการ

จัดเตรียมไว จากนั้นใหทำการเลือกไฟลขอมูลรูปภาพดังกลาว เพ่ือนำเขาสูระบบ ดังแสดง

ในรูปที่ 4.1-46 ซึ่งเมื่อบันทึกไฟลขอมูลรูปภาพของเสนทางเลี่ยงที่กำหนดเองแลว ระบบ

จะแสดงรูปภาพของเสนทางเลี่ยงกำหนดเอง ดังแสดงในรูปท่ี 2.4-46 
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รูปท่ี 4.1-44 การเขาสูหนาจอรายการการกำหนดเสนทางเลี่ยง โดยใหเจาหนาท่ีเปนผูกำหนด 

 

 

รูปท่ี 4.1-45 การนำเขาขอมูลไฟลรูปภาพเสนทางเลี่ยงท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกำหนดเขาสูระบบ 
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รูปท่ี 4.1-46 การแสดงขอมูลเสนทางเลี่ยงกำหนดเองในหนาจอรายละเอียดเหตุการณ 
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4.1.4. การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานในระบบ Web 

Application ในสวนของการแสดงผลและสืบคนขอมูล ดังนี้ 

1) แสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบัน และยอนหลังโดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตาง ๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขในการ

แสดงผลไดเอง เชน ประเภทของภัยพิบัติท่ีตองการ หรือ ชวงเวลาของขอมูลท่ีตองการแสดงผล

ยอนหลัง เปนตน ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี ้   

• พัฒนาระบบการ สืบคน สถานการณภัยพิบัติ โดยผูใชสามารถระบุประเภทสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตาง ๆ และชวงเวลาของการเกิดภัยพิบัติไดในเมนูการคนหา ดัง

แสดงในรูปท่ี 4.1-47  

 

 

รูปท่ี 4.1-47 การสืบคนตำแหนงการเกิดภัยพิบัติแยกตามประเภทของสาธารณภัยและภัยดานความม่ันคงตาง ๆ 

ตลอดจนชวงเวลาของเหตุการณ 
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• พัฒนาระบบการแสดงตำแหนงและรายละเอียดของเหตุการณภัยพิบัติบนแผนที่ ตาม

ประเภทสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงตาง ๆ และชวงเวลาของการเกิดเหตุการณ

ตามท่ีผูใชกำหนด ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-48   

 

 

รูปท่ี 4.1-48 ผลการสืบคนตำแหนงการเกิดภัยพิบัติบนแผนท่ีตามประเภทของสาธารณภัยและภัยดานความม่ันคง 

ตามชวงเวลาของเหตุการณท่ีกำหนด 

2) สามารถแสดงผลขอมูลของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดงตำแหนงบน

แผนที่ ตลอดจนใหผูใชสืบคนแผนงานตามเงื่อนไขตาง ๆ เชน เสนทางหรือตำแหนงที่ไดรับ

งบประมาณฉุกเฉิน หรือชวงเวลา (วันเดือนป) ที่ไดรับงบประมาณ เปนตน ซึ่งทางที่ปรึกษาได

พัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบการ สืบคน แผนงานฉุกเฉิน โดยผูใชสามารถระบุชวงเวลาของแผนงานฉุกเฉิน

ท่ีตองการใหนำมาแสดงบนแผนท่ีในเมนูการคนหาได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-49 
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รูปท่ี 4.1-49 การสืบคนตำแหนงของแผนงานฉุกเฉินตามชวงเวลาท่ีผูใชกำหนด 
 

• พัฒนาระบบการแสดงตำแหนงและรายละเอียดของแผนงานฉุกเฉินบนแผนที่ ตาม

ชวงเวลาท่ีผูใชกำหนด ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-50 

 

 

รูปท่ี 4.1-50 ผลการสืบคนตำแหนงแผนงานฉุกเฉินบนแผนท่ีตามตามชวงเวลาของเหตุการณท่ีกำหนด  
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3) สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทาง

พิเศษ ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับ

การบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ซึ่งทางที่ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบ

สามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบการ สืบคน ขอมูลสำหรับการบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุด

นักขัตฤกษ  ซึ ่งสามารถแยกตามประเภทของขอมูล ซึ่งไดแก ขอมูลสภาพการจราจร  

จุดเบี่ยงการจราจรหรือชองทางพิเศษ ตำแหนงจุดบริการทั่วไทย และตำแหนงโครงการ

กอสราง พรอมทั้งสามรถใหผูใชกำหนดชวงเวลาของที่ตองการใหนำมาแสดงบนแผนที่ใน

เมนูการคนหาได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-51 
 

 

รูปท่ี 4.1-51 การสืบคนขอมูลสำหรับการบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ  

แยกตามประเภท และชวงเวลาท่ีท่ีตองการแสดงผล 
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• พัฒนาระบบการแสดงตำแหนงและรายละเอียดของขอมูลสำหรับการบริหารการจราจร

ในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ตามชวงเวลาท่ีผูใชกำหนด ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-52 

 

   

  
 

รูปท่ี 4.1-52 ผลการสืบคนตำแหนงขอมูลสำหรับการบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ  

บนแผนท่ีตามตามชวงเวลาของเหตุการณท่ีกำหนด 
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4) สามารถแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงท่ีผูใชเลือก (Click) 

บนแผนท่ีได ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบใหสามารถแสดงขอมูลรูปภาพของเหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจนรูปภาพของ

เสนทางเลี่ยง ณ ตำแหนงท่ีผูใชเลือก (Click) บนแผนท่ีได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-53 

 

 

รูปท่ี 4.1-53 การแสดงผลขอมูลรูปภาพของเหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจนรูปภาพของเสนทางเลี่ยง  

ณ ตำแหนงท่ีผูใชเลือก (Click) บนแผนท่ี 
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5) สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ที่ไดดำเนินการติดตั้งไวได 

โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถ

รองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบใหสามารถภาพเคลื ่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ที ่ได

ดำเนินการติดตั้งไวได โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนที่ได ดังแสดงใน 

รูปท่ี 4.1-54 
 

 

รูปท่ี 4.1-54 การแสดงผลภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง  
โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 
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4.1.5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน 

ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั ่นการใชงานในระบบ Web 

Application ในสวนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน ดังนี ้

1) รายงานสรุปประจำวันตอง ตองสามารถแสดงเวลาที่ผูรายงาน มีการรายงานผลเขามาได ซ่ึง

ทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบใหสามารถระบุขอมูลเวลาของการเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน โดยผูใชเปนผูกำหนดได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-55 

 

 

รูปท่ี 4.1-55 การพัฒนาระบการนำเขาขอมูลเวลาของการเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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• พัฒนาระบบการดึงขอมูลเวลาของการเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉินเพ่ือ

นำมาแสดงในรายงานสรุปประจำวัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-56 

 

 

รูปท่ี 4.1-56 การแสดงขอมูลเวลาของการเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินในรายงานประจำวัน 
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2) แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ ตองครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท และตองมีการปรับปรุงรูปแบบ

ตามผลการศึกษาความตองการผูใชงานระบบ หรือตามท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

• พัฒนาระบบใหสามารถนำเขาขอมูลการเกิดเหตุการณภัยพิบัติไดทุกประเภท ดังแสดงใน

รูปที่ 4.1-57 (สาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความมั่นคง 5 ประเภท หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด) 

 

 

รูปท่ี 4.1-57  ระบบการนำเขาขอมูลแยกตามประเภทขลสาธารณภัย 14 ประเภท และภัยความม่ันคง 5 ประเภท 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-52 

 

• พัฒนาการระบบการจัดทำรายงานการเกิดภัยพิบัติใหแสดงขอมูลประเภทของภัยพิบัติ  

ท่ีเกิดข้ึนตามประเภทท่ีผูใชกำหนดได และแบบฟอรมดังกลาวเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

กำกับโครงการกำหนดดังแสดงในรูปท่ี 4.1- 58 และรูปท่ี 4.1-59 

 

 

รูปท่ี 4.1-58 แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ (แบบฟอรมท่ี 1) ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

 

 

รูปท่ี 4.1-59 แบบรายงานการเกิดภัยพิบัติ (แบบฟอรมท่ี 2) ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 
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3) รายงานสรุปภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน สามารถแสดงขอมูลทิศทางของถนน (ขาเขา  

ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก) ที่เกิดภัยพิบัติ ได ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนา

ใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• พัฒนาระบบใหสามารถกำหนดขอมูลการจราจร(ขาเขา ขาออก ทางคูขนานขาเขา และ

ทางคูขนานขาออก) ที่เกิดภัยพิบัติ โดยสามารถระบุไดวา ในชองจราจรแตละทิศทาง 

สามารถ ผานได ผานไดแตไมสะดวก หรือผานไมได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-60 

 

 

รูปท่ี 4.1-60  ระบบการนำเขาขอมูลการจราจร (ขาเขา ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก)  

ท่ีเกิดภัยพิบัติ 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-54 

 

• พัฒนาระบบการดึงขอมูลอมูลการจราจร (ขาเขา ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทาง

คูขนานขาออก) เพ่ือนำมาแสดงในรายงานสรุปประจำวัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-61 

 

 

รูปท่ี 4.1-61การแสดงขอมูลขอมูลการจราจร (ขาเขา ขาออก ทางคูขนานขาเขา และทางคูขนานขาออก)  

ของการเกิดเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินในรายงานประจำวัน 
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4) สามารถสงออกรายงานขอมูลจากระบบเปนรูปแบบ เว็บเซอรวิส ตามที่คณะกรรมการกำกับ

โครงการกำหนด ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้ไดดังนี้ 

• กำหนดขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่สามารถสงออกไดใน

รูผแบบของเว็บเซอรวิส ซึ ่งที ่จะสงออกตามที่คณะกรรมการกำกับโครงการกำหนด 

ประกอบดวย 

o ขอมูลตำแหนงการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

o ตำแหนงการเกิดภัยพิบัติตามขอบเขตการปกครอง  

o ตำแหนงการเกิดเหตุการณภัยพิบัติตามหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุมและ กม. 

ท่ีเกิดเหตุการณ 

o วันเวลาท่ีเริ่มตนการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

o วันเวลาท่ีสิ้นสุดการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

o รายละเอียดของเหตุการณภัยพิบัติ 

o สภาพการจราจรขาเขาและขาออกของตำแหนงท่ีเกิดเหตุการณภัยพิบัติ 

• พัฒนาระบบเว็บเซอรวิส ใหสามารถสงออกขอมูล ตามที่กำหนด ขางตน ในรูปแบบของ 

Jason String ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-62 
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5) สามารถสงออกรายงานสรุปตามรายงานอยางนอยดังนี้ จุดใหบริการท่ัวไทย , การเขาใชบริการ

จุดใหบริการทั่วไทย , การเปด-ปดชองทางพิเศษ , ขอมูลงานกอสราง และจุดเฝาระวัง ในรูป

ไฟล xls, doc, หรือ pdf ได ซึ่งทางที่ปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานใน

สวนนี้ไดดังนี้ 

• กำหนดรูปแบบของการสงออกรายงาน ขอมูลจุดใหบริการทั่วไทย  การเขาใชบริการจุด

ใหบริการท่ัวไทย  การเปด-ปดชองทางพิเศษ  ขอมูลงานกอสราง และจุดเฝาระวัง  

• พัฒนาระบบการสงออกรายงาน ขอมูลจุดใหบริการท่ัวไทย  การเขาใชบริการจุดใหบริการ
ทั่วไทย  การเปด-ปดชองทางพิเศษ ขอมูลงานกอสราง และจุดเฝาระวัง โดยสามารถ
สงออกในรูปแบบของไฟล pdf ได ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-63 ถึง 4.1-66 

 

 

รูปท่ี 4.1-63 การสงออกรายงานจุดบริการท่ัวไทยในรูปแบบของขอมูล pdf 
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รูปท่ี 4.1-64 การสงออกรายงานชองทางพิเศษในรูปแบบของขอมูล pdf 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-58 

 

 

รูปท่ี 4.1-65 การสงออกรายงานขอมูลงานกอสราง ในรูปแบบของขอมูล pdf 
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รูปท่ี 4.1-66 การสงออกรายงานขอมูลจุดเฝาระวัง ในรูปแบบของขอมูล pdf 
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6) ขอมูลงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจนสิ้นสุดแลว สามารถเปลี่ยนแปลง

แกไขไดโดยผูดูแลระบบ ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการดำเนินงานในสวนนี้

ไดดังนี้  

• กำหนดสิทธ ิ์ของการแกไขขอมูลงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจน

สิ ้นสุดแลว สามารถเปลี ่ยนแปลงแกไขไดโดยผู ด ูแลระบบ หรือ ผู อำนวยการศูนย

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

• พัฒนาระบบให ผูดูแลระบบ หรือ ผูอำนวยการศูนยบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน สามารถแกไข กไขขอมูลงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของแตละโครงการจน

สิ้นสุดแลว พรอมท้ังบันทึกรายละเอียดการแกไขขอมูลทุกครั้ง ดังแสดงในรูปท่ี 4.1-67  
 

 

รูปท่ี 4.1-67 การแกไขขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร โดยผูดูแลระบบ  

หรือผูอำนวยการศูนยบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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4.2. เอกสารอธิบายข้ันตอนการทำงานระบบ Web Application ที่ทำการปรับปรุง 

4.2.1. เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำงานระบบ Web Application ท่ีทำการปรับปรุง 

สำหรับในสวนของระบบ Web Application ที่ทำการปรับปรุง ประกอบดวยหนาจอของการดำเนินงาน 

พรอมท้ังข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้   

1) เม่ือผูใชเริ่มเขาสูโปรแกรมประยุกตทาง 

ผูใชงานสามารถเขาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ระยะท่ี 2 ไดจากหนาเว็บไซต  

ดังรูปท่ี 4.2-1 จะแสดงหนาแผนท่ีพรอมขอมูลตำแหนงพิกัดของจุดท่ีเกิดเหตุการณ 

 

 

รูปท่ี 4.2-1  หนาจอเริ่มตนของโปรแกรม 
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โดยหนาจอจะแสดงหนาจอ จะประกอบดวยสวนการทำงานดังนี้ 

• เมนู เมนูของระบบจะประกอบดวยเมนูดังรูปท่ี 4.2-2 

 

 

รูปท่ี 4.2-2  เมนูของระบบ 

 

• เขาสู ระบบ จะเปนเมนูสำหรับใหผู ใชงานที่ตองทำการบันทึกขอมูลเมื่อคลิ๊กจะเขาสูหนา 

Login 

• คนหาขอมูล เปนเมนูสำหรับคนหาขอมูลตามเง่ือนไขตางๆ ดังรูปท่ี 4.2-3 

 

 

รูปท่ี 4.2-3  เง่ือนไขการคนหาขอมูล 
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• ขอมูลแผนที่ จะเปนขอมูลแสดงตำแหนงการเกิดเหตุการณตางๆ ที่ไดบันทึกลงไปในระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ดังรูปท่ี 4.2-4 

 

 

รูปท่ี 4.2-4  แสดงผลจุดพิกัดและขอมูลรายละเอียดบนแผนท่ี 

 

โดยประกอบดวยขอมูลเหตุการณ ดังนี้ 

ก) ขอมูลแผนงาน 

ข) ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ค) ขอมูลสภาพจราจร 

ง) ขอมูลอุบัติเหตุ 

จ) ขอมูลกลอง CCTV 

ฉ) ขอมูลงานกอสราง 

ช) ขอมูลชองทางพิเศษ 
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• เมนูคำอธิบายสัญลักษณ ผู ใชสามารถเลือกดูขอมูลในสวนขอมูลแผนที่และตองการดู

รายละเอียดของเหตุการณที่ปรากฏบนแผนที่ ใหผูใชทำการกดไปที่รูปสัญลักษณตางๆ ที่อยู

บนแผนท่ี โดยมีคำอธิบายของสัญลักษณ ดังรูปท่ี 4.2-5 

 

 

รูปท่ี 4.2-5  แสดงคำอธิบายสัญลักษณบนแผนท่ี 
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2) กรณีที่ผูใชเลือกเมนูเขาสูระบบจะปรากฎหนา Login เมื่อทำการ Login เขาสูระบบจัดการขอมูล

จะปรากฎหนาจอ ดังรูปท่ี 4.2-6 
 

 

รูปท่ี 4.2-6  หนาจอ Login เขาสูระบบ 
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เม่ือทำการ Login เพ่ือเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 4.2-7 
 

 

รูปท่ี 4.2-7  หนาจอเมนูสำหรับผูใชงานเพ่ือจัดการขอมูล 
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ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน แบงขอมูลออกเปน 6 หัวขอ 

1. ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

2. ขอมูลสภาพการจราจร 

3. ขอมูล CCTV 

4. ขอมูลจุดเฝาระวัง (Checkpoint) 

5. ขอมูลชองทางพิเศษ 

6. ขอมูลจุดบริการ 

ซ่ึงแตละหัวขอมีรายละเอียดของหนาจอดังนี้  

• ขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  
 

 
 

 “สืบคนขอมูลเหตุการณและรายงานสถานะลาสุด” ใชในการคนหาขอมูลและจัดการ
ขอมูล เพ่ิม/แกไข/ลบ ขอมูล เหตุการภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-8 
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รูปท่ี 4.2-8  หนาจอสืบคนขอมูลเหตุการณและรายงานสถานะลาสุด 
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 “เพิ่มขอมูลเหตุการณ” หนาจอเพิ่มขอมูลเหตุการณภัยพิบัติแบงขอมูลออกเปน 4 สวน 
ขอมูลการเกิดภัยพิบัติ ขอมูลรายงานเหตุการณ ขอมูลงบประมาณคาดการณเบื้องตน และขอมูลอ่ืนๆ ดังรูปท่ี 4.2-9 

 

 

รูปท่ี 4.2-9  หนาจอเพ่ิมขอมูลเหตุการณฉุกเฉิน  
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 “พิจารณางบประมาณฉุกเฉิน” ผู ใชงานในระดับผู อำนวยการแขวงทางหลวงขึ ้นไป 
สามารถคนหาขอมูลเพ่ือดูสถานการการเสนอของบประมาณ หรือพิจารณางบประมาณ ดังรูปท่ี 4.2-10 โดยใหคลิ๊กท่ี 

 เพ่ือเขาสูหนาพิจารณางบประมาณ ดังรูปท่ี 4.2-11  
 

 

รูปท่ี 4.2-10  หนาจอรายการของเหตุการณท่ีขอพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน 
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รูปท่ี 4.2-11 หนาจอการพิจารณางบประมาณฉุกเฉิน  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-72 

 

 “สืบคนแผนงานฉุกเฉิน” หนาสืบคนแผนงานฉุกเฉินใชสำหรับสืบคนแผนงานฉุกเฉินที่มี
การพิจารณางบประมาณไปแลว ผูใชสามารถเลือกเง่ือนไขในการสืบคนได ดังรูปท่ี 4.2-12 

 

 

รูปท่ี 4.2-12  หนาจอสืบคนแผนงานฉุกเฉิน  
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 “สืบคนแผนงานฟนฟู” หนาสืบคนแผนงานฟนฟูใชสำหรับสืบคนแผนงานแผนงานฟนฟูท่ี
ไดดำเนินการพิจารณางบประมาณฟนฟูหรือรอการพิจารณางบประมาณฟนฟู ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขในการคนหา
ได ดังรูปท่ี 4.2-13 

 

 

รูปท่ี 4.2-13  หนาจอสืบคนแผนงานฟนฟู 
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 หนาจอสืบคนขอมูลเหตุการณจราจร ผูใชสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูล
เหตุการจราจรที่ไดทำการบันทึกลงบนฐานขอมูลแลวไดตามเงื ่อนไข เชน วัน เวลา หมายเลขทางหลวง เปนตน  
ดังรูปท่ี 4.2-14  

 

 

รูปท่ี 4.2-14  หนาจอสืบคนขอมูลสภาพจราจร 
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 หนาเพิ่มขอมูลเหตุการณจราจร แบงขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลเหตุการณจราจร 
เก็บขอมูลวันที่ เวลา วิธีแกปญหา สาเหตุที่เกิดปญหาการจราจร และขอมูลสายทางและสถานะการจราจรเก็บขอมูล
เชน ตำแหนงพิกัด กม.ท่ีเกิดเหตุ สภาพการจราจร รูปภาพการจราจร เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-15 

 

 

รูปท่ี 4.2-15  หนาจอเพ่ิมขอมูลสภาพจราจร 
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รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 
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 หนาสืบคนขอมูล CCTV ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลกลอง CCTV วาอยูที่ตำแหนงใดบาง 
โดยการกำหนดเง่ือนไขในการคนหาขอมูลได เชน สำนักทางหลวง แขวงทางหลวง ตอนควบคุม เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-16 

 

 

รูปท่ี 4.2-16  หนาจอสืบคนขอมูล CCTV 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-77 

 

 หนาเพิ่มขอมูล CCTV ผูใชงานสามารถทำการคียขอมูลกลอง CCTV ในหนาจอนี้ได เชน 
URL, รายละเอียด, หมายเลข Monitor, ตำแหนงท่ีตั้งของกลอง, จุดท่ีตั้งกลองได ดังรูปท่ี 4.2-17 

 

 

รูปท่ี 4.2-17  หนาจอเพ่ิมขอมูล CCTV 
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 หนาสืบคนขอมูลจุดเฝาระวัง ผูใชงานสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อคนหาขอมูลจุดเฝาระวัง
ได เชน สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-18 

 

 

รูปท่ี 4.2-18  หนาจอสืบคนขอมูล Check Point 
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 หนาเพิ่มขอมูลจุดเฝาระวัง จัดเก็บขอมูลจุดเฝาระวังและขอมูลที่ตั้งจุดเฝาระวัง ผูใชงาน
สามารถบันทึกขอมูลชื่อจุดเฝาระวัง ท่ีตั้ง พิกัด กม.ท่ีตั้งจุดเฝาระวัง ดังรูปท่ี 4.2-19  

 

 

รูปท่ี 4.2-19  หนาจอเพ่ิมขอมูล Check Point 
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 หนาจอสืบคนขอมูลชองทางพิเศษ ผู ใชงานสามารถกำหนดเงื ่อนไขเพื ่อคนหาขอมูล
ชองทางพิเศษ เชน วัน เวลาท่ีเปดใช สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-20 

 

 

รูปท่ี 4.2-20  หนาจอสืบคนขอมูลชองทางพิเศษ  
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 หนาเพิ่มขอมูลชองทางพิเศษ ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลชองทางพิเศษ เชน วันที่ เวลา  
ท่ีใชชองทาง ขาเขา ขาออก การยุติการใชงาน ตำแหนงพิกัด ท่ีตั้งชวง กม.เริ่มตน กม.สิ้นสุด เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-21 

 

 

รูปท่ี 4.2-21  หนาจอเพ่ิมขอมูลชองทางพิเศษ 
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หนาสืบคนขอมูลงานกอสรางทาง ผูใชงานสามารถกำหนดเงื ่อนไขเพื่อคนหาขอมูลงาน
กอสรางทางได เชน สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-22 

 

 

รูปท่ี 4.2-22  หนาจอสืบคนขอมูลงานกอสรางทาง  
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 หนาเพิ่มขอมูลงานกอสรางทาง ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลงานกอสรางทาง เชน ไฟล
รูปภาพการกอสราง รายละเอียด การยุติการใชงาน ตำแหนงพิกัด กม.ท่ีทำการกอสรางทาง เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-23 

 

 

รูปท่ี 4.2-23 หนาจอเพ่ิมขอมูลงานกอสรางทาง 
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 หนาสืบคนขอมูลจุดใหบริการ ผูใชงานสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อคนหาขอมูลจุดบริการ 
เชน สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หมายเลขทาหลวง เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-24 

 

 

รูปท่ี 4.2-24  หนาจอสืบคนขอมูลจุดใหบริการ 
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 หนาเพิ่มขอมูลจุดบริการทั่วไทย ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลจุดใหบริการ เชน ชื่อจุด
บริการ ชื่อหัวหนาจุด วันที่เริ่มตน-สิ้นสุด หมายเลขโทรศัพท การยุติการใชงาน ตำแหนงพิกัด กม.ที่ตั้งจุดใหบริการ 
เปนตน ดังรูปท่ี 4.2-25 

 

 

รูปท่ี 4.2-25  หนาจอเพ่ิมขอมูลจุดบริการท่ัวไทย 
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4.3. ผลการดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานใหมของ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

4.3.1. ผลการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานใหมในระบบ 

Web Application 

สำหรับในสวนของระบบ Web Application ที่ทำการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่น

การใชงานใหมในระบบ ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดดำเนินงานแลวเสร็จ ไดแก การพัฒนาระบบการสื่อสารผานทางหนาจอการ

แสดงผล เพื่อเผยแพรขอมูลที่จำเปนใหกับประชาชน โดยเฉพาะขอมูลการเดินทางในชวงเทศกาลหรือชวงที่เกิด

เหตุการณภัยพิบัติ ผานทางหนาจอแสดงผลตามจุดพักรถตางๆ ที่กรมทางหลวงจัดเตรียมไว โดยผลการดำเนินงาน

สามารถแสดงรายละเอียดข้ันตอนของการทานในสวนนี้ไดดังนี้  

1) ผ ู  ใช  งานเป น เจ  าหน าท ี ่กรมทางหลวง ผ ู  ใช สามารถเข  าส ู  ระบบผ าน Browser ทาง URL 
http://ems2.doh.go.th/emsConsole2  ดัง รูปท่ี 4.3-1 

 

 

รูปท่ี 4.3-1 ข้ันตอนการเขาสูระบบ  
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2) ระบบจะมีสวนการทำงาน 2 สวน ไดแก นำเขาขอมูลและหนาจอแสดงผล อยูทางเมนูดานซายดัง 
รูปท่ี 4.3-2 

 

 
รูปท่ี 4.3-2  เมนูการทำงานของระบบ 

 

3) การนำเขาขอมูล 
ผู ใชงานทำการ Click ที ่เมนู “นำเขาขอมูล” ระบบจะแสดงหนาจอหลักของการนำเขาขอมูลดัง 

รูปท่ี 4.3-3 

 

 

รูปท่ี 4.3-3  หนาจอหลักของการนำเขาขอมูล 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-88 

 

หนาจอการนำเขาขอมูล จะเปนการนำเขาขอมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึง

ประกอบดวยขอมูลท่ีสามารถนำเขาสูระบบ ดังนี้ 

• ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

• ขอมูลกลอง CCTV 

• ขอมูลสภาพจราจร 

• ขอมูลงานกอสรางทาง 

• ขอมูลชองทางพิเศษ 

• ขอมูลจุดใหบริการ 

3.1)  การนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังรูปท่ี 4.3-4 
 

 

รูปท่ี 4.3-4  หนาจอรายการขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
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กรณีท่ีผูใชงานตองการนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติสามารถกดปุม “Import Data” 

เพื่อทำการนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน 

3.2)  การนำเขาขอมูลขอมูลกลอง CCTV 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลกลอง CCTV”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลกลอง CCTV ดังรูปท่ี 4.3-5 

 

 

รูปท่ี 4.3-5  หนาจอรายการขอมูลกลอง CCTV 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลกลอง CCTV สามารถกดปุม “Import Data” เพื่อทำการ

นำเขาขอมูลกลอง CCTV จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-90 

 

3.3) การนำเขาขอมูลขอมูลสภาพจราจร 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลสภาพจราจร”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลสภาพจราจร ดังรูปท่ี 4.3-6 

 

 

รูปท่ี 4.3-6  หนาจอรายการขอมูลขอมูลสภาพจราจร 

 

กรณีที่ผู ใชงานตองการนำเขาขอมูลสภาพจราจรสามารถกดปุม “Import Data” เพื่อทำการ

นำเขาขอมูลสภาพจราจรจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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3.4)  การนำเขาขอมูลขอมูลงานกอสรางทาง 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลงานกอสรางทาง”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลงานกอสรางทาง ดังรูปท่ี 4.3-7 

 

 

รูปท่ี 4.3-7  หนาจอรายการขอมูลงานกอสรางทาง 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลงานกอสรางทางสามารถกดปุม “Import Data” เพื่อทำการ

นำเขาขอมูลงานกอสรางทางจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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3.5)  การนำเขาขอมูลขอมูลชองทางพิเศษ 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลชองทางพิเศษ”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลชองทางพิเศษ ดังรูปท่ี 4.3-8 

 

 

รูปท่ี 4.3-8  หนาจอรายการขอมูลชองทางพิเศษ 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลชองทางพิเศษสามารถกดปุม “Import Data” เพื่อทำการ

นำเขาขอมูลชองทางพิเศษจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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3.6)  การนำเขาขอมูลขอมูลจุดใหบริการ 

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลจุดใหบริการ”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลจุดใหบริการ ดังรูปท่ี 4.3-9 

 

 

รูปท่ี 4.3-9  หนาจอรายการขอมูลจุดใหบริการ 

 

กรณีที่ผู ใชงานตองการนำเขาขอมูลจุดใหบริการสามารถกดปุม “Import Data” เพื่อทำการ

นำเขาขอมูลจุดใหบริการจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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4) การเพ่ิมขอมูลหนาจอแสดงผล 

ผูใชงานทำการ Click ที่เมนู “หนาจอแสดงผล” ระบบจะแสดงหนาจอหลักของหนาจอแสดงผล ดัง 

รูปท่ี 4.3-10 

 

 

รูปท่ี 4.3-10  หนาจอหลักของหนาจอแสดงผล 

 

หนาจอแสดงผล จะเปนการจัดการขอมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ไปบันทึกเขา

สูหนาจอการแสดงผลแตละหนาจอในพ้ืนท่ีนำรอง 5 พ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ี ดังนี้ 

• พ้ืนท่ี Site 1 

• พ้ืนท่ี Site 2 

• พ้ืนท่ี Site 3 

• พ้ืนท่ี Site 4 

• พ้ืนท่ี Site 5 
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ในแตละหนาจอของพ้ืนท่ี จะประกอบดวยสวนการทำงาน 3 สวน ดังรูปท่ี 4.3-11 ประกอบดวย 

• การจัดการขอมูล (Manage Information) 

• การแสดงผลขอมูล (View) 

• การเขาสูระบบจัดการหนาจอ (Login) 

 

 

รูปท่ี 4.3-11 หนาจอสวนการทำงานของแตละ Site 
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4.1) การจัดการขอมูล (Manage Information) 

กรณีท่ีผูใชงานตองการจัดการขอมูลของหนาจอพ้ืนท่ี Site 1 ใหผูใชงาน Click ท่ี Link “Manage 

Information Site 1”  

ระบบจะแสดงหนาจอการจัดการขอมูลของหนาจอพ้ืนท่ี Site 1 ดังรูปท่ี 4.3-12 

 

 

รูปท่ี 4.3-12  หนาจอการจัดการขอมูลของหนาจอพ้ืนท่ี Site 1 

 

หนาจอการจัดการขอมูลของหนาจอ จะเปนการนำเขาขอมูลจากระบบรายงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ในแตละหนาจอ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลท่ีสามารถนำเขาสูระบบ ดังนี้ 

• ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

• ขอมูลกลอง CCTV 

• ขอมูลสภาพจราจร 

• ขอมูลงานกอสรางทาง 

• ขอมูลชองทางพิเศษ 

• ขอมูลจุดใหบริการ 
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5) การจัดการขอมูลหนาจอการแสดงผล 

5.1) การนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังรูปท่ี 4.3-13 

 

 

รูปท่ี 4.3-13  หนาจอรายการขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือก

รายการที่ตองการ แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม 

“Select Data” เพ่ือทำการนำเขาขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติจากระบบรายงานภัยพิบัติ

และสถานการณฉุกเฉินท่ีไดเลือกไวเขาสูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการท่ีนำขอมูลเขาสูหนาจอไว

ดานลางของระบบดังรูปท่ี 4.3-14 
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รูปท่ี 4.3-14  หนาจอรายการขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการลบขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติของหนาจอ ใหทำการ Click ที่ปุม 

“Delete Data” เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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5.2) การนำเขาขอมูลกลอง CCTVเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลกลอง CCTV”  
ระบบจะแสดงหนาจอรายการกลอง CCTV ดังรูปท่ี 4.3-15 

 

 

รูปท่ี 4.3-15  หนาจอรายการกลอง CCTV 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลกลอง CCTVเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือกรายการที่ตองการ 

แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม “Select Data” เพ่ือ

ทำการนำเขาขอมูลกลอง CCTV จากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ไดเลือกไว

เขาสูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการท่ีนำขอมูลเขาสูหนาจอไวดานลางของระบบดังรูปท่ี 4.3-16 
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รูปท่ี 4.3-16  หนาจอรายการขอมูลกลอง CCTV ท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีท่ีผูใชงานตองการลบขอมูลกลอง CCTV ของหนาจอ ใหทำการ Click ท่ีปุม “Delete Data” 

เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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5.3) การนำเขาขอมูลสภาพจราจรเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลสภาพจราจร”  

ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลสภาพจราจร ดังรูปท่ี 4.3-17 

 

 

รูปท่ี 4.3-17  หนาจอรายการขอมูลสภาพจราจร 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลสภาพจราจรเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือกรายการที่ตองการ 

แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม “Select Data” เพ่ือ

ทำการนำเขาขอมูลสภาพจราจรจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีไดเลือกไวเขา

สูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการท่ีนำขอมูลเขาสูหนาจอไวดานลางของระบบดังรูปท่ี 4.3-18 
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รูปท่ี 4.3-18  หนาจอรายการขอมูลสภาพจราจรท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีท่ีผูใชงานตองการลบขอมูลสภาพจราจรของหนาจอ ใหทำการ Click ท่ีปุม “Delete Data” 

เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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5.4) การนำเขาขอมูลงานกอสรางทางเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลงานกอสรางทาง”  
ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลงานกอสรางทาง ดังรูปท่ี 4.3-19 

 

 

รูปท่ี 4.3-19  หนาจอรายการขอมูลงานกอสรางทาง 

 

กรณีที่ผู ใชงานตองการนำเขาขอมูลงานกอสรางทางเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือกรายการท่ี

ตองการ แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม “Select 

Data” เพ่ือทำการนำเขาขอมูลงานกอสรางทางจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน

ที่ไดเลือกไวเขาสูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการที่นำขอมูลเขาสูหนาจอไวดานลางของระบบดัง 

รูปท่ี 4.3-20 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-104 

 

 

รูปท่ี 4.3-20  หนาจอรายการขอมูลงานกอสรางทางท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการลบขอมูลงานกอสรางทางของหนาจอ ใหทำการ Click ที่ปุม “Delete 

Data” เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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5.5) การนำเขาขอมูลชองทางพิเศษเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลชองทางพิเศษ”  
ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลชองทางพิเศษ ดังรูปท่ี 4.3-21 

 

 

รูปท่ี 4.3-21  หนาจอรายการขอมูลชองทางพิเศษ 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลชองทางพิเศษเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือกรายการที่ตองการ 

แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม “Select Data” เพ่ือ

ทำการนำเขาขอมูลชองทางพิเศษจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ไดเลือกไว

เขาสูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการท่ีนำขอมูลเขาสูหนาจอไวดานลางของระบบดังรูปท่ี 4.3-22 
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รูปท่ี 4.3-22  หนาจอรายการขอมูลชองทางพิเศษท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีที่ผู ใชงานตองการลบขอมูลชองทางพิเศษของหนาจอ ใหทำการ Click ที่ปุ ม “Delete 

Data” เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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5.6)  การนำเขาขอมูลจุดใหบริการเขาสูการจัดการขอมูลของหนาจอ  

ผูใชงาน Click ท่ี Link “ขอมูลจุดใหบริการ”  
ระบบจะแสดงหนาจอรายการขอมูลจุดใหบริการ ดังรูปท่ี 4.3-23 

 

 

รูปท่ี 4.3-23  หนาจอรายการขอมูลจุดใหบริการ 

 

กรณีที่ผูใชงานตองการนำเขาขอมูลจุดใหบริการเขาสูหนาจอ ใหทำการเลือกรายการที่ตองการ 

แลว Click ทำเครื่องหมายถูกที่ดานหนาของแตละรายการ จากนั้นกดปุม “Select Data” เพ่ือ

ทำการนำเขาขอมูลจุดใหบริการจากระบบรายงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินท่ีไดเลือกไวเขา

สูหนาจอ ระบบจะแสดงรายการท่ีนำขอมูลเขาสูหนาจอไวดานลางของระบบดังรูปท่ี 4.3-24 
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รูปท่ี 4.3-24  หนาจอรายการขอมูลจุดใหบริการท่ีเขาสูหนาจอของพ้ืนท่ี 

 

กรณีท่ีผูใชงานตองการลบขอมูลจุดใหบริการของหนาจอ ใหทำการ Click ท่ีปุม “Delete Data” 

เพ่ือทำการลบขอมูลออกจากหนาจอ 
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6) การแสดงผลขอมูล (View) 

กรณีท่ีผูใชงานตองการดูขอมูลของหนาจอพ้ืนท่ี Site 1 ใหผูใชงาน Click ท่ี Link “View”  

 

ระบบจะแสดงหนาจอแสดงขอมูลของพ้ืนท่ี Site 1 ดังรูปท่ี 4.3-25 

 

 

รูปท่ี 4.3-25  หนาจอแสดงขอมูลของพ้ืนท่ี Site 1 
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7) การเขาสูระบบจัดการหนาจอ (Login) 

กรณีท่ีผูใชงานตองการการจัดการหนาจอของหนาจอพ้ืนท่ี Site 1 ใหผูใชงาน Click ท่ี Link “Login”   

 
ระบบจะแสดงหนาจอการเขาสูระบบจัดการหนาจอของพ้ืนท่ี Site 1 ดังรูปท่ี 4.3-26 

 

 

รูปท่ี 4.3-26  หนาจอการเขาสูระบบจัดการหนาจอของพ้ืนท่ี Site 1 
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ผูใชงานทำการ Login เขาสูระบบ ระบบจะแสดงหนาจอหลักของหนาจอการจัดการขอมูลหนาจอ ดัง 
รูปท่ี 4.3-27 

 

 

รูปท่ี 4.3-27  หนาจอหลักของหนาจอการจัดการขอมูลหนาจอ 

ผูใชงานทำการ Click ท่ีเมนู Pages ระบบจะแสดงรายการรูปแบบการแสดงผลของหนาจอ ดังรูปท่ี 4.3-28 

 

 

รูปท่ี 4.3-28  หนาจอรายการรูปแบบการแสดงผลของหนาจอ  
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ผู ใชงานทำการ Click ที ่รายการ “My front page Type 2 New — Front Page, SiteOrigin Page 
Builder” ดังรูปท่ี 4.3-29 

 

 

รูปท่ี 4.3-29  หนาจอรูปแบบการแสดงผลของหนาจอ 

 

ผู ใชงานทำการ แกไขขอมูลในแตละจุดของการแสดงผล ไดโดย Click ไปที ่ Link “Edit” เมื ่อเอา 

Mouse เลื่อนไปบน สวนการแสดงผลแตละจุด ดังรูปท่ี 4.3-30 

 

 

รูปท่ี 4.3-30  Link สำหรับแกไขขอมูล 
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ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูลของสวนการแสดงผล ดังรูปท่ี 4.3-31 

 

 

รูปท่ี 4.3-31  หนาจอการแกไขขอมูลของสวนการแสดงผล 

 

หลังจากผู ใชงานทำการแกไขขอมูลเสร็จสิ ้น ใหกดปุ ม “Done” เพื ่อบันทึกขอมูล จากนั ้นกดปุม 

“Update” เพ่ือบันทึกขอมูลการแกไขขอมูลการแสดงผล ดังรูปท่ี 4.3-32 

 

 

รูปท่ี 4.3-32  การปรับปรุงขอมูลของสวนการแสดงผล  
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4.3.2. การสำรวจตำแหนงเพ่ือติดตั้งอุปกรณแสดงผล 

การดำเนินงานในสวนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทำการสำรวจภาคสนามสำหรับตำแหนงที่ตั้งของหมวดทางหลวง 

แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง ตลอดจนจุดบริการตางๆ ซึงตั้งอยูบนเสนทางสายหลัก ที่ประชาชนมักใชเปน

เสนทางที่ในการจราจรชวงเทศกาลวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ จากนั้นนำผลที่ไดมาทำการคัดเลือกเพ่ือ

จัดลำดับความสำคัญของตำแหนงท่ีเหมาะสม สำหรับการติดตั้งหนาจอการแสดงผล ซ่ึงแนวทางสำหรับการดำเนินการ

สำรวจขอมูลภาคสนามนั้น สามารถแสดงไดดังนี้  

1) ทำการรวบรวมขอมูลตำแหนงที่ตั้งของหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง และจุด

บริการชวงเทศกาล (ใชขอมูลจุดบริการทั่วไทยในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561) จากนั้นนำมา

กำหนดลงบนแผนท่ีดังแสดงในรูปท่ี 4.3-33 

2) ทำการคัดกรองตำแหนงท่ีจะทำการสำรวจขอมูลภาคสนาม ซ่ึงหลักเกณฑท่ีนำมาใชในการคัดกรอง

ประกอบดวย 

(1) ตำแหนงที่จะทำการสำรวจขอมูลภาคสนาม จะตองเปนตำแหนงที่ตั้งอยูบนทางหลวงสายหลัก ซ่ึง

ในที่นี้กำหนดใหเปนทางหลวงที่มีหมายเลข 1 ถึง 3 หลัก รวมทั้งเปนเสนทางที่ใชในการเดินทาง

เชื่อมตอระหวางเมือง  

(2) ตำแหนงที่จะทำการสำรวจจะตองเปนตำแหนงที่สามารถใหขอมูลการเดินทางแกผู ใชทางเม่ือ

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร หรือ กลับเขาสูกรุงเทพมหานคร ซึ่งตำแหนงดังกลาว ควรเปน

ตำแหนงกอนถึงจุดทางแยกของสายทางท่ีจะเดินทางไปยังตำแหนงปลายทางตางๆ (เชน จุดทาง

แยกที่จะเดินทางไปยังพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางหรือตอนบน คือ ทางแยกตางระดับสีคิ ้ว เปนตน)  หรือตำแหนงท่ีจะกำหนดใหเปน

เสนทางเลือกในการเดินทาง (เชน การเดินทางสูภาคเหนือ สามารถเลือกไดวาจะใชทางหลวง

หมายเลข 11 หรือ ทางหลวงหมายเลข 32 ซ่ึงจุดตัดทางแยก คือ ทางแยกตางระดับอินบุรีย ดังนั้น

ตำแหนงที่เหมาะสมในการติดตั้งจอแสดงผลเพื่อใหขอมูลการเดินทางจึงควรอยูกอนถึงทางแยก

ดังกลาว เปนตน)  

(3) ตำแหนงท่ีจะทำการสำรวจ จะไมพิจารณาตำแหนงบนสายทางท่ีเปนเสนทางเดียวบนถนนสายหลัก

ที่จะใชในการเดินทางไปยังจุดหมาย เชน หากตองการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด

กาฬสินธุ เมื่อมาถึงจุดตัดทางแยกงทางหลวงหมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 23 ผูใชทาง

ตัดสินใจแลววาจะใชทางหลวงหมายเลข 23 ในการเดินทางตอไปยังปลายทาง ซึ่งเสนทางในชวงนี้

จะมีถนนสายหลักเสนทางเดียวในการเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ  คือ ทางหลวงหมายเลข 23 

ตอดวยทางหลวงหมายเลข 213 ดังนั้น ถนนในชวงนี้จึงไมจำเปนตองติดตั้งหนาจอแสดงผลการให

ขอมูลในการเดินทาง 
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รูปท่ี 4.3-44 ตำแหนงท่ีตั้งของหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง และจุดบริการชวงเทศกาล   
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3) ทำการคัดกรองตำแหนงท่ีรวบรวมไวในขอ 1) จากหลักเกณฑท่ีกำหนดในขอท่ี 2) ซ่ึงผลจากการคัดกรอง

พบวา ตำแหนงที ่ผานเกณฑการคัดกรองมีทั ้งหมด 31 ตำแหนง ซึ ่งสามารถแสดงรายละเอียดได 

ดังรูปท่ี 4.3-34 และ ตารางท่ี 4.3-1  

4) ดำเนินการสำรวจขอมูลภาคสนาม บริเวณตำแหนงท่ีคัดกรอง ซ่ึงขอมูลท่ีทำการสำรวจประกอบดวย  

(1) สภาพดวยท่ัวไปของพ้ืนท่ี  

(2) ความเปนไปไดในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล ซ่ึงมีแนวทางการประเมินดังนี้ 

- สามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลไดทันที 

- สามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลได แตตองมีการปรับปรุงพื้นที่ เชน การจัดเตรียมระบบ

ไฟฟา หรือการกอสรางหลังคาเพ่ือกำลังแดด หรือฝน เปนตน 

- ไมสามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลได 

(3) ความปลอดภัยหากมีการติดตั้งหนาจอ 

- มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงตอการสูญหาย 

- มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงตอการสูญหายหากติดตั้งอุปกรณปองกัน 

- มีความเสี่ยงตอการสูญหายแมจะติดตั้งอุปกรณปองกัน 

(4) ระบบเครือขายอินเตอรเนต 

- สามารถใชเครือขายอินเตอรเนตของสำนักงานและเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

- ใชไดเฉพาะเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

- ไมมีเครือขายอินเตอรเนต 

ซ่ึงผลการสำรวจสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-2 
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รูปท่ี 4.3-34 ตำแหนงท่ีผานเกณฑการคัดกรองเพ่ือทำการสำรวจขอมูลภาคสนามในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 
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ตารางท่ี 4.3-1 ตำแหนงท่ีผานการคัดกรองเพ่ือทำการสำรวจขอมูลภาคสนามในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. อำเภอ จังหวัด ทิศทาง หมายเหตุ 

1 หมวดทางหลวงชุมพร 4 482+964 เมือง ชุมพร ขาเขา   

2 หมวดทางหลวงพระพุทธบาท 1 136+765 พระพุทธบาท สระบุร ี ขาออก   

3 หมวดทางหลวงพล 2 262+870 พล ขอนแกน ขาเขา   

4 หมวดทางหลวงเขายอย 4 136+510 เขายอย เพชรบุร ี ขาเขา   

5 หมวดทางหลวงเชียงยืน 12 584+540 เชียงยืน มหาสารคาม ขาออก   

6 หมวดทางหลวงบานปา 11 263+400 เมือง พิษณุโลก ขาเขา   

7 หมวดทางหลวงนาง่ัว 21 235+055 อำเภอเมือง เพชรบูรณ ขาเขา   

8 หมวดทางหลวงหลุมเงิน 304 255+090 ปกธงชัย นครราชสมีา ขาออก   

9 หมวดทางหลวงทุงสง 41 375+450 นาบอน นครศรีธรรมราช ขาออก   

10 หมวดทางหลวงสรรพยา 32 120+600 สรรพยา ชัยนาท เกาะกลาง   

11 หมวดทางหลวงแมพริก 1 589+400 แมพริก ลำปาง ขาออก   

12 หมวดทางหลวงคลองขลุง 1 423+750 คลองขลุง กำแพงเพชร ขาออก   

13 หมวดทางหลวงบางปะอิน 32 4+065 บางปะอิน อยุธยา เกาะกลาง   

14 หมวดทางหลวงสูงเนิน 2 119+415 สูงเนิน นครราชสมีา ขาออก   

15 หมวดทางหลวงหนองก่ี 24 95+590 หนองก่ี บุรีรัมย ขาออก   

16 หมวดทางหลวงบึงสามพัน 21 140+033 บึงสามพาน เพชรบูรณ ขาออก   

17 หมวดทางหลวงศิขรภูมิ 226 209+120 ศีขรภูม ิ สุรินทร ขาเขา   

18 หมวดทางหลวงบางคลา 304 89+050 บางคลา ฉะเชิงเทรา ขาเขา   

19 หมวดทางหลวงบานฉาง 3 194+700 บานฉาง ระยอง ขาเขา   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-119 

 

ตารางท่ี 4.3-1(ตอ) ตำแหนงท่ีผานการคัดกรองเพ่ือทำการสำรวจขอมูลภาคสนามในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. อำเภอ จังหวัด ทิศทาง หมายเหตุ 

20 หมวดทางหลวงละหาน 201 102+000 จตุรสั ชัยภูม ิ ขาออก   

21 หมวดทางหลวงโนนไทย 205 202+928   โนนไทย นครราชสมีา ขาเขา จุดบริการท่ัวไทย 

22 หมวดทางหลวงชะอำ 4 185+782 ชะอำ  เพชรบุร ี ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 

23 จุดพักรถเขาพลึง 11 351+560 เมือง  อุตรดิตถ ขาเขา จุดบริการท่ัวไทย 

24 สี่แยกเสิงสาง 224 90+500 เสิงสาง นครราชสมีา ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 

25 หนาท่ีวาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 226 18+000 เฉลิมพระเกียต ิ นครราชสมีา ขาเขา จุดบริการท่ัวไทย 

26 สี่แยกปกธงชัย 304 275+769 ปกธงชัย นครราชสมีา ขาเขา จุดบริการท่ัวไทย 

27 สำนักงานตำรวจทางหลวงแกงคอย 2 15+550 แกงคอย สระบุร ี เกาะกลาง จุดบริการท่ัวไทย 

28 ปม ปตท. เลี่ยงเมือง 340 65+540 เมือง สุพรรณบุร ี ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 

29 สถานีตำรวจทางหลวง 5 (ทาฉาง) 41 157+026 ทาฉาง สุราษฎรธานี ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 

30 ปอมตำรวจทางหลวงเขาเจียก 41 381+250 เมือง พัทลุง ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 

31 ศูนยบริการทางหลวงลำตะคอง 2 85+430 ปากชอง นครราชสมีา ขาออก จุดบริการท่ัวไทย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-120 

 

ตารางท่ี 4.3-2 ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม  
ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. มีตำแหนงท่ีจะติดต้ัง

หนาจอการแสดงผล 
มีความปลอดภัยใน

การติดต้ัง 
ระเบบเคร่ืองขาย

อินเตอรเนต 
ลักษณะทางกายภาพ 

1 หมวดทางหลวงชุมพร 4 482+964 สามารถติดตั้งหนาจอ
การแสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
2 หมวดทางหลวงพระพุทธบาท 1 136+765 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
3 หมวดทางหลวงพล 2 262+870 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
4 หมวดทางหลวงเขายอย 4 136+510 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
5 หมวดทางหลวงเชียงยืน 12 584+540 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
6 หมวดทางหลวงบานปา 11 263+400 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
7 หมวดทางหลวงนาง่ัว 21 235+055 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-121 

 

ตารางท่ี 4.3-2(ตอ) ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม  
ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. มีตำแหนงท่ีจะติดต้ัง

หนาจอการแสดงผล 
มีความปลอดภัยใน

การติดต้ัง 
ระเบบเคร่ืองขาย

อินเตอรเนต 
ลักษณะทางกายภาพ 

8 หมวดทางหลวงหลุมเงิน 304 255+090 สามารถติดตั้งหนาจอ
การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
9 หมวดทางหลวงทุงสง 41 375+450 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
10 หมวดทางหลวงสรรพยา 32 120+600 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
11 หมวดทางหลวงแมพริก 1 589+400 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอการสูญ
หายแมจะติดตั้ง
อุปกรณปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
12 หมวดทางหลวงคลองขลุง 1 423+750 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
13 หมวดทางหลวงบางปะอิน 32 4+065 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-122 

 

ตารางท่ี 4.3-2(ตอ) ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม  
ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. มีตำแหนงท่ีจะติดต้ัง

หนาจอการแสดงผล 
มีความปลอดภัยใน

การติดต้ัง 
ระเบบเคร่ืองขาย

อินเตอรเนต 
ลักษณะทางกายภาพ 

14 หมวดทางหลวงสูงเนิน 2 119+415 สามารถติดตั้งหนาจอ
การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
15 หมวดทางหลวงหนองก่ี 24 95+590 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
16 หมวดทางหลวงบึงสามพัน 21 140+033 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอการสูญ
หายแมจะติดตั้ง
อุปกรณปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
17 หมวดทางหลวงศิขรภูม ิ 226 209+120 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
18 หมวดทางหลวงบางคลา 304 89+050 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
19 หมวดทางหลวงบานฉาง 3 194+700 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-123 

 

ตารางท่ี 4.3-2(ตอ) ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม  
ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. มีตำแหนงท่ีจะติดต้ัง

หนาจอการแสดงผล 
มีความปลอดภัยใน

การติดต้ัง 
ระเบบเคร่ืองขาย

อินเตอรเนต 
ลักษณะทางกายภาพ 

20 หมวดทางหลวงละหาน 201 102+000 สามารถติดตั้งหนาจอ
การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
21 หมวดทางหลวงโนนไทย 205 202+928 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
22 หมวดทางหลวงชะอำ 4 185+782 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
23 จุดพักรถเขาพลึง 11 351+560 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอการสูญ
หายแมจะติดตั้ง
อุปกรณปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
24 สี่แยกเสิงสาง 224 90+500 ไมสามารถติดตั้ง

หนาจอการแสดงผล
ได 

มีความเสี่ยงตอการสูญ
หายแมจะติดตั้ง
อุปกรณปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
25 หนาท่ีวาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 226 18+000 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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ตารางท่ี 4.3-2(ตอ) ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม  
ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. มีตำแหนงท่ีจะติดต้ัง

หนาจอการแสดงผล 
มีความปลอดภัยใน

การติดต้ัง 
ระเบบเคร่ืองขาย

อินเตอรเนต 
ลักษณะทางกายภาพ 

26 สี่แยกปกธงชัย 304 275+769 สามารถติดตั้งหนาจอ
การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
27 สำนักงานตำรวจทางหลวงแกงคอย 2 15+550 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
28 ปม ปตท. เลี่ยงเมือง 340 65+540 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
29 สถานีตำรวจทางหลวง 5 (ทาฉาง) 41 157+026 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
30 ปอมตำรวจทางหลวงเขาเจียก 41 381+250 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลได แต
ตองมีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย 

สามารถใชเครือขาย
อินเตอรเนตของ
สำนักงานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   
31 ศูนยบริการทางหลวงลำตะคอง 2 85+430 สามารถติดตั้งหนาจอ

การแสดงผลไดทันที 
มีความปลอดภัยและ
ไมเสี่ยงตอการสูญหาย
หากติดตั้งอุปกรณ
ปองกัน 

ใชไดเฉพาะเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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4.3.3. การจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงการติดตั้ง หนาจอการแสดงผล 

ในการจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงการติดตั้งหนาจอการแสดงผล ทางทีปรึกษาจะนำผลการสำรวจ

ภาคสนาม มาพิจาณารวมกับขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษในแตละตำแหนง ตามท่ีไดมีกา

รายงานในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินในชวงเทศกาล (เทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหม) 

ระหวางป พ.ศ. 2558-2561 โดยในกรณีของสภาพการจราจรนั้น จะพิจารณาจากสภาพการจราจรติดขัดมากที่สุดท่ี

เคยเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ในขณะที่การเปดชองจราจรพิเศษ จะพิจารณาวาบริเวณตำแหนงที่จะทำการคัดเลือก

เคยมีการเปดชองทางพิเศษในชวงของขอมูลท่ีนำมาพิจารณาหรือไม ซ่ึงหาดเคยเปดแมเพียงชวงเวลาใดชววงเวลาหนึ่ง

จะถือวา ตำแหนงดังกลาว เคยมีการเปดชองจราจรพิเศษ  

จากแนวทางพิจาณาเพื่อจัดลำดับความสำคัญตามที่กลาวขางตน สามารถแสดงขอมูลจากผลการผลสำรวจ

ภาคสนาม สภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษในแตละตำแหนง ไดดังแสดงในตารางท่ี 4.3-3 จากนั้น

นำผลที่ไดมาทำการกำหนดคะแนน โดยมีแนวทางดังแสดงในตารางที่ 4.3-4 และจากหลักเกณฑการกำหนดคะแนน

ลำดับความสำคัญ สามารถนำมาสรุปผลคะแนนการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการติดตั้งตำแหนงหนาจอการ

แสดงผลไดดังตารางท่ี 4.3-5  

จากผลการใหคะแนน การจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล ทำใหทางท่ี

ปรึกษาสามารถนำมาจัดทำแผนการติดตั้งในระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีแนวทางในการพิจารณา

ดังนี้  

1) ตำแหนงการติดตั้งที่มีคะแนนสูงสุด 5 ลพดับแรก และเปนตำแหนงที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทาง

หลวง จะกำหนดใหเปนตำแหนงที่อยูในแผนระยะเรงดวนรวมทั้งกำหนดใหเปนพื้นที่นำรองสำหรับการ

ติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

2) ตำแหนงที่เหลือจากแผนระยะเรงดวน และเปนตำแหนงที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง 

กำหนดใหอยูในแผนระยะกลาง  

3) ตำแหนงท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซ่ึงปกติจะเปนจุดบริการเสนอใหอยูในแผนระยะ

ยาว และรูปแบบการติดตั้งหนาจอขอเสนอใหเปนการติดตั้งหนาจอบนขาตั้งท่ีสามารถเคลื่อนยายได   

โดยแผนการติดตั้งตามหลักเกณฑท่ีเสนอขางตนสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-6 
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ตารางท่ี 4.3-3 สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

1 หมวดทางหลวงชุมพร 4 482+964 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

2 หมวดทางหลวงพระพุทธบาท 1 136+765 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

3 หมวดทางหลวงพล 2 262+870 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน มีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 
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ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

4 หมวดทางหลวงเขายอย 4 136+510 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนตัวชา ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

5 หมวดทางหลวงเชียงยืน 12 584+540 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

6 หมวดทางหลวงบานปา 11 263+400 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 
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ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

7 หมวดทางหลวงนาง่ัว 21 235+055 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

8 หมวดทางหลวงหลุมเงิน 304 255+090 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

9 หมวดทางหลวงทุงสง 41 375+450 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-129 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

10 หมวดทางหลวงสรรพยา 32 120+600 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

11 หมวดทางหลวงแมพริก 1 589+400 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอ

การสญูหายแมจะ

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

12 หมวดทางหลวงคลองขลุง 1 423+750 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-130 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

13 หมวดทางหลวงบางปะอิน 32 4+065 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

จราจรติดขัด ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

14 หมวดทางหลวงสูงเนิน 2 119+415 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนท่ีได ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

15 หมวดทางหลวงหนองก่ี 24 95+590 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-131 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

16 หมวดทางหลวงบึงสามพัน 21 140+033 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอ

การสญูหายแมจะ

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

17 หมวดทางหลวงศิขรภูมิ 226 209+120 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

18 หมวดทางหลวงบางคลา 304 89+050 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนตัวชา ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-132 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

19 หมวดทางหลวงบานฉาง 3 194+700 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

20 หมวดทางหลวงละหาน 201 102+000 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

21 หมวดทางหลวงโนนไทย 205 202+928 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-133 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

22 หมวดทางหลวงชะอำ 4 185+782 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนท่ีได ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

23 จุดพักรถเขาพลึง 11 351+560 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความเสี่ยงตอ

การสญูหายแมจะ

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนท่ีไดชา ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

24 สี่แยกเสิงสาง 224 90+500 ไมสามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได 

มีความเสี่ยงตอ

การสญูหายแมจะ

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-134 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

25 หนาท ี ่ว าการอำเภอเฉล ิมพระ

เกียรติ 

226 18+000 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

26 สี่แยกปกธงชัย 304 275+769 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เคลื่อนท่ีไดชา ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

27 สำนักงานตำรวจทางหลวงแกง

คอย 

2 15+550 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน มีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-135 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

28 ปม ปตท. เลี่ยงเมือง 340 65+540 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหาย 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

29 สถานีตำรวจทางหลวง 5 (ทาฉาง) 41 157+026 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหาย 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

30 ปอมตำรวจทางหลวงเขาเจียก 41 381+250 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลได แต

ตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหาย 

สามารถใช

เครือขาย

อินเตอรเนตของ

สำนักงานและ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ไมมรีายงาน ไมมีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-136 

 

ตารางท่ี 4.3-3(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. ผลการสำรวจขอมูลภาคสนาม สภาพการจราจร การเปดชองทางพิเศษ 

มีตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอการ

แสดงผล 

มีความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

31 ศูนยบริการทางหลวงลำตะคอง 2 85+430 สามารถติดตั้ง

หนาจอการ

แสดงผลไดทันที 

มีความปลอดภัย

และไมเสี่ยงตอ

การสญูหายหาก

ติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

ใชไดเฉพาะ

เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

จราจรรตดิขัด มีการเปดใชชองทาง

พิเศษ 

 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-137 

 

ตารางท่ี 4.3-4 แนวทางการกำหนดคะแนนเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของตำแหนงการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

หลักเกณฑการพิจารณา 
ผลการสำรวจ/ขอมูลสภาพการจราจร และการเปด

ชองทางพิเศษ 
เกณฑการใหคะแนน 

ตำแหนงท่ีจะตดิตั้งหนาจอการแสดงผล สามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลไดทันที 3 

สามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลได แตตองมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี  

2 

ไมสามารถติดตั้งหนาจอการแสดงผลได 1 

ความปลอดภัยในการติดตั้ง มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงตอการสูญหาย 3 

มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงตอการสูญหายหาก

ติดตั้งอุปกรณปองกัน 

2 

มีความเสี่ยงตอการสูญหายแมจะติดตั้งอุปกรณ

ปองกัน 

1 

ระเบบเครือขายอินเตอรเนต สามารถใชเครือขายอินเตอรเนตของสำนักงานและ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

3 

ใชไดเฉพาะเครือขายโทรศัพทเคลือ่นท่ี  2 

ไมมเีครือขายอินเตอรเนต 1 

สภาพการจราจร การจราจรตดิขัด 3 

การจราจรเคลื่อนตัวชา 2 

การจราจรเคลื่อนตัวได/ไมมีการรายงาน 1 

การเปดชองทางพิเศษ มีการเปดชองทางพิเศษ 3 

ไมมีการเปดชองทางพิเศษ 1 

 
 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-138 

 

ตารางท่ี 4.3-5 สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. คะแนนผลการสำรวจขอมลูภาคสนาม คะแนนสภาพ

การจราจร 

คะแนนการเปด

ชองทางพิเศษ 

รวมคะแนน 

ตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอ

การแสดงผล 

ความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

1 หมวดทางหลวงชุมพร 4 482+964 3 2 3 1 1 10 

2 หมวดทางหลวงพระพุทธบาท 1 136+765 2 2 3 1 1 9 

3 หมวดทางหลวงพล 2 262+870 3 2 3 1 3 12 

4 หมวดทางหลวงเขายอย 4 136+510 3 2 3 2 1 11 

5 หมวดทางหลวงเชียงยืน 12 584+540 2 2 3 1 1 9 

6 หมวดทางหลวงบานปา 11 263+400 2 2 3 1 1 9 

7 หมวดทางหลวงนาง่ัว 21 235+055 3 2 3 1 1 10 

8 หมวดทางหลวงหลุมเงิน 304 255+090 2 2 3 1 1 9 

9 หมวดทางหลวงทุงสง 41 375+450 2 2 3 1 1 9 

10 หมวดทางหลวงสรรพยา 32 120+600 2 2 3 1 1 9 

11 หมวดทางหลวงแมพริก 1 589+400 2 1 2 1 1 7 

12 หมวดทางหลวงคลองขลุง 1 423+750 2 2 3 1 1 9 

13 หมวดทางหลวงบางปะอิน 32 4+065 2 2 3 3 1 11 

14 หมวดทางหลวงสูงเนิน 2 119+415 2 2 3 1 1 9 

15 หมวดทางหลวงหนองก่ี 24 95+590 2 2 2 1 1 8 

16 หมวดทางหลวงบึงสามพัน 21 140+033 2 1 2 1 1 7 

17 หมวดทางหลวงศิขรภูมิ 226 209+120 3 2 3 1 1 10 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-139 

 

ตารางท่ี 4.3-5(ตอ) สรุปขอมูลผลการสำรวจภาคสนาม ขอมูลขอมูลสภาพการจราจร และการเปดชองการจราจรพิเศษ ในตำแหนงท่ีจะพิจารณาติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. คะแนนผลการสำรวจขอมลูภาคสนาม คะแนนสภาพ

การจราจร 

คะแนนการเปด

ชองทางพิเศษ 

รวมคะแนน 

ตำแหนงท่ีจะ

ติดต้ังหนาจอ

การแสดงผล 

ความปลอดภัย

ในการติดต้ัง 

ระเบบเครือขาย

อินเตอรเนต 

18 หมวดทางหลวงบางคลา 304 89+050 3 2 3 2 1 11 

19 หมวดทางหลวงบานฉาง 3 194+700 2 2 3 1 1 9 

20 หมวดทางหลวงละหาน 201 102+000 2 2 3 1 1 9 

21 หมวดทางหลวงโนนไทย 205 202+928 2 2 2 1 1 8 

22 หมวดทางหลวงชะอำ 4 185+782 3 2 3 1 1 10 

23 จุดพักรถเขาพลึง 11 351+560 2 1 2 2 1 8 

24 สี่แยกเสิงสาง 224 90+500 1 1 2 1 1 6 

25 หนาท ี ่ว าการอำเภอเฉล ิมพระ

เกียรติ 

226 18+000 3 2 3 1 1 10 

26 สี่แยกปกธงชัย 304 275+769 2 2 2 2 1 9 

27 สำนักงานตำรวจทางหลวงแกงคอย 2 15+550 2 2 2 1 3 10 

28 ปม ปตท. เลี่ยงเมือง 340 65+540 2 3 2 1 1 9 

29 สถานีตำรวจทางหลวง 5 (ทาฉาง) 41 157+026 2 3 3 1 1 10 

30 ปอมตำรวจทางหลวงเขาเจียก 41 381+250 2 3 3 1 1 10 

31 ศูนยบริการทางหลวงลำตะคอง 2 85+430 3 2 2 3 3 13 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-140 

 

ตารางท่ี 4.3-6 ตำแหนงท่ีผานการคัดกรองเพ่ือทำการสำรวจขอมูลภาคสนามในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. อำเภอ จังหวัด ตำแหนงท่ีต้ัง 
คะแนน

ความสำคัญ 
แผนการติดต้ัง 

1 ศูนยบริการทางหลวงลำตะคอง 2 85+430 ปากชอง นครราชสมีา ขาออก 13 แผนระยะเรงดวน 

 

 

 

 

2 หมวดทางหลวงพล 2 262+870 พล ขอนแกน ขาเขา 12 

3 หมวดทางหลวงเขายอย 4 136+510 เขายอย เพชรบุร ี ขาเขา 11 

4 หมวดทางหลวงบางปะอิน 32 4+065 บางปะอิน อยุธยา เกาะกลาง 11 

5 หมวดทางหลวงบางคลา 304 89+050 บางคลา ฉะเชิงเทรา ขาเขา 11 

6 หมวดทางหลวงนาง่ัว 21 235+055 อำเภอเมือง เพชรบูรณ ขาเขา 10 แผนระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 หมวดทางหลวงศิขรภูมิ 226 209+120 ศีขรภูม ิ สุรินทร ขาเขา 10 

8 หมวดทางหลวงชะอำ 4 185+782 ชะอำ  เพชรบุร ี ขาออก 10 

9 หมวดทางหลวงชุมพร 4 482+964 เมือง ชุมพร ขาเขา 10 

10 หมวดทางหลวงพระพุทธบาท 1 136+765 พระพุทธบาท สระบุร ี ขาออก 9 

11 หมวดทางหลวงเชียงยืน 12 584+540 เชียงยืน มหาสารคาม ขาออก 9 

12 หมวดทางหลวงบานปา 11 263+400 เมือง พิษณุโลก ขาเขา 9 

13 หมวดทางหลวงหลุมเงิน 304 255+090 ปกธงชัย นครราชสมีา ขาออก 9 

14 หมวดทางหลวงทุงสง 41 375+450 นาบอน นครศรีธรรมราช ขาออก 9 

15 หมวดทางหลวงสรรพยา 32 120+600 สรรพยา ชัยนาท เกาะกลาง 9 

16 หมวดทางหลวงคลองขลุง 1 423+750 คลองขลุง กำแพงเพชร ขาออก 9 

17 หมวดทางหลวงสูงเนิน 2 119+415 สูงเนิน นครราชสมีา ขาออก 9 

18 หมวดทางหลวงบานฉาง 3 194+700 บานฉาง ระยอง ขาเขา 9 

19 หมวดทางหลวงละหาน 201 102+000 จตุรสั ชัยภูม ิ ขาออก 9 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-141 

 

ตารางท่ี 4.3-6(ตอ) ตำแหนงท่ีผานการคัดกรองเพ่ือทำการสำรวจขอมูลภาคสนามในการติดตั้งหนาจอการแสดงผล 

ลำดับ สถานท่ี ทางหลวง กม. อำเภอ จังหวัด ตำแหนงท่ีต้ัง 
คะแนน

ความสำคัญ 
แผนการติดต้ัง 

20 หมวดทางหลวงหนองก่ี 24 95+590 หนองก่ี บุรีรัมย ขาออก 8 แผนระยะกลาง 

 

 

 

 

21 หมวดทางหลวงโนนไทย 205 202+928 โนนไทย นครราชสมีา ขาเขา 8 

22 จุดพักรถเขาพลึง 11 351+560 เมือง อุตรดิตถ ขาเขา 8 

23 หมวดทางหลวงแมพริก 1 589+400 แมพริก ลำปาง ขาออก 7 

24 หมวดทางหลวงบึงสามพัน 21 140+033 บึงสามพาน เพชรบูรณ ขาออก 7 

25 หนาท่ีวาการอำเภอเฉลิม 

พระเกียรต ิ

226 18+000 เฉลิมพระเกียต ิ นครราชสมีา ขาเขา 10 แผนระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

26 สำนักงานตำรวจทางหลวง 

แกงคอย 

2 15+550 แกงคอย สระบุร ี เกาะกลาง 10 

27 สถานีตำรวจทางหลวง 5 (ทาฉาง) 41 157+026 ทาฉาง สุราษฎรธานี ขาออก 10 

28 ปอมตำรวจทางหลวงเขาเจียก 41 381+250 เมือง พัทลุง ขาออก 10 

29 สี่แยกปกธงชัย 304 275+769 ปกธงชัย นครราชสมีา ขาเขา 9 

30 ปม ปตท. เลี่ยงเมือง 340 65+540 เมือง สุพรรณบุร ี ขาออก 9 

31 สี่แยกเสิงสาง 224 90+500 เสิงสาง นครราชสมีา ขาออก 6 
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4.4. การนำเขาและถายโอนขอมูล 

ทางที่ปรึกษานำเขาและถายโอนขอมูลจากระบบ Roadnet และระบบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูใชสามารถใชงานตอได 

ซ่ึงในสวนนำเขาและถายโอนขอมูลโปรแกรม ซ่ึงไดมีการพัฒนาไวแลว ประกอบขอมูลตางๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4.4-1 ถึง 

4.4-5 

 

 

รูปท่ี 4.4-1 ตัวอยางขอมูล MEMBER 

 

 

รูปท่ี 4.4-2 ตัวอยางขอมูล SECTION 

 

 

รูปท่ี 4.4-3 ตัวอยางขอมูล SUBSECTION 
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รูปที่ 4.4-4 ตัวอย่างข้อมูล PROVINCE 
 

 
 

รูปที่ 4.4-5 ตัวอย่างข้อมูล ROAD 
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บทท่ี 5 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกช่ันการใชงานในระบบ  
Mobile Application 

 

5. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานในระบบ Mobile 
Application 

5.1. ผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานในระบบ Mobile 

Application 

5.1.1. มาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานในระบบ Mobile 

Application ในสวนของมาตรฐานการพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถเชื ่อมโยงและอางอิงขอมูลหมายเลขทางหลวง 

หมายเลขตอนควบคุม ตลอดจนขอมูลอื่นๆ จากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดแบบอัตโนมัติตาม

เวลาจริง ประกอบดวย 

• ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ปจจุบันระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) ไดมีการพัฒนา Web Service ใน

การใหบริการขอมูลหมายเลขทางหลวง หมายเลขตอนควบคุม และชื่อตอน กม.เริ่มตน และ

กม.สิ้นสุด สำหรับหนวยงานภายใหสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวเพื่อใชในการอางอิงขอมูล

จากระบบฐานขอมูล Roadnet ไดโดยงาย และขอมูลจะเปนชุดเดียวกัน โดยวิธีการเรียกใช

งานจาก Web Service ใหผูใชงานคียขอมูลหมายเลขทางหลวงและหมายเลขตอนควบคุม

จากหนาจอบันทึกขอมูล และโปรแกรมจะทำการสงคำสั่งเพื่อคนหาขอมูลจากฐาน Roadnet 

ใหเองโดยอัตโนมัติ 

• ออกแบบตารางการเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

แกไขตารางขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ ขอมูลสภาพจราจร 

ขอมูลชองทางพิเศษ ขอมูลจุดใหบริการ ขอมูลจุดเฝาระวัง ขอมูลงานกอสรางทาง โดยเพ่ิม

ฟลดเพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลชื่อตอนท่ีไดจากระบบฐานขอมูล Roadnet   
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o ตาราง Task เก็บขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

o ตาราง service เก็บขอมูลจุดใหบริการ  

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

o ตาราง buildroute เก็บขอมูลงานกอสรางทาง 

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

o ตาราง express_detail เก็บขอมูลชองทางพิเศษ  

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

o ตาราง traffic_detail เก็บขอมูลสภาพจราจรแกไข  

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

o ตาราง checkpoint_detail เก็บขอมูลจุดเฝาระวัง  

- เพ่ิมขนาดฟลด cs_name เปน varchar(200) 

• สรางชุดคำสั่งสำหรับเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

 
WS Name: near_section 
URL 

http://roadnet2.doh.go.th/webservice/near_section 
Parameters 

?lon=100.55&lat=13.77&span=5&limit=10 
Output 
[ 
  { 
    "section_id": "10208", 
    "road_code": "0031", 
    "road_name": "ทางยกระดับดินแดง - ดอนเมือง", 
    "section_code": "0200", 
    "section_name": "ทางยกระดับดินแดง - ดอนเมือง", 
    "km_start": "0+000", 
    "km_end": "20+897", 
    "length": "20.897", 
    "district_code": "099", 
    "distance": "0.093", 
    "km_near": "0+916", 
    "revision": "1" 
  } 

รูปท่ี 5.1-1  ตัวอยางการเรียกใช Web Services 
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• ทำงานชุดคำสั่งสำหรับเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ดำเนินการเพิ่มชุดคำสั่งเพื่อจัดเก็บขอมูลอางอิงหมายเลขทางหลวง หมายเลขตอน และ 

ชื่อตอนที่ ในชุดคำสั่งที ่ใชจัดเก็บขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ ขอมูลสภาพจราจร  

ขอมูลชองทางพิเศษ ขอมูลจุดใหบริการ ขอมูลจุดเฝาระวัง ขอมูลงานกอสรางทาง ดัง

ตารางขอมูล 

 

ชุดขอมูล ชื่อตาราง ชื่อฟลด 

ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ Task route_id, cs_id, cs_name 

ขอมูลจุดใหบริการ Service route_id, cs_id, cs_name 

ขอมูลงานกอสรางทาง buildroute route_id, cs_id, cs_name 

ขอมูลชองทางพิเศษ express_detail route_id, cs_id, cs_name 

ขอมูลสภาพจราจร traffic_detail route_id, cs_id, cs_name 

ขอมูลจุดเฝาระวัง Checkpoint_detail route_id, cs_id, cs_name 

 

• จำลองชุดขอมูลเพ่ือบันทึกเขาสูระบบฐานขอมูล 

ดำเนินการจำลองขอมูลเพื่อใชในการทดสอบการทำงานของระบบ เชน ขอมูลเหตุการฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ ขอมูลสภาพจราจร ขอมูลชองทางพิเศษ  

แสดงการจำลองขอมูลท่ีท่ีใชในการทดสอบการทำงานของระบบ คำอธิบายและภาพประกอบ 

ของขอมูลแตละประเภท 
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ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-2  ตัวอยางการจำลองขอมูลท่ีใชในการทดสอบ (ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
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รูปท่ี 5.1-2(ตอ)  ตัวอยางการจำลองขอมูลท่ีใชในการทดสอบ (ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
 

โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใชจำลอง ดังนี้ 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 

o ภาพถาย 
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ขอมูลสภาพจราจร  

 

 

รูปท่ี 5.1-3  ตัวอยางการจำลองขอมูลท่ีใชในการทดสอบ (ขอมูลสภาพจราจร)  
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โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใชจำลอง ดังนี้ 

o วันท่ีเกิดเหตุ 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 

o ภาพถาย 
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ขอมูลชองทางพิเศษ  

 

 

 

รูปท่ี 5.1-4  ตัวอยางการจำลองขอมูลท่ีใชในการทดสอบ (ขอมูลชองทางพิเศษ)  
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โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใชจำลอง ดังนี้ 

o ชื่อชองทางพิเศษ 

o วันท่ี 

o เวลาเริ่มตน 

o เวลาสิ้นสุด 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 
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• พัฒนาระบบเพ่ือเรียกขอมูลจากระบบฐานขอมูลท่ีปรับปรุง 

ดำเนินการพัฒนาระบบการคนหา เรียกดู และปรับปรุงขอมูล เพื่อใหผูใชงานสามารถสืบคน

และทำการปรับปรุงขอมูลท่ีไดทำการบันทึกไปแลว  
 

 
 

รูปท่ี 5.1-8  เรียกขอมูลจากระบบฐานขอมูล 
 

การคนหาขอมูลทำไดโดยคลิ๊กที่ปุ ม “แผนที่” และปุมแวนขยายจะปรากฎฟลดเพื่อพิมพ
สถานที่ตามที่ตองการ ปุมจัดการขอมูลใชในการเพิ่มหรือแกไขขอมูล การพัฒนาโดยใช API 
ในการเรียกขอมูลจากฐาน เชน 

o การคนหาใช Service ชื่อ Search ทำงานโดยคนหาขอมูลจากชื่อสถานท่ี 

o การเรียกดูใช Service ชื่อ View ทำงานโดยเรียกดูขอมูลรายละเอียดภัยพิบัติตางๆ 

o การปรับปรุงขอมูลใช Service ชื่อ Edit_ชื่อภัยพิบัติประเภทตางๆ ทำงานโดยการเรียก

หนาปรับปรุงขอมูล 
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2) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหสามารถสนับสนุนการแสดงผล การวางแผน และการตัดสินใจ

ในการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

โดยใชชุดขอมูลพ้ืนฐานเชิงแผนท่ี (Base Map) ท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 

• เลือกชุดขอมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ (Base Map) ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับแผน

ที่ Base Map ของ Google Map และ Longdo ดังรูปดานลาง กรณีที่มีผูใชงานจำนวนมาก

แผนที่ Google Map ไมสามารถแสดงผลได ผูใชงานสามารถเลือกแสดงผล Base Map เปน

แผนท่ี Longdo ได 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-9  การเลือกชุดขอมูลพ้ืนฐานเชิงแผนท่ี (Base Map) 
 

เลือกท่ี “เมนู” จะแสดงเมนูใหเลือกแผนท่ีหรือไปท่ีหนาตางๆ 
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• ออกแบบการแสดงผลขอมูล การวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ กำหนด 

icon สำหรับแสดงผลบนแผนที่ และการแสดงขอมูลบนแผนที่ประกอบดวย สถานที่ อำเภอ 

ตำบล จังหวัด หมายเลขทางหลวง กม. รายละเอียด (ถามี)  

 

 
 

รูปท่ี 5.1-10  หนาแสดงผลขอมูล 
 

มีการแสดง icon การเกิดเหตุการภัยพิบัติ ณ สถานท่ีตางๆ บนแผนท่ีโดยมีสัญลักษณดังนี้ 
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3) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรใหมีหนาจอของผูใชงาน (User Interface) ที่ใชงานไดงายและ

สอดคลองกับความตองการ ตลอดจนสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ประกอบดวย 

• รวบรวมขอมูลสรุปการวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ  

o การนำเขาขอมูลพิกัดสามารถนำเขาไดดวยการกำหนดตำแหนงท่ีอยูปจจุบันไดจากการ

เลือกใหเครื่อง Smart Phone ดึงคาพิกัด ณ ปจจุบันได 

o การนำเขาขอมูลควรเปนการเลือกขอมูล ไมควรนำเขาดวยการคียเนื่องจากหนาจอ 

Smart Phone หรือ Tablet มีหนาจอขนาดเล็กไมสะดวกในการคียขอมูล 

o ควรเปนการนำเขาขอมูลบางสวนและนำเขารายละเอียดทาง Web Application 

ตอไป 

• กำหนดวัตถุประสงคของการทำงานแตละหนาจอ 

o หนาจอคนหาเสนทางใชในการคนหาเสนทางที่ตองไป และแสดงขอมูลเปน icon บน

แผนท่ี เชน ขอมูลภัยพิบัติ การจราจร CCTV เปนตน  

 
รูปท่ี 5.1-11  หนาเมนูหลักสำหรับผูใชงาน 
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o หนาจอแสดงขอมูลเปนการแสดงรายละเอียดของขอมูลตามท่ีผูใชงานเลือก 

 

 

รูปท่ี 5.1-12  หนาจอแสดงรายละเอียดของขอมูลตามท่ีผูใชงานเลือก 
 

o หนาจอเพิ่มขอมูลใชในกรณีที่ตองการบันทึกขอมูล เชน ขอมูลภัยพิบัติ สภาพจราจร 

จุดเฝาระวัง เปนตน 
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รูปท่ี 5.1-13  หนาจอเพ่ิมขอมูลใชในกรณีท่ีตองการบันทึกขอมูล  
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• กำหนดสวนควบคุมของระบบ  

ออกแบบสวนการควบคุมและปุมคำสั่งตางๆ ที่ใชในระบบบริหารภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน เพื่อใชในการสื่อสารกับผูใชงานใหเปนความหมายเดียวกันทั้งระบบงาน เมื่อผูใชงาน

เห็นจะสามารถเขาใจได  

 

 
 

รูปท่ี 5.1-14  หนาจอการกำหนดสวนควบคุมของระบบ 
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• เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนาจอกับระบบฐานขอมูล 

หนอจอขอมูลภัยพิบัต ิ

 

  

  
 

รูปท่ี 5.1-15  การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนาจอกับระบบฐานขอมูล (ขอมูลภัยภิบัติ)  
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รูปท่ี 5.1-15 (ตอ) การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนาจอกับระบบฐานขอมูล (ขอมูลภัยภิบัติ) 
 

หนาจอขอมูลภัยพิบัติ มีความสัมพันธกับระบบฐานขอมูล โดยมีการเชื่อมโยงกับตารางการ
เก็บขอมูลดังนี้ 

 ตาราง calamity ขอมูลภัยพิบัติ 

 ตาราง flood_event ขอมูลสถานการณน้ำทวม 

โดยความสัมพันธระหวางตารางการเก็บขอมูลมีดังนี้ 

 ตาราง calamity และ ตาราง flood_event มีความสัมพันธแบบ one to many 
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Table Name  calamity 
Description ขอมูลภัยพิบัติ 

Field Name Data Type Description Key Type 

calamityid serial รหัสขอมลู Primary key 

job_type_id integer   

calamity_type_id integer ประเภทภยัพิบัต ิ  

sdate date วันท่ีเกิดภัยพิบัต ิ  

edate date วันท่ีสิ้นสุดภัยพิบัต ิ  

shour integer ช่ัวโมงท่ีเริ่ม  

sminute integer นาทีท่ีเริ่ม  

ehour integer ช่ัวโมงท่ีสิ้นสุด  

eminute integer นาท่ีสิ้นสุด  

causes varchar สาเหตุท่ีเกิด  

damage_type_id integer ประเภทความเสียหาย  

extent_damage integer ขอบเขตความเสียหาย  

extent_unit integer หนวยความเสียหาย  

contact_us varchar( 100 ) ช่ือผูติดตอ  

note text หมายเหต ุ  

budget_traffic float8 งบประมาณฟนฟูทางหลวง  

budget_repair float8 งบประมาณฉุกเฉิน  

job_type_name varchar( 100 )   

calamity_type_name varchar( 100 ) คือคา อ่ืนๆ ลักษณะขอมูล --> 1,อัคคีภัย 1

หมายถึง สาธารณภยั อัคคีภัย คือสวนท่ีผูใชกรอก 

 

damage_type_name varchar( 100 ) ประเภทความเสียหาย  

is_active bool ยุติการรายงาน 1= ไม, 0= ใช  

kml_file varchar ช่ือไฟล format KML  
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Field Name Data Type Description Key Type 

district_code_add integer รหัสตำบล  

damtype integer   

water_damage varchar   

wayaround_file varchar ช่ือไฟลเสนทางเลี่ยง  

wayaround_name varchar ช่ือเสนทางเลี่ยง  

wayaround_xmax float8   

wayaround_ymax float8   

traffic_sch integer   

link_id text เสนทางเกิดภัยพิบัตผิาน link ใดบาง  

wayaround_detail varchar   

budget_traffic_rpt float8 DEFAULT 0 งบประมาณฟนฟูทางหลวง  

budget_repair_rpt float8 DEFAULT 0 งบประมาณฉุกเฉิน  

doc_no1 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 1  

doc_no2 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 2  

doc_no3 varchar เอกสารสงครั้งท่ี 3  

doc_date1 date วันท่ีสงเอกสารครั้งท่ี 1  

doc_date2 date วันท่ีสงเอกสารครั้งท่ี 2  

doc_date3 date วันท่ีสงเอกสารครั้งท่ี 3  

doc_send_vdr1 date วันท่ีสง VDO1  

doc_send_vdr2 date วันท่ีสง VDO2  

doc_send_vdr3 date วันท่ีสง VDO3  
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Table Name : flood_event 
Description : ขอมูลสถานการน้ำทวม 

Field Name Data Type Description Key Type 

id serial รหัสขอมลู Primary key 

calamityid integer รหัสภัยพิบัต ิ  

event_date date วันท่ีเกิดสถานการณ  

event_time float8 เวลาท่ีเกิดสถานการณ  

flood_height_in float8 ระดับน้ำขาเขา  

note text หมายเหต ุ  

modifydate timestamptz DEFAULT 
() 

เวลาท่ีเปลี่ยนแปลง  

event_datetime2 time เวลาท่ีเกิด  

traffic_stat integer สถิติการจราจร  
traffic_in integer สภาพการจราจรขาเขา 

1 ผานได, 2 ผานไดไมสะดวก, 3 ผานไมได 
 

max_traffic integer สถิติการจราจรหนาแนน  

event_datetime timestamp เวลาท่ีเกิดสถานการณ  

flood_height_out float8 ระดับน้ำขาออก  
traffic_out integer สภาพการจราจรขาออก 

1 ผานได, 2 ผานไดไมสะดวก, 3 ผานไมได 
 

 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5-22 

 

Table Name : event_file 
Description : ขอมูลไฟลภาพและ VDO เหตุการณ 

Field Name Data Type Description Key Type 

fileid serial รหัสชอมลู Primary key 

file_name varchar ช่ือไฟล  

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีใช save  

event_id integer รหัสขอมลูน้ำทวม  

file_ext varchar( 20 ) ประเภทไฟล  

file_type integer 1=รูปภาพ, 2=วีดีโอ  

file_size integer ขนาดไฟล  
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หนาจอขอมูลจราจร 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-16  การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนาจอกับระบบฐานขอมูล (ขอมูลการจราจร) 
 

หนาจอขอมูลจราจร มีความสัมพันธกับระบบฐานขอมูล โดยมีการเชื่อมโยงกับตารางการเก็บ
ขอมูลดังนี้ 

 ตาราง traffic ขอมูลการจราจร 

 ตาราง traffic_file  

โดยความสัมพันธระหวางตารางการเก็บขอมูลมีดังนี้ 

 ตาราง traffic และ traffic_file  มีความสัมพันธแบบ one to many 
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Table Name : traffic 
Description : ขอมูลการจราจร 

Field Name Data Type Description Key Type 

trafficid serial รหัสขอมลู Primary key 

is_switch_route bool  เสนทางท่ีเปลีย่น  

is_way_around bool  เสนทางโดยรอบ  

is_car_much bool  เสนทางท่ีควรไป  

is_accident bool  การเกิดอุบัตเิหตุ t=ture, f=false  

edit_time float8 เวลาแกไข  

unit_time varchar   

note varchar หมายเหต ุ  

is_stop bool  เสนทางท่ีหยุด  
adddate timestamptz DEFAULT 

now() 
เวลานำเขา  

modifydate timestamptz DEFAULT 
now() 

เวลาแกไข  

adduser integer ผูนำเขาขอมลู  

modifyuser integer ผูแกไขขอมลู  

causes varchar   
kml_file varchar DEFAU'::character 

varying 
  

accident_lat_s float8 ละติจตูท่ีเกิดเหต ุ  

accident_long_s float8 ลองจิจูตท่ีเกิดเหต ุ  

accident_detail varchar รายละเอียด  

accident_district_code integer รหัสอำเภอ  

accident_route_id varchar( 4 ) รหัสสายทางท่ีเปลี่ยน  

accident_cs_id varchar( 4 ) รหัสสายทาง  

accident_cs_name varchar ช่ือสายทาง  

accident_km float8 กม. หลักท่ีเกิดเหต ุ  

accident_sub_km varchar กม. รองท่ีเกิดเหต ุ  

accident_t_id varchar( 6 ) รหัสประเภทอุบัติเหต ุ  

is_car_low bool DEFAULT false รถชา  
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Field Name Data Type Description Key Type 

is_car_full bool DEFAULT false รถเต็มพ้ืนท่ี  

way_around_detail varchar รายละเอียดถนนโดยรอบ  
causes_other varchar DEFAULT 

''::character varying 
สาเหตุอ่ืนๆ  

district_code_add integer รหัสอำเภอ  

 
Table Name : traffic_file 
Description : ไฟลการจราจร 

Field Name Data Type Description Key Type 

fileid serial รหัสขอมลู Primary key 

file_name varchar ช่ือไฟล  

file_saved varchar ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ  

file_ext varchar( 20 ) ช่ือไฟล Extention  

file_type integer ประเภทไฟล  

file_size integer ขนาดไฟล  

trafficdetailid integer คำอธิบาย  
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หนาจอขอมูลชองทางพิเศษ 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-18  การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนาจอกับระบบฐานขอมูล (ขอมูลชองทางพิเศษ) 
 

หนาจอขอมูลชองทางพิเศษ มีความสัมพันธกับระบบฐานขอมูล โดยมีการเชื่อมโยงกับตาราง
การเก็บขอมูลดังนี้ 

 ตาราง expressway ขอมูลชองทางพิเศษ 

 ตาราง expressway_detail รายละเอียดชองทางพิเศษ 

โดยความสัมพันธระหวางตารางการเก็บขอมูลมีดังนี้ 

 ตาราง expressway และ expressway_detail มีความสัมพันธแบบ one to many 
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Table Name : expressway 
Description : ขอมูลทางพิเศษ 

Field Name Data Type Description Key Type 

expressway_id serial รหัสทาง Primary key 

expressway_name varchar ช่ือทาง  

is_stop bool DEFAULT false ture=หยดุการรายงาน,false=รายงาน  

district_code_add integer รหัสอำเภอ  

kml_file varchar ช่ือไฟล KML  

status_in integer 1=เพ่ิม, 2=ลด, 3=ไมเปลีย่นแปลง  

lane_in integer ชองทางจราจร  

laneall_in integer ชองทางจราจรท้ังหมด  

expressway_date date วันท่ีเปดชองทางดวน  

stime float8 เวลาเริ่ม  

etime float8 เวลาสิ้นสุด  

status_out integer สถานะขาออก  

lane_out integer ชองทางขาออก  

laneall_out integer ชองทางจราจรรวม 
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Table Name : expressway_detail 
Description : ขอมูลรายละเอียดชองทางพิเศษ 

Field Name Data Type Description Key Type 

expresswaydetial_id int(11) รหัสขอมลู Primary key 

km_start Double กม. เริ่มตน  

km_end Double กม. สิ้นสดุ  

cs_name Varchar (255) ช่ือสายทาง  

distance Double ระยะหาง  

district_code int(11) รหัสตำบล  

adduser int(11) ผูนำเขาขอมลู  

adddate Datetime วันท่ีนำเขาขอมูล  

modifyuser int(11) ผูแกไขขอมลู  

modifydate Datetime วันท่ีแกไขขอมูล  

route_id varchar(4) ทางหลวงหมายเลข  

cs_id varchar(4) รหัสสายทาง  

expressway_id int(11) รหัสทาง  
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5.1.2. การนำเขาขอมูล 

ที่ปรึกษาจะดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั ่นการใชงานเดิมในระบบ 

Mobile Application ในสวนของการนำเขาขอมูล ดังนี้ 

1) เพิ่มรูปแบบการนำเขาขอมูลใหครอบคลุมภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งประกอบดวย สาธารณะภัย  

14 ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท ประกอบดวย 

• ศึกษารูปแบบขอมูล สาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความมั ่นคง 4 ประเภท 

ประกอบดวย  

ประเภท ช่ือสาธารณะภัย 

สาธารณภัย 1. อุทกภัยและดินโคลนถลม  

 2. ภัยจากพายุหมุนเขตรอน  

 3. ภัยจากอัคคีภัย  

 4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

 5. ภัยจากการคมนาคมและขนสง  

 6. ภัยแลง 

 7. ภัยจากอากาศหนาว  

 8. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 

 9. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม  

 10. ภัยจากคลื่นสึนามิ  

 11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย  

 12. ภัยจากโรคแมลง สตัว ศัตรูพืชระบาด  

 13. ภัยจากโรคระบาดสตัว และสตัวนา  

 14. ภัยจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ภัยดานความมั่นคง 1. การปองกันและบรรเทาภยัดานความมั่นคง  

 2. การปองกันและระงับการกอวินาศกรรม  

 3. การปองกันและและบรรเทาภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด  

 4. การปองกันและบรรเทาภยัทางอากาศ  

 5. การปองกันและระงับการชุมนุมประทวงและกอจลาจล  
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• ออกแบบ Template การนำเขาขอมูลสาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความมั่นคง 4 

ประเภท 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-21  การออกแบบ Template การนำเขาขอมูลสาธารณภัย และภัยดานความม่ันคง 
 

• พัฒนาระบบเพื ่อเรียกนำเขาขอมูลสาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความมั ่นคง  

4 ประเภทตาม Template ท่ีออกแบบ โดยพัฒนาเว็บ API ในการเรียกขอมูลสาธารณภัยจาก

ฐานขอมูล เพ่ือนำมาใชในการบันทึกขอมูลภัยพิบัติโดยเรียกขอมูลจากตารางขอมูล  

 
Table Name  calamity_type  
Description ประเภทภัยพิบัติ 

Field Name Data Type Description Key Type 

typeid serial รหัสขอมลู Primary key 

typename varchar ช่ือประเภทภยัพิบัต ิ  

is_security integer DEFAULT 0 เปนประเภทภัยความมั่นคงหรือไม  
0=สาธารณภัย 1=ภยัความมั่นคง 
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• นำเขาขอมูลสาธารณภัย 14 ประเภท และภัยดานความม่ันคง 4 ประเภท ผานระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-22  หนานำเขาขอมูลสาธารณภัย และภัยดานความม่ันคง 
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2) ปรับปรุงรูปแบบการนำเขาขอมูลภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินใหมีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การใชงานมากขึ้น ไดแก การระบุตำแหนงของเหตุการณใหสามารถระบุไดทั้งขอมูลแบบเชิงเสนและเปนจุดขอมูล  

(ในกรณีของจุดขอมูล สามารถระบุตำแหนงของเหตุการณโดยอางอิงกับตำแหนงพิกัดของทรัพยสินทางหลวงที่เกิด

ความเสียหายจากภัยพิบัติ เชน อาคารสำนักงานตางๆ ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไมตองอางอิงกับขอมูล

หมายเลขทางหลวง) ประกอบดวย  

• ศึกษารูปแบบขอมูลตำแหนงของเหตุการณท้ังขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุดขอมูล  

การหาตำแหนงพิกัดทำไดโดย ใหเครื่องดึงคาพิกัด ณ ตำแหนงท่ีอยูปจจุบันซ่ึงเปนการใช API 

ของ Google Map ในการดึงคาพิกัด ณ ตำแหนงท่ีอยูปจจุบัน หรือใชการคนหาจากการพิมพ

ชื ่อสถานที่ลงในหนาแผนที ่ เชน กรมทางหลวง และ Application จะแสดงสถานที ่นั้น  

ใหผูใชงานทำการ Drop Pin ณ ตำแหนงที่ตองการ API จะทำการดึงคาพิกัดใหตามคำสั่งดัง

รูปท่ี 5.1-23 

 

 

รูปท่ี 5.1-23  หนาคนหาตำแหนงพิกัด ณ ตำแหนงท่ีอยูปจจุบันซ่ึงเปนการใช API ของ Google Map  
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• ออกแบบ Template การนำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณทั้งขอมูลแบบเชิงเสน และเปน

จุดขอมูล 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-24  รูปแบบขอมูลตำแหนงของเหตุการณท้ังขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุดขอมูล 
 

ผูใชงานเลือกท่ี “ระบุตำแหนงของฉัน” จะไปท่ีหนาจอแผนท่ีพรอม Point Pin บนแผนท่ีตาม

ตำแหนงท่ีอยูปจจุบัน เม่ือผูใชตกลงใชพิกัดนี้กดท่ีปุม Go ระบบจะดึงคาพิกัด ณ ท่ีอยูปจจุบัน

มาใหอัตโนมัติ 
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• พัฒนาระบบเพื่อเรียกนำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณทั้งขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุด

ขอมูลตาม Template ท่ีออกแบบไว 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-25  การเรียกนำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณท้ังขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุดขอมูล 
 

การเรียกดูขอมูลตำแหนงของเหตุการณ พัฒนาโดยใชวิธีการเรียก API จาก Google มาใช 
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• นำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณท้ังขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุดขอมูล ผานระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-26  การนำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณท้ังขอมูลแบบเชิงเสน และเปนจุดขอมูล 
 

ขั้นตอนการนำเขาขอมูลตำแหนงของเหตุการณทำได 2 วิธี 1. พิมพตำแหนงลงไปในชอง 

ละติจูด และลองจิจูด หรือ 2. ใหเครื่อง Smart Phone ระบุตำแหนงของฉัน เปนการเลือก

ระบุตำแหนงท่ียืนอยูปจจุบันของผูใชงาน 
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• ทดสอบเรียกขอมูลจากระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-27  การทดสอบเรียกขอมูลจากระบบ 
 

ข้ันตอนการทดสอบขอมูลจากระบบทำไดโดยการไปท่ีหนาแผนท่ี เลือกตำแหนงท่ีตองการจาก

การคนหาในหนาแผนที่ เมื่อแผนที่แสดง icon ภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินประเภทตางๆ 

ผูใชสามารถเลือกที่ icon บนแผนที่ที่แสดงอยูจะแสดงรายละเอียดของตำแหนงนั้นๆ ตามท่ี

เลือก 
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5.1.3. การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

ทางที่ปรึกษาดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานเดิมในระบบ 

Mobile Application ในสวนของการแสดงผลและสืบคนขอมูล ดังนี้ 

1) การแสดงผลตำแหนงการเกิดภัยพิบัติในปจจุบันและยอนหลัง โดยแยกตามประเภทของสาธารณภัย

และภัยดานความมั่นคงตางๆ บนแผนที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี ้ผู ใชสามารถเลือกเงื ่อนไขในการแสดงผลเองได เชน 

ประเภทของภัยพิบัติท่ีตองการ หรือชวงเวลาของขอมูลท่ีตองการแสดงผลยอนหลัง ประกอบดวย 

• ศึกษารูปแบบการแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 

ระบบสามารถดึงขอมูลพิกัดจากฐานขอมูล และแสดงสัญลักษณแตละประเภทภัยพิบัติตาม

สัญลักษณดังนี้ 

 

o  สัญลักษณแทนขอมูลเหตุการณภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน  

o  สัญลักษณแทนขอมูลสภาพจราจร 

o  สัญลักษณแทนขอมูลชองทางพิเศษ 

o  สัญลักษณแทนขอมูล CCTV 

o  สัญลักษณแทนขอมูลกอสรางทาง 

o  สัญลักษณแทนขอมูลจุดเฝาระวัง 

o  สัญลักษณแทนขอมูลจุดบริการประชาชน 
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• ออกแบบวิธีการแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-28  การออกแบบวิธีการแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 
 

การแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินแตละประเภทบนแผนที่จะทำการดึง

ขอมูลจากระบบฐานขอมูลท่ีเปนระบบเดียวกันกับ Web Application ในแผนท่ีจะเปนขอมูล

เพื่อการแสดงผลเทานั้นไมสามารถแกไขขอมูลได การแกไขขอมูลจะตองทำผานหนาจัดการ

ขอมูลเทานั้นซ่ึงผูใชงานจะตองทำการ Login เขาระบบกอน 
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• พัฒนาระบบเพ่ือแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-29  การพัฒนาระบบเพ่ือแสดงผลตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 

 

o การพัฒนาขอมูลงานกอสรางใช API ชื ่อ Builtroute ในการเรียกขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูลเหตุการณใช API ชื่อ Calamity ในการเรียกขอมูลจากระบบฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูลสภาพจราจรใช API ชื่อ Traffic ในการเรียกขอมูลจากระบบฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูลจุดเฝาระวังใช API ชื ่อ Checkpoint ในการเรียกขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูลชองทางพิเศษใช API ชื ่อ Express ในการเรียกขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูล CCTV ใช API ชื่อ CCTV ในการเรียกขอมูลจากระบบฐานขอมูล 

o การพัฒนาขอมูลจุดบริการทั ่วไทยใช API ชื ่อ Service ในการเรียกขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูล  
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2) สามารถสืบคนและแสดงสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ 

ตำแหนงจุดบริการทั่วไทย ตำแหนงโครงการกอสรางทั้งหมด หรืออื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการบริหารการจราจรในชวง

เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ประกอบดวย 

• ศึกษารูปแบบการแสดงผลสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทาง

พิเศษ ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับ

การบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ผูใชงานสามารถกำหนดขอมูลตน

ทาง และปลายทางที่ตองการ และทำการคนหาขอมูลระบบจะแสดงสายทาง พรอมตำแหนง

ภัยพิบัติตามสัญลักษณของแตละประเภทบนสายทางท่ีตองการไป 

• ออกแบบวิธีการแสดงผลสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทาง

พิเศษ ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับ

การบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ ออกแบบฐานขอมูลเพ่ือแสดงผล

ตำแหนงภัยพิบัติแตละประเภทบนแผนท่ี 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-30  การออกแบบวิธีการแสดงผลสายทางท่ีมีการจราจรติดขัด จุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ  

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ ท่ีจำเปน  
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• พัฒนาระบบเพื่อแสดงผลสายทางที่มีการจราจรติดขัด ตลอดจนจุดเบี่ยงการจราจร ชองทาง

พิเศษ ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับ

การบริหารการจราจรในชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

 
 

รูปท่ี 5.1-31  การพัฒนาระบบเพ่ือแสดงผลสายทางท่ีมีการจราจรติดขัด จุดเบี่ยงการจราจร ชองทางพิเศษ  

ตำแหนงจุดบริการท่ัวไทย ตำแหนงโครงการกอสรางท้ังหมด หรืออ่ืนๆ ท่ีจำเปน 

 

หนาคนหาขอมูลสถานที่ใช API ของ Google Map เพื่อเรียกขอมูล Base Map ณ สถานท่ี

ผูใชงานสงคำสั่งมา เมื่อเลือกเสนทางที่ตองการจะแสดงแผนที่พรอมสงคำสั่ง API Search 

เพื่อเรียกขอมูลภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉินในระบบมาแสดงบนแผนที่ เมื่อผูใชงานเลือก

ตำแหนงของภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพื ่อแสดงขอมูล ณ จุดนั ้นจะสงคำสั ่ง API 

ShowDetail เพ่ือแสดงขอมูลตามรูปดานบน 
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3) สามารถแสดงขอมูลรูปภาพหรือวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใชเลือก (Click) บน

แผนท่ีได ประกอบดวย 

• ศึกษารูปแบบการแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใช

เลือก (Click) บนแผนท่ี Application จะแสดงรายละเอียดขอมูลภัยพิบัติแตละประเภทตามท่ี

เลือก กรณีขอมูลมีรูปภาพประกอบจะแสดงภาพของภัยพิบัติ กรณีเปน URL CCTV  จะแสดง

วีดีโอจากกลอง CCTV ตามตำแหนงนั้น 

• ออกแบบวิธีการแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใช

เลือก (Click) บนแผนท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-32  การออกแบบวิธีการแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงท่ีผูใชเลือก 
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• พัฒนาระบบเพื่อแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงที่ผูใช

เลือก (Click) บนแผนท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 5.1-33  การพัฒนาระบบเพ่ือแสดงขอมูลรูปภาพ หรือวีดีโอของเหตุการณภัยพิบัติได ณ ตำแหนงท่ีผูใชเลือก 
 

เรียกขอมูลภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉินในระบบมาแสดงบนแผนท่ี เม่ือผูใชงานเลือกตำแหนง

ของภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพื่อแสดงขอมูล ณ จุดนั้นจะสงคำสั่ง API ShowDetail 

เพื่อแสดงขอมูลตามรูปดานบน สวนการแสดงภาพ VDO ขอมูลจะไดจาก URL ชองกลอง 

CCTV ที่ติดตั้ง ณ จุดตางๆ การทำงานของ Mobile Application ทำการเรียกใชงานเพ่ือ

แสดงผลเทานั้น 
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5.2. เอกสารอธิบายข้ันตอนการทำงานระบบ Mobile Application ที่ทำการปรับปรุง 

5.2.1. เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำงานระบบ Mobile Application ท่ีทำการปรับปรุง 

สำหรับในสวนของระบบ Mobile Application ที่ทำการปรับปรุง ประกอบดวยหนาจอของการดำเนินงาน 

พรอมท้ังข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้   

1) เม่ือผูใชเริ่มเขาสูระบบ จะปรากฏหนาจอเริ่มตนของโปรแกรม ดังแสดงในรูปท่ี 5.2-1 

 

 

รูปท่ี 5.2-1  หนาจอเริ่มตนของโปรแกรม 
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ผูใชทำการกำหนดเง่ือนไขในการแสดงผลขอมูล ดังรูปท่ี 5.2-2 และรูปท่ี 5.2-3  

 

 

รูปท่ี 5.2-2  หนาจอกรองขอมูลแสดงผล 

 

ในหนาจอจะแสดงขอมูลโดยประกอบดวยขอมูลเหตุการณ ดังนี้ (รูปท่ี 5.2-3) 

ก) ขอมูลแผนงาน เชื่อมโยงขอมูลจากระบบติดตามความกาหนาแผนงานบำรุงทาง 

ข) ขอมูลเหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ เชื ่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน 

ค) ขอมูลสภาพจราจร เชื่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ง) ขอมูลอุบัติเหตุ เชื่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

จ) ขอมูลกลอง CCTV เชื่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ฉ) ขอมูลงานกอสราง เชื่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

ช) ขอมูลชองทางพิเศษ เชื่อมโยงขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
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รูปท่ี 5.2-3  หนาจอแสดงผลขอมูล 
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2) ผูใชงานเลือกกดท่ีสัญลักษณท่ีกำหนดตำแหนงบนแผนท่ี ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูปท่ี 5.2-5 

 

 

รูปท่ี 5.2-5  หนาจอแสดงผลขอมูลรายละเอียดของตำแหนงท่ีเลือก 
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3) กรณีที่ผูใชงานเปนเจาหนาที่กรมทางหลวง ผูใชสามารถกด เพื่อเขาสูหนา Log in เขาสูระบบ ดัง

รูปท่ี 5.2-6 

 

 

รูปท่ี 5.2-6  หนา Log in เขาสูระบบ 
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4) ผูใชงานทำการกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผาน ระบบจะนำเขาสูหนาจอหลักของระบบ ดังรูปท่ี 5.2-7 

 

 

รูปท่ี 5.2-7  หนาจอหลักของระบบ 

 

ซ่ึงประกอบดวย 

• สวนของการแสดงผลขอมูลบนแผนท่ี 

• สวนของการคนหา 

• จัดการขอมูล 

• เมนู 
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เม่ือผูใชงานเลือกจัดการขอมูลจะแสดงเมนูขอมูล ดังรูปรูปท่ี 5.2-8  
 

 

รูปท่ี 5.2-8  เมนูจัดการขอมูล 
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5) การนำเขาขอมูล 

เม่ือเลือกเมนูเพ่ิมขอมูลเหตุการณจะแสดงรายการขอมูล เม่ือตองการเพ่ิมขอมูลใหเลือกท่ี “เพ่ิม” 

ดานบนขวา หรือตองการเปลี่ยนขอมูลอ่ืนใหเลือก แถบขอมูลดานบนดังรูปท่ี 5.2-9  

 

 

 
รูปท่ี 5.2-9  แสดงรายการขอมูล 
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เม่ือเลือก “เพ่ิม” จะแสดงหนาเพ่ิมขอมูลดังรูปท่ี 5.2-10 
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รูปท่ี 5.2-10  หนาจอเพ่ิมขอมูล 
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หนาจอจะแสดงฟลดขอมูลท่ีตองการใหนำเขา ตามประเภทของขอมูลภัยพิบัติ การกำหนดตำแหนง

สามารถทำไดโดยการคลิ๊กท่ี “ระบุตำแหนงของฉัน” จะเปนการกำหนดตำแหนง ณ ปจจุบันท่ีเครื่องอยู ดังรูปท่ี 5.2-11 

 

 
 

รูปท่ี 5.2-11  หนาจอคนหาตำแหนงปจจุบัน 
 

จากรูปท่ี 5.2-11 เปนการแสดงตำแหนงท่ีอยู ณ ปจจุบัน เครื่องจะดึงพิกัดตามท่ีปกหมุดไวมาใสให

ท่ีฟลดละติจูดและลองติจูด  

การแนบภาพถายใหผู ใชคลิ๊กที่เครื่องหมาย + เครื่องจะเปดหนา Gallery ใหเลือกรูปถายจาก 

Gallery หรือจากกลองถายรูปในเครื่อง ดังรูปท่ี 5.2-12 
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แสดงเมนูเลือก Gallery  
หรือจากกลองถายรูป 

หนา Gallery กลองถายรูป 

รูปท่ี 5.2-12  การแนบภาพถาย 
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5.3. ผลการดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานใหมของ

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

5.3.1. ผลการดำเนินงานการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟแวรสำหรับฟงกชั่นการใชงานใหมในระบบ 

Mobile Application 

สำหรับในสวนของระบบ Web Application ที่ทำการปรับปรุง ประกอบดวยหนาจอของการดำเนินงาน 

พรอมท้ังข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้   

1) การนำเขาขอมูล 

ที่ปรึกษาจะตองพัฒนาระบบการสื่อสารผานทางหนาจอการแสดงผล เพื่อเผยแพรขอมูลที่จำเปน

ใหกับประชาชน โดยเฉพาะขอมูลการเดินทางในชวงเทศกาลหรือชวงท่ีเกิดเหตุการณภัยพิบัติ ผานทางหนาจอแสดงผล

ตามจุดพักรถตางๆ ท่ีกรมทางหลวงจัดเตรียมไว โดยมีขอบเขตในการดำเนินงานดังนี้ 

• เพิ่มการนำเขาขอมูลที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

รวมถึงการบริหารงานจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ เชน ตำแหนงจุดเฝาระวัง 

ตำแหนงจุดใหบริการทั่วไทย (สามารถนำเขาจำนวนผูใชบริการของจุดบริการตางๆ ในแตละ

วันได) ตำแหนงของโครงการกอสรางทางและโครงการบำรุงทางของกรมทางหลวง ที่กำลัง

ดำเนินการอยูในปจจุบัน เปนตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมรายละเอียดหรือหนาจอของ

การนำเขาขอมูลใหสอดคลองกับขอมูลของตำแหนงแตละประเภท เชน สามารถรองรับการ

นำเขาท้ังในสวนของขอมูลประเภท Text และไฟลรูปภาพตางๆ ได เปนตน 

โดยท่ีปรึกษาไดทำการเพ่ิมนำเขาขอมูลดังนี้ 
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ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
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รูปท่ี 5.3-1  ตัวอยางการเพ่ิมการนำเขา (ขอมูลเหตุการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
 

โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใช ดังนี้ 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 

o ภาพถาย 
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ขอมูลสภาพจราจร  

 

 
 

รูปท่ี 5.3-2  ตัวอยางการเพ่ิมการนำเขา (ขอมูลสภาพจราจร) 

 

โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใช ดังนี้ 

o วันท่ีเกิดเหตุ 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 

o ภาพถาย 
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ขอมูลชองทางพิเศษ  

 

 

รูปท่ี 5.3-3  ตัวอยางการเพ่ิมการนำเขา (ขอมูลชองทางพิเศษ) 

 

โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีใช ดังนี้ 

o ชื่อชองทางพิเศษ 

o วันท่ี 

o เวลาเริ่มตน 

o เวลาสิ้นสุด 

o หมายเลขทางหลวง 

o ตอนควบคุม 

o ชื่อตอน 

o ยุติรายงาน 

o ตำแหนงเหตุการณ 

- ละติจูด 

- ลองติจูด 

o ภาพถาย  
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• เพิ ่มรูปแบบในการนำเขาขอมูล โดยสามารถเลือกตำแหนง (Click) ที ่จะกำหนดขอมูล

เหตุการณบนแผนท่ีได 

 

  

 
 

รูปท่ี 5.3-7  การนำเขาขอมูล 
 

ผูใชงานสามารถเลือกที่ “ระบุตำแหนงของฉัน” จะไปที่หนาจอแผนที่พรอม Point Pin บ 

นแผนที่ตามตำแหนงที่อยูปจจุบัน เมื่อผูใชตกลงใชพิกัดนี้กดที่ปุม Go ระบบจะดึงคาพิกัด  

ณ ท่ีอยูปจจุบันมาใหอัตโนมัติ 
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• เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขา

ขอมูลในลักษณะของไฟลวิดีโอของเหตุการณภัยพิบัติ หรือสภาพการจราจรชวงเทศกาลและ

วันหยุดนักขัตฤกษ ตามตำแหนงท่ีผูใชงานกำหนดได 

 

 
 

รูปท่ี 5.3-8  การเรียกขอมูลรูปภาพจากระบบ 
 

เรียกขอมูลภัยพิบัติและสถานการฉุกเฉินในระบบมาแสดงบนแผนท่ี เม่ือผูใชงานเลือกตำแหนง

ของภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพ่ือแสดงขอมูล ณ จุดนั้น 
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• ทำการเชื่อมโยงระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน เขากับกลอง CCTV ของ

กรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ผานทางระบบได 

 

 
 

รูปท่ี 5.3-9  การเรียกขอมูล CCTV จากระบบ 
 

การแสดงภาพ VDO ขอมูลจะไดจาก URL ชองกลอง CCTV ที่ติดตั้ง ณ จุดตางๆ การทำงานของ 

Mobile Application ทำการเรียกใชงานเพ่ือแสดงผลเทานั้น 
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• เพิ่มความสามารถของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถนำเขา

ขอมูลของชองทางพิเศษ และสามารถแสดงผลบนแผนท่ีไดอยางชัดเจน 

 

 
 

รูปท่ี 5.3-10  การเรียกขอมูลชองทางพิเศษจากระบบ 
 

2) การเพิ่มประสิทธืภาพการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินเพ่ือ

จัดการจราจรชวงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ 

• การคำนวณเสนทางเลี่ยง (Detour) บนสายทาง ตามฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม (สาย

ทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) เพ่ือใหผูใชทางถึงท่ีหมายตามตำแหนงเริ่มตน

และสิ้นสุดที่กำหนดจากแผนที่ใหเร็วที่สุด ตามเงื่อนไขตางๆ อาทิเชน การพิจารณาจากขอ

มูลคา AADT สภาพการจราจรที่มีการรายงานเขามาในปจจุบัน และคาสัมประสิทธิ์ความ

ขรุขระของผิวทาง (IRI) เปนตน 

• สามารถใหเจาหนาที่เปนผูกำหนดแนวเสนทางเลี่ยงเองได นอกเหนือจากการคำนวณของ

ระบบ โดยจะตองมีการจัดเตรียมแผนที่โครงขายทั้งในชวงของทางหลวงแผนดิน ทางหลวง

ชนบท และถนนระดับทองถ่ินท่ีสำคัญ เพ่ือใหเปนขอมูลในการกำหนดทางเลี่ยงดังกลาว 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5-65 

 

3) การแสดงผลและสืบคนขอมูล 

• สามารถแสดงผลขอมูลของแผนงานฉุกเฉินในอดีตและปจจุบัน โดยสามารถแสดงตำแหนงบน

แผนที่ ตลอดจนใหผูใชสืบคนแผนงานตามเงื ่อนไขตางๆ เชน เสนทางที่ไดรับงบประมาณ

ฉุกเฉิน หรือชวงเวลา (วันเดือนป) ท่ีไดรับงบประมาณ เปนตน 

• สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกลอง CCTV ของกรมทางหลวง ที่ไดดำเนินการติดตั้งไว 

โดยผูใชสามารถเลือกดูโดยเลือก (Click) บนแผนท่ีได 

 

  
 

รูปท่ี 5.3-11  การแสดงผลผานหนาจอ 

 

• สามารถติดตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการของบประมาณ 

การเห็นชอบ หรือข้ันตอนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับโครงการ 
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บทท่ี 6 

การทดสอบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
 

6. การทดสอบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

6.1. การทดสอบการใชงานระบบรวมกันระหวางผูใชงานระบบกับที่ปรึกษา (User Acceptance 

Test) 

เอกสารการทดสอบการใชงานระบบรวมกันระหวางผูใชงานระบบกับที่ปรึกษา (User Acceptance Test) จะ

เปนเอกสารท่ีแสดงผลการทดสอบระบบข้ันตอนสุดทายเพ่ือใหแนใจวา ระบบท่ีพัฒนาพรอมท่ีจะใชงานไดจริง ตรงตาม

กระบวนการทำงานท่ีออกแบบและความตองการของผูใชงานท่ีไดกำหนดไว โดยผลลัพธการทดสอบจะตองเปนไปตาม

เง่ือนไขความสมบูรณของระบบท่ีควรจะเปน และสามารถยอมรับได โดยท่ีสภาพแวดลอมในการทำ UAT (UAT/Test 

Environment) จะตองเปนสภาพแวดลอมที ่ เหมือนหรือใกลเคียงมากที ่ส ุดกับสภาพแวดของการใชงานจริง 

(Hardware/Software/Data on Production Environment) เพ่ือใหการทดสอบใกลเคียงกับการทำงานจริงมากท่ีสุด

และไดผลผลการทดสอบท่ีนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับ 

สำหรับการทดสอบระบบรวมกันระหวางผูใชงานระบบกับที่ปรึกษา ทั้งในสวนของ Web Application และ 

Mobile Application ไดดำเนินการในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังแสดงในรูปที่ 6.1-1 โดยเอกสารผลการ

ทดสอบสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 6.1-2 และ 6.1-3 ตามลำดับ  

 

  

รูปท่ี 6.1-1 การทดสอบ User Acceptance Test 
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รูปท่ี 6.1-2 เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-2 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Web Application 
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รูปท่ี 6.1-3 เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-19 

 

 

รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-20 

 

 

รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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รูปท่ี 6.1-3 (ตอ) เอกสารการทดสอบ UAT ระบบ Mobile Application 
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6.2. การทดสอบภาวะการทำงานของระบบ (Stress Test) 

เอกสารการทดสอบภาวะการทำงานของระบบ (Stress Test) จะเปนเอกสารที ่แสดงผลการทดสอบ 

ความสามารถในการทำงานของระบบในรูปแบบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น วาระบบจะสามารถรองรับได โดยไมมีการหยุด

การทำงานหรือเกิดความเสียหาย เชน ระบบสามารถรองรับจำนวนการใชงานของผูใชจำนวน 1,000 คน ในเวลา

เดียวกันไดหรือไม เมื่อถึงจุดนั้นระบบจะสามารถทำงานตอเนื่อง ไดหรือไม ระบบจะมีปญหา จะยังคงมีความเสถียร

หรือไม 

ทั้งนี้กรณีของการทดสอบ จะกำหนดใหอยูในสภาวะการจำลองเหตุการณเมื่อผูใชงานมีการเพิ่มขอมูล

เหตุการณเขาสูระบบพรอมกัน โดยเครื่องมือที่ใชทดสอบภาวะการทำงานของระบบ (Stress Test) ทางที่ปรึกษาได

เลือกใช เครื่องมือ ชื่อวา Apache JMeter ซึ่งเปน Java Application ใชสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการรองรับ

โหลดจำนวนมาก (Load Test Application) โดยมีความสามารถ ไดแก จำลอง Heavy load บนเครื ่องแมขาย 

ทดสอบความคงทนเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพทั้งหมดภายใตการจำลองการใชงาน โดยที่สวนประกอบหลักของ 

Apache JMeter มีดังนี้ 

• Test plan 

เปนสวนการทำงานหลักของ JMeter โดยสวนการทำงานตางๆ จะตองอยูภายใต Test plan และสวนนี้

สามารถ config คาตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

o User Defined Variables กำหนดในรูปแบบของ key-value เพ่ือนำคาไปใชในสวนการทำงานตางๆ 

ท่ีอยูใน Test plan นั้นๆ 

o กำหนดลำดับการทำงานของ Thread group ท่ีอยูภายใต Test plan วาทำงานอยางไร  
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รูปท่ี 6.2-1 Test plan 

 

• Thread group 

เปนสวนการทำงานแรกในแตละ Test plan เพื่อใชกำหนดจำนวนของผูใชงาน หรือ thread ที่จะถูกสราง

จาก JMeter  เพื่อทดสอบระบบตามที่กำนหดไวในพวก Controller และ Sampler ตางๆ ใน Test plan 

ซ่ึงสามารถกำหนดคาตาง ดังตอไปนี้ 

o Number of thread คือจำนวนผูใชงาน หรือ thread ท่ีตองการสราง 

o Number of thread คือจำนวนผูใชงาน หรือ thread ท่ีตองการสราง 

o Loop count คือจำนวนรอบการทำงาน 

o สามารถกำหนด Scheduler  หรือตั้งเวลาการทำงานเริ่มตนและสิ้นสุดของการทดสอบได 
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รูปท่ี 6.2-2 แสดงสวนตางๆ ของ Thread group  

 

 

รูปท่ี 6.2-3 แสดงการกำหนด Scheduler 
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• Controller 

สวนควบคุมการทดสอบตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย 2 กลุมหลัก คือ  Sampler Controller และ Logical 

controller 

o Sampler controller 

ทำหนาที ่สง request ตางๆ ไปยัง server ประกอบไปดวย HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, LDAP,  

WebService, MongoDB, JMS เปนตน 

 

 

รูปท่ี 6.2-4 Sampler controller 
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o Logic controller 

ทำหนาท่ีการจัด logic การทดสอบหรือลำดับการสง request ไปยัง server 
 

 

รูปท่ี 6.2-5 Logic controller 
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• Listener 

เปนสวนการทำงานที่รวบผลการทำงานตางๆ ของการทดสอบไว และนำมาแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน 

ตารางและกราฟ เปนตน เพ่ือใชสำหรับการวิเคราะหตอไป โดยสามารถบันทึกขอมูลอยูในรูปแบบไฟล CSV 

 

 

รูปท่ี 6.2-6 Listener 
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• Configuration element 

ในสวนนี้จะทำงานรวมกับ Sampler controller เพ่ือใหสามารถทำการแกไข เพ่ิมสิ่งตางๆ เขาไปในระหวาง

การทำงาน เชน HTTP Cokkie, HTTP Header, ขอมูลตางๆ ท่ีใชในการทดสอบ 

 

 

รูปท่ี 6.2-7 Configuration 
 

สำหรับเอกสารผลการทดสอบสภาวะการทำงานของระบบ (Stress Test)  โดยใช Apache JMeter สามารถ

แสดงไดดังรูปท่ี 6.2-8 
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รูปท่ี 6.2-8 (ตอ) เอกสารผลการทดสอบ Stress Test  
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รูปท่ี 6.2-8 (ตอ) เอกสารผลการทดสอบ Stress Test  
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รูปท่ี 6.2-8 (ตอ) เอกสารผลการทดสอบ Stress Test  
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6.3. ทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Penetration Testing) 

การทดสอบความปลอดภัยของระบบเปนการ ดวยการเจาะระบบ (Penetration Testing) แนวทางหนึ่งในการ

ปองกันและหาชองโหว (Vulnerabilities) ของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถชวยลดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นใน

ระบบ คอมพิวเตอรได โดยในโครงการนี้ ไดเลือกวิธีการทดสอบระบบ 2 วิธี ไดแก 1) Cross-Site Scripting (XSS) 

และ 2) SQL Injection มาใชในการทดสอบ ซ่ึงแนวทางและผลการทดสอบสามารถแสดงไดดังนี้  

1) การทดสอบ Cross-Site Scripting (XSS) 

เพ่ือเปนการตรวจสอบดูวามีชองโหวของ XSS จากหนาเว็บหรือไม โดยข้ันตอนการทำงานเปนดังนี้  

• ทำการตรวจสอบการเก็บขอมูลจากเว็บ 

• โปรแกรมจะตรวจสอบวาเปน method แบบใด คือ method put หรือ method get  

• กรณถีาเปน method put จะสงคำสั่ง java script ไปยัง input ของฐานขอมูล แตถาเปน method 

get จะสงคำสั่งไปท่ี URL  

• จากนั้นจะดูวาเว็บ return XSS กลับมาหรือไม  

• ถามีชองโหว XSS โปรแกรมจะทำการบันทึก แตถาไมมีก็ตองทำการเปลี่ยน คำสั่งใหมท่ีมีไปเรื่อยๆ 

2) การทดสอบ SQL Injection 

เพ่ือเปนการตรวจสอบดูวามีชองโหวของ SQL injection จากหนาเว็บหรือไม โดยข้ันตอนการทำงาน เปน

ดังนี้  

• ทำการตรวจสอบการเก็บขอมูลจากเว็บ 

• โปรแกรมจะตรวจสอบวาเปน method แบบใด method put หรือ method get  

• ถาเปน method put จะสงคำสั่ง SQL ไปยัง input ของฐานขอมูล แตถา เปน method get จะสง

คำสั่งไปท่ี URL  

• จากนั้นทำาการตรวจสอบคาจาก SQLMAP เพ่ือตรวจสอบวามีชองโหว sql injection หรือไม  

• ถามีชองโหว SQL โปรแกรมจะทำาการบันทึก แตถาไมมีระบบจะแจงวา หนาเว็บดังกลาวไมไดรับ

ผลกระทบ 

3) ผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 

สำหรับผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) ในการศึกษาครั้งนี ้ ทางที่ปรึกษาไดใช 

โปรแกรม Nmap ในการทดสอบ ซึ่งผลจากการทดสอบ ดังแสดงเอกสารในรูปที่ 6.3-1 พบวา ไมพบชอง

โหวจากการโจมตีดวย Cross-Site Scripting (XSS) และ SQL Injection   
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รูปท่ี 6.3-1 เอกสารสรุปผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 

 

 

รูปท่ี 6.3-1 (ตอ) เอกสารสรุปผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 
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รูปท่ี 6.3-1 (ตอ) เอกสารสรุปผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 

 

 

รูปท่ี 6.3-1 (ตอ) เอกสารสรุปผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 
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รูปท่ี 6.3-1 (ตอ) เอกสารสรุปผลการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 
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บทท่ี 7 

การพัฒนาระบบฮารดแวรเพ่ือรองรับระบบบริหารงานภัยพิบัติ 
และสถานการณฉุกเฉนิท่ีปรับปรุงข้ึน 

 

7. การพัฒนาระบบฮารดแวรเพื่อรองรับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
ท่ีปรับปรุงขึ้น 

จากขอกำหนดขอบแขตงานกำหนดใหทางท่ีท่ีปรึกษาจะตองดำเนินการพัฒนาระบบฮารดแวรเพ่ือรองรับระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ปรับปรุงขึ้น ทั้งในสวนของระบบควบคุมกลางซึ่งจะติดตั้งที่สวนกลาง 

(กรมทางหลวง) รวมทั้งอุปกรณการแสดงผลขอมูลที่สามารถเชื่อมตอกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน สำหรับใชเปนชองทางสื่อสารใหประชาชนรับทราบ ในพ้ืนท่ีนำรอง ไมนอยกวา 5 แหง ซ่ึงรายละเอียดของการ

จัดหาอุปกรณดังลกาวสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้  

7.1. การจัดหาอุปกรณเพื่อพัฒนาระบบฮารดแวรของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน 

ตามขอกำหนดขอบเขตงาน ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ระยะ

ที่ 2 ไดกำหนดใหที่ปรึกษาจัดหาอุปกรณการแสดงผลขอมูลที่สามารถเชื่อมตอกับระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบดวย  

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 ชุด  

2) ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 

3) เครื่องคอมพิวเตอร Workstation (จอขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

4) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 ชุด 

5) TV LCD for Display พรอมชุดขาแขวน จำนวน 5 ชุด 

สำหรับรายละเอียดอุปกรณซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะการจัดสงสามารถจัดทำเปนตารางแสดงคุณสมบัติรายละเอียดได

ดังแสดงในตารางท่ี 7.1-1 ถึง 7.1-5  
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ตารางท่ี 7.1-1 ตารางแสดงคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 ชุด 

คุณสมบัติตามขอกำหนด (TOR) คุณสมบัติของอุปกรณท่ีขอสง 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 

core) หรือดีกวา สำหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย

กวา 2.4 GHz จำนวนไมนอยกวา 2 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 

core) สำหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ

และมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐาน 2.4 GHz จำนวน 

2 หนวย 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล

แบบ 64 bit มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ไม

นอยกวา 20 MB 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล

แบบ 64 bit มีหนวยความจำแบบ Cache Memory 25 

MB 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 ขนาด 32 

GB 

• สนับสนุนการทำงาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 • สนับสนุนการทำงาน RAID 0, 1, 5 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS 

ท่ีมีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ 

ชนิด Solid State Drives หรือดกีวา และมีความจุไมนอย

กวา 450 GB จำนวนไมนอยกวา 4 หนวย 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ท่ีมี

ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที และมีความจุ 600 GB 

จำนวน 4 หนวย 

• มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 

หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย 

• มี DVD-ROM แบบติดตั้งภายใน (Internal) จำนวน 1 

หนวย 

• มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอย

กวา 2 ชอง 

• มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 4 ชอง 

• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว 

จำนวน 1 หนวย 

• มีจอภาพแบบ LED 18.5 น้ิว จำนวน 1 หนวย 

• มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 

จำนวน 2 หนวย 

• มี Power Supply แบบ Hot Swap จำนวน 2 หนวย 

• พรอมระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ข้ึน

ไป 

• พรอมระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 
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ตารางท่ี 7.1-2 ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 

คุณสมบัติตามขอกำหนด (TOR) คุณสมบัติของอุปกรณท่ีขอสง 

• เปนตู Rack ปด ขนาด 19 น้ิว 36U โดยมีความกวางไมนอย

กวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 

และความสูงไมนอยกวา 197 เซนติเมตร 

• เปนตู Rack ปด ขนาด 19 น้ิว 36U  

โดยมีความกวาง 60 เซนติเมตร ความลึก 80 เซนติเมตร  

และความสูง 197 เซนติเมตร 

• มีชองเสียบไฟฟา จำนวนไมนอยกวา 10 ชอง • มีชองเสียบไฟฟา จำนวน 10 ชอง 

• มีพัดลมสำหรับระบายความรอน  

ไมนอยกวา 2 ตัว 

• มีพัดลมสำหรับระบายความรอน 2 ตัว 
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ตารางท่ี 7.1-3 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation (จอขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

คุณสมบัติตามขอกำหนด (TOR) คุณสมบัติของอุปกรณท่ีขอสง 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 

(2 Core) จำนวน 1 หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยาง

หน่ึง หรือดีกวาดังน้ี 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 2 แกนหลัก (2 Core) 

จำนวน 1 หนวย  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing 

Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด 2 MB มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานกวา 

2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) 8 แกน 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

- 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 16 GB 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาด 16 GB 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา  

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอย

กวา 100 GB จำนวน 1 หนวย 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุ 250 GB จำนวน 1 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย • มี DVD-RW จำนวน 1 หนวย 

• มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

• มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000  Base-T จำนวน 1 ชอง 

• มีแปนพิมพและเมาส • มีแปนพิมพและเมาส 

• มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม

นอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว 

จำนวน 1 หนวย 

• มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio 600 : 1 และมี

ขนาด 23.8 น้ิว จำนวน 1 หนวย 

• ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ข้ึนไป • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 PRO 
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ตารางท่ี 7.1-4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 ชุด 

คุณสมบัติตามขอกำหนด (TOR) คุณสมบัติของอุปกรณท่ีขอสง 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 

(2 Core) จำนวน 1 หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใด

อยางหน่ึง หรือดีกวาดังน้ี 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 

(2 Core) จำนวน 1 หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใด

อยางหน่ึง หรือดีกวาดังน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing 

Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาด

ไมนอยกวา 2 MB มีความเร็วสญัญาณนาิกาพ้ืนฐาน 

2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) 8 แกน 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

- 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

• มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาด 8 GB 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอย

กวา 1 TB จำนวน 1 หนวย 

• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ 1 TB 

SSD + 128 GB SSD SATA III จำนวน 1 หนวย 

• มีจอภาพท่ีสามารถรองรบัความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 

• มีจอภาพท่ีสามารถรองรบัความละเอียด 1,366 x 768 

Pixel และมีขนาด 15.6 น้ิว 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย • มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
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ตารางท่ี 7.1.5   TV LCD 40" for Display พรอมชุดขาแขวน จำนวน 5 ชุด 

คุณสมบัติตามขอกำหนด (TOR) คุณสมบัติของอุปกรณท่ีขอสง 

TV LCD 40" for Display พรอมชุดขาแขวน  

• ขนาดจอไมนอยกวา 40 น้ิว • ขนาดจอ 55 น้ิว 

• ความละเอียดหนาจอไมนอยกวา : 

1,920×1,080 Pixels 

• ความละเอียดหนาจอ :3,840 x 2,160 Pixels 

• รองรับการเช่ือมตอสัญญาณ Internet • รองรับการเช่ือมตอสัญญาณ Internet 

• Response time นอยกวาหรือเทากับ 2.4 ms  • Response time เทากับ 1.1 ms 

• Contrast Ratio มากกวาหรือเทากับ 

8,000,000 : 1 

• Contrast Ratio infinity : 1 

• TruMotion 120/100 Hz สามารถแสดงภาพได

มากกวาหรือเทากับ 120 ภาพตอวินาที 

• Native Refresh rate 120 Hz สามารถแสดง

ภาพไดเทากับ 120 ภาพ/วินาที 

• มีโหมดประหยัดพลังงาน • มีโหมดประหยัดพลังงาน 

• ขาแขวนสามารถเคลื่อนยายไดและรองรับ

หนาจอไมนอยกวา 40 น้ิว 

• ขาแขวนสามารถเคลื่อนยายไดและรองรับ

หนาจอ 55 น้ิว 

• ขาแขวนสามารถรับน้ำหนักสูงสุดไดไมนอยกวา 

35 กิโลกรัม 

• ขาแขวนสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได 75 กิโลกรัม 
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บทท่ี 8 

กการจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณ
สำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 

 

8. การจัดทำแนวทางในการวิเคราะหหลักเกณฑการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณ
สำหรับรองรับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูท่ีจะเกิดขึ้นลวงหนา 

8.1. การศึกษาทบทวนวิธีการกำหนดวงเงินงบประมาณแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

จากการศึกษาทบทวนขั้นตอนของของการขออนุมัติของบประมาณสำหรับแผนงานฉุกเฉิน และแผนงานฟนฟู 

ซ่ึงดำเนินการอยูในปจจุบันของกรมทางหลวง สามารถแสดงเปนแผนภาพแนวทางการดำเนินงานไดดังรูปที่ 9-1 และ

มีขอกำหนดในการดำเนินงานดังนี้  

1) ใหเจาหนาที่ในพื้นที่รายงานสถานการณฉุกเฉินทันทีในระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

โดยมีการรายงานสถานที่เกิดเหตุ/สถานการณการคลี่คลาย พรอมทั้งรายงานขอมูลของสถานการณอยาง

ตอเนื่องทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. 

2) การของบประมาณตามแผนงานฉุกเฉิน และแผนงานฟนฟูผานทางระบบบริหารงานภัยพิบัต ิและ

สถานการณฉุกเฉินมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานดังนี้  

• งบประมาณแผนงานฉุกเฉิน ของงบประมาณภายใน 7 วัน หลังสถานการณยุติ 

• งบประมาณแผนงานฟนฟู ของบประมาณภายใน 15 วัน หลังสถานการณยุติ และยืนยันภายใน  

45 วัน หลังสถานการณยุติ 

3) จัดสงแบบฟอรม 1 และ 2 ภายใน 45 วัน หลังสถานการณยุติ 
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รูปท่ี 8.1-1 แนวทางการดำเนินงานของบประมาณแผนงานสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 
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8.1.1. การทบทวนหลักเกณฑการพิจารณางบประมาณสำหรับแผนงานสถานการณฉุกเฉิน 

แผนงานสถานการณฉุกเฉิน หมายถึง แผนงานเรงดวนท่ีของบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาสายทางเพ่ือให

การจราจรผานได ภายหลังจากเกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยตาง ๆ ซึ่งในการทบทวนประเภทของแผนงาน

สถานการณฉุกเฉิน ที่ปรึกษาจะรวบรวมจากสถิติของแผนงานที่มีการบันทึกเขาสูระบบบริหารงานภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน และไดความเห็นชอบจาก ศูนยฯ ภัยพิบัติ สำนักบริหารบำรุงทาง โดยตัวอยางของประเภทของ

งานท่ีไดรับความเห็นชอบในแผนงานสถานการณฉุกเฉินในชวงท่ีผานมามีดังนี้  

1) งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ พรอมทำหินท้ิงบริเวณพ้ืนสะพานท่ีเปนตอมอ 

2) งานขุดรอก หรือขุดแตงรองระบายน้ำ 

3) งานรางระบายน้ำชั่วคราว 

4) งาน Clearing and Grabbing 

5) Sand and Earth Embankment (ชั่วคราว) 

6) Earth Excavation 

7) Concrete Slope protection 

8) งาน Concrete Interceptor R.C Ditch  

9) ‘งานปรับปรงุแกไข Soft Spot 

10) ‘งานซอม Headwall and Endwall  

11) งานติดตั้งปายเตือนชั่วคราว 

12) งานติดตั้งปกหลักเขตอันตราย (เขตขาว-แดง) 

13) งานวางกระสอบทราย 

14) งานซอมแซมเครื่องสูบน้ำ 

15) งานจัดหาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาท่ีเสียหาย 

16) ขนยายวัสดุท่ีชำรุดเสียหาย  

17) คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

18) คาเชาเครื่องจักร 

19) คาแรงคนงาน 

20) คาวัสดุ 
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8.1.2. การทบทวนหลักเกณฑการพิจารณางบประมาณสำหรับแผนงานฟนฟู 

แผนงานฟนฟู หมายถึง แผนงานที่ของบประมาณสำหรับการฟนฟูสายทางหลังจากทำการซอมบำรุงตาม

แผนงานสถานการณฉุกเฉิน เพื่อใหสายทางมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานตามปกติ ซึ่งในการทบทวนประเภทของ

แผนงานฟนฟู ท่ีปรึกษาจะรวบรวมจากสถิติของแผนงานท่ีมีการบันทึกเขาสูระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน และไดความเห็นชอบจาก ศูนยฯ ภัยพิบัติ สำนักบริหารบำรุงทาง โดยตัวอยางของประเภทของงานที่ไดรับ

ความเห็นชอบในแผนงานฟนฟูในชวงท่ีผานมามีดังนี้  

1) งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ  

2) กอสราง Plain RIP - RAP 

3) งานกอสรางรางระบายน้ำถาวร (RC Ditch, New Rec Pipe Culvert, Head Wall, RC Manhole) 

4) งานปองกันการพังของตลิ่งและคันดิน (Concrete Slope Protection, Sodding, Plain RIP - RAP) 

5) ซอมแซมโครงสรางชั้นทาง (Soft Material Excavation, Earth Embankment, Select Matrial 

A, Subbase and Base Course, Asphalt Concrete Binder and Wearing)  

6) ยกระด ับโครงสร  างช ั ้นทาง (Earth Embankment, Select Matrial A, Subbase and Base 

Course, Asphalt Concrete Binder and Wearing) 

7) กอสรางปรับปรุงสะพาน โดยการขยายชวง Span 

8) กอสรางและปรับปรุงสะพาน โดยการยกรับความสูงพ้ืนสะพาน 

9) กอสราง Box Culvert 

10) บูรณะผิวทางดวยวิธี Pavement Inplace Recycling 

11) บรณะผิวทางดวยวิธีการ Overlay  

12) ซอมแซมราวกันตก 

13) Embankment Protection 

14) งานกอสรางและปรับปรุงทางเทา (Side Walk) 

15) งาน Termoplastic Plants 

16) งาน Traffic Management during Constuction 
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8.1.3. ปญหาและอุปสรรคของการงบประมาณไปใชและการจัดตั้งงบประมาณ 

ในการศึกษาทบทวนปญหาและอุปสรรคในการนำงบประมาณไปใชและการจัดตั้งงบประมาณ ทางที่ปรึกษา

ไดดำเนินการสัมภาษณเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ ซึ่งทำใหสามารถสรุปประเด็นปญหาในการบริหารจัดการแผนงาน

สถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูไดดังนี้  

1) การเสนอขอแผนงบประมาณสถานการณฉุกเฉินไมสอดคลองกับวัตถุประสงค เชน การของบประมาณ

ในการติดตั้งปายจะเปนรูปแบบของปายถาวร หรือของบประมาณในการจางเหมาดำเนินการกอสราง

ศาลาทางหลวง ทดแทนศาลาเดิมท่ีไดรับความเสียหาย เปนตน ซ่ึงจะเห็นวาไมสอดคลองกับเปาหมาย

ของการนำงบประมาณไปใช คือ การใชเพ่ือบำรุงรักษาสายทางเพ่ือใหการจราจรผานได 

2) การเสนอของบประมาณฟนฟู ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค เชน การของบประมาณเพื่อการฉาบผิว 

ซึ่งจะเห็นวาไมสอดคลองกับเปาหมายของการนำงบประมาณไปใช คือ การซอมบำรุงตามแผนงาน

สถานการณฉุกเฉิน เพ่ือใหสายทางมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานตามปกติ หรือปรับปรุงสายทางเพ่ือลด

ผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3) ในกรณีที่มีการแกไขแผนงานงบประมาณสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูโดยสำนักบริหารบำรุง

ทาง จะมีการประสานงานไปยังพื้นที่หรือแขวงทางหลวงโดยตรง ซึ่งไมผานสำนักงานทางหลวง ทำให

เม่ือเจาหนาท่ีของแขวงทางหลวงมีการเสนอแผนงานท่ีปรับแกเขามาใหม จะทำใหสำนักงานทางหลวง

เกิดความสับสนเนื่องจากอาจจะเห็นวาแผนงานนี้เคยเสนอเขามาแลว หรือมีการเสนอเขามาซ้ำซอน

หรือไม ดังนั้นจึงตองการใหระบบบริหารงานภัยพิบัติท่ีจะปรับปรุงใหม มีระบบการติดตามหรือสามารถ

แจงเตือนแผนงานท่ีมีการแกไขใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบในทุกระดับชั้น 

4) ในปจจุบันการเสนอรายละเอียดของแผนงานฟนฟูผานทางระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน เปนการเสนอแผนหรือรายการกอสรางโดยสังเขป แตไมมีการแสดงรายละเอียดการประมาณ

การเหมือนกับที่แสดงไวในแผนงานสถานการณฉุกเฉิน (รายการประมาณการและรายละเอียดการ

กอสรางจะสงมาตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2 ในลักษณะเอกสาร Hard Copy ภายใน 45 วัน หลังจาก

เหตุการณยุติ) ทำใหไมสามารถสรุปงบประมาณท่ีเสนอตามจริงจากระบบได 
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8.2. การรวบรวมสถิติงบประมาณและกิจกรรมในการบำรุงทาง 

8.2.1. การรวบรวมสถิติแยกตามแผนงานสถานการณฉุกเฉินและแผนและแผนงานฟนฟู 

จากขอมูลสถิติงบประมาณตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน และแผนงานฟนฟูที่บันทึกไวในระบบฐานขอมูล

ของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2557 ถึง ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) สามารถ

สรุปได ดังตารางที่ 8.2-1 ซึ่งจะเห็นไดวา ในป พ.ศ. 2559 มีจำนวนแผนงานแผนงานสถานการณฉุกเฉิน และแผนงาน

ฟนฟู มากที่สุด แตถาพิจารณาตามวงเงินงบประมาณ พบวา ป พ.ศ.2559 จะมีความตองการในการใชงบประมาณใน

แผนงานสถานการณฉุกเฉินมากท่ีสุด ในขณะท่ีป พ.ศ. 2560 จะมีการใชวงเงินในแผนงานฟนฟูมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 8.2-1 สถิติแผนงานฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ป พ.ศ. 
แผนงานสถานการณฉุกเฉิน แผนงานฟนฟู 

จำนวนแผนงาน วงเงิน (บาท) จำนวนแผนงาน วงเงิน (บาท) 

2557 716 133,271,163.25 551 4,068,849,800.00 
2558 573 197,337,060.30 332 4,038,351,000.00 
2559 1,038 219,494,134.60 678 4,063,617,800.00 
2560 890 179,080,380.46  486 4,117,161,813.09 
2561 992 188,063,338.00 64 483,282,300.00 

 

8.2.2. การรวบรวมสถิติแยกตามกิจกรรมการบำรุงทางในการแกไขปญหาภัยพิบัติที ่เกิดขึ ้นในแตละ

รูปแบบ 

จากขอมูลสถิติงบประมาณตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน และแผนงานฟนฟูที่บันทึกไวในระบบฐานขอมูล

ของระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน (กันยายน พ.ศ. 2560) 

สามารถสรุปแยกตามกิจกรรมที่ดำเนินการซอมบำรุงได ดังตารางที่ 8.2-2 และตารางที่ 8.2-3 ตามลำดับ โดยในสวน

ของแผนงานสถานการณฉุกเฉิน จะเห็นไดวา งบประมาณจะถูกใชไปในกิจกรรมการการซอมบำรุงดินสไลด/คันทาง 

สไลด มากที่สุด ในขณะที่แผนงานฟนฟูจะมีงบประมาณถูกใชไปเพื่อการซอมบำรุงผิวทางและโครงสรางทางชำรุด

เสียหาย มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 8.2-2 สรุปแผนงานสถานการณฉุกเฉินแยกตามกิจกรรมการซอมบำรุงทาง 

กิจกรรม 
งบประมาณแผนงานสถานการณฉุกเฉิน (บาท) 

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

ไมเสียหาย 30,291,331.77 9,485,749.60 7,740,602.69 17,780,292.05 5,860,365.60 71,158,341.71 

การซอมบำรุงความ
เสียหายประเภทอื่นๆ  

20,304,994.78 26,279,200.55 36,208,897.25 73,705,904.63 23,199,688.86 179,698,686.07 

การซอมบำรุงทางขาด 1,617,058.00 248,900.00 1,903,300.00 - - 3,769,258.00 

การซอมบำรุงดินสไลด/
คันทาง สไลด 

33,512,900.89 54,044,996.50 36,681,961.00 33,499,517.04 30,759,633.60 188,499,009.03 

การซอมบำรุงอาคาร
ระบายนำ้ชำรุดเสียหาย 
(ทอ, Box) 

7,819,457.73 3,899,452.00 3,608,796.00 4,315,910.73 12,209,554.25 31,853,170.71 

การซอมบำรุงผิวทางและ
โครงสรางทางชำรุด
เสียหาย 

50,992,019.00 10,723,379.00 5,758,140.00 76,252,809.15 16,900,636.72 160,626,983.87 

 

ตารางท่ี 8.2-3 สรุปแผนงานฟนฟูแยกตามกิจกรรมการซอมบำรุงทาง 

กิจกรรม 
งบประมาณแผนงานฟนฟู (บาท) 

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

ไมเสียหาย 2,405,040,000.00 551,562,000.00 287,330,910.00 1,106,975,178.00 1,042,310,560.00 5,393,218,648.00 

การซอมบำรุง
ความเสียหาย
ประเภทอื่นๆ  

1,701,633,836.00 1,253,648,390.00 620,099,100.00 1,502,771,900.00 891,037,208.00 5,969,190,434.00 

การซอมบำรุงทาง
ขาด 

35,000,000.00 18,265,000.00 - - - 53,265,000.00 

การซอมบำรุงดิน
สไลด/คันทาง 
สไลด 

728,529,400.00 1,525,571,300.00 797,361,000.00 1,185,804,500.00 1,585,429,000.00 5,822,695,200.00 

การซอมบำรุง
อาคารระบายน้ำ
ชำรุดเสียหาย 
(ทอ, Box) 

194,203,000.00 167,760,000.00 148,100,000.00 163,826,708.00 194,515,513.00 868,405,221.00 

การซอมบำรุงผิว
ทางและ
โครงสรางทาง
ชำรุดเสียหาย 

4,336,119,200.00 855,412,000.00 372,316,800.00 768,249,100.00 1,434,284,500.00 7,766,381,600.00 
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8.3. การรวบรวมขอมูลสถิติของปจจัยทางดานกายภาพที่จะสงผลตอระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ 

8.3.1. การรวบรวมสถิติของปริมาณน้ำฝน 

ในการรวบรวมสถิติของปริมาณน้ำฝน ท่ีปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลปริมาณฝนรายวันของสถานีวัดน้ำฝน

กรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 สถานี จำนวนทั้งสิ้น 77 สถานี โดยทำการรวบรวม ตั้งแตเริ่มเก็บขอมูล

จนถึงปจจุบัน โดยตัวอยางของขอมูลท่ีไดทำการรวบรวมดังแสดงในรูปท่ี 8.3-1   
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รูปที่ 8.3-1 ตัวอย่างข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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8.3.2. การรวบรวมสถิติปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลัก 

ในการรวบรวมสถิติของปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักหรือปริมาณน้ำทา ที่ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูล

ปริมาณทาทั้งรายวันและรายเดือน ของสถานีตรวจวัดของกรมชลประทานทั่วประเทศโดยแยกตามลุมน้ำหลัก 25  

ลุมน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 978 สถานี ดังแสดงในตารางที่ 8.3-2 โดยตัวอยางของขอมูลที่ไดทำการรวบรวมดังแสดงใน 

รูปท่ี 8.3-2 และรูปท่ี 8.3-3 ตามลำดับ  

ตารางท่ี 8.3-2 สรุปขอมูลจำนวนสถานีวัดน้ำทาท่ีไดทำการรวบรวม ในแตละลุมน้ำหลักของประเทศไทย  
 

  
รหัสลุมน้ำ ลุมน้ำหลกั จำนวนสถานีวัดน้ำทาท่ีรวบรวม (สถาน)ี 

01 ลุมน้ำสาลละวิน 40 

02 ลุมน้ำโขง 79 

03 ลุมน้ำกก 33 

04 ลุมน้ำชี 90 

05 ลุมน้ำมูล 118 

06 ลุมน้ำปง 67 

07 ลุมน้ำวัง 34 

08 ลุมน้ำยม 32 

09 ลุมน้ำนาน 76 

10 ลุมน้ำเจาพระยา 21 

11 ลุมน้ำสะแกกรัง 15 

12 ลุมน้ำปาสัก 34 

13 ลุมน้ำทาจีน 9 

14 ลุมน้ำแมกลอง 18 

15 ลุมน้ำปราจีนบุรี 22 

16 ลุมน้ำบางปะกง 11 

17 ลุมน้ำโตนเลสาป 8 

18 ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก 34 

19 ลุมน้ำเพชรบุรี 15 

20 ลุมน้ำชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ 19 

21 ลุมน้ำภาคใตฝงฝงตะวันออก 58 

22 ลุมน้ำตาป 40 

23 ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 35 

24 ลุมน้ำปตตานี 17 

25 ลุมน้ำภาคใตฝงตะวันตก 53 

รวม 978 
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รูปที่ 8.3-2 ตัวอย่างของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือน 
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รูปที่ 8.3-3 ตัวอย่างของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายวัน  
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8.3.3. การรวบรวมสถิติปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 

ในการรวบรวมสถิติของปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ ที่ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

รายเดือน ของอางเก็บน้ำขนาดใหญจากกรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทั่วประเทศ จำนวน 

34 แหง ดังแสดงในตารางท่ี 8.3-4 โดยตัวอยางของขอมูลท่ีไดทำการรวบรวมดังแสดงในรูปท่ี 8.3-5  

 

ตารางท่ี 8.3-4 อางเก็บน้ำท่ีทำการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำในอาง 

ลำดับ อางเก็บน้ำ ท่ีตั้ง (จังหวัด) 

1 อางเก็บน้ำเข่ือนภูมิพล ตาก 

2 อางเก็บน้ำเข่ือนสิริกิติ์ อุตรดิตถ 

3 อาเงเก็บน้ำเข่ือนรัชชประภา สุราษฏธานี 

4 อางเก็บน้ำเข่ือนอุบลรัตน ขอนแกน 

5 อางเก็บน้ำเข่ือนสิริธร อุบลราชธานี 

6 อางเก็บน้ำเข่ือนจุฬาภรณ ชัยภูม ิ

7 อางเก็บน้ำเข่ือนลำปาว กาฬสินธุ 

8 อางเก็บน้ำลำตะคอง นครราชสมีา 

9 อางเก็บน้ำลำแซะ นครราชสมีา 

10 อางเก็บน้ำเข่ือนคลองสียัด ฉะเชิงเทรา 

11 อางเก็บน้ำเข่ือนน้ำอูน สกลนคร 

12 อางเก็บน้ำเข่ือนหวยหลวง อุดรธานี 

13 อางเก็บน้ำเข่ือนลำนางรอง บุรีรัมย 

14 อางเก็บน้ำเข่ือนมูลบน นครราชสมีา 

15 อางเก็บน้ำเข่ือนบางลาง ยะลา 

16 อางเก็บน้ำบางพระ ชลบุร ี

17 อางเก็บน้ำมาบประชัน ชลบุร ี

18 อางเก็บน้ำหนองคอ ชลบุร ี

19 อางเก็บน้ำเข่ือนลำปลายมาศ นครราชสมีา 

20 อางเก็บน้ำดอกกราย ระยอง 

21 อางเก็บน้ำหนองปลาไหล ระยอง 

22 อางเก็บน้ำคลองใหญ ระยอง 

23 อางเก็บน้ำเข่ือนศรีนครินทร กาญจนบุร ี

24 อางเก็บน้ำเข่ือนเขาแหลม กาญจนบุร ี

25 อางเก็บน้ำแกงกระจาน เพชรบุร ี
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ตารางท่ี 8.3-4 (ตอ)  อางเก็บน้ำท่ีทำการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำในอาง 

ลำดับ อางเก็บน้ำ ท่ีตั้ง (จังหวัด) 

26 อางเก็บน้ำปราณบุรี ประจวบครีีขันธ 

27 อางเก็บน้ำบางวาด ภูเก็ต 

28 อางเก็บน้ำเข่ือนน้ำพุง สกลนคร 

29 อางเก็บน้ำเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ ลพบุร ี

30 อางเก็บน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เชียงใหม 

31 อางเก็บน้ำเข่ือนแมกวงอุดมธารา เชียงใหม 

32 อางเก็บน้ำเข่ือนขุนดานปรากการชล นครนายก 

33 อางเก็บน้ำเข่ือนกระเสียว สุพรรณบุร ี

34 อางเก็บน้ำเข่ือนแควนอยบำรุงแดน พิษณุโลก 
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รูปท่ี 8.3-5 ตัวอยางของขอมูลปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ 
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8.3.4. การรวบรวมสถิติภัยพิบัติ 

ในการรวบรวมสถิติของภัยพิบัติ ทางที่ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย  

จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางป พ.ศ. 2550-2559 ซึ่งขอมูลที่สำคัญประกอบดวย จำนวนจังหวัดที่และ

อำเภอท่ีไดรับผลกระทบ จำนวนครัวเรื่อนท่ีไดรับผลกระทบ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเสียหาย จำนวนถนนและสะพานท่ีเสียหาย 

ตลอดจนมูลคาความเสียหายรวมท่ีเกิดข้ึน ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8.3-6 
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ตารางท่ี 8.3-6 สถิติการเกิดอุทกภัยประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2550-2559 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จังหวัดประสบภัย 54 65 64 74 74 47 74 58 49 65 

อำเภอประสบภยั 394 719 683 823 844 328 721 440 241 719 

ประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบ (ครัวเรือน) 571,566 2,031,943 2,308,969 3,917,333 5,247,125 733,281 1,907,472 601,796 211,360 2,031,943 

ความเสยีหายตอพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ไร) 1,617,284 6,590,655 2,958,523 10,909,561 11,798,241 1,036,105 6,099,777 1,706,254 694,282 6,590,655 

ถนนท่ีเสียหาย(สาย) 7,202 18,389 18,661 25,986 26,613 5,566 15,224 5,145 2,018 18,389 

สะพานเสียหาย(แหง) 388 908 1,092 1,536 1,770 370 705 406 167 908 

มูลคาความเสีย (ลานบาท) 1,687.87 7,601.80 5,252.61 16,338.77 23,839.22 716.00 1,841.22 323.58 162.06 7,601.80 
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8.3.5. การรวบรวมขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง  

ในการรวบรวมขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง ที่ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลคาสัมประสิทธิ์

ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting) จากฐานขอมูลของระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(Roadnet) ซึ่งไดมีการบันทึกไวในปลาสุด (ป พ.ศ. 2558) และสามารถนำขอมูลดังกลาวมาสรุปแยกตามแขวงทาง

หลวงไดดังแสดงในตารางท่ี 8.3-7 

 

ตารางท่ี 8.3-7 ขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting)  

แขวงทางหลวง 

ระยะทางของถนนตามคา IRI 

(กม.) 
IRI 

Avg. 

ระยะทางของถนนตามคา Rutting  

(กม.) 
Rutting  

Avg. 
<2.5 

2.5 

ถึง 

3.5 

3.5 

ถึง  

5.0 

>=5.0 <10 

10 

ถึง 

15 

15 

ถึง 

20 

>=20 

ขท.กำแพงเพชร 271.45 127.16 60.96 21.75 2.65 453.69 21.61 4.25 1.75 3.99 
ขท.ตากท่ี 1 283.40 120.68 50.88 25.27 2.71 460.19 14.27 3.52 2.22 2.87 
ขท.ตากท่ี 2 (แมสอด) 253.89 125.62 69.62 53.76 4.52 474.72 17.91 4.37 5.84 5.14 
ขท.กาฬสินธุ 74.09 84.39 67.03 49.72 2.47 249.24 17.12 4.74 4.08 4.81 
ขท.มหาสารคาม 51.11 34.33 20.24 10.24 2.38 111.04 3.28 0.83 0.71 4.31 
ขท.ยโสธร 658.18 215.85 72.69 25.58 2.65 878.54 69.01 17.24 6.81 5.02 
ขท.รอยเอ็ด 459.01 146.50 53.29 18.51 2.55 615.82 45.24 11.50 4.32 4.46 
ขท.กระบ่ี 410.80 87.10 32.20 15.16 2.36 517.97 22.65 3.35 0.99 4.12 
ขท.พังงา 336.82 70.85 23.67 13.41 2.66 423.82 17.30 2.80 0.65 3.89 
ขท.ภูเก็ต 589.52 194.85 73.55 29.62 3.30 821.61 47.75 12.71 4.59 4.14 
ขท.ระนอง 188.32 43.90 17.62 6.45 2.49 243.06 9.21 2.55 1.45 1.26 
ขท.พิเศษระหวางเมือง 307.15 91.17 37.94 17.21 4.24 429.38 16.45 3.72 3.88 3.58 
ขท.พัทลุง 159.73 62.91 29.05 12.55 2.64 251.09 10.97 1.74 0.39 4.10 
ขท.สงขลาท่ี 1 160.96 70.58 39.87 27.89 3.20 279.86 14.38 2.63 2.35 4.65 
ขท.สงขลาท่ี 2  
(นาหมอม) 

30.69 12.61 5.35 2.06 2.55 49.31 1.31 0.06 0.03 4.84 

ขท.สตูล 51.05 21.37 9.74 4.39 2.42 74.84 1.62 0.16 0.11 4.63 
ขท.ตรัง 137.88 42.29 21.51 7.94 2.51 195.13 11.61 2.40 0.08 3.61 
ขท.นครศรีธรรมราชท่ี 1 324.40 117.30 50.99 25.32 2.40 483.18 26.44 6.46 1.53 4.64 
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ตารางท่ี 8.3-7(ตอ) ขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting)  

แขวงทางหลวง 

ระยะทางของถนนตามคา IRI 

(กม.) 
IRI 

Avg. 

ระยะทางของถนนตามคา Rutting  

(กม.) 
Rutting  

Avg. 
<2.5 

2.5 

ถึง 

3.5 

3.5 

ถึง  

5.0 

>=5.0 <10 

10 

ถึง 

15 

15 

ถึง 

20 

>=20 

ขท.นครศรีธรรมราชท่ี 2 
(ทุงสง) 

85.73 39.70 19.28 10.33 2.53 144.87 7.17 1.92 1.04 4.05 

ขท.สุราษฎรธานีท่ี 1 
(พุนพิน) 

359.20 126.81 57.10 26.46 3.02 528.67 31.22 6.89 2.70 4.38 

ขท.สุราษฎรธานีท่ี 2 
(กาญจนดิษฐ) 

171.74 62.79 30.08 16.73 3.13 256.82 18.56 4.45 1.50 3.71 

ขท.สุราษฎรธานีท่ี 3 
(เวียงสระ) 

60.34 17.62 6.88 3.45 2.56 83.72 3.80 0.68 0.09 4.08 

ขท.ชุมพร 264.16 93.84 35.90 15.85 2.67 384.13 19.51 4.37 1.66 2.90 
ขท.นครปฐม 174.77 86.93 38.77 16.29 3.53 289.73 19.03 5.36 1.98 3.99 
ขท.ประจวบคีรีขันธ  
(หัวหิน) 

105.77 58.03 28.13 9.14 2.82 189.16 8.37 2.27 0.64 3.11 

ขท.เพชรบุร ี 468.67 145.93 63.47 27.02 2.37 677.55 21.80 3.84 1.25 4.15 
ขท.ราชบุร ี 301.37 72.09 27.10 12.32 2.55 388.75 17.46 4.14 2.50 3.96 
ขท.สมุทรสงคราม 202.21 48.23 17.61 8.38 3.23 258.24 12.65 3.28 2.24 5.22 
ขท.กรุงเทพ 444.85 135.77 58.76 28.62 3.13 607.46 39.30 12.36 8.80 4.91 
ขท.ธนบุรี 172.97 48.18 19.61 9.40 3.39 239.29 7.95 2.11 0.73 4.79 
ขท.นครนายก 52.84 15.81 6.49 3.18 2.87 76.40 1.36 0.35 0.18 5.80 
ขท.นนทบุรี 221.71 117.78 53.73 27.11 3.48 396.29 17.14 3.98 2.77 4.35 
ขท.ปทุมธานี 92.00 53.39 27.81 16.45 3.25 175.58 9.44 2.43 2.16 6.08 
ขท.สมุทรปราการ 28.02 31.20 22.81 16.19 3.27 94.88 2.51 0.54 0.31 4.74 
ขท.สมุทรสาคร 12.90 16.25 15.20 12.13 2.63 55.38 0.78 0.18 0.15 4.95 
ขท.อยุธยา 531.37 189.76 92.48 43.96 3.15 801.44 42.18 10.50 3.35 6.11 
ขท.จันทบุรี 184.43 81.59 34.95 13.55 2.78 294.95 15.31 3.45 0.79 5.66 
ขท.ฉะเชิงเทรา 55.59 30.13 14.84 7.23 2.99 102.11 4.40 0.84 0.39 14.79 
ขท.ชลบุรีท่ี 1 264.55 124.26 98.69 47.42 3.78 510.94 16.85 4.26 2.69 6.90 
ขท.ชลบุรีท่ี 2 347.66 125.93 60.24 30.34 2.72 521.60 29.80 9.13 3.46 5.41 
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ตารางท่ี 8.3-7(ตอ) ขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting)  

แขวงทางหลวง 

ระยะทางของถนนตามคา IRI 

(กม.) 
IRI 

Avg. 

ระยะทางของถนนตามคา Rutting  

(กม.) 
Rutting  

Avg. 
<2.5 

2.5 

ถึง 

3.5 

3.5 

ถึง  

5.0 

>=5.0 <10 

10 

ถึง 

15 

15 

ถึง 

20 

>=20 

ขท.ตราด 191.54 71.17 29.16 14.29 3.02 295.85 8.43 1.55 0.22 5.65 
ขท.ระยอง 161.53 67.44 27.10 13.86 2.92 259.90 8.20 1.52 0.22 5.57 
ขท.นครสวรรคท่ี 1 161.53 67.44 27.10 13.86 2.90 259.90 8.20 1.52 0.22 3.95 
ขท.นครสวรรคท่ี 2 
(ตากฟา) 

161.53 67.44 27.10 13.86 3.24 259.90 8.20 1.52 0.22 4.18 

ขท.ลพบุรีท่ี 1 396.66 176.48 81.15 42.62 3.36 638.90 41.55 10.66 5.71 5.27 
ขท.ลพบุรีท่ี 2  
(ลำนารายณ) 

78.04 46.33 27.02 16.08 2.75 145.50 16.02 3.64 2.30 4.29 

ขท.สระบุร ี 92.46 49.45 28.20 16.90 3.50 164.70 16.28 3.64 2.30 3.60 
ขท.สิงหบุร ี 60.21 37.41 29.76 21.42 2.88 137.94 4.86 2.32 3.52 4.53 
ขท.กาญจนบุร ี 402.68 253.08 172.61 127.75 2.69 874.47 50.98 16.43 13.40 3.22 
ขท.ชัยนาท 245.53 175.47 151.31 81.80 3.26 589.09 37.83 15.43 11.03 3.81 
ขท.สุพรรณบุรีท่ี 1 244.40 177.16 157.68 77.44 2.56 615.00 25.79 9.76 5.33 3.12 
ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2  
(อูทอง) 

362.69 215.39 139.42 114.01 2.42 752.31 50.43 14.46 12.95 5.01 

ขท.อางทอง 149.81 93.09 61.57 39.52 2.59 316.02 19.77 3.97 3.29 4.44 
ขท.อุทัยธานี 231.05 112.97 82.05 55.40 2.50 390.57 46.08 24.47 20.05 3.12 
ขท.พิจิตร 231.82 104.26 54.93 36.02 2.61 375.19 39.22 8.47 3.87 4.04 
ขท.พิษณุโลกท่ี 1 353.83 173.13 99.90 62.51 2.61 508.10 71.58 26.25 83.28 2.56 
ขท.พิษณุโลกท่ี 2  
(วังทอง) 

89.19 60.61 44.75 29.73 2.51 188.95 24.42 4.12 1.39 3.90 

ขท.สุโขทัย 143.56 108.84 85.51 63.20 3.01 341.48 40.27 9.26 4.73 4.19 
ขท.อุตรดิตถท่ี 1 309.50 124.03 77.88 76.37 2.35 488.81 78.45 15.03 5.14 3.01 
ขท.อุตรดิตถท่ี 2 130.68 34.91 17.13 8.48 2.95 183.35 6.07 0.96 0.33 3.77 
ขท.เชียงใหมท่ี 1 633.25 274.37 131.78 71.05 2.87 1006.32 79.43 16.75 7.51 5.50 
ขท.เชียงใหมท่ี 2 1533.36 665.37 345.82 182.57 3.42 2500.19 160.46 45.00 20.93 3.36 
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ตารางท่ี 8.3-7(ตอ) ขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting)  

แขวงทางหลวง 

ระยะทางของถนนตามคา IRI 

(กม.) 
IRI 

Avg. 

ระยะทางของถนนตามคา Rutting  

(กม.) 
Rutting  

Avg. 
<2.5 

2.5 

ถึง 

3.5 

3.5 

ถึง  

5.0 

>=5.0 <10 

10 

ถึง 

15 

15 

ถึง 

20 

>=20 

ขท.เชียงใหมท่ี 3 770.49 257.83 124.27 61.02 3.53 1133.41 53.46 15.40 9.42 4.38 
ขท.แมฮองสอน 491.38 184.45 82.36 45.00 3.96 772.78 20.85 5.27 4.10 4.50 
ขท.ลำปางท่ี 1 262.38 95.90 32.04 18.96 3.11 395.64 9.76 2.80 1.06 3.48 
ขท.ลำปางท่ี 2 177.02 92.57 54.66 16.14 3.12 326.21 10.02 2.77 1.32 3.27 
ขท.ลำพูน 151.12 91.69 55.72 16.36 2.86 302.89 9.06 1.92 0.87 2.94 
ขท.เชียงรายท่ี 1 517.55 234.79 69.36 24.66 2.77 818.27 21.02 5.95 0.81 6.58 
ขท.เชียงรายท่ี 2 252.70 94.38 38.88 14.46 2.57 374.93 18.88 4.72 1.80 5.30 
ขท.นานท่ี 1 414.12 168.78 84.21 28.11 2.66 652.10 28.46 10.08 4.47 13.77 
ขท.นานท่ี 2 77.11 29.93 14.62 7.72 2.92 107.38 13.29 5.73 2.96 5.99 
ขท.พะเยา 250.63 83.51 30.81 11.90 2.74 359.49 13.52 2.90 0.93 5.16 
ขท.แพร 186.27 67.26 23.46 7.39 2.82 276.01 6.54 1.28 0.52 17.26 
ขท.เพชรบูรณท่ี 1 443.19 172.45 74.48 33.15 2.59 676.82 32.71 8.40 3.11 4.64 
ขท.เพชรบูรณท่ี 2  
(บึงสามพัน) 

228.44 81.94 38.52 19.05 2.73 281.87 17.48 5.37 2.00 4.92 

ขท.เลยท่ี 1 325.86 97.48 40.56 17.94 2.93 406.14 11.19 2.64 0.67 5.15 
ขท.เลยท่ี 2 (ดานซาย) 224.34 91.10 48.31 14.03 2.89 372.04 4.59 0.91 0.19 4.03 
ขท.หนองบัวลำภ ู 237.93 94.36 36.18 12.29 2.61 362.25 8.24 3.64 6.57 4.06 
ขท.นครราชสมีาท่ี 1 341.57 138.54 58.55 21.67 2.37 534.23 13.59 5.00 7.44 5.13 
ขท.นครราชสมีาท่ี 2 454.08 138.04 57.75 25.67 2.70 641.87 22.33 8.13 3.08 5.51 
ขท.นครราชสมีาท่ี 3 230.18 55.46 27.67 13.98 2.66 312.69 10.14 2.83 1.54 4.32 
ขท.บุรีรัมย 472.42 182.01 84.29 34.07 2.69 748.70 16.65 3.14 1.31 5.64 
ขท.ปราจีนบุร ี 223.95 184.22 118.27 53.29 3.91 545.86 18.93 5.84 9.08 4.99 
ขท.สระแกว  
(วัฒนานคร) 

52.14 23.69 11.96 7.33 2.47 77.10 2.45 1.04 14.51 5.55 
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ตารางท่ี 8.3-7(ตอ) ขอมูลสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวทาง (IRI) และความลึกรองลอ (Rutting)  

แขวงทางหลวง 

ระยะทางของถนนตามคา IRI 

(กม.) 
IRI 

Avg. 

ระยะทางของถนนตามคา Rutting  

(กม.) 
Rutting  

Avg. 
<2.5 

2.5 

ถึง 

3.5 

3.5 

ถึง  

5.0 

>=5.0 <10 

10 

ถึง 

15 

15 

ถึง 

20 

>=20 

ขท.ขอนแกนท่ี 1 62.39 75.96 53.70 36.46 3.69 102.71 43.48 41.50 40.82 4.39 
ขท.ขอนแกนท่ี 2 (ชุม
แพ) 

195.44 150.77 108.83 65.16 2.75 396.31 52.57 44.07 27.18 5.25 

ขท.ขอนแกนท่ี 3 (บาน
ไผ) 

112.56 54.74 39.28 20.39 2.46 219.73 4.99 1.51 0.68 6.29 

ขท.ชัยภูมิ 138.18 85.22 65.14 33.64 2.93 313.33 6.37 1.69 0.68 4.71 
ขท.อุดรธานีท่ี 1 129.71 105.72 86.34 41.95 3.08 357.66 4.98 0.71 0.31 4.45 
ขท.อุดรธานีท่ี 2 (หนอง
หาน) 

51.51 50.62 47.10 21.40 2.87 167.82 2.29 0.22 0.28 4.46 

ขท.ศรีสะเกษท่ี 1 93.71 71.47 60.62 47.29 2.74 216.58 23.38 19.45 13.66 4.59 
ขท.ศรีสะเกษท่ี 2 130.31 85.96 54.32 28.27 2.96 252.08 20.67 17.52 8.59 6.20 
ขท.สุรินทร 236.31 151.92 101.39 61.53 2.69 523.63 20.44 4.00 3.03 5.10 
ขท.อำนาจเจริญ 39.87 38.79 40.41 35.09 3.12 144.86 7.28 1.36 0.63 5.20 
ขท.อุบลราชธานีท่ี 1 15.15 31.56 41.72 36.94 2.39 112.03 8.93 2.66 1.71 6.71 
ขท.อุบลราชธานีท่ี 2 65.44 77.08 66.41 42.09 2.85 235.13 10.92 2.76 2.13 3.87 
ขท.นครพนม 107.13 101.93 74.28 37.99 2.91 302.48 13.80 2.65 2.36 3.41 
ขท.บึงกาฬ 67.49 60.89 48.84 31.76 2.72 194.01 10.96 2.35 1.66 4.41 
ขท.มุกดาหาร 123.33 84.63 58.15 21.37 2.38 281.10 4.78 1.19 0.35 5.21 
ขท.สกลนครท่ี 1 111.07 74.32 49.99 13.52 4.12 244.57 3.35 0.73 0.20 2.89 
ขท.สกลนครท่ี 2 (สวาง
แดนดิน) 

302.62 213.14 124.47 49.73 2.68 665.51 18.10 3.89 2.38 4.90 

ขท.หนองคาย 159.62 109.75 63.15 28.61 2.61 346.70 9.72 2.47 2.19 5.03 
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8.4. การวิเคราะหกิจกรรมการกอสรางที่สอดคลองกับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ในการวิเคราะหกิจกรรมการกอสรางที่สอดคลองกับแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ในขั้นแรก 

จะตองทำความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการนำงบประมาณไปเสียกอน ดังนี้ 

• แผนงานสถานการณฉุกเฉิน หมายถึง แผนงานเรงดวนที่ของบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาสาย

ทางเพ่ือใหการจราจรผานได ภายหลังจากเกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยตาง ๆ 

• แผนงานฟนฟู หมายถึง แผนงานที่ของบประมาณสำหรับการฟนฟูสายทางหลังจากทำการซอม

บำรุงตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือใหสายทางมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานตามปกติ 

โดยในการวิเคราะหวากิจกรรมการกอสรางใด สอดคลองกับการใชงบประมาณสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูนั้น เบื้องตนท่ีปรึกษาจะทำการทบทวนจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของ ไดแก  

Maintenance Manual ซ ึ ่ งจ ัดทำโดย Washington State Department of Transport และ Disaster 

Damage Aids Program Overview ซึ่งจัดทำโดย Wisconsin State Department of Transport ซึ่งไดเสนอแนะ

หลักการของของการซอมบำรุงทางในสถานการณภัยพิบัติไวดังนี้  

1) การซอมบำรุงทางฉุกเฉินในชวงภัยพิบัติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูใชทางสัญจรผานไปมาได โดยไมถูก

ตัดขาดในดานการขนสงหรือการใหความชวยเหลือ 

2) การซอมบำรุงทางฉุกเฉิน สามารถเปนกิจกรรมที่ชวยบรรเทาปญหาความรุนแรงของสถานการณ

ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนได เชน การเพ่ิมศักยภาพการระบายใหระบบายออกจากพ้ืนท่ีไดเร็วข้ึน 

3) การซอมบำรุงทางฉุกเฉิน จะตองยกระดับความปลอดภัยของผู ใช ทาง โดยอาจเปนการทำ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณบนถนน เพื่อใหผูทางสามารถสังเกตและเฝาระวังอันตรายที่อาจจะ

เกิดข้ึนได  

4) การซอมบำรุงฉุกเฉิน จะตองดำเนินการไดรวดเร็ว แมผลของการซอมบำรุงอาจจะไมสามารถใช

ถนนไดเต็มประสิทธิภาพ ดังเชนในสภาวการณปกติ 

5)  การซอมบำรุงฉุกเฉินสามารถดำเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการพังทลายของถนน โดยอาจใช

หลักของการเสริมความแข็งแรงชั่วคราว ในบริเวณท่ีคาดวาจะมีภัยพิบัติเกิดข้ึน เชน การใชเสาเข็ม

ไมเพ่ิมความแข็งแรงของคันทาง กอนท่ีระดับน้ำจะเพ่ิมสูงข้ึน เปนตน  

จากหลักการของการซอมบำรุงฉุกเฉินตามท่ีกลาวขางตน ประกอบกับการทบทวน กิจกรรมการกอสราง จาก

สถิติท่ีผานมาของแผนสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงไดรับอนุมัติ พบวา กิจกรรมท่ีมีความสอดคลอง มีดังนี้  

1) งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ พรอมทำหินท้ิงบริเวณพ้ืนสะพานท่ีเปนตอมอ 

2) งานขุดรอก หรือขุดแตงรองระบายน้ำ 

3) งานกอสรางสะพานเบลีย (Bailey Bridge) 

4) งานรางระบายน้ำชั่วคราว 
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5) งาน Clearing and Grabbing (เพ่ือรื้อถอนสิ่งกีดขวางสายทางหรือทางระบายน้ำ)  

6) Sand and Earth Embankment (ชั่วคราว) 

7) Earth Excavation  

8)  ‘งานปรับปรงุแกไข Soft Spot 

9) ‘งานซอม Headwall and Endwall  

10) งานติดตั้งปายเตือนชั่วคราว 

11) งานติดตั้งปกหลักเขตอันตราย (เขตขาว-แดง) 

12) งานวางกระสอบทราย 

13) งานซอมแซมเครื่องสูบน้ำ 

14) ขนยายวัสดุท่ีชำรุดเสียหาย  

15) คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาเชาเครื่องจักร คาแรงคนงาน และคาวัสดุ 

สำหรับในสวนของแผนงานฟนฟูซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อซอมบำรุงตามแผนงานสถานการณฉุกเฉิน เพื่อใหสาย

ทางมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานตามปกตินั้น หากพิจารณาจากบทความทางวิชาการตามท่ีกลาวขางตน สามารถท่ีจะ

เพิ่มวัตถุประสงค ของการปรับปรุงสายทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกัน และลดความเสียของสหากเกิดเหตุการณ

ภัยพิบัติในลักษณะเชนเดียวกับท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หรืออาจกลาวไดวา นอกจากจะเปนการซอมบำรุงเพ่ือใหใชงานได

ตามปกติแลว ยังสามารถเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดในอนาคตไดอีกดวย  

จากหลักการของการซอมบำรุงเพื่อการฟนฟูสายทางตามที่กลาวขางตน ประกอบกับการทบทวน กิจกรรม

การกอสราง จากสถิติท่ีผานมาของแผนงานฟนฟู พบวา กิจกรรมท่ีมีความสอดคลอง ดังนี้ 

1) งาน Earth Excavation  

2) งาน Clearing and Grabbing  

3) งานกอสรางรางระบายน้ำถาวร (RC Ditch, New Rec Pipe Culvert, Head Wall, RC 

Manhole) 

4) งานปองกันการพังของตลิ่งและคันดิน (Concrete Slope Protection, Sodding, Plain RIP - 

RAP) 

5) ซอมแซมโครงสรางชั้นทาง (Soft Material Excavation, Earth Embankment, Select Matrial 

A, Subbase and Base Course, Asphalt Concrete Binder and Wearing)  

6) งานซอมแซมผิวทางคอนกรีต  

7) ยกระดับโครงสรางชั้นทาง (Earth Embankment, Select Matrial A, Subbase and Base 

Course, Asphalt Concrete Binder and Wearing) 
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8) กอสรางปรับปรุงสะพาน โดยการขยายชวง Span 

9) กอสรางและปรับปรุงสะพาน โดยการยกรับความสูงพ้ืนสะพาน 

10) กอสราง/ขยาย Box Culvert 

11) บูรณะผิวทางดวยวิธี Pavement Inplace Recycling 

12) การซอมแซมราวกันตก ปายและเครื่องหมายจราจร 

13) Embankment Protection 

14) งานกอสรางและปรับปรุงทางเทา (Side Walk) 

15) งาน Termoplastic Plants 

16) งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ  

17) งานกอสรางกำแพงปองกันตลิ่ง 

18) กอสราง Plain RIP – RAP 

19) งาน Traffic Management during Constuction 
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8.5. การเสนอแนะหลักเกณฑการนำงบประมาณไปใชในแผนงานสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู 

ในการเสนอแนะหลักเกณฑการนำงบประมาณไปใชในแผนงานสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟ นฟู  

ในเบื้องตนท่ีปรึกษาจะพิจารณาหลักเกณฑตามวัตถุประสงคของการบำรุงทางในชวงสถานการณภัยพิบัติ และการซอม

บำรุงทางภายหลังจากภัยพิบัติ ตามขอเสนอแนะจากเอกสารทางวิชาการ Maintenance Manual ซึ่งจัดทำโดย 

Washington State Department of Transport และ Disaster Damage Aids Program Overview ซึ่งจัดทำโดย 

Wisconsin State Department of Transport ดังนี้ 
 

เกณฑการพิจารณา กิจกรรมท่ีสอดคลอง 

แผนงานสถานการณฉุกเฉิน 

การซอมบำรุงเพ่ือใหการจราจรผานไดไมถูกตัดขาด • งานกอสรางสะพานเบลีย (Bailey Bridge) 

• งาน Clearing and Grabbing (เพ่ือรื้อถอนสิ่งกีดขวางสาย

ทางหรือทางระบายน้ำ)  

• Sand and Earth Embankment (ช่ัวคราว) 

• Earth Excavation  

• ขนยายวัสดุท่ีชำรดุเสียหาย  

• คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเชา

เครื่องจักร คาแรงคนงาน และคาวัสด ุ

การซอมบำรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทา
ความรุนแรงของปญหา 

• งานขุดรอก หรือขุดแตงรองระบายน้ำ 

• งานรางระบายน้ำช่ัวคราว 

• งานวางกระสอบทราย 

• งานซอมแซมเครื่องสูบน้ำ 

• คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเชา

เครื่องจักร คาแรงคนงาน และคาวัสด ุ

การยกระดับความปลอดภัยของผูใชทางชวงภัยพิบัติ • งานปรับปรุงแกไข Soft Spot 

• งานติดตั้งปายเตือนช่ัวคราว 

• งานติดตั้งปกหลักเขตอันตราย (เขตขาว-แดง) 

• คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเชา

เครื่องจักร คาแรงคนงาน และคาวัสด ุ
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 เกณฑการพิจารณา กิจกรรมท่ีสอดคลอง 

แผนงานสถานการณฉุกเฉิน 

การซอมบำรุงเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ิมเตมิหรือ
ขยายวงกวางข้ึน  

• งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ พรอมทำหินท้ิง

บริเวณพ้ืนสะพานท่ีเปนตอมอ 

• งานซอม Headwall and Endwall 

• คาใชจายในการดำเนินงาน ไดแก คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเชา

เครื่องจักร คาแรงคนงาน และคาวัสด ุ

แผนงานฟนฟู 

งานซอมบำรุงเพ่ือคืนสูสภาพปกต ิ • งาน Earth Excavation  

• งาน Clearing and Grabbing  

• ซอมแซมโครงสรางช้ันทาง (Soft Material Excavation, 

Earth Embankment, Select Matrial A, Subbase and 

Base Course, Asphalt Concrete Binder and 

Wearing)  

• งานซอมแซมผิวทางคอนกรตี  

• บูรณะผิวทางดวยวิธี Pavement Inplace Recycling 

• การซอมแซมราวกันตก ปายและเครื่องหมายจราจร 

• งานกอสรางและปรับปรุงทางเทา (Side Walk) 

• งาน Termoplastic Plants 

• งาน Traffic Management during Constuction 

การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต • งานกอสรางรางระบายน้ำถาวร (RC Ditch, New Rec 

Pipe Culvert, Head Wall, RC Manhole) 

• งานปองกันการพังของตลิ่งและคันดิน (Concrete Slope 

Protection, Sodding, Plain RIP - RAP) 

• กอสราง Plain RIP – RAP 

• งานวางกลอง Grabian ปองกันน้ำเซาะ  

• งานกอสรางกำแพงปองกันตลิ่ง 
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เกณฑการพิจารณา กิจกรรมท่ีสอดคลอง 

แผนงานฟนฟู 

การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(ตอ) 

• กอสราง/ขยาย Box Culvert 

• กอสรางปรับปรุงสะพาน โดยการขยายชวง Span 

• กอสรางและปรับปรุงสะพาน โดยการยกรับความสูงพ้ืน

สะพาน 

• Embankment Protection 

• งานยกระดับโครงสรางช้ันทาง (Earth Embankment, 

Select Matrial A, Subbase and Base Course, 

Asphalt Concrete Binder and Wearing) 
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8.6. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางดานกายภาพและวงเงินงบประมาณตามแผน

สถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

8.6.1. ทฤษฏี และหลักเกณฑทางดานสถิติท่ีนำมาใชในการวิเคราะหความสัมพันธ 

สำหรับการดำเนินงานในสวนของการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางดานกายภาพและวงเงิน

งบประมาณตามแผนสภานกรฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูซึง จะเปนการนำเสนอทฤษฏีทางสถิติท่ีจะนำมาใชวิเคราะหซ่ึง

ไดแก ทฤษฏีการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การวิเคราะหการถดถอยเปนกระบวนการทางสถิติเพ่ือใหไดสมการถดถอยสําหรับทํานายปรากฏการณตาง ๆ 

สิ่งทีถูกทํานายเรียกวาตัวแปรเกณฑหรือตัวแปรตาม ตัวแปรทํานายคือ ตัวแปรอิสระ ในกระบวนการนี้ตัวแปรตามหรือ

ตัวแปรเกณฑจะมีเพียงตัวเดียว สวนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานายจะมีกี่ตัวก็ได  ถาหากมีตัวเดียว จะเรียกวาการ

ถดถอยอยางง าย (Simple regression) หากมีต ั ้งแต 2 ตัวขึ ้นไป จะเร ียกวา การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression) 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระหรือตัวแปรตนท่ีทำหนาท่ีพยากรณตั้งแต  2  ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว  เชน  ตองการพยากรณผลการ

เรียนของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร ( Y )  โดยใชตัวพยากรณ 3 ตัว  ประกอบดวย ความสนใจของผูเรียน ( 1X )  

ความรูพื้นฐานของผูเรียน ( 2X )  และคุณภาพการสอนของผูสอน ( 3X )  เปนตน ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

นั้นจะตองหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation coefficient) เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนจำนวนท้ัง 3 ตัว กับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันเชนใด  สำหรับการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณจะตองหาสมการถดถอยเพื่อใชในการพยากรณของตัวแปรตาม ( Y )  และหาคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานรวมทั้งหาคาสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation) เพื่อหาความสัมพันธเชิงเสนตรงที่เปนไปไดสูงสุด

ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 
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รูปแบบการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ถามีตัวแปรอิสระ k ตัว 
1 2,( , ..., )kX X X  ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y โดยที่ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน 

จะไดสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวาง Y และ 
1 2,, ..., kX X X  ดังนี้ 

 

 
0 1 1 2 2 ...i i i k ik iY X X Xβ β β β ε= + + + + +    ,    i = 1,2,…,n 

 

 เม่ือ iY    คือ  ตัวแปรตาม 

 
1 2, , ...,i i ikX X X  คือ  ตัวแปรอิสระ 

 
0 1, , ..., kβ β β   คือ  สัมประสิทธิ์การถดถอย 

 iε    คือ  ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกต i 

β β β1 2, , ........, k
เปนสัมประสิทธการถดถอยเชิงสวน (Partial regression coefficient) โดยที่ β i

 เปนคาท่ี

แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y  เมื่อตัวแปรอิสระ iX  เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย โดยที่ตัวแปร

อิสระ X  ตัวอื่น ๆ มีคาคงที่ เชน ถา 1X  เปลี่ยนไป 1   หนวย คา Y   จะเปลี่ยนไป β1
  หนวย โดยท่ี 

2 3, , ....., kX X X  มีคาคงท่ี 

การตรวจสอบและเง่ือนไขของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

1) ความคลาดเคลื่อน e เปนตัวแปรท่ีมีการแจกแจงปกติ 

2) คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนย นั่นคือ ( ) = 0E e    

3) คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงท่ีท่ีไมทราบคา ( ) σ= 2V e   

4) 
ie  และ 

je  เปนอิสระตอกัน ; ≠i j  นั่นคือ Covariance ( ) =, 0i je e   

5) ตัวแปรอิสระ 
iX   และ 

jX  ตองเปนอิสระกัน  

การประมาณคาพารามิเตอรของสมการถดถอยพหุคูณ  

จะประมาณคา 0 1, , ..., kβ β β  ซึ่งเปนพารามิเตอรที่ไมทราบคาของสมการถดถอย  โดยใชขอมูลของตัวอยาง  

ดังนี้ 

ใหสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณของตัวอยาง (หรือท่ีประมาณ) ท่ีมีตัวแปรอิสระ k ตัว  คือ 

 

    𝑌𝑌� = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2+. . . +𝑏𝑏𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘  
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เมื่อ 𝑌𝑌� คือ คาประมาณเฉลี่ยของ Y ซึ่งกำหนด 1 2,, ..., kX X X  มาให  หรือ 𝑌𝑌� คือ คาประมาณของคาของ 

1 2(X , X , ..., X )Y kµ   

 0b  คือ คาประมาณของ  0β   

 jb  คือ คาประมาณของ jβ   

ความคลาดเคลื่อนของตัวอยาง เขียนแทนดวย ie  กำหนดโดย 

 0 1 1 2 2[b b X b X ... b X ]i i i i k ike Y= − + + + +  ,    i = 1,2,…,n 

เรียก ie  วา สวนเหลือ (residual) 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน อาจเรียกแบบสั้น ๆ วา “Standard error” หรือตัวยอ  SE  หรือชื่อเต็มวา  

Standard error of sample mean (SEM) ซึ ่งช ื ่อเต็มก็ค ือ  Standard deviation of (many) sample 

means  หมายถึง  คาที ่แสดงวาโดยเฉลี ่ยแลวคาเฉลี ่ยของตัวอยางแตละตัวแตกตางจากคาเฉลี ่ยของ

ประชากรมากนอยเพียงใด  โดยคำนวณจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารดวย รากท่ีสองของขนาดตัวอยาง 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  มีหลักการมาจากการสุมตัวอยางจากประชากรหนึ่งประชากรที่มีขนาดกลุม

ประชากรเทากับ  N  แลวสุมตัวอยางมาจำนวน k ตัวอยาง เรียกวา  “Repeated sampling”  นำแตละ

ตัวอยางมาหาคาเฉลี่ย ( X )  เรียกวา  “ คาเฉลี่ยของคาเฉลี ่ยของตัวอยาง ” (Mean of the sampling 

means) แลวนำคาเฉลี่ยของทุกกลุมตัวอยาง  มาสรางกราฟ  Sampling distribution  เพ่ือศึกษาความกวาง

แคบของฐานกราฟหรือคุณสมบัติการกระจาย ซึ่งการกระจายนี้เรียกวา  Distribution of sample means  

คาการกระจายของมันเรียกวา  Standard error (SE) นั่นเอง คุณสมบัติของการกระจายนี้นำไปใชประโยชน

ในวิธีการของสถิติอางอิงทั้งกรณีการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน (ถากลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก คา

คลาดเคลื่อนก็มีคาสูง  ในทางตรงกันขาม  ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ  คาคลาดเคลื่อนก็มีคาต่ำ)  

การหาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ประกอบดวย 

1) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  (Standard  error of  estimate) เขียนแทนดวยตัว

ยอ . .estS E  เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนที่เหลือของ (
ib )  การที่คะแนนสอบจริง ( Y )  คะแนน

พยากรณ (Y ′ )  ไมเทากันแสดงวามีความคลาดเคลื่อนแตกตางกันมาก  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ ( . .estS E ) ก็จะมีคามากถาใกลเคียงกันก็มีคานอย   

2) การคำนวณคาความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ ์การถดถอย(Standard  error of  

bcoefficients) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย เขียนแทนดวยตัวยอ . .biS E  

เปนคาท่ีสามารถคำนวณไดหลายวิธี  
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การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การถดถอย 

การทดสอบสัมประสิทธิ์ 
jβ  ของตัวแปรอิสระ 

jX  เปนการทดสอบที่ชวยตรวจสอบคุณคาของตัวแปรอิสระ

แตละตัวที่อยูในรูปแบบการถดถอย โดยการทดสอบวาตัวแปรอิสระตัวใดบางที่มีความสัมพัธกับตัวแปรตาม 

Y   

1) การทดสอบ 0 0β =   

เปนการทดสอบวาระยะการตัดแกน Y แตกตางจากศูนยหรือไม โดยตั้งสมมติฐาน 
  0 0: 0H β =   
  0 0: 0H β ≠  

สถิติสำหรับการทดสอบ คือ  

  
0

0 0

2

12.... 00.b Y k

b b
t

S S C
= =   

การแจกแจง t   มีองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 1n k− −  จะปฏิเสธ 
0H  ถา     ถาปฏิเสธ 

0H  

การแสดงวาระยะตัดแกน Y  ไมเทากับศูนย 

2) การทดสอบ 0jβ =   

การทดสอบ , 1,2, ....,j j kβ =  เปนการทดสอบวาตัวแปรอิสระ 
jX  แตละตัวมีความสัมพันธกับ Y  

หรือไมโดยกำหนดัวแปรอิสระอื่นๆ ที่เหลือมีคาคงที่ หรือเปนการยืนยันวาการเพิ่มตัวแปรอิสระ 
jX  

จะทำใหเพิ่มอำนาจใหกับสมการถดถอยหรือไม ขณะที่มีตัวแปรอิสระอื่นๆ อยูในสมการถดถอยแลว 

โดยตั้งสมติฐาน 

   0 0: 0H β =     

     0 1: 0H β ≠   

สถิติสำหรับการทดสอบ คือ  

  
2

12.... .

j j

bj Y k jj

b b
t

S S C
= =   

จะปฏิเสธ 
0H   ถา 

, 1
2

n k
t t∝

− −
>  ถาจะปฎิเสธ

0H  แสดงวา 
jX  มีกับ Y   หรือการเปลี่ยนแปลงของ 

jX  

มีอิทธิพลตอคา Y สมควรท่ี 
jX จะอยูในสมการถดถอย 
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สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Coefficient of multiple determination) 

การแบงสวนผลบวกกำลังสองในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เหมือนกันกับการวิเคราะหการถดถอยอยาง

งาย กลาวคือ ผลบวกทั้งหมดของเบี่ยงเบนกำลังสองของตัวแปร Y จากคาเฉลี่ย Y   หรือ Total sum of 

squared deviation เขียนแทนดวย SST ถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ Sum of squared due fo regression  

เขียนแทนดวย SSR และ Sum of squared  fo regression หรือ Deviation due fo error เขียนแทนดวย 

SSE นั่นคือ 
� (Yi − 𝑌𝑌1� )2 = �(𝑌𝑌� − 𝑌𝑌)2 +�(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌1)�2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 

SST  มีองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 1n−   SSR  มีองศาแหงความเปนอิสระเทากับ k 

SSE  มีองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 1n k− −  และสวนแบงขององศาแหงความเปนอิสระ ดังนี้  

(𝑛𝑛 − 1) = (𝑘𝑘) + (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1) 

 

เชนเดียวกับกรณีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของการถดถอยพหุคูณ เทากับ 

อัตราสวนระหวาง SSR และ SST นั้นคือ 

𝑆𝑆2 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

= 1 −
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

 

การคำนวณหาคา  2R   

จากการแบงสวนผลบวกกำลังสอง 

          SST SSR SSE= +   

 

หรือ   ∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌1� )2 = ∑(𝑌𝑌� − 𝑌𝑌)2 + ∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌1)�2  

    ∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌1)2 = ∑𝑌𝑌2 − (∑𝑌𝑌)2

𝑛𝑛
= 𝑌𝑌 ′𝑌𝑌 − (∑𝑌𝑌)2

𝑛𝑛
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  

จาก  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑌𝑌 ′𝑌𝑌 − 𝑏𝑏 ′𝑋𝑋 ′𝑌𝑌  

   𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌)2 + (𝑌𝑌𝑖𝑖 −𝑌𝑌�)2  

             = 𝑌𝑌 ′𝑌𝑌 − ∑𝑌𝑌2

𝑛𝑛
− [𝑌𝑌𝑌𝑌 −𝑏𝑏𝑋𝑋𝑌𝑌]  

            = 𝑏𝑏 ′𝑋𝑋 ′𝑌𝑌 − (∑𝑌𝑌)2

𝑛𝑛
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   𝑆𝑆2 =
𝑏𝑏′𝑋𝑋 ′𝑌𝑌−(∑𝑌𝑌)2

𝑛𝑛

𝑌𝑌 ′𝑌𝑌−(∑𝑌𝑌)2
𝑛𝑛

  

เม่ือ  𝑏𝑏 ′𝑋𝑋 ′𝑌𝑌 = 𝑏𝑏0 ∑𝑌𝑌 + 𝑏𝑏1 ∑𝑋𝑋1 𝑌𝑌 + 𝑏𝑏2 ∑𝑋𝑋2 𝑌𝑌+. . . +𝑏𝑏𝑘𝑘 ∑𝑋𝑋𝑘𝑘 𝑌𝑌  

 

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ 2R  คือสัดสวนความแปรผันท้ังหมด  ของ Y  ท่ีอธิบายโดยความแปรผันในตัว

ตัวแปรอิสระ 
1 2, , ..., kX X X  หรือสัดสวนของความแปรผันท้ังหมดของ Y  ท่ีอธิบายโดยความสัมพันธระหวาง Y  

และ 
1 2, , ..., kX X X  ความหมาย 2R  ในการถดถอยอยางงายจะสมมูลกับ 2R  การถดถอยพหุคูณ คา 2R  อยู

ระหวาง 0 และ 1 ถาไมมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรตาม Y  และตัวแปรอิสระท่ีใชในสมการถดถอยแลว 
2 0R =  ถาสมการถดถอยที่ประมาณไดเหมาะสมกับขอมูลอยางสมบูรณ  และสามารถใชประมาณหรือ

พยากรณคา Y  ไดถูกตองโดยแท  

โดยทั่วไปคา 2R  จะสูงขึ้น เมื่อมีตัวแปรอิสระเพิ่มเขามาในสมการถดถอยพหุคูณ  เหตุผลคือเมื่อเพิ่มตัวแปร

อิสระในสมการถดถอย คา SST ไมเปลี่ยนแปลง แตโดยท่ัวไป SSR จะสูง และ SSE จะต่ำลง  ดังนั้น 2R  จึงมี

คาสูงข้ึน  การเพ่ิมตัวแปรอิสระอาจไมชวยใหมีนัยสำคัญ  ท่ีจะอธิบายตัวแปรตาม Y  การเพ่ิมตัวแปรอิสระใน

สมการถดถอยสำหรับจุดประสงคเพื่อให 2R  มีคาสูงขึ้น  มักมีผลทำใหตัวแปรอิสระจำนวนมากเกินไปใน

สมการการถดถอย  และอาจจะทำใหสมการถดถอยมีรูแบบเลวลงแทนที่จะดีขึ ้น จึงอาจพบวาการเลือก

รูปแบบท่ีมีคา 2R  ต่ำกวาเล็กนอยอาจไดรูปแบบท่ีดีกวา  

เพื่อปองกันปญหานี้  เราสามารถใช Adjusted 2R  เปนคาวัดรูปแบบเหมาะสมกับขอมูลอยางไร โดยการนำ

องศาแหงความเปนอิสระมาพิจารณาดวย  คำนวณจากสูตร 

 

Adjusted 2R
( ) / (n k 1)

1
( ) / (n 1)

SSE

SST

− −
= −

−
  

 

เมื่อ n ใหญ คา 2R  จะใกลเคียงกับคา Adjusted 2R  คา Adjusted 2R อาจจะลดลงเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใน

สมการถดถอย ทั้งนี้เพราะแมวา SSE จะลดลงเสมอ แตการลดลงอาจชดเชยดวยองศาแหงความเปนอิสระ 

( 1)n k− −   

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8-35 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Coefficient of multiple correlation) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เขียนแทนดวย R  คือ คาวัดระดับความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตาม Y  และ

ตัวแปรอิสระท้ังหมดรวมกัน มีคาเทากับรากท่ีสองของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ 

2R R=  

R   มีคาเปนบวกเสมอ คือ 0 1R≤ ≤  ถา 1R =  หมายถึงมีความสัมพันธอยางสมบูรณ และ 0  หมายถึงไมมี

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท้ังหมด 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวน (Partial correlation coefficient) 

รากที ่สองของสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจบางสวน เรียกวา สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธบางสวน กำหนด

เครื่องหมายบวกหรือลบตามสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ีสอดคลองกัน ในสมการท่ีประมาณ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวน  เปนคาวัดระดับความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรตาม Y  และตัวแปร

อิสระ X  หนึ่งตัว  โดยกำหนดใหตัวแปรอิสระอ่ืนๆ คงท่ี  

ในกรณีมีตัวแปรตาม Y ตัวแปรอิสระ 
1 2, , ..., kX X X  เขียนสัญลักษณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวนไดดังนี้ 

 
2.1Yr   =  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวนระหวาง Y  กับ 

2X  กำหนดให 
1X  คงท่ี 

 
1.23Yr  =  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวนระหวาง Y กับ 

1X  กำหนดให 
2X  และ 

3X  คงท่ี 

  
2.134Yr  =  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางสวนระหวาง Y  กับ 

2X  กำหนดให 
2 3,X X  และ 

4X คงท่ี 

 

 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบ F 

การทดสอบ F (F - test) จำเปนตองสรางตารางวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA table) เชนเดียวกับ

การวิเคราะหความแปรปรวนในการทดสอบ 
0 1: 0H β =  สำหรับคาสถิติ  SST , SSR  และ SSE คำนวณได

จากสูตร 

  
2

2 Y
SST Y

n

∑= −∑   

  
2Y

SSR b X Y
n

∑′ ′= −    

  SSE Y Y b X Y′ ′ ′= −  หรือ  SSE SST SSR= −   

 

สรางตารางวิเคราะหความแปรปรวนไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 8.6-1 ANOVA สำหรับการถดถอย 
แหลงของความแปรผัน 
(Source of variation) 

ผลบวกกำลังสอง 
(Sum of square) 

องศแหงความเปนอิสระ 
DF 

กำลังสองเฉลี่ย 
(Mean square) 

MS 

F 

การถดถอย (Regression) SSR K SSR
MSR

k
=   MRS

F
MSE

=   

ความคลาดเคลื่อน (error) SSE n – k - 1 
1

SSE
MSR

n k
=

− −
  

รวม (total) SST n - 1   

 

ขอสังเกต การทดสอบ F  ในสมการถดถอยพหุคูณ ผลสรุปอาจไมสอดคลองการทดสอบ t  เหมือนสมการ

ถดถอยอยางงาย ท้ังนี้เพราะการทดสอบ t  สำหรับ , 1,2, ...
j

jβ =  ตองการดูความมีนัยสำคัญของตัวแปรอิสระ

ตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธกับ Y โดยกำหนดใหตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่เหลือมีคาคงที สวนการทดสอบ F  

หรือการวิเคราะหความแปรปรวน เปนการทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน มี

ความสัมพันธกับ Y  หรือไม จึงใหผลอาจจะแตกตางกัน 

วิธีเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 

วิธีการคัดเลือกตัวแปรเขาสมการเพื่อใหสมการสมารถพยากรณตัวแปรเกณฑไดสูงสุด มีวิธีการคัดเลือกตัว

แปรหลายวิธี  ในท่ีนี้จะไดนำเสนอ  4  วีธี  ดังนี้ 

1) วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter selection) วิธีการนี้จะเปนการเลือกตัวแปรพยากรณเขาสมการ

ดวยการวิเคราะหเพียงข้ันตอนเดียว  ซ่ึงเปนการคัดเลือกโดยใชวิจารณญาณของผูวิจัยเองวาจะคัดเลือก

ตัวแปรพยากรณใดบางเขาสมการ  เริ่มตั้งแตการคัดเลือกตัวแปรพยากรณมาศึกษา เม่ือคัดเลือกและเก็บ

ขอมูลแลวทำการวิเคราะหสถิติพื้นฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคูกอนและใช

สถิติพื ้นฐานโดยเฉพาะคาความแปรปรวนหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับคาทดสอบนัยสำคัญของ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรเกณฑกับตัวแปรพยากรณและระหวางตัวแปรพยากรณดวยกันใน

การคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความแปรปรวนมาก ๆ    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวเกณฑ

กับตัวแปรพยากรณมีคาสูง ๆ และมีนัยสำคัญทางสถิติ   แตระหวางตัวแปรพยากรณดวยกันมีคานอย

และไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อคัดเลือกแลวจะใชตัวแปรพยากรณทุกตัวที่เลือกวิเคราะหพรอม ๆ กัน 

ทุกตัวแปรเขาสมการหมด 

2) วิธ ีการเลือกแบบกาวหนา (Forward selection) ว ิธ ีการนี ้จะเปนการเลือกตัวแปรพยากรณที ่ มี

สหสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดเขาสมการกอน  สวนตัวแปรท่ีเหลือจะมีการคำนวณหาสหสัมพันธแบบ

แยกสวน (Partial correlation) โดยเปนความสัมพันธเฉพาะตัวแปรที่เหลือตัวนั้นกับตัวแปรตาม โดย
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ขจัดอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ออก ถาตัวแปรใดมีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติก็จะ

นำเขาสมการตอไป จะทำแบบนี้จนกระทั่งสหสัมพันธแบบแยกสวนระหวางตัวแปรอิสระที่ไมไดนำเขา

สมการแตละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติก็จะหยุดการคัดเลือกและ

ไดสมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธิ์การพยากรณสูงสุด 

3) วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward selection) วิธีการนี้เปนการนำตัวแปรพยากรณทั้งหมดเขา

สมการจากนั้นก็จะคอย ๆ ขจัดตัวแปรพยากรณออกทีละตัว โดยจะหาสหสัมพันธระหวางตัวแปร

พยากรณที่อยูในสมการแตละตัวกับตัวแปรตาม  เมื่อขจัดตัวแปรพยากรณอื่น ๆ ออกแลว หากทดสอบ

คาสหสัมพันธแลวพบวาไมมีนัยสำคัญทางสถิติก็จะขจัดออกจากสมการแลวดำเนินการทดสอบตัวแปรท่ี

เหลืออยูในสมการตอไปจนกระท่ังสหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ  แตละตัวกับตัวแปรตามเม่ือขจัดตัว

แปรอิสระอื ่น ๆ ออกแลวพบวามีนัยสำคัญทางสถิติก็จะหยุดการคัดเลือก และไดสมการถดถอยที ่มี

สัมประสิทธิ์การพยากรณสูงสุด 

วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise selection) การคัดเลือกแบบนี้เปนการผสมผสานระหวางวิธีการ

คัดเลือกตัวแปรพยากรณทั้งแบบกาวหนาและแบบถอยหลังเขาดวยกัน ในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธกับตัวแปรตามสูงที่สุดเขาสมการกอนจากนั้นก็จะทดสอบตัวแปรที่ไมไดอยูในสมการวามีตัวแปรใดบางมี

สิทธิ์เขามาอยูในการสมการดวยวิธีการคัดเลือกแบบกาวหนา (Forward selection) และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัว

แปรที่อยูในสมการดวยวา ตัวแปรพยากรณที่อยูในสมการตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการดวยวิธีการ

คัดเลือกแบบถอยหลัง (Backward selection) โดยจะกระทำการคัดเลือกผสมท้ังสองวิธีนี้ในทุกข้ันตอนจนกระท่ังไมมี

ตัวแปรใดท่ีถูกคัดออกจากสมการและไมมีตัวแปรใดท่ีจะถูกนำเขาสมการกระบวนการก็จะยุติและไดสมการถดถอยท่ีมี

สัมประสิทธิ์การพยากรณสูงสุด 
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8.6.2. การทดสอบระดับความสัมพันธของตัวแปรจากปจจัยทางดานกายภาพกับวงเงินงบประมาณตาม

แผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

ในการทดสอบ ระดับความสัมพันธของตัวแปรจากปจจัยทางดานกายภาพกับวงเงินงบประมาณตามแผน

สถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู จะกำหนดใหตัวแปรตาม คือ วงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูของปปจจุบัน ในขณะท่ีตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปริมาณฝนเฉลี่ยรายป (ท้ังประเทศ) ปริมาณน้ำทาเฉลี่ย

รายป (ทั้งประเทศ) คาเฉลี่ยของรอยละของปริมาตรน้ำคงเหลือในอางเก็บน้ำขนาดใหญ (ทั้งประเทศ) มูลคาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติในแตละป (ขอมูลจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ คาเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์

ความขรุขระสากล หรือ IRI ของสายทางท้ังประเทศ ซ่ึงในการทดสอบจะใชโปรแกรมทางดานสถิติ SPSS วิเคราะหเพ่ือ

หาคา Person Correlation หรือระดับ ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแตละตัว 

สำหรับผลการทดสอบระดับความสัมพันธ ระหวางวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟู กับตัวแปรอิสระ โดยใชสถิติขอมูลระหวางป พ.ศ. 2556-2562 สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 8.6-2 และ 

ตารางที่ 8.6-3 ตามลำดับ ซึ่งพบวา ในกรณีของวงเงินงบประมาณฉุกเฉินนั้น จะมีความสัมพันธกับปริมาณฝนเฉลี่ย

รายป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายป และคาเฉลี่ยของรอยละของปริมาตรน้ำคงเหลือในอางเก็บน้ำ เนื่องมาจากมีคา 

สัมบูรณของ Person Correlation มากกวา 0.5 ขึ้นไป ในขณะที่วงเงินงบประมาณฉุกเฉินจะมีความสัมพันธกับ 

ปริมาณฝนเฉลีย่รายป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายป และคา IRI เฉลี่ยของสายทางท้ังประเทศ เนื่องมาจากมีคาสัมบูรณของ 

Person Correlation มากกวา 0.5 ข้ึนไปเชนกัน 

ตารางท่ี 8.6-2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของวงเงินงบประมาณแผนงานฉุกเฉินกับปจจัยทางกายภาพ 
Correlations  

 งบฉุกเฉิน ฝน น้ำทา %น้ำในอาง ความ
เสียหาย 

IRI 

งบ
ฉุกเฉิน 

Pearson Correlation 1 .844* .911** -.747 -.419 -.058 
Sig. (2-tailed)  .017 .004 .054 .349 .914 

N 7 7 7 7 7 7 

 

ตารางท่ี 8.6-3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของวงเงินงบประมาณแผนงานฟนฟูกับปจจัยทางกายภาพ 
Correlations  

 งบฟนฟู ฝน น้ำทา %น้ำในอาง ความ
เสียหาย 

IRI 

งบฟนฟู 

Pearson Correlation 1 .744* .611** -.247 -.321 -.714 
Sig. (2-tailed)  .087 .094 .354 .549 .072 

N 7 7 7 7 7 4 
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8.6.3. สมการความสัมพันธการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู 

จากผลการทดสอบ การทดสอบระดับความสัมพันธของตัวแปรจากปจจัยทางดานกายภาพกับวงเงิน

งบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ตามรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอที่ 8.6.2 จะเห็นไดวา 

วงเงินงบประมาณฉุกเฉิน (ตามแผนความตองการ) จะมีความสัมพันธกับขอมูลปจจัยทางกายภาพ ไดแก ปริมาณฝน

เฉลี่ยรายป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายป และคาเฉลี่ยของรอยละของปริมาตรน้ำคงเหลือในอางเก็บน้ำ ในขณะที่ วงเงิน

งบประมาณฉุกเฉินจะมีความสัมพันธกับขอมูลปจจัยทางกายภาพ ไดแก ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยราย

ป และ คา IRI เฉลี่ยของสายทางทั้งประเทศ ดังนั้นเมื่อนำทำการวิเคราะห ดวยวิธีการถดถอยแบบพหุคูณดวยการ

แกปญหา multicollinearity และการคัดเลือกตัวแปร จะสามารถสรางสมการความสัมพันธ ระหวาง วงเงิน

งบประมาณฉุกเฉิน และวงเงินงบประมาณฟนฟูกับปจจุบันทางกายภาพไดดังนี้  
 
EP =  {-10,190,943.261+ (188,329.061xRain) + (446.961xRunoff)  

- (2,193,900.358 xRes)}/1,000,000 
 
RP =  {-4,252,006,699.8+ (21,226.297x Rain) + (35,186.575x Runoff)  

+ (567,110,000 x IRI)}/1,000,000 
 

เม่ือ EP  คือ งบประมาณฉุกเฉินคาดการณ (ลานบาท) 

  RP คือ  งบประมาณฟนฟูคาดการณ (ลานบาท) 

  Rain คือ  ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปท้ังประเทศ (มิลลิเมตร) 

  Runoff คือ ปริมาณน้ำทารวมท้ังประเทศ (ลาน ลบ.ม.) 

  Res คือ คาเฉลี่ยของรอยละของปริมาตรน้ำคงเหลือในอางเก็บน้ำขนาดใหญ (รอยละ) 

  IRI คือ สัมประสิทธิ์ความขรุขระสากลเฉลี่ยของทางหลวงท้ังประเทศ (ม./กม.) 

หลังจากสรางสมการความสัมพันธ ระหวาง งบประมาณแผนงานฉุกเฉินและฟนฟู ตามที่กลาวขางตนไดแลว 

ทางที่ปรึกษาไดทำการทดสอบกับขอมูลในอดีต ซึ่งการทดสอบจะดำเนินการเฉพาะงบประมาณฟนฟูเทานั้น สวน

งบประมาณฉุกเฉินที่ถูกนำมาใชจริงในแตละป จะมีคาใกลเคียงกับคาคงที่คือปละประมาณ 200 ลานบาท ทำใหไม

สามารถนำมาทดสอบได โดยผลการทดสอบสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 8.6-4 ซ่ึงจะเห็นไดวา หากพิจารณาทุกปท่ีทำ

การทดสอบ รอยละความแตกตางระหวางงบประมาณจริงกับการใชสมการในการคาดการณ จะเทากับ 191.14 แต

หากไมนำผลการวิเคาะหในป พ.ศ. 2561 มาพิจารณา เนื่องจากมีการใชงบประมาณฟนฟูต่ำกวาปกติ จะมีรอยละของ 

ความแตกตางระหวางงบประมาณจริงกับการใชสมการในการคาดการณ เทากับ 14.17  
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ตารางท่ี 8.6-4 ผลการทดสอบสมการการคาดการณงบประมาณฟนฟู 

ป พ.ศ. 
งบประมาณจริง  

(ลานบาท) 

ผลคาดการณจากสมการ 

(ลานบาท) 
รอยละความแตกตาง 

2557 4,068.85 4,094.02 0.62% 
2558 4,038.35 3,335.33 17.41% 
2559 4,063.62 4,907.49 20.77% 
2560 4,117.16 3,381.06 17.88% 
2561 483.28 4,828.06 899.02% 

คาเฉลี่ย 191.14% 

คาเฉลี่ย (ไมพิจารณาขอมูล ป พ.ศ. 2561) 14.17% 
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8.6.4. หลักเกณฑการวิเคราะหแนวโนมของปจจัยทางดานกายภาพที่สะทอนถึงระดับความรุนแรงของ 

ภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สมการความสัมพันธการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ตามท่ี

กลาวไวในหัวขอที่ 8.6.3 จะเห็นไดวา หากตองการคาดการณงบประมาณแผนงานฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา 

จำเปนที่จะตอง วิเคราะหแนวโนมของปจจัยทางกายภาพตางๆ ที่จะเกิดขึ้นลวงหนาดวย ซึ่งหลักเกณฑในการ

วิเคราะหนั้น ทางท่ีปรึกษาจะใชวิธี Moving Average มาใช ซ่ึงวิธีการนี้ เปนการพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative 

methods) ท่ีจะนำขอมูลในอดีตมาใชในการพยากรณขอมูลในอนาคต โดยสามารถแสดงในรูปของสมการไดดังนี้  
 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
∑ RV𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

 

 

เม่ือ FV  คือ คาพยากรณในปอนาคต 

  RVi คือ  ขอมูลในปจจุบัน/ขอมูลในอดีต 

  n คือ  จำนวนขอมูลในอดีตท่ีนำมาใชคาดการณขอมูลในปอนาคต 

 

 สำหรับในกรณีของการคาดการณแนวโนมของปจจัยทางดานกายภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของการศึกษา

ครั้งนี้ ทางท่ีปรึกษาจะใชขอมูลปจจุบันและขอมูลในอดีตจำนวนท้ังหมด 3 ป มาทำการวิเคราะห  
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8.7. โปรแกรมวิเคราะหวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

จากแนวทางการวิเคราะหคการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางดานกายภาพและวงเงินงบประมาณตาม

แผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ทางท่ีปรึกษาสามารถนำมาจัดทำโปรแกรมการวิเคราะหวงเงินงบประมาณ

ตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู ได โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ผูใชสามารถเขาใชงานโปรแกรม ในหนาจอการ Login เขาสูระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินระยะท่ี 2 ดังแสดงในรูปท่ี 8.7-1  

 

 

รูปท่ี 8.7-1 การเขาสูโปรแกรมการวิเคราะหวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 

 

2) เม่ือเขาสูโปรแกรม จะปรากฏหนาจอ ดังแสดงในรูปท่ี 8.7-2 ซ่ึงสามารถแบงออกได เปน 2 สวน ดังนี้  

• สวนที่ 1: การกำหนดสัมประสิทธิ์ สำหรับการคำนวณวงเงินงบประมาณฉุกเฉินและแผนงาน

ฟนฟู โดยระบบจะแสดงขอมูลสัมประสิทธิ์เริ่มตน ทั้งในสวนของคาคงที่ และสัมประสิทธิ์ท่ี

นำมาคูณกับปจจัยทางกายภาพตางๆ ตามผลการวิเคราะหสมการความสัมพันธ อยางไรก็ตาม 

ผูใชสามารถแกไข สัมประสิทธิ์ที่ตองการนำมาใชในการคำนวณได และถาหากตองการบันทึก

สัมประสิทธิ ์หรือคาคงที ่ที ่ทำการแกไข ใหกดปุ ม                     หรือหากกลับไปใชคา

สัมประสิทธิ์ตั้งตนของโปรแกรม ใหกดปุม                 ระบบจะคืนคาสัมประสิทธิ์ตั้งตน มาใช

ในการคำนวณ สวนปุม                    จะใชในกรณีท่ีผูใชตองการเรียกคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดแกไข

และบันทึกไวลาสุดมาทำการคำนวณ 
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• สวนที่ 2: ขอมูลสถิติ จะเปนการนำเขาขอมูลสถิติของปจจัยทางกายภาพ พรอมทั้งแสดงผล

ขอมูลสถิติของปจจัยทางกายภาพที่ไดนำเขาและบันทึกไวในฐานขอมูลของระบบ ซึ่งหากผูใช

ตองการนำเขาขอมูลสถิติใหจัดเตรียมไฟลนำเขาในรูปแบบ CSV file ดังแสดงในรูปที่ 8.7-3 

จากนั้นใหกดปุม                จะปรากฏหนาจอการนำเขาขอมูล CSV file ที่จัดเตรียมไว  

ซ่ึงหากผูใชนำเขาขอมูลเรียบรอย ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลสถิติใหเห็นผานทางหนาจอ 

3) ภายหลังจากกำหนดคาสัมประสิทธิ์สำหรับการคำนวณงบประมาณฉุกเฉินและงบประมาณฟ นฟู 

ตลอดจนนำเขาขอมูลสถิติของปจจัยทางกายภาพแลวเสร็จ ใหผูใชกดปุม                        โดยระบบ

จะทำการคำนวณงบประมณฉุกเฉินและงบประมาณฟนฟูในปถัดไป ใหดังแสดงในรูปที่ 8.7-4 อยางไรก็

ตามสำหรับในกรณีของงบประมาณฉุกเฉินนั้น หากระบบทำการคำนวณแลวไดผลลัพธที ่นอยกวา  

200 ลานบาท ระบบจะแสดงคางบประมาณที่ใชเทากับ 200 ลานบาท พรอมผลการคำนวณจริงท่ี

เกิดข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 8.7-5 
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รูปท่ี 8.7-2 หนาจอเโปรแกรมการวิเคราะหวงเงินงบประมาณตามแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู 
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รูปท่ี 8.7-3 รูปแบบของ CSV file ขอมูลสถิติของปจจัยทางกายภาพท่ีนำมาใชในการคำนวณงบประมาณฉุกเฉิน 

และฟนฟู 
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รูปท่ี 8.7-4 การแสดงผลการคำนวณงบประมาณฉุกเฉินและงบประมาณฟนฟูลวงหนา 
 

 

รูปท่ี 8.7-5 ตัวอยางการแสดงผลการคำนวณงบประมาณฉุกเฉินหากคาท่ีคำนวณไดต่ำกวา 200 ลานบาท  
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บทท่ี 9 

การวิเคราะหแนวทางคาดการณความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพาน 
 

9. การวิเคราะหแนวทางการคาดการณความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพาน  

9.1. ทฤษฏีและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพิบัติของถนน 

ในการศึกษาทบทวนทฤษฏีและผลการศึกษาท่ีเก่ียวของของการพิบัติของถนน ท่ีปรึกษาไดทำการทบทวนตั้งแต

ทฤษฏีการพังทลายของเชิงลาด (Slope Failure) จากนั้นจะเปนการทบทวนผลการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

พิบัติของถนน อันเนื่องมาจากปญหาน้ำทวม ซ่ึงรายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

9.1.1. การพังทลายของเชิงลาด (Slope Failure) 

9.1.1.1. รูปแบบการพังทลายการ 

หินที่ผุพังและดินที่เกิดขึ้นอยูกับที่ งานคันดินถม หรืองานขุดดิน อาจเสียสมดุลทําใหเกิด การเคลื่อนที่ของ

มวลหินหรือมวลดิน ได การเสียสมดุลอาจเกิดเองตามธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก ทําใหน้ำในดินเพิ่มซ่ึงเปนการเพ่ิม

น้ำหนักกระทําใหแกดินจนสูญเสียเสถียรภาพนอกจากนี้ การ กระทําของมนุษยก็ทําใหเกิดการเสียสมดุลไดเชนกัน ท่ี

เกิดข้ึนมากก็คือการเปลี่ยนแปลงความ ลาดชันของดินในการกอสราง เชน การกอสรางถนน เข่ือน อางเก็บน้ำ เปนตน 

ปรากฏการณนี้อาจเรียกวาการเคลื่อนที่ของมวล แตในทางวิศวกรรมโยธานิยมเรียกวา การพังทลายของเชิงลาด ซ่ึง

สามารถจําแนกลักษณะการพังทลายโดยละเอียดได 7 ลักษณะคือ  

1) การตก (Fall)  

2) การลม (Topple)  

3) การเลื่อนแบบหมุน (Rotational slide) หรือ การยุบตัว (Slump)  

4)  การเลื่อนไถล (Translational slide)  

5) การกระจายออกดานขาง (Lateral spreading)  

6) การไหล (Flow)  

7) การถลมเคลื่อนตัว (Avalance) 
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แตหากถาพิจารณาลักษณะของการพังทลายที่เกิดจากสาเหตุของน้ำทวม พบวา การพังทลายในลักษณะ

ของการไหล เกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งการพังลายในลักษณะนี้ เกิดจากการไหลของวัสดุที่มีท้ังดินเหนียว ทรายแปง ทราย 

กรวด และหินขนาดใหญ มีปริมาณน้ำมากจนทําใหอนุภาคเล็กมีสภาพเปนโคลนพาเอาอนุภาคทุกขนาดเคลื่อนท่ีสูท่ีต่ำ 

9.1.1.2. คันทางบดอัด 

คันทางบดอัด (Embankments) เปนการนําดินมาบดอัดเปนชั้นๆ สวนใหญเพื่อ วัตถุประสงค คือ ใชเปน

ถนน ทางรถไฟ ฝายและเขื่อนกั้นน้ำเสถียรภาพของเชิงลาดของคัน ทางบดอัดแตกตางจากเสถียรภาพของเชิงลาดใน

ธรรมชาติและเสถียรภาพของงานขุดดิน เพราะสามารถควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที ่นํามากอสรางรวมถึงวิธีการ

กอสราง รูปรางหนาตัดที่ตองการและความหนาแนนของคันทางได เนื่องจากคันทางบดอัดเปนการบดอัดดินขึ้นมา 

ท่ีละชั้น ดังนั้นการวิเคราะหเสถียรภาพของเชิงลาด ในแตละชวงระยะเวลา จึงมีความสําคัญ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบดอัดดิน เริ่มมีการคิดคนขึ้นในทศวรรษ 1930 โดยเริ่มมีการ วิเคราะหถึงความสัมพันธ

ของความชื้นในดิน หนวยน้ำหนัก คุณสมบัติของดินและพลังงานที ่ใชในการบดอัด หลังจากนั้นในชวงทศวรรษ  

1930-1940 ทฤษฎีในการบดอัดเริ่มมีการถกเถียง และศึกษากวางขวางข้ึน กราฟท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน กราฟท่ีเรียกวา 

“Proctor Curve” ดังแสดง ในรูปท่ี 9.1-1 ก็เปนผลมาจากการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงเปนผลงานท่ีเสนอโดย Proctor 

 

 

 
รูปท่ี 9.1-1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความชื้นในดิน (Proctor curve) 
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9.1.1.3. การพังทลายของดินบดคันทาง 

การพังทลายของดินถมบนดินออนจัดเปนการเคลื่อนตัวพังทลายแบบเลื่อนหมุน (Rotational slide) ซึ่งมี

ลักษณะตางๆ ดังแสดงในรูปท่ี 9.1-2 ความเสียหายในลักษณะนี้อาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะถามีปริมาณน้ำใน

ดินและแรงดันน้ำในมวลดินที่เพิ่มขึ้น ตามหลักการแลวการพังทลายที่เกิดขึ้นเปนผลเนื่องจากการพังจากแรงเฉือน

ตลอดแนวความยาวของพ้ืนท่ีท่ีเกิดการเลื่อนตัว (Surface of Sliding) สามารถแบงไดเปน 2 กลุมยอย ข้ึนอยูกับขนาด

ของมวลที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูป ไดแก ชนิดที่มีขนาดไมใหญมากนัก และชนิดที่มีขนาดใหญมาก โดยที่ชนิดแรกจะ

ประกอบดวยลักษณะที่เปนรูปแบบ Slump หรือ Rotation ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงเฉือน เปนชนิดหนึ่งของการ

เคลื่อนที่ที ่ทําใหเกิดการพังทลายและเปนปญหาตองานดานวิศวกรรมการทางมากที่สุด การเคลื่อนที่พังทลายใน

ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นตลอดแนวความยาวของ Slip Surface แนวรอยแยกและแนวรอยเวาของดินจะเกิดขึ้นตลอดใน

ทิศทางของการเคลื่อนที่ ผิวของการพังหรือเสียรูปสวนใหญแลวจะมีรูปรางในลักษณะ Spoon Shape ดังแสดงใน 

รูปที่ 9.1-3 สวนชนิดที่สองถาการพังทลายขยายตัวกวางถึงตลอดในแนวความยาวของถนนดินถม โดยรอยแตกท่ี

เกิดขึ้นขนานกับแนวถนนหรือตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ ผิวของการพังทลายก็จะมีลักษณะใกลเคียงรูปรางของ

ทรงกระบอก โดยจะปรากฏรอยแตกตามแนวยาว ของถนนเกิดขึ้นที่ผิวถนนดานบน ดังแสดงในรูปที่ 9.1-4 หลังเกิด

การพังทลายเกิดข้ึน รูปหนาตัดของบริเวณท่ีเกิดการพังทลายจะแสดงดังในรูปท่ี 9.1-5 มวลดินของถนนท่ีพังจะเคลื่อน

ตัวสูดานลางของลาดชัน ผิวของการพังทลายโดย ปกติจะพิจารณาเปนสวนโคงของวงกลมในการวิเคราะหเสถียรภาพ

ของลาดดิน 

 

 
 

รูปท่ี 9.1-2 การเคลื่อนตัวพังทลายแบบเลื่อนหมุน (Rotational slide)  
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รูปที่ 9.1-3 การเคล่ือนตัวพังทลายแบบเลือ่นหมุน (Rotational Slide) .ในลักษณะ Spoon Shaped . 

 
 

 
 

รูปที่ 9.1-4 การเคล่ือนตัวพังทลายแบบเลือ่นหมุน (Rotational slide) .ในลักษณะ Cylindrical Shaped 
 

 
 

รูปที่ 9.1-5 รปูหน้าตัดก่อนและหลังการพังทลาย 
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9.1.1.4. ปจจัยท่ีมีผลตอการพังทลายของเชิงลาดคันทาง 

เสถียรภาพของคันทางหากพิจารณาจากแรงท่ีเก่ียวของ จะมีแรงท่ีกระทําท้ังหมด 4 แรงดวยกัน ดังแสดงใน

รูปท่ี 9.1-6 แรงท่ีเก่ียวของท้ังหมด ไดแก  

1) น้ำหนักดินเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (Gravity force of soil mass)  

2) แรงกระทําภายนอก (External load)  

3) แรงดันน้ำในมวลดิน (Pore water pressure in soil mass)  

4) แรงตานทานหรือกําลังรับน้ำหนักของดิน (Shear strength of soil mass) 

 
 

รูปท่ี 9.1-6 แรงท่ีเก่ียวของกับเสถียรภาพของคันทาง 
 

ในสภาวะท่ีไมเกิดการพังทลายเกิดข้ึน แรงตานทานหรือกําลังรับน้ำหนักของดินจะมีคา มากกวาแรงท่ีเหลือ

ทั้งสามชนิดรวมกัน นั่นคือกําลังรับน้ำหนักของดินสามารถตานทานแรงท่ี เกิดจากน้ำหนักของดินเอง แรงกระทํา

ภายนอกและแรงดันน้ำในมวลดิน ในขณะท่ีหากกําลังรับ น้ำหนักของดินมีคานอยกวาแรงท่ีเหลือท้ังสามชนดิรวมกัน ก็

จะเกิดการเคลื่อนตัวของคันทาง และอาจเกิดการพังทลายของคันทางตามมา 

การพังทลายของเชิงลาดสวนใหญแลวจะเกิดโดยกระบวนการที่ทําใหแรงกระทําในมวล ดินหรือหนวย 

แรงเฉือนท่ีเกิดข้ึนในมวลดินมีคาเพ่ิมมากข้ึน (Increase shear stresses) หรือทํา ใหแรงตานทานหรือคากําลังรับแรง

เฉือนในมวลดินมีคาลดนอยลง ( Decrease shear strengths) สำหรับปจจัยท่ีทําใหหนวยแรงเฉือนในมวลดินหรอืแรง

กระทําในมวลดินเพ่ิมข้ึน ไดแก  
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1) การบรรทุกน้ำหนักเกิน 

1.1) โดยกิจกรรมของมนุษย เชนน้ำหนักของยานพาหนะท่ีเกินพิกัด หรือการกองวัสดุบนผิวทาง 

1.2) โดยธรรมชาติ เชนน้ำหนักของน้ำฝนที่ขังตัวบนผิวทาง หรือระดับ น้ำใตดินในคันทางที่สูงข้ึน  

ดังแสดงในรูปท่ี 9.1-7 

 

 
 

รูปท่ี 9.1-7 ระดับน้ำใตดินในคันทางท่ีสูงกวาระดับน้ำในคลอง 

 

2) ผลกระทบจากแผนดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ  

3) การเพ่ิมแรงดันทางดานขาง (Lateral pressure) ซ่ึงประกอบดวย  

• น้ำขังในรอยแตกเมื่อมีน้ำขังในรอยแตกที่เกิดขึ้นในคันทาง จะเกิดแรงดันทางดานขางเกิดข้ึน

กระทํากับผนังของรอยแตก ทําใหเกิดแรงพยายามท่ีจะดันคันทางใหเคลื่อนตัวออกดานขาง  

• น้ำแข็งตัวเปนน้ำแข็งในรอยแยก จะเกิดในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจนน้ำในรอยแยกสามารถ

แข็งตัวเปนน้ำแข็งไดในตอน กลางคืน เม่ือน้ำแข็งตัวจะมีปริมาตรท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหเกิดแรงดัน ดนขา

งกระทํากับผนังของรอยแยกดันคันทางใหเคลื่อนตัวออกดานขาง  

• การขยายตัวของดินเหนียว จะทําใหเกิดแรงดันดานขางท่ี เพ่ิมข้ึนภายในคันทาง  

4) ปจจัยท่ีทําใหกําลังรับแรงเฉือนหรือกําลังรับน้ำหนักนอยลง ไดแก  

• เนื ่องจากสวนประกอบของตัววัสดุเองตามธรรมชาติ ไดแก การ เปลี ่ยนแปลงภายในตัว

โครงสรางของวัสดุ แรธาตุและองคประกอบภายใน ผิวของเม็ดดิน และ รวมถึงการจัดเรียงตัว

ของอนุภาค  

• เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชนมีความชื้นเพิ่มมากขึ้น เมื่อความชื้นเพิ่มมากข้ึน 

กําลังรับน้ำหนักของชั้นดินจะลดนอยลง 

• เนื่องจากอิทธิพลของแรงดันน้ำภายใน แรงดันน้ำภายในมวลดินจะ เกิดข้ึนในชองวางภายในมวล

ดิน พยายามดันใหเม็ดดินแยกตัวออกจากกัน และเมื่อแรงดันน้ำ เพิ่มมากขึ้นยอมทําใหแรงดัน

ประสิทธิผลของดินลดนอยลง ทําใหดินสามารถรับน้ำหนักได นอยลงตามมา  
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• เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของ ชั้นดินลดนอยลง เปนผล

ตอเนื่องใหกําลังรับน้ำหนักของดินลดนอยลง  

• สวนท่ีเปนค้ำยันลดนอยลงหรือหายไป ซ่ึงมีสาเหตุดังนี้ 

 โดยการกัดเซาะจากกระแสน้ำในลําน้ำ หรือจากอิทธิพลของ กระแสคลื่น ดังแสดงใน 

รูปท่ี 9.1-8  

 เกิดดินถลมโดยธรรมชาติ  

 โดยการกระทําของมนุษย เชน การขุดลอกทองคลองใหมีความ ลึกเพ่ิมมากข้ึน การ

เคลื่อนยายกําแพงดิน หรือเข็มพืดกันดิน  

 การลดระดับของน้ำในคลองชลประทาน ทําใหระดับน้ำใตดินในคันทางสูงกวาระดับน้ำ

ในคลองเนื่องน้ำในมวลดินระบายออกไมทันระดับน้ำท่ีลดลง 

 

รูปท่ี 9.1-8 การกัดเซาะของกระแสน้ำซ่ึงทำใหความสามารถในการค้ำยันของคันดินลดลง 
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9.1.2. การทบทวนผลการศึกษาจากคูมือแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาถนนท่ีมีความเสี่ยงตอ

การทรุดตัว กรมทางหลวงชนบท 

กรมทางหลวงชนบทไดจัดทำคูมือแนวทางแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาถนนที่มีความเสี่ยงตอ

การทรุดตัว โดยมุงเนนสำหรับการนำไปปฏิบัติบริเวณถนนที่มีความเสี่ยงตามแนวลำน้ำหรือคลองชลประทานใน

บริเวณพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงในคูมือดังวกลาวมีประเด็นสำคัญท่ีสามารถสรุปไดดังนี้  

9.1.2.1. ความเสียหายและสาเหตุ 

ถนนเลียบคันคลองชลประทานที่เกิดการพังทลายหรือทรุดตัวนั้น มีสาเหตุมาหลายปจจัยสามารถแยก 

ประเภทสาเหตุใหญๆได 3 ประเภท คือ  

1) เกิดจากการสัญจรของยานยนต คือ โดยทั่วไปโครงสรางถนนเลียบคันคลองมักใชวัสดุประเภทดินออน 

ที่ไดจากดการขุดคลองมาใชในการกอสรางคันทาง ทำใหโครงสรางทางขาดความมั่งคงแข็งแรง เม่ือ

ตองรับน้ำหนักจากยานพาหนะท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากท่ีออกแบบไว  

2) เกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ คือ เมื่อเกิดสถานการณน้ำทวม แผนดินไหว เกิดการกัดเซาะ  

ทำใหความมั่นคงแข็งแรงของถนนเลียบคันคลองสูญเสียไปเกิดการพังทลาย และเกิดการสไลดของ 

คันทาง  

3) เกิดจากการลดระดับน้ำในคลองอยางรวดเร็ว ทำใหถนนเลียบคันคลองเกิดการสูญเสียเสถียรภาพโดย 

เฉียบพลัน เกิดการทรุดตัวอยางทันทีทันใด  

การพังทลายหรือการทรุดตัวของถนนคันคลองชลประทาน สวนใหญมักจะเกิดทางดานคันทาง ดังนั้นจึง 

สรุปลักษณะของความเสียหายของคันทางของถนนเลียบคันคลองได 3 ประเภท คือ  

1) ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวของคันทาง ดังแสดงในรูปที่ 9.1-9 คือความเสียหายในลักษณะ

การทรุดตัวของคันทาง การทรุดตัวที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตเห็นในบนพื้นผิวจราจร ทำใหผิวจราจรไม

เรียบมีสภาพเปนหลุม เกิดแรง กระแทกกระทำตอคันทาง เนื่องจากน้ำหนักยวดยานที่ผานไปมา และ

เม่ือฝนตกจะทำใหเกิดน้ำขังและซึมลงสูชั้น ดินดานลางในบริเวณนั้น ทำใหความแข็งแรงของดินบริเวณ

นั้นลดนอยลง ซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหาย ลุกลามขยายตัวตามมา และทำใหการใชงาน

สัญจรไปมาไมปกติ 
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รูปท่ี 9.1-9 ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวของคันทาง 
 

2) ความเสียหายในลักษณะการเคลื่อนพังของคันทาง ดังแสดงในรูปที ่ 9.1-10 คือความเสียหายใน

ลักษณะนี้จะมีลักษณะกอน และหลังการเกิดการพังทลาย คือมวลดินของถนนที่พังจะเคลื่อนตัวเขาสู

ดานลางของลาดชัน และมีการปูดตัวขึ้นมาบริเวณฐานของลาดชัน ในระยะแรกของการเกิดความ

เสียหายในลักษณะนี้จะสามารถสังเกตพบรอยแตก เกิดขึ้นที่ผิวทางดานบน โดยรอยแตกจะขยายตัว

กวางข้ึนและยาวข้ึน 

 

 
 

รูปท่ี 9.1-10 ความเสียหายในลักษณะการเคลื่อนพังของคันทาง 
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3) ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง ดังแสดงในรูปที่ 9.1-11 คือเปน

ความเสียหายที่เกิดรวมทั้ง ทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง โดยจะพบคันทางเกิดการทรุดตัวข้ึน

กอนและไมมีการซอมแซมแกไข ดังนั้น จะเกิดการเคลื่อนพังของคันทางในท่ีสุด 

 

 
 

รูปท่ี 9.1-11 ความเสียหายในลักษณะการทรุดตัวและการเคลื่อนพังของคันทาง 
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9.1.2.2. ระดับความรุนแรงของความเสียหาย 

การสำรวจความเสียหายของถนน จะทาใหทราบถึงลักษณะของของความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อน้ำไปใช 

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย และแนวโนมในการขยายตัวของความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะบอก  

ถึงความจำเปนในการซอมแซมโดยตรง สามารถบอกระดับความรุนแรงของความเสียหายไว 3 ระดับ คือ ระดับ A 

ระดับ B ระดับ C 

1) ระดับ A ในระดับนี้สภาพถนนและผิวการจราจรอยูในสภาพดี ไมมีความเสียหายหรือความเสียหายมี

ขนาดเล็ก ไมสามารถสังเกตเห็นไดเดนชัด เชน รอยราวที่ผิวทางขนาดเล็ก ยังสามารถใชเสนทางได

ตามปกติ ไมสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูสัญจรไปมา ถนนในระดับนี้ยังไมจาเปนตองซอมแซม 

เนื่องจากเกิดความ เสียหายเล็กนอยยังไมมีความจาเปนตองซอมแซม แตตองคอยเฝาระวังไมใหความ

เสียหายเล็กนอยขยายออกไป 

 

 

รูปท่ี 9.1-12 สภาพทางในระดับ A 
 

2) ระดับ B สามารถสังเกตเห็นรอยแตกราวเกิดขึ้นไดชัดเจนที่ผิวการจราจร มีการแยกตัวของรอยแตก

ดังกลาว เฉพาะบริเวณผิวทาง ยังไมลึกลงไปถึงโครงสรางของคันทางเปนระดับความเสียหายท่ีตองเขา

ไปซอมแซม หรือตรวจสอบเพิ่มเติมดวยวิธีการที่ละเอียดกวาการตรวจสอบดวยสายตา เพื่อใหไดผล

การตรวจสอบท่ีแมนยำมากข้ึน 
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รูปที่ 9.1-13 สภาพทางในระดับ A 

 
3) ระดับ C สามารถสังเกตเห็นการทรุดตัวต่างระดับของรอยแตกที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีแนวโน้มใน

การเกิดการ ขยายตัวของความเสียหาย และในบางกรณีอาจเกิดการพังทลายของคันทางขึ้นแล้วจน
เสียพื้นที่การจราจรไป ความเสียหายระดับนี้เป็นระดับชั้นความเสียหายที่ต้องมีการซ่อมแซมโดย
เร่งด่วน ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลต่อ ความแข็งแรงของโครงสร้างคันทาง หรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้ถนนได้ 

 

 
รูปที่ 9.1-14 สภาพทางในระดับ A 
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9.1.3. การทบทวนผลการศึกษาจากคูมือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทำคูมือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ฉบับ

ประชาชนข้ึน ซึ่งในคูมือฉบับดังกลาวไดมีการอธิบายถึงแนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ง ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห

ความเสี่ยงได ดังนี้  

1) ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการพังทลายของตลิ่งในชวงเวลาที่ผานมา หากตลิ่งมีประวัติหรือขอมูลท่ี

แสดงวามีการพังทลายอยางตอเนื่อง ก็ถือไดวาตลิ่งนั้นมีความเสี่ยงตอการพังทลายสูง 

2) ควรสังเกตระดับน้ำในแมน้ำลำคลองโดยเปรียบเทียบระดับน้ำต่ำสุดในแตละป หากปจจุบันระดับน้ำ

ลดลงต่ำกวาระดับน้ำต่ำสุดเทาท่ีเคยเกิดข้ึนเปนประจำ ก็จะมีความเสี่ยงตอการพังทลายมากข้ึน 

3) การที่ระดับน้ำในแมน้ำลำคลองมีการลดระดับลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำที่มีระดับสูงแลวลดลง

อยางรวดเร็ว จะมีความเสี่ยงตอการทรุดตัวและพังทลายของตลิ่งมาก 

4) สังเกตสภาพตล่ิงอยางสม่ำเสมอวามีการกัดเซาะของตล่ิงหรือไม โดยเฉพาะถาการกัดเซาะทำใหตลิ่ง

มีความชันมากข้ึน ก็จะมีแนวโนมตอการพังทลายมากข้ึน 

5) ควรตรวจสอบความลึกของทองน้ำ ถาพบวาทองน้ำมีความลึกมากขึ้นกวาเดิม แสดงวาจะมีความ

เสี่ยงตอการพังทลายของตลิ่งไดมากข้ึนเชนกัน 

6) ในขณะที่ฝนตกหนัก น้ำที่ผิวดินอาจกัดเซาะหนาดิน สวนน้ำฝนท่ีซึมลงดินจนดินชุมน้ำก็จะทำให

ความดันน้ำในโพรงดินเพิ่มสูงขึ้นจนดินสูญเสียกำลัง เสถียรภาพของตลิ่งก็จะลดลง ความเสี่ยงตอการ

พังทลายของตลิ่งก็จะมีมากข้ึน 

7) ในขณะที่น้ำไหลเชี่ยว หรือมีคลื่นน้ำมากระทบตลิ่ง ตลิ่งก็มีโอกาสถูกกัดเซาะไดมากขึ้นและเร็วข้ึน 

ความเสี่ยงตอการพังทลายก็มีมากและอาจเกิดข้ึนโดยเฉียบพลันได 

8) ในขณะที่น้ำในแมน้ำลำคลองมีระดับต่ำ ไมควรแลนรถยนตหรือนำเครื่องจักรเครื่องมือตาง ๆ ไปใช

บริเวณบนตลิ่งริมน้ำ เพราะจะทำใหเกิดความสั่นสะเทือนและตลิ่งจะทรุดตัวไดงาย 

9) ในกรณีที่แมน้ำมีขนาดใหญ และความลึกของทองน้ำมาก จะมีโอกาสที่จะเกิดการทรุดตัวของตลิ่ง 

และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการพังทลายของตลิ่งเขาไปในพ้ืนดินไดลึกมาก 

10) บริเวณโคงลำน้ำฝงดานนอกจะมีการกัดเซาะสูง โอกาสการพังทลายของตลิ่งจะมีมาก ผูท่ีอยูอาศัยใน

บริเวณนี้ควรตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

11) การใชพื้นที่ริมตล่ิงเปนที่กองวัสดุหรือสรางอาคารเปนการเพิ่มน้ำหนักใหกับตลิ่ง ซึ่งจะมีผลทำให

ตลิ่งมีความเสี่ยงตอการพังทลายเพ่ิมมากข้ึน 
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12) ตรวจสอบวา น้ำใชจากบานเรือน หรือบอเกรอะบอซึมไดไหลออกไปสูตลิ่งหรือไม หากพบ ควร

จัดทำระบบระบายน้ำโดยไมใหน้ำจากบานเรือนไหลซึมไปตามพื้นดินเพื่อลงแมน้ำลำคลอง ซึ่งจะเปน

สาเหตุใหตลิ่งทรุดตัวไดงาย 

13) หากพบรอยแยกตาง ๆ บริเวณตล่ิงท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ก็อาจจะเปนสิ่งบอกเหตุท่ีอาจจะเกิดการ

พลังทลายของตลิ่งตามรอยแยกนั้นได ควรขนยายทรัพยสินออกจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้น ๆ โดยดวน 
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9.1.4. การทบทวนผลการศึกษาจากบทความ “ปญหารอยแตกตามยาวและทรุดตัวของไหลทางหลวงใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง” 

บทความเรื่อง “ปญหารอยแตกตามยาวและทรุดตัวของไหลทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง” เปนบทความซ่ึง

เขียนโดย ดร.อัคคพัฒน สวางสุรีย เพื่อนำเสนอในการสัมมนาเจาหนาที่วิเคราะหและตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ 

2555 และไดมีการรวบรวมไวโดยสำนักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง สำหรับเนื ้อหาสาระสำคัญของ

การศึกษาในโครงการนี้ สรุปไดดังนี้   

รอยแตกตามยาวและทรุดตัวของไหลทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง เปนปญหาที่พบบนทางหลวงที่มีไหลทาง

เปนผิวทางแอสฟลตคอนกรีต โดยมีสาเหตุเกิดจากหลายปจจัย ไดแก  

1) คุณสมบัติและชั้นดินใตคันทางเปนดินออน 

2) วัสดุถมคันทางมีคุณสมบัติยืดหดตัวสูง 

3) รูปแบบคันทางไมสอดคลองกับคุณสมบัติของชั้นดินฐานราก 

4) รูปแบบวิธีการกอสรางขยายคันทางท่ีไมไดมาตรฐาน 

5) การกำหนดแนวการระบายน้ำไมเหมาะสม 

6) งานควบคุมการกอสรางซ่ึงไมตระหนักถึงความสำคัญของไหลทาง 

7) ปริมาณการจราจรและปริมาณน้ำหนักรถบรรทุกท่ีเพ่ิมข้ึนกวาการออกแบบ 

8) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในดินถมคันทางเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในชวงฤดูฝนและฤดูแลง  

จากผลการรวบรวมขอมูลการซอมบำรุงทางและการสำรวจภาคสนาม ผูศึกษาไดทำการคัดเลือกทางหลวง 

ซ่ึงเกิดปญหาไหลทางแตกตามยาวและทรุดตัวในพ้ืนท่ีภาคกลาง จำนวน 5 สายทาง ดังนี้  

1) ทางหลวงหมายเลข 21 (อ.พัฒนานิคม ถึง อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี) 

2) ทางหลวงหมายเลข 340 (อ.บางปลามาจ.สุพรรณบุรี) 

3) ทางหลวงหมายเลข 347 (อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา) 

4) ทางหลวงหมายเลข 357 (สายเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) และ  

5) ทางหลวงหมายเลข 3196 (อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี)  

สภาพความเสียหายบริเวณไหลทางหลวงทั้ง 5 สายทาง มีลักษณะเปนรอยแตก ตามยาวขนานไป ตามแนว

ถนน (Longitudinal หรือ Edge Cracking) ระดับความรุนแรงปานกลางถึงระดับสูง และอาจมีการทรุดตัวรวมดวย 

การศึกษานี้ไดคัดเลือกทางหลวงหมายเลข 357 (สายเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) เปนตัวแทนกรณีศึกษาเชิงลึก 

เพ่ือวิเคราะหหากลไกและสาเหตุความเสียหายท่ีเกิดข้ึนบริเวณไหลทางหลวงในพ้ืนท่ีภาคกลาง ข้ันตอนการดำเนินการ

ศึกษาประกอบดวยการศึกษาและรวบรวมขอมูลงานกอสราง การสำรวจสภาพความเสียหายบริเวณไหลทาง การเจาะ

สำรวจชั้นดิน การขุดบอทดสอบ การทดสอบคุณสมบัติของดินภาคสนามและในหองปฏิบัติการ การติดตั้งและ

ดำเนินการตรวจวัดดวยอุปกรณตรวจวัดพฤติกรรมทางธรณีเทคนิค 
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ผลการเปรียบเทียบระหวางแปลงศึกษาท่ี 1 (บริเวณท่ีพบรอยแตกระดับรุนแรงมาก) อยูระหวาง กม.32+600 

ถึง กม.33+100 และแปลงศึกษาท่ี 2 (บริเวณที ่พบรอยแตกระดับรุนแรงนอย) อยู ระหวาง กม.31+600 ถึง 

กม.32+100 บนทางหลวงหมายเลข 357 พบวาวัสดุถมคันทางเปนดินเหนียวมีคา Plasticity สูง สามารถเกิดการยืด

หดตัวไดเม่ือปริมาณความชื้นในดินเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดรอยแตกบนผิวลาดดิน น้ำฝนสามารถไหลซึมผานลงไปได 

เมื่อผานฤดูฝนและฤดูแลงสลับกันหลายครั้ง ลาดดินจึงเกิดความเครียดสะสม กำลังรับแรงเฉือนของดินลดลงเปน

สาเหตุของการเคลื่อนตัวและเกิดรอยแตก 

ผลการสำรวจภาคสนามทั้ง 5 สายทางประกอบผลการศึกษาเชิงลึกทางหลวงหมายเลข 357 (สายเลี่ยงเมือง

สุพรรณบุรี) สรุปไดวา สาเหตุของรอยแตกตามยาวและทรุดตัวของไหลทางหลวงในพื้นที่ภาคกลางนาจะเกิดจาก 2 

ปจจัยสำคัญ คือ 

1) คุณสมบัติของวัสดุดินถมคันทาง เปนดินเหนียวประเภท CL-CH มีคา Plasticity สูง สามารถเกิดการยืด

หดตัวไดเมื่อปริมาณความชื้นในดินเปลี่ยนแปลง ดินดังกลาวพบมากในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อนำมาใชเปน

วัสดุถมคันทาง แมไดผานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพแลววามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน

ขอกำหนด แตเนื่องจากผลของกระบวนการเปยกสลับแหงตามฤดูกาล ดินถมคันทางจึงเกิดการยืดหดตัว

สลับกัน ทำใหเกิดความเครียดสะสม กำลังรับแรงเฉือนของดินลดลงจนเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดรอย

แตกในท่ีสุด 

2) ขั้นตอนการควบคุมการกอสรางงานลาดคันทาง ไมตระหนักถึงความสำคัญของเทคนิควิธีการกอสราง 

รวมถึงการตรวจสอบควบคุมคุณภาพขณะกอสรางลาดคันทาง เนื่องจากรายการละเอียดและขอ

กำหนดการกอสรางทางไมไดระบุไวชัดเจน 

วิธีการแกไขปองกันปญหารอยแตกตามยาว (Longitudinal Crack) และทรุดตัว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ใหดำเนินการขุดรื้อไหลทางออกจนพนระดับความลึกของความเสียหาย แลวจึงทำการบดอัดไหลทาง

ข้ึนมาใหม โดยเลือกใชวัสดุท่ีมีกำลังรับแรงเฉือนท่ีดี เชน ดินทรายซ่ึงมีคามุมเสียดทานภายในสูง 

2) ในกรณีจำเปนตองใชดินเดิม ควรนำดินไปปรับปรุงคุณภาพกอน เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของดินใน

ระยะยาว 

3) ดำเนินการตรวจสอบและซอมวัสดุยารอยตอระหวางไหลทางแอสฟลตคอนกรีตกับแผนพื้นคอนกรีต 

รวมท้ังรอยตอระหวางแผนคอนกรีต เพ่ือปองกันไมใหน้ำไหลซึมลงสูชั้นทางดานลาง 

4) หากตรวจพบรอยแตกควรรีบดำเนินการซอมแซมทันที เพ่ือปองกันการวิบัติของดินคันทางเนื่องจากการ

ไหลซึมของน้ำ 

ทั้งนี้ควรพิจารณาปรับปรุงรายการละเอียดและขอกำหนดการกอสรางทางหลวงสำหรับงานดินถมคันทาง  

โดยเพิ่มขอกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ ใหมีคา Liquid Limit ไมเกินรอยละ 40 และ มีคาPlasticity Index ไมเกิน 

รอยละ 20  
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9.2. ทฤษฏีและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพิบัติของสะพาน 

ในการศึกษาทบทวนทฤษฏีและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพิบัติของสะพาน ที่ปรึกษาไดทำการทบทวนแนว

ทางการประเมินความเสี่ยงของสะพานตามวิธีการตางๆ .ในตางประเทศและการศึกษาในประเทศของกรมทางหลวง 

โดยสำนักวิจัยและพัฒนากรมทางหลวง ซึ่งไดเสนอไวในการโครงการศึกษาความเสี่ยงตอการพังทลายของทางหลวง

และผลกระทบตอการเดินทางเม่ือเกิดอุทกภัย ซ่ึงรายละเอียดของผลการทบทวนแสดงไดดังนี้ 

9.2.1. แนวทางการประเมินความเสี ่ยงของสะพานตามมาตรฐาน Hydraulic Engineering Circular 

No.18 (HEC-18) - Evaluating Scour at Bridges  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

HEC-18 เปนเทคนิคการประเมินการออกแบบสะพานซ่ึงพัฒนาข้ึน โดย Federal Highway Administration

และเปนแนวทางใหแตละมลรัฐนำไปใชในการพัฒนารูปแบบการประเมินของรัฐของตน ขั้นตอนโดยทั่วไปของการ

ประเมินโดยวิธี HEC-18 แบงออกเปน 5 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ประเมินสะพานขามลำน้ำทุกแหงและจัดกลุม โดยใชกลไกการตรวจวัดภาคสนาม มีหัวขอท่ี 

สำคัญตางๆ ดังนี้ 

(a) กลุมสะพานท่ีมีความเสี่ยงต่ำ 

(b) กลุมสะพานท่ีมีความออนไหวตอการกัดเซาะ 

(c) กลุมสะพานท่ีมีความวิกฤติจากการกัดเซาะ 

(d) กลุมสะพานท่ีไมรูสภาพฐานราก 

(e) กลุมสะพานท่ีไดรับผลกระทบจากน้ำข้ึนน้ำลง 

ระยะท่ี 2 เปนกระบวนการลงรายละเอียด ในแตละหัวขอที่สำคัญ เชน การประเมินความปลอดภัย การ

บันทึกผล สภาพท่ัวไป การประเมินโครงสรางโดยรอบลักษณะโครงสรางใตผิวน้ำ เปนตน 

สะพานท่ีอยูในกลุมท่ี (b) และ (d) คือ ความออนไหวตอการกัดเซาะ และไมรูสภาพฐานราก จะถูก

จัดอยูในลำดับตนๆ ท่ีตองมีการตรวจวัดภาคสนามอยางละเอียด 

ระยะท่ี 3 มีการตรวจวัดภาคสนามสำหรับสะพานที่อยูในกลุมของขั้นตอนท่ี 2 โดยใชผูเชี่ยวชาญหรือวิศวกร 

ดานชลศาสตร เทคนิคธรณี และโครงสราง 

ระยะท่ี 4 สะพานท่ีถูกจัดอยูในกลุม (c) มีความวิกฤติจากการกัดเซาะ ท้ังจากการจัดกลุมในการออกแบบและ

การตรวจวัดภาคสนาม ควรไดรับการซอมแซมและแกไขจากการกัดเซาะทันที 

ระยะท่ี 5 เมื่อทำการประเมินโครงสรางสะพานในระยะท่ี 1 ทั้งหมดแลว ควรมีการประเมินสภาพสะพานท่ี

ไมไดสรางขามลำน้ำดวย โดยใหลำดับความสำคัญตามที่ตั ้ง หรือฟงกชั ่นการทำงานที่เปนจุด

เชื่อมตอทางหลวงสะพานนั้นจะมีความสำคัญสูงกวา 
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9.2.2. แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสะพานตามมาตรฐาน BA 74/06 Assessment of Scour at 

Highway Bridges (DMRB 2006) ประเทศสหราชอาณาจักร 

BA 74/06 เปนเทคนิคการประเมินประสิทธิภาพในการกัดเซาะและทำลายสะพานซึ ่งพัฒนาขึ ้นโดย 

HighwaysAgency เทคนิคนี้ถูกแบงออกเปน 2 ระยะ คือ การประเมิน และการวิเคราะห นอกจากนี้แลวยังอาจ

เพ่ิมเติมข้ันตอนของการแนะนำและลงมือปฏิบัติงาน หลังจากไดมีการจัดลำดับความสำคัญของแตละสะพานเรียบรอย

แลว 

ระยะท่ี 1 ไดแกขั้นตอนของการประเมินสะพานขามลำน้ำทุกแหง ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลของ 

แตละสะพาน ลักษณะโครงสราง ลักษณะลำน้ำ รวมถึงประวัติและสถิติปริมาณน้ำ จากนั้นจะทำ

การตรวจสอบภาคสนามเกี่ยวกับลักษณะลำน้ำ ทางน้ำหลัก พื้นที่น้ำทวมและตัวสะพานทั้งสวนท่ี

อยูเหนือผิวน้ำและใตน้ำ แลวจึงทำการประเมินการกัดเซาะ วามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำตอการ

พังทลาย 

ระยะท่ี 2 คือการวิเคราะห รวมถึงการคำนวณโดยละเอียด เพ่ือใหทราบถึงปริมาณการกัดเซาะ โดยมีข้ันตอน

ตางๆ คือ 

• เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลำน้ำ ณ จุดท่ีตั้งของสะพาน โดยควรใชแผนท่ี และ สถานี

เก็บขอมูลท่ีติดตั้งอยูโดยรอบ 

• ประมาณคาสถิติตางๆ ท่ีมีรอบการเกิด 200 ป 

• ประเมินความลึกและความเร็วการไหล ณ จุดท่ีตั้งของสะพาน 

• ประเมินความลึกการกัดเซาะ บริเวณฐานรากของโครงสราง 

• ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของสะพานที่มีความเสี ่ยงสูงไปหาต่ำ เพื ่อเตรียมวาง

แผนการจัดการบำรุงรักษาและซอมแซม 
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9.2.3. แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสะพานตามมาตรฐาน Hydraulic Vulnerability Manual 

โดย  New York State Department of Transportation ใช   ในมลร ัฐน ิวยอร ก  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

Hydraulic Vulnerability Manual เป นเทคน ิคการประเม ินการออกแบบสะพานซ ึ ่ งพ ัฒนาข ึ ้นโดย  

New York State Department of Transportation การประเมินแบบนี้จะใชขอมูลทางสถิติของขอมูลอุทกวิทยา

และการวิเคราะหทางชลศาสตรในการประเมินปริมาณน้ำทวม ความลึกการไหล และความเร็วการไหล จากนั้น

นำมาใชในการคำนวณปริมาณการกัดเซาะ เปรียบเทียบกับความลึกฐานรากสะพาน ซ่ึงตองใชเวลาและทรัพยากรดาน

ขอมูลจำนวนมาก และหากไมมีขอมูลพ้ืนฐานของแตละสะพานแลว ก็จะไมสามารถประเมินความเสี่ยงไดดวยวิธีนี้ 
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9.2.4. แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสะพานจากโครงการศึกษาความเสี่ยงตอการพังทลายของทาง

หลวงและผลกระทบตอการเดินทางเม่ือเกิดอุทกภัย กรมทางหลวง 

แนวทางการประเมินความเสี ่ยงการพังทลายของสะพานจากปญหาน้ำทวมในประเทศไทยที่ศึกษาและ

นำเสนอในโครงการศึกษาความเสี่ยงตอการพังทลายของทางหลวงและผลกระทบตอการเดินทางเมื่อเกิดอุทกภัยได

นำเอาขอดีของมาตรฐาน Hydraulic Vulnerability Manual ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย New York State Department of 

Transportation มาใชรวมกับการปรับแกวิธีการบางสวนใหเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีข้ันตอนการประเมิน ดังนี้ 

9.2.4.1. การประเมินคา Pier Vulnerability (PV) 

การประเมินคา PV จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลของ Pier แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน เปน 

คา PV โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) การปองกันการกัดเซาะใหผูประเมินพิจารณาวิธีการปองกันการกัดเซาะรอบ Pier วามีหรือไม และเปน

แบบใด แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-1 

2) มุมท่ีกระแสน้ำทำกับ Pierใหผูประเมินพิจารณามุมท่ีกระแสนน้ำทำกับกับ Pier หากมีคามากจะทำให

การพังทลายของโครงสรางมีโอกาสเกิดข้ึนไดมาก แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-2 

ตารางท่ี 9.2-1 การปองกันการกัดเซาะ 

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

1.1 Not Req’d Pier ตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมี ความเสี่ยงการ

กัดเซาะ คือ ไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ 

บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 

0 

1.2 Sheet pile wall ปองกัน Pier โดยใช Sheet pile ซึ่งเปน

โครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

1.3 Cofferdam ปองกัน Pier โดยใช Cofferdam  ซึ่งเปน

โครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

1.4 Riprap ปองกัน Pier โดยใช Riprap ซึ่งเปน

โครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 

1 

1.5 Other ปองกัน Pier โดยใชโครงสรางช่ัวคราว มี

ความเสีย่งสูง 

1 

1.6 None ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Pier มี

ความ เสี่ยงสูงมาก 

5 
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3) ความกวางของ Pier โดยใหผู ประเมินพิจารณาความกวางของ Pier หากมีความกวางไมมาก จะ 

กีดขวางการไหลนอย และเกิดความเสี่ยงตอการพังทลายนอย แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-3 

4) จำนวน Pier ท่ีอยูบนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ใหผูประเมินพิจารณาจำนวน Pier ท่ีอยูบนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึงแลวให

คะแนนตามตารางท่ี 9.2-4 หากมี Pier จำนวนมากอยูบนพื้นที่น้ำทวมถึง จะมีความเสี่ยงตอการ

พังทลายสูง 

5) ฐานรากของ Pier ใหผูประเมินพิจารณาฐานรากของ Pier แลวให คะแนนตามตารางท่ี 9.2-5 

6) ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ ใหผูประเมินพิจารณาความลึกของฐานรากใตทองน้ำแลวใหคะแนน

ตามตารางท่ี 9.2-6 หากมีคามาก จะเกิดความเสี่ยงตอการพังทลายนอย 

7) รูปแบบของชวงสะพานใหผูประเมินพิจารณารูปแบบของชวงสะพานแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-7 

หากเปนชวงสะพานแบบธรรมดาชวงเดียวจะทำใหโครงสรางตองรับน้ำหนักมากมีความเสี่ยง 

 

ตารางท่ี 9.2-2 มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

2.1 0-20 องศา 0 

2.2 20-45 องศา 1 

2.3 45-90 องศา 2 

2.4 >90 องศา 4 

 

ตารางท่ี 9.2-3 ความกวางของ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

3.1 <0.90 ม. 1 

3.2 0.90-1.50 ม. 2 

3.3 1.50-2.40 ม. 3 

3.4 2.40-3.00 ม. 4 

3.5 >3.00 ม. 5 
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ตารางท่ี 9.2-4 จำนวน Pier บนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

4.1 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูในน้ำ 2 

4.2 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูบนบก 0 

 

ตารางท่ี 9.2-5 ฐานรากของ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

5.1 เสาเข็มเหล็กหรือคอนกรตี 0 

5.2 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะไมได 0 

5.3 เสาเข็มไม 4 

5.4 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะได 5 

5.5 ฐานรากแผบนพ้ืนดิน 10 

5.6 ไมทราบชนิดของฐานราก 10 

 

ตารางท่ี 9.2-6 ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

6.1 >6.00 ม. 0 

6.2 4.50-6.00 ม. 1 

6.3 3.00-4.50 ม. 2 

6.4 2.10-3.00 ม. 3 

6.5 1.20-2.10 ม. 4 

6.6 <1.20 ม. 5 

 

ตารางท่ี 9.2-7 รูปแบบของชวงสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

7.1 โครงสรางสะพานมีหลายชวง บนลำน้ำ 0 

7.2 โครงสรางสะพานมีชวงเดียว บนลำน้ำ 1 
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9.2.4.2. การประเมิน Abutment Vulnerability (AV) 

การประเมินคา AV จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลของ Abutment แลวนำคะแนนทั้งหมดที่ไดมา

รวมกัน เปนคา AV โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) การปองกันการกัดเซาะใหผูประเมินพิจารณาวิธีการปองกันการกัดเซาะรอบ Abutment วามีหรือไม 

และเปนแบบใด แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-8 

2) ตำแหนงของ Abutment ใหผูประเมินพิจารณาตำแหนงของ Abutment ซึ่งสงผลกระทบตอความ

เสี่ยงตอการกัดเซาะรอบโครงสรางโดยหาก Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถมตะกอนและ

ความเร็วน้ำต่ำ หรือตั้งอยูบนทางน้ำตรงความเร็วน้ำคงท่ี จะมีความเสี่ยงการพังทลายต่ำ แตหาก

Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก จะมีการกัดเซาะและความเร็วน้ำสูง มีความเสี่ยงสูง จากนั้นให

คะแนนตามตารางท่ี 9.2-9 

3) การวาง Abutment รุกล้ำลำน้ำใหผูประเมินพิจารณาการวาง Abutment รุกล้ำลำน้ำ แลวใหคะแนน

ตามตารางท่ี 9.2-10 หาก Abutment วางบนบริเวณพื้นที่น้ำทวมถึง ที่มีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 

10% ของปริมาณน้ำในลำน้ำจะถือวาโครงสรางไมมีความเสี่ยง 

4) ฐานรากของ Abutment ใหผ ู ประเมินพิจารณาฐานรากของ Abutment แลวใหคะแนนตาม 

ตารางท่ี 9.2-11 

5) มุมท่ีกระแสน้ำทำกับ Embankment ใหผูประเมินพิจารณามุมท่ีกระแสน้ำทำกับEmbankment แลว

ใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-12 หากมีคามากจะทำใหการพังทลายของโครงสรางมีโอกาสเกิดขึ้นได

มาก 
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ตารางท่ี 9.2-8 การปองกันการกัดเซาะ Abutment 

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

8.1 Not Req’d Abutment ตั้งอยูในบรเิวณ ท่ีไมมีความ

เสี่ยงการกัดเซาะ คือไมไดตั้งอยูบนทางน้ำ

หรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 

0 

8.2 Sheet pile wall ปอง กัน  Abutment โดยใช Sheet pile 

ซึ่งเปน โครงสรางถาวร ไมมีความ เสี่ยง 

0 

8.3 Cofferdam ปองกัน Abutment โดยใช Cofferdam  

ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

8.4 Riprap ปองกัน Abutment โดยใช Riprap ซึ่งเป

นโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสงู 

1 

8.5 Other ปองกัน Abutment โดยใชโครงสราง 

ช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 

1 

8.6 None ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ 

Abutment มคีวาม เสี่ยงสูงมาก 

5 

 

ตารางท่ี 9.2-9 ตำแหนงของ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

9.1 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถม ตะกอนและความเร็วน้ำต่ำ ไม

มีความเสี่ยง 

0 

9.2 Abutment ตั้งอยูบนทางน้ำตรง ความเร็วน้ำ คงท่ี ไมมีความเสี่ยง 0 

9.3 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก มีการกัด เซาะและความเร็วน้ำสูงต่ำ มี

ความเสีย่งสูง 

1 

 

ตารางท่ี 9.2-10 การวาง Ambutment รุกล้ำลำน้ำ 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

10.1 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 10% 

ของ ปริมาณน้ำในลำน้ำ ไมมีความเสี่ยง 

0 

10.2 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีน้ำลนมา 10-25% ของ

ปริมาณน้ำ ในลำน้ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

2 

10.3 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมามากกวา 

25% ของปริมาณน้ำในลำน้ำ มีความเสีย่งสูง 

4 
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ตารางท่ี 9.2-11 ฐานรากของ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

Abutment แบบ Spill through 

11.1 Pile เปนเหล็กหรือคอนกรตียาวกวา 6 ม. หรือฐานรากแผบนหินท่ีไมมีการ

กัดเซาะ 

0 

11.2 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะ

ได 

2 

11.3 ฐานรากแผบนดิน 3 

11.4 ไมรูชนิดของฐานราก 3 

Abutment แบบ Vertical wall 

11.5 Pile เหล็กหรือคอนกรีตยาวกวา 20 ฟุต หรือฐานรากแผบนหินไมมีการกัด

เซาะ 

0 

11.6 Pile เปนไม 3 

11.7 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะ

ได 

5 

11.8 มีฐานรากแผบนดิน 10 

11.9 ไมรูชนิดของฐานราก 10 

11.10 Abutment แบบ ทอลอด 0 

 

ตารางท่ี 9.2-12 มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

12.1 0-20 องศา 0 

12.2 20-45 องศา 1 

12.3 45-90 องศา 2 

12.4 >90 องศา 4 
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9.2.4.3. การประเมินคา Hydraulic Assessment (HA) 

การประเมินคา HA จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลทางชลศาสตร แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน

เปนคา HA โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) ความลาดชันของลำน้ำใหผูประเมินพิจารณาในระยะ 150-300 เมตร ขึ้นไปจากโครงสรางที่อยูในน้ำ 

ท้ังในทิศทางดานเหนือและทายน้ำ แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-13 

2) รูปรางของทางน้ำ ใหผูประเมินพิจารณาในระยะ 150-300 เมตร ข้ึนไปจากโครงสรางท่ีอยูในน้ำ ท้ังใน

ทิศทางดานเหนือและทายน้ำแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-14 

3) ที่ตั้งโครงสรางสะพานใหผูประเมินพิจารณาที่ตั้งโครงสรางสะพานวาอยูใกลจุดตัดทางน้ำหรือไม หาก

อยูในระยะที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จะมีความเสี่ยงตอการกัดเซาะโครงสราง

มาก แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-15 

4) การกัดเซาะรอบโครงสรางใหผูประเมินพิจารณาการกัดเซาะรอบโครงสรางโดยทำการเปรียบเทียบ

ลักษณะพื้นที่รอบโครงสรางสะพานตั้งแตเริ่มสราง เพื่อหารูปแบบการเปลี่ยนแปลง และอัตราการ 

กัดเซาะท่ีเกิด เทาท่ีจะสามารถสืบคนได แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-16 

5) ชองเปดโครงสรางสะพานใหผู ประเมินพิจารณาระยะหางระหวางโครงสรางที ่ตั ้งอยู ในน้ำ เชน 

ระยะหางระหวางตอมอสะพาน หรือระยะหางระหวาง Pier และ Abutment เพื ่อใหทราบถึง

ผลกระทบของการบีบลดหนาตัดลำน้ำ ซ่ึงอาจสงผลใหความเร็วของน้ำมากข้ึนและเกิดการกัดเซาะรอบ

โครงสรางแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-17 

6) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำใหผูประเมินพิจารณาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำทั้งในรูปแบบ

ของการพัดพาและการทับถมของตะกอน แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-18 โดยสังเกตจากลักษณะ

ของตะกอนในบริเวณทางน้ำ หากมีการคละขนาดกันอยางดีแสดงวาทางน้ำมีเสถียรภาพ มีอัตราการ

พัดพาและทับถมของตะกอนต่ำมีความเสี่ยงการพังทลายของโครงสรางนอย เนื่องจากมีการนำตะกอน

มาทับถมบริเวณโครงสรางอยูเปนประจำ 

7) การเกิดน้ำปาไหลหลากใหผูประเมินพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเกิดน้ำปาไหลหลาก แลวให

คะแนนตามตารางท่ี 9.2-19 ซ่ึงจำเปนตองใชขอมูลทางสถิติท่ีถูกเก็บไวโดยหนวยงานตางๆ มาใช หรือ

ใชวิธีการสอบถามจากชาวบานในพื้นที่หากสะพานตั้งอยูในบริเวณที่ไมมีสถิติการเกิดน้ำปาไหลหลาก 

จะกลาวไดวาไมมีความเสี่ยงตอการพังทลาย แตหากสะพานตั้งอยูในบริเวณที่มีสถิติการเกิดน้ำปาไหล

หลากเปนประจำ จะสงผลใหความเสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางคอนขางสูง เนื่องจากพื้นท่ี

โดยรอบโครงสรางเกิดการกัดเซาะไดมาก และเกิดการกระแทกของทั้งน้ำและมวลหินขนาดใหญตอ

โครงสราง 
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8) ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำใหผูประเมินพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำยอนข้ึนมา

จากทางทายน้ำของโครงสรางสะพานแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-20 โดยจะทำการสำรวจพื้นท่ี

ทางดานทายน้ำของโครงสราง วามีโครงสรางทางชลศาสตรอ่ืนๆ ตั้งอยูหรือไม และจำเปนตองใชขอมูล

ทางสถิติที ่ถูกเก็บไวโดยหนวยงานหรือชาวบานมาใชพิจารณาวาเคยเกิดน้ำเออยอนขึ ้นมาทาง

โครงสรางหรือไม หากพิจารณาแลวพบวาไมมีโครงสรางทางชลศาสตรท่ีจะสงผลใหน้ำเออทางดานทาย

น้ำ โครงสรางจะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความเสี่ยงการพังทลายเกิดข้ึน แตหากตั้งอยูพ้ืนท่ี

ที่มีโครงสรางทางชลศาสตรขวางอยูดานทายน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออขึ้นมาในทิศทางตรงกันขามได 

และเกิดการทับถมตะกอนกลับ ทำใหไมมีความเสี่ยงตอการพังทลายจากการกัดเซาะ 

9) ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรงใหผูประเมินพิจารณาประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรงแลวใหคะแนนตาม

ตารางท่ี 9.2-21 โดยจะพิจารณาจากสถิติท่ีถูกเก็บวัดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือจากสถานีน้ำทาท่ี

อยูใกลเคียง หรือสอบถามจากชาวบานในพ้ืนท่ี 

10) โอกาสการเกิดน้ำล นตลิ ่งใหผู ประเมินพิจารณาโอกาสการเกิดน้ำลนตลิ ่งแลวใหคะแนนตาม 

ตารางท่ี 9.2-22 จะทำการเปรียบเทียบลักษณะพ้ืนท่ีรอบโครงสรางสะพานตั้งแตเริ่มสรางวามีการเกิด

น้ำลนตลิ่งบอยครั้งเพียงใด สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง ทางน้ำบริเวณดังกลาวจะ

มีความเร็วการไหลเพ่ิมข้ึน มีความเสี่ยงตอการพังทลายมากกวาสะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีโอกาสการ

เกิดน้ำลนตลิ่ง เนื่องจากทางน้ำบริเวณท่ีมีการไหลลนตลิ่งจะมีพ้ืนท่ีการไหลเพ่ิมข้ึน ทำใหความเร็วการ

ไหลลดลงและเกิดการกัดเซาะนอยลง 

 

ตารางท่ี 9.2-13 ความลาดชันลำน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

13.1 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันนอย มีความลาดชัน นอยกวาหรือเทากับ 0.0004 0 

13.2 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันปานกลาง มีความ ลาดชันระหวาง 0.0004 ถึง 

0.0015 

1 

13.3 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันสูง มีความลาดชัน มากกวาหรือเทากับ 0.0015 2 

 

ตารางท่ี 9.2-14 รูปรางของทางน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

14.1 Straight ทางน้ำเปนเสนตรง 0 

14.2 Braided ทางน้ำไขว 1 

14.3 Meandering ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S” 2 
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ตารางท่ี 9.2-15 ท่ีตั้งโครงสรางสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

15.1 ไมอยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงระดับน้ำ มีความเสีย่ง

นอย 

0 

15.2 อยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลีย่นแปลงระดับน้ำ มีความเสี่ยง

มาก 

1 

 

ตารางท่ี 9.2-16 การกัดเซาะรอบโครงสราง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

16.1 ไมมีการกัดเซาะรอบโครงสราง ไมม ีความเสี่ยง 0 

16.2 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง นอยกวา 0.30 ม. มีความเสี่ยงนอย 1 

16.3 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง 0.30 ม. - 0.90 ม. มีความเสี่ยงปานกลาง 2-3 

16.4 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง มากกวา 0.90 ม. มีความเสี่ยงสูง 4-5 

 

ตารางท่ี 9.2-17 ชองเปดโครงสรางสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

17.1 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ มีความเหมาะสม ไมเห็นการไหล 

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ไมมีความเสี่ยง 

0 

17.2 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ ไมมีความเหมาะสม เห็นการไหล 

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีความเสี่ยง 

2 

 

ตารางท่ี 9.2-18 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

18.1 ทางน้ำท่ีมีการทับถมของตะกอน มีความ เสี่ยงการพังทลายของโครงสรางน

อย เน่ืองจากมีการนำตะกอนมาทับถมบริเวณ โครงสรางอยูเปนประจำ 

0 

18.2 ทางน้ำท่ีมีเสถียรภาพ อัตราการพัดพาและ ทับถมของตะกอนต่ำ มคีวาม

เสี่ยงในระดับ ปานกลาง 

1 

18.3 ทางน้ำท่ีมีการพัดพาตะกอน หากมีอัตรา การพัดพาตะกอนสูง จะยิง่สงผล

ใหความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสราง เน่ืองจากเกิดการกัดเซาะได

มาก 

2-4 
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ตารางท่ี 9.2-19 การเกิดน้ำปาไหลหลาก  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

19.1 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีสถิติการ เกิดน้ำปาไหลหลาก 0 

19.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลาก แตไมบอยครั้ง 1-2 

19.3 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลากเปนประจำ 3-4 

 

ตารางท่ี 9.2-20 ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

20.1 มีโครงสรางทางชลศาสตรทายน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออข้ึนมาในทิศทาง

ตรงกันขามได และเกิดการทับถมตะกอนกลับ ทำใหไมมีความเสีย่ง 

0 

20.2 ไมมโีครงสรางทางชลศาสตร จะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความ

เสี่ยง เกิดข้ึน 

1 

 

ตารางท่ี 9.2-21 ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

21.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมเกิน 3 ม. 

ความเสีย่งตอการพังทลายของโครงสรางนอย 

1 

21.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความสูงน้ำทวม

ในบริเวณโครงสรางเกิน 3 ม. 

2 

 

ตารางท่ี 9.2-22 โอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่งน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

22.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีมโีอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่ง 1 

22.2 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง 0 
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9.2.4.4. การประเมินคา Failure Consequence (FC) 

การประเมินคา FC จะพิจารณาขอมูล แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน เปนคา FC โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) รูปแบบการพังทลายของโครงสราง ใหผู ประเมินพิจารณาและประเมินรูปแบบการพังทลายของ

โครงสรางท่ีอาจเกิดข้ึนได แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-23 

2) คาเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวัน ใหผูประเมินพิจารณาปริมาณการจราจรจากคาเฉลี่ยปริมาณจราจร

รายวันตลอดป หากปริมาณการจราจรตลอดปมากกวา 25,000 คันตอวัน จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

ผลกระทบจากความเสียหายของการพังทลายของโครงสราง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-24 

3) ความสำคัญของสะพานตอโครงขายการขนสงใหผู ประเมินพิจารณาความสำคัญของสะพานตอ

โครงขายการขนสง พบวาหากเปนถนนหลักระหวางเมืองจะมีความสำคัญและมีความเสี่ยงตอการ

พังทลายสูง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.2-25 

 

ตารางท่ี 9.2-23 รูปแบบการพังทลายของโครงสราง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

23.1 โครงสรางพังทลายและถลมทันที 5 

23.2 โครงสรางมีการพังเสียหายบางสวน 3 

23.3 โครงสรางมีความเสียหายเปนจุดๆ จากการราวหรือเสยีรูปของโครงสราง

บางสวน 

1 

 

ตารางท่ี 9.2-24 คาเฉลี่ยปริมาณการจราจรรายวัน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

24.1 > 25,000 คัน/วัน 2 

24.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน 1 

24.3 <4,000 คัน/วัน 0 

 

ตารางท่ี 9.2-25 ความสำคัญของสะพานตอโครงขายการขนสง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

25.1 ถนนหลักระหวางเมือง 3 

25.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง 3 

25.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง 1 

25.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ 0 
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9.2.4.5. การประเมินคา Vulnerability score (VS) 

เม่ือทำการสำรวจและประเมินคะแนนจากสภาพทางกายภาพของสะพานตามหัวขอท่ี 10.2.4.1 - 10.2.4.4 

แลว นำไปคำนวณคาตามลำดับขั้น ซึ่งแสดงดังรูปท่ี 9.2-1 จากนั้นจะไดคา VS ซึ่งมีจำนวนเต็มอยูท่ี 20 คะแนน มี

ลำดับข้ันท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) หาคา Bridge foundation (BF) จากการเปรียบเทียบคา PV จากหัวขอท่ี 10.2.4.1 และคา AV จาก

หัวขอท่ี 10.2.4.2 คาใดท่ีมากกวาใหใชคานั้นระบุชื่อใหมเปน คา Bridge foundation (BF) 

2) หาคา Consequence score (CS) โดยการนำคา BF ไปรวมกับคา HA ท่ีไดจากหัวขอท่ี 10.2.4.3 ซ่ึง

จะไดคา Consequence score (CS) 

3) หาคา Likelihood score (LS) โดยการพิจารณาคา CS 

• ถา CS > 35 ดังนั้น LS = 10 

• ถา 35 > CS > 25 ดังนั้น LS = 6 

• ถา CS < 35 ดังนั้น LS = 2 

4) หาคา Vulnerability score (VS) โดยการนำคา LS ไปรวมกับคา FC ที่ไดจากหัวขอท่ี 10.2.4.4 ซ่ึง

จะไดคา Vulnerability score (VS) 

อยางไรก็ดีจากสถิติการพังทลายของสะพานในเมืองไทย พบวาสะพานที่ถูกน้ำทวม มักจะเกิดการพังทลาย

จากการขาดของรอยตอระหวางตัวสะพาน (Deck) และเสาสะพาน (Pier) ซึ่งเปนผลมาจากการพัดพาของน้ำ ทำให

เกิดแรงดานขาง และแรงดันน้ำดานลางจากการเออลนของน้ำใตสะพาน ดังนั้น จึงไดเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวของกับระดับ

น้ำเขาไปในการคำนวณ 
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รูปท่ี 9.2-1 ลำดับการคำนวณคา VS  
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9.2.4.6. การประเมินค่า New vulnerability score (NVS) 
การกำหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องด้านระดับน้ำ จะใช้ตัวแปรที่สำคัญ ดังรูปที่ 9.2-2 คือ 

h  =  ค่าระดับท้องสะพาน (เมตร รทก.) 
y  =  ค่าระดับที่ผิวน้ำ (เมตร รทก.) 

จากนั้นตัวแปรที่สนใจคือช่องว่างระหว่างท้องสะพานและระดับน้ำ (h-y) ซึ่งพบว่า ยิ่งค่า (h-y) มีค่าน้อย
สะพานดังกล่าวจะย่ิงมีความเสี่ยงต่อการพังทลายสูง 

 

 
 

รูปที่ 9.2-2 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับระดับน้ำ 
 

การพิจารณาอัตราส่วนของตัวแปรที่สำคัญทั้งหมด และพบว่าตัวแปรรูปแบบการพังทลายของโครงสร้าง 
(Potential failure type) เป็นตัวแปรที่ระบบเดิมให้ความสำคัญค่อนข้างมาก โดยให้มีคะแนนสูงสุดได้ถึง 5 คะแนน 
จากคะแนนรวมทั้งระบบของทุกตัวแปร (VS) ซึ่งมีคะแนนเต็มเป็น 20 คะแนน หรืออาจกล่าวได้ว่ามีคะแนนสูงถึง 25 
เปอร์เซนต์ของคะแนน VS ดังน้ันการพังทลายที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมของระดับน้ำ (h-y) ซึ่งเป็นตัวแปรที่กำลังสนใจและ
เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ควรจะมีค่าน้ำหนักใกล้เคียงกันกับตัวแปร Potential failure type ดังนั้น จึงได้
กำหนดให้ตัวแปร VS ถูกคูณด้วยค่าน้ำหนักร้อยละ 80 ดังน้ัน คะแนนสูงที่สุดของ Potential failure type จะคิดเป็น 
4 คะแนนในระบบ 

จากนั้น ให้เพิ่มค่าตัวแปรระดับน้ำ (h-y) เข้าไปในระบบอีกร้อยละ 20 ซึ่งจากอัตราส่วนดังกล่าว คะแนน
ความเสี่ยงสูงสุดของค่าตัวแปรระดับน้ำ จะอยู่ที่ 4 คะแนนในระบบ เท่ากับ Potential failure type พอดีและเมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า การให้คะแนนความเสี่ยงด้านระดับน้ำ ควรมีค่าดังตารางที่ 9.2-26 เมื่อทราบค่า (h-y) แล้วจึง
พิจารณาคะแนนความเสี่ยงจากระดับน้ำ Water level(WL) จากน้ัน ใช้สมการเพ่ือหาค่า NVS ได้จาก 
 

NVS  = (0.8VS) + (WL) 
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เมื่อคำนวณคา NVS ไดดังสมการขาง แลวจะสามารถพิจารณาความเสี่ยงของการพังทลายของสะพานได

ทันที โดยคะแนนและเง่ือนไขตางๆ สามารถพิจารณาไดดังตารางท่ี 9.2-27 และควรมีการดำเนินการตามท่ีไดนำเสนอ

ไว 
 

ตารางท่ี 9.2-26 เง่ือนไขคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงดานระดับน้ำ  

ชองวางระหวางทองสะพาน 

และผิวน้ำ (h-y) 

คะแนนความเสี่ยง 

(WL) 

<0.5 m. 4 

0.5 m. – 0.99 m. 3 

1.0 m. – 1.49 m. 2 

1.50 m. – 1.99 m. 1 

>= 2.0 m. 0 

 

ตารางท่ี 9.2-27 เง่ือนไขคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงตามกลุมสะพาน  

ลำดับ คะแนน 

0 ไมตองการการซอมแซมใดๆ 

1-8 ไมตองการการซอมแซมใดๆ แตควรมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ 

9-12 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง 

13-14 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือความ

ปลอดภัย 

15 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

16-20 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเกือบท้ังสะพานเพ่ือความปลอดภัย 
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9.3. การสำรวจขอมูลภาคสนามเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพานจากภัยพิบัติ 

ในการดำเนินงานสำรวจขอมูลภาคสนาม สำหรับตำแหนงที ่เคยเกิดการพิบัติของถนนและสะพานอัน

เนื่องมาจากภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงขอมูลจริงของสาเหตุและรูปแบบความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึน จะเปนการรวบรวมตำแหนงของถนนและสะพานท่ีเคยเกิดเหตุการณภัยพิบัติข้ึนในอดีต โดยรวบรวม

ขอมูลรายงานเหตุการณจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ใชอยูในปจจุบัน รวมถึงการนำเสนอ

แบบฟอรมการสำรวจ เพ่ือใหกรรมการพิจารณากอนดำเนินการ ซ่ึงรายละเอียดของผลการดำเนินงานแสดงไดดังนี้ 

9.3.1. การคัดเลือกตำแหนงของถนนและสะพานในการสำรวจขอมูลภาคสนาม 

ในคัดเลือกตำแหนงของถนนและสะพานสำหรับการสำรวจขอมูลภาคสนามของโครงการ ท่ีปรึกษาไดรวบรวม

ขอมูลการรายงานการเกิดภัยพิบัติ จากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ในพื้นที่ภาคกลางของ

ประเทศ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน และนำมากำหนดตำแหนง โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ซ่ึงหลักเกณฑในการคัดเลือกมีแนวทางดังนี้ 

9.3.1.1. การคัดเลือกตำแหนงถนน 

หลักเกณฑในการคัดเลือกตำแหนงการสำรวจขอมูลการพิบัติของถนน มีแนวทางดังนี้  

(1) คัดเลือกจากขอมูลรายงานสถานการณภัยพิบัติในระบบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

(2) พิจราณาเฉพาะจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

(3) พิจารณาเฉพาะเหตุการณท่ีมีการรายงานตำแหนงการเกิดภัยพิบัติครบท้ัง ละติจูดและลองติจูด 

(4) พิจารณาเฉพาะรูปแบบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในลักษณะผิวทางและโครงสรางทางชำรุดเสียหาย 

และดินสไลด/คันทาง สไลด 

(5) ตำแหนงท่ีเลือกคัดเลือกจะเปนตำแหนง ท่ีอยูติดกับลำน้ำหรือแมน้ำสายหลัก  

(6) หากตำแหนงที ่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑขอที ่ (1) ถึง (5) มีจำนวนมาก (มากกวา 10 

ตำแหนง) จะทำการเรียงลำดับความสำคัญตามสถิติของจำนวนครั้งท่ีเกิดสถานการณภัยพิบัติ 

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน สามารถสรุปตำแหนงขอมูลที่จะเขาไปสำรวจภาคสนามไดดังรูปที่ 9.3-1 

และตารางท่ี 9.3-1 
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ตารางท่ี 9.3-1 ตำแหนงการสำรวจถนนเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ลำดับ สายทาง ตอน ชื่อตอน กม.เร่ิมตน กม.สิน้สุด หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ ตำบล 

1 1117 100 คลองแมลาย - อุมผาง 69+375 69+490 สทล. 4 (ตาก) กำแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว 

2 1143 101 นครไทย - น้ำคลาด 14+915 14+940 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิษณุโลก นครไทย บานพราว 

3 2013 102 น้ำเทิน - บอโพธ์ิ 60+180 60+190 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิษณุโลก นครไทย บอโพธ์ิ 

4 21 501 วังชมภู - บุงน้ำเตา 231+348 231+448 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ นาง่ัว 

5 12 603 น้ำดุก - หวยซำมะคาว 374+700 374+715 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ หลมสัก ปากชอง 

6 2275 301 หวยไร - บานกลาง 131+000 131+300 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ น้ำรอน 

7 1119 101 น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน 17+000 18+700 สทล. 11 (ลพบุรี) นครสวรรค ทาตะโก สายลำโพง 

8 205 202 คลองหวยไผ - เทศบาลลำนารายณ 63+752 63+972 สทล. 11 (ลพบุรี) ลพบุร ี ชัยบาดาล ชัยบาดาล 

9 2 101 สระบุรี - ตาลเดี่ยว 3+200 3+215 สทล. 11 (ลพบุรี) สระบุร ี เมืองสระบุร ี ปากเพรียว 

10 3045 100 วิหารแดง - หนองหมู 1+400 1+800 สทล. 11 (ลพบุรี) สระบุร ี วิหารแดง หนองสรวง 

11 3032 100 บุงก๋ี - ทาศาล 7+000 8+000 สทล. 11 (ลพบุรี) สิงหบุร ี คายบางระจัน ทาขาม 

12 3233 100 นครชัยศรี - ดอนตูม 10+487 10+577 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม นครชัยศร ี วัดละมุด 
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รูปท่ี 9.3-1 ตำแหนงการสำรวจถนนเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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9.3.1.2. การคัดเลือกตำแหนงสะพาน 

หลักเกณฑในการคัดเลือกตำแหนงการสำรวจขอมูลการพิบัติของถนน มีแนวทางดังนี้  

(1) คัดเลือกจากขอมูลรายงานสถานการณภัยพิบัติในระบบระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน 

(2) พิจราณาเฉพาะจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

(3) พิจารณาเฉพาะเหตุการณท่ีมีการรายงานตำแหนงการเกิดภัยพิบัติครบท้ัง ละติจูดและลองติจูด 

(4) พิจารณาเฉพาะรูปแบบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในลักษณะสะพานขาด/สะพานชำรุด (คอสะพาน

ขาด/ตอมอทรุด) 

(5) หากตำแหนงที ่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑขอที ่ (1) ถึง (4) มีจำนวนมาก (มากกวา 10 

ตำแหนง) จะทำการเรียงลำดับความสำคัญตามสถิติของจำนวนครั้งท่ีเกิดสถานการณภัยพิบัติ 

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน สามารถสรุปตำแหนงขอมูลที่จะเขาไปสำรวจภาคสนามไดดังรูปที่ 9.3-2 

และตารางท่ี 9.3-2  
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ตารางท่ี 9.3-2 ตำแหนงการสำรวจสะพานเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ลำดับ สายทาง ตอน ชื่อตอน กม.เร่ิมตน กม.สิน้สุด หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ ตำบล 

1 1276 100 สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก 13+873 13+874 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิจิตร โพธ์ิประทับชาง วังจิก 

2 2012 100 บานสามแยก - วิเชียรบุร ี 5+617 5+618 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ วิเชียรบุร ี สระประดู 

3 11 201 ชองแค - ตากฟา 34+160 34+194 สทล. 11 (ลพบุรี) นครสวรรค ตากฟา เขาชายธง 

4 357 104 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุร ี 43+810 43+811 สทล.12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุร ี เมืองสุพรรณบุร ี ทาระหัด 

5 3220 100 แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง 8+500 8+550 สทล.12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หนองไผแบน 

6 338 101 อรุณอมรินทร - พุทธมณฑลสาย 4 9+900 9+910 สทล.13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 

7 35 100 ดาวคะนอง -  แสมดำ 9+931 9+746 สทล.13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน แสมดำ 

8 346 301 บางเลน - ลำลูกบัว 43+025 43+145 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม บางเลน บางภาษี 

9 346 302 ลำลูกบัว - หนองกระทุม 66+700 66+800 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม กำแพงแสน ดอนขอย 
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รูปท่ี 9.3-2 ตำแหนงการสำรวจสะพานเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
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9.3.2. แบบฟอรการสำรวจขอมูลภาคสนาม 

ในการจัดทำแบบฟอรมการสำรวจขอมูลภาคสนาม ท่ีปรึกษาจะจัดเตรียมโดยใหครอบคลุมการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับถนนและสะพาน ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดดังรูปท่ี 9.3-3 และ รูปท่ี 9.3-4 ดังนี้  
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รูปท่ี 9.3-3 แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของถนน  
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รูปท่ี 9.3-3 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของถนน 
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รูปท่ี 9.3-3 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของถนน 
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รูปท่ี 9.3-3 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของถนน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-46 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-47 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-48 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-49 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-50 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-51 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-52 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-53 

 

 

รูปท่ี 9.3-4 (ตอ) แบบฟอรมการสำรวจความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-54 

 

9.3.3. การสำรวจขอมูลภาคสนาม 

ที่ปรึกษาไดดำเนินการสำรวจขอมูลภาคสนามสำหรับตำแหนงถนนและสะพานที่ไดทำการคัดเลือก ตามท่ี

แสดงในหัวขอที่ 10.3.1 ดังแสดงในรูปที่ 9.3-5 ถึง 9.3-25 และสามารถสรุปขอมูลผลการสำรวจตามแบบฟอรมการ

สำรวจ ที่กำหนดไวในหัวขอที่ 10.3.2 ไดดังแสดงในตารางที่ 9.3-5 และ 9.3-6 โดยขอมูลที่ไดจะนำมาใชวิเคราะห

ความเสี่ยงของถนนและสะพานจากภัยพิบัติซ่ึงจะกลาวไวในหัวขอถัดไป   
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-55 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-5 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน 100 กม.69+375 ถึง 69+490 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-56 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-6 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน 101 กม.14+915 ถึง 14+940 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-57 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-7 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน 102 กม.60+180 ถึง 60+190 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-58 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-8 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 21 ตอน 501 กม.231+348 ถึง 231+448 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-59 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-9 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 12 ตอน 603 กม.374+700 ถึง 374+715 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-60 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-10 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน 301 กม.131+000 ถึง 131+300 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-61 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-11 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 1119 ตอน 101 กม.17+000 ถึง 18+700 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-62 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-12 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 205 ตอน 301 กม.131+000 ถึง 131+300 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-63 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-13 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 101 กม.3+200 ถึง 3+251 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-64 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-14 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 3045 ตอน 100 กม.1+400 ถึง 1+800 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-65 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-15 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน 100 กม.7+000 ถึง 8+000 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-66 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-16 ผลการสำรวจความเสี่ยงของทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน 100 กม.10+487 ถึง 10+577 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-67 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-17 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 1276 ตอน 100 กม.13+873 ถึง 13+874 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-68 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-18  ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน 100 กม.5+617 ถึง 5+618 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-69 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-19 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน 100 กม.34+160 ถึง34+194 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-70 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-20  ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 357 ตอน 104 กม.43+810 ถึง43+811 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-71 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-21 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน 100 กม.8+500 ถึง 8+550 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-72 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-22 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 338 ตอน 101 กม.9+900 ถึง 9+910 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-73 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-23 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 100 กม.9+931 ถึง 9+946 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-74 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-24 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน 301 กม.43+025 ถึง43+145 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-75 

 

  
  

  
  

  

รูปท่ี 9.3-25 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพานบนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน 302 กม.66+700 ถึง66+800 

 



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-76 

 

ตารางท่ี 9.3-5 ผลการสำรวจความเสี่ยงของถนน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

1. ระยะหางจากลำน้ำ              

1.1 0-5 ม.              

1.2 5-20 ม.              

1.3 20-50 ม.              

1.4 50 – 100 ม.              

2. ความลาดชันคันทาง              

2.1 มากกวา 1:1              

2.2 ระหวาง 1:1 ถึง 1: 5              

2.3 ระหวาง 1:1.5 ถึง 1: 2              

2.4 นอยกวา 1:2              

3. ความแตกตางระหวางระดับน้ำท่ีลดลงสูงสุดและต่ำสุด              

3.1 <0.50 ม.              

3.2 0.50-1.00 ม.              

3.3 1.0-1.50 ม.              

3.4 1.50-2.0 ม.              

3.5 >2.00 ม.              

4. โครงสรางช้ัน Subgrde              

4.1 Cruch Roack              

4.2 Soil Aggrate              

4.3 Sand Embnakment              

5. โครงสรางช้ัน Subbase              

5.1 Cruch Roack              

5.2 Soil Aggrate              

5.3 Sand Embnakment              

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-77 

 

ตารางท่ี 9.3-5 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของถนน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

6. โครงสรางช้ัน Basease              

1.1 Cruch Roack              

1.2 Soil Aggrate              

1.3 Sand Embnakment              

7. การปองกันตลิ่ง              

7.1 ไมม ี              

7.2 ปลูกหญา/หญาข้ึนเองตามธรรมชาต ิ              

7.3 ดาดคอนกรตี              

7.4 Gabion              

7.5 กระสอบทราย              

7.6 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวลาด              

7.7 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวตั้ง (Retaining Wall)              

7.8 อ่ืนๆ (ระบุ)              

8. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ แนวถนน              

8.1 0-20 องศา              

8.2 20-45 องศา              

8.3 45-90 องศา              

8.4 >90 องศา              

9. รูปรางของทางน้ำ              

9.1 ทางน้ำเปนเสนตรง              

9.2 ทางน้ำไขว              

9.3 ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S”              

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-78 

 

ตารางท่ี 9.3-5 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของถนน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

10. ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง              

10.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมผิวทาง              

10.2 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมปีระวัติการ เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำ

ทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผวิทาง 

             

10.3 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมปีระวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความ

สูงน้ำทวมในบริเวณเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

             

11. ระยะเวลาการเกิดน้ำทวมรุนแรง               

11.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมทวมผิว

ทาง 

             

11.2 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

ระยะเวลา 1-2 วัน 

             

11.3 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

ระยะเวลา 2-7 วัน 

             

11.4 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

เกิน 7 วัน 

             

12. คาเฉลี่ยปรมิาณการจราจรรายวัน              

12.1 > 25,000 คัน/วัน              

12.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน              

12.3 <4,000 คัน/วัน              

13. ความสำคัญของถนนตอโครงขายการขนสง              

13.1 ถนนหลักระหวางเมือง              

13.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง              

13.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง              

13.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ              

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-79 

 

ตารางท่ี 9.3-5 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของถนน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

14. สาเหตุการพิบัติของถนน              

14.1 ความแตกตางของระดับน้ำในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ทำให
ดินสูญเสียเสถียรภาพ 

             

14.2 ถูกน้ำกัดเซาะในแนวตั้งฉากกับถนน เนื่องจากชองระบาย
น้ำไมเพียงพอ 

             

14.3 น้ำทวมไหลลนขามถนน ทำใหเกิดการพิบัติ              

14.4 ไหลทางมีความลาดชันเกินไป              

14.5 ไมมีวัสดุปองกันการกัดเซาะบริเวณไหลทาง              

14.6  อ่ืนๆ ระบุ   ไหลทางบาง

ชวงชำรุด ทำ

ใหมีความ

เสี่ยงตอการ

พิบัติ 

 มีวัชพืชข้ึน

คอนกรีต

ปองกันการ

กัดเซาะ ทำ

ใหชำรุดและ

เสี่ยงตอการ

พังทลาย  

กระแสน้ำ

ไหลลงมาแรง

เน่ืองจากเปน

ท่ีลาดชัน 

       

 
  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-80 

 

ตารางท่ี 9.3-6 ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

1. ระยะหางจากลำน้ำ           

1.1 Pier ตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมี ความเสี่ยงการกัดเซาะ คือ ไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง           

1.2 ปองกัน Pier โดยใช Sheet pile ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง           

1.3 ปองกัน Pier โดยใช Cofferdam  หรือโครงสรางถาวร ไมมีความเสีย่ง           

1.4 ปองกัน Pier โดยใช Riprap ซึ่งเปนโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสงู           

1.5 ปองกัน Pier โดยใชโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง           

1.6 ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Pier มีความ เสี่ยงสูงมาก           

2. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Pier           

2.1 0-20 องศา           

2.2 20-45 องศา           

2.3 45-90 องศา           

2.4 >90 องศา           

3. ความกวางของ Pier           

3.1 <0.90 ม.           

3.2 0.90-1.50 ม.           

3.3 1.50-2.40 ม.           

3.4 2.40-3.00 ม.           

3.5 >3.00 ม.           

4. จำนวน Pier บนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง           

4.1 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูในน้ำ           

4.2 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูบนบก           

 

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-81 

 

ตารางท่ี 9.3-6 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

5. ฐานรากของ Pier           

5.1 เสาเข็มเหล็กหรือคอนกรตี           

5.2 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะไมได           

5.3 เสาเข็มไม           

5.4 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะได           

5.5 ฐานรากแผบนพ้ืนดิน           

5.6 ไมทราบชนิดของฐานราก           

6. ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ           

6.1 >6.00 ม.           

6.2 4.50-6.00 ม.           

6.3 3.00-4.50 ม.           

6.4 2.10-3.00 ม.           

6.5 1.20-2.10 ม.           

6.6 <1.20 ม.           

7. รูปแบบของชวงสะพาน           

7.1 โครงสรางสะพานมีหลายชวง บนลำน้ำ           

7.2 โครงสรางสะพานมีชวงเดียว บนลำน้ำ           

8. การปองกันการกัดเซาะ Abutment           

8.1 Abutment ตั้งอยูในบรเิวณ ท่ีไมมีความเสี่ยงการกัดเซาะ คือไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง           

8.2 ปอง กัน  Abutment โดยใช Sheet pile ซึ่งเปน โครงสรางถาวร ไมมีความ เสี่ยง           

8.3 ปองกัน Abutment โดยใช Cofferdam  ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง           

8.4 ปองกัน Abutment โดยใช Riprap ซึ่งเปนโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง           

8.5 ปองกัน Abutment โดยใชโครงสราง ช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง           

8.6 ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Abutment มคีวาม เสี่ยงสูงมาก           

  



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-82 

 

ตารางท่ี 9.3-6 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

9. ตำแหนงของ Ambutment           

9.1 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถม ตะกอนและความเร็วน้ำต่ำ ไมมีความเสี่ยง           

9.2 Abutment ตั้งอยูบนทางน้ำตรง ความเร็วน้ำ คงท่ี ไมมีความเสี่ยง           

9.3 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก มีการกัด เซาะและความเร็วน้ำสูงต่ำ มีความเสี่ยงสูง           

10. การวาง Ambutment รุกลำ้ลำน้ำ           

10.1 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 10% ของ ปริมาณน้ำในลำน้ำ ไมมีความเสี่ยง           

10.2 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีน้ำลนมา 10-25% ของปริมาณน้ำ ในลำน้ำ มีความเสี่ยงปานกลาง           

10.3 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมากกวา 25% ของปริมาณน้ำในลำน้ำ มคีวามเสีย่งสูง           

11. ฐานรากของ Ambutment           

 Abutment แบบ Spill through           

11.1 Pile เปนเหล็กหรือคอนกรตียาวกวา 6 ม. หรือฐานรากแผบนหินท่ีไมมีการกัดเซาะ           

11.2 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะได           

11.3 ฐานรากแผบนดิน           

11.4 ไมรูชนิดของฐานราก           

 Abutment แบบ Vertical wall           

11.5 Pile เหล็กหรือคอนกรีตยาวกวา 20 ฟุต หรือฐานรากแผบนหินไมมีการกัดเซาะ           

11.6 Pile เปนไม           

11.7 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะได           

11.8 มีฐานรากแผบนดิน           

11.9 ไมรูชนิดของฐานราก           

11.10 Abutment แบบ ทอลอด           

12. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Ambutment           

12.1 0-20 องศา           

12.2 20-45 องศา           

12.3 45-90 องศา           

12.4 >90 องศา           



  
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบติัและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที ่2 
รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-83 

 

ตารางท่ี 9.3-6 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

13. ความลาดชันลำน้ำ           

13.1 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันนอย มีความลาดชัน นอยกวาหรือเทากับ 0.0004           

13.2 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันปานกลาง มีความ ลาดชันระหวาง 0.0004 ถึง 0.0015           

13.3 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันสูง มีความลาดชัน มากกวาหรือเทากับ 0.0015           

14. รูปรางของทางน้ำ           

14.1 ทางน้ำเปนเสนตรง           

14.2 ทางน้ำไขว           

14.3 ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S”           

15. ท่ีตั้งโครงสรางสะพาน           

15.1 ไมอยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงระดับน้ำ มีความเสีย่งนอย           

15.2 อยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลีย่นแปลงระดับน้ำ มีความเสี่ยงมาก           

16. การกัดเซาะรอบโครงสราง            

16.1 ไมมีการกัดเซาะรอบโครงสราง ไมมี ความเสี่ยง           

16.2 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง นอยกวา 0.30 ม. มีความเสี่ยงนอย           

16.3 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง 0.30 ม. - 0.90 ม. มีความเสี่ยงปานกลาง           

16.4 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง มากกวา 0.90 ม. มีความเสี่ยงสูง           

17. ชองเปดโครงสรางสะพาน           

17.1 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ มีความเหมาะสม ไมเห็นการไหล เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ไมมีความเสี่ยง           

17.2 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ ไมมีความเหมาะสม เห็นการไหล เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีความเสี่ยง           

18. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำ           

18.1 ทางน้ำท่ีมีการทับถมของตะกอน มีความ เสี่ยงการพังทลายของโครงสรางนอย เน่ืองจากมีการนำตะกอนมาทับถม

บริเวณ โครงสรางอยูเปนประจำ 

          

18.2 ทางน้ำท่ีมีเสถียรภาพ อัตราการพัดพาและ ทับถมของตะกอนต่ำ มคีวามเสีย่งในระดับ ปานกลาง           

18.3 ทางน้ำท่ีมีการพัดพาตะกอน หากมีอัตรา การพัดพาตะกอนสูง จะยิง่สงผลใหความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสราง 

เน่ืองจากเกิดการกัดเซาะไดมาก 
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ตารางท่ี 9.3-6 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

19. การเกิดน้ำปาไหลหลาก           

19.1 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีสถิติการ เกิดน้ำปาไหลหลาก           

19.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลาก แตไมบอยครั้ง           

19.3 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลากเปนประจำ           

20. ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำ           

20.1 มีโครงสรางทางชลศาสตรทายน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออข้ึนมาในทิศทางตรงกันขามได และเกิดการทับถมตะกอนกลับ 

ทำใหไมมีความเสีย่ง 

          

20.2 ไมมโีครงสรางทางชลศาสตร จะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความเสีย่ง เกิดข้ึน           

21. ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง           

21.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมเกิน 3 ม. ความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางนอย           

21.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความสูงน้ำทวมในบริเวณโครงสรางเกิน 3 ม.           

22. โอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่งน้ำ            

22.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีมโีอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่ง           

22.2 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง           

23. รูปแบบการพังทลายของโครงสราง            

23.1 โครงสรางพังทลายและถลมทันที           

23.2 โครงสรางมีการพังเสียหายบางสวน           

23.3 โครงสรางมีความเสียหายเปนจุดๆ จากการราวหรือเสยีรูปของโครงสรางบางสวน           

23.4 ไมม ี           

24. คาเฉลี่ยปรมิาณการจราจรรายวัน           

24.1 > 25,000 คัน/วัน           

24.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน           

24.3 <4,000 คัน/วัน           
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ตารางท่ี 9.3-6 (ตอ) ผลการสำรวจความเสี่ยงของสะพาน 

ลำดับ รายละเอียด 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

25. ความสำคัญของถนนตอโครงขายการขนสง           

25.1 ถนนหลักระหวางเมือง           

25.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง           

25.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง           

25.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ           

26. ชองวางระหวางทองสะพานและผิวน้ำ           

26.1 <0.5 m.           

26.2 0.5 m. – 0.99 m.           

26.3 1.0 m. – 1.49 m.           

26.4 1.50 m. – 1.99 m.           

26.5 >= 2.0 m.           

27. สาเหตุการพิบัติของสะพาน           

27.1 Abutment ถูกกัดเซาะ           

27.2 กระแสน้ำรุนแรง           

27.3 ชองวางระหวางตอมอแคบหรือมีเศษวัสดุมาติดเพ่ิมแรงกระทำตอโครงสราง           

27.4 วัสดุคอนกรีตหรือโครงสราง เกิดการผุกรอน เสียหาย           

27.5 ทางน้ำโคงเกิดกระแสหมุนวนกัดเซาะโครงสราง            

27.6  อ่ืนๆ ระบุ   มีวัชพืช

ขวางทางน้ำ

ทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

มีวัชพืช

ขวางทางน้ำ

ทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

มีวัชพืช

ขวางทางน้ำ

ทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

   มีวัชพืช

ขวางทางน้ำ

ทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

ตะกอนทับ

ถมทำใหทาง

น้ำแคบเกิด

กระแสน้ำ

รุนแรงชวง

ผานสะพาน 
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9.4. ผลการวิเคราะหแนวทางการคาดการณความเสี่ยงของสะพาน 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงการพังทลายของสะพานจากปญหาน้ำทวมในประเทศไทยที่ปรึกษาจะอาศัยวิธีการ

ประเมิน ซึ ่งพัฒนาขึ ้นโดย New York State Department of Transportation มาใชรวมกับการปรับแกวิธีการ

บางสวนใหเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีข้ันตอนการประเมิน ดังนี้ 

9.4.1. การประเมินคา Pier Vulnerability (PV) 

การประเมินคา PV จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลของ Pier แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน เปน 

คา PV โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) การปองกันการกัดเซาะใหผูประเมินพิจารณาวิธีการปองกันการกัดเซาะรอบ Pier วามีหรือไม และเปน

แบบใด แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-1 

2) มุมท่ีกระแสน้ำทำกับ Pierใหผูประเมินพิจารณามุมท่ีกระแสนน้ำทำกับกับ Pier หากมีคามากจะทำให

การพังทลายของโครงสรางมีโอกาสเกิดข้ึนไดมาก แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-2 

3) ความกวางของ Pier โดยใหผูประเมินพิจารณาความกวางของ Pier หากมีความกวางไมมาก จะกีดขวาง

การไหลนอย และเกิดความเสี่ยงตอการพังทลายนอย แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-3 

4) จำนวน Pier ท่ีอยูบนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ใหผูประเมินพิจารณาจำนวน Pier ท่ีอยูบนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึงแลวให

คะแนนตามตารางท่ี 9.4-4 หากมี Pier จำนวนมากอยูบนพื้นที่น้ำทวมถึง จะมีความเสี่ยงตอการ

พังทลายสูง 

5) ฐานรากของ Pier ใหผูประเมินพิจารณาฐานรากของ Pier แลวให คะแนนตามตารางท่ี 9.4-5 

6) ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ ใหผูประเมินพิจารณาความลึกของฐานรากใตทองน้ำแลวใหคะแนน

ตามตารางท่ี 9.4-6 หากมีคามาก จะเกิดความเสี่ยงตอการพังทลายนอย 

7) รูปแบบของชวงสะพานใหผูประเมินพิจารณารูปแบบของชวงสะพานแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-7 

หากเปนชวงสะพานแบบธรรมดาชวงเดียวจะทำใหโครงสรางตองรับน้ำหนักมากมีความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 9.4-1 การปองกันการกัดเซาะ 

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

1.1 Not Req’d Pier ตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมี ความเสี่ยงการ

กัดเซาะ คือ ไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ 

บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 

0 

1.2 Sheet pile wall ปองกัน Pier โดยใช Sheet pile ซึ่งเปน

โครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

1.3 Cofferdam ปองกัน Pier โดยใช Cofferdam  ซึ่งเปน

โครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

1.4 Riprap ปองกัน Pier โดยใช Riprap ซึ่งเปน

โครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 

1 

1.5 Other ปองกัน Pier โดยใชโครงสรางช่ัวคราว มี

ความเสีย่งสูง 

1 

1.6 None ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Pier มี

ความ เสี่ยงสูงมาก 

5 

 

ตารางท่ี 9.4-2 มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

2.1 0-20 องศา 0 

2.2 20-45 องศา 1 

2.3 45-90 องศา 2 

2.4 >90 องศา 4 

 

ตารางท่ี 9.4-3 ความกวางของ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

3.1 <0.90 ม. 1 

3.2 0.90-1.50 ม. 2 

3.3 1.50-2.40 ม. 3 

3.4 2.40-3.00 ม. 4 

3.5 >3.00 ม. 5 
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ตารางท่ี 9.4-4 จำนวน Pier บนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

4.1 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูในน้ำ 2 

4.2 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูบนบก 0 

 

ตารางท่ี 9.4-5 ฐานรากของ Pier 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

5.1 เสาเข็มเหล็กหรือคอนกรตี 0 

5.2 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะไมได 0 

5.3 เสาเข็มไม 4 

5.4 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะได 5 

5.5 ฐานรากแผบนพ้ืนดิน 10 

5.6 ไมทราบชนิดของฐานราก 10 

 

ตารางท่ี 9.4-6 ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

6.1 >6.00 ม. 0 

6.2 4.50-6.00 ม. 1 

6.3 3.00-4.50 ม. 2 

6.4 2.10-3.00 ม. 3 

6.5 1.20-2.10 ม. 4 

6.6 <1.20 ม. 5 

 

ตารางท่ี 9.4-7 รูปแบบของชวงสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

7.1 โครงสรางสะพานมีหลายชวง บนลำน้ำ 0 

7.2 โครงสรางสะพานมีชวงเดียว บนลำน้ำ 1 
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9.4.2. การประเมิน Abutment Vulnerability (AV) 

การประเมินคา AV จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลของ Abutment แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน 

เปนคา AV โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) การปองกันการกัดเซาะใหผูประเมินพิจารณาวิธีการปองกันการกัดเซาะรอบ Abutment วามีหรือไม 

และเปนแบบใด แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-8 

2) ตำแหนงของ Abutment ใหผูประเมินพิจารณาตำแหนงของ Abutment ซ่ึงสงผลกระทบตอความ

เสี่ยงตอการกัดเซาะรอบโครงสรางโดยหาก Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถมตะกอนและ

ความเร็วน้ำต่ำ หรือตั้งอยูบนทางน้ำตรงความเร็วน้ำคงท่ี จะมีความเสี่ยงการพังทลายต่ำ แตหาก

Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก จะมีการกัดเซาะและความเร็วน้ำสูง มีความเสี่ยงสูง จากนั้นให

คะแนนตามตารางท่ี 9.4-9 

3) การวาง Abutment รุกล้ำลำน้ำใหผูประเมินพิจารณาการวาง Abutment รุกล้ำลำน้ำ แลวใหคะแนน

ตามตารางท่ี 9.4-10 หาก Abutment วางบนบริเวณพื้นที่น้ำทวมถึง ที่มีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 

10% ของปริมาณน้ำในลำน้ำจะถือวาโครงสรางไมมีความเสี่ยง 

4) ฐานรากของ Abutment ใหผ ู ประเมินพิจารณาฐานรากของ Abutment แลวใหคะแนนตาม 

ตารางท่ี 9.4-11 

5) มุมที่กระแสน้ำทำกับ Embankment ใหผู ประเมินพิจารณามุมที ่กระแสน้ำทำกับEmbankment  

แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-12 หากมีคามากจะทำใหการพังทลายของโครงสรางมีโอกาสเกิดข้ึน

ไดมาก 
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ตารางท่ี 9.4-8 การปองกันการกัดเซาะ Abutment 

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

8.1 Not Req’d Abutment ตั้งอยูในบรเิวณ ท่ีไมมีความ

เสี่ยงการกัดเซาะ คือไมไดตั้งอยูบนทางน้ำ

หรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 

0 

8.2 Sheet pile wall ปอง กัน  Abutment โดยใช Sheet pile 

ซึ่งเปน โครงสรางถาวร ไมมีความ เสี่ยง 

0 

8.3 Cofferdam ปองกัน Abutment โดยใช Cofferdam  

ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 

0 

8.4 Riprap ปองกัน Abutment โดยใช Riprap ซึ่งเป

นโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสงู 

1 

8.5 Other ปองกัน Abutment โดยใชโครงสราง 

ช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 

1 

8.6 None ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ 

Abutment มคีวาม เสี่ยงสูงมาก 

5 

 

ตารางท่ี 9.4-9 ตำแหนงของ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

9.1 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถม ตะกอนและความเร็วน้ำต่ำ ไม

มีความเสี่ยง 

0 

9.2 Abutment ตั้งอยูบนทางน้ำตรง ความเร็วน้ำ คงท่ี ไมมีความเสี่ยง 0 

9.3 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก มีการกัด เซาะและความเร็วน้ำสูงต่ำ มี

ความเสีย่งสูง 

1 

 

ตารางท่ี 9.4-10 การวาง Ambutment รุกล้ำลำน้ำ 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

10.1 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 10% 

ของ ปริมาณน้ำในลำน้ำ ไมมีความเสี่ยง 

0 

10.2 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีน้ำลนมา 10-25% ของ

ปริมาณน้ำ ในลำน้ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

2 

10.3 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมามากกวา 

25% ของปริมาณน้ำในลำน้ำ มีความเสีย่งสูง 

4 
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ตารางท่ี 9.4-11 ฐานรากของ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

Abutment แบบ Spill through 

11.1 Pile เปนเหล็กหรือคอนกรตียาวกวา 6 ม. หรือฐานรากแผบนหินท่ีไมมีการ

กัดเซาะ 

0 

11.2 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะ

ได 

2 

11.3 ฐานรากแผบนดิน 3 

11.4 ไมรูชนิดของฐานราก 3 

Abutment แบบ Vertical wall 

11.5 Pile เหล็กหรือคอนกรีตยาวกวา 20 ฟุต หรือฐานรากแผบนหินไมมีการกัด

เซาะ 

0 

11.6 Pile เปนไม 3 

11.7 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะ

ได 

5 

11.8 มีฐานรากแผบนดิน 10 

11.9 ไมรูชนิดของฐานราก 10 

11.10 Abutment แบบ ทอลอด 0 

 

ตารางท่ี 9.4-12 มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Ambutment  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

12.1 0-20 องศา 0 

12.2 20-45 องศา 1 

12.3 45-90 องศา 2 

12.4 >90 องศา 4 
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9.4.3. การประเมินคา Hydraulic Assessment (HA) 

การประเมินคา HA จะพิจารณาจากลักษณะและขอมูลทางชลศาสตร แลวนำคะแนนทั้งหมดที่ไดมารวมกัน

เปนคา HA โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) ความลาดชันของลำน้ำใหผูประเมินพิจารณาในระยะ 150-300 เมตร ขึ้นไปจากโครงสรางที่อยูในน้ำ 

ท้ังในทิศทางดานเหนือและทำยน้ำ แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-13 

2) รูปรางของทางน้ำ ใหผูประเมินพิจารณาในระยะ 150-300 เมตร ข้ึนไปจากโครงสรางท่ีอยูในน้ำ ท้ังใน

ทิศทางดานเหนือและทายน้ำแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-14 

3) ที่ตั้งโครงสรางสะพานใหผูประเมินพิจารณาที่ตั้งโครงสรางสะพานวาอยูใกลจุดตัดทางน้ำหรือไม หาก

อยูในระยะที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จะมีความเสี่ยงตอการกัดเซาะโครงสราง

มาก แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-15 

4) การกัดเซาะรอบโครงสรางใหผูประเมินพิจารณาการกัดเซาะรอบโครงสรางโดยทำการเปรียบเทียบ

ลักษณะพื้นที่รอบโครงสรางสะพานตั้งแตเริ่มสราง เพื่อหารูปแบบการเปลี่ยนแปลง และอัตราการ 

กัดเซาะท่ีเกิด เทาท่ีจะสามารถสืบคนได แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-16 

5) ชองเปดโครงสรางสะพานใหผู ประเมินพิจารณาระยะหางระหวางโครงสรางที ่ตั ้งอยู ในน้ำ เชน 

ระยะหางระหวางตอมอสะพาน หรือระยะหางระหวาง Pier และ Abutment เพื ่อใหทราบถึง

ผลกระทบของการบีบลดหนาตัดลำน้ำ ซ่ึงอาจสงผลใหความเร็วของน้ำมากข้ึนและเกิดการกัดเซาะรอบ

โครงสรางแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-17 

6) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำใหผูประเมินพิจารณาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำทั้งในรูปแบบ

ของการพัดพาและการทับถมของตะกอน แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-18 โดยสังเกตจากลักษณะ

ของตะกอนในบริเวณทางน้ำ หากมีการคละขนาดกันอยางดีแสดงวาทางน้ำมีเสถียรภาพ มีอัตราการ

พัดพาและทับถมของตะกอนต่ำมีความเสี่ยงการพังทลายของโครงสรางนอย เนื่องจากมีการนำตะกอน

มาทับถมบริเวณโครงสรางอยูเปนประจำ 

7) การเกิดน้ำปาไหลหลากใหผูประเมินพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเกิดน้ำปาไหลหลาก แลวให

คะแนนตามตารางท่ี 9.4-19 ซ่ึงจำเปนตองใชขอมูลทางสถิติท่ีถูกเก็บไวโดยหนวยงานตางๆ มาใช หรือ

ใชวิธีการสอบถามจากชาวบานในพื้นที่หากสะพานตั้งอยูในบริเวณที่ไมมีสถิติการเกิดน้ำปาไหลหลาก 

จะกลาวไดวาไมมีความเสี่ยงตอการพังทลาย แตหากสะพานตั้งอยูในบริเวณที่มีสถิติการเกิดน้ำปาไหล

หลากเปนประจำ จะสงผลใหความเสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางคอนขางสูง เนื่องจากพื้นท่ี

โดยรอบโครงสรางเกิดการกัดเซาะไดมาก และเกิดการกระแทกของทั้งน้ำและมวลหินขนาดใหญตอ

โครงสราง 
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8) ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำใหผูประเมินพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำยอนข้ึนมา

จากทางทายน้ำของโครงสรางสะพานแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-20 โดยจะทำการสำรวจพื้นท่ี

ทางดานทายน้ำของโครงสราง วามีโครงสรางทางชลศาสตรอ่ืนๆ ตั้งอยูหรือไม และจำเปนตองใชขอมูล

ทางสถิติที ่ถูกเก็บไวโดยหนวยงานหรือชาวบานมาใชพิจารณาวาเคยเกิดน้ำเออยอนขึ ้นมาทาง

โครงสรางหรือไม หากพิจารณาแลวพบวาไมมีโครงสรางทางชลศาสตรท่ีจะสงผลใหน้ำเออทางดานทาย

น้ำ โครงสรางจะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความเสี่ยงการพังทลายเกิดข้ึน แตหากตั้งอยูพ้ืนท่ี

ท่ีมีโครงสรางทางชลศาสตรขวางอยูดานทำยน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออขึ้นมาในทิศทางตรงกันขามได 

และเกิดการทับถมตะกอนกลับ ทำใหไมมีความเสี่ยงตอการพังทลายจากการกัดเซาะ 

9) ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรงใหผูประเมินพิจารณาประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรงแลวใหคะแนนตาม

ตารางท่ี 9.4-21 โดยจะพิจารณาจากสถิติท่ีถูกเก็บวัดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือจากสถานีน้ำทาท่ี

อยูใกลเคียง หรือสอบถามจากชาวบานในพ้ืนท่ี 

10) โอกาสการเกิดน้ำล นตลิ ่งใหผู ประเมินพิจารณาโอกาสการเกิดน้ำลนตลิ ่งแลวใหคะแนนตาม 

ตารางท่ี 9.4-22 จะทำการเปรียบเทียบลักษณะพ้ืนท่ีรอบโครงสรางสะพานตั้งแตเริ่มสรางวามีการเกิด

น้ำลนตลิ่งบอยครั้งเพียงใด สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง ทางน้ำบริเวณดังกลาวจะ

มีความเร็วการไหลคงท่ี มีความเสี่ยงตอการพังทลายมากกวาสะพานที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีโอกาสการ

เกิดน้ำลนตลิ่ง เนื่องจากทางน้ำบริเวณท่ีมีการไหลลนตลิ่งจะมีพ้ืนท่ีการไหลเพ่ิมข้ึน ทำใหความเร็วการ

ไหลลดลงและเกิดการกัดเซาะนอยลง 

 

ตารางท่ี 9.4-13 ความลาดชันลำน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

13.1 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันนอย มีความลาดชัน นอยกวาหรือเทากับ 0.0004 0 

13.2 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันปานกลาง มีความ ลาดชันระหวาง 0.0004 ถึง 

0.0015 

1 

13.3 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันสูง มีความลาดชัน มากกวาหรือเทากับ 0.0015 2 

 

ตารางท่ี 9.4-14 รูปรางของทางน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนน 

14.1 Straight ทางน้ำเปนเสนตรง 0 

14.2 Braided ทางน้ำไขว 1 

14.3 Meandering ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S” 2 
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ตารางท่ี 9.4-15 ท่ีตั้งโครงสรางสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

15.1 ไมอยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงระดับน้ำ มีความเสีย่ง

นอย 

0 

15.2 อยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลีย่นแปลงระดับน้ำ มีความเสี่ยง

มาก 

1 

 

ตารางท่ี 9.4-16 การกัดเซาะรอบโครงสราง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

16.1 ไมมีการกัดเซาะรอบโครงสราง ไมม ีความเสี่ยง 0 

16.2 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง นอยกวา 0.30 ม. มีความเสี่ยงนอย 1 

16.3 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง 0.30 ม. - 0.90 ม. มีความเสี่ยงปานกลาง 2-3 

16.4 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง มากกวา 0.90 ม. มีความเสี่ยงสูง 4-5 

 

ตารางท่ี 9.4-17 ชองเปดโครงสรางสะพาน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

17.1 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ มีความเหมาะสม ไมเห็นการไหล 

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ไมมีความเสี่ยง 

0 

17.2 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ ไมมีความเหมาะสม เห็นการไหล 

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีความเสี่ยง 

2 

 

ตารางท่ี 9.4-18 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

18.1 ทางน้ำท่ีมีการทับถมของตะกอน มีความ เสี่ยงการพังทลายของโครงสรางน

อย เน่ืองจากมีการนำตะกอนมาทับถมบริเวณ โครงสรางอยูเปนประจำ 

0 

18.2 ทางน้ำท่ีมีเสถียรภาพ อัตราการพัดพาและ ทับถมของตะกอนต่ำ มคีวาม

เสี่ยงในระดับ ปานกลาง 

1 

18.3 ทางน้ำท่ีมีการพัดพาตะกอน หากมีอัตรา การพัดพาตะกอนสูง จะยิง่สงผล

ใหความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสราง เน่ืองจากเกิดการกัดเซาะได

มาก 

2-4 
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ตารางท่ี 9.4-19 การเกิดน้ำปาไหลหลาก  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

19.1 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีสถิติการ เกิดน้ำปาไหลหลาก 0 

19.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลาก แตไมบอยครั้ง 1-2 

19.3 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลากเปนประจำ 3-4 

 

ตารางท่ี 9.4-20 ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

20.1 มีโครงสรางทางชลศาสตรทายน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออข้ึนมาในทิศทาง

ตรงกันขามได และเกิดการทับถมตะกอนกลับ ทำใหไมมีความเสีย่ง 

0 

20.2 ไมมโีครงสรางทางชลศาสตร จะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความ

เสี่ยง เกิดข้ึน 

1 

 

ตารางท่ี 9.4-21 ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

21.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมเกิน 3 ม. 

ความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางนอย 

1 

21.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความสูงน้ำทวม

ในบริเวณโครงสรางเกิน 3 ม. 

2 

 

ตารางท่ี 9.4-22 โอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่งน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

22.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีมโีอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่ง 1 

22.2 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง 0 
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9.4.4. การประเมินคา Failure Consequence (FC) 

การประเมินคา FC จะพิจารณาขอมูล แลวนำคะแนนท้ังหมดท่ีไดมารวมกัน เปนคา FC โดยมีหัวขอดังนี้ 

1) รูปแบบการพังทลายของโครงสราง ใหผู ประเมินพิจารณาและประเมินรูปแบบการพังทลายของ

โครงสรางท่ีอาจเกิดข้ึนได แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-23 

2) คาเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวัน ใหผูประเมินพิจารณาปริมาณการจราจรจากคาเฉลี่ยปริมาณจราจร

รายวันตลอดป หากปริมาณการจราจรตลอดปมากกวา 25,000 คันตอวัน จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

ผลกระทบจากความเสียหายของการพังทลายของโครงสราง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-24 

3) ความสำคัญของสะพานตอโครงขายการขนสงใหผู ประเมินพิจารณาความสำคัญของสะพานตอ

โครงขายการขนสง พบวาหากเปนถนนหลักระหวางเมืองจะมีความสำคัญและมีความเสี่ยงตอการ

พังทลายสูง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.4-25 

 

ตารางท่ี 9.4-23 รูปแบบการพังทลายของโครงสราง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

23.1 โครงสรางพังทลายและถลมทันที 5 

23.2 โครงสรางมีการพังเสียหายบางสวน 3 

23.3 โครงสรางมีความเสียหายเปนจุดๆ จากการราวหรือเสยีรูปของโครงสราง

บางสวน 

1 

 

ตารางท่ี 9.4-24 คาเฉลี่ยปริมาณการจราจรรายวัน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

24.1 > 25,000 คัน/วัน 2 

24.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน 1 

24.3 <4,000 คัน/วัน 0 

 

ตารางท่ี 9.4-25 ความสำคัญของสะพานตอโครงขายการขนสง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนน 

25.1 ถนนหลักระหวางเมือง 3 

25.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง 3 

25.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง 1 

25.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ 0 
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9.4.5. การประเมินคา Vulnerability score (VS) 

เม่ือทำการสำรวจและประเมินคะแนนจากสภาพทางกายภาพของสะพานตามหัวขอท่ี 10.4.4 - 10.4.4 แลว 

นำไปคำนวณคาตามลำดับข้ัน ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 9.4-1 จากนั้นจะไดคา VS ซ่ึงมีจำนวนเต็มอยูท่ี 20 คะแนน มีลำดับข้ัน

ท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) หาคา Bridge foundation (BF) จากการเปรียบเทียบคา PV จากหัวขอท่ี 10.4.1 และคา AV จาก

หัวขอท่ี 10.4.2 คาใดท่ีมากกวาใหใชคานั้นระบุชื่อใหมเปน คา Bridge foundation (BF) 

2) หาคา Consequence score (CS) โดยการนำคา BF ไปรวมกับคา HA ที่ไดจากหัวขอท่ี 10.4.3 ซ่ึง

จะไดคา Consequence score (CS) 

3) หาคา Likelihood score (LS) โดยการพิจารณาคา CS 

• ถา CS > 35 ดังนั้น LS = 10 

• ถา 35 > CS > 25 ดังนั้น LS = 6 

• ถา CS < 35 ดังนั้น LS = 2 

4) หาคา Vulnerability score (VS) โดยการนำคา LS ไปรวมกับคา FC ที่ไดจากหัวขอท่ี 10.4.4 ซึ่งจะ

ไดคา Vulnerability score (VS) 

อยางไรก็ดีจากสถิติการพังทลายของสะพานในเมืองไทย พบวาสะพานที่ถูกน้ำทวม มักจะเกิดการพังทลาย

จากการขาดของรอยตอระหวางตัวสะพาน (Deck) และเสาสะพาน (Pier) ซึ่งเปนผลมาจากการพัดพาของน้ำ ทำให

เกิดแรงดานขาง และแรงดันน้ำดานลางจากการเออลนของน้ำใตสะพาน ดังนั้น จึงไดเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวของกับระดับ

น้ำเขาไปในการคำนวณ 
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รูปท่ี 9.4-1 ลำดับการคำนวณคา VS  
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9.4.6. การประเมินค่า New vulnerability score (NVS) 
การกำหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องด้านระดับน้ำ จะใช้ตัวแปรที่สำคัญ ดังรูปที่ 9.4-2 คือ 

h  =  ค่าระดับท้องสะพาน (เมตร รทก.) 
y  =  ค่าระดับที่ผิวน้ำ (เมตร รทก.) 

จากนั้นตัวแปรที่สนใจคือช่องว่างระหว่างท้องสะพานและระดับน้ำ (h-y) ซึ่งพบว่า ยิ่งค่า (h-y) มีค่าน้อย
สะพานดังกล่าวจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการพังทลายสูง 

 

 
 

รูปที่ 9.4-2 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับระดับน้ำ 
 

การพิจารณาอัตราส่วนของตัวแปรที่สำคัญทั้งหมด และพบว่าตัวแปรรูปแบบการพังทลายของโครงสร้าง 
(Potential failure type) เป็นตัวแปรที่ระบบเดิมให้ความสำคัญค่อนข้างมาก โดยให้มีคะแนนสูงสุดได้ถึง 5 คะแนน 
จากคะแนนรวมทั้งระบบของทุกตัวแปร (VS) ซึ่งมีคะแนนเต็มเป็น 20 คะแนน หรืออาจกล่าวได้ว่ามีคะแนนสูงถึง 25 
เปอร์เซนต์ของคะแนน VS ดังน้ันการพังทลายที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมของระดับน้ำ (h-y) ซึ่งเป็นตัวแปรที่กำลังสนใจและ
เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ควรจะมีค่าน้ำหนักใกล้เคียงกันกับตัวแปร Potential failure type ดังนั้น จึงได้
กำหนดให้ตัวแปร VS ถูกคูณด้วยค่าน้ำหนักร้อยละ 80 ดังน้ัน คะแนนสูงที่สุดของ Potential failure type จะคิดเป็น 
4 คะแนนในระบบ 

จากน้ัน ให้เพ่ิมค่าตัวแปรระดับน้ำ (h-y) เข้าไปในระบบอีกร้อยละ 20 ซึ่งจากอัตราส่วนดังกล่าว คะแนนความ
เสี่ยงสูงสุดของค่าตัวแปรระดับน้ำ จะอยู่ที่ 4 คะแนนในระบบ เท่ากับ Potential failure type พอดีและเมื่อพิจารณา
แล้วพบว่า การให้คะแนนความเสี่ยงด้านระดับน้ำ ควรมีค่าดังตารางที่ 9.4-26 เมื่อทราบค่า (h-y) แล้วจึงพิจารณา
คะแนนความเสี่ยงจากระดับน้ำ Water level(WL) จากน้ัน ใช้สมการเพ่ือหาค่า NVS ได้จาก 
 

NVS  = (0.8VS) + (WL) 
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เม่ือคำนวณคา NVS ไดดังสมการขาง แลวจะสามารถพิจารณาความเสี่ยงของการพังทลายของสะพานไดทันที 

โดยคะแนนและเง่ือนไขตางๆ สามารถพิจารณาไดดังตารางท่ี 9.4-27 และควรมีการดำเนินการตามท่ีไดนำเสนอไว 
 

ตารางท่ี 9.4-26 เง่ือนไขคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงดานระดับน้ำ  

ชองวางระหวางทองสะพาน 

และผิวน้ำ (h-y) 

คะแนนความเสี่ยง 

(WL) 

<0.5 m. 4 

0.5 m. – 0.99 m. 3 

1.0 m. – 1.49 m. 2 

1.50 m. – 1.99 m. 1 

>= 2.0 m. 0 

 

ตารางท่ี 9.4-27 เง่ือนไขคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงตามกลุมสะพาน  

ลำดับ คะแนน 

0 ไมตองการการซอมแซมใดๆ 

1-8 ไมตองการการซอมแซมใดๆ แตควรมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ 

9-20 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง 

20-30 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือความ

ปลอดภัย 

30-40 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

>40 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเกือบท้ังสะพานเพ่ือความปลอดภัย 
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9.4.7. ผลการประเมินความเสี่ยงของสะพาน 

จากผลการสำรวจขอมูลภาคสนามของสะพานจำนวนทั้งหมด 9 แหง ตามที่กลาวไวในหัวขอที่ 9.3 สามารถ

นำมาวิเคราะหความเสี่ยงของสะพาน ดังแสดงในตารางท่ี 9.3-6 สามารถใหคะแนนคาความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีกลาว

ขางตน ไดดังแสดงในตารางที่ 9.4-28 โดยซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวา คะแนนความเสี่ยงของสะพานที่สำรวจมีคา

อยูในชวงระหวาง 15-41 ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในแตละแหงไดดังแสดงในตารางท่ี 9.4-29  
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ตารางท่ี 9.4-28 ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด  

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

1. ระยะหางจากลำน้ำ            

1.1 Pier ตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมี ความเสี่ยงการกัดเซาะ คือ ไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 0     0      

1.2 ปองกัน Pier โดยใช Sheet pile ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 0           

1.3 ปองกัน Pier โดยใช Cofferdam  หรือโครงสรางถาวร ไมมีความเสีย่ง 0         0  

1.4 ปองกัน Pier โดยใช Riprap ซึ่งเปนโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสงู 1           

1.5 ปองกัน Pier โดยใชโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 1           

1.6 ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Pier มีความ เสี่ยงสูงมาก 5  5 5 5  5 5 5  5 

2. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Pier            

2.1 0-20 องศา 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

2.2 20-45 องศา 1      1     

2.3 45-90 องศา 2           

2.4 >90 องศา 4           

3. ความกวางของ Pier            

3.1 <0.90 ม. 1  1 1 1  1 1 1 1 1 

3.2 0.90-1.50 ม. 2     2      

3.3 1.50-2.40 ม. 3           

3.4 2.40-3.00 ม. 4           

3.5 >3.00 ม. 5           

4. จำนวน Pier บนพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง            

4.1 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูในน้ำ 2  2 2 2  2 2 2 2 2 

4.2 จำนวน Pier มากกวา 50% ตั้งอยูบนบก 0     2      
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-103 

 

ตารางท่ี 9.4-28 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

5. ฐานรากของ Pier            

5.1 เสาเข็มเหล็กหรือคอนกรตี 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะไมได 0           

5.3 เสาเข็มไม 4           

5.4 ฐานรากแผบนหินท่ีกัดเซาะได 5           

5.5 ฐานรากแผบนพ้ืนดิน 10           

5.6 ไมทราบชนิดของฐานราก 10           

6. ความลึกของฐานรากใตทองน้ำ            

6.1 >6.00 ม. 0           

6.2 4.50-6.00 ม. 1           

6.3 3.00-4.50 ม. 2           

6.4 2.10-3.00 ม. 3     3    3  

6.5 1.20-2.10 ม. 4           

6.6 <1.20 ม. 5  5 5 5  5 5 5  5 

7. รูปแบบของชวงสะพาน            

7.1 โครงสรางสะพานมีหลายชวง บนลำน้ำ 0  0 0 0  0 0 0 0 0 

7.2 โครงสรางสะพานมีชวงเดียว บนลำน้ำ 1     1      

8. การปองกันการกัดเซาะ Abutment            

8.1 Abutment ตั้งอยูในบรเิวณ ท่ีไมมีความเสี่ยงการกัดเซาะ คือไมไดตั้งอยูบนทางน้ำหรือ บริเวณท่ีน้ำจะทวมถึง 0    0 0    0  

8.2 ปอง กัน  Abutment โดยใช Sheet pile ซึ่งเปน โครงสรางถาวร ไมมีความ เสี่ยง 0           

8.3 ปองกัน Abutment โดยใช Cofferdam  ซึ่งเปนโครงสรางถาวร ไมมีความเสี่ยง 0           

8.4 ปองกัน Abutment โดยใช Riprap ซึ่งเปนโครงสรางช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 1           

8.5 ปองกัน Abutment โดยใชโครงสราง ช่ัวคราว มีความเสี่ยงสูง 1  1    1     

8.6 ไมมีการปองกันการกัด เซาะรอบ Abutment มคีวาม เสี่ยงสูงมาก 5   5    5 5  5 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-104 

 

ตารางท่ี 9.4-28 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

9. ตำแหนงของ Ambutment            

9.1 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานใน มีการทับถม ตะกอนและความเร็วน้ำต่ำ ไมมีความเสี่ยง 0           

9.2 Abutment ตั้งอยูบนทางน้ำตรง ความเร็วน้ำ คงท่ี ไมมีความเสี่ยง 0   0 0  0 0 0 0 0 

9.3 Abutment ตั้งอยูโคงน้ำดานนอก มีการกัด เซาะและความเร็วน้ำสูงต่ำ มีความเสี่ยงสูง 1  1         

10. การวาง Ambutment รุกลำ้ลำน้ำ            

10.1 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมาไมเกิน 10% ของ ปริมาณน้ำในลำน้ำ ไมมีความเสี่ยง 0   0 0  0   0  

10.2 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีน้ำลนมา 10-25% ของปริมาณน้ำ ในลำน้ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 2          2 

10.3 Abutment วางบนบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง ท่ีมีปริมาณน้ำลนมากกวา 25% ของปริมาณน้ำในลำน้ำ มคีวามเสีย่งสูง 4  4     4 4   

11. ฐานรากของ Ambutment            

 Abutment แบบ Spill through            

11.1 Pile เปนเหล็กหรือคอนกรตียาวกวา 6 ม. หรือฐานรากแผบนหินท่ีไมมีการกัดเซาะ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.2 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะได 2           

11.3 ฐานรากแผบนดิน 3           

11.4 ไมรูชนิดของฐานราก 3           

 Abutment แบบ Vertical wall            

11.5 Pile เหล็กหรือคอนกรีตยาวกวา 20 ฟุต หรือฐานรากแผบนหินไมมีการกัดเซาะ 0           

11.6 Pile เปนไม 3           

11.7 Pile สั้นกวา 6 ม. หรือเปน Pile ไม หรือ ฐานรากแผบนหินท่ีมีการกัดเซาะได 5           

11.8 มีฐานรากแผบนดิน 10           

11.9 ไมรูชนิดของฐานราก 10           

11.10 Abutment แบบ ทอลอด 0           

12. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ Ambutment            

12.1 0-20 องศา 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.2 20-45 องศา 1           

12.3 45-90 องศา 2           

12.4 >90 องศา 4           
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-105 

 

ตารางท่ี 9.4-28 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

13. ความลาดชันลำน้ำ            

13.1 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันนอย มีความลาดชัน นอยกวาหรือเทากับ 0.0004 0  0 0 0  0     

13.2 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันปานกลาง มีความ ลาดชันระหวาง 0.0004 ถึง 0.0015 1     1  1 1 1 1 

13.3 ทางน้ำท่ีมีความลาดชันสูง มีความลาดชัน มากกวาหรือเทากับ 0.0015 2           

14. รูปรางของทางน้ำ            

14.1 ทางน้ำเปนเสนตรง 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.2 ทางน้ำไขว 1           

14.3 ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S” 2           

15. ท่ีตั้งโครงสรางสะพาน            

15.1 ไมอยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงระดับน้ำ มีความเสีย่งนอย 0  0 0 0 0 0   0  

15.2 อยูในระยะท่ีไดรับผลกระทบจากการ เปลีย่นแปลงระดับน้ำ มีความเสี่ยงมาก 1       1 1  1 

16. การกัดเซาะรอบโครงสราง             

16.1 ไมมีการกัดเซาะรอบโครงสราง ไมมี ความเสี่ยง 0    0 0    0  

16.2 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง นอยกวา 0.30 ม. มีความเสี่ยงนอย 1   1     1  1 

16.3 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง 0.30 ม. - 0.90 ม. มีความเสี่ยงปานกลาง 2-3  3     3    

16.4 มีการกัดเซาะรอบโครงสราง มากกวา 0.90 ม. มีความเสี่ยงสูง 4-5      5     

17. ชองเปดโครงสรางสะพาน            

17.1 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ มีความเหมาะสม ไมเห็นการไหล เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ไมมีความเสี่ยง 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.2 ระยะหางระหวางโครงสรางท่ีตั้งอยูในน้ำ ไมมีความเหมาะสม เห็นการไหล เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีความเสี่ยง 2           

18. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทองน้ำ            

18.1 ทางน้ำท่ีมีการทับถมของตะกอน มีความ เสี่ยงการพังทลายของโครงสรางนอย เน่ืองจากมีการนำตะกอนมาทับถม

บริเวณ โครงสรางอยูเปนประจำ 

0    0 0    0 0 

18.2 ทางน้ำท่ีมีเสถียรภาพ อัตราการพัดพาและ ทับถมของตะกอนต่ำ มคีวามเสีย่งในระดับ ปานกลาง 1  1     1 1   

18.3 ทางน้ำท่ีมีการพัดพาตะกอน หากมีอัตรา การพัดพาตะกอนสูง จะยิง่สงผลใหความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสราง 

เน่ืองจากเกิดการกัดเซาะไดมาก 

2-4   4   4     
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-106 

 

ตารางท่ี 9.4-28 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

19. การเกิดน้ำปาไหลหลาก            

19.1 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีสถิติการ เกิดน้ำปาไหลหลาก 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลาก แตไมบอยครั้ง 1-2           

19.3 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมสีถิติการเกิด น้ำปาไหลหลากเปนประจำ 3-4           

20. ผลกระทบท่ีเกิดจากการเออของน้ำ            

20.1 มีโครงสรางทางชลศาสตรทายน้ำ อาจทำใหมีน้ำไหลเออข้ึนมาในทิศทางตรงกันขามได และเกิดการทับถมตะกอนกลับ 

ทำใหไมมีความเสีย่ง 

0  0 0        

20.2 ไมมโีครงสรางทางชลศาสตร จะเกิดการกัดเซาะทางฝงเดียว ทำใหมีความเสีย่ง เกิดข้ึน 1    1 1 1 1 1 1 1 

21. ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง            

21.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมเกิน 3 ม. ความ เสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางนอย 1   1 1 1 1  1 1 1 

21.2 สะพานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความสูงน้ำทวมในบริเวณโครงสรางเกิน 3 ม. 2  2     2    

22. โอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่งน้ำ             

22.1 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีมโีอกาสการเกิดน้ำลนตลิ่ง 1     1   1 1 1 

22.2 สะพานตั้งอยูในบรเิวณท่ีไมมีการเกิดน้ำลนตลิ่ง 0  0 0 0  0     

23. รูปแบบการพังทลายของโครงสราง             

23.1 โครงสรางพังทลายและถลมทันที 5           

23.2 โครงสรางมีการพังเสียหายบางสวน 3      3  3   

23.3 โครงสรางมีความเสียหายเปนจุดๆ จากการราวหรือเสยีรูปของโครงสรางบางสวน 1  1 1    1    

23.4 ไมม ี 0    0 0    0 0 

24. คาเฉลี่ยปรมิาณการจราจรรายวัน            

24.1 > 25,000 คัน/วัน 2    2   2 2 2  

24.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน 1  1 1  1 1    1 

24.3 <4,000 คัน/วัน 0           
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9-107 

 

ตารางท่ี 9.4-28 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของสะพาน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คา

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ทางหลวง 1276 2012 11 357 3220 338 35 346 346 

ตอน 100 100 201 104 100 101 100 301 302 

กม.เร่ิมตน 13+873 5+617 34+160 43+810 8+500 9+900 9+931 43+025 66+700 

กม.สิน้สุด 13+874 5+618 34+194 43+811 8+550 9+910 9+746 43+145 66+800 

25. ความสำคัญของถนนตอโครงขายการขนสง            

25.1 ถนนหลักระหวางเมือง 3    3 3  3 3   

25.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง 3   3      3 3 

25.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง 1  1    1     

25.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ 0           

26. ชองวางระหวางทองสะพานและผิวน้ำ            

26.1 <0.5 m. 4       4 4   

26.2 0.5 m. – 0.99 m. 3           

26.3 1.0 m. – 1.49 m. 2          2 

26.4 1.50 m. – 1.99 m. 1   1   1     

26.5 >= 2.0 m. 0  0  0 0    0  

27. สาเหตุการพิบัติของสะพาน            

27.1 Abutment ถูกกัดเซาะ            

27.2 กระแสน้ำรุนแรง            

27.3 ชองวางระหวางตอมอแคบหรือมีเศษวัสดุมาติดเพ่ิมแรงกระทำตอโครงสราง            

27.4 วัสดุคอนกรตีหรือโครงสราง เกิดการผุกรอน เสียหาย            

27.5 ทางน้ำโคงเกิดกระแสหมุนวนกัดเซาะโครงสราง             

27.6  อ่ืนๆ ระบุ 

 

  มีวัชพืช

ขวางทาง

น้ำทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

มีวัชพืช

ขวางทาง

น้ำทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

มีวัชพืช

ขวางทาง

น้ำทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

   มีวัชพืช

ขวางทาง

น้ำทำให

กระแสน้ำ

อาจรุนแรง 

ตะกอนทับ

ถมทำให

ทางน้ำแคบ

เกิด

กระแสน้ำ

รุนแรงชวง

ผานสะพาน 

ผลรวมคาคะแนนความเสี่ยง   28 30 20 16 32 41 41 15 32 
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ตารางท่ี 9.4--29 สรุปผลการประเมนิสะพานเพ่ือประเมินความเส่ียงจากภัยพิบตั ิ
ลำดับ สายทาง ตอน ชื่อตอน กม.เร่ิมตน กม.สิน้สุด หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ ตำบล ผลการประเมินความเสี่ยง 

1 1276 100 สี่แยกหนองหัวปลวก - วังจิก 13+873 13+874 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิจิตร โพธ์ิประทับชาง วังจิก มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือ

ความปลอดภัย 

2 2012 100 บานสามแยก - วิเชียรบุร ี 5+617 5+618 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ วิเชียรบุร ี สระประดู มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือ

ความปลอดภัย 

3 11 201 ชองแค - ตากฟา 34+160 34+194 สทล. 11 (ลพบุรี) นครสวรรค ตากฟา เขาชายธง การบำรุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง 

4 357 104 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุร ี 43+810 43+811 สทล.12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุร ี เมืองสุพรรณบุร ี ทาระหัด การบำรุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง 

5 3220 100 แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง 8+500 8+550 สทล.12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หนองไผแบน ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

6 338 101 อรุณอมรินทร - พุทธมณฑลสาย 4 9+900 9+910 สทล.13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเกือบท้ังสะพานเพ่ือความปลอดภัย 

7 35 100 ดาวคะนอง -  แสมดำ 9+931 9+746 สทล.13 (กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน แสมดำ ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางเกือบท้ังสะพานเพ่ือความปลอดภัย 

8 346 301 บางเลน - ลำลูกบัว 43+025 43+145 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม บางเลน บางภาษี มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสราง 

9 346 302 ลำลูกบัว - หนองกระทุม 66+700 66+800 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม กำแพงแสน ดอนขอย ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 
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9.5. การวิเคราะหแนวทางการคาดการณความเสี่ยงของถนน 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงการพังทลายของถนน จะอาศัยหลักการประเมินโดยปรับมาจากแนวคิดของการ

ประเมินความเสี่ยงของสะพาน คือการกำหนดการใหคะแนนความเสี่ยงของแตละปจจัย ตามผลการสำรวจขอมูล

ภาคสนาม ดังนี้ 

9.5.1. การประเมินคาความเสี่ยงของตำแหนงท่ีตั้งถนน 

การประเมินคาความเสี่ยงของตำแหนงที่ตั้ง จะพิจารณาจากระยะหางของถนนจากลำน้ำที่สงผลใหเกิดน้ำ

ทวม ซ่ึงหากมีระยะหางมากก็จะมีความเสี่ยงนอย ดังแสดงในตารางท่ี 9.5-1  

ตารางท่ี 9.5-1 ระยะหางจากลำน้ำ 

ลำดับ รายละเอียด คะแนนความเสี่ยง 

1.1 0-5 ม. 4-5 

1.2 5-20 ม. 3-4 

1.3 20-50 ม. 2-3 

1.4 50 – 100 ม. 1 

 

9.5.2. การประเมินคาความลาดชันคันทาง 

การประเมินคาความเสี่ยงของคาความลาดชันคันทาง ซ่ึงสงผลตอเสถียรภาพในการตานทานการกัดเซาะ โดย

คันทางที่มีความลาดชันมากจะถือวามีเสถียรภาพต่ำ ซึ่งอาจเกิดการพิบัติไดงายกวาคันทางที่มีความลาดชันนอย ดัง

แสดงในตารางท่ี 9.5-2 

ตารางท่ี 9.5-2 ความลาดชันคันทาง 

ลำดับ หลักเกณฑ (ดิ่ง:ลาด คะแนนความเสี่ยง 

2.1 มากกวา 1:1 5 
2.2 ระหวาง 1:1 ถึง 1: 5 3 
2.3 ระหวาง 1:1.5 ถึง 1: 2 2 
2.4 นอยกวา 1:2 1 
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9.5.3. การประเมินคาความแตกตางของระดับน้ำ 

คาความแกตางของระดับน้ำ สงผลโดยตรงแตแรงดันดินดานขางของคันทาง กลาวคือ ถาความแตกตางของ

ระดับน้ำมีมาก จะสงผลใหเกิดความแตกตางของแรงดันดินดานขางสูง ซึ่งอาจทำใหคันทางสไลดไดงาย ดังแสดงใน

ตารางท่ี 9.5-3   

ตารางท่ี 9.5-3 ความแตกตางระหวางระดับน้ำท่ีลดลงสูงสุดและต่ำสุด 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

3.1 <0.50 ม. 1 

3.2 0.50-1.00 ม. 2 

3.3 1.0-1.50 ม. 3 

3.4 1.50-2.0 ม. 4 

3.5 >2.00 ม. 5 

 

9.5.4. การประเมินโครงสรางชั้นทาง 

โครงสรางชั้นทาง มีผลตอความตานทางในการกัดเซาะ กลาวคือ หากโครงสรางชั้นทางเปนหินคลุก ก็จะมี

ความสามารถในการตานทานการกัดเซาะไดมากกวา โครงสรางชั้นทางประเภททรายถม ดังแสดงในตารางที่ 9.5-4 

ถึง ตารางท่ี 9.5-6   

ตารางท่ี 9.5-4 โครงสรางชั้น Subgrade 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

4.1 Cruch Roack 1 

4.2 Soil Aggrate 2 

4.3 Sand Embnakment 4 

 

ตารางท่ี 9.5-5 โครงสรางชั้น Subbase 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

5.1 Cruch Roack 1 

5.2 Soil Aggrate 2 

5.3 Sand Embnakment 4 
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ตารางท่ี 9.5-6 โครงสรางชั้น Basease 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

6.1 Cruch Roack 1 

6.2 Soil Aggrate 2 

6.3 Sand Embnakment 4 

 

9.5.5. การประเมินแนวทางปองกันตลิ่ง 

หากบริเวณคันทางมีโครงสรางปองกันตลิ่งหรือปองกันการกัดเซาะ ยอมสงผลตอเสถียรภาพที่ดีกวาคันทางท่ี

ไมมีการปองกัน ท้ังนี้ระดับความเสี่ยงก็ยังข้ึนกับประเภทของโครงสรางหรือวิธีการปองกันตลิ่งดวยเชนกัน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 9.5-7 

ตารางท่ี 9.5-7 การปองกันตลิ่ง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

7.1 ไมม ี 10 

7.2 ปลูกหญา 5 

7.3 ดาดคอนกรตี 3 

7.4 Gabion 3 

7.5 กระสอบทราย 4 

7.6 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวลาด 1 

7.7 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวตั้ง (Retaining Wall) 1 

7.8 อ่ืนๆ (ระบุ) 1-5 
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9.5.6. การประเมินลักษณะทางน้ำ 

1) มุมที ่กระแสน้ำทำกับถนนใหผู ประเมินพิจารณามุมที ่กระแสน้ำทำกับถนน แลวใหคะแนนตาม 

ตารางท่ี 9.5-8 หากมีคามากจะทำใหการพังทลายของถนนมีโอกาสเกิดข้ึนไดมาก 

2) รูปรางของทางน้ำ ใหผูประเมินพิจารณาในระยะ 150-300 เมตร จากตำแหนงที่ประเมิน ทั้งในทิศทาง

ดานเหนือและทายน้ำแลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.5-9 

ตารางท่ี 9.5-8 มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ แนวถนน 

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

8.1 0-20 องศา 0 

8.2 20-45 องศา 1 

8.3 45-90 องศา 2 

8.4 >90 องศา 4 

 

ตารางท่ี 9.5-9 รูปรางของทางน้ำ  

ลำดับ หลักเกณฑ รายละเอียด คะแนนความเสี่ยง 

9.1 Straight ทางน้ำเปนเสนตรง 0 

9.2 Braided ทางน้ำไขว 1 

9.3 Meandering ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S” 2 
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9.5.7. การประเมินจากประวัติน้ำทวมถนน 

การประเมินจากประวัติน้ำทวมสายทาง ใหผูประเมินพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเกิดน้ำทวมสายทาง 

แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.5-10 และ 9.5-11 ซ่ึงจำเปนตองใชขอมูลทางสถิติท่ีถูกเก็บไวโดยหนวยงานตางๆ มาใช 

หรือใชวิธีการสอบถามจากชาวบานในพ้ืนท่ี หากถนนตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีสถิติการเกิดน้ำทวม จะกลาวไดวาไมมีความ

เสี่ยงตอการพังทลาย แตหากถนนตั้งอยูในบริเวณที่มีสถิติการเกิดทวมเปนประจำและระดับทวมสูเปนระยะเวลานาน 

จะสงผลใหความเสี่ยงตอการพังทลายของโครงสรางทางคอนขางสูง  

ตารางท่ี 9.5-10 ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

10.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมถึงผิวทาง 1 
10.2 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำ

ทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 
2 

10.3 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีประวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความ
สูงน้ำทวมในบริเวณเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

5 

 

ตารางท่ี 9.5-11 ระยะเวลาการเกิดน้ำทวมรุนแรง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

11.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมถึงผิวทาง 1 

11.2 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง ระยะเวลา 

1-2 วัน 

2 

11.3 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง ระยะเวลา 

2-7 วัน 

4 

11.3 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง เกิน 7 วัน 10 
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9.5.8. การประเมินคา Failure Consequence (FC) 

การประเมินคา FC จะพิจารณาขอมูล ดังนี้ 

1) คาเฉลี่ยปริมาณจราจรรายวัน ใหผูประเมินพิจารณาปริมาณการจราจรจากคาเฉลี่ยปริมาณจราจร

รายวันตลอดป หากปริมาณการจราจรตลอดปมากกวา 25,000 คันตอวัน จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

ผลกระทบจากความเสียหายของการพังทลายของโครงสราง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.5-12 

2) ความสำคัญของสะพานตอโครงขายการขนสงใหผู ประเมินพิจารณาความสำคัญของสะพานตอ

โครงขายการขนสง พบวาหากเปนถนนหลักระหวางเมืองจะมีความสำคัญและมีความเสี่ยงตอการ

พังทลายสูง แลวใหคะแนนตามตารางท่ี 9.5-13 

ตารางท่ี 9.5-12 คาเฉลี่ยปริมาณการจราจรรายวัน  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

12.1 > 25,000 คัน/วัน 2 

12.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน 1 

12.3 <4,000 คัน/วัน 0 

 

ตารางท่ี 9.5-13 ความสำคัญของถนนตอโครงขายการขนสง  

ลำดับ หลักเกณฑ คะแนนความเสี่ยง 

13.1 ถนนหลักระหวางเมือง 3 

13.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง 3 

13.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง 1 

13.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ 0 
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9.5.9. เกณฑการประเมินความเสี่ยงของถนน  

หลักเกณฑการประเมินความเสี ่ยงของถนน จะพิจารณาตามผลรวมคะแนนความเสี ่ยง ดังแสดงใน 

ตารางที่ 9.5-14 ซึ่งจะชวงของคะแนนจากถนนมีมีความเสี่ยงต่ำ (คะแนนนอยสุด) ไปจนถนนที่มีความเสี่ยงสูง 

(คะแนนมากท่ีสุด) จากแนวทางการประเมินตามท่ีกลาวขางตน  

ตารางท่ี 9.5-14 เง่ือนไขคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยงของถนน  

ลำดับ คะแนน 

0 ไมตองการการซอมแซมใดๆ 

1-9 ไมตองการการซอมแซมใดๆ แตควรมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ 

10-20 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง 

21-35 มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือ

ความปลอดภัย 

36-45 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางทางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

>40 ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางทางเกือบท้ังสายทาง บริเวณท่ีน้ำทวมถึงเพ่ือความปลอดภัย 

 

9.5.10. ผลการประเมินความเสี่ยงของถนน 

จากผลการสำรวจขอมูลภาคสนามของถนนจำนวนท้ังหมด 12 แหง เพ่ือทำการวิเคราะหความเสี่ยงของถนน 

ดังแสดงในตารางที่ 9.3-5 สามารถใหคะแนนคาความเสี่ยง ตามแนวทางที่กลาวขางตน ไดดังแสดงในตารางที่ 9.5-15 

โดยซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวา คะแนนความเสี่ยงของถนน ที่สำรวจมีคาอยูในชวงระหวาง 18-38 ซึ่งสามารถ

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในแตละแหงไดดังแสดงในตารางท่ี 9.5-16   
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ตารางท่ี 9.5-15 ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของถนน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

1. ระยะหางจากลำน้ำ               

1.1 0-5 ม.          5   5 5 

1.2 5-20 ม.      4         

1.3 20-50 ม.               

1.4 50 – 100 ม.   1 1 1  1 1 1  1 1   

2. ความลาดชันคันทาง               

2.1 มากกวา 1:1     5  5      5 5 

2.2 ระหวาง 1:1 ถึง 1: 5   3 3  3  3 3 3     

2.3 ระหวาง 1:1.5 ถึง 1: 2               

2.4 นอยกวา 1:2           1 1   

3. ความแตกตางระหวางระดับน้ำท่ีลดลงสูงสุดและต่ำสุด               

3.1 <0.50 ม.   1  1  1        

3.2 0.50-1.00 ม.         2      

3.3 1.0-1.50 ม.             3  

3.4 1.50-2.0 ม.    4        4  4 

3.5 >2.00 ม.      5  5  5 5    

4. โครงสรางช้ัน Subgrde               

4.1 Cruch Roack      1 1 1 1 1     

4.2 Soil Aggrate   2 2 2      2 2 2 2 

4.3 Sand Embnakment               

5. โครงสรางช้ัน Subbase               

5.1 Cruch Roack   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.2 Soil Aggrate               

5.3 Sand Embnakment               
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ตารางท่ี 9.5-15 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของถนน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

6. โครงสรางช้ัน Basease               

1.1 Cruch Roack   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Soil Aggrate               

1.3 Sand Embnakment               

7. การปองกันตลิ่ง               

7.1 ไมม ี               

7.2 ปลูกหญา/หญาข้ึนเองตามธรรมชาต ิ   5 5 5  5 5 5 5  5 5 5 

7.3 ดาดคอนกรตี      3         

7.4 Gabion               

7.5 กระสอบทราย               

7.6 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวลาด               

7.7 เข่ือนปองกันตลิ่งแนวตั้ง (Retaining Wall)           1    

7.8 อ่ืนๆ (ระบุ)               

8. มุมท่ีกระแสน้ำกระทำกับ แนวถนน               

8.1 0-20 องศา   0    0   0 0 0 0 0 

8.2 20-45 องศา     1   1 1      

8.3 45-90 องศา    2  2         

8.4 >90 องศา               

9. รูปรางของทางน้ำ               

9.1 ทางน้ำเปนเสนตรง    0  0 0   0  0 0 0 

9.2 ทางน้ำไขว     1          

9.3 ทางน้ำคดเคี้ยว มรีูปแบบ การไหลคลายตัว “S”   2     2 2  2    
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ตารางท่ี 9.5-15 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของถนน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

าลำดับ รายละเอียด 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

10. ประวัติการเกิดน้ำทวมรุนแรง               

10.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมผิวทาง   1  1  1  1    1 1 

10.2 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมปีระวัติการ เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำ

ทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผวิทาง 

   2  2  2   2    

10.3 ประวัติท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมปีระวัติการ เกิดน้ำทวมรุนแรง ความ

สูงน้ำทวมในบริเวณเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

         5  5   

11. ระยะเวลาการเกิดน้ำทวมรุนแรง                

11.1 ถนนในบริเวณท่ีความสูงน้ำทวม ในบริเวณโครงสรางไมทวมผิว

ทาง 

  1  1  1  1    1 1 

11.2 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

ระยะเวลา 1-2 วัน 

          2    

11.3 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

ระยะเวลา 2-7 วัน 

   4  4  4    4   

11.4 เกิดน้ำทวม ความสูงน้ำทวมในบริเวณไมเกิน 0.3 ม.จากผิวทาง 

เกิน 7 วัน 

         10     

12. คาเฉลี่ยปรมิาณการจราจรรายวัน               

12.1 > 25,000 คัน/วัน      2     2  2  

12.2 4,000 - 25,000 คัน/วัน    1 1  1   1  1  1 

12.3 <4,000 คัน/วัน   0     0 0      

13. ความสำคัญของถนนตอโครงขายการขนสง               

13.1 ถนนหลักระหวางเมือง      3 3    3    

13.2 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางสูง             3  

13.3 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางปานกลาง    1 1     1  1  1 

13.4 ถนนท่ีมีการใชเพ่ือเดินทางต่ำ   0     0 0      
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ตารางท่ี 9.5-15 (ตอ) ผลการใหคะแนนความเสี่ยงการพิบัติของถนน ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ รายละเอียด 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ผลการสำรวจ 

ตำแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางหลวง 1117 1143 2013 21 12 2275 1119 205 2 3045 3032 3233 

ตอน 100 101 102 501 603 301 101 202 101 100 100 100 

กม.เร่ิมตน 69+375 14+915 60+180 231+348 374+700 131+000 17+000 63+752 3+200 1+400 7+000 10+487 

กม.สิน้สุด 69+490 14+940 60+190 231+448 374+715 131+300 18+700 63+972 3+215 1+800 8+000 10+577 

14. สาเหตุการพิบัติของถนน               

14.1 ความแตกตางของระดับน้ำในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ทำ
ใหดินสูญเสียเสถียรภาพ 

              

14.2 ถูกน้ำกัดเซาะในแนวตั้งฉากกับถนน เนื่องจากชองระบาย
น้ำไมเพียงพอ 

              

14.3 น้ำทวมไหลลนขามถนน ทำใหเกิดการพิบัติ               

14.4 ไหลทางมีความลาดชันเกินไป               

14.5 ไมมีวัสดุปองกันการกัดเซาะบริเวณไหลทาง               

14.6  อ่ืนๆ ระบุ    ไหลทางบาง

ชวงชำรุด ทำ

ใหมีความ

เสี่ยงตอการ

พิบัติ 

 มีวัชพืชข้ึน

คอนกรีต

ปองกันการ

กัดเซาะ ทำ

ใหชำรุดและ

เสี่ยงตอการ

พังทลาย  

กระแสน้ำ

ไหลลงมา

แรงเน่ืองจาก

เปนท่ีลาดชัน 

       

ผลรวมคาคะแนนความเส่ียง   18 27 22 31 21 26 19 38 23 26 29 27 
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ตารางท่ี 9.5-16 สรุปผลการประเมินสะพานเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ลำดับ สายทาง ตอน ชื่อตอน กม.เร่ิมตน กม.สิน้สุด หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ ตำบล ผลการประเมินความเสี่ยง 

1 1117 100 คลองแมลาย - อุมผาง 69+375 69+490 สทล. 4 (ตาก) กำแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว การบำรุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง 

2 1143 101 นครไทย - น้ำคลาด 14+915 14+940 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิษณุโลก นครไทย บานพราว มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

3 2013 102 น้ำเทิน - บอโพธ์ิ 60+180 60+190 สทล. 5 (พิษณุโลก) พิษณุโลก นครไทย บอโพธ์ิ มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

4 21 501 วังชมภู - บุงน้ำเตา 231+348 231+448 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ นาง่ัว มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

5 12 603 น้ำดุก - หวยซำมะคาว 374+700 374+715 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ หลมสัก ปากชอง มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

6 2275 301 หวยไร - บานกลาง 131+000 131+300 สทล. 6 (เพชรบูรณ) เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ น้ำรอน มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

7 1119 101 น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน 17+000 18+700 สทล. 11 (ลพบุรี) นครสวรรค ทาตะโก สายลำโพง การบำรุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง 

8 205 202 คลองหวยไผ - เทศบาลลำนารายณ 63+752 63+972 สทล. 11 (ลพบุรี) ลพบุร ี ชัยบาดาล ชัยบาดาล ซอมแซมปรับปรุงโครงสรางทางจำนวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

9 2 101 สระบุรี - ตาลเดี่ยว 3+200 3+215 สทล. 11 (ลพบุรี) สระบุร ี เมืองสระบุร ี ปากเพรียว มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

10 3045 100 วิหารแดง - หนองหมู 1+400 1+800 สทล. 11 (ลพบุรี) สระบุร ี วิหารแดง หนองสรวง มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

11 3032 100 บุงก๋ี - ทาศาล 7+000 8+000 สทล. 11 (ลพบุรี) สิงหบุร ี คายบางระจัน ทาขาม มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 

12 3233 100 นครชัยศรี - ดอนตูม 10+487 10+577 สทล.15 (ประจวบครีีขันธ) นครปฐม นครชัยศร ี วัดละมุด มีการบำรุงรักษาสมำ่เสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรมโครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุง
บางสวนเพ่ือความปลอดภัย 
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9.6. การจัดทำโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน 

จากแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพานตามท่ีกลาวขางตน สามารถนำมาจัดทำโปรแกรมการ

วิเคราะหความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน ได โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ผูใชสามารถเขาใชงานโปรแกรม ในหนาจอการ Login เขาสูระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉินระยะท่ี 2 ดังแสดงในรูปท่ี 9.6-1  

 

 

รูปท่ี 9.6-1 การเขาสูโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงของถนนและสะพาน 

 

2) เมื่อเขาสูโปรแกรม จะปรากฏหนาจอเมนูหลักเพื่อใหผูใชเลือกระหวางการวิเคราะหความเสี่ยงของถนน 

หรือการวิเคราะหความเสี่ยงของสะพาน ดังแสดงในรูปท่ี 9.6-2  

 

 

รูปท่ี 9.6-2 หนาจอเมนูหลักของโปรแกรมการวิเคราะหความเสี่ยงของการพิบัติของถนนและสะพาน 
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3) กรณีการวิเคราะหความเสี่ยงของถนน  

3.1) ในกรณีท่ีผูใชเลือกวิเคราะหความเสี่ยงของถนน ใหกดปุม “ทำแบบวิเคราะห” ในชอง “ถนน” 

จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 9.2-3 ซ่ึงผูใชสามารถกำหนดลักษณะทาง

กายภาพของถนนตามผลการสำรวจ โดยเม่ือทำการกรอกขอมูลครบสามารถกดปุม              

เพ่ือกรอกขอมูลในหนาถัดไป หรือ กดปุม            เพ่ือยอนกลับมาแกไขขอมูลกอนหนาได 

 

 
 

 

รูปท่ี 9.6-3 ตัวอยางการกรอกขอมูลตามผลการสำรวจถนนเพ่ือประเมินความเสี่ยง 
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3.2) เมื่อทำการกรอกขอมูลผลการสำรวจครบ ระบบจะทำการคำนวณและรวมคะแนนความเสี่ยง 

ตามขอมูลที่ไดบันทึกไว จากนั้นจะแสดงระดับความเสี่ยงของถนนพรอมแนวทางในการปองกัน 

ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 9.6-4  (จากตัวอยางจะเห็นวาผลรวมของคะแนนความเสี่ยงเทากับ 30 

คะแนน ดังนั้น แนวทางในการปองกัน คือ “มีการบํารุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรม

โครงสรางทาง และซอมแซม ปรับปรุงบางสวนเพ่ือความปลอดภัย” 

 

 

รูปท่ี 9.6-4 ตัวอยางผลการประเมินความเสี่ยงของถนน 
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4) กรณีการวิเคราะหความเสี่ยงของสะพาน  

4.1) ในกรณีที ่ผู ใชเลือกวิเคราะหความเสี ่ยงของสะพาน ใหกดปุ ม “ทำแบบวิเคราะห” ในชอง 

“สะพาน” จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 9.6-5 ซึ่งผู ใชสามารถกำหนด

ลักษณะทางกายภาพของถนนตามผลการสำรวจ โดยเมื่อทำการกรอกขอมูลครบสามารถกดปุม   

            เพื่อกรอกขอมูลในหนาถัดไป หรือ กดปุม            เพื่อยอนกลับมาแกไขขอมูลกอน

หนาได 

 

 

รูปท่ี 9.6-5 ตัวอยางการกรอกขอมูลตามผลการสำรวจสะพานเพ่ือประเมินความเสี่ยง 

 

4.2) เมื่อทำการกรอกขอมูลผลการสำรวจครบ ระบบจะทำการคำนวณและรวมคะแนนความเสี่ยง 

ตามขอมูลท่ีไดบันทึกไว พรอมท้ังแสดงคาคะแนนการประเมินความเสี่ยงสำหรับแตละตัวแปรท่ีได

ทำการบันทึกไว รวมถึงแสดงระดับความเสี่ยงของสะพานพรอมแนวทางในการปองกัน ดังแสดง

ตัวอยางในรูปท่ี 9.6-6  (จากตัวอยางจะเห็นวาผลรวมของคะแนนความเสี่ยงเทากับ 10.20 

คะแนน ดังนั้น แนวทางในการปองกัน คือ “มีการบํารุงรักษาสม่ำเสมอ มีการเฝาระวัง พฤติกรรม

โครงสราง” 
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รูปท่ี 9.6-6 ตัวอยางผลการประเมินความเสี่ยงของสะพาน 
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บทท่ี 10 

การฝกอบรม 
 

10. การฝกอบรม 

10.1. การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน จัดขึ้นเพื่อถายวิธีการใชงานระบบ

บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่ปรับปรุงขึ้น โดยในการจัดฝกอบรมไดแบงเปน 3 รุน (มีผูเขารวมประชุม

ตามรายชื่อท้ังหมด 310 ทาน) ดังนี้  

• รุนท่ี 1 วันอังคารท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น.  

• รุนท่ี 2 วันพุธท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. 

• รุนท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. 

ในการฝกอบรมทั้ง 3 รุ น (ดังแสดงในรูปที ่ 10.1-1 ถึง 10.1-3) ไดจัดขึ ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรมจะมีเนื้อหาที่เหมือนกัน คือ ในชวงแรกเปนการบรรยายให

ถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมทราบถึงความเปน วัตถุประสงคและผลที่จะไดรับ

จากการดำเนินงานโครงการ จากนั้นจะเปนการฝกปฏิบัติงานการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน (Web Application) โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการบันทึกขอมูลเหตุการณ การดูรายละเอียดและเพิ่มการรายงาน

สถานการณ การกำหนดเสนทางเลี่ยง การแกไขขอมูลเหตุการณ การเสนอแผนงบประมาณ ตลอดจนการใชงานใน

ฟงกชั่นอื่นๆ ไดแก การนำเขาขอมูลสภาพจราจร จุดเฝาระวัง ชองทางพิเศษ ขอมูลงานกอสราง ขอมูลจุดบริการ 

รวมท้ังการใชงานและสืบคนขอมูลผานแผนท่ี จากนั้นในชวงบายจะเปนการนำเสนอวิธีการใชงาน ระบบบริหารงานภัย

พิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (Mobile Application) โดยเริ ่มตั ้งแตขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม การเพิ ่มขอมูล

เหตุการณ ขอมูลสภาพจราจร จุดเฝาระวัง ชองทางพิเศษ ขอมูลงานกอสราง ขอมูลจุดบริการ รวมทั้งการใชงานและ

สืบคนขอมูลผานแผนท่ี  
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รูปท่ี 10.1-1 การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน รุนท่ี 1   
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รูปท่ี 10.1-2 การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน รุนท่ี 2 
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รูปท่ี 10.1-3 การฝกอบรมการใชงานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน รุนท่ี 2 
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10.2. การฝกอบรมแนวทางการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉิน

และแผนงานฟนฟูลวงหนา และการวิเคราะหความเสี ่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอัน

เนื่องมาจากภัยพิบัติ 

การฝกอบรมแนวทางการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟู

ลวงหนา และการวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ไดจัดขึ้นในวันที่ 11 

กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำน ักบร ิการคอมพิวเตอร   มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร  

กรุงเทพมหานคร (ดังแสดงในรูปที่ 10.2-1) โดยมีผูเขารวมอบรมตามรายชื่อทั้งสิ้น 100 ทาน ซึ่งในการฝกอบรม

ชวงแรกเปนการบรรยายใหถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ เพื่อใหผู เขารวมฝกอบรมทราบถึงความเปน 

วัตถุประสงคและผลท่ีจะไดรับจากการดำเนินงานโครงการ จากนั้นจะเปนการอธิบายถึงแนวคิด และหลักการวิเคราะห

ปจจัยที่นำมาใชในการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา พรอมท้ัง

ฝกปฏิบัติงานการใชงานโปรแกรมการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนงานฉุกเฉินและแผนงานฟนฟูลวงหนา โดย

อธิบายตั้งแตข้ันตอนการจัดเตรียมไฟลขอมูลและวิธีการใชงานโปรแกรม จากนั้นไดเขาสูเนื้อหาของการวิเคราะหความ

เสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ โดยในชวงตนจะเปนการอธิบายถึงแนวคิดในการวิเคราะห

ความเสี่ยงของถนนและสะพาน จากนั้นจะเปนการฝกปฏิบัติการการใชโปรแกรมวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของ

ถนนและสะพานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติท่ีไดพัฒนาข้ึน    
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รูปที่ 10.2-1 การฝกอบรมแนวทางการใชและการคาดการณวงเงินงบประมาณของแผนสถานการณฉุกเฉินและ

แผนงานฟนฟูลวงหนา และการวิเคราะหความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมาจาก 

ภัยพิบัติ  
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10.3. การฝกอบรมผูดูแลระบบ 

การฝกอบรมผูดูแลระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ไดจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 

พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (ดังแสดงในรูปท่ี 10.3-1) โดยมีผูเขารวม

อบรมตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 ทาน ซึ่งในการฝกอบรมประกอบดวย การจัดการบัญชีผูใชงาน การจัดการรายงานการ

บันทึกของผูใช การเชื่อมตอกับเครื่องคอพิวเตอร server และการสำรองขอมูล  
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