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บทที 1  
บทนํา 

 

 
ภัยพิบัติอันเนืองมาจากอุทกภัยเป็นปัญหาทีพบอยู่เป็นประจําในสายทางทีอยู่ในความดูแล

รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซงึอทุกภยัดงักลา่วนอกจากจะเป็นอปุสรรคในการสญัจรไปมาของผู้ ใช้

เส้นทางในการคมนาคมขนส่งแล้ว ยังเป็นส่วนสําคัญทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและสะพาน 

เพือทีจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยั ข้อมลูอทุกภยัและสภาพ

ความเสียหายทีถกูต้องและทนัต่อเหตกุารณ์ จึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องพฒันาระบบบริหารจดัการ

งานอทุกภยักรมทางหลวงชนบท (Flood Management System: FMS)    

สํานกับํารุงทาง กรมทางหลวงชนบท จึงเริมพฒันาระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทาง

หลวงชนบท ตังแต่ปี พ.ศ.2550 และใช้อย่างต่อเนืองจนปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาระบบ

สารสนเทศทีสามารถเชือมโยงไปยงัหน่วยงานภูมิภาคสําหรับการรายงานข้อมลูความเสียหายเนืองจาก

อทุกภยัของสายทางทีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า

ของงานซอ่มบํารุง อยา่งไรก็ตาม ระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท (FMS) ดงักลา่ว 

ยงัไมค่รอบคลมุความต้องการใช้งานของหน่วยงานตา่งๆ ทงัในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค โดยเฉพาะอย่าง

ยิงในส่วนทีเกียวข้องกับการนําเข้าข้อมูลบญัชีโครงข่ายสายทางใหม่ การวิเคราะห์ประมวลผลสําหรับ

จดัลําดบัความสําคญัโครงการ และการรายงานผลข้อมลู อีกทงัในช่วงปีงบประมาณ 2553 ทีผ่านมา กรม

ทางหลวงชนบทได้มีการปรับปรุงโครงขา่ยสายทางใหม ่อนัมีผลกระทบตอ่ฐานข้อมลูในระบบบริหารจดัการ

งานอทุกภยั (FMS) เป็นอยา่งมาก  

เพือแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท (FMS) ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิงขึน กรมทางหลวงชนบทจึงมีความประสงค์ดําเนินโครงการพฒันา

ระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท ระยะที 2 (Flood Management System Phase 

II: FMS II) โดยมุ่งเน้นทีการปรับปรุงรูปแบบการนําเข้าข้อมลู และการรายงานผลข้อมลูให้ง่ายตอ่การใช้

งาน โดยสามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) ตลอดจนสามารถวิเคราะห์พืนทีเสียงภยั

และเกิดอทุกภยัซําซาก  
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บทที 2  
การใช้งานระบบบริหารอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบทระยะที 2 

 
ระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท (FMS II: Flood Management System 

II) เป็นระบบทีใช้ในการดขู้อมลูอทุกภยัทีเกิดกบัสายทางทีอยู่ในความดแูลของกรมทางหลวงชนบท และ

สําหรับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องสามารถใช้ระบบนีในการแจ้งอุทกภัย ประเมินความเสียหาย จัดสรร

งบประมาณ ติดตามการจดัซือจดัจ้างและซ่อมบํารุง และการเรียกดรูายงานตา่งๆ ทงันี สิทธิการเข้าใช้งาน

และการเห็นข้อมลูจะขนึกบัระดบัของผู้ใช้งานภายในระบบ (User roles) 
 

2.1 ระดบัของผู้ใช้งานภายในระบบ และสิทธิการใช้งาน 
ผู้ใช้งานภายในระบบนีแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

• ผู้ใช้งานทวัไป (Anonymous Users) คือ ผู้ใช้งานทีไม่ต้อง Login เข้าสูร่ะบบก่อนการใช้งาน 

ได้แก่ ประชาชนทวัไป 

• ผู้ใช้งานทีมีสิทธิ (Authenticated Users) คือผู้ ใช้งานที Login เข้าสูร่ะบบเพือใช้ฟังก์ชนัการ

ทํางานทีมากกวา่ผู้ใช้งานทวัไป ได้แก่ เจ้าหน้าทีของกรมทางหลวงชนบท 

 

2.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
สถาปัตยกรรมของระบบ FMS II เริมจากการเก็บข้อมูลอุทกภัยและข้อมูลอืนๆ ทีจําเป็น  

โดยเจ้าหน้าทีส่วนภูมิภาค (สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดั) จะส่งข้อมลูเข้าสู่ระบบโดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และระบบ FMS II ซงึเชือมต่อกบัระบบฐานข้อมลูกลางของกรมทางหลวงชนบท (Central 

Road Database management system: CRD) จะดําเนินการดงึข้อมลูทวัไปของสายทางเพือแสดงผลใน

ระบบ FMS II และเชือมต่อกบัแผนทีดิจิตอล (Longdo Box) เพือดงึข้อมลูภมูิสารสนเทศ (GIS) มา

แสดงผลสายทางทีเกิดอทุกภยั เพือให้การใช้งานระบบ FMS II เกิดประสทิธิภาพอยา่งสงูสดุ สถาปัตยกรรม

ของระบบ FMS II แสดงดงัรูปที 2.1 
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รูปที 2.1 สถาปัตยกรรมระบบ FMS II 

 
2.3 หน้าจอต่างๆ ภายในระบบ 

2.3.1 หน้าหลกั 

เป็นหน้าจอทีผู้ เข้ามาในระบบจะเห็นนีเป็นหน้าจอแรก หน้าจอนีจะแสดงข้อมลูสรุปสถานการณ์

อทุกภยัปัจจบุนั สําหรับสว่นประกอบตา่งๆ ของหน้าจอดงัรูปที 2.1 อธิบายโดยแบง่ตามหวัข้อตอ่ไปนี  

1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย สําหรับการเข้าถึงข้อมูลสรุปสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยจะมีเลข

แสดงจํานวนอทุกภยัทีเกิดขนึ ณ ขณะนี ดงัแสดงรูปที 2.2 

2. เมนู ใช้สําหรับไปยงัส่วนอืนๆของระบบ โดยจํานวนเมนูทีผู้ ใช้เห็นจะขึนกับสิทธิการเข้าใช้งานที

ได้รับ ประกอบไปด้วย 

• หน้าจอหลัก เป็นการกลบัสูห่น้าจอหลกั โดยใช้สญัลกัษณ์เป็นรูปบ้าน (Home) 

• กระดานสนทนา เป็นการเข้าสูก่ระดานกระทู้ถามตอบปัญหาตา่งๆ 

• เกียวกับ เป็นหน้าจอสําหรับดรูายละเอียดของกรมทางหลวงชนบท เช่น ทีอยู่ หมายเลข

โทรศพัท์สําหรับตดิตอ่ ฯลฯ 

• ตดิตามความก้าวหน้า เป็นการเข้าถึงสว่นการตดิตามจดัซือจดัจ้างและการตดิตามผล 

• วิเคราะห์อุทกภยัซาํซาก เป็นการเข้าถึงสว่นการวิเคราะห์อทุกภยัซําซาก 

• รายงาน เป็นการเข้าไปยงัสว่นของการรายงาน 

• ช่วยเหลือหน่วยงานอืนๆ เป็นการเข้าถึงส่วนของการแสดงข้อมูลการช่วยเหลือ

หน่วยงาน 
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รูปที 2.1 หน้าจอหลกัของระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท 

 

 
 รูปที 2.2 แสดงข้อมลูสรุปสถานการณ์อทุกภยั 

 

3. แผนทีรายงานสถานการณ์ เป็นแผนที GIS ประเทศไทยทีมีการรายงานข้อมูลสถานทีของ

อทุกภยัทีเกิดขนึ โดยแสดงสญัลกัษณ์เป็นเส้นสีและไอคอนเพือบอกระดบัความรุนแรงของอทุกภยั 

ดงันี 

• สายทางทผ่ีานได้ / ผ่านไม่ได้ แสดงไอคอนและเส้นสฟ้ีา ณ บริเวณทีเกิดอทุกภยั 

• สายทางทีเกิดอุทกภัยซําซาก แสดงเส้นสีฟ้า ณ สายทางทีมีประวัติการเกิดอุทกภัย

ซําซาก โดยการแสดงผลนนัจะแสดงผลทงัสายทาง 

3 

4 

5 

6 

2 
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ผู้ ใช้สามารถดูข้อมูลเพิมเติมของสายทางทีเกิดอุทกภยันันๆ ได้โดยการนําเมาส์ไปคลิกบนรูปที

ปรากฏอยูบ่นแผนที  ดงัแสดงในรูปที 2.3 

 

 
 

รูปที 2.3 แสดงรายละเอียดของอทุกภยัทีเกิดขนึ ณ จดุดงักลา่ว 

 

4. ข่าวประกาศ เป็นสว่นการแสดงข้อมลูการประกาศขา่วตา่งๆ 

5. เหตุการณ์อุทกภัย เป็นสว่นของการแสดงข้อมลูอทุกภยั ผู้ใช้สามารถคลกิทีข้อมลูเพือเลือนแผนทีไป

ยงัตําแหน่งทีเกิดอทุกภยั โดยแบง่ออกเป็นสองสว่นยอ่ยๆ ประกอบไปด้วย 

• ล่าสุด แสดงข้อมูลอุทกภัยล่าสุดทีมีการบันทึกไว้ในระบบ โดยผู้ ใช้สามารถเลือกทีจะ

แสดงข้อมลูอทุกภยัโดยแบง่ตามภมูิภาค หรือแสดงทงัหมดได้ โดยข้อมลูทีจะทําการแสดง

ของแตล่ะเหตกุารณ์จะประกอบไปด้วยตําแหน่งของเหตกุารณ์ทีเกิดขนึ และระดบันํา 

• ซาํซาก แสดงข้อมลูทีมีการบนัทกึวา่สายทางนนัๆ เกิดอทุกภยัซําซาก โดยจะแสดงชือสาย

ทางและปีทีเกิดอทุกภยั 

6. ค้นหาเหตุการณ์นําท่วม ในส่วนนีผู้ ใช้จะสามารถใส่ข้อมูลต่างๆเพือทําการค้นหาเหตุการณ์

อทุกภยัทีเกิดขึนโดยจําแนกปลีกย่อยตามเงือนไขทีต้องการได้เช่น ค้นหาตามทางหลวง จงัหวดั 

หรือช่วงเวลาทีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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7. ค้นหาทางหลวง เป็นส่วนทีให้ผู้ ใช้สามารถทําการค้นหาทางหลวงทีต้องการโดยค้นหาจากการ

ป้อนหมายเลขทางหลวง 

 

2.3.2 หน้าจอกรอกข้อมลูอทุกภยั 

เป็นหน้าจอทีใช้สําหรับกรอกข้อมลูอทุกภยั ผู้ ใช้จะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน ดงัรูปที 2.4 

สําหรับสว่นประกอบของหน้าจอกรอกข้อมลูอทุกภยันีแบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

 

 

รูปที 2.4 หน้าจอกรอกข้อมลูอทุกภยั 

 

1. ปุ่มเพิมอุทกภัย  ใช้สําหรับทําการเพิมเหตกุารณ์อทุกภยั โดยปุ่ มนีจะแสดงเมือผู้ ใช้งานนนัได้รับ

สทิธิในการเพิมข้อมลูอทุกภยั เมือผู้ ใช้ทําการกดเข้าไปจะปรากฏหน้าตา่งสําหรับการกรอกข้อมลูที

เกียวข้องลงไปขนึมา ดงัทีแสดงตามรูปที 2.5  

2. แถบค้นหาข้อมูล เป็นส่วนทีผู้ ใช้สามารถค้นหาข้อมลูอทุกภยั  โดยผู้ ใช้สามารถกําหนดเพือใช้ใน

การค้นหาได้ สําหรับเงือนไขในการค้นหาได้แก่ สํานกั จงัหวดั สายทาง การสญัจร และสถานะ 

ทงันี จํานวนเงือนไขทีผู้ใช้เห็นนนัจะขนึกบัสทิธิในการเห็นข้อมลูของผู้ใช้งานแตล่ะระดบั 
 

3 

2 1 
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รูปที 2.5 แสดงหน้าตา่งสาํหรับการการข้อมลูอทุกภยัใหม ่

 

3. ตารางข้อมูลอุทกภยั เป็นสว่นทีทําการแสดงข้อมลูอทุกภยัอยูใ่นรูปแบบของตาราง ทีด้านบนของ

ตารางจะมีการสรุปจํานวนข้อมลูไว้ด้วยว่าข้อมลูแต่ละชนิดมีจํานวนเท่าไร ซงึผู้ ใช้สามารถกดเพือ

กรองข้อมลูได้ 

 

สําหรับตารางข้อมลูข้อมลูประกอบไปด้วย สถานะ รหสัสายทาง ชือสายทาง รายละเอียด ประมาณ

การงบประมาณ ระดบันํา สญัจร และวนัที ซงึสถานะของข้อมลูอทุกภยันนัจะแบง่ออกเป็นสามชนิดได้แก่ 

3.1 ฉบบัร่าง แสดงด้วยไอคอน  สถานะดงักล่าวเป็นเพียงการบนัทึกไว้เพือรอตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูก่อนการเผยแพร่ โดยผู้ใช้ยงัสามารถทําการแก้ไขข้อมลูดงักลา่วได้ โดยนําเอาเมาส์ไปวาง

ไว้เหนือรูปสถานะและทําการคลิกที “แก้ไขข้อมูล” จากนัน ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ดังรูปที 2.6 

ประกอบไปด้วย  

3.1.1 สํานกัทางหลวงชนบททงั 18 สํานกั 

3.1.2 จงัหวดั จงัหวดัทีอทุกภยัเกิดขนึ 

3.1.3 สายทาง สายทางถนนทีเกียวข้อง 

3.1.4 ช่วง กม. ที ผู้ ใช้สามารถกําหนดช่วงกิโลเมตรทีเกิดอทุกภยัได้ เมือผู้ ใช้กรอกช่วง

สายทางครบทงั 4 ช่องและเปลียนโฟกัสของ Cursor ไปทีช่องอืนหรือกดปุ่ ม 

“อพัเดตแผนที” ระบบจะแสดงแผนทีทีด้านขวาของหน้าตา่ง 

3.1.5 การสญัจร เลือกได้ระหวา่ง ผ่านไม่ได ้และ ผ่านได ้

3.1.6 เส้นทางเลียง ชือเส้นทางทีผู้สญัจรควรเลือกใช้เพือหลีกเลียงบริเวณทีเกิดอทุกภยั 

3.1.7 ความสงูของนําจากผิวทาง สําหรับการกําหนดความสงูของระดบันําจากผิวทาง 

มีหน่วยเป็น ซม. 

3.1.8 รายละเอียดความเสียหาย ใช้สําหรับการกําหนดรายละเอียดอืนๆทีเกียวข้อง 

3.1.9 วิธีการซอ่มบํารุง ใช้สําหรับการกําหนดรายละเอียดการซอ่มบํารุง 
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3.1.10 ประมาณการงบฟืนฟู พฒันาสายทาง สามารถระบจํุานวนเงินลงไปได้ มีหน่วย

เป็นล้านบาท 

3.1.11 การซ่อมแซมเบืองต้น สามารถเลือกสถานะได้ระหว่าง “อยู่ในระหว่างการ

ดําเนินงาน” และ “เสร็จเรียบร้อยแลว้” 

3.1.12 รูปภาพ/วิดีโอ สามารถทําการอพัโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเหตกุารณ์อทุกภยัขึนไป

ยงัระบบได้ 

3.1.13 บนัทึกและเผยแพร่ ทําการบนัทึกและเผยแพร่ (หลงัจากทีทําการเผยแพร่แล้ว

ระบบจะไมย่ินยอมให้ทําการปรับปรุงข้อมลูได้อีกจนกวา่จะกวา่จะถึงวนัถดัไป) 

3.1.14 บนัทกึข้อมลู ทําการบนัทกึข้อมลูไว้ 

3.1.15 ยกเลกิ ยกเลกิการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 

 

 
รูปที 2.6 แสดงถึงหน้าตา่งการแก้ไขข้อมลูอทุกภยัทีมีสถานะเป็นฉบบัร่าง 

 

ภายในหน้าจอการเพิมข้อมลูสายทาง หรือการปรับปรุงข้อมลูการเกิดอทุกภยันนัสามารถเลือกการ

บนัทึกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภท เพือสามารถแก้ไขข้อมูล หากมีความผิดพลาดเกิดขึน ดงัรูปที 2.7 

รายละเอียดดงันี 

• การบนัทึกและเผยแพร่ เป็นการบนัทึกและส่งออกข้อมลูการเกิดอทุกภยัให้แก่ผู้ดแูล

ระบบ และบุคคลทัวไปได้รับทราบข้อมูล ซึงภายหลังการบันทึกประเภทนีแล้วไม่

สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงได้อีกตลอดระยะเวลา 1 วนั  
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• การบนัทึกข้อมลู และเพิมช่วยดําเนินการอืน ลกัษณะการดําเนินงานคล้ายคลึงกับ

การบนัทึกและเผยแพร่ แตส่ามารถเพิมเติมช่วง กม. อืนๆ ของสายทางนีได้ ในกรณีที

สายทางเดียวกนั แตเ่กิดอทุกภยัเป็นช่วง 

• การบนัทึกข้อมูล เป็นการบนัทึกข้อมูลการเกิดอุทกภยั แต่ยงัไม่ส่งออกให้แก่ผู้ดูแล

ระบบ หรือบุคคลทวัไปได้รับทราบ ซึงการบนัทึกประเภทนีเหมาะสําหรับสายทางที

ต้องการกลบัมาแก้ไข หรือปรับปรุงอีกครัง 

• ยกเลิก เป็นการยกเลิกการเพิมข้อมลูสายทาง หรือการปรับปรุงข้อมลู ซึงหากมีการ

กรอกข้อมลูไว้ ข้อมลูดงักลา่วจะหายไปทงัหมด 

 

 
รูปที 2.7 รูปการบนัทกึข้อมลูในลกัษณะตา่งๆของระบบ FMS II 

 

3.2 ปรับปรุง แสดงด้วยไอคอน  เป็นสถานะของข้อมลูอทุกภยัทีเผยแพร่แล้ว เมือเผยแพร่แล้ว 

ข้อมลูอุทกภยันีจะนําไปแสดงทีหน้าแรกของระบบ รวมถึงในหน้าจอของผู้ ใช้งานคนอืนๆ ทีมีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูลของสายทางนันๆ ในการปรับปรุงข้อมูลนีจะอนุญาตให้ปรับปรุง 1 ครังต่อวนั หากต้องการ

ปรับปรุงข้อมลูจะต้องรอจนกวา่จะถึงวนัถดัไป (ตงัแตเ่วลา 00.00 น. ถึง 23.59 น. ของวนัถดัไป) 

 

 ภายหลังการบันทึกข้อมูลเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ผู้ ใช้งานสามารถส่งออกรายงานข้อมูลการเกิด

อทุกภยัรายสายทาง โดยข้อมลูประกอบไปด้วยรายละเอียดการเกิดอทุกภยั และแผนทีของสายทาง โดย

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสง่ออกรายงานได้จากการนําเมาส์ไปวางไว้เหนือสถานะ และทําการคลกิ “ข้อมลูสาย

ทาง” ดงัตวัอย่างรูปที 2.8 จะปรากฏหน้าจอดงัรูปที 2.9 และสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ทีต้องการส่งออก

บริเวณมมุบนขวามือของหน้า สําหรับตวัอย่างรายงานทีสง่ออกดงัรูปที 2.10 สําหรับไฟล์ EXCEL และไฟล์ 

pdf ดงัรูปที 2.11 
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รูปที 2.8 การดขู้อมลูอทุกภยัในแตล่ะสายทาง 

 

 
รูปที 2.9 ตําแหนง่การสง่ออกข้อมลูการเกิดอทุกภยัรายสายทาง 
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รูปที 2.11 ตวัอยา่งรายงานในรูปแบบ EXCEL 

 

 
รูปที 2.11 ตวัอยา่งรายงานในรูปแบบ pdf 

 

3.3 รอประเมินความเสียหาย แสดงด้วยไอคอน  หลงัจากทีระดบันําลดลงจนเหลือ 0 เซนติเมตร 

แล้วจะต้องทําการประเมินความเสียหายซงึสามารถทําได้โดย นําเอาเมาส์ไปวางไว้เหนือสถานะและทําการ
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คลิก “ประเมินความเสียหาย” ดงัรูปที 2.8 จะปรากฏหน้าตา่งขนึมา ดงัแสดงไว้รูปที 2.9 สําหรับหน้าจอที

ประเมินวา่ไมมี่ความเสียหาย และรูปที 2.10 สําหรบหน้าจอการประเมินความเสียหายหนกั  

 

 
รูปที 2.8 การประเมินความเสียหายสายทาง 

 

 
รูปที 2.9 หน้าตา่งการประเมินความเสียหายไมมี่ความเสียหาย 
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รูปที 2.10 หน้าตา่งการประเมินความเสียหายหนกั 

 

3.3.1 ความเสียหาย แบง่เป็น 2 ระดบัได้แก่ ไม่มีความเสียหาย และ เสียหายมาก 

3.3.2 รายละเอียดความเสียหาย มีหลายชนิดได้แก่ นําไหลกัดเซาะผิวจราจรชํารุด

เสียหาย, นําไหลกดัเซาะผิวจราจรและคนัทาง หรือไมเ่สียหาย ฯลฯ 

3.3.3 วิธีการซอ่มบํารุง บง่บอกวิธีซอ่มบํารุงทีนําไปใช้ เช่น การติดป้ายเตือน การวางท่อ 

หรือการรอนําลด 

3.3.4 ประมาณการงบฟืนฟ ูพฒันาสายทาง   สามารถระบจํุานวนเงินลงไปได้ มีหน่วย

เป็นล้านบาท 

3.3.5 รูปภาพ/วิดีโอ สามารถทําการอพัโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเหตกุารณ์อทุกภยัขึนไป

ยงัระบบได้ 

3.3.6 บนัทกึข้อมลู เป็นการบนัทกึข้อมลู 

3.3.7 ยกเลกิ ทําการยกเลกิการแก้ไข เพิมข้อมลูทงัหมด 

หมายเหต ุผู้ใช้ทีเป็นเจ้าหน้าทีระดบัสํานกัไมส่ามารถเพิมหรือแก้ไขข้อมลูได้ แตส่ามารถดขู้อมลูได้ 

   

2.3.3 หน้าจอตดิตามความก้าวหน้า (ตดิตามผล และประวตักิารซอ่มบํารุง) 

เป็นหน้าจอสําหรับติดตามความก้าวหน้าต่างๆ คือ การติดตามผลการซ่อมบํารุง และประวตัิการซ่อม

บํารุงทีแล้วเสร็จ  ดงัรูปที 2.11 หน้าจอนีแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
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1. การค้นหา ผู้ ใช้สามารถกรองการค้นหาอย่างละเอียด โดยใช้เงือนไขตามทีต้องการใช้ได้ แบ่ง

เงือนไขออกเป็น ปีงบประมาณ สํานกั จงัหวดัและสายทาง 

2. ตารางแสดงข้อมูล แบง่ออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆคือ ติดตามผล และ แล้วเสร็จ โดยทงัสองมีข้อมลู

ประกอบไปด้วยได้แก่ รหสัสายทาง ชือสายทาง ปีงบประมาณ กิจกรรมซ่อมบํารุง ประมาณการ

งบ เป็นต้น 

 

 

 

รูปที 2.11 หน้าจอตดิตามความก้าวหน้า 

 

2.1 ติดตามผล หลงัจากทีทําสํานกับํารุงทาง ได้จดัสรรงบประมาณเป็นทีเรียบร้อยแล้ว สาย

ทางดงักล่าวจะปรากฏโดยผู้ ใช้สามารถเพิมข้อมลูการติดตามผลได้ ดงัรูปที 2.12 สําหรับข้อมลูทีจําเป็น

จะต้องกรอกในการการจดัซือจดัจ้าง ประกอบไปด้วย 

 

 

2 

1 

แล้วเสร็จ 

ติดตามผล 
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รูปที 2.12 แสดงรูปหน้าตาสําหรับการกรอกข้อมลูการตดิตามผล 

 

2.1.1 วงเงินตามสญัญา ใช้สําหรับกําหนดวงเงินตามสญัญา มีหน่วยเป็นล้านบาท 

2.1.2 งบประมาณเบกิจ่าย ใช้กําหนดงบประเมินเบกิจ่าย มีหน่วยเป็นล้านบาท 

2.1.3 วนัเริมดําเนินการ วนัเริมดําเนินการ 

2.1.4 กําหนดแล้วเสร็จตามสญัญา วนัแล้วเสร็จตามสญัญา 

2.1.5 รายการก่อสร้าง ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมลูรายละเอียดการก่อสร้างได้ 

2.1.6 สภาพปัจจบุนั ใช้สําหรับกรอกข้อมลูอธิบายสภาพงานในปัจจบุนั 

2.1.7 ปัญหาอปุสรรค สําหรับรายละเอียดปัญหาและอปุสรรคทีพบ 

2.1.8 ภาพถ่ายก่อนซอ่ม สามารถอพัโหลดภาพถ่ายก่อนซอ่มขนึไปได้ 

2.1.9 ภาพถ่ายขณะซอ่ม สามารถอพัโหลดภาพถ่ายขณะซอ่มขนึไปได้ 

2.1.10 ภาพถ่ายหลงัซอ่ม สามารถอพัโหลดภาพถ่ายหลงัซอ่มขนึไปได้ 

2.1.11 แหลง่งบประมาณ ข้อมลูแหลง่งบประมาณทีระบไุว้ 

2.1.12 % ผลงานรวม จํานวนเปอร์เซน็ต์ผลงานรวม 

2.1.13 % ผลงาน เทียบแผนงาน แบง่ออกเป็น เร็วกวา่ และ ช้ากวา่ 

2.1.14 วนัแล้วเสร็จจริง วนัทีทีการซอ่มแซมแล้วเสร็จจริง 
2.1.15 บนัทกึข้อมลู เมือทําการป้อนข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วจงึกดบนัทกึข้อมลู 

2.1.16 ยกเลกิ ยกเลกิการป้อนข้อมลูทงัหมด 

หมายเหต ุผู้ใช้ทีเป็นเจ้าหน้าทีระดบัสํานกัไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูได้ แตส่ามารถดขู้อมลูได้ 
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2.2 แล้วเสร็จ ภายหลงัการซอ่มแซมแล้วเสร็จสมบรูณ์ 100% ระบบจะดําเนินการปรับสถานะ

ของสายทางเป็นแล้วเสร็จโดยอตัโนมตัิ และข้อมลูการซ่อมแซมดงักล่าวจะถกูส่งไปยงัระบบ CRD เพือ

แสดงผลประวตักิารซอ่มบํารุง และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบการคําประกนั  

 

3.2.4 หน้าจอรายงาน 

เป็นหน้าจอสําหรับออกรายงาน โดยผู้ ใช้จะต้องเลือกชนิดรายงานและกรอกพารามิเตอร์ต่างๆ ให้

ครบ ก่อนจะดรูายงาน โดยสามารถ Preview ทีจอภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF และ XLS ได้ ดงั

ตวัอยา่งรูปที 2.13 สําหรับรายงานมีหวัข้อตา่งๆ ดงันี 

1. สรุปสถานการณ์อทุกภยัเบืองต้น    

2. สรุปสถานการณ์รายภาค  

3. สรุปสายทางทีเกิดอทุกภยั    

4. สรุปโครงการฟืนฟแูยกตามกิจกรรม  

5. รายละเอียดโครงการฟืนฟ ู

6. การช่วยเหลือหน่วยงานอืน 

7. การจดัซือจดัจ้างและตดิตามผล 

8. การเกิดอทุกภยัซําซาก 

 

 
รูปที 2.13 แสดงการเรียกดรูายงานสรุปสถานการณ์ 
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2.3.5 หน้าจอการช่วยเหลือหนว่ยงานอืน 

เป็นหน้าจอแสดงข้อมลูการช่วยเหลือหน่วยงานตา่งๆ โดยผู้ใช้สามารถเลือกด ูแก้ไข และเพิมข้อมลู

ได้ ดงัแสดงรูปที 2.14 สําหรับข้อมลูการช่วยเหลือประกอบ 2 สว่นคือ 

 

 
รูปที 2.14 แสดงหน้าจอข้อมลูการช่วยเหลือ 

 

1. การช่วยเหลือหน่วยงานอืน ข้อมลูประกอบไปด้วย วนัที จงัหวดั สถานที รายละเอียด ไฟล์

รูป/วิดีโอ นอกจากนีข้อมูลทงัหมดยงัสามารถแยกละเอียดปลีกย่อยได้อีก โดยการใช้การกรอง การเพิม

ข้อมลูนนัสามารถทําได้โดยง่าย ดงัแสดงรูปที 2.15 ซงึมีข้อมลูประกอบไปด้วยได้แก่ 

1. วนัที – ผู้ใช้สามารถระบวุนัทีให้ความช่วยเหลือได้ 

2. จงัหวดั – จงัหวดัทีเข้าไปทําการช่วยเหลือ 

3. สถานที – สถานทีเข้าไปทําการช่วยเหลือ 

4. บคุลากรทีไปให้การช่วยเหลือ – บคุคลทีเข้าไปช่วย มีหน่วยเป็นคน 

5. เครืองจกัร – ปริมาณเครืองจกัรทีใช้งาน มีหน่วยเป็นคนั 

6. รายละเอียดการช่วยเหลือ – ใช้สําหรับการระบรุายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ 

7. รูปภาพ/วีดีโอ – สําหรับทําการอพัโหลดภาพหรือวีดีโอการให้ความช่วยเหลือที

เกียวข้อง 

8. บนัทกึข้อมลู – ทําการบนัทกึข้อมลู 

9. ยกเลกิ – ทําการยกเลกิการเพิมข้อมลูการให้ความช่วยเหลือ 
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รูปที 3.54 แสดงหน้าจอข้อมลูการช่วยเหลือหนว่ยงานตา่งๆ 

 

2. การช่วยเหลือสายทางนอกโครงข่าย ข้อมลูประกอบไปด้วย วนัที จงัหวดั สถานที 

รายละเอียด ไฟล์รูป/วิดีโอ นอกจากนีข้อมลูทงัหมดยงัสามารถแยกละเอียดปลีกย่อยได้อีก โดยการใช้การ

กรอง การเพิมข้อมลูนนัสามารถทําได้โดยง่าย ดงัแสดงรูปที 3.55 ซงึมีข้อมลูประกอบไปด้วยได้แก่ 

1. วนัที – ผู้ใช้สามารถระบวุนัทีให้ความช่วยเหลือได้ 

2. จงัหวดั – จงัหวดัทีเข้าไปทําการช่วยเหลือ 

3. อําเภอ – อําเภอของสายทางนอกโครงขา่ยทีเข้าไปช่วยเหลือ 

4. ชือสายทาง – ชือสายทางนอกโครงขา่ยทีเข้าไปช่วยเหลือ 

5. ช่วง กม. – ช่วง กม. ทีได้เข้าไปช่วยเหลือ 

6. รายละเอียดความเสียหาย – ใช้สําหรับการระบรุายละเอียดความเสียหาย 

7. งบประมาณ – ระบงุบประมาณทีต้องใช้ในการซอ่มแซมความเสียหาย 

8. รูปภาพ/วีดีโอ – สําหรับทําการอพัโหลดภาพหรือวีดีโอการให้ความช่วยเหลือที

เกียวข้อง 

9. บนัทกึข้อมลู – ทําการบนัทกึข้อมลู 

10. ยกเลกิ – ทําการยกเลกิการเพิมข้อมลูการให้ความช่วยเหลือ 
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รูปที 2.15 แสดงการเพิมข้อมลูการช่วยเหลือหนว่ยงานตา่งๆ 
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ภาคผนวก 
การประเมนิสภาพความเสียหาย 
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การประเมินสภาพความเสียหายจะดําเนินการหลังจากนําลดลงแล้ว โดยทีสภาพความ

เสียหาย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 

(1) ไม่มีความเสียหาย ภายหลงันําลดลงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว และได้มีการสํารวจพบว่าไม่มี

ความเสียหายเกิดขนึ สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

(2) ความเสียหายมาก  เป็นความเสียหายทีเกิดขึนรุนแรงมากและเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ใช้ทาง ซึง

ไม่สามารถใช้งบประมาณของ ทชจ. ในการซ่อมแซมให้คืนสู่ปกติได้ ต้องทําเรืองของบประมาณการซ่อม

บํารุงรักษาจากสํานกับํารุงทางต่อไป เช่น นําไหลกดัเซาะโครงสร้างทางขาด นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอด

กลมชํารุด  นําไหลกดัเซาะบริเวณคอสะพานชํารุดเสียหาย  นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดเหลียมพงั  ดินไหล่

เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทบัเส้นทาง นําไหลกดัเซาะไหล่ทางชํารุดเสียหาย เป็นต้น การประเมินความ

เสียหายมาก ภายในระบบบริหารจดัการงานอทุกภยัของกรมทางหลวงชนบท พิจารณา 4 องค์ประกอบหลกั 

ได้แก่ ด้านโครงสร้างถนน ด้านโครงสร้างระบายนํา ด้านผิวจราจร และด้านคนัทาง โดยสภาพความเสียหาย

แตล่ะองค์ประกอบและการประเมินความเสียหาย แสดงดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 สรุปความเสียหายหลกัและการประเมินโดยแบง่ประเภทตามองค์ประกอบของ สายทาง 

องค์ประกอบทพีจิารณา การประเมนิความเสียหาย 
1. ด้านโครงสร้างถนน 

- นําไหลกดัเซาะโครงสร้างทางขาด - พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อทุกภยั ทําให้ถนนในส่วนของโครงสร้างทางขาด 

ความรุนแรงสงู สง่ผลให้ไม่สามารถสญัจรผ่านได้ 

และเป็นอนัตรายแก่ผู้ ใช้ทาง การประเมินความ

เสียหายให้ระบุช่วงตําแหน่งทีเกิดความเสียหาย

ขนึ แล้วบนัทกึลงในระบบ  

2. ด้านโครงสร้างระบายนํา 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดเหลียมชํารุด 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดกลมชํารุด 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณคอสะพานชํารุดเสียหาย 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดเหลียมพงั 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดกลมพงั 

- นําไหลกดัเซาะบริเวณสะพานพงั 

- พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อุทกภัย ทําให้สายทางในส่วนของโครงสร้าง

ระบายนําเสียหาย บางกรณีความรุนแรงไม่สูง

มาก สามารถสญัจรผ่านได้ เช่น นําไหลกดัเซาะ

บริเวณท่อลอดเหลียมชํารุด และนําไหลกดัเซาะ

บริเวณท่อลอดกลมชํารุด บางกรณีความรุนแรง

สูงมาก ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เช่น  

นําไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพานชํารุดเสียหาย 

นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดเหลียมพงั นําไหล

กัดเซาะบริเวณท่อลอดกลมพัง นําไหลกัดเซาะ

บริเวณสะพานพงั การประเมินความเสียหายให้

ระบุตําแหน่งทีเกิดความเสียหายขึน แล้วบันทึก

ลงในระบบ  
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องค์ประกอบทพีจิารณา การประเมนิความเสียหาย 
3. ด้านผิวจราจร 

- ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับ

เส้นทาง 

- นําไหลกดัเซาะผิวจราจรชํารุดเสียหาย 

• น้อยกว่า  20  % ของพืนที ที เ กิดความ

เสียหายบนผิวจราจรเทา่นนั 

• 20 – 40 % ของพืนทีทีเกิดความเสียหายบน

ผิวจราจรเทา่นนั 

• 40 – 60 % ของพืนทีทีเกิดความเสียหายบน

ผิวจราจรเทา่นนั 

• 60 – 80 % ของพืนทีทีเกิดความเสียหายบน

ผิวจราจรเทา่นนั 

• มากกว่า  80  % ของพืน ที ที เ กิดความ

เสียหายบนผิวจราจรเทา่นนั 

- นําไหลกดัเซาะไหลท่างชํารุดเสียหาย 

• น้อยกว่า  30  % ของพืนที ที เ กิดความ

เสียหายบนไหลท่างเทา่นนั 

• 30 – 60 % ของพืนทีทีเกิดความเสียหายบน

ไหลท่างเท่านนั 

• มากกว่า  60  % ของพืน ที ที เ กิดความ

เสียหายบนไหลท่างเทา่นนั 

- พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อทุกภยั ทําให้ดินจากไหลเ่ขาข้างทางพงัทลายเกิด

การ Slide ปิดทับเส้นทาง การประเมินความ

เสียหายให้ระบชุว่งตําแหนง่ทีเกิดความเสยีหายขนึ 

แล้วบนัทกึลงในระบบ 

- พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อุทกภัย ทําให้สายทางในส่วนของผิวจราจร

เสียหาย เชน่ ผิวทางหลดุร่อน หลมุบอ่ ผิวทางแอน่

ตัว เป็นต้น ส่วนใหญ่ความเสียหายประเภทนี

สามารถสญัจรผ่านได้ แต่จะส่งผลกระทบกบัผู้ ใช้

ทาง การประเมินความเสียหายให้ประเมินความ

เสียหายทีเกิดขึนบนพืนทีทีเกิดความเสียหาย

เฉพาะผิวจราจรเท่านัน วัดความเสียหายเป็น

เปอร์เซน็ต์ แล้วบนัทึกลงในระบบ 

- พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อุทกภัย ทําให้สายทางของผิวจราจรในส่วนไหล่

ทางเสียหาย เช่น ไหล่ทางแอ่นตวั ไหล่ทางขาด 

เป็นต้น ส่วนใหญ่ความเสียหายประเภทนีสามารถ

สญัจรผ่านได้ แต่จะส่งผลกระทบกบัผู้ ใช้ทาง บาง

กรณีนําไหลกดัเซาะทําให้ไหล่ทางขาดเข้าถึงพืนที

ผิวจราจร ไม่สามารถสญัจรผ่านได้  การประเมิน

ความเสียหายให้ประเมินความเสียหายทีเกิดขึน

บนพืนทีทีเกิดความเสียหายเฉพาะไหลท่างเท่านนั 

และพิจารณาพืนทีจากความกว้างของไหล่ทางคณู

ด้วยความยาวของความเสียหาย วดัความเสียหาย

เป็นเปอร์เซ็นต์ ของพืนทีทีเกิดความเสียหายบน

ไหลท่างเท่านนัแล้วบนัทกึลงในระบบ  
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องค์ประกอบทพีจิารณา การประเมนิความเสียหาย 
4. ด้านคันทาง 

- นําไหลกดัเซาะคนัทางชํารุดเสียหาย  

• น้อยกว่า10 % ของความยาวคนัทางทีเกิด

ความเสียหาย 

• 10-50 % ของความยาวของคันทางทีเกิด

ความเสียหาย 

• มากกว่า 50 % ของความยาวของคนัทางที

เกิดความเสียหาย 

- พิจารณาความเสียหายทีสาเหตุเ กิดจาก

อทุกภยั ทําให้สายทางในสว่นของคนัทางเสียหาย 

เช่น คนัทาง Slide คนัทางพงัทลาย เป็นต้น ส่วน

ใหญ่ความเสียหายประเภทนีสามารถสญัจรผ่าน

ได้ แต่จะส่งผลกระทบกับผู้ ใช้ทาง การประเมิน

ความเสียหายให้ประเมินความเสียหายทีเกิดขึน

บนพืนทีทีเกิดความเสียหายเฉพาะคนัทางเท่านนั 

โดยวัดเป็นความยาวของคันทางทีเกิดความ

เสียหาย วัดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ของ

ความยาวคนัทางทีเกิดความเสียหาย และบนัทึก

ลงในระบบ  

 

ตัวอย่างการการประเมินความเสียหายมาก ในแต่ละชนิดความเสียหายแสดงดัง                   

รูปที 1 – 10 
 

  
รูปที 1 นําไหลกดัเซาะโครงสร้างทางขาด (ด้านโครงสร้างถนน) 

 

จากรูปที 1 การประเมินความเสียหายนําไหลกดัเซาะโครงสร้างทางขาด ให้ระบุช่วง

ตําแหน่งทีเกิดความเสียหายขึน ยกตวัอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 นําไหลกดัเซาะโครงสร้างทางขาด  

ทีบริเวณ กม.ที 10+000 ถงึ 14+000 เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร 
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รูปที 2 นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอดเหลยีมชํารุด (ด้านโครงสร้างระบายนํา) 

 

จากรูปที 2 การประเมินความเสียหายนําไหลกดัเซาะโครงสร้างระบายนําเสียหาย ให้

ระบุตําแหน่งทีเกิดความเสียหายขึน ยกตวัอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอด

เหลียมชํารุด ทีบริเวณ กม.ที 19+500 
  

 
รูปที 3 นําไหลกดัเซาะบริเวณคอสะพานชํารุดเสียหาย (ด้านโครงสร้างระบายนํา) 

 

จากรูปที 3 การประเมินความเสียหายนําไหลกดัเซาะโครงสร้างระบายนําเสียหาย ให้

ระบุตําแหน่งทีเกิดความเสียหายขึน ยกตวัอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 นําไหลกดัเซาะบริเวณคอสะพาน

ชํารุดเสียหาย ทีบริเวณ กม.ที 27+250 
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รูปที 4 นําไหลกดัเซาะบริเวณทอ่ลอดเหลยีมพงั (ด้านโครงสร้างระบายนํา) 

 

จากรูปที 4 การประเมินความเสียหายนําไหลกดัเซาะโครงสร้างระบายนําเสียหาย ให้

ระบุตําแหน่งทีเกิดความเสียหายขึน ยกตวัอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 นําไหลกดัเซาะบริเวณท่อลอด

เหลียมพงั ทีบริเวณ กม.ที 32+150 
  

  
รูปที 5 นําไหลกดัเซาะผิวจราจรชํารุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร) 

 

จากรูปที 5 ด้านขวาพืนทีกรอบสีเหลียมเป็นพืนทีของความเสียหายทีผิวจราจร (วดัจาก

ความยาวของพนืทีความเสียหาย X ความกว้างของผิวทาง) โดยทีมีความเสียหายจริงเทา่กบั 95 เปอร์เซ็นต์

ของความเสียหายทีเกิดขนึ 
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รูปที 6 นําไหลกดัเซาะผิวจราจรชํารุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร) 

 

จากรูปที 6 ด้านขวาพืนทีกรอบสีเหลียมเป็นพืนทีของความเสียหายทีผิวจราจร (วดัจาก

ความยาวของพนืทีความเสียหาย X ความกว้างของผิวทาง) โดยทีมีความเสียหายจริงเทา่กบั 40 เปอร์เซ็นต์

ของความเสียหายทีเกิดขนึ 
  

  
รูปที 7 นําไหลกดัเซาะผิวจราจรชํารุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร) 

 

จากรูปที 7 ด้านขวา 

- กรอบสีเหลียมทางด้านซ้ายเป็นพืนทีของความเสียหายทีไหล่ทาง (วดัจากความยาว

ของพืนทีความเสียหาย X ความกว้างไหลท่าง) โดยทีมีความเสียหายจริงเท่ากบั 90 เปอร์เซ็นต์ของความ

เสียหายทีเกิดขนึ  

- กรอบสีเหลียมทางด้านขวาเป็นพืนทีของความเสียหายทีไหล่ทาง (วดัจากความยาว

ของพืนทีความเสียหาย X ความกว้างไหลท่าง)  โดยทีมีความเสียหายจริงเท่ากบั 10 เปอร์เซ็นต์ของความ

เสียหายทีเกิดขนึ 

 



คู่มือการใช้งานระบบ     โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการงานอทุกภยั 

                                                                          ของกรมทางหลวงชนบท ระยะที 2 
 

             สถาบนัการขนส่ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                              9  

  
รูปที 8 นําไหลกดัเซาะคนัทางชํารุดเสียหาย (ด้านคนัทาง) 

 

จากรูปที 8 ด้านขวาพืนทีกรอบสีเหลียมเป็นความยาวของความเสียหายทีคนัทาง (วดั

จากความยาวคนัทางเสียหาย) โดยทีมีความเสียหายจริงเท่ากบั 60 เปอร์เซ็นต์ของความยาวของคนัทางที

เกิดความเสียหาย 
  

  
รูปที 9 นําไหลกดัเซาะคนัทางชํารุดเสียหาย (ด้านคนัทาง) 

 

จากรูปที 9 ด้านขวาพืนทีกรอบสีเหลียมเป็นความยาวของความเสียหายทีคนัทาง (วดั

จากความยาวคนัทางเสียหาย) โดยทีมีความเสียหายจริงเทา่กบั 100 เปอร์เซน็ต์ของความยาวของคนัทางที

เกิดความเสียหาย 
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รูปที 10 นําไหลกดัเซาะคนัทางและไหลท่างชํารุดเสียหาย (ด้านคนัทางและผิวจราจร) 

 

จากรูปที 10 ด้านขวา 

- กรอบสีเหลียมด้านซ้ายเป็นความยาวของความเสียหายทีคนัทาง (วดัจากความยาว

คนัทางเสียหาย) โดยทีมีความเสียหายจริงเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ของความยาวของคนัทางทีเกิดความ

เสียหาย 

- กรอบสีเหลียมทางด้านขวาเป็นพืนทีของความเสียหายทีไหล่ทาง (วดัจากความยาว

พืนทีความเสียหาย X ความกว้างไหล่ทาง)  โดยทีมีความเสียหายจริงเท่ากบั 80 เปอร์เซ็นต์ของความ

เสียหายทีเกิดขนึ 
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