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   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานสะพาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่
กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
บริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.   ความเปนมา 
 การจัดใหมีและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา เปนบริการสาธารณที่ถือ
เปนภารกิจหนาท่ีหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองจัดใหบริการแกประชาชน เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง และสะพานก็เปนภารกิจงานดานโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญเพื่อใชเชื่อมตอเสนทางคมนาคมในกรณีที่มีลําน้ําตัดผาน โดยใชขามฟากระหวางลําหวย คลอง 
ทางน้ําท่ีทอดผาน รวมท้ังใชเชื่อมตอกับถนนอีกฝงหนึ่ง นอกจากนี้การกอสรางและบํารุงรักษาสะพานนี้
ยังมีภารกิจที่กรมทางหลวงชนบท ไดถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบสวนหนึ่งดวย 
ดังนั้นเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางและขนสงสินคาตางๆ ซึ่งจะสงผล
ประโยชนตอเนื่องไปถึงเศรษฐกิจรายไดของคนในทองถิ่น และเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการในการกอสรางและบํารุงดูแลรักษาสะพานที่เปนแนวทางอันเดียวกันตามภารกิจ
อํานาจหนาท่ี จึงไดจัดทํามาตรฐานสะพานฉบับนี้ข้ึน โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้  

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้  
   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 



มาตรฐานสะพาน 

2 บทที่ 1   บทนํา 

   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
  มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   - กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
   “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  
   (7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542  
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
    (16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
   (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
   สําหรับการกอสรางและบํารุงรักษาสะพานที่กรมทางหลวงชนบทถายโอน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 
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-  งานกอสรางทางหลวงชนบท สะพานและอื่นๆ ท่ีอยูบนสายทาง (ถนน
ภายในหมูบาน) ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล 

- งานกอสรางทางหลวงชนบท  สะพานและอื่นๆ  ท่ีอยูบนสายทาง 
(ถนนลาดยาง และสะพาน คสล.) ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล 

- งานบํารุงรักษาถนน และสะพาน ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล 

- งานปรับปรุงสะพานไมเปนสะพาน คสล. (ความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร) 
ความยาวรวมไมเกิน 50 เมตร ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล  

- งานกอสรางสะพาน ค.ส.ล. ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และองคการบริหารสวนตําบล 
  ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมี
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนมีหลักประกันการไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานนี้ข้ึน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน อันนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2.   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานนี้กําหนดแนวทางในการออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความยาวชวงอยูในขอบเขตอํานาจการดําเนินงานตามกฎหมายขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

3.   วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดาน
สะพานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการ
ดําเนินงานดานสะพาน 
 3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี
มาตรฐาน 
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4 บทที่ 1   บทนํา 

4.   คํานิยาม 
 สะพาน หรือ (Bridge) หมายถึง สะพานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนจาก
กรมทางหลวงชนบทและสะพานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสราง บูรณะ บํารุงรักษา ตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอน เพื่อเชื่อมตอเสนทางการคมนาคมขนสงในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแผนพื้น (Slab type bridge) หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่พื้นสะพานกอสรางดวยวิธีเทคอนกรีตในที่ 
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นสําเร็จรูป (Plank type bridge) หมายถึง สะพานที่กอสราง
โดยใชพื้นสําเร็จและมีการเทคอนกรีตทับหนา  

5.   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : การบริหารโครงการกอสรางทางและสะพาน
สําหรับผูบริหารทองถิ่น, ไมปรากฏปท่ีพิมพ 
 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : คูมือมาตรฐานงานทางสําหรับทางหลวงชนบท 
และทางหลวงทองถิ่น ดานการควบคุมงานกอสรางทางและสะพาน, 2547 
 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : คูมือปฏิบัติงานการกอสรางและบํารุงรักษาทาง
ไมปรากฏปท่ีพิมพ 
 สภาวิศวกร : เอกสารอบรม “โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูวิศวกรผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหม 
เรื่อง งานควบคุมการกอสรางทางและสะพาน” , 25 กุมภาพันธ 2549 
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บทที่  2 
 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

 
1.   ผังการบริหารจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานสะพาน 
 งานกอสรางสะพานอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ งานกอสรางสะพานขึ้นใหม และ
งานบูรณะสะพานเดิมท่ีมีอยู การกอสรางสะพานขึ้นใหมอาจเปนสวนหนึ่งของงานกอสรางถนนที่จะ
ดําเนินการกอสราง การกอสรางสะพานเพื่อเชื่อมตอชุมชนทั้งสองดานที่มีระบบถนนรองรับอยูแลว และ
งานกอสรางสะพานขึ้นใหมเพื่อทดแทนสะพานเดิมท่ีชํารุด ทรุดโทรม หรือไดรับความเสียหาย สวนงาน
บูรณะสะพานเดิมท่ีมีอยูไดแก การขยายความยาวสะพานเพื่อลดปญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง งานขยายความกวาง
ของสะพานเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้น งานยกระดับสะพานใหสูงขึ้น เพื่อใหสัมพันธกับงานถนน
ท่ีกอสรางใหม  
 ในการกอสรางสะพานจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของโครงการกอสราง และ
ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อใหตอบสนองตอการใชงานของชุมชนใหมากที่สุด 
ท้ังในดานของการสัญจรของประชาชนระหวางชุมชน การขนสงสินคา เปนตน ในการดําเนินงาน
กอสรางสะพานนั้นมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
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2.   การคัดเลือกโครงการ 
 2.1 ตัวชี้วัด และเกณฑการคัดเลือกโครงการ 
  การกอสรางสะพานเปนงานที่ตองใชเวลา บุคลากร และงบประมาณเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงไมสามารถกอสรางสะพานทุกแหงท่ีชุมชนตองการไดในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ผูบริหารทองถิ่น
จําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมของการกอสรางสะพาน และมีเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการคมนาคมของชุมชน 
  ในการศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางสะพานจะตองพิจารณาถึงขอมูลตางๆ 
หลายขอมูลรวมกัน ขอมูลหลักๆ ท่ีตองพิจารณาไดแก ขอมูลดานวิศวกรรม ขอมูลดานเศรษฐกิจ และ
สังคม ขอมูลดานสิ่งแวดลอม และขอมูลดานยุทธศาสตรและการปกครอง ความเหมาะสมของการ
กอสรางสะพานจะพิจารณาแตเฉพาะขอมูลใดขอมูลหนึ่งแตเพียงลําพังมิได แตตองพิจารณาทุกขอมูล

การบริหารการจดัการและขั้นตอน
การดําเนินงานดานสะพาน 
 

สะพานเดิม 

จัดทําทะเบียนสะพานเดิม 

กรณีตองดาํเนินการ 
บูรณะ ซอมแซม 

สะพานใหม

ศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางสะพาน

ไมเหมาะสม 

ประมาณราคา

ควบคุมงานและกาํหนดบุคลากร

เหมาะสม

ตรวจรับงาน

จัดทําทะเบียนสะพานใหม
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ประกอบกันไป โดยคํานึงถึงความสําคัญหรือน้ําหนักของเกณฑท่ีไดตั้งไว การตัดสินวาเกณฑใดมี
ความสําคัญมากหรือนอยเพียงใด ควรเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนที่จะ
พิจารณาวางแผนรวมกัน 
  เกณฑการคัดเลอืกโครงการ  

(1) เกณฑวิศวกรรม 
   เกณฑวิศวกรรม เปนขอมูลทางดานเทคนิค ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง การเชื่อมตอ
การจราจรกับโครงขายท่ีมีอยู ปริมาณการจราจร สภาพทางภูมิศาสตรและธรณีวิทยา และการจัดหาวัสดุ
และแรงงานกอสราง หลักเกณฑในการพิจารณาไดแก 

- การเชื่อมตอสะพานที่จะกอสรางกับโครงขายสายทางการจราจรที่มีอยูเดิม  
- ปริมาณการจราจรของชุมชน หรือ ยานพาหนะ ไดแก ประเภทและปริมาณของ

รถท้ังในปจจุบันและในการคาดการณในอนาคต 
- ความมั่นคงแข็งแรงกับตําแหนงท่ีตั้งของสะพาน เชน ไมควรกอสรางสะพาน

บริเวณที่เปนคุงน้ํา เพราะน้ําอาจกัดเซาะคอสะพานใหเกิดความเสียหายได แตถาหากมีความจําเปนตอง
กอสรางก็ตองกอสรางโครงสรางปองกันคอสะพานดวย 

- สภาพทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติกําลังรับน้ําหนักของดินบริเวณที่จะ
กอสราง  

- การสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงวัสดุและแหลงผลิตท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐานวัสดุกอสราง 

(2) เกณฑเศรษฐกิจและสังคม 
   เปนการพิจารณาขอมูลดานเศรษฐกิจวาโครงการดังกลาวกอใหเกิดประโยชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใด เกณฑทางเศรษฐกิจและสังคมจะตองพิจารณาควบคูกันไป 
บางโครงการกระตุนใหเกิดเศรษฐกิจดี ทําใหคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน ก็ทําใหเกณฑทางสังคมดีข้ึน
ตามไปดวย แตบางโครงการอาจทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนก็จริง แตก็อาจกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาได 
   หลักเกณฑในการพิจารณาไดแก 

- จํานวนครัวเรือน หรือ ประชากร ท่ีไดประโยชนจากสะพาน  
- ลักษณะการไดประโยชน เชน ใชเปนที่ขนสงสินคาทางการเกษตร สินคา

อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ การเขาถึงแหลงทองเที่ยว อันทําใหชุมชนไดรับรายไดเพิ่มข้ึน 
- การยนระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางติดตอระหวางชุมชน  
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- ความสะดวกในการเขาถึงการใหบริการจากภาครัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย สถานีตํารวจ 

(3) เกณฑสิ่งแวดลอม 
   การกอสรางสะพานอาจมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมได เชน อาจกอใหเกิดการ
รบกวนสภาพตามธรรมชาติของลําน้ํา และระบบนิเวศของชุมชนได นอกจากนี้ยังอาจกอใหเกิดการตัดไม
ทําลายปาเพื่อใหไดพื้นที่กอสราง ในระหวางกอสรางอาจมีมลภาวะตางๆ เกิดข้ึน การศึกษาผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองพิจารณา 
   ในโครงการกอสรางสะพานบางโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน จําเปนตองมีการทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งเปนไปตามขอบัญญัติทางกฎหมาย ทองถิ่นควรจะ
ดําเนินการใหทราบแนชัดวาโครงการที่จะทํานั้นตองทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
หรือไม โดยการปรึกษากับสถาบันการศึกษา หรือ หนวยราชการที่เกี่ยวของ  

(4) เกณฑยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
   การกอสรางสะพานจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่ เพื่อใหทราบวา
ทองถิ่นมีเปาหมายในการพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนาในทิศทางใด เชน กรณียุทธศาสตรสงเสริมการ
ทองเที่ยว อาจจะตองพัฒนาสะพานเพื่อเชื่อมโยงกับถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว หรือ แหลงผลิตสินคา
หัตถกรรมอุตสาหกรรมพื้นบาน ก็จะตองมีการวางแผนโครงงานกอสรางทางและสะพาน เพื่อเปนการ
สนับสนุนยุทธศาสตรในแตละดาน 
  (5) เกณฑความมั่นคงและการปกครอง 
   เปนเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการปกครอง ซึ่งเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ความมั่นคงของประเทศชาติ เชน การกอสรางสะพานเขาไปในเขตชายแดน จะชวยใหเจาหนาท่ีของรัฐ
เขาไปถึงพื้นที่ไดอยางทันทวงที  
  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและลําน้ํา 
  การกอสรางสะพานอาจมีผลกระทบตอสภาพทางธรรมชาติของลําน้ํา และมีผลตอระบบ
นิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณลําน้ํา เชน ปลา พืช และรวมถึงชุมชนดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
การไหลของน้ําตามธรรมชาติ อาจสงผลกระทบใหเกิดน้ําทวม และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น 
การกอสรางสะพานจะตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 ประการคือ 

(1) จะตองไมทําใหเกิดการกัดเซาะของตลิ่ง และการตกตะกอนลงไปในกระแสน้ํา 
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(2) จะตองรักษาระบบนิเวศ ท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําตามธรรมชาติ 
(3) จะตองรักษาคุณภาพของน้ํา และคุณลักษณะทางกายภาพไวดังเดิม 
(4) จะตองปองกันไมใหเกิดน้ําทวม หรือ การเปลีย่นแปลงทิศทางการไหลของลาํน้ํา 

  ในกรณีท่ีกอสรางสะพานอยูในแนวชุมชน หรือ อยูหางจากที่ชุมชนไมเกิน 100 เมตร 
จะตองดําเนินการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ฝุนละออง มลภาวะน้ํา อากาศ และเสียงดังนี้ 
  กอนดําเนินการกอสราง 

(1) การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(2) บริเวณโดยรอบที่ทําการกอสราง ซึ่งรวมถึงตําแหนงท่ีทําการกอสราง และพื้นที่

สําหรับการกองวัสดุ และอุปกรณ ตองทํารั้วทึบมีความสูงไมนอยกวา 1 เมตร โดยรอบ  
(3) ภายในรั้วทึบนี้ ตองจัดใหมีบอขนาดเล็กเพื่อรองรับน้ําท่ีเกิดจากการชําระลางเศษ

สิ่งของตางๆ เชน การชําระลางลอรถขนวัสดุการทําความสะอาดอุปกรณตางๆ และเมื่อปริมาณน้ําในบอมี
มากพอจะตองดูดไปกําจัดท่ีอื่นตอไป 

(4) พื้นที่สําหรับการผสมคอนกรีตจะตองอยูหางจากชุมชนมากกวา 100 เมตร ข้ึนไป 
การผสมคอนกรีตจะตองเปนระบบปดท้ังหมด ไมปลอยใหมีสิ่งตกคางกับสิ่งแวดลอม 

(5) ควรกําหนดใหมีบริเวณสําหรับลางรถยนตขนสงวัสดุภายในรั้วทึบ กอนบรรทุกวัสดุ
ออกนอกพื้นที่กอสราง 

(6) ตรวจสอบสภาพรถยนต และเครื่องจักรอุปกรณสําหรับการกอสรางตางๆไมใหเกิด
เสียงดัง หรือ ปลอยควันดําเกินมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก 

(7) ควรกําหนดมาตรการลดความดังของเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกเข็ม 
(8) ติดตั้งปายระบุช่ือโครงการ ผูเกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
(9) จัดใหมีแผนงานดานการจัดการจราจรระหวางกอสราง 

   ระหวางกอสราง 
(1) การกอสรางตางๆ การกองวัสดุ อุปกรณ จะตองกระทําภายในรั้วทึบที่สูงอยางนอย  

1 เมตร 
(2) ทําการฉีดน้ําอยางนอยวันละ 3 ครั้ง ภายในรั้วทึบ รวมทั้งฉีดน้ําที่กองวัสดุที่เปน

หิน ทราย เพื่อปองกันฝุนละออง หรือ จัดใหมีสิ่งปกคลุมกองวัสดุท่ีกอใหเกิดฝุนละออง 
(3) จะตองกําจัดดิน ทราย โคลนที่ตกหลนอยูรอบนอกบริเวณโดยรอบรั้วพื้นที่กอสราง

เปนประจํา การกวาดทําลายควรใชกวาดแบบเปยกเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
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(4) ทําการลางลอรถยนตขนสงวัสดุหรือรถยนตอื่นๆ ภายในรั้วทึบ กอนออกนอกพื้นที่
กอสราง 

(5) ตองจัดใหน้ําไหลลงสูรอง และบอท่ีไดทําข้ึนภายในรั้วทึบ เมื่อมีปริมาณน้ํามากพอ
ใหสูบไปกําจัด 

(6) ตองจัดใหมีไฟฟาสองแสงสวาง และการจัดจราจรระหวางกอสราง 
(7) การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การใชเครื่องจักรตางๆ ภายในรั้วพื้นที่

กอสรางที่เกิดการรบกวนตอประชาชนใหกระทําไดในชวงเวลากลางวันเทานั้น หามทําเวลากลางคืน หาก
มีความจําเปนตองมีการขออนุญาต 

(8) การเปดผิวถนนนอกรั้วโครงการ เมื่อจบโครงการแลวแลวจะตองปดดวยวัสดุ
คอนกรีต หรือ ยางมะตอย ไมควรใชแผนเหล็กปดไว และจะตองทําใหเรียบรอยกอนหานาฬิกา เพื่อ
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองเนื่องจากการสัญจรของยวดยาน 

(9) จัดอุปกรณปองกันฝุน และอุปกรณปองกันอันตราย ใหแกคนงาน 
(10) รถบรรทุกที่ขนอุปกรณกอสราง ดิน ทราย จะตองมีผาคลุมปกปดอยางดีเพื่อปองกัน

ฝุนละอองฟุงกระจาย และปองกันเศษวัสดุรวงหลนลงถนน 
(11) เมื่อมีผูรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการกอสรางจะตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
  เมื่อไดขอมูลตางๆ ท่ีตองการตามเกณฑท่ีไดใหไวในหัวขอท่ีผานมา ก็จะเปนการพิจารณา
ใหคะแนนน้ําหนักหรือความสําคัญของแตละโครงการ ซึ่งคาน้ําหนักของแตละเกณฑอาจจะแตกตางกัน
ออกไปตามพื้นที่และตามความเหมาะสม เชน ในพื้นที่ที่มีประชากรนอย แต การคมนาคมลําบากมาก 
ก็อาจจะตองพิจารณาวามีความสําคัญในการกอสรางมาก เพราะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
แมวาการกอสรางอาจไมคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือ ในบางพื้นที่ท่ีการกอสรางสะพานจะทําใหมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจมาก แต อาจทําใหระบบนิเวศของชุมชนสูญเสียไป ก็ทําใหความสําคัญของโครงการลดลงไป 
ตัวอยางขางลางนี้เปนตัวอยางการใหคะแนนคาน้ําหนักในแตละเกณฑ 

 กรณีศึกษาที่ 1:  หมูบานที่มียุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เปนชุมชนผลิตสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
การคัดเลือกโครงการกอสรางสะพานก็ควรจะใหคาน้ําหนักกับเกณฑทางเศรษฐกิจในสัดสวนที่มากดังนี้ 

เกณฑทางดานวิศวกรรม 15% 
เกณฑเศรษฐกิจ 30% 
เกณฑสังคม  15% 
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เกณฑสิ่งแวดลอม 10% 
เกณฑทางดานยุทธศาสตร 20% 
เกณฑการปกครอง 10% 

 กรณีศึกษาที่ 2:  หมูบานที่มีประชาชนอาศัยเปนจํานวนมาก แต ไมมีโรงพยาบาล และโรงเรียน
ในทองถิ่นของตน ตองอาศัยโรงเรียนและโรงพยาบาลจากหมูบานขางเคียงซึ่งตองขามลําน้ํา ในตัวอยางนี้
ควรจะใหคาน้ําหนักแกเกณฑทางสังคมในสัดสวนที่มากดังนี้ 

เกณฑทางดานวิศวกรรม 20% 
เกณฑเศรษฐกิจ 15% 
เกณฑสังคม  35% 
เกณฑสิ่งแวดลอม 10% 
เกณฑทางดานยุทธศาสตร 10% 
เกณฑการปกครอง 10% 

  

(ตัวเลขรอยละท่ีแสดงไวขางตนเปนเพียงตัวอยางการดําเนินงานเทานั้น แตละทองท่ีอาจจะใหคารอยละ
ของแตละโครงการตามความเหมาะสมและจําเปนของพื้นที่นั้น) 
 

 ในแตละเกณฑอาจมีเกณฑยอยๆลงไปอีก ซึ่งอาจมีคาน้ําหนักไมเทากัน เชน เกณฑทาง
วิศวกรรม การคิดคาน้ําหนักของเกณฑยอยลงไปนั้น จะทําใหทราบความสําคัญของเกณฑยอยเหลานั้น 
ซึ่งจะเปนผลดีตอการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ตัวอยางเกณฑวิศวกรรมในกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่ง
เทากับ 20 % มีท่ีมาจาก 
 

ปริมาณการจราจรและการเชื่อมตอโครงขายทาง 7% 
สภาพทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติทางปฐพีของดิน ณ ตําแหนงท่ีตั้ง 5% 
สภาพทองน้ํา และการไหลของน้ํา 4% 
การจัดหาแรงงาน อุปกรณ และวัสดุกอสราง 4% 
รวม   20% 

 

 เมื่อรวมคะแนนจากทุกเกณฑแลว ใหจัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยดูวาโครงการใด
มีคะแนนสูงก็ถือวามีความสําคัญมาก ควรจะไดรับการพิจารณาใหกอสราง 
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3.   การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางเศรษฐศาสตร 
 การกอสรางสะพานจะตองใชเงินลงทุนในการกอสราง รวมท้ัง คาใชจายในการบํารุงรักษา
จํานวนมาก เงินเหลานี้มาจากงบประมาณของแผนดิน ซึ่งมีอยูอยางจํากัด เมื่อเทียบกับโครงการกอสราง
ตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ดังนั้นโครงการกอสรางที่ไดรับการอนุมัติกอสรางจึงจะตองเปนโครงการที่มี
ความคุมคาตอการลงทุน โครงการดานวิศวกรรมทุกโครงการนั้นจะตองมีการศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตรซึ่งนับเปนเกณฑท่ีสําคัญเกณฑหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ อยางไรก็ตามการ
ดําเนินงานโครงการตางๆของรัฐบาลเปนกิจการสาธารณูปโภค การดําเนินงานจึงมิไดมุงหวังกําไรเปน
หลัก แตจุดหมายของโครงการเพื่อเปนการพัฒนาประเทศและการบริการแกประชาชน ความเหมาะสม
ของโครงการจึงตองพิจารณาผลประโยชนท่ีประเทศชาติ และประชาชนจะไดรับเปนหลัก สวนกําไรนั้น
เปนเรื่องรองลงไป 
 ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกอสรางสะพานในแงความคุมคาตอการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ สามารถนําเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชได การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการทางเศรษฐศาสตร เพื่อนําไปสูการคัดเลือกและการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ สามารถ
กระทําไดหลายวิธีดังนี้ 

1. วิธีจํานวนเงินเฉลี่ยเทากันรายป 
2. วิธีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ 
3. วิธีเงินลงทุนโครงการ 
4. วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน 
5. วิธีจุดคุมทุน 
6. วิธีอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน 

ในที่นี้จะอธิบาย วิธีอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน และวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน พอ
เปนสังเขป 
 3.1 อัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) 
  อัตราสวนผลประโยชนตอการลงทุนหมายถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุน ผลประโยชนในที่นี้หมายรวมถึงผลประโยชนท่ีไดรับตอบแทน
จากโครงการทั้งทางตรงที่วัดในรูปของตัวเงินไดอยางชัดเจน และทางออมท่ีไมอาจวัดในรูปของตัวเงิน
ไดอยางชัดเจน เชน ในกรณีโครงการกอสรางสะพาน ผลประโยชนทางตรงอาจวัดจากการเพิ่มข้ึนของ
การคาขายระหวางชุมชน สวนผลประโยชนทางออมไดแกการเขาถึงบริการของรัฐสะดวกขึ้น เปนตน  
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  สวนเงินลงทุนในที่นี้รวมถึงตนทุนที่ใชในการกอสราง และคาใชจายในการดําเนินงาน 
และการบํารุงรักษา ตลอดจนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานอันเนื่องมาจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการเชน คาชดเชยการยายถิ่นฐาน คาใชจายเพื่อแกปญหามลภาวะ การคํานวณอัตราสวน
ผลประโยชนตอเงินลงทุนทําไดโดยเปลี่ยนผลประโยชน และเงินลงทุนทั้งหมด ใหเปนคาเงินปจจุบัน
ตามสูตร 
 

มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 
B/C ratio = 

มูลคาปจจุบันของตนทุน 
 
 

  หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาเลือกโครงการใหดูจากคา B/C หากมีคามากกวา 1 แสดง
วาเปนโครงการที่มีผลตอบแทนมากกวาการลงทุน เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ โดย
โครงการที่มีคา B/C มากแสดงวามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาก ในกรณีท่ีมีหลายโครงการ และมี
งบประมาณจํากัดควรเลือกโครงการที่มีคา B/C สูงกวาดําเนินการกอน แตหากคา B/C นอยกวา 1 เปน
โครงการที่มีผลตอบแทนนอยกวาการลงทุน ไมคุมทุนในเชิงเศรษฐกิจ แตอาจดําเนินโครงการไดหากมี
ความจําเปนในดานอื่นๆ ดังท่ีไดอธิบายไวในเรื่องตัวช้ีวัดและเกณฑการคัดเลือกโครงการ 

ตัวอยางการคํานวณคาอัตราสวน B/C 
 ในโครงการกอสรางสะพานหนึ่งขามลําน้ําหนึ่งซึ่งกําหนดใหมีอายุการใชงาน 30 ป มีเงินลงทุน
และผลประโยชนท่ีแปลงกลับมาเปนมูลคาปจจุบันแลวดังนี้ 
คาปจจุบันของเงินลงทุน 
 1. คากอสรางสะพาน 6,500,000 บาท 
 2. คาบํารุงรักษาปละ 50,000 บาท 1,500,000 บาท 
 3. คาใชจายเพื่อแกปญหามลภาวะระหวางกอสราง 600,000 บาท 
  รวม  8,600,000 บาท 
คาปจจุบันผลประโยชน 
 1. ปริมาณการขายสินคาท่ีเพิ่มข้ึน (ปละ 250,000) 7,500,000 บาท 
 2. การประหยัดคาใชจายในการเดินทาง (ปละ 120,000) 3,600,000 บาท 
  รวม  11,100,000 บาท 
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อัตราสวน B/C คํานวณไดเทากับ 11,100,000 / 8,600,000 = 1.29 > 1.0 เปนโครงการที่ทําแลวมีความ
คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ  

 อนึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร จํานวนเงินเดียวกันในปจจุบันและในอนาคตถือวามีมูลคาไมเทากัน
ข้ึนกับอัตราดอกเบี้ย และเงินเฟอ เพื่อใหการคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุนสามารถทําการ
เปรียบเทียบเงินลงทุน กับ ผลประโยชนได จึงตองพิจารณามูลคาปจจุบันของเงินลงทุน และผลประโยชน 
โดยการแปลงเงินลงทุนหรอืผลประโยชนในอนาคตกลับมาเปนคาเงินเทียบเทาในปจจุบัน ซึ่งมีสูตรการ
คํานวณที่ข้ึนอยูกับอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดการคํานวณสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราทางดาน
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    
 3.2 อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) 
  อัตราผลตอบแทนหมายถึงผลที่ไดจากการลงทุนเปนอัตรารอยละเมื่อเทียบตอเวลาหนึ่งป
ท่ีลงทุนไป ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเอง การใชอัตราผลตอบแทนสามารถใชเปรียบเทียบโครงการตางๆ
ได การคํานวณอัตราผลตอบแทนของโครงการนั้น กระทําไดโดยการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย RR ท่ีทํา
ใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิเทากับมูลคาการลงทุนปจจุบัน โครงการที่ใหอัตราผลตอบแทน
สูงเปนโครงการที่มีความคุมทุนในเชิงเศรษฐศาสตรมากกวาโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวา 

  อยางไรก็ดี ความสําคัญของโครงการกอสรางสะพานจะพิจารณาแตเฉพาะความคุมทุนใน
เชิงเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวไมได สะพานเปนโครงสรางพื้นฐานที่รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการกอสรางเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน จึงถือเปนงานบริการท่ีไมคิดในรูปของกําไร 
ผลประโยชนของโครงการอาจไมสามารถวัดออกมาในรูปของตัวเงินได เชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน การเดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึน การเขาถึงการบริการของภาครัฐสะดวกขึ้น หรือการเขาถึง
ประชาชนโดยภาครัฐสะดวกขึ้น ผลประโยชนเหลานี้มีสวนสําคัญตอการพิจารณาความสําคัญของ
โครงการ และจะตองพิจารณาใหรอบคอบอยางเหมาะสมนอกเหนือจากการคุมทุนเชิงเศรษฐกิจ 

4.   การดําเนินการของบประมาณ 
 เมื่อไดพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญแลว ก็จะเสนอแผนของบประมาณ
สนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดข้ึนได การทําแผนของบประมาณนั้นหากเปนการกอสรางภายใน
พื้นที่เขตการปกครองสวนทองถิ่นก็ใหดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น หากเปนการกอสรางเชื่อมระหวางสองพื้นที่การปกครองสวนทองถิ่น ก็ใหดําเนินการของบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่ที่เกี่ยวของมีสวนรวมกัน
ในการจัดสรรงบประมาณ 
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5.   การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 การกอสรางจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ท้ังกอนการสรางสะพาน 
ระหวางกอสรางสะพาน และหลังการกอสรางสะพาน ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาวของประชาชนจะไม
เพียงแตทําใหการกอสรางสะพานลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น แตยังทําใหการใชงานสะพานและการ
บํารุงรักษาสะพานดําเนินไปไดตลอดอายุการใชงานของสะพาน ดังนั้นการกอสรางสะพานจึงควรผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อันเปนการจัดประชุมรวมกัน โดยการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากทั้งภาครัฐ ทองถิ่น ชุมชน NGO และผูเกี่ยวของตางๆ วัตถุประสงคของการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปนการชี้แจงทําความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ
นําความคิดเห็นของประชาชนนั้นมาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
 ขอดีของการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  มีดังนี้ 

(1) เสริมสรางความไววางใจกันระหวางชุมชมและภาครัฐ  
(2) เปนเวทีใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเปนขอมูลท่ีดีตอการดําเนินงานของ

ภาครัฐ 
(3) การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของรัฐและทองถิ่น 

 หลักการสําคัญของการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   
(1) ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น   
(2) กอนการจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ควรมีการประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบอยางพอเพียงและทั่วถึง การประชาสัมพันธอาจใชสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ ผูนําชุมชน
กระจายขาว หรือวิทยุกระจายเสียงประจําชุมชน หรือชองทางอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

(3) สถานที่ และเวลาที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรเปนสถานที่ และ
เวลาที่ประชาชนสะดวกตอการเขารวม และควรใชเวลานอกเหนือเวลางานตามปกติของชุมชน เชน 
วันหยุด เปนตน 

(4) การจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนการชี้แจงจากภาครัฐ 
และเปนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน ตองมีองคประกอบทั้งสองสวน ภาครัฐตองไมใชเวที
เพื่อช้ีแจงอยางเดียว แตตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคประชาชนดวย 

(5) การนําเสนอชี้แจงของภาครัฐควรกระทําในรูปแบบที่เขาใจไดงาย อาจมีแผนภูมิ รูปภาพ 
รูปถายประกอบการนําเสนอ 
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(6) การดําเนินกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น ควรใหประชาชนมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
ผูเขารวมไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และควบคุมการอภิปรายใหอยูในหัวขอท่ีกําหนด 

(7) หลังจากจบกิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมแลว ควรมีการสรุปขอคิดเห็น และสิ่งท่ี
ไดจากการอภิปราย และควรจัดทํารายงานผลสรุปการอภิปรายของที่ประชุมเผยแพรใหสาธารณะทราบ
ตอไป 

แผนกิจกรรมการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

3-4 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. กําหนดวัตถุประสงค วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดรับฟงความคิดเห็น 
2 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. อภิปรายกับบุคลากรของชุมชนในประเด็นหัวขอที่จะจัดใหมีการเสนอ

ความเห็น และใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการรับฟง
ขอคิดเห็น 

2. ตระเตรียมเอกสารตางๆที่จะใชในการจัดกิจกรรม 

1-2 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. แจกจายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของไปยังประชาชน และผูที่เกี่ยวของ         
เพื่อเชิญมารวมในการรับฟงความคิดเห็น 

2. แจงแผนกิจกรรมใหสื่อตางๆในชุมชนรับทราบ เพื่อชวยประชาสัมพันธ 
3. ดําเนินการติดตอเพื่อการเตรียมการสถานที่และอุปกรณที่จําเปน เชน 
เวที โตะ ไมโครโฟน ที่นั่ง 

1 สัปดาหกอนการจัดกิจกรรม 1. เตรียมเอกสารประกอบการจัดงานใหอยูในรูปแบบพรอมนําเสนอ 
2. เตรียมวาระการดําเนินงาน 
3. ยืนยันการนัดหมายกับผูที่เกี่ยวของ 
4. จัดเตรียมสําเนาเอกสารที่จะแจกจายในวันงาน 

1 วันกอนการจัดกิจกรรม 1. ตรวจสอบความพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม 
 
 ดวยเหตุนี้ รัฐหรือทองถิ่นควรจะประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และควรมีหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ มารวมเพื่อช้ีแจง
แนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางกอสราง เชน กรรมสิทธิ์ ท่ีดิน การจัดระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟาและแสงสวาง เปนตน 
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บทที่  3 
การสํารวจและออกแบบ 

 
1.   ข้ันตอนการดําเนินงานสํารวจและออกแบบ 
 การดําเนินงานสํารวจและออกแบบสะพานมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.1 เลือกตําแหนงท่ีจะกอสราง 
1.2 การสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
1.3 ออกแบบทางเรขาคณิต และจัดสัดสวนสะพาน 
1.4 ออกแบบโครงสรางสวนบน 
1.5 ออกแบบโครงสรางสวนลาง เชิงลาดคอสะพาน และองคประกอบอื่นๆของสะพาน 

2.   การเลือกตําแหนงที่จะกอสราง 
 หลักทั่วไปของการสํารวจพื้นที่เพื่อเลือกทําเลที่ตั้งโครงการไดแก 

2.1 พื้นที่ทําเลที่ตั้ง จะตองไดรับคํายินยอมจากผูมีอํานาจ หรือ ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
ไมมีปญหาในการกอสราง 

2.2 เปนพื้นที่สาธารณะ หรือ พื้นที่ท่ีไดมาเพื่อวัตถุประสงคในการกอสรางและขยายเขตทาง 
และเปนพื้นที่ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและคนสวนใหญ และไมเปนการเอื้อประโยชนเฉพาะแกบุคคล 
หรือ คณะบุคคลใด 

2.3 การกอสรางในพื้นที่จะตองไมเปนการรบกวนหรือกระทบตอสิ่งกอสรางสาธารณะที่มีอยู 
เชน วัด โบราณสถาน สถานที่สําคัญทางศิลปวัฒนธรรม เชน การตอกเข็ม หรือ การสั่นสะเทือนเนื่องจาก
รถขนวัสดุ อาจทําใหอาคารท่ีเปนโบราณสถาน หรือ วัดเกิดความเสียหายได 

2.4 ท่ีตั้งโครงการจะตองไมทําใหเกิดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ หรือ ทางน้ํา หรือความ
เสียหายตอทัศนียภาพ หรือ มีผลกระทบตอระบบนิเวศของชุมชน 

2.5 ตําแหนงสะพานควรอยูท่ีบริเวณลําน้ําแคบที่สุด ตรงที่สุด และควรตั้งฉากกับแนวลําน้ํา
มากที่สุด ควรหลีกเลี่ยงแนวสะพานเฉียง (skew) เพื่อใหไดความยาวสะพานสั้นที่สุดโดยไมขัดตอหลัก
วิศวกรรม 
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 การสํารวจเพื่อการออกแบบกอสราง มีวัตถุประสงคท่ีจะใหไดขอมูลท่ีจําเปนตอการออกแบบ
กอสราง ไดแก ความยาวสะพานทั้งหมด ความยาวชวงสะพาน ระดับหลังสะพาน ชนิดของโครงสราง
สะพานสวนบน และโครงสรางสะพานสวนลาง เปนตน 

3.   การสํารวจพื้นที่ 
  ขอมูลท่ีจะตองสํารวจไดแก  
  3.1 ลักษณะลําน้ํา ไดแก 

ก.  รูปตัดลําน้ํา การสํารวจรูปตัดลําน้ําทําไดโดยการหาคาระดับของทองน้ํา โดยทําการเก็บ
คาระดับทุกๆระยะประมาณ 2 เมตร ไมควรเกิน 5 เมตร ดังแสดงในรูป 3-1 ขอมูลรูปตัดลําน้ําจะใชเพื่อ 

- กําหนดความยาวสะพาน สะพานจะตองมีความยาวเพียงพอที่จะครอมลําน้ําได
ท้ังหมด แตตองไมเกินความยาวมากสุดท่ีอยูในขอบเขตอํานาจการดําเนินงานของทองถิ่น โดยไมใหเกิด
การรบกวน หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพการไหลของน้ํา และเพื่อทําใหสะพานมีความปลอดภัยจากการกัด
เซาะของกระแสน้ํา 

- กําหนดตําแหนงตอมอสะพาน ตําแหนงตอมอจะอยูครอมรองน้ําท่ีลึกที่สุด ไม
นิยมวางตําแหนงตอมอท่ีจุดน้ําลึกที่สุด เนื่องจากจะเปนการกีดขวางการไหลของน้ํา การสัญจรทางน้ํา และ
สิ่งลอยน้ําอื่นๆ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูสัญจรทางน้ํา หรือ อาจทําใหโครงสรางสะพานเกิดความเสียหาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3-1 รูปตัดลําน้ํา 

ระดับน้ําสูงสุด 
ระดับน้ําขณะสํารวจ 
ระดับน้ําต่ําสุด 

ระยะแบงชวงเทาๆกัน ตั้งแต 2 เมตร ไมเกิน 5 เมตร 
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ระดับ  

กม. ที่ 
ระดับ  
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ระดับ  
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ระดับ  
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ระดับ  

กม. ที่ 
ระดับ  
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กม. ที่ 
ระดับ  
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  ข. ผังแสดงแนวรองน้ํา เปนตัวบงช้ีวาลักษณะลําน้ําเปนคุงคดเคี้ยวหรือไม การจัดทําผัง
แสดงแนวรองน้ําจะมีประโยชนดังนี้ 

- กําหนดแนวตอมอ แนวของตอมอสะพานควรจะวางใหอยูในแนวขนานกับ
การไหลของน้ําเพื่อมิใหตอมอกีดขวางการไหลของกระแสน้ํา  

- กําหนดโครงสรางปองกันการกัดเซาะ หรือ ปรับแกไขเปลี่ยนทางน้ําเพื่อ
ปองกันการกัดเซาะที่อาจเกิดกับสะพาน 
  ค. รายละเอียดบริเวณใกลเคียง การสํารวจบริเวณใกลเคียงจะทําใหทราบวา บริเวณนั้น
เปนยานชุมชนหนาแนนหรือไม มีลักษณะยวดยานที่สัญจรเปนอยางไร และจะตองออกแบบทางเดินเทา
กวางมากนอยเทาใด 
 3.2 น้ํา ไดแก 

ก. ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําสูงสุดใชในการกําหนดชองลอด (ระยะจากระดับน้ําสูงสุด
ถึงใตทองคาน) ของสะพาน ซึ่งจะทําใหกําหนดระดับหลังสะพานได และทําใหกําหนดความยาวทั้งหมด
ของสะพานได ระดับน้ําสูงสุดนั้นแปรผันตามฤดูกาล ชวงท่ีน้ําข้ึนสูงสุดนั้นมักเปนฤดูฝน แตการสํารวจ
ในฤดูฝนนี้เปนอุปสรรคตอการทํางาน จึงนิยมทําการสํารวจในฤดูท่ีทํางานไดสะดวก คาระดับน้ําสูงสุดนี้
อาจดูไดจากคราบน้ําซึ่งเห็นเปนรอยตามเสาหรือตนไม หรือ อาจสอบถามจากชาวบานบริเวณใกลเคียง 
แลวนําเอาขอมูลนั้นมาวิเคราะหประเมินอีกที ในกรณีที่เปนลําน้ําขนาดใหญซึ่งมักมีสถานีตรวจวัด
ระดับน้ํา ก็อาจใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดน้ําได 

ข. ระดับน้ําต่ําสุด ขอมูลระดับน้ําต่ําสุดมีประโยชนในการพิจารณาการกอสราง เชน 
ถาน้ําแหงในฤดูแลง อาจเลือกอาคารระบายน้ําเปนทอเหลี่ยม เพราะสะดวกกับการกอสราง นอกจากนี้
ขอมูลระดับน้ําต่ําสุดอาจใชเพื่อการหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตใตน้ําในกรณีท่ีการกอสรางจําเปนตองใช
ระบบฐานรากแบบแผ ซึ่งตองเทคอนกรีตฐานตอมอบนชั้นดินแข็งท่ีระดับทองน้ํา  

ค. ความเร็วของกระแสน้ํา เปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการปองกันน้ํากัดเซาะเชิงลาด 
และตอมอสะพาน กระแสน้ําท่ีมีความเร็วสูงทําใหเกิดการกัดเซาะของดินทองน้ําและริมตลิ่ง เปนอันตราย
ตอโครงสรางเชิงลาด และตอมอสะพาน  

ง. ความเค็มของน้ํา ควรตรวจสอบวาน้ําเปนน้ําจืดหรือน้ําเค็ม ในกรณีท่ีเปนน้ําเค็มควร
พิจารณามาตรการปองกันการเกิดสนิมเหล็ก เชน พิจารณาความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กใหพอเพียง
ตามมาตรฐานกําหนด ใชอัตราสวนน้ําตอซีเมนต (W/C) ไมมากกวา 0.35 เพื่อเพิ่มความทึบน้ําใหกับ
คอนกรีต และในกรณีท่ีความเค็มเกิดจากเกลือซัลเฟต ควรใชปูนซีเมนตประเภทที่ 5 ซึ่งเปนปูนที่ทน
ซัลเฟต 
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 3.3 ลักษณะของดินฐานราก 
  การสํารวจลักษณะดินฐานรากริมฝงและทองน้ํา เปนขอมูลในการกําหนดชนิดและ
ตําแหนงของฐานราก ปริมาณความยาวของเสาเข็ม และกําแพงกันดิน การสํารวจดินทั่วๆ ไปจะสํารวจ
สภาพผิวดิน หรือ ขุดดินดูขางลางเทาท่ีจะทําได รวมท้ังดูสภาพดินบริเวณขางเคียง หากสะพานตั้งอยูในที่
สภาพดินที่เปนปญหาควรจะสํารวจชั้นดินในระดับลึก (Boring log) เพื่อใหไดขอมูลท่ีแนนอนยิ่งข้ึน 
 3.4 สิ่งลอยน้ํา  
  สิ่งท่ีลอยมากับน้ําไดแก เรือ ซึ่งอาจเปนเรือประจําท่ีสัญจรไปมาทุกวัน หรือ เรือพิเศษซึ่ง
มีขนาดใหญมีการสัญจรไมมากนัก แพซุง ขอนไมและสิ่งลอยน้ําอื่นๆ ขอมูลเหลานี้จะใชในการกําหนด
ความสูงของสะพาน ความยาวชวงสะพาน ชนิดของโครงสรางสวนบนและสวนลาง เชน สะพานจะตอง
มีความสูงมากพอใหเรือสัญจรผานไปไดแมในฤดูท่ีน้ําข้ึนสูงสุด การออกแบบตอมอจะตองพิจารณาแรง
กระแทกของเรือ หรือ ซุงท่ีลอยมา 
 3.5 โครงสรางเดิมในลําน้ํา ปญหาและอุปสรรคตางๆในการกอสราง 
  ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดชนิดและขนาดของการกอสรางสะพานใหม 
การพิจารณากอสรางทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยง การกําหนดระดับน้ําสูงสุด ต่ําสุด การออกแบบเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตใตน้ํา การออกแบบปองกันเชิงลาดคอสะพาน เปนตน 

4.   องคประกอบของสะพาน 
 สะพานประกอบดวยโครงสราง 2 สวนดังนี้ ไดแก โครงสรางสวนบน (Superstructure) และ
โครงสรางสะพานสวนลาง (Substructure) และมีรายละเอียดดังนี้ (รูป 3-2) 
 4.1 โครงสรางสะพานสวนบนประกอบดวย 
  - พื้นสะพาน ซึ่ง อาจจะเปน พื้นเทในที่ หรือ พื้นสําเร็จเททับหนาดวยคอนกรีต 
  -  ทางเทา (ในกรณีท่ีมี) 
  - ราว และเสาราว 
  - แผนยางรองพื้นสะพาน 
 4.2 โครงสรางสะพานสวนลางประกอบดวย  
  - ฐานราก ซึ่งแบงไดเปน ฐานรากแผ และฐานรากบนเสาเข็ม 
  - ตอมอ, เสา และคานยึดเสา 
  - คานรัดหัวเสา 
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รูป 3-2 องคประกอบของสะพาน 

 

5.   การออกแบบและคัดเลือกรูปแบบสะพาน 
 การออกแบบสะพาน ประกอบดวย การออกแบบทางเรขาคณิต, การออกแบบโครงสราง
สะพานสวนบน, การออกแบบโครงสรางสะพานสวนลาง, การออกแบบเชิงลาดสะพาน และการ
ออกแบบองคประกอบอื่นๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 5.1 การออกแบบทางเรขาคณิต 
  การออกแบบทางเรขาคณิตหมายถึงการจัดสัดสวน และรูปทรง  ของสะพาน  ซึ่ง
ประกอบดวย 
  5.1.1 การกําหนดความสูงของสะพาน  
   ความสูงของสะพาน สามารถกําหนดไดจากระดับผิวจราจรที่ตําแหนงสูงสุดของ
สะพาน สะพานจะตองมีความสูงเพียงพอท่ีจะใหเรือ หรือสิ่งลอยน้ําสัญจรผานใตสะพานไปไดแมจะอยู
ในชวงท่ีระดับน้ําข้ึนสูงสุดก็ตาม ขอมูลท่ีใชในการกําหนดความสูงสะพานไดแก 
   (1) ระดับน้ําสูงสุด  
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   (2) ระยะชองลอดทางดิ่ง หมายถึง ระยะจากระดับน้ําสูงสุดถึงระดับบนหลัง
ตอมอชวงกลางรองน้ําท่ีลึกที่สุด การกําหนดระยะชองลอดทางดิ่งใหใชขอกําหนดของหนวยงานราชการ
ท่ีรับผิดชอบ เชน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมชลประทาน หรือ ขอกําหนดของทองถิ่นเอง 
อยางไรก็ตาม ระดับผิวจราจรที่ปลายสะพานทั้งสองฝงควรกําหนดใหอยูสูงจากระดับน้ําสูงสุดไมนอยกวา 
1.0 ม. 
 ตัวอยางการกําหนดความสูงของสะพาน 
 ขอมูล 
  ระดับน้ําสูงสุดเฉลี่ย = 10.50 ม. 
  ชองลอดทางดิ่งใช = 1.50 ม. (กรณีมีเรือแจวหรือเรือเล็กสัญจรผาน)) 
  ความกวางผิวจราจร = 9.0 ม.  
  ความลาดผิวจราจร = 1.5 % 
  ความหนาพื้นสะพาน = 0.50 ม. 
  ความหนาของลาดผิวจราจร = 9.0/2 x 1.5/100 = 0.07 ม. 
  ความหนาของพื้นกลางผิวจราจร = 0.5 + 0.07 = 0.57 ม. 
  ระดับผิวจราจรของสะพานที่ตําแหนงตอมอกลางน้ํา = 10.50 + 1.50 + 0.57 = 12.570 ม.  

  5.1.2 การกําหนดความยาวของสะพาน 
   หลักเกณฑอยางกวางๆในการกําหนดความยาวสะพาน ก็คือ สะพานจะตองมีความ
ยาวพอท่ีจะครอมลําน้ําใหไดท้ังหมด และสะพานจะตองปลอดภัยจากการกัดเซาะของกระแสน้ํา ขอมูลท่ี
ใชในการกําหนดความยาวสะพานไดแก ระดับผิวจราจรของสะพานที่ตําแหนงตอมอกลางน้ํา และ
ลักษณะดินบริเวณคอสะพาน การกําหนดความยาวสะพานสามารถจําแนกไดเปน 2 กรณีคือ 
   (1) ระดับสะพานอยูในแนวราบตลอดความยาว 
    การกําหนดใหระดับสะพานอยูในแนวราบ เปนกรณีปกติท่ีใชเมื่อระดับ
สะพานมีความสูงไมมาก โดยระดับของตอมอตับริมสูงจากดินเดิมไมเกิน 3.0 เมตร การกําหนดความยาว
สะพานในกรณีนี้ใหลากเสนตรงมีความลาดดิ่ง 1 สวน ตอราบ 2 สวน ท่ีริมตลิ่งท้ังสองดาน ข้ึนไปตัดกับ
ระดับหลังสะพาน ดังแสดงในรูป จากนั้น วัดจากจุดตัดท้ังสองเขามาดานละ 2 เมตร จะไดตําแหนงของ
ตอมอตับริม ความยาวของสะพานเปนระยะระหวางตอมอตับริมท้ังสองฝงของลําน้ํา ดังแสดงใน รูป 3-3 
อยางไรก็ตามตําแหนงของตอมอตับริมตองอยูหางจากริมตลิ่งเขามาในฝงพอเพียงท่ีจะปองกันการกัด
เซาะของดิน 
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   (2) ระดับสะพานทําเปนแนวโคง 
    ในกรณีท่ีระดับสะพานคอนขางสูงถึงสูงมาก หากออกแบบใหสะพานอยูใน
แนวราบ ก็จะไดสะพานที่มีความยาวมากเกินไป และอาจทําใหตอมอตับริมมีความสูงเกินกวา 3 
เมตร ได ในกรณีนี้อาจออกแบบใหระดับสะพานเปนแนวโคง ซึ่งสามารถทําได 3 แบบ ดังแสดงใน
รูป 3-4 ถึง 3-6 แตไมควรออกแบบใหสะพานมีมุมหักในความลาดของสะพาน เพื่อมิใหเกิดความสะดุด
ในการใชยวดยาน ในกรณีของสะพานที่ทําเปนโคงดิ่งคว่ํา หรือ โคงดิ่งหงายนั้น ควรจะมีความลาดที่
เหมาะสมดังแสดงในรูป เพื่อใหเกิดความเรียบและความตอเนื่องในการใชยวดยาน 
   (3) ขอพิจารณาอื่นๆ ท่ีมีผลตอความยาวสะพาน 
    การกําหนดความยาวสะพานนั้น จะตองพิจารณาจากลักษณะดินบริเวณคอ
สะพาน เชน อาจจะตองถมดินเพื่อลดความสูงของตอมอตับริม หรือ หากดินริมตลิ่งมีความลาดชันมากไม
มีความมั่นคง และอาจถูกกระแสน้ํากัดเซาะ ก็อาจจะตองเพิ่มความยาวสะพานใหมากขึ้น มิฉะนั้นก็ตอง
ออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะดวย วิธีการหาความยาวสะพาน แสดงดังรูป 3-3 
 
 

 

รูป 3-3 การกําหนดความยาวสะพาน 
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 g1
 g2  g3

>3.00 ม.

g1, g3= ไมเกิน 4% ในเมือง
=ไมเกิน 6% นอกเมือง

ระดับพื้นสะพาน

 
 

รูป 3-4 พื้นสะพานแบบโคงคว่ํา 2 โคง (กรณีสะพานยาวมาก) 
 

 
รูป 3-5 พื้นสะพานแบบโคงคว่ํา 

 

 
รูป 3-6 พื้นสะพานแบบโคงคว่ําและโคงหงาย 
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  5.1.3 การกําหนดชวงสะพาน และตําแหนงตอมอ 
   จํานวนชวงสะพาน และตําแหนงตอมอ กําหนดจากความยาวทั้งหมดของสะพาน 
หลักเกณฑท่ัวไปในการกําหนดจํานวนชวงสะพาน และตําแหนงตอมอไดแก 

(1) จํานวนชวงสะพานควรมีใหนอยท่ีสุด เพื่อลดจํานวนตอมอ 
(2) ควรจัดใหตอมอชวงกลางครอมรองน้ําท่ีลึกที่สุด และใหมีความยาวชวงมาก

ท่ีสุด หลีกเลี่ยงการวางตอมอท่ีกลางลําน้ําลึก เพื่อมิใหกีดขวางการไหลของน้ํา และการจราจรทางน้ํา 

 ตัวอยางการแบงชวงสะพาน 
 ในกรณีกอสรางสะพานขนาดเล็กที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร อาจพิจารณาแบงชวงตาม
ความยาวสะพานรวมดังนี้ 
 

ความยาวสะพาน (เมตร) การแบงชวงสะพาน และความยาวชวง 
5-10 ชวงเดียว 
18 8 + 10 (กรณีรองน้ําลึกไมอยูกลางลําน้ํา) 
16 5 + 6 + 5 
20 6 + 8 + 6 
26 8 + 10 + 8 
30 10 + 10 + 10 

 
  5.1.4 การกําหนดความกวางสะพาน 
   การกําหนดความกวางของสะพาน จะตองพิจารณาจากความกวางของทางที่มีอยู 
และปริมาณการสัญจรที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต แตจะตองมีความความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 7 เมตร 
ในกรณีท่ีเปนสะพานขามระหวางชุมชน และมีผูสัญจรมากอาจจัดใหมีทางเทาท้ังสองดานของสะพาน 
โดยมีความกวาง 1.0 หรือ 1.5 เมตร 
 5.2 การออกแบบโครงสรางสะพานสวนบน 
  รูปแบบโครงสรางสะพานสวนบนจะขึ้นอยูกับความยาวชวงสะพาน ซึ่งอาจแบงเปน 

- สะพานความยาวชวง 10 เมตร 
- สะพานความยาวชวง 20 เมตร 
- สะพานความยาวชวง 30 เมตร 
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  สําหรับสะพานที่มีความยาวชวงมากกวา 20 เมตร ข้ึนไปอาจมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม
หลายรูปแบบ จําเปนตองปรึกษาวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสะพาน 
  การกําหนดรูปแบบสะพาน ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ดังแสดง
ใน รูป 3-7 ความสามารถในการกอสราง ฝมือแรงงาน ความพรอมของแบบหลอในโรงงานผลิตท่ีมีอยู
แลว ตลอดจนถึงความสวยงาม ซึ่งสามารถสรุปออกมาไดดังนี้ 
  สะพานความยาวชวง 10 เมตร 
  รูปแบบที่เหมาะสมไดแก พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ หรือ พื้นสะพาน
คอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา 
  รูปแบบโครงสรางสะพานสวนบนที่เหมาะสําหรับสะพานที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร 
ไดแก สะพานแบบแผนพื้น (slab type bridge) ซึ่งอาจเปนแบบพื้นเทในที่ (cast-in-place) หรือแบบ
พื้นสําเร็จมีคอนกรีตเททับหนา (precast plank) โดยมีความยาวชวงใหเลือกคือ 5, 6, 7, 8, 9 และ10 เมตร 
รูปแบบสะพานลักษณะนี้เหมาะสําหรับสะพานที่ตองการชองลอดไมกวางนัก พื้นสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหลอในที่ ใชเหล็กเสนธรรมดา ไมมีการเสริมดวยลวดเหล็กอัดแรง การกอสรางตองอาศัยการตั้งไม
แบบและตั้งนั่งรานในน้ํา ลักษณะพื้นสะพานเปนช้ินสวนเดียวกันหมดโดยสมบูรณ การรับโมเมนตท่ีเกิด
จากน้ําหนักบรรทุกอาศัยเหล็กเสริมดานลางเปนสวนใหญ ทําใหการเสริมเหล็กดานลางจะมากกวาเหล็ก
เสริมดานบนมาก เหล็กเสริมดานบนใชสําหรับตานทานการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ การหดตัวของ
คอนกรีต และเพื่อชวยทําใหการกระจายน้ําหนักบรรทุกดีข้ึน ลักษณะพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ
ในที่เหมาะสําหรับสถานที่ท่ีขาดอุปกรณในการดึงลวดอัดแรง หรือไมสะดวกในการขนสงพื้นสําเร็จจาก
โรงงานผลิตเขาสูท่ีตั้งโครงการ 
  สวนระบบพื้นสําเร็จ (precast plank girder) นั้นมีลักษณะเปนคานคอนกรีตอัดแรงทรง
ตันมีความหนาประมาณ 35 ซม. มีคอนกรีตเททับหนาอีก 10 ซม. พื้นสําเร็จอาศัยการดึงลวดอัดแรงชนิด
ดึงกอน (pre-tension) รับโมเมนตท่ีเกิดจากน้ําหนักบรรทุก การกอสรางไมจําเปนตองอาศัยการตั้งไมแบบ 
ใชระยะเวลาในการกอสรางเร็วข้ึนกวาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ ลักษณะการติดตั้งพื้นสะพานจะทํา
ใหพื้นสําเร็จทุกแผนยึดเปนชิ้นสวนเดียวกัน โดยการวางพื้นใหติดกัน จากนั้นเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือน
ระหวางพื้นใหติดกันแลวอัดชองวางดวยคอนกรีตกอนเทคอนกรีตทับหนาหนา 10 ซม. โดยคอนกรีต
ทับหนานี้จะทําใหพื้นสําเร็จติดกันเปนชิ้นสวนเดียวกัน ทําใหการกระจายน้ําหนักบรรทุกดีข้ึน 
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รูป 3-7 ความเหมาะสมของ Girder รูปแบบตาง ๆ ในแตละความยาวชวง (Span) 
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  ตัวอยางแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กของสะพานแบบแผนพื้นเทในที่ และพื้นสําเร็จ
แสดงใน รูป 3-8 การออกแบบสะพานเหลานี้จะตองมีสามัญวิศวกรลงชื่อรับรองเปนอยางนอย นอกจากนี้
สวนราชการหลายแหงอาทิ กรมทางหลวงชนบทไดจัดทําแบบมาตรฐานซึ่งแสดงรายละเอียด ขนาด การ
เสริมเหล็ก และขอกําหนดการกอสรางของพื้นทั้งสองประเภท แบบมาตรฐานของสวนราชการเชน กรม
ทางหลวงชนบทสามารถนํามาใชในการกอสรางสะพานได อยางไรก็ตาม ทองถิ่นควรพิจารณาวามี
ขอกําหนดเพิ่มเติมอีกหรือไม เชน ในบริเวณที่มีการกัดกรอนสูง อาจจะตองใชคอนกรีตหุมหนากวาท่ี
กําหนดไวในแบบ ในกรณีเชนนี้ควรตองทําการออกแบบเปนกรณีไป และตองปรึกษาสามัญวิศวกรขึ้น
ไป แตท้ังนี้ท้ังนั้น ไมควรใชแบบที่มาตรฐานต่ํากวาแบบมาตรฐานของสวนราชการที่มีอยู 
   การเลือกรูปแบบสะพานสวนบนเปนแบบพื้นเทในที่ หรือ แบบพื้นสําเร็จมีคอนกรีตทับ
หนา มีขอพิจารณาดังนี้ 
  การเลือกใชพื้นชนิดเทในที่ 
  1. ดินทองคลอง เปนดินแข็ง เชน ดินทราย หิน ท่ีมีกําลังเพียงพอสามารถตั้งนั่งราน
รองรับพื้นสะพานระหวางเทคอนกรีตได 
  2. ในระหวางที่ทําการกอสราง ไมมีการสัญจรทางน้ํา เพื่อใหสามารถตั้งนั่งรานได 
  3. มีเวลาในการทํางานเพียงพอ ไมมีความเรงดวนในการเปดใชงาน 
  4. วัสดุในการทํานั่งราน และแบบพื้นหางายหรือมีพรอมอยูแลว 
  5. มีแรงงานเพียงพอ มีความชํานาญในการทํางาน 
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รูป 3-8 ตัวอยาง หนาตัด และแปลนแสดงการเสริมเหล็กในพื้นสะพาน 

 
  การเลือกใชพื้นชนิดพื้นสําเร็จ 
   1. ดินทองคลองเปนดินออน มีกําลังรับน้ําหนักไมเพียงพอท่ีจะตั้งนั่งรานรองรับ
น้ําหนักคอนกรีตเหลว ในระหวางเทพื้นสะพานได 
  2. ลําน้ํามีเรือแพผานเปนประจํา ไมสามารถตั้งนั่งรานไดเปนเวลานาน 
  3. มีเวลาในการทํางานนอย จําเปนตองเปดการใชจราจรโดยเรงดวน 
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  4. ไมมีปญหาในการขนสงแผนพื้นสําเร็จจากโรงงานผลิต 
  5. มีอุปกรณในการยกติดตั้ง เชน เครน รถยก 
  6. มีสถานที่กวางขวางเพียงพอที่จะใชอุปกรณเครื่องมือในการทํางานไดอยางสะดวก 
  สะพานความยาวชวง 20 เมตร 

เหมาะสําหรับสะพานที่ตองการชองลอดมากขึ้น รูปแบบที่เหมาะสมไดแก คาน
คอนกรีตอัดแรงรูปกลอง (Box girder) มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา หรือ คานคอนกรีตอัดแรงรูป
ตัวไอ (I-girder) มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา ใชแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. เปนไมแบบ 

ตัวอยาง คานคอนกรีตอัดแรงรูปกลองกลวง แสดงในรูป 3.9 คานคอนกรีตนี้เปนคาน
สําเร็จรูปผลิตในโรงงาน อาศัยการดึงลวดอัดแรงโดยวิธีดึงลวดกอน (Pre-tension) ความหนาของคานจะ
มากกวาความหนาของพื้นสําเร็จที่ใชสําหรับความยาวชวง 10 เมตร เชนเดียวกัน การกอสรางพื้นสะพาน
ไมจําเปนตองอาศัยการตั้งไมแบบพื้น วิธีการติดตั้งพื้นสะพานจะทําใหคานทั้งหมดเปนช้ินสวนเดียวกัน 
โดยการวางคานสําเร็จรูปติดกันแลวเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือนระหวางคาน จากนั้นเทคอนกรีตทับหนาหนา 
10 ซม. เปนตัวกระจายน้ําหนักบรรทุกจากทางดานบนลงสูคาน 

คานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I girder) เปนคานสําเร็จรูป ใชการดึงลวดอัดแรงรับ
น้ําหนักบรรทุก ซึ่งมีท้ังระบบ ดึงลวดกอน (Pretension) และดึงลวดทีหลัง (Posttension) ตัวอยางพื้น
สะพานแบบคานคอนกรีตรูปตัวไอแสดงดังในรูป 3-10 การกอสรางพื้นสะพานโดยใชคานคอนกรีตอัด
แรงรูปตัวไอ จะใชพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. วางพาดบนคานรูปตัวไอท่ีไดติดตั้งแลว เพื่อเปนไม
แบบรองรับคอนกรีตทับหนา คอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนาจะเปนตัวกระจายน้ําหนักจากแผนพื้นลงสู
คานรูปตัวไอ 

 
รูป 3-9 คานคอนกรีตอัดแรงรปู Box-Girder ชวง 20 เมตร 
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  สะพานความยาวชวง 30 เมตร 
  รูปแบบที่เหมาะสมไดแก คานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-girder) (รูป 3-10) มีพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา ใชแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. เปนไมแบบ เชนเดียวกับพื้น
สะพานความยาวชวง 20 เมตร แตความลึกของคาน และปริมาณลวดอัดแรงที่ใชมีปริมาณมากกวา 
 

 

 
รูป 3-10 พื้นสะพานบนคานรูปตัวไอ 

 
 5.3 การออกแบบโครงสรางสะพานสวนลาง 
  ฐานรากเปนสวนโครงสรางที่ทําหนาท่ีถายน้ําหนักจากโครงสรางสวนบนลงสูพื้นดิน 
โดยปกติแลวการออกแบบฐานรากสะพานจะเริ่มดวยการเจาะสํารวจชั้นดินตามแนวสะพาน แลวทําการ
ทดสอบทั้งในสนามและหองปฏิบัติการ ผลการเจาะสํารวจและการทดสอบดังกลาววิศวกรผูออกแบบ
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จะพิจารณาคํานวณออกแบบฐานรากใหเหมาะสมกับสภาพขอมูลดินแหงนั้นๆ โดยฐานรากอาจแบงออก
ไดเปนฐานรากแผ และฐานรากบนเสาเข็ม  
  การเจาะสํารวจดิน  และการทดสอบอยางนอยจะตองไดขอมูลเพื่อการออกแบบ
ดังตอไปนี้ 
  ช้ันดิน 

- ความลึก ความหนา และการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน 
- ชนิด และการจําแนกประเภท 
- คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม เชน ความชื้น ระดับน้ําใตดิน หนวย

น้ําหนัก ความหนาแนน กําลังตานทานแรงเฉือน การอัดตัวได การซึมผานของน้ํา การพองตัวหรือการ
ยุบตัวเมื่อมีความชื้น 

ช้ันหิน 
- ความหนาของชั้นหิน 
- ชนิด และการจําแนกประเภท 
- คุณสมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม เชน ความแข็ง รอยแตก ความตานทานตอ

การกัดกรอน เปนตน 
การเลือกชนิดฐานรากใหพิจารณาจาก  
1. ขนาดและทิศทางของน้ําหนักที่กระทําตอฐานราก 
2. ความลึกของชั้นดินที่มีกําลังรับน้ําหนักเพียงพอ 
3. ระดับน้ําทวมถึง 
4. โอกาสที่ช้ันดินรับน้ําหนักจะเหลวออนตัว 
5. การกัดเซาะใตฐานราก 
6. ความยากงายในการกอสราง 
7. ราคาคากอสราง 
ฐานรากแผ 
ฐานรากแผหมายถึงฐานรากที่วางอยูบนดินในระดับตื้นๆ ซึ่งดินใตฐานรากจะตองมีกําลัง

รับน้ําหนักเพียงพอซึ่งอาจเปนหินหรือดินแข็ง เชน ดินปนกรวด ดินลูกรัง ช้ันดินที่มีความแข็งนี้จะตองมี
ความหนาไมนอยกวา 1.5 เทาของความกวางฐานราก เพราะอาจพบกรณีช้ันดินแข็งบางวางอยูบนชั้นดิน
ออนที่อยูขางใต ตามปกติแลวเมื่อเจอชั้นดินที่มีกําลังพอเพียงในระดับที่ไมลึกมาก จะใชฐานแผไดเพราะ 
ไมสามารถตอกเสาเข็มลงไป หรือตอกไดลึกลงไปไมเกิน 3 เมตร เนื่องจากอาจทําใหเสาเข็มแตก หรือหักได 
นอกจากนี้ฐานแผจะใชเมื่อระดับน้ําไมลึกมาก พอท่ีจะกั้นน้ําขณะกอสรางได 
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การเลือกใชฐานรากแผนั้น จะตองมั่นใจวาดินช้ันบนมีกําลังรับน้ําหนักพอเพียง จะตอง
เจาะสํารวจสภาพดิน และทดสอบกําลังรับน้ําหนักของดินใตฐานที่ระดับใตฐานรากดวยวิธี Plate bearing 
loading test โดยดินตองรับน้ําหนักปลอดภัยไดตามที่กําหนดไวในแบบไมนอยกวา 20 ตันตอตารางเมตร 
และมีการทรุดตัวไมเกินคาท่ีกําหนด 

ระดับใตฐานรากแผตองอยูลึกจากระดับดินทองคลองไมนอยกวา 2.50 เมตร เพื่อใหพน
จากการกัดเซาะ ยกเวนฐานรากที่เปนหินพืด ใหฐานรากฝงในหินลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร และควรมี
เหล็กเดือยยึดฐานรากกันการเลื่อนไถลหรือพลิกคว่ํา สําหรับตอมอริมควรกําหนดใหฐานรากอยูในระดับ
ลึกใกลเคียงกับตอมอกลางน้ําเพื่อปองกันการกัดเซาะของกระแสน้ําในอนาคต 

ฐานรากบนเสาเข็ม 
ฐานรากที่ใชเสาเข็มนั้นเหมาะกับพื้นที่ท่ีไมสามารถกอสรางเปนฐานแผได เชนพื้นดิน

ท่ีเปนดินออน หรือพ้ืนที่ท่ีมีการกัดเซาะสูง ในการใชฐานรากบนเสาเข็มนั้น กําลังรับน้ําหนักของฐานราก
ข้ึนอยูกับความยาวของเสาเข็ม ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดใหเสาเข็มมีความยาวพอเพียง การกําหนด
ความยาวเสาเข็มควรพิจารณาจากขอมูลจากการเจาะสํารวจชั้นดิน (Boring Log) ตามหลักวิศวกรรม อีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งเปนวิธีอยางงายๆที่ใหความยาวเสาเข็มโดยประมาณ ไดแก วิธีการทดลองตอก โดยใชคอนปอนด 
อาศัยแรงคนตอกเหล็กกลมเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว (25 มม.) เชื่อมตอเปนชวงๆ ความยาว 1.00 - 1.50 
เมตร ตอกลงไปจนกระทั่งตอกไมลง แสดงวาถึงช้ันดินแข็งแลว ใหวัดความลึกที่ตอกได แลวเผื่อความ
ยาวเพิ่มเติมอีกประมาณ 2-3 เมตร น้ําหนักคอนปอนดท่ีใชไมควรนอยกวา 70% ของน้ําหนักเหล็กกลมที่
ตอก การใชวิธีนี้นั้นจะมีความถูกตองนอยกวาวิธีการเจาะสํารวจดิน ซึ่งเปนวิธีตามหลักวิศวกรรม 

เสาเข็มท่ีใชตองมีความยาวพอเพียงตามการคํานวณโดยอาศัยขอมูลการเจาะสํารวจดิน 
แตเสาเข็มตอกควรตอกใหลึกลงไปต่ํากวาระดับดินเดิมทองคลองที่มีความมั่นคงไมนอยกวา 3 เมตร ถา
ช้ันดินเดิมเปนดินเหนียวแข็งหรือทรายแนน และไมควรนอยกวา 6 เมตร ถาเปนดินเหนียวออนหรือทราย
หลวม และถาใชเสาเข็มเปนสวนของเสาตอมอ ความยาวสวนที่จมดินจะตองไมนอยกวา 1/3 ของความ
ยาวเสาตอมอรวมกับความยาวเสาเข็มดวย 

เชนเดียวกับการออกแบบโครงสรางสะพานสวนบน การออกแบบโครงสรางสะพาน
สวนลางสามารถอางอิงจากแบบมาตรฐานของสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน แบบมาตรฐานของกรมทาง
หลวงชนบท ซึ่งแสดงรายละเอียด ขนาด การเสริมเหล็ก และขอกําหนดการกอสรางของฐานรากสะพาน
ท้ังสองแบบ ซึ่งประกอบดวย แบบมาตรฐานเสา แบบมาตรฐานตอมอ คานยึดเสา และคานรัดหัวเสา 
สําหรับสะพานมีความยาวชวงตั้งแต 5-10 เมตร และมีความกวางผิวจราจรตั้งแต 8-12 เมตร รูป 3-11 
แสดงตัวอยางตอมอตับกลางและ รูป 3.12 แสดงตัวอยางตอมอตับริม 
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รูป 3-11 ตัวอยางตอมอตับกลางบนเสาเข็ม 

 
รูป 3-12 ตัวอยางตอมอตับริม 
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 5.4 แผนยางรองคอสะพาน 
  แผนยางรองคอสะพาน (Bearing pad) ทําหนาท่ีถายน้ําหนักจากโครงสรางพื้นสะพานลง
โครงสรางตอมอ แผนยางที่ใชอาจเปนยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห แตแผนยางสังเคราะหจะให
ความทนทานตอสภาพแวดลอมมากกวาแผนยางธรรมชาติ คุณสมบัติและวิธีการทดสอบแผนยางเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชนิดของแผนยางรองคอสะพานแบงออกไดเปน 
  5.4.1 แบบไมมีวัสดุเสริมแรง (Plain pad) 
   ใชกับพื้นเทในที่ความยาวชวง 10 เมตร พื้นสําเร็จ (plank girder) ความยาวชวง 10 
เมตร และคานคอนกรีตรูปกลองกลวงความยาวชวง 20 เมตร  
  5.4.2 แบบมีวัสดุเสริมแรงภายใน (Elastomeric pad) 
   ใชกับคานรูปตัวไอความยาวชวง 20 และ30 เมตร. 
 5.5 การออกแบบเชิงลาดสะพาน 
  บริเวณรอยตอระหวางคอสะพาน กับ ตัวสะพานมักจะเปนจุดท่ีเกิดการทรุดตัวท่ีแตกตางกัน 
เนื่องจากตัวสะพานตั้งอยูบนฐานรากที่มีความแข็งแรงจึงไมคอยทรุดตัว สวน คอสะพานซึ่งตั้งอยูบนดินเดิม 
จะมีการทรุดตัวท่ีมากกวา เพื่อเปนการลดการทรุดตัวดังกลาวนี้ จึงตองออกแบบโครงสรางเชิงลาด
สะพานดังแสดงใน รูป 3-13 จะเห็นวาเชิงลาดสะพานจะมีปลายขางหนึ่งวางอยูบนตอมอริมของสะพาน 
และสวนที่เหลือจะวางอยูบนชั้นโครงสรางทางในลักษณะเดียวกับผิวจราจรคอนกรีตนั่นเอง โดยปกติ
ถาเปนถนนคอนกรีตอยูแลวรอยตอระหวางเชิงลาดสะพานกับผิวจราจรคอนกรีตจะใชเหล็กเดือยเปน
ตัวยึด ในลักษณะเดียวกับรอยตอในถนนคอนกรีต แตถาผิวถนนเปนแบบอื่น การเชื่อมตอระหวางเชิงลาด
สะพาน กับ ถนนจะมีผิวทางคอนกรีตยาวประมาณ 10 เมตรตอเชื่อม  

 
รูป 3-13 ตัวอยางโครงสรางเชงิลาดสะพาน 
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 5.6 การออกแบบองคประกอบอื่นๆ 
  สะพานอาจจะมีองคประกอบอื่นๆ ตามความจําเปนของแตละทองถิ่น ไดแก โครงสราง
ปองกันตอมอ ดาดคอนกรีตปองกันเชิงลาดริมตลิ่ง และโครงสรางปรับการทรุดตัว การพิจารณาวาจะจัด
ใหมีองคประกอบเหลานี้หรือไมนั้น ควรปรึกษาวิศวกร หรือ ขอความรวมมือกับหนวยงานที่มีวิศวกร
ใหคําแนะนําได 
  (1) โครงสรางปองกันตอมอ (abutment protector) มีหนาท่ีรักษาเสถียรภาพและความ
แข็งแรงของตอมอ โดยทําหนาท่ีเปนกําแพงกันดินตานทานแรงดันดินที่กระทําตอตอมอ ดังแสดงใน    
รูป 3-14 
  (2) ดาดคอนกรีตปองกันเชิงลาดริมตลิ่ง (concrete slope protection) มีลักษณะเปนดาด
คอนกรีตสําหรับปองกันการกัดเซาะ ใชเมื่อดินริมตลิ่งมีความลาดชันมาก ไมมีความมั่นคง ดังแสดงใน 
รูป 3-15 
  (3) โครงสรางปรับการทรุดตัว (Bearing Unit) เปนโครงสรางที่ปรับการทรุดตัวของดิน
บริเวณคอสะพานใหเปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยตอกเสาเข็มที่มีความยาวไมเทากันบริเวณคอสะพาน 
การใชโครงสรางปรับการทรุดตัวจะทําใหการทรุดตัวที่บริเวณคอสะพานเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเมื่อ
เทียบกับตัวสะพาน ทําใหไมเกิดปญหาการขับข่ียวดยาน ตัวอยางโครงสรางปรับการทรุดตัวดังแสดงใน 
รูป 3-16 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   การสํารวจและออกแบบ 37 

 

 
รูป 3-14 โครงสรางปองกันตอมอ 
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รูป 3-15 ดาดคอนกรีตปองกันเชิงลาดริมตลิ่ง 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   การสํารวจและออกแบบ 39 
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รูป 3-16 โครงสรางปรับการทรุดตัว 

 

6.   การประมาณราคาคากอสราง 
 การประมาณราคาคากอสราง หมายถึง การคิดราคาคากอสราง เพื่อจะไดกําหนดราคากลาง
และเตรียมงบประมาณใหพอเพียงตอการกอสราง การประมาณราคาควรจะตองกระทําใหรอบคอบและ
ละเอียด เพื่อใหไดราคาที่ใกลเคียงกับราคาจริงใหมากที่สุด ขอมูลท่ีไดจากการประมาณราคาสามารถ
นําไปใชเพื่อ 

6.1 จัดทํางบประมาณการกอสราง เพื่อกําหนดราคากลางเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการ
ประเมินราคาของผูเสนอราคาในการประมูลงาน 

6.2 กําหนดคางวดงานในการกอสราง เพื่อเปนขอมูลประกอบการเบิกจายคางานในแตละงวด 
6.3 คิดคางานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานกอสราง ใชในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดงานจากที่

กําหนดไวในแบบและสัญญา ซึ่งจะตองทําการประมาณหาปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 
 การประมาณราคาอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การประมาณราคาขั้นตน และการ
ประมาณราคาอยางละเอียดดังนี้ 

(1) การประมาณราคาขั้นตน เปนการประมาณราคาอยางคราวๆ จากแบบราง หรือขอมูล
สะพานที่ไดเคยกอสรางในบริเวณใกลเคียงเพื่อตั้งงบประมาณการกอสราง โดยท่ียังไมจําเปนตองมีแบบ
กอสรางอยางละเอียด การประมาณราคาโดยวิธีนี้มักอางอิงถึง ราคาตอหนวยพื้นที่ ตอหนวยความยาว 
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หรือตอหนวยปริมาตรของการกอสรางในลักษณะเดียวกันที่เคยกอสรางมา ซึ่งอาจอางอิงราคากลางโดย
การหาราคาวัสดุกอสรางจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย และสํานักงานพาณิชยจังหวัด สวนคาแรงอางอิงจากสํานักงบประมาณ วิธีการคิดคาใชจายอื่นๆ 
อางอิงจากคณะกรรมการควบคุมราคากลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของ การประมาณราคาขั้นตนนี้ข้ึนอยูกับการประมาณพื้นที่ ความยาว หรือ ปริมาตรวา
กระทําไดใกลเคียงความจริงมากนอยเพียงใด วิธีการประมาณขั้นตนสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว แต
ใหผลคอนขางหยาบ อาจผิดพลาดไดสูงถึง 20-30% 

(2) การประมาณราคาอยางละเอียด หมายถึง การประมาณราคาโดยพิจารณาจากปริมาณวัสดุ 
แรงงาน และเครื่องจักรท่ีใช จากแบบกอสรางที่ทําเสร็จสมบูรณแลว การประมาณราคาอยางละเอียด
ประกอบดวยการถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานแตละประเภท เชน งานขุดดิน งานเทคอนกรีต งานผูกเหล็ก 
แลว คูณปริมาณงานนั้นดวยราคาตอหนวย ซึ่งประกอบดวย ราคาวัสดุตอหนวย และราคาคาแรงตอหนวย 
ผลคูณท่ีไดจึงเปนราคางานแตละรายการ เมื่อรวมยอดทุกรายการแลวจะเปนราคารวมของงานทั้งหมด 
  องคประกอบของการประมาณราคาไดแก การถอดแบบหาปริมาณวัสดุพรอมเผื่อความ
สูญเสีย ราคาวัสดุ ราคาคาแรงงาน และตัวคูณตางๆ แบบฟอรมท่ีใชไดแก แบบคํานวณปริมาณงาน ใน
การประมาณราคาคากอสรางใหใชหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

 2.1 การถอดแบบหาปริมาณวัสดุไดแกเหล็กเสน และคอนกรีตท่ีใชกอสรางชิ้นสวน
โครงสรางเชน เสาเข็ม เสาตอมอ คานยึด คานรัดหัวเสา คานรับพื้น กําแพงกันดิน เสา และราวสะพานใช
หลักเกณฑดังนี้ 

  - เหล็กเสน 
   การคิดปริมาณเหล็กเสริมงานคอนกรีต ใหคิดเปนน้ําหนักโดยคํานวณหาความ

ยาวเปนเมตรตามแบบ แลวคูณดวยน้ําหนักเหล็ก (กก.ตอ เมตร) ดังตารางที่ 1 ท้ังนี้หากจะคํานวณโดย
ละเอียดแลว จะตองบวกเพิ่มความยาวของมาตรฐาน และระยะทาบตอเหล็ก (ว.ส.ท. กําหนดระยะทาบตอ
เหล็กเทากับ 36 เทาของเสนผานศูนยกลางเหล็กกรณีเหล็กขอออย และ 48 เทาเสนผานศูนยกลางเหล็ก
กรณีเหล็กกลม) แตการคํานวณดังกลาวจะเสียเวลามาก ในขั้นการประมาณราคาเพื่อทําราคากลางนี้ เสนอ
ใหคํานวณหาความยาวเหล็กตามปกติแลวเผื่อระยะสําหรับการงอการตอทาบ และการสูญเสีย ซึ่งข้ึนอยู
กับขนาดเหล็ก ดังนี้ 
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ตาราง 3-1 น้ําหนักเหล็กเสริมตอเมตร 

เหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง, มม. น้ําหนัก (กก./เมตร) 
เหล็กกลม   

RB 6 6 0.222 
RB 9 9 0.499 

RB 12 12 0.888 
RB 15 15 1.387 
RB 19 19 2.226 
RB 25 25 3.853 

เหล็กขอออย   
DB 10 10 0.617 
DB 12 12 0.888 
DB 16 16 1.578 
เหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง, มม. น้ําหนัก (กก./เมตร) 
DB 20 20 2.466 
DB 25 25 3.853 
DB 28 28 4.834 
DB 32 32 6.313 

 
ตาราง 3-2 รอยละการเผื่อปริมาณงานเหล็กสําหรับการงอขอ การตอทาบ และการสูญเสีย 

(ท่ีมา กองควบคุมราคากลาง พ.ศ. 2535) 

ขนาดเหล็ก (เสนผานศูนยกลาง) ปริมาณเผื่อ (รอยละ) 
6 มม. 5 
9 มม. 7 
12 มม. 9 
16 มม. 11 
20 มม. 13 

25 มม. และมากกวา 15 
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  ตัวอยางการคํานวณ 
  คานรัดหัวเสา ขนาดหนาตัด 0.50 x 0.70 เมตร ยาว 10 เมตร ประกอบดวยเหล็กนอน 
DB25 6 เสน และDB12 2 เสน และเหล็กปลอก RB9@0.20 ตลอดความยาว คํานวณปริมาณเหล็กที่ใชได
ดังนี้ 

เหล็กนอน 

เหล็ก ความยาวจริง (ม.) สวนเผื่อ(ม.) ความยาวรวมสวน
เผื่อ (ม.) 

น้ําหนักเหล็ก (กก.) 

DB25 6 x 10 = 60  0.15 x 60 = 9 69 69 x 3.853 = 265.86 
DB12 2 x 10 = 20 0.09 x 20 = 1.8 21.8 21.8 x 0.888 = 19.36 
รวม 285.22 

 
  เหล็กปลอก ยาว 2 x (0.45 + 0.62) = 2.14 เมตร (สมมุติระยะคอนกรีตหุมบนและลาง 4 ซม. 
และระยะคอนกรีตหุมดานขาง 2.5 ซม.  

จํานวนปลอกที่ใช = 10 x 100/20 = 50 ทอน 

เหล็ก ความยาวจริง (ม.) สวนเผื่อ(ม.) ความยาวรวมสวน
เผื่อ (ม.) 

น้ําหนักเหล็ก (กก.) 

RB9 50 x 2.14 = 107  0.07 x 107 = 7.49 114.49 114.9 x 0.499 = 57.13 
 
   - คอนกรีต 
    ใหคํานวณหาปริมาตรของคอนกรีตโดยแบงตามประเภท หรือ กําลังอัดของ
คอนกรีต โดยใหคํานวณปริมาตรของโครงสรางแตละช้ินในหนวยลูกบาศกเมตร นํามารวมกัน แลวเผื่อ
การสูญเสียอีก 5% เชน 
    ปริมาตรคอนกรีตฐานราก  = กวาง x ยาว x ความลึกของฐานราก 
    ปริมาตรคาน, เสา  = พื้นที่หนาตัด x ความยาว 
    ปริมาตรพื้น   = พื้นที่ผิวหนาพื้น x ความหนาของพื้น 
      เชน คาน ค.ส.ล. ขนาด 0.5 x 0.7 x 10.0 เมตร 
    ปริมาตรคอนกรีต  = 3.5 ลบ.ม. 
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    เผื่อความเสียหาย 5% = 0.05 x 3.5 = 0.175 ลบ.ม. 
    รวมปริมาตรคอนกรีตท้ังหมด = 3.5 + 0.175 = 3.675 ลบ.ม. 
   - ไมแบบ  
    ใหคิดปริมาณไมแบบตามพื้นที่ในหนวย  ตร .ม . ท่ีหอหุมคอนกรีตท่ีทํา
โครงสราง เชน 
    ฐานราก  =  เสนรอบรูป x ความลึกของฐานราก 
    เสา =  เสนรอบรูป x ความสูงเสา 
    คาน =  (2 x ความลึกคาน + ทองคาน) x ความยาวคาน 
    พื้นที่  =  กวาง x ยาว 
   - ตะปู  
    ใหใช 0.2 – 0.4 กก. ตอ พื้นที่ไมแบบ 1 ตร.ม.  
 2.2 วัสดุท่ีจะตองจัดซื้อหรือจัดหา เชน เสาเข็มคอนกรีต คานคอนกรีต พื้นคอนกรีตอัดแรง 
เหล็ก หิน ทราย คอนกรีตผสมเสร็จ ไมแบบ ใหอิงราคาวัสดุของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง
พาณิชย แลวตรวจสอบเทียบกับราคาวัสดุจากแหลงจําหนายในทองถิ่นอยางนอย 2 แหง ในกรณีท่ีวัสดุ
นั้นไมมีจําหนายในทองถิ่น เชน แผนยางรองพื้นสะพาน ใหสอบถามราคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
โดยตรง 
 2.3 คาใชจายสวนที่จางเหมาหรือจางทํา เชน จางตอกเสาเข็ม ทําปายช่ือสะพาน ใหอิงราคา
ของสํานักงบประมาณ (ถามี) แลวตรวจสอบกับราคาทองถิ่นอยางนอย 2 แหง 
 2.4 คาแรง การคิดคาแรงโดยทั่วไปคิดเปนคาแรงตอหนวยงานที่ทําได เชน คาแรงเทคอนกรีต
ตอปริมาตรคอนกรีต 1 ลบ.ม. คาแรงงานเหล็กเสริม ตอ น้ําหนักเหล็ก เปน กก. เปนตน ดังนั้นงานแตละ
งานจะมีคาแรงไมเทากันขึ้นอยูกับวาตองใชทักษะชางมากนอยเพียงใด การคิดคาแรงชางใหอิงจากคาแรง
ท่ีจางกันจริงในแตละพื้นที่ของประเทศ หรือ อิงจากราคาที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 2.5 ราคาคากอสรางทั้งหมด คือ ผลรวมของคาวัสดุ คาจางเหมา และคาแรงงาน แลวคูณดวย
ตัวคูณ F ตามหลักเกณฑการคิดคา F ท่ีทางราชการกําหนด ในสวนของงานเชิงลาดสะพานใหใช
หลักเกณฑเดียวกับงานทาง 
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7.   ขอแนะนําในการจางที่ปรึกษาโครงการกอสรางสะพาน 
 ในกรณีท่ีสะพานมีขนาดไมใหญมาก เชน สะพานที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร และมี
ความยาวรวมไมเกิน 50 เมตร ทองถิ่นอาจดําเนินการไดเอง โดยอาจจางที่ปรึกษาแนะนํา และควบคุมการ
กอสราง แตเมื่อสะพานมีขนาดใหญข้ึน มีความยาวชวงมากกวา 10 เมตร หรือ มีความยาวรวมเกิน 50 เมตร 
อาจจะเกินความสามารถของทองถิ่น ในกรณีนี้ทองถิ่นควรพิจารณาจางที่ปรึกษาทําการสํารวจ ออกแบบ 
ประมาณราคา กอสราง และควบคุมงาน อัตราคาจางที่ปรึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกําหนดวา อัตราคาจางที่
ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยใหคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของ
งานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ 
หรือ รัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน (Man-months) เทาท่ีจําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน 
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บทที่  4 
การกอสรางและควบคมุงานสะพาน 

 
1.   การควบคุมงาน 
 เนื่องจากงานกอสรางสะพานเกี่ยวของกับความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน 
จึงจําเปนที่จะตองจัดใหมีชางผูควบคุมงาน เพื่อใหงานกอสรางสะพานเปนไปตามขอตกลงและถูกตอง
ตามแบบที่กําหนด รวมถึงตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจการจางเมื่อสะพานกอสรางหรือบูรณะแลวเสร็จ  
 ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางสะพาน และเปนผูท่ีมีความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื ่อใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนด     
หากผูควบคุมงานประพฤติมิชอบ ไมเครงครัดในหนาท่ีปลอยปละละเลย หรือรวมมือกับผูรับจาง            
ลดขนาด ปริมาณ หรือคุณภาพของวัสดุกอสราง สงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน 
เปนเหตุใหผูใชสะพานไดรับความเดือดรอน และราชการเสียหาย  
  การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน มีดังนี้ 
 (1) การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน 

(1.1) เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมท่ีจะทํางานภาคสนาม หากมีโรคประจําตัว 
เชน โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกัน และรักษาโรคใหพรอม เปนตน 

(1.2) เตรียมสภาพจิตใจใหมีความหนักแนน ไมออนไหวงาย พรอมท่ีจะแกปญหา 
อุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจการจาง 
ผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี 

(1.3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนด 
(1.4) ใฝหาความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  
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 (2) การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ 
  (2.1) จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดขอกําหนดการกอสราง สัญญาจาง ประกาศ
ประกวดราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญาอื่นๆ เชน แบบมาตรฐาน
ตางๆ เปนตน 
  (2.2) จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน
ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง แบบทดสอบความ
แนนในสนาม (Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการ
สงงาน เปนตน  
  (2.3) ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน 
 (3) ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา หากมีขอความใด
ขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
 (4) ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน สภาพรองน้ํา เสาไฟฟา ทอประปา อยูในบริเวณ
พื้นที่การกอสรางหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 สภาพรองน้ําที่จะกอสรางสะพาน 
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 (5) ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 
 (6) จัดทําแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (6.1) แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุช่ือตําแหนง)  
  (6.2) แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 
  (6.3) แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว  
  (6.4) แผนปฏิบัติงาน 
  (6.5) รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง  
  (6.6) สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ  
 (7) ควบคุมใหผูรับจางติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ณ บริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทั่วไปทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-2 ปายแสดงโครงการกอสรางสะพาน (โดยระบุรายละเอยีด) 

 
 (8) ระหวางการกอสราง ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสราง เพื่อ
ความปลอดภัยแกประชาชน และผูท่ีปฏิบัติงานในภาคสนาม 
 (9) ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนด เพื่อนําไปทดสอบ
ในหองทดสอบ ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุท่ีนํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุท่ีเคย
นําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐาน
ใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสราง 
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รูปที่ 4-3 การเก็บขอมูลคอนกรตีภาคสนามเพื่อทดสอบในหองปฏิบัติการ 
 
 ท้ังนี้งานวัสดุช้ันโครงสรางทาง ควรทําการเก็บตัวอยาง ของวัสดุท่ีนํามากองไวบริเวณที่กอสราง 
สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100 เสนตอหนึ่งตัวอยางทุกขนาดและชนิดของเหล็กเสน 
 (10) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรื่องหนาท่ีของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้ 
  (10.1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ท่ีกําหนดไวในสัญญา 
   - ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนด
ตางๆ  
   - สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและตาม
หลักวิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด (หากไมเปนไปตามแบบรูป
รายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาทันที) 
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   - ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการ และรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  (10.2) หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด 
ดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน และรายงานใหกรรมการตรวจการจาง ผูบริหารทองถิ่น      
เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  (10.3) สั่งพักงาน 
   - ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน 
   - หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง 
   - หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี 
   - หรือไมปลอดภัย 
   - เมื่อสั่งพักงานแลว ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  (10.4) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ท้ังผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ ทุกสัปดาหและเก็บ
รักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตอไป 
  (10.5) รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการ ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตามสัญญา และในวันสง
มอบงานแตละงวด 
 (11) เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ 
 ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน 

(1) เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการงานกอสราง อยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพัง ให
รีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจางและผูบริหารทองถิ่นเพื่อทราบและ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที 

(2) การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษร อยางมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทันที 

(3) เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา 
หากพบวามีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่น เพื่อจะไดแจงใหผูรับจาง
ซอมแซมแกไขโดยเร็ว 
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รูปที่ 4-4 การตรวจสภาพของสะพานภายหลังการสงมอบงานและอยูในระยะเวลาประกันงาน 
 
2.   การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง 
 โดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม
กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด คณะกรรมการตรวจการจาง
สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน 
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความไมรอบคอบ ในงานกอสรางสะพาน 
 ดังนั้น เพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง คณะกรรมการตรวจ
การจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ มีหนาท่ีโดยสรุปดังนี้ 
 (2.1) ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาหเปรียบเทียบกับแบบรูป รายการกอสรางและขอกําหนด
ในสัญญา 
 (2.2) รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน 
 (2.3) หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือ
มาตรฐานงานใหพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการ
ตรวจการจางผูรับจาง ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป 
 (2.4) ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบ
งานใหแตละงวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจาง
โดยเร็วตอไป 
 (2.5) เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงาน
ไมเปนไปตามสัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป 
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 (2.6) หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจรับงาน จะตองทําความเห็นแยงไวเปน
หลักฐาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป  

3.   การกําหนดบุคลากร 
 เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางสะพานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดบุคลากร ให
เหมาะสมกับงานในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงการจัดบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
   สําหรับงานกอสราง และบํารุงรักษาสะพาน 

ประเภทสะพาน การออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน * การตรวจรับ
งาน การบํารุงรักษา 

Slab Type วิศวกรโยธา นายชางโยธา 
นายชางโยธา/
วิศวกรโยธา 

วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

Plank Girder วิศวกรโยธา นายชางโยธา 
นายชางโยธา/
วิศวกรโยธา 

วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

หมายเหตุ * ในการตรวจรับงานเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งควรจะมีวิศวกรโยธา
อยางนอย 1 คนเขารวมเปนกรรมการดวย และหากไมมีบุคลากรอาจขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่มี
บุคลากรผูเชี่ยวชาญ 
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รูปที่ 4-5 สะพานแบบตางๆ ที่กอสราง 

4.  มาตรฐานวัสดุ  
 การกอสรางงานสะพานนั้น จะประกอบไปดวยงานหลักๆ อยู 2 งาน ไดแก งานกอสรางสะพาน 
และ งานกอสรางถนนที่เปนสวนเชื่อมตอกับสะพาน ฉะนั้นในงานมาตรฐานสะพานจะอางอิงคุณสมบัติ
ของวัสดุและวิธีการกอสรางจาก มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเทาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน  

  สถ. – มส. – 001 มาตรฐานปูนซีเมนต 
  ปูนซีเมนตท่ีใชในงานโครงสรางทั้งหมด ใหใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 15 เลม 1-2517 ดังนี้ 

 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 (ธรรมดา) ซึ่งใชกับงานโครงสรางทั่วไป ไดแก 
ปูนซีเมนตตราชาง บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียวของบริษัท
ชลประทานซีเมนต จํากัด ปูนซีเมนตตราเพชรเม็ดเดียวของ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด เปนตน 

 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 2 เปนปูนปอรตแลนดท่ีใหความรอนปานกลาง
และมีความตานทานตอซัลเฟตปานกลาง 

 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 (รับกําลังอัดสูง) ซึ่งใชกันในงานรับแรงสูงเร็ว 
หรือท่ีเรียกวา (High Early Strength) สําหรับงานคอนกรีตท่ีตองการรับน้ําหนักไดเร็ว เชน ปูนซีเมนต
เอราวัณ ของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตราสามเพชร ของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ของบริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด เปนตน 

 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 4 เปนปูนปอรตแลนดท่ีใหความรอนต่ํา 
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 5 เปนปูนปอรตแลนดท่ีทนซัลเฟตสูง 
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  คุณลักษณะของปูนซีเมนตในการกอสราง 
  (1) ปูนซี เมนต ท่ีใชในงานกอสรางทั้งหมดถาแบบหรือรายการประกอบแบบ
เฉพาะงานไมไดกําหนดวาเปนปูนซีเมนตประเภทใดใหถือวาเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 
  (2) ถาใชปูนซีเมนตประเภทแรงสูงเร็ว ในการกอสรางของโครงสรางใหใชปูนซีเมนต
ปอรตแลนด ประเภท 3 
  (3) ผลิตภัณฑ ตองบรรจุถุงใหเรียบรอยหรือเปนปูนซีเมนตท่ีเก็บในภาชนะบรรจุของ
บริษัทผูผลิต 
  (4) ปูนซีเมนตบรรจุถุงตองเก็บไวบนพื้นที่ยกสูงกวาพื้นดินอยางนอย 30 เซนติเมตร 
ในโรงเก็บที่มีหลังคาคลุมและมีฝากั้นกันฝนไดดี 
  (5) หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพ เชน ปูนซีเมนตท่ีแข็งจับตัวกันเปนกอน 
  (6) ในโครงสรางชิ้นเดียวกัน เชน เสา คาน พื้น เปนตน หามใชปูนซีเมนตตางประเภท
ผสมคอนกรีตปนกัน 
  สถ. – มส. – 002 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด หรือวัสดุมวลรวม (Aggregates) สําหรับงาน
คอนกรีต 
  วัสดุมวลรวม ท่ีใชงานคอนกรีต แบงเปน 2 ชนิด คือ 

• วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึงวัสดุท่ีมีขนาดคางตะแกรง   
เบอร 4 ข้ึนไป ไดแกวัสดุหินยอย กรวดยอย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

• วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุท่ีมีขนาดผานตะแกรง   
เบอร 4 ลงมา ไดแก วัสดุ หินฝุน ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
  คุณสมบัติ 
  วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) หรือ หินหรือกรวด 

(1) สะอาดปราศจากจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน 
(2) คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear ) ไมมากกวารอยละ 40 
(3) เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) โดยใชสารละลายมาตรฐานโซเดียม

ซัลเฟต ตามกรรมวิธีรวม 5 วัฏจักร น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่หายไป ตองไมมากกวา
รอยละ 12 

(4) มีคาจํานวนสวนรอยละของการดูดซึมน้ําไมเกิน 5 
(5) มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 25 
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(6) มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมมากกวารอยละ 0.25 
(7) มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-2 

 
ตารางที่ 4-2 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) 

  สําหรับคอนกรีต 
 

ขนาดของตะแกรง น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ 
มาตรฐาน 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 

2 1/2" 100     
2" 95 - 100 100    

1 1/2"  95 - 100 100   
1" 35 - 70  95 - 100 100  

3/4"  35 - 70  90 - 100 100 
1/2" 10 - 30  25 - 60  90 - 100 
3/8"  10 - 30  20 - 55 40 - 70 
เบอร 4 0 - 5 0 - 5 0 - 10 0 - 10 0 - 15 
เบอร 8 0  0 - 5 0 - 5 0 - 5 

  
  วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregates) หรือทราย 

(1) เปนทรายน้ําจืดท่ีหยาบคมแข็งแกรง 
(2) สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปลือกหอย เถาถาน เปนตน 
(3) มีสารอินทรียปะปนอยูในทราย เมื่อทดสอบดวยสารละลาย Sodium Hydroxide 

เขมขน 3 เปอรเซ็นต สีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบตองออนกวาสีของกระจกเทียบมาตรฐาน
เบอร 3 หรือออนกวาสารละลาย Potassium Dichromate 

(4) มีคาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยูระหวาง 2.3 – 3.1 
(5) เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยท่ี

หายไปตองไมมากกวารอยละ 10 
(6) มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมเกินรอยละ 3 
(7) มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-3 
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ตารางที่ 4-3 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเมด็ละเอียด (Fine Aggregates) 
  สําหรับผิวจราจรคอนกรีต 

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ 
3/8" 100 
เบอร 4 95 - 100 
เบอร 8 80 - 100 
เบอร 16 50 - 85 
เบอร 30 25 - 60 
เบอร 50 10 - 30 
เบอร 100 2 - 10 

 
  สถ. – มส. – 003 มาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต (Reinforcement) 
  เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชทําผิวจราจร
คอนกรีต ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ เหล็กเสนกลม (Round Bar) และเหล็กเสนขอออย (Deformed Bar)  
  คุณสมบัติ 
  (1) เหล็กเสนกลม (Round Bar) 
   ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก . 20-2527 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   ○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต 

การทดสอบดวยการดัดโคงเยน็ 

เหล็กเสนกลม 

ความตาน 
แรงดึงที่จุดคราก
ไมนอยกวา 

(กก./ตร.ซม.) 

ความตาน 
แรงดึงสูงสุด
ไมนอยกวา 

(กก./ตร.ซม.) 

ความยืดในชวง 
ความยาว 5 เทา
ของเสนผานศูนย 
กลางไมนอยกวา 

(รอยละ) 

มุมการดัด 
(องศา) 

เสนผานศูนย 
กลางวงดัด 

SR 24 2400 3900 21 180 1.5 เทาของเสน 
     ผานศูนยกลางระบุ 
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   ○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลม แสดง
ดังตารางที่ 4-5 

 
ตารางที่ 4-5 แสดงเกณฑความคลาดเคลือ่นสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลม 

เกณฑความคลาดเคลื่อน 
สําหรับมวลตอเมตร 

ชื่อขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง (มิลลิเมตร) 

เกณฑความคลาดเคลื่อน 
ไมเกินกวา 
(มิลลิเมตร) 

มวลตอเมตร 
(กิโลกรัม) 

เฉลีย่ รอยละ แตละเสน รอยละ 
RB 6 6 ± 0.4 0.222 ± 5.0 ± 10.0 
RB 9 9 ± 0.4 0.499 ± 5.0 ± 10.0 

RB 12 12 ± 0.4 0.888 ± 5.0 ± 10.0 
RB 15 15 ± 0.4 1.387 ± 5.0 ± 10.0 
RB 19 19 ± 0.5 2.226 ± 3.5 ± 6.0 
RB 22 22 ± 0.5 2.984 ± 3.5 ± 6.0 
RB 25 25 ± 0.5 3.853 ± 3.5 ± 6.0 
RB 28 28 ± 0.6 4.834 ± 3.5 ± 6.0 
RB 34 34 ± 0.6 7.127 ± 3.5 ± 6.0 

  (2) เหล็กขอออย (Deformed Bar) ตองมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 24-2527  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   การกอสรางและควบคุมงานสะพาน 57 

   ○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-6 
ตารางที่ 4-6 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กขอออย 

การทดสอบดวยการดัดโคงเยน็ 

สัญลักษณ 

ความตาน 
แรงดึงที่จุดคราก 
ไมนอยกวา 

(กก./ตร.ซม.) 

ความตาน 
แรงดึงสูงสุด 
ไมนอยกวา 

(กก./ตร.ซม.) 

ความยืดในชวง 
ความยาว 5 เทา 
ของเสนผานศูนย 
กลางไมนอยกวา 

(รอยละ) 

มุมการดัด 
(องศา) 

เสนผาน 
ศูนยกลางวงดดั 

SD 30 3000 4900 17 180 
4 เทาของเสนผานศูนยกลาง

ระบุ 

SD 40 4000 5700 15 180 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง
ระบุ 

SD 50 5000 6300 13 90 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง
ระบุ 

   ○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย แสดงดัง
ตารางที่ 4-7 

ตารางที่ 4-7 แสดงเกณฑความคลาดเคลือ่นสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย 

เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรบัมวลตอเมตรของทุกขนาด ชื่อขนาด มวลตอเมตร 
กิโลกรัม เฉลีย่รอยละ แตละเสนรอยละ 

DB 10 
DB 12 
DB 16 
DB 20 
DB 22 
DB 25 
DB 28 
DB 32 

0.617 
0.888 
1.578 
2.466 
2.984 
3.853 
4.834 
6.313 

± 3.5 ± 6 
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หมายเหตุ 
 ความตานแรงดึงท่ีจุดคราก = YIELD STRESS 
 ความตานแรงดึงสูงสุด = MAXIMUM TENSILE STRESS 
 ความยืด = ELONGATION  
 การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น = COLD BEND TEST 
 มุมการดัด = BENDING ANGLE 
 เสนผานศูนยกลางวงดัด = DIAMETER OF BENDS 
 ชวงความยาว 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง = GAUGE LENGTH 

5.   ขอแนะนําในการนําน้ํามาผสมงานคอนกรีต 
 (1) น้ําท่ีนํามาผสมคอนกรีตใหใชน้ําประปา หากในกรณีท่ีหาน้ําประปาไมได ตองเปนน้ําจืด
ปราศจากสารที่เปนอันตรายตอคอนกรีตและเหล็กเสริมสามารถใชดื่มได 
 (2) ในกรณีท่ีตองใชน้ําขุนมาผสมคอนกรีตตองทําใหน้ําตกตะกอนกอนนํามาใช อาจปฏิบัติ
ดังนี้ ใหใชปูนซีเมนต 1 ลิตร ตอ น้ําขุน 200 ลิตร ผสมทิ้งไวประมาณ 5 นาที หรือจนตกตะกอนหมดแลว
จึงน้ําสวนที่ใสมาใชได   
 (3) ในกรณี ขอ 1 และ 2 น้ําตองผานการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบน้ําท่ีใช
ในงานคอนกรีตกอน 
 (4) อัตราสวนน้ําตอซีเมนต (W/C) น้ําหนักของน้ําตอน้ําหนักของปูนซีเมนตของคอนกรีตท่ี
บมถูกตองและมีอายุครบ 28 วัน  

6.   ขอแนะนําการใชเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcement) 
 1. ตรวจสอบวาการเสริมเหล็กเปนไปตามแบบรูปและขอกําหนดในแบบกอสรางหรือไม 
 2. เหล็กเสนเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเสนใหมไมเคยใชงานมากอนตองมีผิวสะอาดไมมี
สนิมกรอนไมเปอนน้ํามัน ไมมีรอยแตกราว 
 3. เหล็กเสนที่นํามาใชในงานกอสรางตองเก็บไวในที่ท่ีมีหลังคาคุม หรือมีท่ีกําบังฝน และ
ตองเก็บไวเหนือพ้ืนดินไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 
 4. การดัดเหล็กเสน หามดัดโดยวิธีการเผาใหรอน 
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 (5) รอยตอเหล็กเสริมแตละเสนที่อยูขางเคียง ตองไมอยูในแนวเดียวกัน และควรเหลื่อมกัน
ประมาณ 1 เมตร หากไมจําเปนจริงๆ แลวหามทําการตอเหล็ก 
 (6) ในการตอเหล็กแบบวางทาบเหลื่อมกัน สําหรับเหล็กเสนกลมใหวางทาบโดยใหเหลื่อม
กันมีระยะยาวไมนอยกวา 40 เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนนั้น และปลายของเหล็กเสนตอง
ดัดงอขอ สวนเหล็กขอออย ใหวางทาบกันมีระยะไมนอยกวา 30 เทาของเสนผานศูนยกลางของเหล็ก
ขอออยนั้นโดยมิตองงอขอ 
 (7) การตอโดยวิธีการเชื่อมตอดวยไฟฟาแบบตอชน (Butt Weld) ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ของการเชื่อมตอรอยตอและตองมีแรงตานแรงดึง (Tensile Strength) ไดไมนอยกวา 1.25 เทาของแรง
ตานทานแรงดึงสูงสุดของเหล็กเสนตามสมบัติทางกล ของเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย 
 (8) เหล็กเสนกลม (Round Bar) เปนไปตาม สถ. – มส. – 003 มาตรฐานเหล็กเสนเสริม
คอนกรีต (Reinforcement) 
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7.   ข้ันตอนการกอสรางสะพาน  
 ในการกอสรางสะพานนั้นจะประกอบดวยงานกอสรางหลักและงานกอสรางรอง ซึ่งในแตละ
งานหลักและงานรองจะประกอบดวยงานหลายๆ สวน เชน งานโครงสรางสะพาน งานถนนทางเชื่อมกับ
สะพาน งานระบบระบายน้ํา งานระบบไฟฟาแสงสวาง เปนตน ดังแสดงในแผนภูมิ ดังนี้ 

 
แผนผังการควบคุมงานกอสรางสะพาน 

งานกอสรางหลัก 
Major Work 

งานกอสรางรอง 
Minor Work 

งานเสาเข็มตอก 

งานฐานราก 

        งานโครงสรางสะพาน 
ประกอบดวย 
-  งานตอมอตับริม (Abutment) 
-  งานเสาตอมอ (Peir) 
-  งานคานหัวเสา (Cross Beam , Cap Beam) 
-  งานแผนรองโครงสรางสะพาน (Bearing 
Pad) 
-  งานพื้นสะพาน (Deck) 
-  งานแผงคอนกรีตกันรถ (Barrier) 
-  งานรอยตอโครงสรางสะพาน (Expansion 
Joint) 
-  งานแผนพื้นทางลาดเชิงสะพาน 
(Approach Slab) 
-  งานถมดินบริเวณคอสะพาน 
(Embankment) 
-  งานปูผิวจราจร (Pavement) 

งานทางเทา 

งานแผนเหล็กกันชน 

งานระบบระบายน้ํา 

งานเครื่องหมายจราจร 

งานไฟฟาสองสวาง 

งานบันได 

งานระบบสัญญาณไฟจราจร 

ขั้นตอนการกอสรางสะพาน 
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องคประกอบของคอนกรีต 
 คอนกรีตประกอบดวย ปูนซีเมนต มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียด น้ํา อากาศ และน้ํายาผสม
คอนกรีตเมื่อนําสวนผสมตางๆ มาผสมรวมกันจะมีช่ือเรียกเฉพาะดังนี้ 
 (1) ซีเมนตเพสต (Cement Paste) หมายถึง ปูนซีเมนตรวมตัวกับน้ํา และน้ํายาผสมคอนกรีต 
(น้ํายาผสมคอนกรีตจะมีหรือไมมีก็ได) 
 (2) มอรตา (Mortar) หมายถึง ซีเมนตเพสตรวมตัวกับทราย 
 (3) คอนกรีต (Concrete) หมายถึง มอรตาผสมกับหิน 

หนาที่และคุณสมบัติของสวนผสม 
 (1) ซีเมนตเพสต (Cement Paste)  
  ซีเมนตเพสต ในคอนกรีตเปนสารที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีระหวางปูนซีเมนตกับน้ําจน
ทําหนาท่ีประสานระหวางมวลรวม หลอลื่นคอนกรีตสดขณะเท โดยซีเมนตเพสตจะไปเคลือบหรือหุม
เม็ดทรายและกอนหินทั้งหมดใหยึดเกาะติดเขากันเปนกอนแข็ง และชวยปองกันการซึมผานของน้ํา 
คุณภาพของซีเมนตเพสต จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดังนี้ 
  - อัตราสวนน้ําตอซีเมนต (Water - Cement Ratio) 
  - คุณภาพและองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต 
  - ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น หมายถึง ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับ
เวลาอุณหภูมิ และความชื้น 
 (2) มวลรวม (Aggregate)  
  มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดเปนตัวแทรกประสานที่กระจายอยูท่ัวซีเมนตเพสต
ชวยใหคอนกรีตมีความคงทน ในเนื้อคอนกรีตมีมวลรวมอยูประมาณรอยละ 60 – 80 ของปริมาณทั้งหมด 
การเลือกใชมวลรวมมีความสําคัญอยางยิ่ง มวลรวมที่ดีตองมีความแข็งแรงทนทานไมขยายตัวมาก มี
เหลี่ยมมุมเพื่อชวยในการยึดเกาะกับซีเมนตเพสตไดดี คงทนตอปฏิกิริยาเคมี มีขนาดคละ (Gradation) ท่ีดี
ชวยใหคอนกรีตมีเนื้อแนน มีชองวางนอย 
 (3) น้ํา (Water)  
  น้ําเปนองคประกอบที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับปูนซีเมนต หลอลื่นให
คอนกรีตอยูในสภาวะเหลวสามารถเทได ปริมาณน้ําอาจตองใชมากกวาท่ีตองการในปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางสมบูรณ และใหคอนกรีตเหลวทํางานงาย แตจะทําใหคุณสมบัติการรับกําลัง
อัดนอยลงจึงควรใชน้ําในปริมาณพอเหมาะและเพิ่มเติมเทาที่จําเปน 
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 (4) น้ํายาผสมคอนกรีต (Admixture)  
  น้ํายาผสมคอนกรีตทําหนาท่ีปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตใหดี ข้ึน  เชน  เพิ่ม
ความสามารถในการเทได หนวงการกอตัว เพิ่มกําลังอัด หรือ ความทนทาน เพิ่มความตานทานการซึมน้ํา 
เปนตน การใชน้ํายาผสมคอนกรีตควรใชในอัตราที่เหมาะสมตามคําแนะนําของผูผลิตมิฉะนั้นจะ
กอใหเกิดผลเสียในทางตรงกันขาม 

ประเภทของคอนกรีต (Type of Concrete)  
 คอนกรีตท่ีใชในงานโครงสรางอาจแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ  
 (1) คอนกรีตลวน (Plain Concrete) หมายถึงคอนกรีตอยางเดียวลวนๆ ไมมีวัสดุเสริมแรงอื่น
ประกอบเปนคอนกรีตท่ีออกแบบใหรับแรงอัดเทานั้น 
 (2) คอนกรีตน้ําหนักเบา (Light – Weight Concrete) หมายถึง คอนกรีตท่ีใชมวลรวมเบาเปน
องคประกอบ 
 (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete) หมายถึง คอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมโดยที่เหล็ก
เสริมและคอนกรีตมีคุณสมบัติรวมกันในการตานทานแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนโครงสราง เชน 
รับแรงอัดและแรงดึงโดยคอนกรีตจะมีหนาท่ีรับแรงอัดและเหล็กเสริมรับแรงดึง ท้ังนี้เนื่องจากคอนกรีต
เปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติรับแรงดึงไดต่ํา (ประมาณรับแรงดึงไดต่ํากวาแรงอัด 8 ถึง 10 เทา) 
 (4) คอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) หมายถึง คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทําใหเกิดหนวย
แรงขึ้นภายในชิ้นสวนโครงสรางกอนโครงสรางนั้นจะรับแรงภายนอก (น้ําหนักบรรทุกใชงาน) โดยใหมีขนาด
และการกระจายของหนวยแรงภายในตามตองการที่จะหักลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน 

ขอแนะนําในการนําน้ํายาผสมคอนกรีต มาผสมงานคอนกรีต 
 (1) ตรวจสอบวาน้ํายาผสมคอนกรีตท่ีใชในการกอสรางถูกตองตรงตามขอกําหนดในแบบ
หรือรายการประกอบแบบหรือไม 
 (2) ตรวจสอบอัตราการใชน้ํายาผสมคอนกรีตเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต 
 (3) น้ํ ายาผสมคอนกรีต ท่ีใช ในการกอสร างตอง เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม มอก. 733 : สารเคมีผสมเพิ่มสําหรับคอนกรีต และไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   การกอสรางและควบคุมงานสะพาน 63 

การผสมคอนกรีต การลําเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต การทําใหคอนกรีตแนน และการบมคอนกรีต 
(Concrete Mixing , Handling , Placing ,Compacting and Curing)  
 คอนกรีตจะมีคุณสมบัติการรับกําลังท่ีดี หรือความทนทานที่ตองการตองข้ึนอยูกับวิธีการ
ผสมผสานการลําเลียง การเท และการทําใหคอนกรีตแนน ตลอดจนการบมคอนกรีต ถึงแมวาผูออกแบบ
จะมีการกําหนดสัดสวนผสมใหดีเพียงใด หากละเลยการปฏิบัติท่ีถูกตอง ก็จะไมไดคอนกรีตท่ีมีคุณภาพ
ตามตองการ 
 (1) การผสมคอนกรีต (Mixing)  
  - ตรวจสอบวาคอนกรีตท่ีใชในการกอสราง เปนตามที่กําหนดในแบบหรือรายการ
ประกอบแบบเปนคอนกรีต ค1, ค1-2, ค2, ค3 และ ค4 ตามขอกําหนด หากไมมีการกําหนดเปนอยางอื่น 
คอนกรีตท่ีใชใหใชชนิด ค2 
  - สวนผสมของคอนกรีตผูรับจางจะตองเปนผูทดลองทําสวนผสมขึ้นเองโดยวิศวกร
เปนผูควบคุมการทดลอง โดยการทดลองหาสวนผสมจะตองทําลวงหนากอนใชงานคอนกรีตจริง 
  - ปูนซีเมนตใชไมนอยกวาท่ีกําหนด ตามตารางที่ 4-8 
  - อัตราสวนผสมและขนาดของมวลรวมตองเหมาะสม กับประเภทของโครงสราง
และรับกําลังไดตามขอกําหนด 
  - ปริมาณน้ําใหมีนอยท่ีสุด เพื่อใหคอนกรีตมีความขนเหลวพอเหมาะไมเหลวเกินไป 
และมีความสามารถเทได (Workability) 
  - ความสามารถในการเทไดของคอนกรีตจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา คือจะเพิ่มข้ึนเมื่อ
ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน ดังนั้นชวงการยุบที่เหมาะสมสําหรับงานตางๆ เปนตามตารางที่ 4-9 
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ตารางที่ 4-8 ชนิดของคอนกรตีและคาแรงอัดประลัยตํ่าสุด 

แรงอัดประลัยตํ่าสุดของแทงคอนกรีตมาตรฐานที่ 
อายุ 28 วัน (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) ชนิดของคอนกรีต 

จํานวนปูนซีเมนตที่ใช
ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม. 
ตองไมนอยกวา 

(กิโลกรัม) 
ลูกบาศก 

15 x 15 x 15 ซม. 
ทรงกระบอก 
15 x 30 ซม. 

ค 1 290 180 145 
ค 1-2 300 210 175 
ค 2 320 240 200 
ค 3 350 300 250 
ค 4 400 420 350 

ตารางที่ 4-9 คาการยุบตัวของคอนกรีตกับประเภทของงาน 

คาความยุบตัว ประเภทของงาน 
คาสูงสุด คาตํ่าสุด 

งานฐานรากกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.0 2.0 
งานฐานรากคอนกรีตไมเสริมเหล็กงาน
กอสรางใตน้ํา 

8.0 2.0 

งานพื้นคานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 10.0 2.0 
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 10.0 2.0 
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 8.0 2.0 
งานคอนกรีตขนาดใหญ 5.0 2.0 

 
  - การปอนวัตถุดิบลงเครื่องผสม จะเริ่มจากการใสทรายกอน ตามดวยหินบางสวน 
ปูนซีเมนตและน้ํา และใสหินที่เหลือลงไปสุดทาย เพื่อจะทําใหมอรตาท่ีจับกันอยูแตกตัวออก 
  - เวลาการผสม (Mixing Time) สําหรับเครื่องผสมที่มีความจุ 1 ลูกบาศกเมตร หรือ
นอยกวาตองใชเวลาผสมนานอยางนอย 1 นาที 30 วินาที และใหเพิ่มระยะเวลาผสม 15 วินาที ทุกๆ ความ
จุท่ีเพิ่มข้ึน 0.5 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร 
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  - ในกรณีท่ีใช เวลาผสมนานน้ําจะระเหยออกจากคอนกรีต ทําใหคอนกรีตมี
ความสามารถเทไดลดลง การเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อใหคาความสามารถเทไดเหมือนเดิมท่ีเรียกวา Re – 
Tempering จะทําใหกําลังอัดต่ําลงและมีการหดตัว (Shrinkage) เพิ่มข้ึน โดยผลเสียนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําท่ีใสเขาไป จึงควรดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
 (2) การลําเลียงคอนกรีต และการเทคอนกรีต (Handling and Placing) 
  - ตรวจสอบดูแบบหลอ และการวางเหล็กเสริมวา มั่นคงและถูกตองตามแบบ 
หรือรายการกอสราง พรอมท้ังทําความสะอาดแบบใหปราศจากเศษวัสดุตกคาง อุดรอยรั่วตางๆ เพื่อมิให
น้ําปูนไหลออก เสร็จเรียบรอยแลวจึงทําการเทคอนกรีต 
  - การลําเลียงคอนกรีตและการเทคอนกรีต ตองทําดวยความระมัดระวังไมให
คอนกรีตท่ีสม่ําเสมอเกิดการแยกตัวกอนลงแบบ 
  - คอนกรีตท่ีผสมเสร็จแลวตองรีบนําไปเทในแบบโดยเร็ว กอนที่คอนกรีตจะแข็งตัว 
(ไมควรเกิน 30 นาที) และตองระมัดระวังไมใหเกิดการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมไปจากตําแหนงเดิม
ขณะเท 
  - ในกรณีที่ไมสามารถเทคอนกรีตใหเสร็จไดมีความจําเปนตองหยุดงาน ถาหาก
เทคอนกรีตในโครงสรางสวนหนึ่งสวนใดไมเสร็จในรวดเดียวแลว การหยุดเทคอนกรีตตองเปนไปตามที่
วิศวกรผูควบคุมงานของผูวาจางกําหนดหรือตามตําแหนง ดังนี้ 
   - สําหรับเสาที่ระดับไมเกิน 7.5 เซนติเมตร ต่ําจากทองคานหัวเสา 
   - สําหรับคานที่กลางคาน โดยรอยหยุดตองเปนแนวตั้งฉากกับทองคาน 
   - สําหรับพื้นที่กลางแผนพื้น โดยรอยหยุดตองเปนแนวตั้งฉากกับทองพื้น 
  - เมื่อจะเทคอนกรีตตอใหทําผิวคอนกรีตใหหยาบ ตามวิธีที่ไดรับการรับรองแลว
จนเห็นเม็ดหินโผลโดยตลอดปราศจากฝาน้ําปูนหรือเศษหิน ปูน ทราย ท่ีหลุดรวง ลางผิวท่ีหยาบนั้นดวย
น้ําสะอาดทันทีกอนเทคอนกรีตใหมใหพรมน้ําท่ีผิวคอนกรีตใหช้ืนแตไมเปยกโชก 
  - หามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตก เวนแตจะมีวิธีปองกัน 
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รูปที่ 4-6 การเทคอนกรีตพื้นสะพาน 

 
 (3) การทําใหคอนกรีตแนนตัว (Compacting Concrete) 
  - ตรวจสอบการทําใหคอนกรีตแนนตัวดวยวิธีการท่ีถูกตอง โดยใหคอนกรีตไหล
เขาถึงทุกซอกทุกมุม และหุมเหล็กเสริมโดยตลอด 
  - การทําคอนกรีตใหแนนดวยเครื่องมือ หรือ การใชเครื่องมือสั่นสะเทือนใหเปนไป
ตามชนิดขนาดและความเหมาะสมของงาน โดยตองระมัดระวังอยาทําใหแบบหลอเสียรูป เหล็กเสริม
เคลื่อนที่ผิดตําแหนง และคอนกรีตเกิดการแตกตัว 
  - เมื่อใชเครื่องสั่นสะเทือนชนิดจุม เพื่อใหคอนกรีตแนนตัวควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   - ใหจุมปลายขึ้นลงตรงๆ ชาๆ การจุมตองจุมจนสุดคอนกรีตท่ีเทใหมและเลย
เขาไปในชั้นใตเล็กนอย 
   - ใหจุมหัวสั่นสะเทือนเปนจุดๆ ระยะหางตั้งแต 45 – 75 เซนติเมตร โดยใช
เวลาจุมนาน 5 – 15 วินาที 
   - การถอนหัวสั่นสะเทือนขึ้น ใหถอนขึ้นชาๆ ประมาณ 7.5 เซนติเมตรตอ
วินาที 
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   - ในการจุมหัวสั่นสะเทือนตองระวังอยาใหหัวสะเทือนถูกแบบหลอและ
เหล็กเสริมเพราะจะทําใหแบบหลอเสียรูป หรือ เหล็กเสริมเคลื่อนที่ผิดตําแหนงได 
   - หามจุมหัวสั่นสะเทือนทิ้งไวนานเกินไป หรือจุมซ้ําท่ีบริเวณเดียวกันเพราะ
จะทําใหคอนกรีตเกิดการแยกตัว และหามใชเกลี่ยหรือดันคอนกรีต 
 (4) การบมคอนกรีต (Curing) 
  - ตรวจสอบขอกําหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบวากําหนดใหบมคอนกรีต
ดวยวิธีใดและหากไมไดกําหนดไวใหปรึกษากับวิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูวาจาง 
  - เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแลวในระหวางคอนกรีตยังไมแข็งตัว ตองปกคลุมมิใหถูก
แสงแดดและกระแสลมรอน และมิใหคอนกรีตไดรับความสะเทือน และเมื่อพนระยะเวลา 24 ช่ัวโมงหรือ
เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวตองจัดการบมคอนกรีตตามกรรมวิธีและระยะเวลาตามขอกําหนดในแบบหรือ
รายการประกอบแบบในทันที 
  - การใชน้ํายาบมคอนกรีต ตองตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิตโดย
เครงครัด 
 

 
รูปที่ 4-7 การบมคอนกรีตโดยใชกระสอบหรือพลาสติก 
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การแตงผิวคอนกรีต 
 จุดประสงคเพื่อใหเกิดความสวยงามและเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด มีหลักการดังนี้ 

(1) เมื่อถอดแบบออกแลว ถาเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเปนรูพรุนหรือขรุขระ หรือมีรูปรางผิด
ไปจากแบบที่ตองการกอนที่จะดําเนินการตอไป ใหแจงตอวิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูรับจาง
ตรวจสอบพิจารณาเสียกอน 

(2) เมื่อตองการจะฉาบปูนกับผิวหนาคอนกรีตใหกะเทาะผิวคอนกรีตใหขรุขระ ราดน้ําให
ช้ืนแลวจึงฉาบปูน เมื่อฉาบปูนเสร็จแลวใหมีการปองกันผิวหนาแหงเปนเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 3 วัน 

(3) ตรวจสอบการแตงผิวคอนกรีตใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบหรือรายการกอสราง
แบบหลอมีความสําคัญในการกําหนดรูปราง รูปทรง ของงานกอสราง แบบหลอท่ีดีจะทําใหงานกอสราง
เปนไปอยางมีคุณภาพ มีหลักตรวจสอบทั่วไปดังนี้ 

- ตรวจสอบวัสดุที่ใชแบบหลอ ตองทําจากวัสดุที่แข็งแรง ไมผุ ไมบิดงอ เชน 
เหล็ก ไม 

- ตรวจสอบการประกอบแบบหลอ ตองเขาแบบใหสนิทเพื่อกันน้ําปูนรั่ว ผิวดานใน
ของแบบหลอตองเรียบและสะอาดกอนการเทคอนกรีต 

- ตรวจสอบลักษณะรูปรางของแบบหลอ ตองเปนไปตามรูปแบบกอสราง 

 
รูปที่ 4-8 การตรวจสอบแบบหลอคอนกรีตใหอยูตามแบบกอสราง 
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  - ตรวจสอบแบบหลอและนั่งรานตองมั่นคงแข็งแรงเพียงพอตอการรับน้ําหนัก
คอนกรีต และแรงสั่นสะเทือนจากการทําใหคอนกรีตแนนตัวโดยแบบหลอไมทรุดหรือแอนตัวจนเสีย
ระดับหรือแนวแบบหลอจะถอดไมไดจนกวาจะครบกําหนดเวลา การถอดแบบตองไมใหคอนกรีตไดรับ
การกระทบกระเทือนและใหถือกําหนดเวลาการถอดแบบดังนี้ 
   - แบบขางคาน กําแพง ฐานราก 2 วัน 
   - แบบขางเสา 3 วัน 
   - แบบลางรองรับพื้น – คาน 14 วัน 
    และเมื่อถอดแลวใหคํ้ายันตามจุดตางๆ ท่ีเหมาะสมไวอีก 14 วัน 
   - ยกเวนในกรณีท่ีใชปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดใหแรงสูงเร็ว (ปอรตแลนด
ประเภท 3) ใหถอดแบบไดท้ังหมดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน 
  - ตรวจสอบแบบหลอท่ีรื้อออกแลว กอนที่จะนํากลับมาใชใหมจะตองทําความ
สะอาด และตกแตงใหเรียบรอยอยูในสภาพดีดังเดิมกอนจึงจะนํามาใชอีกได 
  - พื้นผิวสะพานจะตองมีลักษณะที่เหมาะสมในการรับคาสัมประสิทธิ์ความฝด 

ระยะหุมคอนกรีต 
 ระยะหุมของคอนกรีตตองเปนไปตามขอกําหนดในแบบหรือรายการกอสราง หากไมได
กําหนดไวใหใชระยะหุมคอนกรีตจากผิวดานในแบบหลอถึงผิวนอกเหล็กเสริมดังตอไปนี้ 
 - พื้น  1.5 เซนติเมตร 
 - เสาและคาน  2.5 เซนติเมตร 
 - เสาตอมอ 4.0 เซนติเมตร 
 - ฐานราก 5.0 เซนติเมตร 
 ในกรณีท่ีสัมผัสดินเค็มหรือน้ําเค็มใหเพิ่มสวนหุมคอนกรีตอีก 2.0 เซนติเมตร 

การเก็บตัวอยางและพิจารณาผลการทดสอบ 
 (1) การเก็บตัวอยางและผลการทดสอบคอนกรีต 

(1.1) เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม ผูรับจาง
ตองจัดหาแบบเหล็กมาตรฐานมาหลอตัวอยางคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร หรือทรงกระบอก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร แลวเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานนั้นๆ ตอ
หนาผูควบคุมงานของผูวาจาง แลวนําไปเก็บบํารุงรักษา 
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(1.2) การเก็บตัวอยางคอนกรีตท่ีจะทดสอบใหเก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีตและ
อยางนอย ตองเก็บ 3 กอน เพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน โดยใชวิธีการเก็บ ดังนี้ 

- เก็บเมื่อหลอคอนกรีตแตละสวนของโครงสราง เชน ฐานราก เสา คาน และ
พื้นที่ 

- เก็บทุกครั้งท่ีมีการเทคอนกรีตทุกๆ 50 ลูกบาศกเมตร  และเศษของ  50 
ลูกบาศกเมตร 

- เก็บทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแหลงทรายหรือหินกรวด 
(1.3) สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บตัวอยางใหเก็บท่ี

ปากกลางและกนโม จํานวนตัวอยางใหเปนไปตามขอ (1.2) 
(1.4) กําลังอัดของแทงคอนกรีตแตละกอนตองไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในตารางที่ 4-8 ถา

กอนใดกอนหนึ่งมีกําลังอัดต่ํากวาท่ีกําหนดไวในตารางที่ 4-8 แลวกําลังอัดเฉลี่ยของท้ัง 3 กอนนั้น ตองมี
สูงกวาท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 5 และผลตางของกําลังอัดของกอนที่มีกําลังอัดต่ําสุดกับคาท่ี
กําหนดไวตองไมเกินรอยละ 10 ของคาท่ีกําหนดไว 

(1.5) ในการทดสอบคาของกําลังคอนกรีตท่ีอายุ 7 วัน คากําลังอัดของแตละกอนตอง
ไมนอยกวารอยละ 70 ของคาท่ีกําหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน อยางไรก็ตามการพิจารณาตัดสินกําลัง
คอนกรีตข้ันสุดทาย ถือเมื่อกอนคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน เปนเกณฑ 

(1.6) หากปรากฏวาคาแรงอัดประลัยของผลการทดสอบดังกลาวไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอ (1.4) ผูรับจางตองสกัดหรือรื้อสวนที่เทคอนกรีตแลวนั้นออกเสียแลวจัดการหลอใหม
โดยใชคอนกรีตท่ีมีคุณภาพไดแรงอัดประลัยไมต่ํากวาท่ีกําหนดในขอ (1.4) หรือผูรับจางจะใชวิธี
ตรวจสอบที่ผูวาจางเห็นชอบ ความเสียหายหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการหลอคอนกรีตใหม
หรือการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางสวนนั้นๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
จะคิดมูลคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได 
  (1.7) การทดสอบหาคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตมาตรฐานนั้น ผูรับจางตอง
สงมาใหผูวาจางหรือสวนราชการอื่นใด หรือที่ผูแทนของผูรับจางสามารถรวมทําการทดสอบได
เปนผูทดสอบคาใชจายในการนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
 (2) การเก็บตัวอยางและผลการทดสอบเหล็กเสน 

(2.1) ผูรับจางตองตัดเหล็กทุกๆ ขนาด แตละขนาดยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อ
ทําการทดสอบ 
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(2.2) การเก็บตัวอยางใหเก็บหนึ่งตัวอยางจากเหล็กเสนเสนหนึ่งตอจํานวนเหล็กเสน
ทุกๆ 100เสน หรือเศษของ 100 เสน จํานวนตัวอยางแตละขนาดที่สงมาทดสอบในแตละชุดจะตองไม
นอยกวา 5 ตัวอยาง 

(2.3) การเก็บตัวอยาง ตองเก็บจากกองเหล็กเสนตอหนาผูควบคุมงานของผูวาจาง 
(2.4) เมื่อเก็บตัวอยางแลวผูรับจางตองนําสงมายังผูวาจางเพื่อทําการทดสอบทั้งนี้ผู

วาจางอาจแจงใหนําไปทดสอบที่หนวยราชการอื่นที่ผูวาจางเช่ือถือก็ได คาใชจายในการทดสอบผูรับจาง
ตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น ในกรณีท่ีไมผานการทดสอบใหทําเครื่องหมายและนําออกไปนอกสถานที่
กอสรางโดยทันที 

(2.5) หากปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้น ไมเปนไปตามขอกําหนดให
ถือวาเหล็กเสริมคอนกรีตชุดนั้นใชไมได 

(2.6) ไมอนุญาตใหนําเหล็กเกาท่ีใชแลว หรือ เหล็กที่เปนสนิมมาใชในงานกอสราง
หากตรวจพบใหนําออกนอกบริเวณพื้นที่กอสรางโดยทันที 
 7.1 งานกอสรางหลัก-งานสะพาน 
  การควบคุมข้ันตอนการผลิตเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพเพียงใด ผูควบคุมงาน
หรือวิศวกรผูเกี่ยวของตองทราบและเขาใจกรรมวิธีการทดสอบ มาตรฐานและเกณฑการยอมรับถึง
คุณสมบัติตางๆ ของวัสดุ ในการกอสรางสะพานมีวัสดุตางๆ ท่ีตองควบคุมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวางานที่
ไดออกมาจะมีคุณภาพดังนี้ 
  7.1.1 งานเสาเข็มตอก หรือ งานเสาเข็มเจาะ  
   การเตรียมงานกอนเร่ิมงานกอสรางตองตรวจสอบ 

(1) แบบ และเอกสารสัญญาจาง 
(2) กรรมสิทธิ์ท่ีดิน และระบบสาธารณูปโภค 
(3) หมุดพยาน และหมุดหลักฐาน 
(4) ตําแหนง และแนวของสะพาน และเชิงลาด 
(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพของลําน้ําในบริเวณกอสราง 
(6) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(7) การตรวจแผนงานการกอสรางของผูรับจาง 
(8) การตรวจสอบแบบกอสราง เปรียบเทียบกับพื้นที่กอสราง 
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(9) การตรวจสอบปริมาณงานที่ระบุไวในใบปริมาณงาน และราคากอสรางกับ
แบบกอสราง 

(10) การจัดเตรียมเอกสารรายงาน และแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการควบคุม 
(11) การจัดเตรียมสํานักงานชั่วคราวควบคุมการกอสราง บอรดตางๆ สําหรับการ

ปฏิบัติงาน เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณอื่นๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานกอสราง 
(12) ปายช่ือโครงการ 

   การสํารวจเพ่ือการกอสราง 
   เปนการสํารวจบนพื้นระบบ  (PLANE SURVEYING) งานในขั้นนี้ เปนการ
ตรวจสอบดังนี้ 

(1) การตรวจหาหมุดหลักฐานบังคับท้ังแนวราบ และแนวดิ่ง 
(2) การตรวจสอบแนวทางที่จะทําการกอสราง และหมุดหมายพยานเพิ่มเติม 
(3) การตรวจสอบคาระดับของหมุดระดับพรอมทําหมุดระดับชั่วคราว 
(4) การใหแนวถนนตอเชื่อมสะพานทั้ง 2 ฝง เพื่อทําการ CLEARING ในการ

กอสรางถนนตามแบบกอสราง และเพื่อการขนสงวัสดุ – อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
   การวางแนวศูนยกลางและการวางแนวฉากสะพานดวยกลอง THEODOLITE 
   การวางแนวศูนยกลางและวางแนวฉากสะพาน ในตอนเริ่มตนกอสรางจําเปนตอง
ทําใหละเอียด และถูกตอง เพราะแนวศูนยกลางกับแนวฉากนี้ จะใชอางอิงในการกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ตําแหนงเสาเข็ม (เพื่อกอสรางนั่งราน และคอกสําหรับตําแหนงเสาเข็ม
แตละตน) 

(2) ตําแหนงฐานราก 
(3) ตําแหนงตอมอ 
(4) ตําแหนงโครงสรางสวนอื่นๆ 

   การตรวจสอบคาระดับ BM และการทําระดับ TBM 
   ในการกอสรางจะกําหนดคาระดับ และตําแหนงหมุดระดับมาใหผูควบคุมงาน
โดย ผูควบคุมงานจะตองทําการตรวจสอบวาหมุดระดับตัวใดบางที่ถูกทําลาย และจะตองบันทึกหมาย
เหตุไวใหชัดเจน เพื่อเปนการปองกันไมใหนําคาระดับของหมุดนั้นไปใช เมื่อพบหมุดระดับแลวใหทํา
การตรวจสอบคาระดับของหมุดเหลานั้นในขณะเดียวกันก็ทําหมุดระดับชั่วคราวข้ึนเปนระยะๆ 
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   ถาพบหมุดระดับตัวใดอยูในบริเวณที่จะทําการกอสรางจะตองยายหมุดเหลานั้น
ออกไปใหพนบริเวณ โดยการถายระดับ และตรวจสอบใหถูกตองกอนที่จะถูกทําลาย ตําแหนงของหมุด
ระดับ และหมุดระดับช่ัวคราว จะตองทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนในสนามเพื่อปองกันไมใหถูกทําลาย
ไปในขณะกอสราง 

  
รูปที่ 4-9 การควบคุมงานเสาเข็มสะพาน 

 
   เสาเข็มตอก 
   ในงานกอสรางทั่วไปเสาเข็มท่ีใชจะเปนเสาเข็มคอนกรีตหลอสําเร็จ ซึ่งอาจจะ
หลอท่ีโรงงานกอน หรือหลอเสาเข็มท่ีบริเวณกอสรางเลยก็ได เสาเข็มคอนกรีตหลอสําเร็จรูปมีอยูดวยกัน 
2 ชนิด คือ 

(1) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(2) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

   โดยท่ัวไปเสาเข็มจะตองตอกลงไปในดินไมนอยกวา 3.00 ม. (ในกรณีท่ีเปนช้ัน
ดินแข็ง หรือช้ันกรวดที่แนน) และไมนอยกวา 6.00 ม. (กรณีท่ีเปนช้ันดินออน หรือช้ันกรวดที่ไมแนน) 
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   ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มสามารถคํานวณได โดยการเจาะ
สํารวจชั้นดิน เพื่อหาคุณสมบัติของดินในชั้นตางๆ หรือใชวิธีทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนัก
ของเสาเข็ม (STATIC COMPRESSIVE LOAD) อยางไรก็ตาม ความสามารถในการรับน้ําหนักของ
เสาเข็มควรจะคํานึงถึงองคประกอบดังนี้ 

(1) ความแตกตางกันของ ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มตนเดี่ยว
กับเสาเข็มกลุม 

(2) ความสามารถในการรับน้ําหนัก ของชั้นดินใตปลายเสาเข็ม 
(3) ผลกระทบเนื่องจากการตอกเสาเข็มตออาคารโครงสรางขางเคียง 
(4) การกัดเซาะของน้ํา และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
(5) การทรุดตัวของชั้นดิน เนื่องจากการถายน้ําหนัก 
(6) ในกรณีท่ีบางสวนของเสาเข็มอยูในอากาศ ในน้ํา หรือในดินที่ไมสามารถ

ตานทานแรงทางดานขางได สิ่งท่ีจะตองพิจารณาถึงคือ ความยาวเสาเข็ม และการเกิด BUCKING ของ
เสาเข็ม 

(7) กรณีท่ีเปน POINT – BEARING PILES ปลายเสาเข็มท่ีอยูในชั้นดินแข็ง
จะตองเปนชั้นดินแข็งท่ีมีความหนาของชั้นดินเพียงพอที่จะสามารถรับน้ําหนักได ไมควรใหปลายเสาเข็ม
อยูในชั้นดินแข็งท่ีมีความหนาของชั้นบางๆ และใตช้ันดินแข็งนั้นเปนดินออน 

(8) เสาเข็มท่ีตอกทะลุช้ันดินออนลงไปสูช้ันดินแข็ง ปลายเสาเข็มท่ีอยูในชั้นดิน
แข็งจะตองมีระยะเพียงพอ ท่ีจะทําใหปลายเสาเข็มนั้นมั่นคง ไมสามารถจะเคลื่อนตัวไปมาในแนวราบได 
   ปนจั่น (PILE RIG) เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการตอกเสาเข็ม ปจจุบันปนจั่นที่
นิยมใช คือ DROP HAMMERS เปนปนจั่นที่นิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากใชงายมีราคาถูก การดูแล
รักษาไมตองเขมงวดมากนัก ประกอบดวยลูกตุมเหล็กที่มีลวดสลิงสําหรับยกลูกตุม มีตะเกียบปนจั่นเปน
ตัวบังคับใหลูกตุมตกลงมาในแนวเดียวกับเสาเข็ม (พลังงานที่ใชในการตอกเสาเข็มไดจากการที่กวานยก
ลูกตุมข้ึนใหสูงจากหัวเสาเข็มตามที่คํานวณไว แลวปลอยใหลูกตุมตกลงตามรางตะเกียบ โดยน้ําหนักของ
ลูกตุมเองจนกระทบหัวเสาเข็ม) 
   การตอกเสาเข็มโดยใชนั่งรานในพื้นที่ๆ สภาพทองน้ํามีความลึกไมมาก และ
สภาพดินใตทองน้ํามีความสามารถรับน้ําหนักไดดีก็จะอาศัยนั่งรานซึ่งเปนวิธีท่ีทําไดงายไมตองใช
เทคนิคมาก และมีราคาถูก เมื่อเทียบกับวิธีอื่น สวนการตอกเสาเข็มโดยใชโปะ สภาพพื้นที่บางแหงไม
เอื้ออํานวยตอการตอกเสาเข็มโดยใชนั่งราน เชน สภาพทองน้ํามีความลึกมาก หรือสภาพทองน้ําเปนดิน
เลน ซึ่งสภาพเชนนี้ การทํานั่งรานจะไมแข็งแรงเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
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   การตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการตอกเสาเข็มคอนกรีต 
(1) ปนจั่นที่นํามาใชในการตอกเสาเข็มตองมั่นคงแข็งแรง และมีความกวางของ

ฐานปนจั่นพอท่ีจะมีการทรงตัวไดดีเมื่อยกเสาเข็มข้ึนตั้ง 
(2) ช้ันสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวปนจั่นตองไมคดงอ หรือแตกราว 
(3) ตะเกียบคูหนาของปนจั่นตองเปนเสนตรงไมหลวมคลอน 
(4) เครื่องยนตท่ีใชบนปนจั่นตองมีสภาพสมบูรณใหกําลังไดโดยสม่ําเสมอ หาม

ลอครัทช และที่หามการคลายตัวของลวดสลิงตองอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย 
(5) ลวดสลิงตองมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของน้ําหนักเสาเข็ม และตุมท่ียกไม

สึกหรอจนสอใหเห็นวาจะเกิดอันตรายไดโดยงาย 
(6) หมวก ครอบหัวเสาเข็มในการตอกตองมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็มคือไม

โตกวาหัวเสาเข็มเกิน 1 ซม. 
(7) ภายในหมวกใหใชไมเนื้อออนรองหัวเสาเข็มไดหนาไมเกิน 3 ซม. และเมื่อ

ไมรองในหมวกแตกยุยจนทําใหประสิทธิภาพของการตอกลดลงตองเปลี่ยนไมรองใหม 
(8) หมวกเหล็กจะตองมีท่ีบังคับตะเกียบ 
(9) ตุมท่ีใชตอกเสาเข็มตองมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 70 ของน้ําหนักเสาเข็ม 

แตตองหนักไมนอยกวา 3 เมตริกตัน หรือตามแบบกําหนด 
(10) แทนสําหรับหอยลูกดิ่งจํานวน  2 แทน ใชสําหรับตั้งเปนแนวฉากกับ

ตําแหนงเสาเข็ม เพื่อเล็งดิ่งท่ีของเสาเข็มท้ัง 2 ดาน กอนการตอกเสาเข็ม 
   การควบคุมการตอกเสาเข็ม การตรวจสอบเสาเข็มกอนตอกเพื่อใหไดผลงานที่
ออกมามีคุณภาพดี ผูควบคุมงานจะมีการตรวจสอบสิ่งตางๆ เหลานี้กอนในขณะที่ตอกเสาเข็ม 

• เสาเข็มตองมีเนื้อคอนกรีตท่ีแนนสม่ําเสมอไมมีรอยพรุนหรือรอยแตกซึ่งลึกถึง
เหล็กเสริม 

• เสาเข็มจะตองไมมีรอยราวตอเนื่องกันเกิน ½ ของเสนรอบรูป และรอยราวท่ี
เกิดข้ึนตองทํามุม 80 - 90 องศากับแนวแกนสะเทิน โดยรอยราวแตละรอยที่เกิดข้ึน
ตองหางกันเกิน 500 มม. 

• รอยราวท่ีเกิดข้ึน ณ ตําแหนงใดๆ จะตองมีความกวางไมเกิน 0.2 มม. 
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• เสาเข็มจะตองแสดงตําแหนงของจุดยกไวใหชัดแจง ถาออกแบบใหยกเปนจุดให
ทําเครื่องหมายหรือทําเปนรูรอยหรือท่ีจับยึดสําหรับยกไว ถาออกแบบใหยกโดย
วิธีอื่น ตองแสดงวิธีการยกไวดวย 

• เมื่อวางตามตําแหนงท่ีจุดรองรับที่คํานวณไวจะตองมีการโกงตัว ไมเกิน 1/360 
• หนาตัดของหัวเสาเข็มตองตั้งไดฉากกับแนวแกนของเสาเข็ม และที่หัวเสาเข็มตองไม

มีเหล็กเสริมโผลยื่นออกมา 
• ครอบหัวเสาเข็มตองมีขนาดใหญกวาหัวเสาเข็มเล็กนอยและมีหมอนไมหนุนอยูท้ัง

ภายในภายนอก 
• ปนจั่นและเสาเข็มจะตองอยูในแนวเดียวกันและขนานกันทั้งนี้เพื่อใหลูกตุม

กระทบหัวเสาเข็มไดเต็มหนา และเปนการปองกันเสาเข็มสะบัด หรือสั่นในขณะ
ตอก ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเสาเข็มหักหรือหนีศูนยได 

• ขณะที่ทําการตอกหากเสาเข็มเกิดอาการสั่นสะบัด ลูกตุมท่ีตอกเดงข้ึนโดยที่เสาเข็ม
ไมจมลงไปหรือหัวเสาเข็มแตกทั้งๆ ท่ีทําการตอกตามปกติจะตองหยุดทําการตอก
ทันที และทําการตรวจสอบวาสาเหตุมาจากอะไร 

• ตองทําการหยุดตอกเมื่อมีขอบงช้ีวาเสาเข็มตอกไดถึงระดับที่สามารถรับน้ําหนัก
ไดแลว 

• สิ่งท่ีบงช้ีวาเสาเข็มท่ีทําการตอกชํารุดเสียหายก็คือ เสาเข็มจะมีการทรุดตัวเพิ่มข้ึน
ผิดปกติ ในขณะที่ตอกตามปกติท้ังๆ ท่ีลักษณะของชั้นดินไมมีขอบงบอกวาจะเปน
เชนนั้น และหัวเสาเข็มมีการหนีศูนยมาก 

• การตอกเสาเข็มกลุม ควรจะตอกจากตนกลางของกลุมออกไปหาตนริม 
   การรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน มักพิจารณา
การรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยอาศัยการทดสอบดวยน้ําหนักบรรทุกหรือพิจารณาจากผลการเจาะ
สํารวจชั้นดิน ในบางครั้งก็นําขอมูลจากทั้งสองกรณีมาพิจารณารวมกัน ในกรณีท่ีไมมีการทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเกณฑในการตัดสินวาเสาเข็มสามารถรับน้ําหนักตามที่ระบุ
ในแบบไดหรือไม โดยอาศัยวิธีนําคาเฉลี่ยการทรุดตัวจากการตอก 10 ครั้งสุดทายมาคํานวณ ขอกําหนด
มาตรฐานสําหรับงานกอสรางเสาเข็มตอกของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ไดกําหนดสูตรการตอก
เสาเข็ม และสวนปลอดภัยท่ีใชกับแตละสูตร ดังนี้ 
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Hiley’s Fomula 
Qu = (nWhZ) / (S + C/2) 
Qa = Qu/Fs 
Qu = คาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 
Qa = คาน้ําหนักบรรทุกใชงานที่ยอมได 
F.S = คาสวนปลอดภัยแนะนําใหใชเทากับ 4 
N = Efficiency = (W+Pr2) / (W+P) 
W = น้ําหนักของลูกตุมเปนตัน 
P = น้ําหนักของเสาเข็มเปนตัน 
r = Coefficient of restitution = 0.25 
  ในกรณีท่ีเสาเข็มคอนกรีตถูกตอกดวยลูกตุมปลอยรองดวยกระสอบ 
h = ระยะยกลูกตุมสูงจากหัวเสาเข็มเปน ซม. 
Z = Equipment loss Factor 
 = 1.0 สําหรับ Falling hammer 
 = 0.80 สําหรับ Drop hammer with Friction winch 
S = ระยะที่เสาเข็มจมเปนเซนติเมตร โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก 
  10 ครั้งสุดทาย 
C = Temporary Compression = C1 + C2 + C3 
C1 = การยุบตัวของกระสอบรองหัวเสาเข็มหนา L2 (ม.) 
 = 1.8 Qu L2 / A 
C2 = การยุบตัวของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยาว L (ม.) 
 = 0.72 QuL / A 
C3 = การยุบตัวของดินใตรอบเสาเข็ม 
 = 3.60 Qu / A 
A = พื้นท ี่หนาตัดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเปนตารางเซนติเมตร 

Janbu’s Fomula 
Qu = Wh/ Ku S 
Qu = Qu / F.S 
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Ku = Cd [ 1 + )/(1 Cdλ+ ] 
Cd = 0.75 + 0.15 P / W 
λ = (Whl) / AE s2 

F.S = คาสวนปลอดภัยแนะนําใหใชเทากับ 3 
W = น้ําหนักของลูกตุมเปนตัน 
h = ระยะยกของลูกตุมจากหัวเสาเข็มเปน ซม. 
A = พื้นที่หนาตัดของเสาเข็ม 
E = พิกัด (Modulus of elasticity) เปน ตัน/ซม. 
L = ความยาวเสาเข็มเปน ซม. 
S = ระยะที่เสาเข็มจมเปนเซนติเมตร โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก 
  10 ครั้งสุดทาย 
P = น้ําหนักของเสาเข็มเปนตน 

   ผลของการตอกเสาเข็ม การตอกเสาเข็มทําใหเกิดการสั่นสะเทือนในดิน คลื่นของ
การสั่นสะเทือนจะมีหลายรูปแบบ ผลของการตอกเสาเข็มทําให 

(1) ในบริเวณที่เปนทรายรวนหรือดินทรายหลวมๆ จะทําใหพื้นดินบริเวณที่
ตอกเสาเข็มทรุดตัวลง เนื่องจากทรายหรือดินเกิดการแนนตัว แตถาตอกในพื้นที่ท่ีเปนพื้นทรายแนนกลับ
ทําใหทรายหลวมตัวข้ึนเมื่อเปนเชนนี้ประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของเสาเข็มกลุมลดลง 

(2) ในบริเวณที่เปนดินเหนียว ดินอาจปูดขึ้นมาได การแทนที่ดินของเสาเข็ม
มีผลทําใหเกิดการเลื่อนตัวของดินไปดันสิ่งกอสรางบริเวณขางเคียงใหไดรับความเสียหาย 

(3) แรงสั่นสะเทือนของการตอกเสาเข็มท่ีเกิดข้ึน ทําใหกําลังของดินเสียไป
ประมาณ 28%  

(4) ระยะที่กระทบกระเทือนนั้นหางจากผิวเสาเข็มเทากับระยะเสนผาน
ศูนยกลางของเสาเข็ม 

(5) กําลังของดินที่เสียไปจะกลับคืนมาหลังจากการตอกไปแลว 14 วัน 
งานเสาเข็มเจาะ 
ข้ันตอนการทําเสาเข็มเจาะ 
(1) กดปลอกเหล็กในชั้นดินออน เมื่อไดตําแหนงเสาเข็มเจาะที่ถูกตองตามแบบ

แลว จะตองกดปลอกเหล็กลงไปตลอดชั้นดินออนเพื่อปองกันรูเจาะเปนคอคอด อีกทั้งเปนการปองกันน้ํา
และการพังของรูเจาะ สําหรับในกรุงเทพฯ จะใชปลอกเหล็กยาวประมาณ 12-15 เมตร 
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(2) หลังจากกดปลอกเหล็กเสร็จเรียบรอยแลวจึงเริ่มเจาะรูเสาเข็ม โดยปกติจะ
ใชหัวเจาะแบบสวานเจาะเพื่อเอาดินขึ้นตลอดความยาวที่ฝงปลอกเหล็กไวซึ่งสามารถทํางานเจาะดินได
คอนขางรวดเร็ว เมื่อพบน้ําในรูเจาะ และลักษณะชั้นดินมีทรายรวมอยูเปนจํานวนมากขึ้นจะตองเปลี่ยน
หัวเจาะเปนแบบถัง เพื่อใหสามารถเก็บดินที่เจาะขึ้นมาได ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะตองเติมน้ําสารละลายเบน-
โทไนทเพื่อปองกันดินในรูเจาะพังทลาย การเจาะดินโดยใชหัวเจาะแบบถังจะไดปริมาณงานชากวาการ
เจาะดวยสวาน 

(3) เมื่อเจาะรูเสาเข็มไดขนาดและความลึกที่ตองการแลวก็นําเหล็กเสริมเสาเข็ม
ใสลงไปในรูเจาะ ตอกันจนไดความยาวที่กําหนดไว ใชเครื่องมือจับยึดเหล็กเสริมใหอยูในตําแหนงท่ี
ถูกตอง 

(4) ลงทอคอนกรีต หลังจากใสเหล็กเสริมเสาเข็มครบจํานวนแลวนําทอเท
คอนกรีตหยอนลงไปในรูเจาะจนถึงกนหลุม โดยปกติทอเทจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 6 - 8 นิ้ว 

(5) กอนเทคอนกรีตตองใชวัสดุสําหรับไลน้ําในรูเจาะออกไปจากทอเทโดยใส
วัสดุลงไปในปากกรวยของทอเทคอนกรีตดานบน ซึ่งวัสดุท่ีใชจะตองไดรับการอนุมัติแลว เชน โฟมเม็ด เปน
ตน แลวจึงเทคอนกรีตผานกรวยรับคอนกรีตใหไหลลงไปในทอเท คอนกรีตจะดันโฟมเม็ดใหขับน้ํา
ออกไปจากทอเท โฟมเม็ดจะหลุดออกจากปลายลางสุดของทอเทแลว ลอยน้ําข้ึนมาที่ปากรูเจาะ สวน
คอนกรีตท่ีเทลงไปจะเขาแทนที่น้ํา และไลน้ําจากหลุมข้ึนมาจนเต็มรูเจาะ 

(6) ดึงปลอกเหล็กขึ้น หลังจากเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอยก็ทําการดึงปลอกเหล็กขึ้น
จากรูเจาะ ทันที ถาท้ิงไวนานคอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวแลวเกาะยึดปลอกเหล็กทําใหไมสามารถดึงข้ึนได 

รายการที่ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบในการทําเสาเข็มเจาะ 
(1) ตรวจสอบตําแหนงท่ีจะเจาะใหถูกตอง 
(2) ตรวจการใส Casing ช่ัวคราว ตรวจดิ่งของ Casing และแกนของเครื่องเจาะ

ดวยระดับน้ําหรือกลอง Theodolite 
(3) ตรวจความลึกของรูเจาะดวยลูกดิ่งหรือวิธีอื่นที่วิศวกรอนุมัติ 
(4) ตรวจโครงเหล็กเสริมใหถูกตองตาม Shop Drawing และตรวจการเชื่อมเหล็ก 
(5) กอนเทคอนกรีตตองตรวจสอบความลึกและการพังทลายของดินขางหลุม

ตลอดจนตะกอนกนหลุมอีกครั้ง 
(6) ในกรณีท่ีใช Bentonite หมุนเวียน ใหตรวจสอบคุณภาพ ความหนาแนน 

Viscosity เปอรเซนตทราย คา pH ใหถูกตองตามบทกําหนด 
(7) ตรวจสวนผสมคอนกรีตใหตรงตาม Mix Design ท่ีไดรับอนุมัติแลว 
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(8) ตรวจสอบความยาวทอเท ในครั้งแรกปลายจะอยูหางจากกนหลุมประมาณ 10 
ซม. จากนั้นจะตองจมอยูในคอนกรีตไมนอยกวา 2 เมตร ตลอดเวลา กอนใชทอเททุกครั้งทอเทตอง
สะอาดและผนึกแนน 

(9) ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตท่ีเทไปแลวเทียบกับคาท่ีคํานวณไวเปนระยะๆ 
(10) ทําระเบียนบันทึกเวลาทํางาน ปริมาณคอนกรีต และสิ่งผิดปกติตางๆ 
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูควบคุมงานการทําเสาเข็มเจาะ 
(1) ศึกษารายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะ รูปแบบรายการของวิศวกรผูออกแบบ

ตลอดจนขอกําหนดตางๆ 
(2) ศึกษาขั้นตอนการทํางานจากบริษัทฯ ผูทํางานเสาเข็มเจาะ 
(3) ทําแบบฟอรมเพื่อบันทึกขอมูลสําหรับการควบคุมงาน 
(4) ทํารายการตางๆ ท่ีผูทําเสาเข็มเจาะจะตองขออนุมัติกอนการทํางาน โดย

ดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยแลวกอนเริ่มงาน 
(5) ทําหนาท่ีอยางมีเหตุผล ประสานงาน แกไขและหาขอยุติของปญหาตางๆ 

ดวยความถูกตองรวดเร็ว ไมเกิดความลาชาตอการทํางาน 
แผนภูมิการทํางานที่ผูควบคุมงานควรจัดทํา 
(1) รายละเอียดของประเภทงานรายวัน 
(2) เวลาการทํางานของผูรับจาง 
(3) สภาพอากาศ และอุณหภูมิ 
(4) ปริมาณบุคลากรประเภทตางๆ 
(5) ระดับความลึกปลายเสาเข็มเจาะ 
(6) ความกาวหนาของการทํางาน 
(7) ปริมาณการใชคอนกรีตและเหล็กเสริม 
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนทที่ใชงานในปจจุบัน 
(1) Density อยูระหวาง 1.02 - 1.1 ตัน/ม3 
(2) Viscosity อยูระหวาง 30 - 50 วินาที 
(3) pH อยูระหวาง 7.5 – 12 
(4) Sand Content ไมเกิน6% 
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การควบคุมงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ 
(1) การตรวจสภาพพื้นที่ และสภาพแวดลอม การสํารวจสภาพสิ่งกอสราง

อาคารขางเคียงท่ีติดกับพื้นท่ีกอสรางวามีสภาพอยางใด มีรอยราว แตกชํารุดหรือไม ซึ่งอาจบันทึกไวดวย
ภาพถายเปนหลักฐานในการชี้แจงเมื่อมีปญหาการรองเรียน วาเกิดการเสียหายขึ้นเนื่องจากงานกอสราง 
เปนตน 

(2) การตรวจรับผังบริเวณ เปนสิ่งท่ีสําคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ท่ีจะตองมีความ
รอบคอบและทําใหถูกตอง ควรไดรับการอนุมัติยินยอมเปนลายลักษณอักษร ใหทํางานตามแบบผัง
บริเวณจากเจาของโครงการ 

(3) การตรวจแบบแปลนเสาเข็ม ดูระยะแสดงตําแหนงเสาเข็มและจุดอางอิง
ตางๆ ท่ีสําคัญหากมีรายละเอียดไมครบถวน หรือขัดแยงกันเอง ผูรับจางควรที่จะทําหนังสือขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากผูออกแบบ และผูรับจางควรตรวจระยะตางๆ ในสนามเพื่อเทียบกับแบบกอสราง 
แลวจัดทําแบบแปลนเสาเข็มเพื่อขออนุมัติใชทํางานไดอยางถูกตอง 

(4) การเตรียมแผนภูมิแสดงขอมูลการทํางาน ใชแสดงขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญของ
การทํางานในรูปของแผนภูมิตางๆ เชน แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแทง และกราฟเสนแสดงความสัมพันธ
ปริมาณงานตอเวลา เพื่อใหเจาของโครงการตลอดจนผูเกี่ยวของใชประโยชนในการรับทราบความกาวหนา
ใชพิจารณาเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนงานใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) การเตรียมบุคลากรทําหนาท่ีควบคุมงาน สําหรับงานควบคุมเสาเข็มเจาะ
ขนาดใหญซึ่งเปนงานที่จะตองบันทึกขอมูลการทํางานแตละขั้นตอนคอนขางละเอียด ตองทํางานกรําแดด
กรําฝนในชวงเวลาทํางานตั้งแต 10-16 ช่ัวโมง ตอวันและอาจจะไมมีวันหยุดและเปนการทํางานกลางแจง 
ดังนั้น ผูควบคุมงานจึงตองเปนผูมีสุขภาพดี แข็งแรง อดทน สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดตลอดเวลางาน 

(6) การบันทึกขอมูลการทํางาน ผูควบคุมงานระดับชางเทคนิคจะเปนผูบันทึก
ขอมูลการทํางานเสาเข็มเจาะขนาดใหญโดยละเอียดและตลอดเวลา เชน เวลาเริ่มและเวลาเสร็จของงาน
แตละข้ันตอน ลักษณะชั้นทรายของปลายเสาเข็ม ความลึกของการเจาะ ความยาวของเหล็กเสริมเสาเข็ม 
ปริมาตรคอนกรีตท่ีคํานวณไดและคอนกรีตท่ีใชงานจริง สภาพอากาศ สิ่งกีดขวางอุปสรรคและปญหาการ
ปฏิบัติงาน หรือหลีกเลี่ยงขอกําหนด อุบัติเหตุ ขอนาสังเกต ขอควรระวัง โดยการบันทึกขอมูลตางๆ ลงใน
แบบฟอรมท่ีไดจัดทําข้ึนใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน มีความงายและสะดวกตอการบันทึกและตรวจสอบ 

(7) การตรวจสอบตําแหนงเสาเข็มเจาะ ข้ันแรกตองตรวจสอบจากแบบกอสราง
แลว จึงตรวจโดยการวัดในสนามโดยใชกลองและเทปวัดระยะ เมื่อกดปลายเหล็กบนตําแหนงท่ีทําไวแลว 
จะตองตรวจดูวามีระยะคลาดเคลื่อนเกินคาท่ียอมใหหรือไม หากเกินไปมากก็ตองแกไขโดยการถอนแลว
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กดใหม แตหากมีระยะคลาดเคลื่อนเล็กนอยก็ตองบันทึกไว ซึ่งในกรณีท่ีเปนเสาเข็มกลุมในฐานราก
เดียวกันก็อาจมีการปรับแกตําแหนงเสาเข็มในกลุมใหอยูในตําแหนงท่ีมีศูนยถวงอยูในจุดเดิมตามแบบ 

(8) การตรวจแนวดิ่งเสาเข็มเจาะจะทําในขณะเริ่มกดปลอกเหล็กลงดินโดยใช
กลองหรือระดับน้ําซึ่งมีความยาวไมนอยกวา 1 เมตร (โดยปกติจะยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง
ไมมากกวา 1 : 100) ทาบที่ปลอกเหล็ก 2 ดานที่ตั้งฉากกันจะทําใหปลอกเหล็กไดดิ่ง ซึ่งจะชวยใหการ
เจาะรูเสาเข็มไดดิ่งดวยเพราะปลอกเหล็กจะชวยบังคับหัวเจาะไปในตัว และควรตรวจดิ่งของกานเจาะ
ในขณะเจาะดินและตรวจดิ่งของปลอกเหล็กในขณะถอนขึ้นหลังเทคอนกรีตเสร็จดวยวิธีเดียวกัน จะชวย
ใหเสาเข็มเจาะไดดิ่งตามตองการ 

(9) การวัดความลึกเสาเข็มเจาะ โดยใชสายวัดระยะถวงปลายดวยกอนน้ําหนัก 
เชน ลูกดิ่งหรือเศษเหล็กที่มีน้ําหนัก และขนาดเหมาะสม หยอนลงไปในรูเจาะจนถึงกนหลุม เพื่อบันทึก
ขอมูลของความลึกสําหรับใชในการคํานวณปริมาณคอนกรีตท่ีจะสั่งเขามาและเปรียบเทียบกับปริมาณ
คอนกรีตท่ีเทจริงเพื่อพิจารณาดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม การวัดความลึกนี้ควรวัดประมาณ 2-3 จุด
แลวหาคาความลึกเฉลี่ย ซึ่งในระหวางเทคอนกรีตก็ควรมีการวัดระดับคอนกรีตท่ีเทไดเทียบกับการ
คํานวณเปนระยะๆ ดวยวิธีเดียวกันเพื่อพล็อตกราฟดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนที่จุดใดหรือไม 

(10) การตรวจความสะอาดกนหลุมเสาเข็มเจาะ เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายได
ระยะ 3 เทาของเสนผาศูนยกลางเสาเข็มตามขอกําหนดแลว ควรตรวจดูความสะอาดของทรายกนหลุมท่ี
หัวเจาะแบบถังขุดข้ึนมาวามีความสะอาดหรือไม ซึ่งในบางครั้งอาจพบเศษวัสดุ เชน เศษไมผุเกาๆ ปะปน
อยูหรือมีเศษดินเปนกอนผสมอยู เนื่องจากหลุดรวงจากผนังรูเจาะลงไปก็ตองขุดตอไปอีกเล็กนอยเพื่อนํา
สิ่งสกปรกดังกลาวข้ึนใหหมดจนเหลือแตช้ันทรายแนนที่สะอาดจะชวยใหคาทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อมี
น้ําหนักบรรทุกแลวมีคาไมมากจนเกิดความเสียหายตอโครงสราง 

(11) การกําหนดระดับปลายเสาเข็มเจาะในสนาม ระดับปลายเสาเข็มเจาะที่ระบุ
ในแบบกอสรางจะเปนระดับโดยประมาณที่มาจากขอมูลการเจาะสํารวจดิน ดังนั้นระดับปลายเสาเข็ม
เจาะจริงๆ จะตองกําหนดขึ้นจากการเจาะดินใหไดตามขอกําหนด เชน ตองถึงระดับช้ันทรายแนน และมี
ระยะปลายเสาเข็มฝงอยูในทรายไมนอยกวา 3 เทาเสนผาศูนยกลางของเสาเข็มตนนั้น และทรายกนหลุม
จะตองสะอาดและผนึกแนนปราศจากสิ่งสกปรก หรือเศษดินที่รวงหลนลงไป ซึ่งระดับปลายเข็ม 
ดังกลาวโดยปกติผูรับจางจะเปนผูพิจารณารวมกับผูควบคุมงาน ถามีขอขัดแยง ผูควบคุมงานควรรายงาน
ขอมูลเพื่อขอความเห็นตอวิศวกรผูออกแบบ เพื่อใชปฏิบัติไดถูกตองตอไป 

(12) การพิจารณาลักษณะทรายที่ปลายเสาเข็ม ผูควบคุมงานตองมีวิธีตรวจ
ลักษณะทรายที่ใหผลไดชัดเจน ซึ่งทําดวยวิธีงายๆ โดยใชกระบอกตวงชนิดแกวขนาดจุ 500-1,000 ซี.ซี. 
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นําทรายตัวอยางที่ตองการตรวจสอบใสในกระบอกตวง แลวเติมน้ําสะอาด ท้ังทรายและน้ําท่ีใสลงไป
ตองมีปริมาณคงที่ในการทดลองทุกครั้งเพื่อสามารถเปรียบเทียบกันได แลวเขยาทรายที่ผสมน้ําให
กระจายตัว ตั้งท้ิงไวประมาณ 10 นาที จะเห็นสี และขนาดของเม็ดทรายตัวอยาง ตลอดจนตะกอนที่
ตกคางอยูบนเนื้อทรายสามารถเปรียบเทียบกับทรายในบริเวณเสาเข็มทดลองไดอยางชัดเจน หลังจากนั้น
ก็เก็บตัวอยางใสขวดพลาสติก พรอมบันทึกตําแหนง และระดับความลึกของเสาเข็มตนนั้นไว สําหรับ
ตัวอยางทรายที่จะเก็บควรเก็บจากระดับปลายเสาเข็ม และชั้นที่ถัดข้ึนมา 10 ช้ัน ใสขวดพลาสติกขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว สูง 2 นิ้ว 

(13) ระดับหัวเสาเข็มกับวิธีการเทคอนกรีต เนื่องจากการยุบตัวของคอนกรีต
เสาเข็มเจาะภายหลังถอนปลอกเหล็กขึ้นจะมีคาสูงตั้งแต 2 ถึง 4 เมตร ดังนั้นวิธีการเทคอนกรีตเสาเข็ม
เจาะที่มีระดับหัวเสาเข็มใกลผิวดิน เชน ระดับหัวเสาเข็มมีคา 2.00 เมตร ข้ึนมาใกลผิวดินอาจจะตองเท
คอนกรีตดวยวิธีดึงปลอกเหล็กขึ้นสูงจากระดับผิวดินประมาณ 2 เมตร แลวเทคอนกรีตเผื่อการยุบตัวไว
จนเต็มเมื่อถอนปลอกออก คอนกรีตจะยุบตัวลงไปโดยมีระดับหัวเสาเข็มไมต่ํากวาระดับที่กําหนดไว ซึ่ง
การเทคอนกรีตวิธีนี้จะตองเทคอนกรีตไลสิ่งสกปรก เชน น้ําเบนโทไนท และเศษดินตางๆ ใหไหลลน
ข้ึนมาที่ปากปลอกเหล็ก จนมีแตคอนกรีตท่ีดีลวนๆ เต็มอยูท่ีปากปลอกเหล็กแลวยกปลอกเหล็กขึ้นใหสูง
จากระดับผิวดินตามที่ตองการดวยไวโบรแฮมเมอร หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีตเติมลงไปในปลอกเหล็ก
จนไดปริมาณที่พอตอการเผื่อคายุบตัว แลวจึงถอนปลอกเหล็กออกจากรูเจาะ สําหรับเสาเข็มเจาะที่มี
ระดับหัวเสาเข็มตั้งแต 4.00 เมตร ลงไปในดิน สามารถเทคอนกรีตดวยวิธีปกติ คือ เทคอนกรีตไลสิ่ง
สกปรกจนเห็นเนื้อคอนกรีตลวนที่ปากปลอกเหล็ก แลวก็ถอนปลอกเหล็กขึ้นไดเลย 

(14) การตรวจคุณสมบัติคอนกรีต สําหรับงานเสาเข็มเจาะ คอนกรีตจะตองมีคา
ยุบตัวไมนอยกวา 15 เซนติเมตร เพื่อสามารถเทผานทอไดงาย และรวดเร็ว โดยสามารถไหลเขาไปตาม
ซอกตางๆ ไดจนเต็มไมเกิดโพรง และจะตองใชสารผสมตัวหนวงเพื่อยืดเวลาแข็งตัวออกไปใหมากกวา 4 
ช่ัวโมง ดังนั้น การตรวจคุณสมบัติคอนกรีต จึงตองทําการทดสอบคายุบตัวของคอนกรีตทุกคันรถ แลว
บันทึกไว ซึ่งในบางครั้งคายุบตัวจะวัดไดนอยกวากําหนด และผูรับจางอาจจะขอใหมีการเติมน้ําเพิ่ม ใน
กรณีนี้ผูควบคุมงานควรขอความเห็นผูออกแบบเพื่อใชเปนแนวการปฏิบัติไวกอนที่จะเริ่มงาน 

(15) การตรวจเหล็กเสริมเสาเข็ม เหล็กเสริมควรตัดตัวอยางไปทดสอบวัดแรงดึง
และพื้นที่หนาตัดเพื่อเสนอผลการทดสอบตอผูออกแบบ ในกรณีท่ีจะตองมีการตอเหล็กดวยการเช่ือมก็
ควรสงตัวอยางการเชื่อมเพื่อทดสอบเพื่อขออนุมัติใชงาน ตอไป 

(16) ในขณะที่มีการเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ เมื่อเกิดปญหาขัดของจากการเท
คอนกรีตตางๆ เชน รถคอนกรีตขาดระยะเปนเวลานานทําใหเวลาการเทคอนกรีตเกินกําหนดที่ขออนุมัติ
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ไว เกิดการอุดตันในทอเทคอนกรีตเทตอไปไมได ทอเทคอนกรีตหลุดลงไปในรูเจาะขณะเทคอนกรีต 
เหล็กเสริมเสาเข็มลอยข้ึนมาขณะเทคอนกรีต ฯลฯ ผูควบคุมงานจะตองตัดสินใจที่จะแกปญหาตางๆ 
ในทันทีเพื่อไมใหเกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึนตอไป 

(17) การเก็บตัวอยางคอนกรีตเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชคอนกรีต
ตั้งแต 25 ม3 ถึง 60 ม3 ตอตัน ซึ่งจะเห็นวามีปริมาณมาก จึงควรมีการเก็บตัวอยางคอนกรีตท่ีใชงานทุก
ตันๆ ละไมนอยกวา 9 กอนตัวอยาง โดยสุมเก็บจากรถคอนกรีต 3 คันๆ ละ 3 กอน 

(18) การทดสอบคุณสมบัติเบนโทไนท เบนโทไนทชนิดท่ีผลิตจําหนายอยูในรูป
ของผงละเอียดเปนถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม มีคุณสมบัติดูดน้ําไดดี แตละอนุภาคจะพองตัวเบียดกัน ทําใหน้ํา
ไหลผานระหวางอนุภาคไดยากจึงใชสําหรับปองกันผนังรูเจาะไมใหพังทลาย โดยผสมน้ําแลวใสลงไป
ในรูเจาะขณะเจาะดินดวยระบบเปยก น้ําสารละลายเบนโทไนทจะชวยปองกันมิใหน้ําใตดินไหลผาน
รูเจาะ และ รูเจาะจะไมเกิดการพังทลาย ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการตรวจคุณสมบัติของเบนโทไนทกอน 
ไดแก ความหนาแนน ความหนืด ความเปนกรดดาง และปริมาณทรายที่เจือปน ซึ่งจะตองมีการทดสอบ
คุณสมบัติทุกวันกอนใชงานแลวบันทึกไว 

(19) การทํารายงานเสนอตอเจาของโครงการ ควรมีรายงานประจําวันแสดงถึง
รายละเอียดของการทํางาน และขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน รายงานประจําสัปดาห แสดงขอมูลโดยสรุป
สาระสําคัญของขอมูลจากรายงานประจําวัน และรายงานประจําเดือนซึ่งควรจัดเปนเลมใหเรียบรอย และ
อาจมีรูปถายแสดงภาพงานปจจุบันไวดวย เปนตน 

(20) แผนภูมิแสดงขอมูลการทํางานเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนท่ีจะใชพิจารณา
แกปญหางาน และใชประกอบเอกสารรายงานเสนอตอเจาของโครงการ 

(21) ความสะอาดของพื้นที่การทํางานเปนสิ่งจําเปนมาก สําหรับกองดินที่ไดจาก
การเจาะดินถาท้ิงไวจะมีกองขนาดใหญ และจะกีดขวางการทํางานตางๆ อยางมาก ดังนั้นควรจะตองมี
การขนดินออกไปนอกบริเวณตลอดเวลาที่มีการเจาะดิน เศษดินตางๆ ก็ควรตักเก็บกวาดอยูเสมอ เพื่อเมื่อ
โดนน้ําก็จะเปนโคลนทําใหลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงไดตลอดจนน้ําเบนโทไนทท่ีไหลนองตามพื้นที่
การทํางานจะตองรีบทําความสะอาด ไมควรปลอยท้ิงไวและตองปองกันไมใหไหลลงทอหรือทางระบาย
น้ําจะทําใหเกิดการอุดตัน 

(22) เครื่องจักร และอุปกรณการทําเสาเข็มเจาะจะมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก โดย
ปกติควรมีชนิดและจํานวนดังตอไปนี้เปนอยางนอย คือ รถเครนติดตั้งเครื่องเจาะ 1 คัน รถเครนสําหรับ
บริการท่ัวไป (Service Crane) เชน ใชยกไวโบรแฮมเมอร ยกทอเทคอนกรีต ยกเหล็กเสริม ซึ่งถามีจํานวน 
2 คัน จะชวยใหงานมีความคลองตัวและรวดเร็วข้ึนมาก รถตักดิน 1 คัน รถบรรทุกดิน 1 คัน เครื่องสูบน้ํา
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เบนโทไนทถังเก็บ ถังผสมน้ําเบนโทไนท เครื่องมือทําความสะอาดน้ําสารละลายเบนโทไนท ปลอก
เหล็กหัวเจาะดินแบบตางๆ ทอเทคอนกรีตหัวเขยา เปนตน 

(23) เมื่อมีความจําเปนที่จะทิ้งรูเจาะไวคางคืน ผูควบคุมงานควรจะขอความเห็น
ตอวิศวกรผูออกแบบเสียกอนเพื่อขอทราบวิธีปฏิบัติ แตโดยปกติแลวการทิ้งรูเจาะไวคางคืนอาจทําได
ตอเมื่อระดับที่เจาะทิ้งไวไมอยูในชั้นทรายปลายเสาเข็ม เพราะทรายขางรูเจาะมักจะพังทําใหสิ้นเปลือง
คอนกรีตมากขึ้น การที่ผูควบคุมงานจะยินยอมใหท้ิงรูเจาะไวคางคืนไดหรือไมนั้น สามารถพิจารณาได
จากสิ่งตอไปนี้คือ ผูรับจางตองสามารถขุดเจาะตอไปจนกนหลุมสามารถทําความสะอาดไดตามปกติโดย
ไมเกิดการพังทลายของรูเจาะในขณะเจาะดิน และปริมาณคอนกรีตท่ีใชจริงตองไมมากกวาปริมาณที่
คํานวณไวจนเกินไป เชน มากกวา 30 เปอรเซ็นต เปนตน 

(24) การทําเสนแนวและจุดอางอิง ผูรับจางจะตองทําไวใหมีอยูถาวร ไมชํารุด 
เสียหายจากการทํางานจนกระทั่งหมดความตองการที่จะใชงาน โดยมีผูควบคุมงานเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของตําแหนงและระยะ พรอมท้ังเสนอแบบแสดงเสนแนวและจุดอางอิงดังกลาวเพื่อขออนุมัติใชงานตาม
ข้ันตอนและเพื่อใชตรวจสอบระยะตําแหนงตางๆ ของเสาเข็มวามีความคลาดเคลื่อนหรือไมเพียงใด 

(25) การทําเสาเข็มอางอิง โดยเลือกจากเสาเข็มเจาะตนที่เทคอนกรีตสูงถึงผิวดิน
จํานวน 2 ถึง 4 ตนในโครงการ โดยทําความสะอาดหัวเสาเข็มใหเรียบรอยอาจฉาบปูนใหเรียบแลวทาสี
ใหชัดเจน แลวทําการสํารวจตําแหนงหัวเสาเข็มดังกลาว บันทึกไวในแบบลงนามรวมระหวางผูรับจาง ผู
ควบคุมงาน และผูแทนเจาของโครงการ เพื่อรับรองความถูกตองของตําแหนงเสาเข็มอางอิง เมื่อมีการขุด
ดินเพื่อทํางานโครงสราง เสาเข็มอางอิงจะเปนประโยชนในการใชตรวจสอบวา เสาเข็มเจาะมีการเคลื่อน
ตัวผิดศูนย หนีศูนยจากการทําเสาเข็มหรือจากการขุดดินหรือไม เปนตน 

(26) การซอมแซมหัวเสาเข็มเจาะ กรณีแรกอาจทําในระหวางการทําเสาเข็มเจาะ 
เมื่อทราบวาระดับหัวเสาเข็มเจาะที่เทคอนกรีตไปแลวมีระดับต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบก็ซอมแซมหัว
เสาเข็มไดโดยขุดดินบริเวณหัวเสาเข็มใหกวางพอที่จะทํางาน สกัดคอนกรีตหัวเสาเข็มสวนที่ไมมีออกให
หมดแลวตรวจสอบความสะอาดและทดสอบกําลังคอนกรีตหัวเสาเข็มดวยเครื่องยิงคอนกรีต ถาไดตาม
ขอกําหนดแลวก็ใชปลอกเหล็กที่มีขนาดเดียวกันกับเสาเข็ม หรือใหญกวาครอบตอหัวเสาเข็ม แลวเท
คอนกรีตตอหัวเสาเข็มจนถึงระดับที่ตองการ อีกกรณีหนึ่ง จะเปนการซอมแซมหัวเสาเข็มท่ีชํารุด เมื่อได
ขุดดินหัวเสาเข็มแลวพบวาคอนกรีตหัวเสาเข็มมีกําลังอัดต่ํากวาท่ีกําหนด หรือไมสะอาด ก็ตองแกไขดวย
วิธีเดียวกันกับวิธีแรกแตอาจจะทํางานไมไดสะดวกเหมือนทําในกรณีแรกเพราะมีงานประเภทอื่นกําลังทํา
อยูและจะเสียคาใชจายสูงกวาวิธีแรกดวย 
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(27) การสกัดหัวเสาเข็ม เปนงานหนักที่ตองใชเวลามาก ซึ่งจะใชวิธีสกัดใหเปน
เศษเล็กเศษนอยท้ังหมด หรือใชวิธีตัดใหขาดแลวยกไปทิ้งก็เปนสิ่งท่ีผูรับจางจะตองพิจารณาในเรื่องของ
เวลาและคาใชจายตางๆ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 

(28) ข้ันตอนการควบคุมงานเพื่อใหไดหัวเสาเข็มคุณภาพดี ระดับหัวเสาเข็มจะ
ถูกกําหนดไวในแบบกอสราง คอนกรีตท่ีใชตองสะอาด และมีกําลังอัดไดตามขอกําหนด ดังนั้นจึงควรเท
คอนกรีตไลสิ่งสกปรกที่เจือปน เชน เศษดิน ทราย ตะกอนน้ําสารละลายเบนโทไนทออกใหหมดเหลือแต
คอนกรีตท่ีดี ผูควบคุมงานสามารถใชการสังเกตจากการทํางานในสนามและรวมตรวจสอบอยางใกลชิด
ในการเทคอนกรีตไลสิ่งสกปรกตลอดจนการเทคอนกรีตใหสูงกวาระดับที่กําหนดในแบบเพื่อเผื่อคา
ยุบตัวของคอนกรีต โดยใชขอมูลท่ีวัดไดในสนามของการทําเสาเข็มตนแรกๆ เปนแนวทาง ซึ่งในการ
ยุบตัวของคอนกรีตภายหลังถอนปลอกเหล็กขึ้นนั้นจะมีคาอยูระหวาง 1-4 เมตร 

(29) การทดสอบเสาเข็ม มักจะทําการทดสอบเสาเข็ม 2 วิธีดวยกันคือ Seismic 
Test และ Load Test สําหรับวิธีแรกใชทดสอบเสาเข็ม เชน เสาเข็มราวขาดจากกัน พื้นที่หนาตัดโปงออก
หรือคอนเปนคอขวด สวนวิธีท่ีสองเปนการทดสอบโดยการใสน้ําหนักใหเสาเข็มท่ีขนาด 2.5 เทาของ
น้ําหนักที่ออกแบบโดยมีคาการทรุดตัวไมเกินที่กําหนด บางโครงการจะกําหนดใหทําการทดสอบเสาเข็ม
ดวยวิธีแรกทุกตนเพราะคาใชจายไมสูงนัก และจะทําการทดสอบดวยการใสน้ําหนักหนึ่งหรือสองตน 

(30) กรณีท่ีเหล็กเสริมเสาเข็มลอยขึ้นมาจากตําแหนงเดิมนั้น จะมีโอกาสเกิดข้ึน
เสมอในทุกๆ โครงการจากขอมูลเสาเข็มเจาะขนาดใหญมากกวา 200 ตน บอกใหทราบไดวาเสาเข็มเจาะ
ท่ีมีเสนผาศูนยกลางเล็กจะเกิดเหล็กลอยไดมากกวาเสาเข็มเจาะที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญกวา 
อยางไรก็ตาม ในทุกๆ ขนาดมีโอกาสจะเกิดเหล็กลอยทั้งสิ้นโดยจะลอยขึ้นตั้งแต 1 ถึง 4 เมตร ในกรณีนี้
ควรจะขอความเห็นจากผูออกแบบ และเจาของโครงการไวลวงหนา โดยเฉพาะในสัญญาควรจะพูดถึงผูท่ี
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ไวดวย 

(31) ปญหาตางๆ จากการทํางาน ปญหาดังตอไปนี้เปนปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการ
ทํางานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ ซึ่งผูควบคุมงานกอสรางควรจะทราบเพื่อหาทางแกไขไวลวงหนา 

- เทคอนกรีตไมเสร็จในระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติไว 
- คอนกรีตคอนขางแหงเทไมลง จะเติมน้ําในรถผสมไดหรือไม 
- ขณะเทคอนกรีตคนงานยกทอเทสูงเกินไปจนหลุดจากระดับคอนกรีตท่ีเทไว

ทําใหน้ําไหลเขามาในทอเท 
- เจาของโครงการเปนผูซื้อคอนกรีตตามสัญญา ผูรับจางสั่งคอนกรีตมาใชงาน

เกินกําหนดแลวเหลือท้ิง 
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- ผูรับจางเปนผูซื้อคอนกรีตตามสัญญา จึงพยายามประหยัดคอนกรีตในการ
ใชเทไลสิ่งสกปรก ทําใหเกิดปญหาในเรื่องความสะอาดของคอนกรีตหัวเสาเข็ม 

- ผูรับจางตองการเทคอนกรีตเผื่อไวมากๆ เพื่อจะไดแนใจวาระดับหัวเสาเข็ม
จะไมต่ํากวาแบบที่กําหนดไมตองมาซอมหัวเสาเข็มภายหลังเปดหนาดินเพราะคาใชจายสูงแตเจาของ
โครงการไมอยากใหเผื่อมากเพราะสิ้นเปลืองคอนกรีต และเสียเวลาในการสกัดหัวเข็มมาก 

- เมื่อเกิดปญหาเหล็กลอย เจาของโครงการตองการใหผูรับจางเสริมเหล็กเผื่อ
การลอดตัวโดยใหผูรับจางรับผิดชอบคาใชจายเอง 

- ผูรับจางไมสามารถเจาะเสาเข็มในตําแหนงตามแบบไดเพราะมีสิ่งกีดขวาง
ใตดินที่ไมอาจกําจัดออกได 

- ผูรับจางทํางานไมเสร็จตามสัญญา เพราะติดสาธารณูปโภคบริเวณรอบๆ 
พื้นที่โครงการ 

- รายการกอสรางกําหนดใหผูรับจางเจาะดินใหปลายเสาเข็มฝงเขาไปในชั้น
ทรายมีระยะ 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง แตในทางปฏิบัติผูรับจางไมสามารถเจาะไดพอดีกับระยะที่
ตองการ สําหรับระยะที่เกิน เจาของโครงการปฏิเสธการจายเงิน 

- เจาของโครงการมักเขาใจวาระดับปลายเสาเข็มเจาะจะมีระดับใกลเคียงกัน
แตเมื่อเวลาทําจริงๆ จะตองเจาะใหลึกลงไปจนปลายเสาเข็มฝงในช้ันทรายได 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง
ปลายเสาเข็มอาจแตกตางกันหลายเมตร ทําใหคาใชจายในการจางเหมาจะตองเพิ่ม ซึ่งมักจะมีปญหา
ตามมา 

- เจาของโครงการเขาใจผิดวาผูรับจางถือโอกาสที่จะเจาะเสาเข็มใหลึก
มากกวาความจําเปนเพื่อจะไดรับคาจางเพิ่ม เกิดขอขัดแยงมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องระดับปลาย
เสาเข็ม 

- การขุดดินเปดหัวเสาเข็มท่ีขาดการระมัดระวังในการเคลื่อนตัวของดินอาจ
ทําใหเสาเข็มหักหรือหนีศูนย จะหาผูรับผิดชอบไดอยางไร 
  7.1.2 งานฐานราก 
   ฐานรากเปนสวนของโครงสรางทําหนาท่ีถายน้ําหนักจากโครงสรางสวนบนสู
พื้นดินฐานราก แบงออกเปน 2 ชนิดคือ 

ก. ฐานแผ ฐานรากชนิดนี้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เปนดินแข็ง ดิน
ปนกรวด หินพืด ดินลูกรัง ความสามารถในการรับน้ําหนักของดินใตฐานรากสามารถคํานวณหาได โดย
ใชทฤษฎีท่ีเปนที่แพรหลาย และยอมรับทั่วไป หรือใชวิธีทดสอบการรับน้ําหนักของชั้นดิน แตวิธีนี้
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จะตองมีผลการเจาะสํารวจชั้นดินประกอบการพิจารณาควบคูกันไป ระดับฐานรากตองฝงลึกจากกนคลอง
ไมนอยกวา 2.50 เมตร หรือตามที่ระบุในแบบกอสรางยกเวนฐานรากที่วางบนหินพืดตองฝงลึกไมนอยกวา 
0.50 เมตร สําหรับตอมอริมฝงควรกําหนดใหฐานรากอยูในระดับลึกใกลเคียงกับตอมอกลางน้ํา เพื่อรับ
การกัดเซาะของกระแสน้ําในอนาคต ในการกอสรางฐานรากดินที่ขุดข้ึนมาแตละช้ันตองนํามาบรรจุไวใน
ขวดแกวใสและเขียนรายละเอียดของแตละช้ันดินกํากับไว บันทึกระดับของฐานรากแตละฐานใหละเอียด 
 

     
รูปที่ 4-10 ฐานรากแผ 

ข. ฐานรากชนิดฐานวางอยูบนเสาเข็ม ฐานรากที่ใชเสาเข็มนั้นมีจุดประสงค
เชนเดียวกับฐานแผ คือ รับน้ําหนักทั้งหมดจากโครงสรางสวนบนแลวถายลงสูช้ันดิน ฐานรากชนิดท่ีใช
เสาเข็มนั้นเหมาะกับพื้นที่ท่ีไมสามารถจะกอสรางเปนฐานแผได เชน พื้นที่ท่ีมีดินออน หรือพื้นที่ท่ีมีการ
กัดเซาะสูง เสาเข็มท่ีใชรับน้ําหนักจากฐานรากนั้นแบงเปน 2 ชนิด คือ 

(1) End - bearing or Point - bearing piles เปนเสาเข็มท่ีถายน้ําหนักจาก
ฐานรากผานน้ําหรือช้ันดินออนไปยังช้ันดินที่มีความแข็งแรงกวา เชน ดินทราย ดินคาน หรือช้ันหิน 

(2) Friction - piles เปนเสาเข็มท่ีถายน้ําหนักจากฐานรากไปสูช้ันดินออน
โดยอาศัยความเสียดทานตลอดความยาวของเสาเข็ม 

ขั้นตอนการดําเนินงานกอสรางฐานราก 
เมื่อดําเนินการตอกเสาเข็มฐานรากเสร็จแลวใหปฏิบัติดังนี้ 
- สําหรับงานฐานรากที่กอสรางเหนือระดับน้ํา 

(1) ใชกลองระดับถายระดับจาก BM. ไปที่ระดับทองฐานราก ตามแบบ
กําหนด 

(2) ทําการกอสรางไมแบบสําหรับหลอฐานราก 
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(3) สกัดและตัดหัวเสาเข็มใหเนื้อคอนกรีตหัวเสาเข็มโผลเหนือระดับฐาน
ราก ประมาณ 5.0 – 7.5 ซม. 

(4) ทําการวางแนวศูนยกลาง และวางแนวฉากฐานรากพรอมวางแนวตําแหนง
เสาตอมอบนไมแบบทองฐานรากที่ปูไวแลวดวยกลอง Theodolite 

(5) นําเหล็กฐานรากที่ตัดและดัดเตรียมไวแลว ทําการผูกเหล็กตามแบบที่
กําหนด 

(6) ในระหวางที ่ผ ูกเหล็กฐานราก  ใหทําการผูกเหล็กเสาตอมอไป
พรอมกันดวย 

(7) ตรวจสอบตําแหนงเสาตอมอ และความกวาง ยาว สูงของฐานรากอีก
ครั้งกอนการหลอคอนกรีต 

(8) ทําการประกอบแบบขางฐานรากทั้ง 4 ดาน 
(9) ทําการหลอคอนกรีตฐานราก 

ปญหาอุปสรรค และการแกไขในระหวางการกอสรางฐานราก 
(1) ระดับน้ําในแมน้ําข้ึน - ลง เนื่องจากถูกน้ําทะเลหนุนทําใหบางเวลามี

ระดับสูงเหนือระดับใตฐานรากควรตรวจสอบระดับน้ําใหชัดเจน หากไมสามารถกอสรางไดใหเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางขออนุมัติยกระดับทองฐานราก 

(2) เสาเข็มตนริมฐานรากบางตน ตอกแลวอาจถูกหินทําใหเกิดการหนีศูนย
เคลื่อนตัวออกนอกตําแหนงฐานราก ควรทําการขออนุมัติคณะกรรมการตรวจการจางขยายฐานราก 

(3) ไมแบบที่มีคุณภาพต่ําใชมาหลายโครงการฯ เมื่อหลอคอนกรีตแลว เมื่อถอด
แบบผิวคอนกรีตจะมีลักษณะบวมเปนคลื่นไมเรียบ ควรเสนอผูรับจางเปลี่ยนใหม กอนการกอสราง 

(4.) สภาพภูมิอากาศ หากเปนฤดูฝน ในขณะฝนตกไมสามารถหลอคอนกรีตได 
(หากจะทําการหลอคอนกรีตตองใชอุปกรณปองกัน โดยการคลุมปดปองฐานรากเพื่อปองกันปริมาณ
น้ําฝนใหมิดชิด จึงหลอคอนกรีตได) 
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รูปที่ 4-11 การตอกเสาเขม็ฐานรากและการสกัดหัวเข็ม 

 
  7.1.3 งานโครงสรางสะพาน 
   (1) งานตอมอตับริม (Abutment) 
    ในการกอสรางงานตอมอตับริม จํานวน 1 ตับ มีสวนประกอบหลัก 4 สวน คือ 

(1.1) งานฐานราก 
(1.2) งานตอมอ 
(1.3) งานผนังกําแพงกันดิน 
(1.4) งานคานรัดหัวเสา 

สําหรับการดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
(1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลางของเสาเข็ม และฐานราก 

รวมท้ังระดับของแตละสวนของโครงสรางนั้น 
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(2) ตรวจสอบชนิด ขนาดและคุณสมบัติของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ใหถูกตอง
ตามขอกําหนดในแบบ 

(3) ตรวจสอบชนิดประเภท และคุณสมบัติ รวมท้ังอัตราสวนผสมของคอนกรีต 
(Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(4) จัดทํา Shop Drawing ของฐานราก ตอมอ ผนังกําแพงกันดิน และคานรัดหัว
เสา เพื่อใหเขาใจถึงขนาด ระยะ และวิธีการตั้งแบบ 

(5) ขุดดินหลุมฐานรากตามขนาด กวาง ยาว ลึก ตามแบบแปลน โดยใหกนหลุม
มีพื้นเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปกติจะใหหางจากขอบฐานราก โดยรอบไมนอยกวา 0.50 เมตร การขุด
ใหระวังดินพัง หรือขยับตัว ถาหากดินพังใหทําการปองกันดวยการตอกเสาเข็มไม หรือเสาเข็มแผนเหล็ก 
(Sheet pile) 

(6) ตัดหัวเสาเข็มใหไดระดับเดียวกันตามแบบ และซอมหัวเสาเข็มท่ีแตกบิ่น
ดวย Epoxy 

(7) ในกรณีถาหัวเสาเข็มต่ํากวาระดับทองฐานรากในแบบใหตอหัวเสาเข็ม 
(Capping) ใหไดตามรูปแบบที่กําหนด 

(8) หากมีน้ําซึม-ขังกนหลุม ตองทําการสูบน้ํา และเลนออกใหหมด พรอมท้ังทํา
ความสะอาดหัวเสาเข็มถมทรายอัดแนน และเทคอนกรีตหยาบใหไดตามแบบ 

(9) ในกรณีตามแบบ ถาฐานรากไมมีเสาเข็ม ใหตรวจสอบดูความแนนของดิน
กนหลุม ถามีปญหา เชน ดินออน รวนซุย หรือมีตาน้ํา ใหรีบรายงานวิศวกรผูออกแบบโดยดวน 

(10) จัดทํารายการชนิด และขนาดของเหล็ก รวมท้ังการตัด ดัดเหล็ก และจํานวน
ท่ีจะใชท้ังหมด (Bar Bending Schedule) 

(11) จุดตอทาบเหล็ก เสริม  (Lapping) และระยะหุ มคอนกรีต  (Concrete 
Covering) ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยมาตรฐานงานกอสราง และตามขอกําหนดในแบบ 

(12) การวางเหล็กเสริมท้ังฐานราก ตอมอ ผนังกําแพงกันดิน และคานรัดหัวเสา 
จะตองตรงตามตําแหนง ขนาด จํานวน และระยะที่กําหนดในแบบ 

(13) ใหใชเหล็ก (Bar Chair) ลูกปูน เปนวัสดุรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็ก
เสริมใหแนน ไมสามารถเคลื่อนยาย หรือขยับเขยื้อนไดในขณะที่ทําการเทคอนกรีต 

(14) จัดเตรียมทํารายการ ขนาด และจํานวนแบบที่จะใชทําการหลอคอนกรีต 
(15) การติดตั้งไมแบบจะตองไดขนาดตามแบบ มั่นคง แข็งแรง ไมขยับเขยื้อน

หลุดหรือแตก ในขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย 
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(16) ในกรณีเทคอนกรีตจํานวนมากใหประสานงานกับ Concrete Plant เพื่อ
รับทราบปริมาณของคอนกรีตท่ีจะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเองจะตองจัดเตรียม
เครื่องมือ และปริมาณวัสดุใหพรอมพอเพียงกับจํานวนที่ตองใช กอนเทคอนกรีตควรทําความสะอาด 
และราดน้ําแบบหลอใหชุม 

(17) การเทคอนกรีตใหเทเปนช้ินๆ ตอเนื่องกันไป กรณีเทเสา การเทแตละครั้งไม
ควรสูงเกิน 2.50 เมตร ถาสูงกวาตองใชทอกรวยสงคอนกรีต และเขยาโดยใชเครื่องจี้คอนกรีตใหแนนทุก
ระยะ 

(18) การถอดแบบหลอคอนกรีต ตองกระทําดวยความระมัดระวังไมใหคอนกรีต
แตก บ่ินเสียหาย และไมใหไมแบบหักชํารุด เพื่อจะนําไปใชครั้งตอไปได 

(19) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนยาวไมเกิน 2 นิ้วใหรีบดําเนินการ
ซอมโดยเร็ว และหากพบรูพรุนมากใหรีบแจงวิศวกรผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
เพื่อหาทางแกไขโดยดวน 

(20) การบมคอนกรีต (Concrete Curing) ใหกระทําภายหลังจากการเทคอนกรีต 
24 ชม. โดยการรดน้ําหรือน้ํายาบมคอนกรีต ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 

(21) กรณีเสาเข็มหนีศูนยออกจากฐานราก จะตองขยายฐานรากตามที่วิศวกร
ผูออกแบบกําหนด 

(22) หลังจากถอดแบบฐานรากแลวตองรีบกลบหลุม โดยเฉพาะฐานรากที่ไมมี
เสาเข็มใหรีบกลบทันทีอยาใหน้ําขัง 

 
รูปที่ 4-12 เสาตอมอตับริมและเสาสะพาน 
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   (2) งานตอมอ (Peir) 
    การดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

(2.1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลาง และระดับความสูง
ของเสาสะพาน 

(2.2) ตรวจสอบชนิด ขนาด และคุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตให
ถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(2.3) ตรวจสอบชนิด คุณสมบัติ และประเภท รวมท้ังอัตราสวนผสมของ
คอนกรีต (Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(2.4) จัดวาง ติดตั้งเหล็กเสริม เสาตอมอสะพานตามขนาด จํานวน และ
ระยะเหล็กปลอกตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

(2.5) ใหใชเหล็ก หรือลูกปูนรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็กเสริมให
แนน ไมสามารถเคลื่อนยายไดในขณะเทคอนกรีต 

(2.6) จัดเตรียมทํารายการ ขนาด และจํานวนแบบที่จะใชทําการหลอ
คอนกรีต 

(2.7) ติดตั้งแบบหลอคอนกรีตตามขนาดแตละตําแหนงใหได ดิ่ง ฉาก ยึด
คํ้ายันใหแนนหนามั่นคงแข็งแรง ไมขยับเขยื้อน เอียง ทรุด หรือแตกขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย 

(2.8) ทําการอุดรอยรั่วของไมแบบดวยดินเหนียว หรือวัสดุอื่นใหเรียบรอย
กอนเทคอนกรีต 

(2.9) จัดทําขอบเขตการเทคอนกรีต ตําแหนงการหยุดรอยตอของคอนกรีต
ท่ีจะใชเทในแตละครั้ง 

(2.10) ในกรณีเทคอนกรีตจํานวนมากใหประสานงานกับ Concrete Plant 
เพื่อรับทราบปริมาณของคอนกรีตท่ีจะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเอง จะตอง
จัดเตรียมเครื่องมือและปริมาณวัสดุใหพรอม พอเพียงกับจํานวนที่ตองใช กอนเทคอนกรีตควรทําความ
สะอาดและราดน้ําแบบหลอใหชุม 

(2.11) การเทคอนกรีต ใหเทเปนช้ันๆ ตอเนื่องกันไป และเขยาโดยใชเครื่อง
จี้คอนกรีต (Concrete Vibrator) เพื่อใหคอนกรีตแนนตลอดเวลาและไมควรเขยานานเกินไปเพราะจะทํา
ใหคอนกรีตแยกตัว และไมควรเทเสาสูงเกินกวา 2.50 เมตร ถาสูงกวาตองใชทอกรวยสงคอนกรีต 

(2.12) การถอดแบบหลอคอนกรีต ตองกระทําดวยความระมัดระวังไมให
คอนกรีตแตก บ่ินเสียหาย และไมแบบแตกชํารุด เพื่อนําไปใชครั้งตอไป 
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(2.13) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนเห็นเหล็กเสริมยาวไมเกิน 2 นิ้ว 
ใหรีบดําเนินการซอมดวยคอนกรีตชนิดพิเศษ (Non-shrink) ถายาวเกิน 2 นิ้ว ใหรีบรายงานวิศวกร
ผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อหาทางแกไขโดยดวน 

(2.14) บมคอนกรีตใหชุมดวยน้ํา หรือน้ํายาบมคอนกรีต ภายหลังจากเท
คอนกรีตแลวเสร็จติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 
   (3) งานคานหัวเสา (Cross Beam , Cap Beam) 
    การดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

(3.1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลาง รวมท้ังระดับทองคาน 
และระดับหลังคาน 

(3.2) ตรวจสอบชนิด ขนาด และคุณสมบัติของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต 
ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(3.3) ตรวจสอบชนิด  คุณสมบัติ และอัตราสวนผสมของคอนกรีต 
(Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(3.4) จัดวาง ติดตั้งเหล็กเสริม คานรัดหัวเสาตามขนาด จํานวนระยะเหล็ก
ปลอกตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

(3.5) ใหใชเหล็ก หรือลูกปูนรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็กเสริมให
แนน ไมสามารถเคลื่อนยายไดในขณะเทคอนกรีต 

(3.6) จัดเตรียมทํารายการขนาด  และจํานวนแบบที่จะใชทําการหลอ
คอนกรีต 

(3.7) ติดตั้งแบบหลอคอนกรีตตามขนาดแตละตําแหนงใหได ดิ่ง ฉาก ยึด
คํ้ายันใหแนนหนามั่นคงแข็งแรงไมขยับเขยื้อน เอียง ทรุด หรือแตกขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย 

(3.8) ทําการอุดรอยรั่วของไมแบบดวยดินเหนียว หรือวัสดุอื่นใหเรียบรอย
กอนเทคอนกรีต 

(3.9) จัดทําขอบเขตการเทคอนกรีต ตําแหนงการหยุดรอยตอของคอนกรีต
ท่ีจะใชเทในแตละครั้ง 

(3.10) ในกรณีเทคอนกรีตจํานวนมากใหประสานงานกับ Concrete Plant 
เพื่อรับทราบปริมาณคอนกรีตท่ีจะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเอง จะตองจัดเตรียม
เครื่องมือและปริมาณวัสดุใหพรอม พอเพียงกับจํานวนที่ตองใช 
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(3.11) การเทคอนกรีต ใหเทเปนช้ันๆ ตอเนื่องกันไป สําหรับคานที่มีขนาด
ลึกควรเทคอนกรีตเปนชั้น ช้ันละไมเกิน 30 เซนติเมตร และจี้คอนกรีตใหแนนในแตละช้ัน แตถาหาก
จําเปนตองหยุดการเทคอนกรีต ควรหยุดเทคอนกรีตในแนวตั้งฉากกับคาน ณ ตําแหนงท่ีแรงเฉือนเกิดข้ึน
นอยท่ีสุด โดยทั่วไปอยูประมาณกลางคานเพื่อใหรอยตอเรียบรอย ใชลวดตาขายค่ันรอยตอหรือหาก
จําเปนอาจใชไมเครา 1.5 x 3 นิ้ว ค่ันระหวางเหล็กเสริม และกอนเทคอนกรีตตอกับคอนกรีตใหม ควรทํา
ความสะอาดรอยตอ แลวราดดวยน้ําปูนขนหนารอยตอใหท่ัวกอน จึงเทคอนกรีตใหมตอไปได และเขยา
โดยใชเครื่องจี้คอนกรีต (Concrete Vibrator) เพื่อใหคอนกรีตแนนตลอดเวลา แตไมควรเขยานานเกินไป
เพราะจะทําใหคอนกรีตแยกตัว 

(3.12) การถอดแบบใหกระทําภายหลังจากการเทคอนกรีตแลวตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถอดดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหคอนกรีต แตก บ่ิน กะเทาะ และไมใหแบบ
หลอแตก หัก ฉีก ชํารุดเพื่อจะไดนําไปใชงานครั้งตอไป 

(3.13) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนเห็นเหล็กเสริมยาวไมเกิน 2 นิ้ว 
ใหรีบดําเนินการซอมดวยคอนกรีตชนิดพิเศษ (Non-shrink) ถายาวเกิน 2 นิ้ว ใหรีบรายงานวศิวกรผูออกแบบ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อหาทางแกไขโดยดวน 

(3.14) บมคอนกรีตใหชุมดวยน้ํา หรือน้ํายาบมคอนกรีต ภายหลังจากเท
คอนกรีตแลวเสร็จติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 

 
รูปที่ 4-13 คานหัวเสา 
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   (4) งานแผนรองโครงสรางสะพาน (Bearing Pad) 
    โดยปกติท่ัวไปฐานรองโครงสรางสะพานจะประกอบไปดวยแบบชนิดตางๆ 
ซึ่งข้ึนกับขนาดของคานรองรับสะพาน ตัวอยางเชน 
    แผนรองยืดหยุนชนิดแผนยาว (Elastomeric Bearing Pad) 
    เปนแผนยางรองรับคานพื้นสะพานที่มีความยาวไมมากนักประมาณ 10 – 20 
เมตร ซึ่งจะมีลักษณะเปนแผนแบนหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร สวนใหญจะผลิตจากยางธรรมชาติ หรือ 
ผลิตจากยางสังเคราะห Neoprene  
 

      
รูปที่ 4-14 แผนฐานรองคานแบบชนิดแผนยาว 

 
   (5) งานพื้นสะพาน (Deck) 
    แผนพื้นสะพานสําเร็จรูป (Plank Girder) 
    ขั้นตอนการกอสราง 

(5.1) ทําการตรวจสอบระดับหลังแผนพื้นสําเร็จรูปทุกตัวหลังจากทําการ
ติดตั้งแลวเสร็จ 

(5.2) ทําการปรับระดับแผนพื้นสําเร็จรูปดวยปูนทราย 
(5.3) ทําการผูกเหล็กพื้นตามแบบกําหนด 
(5.4) ติดตั้งแผนเหล็กบริเวณรอยตอเพื่อการขยายตัวของพื้นสะพาน 
(5.5) ทําการใหระดับผิวจราจร ท่ีจุดศูนยกลางสะพาน (Center Line) และที่

บริเวณริมผิวจราจร โดยใชทอเหล็ก, เหล็กขอออย หรือเหล็กเสนกลม ก็ได ทําเปนเหล็กระดับ (Leveling Bar) 
การใหระดับ ถาระดับผิวจราจรมีลักษณะเปนโคงทางดิ่ง (Vertical Curve) ควรใหระดับทุก 1-2 เมตร 
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(5.6) ทําการเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวเอาเหล็กระดับ (Leveling 
Bar) ออกแลวทําการตกแตงผิวคอนกรีต 
    ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม 

(1) ตรวจสอบระดับแผนพื้นสะพานสําเร็จรูป (Plank Girder) หลังการ
ติดตั้งแลวเสร็จ 

(2) ตรวจสอบความสูงของปูนทรายปรับระดับ ไมใหสูงเกินกวาท่ีแบบ
กําหนด 

(3) ตรวจสอบชนิด, ขนาด และตําแหนงของเหล็กเสริมตองจัดใหอยูใน
แนวระนาบ ไมใหเกิดการแอนตัว ถามีการแอนตัวใหทําการเสริมเหล็ก Chair Bar ใหถี่ข้ึน 

(4) ตรวจสอบความเรียบรอยของการติดตั้งแผนเหล็กบริเวณรอยตอเพื่อ
การขยายตัวของพื้นสะพาน 

(5) ตรวจสอบระดับผิวจราจรจากเหล็กระดับ (Leveling Bar) 
(6) ตรวจสอบความหนาของพื้นคอนกรีตกอนทําการเท โดยการวัดจากผิว

บนแผนพื้นสะพานสําเร็จรูป (Plank Girder) ถึงผิวบนของเหล็กระดับ (Leveling Bar) 
(7) ทําการสุมเก็บตัวอยางคอนกรีตระหวางทําการเท ตรวจสอบหาคาการ

ยุบตัว (Slump Test) และเก็บตัวอยางคอนกรีตสงทดสอบการรับกําลังแรงอัด (Compressive Strength) 
(8) ตรวจสอบความเรียบรอยในการตกแตงผิวคอนกรีต 

    พ้ืนสะพานแบบหลอในที่ 
    ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม 

(1) ตรวจสอบสภาพของดินที่รองรับเสาค้ํายันแบบหลอทองพื้นวา
สามารถรับน้ําหนักของพื้นคอนกรีตท่ีจะหลอไดหรือไม ถาไมไดใหทําการกดหรือตอกเสาไมคํ้ายันลงไป
ในพื้นดินจนถึงช้ันดินแข็งท่ีสามารถรับน้ําหนักพื้นคอนกรีตได เพื่อปองกันการทรุดตัวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
ในขณะเทคอนกรีต 

(2) ตรวจสอบระยะหางของเสาค้ํายันทองพื้นจะตองไมหางมากจนเกินไป 
ไมควรเกิน 0.60 เมตร 

(3) ตรวจสอบการยึดเสาค้ํายันแบบหลอตองแนนหนามั่นคง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีท่ีระดับพื้นดินกับระดับทองพื้นสะพานตางกันมาก เพื่อปองกันการโกงเดาะของเสาค้ํายัน 

(4) ตรวจสอบระยะระดับของตงรับไมแบบหลอทองพื้นสะพาน 
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(5) ควรใชไมอัดท่ีมีความหนาเพียงพอ หรือใชเหล็กแผน เปนแบบหลอ
ทองพื้นสะพาน หรือใชแผนไมปูเรียงชิดติดกันกอนแลวจึงใชไมอัดบางปูทับอีกช้ัน เพื่อใหทองพื้น
สะพานมีความเรียบสวยงาม 

(6) ตรวจสอบขนาด ชนิด และระยะหางของเหล็กเสริม 
(7) ตรวจสอบตําแหนงของเหล็กเสริมพื้นขึ้นบนใหอยูในตําแหนงท่ี

ถูกตอง และตองไดระนาบไมแอนตัว ถามีการแอนตัว ใหทําการเสริมเหล็ก Chair Bar ใหถี่ข้ึน 
(8) ตรวจสอบระดับผิวคอนกรีตท่ี เหล็กระดับ  (Leveling Bar) ท้ัง ท่ี

ศูนยกลางสะพาน (Center Line) และที่ขอบผิวจราจร 
(9) ตรวจสอบความหนาของพื้นกอนทําการเทคอนกรีต โดยทําการวัดจาก

แบบหลอทองพื้นถึงผิวบนของเหล็กระดับ (Leveling Bar)  
(10) สุมเก็บตัวอยางคอนกรีตขณะเท นํามาทดสอบหาคาการยุบตัว (Slump 

Test) และเก็บตัวอยางคอนกรีตเพื่อนําสงทดสอบการหาคากําลังรับแรงอัด (Compressive Strength) 
(11) เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวเอาเหล็กระดับ (Leveling Bar) ออกแลวทําการ

ตกแตงผิว 
(12) ตรวจสอบความเรียบรอยในการตกแตงผิวคอนกรีต 

 

    

รูปที่ 4-15 การผูกเหล็กและการหลอแผนพื้นสะพาน 
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   (6) งานแผงคอนกรีตกันรถ (Barrier) 
    วัตถุประสงคของการกอสรางแผนคอนกรีตกันรถ (Barrier) เพื่อลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับผูขับขี่รถยนต ในการกอสราง มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

(6.1) ตรวจสอบรูปแบบการกอสรางตําแหนง แนวความสูง จุดเริ่มตน 
จุดสิ้นสุด ของแนวคอนกรีตกันรถ 

(6.2) ตรวจสอบวัสดุท่ีใชในการกอสราง แนวคอนกรีตกันรถ วัสดุท่ีใช 
ตองเปนไปตามมาตรฐานใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ 

(6.3) ตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตใหมีขนาดถูกตองติดตั้งและจัดวางอยู
ในตําแหนงตามแบบกําหนด 

(6.4) ในการประกอบแบบตองระวังไมใหเหล็กเสริมติดกับแบบกอสราง
ทําไดโดยใชลูกปูนรองกันเหล็กไมใหสัมผัสกับแบบ 

(6.5) เหล็กเสริมท่ีใชตองปราศจากคราบน้ํามันและสนิมปูนในกรณีมี
เปอนคราบน้ํามันตองทําความสะอาดเสียกอนจึงนํามาใช 

(6.6) ตรวจสอบการติดตั้งแบบหลอคอนกรีต ใหมั่นคงแข็งแรง ไมขยับ
หรือแตกขณะเทคอนกรีต และเปนไปตามรูปแบบกอสรางที่กําหนด 

(6.7) ในสวนที่บิดโคง ซึ่งไมสามารถตั้งแบบได ใหใชคอนกรีตซึ่งมีคา 
Slump Test ไมเกิน 4 ซม. ปรับแตงใหเปนไปตามรูปแบบกอสราง 

(6.8) แบบหลอคอนกรีต ตองทําการตรวจสอบไมใหมีรอยรั่วของไมแบบ 
การอุดรอยรั่วใหใชวัสดุท่ีเหมาะสม อุดรอยรั่วของไมแบบใหเรียบรอยกอนการเทคอนกรีต 

(6.9) การหยุดเทคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตไมตอเนื่อง ตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนจึงจะดําเนินการได ตําแหนงการหยุดตองเปนไปตามมาตรฐาน 

(6.10) การทําคอนกรีตใหแนนโดยการใชเครื่องเขยาคอนกรีต (Concrete 
Vibration) ตองใชอยางถูกวิธีตามขอกําหนด การใชเครื่องเขยาคอนกรีตไมถูกตอง จะทําใหเกิดการ
แยกตัวของคอนกรีต 

(6.11) การถอดแบบใหดําเนินการไดตอเมื่อคอนกรีตมีอายุเกิน 48 ช่ัวโมง 
นับจากดําเนินการหลอแผงคอนกรีตกันรถแลวเสร็จ และตองถอดแบบดวยความระมัดระวังไมใหเกิด
ความเสียหายแกคอนกรีต 

(6.12) การบมคอนกรีตใหกระทําหลังจากการเทคอนกรีต 24 ช่ัวโมง โดย
การใหความชื้นดวยวิธีรดน้ําหรือใชน้ํายาในการบมคอนกรีตติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 
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   (7) งานรอยตอโครงสรางสะพาน (Expansion Joint) 
    อุปกรณเพื่อการขยายตัวของโครงสรางสะพานปจจุบันมีอยูมากมายหลาย
ชนิด สําหรับสะพานที่มีชวงคานสั้นๆ จะมีท้ังเปนแบบวัสดุอุดรอยตอ (Elastic Joint Sealant) หรือแผน
กั้นรอยตอเพื่อการขยายตัว (Premoulded and Elastic Fillers)  
    สําหรับสะพานที่มีชวงคานยาวๆ จะมีท้ังเปนแบบยางกับแบบโลหะ โดย
อุปกรณรอยตอชนิดท่ีเปนยาง (Elastic Deck Joints) นั้นจะใชกับรอยตอท่ีมีขนาดกวางมากขึ้น ซึ่งจะมีท้ัง
แบบแผนเรียบยาว (Modular Type) ซึ่งผูออกแบบจะเปนผูกําหนดใหวารอยตอแตละขนาดนั้นควรจะใช
อุปกรณรอยตอแบบใด 
    สําหรับการควบคุมงานกอสรางนั้น ลําดับและวิธีการติดตั้งอุปกรณเพื่อการ
ขยายตัวของโครงสรางหรืออุปกรณรอยตอนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวาหากทําผิดข้ันตอนหรือ
ผิดวิธีก็จะมีผลเสียหายกับตัวโครงสรางสะพานได อยางนอยท่ีสุดก็จะมีผลทําใหผิวจราจร ณ รอยตอตรงนั้น
ไมราบเรียบ เวลาจะมีการจราจรวิ่งผานจะเกิดเสียงดัง และผูขับขี่จะรูสึกวาเกิดการสะดุดของผิวจราจร 
ท้ังนี้ หากสะพานนั้นตองมีการปูผิวแอสฟลตคอนกรีตทับหนาการติดตั้งรอยตอท่ีถูกตองจะตองทําโดยวิธี
ดังตอไปนี้ 

(1) ทําการอุดรอยตอดวยแผนไมหรือกลองทราย ณ บริเวณที่จะทําการ
ติดตั้งอุปกรณรอยตอ 

(2) ทําการปูผิวแอสฟลตคอนกรีตทับรอยตอท่ีอุดดวยแผนไมหรือกลอง
ทรายและบดอัดใหแนนเทากับบริเวณอื่นๆ  

(3) เมื่อแอสฟลตคอนกรีตแข็งตัวดีแลว จึงทําการตัดแอสฟลตคอนกรีต
บริเวณที่จะทําการติดตั้งรอยตอจากนั้นจึงเอาแผนไมหรือกลองทรายที่อุดรอยตอออก แลวจึงติดตั้ง
อุปกรณรอยตอตามคําแนะนําของผูผลิตตอไป 
    ดวยวิธีการดังกลาวขางตน จะทําใหไดผิวของอุปกรณรอยตอท่ีเสมอกับผิว
จราจร ทําใหไมเกิดเสียงดังและไดคุณภาพการขับขี่ท่ีราบเรียบ 
   (8) งานแผนพื้นทางลาดเชิงสะพาน (Approach Slab) 
    งานแผนพื้นทางลาดเชิงสะพาน (Approach Slab) หมายถึง การกอสรางแผน
พื้นคอนกรีตท่ีทําไวเพื่อเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางงานถมดินคอสะพาน ซึ่งอาจจะทําการตอก
เสาพืด (Bearing Unit) เพื่อปองกันการทรุดตัวบริเวณคอสะพานดวย สามารถศึกษาไดในงานตอกเสาเข็ม 
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รูปที่ 4-16 ชวงคอสะพานที่ไมมีการตอกเข็มพืด 

   (9) งานถมดินบริเวณคอสะพาน (Embankment) 
    งานถมดินบริเวณคอสะพาน หมายถึง การกอสรางดินถมคันทางบริเวณสวน
ท่ีอยูชิดกับสะพาน รวมท้ังการกลบแตงหลุมบอตางๆ ดวยวัสดุคันทางที่มีคุณภาพและถูกตองตาม
ขอกําหนด ซึ่งอาจจะเปนดินหรือทรายก็ได โดยหากบริเวณที่จะกอสรางมีลักษณะเปนหนองน้ํา คูน้ํา ท่ีมีเลน
และซากวัสดุตกตะกอนอยู หรือมีลักษณะเปนดินออน มีคา ซี.บี.อาร (C.B.R.) นอยกวารอยละ 2 ใหใช
วัสดุถมคันทางประเภททรายจากแหลงท่ีไดรับการเห็นชอบแลว มาถมเปนคันทาง โดยการเกลี่ยแตงและ
บดอัดใหไดแนวระดับ และรูปราง ตามที่แสดงไวในแบบกอสราง 
    การถมดินบริเวณคอสะพานดวยดิน 

(1) กอนถมดิน ถามีหลุม แอง หรือโพรงท่ีเกิดข้ึนจากการถางปา ขุดตอ 
ตองใชวัสดุท่ีเหมาะสม กลบแลวบดอัดใหแนนสม่ําเสมอเสียกอน 

(2) การถมดินจะตองถมใหไดแนว ระดับ และรูปราง ตามที่แสดงไวใน
แบบกอสราง 

(3) ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยูต่ํากวาระดับดินถมที่จะทํา
การกอสรางใหม นอยกวา 1 เมตร ตามแบบกอสราง หลังจากกําจัดสิ่งไมพึงประสงคตางๆ ออกหมดแลว 
หรือหลังจากการถางปา และขุดตอแลว จะตองทําการบดอัดช้ัน 15 เซนติเมตรสุดทาย วัดจากระดับดิน
เดิมหรือผิวถนนเดิมลงไปใหไดความแนนแหง 

(4) กอนการถมวัสดุช้ันแรกใหราดน้ําช้ันดินเดิม หรือช้ันคันทางเดิมท่ีได
เตรียมไวแลวใหเปยกชื้นอยางสม่ําเสมอโดยตลอด วัสดุท่ีจะใชทําการถมและบดอัดในแตละช้ันตองนํามา
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เกลี่ย คลุกเคลาใหเขากันกอน แลวราดน้ําตามจํานวนที่ตองการ ใชรถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลี่ยให
วัสดุมีความชื้นสม่ําเสมอกอนทําการบดอัดแนน 

(5) การถมดินใหถมเปนชั้นๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว 
แตละชั้นมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร 

(6) ในกรณีท่ีมีคันทางเดิมซึ่งอยูต่ํากวาระดับงานดินถมคอสะพานและ
ตองขยายงานคันทางเดิม ใหตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได (Benching) จากปลายเชิงลาดถึงขอบ
ไหลทาง มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดท่ีเหมาะสมลงไปทํางานได วัสดุท่ีตัดนี้ใหเกลี่ยแผวัสดุอยาง
สม่ําเสมอในแนวราบ โดยใหดําเนินการกอสรางเปนชั้นๆ แตละชั้นมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร 

(7) วัสดุท่ีใชถมคอสะพานบริเวณที่ไมสามารถบดอัดดวยเครื่องจักรขนาด
ใหญไดท่ัวถึง ใหใชเครื่องมือบดอัดขนาดเล็กทําการบดอัดได ท้ังนี้เครื่องมือและวิธีการบดอัดจะตอง
ไดรับความเห็นขอบจากผูควบคุมงานกอน 

(8) เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงช้ันสุดทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนวระดับ 
ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมี
หลุมบอ หรือวัสดุท่ีหลุมหลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที  
    การถมดินคอสะพานดวยทราย 

(1) ใหทําการถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอื่นๆ ท่ีไมพึงประสงคออกจาก
บริเวณที่จะกอสรางงานถมดินคอสะพาน 

(2) ในบริเวณพื้นที่ถมคอสะพานเปนคูน้ํา ซึ่งมีเลนหรือวัสดุอื่นที่ไม
ตองการตกตะกอนทับถมอยูจะตองทําการกําจัดวัสดุดังกลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับงานถมดิน 
(Working Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกมากที่สุด แลวใชทรายถมไลเลน 

(3) การถมทรายไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึ่งกลางทางหรือจากเชิงลาดคัน
ทางเดิมออกไปทางดานขางจนพนบริเวณที่ตองการ โดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทําใหเกิดความ
เสียหายแกคันทางได 

(4) การถมทรายเพื่อทําเปนฐานรองรับงานถมคอสะพานชั้นแรก โดยให
ถมวัสดุอยูเหนือระดับน้ําไมเกิน 20 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหไดความแนนแหงตามขอกําหนดหรือ
มาตรฐานงานกอสรางกําหนด 

(5) ในกรณีท่ีดินเดิมเปนดินออนที่มีอัตราการทรุดตัวสูง การดําเนินงาน
ตามขอ 4. ถาไมไดระบุไวเปนอยางอื่น จะตองท้ิงฐานรองรับคันทางไวอยางนอย 45 วัน กอนที่จะทําการ
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บดอัดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด แบบมาตรฐาน Standard 
Compaction Density 

(6) ในกรณีท่ีมีคันทางเดิม เมื่อดําเนินงานตามขอ 2. เรียบรอยแลว ใหทํา
การกอสรางคันทางโดยตัดลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบันไดจากปลายเชิงลาดถึงขอบไหลทาง 
มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมลงไปทํางานได แลวถมวัสดุเปนชั้นๆ ความหนาแตละชั้น
ไมเกิน 20 เซนติเมตร บดอัดแนนตามขอกําหนด 

(7) ในกรณีท่ีมีคันทางเดิมและตองขยาย เมื่อดําเนินงานตามขอ 4. หรือ 6. 
เรียบรอยแลวใหทําการกอสรางคันทางสวนที่ขยายโดยทําการตัดเชิงลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้น
บันใด แลวถมทรายเปนชั้นๆ แตละช้ันมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ทําการบดอัดใหไดความแนน
ตามขอกําหนดหรือมาตรฐานงานกอสรางกําหนด 

(8) เมื่อไดกอสรางถมคอสะพานจนเสร็จช้ันสุดทายแลว ถาไมตองท้ิงไว
ในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว (Waiting Period) ตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง ใหเกลี่ยทรายจนไดแนว 
ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนด 
ใหกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที ในกรณีท่ีตองท้ิงไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว ตามที่กําหนดไว
ในแบบกอสราง เมื่อครบระยะเวลาถมทิ้งไว ใหตรวจสอบระดับผิวช้ันทรายถมคันทางและทําการปรับ
ระดับ เสริมดวยทรายที่มีคุณภาพถูกตองกอสรางขึ้นมาเปนชั้นๆ ตามวิธีการขางตน จนเสร็จช้ันสุดทาย 
เกลี่ยแตงจนไดแนวระดับความลาด ขนาด และรูปตัด ตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความ
แนนตามขอกําหนดและตองกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที 

(9) ใหทําการปองกันลาดดินถมคอสะพาน เพื่อปองกันน้ําเซาะตามที่
กําหนดโดยเร็วท่ีสุด โดยปดทับลาดคันทางดวยดินเหนียวหนา 20 เซนติเมตร และปลูกหญาโดยชนิดปู
แผนเต็มพื้นที่ลาดคันทางหรือตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

(10) เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางตองเปนเครื่องจักรที่มีขนาดเบา เชนรถ
แทรคเตอร (Bull Dozer Tractor) ขนาด D-4 และหามบดอัด โดยใชการสั่นสะเทือนเปนอันขาด 

(11) ในระหวางกอสรางไมควรกองวัสดุ หรือจอดเครื่องจักร หรือจอด
รถบรรทุกใดๆ บนคันทางสวนที่ขยายใหม 
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รูปที่ 4-17 งานถมทรายและบดอัดบริเวณคอสะพาน 

    
   (10) งานปูผิวจราจร (Pavement)  

การลาดยางแอสฟลตคอนกรีตทับลงบนพื้นสะพานซึ่งเปนคอนกรีตอยูแลว 
ทําใหผิวพื้นสะพานมีความเรียบและความปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสําหรับผิวพื้นสะพานที่มีปริมาณ
การจราจรหนาแนน และตองการใหความเร็วสูง โดยจะตองทําการลาดยาง Tack Coat กอน 

Tack Coat คือ การลาดยางแอสฟลตชนิดเหลวลงบนผิวสะพานเดิม เพื่อจะ
ยึดเหนี่ยวผิวสะพานคอนกรีตกับผิวแอสฟลตคอนกรีตท่ีจะปูใหม โดยจะตองทําความสะอาดผิวพื้น
สะพานคอนกรีตดวยเครื่องกวาดฝุนชนิดหมุน ชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองหรือลากจูงก็ได ในบางจุดท่ีไม
สามารถใชเครื่องกวาดใหใชคนกวาดดวยไมกวาดแทนเสร็จแลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนออกใหหมด 
หลังจากนั้นใชยาง RC-70 ตมท่ีอุณหภูมิระหวาง 50-100 C หรือยาง CRS – 1 ตมท่ี 40 - 70 C เมื่อตมได
อุณหภูมิตามกําหนดแลวใชรถสเปรยยางใหท่ัวสม่ําเสมอ มีความกวางครั้งละครึ่งผิวจราจร โดยถาเปนยาง 
RC – 70 ลาดในอัตรา 0.2 ลิตร/ตร.ม. และถาเปนยาง CRS-1 ผสมน้ําในปริมาณเทากันลาดในอัตรา 0.4 
ลิตร/ตร.ม. แลวใชรถลอยางวิ่งนวดไปมาใหท่ัวพื้นที่เพื่อแอสฟลตกระจายครอบคลุมพื้นที่อยางสม่ําเสมอ 
ในกรณีท่ีไมสามารถใชรถสเปรยยางใหใชเครื่องพนดวยมือชวย หลังจากทํา Tack Coat แลวใหปด
การจราจร ประมาณ 16 ช่ัวโมง แลวทําผิวแอสฟลตคอนกรีตตอไป 
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การปูผิวแอสฟลตคอนกรีต กอนอื่นตองทําความสะอาดพื้นผิวท่ีจะทําการปู
ใหปราศจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก การขนสงวัสดุแอสฟลตคอนกรีตจากโรงผสม (Plant) ไปยัง
สถานที่ท่ีจะปูผิวทาง จะใชรถบรรทุกเททาย (Dump Truck) พื้นรถตองสะอาดและทาดวยน้ํามันหลอลื่น
หรือน้ํามันพาราซิน ถาระยะขนสงไกลตองใชผาใบคลุม เมื่อถึงสถานที่กอสรางแลวใหปูผิวโดยใชเครื่อง
ปูผิวทาง (Paver) เมื่อปูวัสดุแอสฟลตคอนกรีตลงเปนผิวทางแลวใหตรวจสอบระดับถาสูงใหขูดออก ถา
ต่ําไปก็ใหปูเพิ่มเติม ขณะปูผิวอุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีตตองไมต่ํากวา 121 C แลวบดอัดดวยรถลอ
เหล็ก 2 ลอ หรือรถบดลอเหล็ก 3 ลอ น้ําหนักรถประมาณ 8-10 ตัน และใชน้ําหลอเพื่อปองกันมิใหวัสดุ
แอสฟลตคอนกรีตติดลอรถบด น้ําหลอตองไมใชปริมาณมากเกินไป (ใหหยุดการใชน้ําเมื่อไมติดลอ) 
แลนบดอยางชาๆ ใหบดจากขอบสะพานหรือขอบทางเทาเขาหาศูนยกลางสะพาน ตรวจสอบระดับอีก
ครั้ง แลวบดอัดดวยรถบดลอยาง 9 ลอ หนักประมาณ 12 ตัน บดอัดอยางชาๆ เมื่อแนใจวามีความแนน
ตามตองการแลว ใหบดครั้งสุดทายเพื่อลบรอยดวยรถบดลอเหล็กอีกครั้ง สวนเรื่องรอยตอตามขวางและ
ตามยาวของการปูผิวนั้น รอยตอท้ังสองชนิดตองตั้งฉากกับผิวถนนและตองเปนแนวเสนตรง รอยตอ
ตามยาวไมควรอยูในระหวางกลางชองจราจร 
    การตรวจสอบ เก็บตัวอยางหินและยางเพื่อออกแบบสวนผสม (Job Mix) ถา
มีผลการออกแบบเดิมตองไมเกิน 6 เดือน และเก็บตัวอยางหินทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความ
สะอาดพื้นสะพานกอนการทํา Tack Coat และปูผิวแอสฟลตคอนกรีต ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องท่ีใช
ตรวจอัตราการลาดยางชนิดตางๆ ตรวจสอบอุณหภูมิของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต ตรวจสอบระดับขณะปู
ผิวและหลังปูผิว ตรวจสอบรอยตอตางๆ  
 7.2 งานกอสรางรอง-งานสะพาน 
  7.2.1 งานทางเทา 

 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูใชสะพานที่ตองเดินขามลําน้ํา จึงตองมีทาง
เทาไวสําหรับคนเดินขาม สวนมากจะออกแบบไวสวนในสะพาน แตก็มีบางสะพานออกแบบไวสวน
นอกสะพาน 

 ผูควบคุมงานตองตรวจสอบแบบหลอไมใหมีรอยรั่ว ไดแนวไดระดับ ไดขนาด
กวางยาว มีค้ิวใตทางเทาบังคับน้ําใหไหลลงโดยไมเกิดความสกปรก เหล็กเสริมตองครบและถูกตองตาม
แบบ คอนกรีตไดตามขอกําหนดผิวหนาไดตามขอกําหนด 

 ขอควรระวัง งานทางเทาเปนงานตกแตงท่ีเปนสวนโชว ฉะนั้นแนวทางเทาและ
ระดับตองตรวจสอบใหดี ใหไดแนวท่ีตรงและโคง (กรณีสะพานโคง) และอยาลืมการใสเหล็กเสริมใน
สวนที่เกี่ยวของ เชน เสาราวสะพาน 
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7.2.2 งานแผนเหล็กกันชน (Guard Rail) 
  เพื่อความปลอดภัยของผูใชยานยนตท่ีใชไหลทางในการสัญจร หากบริเวณคอสะพาน

ท่ีกอสรางมีตําแหนงอยูในไหลทาง วิธีการลดอัตราการสูญเสียลงได โดยการติดตั้ง แผนเหล็กกันชน  
 ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบบริเวณหนางานเพื่อนํามาออกแบบการติดตั้ง

แผนเหล็กกันชนใหสอดคลองกับบริเวณหนางาน 
 ขอควรระวัง งานแผนเหล็กกันชนควรมีการติดตั้งเปาสะทอนแสงเพื่อเพิ่มการ

มองเห็นใหชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน 

     
รูปที่ 4-18 ราวกันตกรูปแบบตางๆ 

 

7.2.3 งานระบบระบายน้ํา 
 “ฝนตกถนนลื่น” ทานเคยไดยินคํากลาวนี้บางไหม เชนกัน เมื่อฝนตกก็จะทําให

พื้นสะพานเปยก ลอของยานยนตไมสัมผัสกับพื้นสะพานโดยตรง เพราะมีน้ําหรือความเปยกชื้นมากั้น
กลาง ทําใหการบังคับยานยนตเปนไปโดยลําบาก อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีระบบ
การระบายน้ําเพื่อใหพื้นสะพานแหงโดยเร็ว เริ่มตั้งแตการออกแบบใหพื้นสะพานมีความลาดเอียง 
(Crown Slope) ปกติจะอยูท่ี 1.5% บังคับใหน้ําจากแนวศูนยกลางสะพานใหไหลไปอยูขอบสะพาน รวม
ไปถึงความลาดเอียงบนทางเทา แลวไหลลงทอระบายทิ้งไป ในที่นี้รวมถึงการระบายน้ําหรือความชื้นของ
วัสดุท่ีใชถมในโครงสรางอื่นๆ เชน Bearing Unit, Slope Protection 
   การระบายน้ําของงานสะพานจะมีอยู 2 แบบ คือ 

 1. ระบายน้ําท้ิงลงสูขางลางสะพานโดยตรง คือ การระบายน้ําจากพื้นสะพาน
แลวทิ้งลงสูพื้นลาง โดยทําการฝงทอระบายน้ําซึ่งอาจจะเปนทอ PVC หรือทอคอนกรีตในพื้นสะพาน 
ในกรณีท่ีเปนพื้นคอนกรีตแบบหลอกับที่หรือฝงทอระบายน้ําออกดานขางสะพาน ในกรณีท่ีเปนช้ินสวน
ของพื้นแบบสําเร็จรูป เชน Plank Girder หรือ Box Girder 
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 2.  รวมน้ําท่ีจะระบายแลวไปทิ้งท่ีจุดใดจุดหนึ่ง คือ การระบายน้ําจากพื้น
สะพานเขาสูทอระบายน้ําแลวรวมน้ําไปทิ้งท่ีใดที่หนึ่ง สวนมากจะเปนการระบายทิ้งท่ีเสาตอมอ และอาจ
มีการระบายน้ําตอเนื่องสูระบบระบายน้ําของงานถนนตอเชื่อมดานลาง 

 สวนการระบายน้ําหรือความชื้นในโครงสรางอื่นๆ (Bearing Unit หรือ Slope 
Protection) เปนการระบายจากความชื้นของวัสดุท่ีใชถมใน Bearing Unit สวนมากจะใชทอ PVC ฝงเพื่อ
ระบายเฉพาะน้ําออกดานนอกของโครงสรางนั้นๆ และไมใหวัสดุท่ีใชถมดานในไหลออกมาได โดย
ปลายทอดานในมีการเจาะรูทอ PVC แลวมี Cap อุดปลายทอดานใน มีแผนใยสังเคราะหหอหุมหินขนาด 
1 นิ้ว ปริมาตรโดยประมาณ 0.15 x 0.15 x 0.20 ม. ท่ีปลายดานใน 

 การตรวจสอบ ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณการตอเชื่อมไดคุณภาพตามขอกําหนด
หรือไม ตําแหนงการติดตั้งไดตามแบบหรือไม ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา 

 ขอควรระวัง กอนเทพื้นสะพานตองฝงทอไวกอนหรือมีการกําหนดตําแหนงไว
กอน การตอเชื่อมทอในการระบายน้ําตามขอ 2 ตองติดแนนไมมีการรั่วของน้ํา และตองใหอากาศในทอ
น้ําท้ิงมีการระบายไดดวย ถาระบายไมได จะทําใหอากาศในทอน้ําท้ิงดันน้ําไวแลวอาจไหลลนออกใน
ตําแหนงท่ีไหลออกได หรือไหลไดชา 
  7.2.4 งานเครื่องหมายจราจร 
   เพื่อความปลอดภัยในการใชสะพานและถนนตอเชื่อม การกอสรางจึงตอง
ออกแบบใหมีเครื่องหมายจราจรกํากับหรือช้ีแนะ โดยแยกออกเปนเครื่องหมายจราจรบนสะพานและ
ถนนตอเชื่อม ไดแก ปายโครงการ ปายเตือน ปายบังคับ ปายแนะนํา หลักกันโคง Guard Rail และแผงกัน
ชน เปนตน สวนอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องหมายบนผิวทางตางๆ ไดแก เสนจราจร เสนชะลอความเร็ว 
ขอความบนผิวทาง เสนบั้งหัวเกาะ สีบริเวณหัวเกาะ สีท่ีหัวและทายสะพาน หมุดสะทอนแสง สวน
การจราจรทางน้ํา ก็จะมีการทาสีตอมอและขางคานคอนกรีตอัดแรง 
   ผูควบคุมงานตองตรวจสอบวัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของท่ีนํามาใชทําปายหรือ
เครื่องหมายตางๆ ตําแหนงการติดตั้งเปนไปไดตามแบบและขอกําหนดหรือไม 
   ขอควรระวัง ปายเครื่องหมายจราจรในสวนที่อยูบนสะพาน สวนมากจะติดตั้งบน
ราวสะพานซึ่งจะตองมีการฝงน็อตหรืออุปกรณอื่นๆ ลงในราวสะพาน ฉะนั้นกอนเทราวสะพานตอง
ตรวจสอบกอนวา มีอุปกรณเหลานี้เตรียมพรอมไวแลวหรือยัง ตําแหนงท่ีติดตั้งตองเปนตําแหนงท่ีเห็น
ปายหรือเครื่องหมายไดอยางชัดเจน อยาใหมีอะไรมาปดบัง เครื่องหมายบนผิวทางตองทําความสะอาดผิว
พื้นที่จะทําใหปราศจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก 
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  7.2.5 งานไฟฟาสองสวาง 
 เพื่อความปลอดภัยตอผูใชสะพานในยามค่ําคืน ตองมีระบบไฟฟาสองสวางดวย

ในบางครั้งก็มีการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณบันไดขึ้นลง และบริเวณใตสะพานดวย 
 ผูควบคุมงานตองตรวจสอบวาวัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับงานไฟฟาสองสวาง 

ตําแหนงการติดตั้งเปนไปตามแบบและขอกําหนดหรือไม 
 ขอควรระวัง ควรประสานกับการไฟฟาฯ เพื่อขอติดตั้งหมอแปลงกับมิเตอรไฟฟา

เสียแตเนิ่นๆ การเดินสายไฟฟาบางจุด แบบกอสรางอาจใหเดินฝงในราวสะพาน ฉะนั้นควรใหชางงาน
ไฟฟาไดรวมวางแผนการเดินสายไฟและติดตั้งกับชางฝายกอสรางตั้งแตตนดวย 
  7.2.6 งานบันได 

 สะพานบางตัวสรางในที่คับแคบ สะพานบริเวณเชิงลาดคอสะพานไมมีพื้นที่ให
กอสรางทางเทาได จึงจําเปนตองตัดงานทางเทาสวนนี้ท้ิงไปแลวสรางบันไดลงที่ริมตลิ่งแทน 

 ผูควบคุมงานตองตรวจสอบแบบหลอไมใหมีรอยรั่ว ไดแนวไดระดับ ไดขนาด
ความกวาง ยาว เหล็กเสริมตองครบและถูกตองตามแบบ คอนกรีตไดตามขอกําหนด ผิวหนาไดตาม
กําหนด ในสวนงานตกแตงไดตามแบบ 

 ขอควรระวัง ถาจําเปนตองยายตําแหนงของบันได เพราะไมเหมาะสม ใหระวัง
เรื่องความสูงของสะพานที่เปลี่ยนไป ใหคํานวณระยะ และความยาวของบันไดใหม เพื่อท่ีกําหนด
ตําแหนงเสาเข็มของสะพานใหมและจะทําใหลูกตั้ง ลูกนอนของบันไดไดตามแบบที่กําหนด 
  7.2.7 งานระบบสัญญาณไฟจราจร 

 สะพานบางสะพานอยูในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแนน หรือกอสรางในที่คับ
แคบ มีทัศนวิสัยในการมองเห็นไมดีพอ จึงตองมีการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรชวย เพื่อความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชสะพานและถนนตอเชื่อม 

 ผูควบคุมงานตองตรวจสอบวัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของงานไฟฟาสองสวาง 
ตําแหนงการติดตั้งตองไดตามแบบและขอกําหนด 

 ขอควรระวัง ควรประสานกับการไฟฟาฯ เพื่อขอติดตั้งหมอแปลงกับมิเตอรไฟฟา
เสียแตเนิ่นๆ และควรติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน งานเดินสายไฟฟาบางตําแหนงอาจอยูใตดิน
หรือฝงอยู ในโครงสรางคอนกรีตจึงควรใหชางติดตั้งงานไฟฟาประสานงานกับชางฝายกอสรางตั้งแต
เริ่มตนดวย 
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บทที่  5 
การบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา 

   
1.   แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา 
 เน ื่องจากสะพานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญแลวจะเปนสะพานเดิมท่ีถายโอน
มาจากกรมทางหลวงชนบท งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญแลวจึงเปนงานที่เนนการ
บํารุงรักษาสะพานเดิมเสียเปนสวนใหญ รวมทั้งงานบูรณะซอมแซมสะพานที่ชํารุด รวมถึงการดูแล
สภาพรองน้ําเพื่อมิใหเกิดการกีดขวางการจราจร รวมท้ังเพื่อใหการบริหารงานตรวจสอบทําไดอยางเหมาะสม 
การจัดระเบียบวิธีบํารุงรักษาเปนความสําคัญที่ผูบริหารทองถิ่น จะตองศึกษาใหเขาใจสภาพปจจุบันและ
สามารถวางแผนเพื่อหามาตรการปองกันและบํารุงรักษาสะพานใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี
อายุการใชงานที่ยาวนาน โดยอยูบนพื้นฐานของระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางเปนระบบ     
ดังจะอธิบายตอไปนี้  
 การกําหนดขอบเขตและการเก็บรวบรวม 
 ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีตรวจสอบ สําหรับการบํารุงรักษาและการจัดการ เปนไปไดท่ีจะใชขอมูล
รวมกันระหวางหนวยงานทองถิ่นและหนวยงานภายนอก และสามารถใหผูรับผิดชอบใชปฏิบัติงานได 
 การกําหนดระดับความเสียหาย 
 การตัดสินความเสียหายโดยผูปฏิบัติงานทองถิ่นและหนวยงานภายนอก อาจสามารถชวยใน
การลดความแตกตางและอาจใชขอมูลความเสียหายท่ีเกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาสะพาน กําหนดการ
จัดเก็บขอมูลและการตัดสินขอมูลความเสียหาย 
 การจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข้ึนอยูกับการรวบรวม และการจัดการขอมูลของการบํารุงรักษาในรูปของฐานขอมูลของ
ผูตรวจสอบและผูบริหารสามารถดึงขอมูลสําหรับงานไดในเวลาอันรวดเร็วและงายดาย ดวยการจัดการ
ระบบขอมูลสําหรับงานบํารุงรักษาขางตน  มาตรฐานการบําร ุงร ักษาสะพานจะชวยใหทองถิ่น
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของงานตรวจสอบ ในบทนี้ครอบคลุมรายการตางๆ ท่ี
จําเปนตอการตรวจสอบและบํารุงรักษาจากแนวคิดพื้นฐานถึงวิธีปฏิบัติงาน แนวคิดนี้ยังใชงายสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในทองถิ่น เพื่อท่ีจะใชปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดยมุงเนนการปรับปรุงการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาโดยใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อท่ีจะสามารถดําเนินการ คือ 
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• ปฏิบัติงานบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพดวยข้ันตอนที่เหมาะสม 
• ใชขอมูลท่ีบันทึกไวในฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
• จัดทํารายงานที่จําเปนดวยระบบ 
• ประเมินการกําหนดขั้นหรือระดับสภาพของสะพานและสวนประกอบ 
• ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม 
• ชวยในการเลือกวิธีบํารุงรักษาสําหรับความเสียหายตอโครงสราง และสวนประกอบ 
• ฯลฯ 

 ความรูกวางๆ เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑระบบตรวจสอบและบํารุงรักษาสะพาน เกี่ยวของกับ
หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติงานและการใชฐานขอมูล 

2.   งานตรวจสอบ (Inspection) 
 2.1 การแบงชั้นของการตรวจสอบ 

การแบงประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ 
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ตามจุดประสงคและวิธีการดังนี้ 

  - การตรวจสอบรายวัน 
   ใหดําเนินการตรวจสอบรายวันสําหรับโครงสรางสะพานและสวนประกอบและ
สภาพการจราจรดวยสายตา (Visual Inspection) โดยมีขอจํากัดวาความเสียหายและการเสื่อมสภาพ
จะตองสามารถมองเห็นจากรถที่วิ่งตรวจสอบเทานั้นจึงจะตรวจพบโดยอาจจะทําการตรวจสอบไมนอย
กวาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ท้ังนี้การตรวจสอบไมเฉพาะเพื่อใหตรวจสอบความเสียหายของสะพานแตยัง
ทราบสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของทองถิ่นเองดวย 
  - การตรวจสอบประจํา 
   การตรวจสอบคานโครงสรางสะพานและสวนประกอบโดยการเดินตรวจสอบ 
เพื่อใหไดขอมูลความเสียหายและเสื่อมสภาพในรายละเอียดดวยการใชเครื่องมือ โดยความถี่นั้นตาม
กําหนดระยะเวลาอยางสม่ําเสมอ โดยขึ้นอยูกับความสําคัญของสวนโครงสรางและสวนประกอบ 
การตรวจสอบประจําสําหรับสวนของโครงสรางสะพาน เชน โครงสรางสวนบน ผิวทาง ตอมอ รอยตอ 
จะตองกระทําปละครั้ง 
  - การตรวจสอบพิเศษ 
   การตรวจสอบโครงสรางสะพานดวยวิธีการละเอียดมากกวา เพื่อเสริมการ
ตรวจสอบประจําตามความจําเปน และเพื่อท่ีจะยืนยันผลการซอมแซมตางๆ โดยจะกระทําเมื่อมีความ
จําเปนตามผลของการตรวจสอบรายวันและการตรวจสอบประจํา 
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  - การตรวจสอบฉุกเฉิน 
   การตรวจสอบโครงสรางสะพานและสวนประกอบชั่วคราว เนื่องจากการเกิดเหตุท่ี
ไมไดคาดหมาย เชนอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ กระทําเปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปนในการตรวจสอบ 
เมื่อเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากอุบัติเหตุ ความถี่ในการตรวจสอบสําหรับโครงสรางทุกสวน
และสวนประกอบขึ้นกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 2.2 โครงสรางสะพานและสวนประกอบที่ตองตรวจสอบ 
  1) สวนของโครงสรางที่เปนเปาหมาย สําหรับการตรวจสอบจากพื้นฐาน วิธีการ
ตรวจสอบที่กําหนดโดยการแบงตามประเภทขางตน สวนของโครงสรางที่เปนเปาหมายที่ตองตรวจสอบ
ก็สามารถกําหนดได เชน สวนของโครงสรางที่จะตองตรวจสอบมีจํากัด เนื่องจากวิธีการตรวจสอบนั้น
เปนการตรวจสอบดวยสายตาจากรถที่กําลังวิ่ง ดังนั้นสวนของโครงสรางที่ทําการตรวจสอบรายวันจึงเปน
สวนที่อยูบนสะพาน เชน ไฟฟาสองสวาง ปายจราจร อุปกรณชวยความปลอดภัยตอการจราจร และ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพาน นอกจากนั้นจะตองดําเนินการตรวจสอบประจําขางใตสะพานอีกดวย 
เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดความเสื่อมสภาพของโครงสราง ระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษานี้
ครอบคลุมสวนของโครงสรางและสวนประกอบ 13 สวน ดังแสดงในตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 สวนตางๆ และประเภทที่ตองดําเนินการตรวจสอบ 
ลําดับที่ สวนของโครงสราง ประเภทการตรวจสอบ หมายเหตุ 

1 โครงสรางสะพานสวนบน  R  
2 ราวสะพาน D   
3 ระบบระบายน้ํา D R  
4 ตอมอ  R  
5 รอยตอสะพาน D R  
6 ฐานรองโครงสรางสะพาน  R  
7 คันทาง D R  
8 กําแพงกันดิน  R  
9 ราวเหล็กกันชน D   

10 ผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด D R  
11 ไฟฟาสองสวาง D R  
12 ปายจราจร D R  
13 สภาพรองน้ํา  R  
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หมายเหตุ  D = การตรวจสอบรายวัน 
  R = การตรวจสอบประจํา 

  โครงสรางและสวนประกอบที่เปนเปาหมายในการตรวจสอบนั้น ไดมีการแบงประเภท
การตรวจสอบไวตางๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 5-1 การตรวจสอบสวนของโครงสรางบางสวน
ตอเนื่องกันทั้งการตรวจสอบรายวันและประจํา สําหรับลักษณะของโครงสรางและสวนประกอบ แมวา
วิธีการและลําดับขั้นตอนการตรวจสอบจะตางกันไป ตามประเภทของการตรวจสอบสําหรับแตละสวน 
เชน ระบบระบายน้ําจะตองตรวจสอบรายวันและประจํา ซึ่งความเสียหายรายแรงที่มองเห็นดวยสายตา
ตรวจสอบไดจากรถ โดยการตรวจสอบรายวันสําหรับความเสียหายตอชองทางระบายน้ําบนสะพานที่
อาจเกิดจากการอุดตัน แตระบบระบายน้ําท่ีอยูสวนลางไมอาจตรวจพบไดจากการตรวจสอบรายวัน 
ฉะนั้นจะตองมีการตรวจสอบประจํา อยางละเอียดอีกครั้ง 
  2) ความเสียหายท่ีจะตองตรวจสอบ 
   ความเสียหายและเสื่อมสภาพตอโครงสรางสะพาน และสวนประกอบนั้นไดมีการ
กําหนดไวโดยวิศวกร และผูรูท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมโครงสรางและบํารุงรักษาเปนหลายแนวทาง แต
อยางไรก็ตามประเภทของความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่ตรวจพบมักจะมีการกําหนดเปนพื้นฐาน 
โดยวัสดุท่ีใชและประเภทของโครงสรางของทางและสวนประกอบ ระบบการตรวจสอบจัดทําข้ึนใหใชงาย
ท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ประเภทของความเสียหายและเสื่อมสภาพตอโครงสรางสะพานและ
สวนประกอบ สามารถแบงรายการความเสียหายเปน 10 ประเภท โดยพิจารณาถึงโครงสรางวัสดุ และ
ลักษณะความเสียหาย คํายอที่ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เพื่อแสดงรายการความเสียหาย
บนจอคอมพิวเตอร และแสดงในแบบฟอรมผลลัพธ ดังนี้ 
   (2.1) ความเสียหายตอสวนของโครงสรางที่เปนคอนกรีต (สําหรับโครงสราง
สวนบนกําแพงกันตก ตอมอ และกําแพงกันดิน) 
    LEAKAGE = น้ําซึมออกมา และชะหินปูนออกมา 
    CRACKING = เกิดรอยแยก 
    SPALLING = เกิดกะเทาะ และเหล็กเสริมเปนสนิม 
    CAVITIES = เกิดเปนโพรง 
    DISPLACEMENT = เกิดการเคลื่อนตัวหรือทรุดตัว 
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   (2.2) ความเสียหายตอรอยตอสะพาน 
    DAMAGE-JOINT = เกิดความเสียหายตอช้ินสวนของรอยตอ 
    DAMAGE-PLUS = เกิดความเสียหายตอวัสดุอุดรองรอยตอ 
    LEAKAGE = น้ํารั่วซึม เนื่องจากเกิดความเสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ 
    NOISE = เกิดเสียงดังผิดปกติ หรือไมเงียบ 
   (2.3) ความเสียหายตอฐานรองโครงสรางสะพาน 
    DAMAGE-BEARING = เกิดความเสียหายตอช้ินสวนยางหรือแผนเหล็ก 
    DAMAGE-BED = เกิดความเสียหายตอแทนรองแผนฐานรอง 
    DAMAGE-BOLT = เกิดความเสียหายกับน็อตยึด 
    DEBRIS = มีดินทรายทับถมอยูรอบๆ แผนฐานรอง 
   (2.4) ความเสียหายตอคันทาง 
    EROSION = น้ํากัดเซาะไหลทางหรือบวมขึ้น 
    SUBSIDENCE = ไหลทางทรุดตัว 
    DAMAGE-MASONRY = เกิดความเสียหายตอกําแพง 
    DISPLACEMENT = กําแพงเคลื่อนตัวหรือทรุดตัว 
   (2.5) ความเสียหายตอระบบระบายน้ํา 
    DAMAGE-INLET = เกิดความเสียหายกับชองระบาย 
    DAMAGE-PIPE = เกิดความเสียหายตอทอ รางระบายและขอตอ 
    DEBRIS = ดินทรายสะสมและอุดตัน 
    DEFECT-DISCH = เกิดขอบกพรองตอท่ีรับน้ําท่ีระบายทิ้ง 
   (2.6) ความเสียหายตอสวนประกอบที่เปนเหล็ก (สําหรับราวกันชน ราวสะพาน 
และรั้ว) 
    CORROS-COLUMN = เกิดความเสียหายตอสีท่ีทา และเสารับเปนสนิม 
    DEFORM-COLUMN = เสารับยุบหรือรูปรางเปลี่ยนแปลง 
    DISP. –COLUMN = เสารับเกดิการเคลื่อนตวั หรอืนอ็ตยึดหลวม/หลดุ 
    CORROS-PANEL = แผนราว/รั้ว เกิดความเสียหายตอสีท่ีทาและ

เปนสนิม 
    DEFORM-PANEL = แผนราวบิดตัวหรือเปลี่ยนรูปราง 
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    DISP.-PANEL = แผนราวเกิดการเคลื่อนตัวหรือน็อตยึดหลุด 
   (2.7) ความเสียหายตอผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด 
    CRACKING = ผิวทางเกิดรอยแยก 
    DEFORMATION = ผิวทางยุบตัว เปนรองลอ เปนคลื่น เปนหลุม 
    DISRUPTION = ผิวทางแตก เปนหลุม (pot holes) 
    ABRASION = ผิวทางลึก เกิดรอน 
    DAMAGE-MARK = เสนแบงเลนเสื่อมสภาพ 
   (2.8) ความเสียหายตอไฟฟาสองสวาง  
    CORROS-POLE = เสาไฟเกิดความเสียหายตอสีท่ีทา และเปนสนิม 
    DEFORM-POLE = เสาไฟบิด หรือเปลี่ยนรูปราง 
    DISP.-POLE = เสาไฟเคลื่อนตัว หรือน็อตยึดหลวม/หลุด 
    LAMP-BREAK = หลอดไหม หรือเสื่อมสภาพ 
    DAMAGE- REFLECT = แผนสะทอนแสงในดวงโคมเสียหาย 
   (2.9) ความเสียหายตอปายจราจร 
    CORROS-POLE = เสาปายเกดิความเสียหายตอสีท่ีทา และเปนสนมิ 
    DEFORM-POLE = เสาปายเกิดบิด หรือเปลี่ยนรูปราง 
    DISP.-POLE = เสาปายเกิดเคลื่อนตัว หรือน็อตยึดหลวม/หลุด 
    VISUAL-DEFLECT = ปายจราจรเสื่อมสภาพในการมองเห็น 
    DAMAGE-PANEL = โครงปายและอุปกรณยึดเสียหาย 
    LAMP BREAK = หลอดไฟไหม หรือเสื่อมสภาพการสองสวาง 
    DAMAGE-REFLECT = แผนสะทอนแสงในดวงโคมเสียหาย  
   (2.10) ความเสียหายตอสภาพรองน้ํา 
    DRIFT ACCUMULATE = การสะสมของสิ่งลอยน้ํา 
 2.3 เจาหนาที่ตรวจสอบ 
  ในกรณีท่ีมีความเสียหายรายแรงใหติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับคําปรึกษา และสําหรับการตรวจสอบปกติ เพื่อท่ีจะปฏิบัติการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพและเที่ยงตรง ผูท่ีอยูรวมในทีมงานจะตองจัดใหเขากันไดอยางเหมาะสม การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควรจะดําเนินการโดยทีมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยเจาหนาท่ีอยางนอย 2 คน คือ ชาง และ
พนักงานขับรถ ดังแสดงในตารางที่ 5-2 
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ตารางที่ 5-2 ทีมการตรวจสอบ 

ทีม วิศวกร ชาง พนักงานขับรถ รวม 
ก - 1 1 2 
ข 1 1 1 3 

 สวนประกอบของทีมมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทีม ก : มีผูรวมทีมอยางนอยท่ีสุดเพื่อการตรวจสอบ  โดยใชรถตรวจการสําหรับการ
ตรวจสอบรายวัน และการตรวจสอบประจําอยางงายๆ เชน ตรวจสอบคันทาง และระบบระบายน้ํา 
 ทีม ข : ทีมงานจะทําการตรวจสอบประจํา เชน ตรวจสอบโครงสรางหลัก และตอมอจาก
พื้นดินโดยใชรถตรวจสอบ การตรวจสอบแตละรายการ แสดงแนวทางดังตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3 แนวทางการตรวจสอบ 

รายละเอียด การตรวจสอบรายวัน การตรวจสอบประจํา 
โครงสรางสะพานสวนบน  ข 
ราวสะพาน ก  
ระบบระบายน้ํา ก ก 
ตอมอ  ข 
รอยตอสะพาน ก ข 
แผนยางรองโครงสรางสะพาน  ข 
คันทาง ก ข 
กําแพงกันดิน  ข 
ราวเหล็กกันชน ก  
ผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด ก ข 
ไฟฟาสองสวาง ก ก 
ปายจราจร ก ก 
สภาพรองน้ํา  ก 

หมายเหตุ : หากในทองถิ่นไมมี บุคคลากรในทีม ข หรือ ไมมีประสบการณดานงานสะพาน ก็ให
ตรวจสอบและเก็บขอมูลนําสงหนวยงานที่สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข
ตอไป 
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 2.4 เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
  งานตรวจสอบตองการเครื่องมือพิเศษเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมตอประเภทของการตรวจสอบและสภาพหนางาน เครื่องมือตอไปนี้ใชโดยทั่วๆ ไปในงาน
ตรวจสอบซึ่งทองถิ่นอาจไมมีเครื่องมือท่ีใชในงานตรวจสอบเฉพาะ หรือในกรณีความเสียหายท่ีตองการ
เครื่องมือพิเศษจําเปนตองเก็บขอมูลรายละเอียดเบื้องตนและจัดสงขอมูลใหหนวยงานที่มีความสามารถ
เขามาตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางแกไขตอไป 
  เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจสอบเบื้องตนดังนี้ 
  1. กลองถายรูป 
  2. ไมบรรทัด หรือ ตลับเมตร 
  3. ไมบรรทัดท่ีมีความละเอียด ใชสําหรับวัดรอยราวของคอนกรีต 
  4. สีสําหรับกําหนดตําแหนงการตรวจวัด 
  5. แบบฟอรมการเก็บขอมูล  
  ท้ังนี้ทองถิ่น หากสามารถวิเคราะหความเสียหายตอโครงสรางสะพาน สวนประกอบ
อื่นๆ ไดและมีแนวทางแกไขปญหากอนดําเนินการซอมแซมไดเอง แตหากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยู
นอกเหนือวิสัยแลวใหจัดสงขอมูลในรูปแบบฟอรมท่ีเก็บรายละเอียดใหหนวยงานที่มีเครื่องมือและ
ผูเชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษาที่มีความสามารถ 
เปนตน 
 2.5 การกําหนดระดับความเสียหายในเบื้องตน 
  ภายหลังท่ีไดทําการตรวจสอบแลวจะตองมีการกําหนดระดับความเสียหายใหกับ
โครงสรางหรือสวนประกอบ เพื่อท่ีจะไดเปนตัวกําหนดการซอมแซม หรือยังไมตองดําเนินการซอมแซม
ตอไป ในการแบงระดับความเสียหายสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับ A 
  หมายถึง จําเปนที่จะตองไดรับการซอมแซมโดยดวน เพื่อความปลอดภัยตอยวดยาน 
หรือผูสัญจรทางเทา เชน กรณีเกิดอุทกภัยทําใหคอสะพานขาด  
  ระดับ B 
  หมายถึง จําเปนที่จะตองมีการซอมแซมเนื่องจากมีความเสียหายหรือชํารุดมาก ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอโครงสรางสะพานหรืออาจมีการขยายความเสียหายของจุดท่ีตรวจสอบพบไปยังจุดอื่นๆ 
ตอไปได 
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  ระดับ C 
  หมายถึง ความเสียหายหรือการชํารุดเล็กนอย ไมจําเปนตองมีการซอมแซม อยางไรก็ตาม 
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การตรวจสอบติดตามและสังเกตการณ 
 2.6 การแกไขความเสียหาย 
  แนวทางปฏิบัติงานในการแกไขความเสียหายหรือซอมแซมโครงสรางสะพานหรือ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพานสําหรับทองถิ่นนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของทองถิ่น เครื่องมือ บุคลากร
และงบประมาณที่จัดสรรไวสําหรับการบํารุงรักษาสะพาน ซึ่งเกี่ยวโยงกับขอมูลการตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายท่ีไดกลาวมาทั้งหมด 
  งานซอมแซมฉุกเฉิน 
  เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับยวดยาน หรือประชาชนที่สัญจรผานสะพาน ซึ่งเกิด
ความเสียหายรุนแรงตอโครงสรางสะพานหรือสวนประกอบของสะพาน จําเปนตองมีการซอมแซมแกไข
โดยเรงดวน เชน กรณีเกิดอุทกภัยทําใหคอสะพานขาด ตอมอเกิดการทรุดตัว เปนตน ท้ังนี้ตองคํานึงถึง
งบประมาณที่จะนํามาซอมแซม แตหากทองถิ่นไดมีการประเมินขอมูลตางๆ ไวเรียบรอยแลวจะสงผลดี        
หากรัฐบาลหรือหนวยงานกลางมีงบประมาณใหไวในสวนนี้ 
  งานซอมแซมปกติ 

• การซอมแซมทันที หมายถึง การแกไขโดยทันทีจําเปนที่จะรักษาสวนที่เสียหายให
อยูในสภาพ ซึ่งจําเปนตอการบํารุงรักษาประจําเทานั้น จะตองกําหนดเวลางานใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อไมให
เกิดความเสียหายเพิ่มข้ึน แกสวนประกอบหรือจําเปนในการกอสรางใหมใหแลวเสร็จในภายหลัง 

• การซอมแซมพิเศษ หมายถึง เนื่องจากผลของการตรวจสอบความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพที่ไมไดคาดการจําเปนตองแกไขพิเศษดวยความชํานาญ เครื่องมือ และวัสดุพิเศษ เพื่อรักษา
หนาท่ีของสวนที่เสียหาย 
  การบํารุงรักษา 

• การซอมแซมประจํา หมายถึง สวนประกอบของสะพาน เชน สวนที่ผิวจราจร เสน
จราจร ปายจราจร เสาไฟฟาแสงสวาง 

• การทําความสะอาด หมายถึง บางสวนของผิวจราจรมักจะสะสมฝุนละอองหรือ
สิ่งของตางๆ ปายจราจรที่มีฝุนจับ โคมไฟที่มีแมลงทําใหมีแสงสวางไมเพียงพอ 
  การตรวจสอบเพิ่มเติม 

• การตรวจสอบใหม หมายถึง การตรวจสอบใหมจําเปนตองกระทําเพื่อศึกษา
เพิ่มเติมตอในเรื่อง เชน การออกแบบซอมแซมโครงสรางสะพาน  
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•  การตรวจสอบพิเศษ หมายถึง สวนหลักของโครงสรางบางสวนซึ่งพบวาเสียหาย 
หรืออยูในสภาพเสื่อมโดยการตรวจสอบประจํา และอาจจําเปนตองตรวจสอบดวยวิธีท่ีละเอียดกวาการ
ตรวจสอบประจํา 
 2.7 การรายงานผลการตรวจสอบและการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 
  แบบฟอรมการเก็บขอมูลโดยการตรวจสอบนั้นเปนสิ่งจําเปนในการนํามาวิเคราะหความ
เสียหาย และเปนขอมูลในการตรวจสอบในอนาคต ฉะนั้นผูตรวจสอบควรระบุความเสียหายใหชัดเจน
และมีรายละเอียดมากพอที่จะทําใหผูท่ีมาตรวจสอบภายหลังสามารถวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
ไดงายข้ึน  
  จากการไดมีการอางอิงหนวยงานภายนอก ในการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเสียหาย
รุนแรง หรือความเสียหายที่นอกเหนือท่ีทองถิ่นไมสามารถวิเคราะหสาเหตุในการแกไขไดใหขอความ
รวมมือ หนวยงานตางๆ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญ ขอมูล
เหลานี้จะชวยใหหนวยงานตางๆ สามารถวิเคราะหปญหาไดรวดเร็วข้ึน 

3.   การบํารุงรักษาสะพานและสวนประกอบอื่นๆ  
 สะพานถือวาเปนสวนประกอบสําคัญของถนนในทองถิ่นเปนเสนทางคมนาคมและเสนทาง
เชื่อมตอระหวางสองฝง การกอสรางสะพานแตงละแหงใชงบประมาณในการกอสรางคอนขางสูง ฉะนั้น
งานบํารุงรักษาสะพานจึงจําเปนอยางมากเพื่อใหสะพานและสวนประกอบตางๆ ของสะพานมีอายุการใช
งานที่ยาวนานขึ้น 
 การบํารุงรักษาสะพานและการซอมแซมโครงสราง สวนประกอบของสะพาน  จะตอง
ดําเนินการตอไปเพื่อรักษาไวซึ่งระดับการใหบริการที่อยูในระดับปกติตลอดเวลา และยังเปนการปองกัน
อุบัติเหตุตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน อาจกลาวไดวาหากมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยูตลอดเวลา เมื่อ
เปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรแลวจะสรุปวาทําอยางไรใหคาบํารุงรักษาต่ําสุด และไดผลประโยชนจาก
การใชงานสูงสุด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบํารุงรักษาสะพาน โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) การบูรณะ (Rehabilitation) คือ ทําการบูรณะโครงสรางของสะพานที่เกิดความเสียหาย 
หรือชํารุด ใหมีสภาพดีดังเดิมเหมือนตอนเริ่มแรกที่กอสราง เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุถึงความสามารถ
ในการรับน้ําหนักเดิม ความคงทน ความสวยงาย 
 (2) การเสริมความแข็งแรง (Reinforcing) คือ ทําการเสริมหนาท่ีความสามารถของสวนที่
เสียหายและชํารุดของโครงสรางสะพานและสวนประกอบตางๆ ใหมีสภาพที่แข็งแรงขึ้น เพื่อท่ีจะ
สามารถแกไขสภาพที่ดอยลงของสะพาน 
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 (3) การปรับปรุง (Improvement) คือ เพื่อทําใหโครงสรางสะพานและสวนประกอบ           
ท่ีเสียหายและชํารุดใหสามารถทําหนาท่ีไดดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม ในกรณีนี้เปนการ
แกไขโดยการเพิ่มความตองการตางๆ  
  การบํารุงรักษาจะมีลักษณะคลายคลึงกับงานตรวจสอบคือ จะแบงออกเปน การ
บํารุงรักษาปกติ และการบํารุงรักษาพิเศษ 

งานบำรุงรักษาปกติ

งานบำรุงรักษาพิเศษ

การทำความสะอาด

การดำเนินงานเชิงป้องกัน

การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ

การซ่อมแซมเร่งด่วน

การซ่อมแซมพิเศษ
 

รูปที่ 5-1 แผนผงังานซอมบํารุงรักษาสะพาน 

 3.1  วิธีการบํารุงรักษาสะพานและสวนประกอบแบบปกติ 
  วัตถุประสงคของการดําเนินงานซอมแซมบํารุงรักษาปกติ เพื่อรักษาการทํางานของโครงสราง
สะพาน พื้นผิวจราจรของสะพาน และสวนประกอบของสะพาน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติท่ีดี 
และยังคงทนถาวร และสุดทายยังตองจัดเตรียมมาตรการในการปองกันการชํารุดท่ีจะเกิดข้ึนอีกดวย 
  3.1.1 การทําความสะอาด 
   (1) การทําความสะอาดถนนเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญตอผูใชถนนและสะพาน 
เนื่องจากวัสดุท่ีตกหลนอาจเปนอันตรายตอผูใชถนน นอกจากนี้ ยังจําเปนที่จะตองมีการซอมบํารุงทอ
ระบายน้ําในกรณีท่ีสะพานมีลักษณะที่ยาวมากและไมมีการระบายน้ําท่ีดีอาจมีน้ําทวมขังจะสงผลใหเกิด
ลักษณะน้ํานองจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได การทําความสะอาดสะพานแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
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• การทําความสะอาดพื้นผิวจราจรของสะพาน  
• การทําความสะอาดอุปกรณระบายน้ําและชองระบายน้ํา 
• การทําความสะอาดอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของสะพาน การ

ปฏิบัติงานจะเปนไป เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกหรือขยะที่สะสมและกระจัดกระจายอยูบนผิวจราจรโดยการใช
เครื่องทําความสะอาดหรือใชแรงงานคน เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางการจราจร และเพื่อใหการจราจรเปนไป
โดยปลอดภัยและสะดวก วิธีการทําความสะอาดมี 3 รูปแบบ คือ 

 การทําความสะอาดโดยใชเครื่องจักร 
 การทําความสะอาดโดยใชแรงงานคน 
 การทําความสะอาดโดยใชท้ังเครื่องจักรและแรงงานคน 

   (2) การทําความสะอาดทอและทางระบายน้ํา การปฏิบัติงานนี้เปนไปเพื่อการ
กําจัดทรายและฝุนผงที่สะสมอยูในทอระบายน้ํา ท่ีฝงตัวอยูในระบบน้ําตางๆ  

• การทําความสะอาดทอน้ํา โดยใชเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง หากทรายที่
จับตัวแข็งมาก จนทําการฉีดไมออก ใหแซะทรายออกดวยมือ และลางดวยน้ําในกรณีที่เปนทอขนาด
ใหญ ในกรณีท่ีเปนทอขนาดเล็ก ใหใชสวานเกลียวเจาะทะลวงทอแลวฉีดลางดวยน้ํา 

• การทําความสะอาดทางระบายน้ํา อาจใชแรงงานคน ประกอบกับรถ
น้ําในการทําความสะอาด 
   (3) การทําความสะอาดสวนประกอบสะพาน 

• การทําความสะอาดรอยตอสะพาน เพื่อเปนการกําจัดทรายและหินที่
สะสมอยูในระบบระบายน้ํา หรือทอของรอยตอผิวจราจรบนสะพานดวยการใชเครื่องฉีดหัวแรงดันสูง
หรือแรงงานคน เพื่อบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เพื่อปองกันไมใหน้ําขังอยูบนผิวสะพาน และหากทํา
ความสะอาดผิวจราจรแลวจะตองทําความสะอาดระบบทอตามไปดวย  

• การทําความสะอาดกําแพงคอนกรีต เพื่อเปนการทําความสะอาด
พื้นผิวท่ีสกปรกของกําแพงคอนกรีตกันตก และที่กั้นแบงกลางถนนในกรณีท่ีมีการจัดทําเกาะกลาง
สะพาน 

• การทําความสะอาดเสาไฟฟา โคมไฟ และแผนปายจราจร เพื่อเปน
การขจัดฝุนผงที่เกาะติดกับอุปกรณไฟฟาหรือแผนปายจราจร ซึ่งลวนตองใชอุปกรณดานความสูง
ประกอบการทํางานดานความสะอาด จึงตองเพิ่มความระมัดระวังในการทํางานสูง 
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  3.1.2 การดําเนินการปองกัน 
   นอกเหนือจากการทําความสะอาดแลว ยังควรดําเนินงานบํารุงเชิงปองกันคือ ควร
มีการตรวจสอบสภาพราวกันตกที่เหล็ก น็อตยึดเสาไฟ น็อตยึดโครงปายท่ีอาจมีสนิม จึงควรมีการขัด
สนิมและทาสีปองกันสนิมและทาสีตางๆ ตามตําแหนง อีกทั้งยังปองกันในเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณที่
เปนความเสี่ยงของสวนประกอบของสะพาน ดังนี้ 

• หัวเกาะสะพาน 
• ราวเหล็กกันตก 
• เสาไฟฟา 
• เสาปายจราจร 
• ฯลฯ 

  3.1.3 การซอมแซมเล็กๆ นอยๆ  
   การบํารุงรักษาดังกลาว หมายถึง การบํารุงรักษาสภาพของสะพานในสวนที่
ไดรับความเสียหายหรือชํารุดใหอยูในสภาพคงเดิม สามารถใชงานไดครบถวนตามวัตถุประสงคการ
กอสรางสะพาน เชน การเกิดการกะเทาะของคอนกรีตบริเวณตางๆ 
 3.2 ความเสียหายและการชํารุดตอคอนกรีตเพื่อการบํารุงรักษาพิเศษ 
  โครงสรางของสะพานประกอบดวยคอนกรีตเปนสวนใหญโดยมีลักษณะความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนบอยครั้งดังนี้ 
  3.2.1 ความเสียหาย 
   ก) รอยแตก  
    บอยครั้งท่ีรองรอยความเสียหายของโครงสรางคอนกรีตจะแสดงออกมาใน
รูปของรอยแตก เมื่อพบรอยแตกเกิดข้ึน บริเวณดังกลาวควรจะมีการสังเกตอยางระมัดระวัง และจะตองมี
ความพยายามเปนพิเศษที่จะหาสาเหตุของการเกิด เพื่อท่ีจะไดทําการแกไข รอยแตกอาจมีสาเหตุจากการ
หดตัว การรับน้ําหนักมากเกิน การเหนี่ยวรั้งการเคลื่อนตัวของสะพาน เนื่องมาจากแผนรองคานแข็งตัว 
การทรุดตัวของดิน การเสียดสี และสารเคมี 
   ข) ผิวหนาคอนกรีตหลุดรอน (Scaling) 
    ผิวคอนกรีตเปนหลุม เนื่องมาจากการแข็งตัวและวงจรในการละลาย
สามารถที่จะกระจายไปทั่วท้ังผิวคอนกรีต ท้ังนี้ โดยมีรูอากาศที่แทรกอยูในผิวคอนกรีตนั้นมีผลตอการ
เกิดการหลุดรอนไดมากที่สุด 
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   ค) แตกหัก (Spalling)  
    การแตกหักของผิวคอนกรีต เนื่องจากการขยายตัวของแรงที่เกิดจากการกัด
กรอนของเหล็กเสริมการแตกหักนี้จะรุนแรงหากมีน้ําและเกลือแทรกอยูในคอนกรีต 
   ง) การบวม (Popouts) 
    การบวมออกของคอนกรีตซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหินที่มีรูพรุน หรือ
ปฏิกิริยาของสวนผสมจะเกิดข้ึนในชวงสั้นๆ หลังจากที่มีการเทคอนกรีตแลว แตอาจเกิดข้ึนในระยะยาวได 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความลึกของหินนั้น ปริมาตรที่ไมคงที่ของหิน และการซึมผานของน้ํา (Permeability) 
   จ) การเปนโพรง (Honey Combing) 
    ช้ันของรูเล็กๆ หรืออากาศในกําแพงหรือเสา เนื่องมาจากการหลอท่ีทําให
เกิดชองวางของหินใหญ หรือการกระจายของหินไมสม่ําเสมอ และอาจเกิดข้ึนจากการแยกตัวของ
คอนกรีตในระหวางการกอสราง 
  3.2.2 สาเหตุของความเสียหาย 
   (1)  การชํารุดของโครงสรางคอนกรีต 
    มีสาเหตุหลายประการ เชน การชนกันของรถ โครงสรางเสียหายอัน
เนื่องมาจากแรงภายในโครงสรางมากเกินไป การแข็งตัว การทรุดตัวของฐานราก สารเคมี รอยตอท่ี
ใชการไมได การเสียดสี สวนผสมของคอนกรีตมากเกินไป การออกแบบรายละเอียดไมเหมาะสม            
ความบกพรองในการกอสราง และการกัดกรอนของเหล็กเสริม  
    อยางไรก็ตามสาเหตุท่ีแทจริงของความเสียหายตอโครงสรางคอนกรีตนั้น 
ยังเปนการยากที่จะคนพบได ตัวช้ีถึงความเสียหายจะคนพบไดโดยงานตรวจสอบ ซึ่งสาเหตุของการเกิด
ความเสียหายนั้นอาจไมใชมีเพียงสาเหตุเดียว แตบอยครั้งท่ีมีหลายสาเหตุรวมกัน ไมวาจะยากอยางไรก็
ตามก็ยังมีความจําเปนที่จะตองหาสาเหตุเพื่อท่ีจะเลือกวิธีการซอมแซม 
    ในบางครั้งสาเหตุและความเสียหายแสดงการชํารุดออกมา แตกตางจาก
สิ่งอื่นในกรณีพิเศษ เชน ไฟไหม และรถชน ซึ่งไมสามารถโตแยงได 
   (2) การออกแบบบกพรอง 
    การออกแบบบกพรองท้ังในรายละเอียดและการปฏิบัติ เปนสาเหตุหนึ่งของ
การชํารุดของ สะพานคอนกรีต และทําใหการบํารุงรักษาโครงสรางยากขึ้น รายละเอียดทีเ่ปนผลทําใหเกดิ
การชํารุดของโครงสรางคอนกรีตมีดังตอไปนี้ 

o การเทคอนกรีตทับเหล็กเสริมไมถูกตอง ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดรอยแตก 
และการแตกหัก 

o ไมไดพิจารณาถึงความคืบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสะพานที่ออกแบบเฉียง 
o การออกแบบที่ตั้งของรอยตอเพื่อการหดตัว และขยายตัวไมเหมาะสม 
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o รายละเอียดของรอยตอซึ่งทําใหเกิดน้ําซึมผานได 
o รายละเอียดระบบระบายน้ํา ซึ่งทําใหเกิดการอุดตัน 

   (3) ความบกพรองในการกอสราง 
    การที่ไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในระหวางการกอสรางโครงสราง
คอนกรีตนั้นจะสงผลความเสียหายและการชํารุดของโครงสรางในเวลาตอมา ความผิดพลาดซึ่งเกิดข้ึน
บริเวณผิวคอนกรีตท่ีพบ และซอมแซมโดยทั่วไปนั้นเกิดข้ึนเนื่องมาจากการขาดความระมัดระวังในชวง
กอสราง สิ่งเหลานี้จะไมคอยพบโดยการตรวจสอบทั่วไปจากรูปแบบภายนอก แตจะเกิดข้ึนหลังจาก
ระยะเวลาหนึ่ง ในบางครั้งจะเกิดจากการใชสวนผสมที่ผิด หรือโดยการใชสัดสวนของวัสดุผิด การบดอัด
หรือการบมไมเพียงพอ การใสเหล็กเสริม และอีกหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
   (4) การกัดกรอนของเหล็กเสริม 
    การกัดกรอนของเหล็กเสริม มีสาเหตุมาจากการซึมผานของน้ํา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งน้ําเค็มซึ่งเกิดบริเวณแผนคอนกรีตในบริเวณที่มีรอยแตก และ Honey Combing โครงสราง
คอนกรีตท่ีอยูไกลไมเกิน 50 กม. จากชายฝงทะเลมักจะโดนอิทธิพลของน้ําทะเลดวย เมื่อเหล็กเปนสนิมข้ึน 
ปริมาตรของเหล็กจะลดลง ในกรณีนี้แรงกดจะเพิ่มมากขึ้นที่จะทําใหคอนกรีตแตก เหล็กถูกกัดกรอนมาก
เทาใด ปริมาตรก็จะลดลงมากขึ้นเชนกัน และเปนสาเหตุการแตกของคอนกรีตใหเกิดมากขึ้นดวย 
   (5) ความเสียหายของรอยตอ 
    รอยตอมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหการทํางานของโครงสรางคอนกรีต
เปนไปตามที่ตองการ โดยทําใหโครงสรางคอนกรีตนั้นมีการขยายตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ความเสียหายของรอยตอนั้นเกิดจากการที่รอยตอนั้นขัดกันมากเกินไป และเกิดจากฝุน ดินอุดตัน 
ซึ่งไมสามารถทําใหมีการขยายตัวของคอนกรีตตอไปได นั่นคือคอนกรีตจะตองรับแรงเสียดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อไมสามารถขยายตัวไดจะทําใหแรงอัดมีมากกวาความแข็งแรงของคอนกรีต 
   (6) การทรุดตัวของฐานราก 
    การทรุดตัวของฐานรากเปนสาเหตุสําคัญของความเสียหายของโครงสราง 
ดังนั้นการเคลื่อนตัวของฐานรากควรจะมีการตรวจสอบอยางระมัดระวัง การสํารวจภาคสนามจะเปน
ประโยชนอยางมากในการหาทั้งประเภทและการเคลื่อนตัวท่ีเกิดข้ึน รอยแตกตามแนวตั้งหรือการเสียดสี
โดยโครงสรางอันนั้นไมจําเปนมากนักควรจะสังเกตสิ่งบอกเหตุท่ีเปนไปไดของการทรุดตัว 
   (7) สารเคมี 
    เกลือและสารประกอบเคมีเปนสาเหตุสําคัญของการชํารุดของคอนกรีต 
โดยท่ีสารเคมีจะทําใหคอนกรีตแตกตัวและแยกตัวจากหิน ดังนั้น ควรจะใชหินประเภทไมมีดาง และ
ซีเมนตซึ่งมีสวนประกอบของดางที่เหมาะสม 
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   (8) รับแรงเกิน 
    นอกเหนือไปจากการออกแบบแลว แรงเสียดของคอนกรีตยังเกิดไดจาก
การบรรทุกน้ําหนักเกิน กระแสน้ําเชี่ยวท่ีไมสามารถคาดการณได และสาเหตุอื่นๆ ท้ังท่ีมาจากธรรมชาติ
และมนุษย 
   (9) สาเหตุอื่นๆ 

o รถชน เมื่อโครงสรางหลักของสะพานเสียหายอันเนื่องมาจากรถชนนั้น  
o ไฟไหมและความเสียหายท่ีเกิดจากรถชนนั้น จะแตกตางไปจากความ

เสียหายปกติ จึงตองมีการตรวจสอบเสา พื้นสะพาน และคาน ดวยสายตาและความระมัดระวัง เพื่อท่ีจะ
ไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการซอมแซม และการเสริมความแข็งแรง  

o การอุดตัน การกีดขวางรองน้ําอันเนื่องมาจากการสะสมของตะกอน
และดินทรายสามารถที่จะลดความสามารถในการระบายน้ํา และความเสียหายตอโครงสรางที่ถูกอุดตัน
ได ดังนั้น ควรจะตองมีการพิจารณาการตรวจสอบรองน้ํา และสะพานหลังจากฤดูน้ําหลาก เพื่อท่ีจะ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของรองน้ําท่ีจะเปนตัวช้ีถึงแนวโนมในการอุดตัน และการเสริมเหล็กบริเวณ
รองน้ํา 
 3.3 ลักษณะความเสียหายตอโครงสรางสะพานแตละสวน 
  สาเหตุท่ัวไปของการเสียหายเทาท่ีไดกลาวมาแลวนั้น สามารถทําใหเกิดการเสียหายได
หลายรูปแบบในโครงสรางสะพานคอนกรีต บางสวนจะมีลักษณะแตกตางออกไป ข้ึนอยูกับชนิดของ
โครงสราง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาและเขาใจความสัมพันธระหวางสาเหตุท่ีเกิดและความเสียหาย 
โดยแยกตามสวนของโครงสรางสะพาน 
  ก) พ้ืนสะพาน (Deck) 
   สาเหตุความเสียหายตอพื้นสะพานนั้นไมไดเกิดข้ึนจากความแตกราวของคอนกรีต
จากแรงกดเทานั้น แตยังเกิดข้ึนไดจากแรงดึงของเหล็กเสริมไมเปนไปตามกําหนด รอยแตกที่เกิดข้ึน
บริเวณจุดท่ีมีแรงดึงจะกวางขึ้นตามระยะเวลา เมื่อรอยแตกเกิดข้ึนมากความตอเนื่องของพื้นสะพานจะ
ลดลงไปทีละนอย 
   สวนที่มีความเสียหาย สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติของโครงสราง 
สภาพของสะพานและน้ําหนักบรรทุก ความเสียหายหลักที่มีตอสวนตางๆ และสาเหตุมีดังนี้ 

• กลางแผนคอนกรีต เกิดจากการหดตัว รอยแตก การทรุดตัวของฐานราก 
การทํางานผิดพลาด รับน้ําหนักบรรทุกมากเกินและอื่นๆ 

• มุมแผนคอนกรีต การรับน้ําหนักบรรทุกมากเกิน (แรงเฉือน) และอื่นๆ 
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• รอยตอ กอสรางไมดีและอื่นๆ 
   โดยเฉพาะการที่มีรถวิ่งซ้ํานั้น จะทําใหรอยแตกของพื้นสะพานแตกเพิ่มข้ึนและจะ
มีผลไปยังมุมสะพานและรอยตออีกดวย 
  ข) ตอมอ 
   โดยทั่วไปแลวประเภทของความเสียหายและสาเหตุ จะประกอบไปดวยสาเหตุทาง
โครงสราง สาเหตุทางดานการกอสราง และสาเหตุภายนอก ซึ่งสาเหตุท้ังหมดจะเกิดในรูปของรอยแตก 
ประเภทและสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สาเหตุทางโครงสราง 
 คุณภาพแผนรองคานไมดี ไมมีเหล็กเสริม ขาดคอนกรีตบริเวณจุดวิกฤติ       

รอยแตกที่เกิดจากโมเมนตบิด (Torsional Moment) รอยแตกที่เกิดจากการแยกตัวของแรงดึง (Splitting 
Tensile) 

• สาเหตุจากการกอสราง 
 ไมมีการดําเนินการควบคุม ไมมีการบม และอื่นๆ 
• สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ 
 แรงกระทําจากสภาพอากาศ สารเคมี การชน รอยแตก จากการหดตัวและ

อื่นๆ 
สวนที่เสียหายและสาเหตุที่เกิดบริเวณเสา แสดงไวดังนี้ 
• บริเวณแผนรองคาน แรงเสียดทานเนื่องจากการหด 
• หัวและทายเสา โมเมนตบิด (Torsional Moment) 
• กลางเสา การชนของยานพาหนะ 

  ค)  กําแพงกันดินและชองระบายน้ํา 
   สาเหตุความเสียหายตอกําแพงโดยทั่วไปจะเปนรอยแตกซึ่งเกิดจากการหดตัว 
ไดแก การหดตัวเนื่องจากการแหง การทรุดตัวท่ีไมเทากัน การเอน ไมมีการบม ถูกชน ดังนั้น ประเภท
ของความเสียหาย ไดแก รอยแตก การแตกหัก การหลุด การกัดกรอนของเหล็กเสริม และอื่นๆ สวนที่
ไดรับความเสียหาย คือบริเวณรอยแตกซึ่งเกิดจากการหดตัวนั้น จะปรากฏบริเวณกึ่งกลางของกําแพง
หลังจากนั้นหากมีรอยแตกเพิ่มเติมจะปรากฏบริเวณ 1/4 ของกําแพง รอยแตกดังกลาวจะปรากฏบริเวณ
เชิงกําแพง และจะแตกไปทีละนอยจนถึงสวนบนสุด  
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  ง) ผิวจราจรแบบแอสฟลต 
   อายุการใชงานของผิวจราจร จะถูกลดลงตามระยะเวลาที่ใชดวยความหนาแนน
ของการจราจร สภาวะทางกายภาพหรืออายุของสวนผสม ถาผิวจราจรถูกปลอยท้ิงไวตามสภาพเดิมโดย
ไมไดรับการบํารุงรักษา และในไมชาการเสื่อมคุณภาพของผิวจราจรก็จะกลายมาเปนอุปสรรคตอความ
ปลอดภัย และความคลองตัวของการจราจร เพื่อเปนการปองกันจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดระบบการ
บริหารงานผิวจราจร ตองมีขอมูลเกี่ยวกับผิวจราจรที่ทันสมัยอยูเสมอ มีการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมโดย
คํานึงถึงการประหยัด ซึ่งลวนเปนสิ่งท่ีจะตองดําเนินการในชวงเวลาที่เหมาะสม 
   ผิวจราจรจะไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกเชน น้ําหนักการจราจร สภาพดิน
ฟาอากาศ ฯลฯ และปจจัยภายในเชน อายุการใชงานของแอสฟลตหรือคอนกรีต โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลา
ฝนตกจุดออนตางๆ จะมีปรากฏใหเห็นไดชัดและความเสียหายก็มักจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
   แผนพื้นสะพานจะถูกทําลายโดยสาเหตุตางๆ กันจากลักษณะถนนทั่วไปที่เปน
แบบดินถม เนื่องจากวาในกรณีของผิวสะพานนั้น ฐานของสวนที่เปนดินถมจะมีลักษณะดินแข็ง และ
ประกอบดวยวัสดุท่ีเจาะผานไมได และยังมีรอยตอตางๆ อีกดวย 
   ถาสภาพผิวจราจรเสื่อมลง ไมเพียงแตจะทําใหเกิดปญหาการขับขี่ยวดยานไม
สะดวกเทานั้นแตยังจะเกิดปญหากับโครงสรางของตอมอของสะพาน แผนพื้นสะพาน รอยตอ อัน
เนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือน แรงกด และปญหาการซึมผานของน้ําฝน ฯลฯ 
   ความเสียหายอยางหนักของผิวพื้นสะพาน มักจะเกิดจากการหลุดรอนของ
สวนผสมของแอสฟลตคอนกรีตอันเกิดจากน้ําทวมขัง 
   ความเสียหายของผิวจราจรบางประเภทจะเกิดข้ึน และกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รวดเร็ว ถาไมไดมีการบํารุงรักษาและซอมแซมอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาหลังฝนตก 
ดังนั้น จึงควรรักษาซอมบํารุงผิวจราจรใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
   ผิวจราจรควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยูตลอดเวลา 

• เรียบ 
• แข็งแรง 
• ไมลื่น 

  จ) ผิวจราจรแบบคอนกรีต 
   ความเสียหายท่ีมีตอผิวจราจรคอนกรีตมักจะเพิ่มข้ึนหลังจากเปดใหการจราจรผาน
แลว นั้นคือจะเกิดจากการบรรทุก สภาพการชะลางพังทลาย และอายุของผิวจราจรเอง 
   การจําแนกประเภทความเสียหายและสาเหตุของผิวจราจรแบบคอนกรีต 
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 รอยแตก 
 การบดทับซ้ําของการบรรทุก ผสมผสานไปกับการกระแทกของน้ําหนักที่ผาน

ทางรอยตอ อุณหภูมิและความชื้นซึ่งกอใหเกิดการหอตัว เปนผลทําใหเกิดรอยแตกบริเวณมุมแผนคอนกรีต 
 การทรุดตัว 

 การทรุดตัวคือความตางระดับที่เกิดข้ึนบริเวณรอยตอผิวจราจรคอนกรีต หรือ
รอยแตก สาเหตุประการหนึ่งซึ่งทําใหเกิดการทรุดตัวคือการสูญเสียวัสดุบริเวณใตพื้นแผนคอนกรีตท่ีอยู
ใกลกับรอยตอหรือรอยแตก พรอมไปกับการจมตัวของแผนคอนกรีตท่ีเหลือ โดยทั่วไปแลวการทรุดตัว
จะเกิดจากการสูญเสียการถายน้ําหนัก 

 การยุบตัวหรือการบวมตัว 
 การยุบตัวหรือการบวมตัวของชองจราจร ไหลทาง จะเกิดข้ึนเมื่อมีความ

แตกตางในคาระดับระหวางชองจราจรและไหลทาง โดยท่ัวไปแลวบริเวณไหลทางดานนอกจะจมตัว
เนื่องจากการทรุดตัวของดินหรือวัสดุดินคันทางที่อยูช้ันใตผิวจราจรลงไป หรือเกิดจากการแทรกตัวของ
วัสดุท่ีอยูใตผิวจราจร การโกงตัวของไหลทางอาจเกิดข้ึนจากการขยายตัวของดิน 

 การยุบของหินหรือดินไหลทาง โดยทั่วไปจะมีสาเหตุจากการพัดพาวัสดุไหล
ทางจากรถบรรทุกที่วิ่งผาน 

 การบวมตัวจะเปนการเคลื่อนตัวใหมในแนวตั้ง หรือการบวมตัวของแผน
คอนกรีต ซึ่งบางทีจะเปนคลื่นหัก โดยท่ัวไปแลวจะเกิดข้ึนพรอมกับการแตกของแผนคอนกรีต ทําใหผู
ขับขี่จะมีความรูสึกเหมือนกับมีน้ํามันบนผิวจราจร หรือขับขี่ยานพาหนะเหนือผิวจราจร 

 ความเสียหายของรอยตอผิวจราจรคอนกรีต 
 ความเสียหายของรอยตอจะเกิดข้ึนเมื่อมีวัสดุ และ/ หรือ มีน้ําแทรกตัวเขาไป

ในรอยตอผิวจราจรคอนกรีต วัสดุอุดรอยตอท่ีเชื่อมขอบแผนคอนกรีตจะเปนตัวปองกันไมใหเกิดการ
สะสมของวัสดุ และลดจํานวนน้ําท่ีแทรกเขาไปในโครงสรางชั้นทาง โดยท่ัวไปแลวชนิดความเสียหายที่
มีตอรอยตอผิวจราจรคอนกรีตมีดังนี้ 

o เกิดจากการหลุดออกของวัสดุอุดรอยตอ 
o เกิดการเยิ้มของวัสดุอุดรอยตอ 
o มีหญาข้ึน 
o สูญเสียการเชื่อมตัวตอขอบแผนคอนกรีต 
o ขาด / หรือไมมีวัสดุอุดรอยตอ 
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  ฉ) รอยตอ 
   ความเสียหายที่รอยตอไมเพียงแตจะทําใหเกิดปญหาตอการจราจรเทานั้น แตยังทํา
ใหผูใชถนนและสะพานรูสึกไมสะดวกสบายอีกดวย และยังมีผลกระทบตอแผนรองสะพาน ทําใหเกิด
สนิม และการกัดกรอนที่แผนรองพื้นสะพานและโครงสรางสะพาน 
   เนื่องจากรอยตอจําตองรับน้ําหนักโดยตรง จึงเกิดความเสียหายไดงาย และในบรรดา
สวนประกอบตางๆ ของสะพานนั้น รอยตอเปนสวนที่ซอมยากที่สุด และเนื่องจากรอยตอตองรับแรงกดจาก
ยานพาหนะโดยตรง จึงควรจะสรางรอยตอใหเช่ือมติดกับโครงสรางหลักของสะพานอยางหนาแนนที่สุด 
   สาเหตุของความเสียหายที่เกิดข้ึนกับรอยตอ มักจะไมไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งเทานั้นแตมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกัน ดังนี้ 

 สาเหตุท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ 
o ความแข็งแรงของสมอที่ยึดรอยตอกับสวนประกอบคอนกรีตไมเพียงพอ 
o ความผิดพลาดทางการคํานวณชองวางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ และการคืบและการหดตัว 
 สาเหตุท่ีเกี่ยวกับการกอสราง 
o การติดตั้งรอยตอไมเพียงพอ 
o ไมมีการควบคุมคุณภาพวัสดุท่ีใชทํารอยตอและการบดอัดผิวจราจร

รอบๆ รอยตอท่ีดีพอ 
 สาเหตุภายนอก 
o การเพิ่มปริมาณน้ําหนักยานพาหนะและการรับแรงอัดซ้ําซาก 
o การเสื่อมสภาพของวัสดุผิวจราจรและรอยตอ (อันเกิดจากการเสื่อมอายุ

หรือการกระทุงอยางรุนแรง) 
o ความไมสม่ําเสมอของระดับถนนบริเวณดานขางและหลังรอยตอ (การ

เคลื่อนตัวจะเกิดข้ึนเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุจากอาการบวมของวัสดุผิวจราจร) 
  ช) เสนจราจร 
   ถาสํารวจแลวพบวาเสนจราจรเกิดเลอะเลือน โดยสาเหตุจากการหลุดรอน มีรอย
เปรอะเปอน ขูดขวน ฯลฯ มากกวาครึ่งหนึ่งของระยะสํารวจ ควรจะทําการทาสีใหมโดยทันทีและควร
ระวังมิใหเสนจราจรที่ทาใหมมีความแตกตางไปจากเสนเดิมท่ีมีอยู 
   ในกรณีนี้จําเปนตองเพิ่มทัศนวิสัยของเสนจราจรในเวลากลางคืน เมื่อพิจารณา
สภาพถนน สภาวะการจราจร ฯลฯ แลว ใหพิจารณาใชสีท่ีมี Glass – Beads ในการซอมสีใหม 
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 3.4 วิธีการซอมแซมงานคอนกรีต 
  พื้นฐานในการซอมแซมความเสียหายของสะพานคอนกรีต สามารถซอมแซมไดโดยการ
เปลี่ยนผิวท่ีเสียหายนั้นดวยปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต มอรทาร หรือ Epoxy โดยทั่วไปการฉีด Epoxy 
ดวย Pressure Grout เพื่อทําการซอมแซมรอยแตกราวของคอนกรีต และยังมีสวนประกอบอื่นๆ ของ
สะพานที่ตองดําเนินการดังนี้ 

(1) บริเวณที่ชํารุดจะตองตัดดวยเลื่อย หรือ Jackhammer บริเวณปลายสุดของพื้นที่
ซอมแซม เพื่อทําใหมีขอบที่สะอาดและคมพอสําหรับการเกาะยึดกับคอนกรีตใหม ช้ันลางของบริเวณที่จะ
ซอมแซมจะตองไมมีรอยแตก หรือรอยแตกจะตองประสานกอนที่จะซอม 

(2) เหล็กเสริมควรจะตองทําความสะอาด และถาหากมีความเสียหายก็ควรจะซอมแซม
หรือเปลี่ยนเหล็กใหม โดยท่ีจะตองทับกับเหล็กเกาไดอยางพอดี 

(3) เมื่อมีสนิมหรืออาจเกิดสนิมบริเวณเหล็กเสริม คอนกรีตในบริเวณนั้นจะตองนํา
ออกทั้งหมด และเคลือบเหล็กเสริมเกาหรือใหมท่ีนํามาทดแทนดวย Epoxy Bonding Compound เพื่อท่ีจะ
ทําใหการยึดเกาะดีข้ึนอีกทั้งเปนการปองกันการเกิดสนิมในอนาคต อยางไรก็ตามการเคลือบดวย Epoxy 
ไมควรใช หากการปองกันสนิมไดมีการวางแผนไว ท้ังนี้ เพราะวาจะทําใหเหล็กนั้นจะถูกหอหุมจากการ
ปองกันดังกลาว 

(4) การเลือกวิธีและวัสดุในการซอมแซม จะขึ้นอยูกับการชํารุด วัสดุท่ีหาได ตนทุน 
สิ่งแวดลอม ความสามารถในการปรับปรุงของวิธีการท่ีเสนอเพื่อการซอมแซม ทัศนวิสัยและชนิดของการ
ซอมท่ีตองการ (ถาวร หรือช่ัวคราว) ปจจัยบางประการในการพิจารณาการคัดเลือกวัสดุมีดังตอไปนี้ 

• วัสดุท่ีจะนํามาใชในการซอมแซมจะตองสามารถยึดเกาะติดกับคอนกรีตได
อยางเต็มท่ี และสามารถที่จะคงทนตอการกัดเซาะจากสิ่งแวดลอมรอบตัว 

• วัสดุซอมแซมจะตองมีความแตกตางระหวางปริมาตรของคอนกรีตเกา และ
วัสดุซอมแซมต่ํา เพื่อท่ีจะเปนการลดการหดตัวใหนอยท่ีสุด ขนาดของหินควรจะมากที่สุด (ปริมาณของ
ซีเมนตต่ํา) และน้ําท่ีผสมจะตองนอยท่ีสุด (อัตราสวนระหวางน้ําตอซีเมนตต่ํา) ภายในขอบเขตของการ
ออกแบบการผสมที่ยอมรับได ข้ันตอนการบมจะตองดําเนินการอยางเขมงวด 

• วัสดุซอมแซมจะตองมีการซึมผาน  (Permeability) ต่ํา เพื่อท่ีจะปองกัน
ความชื้นแทรกลงไปในชั้นคอนกรีต 

• วัสดุซอมแซมจะตองมีสีและความละเอียดใกลเคียงกับคอนกรีตเดิม 
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 3.5 วิธีการซอมแซมคอสะพานและรองน้ํา 
  สิ่งท่ีลอยน้ํามาในลําคลอง ลําธาร หรือแมน้ํา อาจจะมีการสะสมและกลายเปนทับถม
บริเวณตอมอ จนเกิดเปนโคน เปนสาเหตุใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวลํา
น้ําซึ่งจะไมเปนไปตามการออกแบบของสะพาน จนสามารถทําใหเกิดแนวแรงในทิศทางที่แตกตางกับ
การกําหนดในเบื้องตนของการออกแบบ 
  การทําความสะอาดและกําจัดวัชพืชท่ีข้ึนในสะพาน ถือเปนภารกิจหนึ่งท่ีตองดําเนินการ
เพราะอาจจะสงผลใหเกิดรอยแตกของคอนกรีต หรือสวนประกอบของสะพานตามมาได 

4.   การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุง 
 แผนการดําเนินงานซอมแซมที่ไดจากขอมูลการตรวจสอบและวิเคราะหถึงแนวทางการแกไข
แลว นํามาสูการจัดทําการประเมินราคาคาซอมแซม และแผนงบประมาณ ดังนี้ 
 (1) คัดเลือกสวนท่ีจะดําเนินการซอมแซม การคัดเลือกสวนที่จะตองนํามาดําเนินการ
ซอมแซมที่ไดมาจากการเก็บขอมูลตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางแกไขตางๆ ครบถวนแลว
สามารถจะนํามาประเมินคาบํารุงรักษาไดตอไป 
 (2) การประเมินราคา หลังจากทําการคัดเลือกสวนที่จะตองถูกซอมแซมแลว การประเมิน
ราคาจะถูกดําเนินการจัดทําข้ึน โดยใหสอดคลองกับวิธีการซอมแซม แตจะออกมาในลักษณะที่ทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดเอง หรือวาดําเนินการจัดจางนั้นขึ้นอยูความสามารถของทองถิ่น 
 (3) แผนงบประมาณ ดังท่ีไดกลาวมาแลววาความสามารถของทองถิ่นไมเทากัน การจัดทํา
แผนงบประมาณอาจจะตองพิจารณาดูจากงบประมาณที่ทองถิ่นไดตั้งไวในหมวดคาซอมแซมหรือไม 
หรืออาจจะจัดทํางบประมาณประจําปลวงหนา หรืออาจจะขอสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 

5.   การข้ึนทะเบียนสะพานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ภายหลังจากมีการโอนอํานาจจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลรักษาและทํา
การกอสรางใหมจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนทั้งสะพานเดิมและสะพานที่จะมีการกอสรางขึ้นใหมเพื่อ
เปนขอมูลในการดําเนินงานดานกอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  
 5.1 การขึ้นทะเบียนสะพานเดิม   
  ใหดําเนินการสํารวจแนวสะพานที่มีอยู  รวบรวมขอมูลโครงสรางสะพานและ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพาน เพื่อจัดทําเปนทะเบียนประวัติ โดยใหจัดทําเปนทะเบียนประวัติ และแบบ
แปลนของสะพาน ท้ังนี้หากมีขอมูลอยูแลวสามารถนํามาใชงานได  
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รูปที่ 5-2 ขั้นตอนการจัดทํารายละเอยีดสะพานเดิม 
 
 
 5.2 การขึ้นทะเบียนสะพานใหม 
  กรณีจะขึ้นทะเบียนสะพานใหม จะตองมีการดําเนินการตามรายละเอียดพรอมกัน        
โดยจะตองมีการสํารวจออกแบบและจัดทําแบบแปลนใหมซึ่งแบงแนวทางการดําเนินการออกเปน            
3 ข้ันตอน ดังนี้  
 
 
 

มีขอมูลเกา 

                                      ทะเบียนประวัติสะพาน 
- รายละเอยีดของสะพาน เชน ความกวางผิวจราจร ระยะทางของสะพาน 
- แบบแปลนสะพาน 
- ขอมูลการกอสราง หรือ บูรณะ ประวัติการซอมแซมสะพาน 

ไมมีขอมูล 

                สํารวจขอมูล 
- สํารวจเก็บรายละเอียดสะพาน เชน ลักษณะ
โครงสรางสะพาน  , ความกวางผิวจราจร
สะพาน, ความยาวของสะพาน,สิ่งควบคุม
การจราจร 

                จัดทํารายละเอียด 
- รายละเอยีดสวนประกอบสะพาน 
- แบบแปลนสะพาน
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รูปที่ 5-3 ขั้นตอนการจัดทํารายละเอยีดสะพานใหม 

                 ขั้นตอนการสํารวจขอมูล 
- สํารวจเก็บรายละเอียดสะพาน เชน ความ        
กวางผิวจราจร, ระยะทางสะพาน,สิ่ง              
ควบคุมการจราจร 

                       ขั้นตอนการออกแบบจัดทํารายละเอียด 
- รายละเอียดสวนประกอบสะพาน 
- แบบแปลนสะพาน 

                        ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนสะพานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- รายละเอียดของสะพาน เชน ความกวางผิวจราจร ระยะทางของสะพาน 
- แบบแปลนสะพาน 

การสํารวจขึ้นทะเบียนสะพานใหม 
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บทที่  6 
ขอเสนอแนะตอการพัฒนามาตรฐาน 

 
 มาตรฐานสะพานฉบับนี้เปนมาตรฐานที่ไดรวบรวมขอมูล แนวทางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางทางและสะพานที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดทํารางมาตรฐานได
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรที่จะนํามาปรับใชกับงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติงานอยู
ในปจจุบันได  
 ท้ังนี้ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีขอพิจารณาบางประการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
ตองศึกษาและพิจารณาความเปนไปไดและปรับใหเขากับสภาพในทองท่ี โดยมีมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเปนที่
ยอมรับมาพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกระทําได ท้ังนี้ใหคํานึงถึงหลัก
วิชาการทางวิศวกรรม เนนความปลอดภัย และกอใหเกิดความคุมคาในการลงทุน 

การปรับปรุงมาตรฐานสะพาน 
 มาตรฐานนี้อางอิงแบบกรมทางหลวงชนบท ความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร ความยาวรวม
ไมเกิน 50 เมตร หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมดานงบประมาณและบุคลากร สามารถ
ขยายเพิ่มได ซึ่งตองมีการปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสตอไป 
 การใชมาตรฐานสะพานฉบับนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
น้ําหนักบรรทุกสําหรับทางหลวงและสะพาน ท่ีจะมีการกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทาง
หลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อจะไดปรับใชใหเขากับแบบสะพานที่ทองถิ่นเลือกใชตอไป อีกทั้ง
ควรระบุความกวางของสะพานตามความกวางของถนน ซึ่งถนนรวมคันทางแลวไมนอยกวา 11 เมตร 
(กรมทางหลวง)  
 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนอุปสรรคอยางยิ่ง หากมาตรฐานนี้ถูกนํามาเปน
แนวทางปฏิบัติงานดานสะพาน แตภายหลังมิไดมีการปรับปรุงมาตรฐานใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ท่ีเปนปจจุบันแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระจายอยูท่ัวประเทศอาจไมไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
เหมาะสม จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน โดยเห็นสมควรใหมีการพิจารณาทบทวนทุก 3-5 ป เพื่อใหทุก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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เกณฑการประเมินมาตรฐานสะพาน 

ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวช้ีวัด 
ข้ัน 

พื้นฐาน 
ข้ัน 

พัฒนา 
 

1 โครงการกอสรางสะพานไดมีการศึกษา
ถึงความเหมาะสมเรียบรอยแลว 

   

2 โครงการกอสรางสะพานไดมีการ
จัดลําดับความสําคัญตามหลักเกณฑ อาทิ 
เกณฑดานเศรษฐกิจสังคม ดานวิศวกรรม 
เปนตน เพื่อใหเกิดความคุมคาตอการ
ลงทุน 

 

3 โครงการกอสรางสะพานมีภาคประชาชน
เขาไปมีสวนรวม ในการพิจารณาวางแผน
กอนการกอสราง 

 

  

4 การกอสรางสะพาน มีการประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 

   

5 กอนการกอสราง มีการดําเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ อาทิ 
แนวลําน้ํา การไหลของน้ําท่ีตัดผาน            
การเชื่อมโยงของถนน หลักทางวิศวกรรม    
เปนตน 

   

6 ลักษณะของสะพานที่กอสรางเหมาะสม
กับสภาพทําเลและภูมิประเทศ เชน ใน
บริเวณที่เปนลําน้ําในจุดท่ีแคบที่สุดหรือ
ใชฐานรากที่เหมาะสมกับพื้นท่ี เปนตน 

   

7 ในการออกแบบกอสรางสะพาน มี
องคประกอบอื่นๆ ท่ีเหมาะสม เชน มี
โครงสรางปองกันตอมอทรุด มีดาด
คอนกรีตปองกนัเชิงลาดริมตลิง่ เปนตน 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวช้ีวัด 
ข้ัน 

พื้นฐาน 
ข้ัน 

พัฒนา 
 

8 การกอสรางสะพานมีการกําหนด
บุคลากรรับผิดชอบเหมาะสมกับงานแตละ
ข้ันตอน เชน การออกแบบประมาณการ 
การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และการ
บํารุงรักษา 

   

9 ในการกอสรางสะพาน ชางผูควบคุม
งาน ไดควบคุมงานสม่ําเสมอ และ
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติอยางถูกตอง 

   

10 ในการตรวจรับงานกอสราง ควรจะมี
วิศวกรโยธา อยางนอย 1 คน รวมเปน
กรรมการตรวจรับ 

   

11 การตรวจรับ/ตรวจการจางงานกอสราง
สะพานคณะกรรมการตรวจรับงานได
ดําเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุฯ 
อยางเครงครัด 

   

12 มีการตรวจสอบประจํา ซึ่งเปนการ
ตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลความเสียหาย 
และการเสือ่มในโครงสรางหลกัของสะพาน 

   

13 มีการตรวจสอบพิเศษ ซึ่งเปนการ
ตรวจสอบดวยวิธีท่ีละเอียดกวา หลังจากที่
ไดตรวจสอบประจําแลว  

   

14 มีการตรวจสอบฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุท่ี
ไมไดคาดหมายที่เกิดข้ึนกับสะพาน เชน 
อุบัติเหตุหรือภยัธรรมชาต ิ

   



มาตรฐานสะพาน 
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ลําดับ รายละเอียด/กรอบตัวช้ีวัด 
ข้ัน 

พื้นฐาน 
ข้ัน 

พัฒนา 
 

15 การปฏิบัติงานตรวจสอบสะพาน ควร
จะดําเนินการโดยทีมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวย เจาหนาท่ีอยางนอย 2 คน คือ
ชาง และพนักงานขับรถ 

   

16 มีแบบฟอรมพรอมขอมูลสะพานที่
ชํารุด เสียหาย เพื่อประกอบการซอมแซม 
ปรับปรุงสะพานใหสามารถใชไดอยาง
แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ 

   

17 มีการจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุง
เปนประจําทุกป 

   

18 มีการบํารุงรักษาสะพานทั้ง 3 ประการ 
คือ 

- การบูรณะ 
- การเสริมความแข็งแรง 
- การปรับปรุง 

   

19 มีการสํารวจสะพานที่มีอยูเพื่อรวบรวม
จัดทําเปนทะเบียนประวัติโครงสราง
สะพานและสวนประกอบอื่นๆ 

   

20 มีการข้ึนทะเบียนสะพานที่กอสรางใหม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ภาคผนวก 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................ 
ใบแจงการปฏิบัติงานประจําวันงานกอสราง.................................................... 

ประจําวันที่ .....................เดือน ....................................พ.ศ. ................ 
 

รายการที่ รายละเอียดงาน สถานที่ ผูควบคุมงาน เวลา หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เสนอ…………………………………….. 
ผูเสนอ……………………………………                                                   

 
ขอเสนอ/ ความเห็น 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................ 
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บันทึกการตอกเสาเข็ม 
โครงการ…………………………………………………………..…………………………………...…... 
สถานที่กอสราง………………………………………………………………………………….………… 
เจาของโครงการ……………………………………..…………….ผูควบคุมการตอก……….………………………………………. 
ผูรับจาง…………………………………………………….……...ผูควบคุมการตอก……………………………………………….. 
ขนาดเสาเข็ม…………..….ม.  ความยาว…………………ม.  จํานวนทั้งสิ้น…………...….ตน  หมอนรองหนา………….…….ซม. 
ปนจั่นหมายเลข……………….ความสูง…………....……ม.  ลูกตุมหนัก……………...….ตัน  ยกสูง………………………….ซม. 
กําหนดใหตอกถึงระดับ……………………เสาสงเหล็กยาว…………………ม.  เจาะนําขนาด…………….….ลึก……………..ม. 
ผลิตภัณฑของ…………………………………………….…………………..วันที่ตอก………………………………….………… 

ลําดับการตอกเสาเข็ม 1 2 3 รูปผังเสาเข็ม 
ตําแหนงฐานราก           
รหัสของเสาเข็ม           
วันที่หลอ           
เวลาที่เร่ิมตอกเสาเข็ม           
เวลาที่ตอกเสาเข็มแลวเสร็จ           

ระยะเสาเข็มจม ดวยนํ้าหนักเสาเข็ม           
  ดวยนํ้าหนักลูกตุม           

11.25~11.50           
11.50~11.75           
11.75~12.00           
12.00~12.25           
12.25~12.50           
12.50~12.75           
12.75~13.00           
13.00~13.25           
13.25~13.50           
13.50~13.75           

คว
าม
ยาว

เสา
เข็ม

เหน
ือร
ะด

ับพ
ื้นด

ิน 

13.75~14.00         ระดับพื้นดิน 
14.00~14.25       หมายเหตุ 
14.25~14.50           
14.50~14.75           
14.75~15.00           
15.00~15.25           
15.25~15.50           

จําน
วน

คร
ั้งท

ี่ตอ
ก  
ตอ

ระ
ยะ
จม

  25
  ซ

ม. 

คว
าม
ลึก

เสา
สง

จาก
พื้น

ดิน
 

15.50~15.75           
คร้ังที่ 1           
คร้ังที่ 2           ตอกนับ 10 คร้ังสุดทาย 
คร้ังที่ 3           

PILE TOP           คาระดับที่ตอกได 
PILE TIP           

คาระดับที่กําหนด (PILE CUT OFF)           
เหลือความยาวเสาเข็มสุทธิ (ม.)           

แนวแกน X           
ศูนยเสาเข็มเมื่อตอกแลวเสร็จ 

แนวแกน Y           
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................ 
แบบฟอรมรายงานประจําวันงานกอสราง.................................................... 
ประจําวันที่ .....................เดือน ....................................พ.ศ. ................ 

  
ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................. 
ท่ีตั้งโครงการกอสราง.................................................................ชวง กม. ...................-กม. ........................ 
ตําบล...............................................อําเภอ.........................................จังหวัด............................................... 
สัญญาจางเลขที่ ..............................................ลงวันที่ ....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
เริ่มสัญญาวันที่..........เดือน...............พ.ศ. .............สิ้นสุดสัญญาวันที่.............เดือน ...............พ.ศ. ............ 
ผูรับจาง (หจก. / บริษัท)...............................................................................................................................  
 
ลักษณะดินฟาอากาศ.................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
 
งานที่ปฏิบัติ.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ปญหาอุปสรรค ............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ........................................... ตัวแทนผูรับจาง ลงช่ือ............................................ชางควบคุมงาน 
        (...........................................)                                          (............................................) 
      ตําแหนง.................................................. 
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  แบบฟอรมการเก็บขอมูลสะพานที่เสียหาย 
  วันที่ทําการสํารวจขอมูล........................................................................ 

  ผูบันทึกขอมูล........................................................................................ 

  รายละเอียดสะพาน................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

ประเภทสะพาน    

ประเภทความเสียหาย ..................................................................   

การซอมแซม      

กําหนดระยะเวลาซอมแซม............................................................   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม.(วิธีการซอมบํารุง กําหนดเวลาซอมแซม)................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 
 

ปกติ ตามกําหนดเวลา ฉุกเฉิน พิเศษ 

Slab Type Plank Girder Type อื่นๆ 
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 แบบฟอรมรูปถายสะพานที่ไดรับความเสียหาย 

 

 รูปเลขที่ ........... 

 

 รูปเลขที่ ........... 
รายละเอียดเพิ่มเติม..................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก 143 

หม
ายเ

หต
ุ 

 

กอ
สร

างแ
ลว

เสร
็จ/ 

บํา
รุงรั

กษ
าแล

วเส
ร็จ

 

 

งบ
ปร

ะม
าณ

กอ
สร

าง/
บํา
รุงรั

กษ
า 

ลา
นบ

าท
 

 

คว
าม
ยาว

สะ
พา

น 

ม. 

 

คว
าม
กว

าง
ทา
งเด

ินท
าง 

ม. 

 

คว
าม
กว

างผ
ิว

จร
าจร

 

ม. 

 

ที่ต
ั้งส

ะพ
าน

 

 

ชื่อ
โค
รงก

าร 

 

องค
กร
ปก

คร
องส

วน
ทอ

งถ
ิ่น..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.. 

แบ
บฟ

อร
มท

ะเบ
ียน

ปร
ะวัต

ิสะ
พา

น 

ทะ
เบีย

นส
ะพ

าน
 

 

 



  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
------------------------------ 

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
ดําเนินการจัดทําพรอมท้ังวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐานการ
บริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 
 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสง              
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

 - คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐาน
การจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค 

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐานดาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนาปา
ชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐาน
ดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ 
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1 
พิจารณารางมาตรฐานสะพาน 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 
-------------------- 

 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน คณะทํางาน 
3. นายกเทศมนตรีเมืองพจิิตร คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสรุาษฎรธานี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง จงัหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ จังหวัดเลย คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดทาเสา จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยปูลิง จงัหวัดแมฮองสอน คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปาหุง จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลชมพู จังหวัดพิษณุโลก คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จงัหวัดกําแพงเพชร คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลประสงค จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ จังหวัดยะลา คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชัน จังหวดัจันทบุรี คณะทํางาน 
22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุร ี คณะทํางาน 



 

 

23. ทองถิ่นจังหวัดตราด คณะทํางาน 
24. ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ คณะทํางาน 
 บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
30. ผูแทนกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
31. ผูแทนกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
32. ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
33. ผูแทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
34. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
35. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ท่ีปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. รองศาสตราจารย ดร.ตอตระกลู ยมนาค นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
6. นางอารยา เพ็งนิติ เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
7. นายนพดล ประไพตระกูล ท่ีปรึกษา 
8. นายสายันต อิ่มสม-สมบูรณ ท่ีปรึกษา 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร  ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตร ี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
   ทางเศรษฐกิจ 
7. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
8. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอือ้น เจาพนักงานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 



 

 

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
มาตรฐานสะพาน 

 
1. ศาสตราจารย ดร.ตอกุล   กาญจนาลัย ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายณรงค คูบารมี อนุกรรมการ 
3. ดร.วันจักร ฉายากุล อนุกรรมการ 
4. ดร.ชาครีย บํารุงพงศ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.อมร  พิมานมาศ อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นายเทพฤทธิ์ รัตนปญญากร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผูชวยเลขานุการ 


