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ค าน า 

สะพานถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) ที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คมนาคม (Transportation Network) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปัจจุบันสะพานที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงมีอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 15,000 แห่ง
(ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2555) สะพานเหล่านี้เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะเกิดการเสื่อมสภาพและช ารุดเสียหาย 
ท าให้ความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพานลดลงจากที่ออกแบบไว้เบื้องต้น  การตรวจสอบและบ ารุงรักษา
สะพานให้มีระดับการให้บริการที่ดีอยู่อย่างสม่ าเสมอ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสะพาน และจะเป็นการ
ยืดอายุการใช้งานของสะพาน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับประชาชนอีกด้วย  

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพานนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแล
บ ารุงรักษาสะพาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมของสะพาน ได้น าไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการส ารวจและ
ตรวจสอบสะพาน รวมถึงการพิจารณาการให้คะแนนและการจ าแนกความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อท าการวิเคราะห์และ
ประเมินสภาพการใช้งานปัจจุบันของโครงสร้างสะพาน  โดยคู่มือฉบับนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางพฤติกรรม ลักษณะความเสียหายส่วนใหญ่ของสะพานคอนกรีต 
เกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยแนะน าแนวทางและขั้นตอนในการส ารวจ ประเมินความเสียหาย ทั้งนี้ 
คู่มือฉบับนี้ได้แสดงตัวอย่างการประเมินความเสียหายขององค์ประกอบต่างๆในโครงสร้างสะพานเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ง่ายขึ้น  

คณะผู้จัดท า ขอขอบคุณ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ ากัด ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการจัดท าคู่มือฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อกรมทางหลวง ในการพิจารณา
แนวทางการออกแบบและซ่อมแซมสะพาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและบ ารุงรักษาสะพานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

        คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

สะพานถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) ที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คมนาคม (Transportation Network) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยจะเห็นได้จากจ านวนโครงการก่อสร้างสะพานและการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสะพานที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงมีอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 15,000 แห่ง 
(ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2555) สะพานเหล่านี้เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะเกิดการเสื่อมสภาพและช ารุดเสียหาย 
ท าให้ความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพานลดลงจากที่ออกแบบไว้เบื้องต้น 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพานนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยพิจารณาจากความเสียหายที่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยสายตา เพื่อประเมินลักษณะสภาพการใช้งานของระบบโครงสร้างสะพานเบื้องต้น  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 
แนวทางการส ารวจและตรวจสอบองค์ประกอบของโครงสร้างสะพาน การจ าแนกประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สะพาน  เกณฑ์การตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน รูปแบบความเสียหายเบื้องต้นที่ส ารวจพบเป็นส่วน
ใหญ ่ การจัดล าดับสภาพความเสียหายรวมทั้งการประเมินผลของโครงสร้างสะพานโดยรวม พร้อมด้วยภาพตัวอย่าง
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน   

 

1.2 ข้อจ ากัดของคู่มือ 

แนวทางในการส ารวจและตรวจสอบสะพานภายในคู่มือฉบับน้ีได้แสดงรูปแบบความเสียหายของสะพานตาม
ลักษณะโครงสร้างสะพานที่มีอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวง โดยส่วนใหญ่เป็นสะพานคอนกรีต และ
สะพานที่เป็นโครงสร้างประกอบ (Composite Bridge) ซึ่งไม่รวมโครงสร้างสะพานขึง โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบโครงสร้างสะพานด้วยสายตา แนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบและการประเมินสภาพของสะพานเป็น
ส าคัญ  

 

1.3 องค์ประกอบของคู่มือ 

สาระส าคัญของคู่มือการซอ่มแซมสะพาน มีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี ้

บทที ่1 ความเป็นมาของการจัดท าคู่มือ ความเป็นมาของสะพาน และประวัติสะพานทางหลวง 
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บทที ่2 โครงสร้างสะพาน และองค์ประกอบของสะพาน 

บทที ่3 การส ารวจและตรวจสอบ  

บทที ่4 ประเภทความเสียหาย และเกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของชิ้นส่วนสะพาน 

บทที ่5 การประเมินผลการจัดล าดับความเสียหาย 

บทที่ 6 บทสรุปการส ารวจ และตรวจสอบสะพาน 

 

1.4 ความเป็นมาของสะพาน 

สะพานคือ ส่ิงปลูกสร้างที่ท าส าหรับข้ามแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น บางทีท ายื่นลงในน้ าส าหรับส าหรับขึ้นลง 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2542)  

สะพานในยุคเริ่มแรกเป็นสะพานทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะทางธรณีวิทยาเนื่องจากกระแสน้ า
ตัวอย่างของสะพานทางธรรมชาติแบบนี้ได้แก่ สะพานธรรมชาติที่มลรัฐ Utah และสะพานธรรมชาติที่มลรัฐ Virginia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งสะพานดังกล่าวจะมีลักษณะโค้งแบบธรรมชาติจากการกระท าของสภาพฝน  ฟ้า
อากาศ วัฏจักรการละลายของก้อนน้ าแข็ง และการกัดเซาะโดยกระแสลม ดังรูปที่ 1-1 

 

รูปที่ 1-1 สะพานทางธรรมชาติ  

 

สะพานประเภทแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยทั่วไปคือการน าต้นไม้มาพาดเพื่อข้ามทางน้ าหรือทางแคบระหว่าง
ช่องเขา  ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีสะพานแบบนี้ใช้เพื่อเป็นทางเดินข้ามอยู่โดยทั่วไป ดังรูปที่ 1-2 
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รูปที่ 1-2 สะพานที่ท าจากการน าท่อนไม้มาวางพาด 

ต่อมา มนุษย์ก็ได้ค้นพบว่าการวางแผ่นหินท่ีมีลักษณะเรียบบางเพื่อข้ามทางน้ ามีความคงทนมากกว่าสะพาน
ที่ท าจากการพาดโดยท่อนไม้ โดยสะพานที่ใช้การวางแผ่นหินน้ีเรียกว่า Clapper Bridge ตัวอย่างของสะพานประเภท
นี้คือสะพานในรูปที่ 1-3 

มนุษย์ได้น าการผูกเถาวัลย์และเชือกมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาจนกลายเป็นสะพานแขวน (Suspension 
Bridge) ในเวลาต่อมา โดยในช่วงแรกทางเดินเท้าจะถูกสร้างจากการผูกแผ่นเส่ือที่สร้างจากไม้ไผ่อย่างแน่นหนา
บริเวณด้านบนและแขวนอยู่ระหว่างสองด้านของเชือกเถาวัลย์ ดังแสดงในรูปที่ 1-4 

 ด้วยเหตุที่อารยธรรมได้มีการเจริญก้าวหน้าตามล าดับ ท าให้ประสิทธิภาพของการใช้วัสดุก็ เพิ่มขึ้นตามด้วย
เช่นกัน การใช้หินอิฐในการก่อสร้างโครงสร้างรูปโค้ง (Arch) มีมาตั้งแต่ช่วง 3,000 ปี ก่อนคริสตกาล เมื่อ Two-stone 
Arch ได้มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออก โดยเป็นโครงสร้างแบบพื้นฐาน ส่วน False 
Arch หรือ Corbelled Arch ได้ก าเนิดขึ้นในระยะเวลาต่อมา ในช่วง 1,000 ปี ก่อนคริสตกาลโดยประมาณ  โครงสร้าง
รูปโค้งชนิดนี้จะถูกสร้างโดยการต่อหินออกมาจากแต่ละด้านของฐานจนบรรจบกันที่ตรงกลางด้านบน ซึ่งเมื่อ
โครงสร้างนี้รองรับน้ าหนักกระท าในแนวดิ่ง หินที่ต่อเหล่านี้ในแต่ละก้อนจะเกิดแรงภายในเป็นแรงอัด ในกรณีที่มีวง
แหวนรูปโค้ง (True Arch Ring) จะเรียกว่า False Arch ซึ่ง False Arch เหล่านี้ใช้ท าเป็นทางเข้าของหลังคาโค้งใต้ดิน
หรือก าแพงกันข้าศึกของพระราชวัง 

 
รูปที่ 1-3 สะพานหินแบบ Clapper 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Tarr_Steps_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Tarr_Steps_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Tarr_Steps_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Tarr_Steps_01.jpg
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รูปที่ 1-4 สะพานที่ท ามาจากเชอืก 

 ในขณะที่มีการเริ่มต้นใช้สะพานรูปโค้งที่ท าจากหินขึ้น ตามวิวัฒนาการสะพานของอาณาจักรโรมันซึ่งอยู่
ทางด้านตะวันตกของโลกนั้น ได้มีหลักฐานที่แสดงให้ทราบว่าชาวจีนได้สร้างสะพานขนาดใหญ่ที่ท าขึ้ นจากไม้ก่อน
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอักขระของภาษาจีน   ตั้งแต่
ประมาณ 1,000   ก่อนคริสตกาล เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่า สะพานแบบยื่น (Cantilever Bridge) จะใช้ส าหรับช่วงความ
ยาวช่วงถึง 39  เมตร (130 ฟุต) ส่วนสะพานแบบแขวนจะใช้ส าหรับสะพานที่มีความยาวช่วงถึง 75  เมตร (250 ฟุต) 

1.4.1 สะพานในอาณาจกัรโรมนั 

ชาวอิทรูเรียผู้อาศัยอยู่ทางตอนกลางแถบเหนือของประเทศอิตาลีในช่วงปี ศตวรรษที่ 8 ถึง ศตวรรษที่ 4 ก่อน
คริสตกาล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัสะพานหินรูปโค้งเป็นอย่างดีและเป็นผู้คิดวธิีการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยในช่วง 
300 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 200 ปีหลังคริสตกาล ชาวโรมันได้ใช้โครงสร้างหินรูปโค้งแบบครึ่งวงกลม (Semi-circular 
Stone Arch) เพื่อก่อสร้างสะพานยาวและทางสัญจร ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ในประเทศอิตาลีเท่านั้น แต่
มีอยู่ตลอดทั่วทั้งทวีปยุโรปซึ่งแสดงตัวอย่างไว้ในรูปที่ 1-5 

      

รูปที่ 1-5 สะพานหินรูปโค้ง 
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 นอกจากสะพานหินเหล่านี้แล้ว ชาวโรมันยังมีทักษะในการก่อสร้างสะพานด้วยท่อนไม้อีกด้วย โดยมีเอกสาร
ที่บันทึกไว้ว่ามีการสร้างสะพานไม้ที่รองรับด้วยเสาเข็มเพื่อข้ามแม่น้ าไรน์ ในประเทศเยอรมนี โดย Julius Caesar 
ในช่วง 55 ปีก่อนคริสตกาล 

 ชาวโรมันมีชื่อเสียงในด้านความส าเร็จของการก่อสร้างสะพานอย่างมากมาย โดยชาวโรมันเป็นชนกลุ่มแรก
ที่ใช้ซีเมนต์ธรรมชาติซึ่งท าจากการผสมระหว่างหินปูนกับเถ้าจากภูเขาไฟ ซึ่งโดยมากซีเมนต์นี้จะถูกใช้ส าหรับ
ส่ิงก่อสร้างที่อยู่ใต้น้ า ซึ่งพัฒนานวัตกรรมเป็นโครงสร้างลักษณะคล้ายกล่องเปิดที่ล้อมรอบฐานรากเพื่ อสามารถสูบ
น้ าออกมาใช้ได้ที่เรียกว่า Cofferdam 

 แม้ว่าในยุคนั้นจะมีพัฒนาการก่อสร้างอย่างก้าวหน้า แต่ฐานรากที่สร้างขึ้นในยุคนั้นก็ท าให้เกิดความ
หายนะต่อสะพานของอาณาจักรโรมันที่สร้างข้ามทางน้ าต่าง ๆ เนื่องจากตอม่อหินที่สร้างขึ้นเพื่อต้านทานการดันตัว
ของโครงสร้างนั้น ขวางทางเดินของกระแสน้ า จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของการพังทลาย
ของสะพาน 

 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีอยู่หลายสะพานที่เป็นมรดกตกทอดจากผู้สร้างสะพานในอดีตที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งหน่ึงในสะพานเหล่านั้นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากก็คือสะพาน Pont Du Gard ในประเทศฝรั่งเศส ดังรูปที่ 
1-6 ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วง 27 ปีก่อนคริสตกาลโดยประมาณ  

 

รูปที่ 1-6 สะพาน Pont Du Gard 

1.4.2 สะพานในสมัยกลาง 

หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน ท าให้การค้าและการเดินทางลดลง การสร้างสะพานในหลาย ๆ 
ประเทศโดยส่วนใหญ่ก็หยุดลงตามไปด้วย จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของสงครามครูเซด การก่อสร้างสร้างจึงเริ่มมีขึ้นอีกครั้ง 
อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสะพานหินแบบรูปโค้งยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นโครงสะพานแบบพื้นฐานที่สร้างกัน
อยู่ทั่วไปตลอดช่วงเวลาระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 18  ซึ่งลักษณะโครงสร้างสะพานจะเป็นแบบ
โค้งรูปวงรี โดยมีขนาดของตอม่อที่นอกจากจะหนาเพียงพอต่อการรองรับความดันที่ไม่สมดุล (Unbalanced 
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Pressure) แล้ว ยังแสดงถึงความเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของชาวโรมัน ตลอดจนเป็นการช่วยในการป้องกันเมืองใน
ภาวะสงคราม เนื่องจากหากโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของสะพานเกิดความเสียหาย การที่มีตอม่อขนาดใหญ่นี้ จะ
ช่วยป้องกันการพังทลายของตัวสะพานทั้งหมดได้  

หนึ่งในสะพานที่เป็นที่รู้จักที่สุดของยุคนี้คือ Original London Bridge ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1176 ถึง 
ค.ศ.1209 สะพานดังกล่าวมีจ านวนช่วงสะพานที่ส้ันและมีจ านวนมากประกอบกับตอม่อมีขนาดใหญ่ขวางล าน้ า ท า
ให้สะพานแทบจะเป็นเขื่อนที่ไม่สามารถให้น้ าไหลผ่านได้ ดังแสดงในรูปที่ 1-7 อย่างไรก็ดีสะพานนี้พังลงในปี ค.ศ. 
1824 ซึ่งต่อมาได้ท าการสร้าง Second London Bridge ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1831  

 

รูปที่ 1-7 สะพาน Original London 

1.4.3 สะพานในยคุการฟืน้ฟูศิลปวทิยาในทวีปยุโรป 

แม้ว่าจะมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนารูปแบบโครงสร้างสะพานในช่วงยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา อย่างไรก็ดียัง
ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกวา่ที่แนวคิดเหล่านี้จะได้รับการยอมรับและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยลีโอ
นาโด ดาวินชี ได้ท าการพัฒนาสะพานที่ใช้ในการเดินทางส าหรับทหารที่สามารถยกเปิดตัวสะพานได้ (Bascule 
Bridge) และ Palladio ได้ท าการพิมพ์หนังสือที่อธิบายถึงชนิดของสะพานแบบโครงถักที่แตกต่างกัน 4 ชนิด โดยที่เขา
ได้ท าการออกแบบและสร้างสะพานแบบโครงถักด้วยไม้อยู่หลายสะพานด้วยกัน  

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสะพานโดยส่วนมากนั้นยังคงใช้โครงสร้างหินรูปโค้งแบบดั้งเดิมแต่ได้มีการให้
ความส าคัญในด้านความสวยงามของสะพานมากยิ่งขึ้น จนท าให้สะพานกลายเป็นงานศิลปะประจ าเมืองอย่างหนึ่ง  
ตัวอย่างสะพานในยุคนี้แสดงดังรูปที่ 1-8 
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รูปที่ 1-8 สะพาน Rialto 

1.4.4 สะพานในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง คริสต์ศตวรรษที ่19 

ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 แนวคิดในการถ่ายแรงของโครงสร้างรูปโค้งลงสู่ฐานรองรับไม่ใช่เรื่องที่ใหม่แต่อย่าง
ใด ซึ่งเป็นหลักการของ Gothic Flying Buttress ดังรูปที่ 1-9 อย่างไรก็ตาม หลักการน้ีไม่ได้ถูกน ามาใช้จนกระทั่งได้มี
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเซน ท่ี Neuilly ใกล้กับเมืองปารีส ในช่วงปี ค.ศ. 1768 ถึง 1774 ตอม่อของสะพานนี้ถูก
ออกแบบใหร้ับแรงตามแนวดิ่งเท่านั้นและถ่ายแรงจากโครงสร้างรูปโค้งหนึ่งไปยังโครงสร้างรูปโค้งถัดไปจนกระทั่งถึง
ตอม่อตัวริม (Abutment) ด้วยเหตุนี้ความกว้างของตอม่อจึงมีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

 

รูปที่ 1-9 การเปล่ียนจากสะพานในสมัยโรมันเป็นสะพานรูปโค้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 
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นอกจากนี้หลักการของโครงถักกไ็ด้ถูกน ามาคดิขึ้นอีกครั้งหน่ึงในชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 18  ถึง คริสตศ์ตวรรษที่ 
19 โดยมกีารสร้างสะพานไม้แบบโครงถักอยู่หลายสะพานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

1.4.5 สะพานในประเทศสหรัฐอเมริกายุคเริ่มตน้ 

แต่เดิมชาวอเมริกันได้ท าการสร้างสะพานตามวิธีแบบยุโรปดั้งเดิม โดยเริ่มจากโครงสร้างรูปโค้งที่ท าจากหิน 
อย่างไรก็ตาม ชาวอเมริกันมีความพยายามที่จะใช้ไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมายล้นเหลือในการสร้างสะพาน
แทน โดยสะพานไม้สะพานแรกในอเมริกาที่มีช่วงความสะพานที่ยาวมากเท่าที่จะเป็นไปได้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1785 เพื่อข้ามแม่น้ า Connecticut ซึ่งออกแบบโดย Colonel Enock Hale โดยสะพานนี้ใช้ Braced Stringer 
Concept ที่ซึ่งน าไปสู่ยุคใหม่ของการออกแบบสะพานไม้ที่มีช่วงสะพานที่ยาว 

สะพานไม้แบบโครงถักอาจถูกเสริมก าลังด้วยโครงรูปโค้ง โดยส่ิงนี้ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง เพราะใน
ยุคนั้นมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงถักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โครงสร้างที่ถูกเสริมนี้เรียกว่า Burr Arch Truss 
ดังแสดงในรูปที่ 1-10 อย่างไรก็ตาม โครงถักธรรมดาที่ไม่มีการเสริมด้วยโครงรูปโค้งได้กลายเป็นการออกแบบที่นิยม
เมื่อเมือง Ithiel ออกเป็นข้อก าหนดส าหรับ Lattice Truss ในปี ค.ศ. 1820 โครงข้อแข็งที่เกิดจากการสานไขว้กันของ
แผ่นกระดานที่น้ าหนักเบาด้วยมุม 45 องศา ถึง 60 องศา เป็นตารางและท าให้แน่นติดกันด้วยหมุดที่ท าจากไม้ 
เรียกว่า Town Truss 

 

รูปที่ 1-10 โครงถักแบบ Burr Arch 

การออกแบบ Howe Truss ที่ซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงถักของทางรถไฟในยุคเริ่มแรกนั้น ถูกก าหนดโดย 
William Howe ในปี ค.ศ. 1840 ซึ่งการออกแบบนี้ได้ใช้ระบบ Multiple King Post  

การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานรูปแบบโครงถักในเชิงทฤษฎีครั้งแรกนั้น ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ A Work 
on Bridge Building โดย Squire Whipple ในปี ค.ศ. 1847 โดยแต่เดิมนั้นการก่อสร้างสะพานส่วนใหญ่ได้ด าเนินการ
บนพื้นฐานของความช านาญ และบ่อยครั้งที่เกิดการวิบัติอันเนื่องมาจากการออกแบบที่ไม่พอเพียงต่อสภาพการรับ
น้ าหนักบรรทุกจริง 
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หนึ่งในโครงถักประเภทแรก ๆ ที่ท าการออกแบบอย่างมีหลักเกณฑ์เชิงทฤษฎี คือ Pratt Truss ซึ่งมีลักษณะ
ทางโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับ Howe Truss โดยชิ้นส่วนแนวทแยงมุมของ Pratt Truss ทีร่ับแรงดึงเพียงอย่างเดียวจะ
ท าจาก Wrought Iron ส่วนชิ้นส่วนรับแรงอัดตามแนวดิ่งจะเป็น Cast Iron หรือไม้ อย่างไรก็ดี Wrought Iron และ 
Cast Iron เหล่านี้หลงเหลือใช้เพียงส่วนน้อยแล้วในปัจจุบันนี้ 

ในระหว่างนั้น สะพานแขวนแห่งแรกที่ทางเดินรถถูกแขวนไว้ด้วยสายเคเบิลได้ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์โดย 
James Finley ในปี ค.ศ. 1801 ซึ่งสะพานนี้ได้พาดข้ามอ่าว Jacobs ในเมือง Fayette มลรัฐ Pennsylvania และมี
ความยาวช่วงสะพาน 21 เมตร (70 ฟุต)  

ยุคสมัยใหม่ของการสร้างสะพานได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1855 เมื่อได้มีการพัฒนาการสร้างเหล็กด้วยวิธีการ
ถลุงเหล็กที่เรียกว่า Bessemer Process โดยสะพาน แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้เหล็กเป็นโครงสร้าง
หลักของสะพาน คือ Eads Bridge ข้ามแม่น้ า Mississippi ในมลรัฐ St. Louis ดังรูปที่ 1-11 โครงสร้างสะพานนี้เป็น
สะพานโครงรูปโค้งเหล็ก 3 ช่วง ท่ีมีความยาวช่วงกว่า 450 เมตร (1,500 ฟุต) การก่อสร้างสะพานนี้ ได้แล้ว เสร็จในปี 
ค.ศ. 1874 ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมด 6 ปี  

แม้ว่าสะพานนี้จะเป็นโครงรูปโค้งที่ท ามาจากเหล็ก แต่สะพานเหล็กจ านวนมากนั้น ได้เป็นที่นิยมมากขึ้น
ภายหลังจากสะพาน Eads นี ้ก่อสร้างเสร็จเป็นเวลากว่า 50 ปี 

 

รูปที่ 1-11 สะพาน Eads 

ต่อมาได้มีการพัฒนาสะพานที่ใช้คานเหล็กรูปตัวไอหรือใช้คานเหล็กขนาดใหญ่ โดยใช้ในสะพานช่วงส้ันเป็น
ส่วนใหญ่ โดยคานเหล็กรูปตัวไอดังกล่าว จะใช้หมุดเหล็ก (Rivet) ในการประกอบหน้าตัดจากชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยชั้น
ส่วนท่ีน ามาประกอบเป็นหน้าตัดนั้น ประกอบไปด้วย Web Plate, Side Plates, Flange Angles และ Flange Plates 

เมื่อเข้าสู่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 วิศวกรสะพานได้ท าการต่อยอดเพื่อขยายขอบเขตความรู้ โดยการสร้าง
สะพาน Brooklyn ซึ่งค่อนข้างเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ สะพาน Brooklyn นี้ก่อสร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 1883 โดยเป็นสะพานที่ใช้ลวดเหล็กท าหน้าที่เป็นสายเคเบิลแขวนและสายเคเบิลขึง  
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ต่อมาได้เริ่มมีการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กครั้งแรกในอเมริกาในการสร้างสะพาน Alvord Lake ในปี ค.ศ. 1889 
ซึ่งจัดว่าเป็นความท้าทายใหม่อย่างแท้จริงของวิศวกรสะพานในยุคนั้น 

1.4.6 สะพานในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

ในช่วง 50 ปีแรกของของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการพัฒนาการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กอย่างรวดเร็ว  โดย
สะพานใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นได้แก่ แผ่นพื้นแบบช่วงธรรมดา (Simple Span Slabs) คานรูปตัวที (Tee Beams) โครง
ข้อแข็ง (Rigid Frames) และโครงรูปโค้ง (Arch) 

การสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการผสมกนัระหว่างก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตและก าลังรับแรงดึงของเหล็ก
เสริม การเสริมก าลังนี้ถูกแทนท่ีเพื่อท าหน้าที่รับแรงดึงในส่วนท่ีคอนกรีตรับแรงดึง 

 แม้ว่าโครงสร้างส่วนบนของสะพานอาจจะประกอบไปด้วยโครงถักเหล็ก คานย่อย หรือ คานหลัก แต่คอนกรีต
เสริมเหล็กได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับโครงสร้างโดยทั้งหมด โดยแผ่นพื้น ตอม่อ หรือ ตอม่อตัวริมส าหรับกันดิน
ด้านข้างของสะพานมักจะท าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ในขณะที่มีการใช้คอนกรีตเพิ่มขึ้น โรงงานผลิตเหล็กก็มีความก้าวหน้าขึ้นไปควบคู่กัน โดยโรงงานเหล็กได้มี
การพัฒนาเครื่องรีดเหล็กขนาดใหญ่ เพื่อน าคานท่ีรีดออกมาเป็นหน้าตัดรูปตัวไอไปใช้แทนที่การใช้คานที่ประกอบกัน
ด้วยหมุดเหล็ก ซึ่งได้มีการใช้เหล็กดังกล่าวในการสร้างสะพานทางหลวงอย่างมากมาย 

สะพานที่สามารถเคล่ือนตัวได้ (Movable Bridge) หลายต่อหลายสะพานได้ถูกพัฒนาขึ้นในบริเวณที่มีการ
สัญจรทางน้ า ตัวอย่างสะพานที่สามารถเคลื่อนตัวได้ เช่น Bascule Bridge หรือ Draw Bridge โดยมีทั้งแบบเปิดด้าน
เดียวและเปิดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมีทั้งแบบเหวี่ยงออกด้านข้างตามแนวนอน หรือแบบยกขึ้นตามแนวตั้ง แสดงดังรูปที่ 1-12 

 

รูปที่ 1-12 สะพานแบบ Bascule 

การออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างเชิงประกอบ (Composite) ได้ถูกพัฒนาขึ้นในราวปี ค.ศ. 1940 การ
ออกแบบการก่อสร้างชนิดนี้ ได้มีการใช้ Shear Connecter เพื่อให้เกิดการประสานกันระหว่างคานเหล็กกับแผ่นพื้น
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สะพานคอนกรีตในการช่วยกันรับน้ าหนัก ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างเชิงประกอบน้ีนั้นสามารถก่อสร้างสะพานที่มีความ
ยาวช่วงมากกว่าการก่อสร้างที่ไม่ใช่โครงสร้างเชิงประกอบเมื่อใช้หน้าตัดคานขนาดเท่ากัน 

หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปรากฏว่ามีการก่อสร้างสะพานอยู่หลายสะพานที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี มีการสร้างสะพานที่ใช้คานเหล็กขนาดใหญ่ช่วงยาวแทนที่สะพานโครงถักช่วงส้ันอย่างมากมาย ซึ่ง
ต่อมาได้มีการใช้การเชื่อมแทนการใช้หัวหมุดเหล็กในการก่อสร้างสะพานช่วงที่ยาวขึ้นโดยใช้หน้าตัดคานท่ีได้จากการ
รีดร้อน และมีการใช้สลักเกลียวที่มีก าลังสูง (High Strength Bolt) แทนหัวหมุดเหล็ก (Rivet) 

สะพานคอนกรีตอัดแรงสะพานแรกในอเมริกา คือ สะพาน Walnut Lane ในเมือง Philadelphia ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1949 และในปัจจุบันมีการใช้คอนกรีตอัดแรงเป็นวัสดุในการสร้างสะพานกันอย่างกว้างขวาง 

การพัฒนาที่เห็นเด่นชัดของการพัฒนาสะพาน คือ การน าการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและการ
ก่อสร้างสะพาน โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์ความเค้นในหลายมิติ การ
วิเคราะห์ผลจากแรงลม การวิเคราะห์ผลจากการขัดสี การวิเคราะห์ผลจากแผ่นดินไหว การวิเคราะห์ความเสียหาย 
การออกแบบแนวทางใหม่ ๆ สะพานที่มีลักษณะโค้ง ใช้วาดร่างแบบก่อสร้าง วางระบบการจัดการเกี่ยวกับสะพาน
และวางแผนการก่อสร้าง 

1.4.7 แนวโน้มของสะพานสมัยใหม ่

ในปัจจุบันวิศวกรสะพานได้รวมคุณสมบัติเด่นต่างๆ ของวัสดุที่มีอยู่เพื่อน ามาออกแบบสะพานที่มีช่วงที่ยาว
ขึ้น มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น และทนทานมากขึ้น วิธีการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้มีการศึกษาถึงจุดเด่นของวัสดุที่มีก าลังที่
มากขึ้น และประหยัดขึ้นในการก่อสร้างสะพานช่วงยาว นอกจากนี้ วัสดุใหม่ ๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ทางด้านก าลังให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

การออกแบบสะพานขึงเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในการก่อสร้างสะพานยุคปัจจุบัน แม้ว่าการก่อสร้าง
สะพานขึงได้เริ่มมามาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในยุคนั้นยังมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่ไม่เพียงพอประกอบกับการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้สะพานขึงหลายสะพานเกิดการพังลง และในปี ค.ศ. 
1970 เริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างสะพานขึง ซึ่งเป็นสะพานที่ระบบพื้นสะพานรองรับด้วยสายเคเบิล 
ซึ่งสายเคเบิลจะยึดรั้งรวมกันที่เสาขึง (Pylon) ตัวอย่างของสะพานประเภทนี้ เช่น สะพาน Sunshine Skyway ข้าม
อ่าว Tampa ที่มลรัฐ Florida โดยสะพานดังกล่าวมีความยาว 2,658 เมตร (8,860 ฟุต) สูงจากอ่าว 52.5 เมตร (175 
ฟุต) เสาขึงทั้ง 2 เสามีจ านวนสายเคเบิล เสาละ 21 เส้น ดังรูปที่ 1-13 โดยโครงสร้างส่วนบนของสะพานนี้ ได้ท าจาก
คอนกรีตหล่อส าเร็จ (Precast Concrete) ซึ่งท าให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง และท าให้สามารถควบคุมคุณภาพ
ของคอนกรีตได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อดีของการก่อสร้างด้วยคานรูปกล่องแบบหล่อส าเร็จมีดังนี้ 

 เป็นการผลิตชนดิส่วนที่เหมือนกนัซ้ า ๆ ท าให้ผลิตได้เร็ว 

 ง่ายต่อการก าหนดรูปทรงของสะพานทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง 

 ลดผลกระทบจากการคืบและหดตัว (Shrinkage) ของคอนกรีต 
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 ไม่ต้องใช้ไม้แบบในระหว่างการกอ่สร้าง 

คานรูปกล่องอาจจะเป็นได้ทั้งคอนกรีตและเหล็ก โดยคานรูปกล่องนี้มีก าลังรับแรงบิดที่ดีและน าไปใช้กับ
สะพานรูปโค้งอย่างมากมาย 

 

รูปที่ 1-13 สะพาน Sunshine Skyway 

การใช้ไม้ในการก่อสร้างสะพานนั้นได้เริ่มมีขึ้นอีกครั้ง โดยใช้โครงสร้างคานที่ท าจากไม้อัดกาว (Glue 
Laminate Beam) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่าในการสร้างสะพานที่มีช่วงส้ันและรับน้ าหนักบรรทุกน้อย ๆ  

ความท้าทายที่มากที่สุดส าหรับอุตสาหกรรมสะพานในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่การออกแบบใหม่ ๆ แต่น่าจะเป็น
การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซมเสียมากกว่า นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบ ารุงรักษาสะพานซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานน้ัน เป็นส่ิงที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ส่งผลท าให้งานตรวจสอบ ตรวจวัด และ
ประเมินสภาพสะพานมีบทบาทที่ส าคัญ ซึ่งควรต้องได้รับการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

1.5 ประวัติสะพานของกรมทางหลวง 

สะพานเป็นส่ิงก่อสร้างที่คน หรือสัตว์ และยานพาหนะ ใช้ข้ามคูคลอง แม่น้ า หรือถนน ย้อนไปในปี พ.ศ.2490 
ถนนแต่เดิมนั้นทางยังมีไม่มากนัก และยังไม่ได้รับการพัฒนา สะพานส่วนมากในทางหลวง จึงเป็นสะพานที่มีการ
ออกแบบไม่ซับซ้อน เรียกว่า “สะพานไม้กลมกึ่งถาวร” ดังแสดงในรูปที่ 1-14 ซึ่งสะพานประเภทน้ี กรมทางหลวงใช้อยู่
ระยะหน่ึง แต่เนื่องด้วยหาไม้กลมที่ถากเอาแต่แก่นมาท าการก่อสร้างยาก และไม้กลมนี้โดยทั่วไปมีกระพ้ี จึงผุได้ง่าย 
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รูปที่ 1-14 สะพานไม้กลมกึง่ถาวรและ Reinforced Concrete Slab Bridge (หนังสือบนเส้นทางวิศวกรรรม) 

 

โดยต่อมาในปี พ.ศ.2498 มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแต่มีราคาสูง จึงยังไม่เหมาะกับเส้นทางที่
ยังห่างไกล สะพานไม้จึงยังคงใช้อยู่ นักวิชาการจึงท าการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างสะพาน โดย    
ใช้ไม้เหล่ียมอัดแรงด้านขวาง เพื่อให้ Load Distribution กระจายไปยังคานที่เรียงติดกันอยู่มากขึ้น โดยทางกรมทาง
ได้ใช้มาระยะหน่ึงจึงเลิกใช้ไป เพราะไม้หายาก และเหลือน้อยลงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ต่อมาได้รับเอาวิทยาการ
ของต่างประเทศเข้ามาใช้ และได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการก่อสร้างสะพานต่างๆ เช่น  
สะพานคอนกรีตอัดแรง Girder Type ช่วงยาวประมาณ 20-30 เมตร ก่อสร้างข้ามแม่น้ าบางปะกงในเส้นทาง ชลบุรี – 
กรุงเทพฯ (ปัจจุบันถูกรื้อทิ้งแล้ว) ในช่วงนั้นการออกแบบทาง สะพาน และมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวง จึง
ได้รับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และทางอเมริกาได้น าพาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงส้ันๆ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกามาใช้ในประเทศไทยในช่วงนั้น ซึ่งในปัจจุบัน คือ Reinforced Concrete 

Slab Bridge ดังแสดงใน รูปที่ 1-14 ซึ่งก่อสร้างง่าย และราคาถูก  

ในทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural engineering) แบ่งสะพานออกเป็นประเภท Beam (รวมทั้ง Slap type 
ด้วย), Truss, Frame, Arch และ Suspension ซึ่งแต่ละประเภทของสะพานแยกตามชนิดของวัสดุที่ประกอบสร้าง
เป็นสะพานตามความเหมาะสมต่างๆกัน เช่น ไม้ เหล็ก โลหะ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง ฯลฯ ในส่วนของ
วิศวกรรมการสะพาน (Bridge Engineering) แยกสะพานออกในรูป Short span, Intermediate span และ Long 
Span รวมถึง Movable Type และ Prefabricated (หรือ Precast Type) ด้วย  ซึ่งต่อมาภายหลังการพัฒนา
เทคโนโลยี ในการก่อสร้างสะพานนั้น ได้วิวัฒนาการมาตามกาลเวลา และความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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บทที ่2 

โครงสร้างและองค์ประกอบของสะพาน 

สะพานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในโครงข่ายของทางหลวง เพื่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางในประเทศ 
ปัจจุบันสะพานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีมากกว่า 14,000 สะพาน โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภท
ของสะพานสามารถแบ่งได้หลายกรณี เช่น การแบ่งประเภทตามวัสดุของสะพาน หรือแบ่งตามลักษณะรูปร่างของ
โครงสร้างสะพาน เป็นต้น 

การแบ่งประเภทของสะพานตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ สะพานไม้ สะพานเหล็ก และ
สะพานคอนกรีต และการแบ่งตามลักษณะรูปร่างของโครงสร้างสะพานแบ่งได้ดังนี้  

 สะพานรูปโค้ง 

 สะพานแบบคาน 

 สะพานที่ขึงด้วยสายเคเบิล 

 สะพานแขวน 

 สะพานแบบคานขนาดใหญ่ 

 สะพานแบบคานยื่น 

 สะพานแบบโครงถัก 

 สะพานแบบโครงข้อแข็ง 

ส่วนการแบ่งชนิดของสะพานตามแบบการก่อสร้างของกรมทางหลวงจะแบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ 

 ระบบพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในท่ี (Slab Type) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-Girder) 

 ระบบพ้ืนสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบตัน (Plank Girder) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบคอนกรตีอัดแรงรูปกล่อง (Box Girder) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบคานคอนกรีตวางประชิด (Multi-Beam) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวทเีหล็กหล่อในท่ี (RC T-Girder) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบคานเหล็กรูปตัวไอ (Steel I-Girder) 
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 ระบบพ้ืนสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูป (Segmental Box Girder) 

 ระบบพ้ืนสะพานแบบผสม (Multi Bridge Type) 

 

2.1 ประเภทของสะพานของกรมทางหลวง 

2.1.1 ระบบพื้นสะพานคอนกรีตเสรมิเหลก็แบบหลอ่ในที่ (Slab Type) 

สะพานแบบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Slab Type) เป็นสะพานช่วงส้ัน มีความยาวช่วงประมาณ 5 ถึง10 
เมตร ปกตินิยมการก่อสร้างแบบหล่อในที่ (Cast In Situ) โดยการวางเหล็กเสริมเป็นแบบแผ่นพื้น 2 ทาง ความหนา
ของพื้นสะพานมีการออกแบบตั้งแต่ 32 ถึง 56 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความยาวของสะพาน พื้นสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อในที่ใช้เหล็กเส้นธรรมดา ไม่มีการเสริมด้วยลวดเหล็กอัดแรง การก่อสร้างต้องอาศัยการตั้งไม้แบบและตั้ง
นั่งร้านในน้ า ลักษณะพื้นสะพานเป็นชิ้นส่วนเดียวกันหมดโดยสมบูรณ์ การรับโมเมนต์ที่เกิดจากน้ าหนักบรรทุกอาศัย
เหล็กเสริมด้านล่างเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การเสริมเหล็กด้านล่างจะมากกว่าเหล็กเสริมด้านบนมาก เหล็กเสริมด้านบน
ใช้ส าหรับต้านทานการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ การหดตัวของคอนกรีต และเพื่อช่วยท าให้การกระจายน้ าหนัก
บรรทุกดีขึ้น ลักษณะพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในท่ีเหมาะส าหรับสถานท่ีที่ขาดอุปกรณ์ในการดึงลวดอัดแรง 
หรือไม่สะดวกในการขนส่งพื้นส าเร็จจากโรงงานผลิตเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[สถ.], 
2554) แสดงดังรูปที่ 2-1 

 
รูปที่ 2-1 สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กแบบหล่อในท่ี (RC Slab Type) 

2.1.2 ระบบพื้นสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตวัไอ (I-Girder)  

การก่อสร้างสะพานวิธีนี้ใช้วิธีหล่อคานรูปตัวไอจากที่โรงงาน  จากนั้นด าเนินการขนส่งคานมายังสถานที่
ก่อสร้าง  คานจะถูกยกขึ้นติดตั้งบนคานหัวเสา เมื่อติดตั้งคานแล้วจึงท าการติดตั้งแบบหล่อพื้นคอนกรีตบนหลังคาน 
จัดวางเหล็กเสริม และเทพ้ืนคอนกรีต สะพานรูปแบบนี้ถึงแม้จะมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก แต่เนื่องจากเป็นรูปแบบสะพานที่มี
การก่อสร้างมาหลายสิบปีจึงเป็นวิธีการที่ผู้รับเหมามีความคุ้นเคยดี และมีเครื่องจักรพร้อมในการก่อสร้าง ผู้รับเหมา
จึงมักมีความรู้สึกว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ยุ่งยากนัก (ณัฐวุฒิ, 2554) ดังรูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-2 สะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-Girder)  

2.1.3 ระบบพื้นสะพานคอนกรีตอดัแรงแบบตัน (Plank Girder) 

ส่วนระบบพื้นส าเร็จ (Precast Plank Girder) นั้นมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตอัดแรงแบบตันมีความหนา
ประมาณ 35 เซนติเมตร มีคอนกรีตเททับหน้าอีกประมาณ 10 เซนติเมตร พื้นส าเร็จอาศัยการดึงลวดอัดแรงชนิดดึง
ก่อน (Pre-Tension) เพื่อรับโมเมนต์ที่เกิดจากน้ าหนักบรรทุก การก่อสร้างไม่จ าเป็นต้องอาศัยการตั้งไม้แบบ ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วขึ้นกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ ลักษณะการติดตั้งพื้นสะพานจะท าให้พื้นส าเร็จทุก
แผ่นยึดเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน โดยการวางพื้นให้ติดกัน จากนั้นเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือน ระหว่างพื้นให้ติดกันแล้วอัด
ช่องว่างด้วยคอนกรีตก่อนเทคอนกรีตทับหน้าหนา 10 เซนติเมตร โดยคอนกรีตทับหน้านี้จะท าให้พื้นส าเร็จติดกันเป็น
ชิ้นส่วนเดียวกัน ท าให้การกระจายน้ าหนักบรรทุกดีขึ้น สถ., 2554) ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

 

รูปที่ 2-3 สะพานแบบคอนกรีตอดัแรงแบบตัน (Plank Girder)  
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2.1.4 ระบบพื้นสะพานแบบคอนกรีตอดัแรงรูปกล่อง (Box Girder) 

เป็นระบบพ้ืนสะพานที่ใช้กับสะพานช่วงส้ันที่มีความยาวช่วงสูงสุด 20 เมตร ซึ่งพื้นสะพานระบบนี้จะมีความ
หนามากกว่าระบบพื้นสะพานแบบ Plank Girder ที่ใช้ส าหรับก่อสร้างสะพานที่มีความยาวช่วงประมาณ 10 เมตร 
โดยการก่อสร้างสะพานระบบน้ีจะเริ่มจากการหล่อโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Box Girder) จากโรงงาน
และอาศัยการอัดแรงโดยวิธีการดึงลวดก่อน (Pre-Tension) จากนั้นจึงน าเข้าไปติดตั้งบริเวณหน้างาน โดยทั่วไปการ
ก่อสร้างพื้นสะพานระบบน้ีไม่จ าเป็นต้องติดตั้งไม้แบบ ทั้งนี้การติดตั้งคานอัดแรงรูปกล่องจะเริ่มจากการจัดเรียงคาน
ส าเร็จรูปให้ติดกันแล้วเชื่อมด้วยเหล็กรับแรงเฉือนระหว่างคาน จากนั้นจึงเทคอนกรีตทับหน้าหนาประมาณ 10 
เซนติเมตร ดังรูปที่ 2-4 

 

รูปที่ 2-4 สะพานแบบคอนกรีตอดัแรงรูปกล่อง (Box Girder) 

2.1.5 ระบบพื้นสะพานแบบคานคอนกรีตวางประชดิ (Multi-Beam) 

เป็นระบบพ้ืนสะพานที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-Girder) โดย
ขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มจากการหล่อคานคอนกรีตอัดแรงประเภท Precast Prestress Multi-Beam จากโรงงาน 
จากนั้นจึงด าเนินการขนย้ายคานดังกล่าวมาติดตั้งที่หน้างาน ทั้งนี้การติดตั้งคานอัดแรงแบบ Multi-Beam นี้จะเริ่ม
จากการจัดเรียงคานส าเร็จรูปให้ปีกส่วนล่างชิดติดกัน จากนั้นจึงเทคอนกรีตทับหน้าหนาประมาณ 10 เซนติเมตร 

โดยทั่วไประบบโครงสร้างสะพานแบบ Multi-Beam นี้จะใชก้ับสะพานที่มีความยาวชว่งสูงสุดที่ 24 เมตรดงัรูป
ที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 สะพานแบบคานคอนกรีตวางประชดิ (Multi-Beam) 

 

2.1.6 ระบบพื้นสะพานแบบคานคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัทหีลอ่ในที่ (RC T-Girder) 

ดังรูปที่ 2-6 

 

รูปที่ 2-6 สะพานแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวทหีล่อในท่ี (RC T-Girder) 
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2.1.7 ระบบพื้นสะพานแบบคานเหลก็รูปตัวไอ (Steel I-Girder) 

ดังรูปที่ 2-7 

 

รูปที่ 2-7 สะพานแบบคานคานเหล็กรูปตัวไอ (Steel I-Girder) 

 

2.1.8 ระบบพื้นสะพานแบบคอนกรีตอดัแรงรูปกล่องหล่อส าเร็จรูป (Segmental Box Girder) 

ดังรูปที่ 2-8 

 

รูปที่ 2-8 สะพานแบบคอนกรีตอดัแรงรูปกล่องหล่อส าเรจ็รูป (Segmental Box Girder) 
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2.2 องค์ประกอบของสะพานแต่ละประเภท 

2.2.1 องค์ประกอบหลกั 

องค์ประกอบของโครงสร้างสะพานส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบและลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
มักจะแบ่งองค์ประกอบโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โครงสร้างสะพานส่วนบน (Superstructure) 
โครงสร้างสะพานส่วนล่าง (Substructure) และส่วนประกอบรอง (Secondary Components) ดังรูปที่ 2-9 

 

รูปที่ 2-9 องค์ประกอบของสะพาน 

2.2.1.1 โครงสร้างสะพานสว่นบน (Superstructure) 

โครงสร้างส่วนบนของสะพานซึ่งอยู่เหนือแผ่นรองรับคาน (Bearing) ขึ้นไป เป็นองค์ประกอบหลัก
ของสะพานที่ท าหน้าที่รองรับน้ าหนักจากแผ่นพื้นสะพาน ผิวจราจรของสะพาน และน้ าหนักที่บรรทุกบนแผ่น
พื้นสะพาน จุดประสงค์ของโครงสร้างส่วนบน คือ เพื่อบรรทุกน้ าหนักที่ถ่ายเทมาจากแผ่นพื้นสะพานตลอด
ความยาวช่วงสะพาน และถ่ายเทต่อไปยังจุดรองรับ หน้าที่ของโครงสร้างส่วนบน คือ มีหน้าที่ถ่ายเทน้ าหนัก
บรรทุกลงสู่โครงสร้างส่วนล่าง โดยน้ าหนักบรรทุกนี้ อาจถูกถ่ายเทโดยผ่านแรงดึง แรงกด แรงดัด หรือ ทั้งสาม
แรงนี้รวมกัน ซึ่งสะพานอาจถูกตั้งชื่อตามประเภทของโครงสร้างส่วนบน และโครงสร้างส่วนบนอาจจะถูกจัด
ประเภทโดยค านึงถึงหน้าที่และการใช้งาน ชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนบนมีดังนี้ 

 พื้นสะพาน (Deck) ดังรูปที่ 2-10 

 คานตามยาว (Girder) ดังรูปที่ 2-11ถึง รูปที่ 2-14 

 ค้ ายันคานตามยาว (Diaphragm) ดังรูปที่ 2-15 
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รูปที่ 2-10 พื้นสะพาน รูปที่ 2-11 คานตามยาวรูปตัวไอ 

  

รูปที่ 2-12 คานตามยาวรูปตัวท ี รูปที่ 2-13 คานตามยาวแบบตัน 

  

รูปที่ 2-14 คานตามยาวรูปกล่อง รูปที่ 2-15 ค้ ายันคานตามยาว 
 

2.2.1.2 โครงสร้างสะพานสว่นล่าง (Substructure) 

โครงสร้างส่วนล่างของสะพาน  คือ  ชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ต่ ากว่าแผ่นรองรับคาน(Bearing) ลงไป
จุดประสงค์ของโครงสร้างส่วนล่าง คือ มีหน้าที่รองรับและถ่ายเทน้ าหนักจากโครงสร้างส่วนบนของสะพานให้
ลงสู่ฐานราก หน้าที่ของโครงสร้างส่วนล่าง คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างส่วนล่างจะต้านน้ าหนักทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบท่ีถูกถ่ายเทมาจากโครงสร้างส่วนบน ชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนล่างมีดังนี้ 

I Girder 

T Girder Plank Girder 

Box Girder 
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 คานรัดหวัเสา (Cap Beam) ดังรปูท่ี 2-16 

 ค้ ายันตอม่อ (Bracing) ดังรูปที่ 2-17 

 เสาตอม่อ (Pier) ดังรูปที่ 2-18 

 ก าแพงตอม่อ (Pier Wall) ดังรูปที่ 2-19 

 ฐานราก (Footing) ดังรูปที่ 2-20 

 เสาเขม็ (Pile) ดังรูปที่ 2-21 

  
รูปที่ 2-16  คานรัดหัวเสา รูปที่ 2-17 ค้ ายันตอม่อ 

  
รูปที่ 2-18 เสาตอม่อ รูปที่ 2-19 ก าแพงตอม่อ 

  

รูปที่ 2-20 ฐานราก รูปที่ 2-21 เสาเขม็ 
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2.2.1.3 ส่วนประกอบรอง (Secondary Components) 

เป็นชิ้นส่วน ที่ช่วยเสริมในการรับน้ าหนักที่กระท าต่อสะพาน หรือมีประโยชน์ต่อสะพานด้านอื่นๆ 
เช่น ผิวทาง (Wearing Surface) ช่วยรับน้ าหนักจากล้อรถและกระจายแรงสู่ระบบพื้นและคาน ระบบระบาย
น้ า (Drainage) ช่วยในการระบายน้ าที่ขังออกจากผิวทาง ซึ่งส่วนประกอบรองมีดังนี้ 

 หูช้าง (Wing Wall) ดังรูปที่ 2-22 

 เชิงลาดสะพาน (Approach) ดังรูปที่ 2-23 

 แผ่นรองรับคาน (Bearing) ดังรูปที่ 2-24 ถึงรูปที่ 2-28 

 รอยต่อเผ่ือการขยาย (Expansion Joint) ดังรูปที่ 2-29 

 ผิวทาง (Wearing Surface) ดังรปูท่ี 2-30 และรูปที่ 2-31 

 แผงกั้นจราจร (Traffic Barrier) ดังรูปที่ 2-32 

 ราวสะพาน (Railing) ดังรูปที่ 2-33 

 ทางเทา้ (Sidewalk) ดังรูปที่ 2-34 

 ระบบระบายน้ า (Drainage ดัง)รูปที่ 2-35 

 ก าแพงกันดิน (Retaining Wall) ดังรูปที่ 2-36 

 ลาดป้องกันตลิ่ง (Slope Protection) ดังรูปที่ 2-37 

 

  

รูปที่ 2-22  หูช้าง รูปที่ 2-23 เชิงลาดสะพาน 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 2-11 

 

  

รูปที่ 2-24 แผ่นรองรับคานแบบ Plain Pad รูปที่ 2-25 แผ่นรองรับคานแบบ Laminate  

  

รูปที่ 2-26 แผ่นรองรับคานแบบ Rocker รูปที่ 2-27 แผ่นรองรับคานแบบ Paper Asphalt 

  

รูปที่ 2-28 แผ่นรองรับคานแบบ Pot รูปที่ 2-29 รอยต่อเผ่ือการขยาย 

Plain Pad Laminate Bearing 

Rocker Bearing Paper Asphalt 

Pot Bearing 
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รูปที่ 2-30 ผิวทาง รูปที่ 2-31 ผิวทาง 

  

รูปที่ 2-32 แผงกั้นจราจร รูปที่ 2-33ราวสะพาน 

  

รูปที่ 2-34 ทางเทา้ รูปที่ 2-35 ระบบระบายน้ า 

Asphalt Concrete 
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รูปที่ 2-36 ก าแพงกันดิน รูปที่ 2-37 ลาดป้องกันตลิ่ง 
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2.2.2 องค์ประกอบของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหลอ่ในที่ (RC Slab Type) 

 

รูปที่ 2-38 องค์ประกอบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในท่ี (RC Slab Type) 
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2.2.3 องค์ประกอบของสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงแบบตนั (Plank Girder) 

 

รูปที่ 2-39 องค์ประกอบโครงสร้างสะพานแบบคอนกรีตอดัแรงแบบตัน (Plank Girder) 
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2.2.4 องค์ประกอบของสร้างสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตวัไอ (I-Girder) 

 

รูปที่ 2-40 องค์ประกอบโครงสร้างสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-Girder) 
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2.2.5 องค์ประกอบของสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกลอ่ง (Box Girder) 

 

รูปท่ี 2-41 องค์ประกอบโครงสร้างสะพานแบบคอนกรีตอดัแรงรปูกล่อง (Box Girder) 
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2.3 แนวทางการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

ระบบการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสะพานภายหลังการก่อสร้าง  หรือการเปิดใช้งานสะพาน ประกอบด้วย

กระบวนการท างานต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2-42 โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ การวางแผน
การซ่อมแซม การซ่อมแซม และการปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้าง เป็นวงจรต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย
ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาประกอบการด าเนินการ  โดยระบบการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสะพานที่มี
ประสิทธิภาพน้ัน มีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินการต่างๆ ทุกๆ ขั้นตอนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปได้อย่าง
มีความเหมาะสมรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน ตลอดจนความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการสะพานผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนของระบบควรให้ความส าคัญทั้งในส่วนที่ตนรับผิดชอบและภาพรวม
ของทั้งระบบ เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีประสานสอดคล้องกัน 

 

รูปที่ 2-42 ระบบการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสะพาน 

 

การวางแผนการตรวจสอบถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในระบบการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสะพาน  และเป็น
ขั้นตอนท่ีมักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ การวางแผนควรจะต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดจากการด าเนินการต่างๆ ในอดีต เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมีความถูกต้องมีการใช้
บุคลากรอย่างเหมาะสมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  การวางแผนการตรวจสอบสะพานแต่ละสะพานในแต่ละ
หน่วยงานจะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพของสะพาน สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศปริมาณและลักษณะของการจราจรที่สะพานต้องแบกรับ  รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ 
ตลอดจนข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากร เป็นต้น การวางแผนการตรวจสอบสามารถท าได้ในหลายระดับ 
ตั้งแต่ระดับนโยบายโดยผู้บริหารของหน่วยงาน ไปจนถึงระดับปฏิบัติการโดยทีมงานตรวจสอบ ซึ่งมีส่ิงที่จะต้อง
พิจารณาและมาตรการการด าเนินการต่างๆแตกต่างกันในแต่ละระดับ 

การวางแผน  
การตรวจสอบ  

การตรวจสอบ  

การวางแผนการ
ซ่อมแซม  

การซ่อมแซม  

การปรับปรุง
มาตรฐานการ

ก่อสร้าง  
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บทที ่3 

การส ารวจและตรวจสอบสะพาน 

การส ารวจและการตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการระบุหรือจ าแนกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพาน 
ประกอบด้วยขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ และชิ้นส่วนที่ท าการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความช านาญในวิธีการส ารวจและตรวจสอบ และมีความเข้าใจทางด้าน
พฤติกรรมสะพาน 

3.1 คุณสมบัติของผู้ท าการตรวจสอบสะพาน 

คุณสมบัติของบุคคลากรทีท่ าการตรวจสอบสะพานจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ มี
ความซื่อตรง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสะพาน และพฤติกรรมของสะพาน ช่างสังเกต มีปฏิภาณไหว
พริบ ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

3.1.1 ความรับผิดชอบของผู้ท าการตรวจสอบสะพาน 

ผู้ตรวจสอบสะพานมคีวามรับผิดชอบพื้นฐานอยู่ 5 ประการ ดังนี ้

3.1.1.1 ตอ้งด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัย และความม่ันใจของสาธารณชน  

คือ ความรับผิดชอบหลักของผู้ท าการตรวจสอบสะพาน เนื่องจากว่าประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่
เดินทางโดยใช้ถนน และสะพาน หากสะพานเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ความมั่นใจของประชาชนต่อ
ระบบสะพานจะลดถอยลงตามไปด้วย 

บทบาทของวิศวกรผู้ออกแบบในการเสริมสร้างความปลอดภัยของสะพาน มีดงันี้ 
 ก าหนดให้มีอัตราส่วนความปลอดภัย 
 ออกแบบโดยมีความปลอดภัยสูงกว่าปกติ ตามความเหมาะสม 

บทบาทของผู้ตรวจสอบสะพาน มีดังนี ้
 ท าการตรวจสอบโดยละเอียด และระบุการช ารุดเสียหายและสภาพของสะพาน 
 จัดเตรียมเอกสารและรายงาน ของการช ารุดต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งน าเสนอค าแนะน าเพื่อการ
แก้ไข 

3.1.1.2 ปกป้องทรัพย์สินสาธารณะ 

หน้าที่อีกอย่างหน่ึงของผู้ท าการตรวจสอบสะพาน คือ การปกป้องสะพานอันเป็นทรัพย์สินสาธารณะ 
ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องระบุและแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะน าไปสู่ความเสียหายซึ่ง
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จะต้องใช้ค่าซ่อมแซมสูง ผู้ท าการตรวจสอบสะพานจะต้องสามารถระบุชิ้นส่วนของสะพานที่ต้องได้รับการ
ซ่อมแซมเพื่อท่ีด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการใช้สะพาน และหลีกเล่ียงค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานทดแทน 

3.1.1.3 จัดสรรการสนับสนนุโครงการตรวจสอบสะพาน 

กรมทางหลวงจะเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนโครงการตรวจสอบสะพานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบสะพาน (Inspection Procedures) 

 ความถีใ่นการตรวจสอบ (Frequency of Inspection) 

 คุณสมบัติของเจา้หน้าที่ปฏิบัตงิาน (Qualifications of  Personnel) 

 การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) 

 รายการข้อมูลของสะพาน (Inventory) 

โครงการการตรวจสอบสะพานได้รับงบประมาณอันเป็นภาษีของประชาชน ฉะนั้นผู้ตรวจสอบ
สะพานจะต้องมีส่วนในการใช้เงินน้ีให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

3.1.1.4 จัดท าบันทึกข้อมูลของสะพานอย่างถูกต้อง 

มีเหตุผล 3 ประการว่าท าไม จึงมีความต้องการบันทึกข้อมูลสะพานที่ถูกต้อง 

 เพื่อจัดท าและรักษาแฟ้มข้อมูลประวัติของโครงสร้าง 

 เพื่อระบุและประเมินความต้องการในการซ่อมแซมสะพาน 

 เพื่อระบุและประเมินความต้องการในการบ ารุงรกัษาสะพาน 

3.1.1.5 ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดว้ยความรับผิดชอบ 

บันทึกการรายงานผลการตรวจสอบสะพานเป็นเอกสารที่มีผลเชิงกฎหมาย การบรรยายต่างๆ ต้อง
กระชับรัดกุม ครอบคลุมรายละเอียด และมีใจความสมบูรณ์ 

ตัวอย่างของข้อความของการบรรยายผลการตรวจสอบสะพาน  

“คานท่ีมีสภาพดีพอใช้” เป็นตัวอย่างของการบรรยายที่ใช้ไม่ได้ ในขณะที่ “คานซอยอยู่ในสภาพที่ดี
พอใช้ โดยมีการแซะของคอนกรีตที่ปีกคานด้านล่างของคาน B และ D ตลอดช่วงความยาวคาน” เป็นการให้
การบรรยายที่ดีกว่า  

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “พื้นสะพานอยู่ในสภาพทรุดโทรม” เป็นการบรรยายที่ไม่ดี ในขณะที่ “พื้น
สะพานอยู่ในสภาพทรุดโทรมโดยมีการเจอืปนของคลอไรด์อยูป่ระมาณ 30% และมีการหลุดล่อนของคอนกรีต
ตามที่ได้เขียนไว้ในภาพวาดแบบร่าง (Sketch)” จะเป็นการบรรยายที่ดีกว่า ไม่ควรจะเปล่ียนแปลงบันทึกการ
ตรวจสอบดั้งเดิมโดยไม่ได้ท าการปรึกษากับผู้ที่ท าการตรวจสอบและบันทึกข้อความนั้นๆ การตรวจสอบ
สะพานควรจะถือหลักตามคู่มือการตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวง เว้นแต่จะแจ้งไว้ในรายงานการ
ตรวจสอบ 
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ผลลัพธ์ของการขาดความรับผิดชอบ  

เมื่อมีการละเลยการยึดถือหลักความรับผิดชอบพ้ืนฐานซึง่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้น แต่ละบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน วิศวกร และผู้ท าการตรวจสอบ ล้วนแต่มีส่วนรับผิดชอบด้วยกันทั้งส้ิน ผู้ท าการ
ตรวจสอบควรจะพยายามที่จะมีความชัดเจนตรงเป้าหมายและสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายนั้น อาจเกิดขึ้นได้โดยสัมพันธ์กับหัวข้อต่างๆ 
ต่อไปนี ้

 ความบกพร่องของอุปกรณเ์พื่อความปลอดภัย 

 องค์ประกอบหลักวิบัติโดยรอยแตกวกิฤต 

 องค์ประกอบของโครงสร้างส่วนล่างวิบตัิโดยการกัดเซาะ 

 การวิบัติรอยต่อเผ่ือขยาย (Expansion Joints) ส่วนพื้นสะพาน หลุมบ่อ หรืออันตรายอื่นๆ ต่อ
สาธารณะชนที่เดินทางอยู่ 

 ขั้นตอนการบรรทุกน้ าหนักที่ไม่เหมาะสมหรือมคีวามบกพร่อง 

3.1.2 หน้าที่ของผู้ท าการตรวจสอบสะพาน 

ผู้ท าการตรวจสอบสะพานจะมีหน้าที่พ้ืนฐานอยู่ 5 ประการ ดังนี ้

3.1.2.1 วางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้การตรวจสอบด าเนินไปโดยล าดับขั้นตอน และด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การวางแผนจะรวมถึงการก าหนดล าดับการตรวจสอบ การก าหนด
ตารางเวลา การเตรียมการส าหรับความต้องการในการตรวจสอบแบบพิเศษ (เช่น การทดสอบแบบไม่ท าลาย
Non Destructive Testing และการตรวจสอบใต้น้ า) การจัดการบันทึกภาคสนาม การเตรียมขั้นตอนการ
ควบคุมจราจร และกรรมวิธีอื่นๆ ที่จะช่วยให้มีการตรวจสอบสะพานที่ละเอียดสมบูรณ์ 

3.1.2.2 จัดเตรียมการตรวจสอบ 

การเตรียมการก่อนการตรวจสอบน้ีจะรวมถึง การจัดการรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือตา่งๆ ส าหรับ
การทดสอบ การทบทวนข้อมูลโครงสร้างของสะพาน และแบบแปลนท่ีตั้งของสะพาน 

3.1.2.3 ด าเนนิการตรวจสอบ 

หน้าที่ในหัวข้อนี้จะรวมถึง การรักษาระบบการก าหนดหมายเลขขององค์ประกอบต่างๆ ของสะพาน 
ทั้งรูปแบบและทิศทาง การพัฒนาล าดับการตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบที่เหมาะสม 

3.1.2.4 จัดเตรียมการรายงาน 

การจัดท าเอกสารมีความส าคัญมากในการตรวจสอบโดยละเอียด ผู้ท าการตรวจสอบจะต้อง
รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอท่ีจะจัดท ารายงานท่ีละเอียดและสมบูรณ์แบบได้ 
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3.1.2.5 ระบุสิ่งที่ต้องการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

เป็นหน้าที่พ้ืนฐานข้อสุดท้ายที่จะต้องระบุส่ิงที่ต้องการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ผู้ตรวจสอบจะต้อง
สามารถระบุส่ิงเหล่านั้นได้ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อสาธารณชน และการใช้งานที่ยืน
ยาวของสะพาน 

3.1.3 ความส าเร็จของการตรวจสอบสะพาน 

ความส าเรจ็ของการตรวจสอบในภาคสนาม (On–Site) โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความพยายามในการเตรียม
ตัวเพื่อการตรวจสอบ ส่ิงส าคัญๆ ในการเตรียมตัว มดีังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 การทบทวนขอ้มูลโครงสร้างของสะพาน 

ขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวตรวจสอบสะพาน คือ การทบทวนขอ้มูลต่างๆ ของสะพานนั้น เช่น 

 แบบก่อสร้างจรงิของสะพาน (As–Built Bridge Plans) 

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสะพาน จ านวนช่วงสะพาน โดยระบุชนิดของสะพาน เช่น 
แบบ Simple หรือ แบบต่อเนื่อง (Continuous) และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้แบบ
แปลนของสะพานจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแบบผสม (Composite Action) ระหว่างแผ่นพื้น
สะพาน (Deck) กับคาน (Girders) การใช้พฤติกรรมของ Frame Action ที่องค์ประกอบของ
โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure Members) และ แบบรูปรายละเอียดของข้อต่อที่ใช้รวมทั้งปี
ที่ท าการก่อสร้าง และน้ าหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบ จะถูกรวบรวมไว้ในแบบแปลนของ
สะพาน 

 รายงานการตรวจสอบย้อนหลัง 

จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประวัตขิองสะพาน และบันทึกสภาพของสะพานในระยะเวลา
ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจว่า ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบใดของสะพาน
ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษและข้อมูลนี้ยังช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเปรียบเทียบระดับ
ความช ารุดเสียหายในปัจจุบันกับระดับความเสียหายที่ได้บันทึกไว้จากการตรวจสอบครั้งก่อน 

 บันทึกการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา 

จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบได้รายงานการซ่อมแซมในการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยจะบันทึกประเภท
การซ่อมแซม ขอบเขตการซ่อมแซมและวันที่ท าการซ่อมแซม 

 ข้อมูลทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Data) 

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุของฐานรากซึ่งอยู่ใต้โครงสร้าง ทราย ดินตะกอนหรือดินเหนียว ล้วนแต่
เกิดปัญหาการทรุดตัวและการกัดเซาะมากกว่าหิน ฉะนั้นโครงสร้างที่อยู่บนวัสดุเหล่านี้ จึงควร
ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าโครงสร้างที่อยู่บนหิน 
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 ข้อมูลทางอุทกวิทยา (Hydrological Data) 

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและที่ตั้งของล าน้ า การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อัตราน้ าท่วมและระดับ
ของผิวน้ าระหว่างภาวะน้ าท่วม ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ข้อมูลนี้ ในการบันทึกการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ของรูปร่างล าน้ าและระดับน้ า 

 แบบของระบบสาธารณูปการ 

แบบแปลนของระบบสาธารณูปโภค จะช่วยในการก าหนดแบบและปริมาณการติดตั้ ง
สาธารณูปโภค 

 แบบ Right–Of-Way 

จะช่วยก าหนดขอบเขตของ Right-Of-Way 

3.1.3.2 การระบุองค์ประกอบและชิน้ส่วนต่างๆ 

การก าหนดทิศทางการวางตัวของโครงสร้างเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นการ
จัดระบบในการเรียกชื่อและต าแหน่งขององค์ประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ ในโครงสร้างของสะพาน ดังรูปที่ 3-1 
ถ้ามีแบบหรือรายงานการตรวจสอบครั้งก่อนๆ อยู่ด้วย ก็ควรจะก าหนดให้มีระบบการระบุชื่อและต าแหน่งให้
เหมือนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในรายงานหรือแบบดังกล่าว 

แต่ถ้าหากไม่มีบันทึกการรายงานไว้ ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องก าหนดระบบการระบุชื่อและต าแหน่ง
ขึ้นมาใหม่ ระบบการก าหนดหมายเลขที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบหนึ่งเท่านั้น ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่
ใช้ในการก าหนดตัวเลขอีกส่วนในการก าหนดทิศทางนั้น สามารถใช้อ้างอิงจากหลักกิโลเมตรได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
จะต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของสะพาน 

 

รูปที่ 3-1 ตัวอย่างการก าหนดหมายเลขให้แก่โครงสะพาน 

A1 A2

P1 P2 P3

S1 S2 S3 S4

G2-1

G2-2

G2-3

G2-4

G2-5

G2-6

G2-7
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 ระบบการก าหนดหมายเลขชิ้นส่วนของพื้นสะพาน (Deck Elements) 

การก าหนดหมายเลขชิน้ส่วนของพื้นสะพานจะต้องรวมแตล่ะ Section ของพื้นสะพานด้วย (ที่อยู่
ระหว่างรอยต่อก่อสร้าง) รวมถึง Expansion Joint ราวสะพาน แผงบัง (Parapets) และเสาไฟ
ส่องสว่าง ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ต้องมีหมายเลขก ากับด้วยโดยเรียงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดส้ินสุดของ
สะพาน  

 ระบบการก าหนดหมายเลขชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนบน (Superstructures) 

ควรประกอบไปด้วยช่วงสะพานและคาน และถ้าเป็นโครงข้อหมุนจะต้องรวมจุดต่อในโครงถัก
ด้วย การก าหนดหมายเลขช่วงสะพานจะเรียงจากจุดเริ่มต้นของสะพาน ซึ่งก าหนดให้เป็นช่วง
สะพานหมายเลข 1 และเรียงต่อไปตามล าดับ ถ้ามีคานหลายตัว ควรก าหนดให้มีหมายเลขเรียง
จากซ้ายไปขวา โดยหันหน้าไปตามทิศทางการจราจร ส าหรับ  Floor Beams ควรก าหนด
หมายเลขเช่นเดียวกับช่วงสะพาน คือ เริ่มจากจุดเริ่มต้นสะพานไปยังจุดส้ินสุดสะพาน เพียงแต่
ว่า Floor Beams ตัวแรก ควรก าหนดให้เป็นหมายเลข 0 ซึ่งจะช่วยให้เป็นการก าหนดพิกัดตัวเลข
ของคานสะพานและแต่ละช่วง (Bay) ของสะพาน จึงท าให้หมายเลขของ Floor Beams ถูก
ก าหนดไว้ที่จุดส้ินสุดของช่วงสะพานนั้นๆ 

 ระบบการก าหนดหมายเลขชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) 

การก าหนดหมายเลขให้แก่ ตอม่อริม (Abutment) และตอม่อกลางน้ า (Pier) ตอม่อหมายเลข 1 
จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นสะพาน ตอม่อหมายเลข 2 จะอยู่ที่จุดสิ้นสุดสะพาน ส่วนตอม่อริมจะถูกก าหนด
เลขหมายเรียงตามล าดับกันไป โดยจะให้ ตอม่ออยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของสะพานมากที่สุด 

3.1.3.3 การพัฒนาขัน้ตอนการตรวจสอบ 

โดยปกติแล้วการตรวจสอบสะพานจะเริ่มจากการตรวจสอบพื้นสะพาน (Deck) และชิ้นส่วนของ
โครงสร้างส่วนบนและต่อเนื่องไปยังโครงสร้างส่วนล่าง อย่างไรก็ตาม จะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้อง
พิจารณาเมื่อท าการวางแผนจัดล าดับขั้นตอนในการตรวจสอบสะพาน ดังมีหัวข้อต่อไปน้ี 

 ชนิดของสะพาน 

 สภาพขององค์ประกอบของสะพาน 

 สภาพโดยรวมของสะพาน 

 ความต้องการของหน่วยงานผู้ท าการตรวจสอบสะพาน 

 ขนาดของสะพานและความซับซอ้นของสะพาน 

 สภาพการจราจร 

 ขั้นตอนพิเศษ 
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ตัวอย่างของล าดับการตรวจสอบสะพานขนาดโดยเฉล่ียทั่วไปแสดงไว้ในตารางที่ 3-1 ในขณะที่การ
พัฒนาล าดับขั้นตอนการตรวจสอบมีความส าคัญ ส่ิงที่จะท าให้เกิดคุณคา่และประโยชน์ขึ้นได้ ก็คือ การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนนั้นๆ อย่างสมบูรณ์โดยตลอดเวลาของการตรวจสอบสะพาน 

ตารางที่ 3-1 ตัวอยา่งของขั้นตอนการตรวจสอบ 

1. ถนนและชิ้นส่วนของพื้นสะพาน 

- ถนนช่วงก่อนพื้นสะพาน (Approach Roadways) 

- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส าหรับการจราจร 

       (Traffic Safety Features) 

- ส่วนพ้ืนของสะพาน (Bridge Deck) 

- ทางเท้าและราวกันตก (Sidewalks and Railings) 

- ช่องระบายน้ า (Drainage) 

- ป้ายสัญญาณต่างๆ (Signing) 

- ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง 

- แผงกั้นของทาง, ประตู และอุปกรณ์ควบคุม 

การจราจรตา่งๆ 

3. ชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนล่าง 

- ตอม่อริม (Abutments) 

- คานโค้ง (Skewbacks or Arches) 

- ส่ิงป้องกันเชิงลาด (Slope Protection) 

- ตอม่อกลางน้ า (Piers) 

- ฐานราก (Footing) 

- เสา และเสาเข็ม (Piles) 

- ก าแพงม่าน (Curtain Wall) 

 

2. ชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพาน 

- แผ่นรองสะพาน (Bearings) 

- ส่วนประกอบหลักที่ใช้รองรับน้ าหนัก 

(Main Supporting Members) 

- ส่วนประกอบรองและตัวยึดต่างๆ 

(Secondary Members and Bracing) 

- สาธารณูปการ (Utilities) 

- แท่นยึด (Anchorage) 

4. ล าน้ าและส่วนประกอบของทางน้ า 

- รูปตัดความยาวและแนวของล าน้ า 

- ท้องพื้นของล าน้ า (Channel Streambed) 

- ดินขอบของล าน้ า (Channel Embankment) 

- ส่ิงป้องกันคันขอบของล าน้ า 

(Channel Embankment Protection) 

- ตัวกันกระแทก (Fenders) 

- เครื่องเปิดระบบไฮโดรลิค (Hydraulic Opening) 

- มาตราวัดความลึกของน้ า (Water Depth Scales) 

- ไฟและเครื่องช่วยการน าทาง  

(Navigational Lighten Aids) 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 3-8 

 

3.1.3.4 การเตรียมการบันทกึ แบบฟอร์ม และภาพวาดร่าง (Sketches) ต่างๆ 

การเตรียมบันทึกแบบฟอร์ม และภาพวาดร่าง (Sketches) ต่างๆ ก่อนการตรวจสอบตัวสะพานจริง
นั้น จะช่วยให้ลดงานท่ีไม่จ าเป็นตา่งๆ ในภาคสนามได้ ควรจัดให้มีการเตรียมส าเนาของแบบฟอร์มส าหรับการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการบันทึกและเก็บข้อมูล  

ให้ถ่ายส าเนาภาพวาดแบบร่างต่างๆ (Sketches) ที่ได้จากรายงานการตรวจสอบครั้งก่อนๆ ซึ่งจะ
ระบุการช ารุดเสียหายไว้แล้ว และสามารถท าบันทึกเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย และควรเตรียมแบบฟอร์มเ ผ่ือ
เหลือเผื่อขาดไว้ด้วย เพราะแบบฟอร์มอาจจะช ารุดหรือสูญหายได้ 

ถ้าหากว่าไม่มีภาพวาดแบบร่างต่างๆ มาก่อน ก็อาจเตรียมจัดท าขึ้นมาใหม่ได้ส าหรับใช้กับชิ้นส่วน
หรือองค์ประกอบที่มีรูปร่างเหมือนกัน ส่ิงต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการตรวจสอบส่วน
ต่างๆ ของสะพานไม่ว่าจะเป็นส่วนพ้ืนสะพาน ระบบพ้ืน ตัวยึดรั้ง Abutments Piers และก าแพงกันดิน 

3.1.3.5 การเตรียมการส าหรับการควบคุมการจราจร 

การตรวจสอบมีลักษณะเหมือนการก่อสร้างและการซ่อมบ ารุงสะพาน ซึ่งท าให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะเสมอ เมื่อต้องมีการท างานซึ่งอยู่ใกล้กับการสัญจรไปมา ผู้ตรวจสอบสะพานควร
จะต้องยึดมั่นในกฎข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะมีความรวบรัดในการอธิบาย การใช้อุปกรณ์การควบคุมการจราจร
ต่างๆ เช่น กรวย ป้ายสัญญาณต่างๆ และป้ายไฟลูกศรกระพริบ ดังรูปที่ 3-2 

 

รูปที่ 3-2 แสดงการควบคมุจราจร 

หลักการและกระบวนการต่างๆ ที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณการปฏิบัติงานแก่ผู้ขับขี่
ยวดยาน และผู้ตรวจสอบสะพาน ได้รวมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 ให้ถือหลักความปลอดภัยในการจราจรเป็นส่ิงที่มีความส าคัญที่สุดในการตรวจสอบสะพานทุก
ครั้งของทุกสะพาน ซึ่งการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบจะมีผลกระทบต่อการจราจร 
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 ควรจะจัดให้มีการก าหนดเส้นทางการจราจรให้ชัดเจนรวมถึงการจัดอุปกรณ์ควบคุมการจราจร 
โดยเปรียบเทียบจากสถานการณ์อื่นๆ บนทางหลวง 

 ควรจะให้มีการกีดขวางการจราจรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 ควรจะมีการแจ้งเตือนและการชี้แนะที่ชัดเจนและถูกต้อง แก่ผู้ที่ก าลังขับขี่ยานพาหนะเข้าใกล้
บริเวณการตรวจสอบสะพาน และให้เป็นเช่นน้ันไปตลอดการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับการตรวจสอบสะพานที่ต้องใช้เวลานาน ควรจะจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุม
ระบบการจราจรด้วย 

 ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติการควบคุมการจราจร ทุกคนควรจะต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่าง
เพียงพอ 

นอกจากนี้แล้ว อาจจะต้องมีการปรับปรุงตารางเวลาเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของการ
ควบคุมจราจร ยกตัวอย่างเช่น จ านวนช่องจราจร ที่จ าเป็นจะต้องปิดในแต่ละครั้งเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
สะพาน ซึ่งอาจไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้าท าการตรวจสอบระบบพื้นจาก
ด้านซ้ายไปยังด้านขวา การควบคุมการจราจรอาจจะเป็นตัวก าหนดการท างานตลอดช่วงความยาวรวมถึง
คานหลายๆ ตัวในขณะเดียวกัน 

3.1.3.6 การค านึงถึง การพิจารณาอย่างพิเศษ 

 ความต้องการด้านเวลา  

รายงานการตรวจสอบหรือแฟ้มบันทึกข้อมูลของสะพาน ควรจะระบุระยะเวลาที่ต้องการส าหรับ
การตรวจสอบสะพาน ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็นเวลาส าหรับการเตรียมงานในส านักงาน เวลา
ส าหรับเดินทาง เวลาที่ใช้ในภาคสนาม และเวลาส าหรับการเตรียมท ารายงาน 

 ช่วงเวลาเร่งด่วน  

ในพ้ืนท่ีที่มีประชากรหนาแน่น การก าหนดการจ ากัดการจราจร จะต้องค านึงถึงช่วงเวลาเร่งด่วน
ของแต่ละวันด้วย เช่น อาจจะท าได้ในช่วง 10.00 น. ถึง 14.00 น. และอาจต้องห้ามปฏิบัติการ
ตรวจสะพานในบางวัน ในสถานการณ์ดังกล่าวเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบจริงอาจจะน้อยกว่า 40 
ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ ซึ่งการท างานควรจะปรับตารางเวลาให้เข้ากัน 

 เวลาทีใ่ชเ้พื่อติดตั้งและเก็บอุปกรณ์  

จะต้องจัดวางเพื่อเตรียมอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบสะพาน เช่น อุปกรณ์ส าหรับโยง
ยึด (Rigging) จะใช้เวลาเตรียมหลายวันก่อนที่ผู้ท าการตรวจสอบจะมาถึงสถานที่ท าการ
ตรวจสอบ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเพิ่มความดัน (Compressors) และอุปกรณ์ท าความสะอาด
อาจต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการทุกวัน สรุปได้ว่าต้องมีการจัดสรรเวลาส าหรับเตรียมติดตั้งและ
เก็บอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
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 ช่องทางเขา้–ออก (Access)  

การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบจะต้องค านึงถึงการเตรียมช่องทางเข้า–ออกด้วย แม้ว่าแต่ละ
สะพานจะมีความคล้ายกัน แต่จะใช้เวลาในการเข้า–ออก เพื่อตรวจสอบไม่เท่ากัน เช่น อาจจะ
ต้องใช้เวลานานในการยกเครื่องมือเพื่อเข้าไปสู่ระบบพื้นที่อยู่ใกล้ระบบสาธารณูปการ  (Utility 
Lines) ในสะพานหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับอีกสะพานหนึ่งที่ไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ ในสะพาน บาง
แห่งอาจต้องท าการเปิดเครื่องกั้นต่างๆ เพื่อท่ีจะเข้าไปในบางส่วน บางบริเวณของสะพาน 

 สภาพโดยรวม 

สภาพโดยรวมของสะพาน จะเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินว่า การตรวจสอบสะพานจะใช้
เวลานานเท่าใด รายงานการตรวจสอบครั้งก่อนๆ จะเป็นส่ิงที่บอกถึงสภาพโดยรวมของสะพาน
ด้วย การตรวจสภาพชิ้นส่วนที่มีการช ารุดเสียหาย (เช่น การวัดขนาด การวาดแบบร่าง และการ
ถ่ายภาพ) จะใช้เวลามากกว่า การตรวจชิ้นส่วนที่ดูแล้วเห็นว่ายังอยู่ในสภาพดี 

 ภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศที่ผันผวน อาจจะไม่ใช่ส่ิงที่หยุดการตรวจสอบได้ทั้งหมด แต่ก็มีส่วนส าคัญใน
กระบวนการตรวจสอบสะพาน ในระหว่างที่สภาพภูมิอากาศมีความผันผวนนี้ ควรจะหลีกเล่ียง
การปีนป่ายต่างๆ จะต้องมีความระมดัระวงัเพื่อความปลอดภัยให้เพิ่มขึ้น และอาจเป็นเรื่องยากที่
จะเก็บรักษาบันทึกต่างๆ ให้แห้งดี ในช่วงฤดูที่มีสภาพภูมิอากาศไม่ดี ควรจัดตารางเวลาให้
เข้มงวดขึ้นกว่าช่วงฤดูที่มีภูมิอากาศดี 

 ใบอนุญาต  

เมื่อท าการตรวจสอบสะพานที่เป็นทางรถไฟ หรือเป็นสะพานข้ามเส้นทางสัญจรทางน้ า ควร
ด าเนินการขอใบอนุญาตเข้าตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะท าการตรวจสอบภาคสนาม 

3.1.4 ความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 

ความปลอดภัยเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาคสนาม ทั้งนี้ เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และตรงตามก าหนดเวลา การตรวจสอบสะพานเป็นงานท่ีมีอันตรายแฝงอยู่ เพราะฉะนั้น จะต้องท าให้ผู้ที่ร่วมท าการ
ตรวจสอบทุกคน มีความระมัดระวงัอยา่งถี่ถ้วนท่ัวถงึ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความตื่นตัว และสามัญส านึก ท้ัง 3 อย่างนี้ 
ล้วนแต่เป็น องค์ประกอบส าคัญในการด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัย 

3.1.4.1 การระวังรักษาความปลอดภัยทั่วๆ ไป 

เนื่องจากอุบัติเหตุจะเป็นตัวก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และความล าบากแก่ครอบครัว ทั้ง
ยังท าให้ส้ินค่าใช้จ่าย ส าหรับเครื่องมือ การสูญเสียผลผลิต และค่ารักษาพยาบาล การตั้งใจปฏิบัติเพื่อท าให้
เกิดความปลอดภัย จะเป็นส่วนช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายๆ ที่ไม่จ าเป็นลงได้ 
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 พื้นฐานความปลอดภยั  

ส่ิงส าคัญที่สุดในการพิจารณาส าหรับการตรวจสอบสะพานอย่างปลอดภัย คือ ความตระหนัก
ของผู้ตรวจสอบในการท่ีจะสร้างให้สภาพการท างานมีความปลอดภัย การปฏิบัติงานที่ดีที่จะท า
ให้เกิดความปลอดภัยในการท างานน้ัน ประกอบไปด้วย 

- พักผ่อนเพียงพอและมีความตื่นตวั 

- รักษาสภาพร่างกาย 

- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

- รักษาพื้นที่ปฏิบัตงิานให้สะอาดเรียบร้อย 

- ท างานอย่างเป็นระบบ และเกี่ยวเนื่องกัน 

- ปฏิบัติตามกฎและระเบียบแห่งความปลอดภัย ทัง้ตามกฎหมายและของหน่วยปฏิบัตงิาน 

- มีสามัญส านกึและการตัดสินใจทีด่ี 

- ให้หลีกเล่ียงส่ิงมึนเมาและส่ิงเสพติดทุกชนดิ 
 

 ความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัย 

ก่อนที่จะมีการเริ่มด าเนินงานผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการเพื่อความปลอดภัย
ในขณะท างานดังนี้ 

- แจ้งหรือประกาศให้ทราบถึงกฎข้อบังคับและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

- จัดให้มีการฝึกเพื่อรักษาความปลอดภัย 

- จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

โดยบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งความ
ปลอดภัย ดังนี ้

- การใหค้ าปรึกษาเกีย่วกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- แนวทางในการน าขั้นตอนแห่งความปลอดภัยไปปฏิบัติ 

- แนวทางในการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 

- การก าชับให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของความปลอดภัย 

และผู้ที่ท าการตรวจสอบสะพาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในความปลอดภัยของตัวเอง รู้
ขีดจ ากัดของสภาพร่างกายของตน ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎและวัตถุประสงค์ของงานเป็น
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อย่างดีและยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม.) 

3.1.4.2 การป้องกนับคุลากร 

 สวมใส่เส้ือผ้าทีเ่หมาะสมกับงานตรวจสอบ 

มีความส าคัญมาก เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรจะมีขนาดที่พอดีกับผู้สวมใส่ และเหมาะกับสภาพอากาศ 
ในการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปของการตรวจสอบ ผู้ที่ท าการตรวจสอบ ควรสวมใส่รองเท้าบู๊ท ที่เป็น
หนังที่มีส้นช่วยในการเกาะพื้นได้ด ีเมื่อท าการปีนไปตามองค์ประกอบต่างๆ ของสะพาน ผู้ท าการ
ตรวจสอบควรสวมใส่รองเท้าบู๊ทท่ีมีแกนเหล็ก (มีส้นกันล่ืนและไม่หนืด) รวมทั้งต้องใช้ถุงมือหนัง 
การใช้กระเป๋าเล็กๆ ใส่เครื่องมือก็ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถน าเครื่องมือและบันทึกต่างๆ ไป
ด้วย ในขณะท่ีต้องใช้มือเพื่อการปีนหรือก าลังตรวจสอบอื่นๆ ดังรูปที่ 3-3 

 

รูปที่ 3-3 แสดงการสวมใส่เส้ือผ้าที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบ 

 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบ 

ในเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ถกูออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกดิขึ้น ผู้ท าการตรวจสอบต้อง
ใช้อุปกรณ์นั้น เพื่อป้องกันตนเอง อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก ่

- หมวกแขง็ – ใช้ป้องกันศีรษะ หากมีส่ิงตา่งๆ ตกลงมากจากที่สูง และยังป้องกันไมใ่ห้ศีรษะ
ของผู้ตรวจสอบชนกับองค์ประกอบต่างๆ ของสะพาน 

- เส้ือกั๊กสะท้อนแสง – มีความจ าเป็นมากเมื่อต้องท างานในที่ที่อยู่ใกล้จราจร 

- แว่นหน้ากากป้องกันดวงตา – การป้องกันดวงตามีความส าคัญมากเมื่อตรวจสอบ ต้องอยู่
ในท่ีซึ่งมีวัสดุต่างๆ ลอยฟุ้งไปมา แว่นสวมป้องกันสายตา ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังไม่มีการ
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ป้องกันด้านข้าง ควรใช้เพียงแว่นที่มีเลนส์เพียงอันเดียวเท่านั้น เมื่อต้องท าการปีน (ต้องไม่
เป็นแว่นท่ีมีเลนส์ 2 เลนส์ - No Bifocals) 

- เส้ือชูชีพ – ควรสวมเส้ือชูชีพเสมอเมื่อต้องท าการตรวจสอบเหนือน้ าหรือเมื่ออยู่บนเรือ 

- หน้ากากป้องกันฝุ่น – ช่วยป้องกันไม่ให้หายใจน ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายเข้าไปสู่
ปอด 

- เครื่องฟอกอากาศ – ช่วยป้องกันไม่ให้สารอันตรายที่เจือปนอยู่ในอากาศที่เกิดจากการ
ระเบิดทราย สีและจากมูลฝอยต่างๆ 

- เข็มขัดนิรภัยและเชือก – จะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อท างานเหนือน้ า การจราจร 
และเมื่อท างานในที่สูง ควรผูกเข็มขัดนิรภัยยึดไว้กับองค์ประกอบของสะพานท่ีมั่นคงแข็งแรง 
หรือส่ิงที่เห็นว่าปลอดภัย แต่ต้องไม่ใช่ผูกกับนั่งร้านหรือสายเคเบิลของนั่งร้าน 

- ถุงมือ – ช่วยป้องกันไม่ให้มือสัมผัสกับสารอันตรายต่างๆ รวมถึงองค์อาคารที่ถูกสารกัด
กร่อน 

3.1.4.3 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ

สาเหตุหลักใหญ่ๆ 2 ประการซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดพลาดของคน (Human Error) 
และการวิบัติของอุปกรณ์ (Equipment Failure) จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ให้มีน้อยที่สุด ความวิบัติของอุปกรณ์ อาจถูกลดลงได้โดยการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สาเหตุพิเศษ ต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ มีดังนี้ 

 มีทัศนคติทีไ่ม่เหมาะสม – การขาดสมาธิ ขาดความระมัดระวัง และมีความกังวลในเรื่องส่วนตัว 

 ขีดจ ากัดของแต่ละบุคคล – การขาดความรู้ความสามารถ การฝืนสภาพร่างกาย 

 ความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย – มีอาการบาดเจบ็ การเจ็บป่วย ผลข้างเคียงของยา ส่ิงมึนเมา หรือ
ยาเสพติด 

 การเบื่อหน่ายหรือขาดสมาธิ – ภาวการณ์ขาดความตั้งใจในขณะท่ีท างานท่ีซ้ าๆ เป็นประจ า 

 การขาดความเอาใจใส่ – ไม่มีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยและไม่รู้ตัวถึงอันตรายต่างๆ 

 การชอบวิธีลัด – ท าให้เกิดความเส่ียงอย่างมาก 

 การช ารุดของอุปกรณ์ – เช่นขึ้นบันไดช ารุด เชือกขาดหรือเปื่อย และสายเคเบิลมีการฉีกขาด 

 การสวมใส่ชุดที่มีขนาดไม่พอดี หรือไม่เหมาะสมกับงาน 
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3.1.4.4 การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

 การปฏิบัติทั่วไป  

- ให้หลีกเล่ียงการเสพส่ิงมึนเมาหรือยาเสพติด – ซึ่งจะก่อให้เกิดความบกพร่องในการ
พิจารณา การตอบสนอง และการประสานงาน 

- การใช้ยารักษาโรค – การใช้ยาและอาการแพ้ยาอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงที่เป็น
อันตรายได้ 

- ไฟฟ้า – ต้องสันนิษฐานว่า สายเคเบิลและสายไฟต่างๆ น้ัน มีไฟเดินอยู่เสมอ และต้องตัดไฟ
ก่อนทุกครั้ง 

- การช่วยเหลือกัน – ให้ท างานเป็นคู่เสมอ จะได้คอยช่วยเหลือกัน 

- การตรวจสอบในพื้นที่ที่อยู่เหนือน้ า – ต้องใช้เรือที่มีความปลอดภัย โดยจะต้องมีห่วงชูชีพ 
และวิทยุส่ือสาร 

- รองเท้าบู๊ทยาง (Waders) – จะต้องมีความระมัดระวังเมื่อสวมใส่รองเท้าบู๊ทยาง เพราะน้ า
สามารถเข้าไปขังในรองเท้าได้ ท าให้ไม่สามารถว่ายน้ าได้ 

- การตรวจสอบเหนือพื้นที่การจราจร – ถ้าไม่สามารถหลีกเล่ียงการปฏิบัติการตรวจสอบใน
พื้นที่ท่ีอยู่เหนือการจราจรได้ ก็ต้องท าการผูกเครื่องมือต่างๆ และสมุดบันทึกไว้ให้แน่นหนา 

- การเข้าไปในที่มืด – ต้องใช้ไฟฉายทุกครั้งที่เข้าไปในที่มืด และอาจต้องใช้การโรยเชือกน า
ทาง รวมถึงต้องใช้ถังออกซิเจนถ้ามีความจ าเป็น 

- มูลของนกพิราบ – การหายใจเอาฝุ่นละอองตา่งๆ ที่เกิดจากมูลของนกพิราบ อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดมะเร็งปอดได้ 
 

 พื้นที่จ ากัด (Confined Spaces)  

ในการตรวจสอบโครงสร้างสะพานที่เป็นรูปกล่อง (Box Girder) วงแหวนโค้ง (Steel Arch 
Rings) และพื้นคอนกรีตแบบกลวง (Cellular Concrete) ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานในพื้นที่
แคบๆ มีข้อควรระวังอยู่ 3 ประการ เมื่อท าการตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว 

- การขาดออกซิเจน – จะต้องมีปริมาณออกซิเจนไม่น้อยกว่า 19% เพื่อให้ผู้ตรวจสอบยังมีสติ
อยู่ 

- ก๊าซพิษต่างๆ – ส่วนใหญ่เกิดจากงานต่างๆ เช่น การทาสี การเผาไหม้ และการเชื่อม 

- ก๊าซที่สามารถระเบิดได้ – วัสดุบางชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซมีเทนจะเกิดขึ้นมาจาก
การท าปฏิกิริยาออกซิเจนขึ้นตามธรรมชาติ ของสารอินทรีย์ต่างๆ  
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เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปท าการตรวจสอบในพื้นที่อันจ ากัด จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัย ดังนี้ 

- ให้ตรวจปริมาณ ออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ ทุกระยะเวลา 15 นาที 

- หลีกเล่ียงการใช้ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ 

- ให้จอดพาหนะที่ใช้ช่วยในการตรวจสอบให้ห่างจากทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อ
หลีกเล่ียงควันไอเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

- การปฏิบัติงานที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซพิษ จะต้องท าด้านใต้ลมของผู้ปฏิบัติงาน 
และบุคคลในชุดตรวจสอบสะพาน 

- ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น เมื่อไม่สามารถจัดท าระบบระบาย
อากาศได้ หรือเมื่อไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับ (Detector) ได้ 

- เมื่อเข้าไปในอุโมงค์ระบายน้ า (Culverts) จะต้องจัดหาแสงสว่างและเชือกน าทาง มาอย่าง
เพียงพอ 

- ควรท าการปฏิบัติการตรวจสอบเป็นคู่ (2 คน) โดยจะต้องมีผู้ตรวจสอบคนที่ 3 อยู่ในที่มีแสง
สว่างหรือนอกพื้นท่ีที่มีความจ ากัด (Confined Areas) 
 

 ความปลอดภัยในการปีน  

มีการเตรียมการพ้ืนฐานอยู่ 3 กลุ่มที่จ าเป็นในการปีนเพื่อตรวจสอบอย่างปลอดภัย 

กลุ่มแรก คือ การจัดการ (Organization) เพื่อการตรวจสอบ 

- กลวิธีในการปีน – ควรให้มีช่วงเวลาในการปีนให้น้อยที่สุด 

- แผนการตรวจสอบ – ผู้ตรวจสอบควรจะรู้อย่างชัดเจนว่าก าลังจะไปที่ใด และต้องท า
อะไรบ้างให้เสร็จบ้างและจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือใดบ้าง 

- สภาพภูมิอากาศ – ถ้าหากเป็นสภาวะที่ฝนตกจะต้องเล่ือนการตรวจสอบสะพานที่เป็นเหล็ก 
ออกไป 

- การจราจร – ไม่ควรจะมีการขีดขวางการจราจร 
 

กลุ่มที่สอง คือ การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสะพาน เพื่อให้มีสภาพและการใช้
งานท่ีเหมาะสม  

- บันได – มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุต่างๆ เสมอ 
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- นั่งร้าน – ควรได้มีการตรวจสอบความสูง ความสามารถในการรับน้ าหนัก รอยแตก ข้อต่อ
หลวมหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบบริเวณที่ไม่แข็งแรง 

- แผ่นไม้ – ควรใช้แผ่นไม้อย่างน้อย 2 แผ่น ซ้อนติดกัน ส่วนปลายของแผ่นไม้จะต้องยึดติดกับ
จุดรองรับอย่างแน่นหนา 

- พาหนะท่ีใช้ในการตรวจสอบ – ควรจะให้ได้ใช้รถกระเช้าชนิดต่างๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ 

- ทางเดินต่างๆ – ควรจัดให้มีการตรวจสอบทางเดินต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้เมื่อต้องการ 
ทางเดินโยงยึด (Rigging) – ผู้ตรวจสอบควรจะคุ้นเคยกับเทคนิคการใช้ทางเดินโยงยึด 
(Rigging) อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่ควรมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ทางเดินโยงยึด
นี ้
 

กลุ่มที่สาม คือ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีการเตรียมสภาพจิตใจส าหรับการตรวจสอบที่ต้องมีการปีน 
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นส่ิงที่มีความส าคัญที่สุด มีหลักปฏิบัติอยู่ 3 ประการ ที่
จะต้องปฏิบัติตาม คือ 

- ให้หลีกเล่ียงความรู้สึกที่กดดัน – ไม่ควรท าการปีนเมื่อรู้สึกผิดหวังหรือเมื่อรู้สึกขาดความ
มั่นใจ 

- ให้มีความรู้สึกระมัดระวังอยู่เสมอ – ให้รู้ตัวตลอดเวลาว่าตนเองอยู่ที่ไหนและก าลังท าอะไร
อยู่ในขณะปีน 

- ความมั่นใจ – ไม่ควรกระท าการใดๆ เมื่อรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะท าได้อย่างปลอดภัย และห้ามมิ
ให้ปกปิดว่า ยังมีบางส่ิงบางอย่างยังไม่ได้รับการตรวจสอบ 

 

3.2 เครื่องมอื และอุปกรณใ์นการตรวจสอบ 

3.2.1 เครื่องมือมาตรฐาน 

ในการที่จะให้การตรวจสอบมีความถูกต้องและครอบคลุมรายละเอียดได้ครบถ้วนนั้น จะต้องใช้เครื่องมือ
อย่างเหมาะสม เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ตรวจสอบสะพานควรใช้ในการตรวจสอบสะพานนั้นสามารถแบ่งออกได้
เป็น 6 กลุ่มทั่วๆ ไป คือ 

3.2.1.1 เครื่องมือส าหรับท าความสะอาด  

 ไม้กวาด (Wisk Broom) - ใช้กวาดเศษวัสดุต่างๆ (Debris) และฝุ่นผง (Dirt) 

 แปรงลวด (Wire Brush) – ใช้ขัดชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะเพื่อก าจัดเกล็ดสนิมและส่ิงที่หลุดลอก 

 เครื่องมือลอก (Scrapper) – ใช้ลอกสนิมหรือส่วนท่ีปูดออกมาจากชิ้นส่วนต่างๆ 

 ไขควงปากแบน (Flat Bladed Screwdriver) - ใช้ท าความสะอาดและตรวจทั่วๆ ไป 
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 พล่ัว (Shovel) - ใช้ตักเศษดินและเศษวัสดุต่างๆ (Debris) ในบริเวณพื้นที่ของแผ่นรองสะพาน 
(Bearings)  

 

รูปที่ 3-4 เครื่องมือส าหรับท าความสะอาด 

 

3.2.1.2 เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบ  

 มีดพก - ใช้งานท่ัวๆ ไป 

 ค้อนด้ามยาว - ใช้ทุบเศษดินและสนิมที่เกาะอยู่ ใช้เคาะฟังเสียงเนื้อคอนกรีต และยังใช้เคาะเพื่อ
ตรวจว่าตัวยึด (Fasteners) มีการหลวมหรือถูกเฉือน บ้างหรือไม่ 

 ลูกดิ่ง – ใช้ตรวจแนวดิ่งของโครงสร้างส่วนบนหรือโครงสร้างส่วนล่าง 

 เข็มขัดเครื่องมือชนิดที่มีกระเป๋าเล็กๆ – จะมีความสะดวกในการถือและล าเลียงเครื่องมือขนาด
เล็ก  

  

รูปที่ 3-5 เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบ 
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3.2.1.3 เครื่องมือส าหรับช่วยในการสังเกตด้วยตาเปล่า 

 กล้องส่องทางไกล – ใช้สังเกตการณ์พื้นที่ก่อนเข้าท าการตรวจสอบ 

 ไฟฉาย – ใช้ส่องเมื่อต้องการตรวจสอบในที่มืด 

 แว่นขยาย (ขยาย 5 เท่า ถึง 10 เท่า) – ใช้ตรวจรอยแตกและพื้นที่ท่ีอาจมีการแตก 

 กระจก – ใช้ตรวจในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ (เช่น ข้างใต้รอยต่อของพื้นสะพาน) 

 สีย้อม – ใช้ในการระบุรอยแตกและความยาวของรอยแตก  

 

รูปที่ 3-6 เครื่องมือส าหรับช่วยในการสังเกตดว้ยตาเปล่า 
 

3.2.1.4 เครื่องมือส าหรับการวัดขนาด  

 เทปวัดขนาดเล็ก (ยาว 6 ฟุต) – ใช้วัดขนาดรอยช ารุดต่างๆ และใช้วัดขนาดของชิ้นส่วนและ
รอยต่อต่างๆ 

 เทป 100 ฟุต – ใช้วัดขนาดขององค์ประกอบ (Components) ต่างๆ 

 ก้านวัด (Calipers) – ใช้วัดความหนาของชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งอยู่ห่างจากขอบที่มองเห็นได้  

 เครื่องมือวัดรอยแตก (Optical Crack Gauge) – ใช้วัดความกว้างของรอยแตก อย่างแม่นย า 

 เครื่องมือวัดความหนาของชั้นสี (Paint film Gauge) – ใช้วัดความหนาของชั้นสีท่ีทาทับไว้ 

 เครื่องมือวัดความเอียงและเครื่องมืดวัดมุม (Tilt Meter and Protractor) – ใช้วัดความเอียง 
(Tilling) ของโครงสร้างส่วนล่างและวัดมุมการเอียงของแผ่นรองสะพาน (Bearing Till) 

 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  –  ใช้วัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะนั้นและวัด
อุณหภูมิของโครงสร้างส่วนบน 

 เครื่องวัดระดับ (Carpenter’s Level)  –   ใช้วัดความชันของพื้นสะพานและวัดการทรุดตัวของ
พื้นทาง  
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รูปที่ 3-7 เครื่องมือส าหรับการวดัขนาด 

 

3.2.1.5 เครื่องมือส าหรับการจัดท าเอกสาร 

 แบบฟอร์มการตรวจสอบ กระดานรองและดินสอ – ใช้ในการบันทึกข้อมูลของสะพาน 

 สมุดสนาม – ใช้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม จากโครงสร้างที่มีความซับซ้อนกว่าปกติ 

 ไม้บรรทัด – ใช้วาดรูปท่ีต้องการความประณีต 

 กล้องถ่ายรูป – ใช้ถ่ายรูปเพื่อจัดท าภาพประกอบรายงานเพื่อแสดงที่ตั้งและสภาพของสะพาน 

 กล้องโพลารอยด์ – ใช้ถ่ายรูปเพื่อจัดท าเอกสารโดยทันที ในกรณีที่มีสภาพเสียหายรุนแรงและ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในทันที 

 ชอล์ค และปากกาท าเครื่องหมาย – ใช้เขียนชื่อหรือท าเครื่องหมายบนชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงรอย
ช ารุดต่างๆ เพื่อช่วยในการท างานด้านการจัดการและการจัดท ารูปแบบต่างๆ 

 เครื่องเจาะรู – ใช้ท าเครื่องหมายบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก เพื่อการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ เช่น การเอียงของแผ่นรองสะพาน (Bearing Tilt) และการเปิดของรอยต่อ (Joint 
Openings) 

 ตะปู “P – K” – ตะปูส ารวจของ Parker Kalon จะถูกใช้ในการก าหนดจุดอ้างอิงที่จ าเป็นเพื่อการ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของโครงสร้างส่วนล่างและรอยแตกขนาดใหญ่  
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รูปที่ 3-8 เครื่องมือส าหรับการจดัท าเอกสาร 
 

3.2.1.6 เครื่องมืออื่นๆ 

 คีมรูปตัว “C” – ใช้เมื่อต้องวัดขนาดที่ท าด้วยความยากล าบาก 

 น้ ามันหล่อล่ืน – ใช้ช่วยในการคลายหมุนยึด, สลักเกลียว ต่างๆ 

 น้ ายาป้องกันแมลง – ใช้ทาป้องกันยุง และ ตัวหมัดต่างๆ 

 ยาฆ่าตัวต่อและแตน – ใช้ก าจัดรังของตัวต่อและแตน เพื่อท่ีจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 

 ชุดปฐมพยาบาล – ใช้รักษาแผลขนาดเล็ก, การถูกงูกัด และผ้ึงต่อย 

 กระดาษช าระ – ใชใ้นกรณีฉุกเฉินต่างๆ  

 

รูปที่ 3-9 เครื่องมืออื่นๆ 
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3.2.2 อุปกรณ์พิเศษ 

ในการตรวจสอบตามปกตินั้น ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้อง
ท าการตรวจสอบโครงสร้างบางชนิดเป็นพิเศษจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับการ
ตรวจสอบ ผู้ท าการตรวจสอบจึงควรต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆ 

3.2.2.1 อุปกรณ์การส ารวจ (Survey Equipment)  

ในบางสถานการณ์ อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้กล้องส ารวจ (Transit) เครื่องวัดระดับ (Level) 
หรือเครื่องมือส ารวจอื่นๆ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ท าให้ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบต่างๆ ได้อย่าง
แม่นย าโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่นเดียวกับการก าหนดจุดอ้างอิง ดังรูปที่ 3-10 

 

รูปที่ 3-10 เครื่องมือส าหรับการวัดระดับ 

 

3.2.2.2 อุปกรณก์ารทดสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing Equipment)  

การใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ท าลาย (Non–Destructive Testing–NDT) เป็นวิธีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของโครงสร้างโดยไม่มีการท าให้วัสดุต้องเสียหาย อุปกรณ์ NDT จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเห็นถึง
สภาพภายในของชิ้นส่วนของสะพานและประเมินการช ารุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยทั่วๆ ไปแล้ว จะต้องใช้
ช่างฝีมือที่ต้องผ่านการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี ในการท าการทดสอบแบบ NDT และแปลความหมายของผลการ
ตรวจสอบ เช่น การทดสอบ Rebound Hammer เปน็ต้น ดังรูปที่ 3-11 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 3-22 

 

 
 

รูปที่ 3-11 เครื่องมือ Digital Concrete Test Hammer 

 

3.2.2.3 อุปกรณก์ารตรวจสอบใตน้้ า 

การตรวจสอบใต้น้ าจะเป็นการตรวจสอบส่วนต่างๆของโครงสร้างส่วนล่างและส่วนใต้ผิวน้ า ถ้าล าน้ า
นั้นตื้นสามารถท าการตรวจสอบเหนือน้ าได้ โดยการใช้เหล็กเสริมหรือกิ่งไม้ 

ถ้าล าน้ านั้นลึก การตรวจสอบใต้น้ าจะต้องท าโดยใช้นักด าน้ าที่ช านาญ และใช้อุปกรณ์การด าน้ าซึ่ง
จะรวมถึง แท่นรอง (Platform) เครื่องหยั่งความลึก (Fathometer) เรดาร์ ระบบการเติมอากาศ วิทยุติดต่อ 
และอุปกรณ์ฟังเสียง 

3.2.2.4 อุปกรณ์อืน่ๆ  

อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเตรียมสะพาน ก่อนที่จะท าการตรวจสอบ อุปกรณ์
ดังกล่าวจะรวมถึง 

 เครื่องเป่าลม เครื่องฉีดน้ า – ใช้ในการฉีดล้างเศษดิน เศษวัสดุออกจากพื้นผิวต่างๆ 

 อุปกรณ์ท าความสะอาดผิว – เช่น กระดาษทราย ใช้ในการท าความสะอาดผิวเหล็กหรือโลหะ
ต่างๆ 

 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเผา (Burning) เจาะ (Drilling) หรือบด (Grinding) 

 

3.2.3 อุปกรณ์ช่วยในการเข้าไปตรวจสอบ 

จุดประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ คือ เพื่อช่วยให้ผู้ท าการตรวจสอบเข้าไปอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับจุดที่ตั้งของ
องค์ประกอบของสะพาน จนสามารถท าการตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดและสัมผัสได้ อุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
กันอยู่ทั่วๆ ไป 
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3.2.3.1 บันได (Ladders) 

เราสามารถใช้บันไดเพื่อช่วยให้สามารถเข้าไปตรวจด้านล่างของสะพานเพื่อตรวจสอบส่วนต่างๆ 
ของโครงสร้างส่วนล่างได้ แต่ควรใช้เฉพาะในส่วนที่ใช้บันไดได้อย่างสะดวกเท่านั้น กล่าวคือ บันไดจะต้องไม่
เอนเอียงเกินไป 

3.2.3.2 ทางเดินโยงยึด (Rigging) 

จะประกอบไปด้วยสายเคเบิลและแผ่นพ้ืน (Cables and Platforms) สามารถใช้ Rigging ในการเข้า
ไปในพื้นที่ด้านใต้แผ่นพื้นและองค์อาคารหลักที่รับน้ าหนัก โดยใช้ทางเดินโยงยึด (Rigging) เมื่อไม่สามารถ
เข้าไปในพื้นท่ีนั้นโดยวิธีอื่นได้ หรือว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น การทดสอบแบบ
ไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) หรือการเคล่ือนย้ายหมุด ส่วนใหญ่ใช้ทางเดินโยงยึด (Rigging) เมื่อ
ต้องการอยู่เหนือผิวน้ า เหนือถนนหรือทางรถไฟท่ีมีช่องทางส าหรับเข้าตรวจสอบไม่เพียงพอและใช้กับสะพาน
ที่มีความสูงเกินกว่า 12 เมตร (40 ฟุต) 

3.2.3.3 นั่งร้าน (Scaffolds) 

โดยทั่วไปแล้ว การใช้นั่งร้านสามารถปรับเปล่ียนได้ง่ายกว่าการใช้ทางเดินโยงยึด (Rigging) และ
การใช้นั่งรา้นเป็นอีกวธิีหน่ึงที่จะท าให้มองทางที่เข้าไปส ารวจได้อยา่งเพียงพอ ส าหรับโครงสร้างที่สูงไม่เกิน 12 
เมตร (40 ฟุต) และมีปริมาณการจราจรท่ีน้อยมากหรือไม่มีเลย ดังรูปที่ 3-12 

 

รูปที่ 3-12 แสดงการตรวจสอบสะพานโดยการใช้นั่งร้าน 

3.2.3.4 การใช้เรือ (Boats or Barges) 

อาจจะมีความจ าเป็นต้องใช้เรือเมื่อต้องท าการตรวจสอบโครงสร้างที่อยู่เหนือน้ า เรือเล็ก (Boat) จะ
ใช้เมื่อท าการตรวจสอบบางอย่างหรือท าการถ่ายรูป ส่วนเรือขนาดใหญ่ (Barges) นั้นจะใช้เป็นฐานรองรับ 
(Platform) เมื่อท าการตรวจสอบใต้น้ า ดังรูปที่ 3-13 
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รูปที่ 3-13 แสดงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานโดยการใช้เรือ 

 

3.2.3.5 เครื่องมือชว่ยปนี (Climbers)  

เครื่องมือนี้เป็นฐานรองรับเคล่ือนที่ (Mobile Platforms) ที่ปีนไปตามสายเคเบิลเหล็ก (Steel 
Cables) มีความเหมาะสมมากในการใช้ช่วยการตรวจสอบ Pier ที่มีความสูงมาก หรือ ด้านข้างของ Member 
ที่มีความยาวมากๆ เครื่องมืออาจถูกเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “แมงมุม” (Spiders) 

3.2.3.6 แพ (Floats) 

ตัวแพน้ีอาจจะเป็นแผ่นไม้ที่ใช้เชือกแขวนอยู่ จะใช้เมื่อผู้ตรวจสอบต้องการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลาค่อนข้างนาน 

3.2.3.7 เก้าอี้ Bosun (or Boatswain)  

เก้าอี้นี้จะถูกแขวนไว้ดว้ยเชอืกและรองรับผู้ตรวจสอบได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้นสามารถยกระดับหรือลด
ระดับของอุปกรณ์น้ีได้ตามความต้องการ 

3.2.3.8 การปีน (Climbing) 

ส าหรับโครงสร้างบางชนิด ถ้าวิธีการเข้าไปตรวจสอบต่างๆที่กล่าวมาไม่สามารถน ามาใช้ได้ ผู้ท าการ
ตรวจสอบจ าเป็นที่จะต้องปีนไปตามส่วนต่างๆ ของสะพาน แต่ต้องพึงร าลึกถึงและอยู่ภายใต้กฎแห่งความ
ปลอดภัยเสมอ วิธีการปีนมีอยู่ 2 แบบ คือ การปีนแบบอิสระ และการปีนแบบไม่อิสระ การปีนแบบอิสระก็คือ 
การปีนโดยไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยรัดไว้กับโครงสร้างสะพาน แต่การปีนแบบไม่อิสระนั้นจะต้องมีการใช้อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย และใช้วิธีการอย่างถูกต้องทางเทคนิค 
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3.2.4 พาหนะช่วยในการเข้าไปตรวจสอบ (Access Vehicles) 

มีพาหนะอยู่หลายแบบที่ช่วยให้การตรวจสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบสะพานได้ มีตัวอย่างทั่วๆ ไปดังต่อไปนี้ 

3.2.4.1 รถยก  

เป็นรถที่มีแท่นยืนหรือกระเช้าที่สามารถล าเลียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ เพิ่มมากขึ้น กระเช้าจะติดอยู่
ที่ปลายแขนไฮโดรลิคของรถ ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ขับด้วยโดยใช้แผงควบคุมที่อยู่ในกระเช้า แต่รถยกชนิดนี้จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนทางหลวงพิเศษ (Highway) แต่จะเหมาะกับงานในพื้นท่ีทั่วๆ ไปได้หลากหลาย 

3.2.4.2 รถกระเช้า (Bucket Trucks) 

มีลักษณะคล้ายกับรถยก แต่จะใช้งานบนทางหลวงพิเศษ (Highway) ได้ และผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้
ควบคุมกระเช้าเท่านั้น บางทีก็ต้องใช้ขาหยั่งพิเศษยื่นออกมาจากโครงรถเพื่อช่วยในการทรงตัวของรถ เมื่อ
ต้องยื่นแขนกระเช้าออกไปมากๆ รถกระเช้าบางชนิดสามารถเคล่ือนท่ีไปตามแนวสะพานได้ในขณะตรวจสอบ
สะพาน รถกระเช้าส่วนใหญ่จะมีแขนหลายท่อน เพื่อใช้สามารถยื่นแขนออกไปได้ไกลถึง 18 เมตร (60 ฟุต) ดัง
รูปที่ 3-14 

 

รูปที่ 3-14 รูปแสดงรถกระเชา้ 

 

3.2.4.3 รถกระเช้าพิเศษ (Snoopers) 

เป็นรถกระเช้าที่มีแขนที่ถูกออกแบบให้งอพับได้ เพื่อที่จะสามารถยื่นกระเช้าเข้าไปใต้สะพานได้  
ในขณะท่ีตัวรถจอดอยู่ด้านบนพ้ืนสะพาน และสามารถหมุนแขนไปมาได้ท าให้มีความคล่องตัวในการท างาน
มาก ขาหยั่งที่มีล้อด้วย ท าให้สามารถเคล่ือนท่ีได้ในขณะท างาน แขนท่อนท่ีสามารถยืดออกและหดเข้าได้ ท า
ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ท างานได้มากขึ้นไปอีก ดังรูปที่ 3-15 
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รูปที่ 3-15 แสดงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานโดยการใช้รถกระเชา้พิเศษ 

 

3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ  

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการตรวจสอบสะพานโดยส่วนมากขึ้นอยู่กับประเภทของสะพาน วัสดุที่ใช้สร้างสะพาน 
และสภาพโดยทั่วไปของสะพาน เพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบสะพานจะต้องมีความคุ้นเคยกับขั้นตอนพื้นฐานส าหรับ
สะพานหลากหลายรูปแบบ 

ขั้นตอนแรกในกระบวนการตรวจสอบ คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางตัวสะพานและท่ีตั้งของสะพาน การ
ก าหนดทิศทางนี้ควรต้องรวมถึงทิศทางตามเข็มทิศ ทิศทางการไหลของสายน้ าและทิศทางของเส้นทางที่มีอยู่ ควรจะ
เขียนตัวเลขหรือตัวอักษรลงบนสะพานเพื่อเป็นการระบุชิ้นส่วนและองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้างสะพาน  
จุดประสงค์ของการท าเครื่องหมายเหล่านี้ก็คือ เพื่อช่วยรักษาต าแหน่งที่ตั้งของผู้ตรวจสอบและยังช่วยป้องกันการ
หลงลืมที่จะตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างสะพาน  

หลังจากที่ได้ก าหนดแนวและทิศทางเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบพร้อมที่จะเริ่มท าการตรวจสอบสะพาน ผู้
ตรวจสอบจะต้องมีความระมดัระวงัและให้ความตัง้ใจแกง่านในมือของตน และไม่ควรละเลยส่วนใดก็ตามของสะพาน 
เพราะส่วนต่างๆ ของสะพานที่มีความส าคัญต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างสะพาน จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีเป็น
พิเศษ 

ในการตรวจสอบ จะต้องมีการประสานที่ดีระหว่างความรอบคอบและการเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ การ
สังเกตการณ์ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและตั้งใจ ร่องรอยช ารุดทุกๆ อย่าง ต้องได้รับการบันทึกไว้ การตรวจสอบที่
ระมัดระวัง มีค่าเท่าเทียมกับข้อมูลที่บันทึกได้ระหว่างการตรวจสอบ 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 3-27 

 

3.3.1 แนวทางพืน้ฐานของการตรวจสอบ 

3.3.1.1 ส่วนพืน้สะพาน (Deck) 

ผู้ตรวจสอบสะพาน ควรตรวจพื้นทางช่วงก่อนขึ้นสะพาน (Approach) ว่ามีความไม่เรียบ 
(Unevenness) มีการทรุดตัว (Settlement) หรือความขรุขระ (Roughness) หรือไม่ และต้องตรวจสอบสภาพ
ของไหล่ทาง (Shoulder) เชิงลาด (Slope) การระบายน้ า (Drainage) และราวกันตกก่อนขึ้นสะพาน 
(Approach Guardrail) ด้วยเช่นกัน 

ส่วนพื้นสะพานและทางเท้านั้น ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อหาร่องรอยช ารุดต่างๆ โดยต้องบันทึก
ขนาด ประเภท ขอบเขต และต าแหน่งของร่องรอยช ารุดต่างๆ โดยต าแหน่งของรอยช ารุดนี้ควรจะต้องมีการ
อ้างอิงโดยใช้เส้นศูนย์กลาง (Center Line) หรือเส้นขอบถนน (Curb Line) หมายเลขช่วงสะพาน และระยะ
จากหมายเลขของตอม่อหรือรอยต่อ 

ให้ตรวจสอบ Expansion Joint ว่ามีระยะห่างที่เหมาะสมและมีการ Seal ที่เพียงพอ โดยให้บันทึก
ความกว้างของ Joint ที่เปิดอยู่ที่เส้นขอบทางทั้งสอง โดยบันทึกค่าอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศทั่วๆ ไป 
ในช่วงเวลาที่ท าการตรวจสอบ 

สุดท้าย ให้ตรวจสอบส่ิงต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และระบบไฟส่อง
สว่างที่มีอยู่ และให้ระบุสภาพของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว 

3.3.1.2 โครงสร้างส่วนบน (Superstructures) 

จะต้องท าการตรวจสอบโครงสร้างส่วนบนอย่างละเอียดและทั่วถึง เพราะว่าถ้าองค์ประกอบหลักได้
พังลง อาจจะเป็นสาเหตุให้สะพานพังทลายลงมาได้ รูปแบบโดยทั่วๆ ไปขององค์ประกอบหลักที่เป็นตัวรับ
น้ าหนัก เช่น คานต่างๆ โครงข้อหมุน สายเคเบิล Pin และ Hanger Plates 

3.3.1.3 แผ่นยางรองคอสะพาน (Bearings) 

ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้าง
ส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง ให้บันทึกความแตกต่างของการเอียง (Rocker Tilt) กับเส้นอ้างอิง (Fixed 
Reference Line) โดยให้บันทึกทิศทางของการเอียง อุณหภูมิ และสภาพภูมิอากาศทั่วๆ ไป ในขณะที่
ตรวจสอบด้วย 

3.3.1.4 โครงสร้างส่วนล่าง (Substructures)  

โครงสร้างส่วนล่างเป็นส่วนท่ีรองรับน้ าหนักของโครงสร้างส่วนบน (Superstructures) และประกอบ
ไปด้วย ตอม่อริม (Abutments) และตอม่อกลางน้ า (Piers and Bents) ถ้ามีแบบก่อสร้างจริงอยู่ หน่วยของ
การวัดขนาด (Dimensions) ของโครงสร้างส่วนล่างจะต้องน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยที่อยู่ในแบบด้วย 
เนื่องจากว่า วิธีการขั้นต้นของการตรวจสอบสะพาน คือ การตรวจด้วยตาเปล่า (Visual Inspection) ฉะนั้น 
ควรจะต้องมีการก าจัดฝุ่นละออง ใบไม้ มูลสัตว์ และเศษวัสดุต่างๆ ออกไปให้หมดเพื่อท าให้ตรวจสอบและ
การประเมินได้อย่างใกล้ชิด ควรตรวจว่าแต่ละหน่วยของโครงสร้างส่วนล่างมีการทรุดตัวหรือไม่ โดยการมอง
ไปตามแนวของโครงสร้างส่วนบน และแนวดิ่ง (Plumbing Vertical Faces) ในการปฏิบัติร่วมกับการ
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ตรวจสอบการกัดเซาะ (Scour) ของทางน้ า หน่วยต่างๆ ของโครงสร้างส่วนล่างจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามี
การถูกเจาะบ้างหรือไม่ โดยให้บันทึกทั้งขนาดและต าแหน่ง 

3.3.1.5 ทางน้ า (Waterways) 

ทางน้ ามีธรรมชาติที่เป็นแบบ Dynamic เพราะมีการเปล่ียนแปลงทิศทางการไหล (Path) และ
ปริมาณการไหล (Volume) ตลอดเวลา ฉะนั้น สะพานซึ่งทอดข้ามส่ิงเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบที่
ระมัดระวัง เพื่อหาผลกระทบจากสิ่งที่เปล่ียนแปลงไปดังกล่าว  

ควรจัดเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของภาพตัดตามยาวและแนวของล าน้ า โดยบันทึกการผันผวนของ
กระแสน้ า (Meandering) ทั้งเหนือน้ าและใต้น้ า ให้รายงานถึงความเฉียง (Skew) หรือต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ของ Pier และAbutment ด้วย 

การกัดเซาะ เป็นส่ิงที่ต้องให้ความส าคัญอย่างมาก เมื่อต้องท าการประเมินค่าของผลกระทบจาก
ทางน้ าต่อสะพาน ต้องมีการวัดปริมาณของการกัดเซาะที่เกิดขึ้นโดยใช้ Grid System และวัดขนาดความลึก
ของล าน้ า ในแต่ละจุดของ Grid ด้วย 

การพังทลายของคันดิน ต้องได้รบัการบันทึก ไม่วา่จะเป็นที่เหนือน้ าหรือใต้น้ า เช่นเดียวกับการสะสม
ทับถมของเศษวัสดดุ้วย โดยให้บันทึกประเภท ขนาด ขอบเขต และต าแหน่ง ของส่ิงเหล่านี้และให้บันทึกระดับ
น้ ากับระดับอา้งองิ เช่น ที่ดา้นล่างของโครงสร้างส่วนบน 

3.3.1.6 ชิ้นสว่นต่างๆ ของสะพาน  

ผู้ตรวจสอบสะพานจะต้องมีความคุ้นเคยกับค าจ ากดัความต่างๆ ที่ใช้บรรยายการช ารุดเสียหายของ
สะพาน และคุ้นเคยกับการตรวจสอบสะพานที่มีวัสดุที่แตกตา่งกนั 

 การตรวจสอบคอนกรีต : ให้บันทึกข้อมูลของรอยแตกทุกรอยที่สามารถมองเห็นได้ โดยให้บันทึก
ถึงชนิดรอยแตก ขนาด ความยาว และต าแหน่งที่ตั้งของรอยแตกนั้นๆ รวมทั้งให้บันทึกถึงการเกิด
เกล็ดสนิม (Rust) และการเกิดขี้เกลือ (Efflorescence) ด้วยเช่นกัน อาจมีการหลุดแซะของ
คอนกรีตที่ผิวของคอนกรีตทั่วๆ ไปได้ ดังนั้นควรจะต้องบันทึกพื้นที่ของการหลุดแซะ ต าแหน่ง 
ความลึก และลักษณะทั่วๆ ไปไว้ด้วย ให้ตรวจสภาพผิวของคอนกรีตว่ามีการเล่ือนหลุดหรือเป็นรู
กลวงหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้ค้อน ส าหรับการเล่ือนหลุด (Delamination) ของคอนกรีต
นั้น จะต้องบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยใช้ภาพ Sketch เพื่อแสดงต าแหน่งและขนาดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนการหลุดล่อนของคอนกรีต (Spalling) นั้น จะไม่เหมือนกับการเล่ือนหลุดเพราะ
สามารถมองเห็นการหลุดล่อนได้ทันที ควรจะต้องบันทึกการหลุดล่อนโดยใช้ภาพวาด 
(Sketches) ซึ่งต้องระบุความลึกของการหลุดล่อน ระบุว่ามีเหล็กเสริมโผล่ออกมาหรือไม่ รวมถึง
ให้ระบุว่าเหล็กเสริมนั้นมีการช ารุดหรือสูญเสียหน้าตัด (Section Loss) หรือไม่ ดังรูปที่ 3-16 
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รูปที่ 3-16 แสดงพื้นคอนกรตีที่รับความเสียหาย 

 การตรวจสอบเหล็ก : เมื่อตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก ให้ตรวจสอบว่า มีการเกิดสนิมมากน้อยแค่
ไหนและรุนแรงเพียงใด และให้วัดปริมาณการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม ให้บันทึกรอยแตก
ทุกรอย โดยให้วัดความยาว ขนาด และต าแหน่งของรอยแตก องค์ประกอบที่โค้งงอหรือช ารุด
เสียหาย ต้องถูกบันทึกไว้ โดยให้ระบุประเภทของความเสียหาย และระยะการแอ่นตัว 
(Deflection) โดยให้ตรวจดูว่า มีการหลวมของหมุดย้ าและสลักเกลียวต่างๆ หรือไม่ ซึ่งจะท าได้
โดยใช้ค้อนเคาะที่ด้านหนึ่งและใช้หัวแม่มือจับอีกด้านหนึ่งของสลักเกลียวหรือหมุดย้ านั้น ถ้ามี
การหลวม ก็ย่อมที่จะรู้สึกได้ว่ามีการเคล่ือนที่เกิดขึ้น หากมีการสูญหายของหมุดย้ าหรือสลัก
เกลียวให้ท าการบันทึกไว้ด้วยเช่นกัน ดังรูปที่ 3-17 

 

รูปที่ 3-17 แสดงเหล็กที่ได้รับความเสียหาย 
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3.3.2 การรายงานผลการตรวจสอบสภาพ 

3.3.2.1 แบบบันทึกการตรวจสอบ 

หัวข้อส าคัญในการตรวจสอบสะพาน  จะปรากฏในเอกสารที่แสดงข้อมูลโดยรวมของสะพาน 
(Structure Inventory & Appraisal Sheet) จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 

 หมวดข้อมูลทั่วไป (Inventory Items) ประกอบไปด้วย  ลักษณะและคุณสมบัติโดยทั่วๆ  ไปของ
สะพานอันเป็นลักษณะที่ถาวร ซึ่งจะเปล่ียนไปก็ต่อเมื่อสะพานน้ันได้ถูกเปล่ียนแปลงไป  เช่น  การ
สร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือการก าหนดขีดจ ากัดของน้ าหนักบรรทุก  ข้อมูลทั่วไปนี้ถูกจัดออกเป็น
หมวดหมู่ ดังนี ้

- Identification ซึ่งจะบอกถึงข้อมูลของสะพาน โดยใส่รหัสของที่ตั้งและข้อมูลโดยย่อ 

- ประเภทโครงสร้างของสะพานและวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างของสะพาน  ข้อมูลนี้จะจ าแนก
โครงสร้างโดยใช้ข้อมูลของวัสดุ  การออกแบบและการก่อสร้าง  จ านวนของช่องสะพานและ
ชนิดของพื้นผิวสะพาน 

- ขนาดและระยะต่างๆ ของโครงสร้างของสะพาน 

- ข้อมูล Navigation บ่งบอกถึงการควบคุมและการป้องกันตอม่อของสะพาน  รวมทั้งการวัด
ระยะห่างของทางน้ ากับสะพาน 

- ประเภทการใช้งานของสะพานโดยรวม 

- อายุและลักษณะของน้ าหนักบรรทุกที่สะพานรองรับ รวมทั้งข้อมูลการจราจร 

- การให้คะแนนความสามารถในการรับน้ าหนัก และการรับน้ าหนักปัจจุบัน 

- ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุง จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อบ ารุงรักษาสะพาน ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสะพานท่ีสมควรได้รับการปรับปรุง 

- ข้อมูลการส ารวจ  ซึ่งประกอบไปด้วย  วัน  เดือน  ปี  ที่ท าการส ารวจ  ความถี่ในการตรวจสอบ 
และส่วนท่ีต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษ 

 หมวดข้อมูลของชิ้นส่วนที่ได้รับการตรวจสอบสภาพ (Condition Rating Items) ข้อมูลนี้จะ
กล่าวถึงผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและสภาวะที่ปรากฏของชิ้นส่วนสะพาน  หรือ
ส่วนประกอบต่างๆ ของสะพาน และได้รับการประเมินโดยเปรียบเทียบสภาพเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆ 

 หมวดข้อมูลของส่ิงที่ได้รับการประเมินความสามารถการใช้งาน (Appraisal Rating Items) 
ได้แก่ ส่ิงต่างๆ ดังนี้ 

- การประมาณการคุณค่าของโครงสร้าง (Structural Evaluation) 

- ข้อมูลของส่วนพื้นสะพาน (Deck Geometry) 
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- ระยะห่างจากสิ่งอื่นๆ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

- ข้อมูลของล าน้ า 

- การจัดวางถนนช่วงใกล้สะพาน 

3.3.2.2 การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการตรวจสอบของสะพานจะถูกแสดงโดยคะแนนท่ีให้ในการตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของสะพาน 
ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนโครงสร้าง  เช่น  พื้นสะพาน  ตอม่อสะพาน  และส่วนประกอบอื่นๆ  ตามที่ต้องการจะ
ตรวจสอบ  หลักการให้คะแนนในการตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนของสะพานนั้น  มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในบท
ต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วจะมีการจัดกลุ่มตามลักษณะสภาพของสะพาน  โดยใช้คะแนนที่ได้จากการ
ส ารวจ 

การประเมินสภาพของสะพาน สามารถท าได้โดยการ ประเมินผลลักษณะทางกายภาพของสภาพที่
ปรากฏ เปรียบเทียบกับสภาพท่ีสร้างเสร็จใหม่ๆ โดยการใช้ค าอธิบาย (Descriptive Rating) กับชิ้นส่วนต่างๆ 
ของโครงสร้าง หลังจากนั้นก็แปรความหมายให้เป็นการให้คะแนนเป็นตัวเลข (Numerical Condition Rating) 
และเมื่อได้คะแนนการประเมินสภาพชิ้นส่วนโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ลักษณะสภาพของชิ้นส่วนหลักนั้นๆ ของ
สะพานก็จะถูกประเมินสภาพโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง (Overall Condition Rating) และให้ผลออกมาเป็นตัวเลข
ดังกล่าวไว้เบื้องต้นโดยเลือกคะแนนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นตัวระบุสภาพโดยรวมของชิ้นส่วนหลักของสะพาน 

3.3.2.3 การรวบรวมข้อมูล และการบันทึก 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกนี้ มีความส าคัญมากโดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจสอบสะพาน
ขนาดใหญ่ และมีจ านวนมาก การเก็บบันทึกของการตรวจสอบควรมีกฎเกณฑ์และรูปแบบที่ได้มาตรฐาน
เพราะจะช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล การวางแผน และการท าความเข้าใจกับสภาพของสะพาน การเก็บ
บันทึกและรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสะพาน นอกจากนั้นแล้ว รายงานผลการส ารวจตรวจสอบน้ีจะเป็นส่ิงที่
ก าหนดพื้นฐานของการก าหนดจ านวนแรงงาน อุปกรณ์ ปริมาณวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บ ารุงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างสะพาน การตรวจสอบสะพานนี้จะยังไม่เสร็จสิ้นจนกวา่รายงานผลการ
ตรวจสอบจะได้ถูกจัดท าขึ้น รายงานการตรวจสอบท่ีสมบูรณ์จะประกอบด้วยหลายๆ ส่วน ดังนี้ 

 บทน า จะเป็นการบรรยายสรุปลักษณะทั่วไปของสะพาน ระบุรายชื่อ หมายเลข และต าแหน่งของ
สะพาน  วันท่ีท าการตรวจสอบ 

 ข้อมูลจ าเพาะและประวัติของสะพาน จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับสะพานในส่วนของการออกแบบ การ
ก่อสร้าง และการใช้งานของสะพานโดยทั่วไป และจะมีการระบุชนิดของโครงสร้างส่วนบนของ
สะพาน 

 ล าดับขั้นตอนการตรวจสอบสะพาน  โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการดี ถ้าสามารถจัดล าดับ
ก่อนหลังของการตรวจสอบสะพานได้ ตามลักษณะของการถ่ายเทน้ าหนัก 
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 ผลของการตรวจสอบ ควรจะมีการบรรยายสภาพของสะพานอย่างชัดเจนและเป็นไปตามล าดับ
ของการตรวจสอบสะพาน จะต้องมีการบันทึกระดับความรุนแรงของการเส่ือมสภาพใดๆ ไว้โดย
ละเอียด ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ท าการตรวจสอบควรจะท าการติดต่อผู้ให้ค าปรึกษาในการตรวจสอบ 
(Inspection Supervisor) และตัวแทนของเจ้าของสะพานโดยทันที 

 บทสรุป ในการเขียนสรุปผู้ท าการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลความรุนแรงของการช ารุดหรือการ
เส่ือมสภาพที่เกี่ยวข้อง  ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องสวมบทบาทของนักสืบเพื่อสรุปว่า ท าไม 
อย่างไร และเมื่อไรที่รอยช ารุดได้เกิดขึ้นจริงๆ 

 การให้ค าแนะน า ค าแนะน าที่ให้โดยผู้ท าการตรวจสอบน้ันจะเป็นจุดส าคัญของกระบวนการของ
การตรวจสอบ การบันทึก และการรายงาน เอกสารของการตรวจสอบน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการ
ให้ค าแนะน าที่เข้าใจได้และสามารถน าไปปฏิบัติได้ เพื่อการแก้ไขการช ารุดเสียหายได้อย่าง
ถูกต้อง โดยค าแนะน าส าหรับการซ่อมแซม อาจจะแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภท คือ 

- การซ่อมแซมเร่งด่วน 

- การซ่อมแซมตามระยะเวลา (คือจ าพวกที่สามารถท าในภายหลังได้) 

 ภาคผนวก ควรจะได้มีการรวมข้อมูลส ารองไว้เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจ
และการให้ค าแนะน าของผู้ท าการตรวจสอบ อย่างน้อยที่สุดภาคผนวกควรจะมีรูปถ่าย รูปเขียน 
แบบร่างต่างๆ และ แบบฟอร์มการส ารวจสะพาน นอกจากนี้ยังสามารถรวมสมุดบันทึกสนาม 
และรายงานพิเศษด้านต่างๆ เช่น น้ าใต้ดิน การทดสอบแบบไม่ท าลาย (NDT) และข้อมูลการ
ส ารวจ 

 

3.4 การก าหนดรหัสของส่วนประกอบที่ท าการตรวจสอบ 

สะพานจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่เล็กลง เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงต าแหน่งต่างๆในสะพาน เช่น การ
อ้างถึงต าแหน่งชิ้นส่วน หรือต าแหน่งความเสียหายในสะพาน  เป็นต้น 

3.4.1 การแบ่งส่วนสะพาน 

3.4.1.1 สะพาน ประกอบไปด้วย  

 1 สะพานย่อย (สะพานเดี่ยว)คือ สะพานที่มีโครงสร้างเดียว เป็นอิสระจากสะพานอื่นๆ  
เช่น สะพานข้ามแม่น้ า สะพานข้ามคลอง สะพานกลับรถ สะพานข้ามแยก ดังรูปที่ 3-18 

 n สะพานย่อย (สะพานเชื่อมโยง) คือ สะพานที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 สะพานย่อย เชื่อมต่อ
กันเป็นระบบสะพาน เช่น สะพานทางแยกต่างระดับ หรือ ทางด่วน ดังรูปที่ 3-19 
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3.4.1.2 สะพานย่อย ประกอบไปด้วยบริเวณต่างๆทีเ่รียงต่อๆกนั  

 บริเวณเชิงลาดสะพาน (Approach, A)  

 บริเวณชว่งสะพาน (Span, S)  

 บริเวณตอม่อ (Pier, P)  

 

รูปที่ 3-20  ตัวอยา่งการแบ่งชิ้นส่วนสะพานประเภทต่างๆ บริเวณ A,P,S 

A1 A2
S1 S2 S3

P1 P2

 
 

รูปที่ 3-18 สะพานเดีย่ว รูปที่ 3-19 สะพานเชื่อมโยง 
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ชิ้นส่วนประเภทต่างๆ ถูกก าหนดให้อยู่ในบริเวณต่างๆดังแสดงไว้ในรูปที่ 3-20 เช่น พื้นสะพาน (DK) คาน
ตามยาว (GD) ค้ ายันคานตามยาว (DP) ถูกระบุว่าต้องอยู่ในบริเวณช่วงสะพาน (S) เท่านั้น โดยสัญลักษณ์ของ
ชิ้นส่วนประเภทต่างๆได้ก าหนดไว้ในตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 แสดงตวัอยา่งการก าหนดชื่อชิ้นส่วน / สัญลักษณ์ตวัย่อ  

กลุ่มชิน้ส่วนโครงสร้าง  ชื่อชิน้ส่วน  รหัสชิ้นส่วน  บริเวณ  

 โครงสร้างส่วนบน   พื้นสะพาน (Deck) DK S 

  คานตามยาว (Girder) GD S 

  ค้ ายันคานตามยาว (Diaphragm) DP S 

 โครงสร้างส่วนล่าง   คานรัดหัวเสา (Cap Beam) CB P 

    ค้ ายันตอม่อ (Bracing) BC P 

  เสาตอม่อ (Pier) PR P 

  ก าแพงตอม่อ (Pier Wall) PW P 

  ฐานราก (Footing) FT P 

  เสาเข็ม (Pile) PL P 

 ส่วนประกอบรอง   หูช้าง (Wing Wall) WW A 

  เชิงลาดสะพาน (Approach) AP A 

  แผ่นรองรับคาน (Bearing) BR A หรือ P 

  รอยต่อเผ่ือการขยาย (Expansion Joint) EJ A หรือ P 

  ผิวทาง (Wearing Surface) WS S 

  แผงกั้นจราจร (Traffic Barrier) TB S 

  ราวสะพาน (Railing) RL S 

    ทางเทา้ (Sidewalk) SW S 

  ระบบระบายน้ า (Drainage) DN A หรือ P หรือ S 

  ก าแพงกันดิน (Retaining Wall) RW A 

  ลาดป้องกันตล่ิง (Slope Protection) SP A 
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ชิ้นส่วนสะพาน ในแต่ละบริเวณ ชิ้นส่วนประเภทหนึ่งๆ อาจมมีากกว่าหน่ึงชิ้น เช่น บริเวณช่วงสะพานท่ี 1 (S1) 
มีคานตามยาว (Girder, GD) 10 ตัว (GD1 – GD10)  

ความเสียหายอาจมีมากกว่า 1 จุด ในแต่ละชิ้นส่วนสะพาน เช่น คานตามยาวตัวที่ 10 ในช่วงสะพานที่ 1 มี
ความเสียหาย 2 จุด คือ  S1-GD1-d1 และ S1-GD1-d2 ดังรูปที่ 3-21 

 

รูปที่ 3-21 ตัวอยา่งการก าหนดสญัลักษณ์ของโครงสร้าง 

 

3.4.2 การเรียงล าดับชิ้นส่วน ก าหนดทิศทางต่างๆ ดังนี้  

 “ซ้าย” คือ ซ้ายทาง   

 “ขวา” คือ ขวาทาง 

 “หน้า” คือ ฝ่ังกม.มาก   

 “หลัง” คือ ฝ่ังกม.น้อย 

 “ซ้ายไปขวาแล้วหลังไปหน้า” หมายความว่า ให้เรียงชิ้นส่วนตัวที่ 1 ถึง n จากซ้ายไปขวาในแถวหลังสุด
ก่อน จากนั้นจึงค่อยเรียงชิ้นส่วนจากซ้ายไปขวาในแถวที่สอง และท าไปเรื่อยๆจนถึงแถวหน้าสุด ดังรูปที่ 
3-22 

 “บน” คือ โครงสร้างด้านบนสะพาน ดังรูปที่ 3-22   

S1-GD1-d 
S1-GD1-d 
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 “ล่าง” คือ โครงสร้างด้านล่างสะพาน ดังรูปที่ 3-23 

 

 

รูปที่ 3-22 ตัวอยา่งการเรยีงล าดบัชิ้นส่วนจากซา้ยไปขวาแล้วหลังไปหน้า 

 

 

รูปที่ 3-23 ตัวอยา่งการเรยีงล าดบัชิ้นส่วนจากบนไปล่าง 
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3.4.3 แบบรายการชิ้นสว่น 

เพื่อเก็บข้อมูลชิ้นส่วนและต าแหน่งของสะพานในมมุมองด้านต่างๆ ดังรูปที่ 3-24 ถึงรูปที่ 3-28 

3.4.3.1 แบบสะพานด้านข้าง (Profile View)  

เพื่อใชแ้สดงการแบ่งบริเวณต่างๆในสะพาน (Approach, Span, Pier)  

 

รูปที่ 3-24 ตัวอยา่งแบบสะพานด้านข้าง 

 

3.4.3.2 แบบสะพานด้านบนที่มองจากด้านบน (Upper Part - Top View) 

 

รูปที่ 3-25 ตัวอยา่งแบบสะพานด้านบนท่ีมองจากดา้นบน 
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3.4.3.3 แบบสะพานด้านบนที่มองจากข้างล่าง (Upper Part - Bottom View) 

 

รูปที่ 3-26 ตัวอยา่งแบบสะพานด้านบนท่ีมองจากข้างล่าง 

 

3.4.3.4 แบบสะพานด้านล่าง (Lower Part View) ส าหรับตอม่อ (P) 

 

รูปที่ 3-27 ตัวอยา่งแบบสะพานด้านล่างส าหรับตอม่อ 
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3.4.3.5 แบบสะพานด้านล่าง (Lower Part View) ส าหรับตอม่อริมตลิ่ง (A) 

 

รูปที่ 3-28 ตัวอยา่งแบบสะพานด้านล่าง ส าหรับตอม่อริมตลิ่ง 

 

การแยกชิ้นส่วน เช่น ถ้า GD1 อยู่ใกล้ที่ S1 และ P1 จะต้องจ าแนกให้ GD1 เป็นของ S1 เนื่องจากคาน
ตามยาว (GD) จะต้องอยู่ในช่วง Span และถ้า BR1 & BR2 อยู่ใกลท้ี่ S1 และ P1 จะต้องจ าแนกให้ BR1 & BR2 เป็น
ของ P1 เนื่องจากแผ่นรองรับคาน (BR) จะอยู่ในช่วง Pier ดังรูปที่ 3-29 

ชิ้นส่วนบางประเภทอาจปรากฏอยู่ได้มากกวา่ 1 บริเวณ เช่น รอยต่อเผ่ือขยายอาจอยู่ที่บริเวณเชิงลาดสะพาน 
เช่น A1-EJ1 หรือ บริเวณตอม่อ เช่น P1-EJ1 ก็ได้ โดยรอยต่อเผ่ือขยาย A1-EJ1 และ P1-EJ1 เป็นคนละอันกันเพราะ
อยู่คนละต าแหน่ง ดังรูปที่ 3-30 

 

รูปที่ 3-29 ตัวอยา่งการจ าแนกชิน้ส่วนโครงสร้างหลัก 
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รูปที่ 3-30 ตัวอยา่งการจ าแนกของส่วนประกอบรอง 

 

3.4.4 สะพานมีความยาวหลายชว่งสะพาน 

ในกรณีสะพานมีความยาวหลายช่วงสะพาน ไม่สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ 
A3 ให้แบ่งการเขียนออกเป็นหลายหน้าได้ แต่ห้ามมีรหัสชิ้นส่วนส าหรับชิ้นส่วนเดียวกันซ้ ากัน 2 ที่ ให้เลือกเขียนไว้ที่
หน้าใดหน้าหนึ่งเท่านั้น ดังรูปที่ 3-31 

 

รูปที่ 3-31 ตัวอยา่งการแบ่งหน้ากระดาษกรณีสะพานมีความยาวหลายชว่ง 

A1
S1 S2 S3

P1 P3P2 P4 P6P5

S5S4 S6

A2

P7 P8

S7 S8 S9

หน้าที่ 2

หน้าที่ 1
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3.5 การส ารวจสะพาน 

3.5.1 การส ารวจปกต ิ(Routine Inspection) 

การตรวจสอบปกติเป็นการตรวจสอบสะพานอย่างหยาบ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะด้านสะพาน
สูงมากนัก แต่ควรตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยแนะน าให้ท า
ทุกปี ส าหรับสะพานที่มีระดับสภาพการใช้งานโดยรวมตั้งแต่พอใช้ลงมา (Overall Condition Rating, OCR < 3) และ
ทุกๆ 2 ปี ส าหรับสะพานตั้งแต่สภาพดีพอใช้ขึ้นไป (OCR > 4) โดยการส ารวจแต่ละครั้ง ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบกระท า
หน้าที่ ดังนี้ 

 ถ่ายภาพสะพานโดยรวมจ านวน 3 รูป ได้แก่ รูปสะพานด้านซ้าย รูปสะพานด้านขวา และรูป
สะพานด้านหน้า วิธีการถ่ายภาพดังแสดงในรูปที่ 3-32 และตัวอย่างภาพถ่ายดังแสดงในรูปที่ 
3-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-32 การถา่ยภาพสะพานโดยรวม 
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รูปที่ 3-33 ตัวอยา่งภาพถ่ายของสะพานโดยรวม 
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 ประเมินสภาพการใช้งานของสะพานตามกลุ่มโครงสร้าง จากชิ้นส่วนท่ีสามารถมองเห็นได้เมื่อยนื
อยู่ข้างสะพาน 

- สภาพการใช้งานโครงสร้างส่วนบน 

- สภาพการใช้งานโครงสร้างส่วนล่าง 

- สภาพการใช้งานส่วนประกอบรอง 

 พิจาณาว่าจ าเป็นต้องขอการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ขอการตรวจสอบหลัก กรณีพบว่าสะพานมีความเสียหายค่อนข้างมาก สมควรที่จะส ารวจ
อย่างละเอียดเพื่อน าไปจัดท าแผนซ่อมสะพาน 

- ขอการตรวจสอบพิเศษ กรณีพบว่าสะพานมีความเสียหายที่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่น เสาตอม่อเอียง เสาตอม่อเคล่ือนตัวมากเกินไป หรือกรณีเป็น
ฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุท าให้สะพานบางส่วนพังหรือเสียหายอย่างรุนแรง 

 อาจเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลความเสียหายทั่วไปท่ีเป็นประโยชน์ต่องานซ่อมบ ารุงปกติของงานทาง 
เช่น ความเสียหายที่ ราวสะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ า ผิวทาง แผงกั้นจราจร ต้นไม้และวัชพืช
บริเวณหูช้างและลาดป้องกันตล่ิง เป็นต้น 

 แนบไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มี) เช่น ภาพถ่ายสภาพสะพานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจใช้ประกอบหมายเหตุค าร้องในการขอตรวจสอบพิเศษ  

 

3.5.2 การส ารวจหลัก (Principal Inspection) 

การตรวจสอบหลักเป็นการตรวจสอบสะพานอย่างละเอียดโดยใช้วิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์สูงขึ้น 
ควรท าการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอในวงรอบที่ยาวกว่าการตรวจสอบปกติ โดยแนะน าให้ท าทุกๆ 4 ปี ส าหรับสะพาน
ที่มีระดับสภาพการใช้งานโดยรวมตั้งแต่พอใช้ลงมา(OCR < 3) และทุกๆ 6 ปี ส าหรับสะพานตั้งแต่สภาพดีพอใช้ขึ้น
ไป (OCR > 4) โดยการส ารวจแต่ละครั้ง ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบกระท าหน้าที่ ดังนี้ 

 ถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานในแต่ละบริเวณ เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติสภาพการใช้งานเมื่อสะพานมีอายุ
ต่างๆกัน และอาจน าไปใช้ประกอบการประเมินสภาพการใช้งาน โดยวิธีการถ่ายภาพของระบบ
การบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน(BMMS)ได้พัฒนาวิธีการถ่ายภาพจากส านักวิจัยและพัฒนา
งานทาง กรมทางหลวง โดยวิธีการถ่ายภาพจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือการถ่ายภาพด้านบน ซึ่ง
ด้านบนจะแบ่งออกเป็นการถ่ายภาพฝ่ังซ้ายของสะพาน หรือการถ่ายภาพฝ่ังขวาของสะพาน 
และการถ่ายภาพด้านล่าง โดยวิธีการถ่ายภาพจะแสดงดังนี้ 
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- การถ่ายภาพด้านบนทางฝ่ังซ้ายของสะพาน 

การถ่ายภาพด้านบนทางฝ่ังซ้ายของสะพานเป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บชิ้นส่วนของสะพาน 
การถ่ายภาพนี้จะใช้กับสะพานที่เป็นสะพานที่มีการจราจรแบบสองทิศทาง หรือ สะพานที่
เป็นสะพานแบบ LT(สะพานคู่ขนานด้านซ้าย) โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ถ่ายภาพ
เป็นหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะท าการถ่ายภาพโดยการถ่ายจะเริ่มจาก กม.น้อยของ
สะพาน ไปยัง กม.มากของสะพาน วิธีการถ่ายภาพดังแสดงในรูปที่ 3-34 โดยรายละเอียด
ชิ้นส่วนที่ได้จากการถ่ายภาพดังแสดงในตารางที่ 3-3 และตัวอย่างภาพถ่ายดังแสดงในรูปที่ 
3-36 

 
รูปที่ 3-34 การถา่ยภาพดา้นบนทางฝ่ังซ้ายของสะพาน 

 

ตารางที่ 3-3 ความสัมพันธ์ระหวา่งภาพและชิ้นส่วนในการการถา่ยภาพด้านบนฝ่ังซ้าย  

ด้านบนฝ่ังซ้าย รูปที่ 

ราวสะพานด้านนอกซ้าย 1,23 

เชิงลาด 2,22 

ภาพรวมสะพาน 3,24 

ราวสะพานด้านนอกขวา 4,25 

รอยต่อเผ่ือการขยายตวั 5,9,13,17,21 

ราวสะพาน+ทางเทา้+ช่องระบายน้ า(ด้านไกล) 6,10,14,18 

ผิวทาง+แผงกันแบ่งแนวจราจร 7,11,15,19 

ราวสะพาน+ทางเทา้+ช่องระบายน้ า(ด้านใกล้) 8,12,16,20 
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- การถ่ายภาพด้านบนทางฝ่ังขวาของสะพานเป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บชิ้นส่วนของสะพาน 
การถ่ายภาพนี้จะใช้กับสะพานที่เป็นสะพานแบบ RT(สะพานคู่ขนานด้านขวา) เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง วิธีการถ่ายภาพจะเหมือนกับการถ่ายภาพทางฝ่ังซ้ายทาง
แต่เปล่ียนด้านในการถ่ายภาพ วิธีการถ่ายภาพดังแสดงในรูปที่ 3-35 โดยรายละเอียด
ชิ้นส่วนที่ได้จากการถ่ายภาพดังแสดงในตารางที่ 3-4 และตัวอย่างภาพถ่ายดังแสดงในรูปที่ 
3-36 

 

รูปที่ 3-35 การถา่ยภาพดา้นบนทางฝ่ังขวาของสะพาน 

 

ตารางที่ 3-4 ความสัมพันธ์ระหวา่งภาพและชิ้นส่วนในการการถา่ยภาพด้านบนฝ่ังขวา 

ด้านบนฝ่ังขวา รูปที่ 

ราวสะพานด้านนอกซ้าย 1,25 

เชิงลาด 3,22 

ภาพรวมสะพาน 2,24 

ราวสะพานด้านนอกขวา 4,23 

รอยต่อเผ่ือการขยายตวั 5,9,13,17,21 

ราวสะพาน+ทางเทา้+ช่องระบายน้ า(ด้านไกล) 6,10,14,18 

ผิวทาง+แผงกันแบ่งแนวจราจร 7,11,15,19 

ราวสะพาน+ทางเทา้+ช่องระบายน้ า(ด้านใกล้) 8,12,16,20 
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รูปที่ 3-36 ตัวอยา่งภาพถ่ายดา้นบนของสะพาน 
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- การถ่ายภาพด้านล่าง 

การถ่ายภาพด้านล่างจะเก็บภาพชิ้นส่วนของสะพานโดยการถ่ายภาพจะถ่ายทั้งด้านซ้าย
และด้านขวาเพื่อให้ได้ภาพของชิ้นส่วนที่ในแต่ละมุมเพื่อน ามาประกอบการประเมิน โดยการ
ถ่ายจะเริ่มจาก กม.น้อยของสะพาน ไปยัง กม.มากของสะพาน วิธีการถ่ายภาพดังแสดงใน
รูปที่ 3-37 โดยรายละเอียดชิ้นส่วนที่ได้จากการถ่ายภาพดังแสดงในตารางที่ 3-5 และ
ตัวอย่างภาพถ่ายดังแสดงในรูปที่ 3-38 

 

รูปที่ 3-37 การถา่ยภาพดา้นล่างของสะพาน 

 

ตารางที่ 3-5 ความสัมพันธ์ระหวา่งภาพและชิ้นส่วนในการการถา่ยภาพด้านล่าง 

ด้านล่าง ฝ่ังซ้าย ฝ่ังขวา 

หูช้าง 1,18 19,36 

Bearing,คานรัดหวัเสา,ลาดป้องกันตลิ่ง,ก าแพงกันดิน,เสาตอม่อ 2,17 20,35 

ราวสะพานด้านนอก 3,7,11,15 21,25,29,33 

Deck,Girder,Diaphragm 4,8,12,16 22,26,30,34 

Bearing,คานรัดหวัเสา,เสาตอมอ่,ก าแพงตอม่อ,Bracing,Footing,
เสาเขม็ 

5,6,9,10,13,14 23,24,27,28,31,32 
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รูปที่ 3-38 ตัวอยา่งภาพถ่ายดา้นล่างของสะพาน 
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 ประเมินสภาพการใช้งานของชิ้นส่วนในบริเวณต่างๆและสรุปเป็นสภาพการใช้งานของกลุ่ม
ชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยผู้ส ารวจต้องประเมินสภาพการใช้งานท่ีหน้างานและน าข้อมูลมาบันทึกอีก
ครั้ง ในกรณีมีข้อสงสัยอาจใช้ภาพถ่ายของชิ้นส่วนในบริเวณต่างๆมาช่วยตัดสินได้ โดยใช้
หลักการประเมินชิ้นส่วนดังนี้ 

- ประเมินสภาพการใช้งานของประเภทชิ้นส่วนในบริเวณต่างๆ และใช้ระดับที่แย่ที่สุดเป็น
ตัวแทนของประเภทชิ้นส่วนในบริเวณนั้นๆ 

- ใช้ระดับสภาพการใช้งานของชิ้นส่วนที่แยท่ี่สุดเป็นตัวแทนระดับสภาพการใช้งานของ 3 กลุ่ม
ชิ้นส่วนโครงสร้าง คือ สภาพโครงสร้างส่วนบน สภาพโครงสร้างส่วนล่างและสภาพ
ส่วนประกอบรอง 

- ใช้ค่าต่ าสุดของกลุ่มโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่างเป็นตัวแทนระดับสภาพการใช้
งานโดยรวมของสะพาน 

 ต้องเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งหมดที่พบ และปรับปรุงข้อมูลสภาพความเสียหายและขนาด
ความเสียหายที่ตรวจพบล่าสุด เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสามารถน าไปใช้เลือกวิธีการ
ซ่อมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบต้องแนะน าวิธีซ่อมที่เหมาะสมของความเสียหาย
นั้นๆ เนื่องจากผู้ตรวจสอบที่อยู่หน้างานจะมีดุลพินิจเลือกวิธีซ่อมได้ดีกว่าการพิจารณาจาก
ภาพถ่ายความเสียหายอย่างเดียว 

 จัดท าแบบความเสียหายและบันทึกลงสู่ระบบฐานข้อมูล 

 พิจาณาว่าจ าเป็นต้องส่งค าร้องขอการตรวจสอบพิเศษ เพื่อท าการตรวจสอบความเสียหายที่เกิน
ความสามารถผู้ตรวจสอบหลัก 

 แนบไฟล์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีจ าเป็น) เช่น รายงานอย่างย่อสรุปความเสียหายที่ต้องการให้
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพิเศษ และอ้างอิงหมายเหตุค าร้องให้ดูไฟล์ดังกล่าวนี้ 

ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตรวจสะพาน
ดังกล่าว 

 

3.5.3 การส ารวจแบบพิเศษ (Special Inspection) 

เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังที่ทราบว่าสะพานเกิดความเสียหายขึ้น เป็นการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุการเกิดความเสียหาย ติดตามการขยายตัวของความเสียหาย หรือประเมินความสามารถของสะพานอย่าง
ละเอียด เป็นต้น การตรวจสอบพิเศษในบางกรณีเป็นวิธีเฉพาะ มีข้อควรระวังและเทคนิควิธีการที่ละเอียดซับซ้อน 
จ าเป็นจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นในการตรวจสอบ  จะต้องมีการบันทึกและจัดท ารายงานความ
เสียหายที่ตรวจพบเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  หรือแม้กระทั่งใช้ในการวาง
แผนการตรวจสอบครั้งต่อไปก็ได้ การบันทึกความเสียหายนี้จะต้องมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ไม่เกิดความสับสนในการ
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น าข้อมูลไปใช้ต่อไป การวางแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษานี้จะต้องมีการพิจารณาถึงความรุนแรงของความ
เสียหาย สภาพของการจราจรและประชาชนในพื้นที่ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ศักยภาพของหน่วยงาน เทคนิค
และความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วย การ
ซ่อมแซมหรือการบ ารุงรักษาโดยบุคลากรที่มีความถนัดและความช านาญในกรรมวิธีนั้นๆ จะท าให้การด าเนินการนั้น
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างสะพานเอง และภายหลังการซ่อมแซมควรมีการ
บันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงสะพานในครั้งต่อๆ  ไป รวมทั้งใช้
เป็นกรณีศึกษาหรือข้อมูลทางด้านสถิติส าหรับการปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้างต่อไปได้ การจัดการฐานข้อมูลใน
ส่วนน้ีถึงว่ามีความส าคญัเป็นอยา่งมาก จะต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับการข้อมูลในส่วนต่างๆ สะดวก
ต่อการจัดเก็บและน าไปใช้ และต้องมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลอีกด้วยมีวิธีการตรวจสอบคอนกรีตโดยใช้
เทคนิคชั้นสูงอยู่หลายวิธี 

ตารางที่ 3-6 การตรวจสอบในการส ารวจพเิศษ 

วิธีการแบบไม่ท าลาย (Non-Destructive) 

- วิธีการใชค้ลื่น Acoustic หรือคลื่น Ultrasonic 

- การใช้เครื่องมือตรวจสอบ การเลือ่นหลุดเป็นแผ่นๆ 
(Delamination) 

- วิธีการใช้ไฟฟา้ (Electrical Method) 

- การทดสอบโดยใช ้Flat Jack 

- การใช ้Radar ทะลวงพื้น (Ground-Penetrating Radar) 

- วิธีการ Impact-Echo 

- การใช้รังสีความร้อนอินฟราเรด (Infrared Thermography) 

- การใช ้Laser Ultrasonic 

- การใช้สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Disturbance) 

- การใช ้Neutron Probe เพื่อตรวจสอบคลอไรด์ 

- การใช ้Nuclear 

- การใช ้Pachometer 

- วิธีการเจาะและสะท้อนกลับ (Rebound and Penetration) 

- การทดสอบ Ultrasonic 

วิธีการแบบท าลาย 

- Carbonation  

- Concrete Strength  

- Endoscopes  

- Moisture Content  

- Reinforcing Steel Strength  
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บทที ่4                                                                                                                                                                                                                                                                               

ประเภทความเสียหายและเกณฑ์การจัดล าดับ

ความเสียหายของชิ้นส่วนสะพาน 

ในปัจจุบันนี้ การตรวจสอบสะพานมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศ เพราะว่าสะพานต่างๆ ในประเทศมีการช ารุดมากขึ้น การประเมินสภาพของ
สะพานอย่างละเอียดและถูกต้อง จึงเป็นส่ิงที่จ าเป็นในการคงไว้ซึ่งระบบการใช้ถนนหนทางที่ไว้วางใจ  ในบทนี้ได้
กล่าวถึงลักษณะความเสียหายของโครงสร้างสะพานทั้งโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง โดยมีลักษณะความ
เสียหายในรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละชิ้นส่วนสะพาน และเกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายและพร้อมทั้งการ
จัดล าดับความเสียหายของในแต่ละชิ้นส่วนนั้น ซึ่งในตารางที่ 4-1เป็นเกณฑ์การจัดล าดับสภาพโครงสร้างสะพานของ
กรมทางหลวง 

ตารางที่ 4-1 เกณฑ์การจดัล าดบัความเสียหายโครงสรา้งสะพานของกรมทางหลวง 

ระดับ
สภาพ 

สภาพ สภาพโครงสร้าง 

5 ดีมาก - สภาพโครงสร้างดี หรือใหม ่

4 ดีพอใช ้

- สภาพพอใช้ในเกณฑ์ด ี
- โครงสร้างส่วนท่ีรับแรงหรือส่วนที่ส าคัญมีสภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี พจิารณาซ่อมบ ารุงปกติ 
- โครงสร้างส่วนท่ีไม่รับแรงหรือส่วนท่ีไม่ส าคัญมีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้  พิจารณาซ่อม
บ ารุงตามก าหนดเวลา 

3 พอใช ้

- สภาพพอใช้ที่ต้องพิจารณาซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลา 
- โครงสร้างส่วนท่ีรับแรงหรือส่วนที่ส าคัญ  มีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้  พิจารณาซ่อม
บ ารุงตามก าหนดเวลา 

- โครงสร้างส่วนท่ีไม่รับแรงหรือส่วนท่ีไม่ส าคัญมีสภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้  พิจารณาซ่อม
บ ารุงตามก าหนดเวลา 

2 ช ารุด 
- สภาพช ารุดที่ต้องพจิารณาซ่อมแซมหรือการบ ารุงพเิศษ 
- โครงสร้างส่วนท่ีรับแรงหรือส่วนที่ส าคัญ มีสภาพช ารุดที่ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือการ
บ ารุงพิเศษ 
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ระดับ
สภาพ 

สภาพ สภาพโครงสร้าง 

- โครงสร้างส่วนท่ีไม่รับแรงหรือส่วนท่ีไม่ส าคัญต้องด าเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม 

1 วิกฤต 

- สภาพช ารุดที่ต้องพจิารณาซ่อมแซมอยา่งเร่งดว่นหรือต้องท าการบูรณะ 
- โครงสร้างส่วนท่ีรับแรงหรือส่วนที่ส าคัญ มีสภาพช ารุดเสียหายมากที่ต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมอยา่งเร่งดว่นหรือต้องท าการบูรณะ 

- โครงสร้างส่วนท่ีไม่รับแรงหรือส่วนท่ีไม่ส าคัญต้องด าเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก  ต้องทุบสะพานทิ้งและก่อสร้างใหม่ 

 

4.1 พื้นสะพาน(Deck) 

4.1.1 รูปแบบความเสียหาย 

พื้นสะพานโดยปกติแลว้จะมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะฉะน้ันการตรวจสอบความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะตรวจสอบความเส่ือมสภาพของคอนกรตีเป็นหลัก ซึง่มีลกัษณะความเสียหายดังนี้ 

 รอยแตก (Cracking) 

รอยแตกอาจเกิดขึ้นเพียงส่วน
หนึ่ง หรือทั้งหมดของแต่ละชิ้นส่วนของ
คอนกรีต ในคอนกรีตเสริมเหล็กรอยแตก
จะมีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ดว้ยตา
เปล่า  แต่ในคอนกรีตอัดแรงจะต้องใช้
อุปกรณ์วัดรอยแตก  (Crack Gauge) ดัง
รูปที่ 4-1 จึงจะเหมาะสมส าหรับการวัด
รอยแตก และแยกแยะรอยแตกต่างๆ 
รอยเปื้อนจากสนิม และการเกิดขี้เกลือ
มักจะปรากฏให้เห็นตามรอยแตกต่างๆ 
รอยแตกทั้งขนาดใหญ่และเล็กที่เกิดขึ้น
ในองค์อาคารหลัก  (Main Members) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิน้ส่วนที่เป็นคอนกรีต
อัดแรง  ควรจะบันทึกไว้อย่างระมัดระวัง 
ซึ่งขนาดของรอยแตกอาจถูกจัดประเภทออกเป็นรอยแตกขนาดเท่าเส้นผม  (Hairline) รอยแตกขนาดกลาง 
(Medium) หรือรอยแตกขนาดใหญ ่(Wide) รอยแตกขนาดเท่าเส้นผมจะเป็นรอยแตกที่ไม่สามารถวัดขนาดได้

 
รูปที่ 4-1 แสดงการวัดรอยแตก (Crack Gauge) 
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ด้วยอุปกรณ์ธรรมดา  ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปรอยแตกเท่าเส้นผมนี้จะไม่ใช่เรื่องส าคัญที่จะมี
ผลกระทบต่อการรับน้ าหนักของโครงสร้าง ส่วนรอยแตกขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ัน เราสามารถใช้อุปกรณ์
ง่ายๆ  วัดได้  รอยแตกเหล่านี้อาจจะเป็นส่ิงที่ส าคัญมากและควรที่จะได้รับการตรวจสอบ  และบันทึกไว้ใน
บันทึกการตรวจสอบ โดยในรูปที่ 4-2 และตารางที่ 4-2แสดงรายละเอียดของรอยแตก ต าแหน่งที่พบและ
วิธีการป้องกันเบื้องต้น 

ในพื้นสะพานที่เป็นคอนกรีต (Concrete Bridge Decks) รอยแตกจากอุณหภูมิและการหดตัวนี้ 
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวขวาง (Transverse) และแนวยาว (Longitudinal) 

 การหลุดแซะ (Scaling) 

เป็นลักษณะที่มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหน้าและมวลรวมคอนกรีตในบริเวณหนึ่งๆ  อย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (Gradual and Continuing) จะสามารถบอกปริมาณการเสียหายประเภทนี้  โดยการวัด
ขนาดพื้นที่และความลึกของการหลุดแซะ  รวมทั้งความชัดเจนในการมองเห็นมวลรวม  (Aggregate) โดยมี  4 
ระดับ ดังนี ้

- ขนาดเบา – มีการสูญเสยีปูนฉาบท่ีผิวหน้า จนถงึความลึก 6 มิลลิเมตร และสามารถมองเห็นมวล
รวมหยาบ (Coarse Aggregate) ได้ 

- ขนาดกลาง – มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหน้า  ตั้งแต่ความลึก  6 มิลลิเมตร  จนถึง   1.2  เซนติเมตร 
และมีการสูญเสียเนื้อปูนระหว่างมวลรวม 

- ขนาดรุนแรง  – มีการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหน้า  ตั้งแต่ความลึก   1.2  จนถึง   2.5  เซนติเมตร  และ
มองเห็นมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ได้ชัดเจนมาก 

- ขนาดรุนแรงมาก – มีการสูญเสียส่วนของมวลรวมหยาบ พร้อมกับการสูญเสียปูนฉาบที่ผิวหน้า 
รวมถึงเนื้อปูนท่ีอยู่รอบๆ มวลรวมหยาบ มีความลึกมากกว่า 2.5 เซนติเมตร ขึ้นไป และเหล็กเสริม
ในคอนกรีตโผล่ออกมาให้เห็น (Exposed) 

เมื่อรายงานผลการตรวจสอบการหลุดแซะ ผู้ตรวจสอบควรต้องระบุต าแหน่งของการช ารุดขนาดของ
พื้นที่ท่ีช ารุด และความลึกของการช ารุดนี ้ 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-4 

 

 

รูปที่ 4-2 แสดงตัวอยา่งรอยแตกทั่วไปที่เกิดขึ้นบริเวณโครงสรา้งคอนกรีต (Raina, 2003) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-5 

 

ตารางที่ 4-2 แสดงรายละเอียดของรอยแตกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้น้ าหนักบรรทุกแก่โครงสร้าง (Raina, 2003) 

ชนดิรอยร้าว 
ประเภท
รอยร้าว           

(รูปที่ 4-2) 

ต าแหน่ง     
รอยร้าว 

สาเหตุ     
การเกดิรอยร้าว 

แนวทาง
ป้องกนั 

ระยะเวลา      
ที่เกดิรอยร้าว 

รอยแตกเนื่องจาก
การทรุดตวัถาวร 

ก เกิดบริเวณส่วนลึก
ของหน้าตดั 

เกิดจากการท่ี
คอนกรีตมกีาร

เยิ้มน้ ามากเกินไป 

ลดการเยิ้มน้ า 10 นาที         
ถึง 3 ชัว่โมง 

ข เกิดบริเวณดา้นบน
ของเสา, รางน้ า และ

แผ่นพ้ืนรังผ้ึง 
ฃ 

รอยแตกที่เกิดจาก
การหดตวั(เกดิก่อน
คอนกรีตแขง็ตวั) 

ค เกิดบริเวณถนน และ
แผ่นพ้ืน 

เกิดจากการท่ี
คอนกรีตแห้ง
ตัวอยา่งรวดเรว็ 

ปรับปรุงการ
บ่มคอนกรีต
ในช่วงแรก 

30 นาที        
ถึง 6 ชัว่โมง 

ฅ พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เกิดจากการท่ี
เหล็กเสริมมี

ต าแหน่งอยู่ใกล้
พื้นผิวมากเกินไป 

ฆ 

รอยแตกที่เกิดจาก
ความร้อนภายใน
เนื้อคอนกรีต 

ง ก าแพงหนา เกิดจากการ
เปล่ียนแปลง
ความร้อน และ

อุณหภูมิ 

ลดความร้อน 
หรือใช้ฉนวน
หุ้มระหว่างบ่ม
คอนกรีต 

1 ถึง 2 วัน หรือ 
3 สัปดาห ์

จ แผ่นพ้ืนหนา 

รอยแตกเนื่องจาก
การหดตวั (เกิดเมื่อ
โครงสร้างมีอายุ

มากกวา่ 1 สัปดาห)์ 

ฉ พื้นคอนกรีตที่บาง 
และผนัง 

บริเวณรอยต่อไม่
สามารถเคลื่อนที่

ได้ 

ลดอัตราส่วน
น้ าต่อ

ปูนซีเมนตใ์น
คอนกรีต และ
ปรับปรุง
วิธีการบ่ม 

ใช้เวลาหลาย
สัปดาห์ หรือ
เป็นเดือน 

รอยแตกแบบรา่งแห 
 
 
 
 

ช บริเวณผิวหน้า
คอนกรีต 

ไม้แบบไม่
สามารถระบาย
น้ าออกได ้

ปรับปรุงการ
บ่ม 

1 ถึง 7 วัน หรือ
มากกวา่ 

ซ บริเวณพื้นคอนกรตี 
 

เกิดจากการขดั
ผิวหน้ามาก
เกินไป 

แก้ไขการขัด
ผิวหน้า 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-6 

 

ชนดิรอยร้าว 
ประเภท
รอยร้าว           

(รูปที่ 4-2) 

ต าแหน่ง     
รอยร้าว 

สาเหตุ     
การเกดิรอยร้าว 

แนวทาง
ป้องกนั 

ระยะเวลา      
ที่เกดิรอยร้าว 

รอยแตกเนื่องจาก
เหล็กเสริมถกูกัด

กร่อน 

ฌ บริเวณเสาและคาน ระยะหุ้ม 
Covering น้อย
เกินไป และ
ความชื้น 

  

ญ คอนกรีตอัดแรง เกิดจากแคลเซียม
คลอไรด์ และ
ความชื้น 

 

รอยแตกที่เกิดจาก
ปฏิกิริยา Alkali 

aggregate 
reaction 

ฎ บริเวณที่มคีวามชื้น สารซิลิก้า และคา
บอร์เนต ในมวล
รวม ท าปฏิกิริยา
กับ สารท่ีเป็นด่าง

ในซีเมนต ์

 มากกวา่ 5 ปี 

 

 การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ (Delamination) 

จะเกิดขึ้นเมื่อชั้นต่างๆ  
ของคอนกรีตได้หลุดแยกออกที่ผิว
นอกสุดหรือส่วนที่อยู่ใกล้ผิวนอกสุด
ของชั้นเหล็กเสริม  สาเหตุหลักของ
การหลุดชนิดนี้คือ  การขยายตัวของ
เหล็กเสริมที่เป็นสนิม  ซึ่งเกิดจาก
การแทรกซึมของสารจ าพวกคลอ
ไรด์หรือเกลือสนิมที่เกิดขึ้นจะเข้าไป
ครอบคลุมและมีปริมาณมากถึง  10 
เท่าของปริมาตรเหล็กเสริม  พื้นที่ที่
เกิดการหลุดออกของคอนกรีตนี้  จะ
เป็นโพรงข้างใต้ผิวคอนกรีต   โดย
สังเกตได้จากการฟังเสียงเมือ่ใชค้้อนเคาะ เมื่อพื้นท่ีส่วนดังกล่าวได้หลุดออกจากชิ้นส่วนอย่างถาวร จึงเรียกได้
ว่าเป็นการหลุดออกเป็นแผ่นๆ  (Delamination) เมื่อท าการรายงานถึงความเสียหายนี้   ผู้ตรวจสอบควรที่
จะต้องระบุต าแหน่งและขนาดของพื้นที่ท่ีเกิดการช ารุด ดังรูปที่ 4-3 

 
รูปที่ 4-3 การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ ใต้แผ่นพื้นสะพาน 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-7 

 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

เ ป็ น ก า ร ยุ บ ตั ว ข อ ง
คอนกรีตเป็นรูปคล้ายวงกลมหรือ
วงรี   ดังรูปที่ 4-4 มีสาเหตุมาจาก
การแยกตัว หรือการถูกเคล่ือนย้าย
ของส่วนใดส่วนหนึ่งของคอนกรีตที่
ผิ ว หน้ า   ท า ใ ห้ เ ห็ น ร อยแตกที่
ค่อนข้างจะขนานกับผิวคอนกรีต 
และการหลุดล่อนนี้อาจมีสาเหตุมา
จากการที่เหล็กเสริมเป็นสนิม และ
การเกิดแรง เ สียดทานจากการ
ขยายตัวเนื่องจากความร้อน  ส่วน
ใหญ่แล้วเมื่อมีการหลุดล่อนจะ
สามารถเห็นเหล็กเสริมได้ โดยทั่วไป
สามารถแยกแยะการหลุดล่อนของ
คอนกรีตได้ดังนี้ 

- การหลุดล่อนขนาดเล็ก 
จะมีความลึกน้อยกว่า 
2.5   เซนติเมตร  หรือมี
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง
ประมาณ 15 เซนติเมตร 

- การหลุดล่อนขนาดใหญ่ 
จะมีความลึกมากกว่า  2.5 เซนติเมตร หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 15 เซนติเมตร 

เมื่อท ารายงานเกี่ยวกับการหลุดล่อน ผู้ตรวจสอบควรจะต้องระบุต าแหน่งของรอยช ารุด ขนาดของ
พื้นที่และความลึกของการช ารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-4 การหลุดล่อนใต้แผ่นพ้ืนสะพาน 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-8 

 

 การเกิดขี้เกลือ (Efflorescence) 

เป็นการเกิดคราบสีขาวบน
คอนกรีตสาเหตุมาจากการตกผลึก
ของสารละลายประเภทเกลือ  
(แคลเซียมคลอไรด์  - Calcium 
Chloride) ซึ่งออกมาสู่ผิวคอนกรีต 
โ ด ย ผ่ า น ก า ร ดู ด ซั บ  แ ล ะก า ร
ไหลเวียนของความชื้นในคอนกรีต 
การเกิดขี้ เกลือนี้   เป็นตัวบ่งชี้ว่า
คอนกรีต  ณ  ที่นั้น  ได้ถูกปนเปื้อน
แล้ว (Contaminated) ดังรูปที่ 4-5 

 

 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycomb) 

เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นใน
เนื้อคอนกรีต  มีสาเหตุมาจากการจี้
คอนกรีตไม่เหมาะสม  (Improper 
Vibration) ระหว่างการก่อสร้าง  อัน
เป็นผลให้เกิดการแยกตัวของมวล
รวมหยาบ   อ อกจากมวล รวม
ละเอียดและซีเมนต์ ดังรูปที่ 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-5 การเกดิคราบเกลือตามแนวการไหลของน้ า 

 
รูปที่ 4-6 การเกดิรูพรุนด้านใต้พืน้ 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-9 

 

 การหลุดออกเป็นเมด็ๆ (Pop-Out) 

ชิ้นส่วนเล็กๆ  รูปโคน  (Conical) จะแตก และหลุดออกจากเนื้อคอนกรีตท าให้เกิดหลุมเล็กๆ ทิ้งไว้ 
โดยทั่วไป มักจะพบสะเก็ดของคอนกรีตที่หลุดออกมาอยู่ในบริเวณใต้หลุมที่เกิดขึ้น  การช ารุดชนิดนี้  มีสาเหตุ
มาจากการท าปฏิกิริยาของมวลรวมกบัซีเมนต์ที่เป็นดา่งมากๆ (High Alkaline) และก็มีสาเหตุมาจากมวลรวม 
เช่น หินดินดานเกิดการขยายตัวเนื่องจากความชื้น  
 

 การสึกหรอ (Wears) 

การสึกหรอเกิดขึ้นที่ ผิว
คอนกรีตที่ สัม ผัสกับการจราจ ร
(Exposed to Traffic) เนื่องจากการ
ขัดสีของผิวคอนกรีตกับยางรถยนต์
หรือน้ าฝน ดังรูปที่ 4-7 

 

 

 

 

 
 

 การเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

การที่ยานพาหนะประเภท
ต่างๆ  ได้ชนกับสะพานล้วนแต่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ส่วนประกอบ
ของสะพานทั้งส้ิน  คานคอนกรีตอัด
แรงจะเป็นส่วนที่ค่ อนข้างจะถูก
กระทบกระเทือนได้ง่ายต่อความ
เสียหายประเภทนี้ ดังรูปที่ 4-8 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-7 การสึกหรอของผิวคอนกรีต 

 
รูปที่ 4-8 การเสียหายจากการถกูชนของพื้นด้านล่าง 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-10 

 

  การสึกกร่อน (Abrasion) 

การสึกกร่อนเป็นผลมา
จากการท่ีแรงภายนอกได้กระท าต่อ
ผิวของชิ้นส่วนที่เป็นคอนกรีต  การ
กัดเซาะของกระแสน้ าที่มีโคลนตม
อยู่มากซึ่งไหลบนผิวคอนกรีตหรือ
วัสดุที่ลอยมากับน้ า  สามารถท าให้
คอนกรีตเกิดการสึกกร่อนได้   ที่
บ ริ เ ว ณ ต อ ม่ อ แ ล ะ เ ส า เ ข็ ม  
เช่นเดียวกับคอนกรีตที่อยู่ในบริเวณ
ที่มีคล่ืนมาก  อาจเกิดการสึกกร่อน
ได้โดยการถูกกระทบจากทรายและ
โคลนที่อยูใ่นน้ า ดังรูปที่ 4-9 

 

  ความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ าหนักเกิน (Overload Damage) 

เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อ ส ะ พ า น
คอนกรีตต้องแบกรับความเค้นมาก
เกินไป  (Overstressed) ให้บันทึก
แรงส่ัน- สะเทือนและการแอ่นตัวที่
มากเกินไปด้วย ดังรูปที่ 4-10 

 

 

 

 

  

 การเกิดสนิมในเหล็กเสริม (Reinforce Steel Corrosion)\ 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากส่วนผสมทางเคมีของคอนกรีต เหล็กเสริมซึ่งฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตจะถูก
ปกป้องมิให้เกิดสนิม ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นด่างสูง จะมีชั้นเยื่อบางๆ อยู่ที่ผิวของเหล็กเสริมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดสนิม ดังรูปที่ 4-11 

 
รูปที่ 4-9 การสึกกร่อนใต้พื้นสะพาน 

 
รูปที่ 4-10 ความเสียหายทีเ่กิดจากการบรรทุกน้ าหนักเกิน 
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อย่างไรก็ตามการป้องกัน
วิธีนี้จะถูกก าจัดโดยการแทรกซึม
ของสารพวกคลอไรด์ ซึ่งท าให้น้ า
และออกซิ เจนสามารถเข้าสร้าง
ความเสียหายต่อเหล็กเสริมโดย
สร้างไอออนออกไซด์ หรือสนิมขึ้น 
(Rust) ไอออนของคลอไรด์ ที่เกิดขึ้น
ในคอนกรีตนี้จะเข้าสู่เหล็กเสริมโดย
แพร่กระจายซึมเข้าคอนกรีต หรือ
เข้าตามรอยแตกในคอนกรีต 

 

 

  การเสื่อมสภาพของคอนกรตีอัดแรง (Prestressed Concrete Deterioration) 

คอนกรีตอัดแรงจะสูญเสียก าลังจากหลายรูปแบบของการเส่ือมสภาพของคอนกรีต  ชิ้นส่วนที่เป็น
คอนกรีตอัดแรงจะถูกกระทบกระเทือนได้ง่ายจากสนิมและการล้าในรอยแตก การเกิดสนิมที่ลวดอัดแรง
สามารถน าไปสู่การวิบัติของชิ้นส่วนนั้น การสูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างลวดอัดแรงและคอนกรีต จะท าให้
ชิ้นส่วนนั้นพังทลายได้ ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับแรงยึดเหน่ียวจะได้ผลกระทบจากการคลายตัวของคอนกรีตอัดแรงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการอยูใ่ต้การคลายตวัเป็นเวลานานซึ่งจะท าให้คอนกรีตสูญเสียก าลัง การหดตัวของคอนกรีต
นี้ ยังท าให้ลวดอัดแรงเกิดการคลายตัวมากขึ้นด้วย โดยจะท าให้ชิ้นส่วนนั้นสูญเสียก าลังด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้การล้าของคอนกรีตยังท าให้ชิ้นส่วนส้ันลง เป็นผลท าให้เกิดการคืบของลวดอัดแรงและน าไปสู่การ
สูญเสียก าลังของลวดอัดแรงในท่ีสุด 

 

4.1.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของพืน้สะพาน 

ตารางที่ 4-3 เกณฑ์การจดัล าดบัความเสียหายของพื้นสะพาน 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพพืน้สะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 

 
รูปที่ 4-11 การเกิดสนิมในเหล็กเสริม 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพพืน้สะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC) และ 

<0.10 mm ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC) 

- มีรอยคราบน้ าเล็กน้อย - 
- สามารถสังเกตเห็น Tie Rod ได้ - ยังอยู่ในสภาพดี (Multi-Beam 

หรือ Box Girder) 
- ผิวด้านหนา้เป็นสนิม เกดิรอยบุ๋มหรือมี
การกัดกร่อนจนเป็นหลุมหรือมีการบวมน้ า
นูนขึ้น 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยรา้วที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่ม
แตกหัก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- มีหลุมกระจายอยู่บนพื้นบา้งเล็กน้อย และ
อาจเกิดรอยรา้วของวัสดุผิวทาง (ถ้าม)ี 

- โครงสร้างเหล็ก 

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน หรือเม็ดหินบางส่วนหลุด
ออกมา 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) 
และ 0.10-0.23 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- มีรอยคราบน้ าในปริมาณมาก พบคราบ
เกลือ 

- 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพพืน้สะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- Tie Rod เป็นสนิมหรือได้รับความเสียหาย - 
- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่ง
ที่ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมี
สนิมเหล็ก) 

-(Multi-Beam หรือ Box Girder) 

- เกิดการกดักร่อนเล็กน้อย ผิวหน้าเป็นหลุม
อย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มาก เกิดรอยแตกรา้ว
หรือเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อ
ความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเปน็วงกว้าง
อย่างเห็นได้ชัด และเกิดรอยร้าวของวัสดุ
ผิวทาง (ถ้ามี) 

- โครงสร้างเหล็ก 

- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 
2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 

เม็ดหินหลุดล่อน 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC) 
และ 0.25-0.76 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

- เหล็กเสริมเป็นสนิม - 
- สามารถเห็นลวดอดัแรงได้บางส่วน - โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 
- Tie Rod หลวมหรือหลุดออก - (Multi-Beam หรือ Box Girder) 
- ปลายพื้นเลื่อนออกจากต าแหน่งหรือมี
พื้นที่วางอยู่บนฐานรองรับน้อยผดิปกต ิ

- 

- สามารถเห็นการแอ่นตัวไดด้้วยตาเปล่า - 
- เกิดการกดักร่อนมาก ผิวหน้าเปน็หลุม
อย่างเห็นได้ชัดจ านวนมาก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 
- หน้าตัดของแผ่นพ้ืนเสียหาย - โครงสร้างเหล็ก 
- เกิดรอยรา้ว  หรือเกดิหลุมในแผ่นพ้ืน วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย แต่ไมม่ีผลต่อความ 
สามารถรับก าลังของชิ้นสว่นเหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

1 วิกฤต - พบการแอ่นตวัที่มากผิดปกต ิ - 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพพืน้สะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง
มาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC) และ 
>0.76 mm PC ส าหรับคอนกรีต
อัดแรง 

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่มี
ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือได้รับความ
เสียหายอย่างมาก 

- 

- สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงไดเ้ป็น
จ านวนมาก 

- โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 

- ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเล่ือนหลุดออก
จากฐานรองรับ 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดการกดักร่อนขั้นรุนแรง - โครงสร้างเหล็ก 
- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่
สามารถรับก าลังของชิ้นสว่นเหล็กได้ วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย 

- โครงสร้างเหล็ก 

- หน้าตัดของแผ่นพ้ืนเสียหาย เกดิรอยร้าว 
มีการเปล่ียนรูป หรือเกิดหลุมในแผ่นพ้ืน 

- โครงสร้างเหล็ก 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 
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4.1.3 การจัดล าดับความเสียหายของพื้นสะพาน 

ตารางที่ 4-4 ตัวอยา่งการจดัล าดับความเสียหายของพื้นสะพาน 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

(โครงสร้างเหล็ก) 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 

 

- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย ลึกไม่
ถึงเหล็กเสริม  

 
4 - ปูนทรายบริเวณผิวคอนกรีตมกีาร

หลุดล่อนเล็กน้อย แต่มองไม่เห็น
เหล็กเสริมกินพื้นที่บริเวณแคบๆ  

 
4 - เกิดรอยแตกเนื่องจากการหดตวั เกิด

จากการท่ีเหล็กเสริมมตี าแหน่งอยู่
ใกล้พ้ืนผิวมากเกินไป 

 
4 - เกิดรอยขัดส ี
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - เกิดรอยแตกแบบเส้นผม (Hairline 
Crack) เกิดจากการแต่งผิวหน้า
คอนกรีตเรยีบเกินไป 

 
4 - กะเทาะหลุดล่อนเห็นเหล็กเสริม

เล็กน้อย 

 
4 - มีการหลุดล่อนของสเีล็กน้อย 

 
3 - ผิวคอนกรีต ถูกกดัเซาะปานกลาง 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจุด
และโพรงขนาดใหญ่ลึกไม่ถึงเหล็ก
เสริม 

 
3 - คอนกรีตหลุดล่อนเป็นบริเวณกวา้ง 

ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม 

 
3 - รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Crack) 

บริเวณกว้าง เกดิจากการท่ีเหล็ก
เสริมมีต าแหน่งอยู่ใกล้พ้ืนผิวมาก
เกินไป 

 
3 - รอยแตกขนาดเล็กเกดิขึ้นพร้อมขี้

เกลือ และคราบน้ า (ขนาดความ
กว้างอยู่ระหว่าง 1.06-3.2 มิลลิเมตร 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-19 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - พบรอยแตกหรือบ่ินจากการชน แต่
ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-20 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - รอยแตกที่ปลายโครงสร้าง 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนเป็นบริเวณกวา้ง 

 
3 - มีรอยร้าวและมีการซึมของน้ าจาก

ด้านบนพ้ืนสะพาน 

 
3 - มีการแตกร้าวและหลุดล่อนเป็นทาง

ยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-21 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีการหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม 

 
3 - มีสนิมบริเวณรอยต่อเล็กน้อย และมี

รอยแตกร้าวที่รอยเชื่อมต่อ 

 
2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 
2 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

รุนแรง ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 
มิลลิเมตร เมด็หินหลุดล่อนแต่ยงัไม่
เห็นเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-22 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็ก
เสริม เกิดจากการจี้คอนกรตีไม่ดี
ระหว่างการก่อสร้าง 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - มีคราบขีเ้กลือบริเวณกวา้ง 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-23 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - รอยแตกที่ปลายโครงสร้าง เนื่องจาก

จุดต่อมเีศษวัสดุอดุตัน 

 
2 - รอยแตกบริเวณรอยต่อของพื้น 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-24 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-25 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - เกิดสนิมในบริเวณกวา้ง เกิดการ

แตกหักหรือแผ่นเหล็กหลุดบรเิวณ
รอยเชื่อมต่อ 

 
2 - เกิดสนิมในบริเวณกวา้ง เกิดการกัด

กร่อนบริเวณรอยเชื่อมต่อ 

 
1 - รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือน หรือแรง

ดัด 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-26 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก เกิดจากเหล็กเสริมเปน็
สนิม 

- หลุดล่อน หรือเป็นรังผึ้ง
(Honeycomb)จนเห็นเหล็กเสริมเป็น
บริเวณกว้าง  

 
 

1 - พบรอยแตกขนาดใหญ่ หรือรอยแตก
ที่มีความลึกมาก 

- ตามแนวขวางของสะพานทีบ่ริเวณ
กึ่งกลางชว่งความยาว หรือใกล้เสา
ตอม่อ 

 
1 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็ก

เสริมหลายจดุ หรือเป็นบริเวณกวา้ง 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-27 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

เป็นบริเวณกวา้ง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-28 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

เป็นบริเวณกวา้ง 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

ที่เป็นสนิม 

 
1 - คอนกรีตหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม

จ านวนมาก มีการซึมของน้ าจาก
ด้านบน  

 
1 - มีการกดักร่อนมากจนท าให้พ้ืน

เสียหาย และเกิดรอยแตกรา้วขนาด
ใหญ ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-29 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - โครงสร้างวิบัติจนไม่สามารถใช้การ
ได้ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-30 

 

4.1.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบพืน้สะพาน 

 

รูปที่ 4-12 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของสะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-31 

 

 

รูปที่ 4-13 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของพืน้สะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-32 

 

 
รูปที่ 4-14 ตัวอยา่งแบบฟอร์มส าหรับตรวจสอบพื้นสะพานชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-33 

 

 

รูปที่ 4-15  ตัวอยา่งแบบฟอร์มส าหรับตรวจสอบพ้ืนสะพานชนิดแผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-34 

 

  
รูปที่ 4-16 ตัวอยา่งแบบฟอร์มส าหรับตรวจสอบพื้นสะพานชนิดแผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-35 

 

 
รูปที่ 4-17   ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับตรวจสอบพ้ืนสะพานชนิดคานคอนกรตีอัดแรง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-36 

 

4.2 คานตามยาว (Girder) 

4.2.1 รูปแบบความเสียหายของคานตามยาว 

 รอยแตก (Cracking) 

ในกรณีที่เป็นคานคอนกรีตจะสามารถเกิดการแตกร้าวได้ โดยรอยแตกในคานตามขวางมีอยู่ 2 
ประเภท คือ รอยแตกเชิงโครงสร้าง และรอยแตกที่ไม่ใช่รอยแตกเชิงโครงสร้าง 

รอยแตกเชิงโครงสร้าง  (Structural Cracks) 

มีสาเหตุมาจาก  Stresses ที่เกิดจากน้ าหนักบรรทุกคงที่  (Dead load) และน้ าหนักบรรทุกจร  (Live 
Load) และถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ดังรูปที่ 4-18 

-  รอยแตกจากการดัด  (Flexure Cracks) จะมีลักษณะอยู่ในแนวดิ่ง  (Vertical) ดังรูปที่ 4-19
และเริ่มแตกจากบริเวณที่เกิดแรงดึงสูงสุด  (Maximum Tension Zone) หรือเกิดโมเมนต์
สูงสุด  (Maximum Moment Trussing) แล้วแผ่ไปยังส่วนที่เกิดแรงอัด  (Compression 
Zone) ณ จุดกึ่งกลางช่วงของชิ้นส่วน จะพบรอยแตกจากการดัดได้ที่ด้านล่างของชิ้นส่วนซึ่ง
เป็นส่วนถูกดัด  หรือ  มี  Flexure Stresses สูงสุด  ถ้าเป็น Continuous Member ก็ให้
ตรวจสอบด้านบนของ ชิ้นส่วน ที่อยู่ด้านบนของ Pier 

- รอยแตกจากการเฉือน (Shear Cracks) เป็นรอยแตกในแนวเฉียง  

ที่มักจะเกิดขึ้นท่ีเอวคาน (Web) โดยปกติแล้ว  จะพบรอยแตกนี้ได้ที่บริเวณใกล้กับ  แผ่นรอง
สะพาน (Bearing) และรอยแตกจะเริ่มที่ด้านล่างของ ชิ้นส่วน นั้นและขยายต่อในแนวเฉียง 
ไปยังด้านบนของชิ้นส่วน ดังรูปที่ 4-20 

รอยแตกที่ไม่ใช่รอยแตกเชิงโครงสร้าง (Non Structural Cracks) จะถูกแยกออกเป็น 3 ชนิด คือ 

- รอยแตกเนื่องจากอุณหภูมิ  (Temperature Cracks) ท าให้เกิดการขยายตัวและหดตัวของ
คอนกรีต  

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว  (Shrinkage Cracks) เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต
เนื่องมาจากขั้นตอนการบ่มคอนกรีต (Curing) 

- รอยแตกเนื่องจากคอนกรีตหลา (Mass Concrete Cracks) เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิภายในและภายนอก (Temperature Gradient) มีมากเกินไปในเนื้อคอนกรีต ซึ่งมี
ปริมาณสูงขึ้นทันทีหลังจากการเทคอนกรีต หรือเป็นระยะเวลาหน่ึงหลังจากนั้น 

 การหลุดแซะ (Scaling) 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-37 

 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 การแอ่นตวัมากกว่าปกติ (Excessive Deflection) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-21 และรูปที่ 4-22 

  
รูปที่ 4-18 ชนิดของรอยแตก รูปที่ 4-19 รอยแตกจากการดัด (Flexure Cracks) 

  

รูปที่ 4-20 รอยแตกจากแรงเฉือนใกล้แผ่นรองรับคาน รูปที่ 4-21 การเกิดหลุดล่อน 

 
รูปที่ 4-22 การเกิดคราบเกลือที่ไหลมาตามน้ า 

รอยแตกเนื่องจากแรงดัด 

รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือน 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-38 

 

4.2.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของคานตามยาว 

ตารางที่ 4-5 เกณฑ์การจดัล าดบัความเสียหายของคานตามยาว 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพคานตามยาว 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC) และ 

<0.10 mm ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC) 

- มีรอยคราบน้ าเล็กน้อย - 
- สามารถสังเกตเห็น Tie Rod ได้ - ยังอยู่ในสภาพดี (Multi-Beam 

หรือ Box Girder) 
- ผิวด้านหนา้เป็นสนิม เกดิรอยบุ๋มหรือมี
การกัดกร่อนจนเป็นหลุมหรือมีการบวมน้ า
นูนขึ้น 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยรา้วที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่ม
แตกหัก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- มีหลุมกระจายอยู่บนพื้นบา้งเล็กน้อย และ
อาจเกิดรอยรา้วของวัสดุผิวทาง (ถ้าม)ี 

- โครงสร้างเหล็ก 

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพคานตามยาว 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) 
และ 0.10-0.23 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- มีรอยคราบน้ าในปริมาณมาก พบคราบ
เกลือ 

- 

- Tie Rod เป็นสนิมหรือได้รับความเสียหาย - 
- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่ง
ที่ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมี
สนิมเหล็ก) 

-(Multi-Beam หรือ Box Girder) 

- เกิดการกดักร่อนบา้งเล็กน้อย ผิวหน้าเป็น
หลุมอย่างเห็นได้ชดัแต่ไม่มาก เกดิรอย
แตกร้าวหรือเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มี
ผลต่อความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วน
เหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเปน็วงกว้าง
อย่างเห็นได้ชัด และเกิดรอยร้าวของวัสดุ
ผิวทาง (ถ้ามี) 

- โครงสร้างเหล็ก 

- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 
2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm

เม็ดหินหลุดล่อน 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

-  ความกว้าง 0.25-0.76 mm 
ส าหรับคอนกรีตอัดแรง (PC) 

- เหล็กเสริมเป็นสนิม - 
- สามารถเห็นลวดอดัแรงได้บางส่วน - โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 
- Tie Rod หลวมหรือหลุดออก - (Multi-Beam หรือ Box Girder) 
- ปลายพื้นเลื่อนออกจากต าแหน่งหรือมี
พื้นที่วางอยู่บนฐานรองรับน้อยผดิปกต ิ

- 

- สามารถเห็นการแอ่นตัวไดด้้วยตาเปล่า - 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพคานตามยาว 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- เกิดการกดักร่อนมาก ผิวหน้าเปน็หลุม
อย่างเห็นได้ชัดจ านวนมาก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 
- หน้าตัดของแผ่นพ้ืนเสียหาย - โครงสร้างเหล็ก 
- เกิดรอยรา้ว  หรือเกดิหลุมในแผ่นพ้ืน วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย ไม่มีผลต่อ
ความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง
มาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >0.76 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่มี
ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือได้รับความ
เสียหายอย่างมาก 

- 

- สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงไดเ้ป็น
จ านวนมาก 

- โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 

- พบการแอ่นตวัที่มากผิดปกต ิ - 
- ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเล่ือนหลุดออก
จากฐานรองรับ 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดการกดักร่อนขั้นรุนแรง - โครงสร้างเหล็ก 
- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่
สามารถรับก าลังของชิ้นสว่นเหล็กได้ วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย 

- โครงสร้างเหล็ก 

- หน้าตัดของแผ่นพ้ืนเสียหาย เกดิรอยร้าว 
มีการเปล่ียนรูป หรือเกิดหลุมในแผ่นพ้ืน 

- โครงสร้างเหล็ก 

0 วิบัต ิ - ช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบและสร้างใหม ่ - 
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4.2.3 การจัดล าดับความเสียหายของคานตามยาว 

ตารางที่ 4-6 ตัวอยา่งการจดัล าดับความเสียหายของคานตามยาว 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่  

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม่ 

(Plank Girder) 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดี 
(Prestressed) 

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพด ี

 
4 - พบการเกดิขี้เกลือ 

 
4 - พบการเกดิขี้เกลือ 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - พบการเกดิขี้เกลือ 

 
4 - มีคราบน้ า 

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ปูนทรายบริเวณผิวคอนกรตีมีการหลุด
ล่อนเล็กน้อย แต่มองไม่เห็นเหล็กเสริม
กินพื้นที่บริเวณแคบๆ 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย กินพื้นที่

บริเวณแคบๆ(ลึกไม่ถงึเหล็กเสริม)  

 
4 - พบรอยแตกเล็กน้อย แต่ไม่มีผลตอ่การ

สึกกร่อนและเส่ือมสภาพของ
โครงสร้าง (Prestressed) 

 
4 - พบรอยแตกเล็กน้อย แต่ไม่มีผลตอ่การ

สึกกร่อนและเส่ือมสภาพของ
โครงสร้าง (Prestressed) 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - มีรอยแตกรา้วเล็กน้อย 

 
4 - โพรงขนาดเล็กลึกไม่ถงึเหล็กเสริม

(Plank Girder) 

 
4 - ปูนทรายบริเวณผิวคอนกรีตมกีารหลุด

ล่อนเล็กน้อย แต่มองไม่เห็นเหล็กเสริม
กินพื้นที่บริเวณแคบๆ(Plank Girder) 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม และมีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น
สนิม 

 
3 - คอนกรีตแตกร้าวเป็นทางยาว 

 
3 - พบคราบขี้เกลือ และคอนกรีตสึกกร่อน 

 
3 - พบการเกดิขี้เกลือ และคอนกรีตสึก

กร่อน 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - พบการเกดิขี้เกลือและคอนกรีตหลุด
ล่อน 

 
3 - คอนกรีตหลุดล่อนเป็นบริเวณกวา้ง ลึก

ไม่ถึงเหล็กเสริม 

 
3 - รอยแตกขนาดเล็กเกดิขึ้นพร้อมขีเ้กลือ 

และคราบน้ า (ขนาดความกวา้งอยู่
ระหว่าง 1.06-3.2 มิลลิเมตร)  

 
3 - รอยแตกหรือบ่ินลึกไม่ถงึผิวเหล็กเสริม  
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีรอยแตก และหลุดล่อน มีการกดั
กร่อนแต่ไม่มีผลต่อการรับน้ าหนักของ
โครงสร้าง (Prestressed) 

 
3 - มีรอยแตก (Prestressed) 

 
3 - มีการแตกร้าวและหลุดล่อน 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 -  มีการแตกร้าวและหลุดล่อน 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 

 
2 - รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-50 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริมอดัแรง  

 
2 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็ก

เสริม  

 
2 - รอยแตกขนาดใหญ่ (อาจเกิดขึ้นพร้อม

ขี้เกลือ คราบน้ า หรือสนิม)  

 
2 - มีรอยแยกแตกของการยึดรัง้ระหว่าง

คาน (Prestressed) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-51 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตหลุดแยกออกมาเป็นแผ่น มี
รอยแตกร้าวและหลุดล่อน 

 
2 - มีการหลุดล่อนที่ขอบดา้นใต้ของคาน 

มีการกดักร่อนจนเห็นเหล็กเสริม 

 
2 - มีรอยแตกรา้วในแนวทแยงมุมใกล้กับ

ฐานรองรับ 

 
2 - มีรอยร้าวที่เกดิจากการดัด ขนาด 0.5 

ถึง 1 มม. ที่กึ่งกลางคาน  

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-52 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - มีรอยแตกรา้วในแนวทแยงมุมใกล้กับ
ฐานรองรับและใกล้กับบริเวณรอยต่อ 

 
1 - รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือน หรือแรง

ดัด 

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อน สาเหตเุกิดจาก

การขัดสี 

 
1 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงลวดเสริม

อัดแรงเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุเกิด
จากการขดัสี  

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-53 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เกิดรอยรา้วขนาดใหญ่กว้างมากกว่า 
0.76 มิลลิเมตร 

 
1 - คอนกรีตแตกร้าวเห็นถงึเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิมหลายจุด 

 
1 - มีรอยแตก หลุดล่อน มีการกัดกรอ่น มี

การแยก มีผลกระทบต่อการรับน้ าหนัก
(Prestressed) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-54 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีการหลุดล่อน บริเวณลวดอัดแรงมี
การกัดกร่อน (Prestressed) 

 
1 - มีรอยแตก หลุดล่อน มีการกัดกรอ่น มี

การแยก มีผลกระทบต่อการรับน้ าหนัก 
(Prestressed) 

 
1 - มีรอยแตกตามแนวยาว มีการหลุด

ล่อน มีการแยกตัวของลวด 
(Prestressed) 

 
1 - คอนกรีตหลุดแยกออกเป็นแผ่น มีการ

หลุดล่อนและกัดกร่อนจนเห็นเหล็ก
เสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-55 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - โครงสร้างวิบัติจนไม่สามารถใช้การได้  

 
0 - โครงสร้างวิบัติจนไม่สามารถใช้การได้ 

 
0 - คอนกรีตหลุดล่อนเห็นถงึเหล็กเสริม

จ านวนมาก โครงสร้างวิบัตจินไม่
สามารถใชก้ารได ้

 
0 - คอนกรีตหลุดล่อนเห็นถงึเหล็กเสริม

จ านวนมาก โครงสร้างวิบัตจินไม่
สามารถใชก้ารได ้

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-56 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - คอนกรีตหลุดล่อนเห็นถงึเหล็กเสริม
จ านวนมาก โครงสร้างวิบัตจินไม่
สามารถใชก้ารได ้

 
0 - โครงสร้างวิบัติจนไม่สามารถใช้การได้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-57 

 

4.2.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบคานตามยาว 

 

รูปที่ 4-23 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของคานตามยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-58 

 

4.3 ค้ ายันคานตามยาว (Diaphragm) 

4.3.1 รูปแบบความเสียหายของค้ ายนัคานตามยาว 

 รอยแตก (Cracking) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ (Delamination) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-24 และรูปที่ 4-25 

  

รูปที่ 4-24 มีน้ าซมึระหวา่งรอยตอ่ รูปที่ 4-25 ผิวคอนกรีตสึกกร่อน 

 

4.3.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันคานตามยาว 

ตารางที่ 4-7 เกณฑ์การจดัล าดบัความเสียหายของค้ ายันคานตามยาว 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัคานตามขวาง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มีความเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  
- ผิวด้านหนา้เป็นสนิม เกดิรอยบุ๋มหรือมี - โครงสร้างเหล็ก 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-59 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัคานตามขวาง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
การกัดกร่อนเป็นหลุมหรือมกีารบวมน้ า 
- มีรอยคราบน้ าเล็กน้อย - 
- เกิดรอยรา้วที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่ม
แตกหัก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- มีหลุมกระจายอยู่บนพื้นบา้งเล็กน้อย และ
อาจเกิดรอยรา้วของวัสดุผิวทาง (ถ้าม)ี 

- โครงสร้างเหล็ก 

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- มีรอยคราบน้ าในปริมาณมาก พบคราบ
เกลือ 

- 

- Tie Rod เป็นสนิมหรือได้รับความเสียหาย - 
- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่ง
ที่ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมี
สนิมเหล็ก) 

-(Multi-Beam หรือ Box Girder) 

- เกิดการกดักร่อนบา้งเล็กน้อย ผิวหน้าเป็น
หลุมอย่างเห็นได้ชดัแต่ไม่มาก เกดิรอย
แตกร้าวหรือเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มี
ผลต่อความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วน
เหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเปน็วงกว้าง
อย่างเห็นได้ชัด และเกิดรอยร้าวของวัสดุ
ผิวทาง (ถ้ามี) 

- โครงสร้างเหล็ก 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-60 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัคานตามขวาง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- เหล็กเสริมเป็นสนิม - 
- สามารถเห็นการแอ่นตัวไดด้้วยตาเปล่า - 
- เกิดการกดักร่อนมาก ผิวหน้าเปน็หลุม
อย่างเห็นได้ชัดจ านวนมาก 

- โครงสร้างเหล็ก 

- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง - โครงสร้างเหล็ก 
- หน้าตัดเสียหาย - โครงสร้างเหล็ก 
- เกิดรอยรา้ว  หรือเกดิหลุมในแผ่นพ้ืน วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย ไม่มีผลต่อ
ความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ 

- โครงสร้างเหล็ก 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง
มาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่มี
ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือได้รับความ
เสียหายอย่างมาก 

- 

- พบการแอ่นตวัที่มากผิดปกต ิ - 
- ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเล่ือนหลุดออก
จากฐานรองรับ 

- โครงสร้างเหล็ก 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-61 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัคานตามขวาง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- เกิดการกดักร่อนขั้นรุนแรง - โครงสร้างเหล็ก 
- การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่
สามารถรับก าลังของชิ้นสว่นเหล็กได้ วัสดุ
ผิวทางพงัเสียหาย 

- โครงสร้างเหล็ก 

- หน้าตัดของแผ่นพ้ืนเสียหาย เกดิรอยร้าว 
มีการเปล่ียนรูป หรือเกิดหลุมในแผ่นพ้ืน 

- โครงสร้างเหล็ก 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.3.3 การจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันคานตามยาว 

ตารางที่ 4-8 ตัวอยา่งการจดัล าดับความเสียหายของค้ ายันคานตามยาว 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพด ี

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-63 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-64 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - มีน้ าซมึผ่านบริเวณรอยเชื่อมต่อ

ระหว่างคาน 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-65 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - มีรอยร้าว 

 
2 - มีการหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-66 

 

4.3.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบค้ ายันคานตามยาว 

 

รูปที่ 4-26 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของค้ ายันคานตามยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-67 

 

4.4 คานรัดหัวเสา (Cap Beam) 

4.4.1 รูปแบบความเสียหายของคานรัดหัวเสา 

 การเกิดรอยขีเ้กลือ (Efflorescence) 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรังผ้ึง (Honeycombing) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก(Reinforcing Steel Corrosion) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-27 ถึงรูปที่ 4-30 

  

รูปที่ 4-27 หลุดล่อนบริเวณคานรัดหัวเสา รูปที่ 4-28 สภาพการแตกร้าวของคานรัดหัวเสา 

  

รูปที่ 4-29 มีคราบน้ าและขี้เกลือ รูปที่ 4-30 มีรูพรุนเหมือนรังผึ้ง 
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4.4.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของคานรัดหวัเสา 

ตารางที่ 4-9 เกณฑ์การจดัล าดบัความเสียหายของคานรัดหัวเสา 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพคานรัดหัวเสา 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC) และ 

<0.10 mm ส าหรับคอนกรีตอัดแรง 
(PC) 

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) และ 
0.10-0.23 mm ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC) 

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 
(อาจมีสนิมเหล็ก) 

- 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm เม็ด
หินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพคานรัดหัวเสา 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC) และ 
0.25-0.76 mm ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC) 

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC) และ 
>0.76 mm PC ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง 

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการ
ทรุดตัวตา่งกันของฐานรากหรือ
โครงสร้างเคลื่อนตัว 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 
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4.4.3 การจัดล าดับความเสียหายของคานรัดหวัเสา 

ตารางที่ 4-10 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของคานรัดหัวเสา 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพด ี

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-71 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
4 - เกิดรอยแตกรา้วในแนวราบด้านล่าง 

 
4 - กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
4 - กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-72 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - เกิดรอยแตกรา้วในแนวดิ่ง 

 
3 - แตกร้าวเป็นทางยาวหลายจดุ 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนเป็นบริเวณกวา้ง 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม

เล็กน้อย 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-73 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
เล็กน้อย 

 
3 - รอยแตกร้าว และมีคราบน้ า 

 
3 - รอยแตกร้าว และมีคราบน้ า 

 
3 - รอยแตกขนาดกลางที่ปลาย

โครงสร้างพร้อมด้วยคราบสกปรก 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-74 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - กะเทาะหลุดล่อนเป็นบริเวณกวา้ง 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
3 - มีคราบน้ าและเกดิรอยแตกร้าว 

 
3 - มีคราบน้ าและเกดิรอยแตกร้าว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-75 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - เกิดรอยแตกรา้ว 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้ว 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้ว 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้ว 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-76 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - เกิดรอยแตกรา้ว 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้วและมกีารซึมผ่าน

ของน้ า 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้วอยา่งเห็นได้ชดั 

 
3 - เกิดรอยแตกรา้ว และเกิดโพรง 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - แตกร้าวถงึเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม 

 
2 - คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุ

หรือโพรงขนาดใหญ่ลึกไมถ่ึงเหล็ก

เสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิมขอบบน 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิมขอบบน 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-78 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย
จุด 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-80 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น
สนิม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-81 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 

 
2 - มีการหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-82 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตมกีารสึกกร่อน มกีารหลุด
แยกออกเป็นเมด็ๆ 

 
2 - มีการกดักร่อนจนเห็นเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมเปน็

สนิม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมเปน็

สนิมหลายจุด 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-83 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมเปน็

บริเวณกว้าง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-84 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย
จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-85 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย
จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนลึกถึงเหล็กเสรมิ

หลายจุด และกะเทาะหลุดล่อนเป็น
บริเวณกว้าง 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-86 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีการหลุดล่อนจนท าใหเ้ห็นแผ่น
รองรับคาน มีการแตกออก 

 
1 - มีรอยแตกรา้วขนาดใหญ่บริเวณรอบ

คานรัดหวัเสาซึ่งอาจพงัเสียหายได้ 

 
0 - พังทลายหรือทรุดตวั 

 
0 - เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ระหวา่งคาน

รัดหัวเสาและแผ่นรองรับคาน ท าให้
ไม่สามารถรับน้ าหนักได ้

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-87 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - เกิดการหลุดแยกกันระหวา่ง
คอนกรีตบริเวณคานรัดหัวเสากับ
แผ่นรองรับคาน ท าให้ไม่สามารถรับ
น้ าหนักได ้

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-88 

 

4.4.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบคานรัดหัวเสา 

 

รูปที่ 4-31 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของคานรัดหัวเสา 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-89 

 

4.5 ค้ ายันตอม่อ (Bracing) 

4.5.1 รูปแบบความเสียหายของค้ ายนัตอม่อ 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสูญเสียหนา้ตัดของเหล็กเสริม(Reduce Cross-Section) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-32 ถึงรูปที่ 4-34 

  

รูปที่ 4-32 มีการสึกกร่อนจนเหน็เหล็กเสริม รูปที่ 4-33 มีการแตกร้าวตามแนวยาว 

 

รูปที่ 4-34 มีการหลุดล่อนจนเหน็เหล็กเสริม 
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4.5.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันตอมอ่ 

ตารางที่ 4-11 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันตอมอ่ 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  
- ผิวด้านหน้าเป็นสนิม ไม่มกีารสูญเสีย
หน้าตัด  ชิ้นส่วนเกิดการเปล่ียนรูปแต่ไม่
มีผลกระทบต่อชิ้นส่วน 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็น
หลุมหรือมีการบวมน้ านูนขึ้น 

- โครงสร้างเหล็ก 

- สลัก/น๊อต ไม่เกิดความเสียหาย - โครงสร้างเหล็ก 
3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

ปานกลาง 
- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และเม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) 

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง  

- 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็น - โครงสร้างเหล็ก 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-91 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
หลุมหรือมีการบวมน้ านูนขึ้น สูญเสีย
หน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วน 
- สลัก/น็อต เกิดความเสียหายหรือสูญ
หายบางส่วนซึง่ไม่มีผลต่อความสามารถ
รับก าลังของชิ้นส่วนเหล็ก 

- โครงสร้างเหล็ก 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm เม็ด
หินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็น
หลุมหรือมีการบวมน้ านูนขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยรา้วบริเวณกวา้ง - โครงสร้างเหล็ก 
- สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วนใน
บริเวณที่เห็นไดช้ัดแต่ไมถ่ึงขั้นรุนแรงที่มี
ผลต่อโครงสร้าง 

- โครงสร้างเหล็ก 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพค้ ายนัตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการ
ทรุดตัวตา่งกันของฐานรากหรือ
โครงสร้างเคลื่อนตัว 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

- สูญเสียหน้าตัดในขั้นรุนแรงมากและมี
ผลต่อการรับก าลังของชิ้นส่วนหรือ
โครงสร้างสะพาน 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยรา้วหรือความเสียหายในชิ้นส่วน
เหล็กหรือรอยเชื่อม 

- โครงสร้างเหล็ก 

- สลัก/น๊อต พังหรือสูญหายจ านวนมาก
และมีผลต่อความสามารถรับก าลังของ
ชิ้นส่วนเหล็ก 

- โครงสร้างเหล็ก 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.5.3 การจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันตอม่อ 

ตารางที่ 4-12 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของค้ ายันตอม่อ 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
4 - พบคราบน้ า 

 
4 - พบคราบน้ า 

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อยและมีคราบ

น้ า 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อน 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อน 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตสึกกร่อน 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อน 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 

 
3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตสึกกร่อนและมีคราบน้ า 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม

เล็กน้อยและมีรอยแตกแบบ Hairline 

 
2 - แตกร้าวเป็นทางยาว 

 
2 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อน และมีรอย

แตกร้าว 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อน และมีรอย
แตกร้าว 

 
2 - แตกร้าวเป็นทางยาว 

 
1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม

หลายจุด และมคีราบน้ า 

 
1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม

หลายจุด และมคีราบน้ า 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-100 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม 

 
1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม

หลายจุด และมคีราบน้ า 

 
1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม

หลายจุด และมคีราบน้ า 

 
1 - แตกร้าว และมีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - แตกร้าว และมีคราบน้ า 

 
0 - โครงสร้างพังไม่สามารถค้ ายันตอม่อ

ได้ 
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4.5.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบค้ ายันตอม่อ 

 

รูปที่ 4-35 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของค้ ายันตอม่อ 
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4.6 เสาตอม่อ (Pier) 

4.6.1 รูปแบบความเสียหายของเสาตอม่อ 

ปัญหาโดยทั่วไปที่พบจากการตรวจสอบตอม่อรมิฝั่ง (Abutments) คือ 

 การเคลื่อนตัวตามแนวดิง่ (Vertical Movement)  

การเคล่ือนตัวตามแนวดิ่ง
สามารถเกิดขึ้นได้ ในรูปแบบของ   
ก า ร ท รุ ด ตั ว เ ส ม อ กั น (Uniform 
Settlement) หรือการทรุดตัวไม่
เท่ากัน (Differential Settlement) 
ก รณี ข อ ง ก า ร ท รุ ด ตั ว เ ส ม อ กั น 
(Uniform Settlement) ของโครงสร้าง
ส่วนล่างทั้งหมดรวมไปถึงตอม่อริมฝ่ัง 
จะมีผลกระทบน้อยบนโครงสร้าง 
หากตรวจพบการทรุดตัวเสมอกัน 
(Uniform Settlement) ประมาณ 30 
เซนติเมตร บนสะพานเล็กๆก็ยังไม่ได้หมายความว่ามันจะมีสภาพท่ีอันตราย 

อย่างไรก็ตามการทรุดตัวไม่
เท่ากัน  (Differential Settlement) 
สามารถก่อให้เกิดสภาพท่ีอันตรายได้
ในสะพาน  การทรุดตัวลักษณะนี้อาจ
ก่อให้ เกิดความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างส่วนล่าง ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ความเสียหายของสะพานมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับความยาวช่วงและชนิด
ของสะพาน  ดังรูปที่ 4-36 บางครั้ง
อาจจะเกิดภายใต้โครงสร้างเดียวกัน 
(Single Substructure Unit) ดังรูปที่ 
4-37 ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเปิด
ออกของรอยต่อเผ่ือขยายระหว่าง ตอม่อริมฝ่ังกับ  ก าแพงหรือบางครั้งจะเป็นสาเหตุของการแตกร้าวหรือ 
Tipping ของตอม่อริมฝ่ังหรือก าแพง 

 

รูปที่ 4-36 การทรุดตวัไม่เทา่กันระหว่างโครงสร้างส่วนล่าง 

 
รูปที่ 4-37 การทรุดตวัไม่เทา่กันภายใต้โครงสร้างส่วนล่างอันเดียว 
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สาเหตุส่วนมากของการเคล่ือนตัวตามแนวดิ่ง คือการวิบัติในการแบกทานของดิน  (Soil Bearing 
Failure) การอัดตัวคายน้ าของดิน  (Consolidation of Soil) การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า  (Scour) และการ
เส่ือมสภาพของฐานรากตอม่อริมน้ า 

 การเคลือ่นตัวดา้นขา้ง (Lateral Movement) 

โครงสร้างที่ใช้กันดิน  (Earth 
Retaining) เช่น  ตอม่อริมฝ่ัง  และ
ก าแพงกันดิน  (Retaining  Walls) 
เป็นโครงสร้ างที่ อ่อนไหวต่อการ
เคล่ือนตัวด้านข้างหรือการเล่ือน ดัง
รูปที่  4-38 การเคล่ือนตัวด้านข้าง
เกิดขึ้นเมื่อมีแรงด้านข้างมากระท าบน
ก าแพงเกินกว่าแรงตามแนวดิ่ง 

สาเหตุโดยทั่วไปของการ
เคลื่อนตัวด้านข้างคือ  Slope Failure, 
การไหลซึมของน้ าในดิน  (Seepage)  
การเปล่ียนแปลงลักษณะของดิน (เช่น Frost Action และ Ice) และระยะเวลาการอัดตัวคายน้ าของดินดั้งเดิม 

 การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า (Scour) 

 การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า 
(Scour) คือ การที่วัสดุถูกกัดเซาะ
ออกไปจากท้องน้ า  เป็นผลของการ
กัดเซาะของน้ าที่ไหลผ่าน ดังรูปที่ 
4-39 ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโพรง
ข้างใต้ของตอม่อริมฝ่ัง โดยการไหล
ของธารน้ าหรือแม่น้ า   

การตรวจสอบการกัดเซาะ
บริเวณท้องน้ าควรรวมไปถึงการหยั่ง 
(Probing) รอบตอม่อริมฝั่งเพื่อดูว่าเกิดโพรงข้างใต้หรือเปล่า 

 การวิบตัิของวัสดุ (Failure of Material) 

ปัญหาโดยปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบตอม่อริมฝ่ัง คือ ความวิบัติของวัสดุก่อสร้าง  

 

 

 

 
รูปที่ 4-38 การเคลื่อนตัวด้านขา้งของตอม่อริมฝั่งเนื่องจาก 

Slope Failure 

 
รูปที่ 4-39 ตอม่อริมฝ่ังซึ่งเกิดการกัดเซาะบริเวณท้องน้ า 
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 การเคลื่อนตัวโดยการหมุน (Rotational Movement) 

 การเคล่ือนตัวโดยการ
หมุน  (Rotational Movement) 
หรือ  Tipping ของโครงสร้าง
ส่วนล่างโดยทั่วๆไป เป็นผลมา
จากความไม่สมดุลของการทรุด
ตัวหรือการเคล่ือนตัวตามขวาง 
ดังรูปที่ 4-40 การตรวจสอบการ
เ ค ล่ื อ น ตั ว โ ด ย ก า ร ห มุ น  
(Rotational Movement) ควรท า
การตรวจสอบที่ชิ้นส่วนเหล่านี้
คือ  ตอม่อกลางน้ า  ตะม่อริมน้ า 
และก าแพง 

สาเหตุส่วนมากของการเคล่ือนตัวโดยการหมุน (Rotational Movement) คือ การกัดเซาะบริเวณ
ท้องน้ า ความอิ่มตัวของดินถม (Saturation of Backfill) การกัดเซาะของดินถม (Erosion of Back Fill) ตาม
ด้านข้างของตะม่อริมน้ าและ การออกแบบท่ีไม่เหมาะสม 

 

ปัญหาโดยทั่วไปที่พบจากการตรวจสอบตอม่อกลางน้ า (Pier and Bents) คือ 

 การเคลื่อนตัวแนวดิง่ (Vertical Movement) 

การทรุดตัวที่แตกต่างกันของตอม่อกลางน้ าเป็นสาเหตุของปัญหาที่รุนแรงในสะพาน  รอยต่อพื้น
สะพานสามารถที่จะอยู่ชิดกนัอย่างสมบูรณ์ท่ีตอมอ่กลางน้ า และอยู่ห่างกันที่ตอม่อริมน้ า การเสื่อมสภาพ เช่น 
การหลุดล่อน (Spalling) การแตกร้าว (Cracking) และการโก่ง (Buckling) สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ 

สาเหตุโดยทั่วไปของการเคล่ือนตัวตามแนวดิ่งคือ Soil Bearing Failure, การอัดตัวคายน้ าของดิน 
(Soil Consolidation) การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า (Scour) และการเสื่อมสภาพของวัสดุฐานราก 

 ความวิบตัิของวัสดุ (Failure of Material) 

การตรวจสอบความเสียหายของคอนกรีตและ Stone Masonry ใน Piers และ Bents  

 การเคลื่อนตัวโดยการหมุน และการเคลื่อนตัวดา้นขา้ง(Rotational Movement and Lateral 
Movement) 

การเคล่ือนตัวโดยการหมุน  (Rotational Movement) หรือ  Tipping และ  การเคล่ือนตัวด้านข้าง
(Lateral Movement) ของตอม่อกลางน้ า บางทีจะเป็นสาเหตุของการทรุดตัวที่ไม่สมมาตรหรือแรงตาม
แนวแกนมากเกินไป เช่นการเกิดแผ่นดินไหว 

 

รูปที่ 4-40 การเคลื่อนตัวจากการหมุนของตอมอ่ริมฝ่ัง 
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การตรวจสอบการเคลื่อนตัวตามขวางควรท าการตรวจสอบโดยการตรวจ แนวตามระยะยาวของราว
กันตก (Railing) หรือ ขอบกัน (Barrier) ของสะพาน 

 การตรวจสอบความวิบัติของ Dolphins และ Fenders 

สภาพของ  Dolphins หรือ  Fenders ควรถูกตรวจสอบในวิธีการคล้ายกับการตรวจสอบชิ้นส่วน
โครงสร้างหลักส่วนล่างในชิ้นส่วน  คอนกรีตป้องกันตอม่อ (Concrete Pier Protection) เช็คการหลุดลอกและ
การแตกร้าวของคอนกรีตหรือการกัดกร่อนของเหล็กเสริม  Investigate for Hour-Glass Shaping ของเสาเข็ม
ที่ระดับน้ าและเช็คความเสียหายของโครงสร้างที่มีสาเหตุมาจากการจราจรทางน้ า  (0.6 เมตร) ให้ระมัดระวัง
การกัดกร่อนที่รุนแรง พิจารณาส่วนประกอบเหล็กอื่นๆทั้งหมดเพื่อหาการกัดกร่อนและเช็คความเสียหายของ
โครงสร้าง 

 การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า (Scour) 

 การกัดเซาะบริเวณท้องน้ า  เป็น
การเอาวัสดุออกจากพื้นท้องน้ าซึ่งเป็นผล
การกัดเซาะของน้ าที่ไหลผ่าน การกัดเซาะ
บริเวณท้องน้ ารอบๆ ตอม่อกลางน้ าเป็น
สาเหตุท าให้สะพานพังทลายในหลายๆ 
ครั้ง ดังรูปที่ 4-41 

 

 

 

 

ในชิ้นส่วนการป้องกันตอม่อกลางน้ าไม่ให้ดูที่ส่วนบนระหว่างระดับน้ าสูงสุดและระดับโคลนเพื่อดู  
Marine Borers Caddisflies การผุและเช็คความเสียหายของโครงสร้าง 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดออกเป็นเมด็ๆ (Pop-Out) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-42 ถึงรูปที่ 4-47 

 
รูปที่ 4-41 แสดงการกัดเซาะบริเวณท้องน้ า 
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รูปที่ 4-42 การกดักร่อนและการทับถมของเศษอิฐ 

ที่ตอม่อกลางน้ า 
รูปที่ 4-43 แสดงความเสียหายตอม่อกลางน้ า 

  

รูปที่ 4-44 ความเสียหายบริเวณเสาตอม่อสะพานท่ี
คอนกรีตกะเทาะออกจนสามารถเห็นเหล็กเสริมได้ 

รูปที่ 4-45 ผิวตอม่อเป็นโพรงและเมื่อปะทะกับ
กระแสน้ าท าให้เกดิความเสียหายมากขึ้นจนมองเห็น

เหล็กเสริม 

  
รูปที่ 4-46 การหลุดล่อนของคอนกรีตบริเวณโคนตอม่อ รูปที่ 4-47 การแตกร้าวชว่งกลางความยาวเสาตอม่อ 
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4.6.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของเสาตอม่อ 

ตารางที่ 4-13 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของเสาตอม่อ 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  
- เสาบางส่วนเอยีงหรือเยื้องศูนย์ - 
- ผิวด้านหน้าเป็นสนิม ไม่มกีารสูญเสียหน้า
ตัด  ชิ้นส่วนเกิดการเปล่ียนรูปแตไ่ม่มี
ผลกระทบต่อชิ้นส่วน 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม
หรือมีการบวมน้ านูนขึ้น 

- โครงสร้างเหล็ก 

- สลัก/น๊อต ไม่เกิดความเสียหาย - โครงสร้างเหล็ก 
3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน

กลาง 
- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และเห็นเมด็หิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 
(อาจมีสนิมเหล็ก) 

- 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- เสามากกว่าครึ่งเอยีงหรือเยื้องศนูย์ 
- เสาเยือ้งศูนย์เล็กน้อย เนื่องจากแรง
กระแทก/ แรงดันดิน /การเคล่ือนตัวของ
ฐานราก หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

- 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม
หรือมีการบวมน้ านูนขึ้น สูญเสียหน้าตัด
ของชิ้นส่วนบางส่วน 

- โครงสร้างเหล็ก 

- สลัก/น็อต เกิดความเสียหายหรือสูญหาย
บางส่วนซึ่งไม่มีผลต่อความสามารถรับ
ก าลังของชิ้นส่วนเหล็ก 

- โครงสร้างเหล็ก 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm เม็ด
หินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อน
ตัว 
- เสาเยือ้งศูนย์หรือโครงสร้างเสียหาย
เนื่องจากแรงกระแทก /แรงดันดิน /การ
เคลื่อนตัวของฐานราก หรือการกอ่สร้างที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

- 
 

- เสาตอม่อชะลูดเนื่องจากท้องคลองถูกกัด
เซาะ 

 

- ตอม่อริมตล่ิงอยู่ในสภาพท่ีไมม่ั่นคง 
เนื่องจากลาดป้องกันคอสะพานทรุดตัว
หรือถูกกัดเซาะรุนแรง 

 

- เกิดรอยบุม๋หรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม
หรือมีการบวมน้ านูนขึ้นเป็นบริเวณกว้าง 

- โครงสร้างเหล็ก 

- เกิดรอยรา้วบริเวณกวา้ง - โครงสร้างเหล็ก 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วนใน
บริเวณที่เห็นไดช้ัดแต่ไมถ่ึงขั้นรุนแรงที่มี
ผลต่อโครงสร้าง 

- โครงสร้างเหล็ก 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการ
ทรุดตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 
- โครงสร้างเสียหายรุนแรงหรือวิบตัิจากแรง
กระแทก แรงดันดินหรือการเคลื่อนตัวของ
ฐานราก 

- 
 

- เสาตอม่อแตกรา้วจากความชะลดู
เนื่องจากท้องคลองถูกกดัเซาะ 
- ตอม่อริมตล่ิงแตกรา้วเนื่องจากลาด
ป้องกันคอสะพานทรุดตวัหรือถูกกัดเซาะ
รุนแรง 

- 

ต่อการรับก าลังของชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง
สะพาน 

- 

- เกิดรอยรา้วหรือความเสียหายในชิ้นส่วน

เหล็กหรือรอยเชื่อม 

- โครงสร้างเหล็ก 

- สลัก/น๊อตพังหรือสูญหายจ านวนมากและ

มีผลต่อความสามารถรับก าลังของชิ้นส่วน

เหล็ก 

- โครงสร้างเหล็ก 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาตอม่อ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- สูญเสียหน้าตัดในขั้นรุนแรงมากและมีผล - โครงสร้างเหล็ก 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.6.3 การจัดล าดับความเสียหายของเสาตอมอ่ 

ตารางที่ 4-14 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของเสาตอม่อ 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 
 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - มีคราบน้ าและสึกกร่อนเล็กน้อย  

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย (ลึกไม่

ถึงเหล็กเสริม) 

 
4 - ผิวสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - สึกกร่อน หลุดล่อน หรือเป็นรังผ้ึง   

(Honeycomb) เป็นบริเวณแคบ 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - เกิดรอยแตกรา้วในแนวราบด้านล่าง
ของเสาตอม่อ 

 
3 - รอยแตกที่บริเวณหัวเสาของตอมอ่  

 
3 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม

เล็กน้อย 

 
3 - รอยแตกแบบ Hairline 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-114 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - ผิวคอนกรีต หรือถูกกัดเซาะปาน
กลาง 

 
3 - คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุ

หรือโพรงขนาดใหญ่ลึกไมถ่ึงเหล็ก
เสริม 

 
3 - สึกกร่อน หลุดล่อน หรือเป็นรังผึ้ง 

(Honeycomb) เป็นบริเวณกวา้ง แต่
ไม่เห็นเหล็กเสริม 
 

 
3 - มีการบ่ินและ หลุดล่อน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-115 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - เกิดรอยรา้ว 

 
3 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน

ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังโครงสร้าง 

 
2 - รอยแตกขนาดใหญ่ และกะเทาะ

หลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมหลาย

จุด 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-116 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
2 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

รุนแรง ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 
มิลลิเมตร เมด็หินหลุดล่อน 

 
2 - รอยแตกขนาดกลาง (อาจเกิดพร้อม

ขี้เกลือ/คราบน้ า หรือสนิม) 

 
2 - โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุด

ตัวตา่งกันของฐานราก หรือ
โครงสร้างเคลื่อนตัว เสาเยื้องศูนย์ 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - สึกกร่อน หลุดล่อน หรือเป็นรังผึ้ง 
(Honeycomb) จนเห็นเหล็กเสรมิ
มาก 

 

 
2 - มีการหลุดล่อนและกดักร่อนบาง

บริเวณ 

 
1 - รอยแตกขนาดใหญ่ (อาจเกิดขึ้น

พร้อมขี้เกลือ คราบน้ า หรือสนิม) 
รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็
เสริมเป็นสนิม ความกวา้งมากกวา่ 
4.8 มม. 

 
1 - เสาแตกหักถงึเหล็กเสริม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เสาแตกหักถงึเหล็กเสริม 

 
1 - เสาแตกหักถงึเหล็กเสริม 

 
1 - เสาแตกหักถงึเหล็กเสริม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - รอยแตกร้าวขนาดใหญ ่

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม  

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม และรอยแตกเนื่องจากการทรุด
ตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น
สนิม  

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนรุนแรงมาก

จนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - สึกกร่อน หลุดล่อน หรือเป็นรังผึ้ง 

(Honeycomb) จนเห็นเหล็กเสรมิ
เป็นบริเวณกวา้ง และพื้นที่หน้าตดั
ของเสาหายไปมาก 
 

 
1 - มีเสาในตับเอยีงและแตกร้าว

เนื่องจากแรงดันดา้นข้าง 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจาก
การทรุดตวัตา่งกันของฐานราก 
โครงสร้างเสียหายรุนแรงหรือวิบัติ  

 
1 - เสาตอม่อแตกรา้วจากความชะลดู

เนื่องจากท้องคลองถูกกดัเซาะ เสา
ตอม่อริมตล่ิงแตกรา้วเนื่องจากลาด
ป้องกันคอสะพานทรุดตวัหรือถูกกัด
เซาะรุนแรง 

 
1 - รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือน หรือแรง

ดัด 

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

รุนแรงมาก 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็ก
เสริมหลายจดุ หรือเป็นบริเวณกวา้ง 

 
1 - มีรอยแตกรา้วในแนวดิ่งทีฐ่านของ

ตอม่อ 

 
1 - มีการสูญเสียหนา้ตดัจากการกัด

กร่อน มองเห็นเหล็กเสริม มีโพรง
และเหล็กเสริมเสริมเป็นสนิม 

 
0 - โครงสร้างวิบัติจนไม่สามารถใช้การ

ได้ 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-124 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - เสาตอม่อหกัเสียหายรุนแรง 

 
0 - เสาตอม่อหกัเสียหายรุนแรง 

 
0 - เสาตอม่อเสียหายรุนแรงถงึเหล็ก

เสริมขนาดใหญ ่

 
0 - เสาตอม่อเสียหายรุนแรงถงึเหล็ก

เสริมขนาดใหญ ่
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - เสาตอม่อหกัเสียหายรุนแรง 

 
0 - เสาตอม่อเอียง 

 
0 - เสาตอม่อหกัและเอยีง 

 
0 - เสาตอม่อเอียง และเยื้องศูนย ์
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - โครงสร้างได้รับความเสียหาย ไม่
สามารถใชง้านได ้
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-127 

 

4.6.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบเสาตอม่อ 

 

รูปที่ 4-48 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของเสาตอม่อ 
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คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-128 

 

4.7 ก าแพงตอม่อ (Pier Wall) 

4.7.1 รูปแบบความเสียหายของก าแพงตอมอ่ 

 การเกิดรอยขีเ้กลือ (Efflorescence) 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดเซาะ (Scaling) 

 การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ (Delamination) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-49 และรูปที่ 4-50 

  

รูปที่ 4-49 แตกร้าวตามแนวเหล็กเสริม รูปที่ 4-50 มีการหลุดล่อนจนเหน็เหล็กเสริม 
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4.7.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของก าแพงตอมอ่ 

ตารางที่ 4-15 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของก าแพงตอม่อ  

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพก าแพงตอมอ่ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดี - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และเห็นเมด็หิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 
(อาจมีสนิมเหล็ก) 

- 

- เสาเยือ้งศูนย์เล็กน้อย เนื่องจากแรง
กระแทก/ แรงดันดิน /การเคล่ือนตัวของ
ฐานราก หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพก าแพงตอมอ่ 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อน
ตัว 
- เสาเยือ้งศูนย์หรือโครงสร้างเสียหาย
เนื่องจากแรงกระแทก /แรงดันดิน /การ
เคลื่อนตัวของฐานราก หรือการกอ่สร้างที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

1 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC) 

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการ
ทรุดตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 
- โครงสร้างเสียหายรุนแรงหรือวิบตัิจาก
แรงกระแทก แรงดันดินหรือการเคลื่อนตัว
ของฐานราก 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

0 ช ารุดมาก - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 
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4.7.3 การจัดล าดับความเสียหายของก าแพงตอม่อ 

ตารางที่ 4-16 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของก าแพงตอม่อ 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
4 - มีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย และมีคราบ
น้ า 

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย  

 
4 - คอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย และมีคราบ

น้ า 

 
3 - โพรงขนาดเล็กหลายจดุลึกไม่ถงึเหล็ก

เสริม เกิดจากการจี้คอนกรตีระหว่างการ

ก่อสร้างไม่ด ี

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-133 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตสึกกร่อน และมีรอยแตกร้าว
เล็กน้อย 

 
3 - มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย และคราบน้ า 

 
3 - มีรอยแตกร้าวตามแนวยาว 

 
2 - มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย และมีคราบน้ า 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตสึกกร่อนและแตกรา้วเล็กน้อย 

 
2 - คอนกรีตสึกกร่อนและแตกรา้วเล็กน้อย 

 
2 - คอนกรีตสึกกร่อน หลุดล่อน มีคราบน้ า

และมีรอยแตกรา้วหลายแห่ง 

 
2 - คอนกรีตสึกกร่อน มีคราบน้ าและ

แตกร้าวเล็กน้อย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตสึกกร่อน และแตกร้าวเล็กน้อย 

 
2 - แตกร้าวตามแนวเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริมที่เป็นสนิม 

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเห็นเหล็กเสริมที่เป็น

สนิม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเห็นเหล็กเสริมที่เป็น
สนิม 

 
1 - แตกร้าวเห็นเหล็กเสริมทีเ่ป็นสนิม 

 
0 - พังทลาย 

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 
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4.7.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบก าแพงตอมอ่ 

 

รูปที่ 4-51 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของก าแพงตอม่อ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-138 

 

4.8 ฐานราก (Footing) 

4.8.1 รูปแบบความเสียหายของฐานราก 

 การเคลื่อนที่(Displacement) 

 การเซาะของดินบริเวณฐานราก(Scour) 

 การทรุดตวั(Settlement) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-52 และรูปที่ 4-53 

  

รูปที่ 4-52 เกิดการกดัเซาะของดนิบริเวณฐานราก รูปที่ 4-53 เกิดการทรุดตัวของฐานราก 

 

4.8.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของฐานราก 

ตารางที่ 4-17 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของฐานราก 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพฐานราก 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพฐานราก 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน

กลาง 
- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 
(อาจมีสนิมเหล็ก) 

- 

- การเคลื่อนตัวของฐานราก - 
- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานราก
เล็กน้อย 

- 
 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อน
ตัว 

-  
 

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก /
แรงดันดิน /การเคลื่อนตวัของฐานราก 
หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพฐานราก 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

รุนแรงมาก 
- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้
เกลือ คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการ
ทรุดตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้าง
เคลื่อนตัว 
- โครงสร้างเสียหายรุนแรงหรือวิบตัิจาก
แรงกระแทก แรงดันดินหรือการเคลื่อนตัว
ของฐานราก 

-  
 

- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานราก
มาก จนท าใหเ้สาเข็มเสียหาย/แตกหัก 

- 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบ
โครงสร้างทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 
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4.8.3 การจัดล าดับความเสียหายของฐานราก 

ตารางที่ 4-18 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของฐานราก 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - ผิวสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของฐานราก 

หรือ 

- ต่ ากว่ารอยต่อระหวา่งเสาตอม่อและ
เสาเขม็เล็กน้อย 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - รอยแตกร้าวที่เสาเขม็ กวา้ง 0.9 mm 

 
2 - คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนจนเหน็

เหล็กเสริม 

 
2 - ผิวสึกกร่อนรุนแรง 

 
2 - ผิวสึกกร่อนเห็นเหล็กเสริม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวสึกกร่อนเห็นเหล็กเสริม 

 
2 - ผิวสึกกร่อนเห็นเหล็กเสริม 

 
2 - สึกกร่อนรุนแรง 

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนรุนแรงเห็นเหล็ก

เสริม 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนรุนแรงเห็นเหล็ก
เสริม 

 
1 - มีการทรุดตัวมาก สามารถเห็นได้

ชัดเจน 

 

 
1 - มีการทรุดตัวมาก สามารถเห็นได้

ชัดเจน 

 

 
0 - พังทลายจากน้ ากัดเซาะเนื่องจาก

พาย ุ
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4.8.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบฐานราก 

 

รูปที่ 4-54 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของฐานราก 
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4.9 เสาเข็ม (Pile) 

4.9.1 รูปแบบความเสียหายของเสาเข็ม 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 

 การทรุดตวั (Settlement) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกหรอของพื้นผิว (Wear) 

 การหลุดเซาะ (Scaling) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 รอยแตก (Crack) 

 

4.9.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของเสาเข็ม 

ตารางที่ 4-19 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของเสาเขม็ 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาเข็ม 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิว

หิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC) และ 

<0.10 mm ส าหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC) 

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่เห็น
เม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือ
โพรงขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลาย
จุดหรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-147 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาเข็ม 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) 
บริเวณกว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (คราบน้ า และ/หรือ 
สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC) 
และ 0.10-0.23 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิว
เหล็กเสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ใน
ต าแหน่งที่ไมม่ีผลต่อก าลังของโครงสร้าง  

- 

- การเคลื่อนตัวของฐานราก - 
- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานราก
เล็กน้อย 

- 
 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm เม็ด
หินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (คราบน้ า และ/หรือ 
สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC) 
และ 0.25-0.76 mm ส าหรับ
คอนกรีตอัดแรง (PC) 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ
รุนแรงมาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(คราบน้ า และ/หรือ 
สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริม
เป็นสนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC) และ 
>0.76 mm PC ส าหรับคอนกรีต
อัดแรง 

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของ
โครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานราก
มาก จนท าใหเ้สาเข็มเสียหาย/แตกหัก 

- 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-148 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเสาเข็ม 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องท าการเสริม

เสาเขม็ใหมแ่ละก่อสร้างใหม ่
- 

 

4.9.3 การจัดล าดับความเสียหายของเสาเข็ม 

ตารางที่ 4-20 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของเสาเข็ม 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 

 

- ผิวสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
3 - เสาเขม็ชะลูด เสาเขม็สึกกร่อนจน

เห็นผิวหิน 

 

 
1 - มีคราบน้ า เสาเข็มเอยีงและถูกกดั

เซาะ 

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-149 

 

4.9.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบเสาเข็ม 

 

รูปที่ 4-55 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของเสาเข็ม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-150 

 

4.10 หูช้าง (Wing Wall) 

4.10.1 รูปแบบความเสียหายของหชูา้ง 

 การเกิดรูพรุนเหมือนรงัผ้ึง (Honeycombing) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดเซาะ (Scaling) 

 การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ (Delamination) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-56 ถึงรูปที่ 4-58 

  

รูปที่ 4-56 มีการแตกร้าวตามแนวยาว รูปที่ 4-57 มีการหลุดเซาะ 

 

รูปที่ 4-58 เกิดการหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-151 

 

4.10.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของหชู้าง 

ตารางที่ 4-21 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของหูชา้ง 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพหชู้าง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น

ผิวหิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่
เห็นเม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือโพรง
ขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจดุ
หรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) บริเวณ
กว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิวเหล็ก
เสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่งที่
ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมีสนิม
เหล็ก) 

- 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-152 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพหชู้าง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง

มาก 
- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 

mm เมด็หินหลุดล่อนเป็นหลุม
ลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริมเป็น
สนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
-  ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบโครงสร้าง
ทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.10.3 การจัดล าดับความเสียหายของหูช้าง 

ตารางที่ 4-22 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของหูช้าง 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-153 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-154 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - เกิดรอยรา้ว 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-155 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
3 - มีรอยแตกร้าวเป็นทางยาว 

 
3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-156 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
3 - กะเทาะหลุดลอ่น และมีแตกรา้ว

เล็กน้อย 

 
2 - แตกร้าวเป็นทางยาว 

 
2 - แตกร้าวเป็นทางยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-157 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - แตกร้าวเป็นทางยาว 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม 

 
0 - โครงสร้างได้รับความเสียหาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-158 

 

4.10.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบหูช้าง 

 

รูปที่ 4-59 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของหชู้าง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-159 

 

4.11 เชิงลาดสะพาน (Approach) 

4.11.1 รูปแบบความเสียหายของเชิงลาดสะพาน 

 การทรุดตวั (Settlement) 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกหรอของพื้นผิว (Wear) 

 การหลุดเซาะ (Scaling) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 การหลุดออกเป็นเมด็ๆ (Pop-Out) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-60 และรูปที่ 4-61 

  

รูปที่ 4-60 มีการแตกร้าวตามแนวยาว รูปที่ 4-61 มีการทรุดตัว 

 

4.11.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของเชิงลาดสะพาน 

ตารางที่ 4-23 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของเชิงลาดสะพาน 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเชิงลาดสะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น

ผิวหิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเชิงลาดสะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่
เห็นเม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือโพรง
ขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจดุ
หรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) บริเวณ
กว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก  - ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  
- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่งที่
ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมีสนิม
เหล็ก) 

- 

- มีการทรุดตัวบริเวณรอยต่อที่พื้นสะพาน
เล็กน้อย (Abutment) 

 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง   
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
โครงสร้างเคลื่อนตัว 
- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก /
แรงดันดิน หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน 

-  

- มีการทรุดตัวบริเวณรอยต่อที่พื้นสะพานมาก - 
1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อน - ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 

เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพเชิงลาดสะพาน 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 
- รอยแตกขนาดใหญ ่ 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริมเป็น
สนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันหรือโครงสร้างเคลื่อนตวั 
- โครงสรา้งเสียหายรุนแรงหรือวิบตัิจากแรงดัน
ดิน 

-  
 

- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานรากมาก 
จนท าใหเ้สาเข็มเสียหาย/แตกหัก 

 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบโครงสร้าง
ทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.11.3 การจัดล าดับความเสียหายของเชิงลาดสะพาน 

ตารางที่ 4-24 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของเชงิลาดสะพาน 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - มีรอยแตกรา้วแบบจระเข ้
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีการทรุดตัว 

 
2 - มีการทรุดตัวและมีรอยแตกตามแนว

ขวางของสะพาน 

 
1 - มีรอยแตกตามแนวขาวงของสะพาน

ซึ่งอาจแยกออกจากกันได ้

 
0 - เชิงลาดสะพานพงัเสียหาย 
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4.11.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบเชงิลาดสะพาน 

 

รูปที่ 4-62 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของเชงิลาดสะพาน 
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4.12 แผ่นรองรับคาน (Bearing) 

4.12.1 รูปแบบความเสียหายของแผ่นรองรับคาน 

  การตรวจสอบรอยแตกรา้วที่ผิว  

ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบสภาพของอันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของแผ่นรองรับคาน โดยผู้
ตรวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบว่าแผ่นรองรับคาน มีรอยร้าว รอยแตก หรือฉีกขาดจนอยู่ในสภาพที่ไม่
สามารถใช้งานได้หรือไม่  

  การเลื่อนหลุดของแผ่นรองรับคาน 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องมา จากพื้นสะพานมีการยืดหดตัวตามอุณหภูมิที่แปรเปล่ียนในแต่ละช่วงเวลา
ของวัน การมีสารประกอบประเภท WAX ในเนื้อยางมากเกินไป หรือแผ่นรองรับคาน มีความหนาไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 4-63 จึงต้องท าการส ารวจลักษณะ และต าแหน่งของแผ่นรองรับคาน โดยการตรวจวัด
ต าแหน่งการเลื่อนไถล และวัดค่าความหนาของแผ่นยาง 

 

 การตรวจสอบการหมุน  

ผู้ตรวจสอบจะท าการตรวจวัดความสูงของแผ่นรองรับคาน ที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของแผ่น
รองรับคาน ซึ่งถ้าตรวจสอบพบว่าค่าความสูงของด้านหน้าและด้านหลังมีค่าแตกต่างกัน ดังรูปที่ 4-64 นั้น
หมายความว่าบริเวณจุดรองรับโครงสร้างคานสะพานมีการหมุนเกิดขึ้น 

 
รูปที่ 4-63 การเลื่อนหลุดระหว่างแผ่นยางรองคอสะพาน 

H1
H2

 
รูปที่ 4-64 การยุบตัวไม่ได้ระดับของแผ่นรองรับคาน 
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 การฉีกขาด  

การฉีกขาดจะรุนแรงหรือไม่นั้นจะได้จากการวัดขนาดที่ใหญ่ท่ีสุดของการฉีกขาด 

 

 การเสียรูปภายใต้แรงเฉือน  

การโย้ตวัไปตามแนวแกนสะพาน หรือลักษณะที่ตั้งฉากกับแนวแกนดังรูปที่ 4-65 

 

 การแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก  

สังเกตรอยแยกทีเ่ป็นแนวยาวระหว่างยางและแผ่นเหล็กซึ่งเมื่อระยะเวลานานแผ่นยางจะมกีารหดตัว
ลงจึงท าใหเ้กิดรอยแยกระหว่างรอยต่อซึง่ส่งผลให้เกิดช่องวา่ง ดังรูปที่ 4-66 

 

แผ่นรองรับคานเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง  ในการถ่ายน้ าหนักที่
กระท าต่อโครงสร้างส่วนบน รวมถึงการหดตัวและขยายตัวเนื่องจากแรงกระท าต่างๆรวมถึงอุณหภูมิ  จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาความเสียหายอย่างละเอียด โดยตรวจสอบการเสียรูป การเส่ือมสภาพของวัสดุและการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน
ของแผ่นรองรับคาน โดยแสดงการตรวจสอบและลักษณะสภาพของแผ่นรองรับดังรูปที่ 4-67 ถึงรูปที่ 4-69 

Beam Beam

Support Support

T

25% T Max.
 

รูปที่ 4-65 ลักษณะการเสียรูปของแผ่นรองรับคานสะพานภายใตแ้รงเฉือน 

 

รูปที่ 4-66 การแยกตวัระหวา่งแผ่นรองรับคานและแผ่นเหล็ก 
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รูปที่ 4-67 รายการการตรวจสอบ แผ่นรองรับคาน แบบยืดหด 

  

รูปที่ 4-68 รูปแสดงสภาพของแผ่นรองรับคาน รูปที่ 4-69 รูปแสดงลักษณะแผ่นรองรับคาน 

 

4.12.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของแผ่นรองรับคาน 

ตารางที่ 4-25 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของแผ่นรองรับคาน 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพแผ่นรองรับ 

5 ดีมาก - สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ - มีการสะสมของเศษวัสดใุนบริเวณแผ่นรองรับคาน 
3 พอใช ้ - มีการโยเ้อียงไมเ่กิน 25% ของความหนาของฐานรอง 

- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันไมเ่กิน 1/10 ของความหนา 
- มีการเล่ือนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของ
แผ่นยางรองคอสะพาน 
- มีความสกปรก แต่ไม่พบความเสียหายแผ่น 

2 ช ารุด - มีการโยเ้อียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง 
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ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพแผ่นรองรับ 

- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา 
- มีการเล่ือนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึง่ของความหนา
ของแผ่นยางรองคอสะพาน 

- พบการปริแตกที่ผิวแต่ไม่พบรอยฉีกขาด 
- ไม่พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก 
-  มีความสกปรก และพบความเสียหาย 

1 วิกฤต - มีการโยเ้อียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง 
- มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันเกนิ 1/10 ของความหนา 
- มีการเล่ือนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหน่ึงของความหนาของ
แผ่นยางรองคอสะพาน 

- พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ ่
- พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่นเหล็ก 

0 วิบัต ิ - ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใช้งานได้ 

 

4.12.3 การจัดล าดับความเสียหายของแผ่นรองรับคาน 

ตารางที่ 4-26 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของแผ่นรองรบัคาน 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย แผ่น
รองรับคานอยูใ่นต าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ไม่มีการปูดนูน และมีสภาพดีเหมือน
ใหม ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-168 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - อยู่ในสภาพดี (Elastomeric 

Bearing) 

 
5 - อยู่ในสภาพดี (Metal Bearing) 

 
5 - อยู่ในสภาพดี (Metal Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-169 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - อยู่ในสภาพดี
(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
5 - อยู่ในสภาพดี

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
4 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานไม่

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
4 - มีสิ่งสกปรกเล็กน้อย (Elastomeric 

Bearing) 
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ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - พบการปริแตกที่ผิวแต่ไม่พบรอยฉีก
ขาด 

 
4 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานไม่

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
4 - มีการกดักร่อนเล็กน้อยบริเวณขอบ

(Metal Bearing) 

 
4 - สลัก/น๊อตหลวม 

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-171 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - มีการกดักร่อนที่ผิว 
(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
4 - ผิวของที่รองรับมกีารกัดกร่อน

เล็กน้อย (Metal Bearing) 

 
3 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานไม่

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
3 - มีรอยร้าวและหลุดล่อน

(Elastomeric Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-172 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีความสกปรก แต่ไม่พบความ
เสียหาย 

 
3 - ความหนาลดลงจากเดิม 

 

 
3 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานไม่

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

- มีความสกปรก แต่ไม่พบความ
เสียหาย 

 
3 - มีการกดักร่อน เป็นสนิมเล็กน้อย

(Metal Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-173 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีการกดักร่อน เป็นสนิมและมีสิง่
สกปรกเล็กน้อย (Metal Bearing) 

 
3 - มีการซึมของแผ่นยางเล็กน้อย 

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
3 - มีการซึมของแผ่นยาง 

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
2 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคาน เกิน

ครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-174 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ความหนาลดลงจากเดิมมาก 

 
2 - มีการเล่ือนหลุดของแผ่นรองรับคาน 

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
2 - มีรอยแตกและปูดนูน (Elastomeric 

Bearing) 

 
2 - มีรอยแตกและปูดนูน (Elastomeric 

Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-175 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - มีการปูดนูน (Elastomeric Bearing) 

 
2 - มีสิ่งเขา้ไปขัดขวางการท างานของ

แผ่นรองรับไม่ให้สามารถยดืออกได้ 
(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
2 - รอยเชื่อมต่อแตกหัก 

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
1 - มีการเสียรูปจากแรงเฉือน

(Elastomeric Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-176 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - พบการแยกตัวระหว่างยางและแผ่น
เหล็ก 

 
1 - มีการเล่ือนตัวของแผ่นรองรับคาน 

เกินครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
1 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานเกนิ

ครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
1 - การยุบตวัไม่ได้ระดับต่างกันเกิน 

1/10 ของความหนา 
- มีความสกปรกมาก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-177 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีการเล่ือนของแผ่นรองรับคานเกนิ
ครึ่งหน่ึงของความหนาของแผ่น
รองรับคาน 

 
1 - เกิดความเสียหายที่รอยต่อเชื่อม 

(Enclosed/Concealed Bearing) 

 
1 - มีช่องว่างระหวา่งแผ่นรองรับที่มาก

เกิน (Enclosed/Concealed 
Bearing) 

 
1 - แผ่นเหล็กมีรอยบุ๋ม มกีารกดักร่อน

เป็นหลุม (Metal Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-178 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีสิ่งสกปรกขัดขวางการท างานของ
แผ่นรองรับ (Metal Bearing) 

 
0 

  

- มีการเสียรูป เส่ือมสภาพ 
(Elastomeric Bearing) 

 
0 - แผ่นรองรับเสียหาย (Metal 

Bearing) 

 
0 - แผ่นรองรับเสียหาย (Metal 

Bearing) 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-179 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - แผ่นรองรับเสียหายจากการกัดกร่อน 
(Metal Bearing) 

 
0 - แผ่นรองรับเสียหายจากการกัดกร่อน

(Metal Bearing) 

 
0 - แผ่นรองเสียหาย หลุดออก มีน้ าซึม

ผ่าน (Enclosed/Concealed 
Bearing) 

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-180 

 

4.12.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบแผ่นรองรับคาน 

 

รูปที่ 4-70 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของแผน่รองรับคาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-181 

 

4.13 รอยต่อเผื่อการขยาย (Expansion Joint) 

4.13.1 รูปแบบความเสียหายของรอยต่อเผ่ือการขยาย 

หน้าที่หลักของรอยต่อเผ่ือการขยายคือ รองรับการยืดตัวและการหดตัวของพื้น รอยต่อของพื้นสะพานยังเป็น
ส่วนที่ปิดช่องว่างระหว่างส่วนพื้นและก าแพงของตอม่ออีกด้วย นอกจากนี้ รอยต่อของพื้นสะพานนี้ยังช่วยให้การ
เคลื่อนที่จากถนนคอสะพานขึ้นไปสู่พื้น เป็นไปอย่างนุ่มนวล ซึ่งรอยต่อนีจ้ะต้องเป็นส่วนท่ีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
ในพื้นที่ที่ก าหนดให้ โดยรอยต่อเผ่ือขยายจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าการจราจรที่ข้ามสะพานจะมี
สภาพเป็นอย่างไร รอยต่อสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้ 

 รอยต่อแบบหล่อ (Formed Joints) 

 รอยต่อแบบใช้แผ่นเหล็ก (Finger Plate Joints) 

 รอยต่อแบบปิดโดยการเท (Poured Joint Seal) 

 รอยต่อแบบปิดโดยการกด (Compression Seal) 

 รอยต่อแบบปิดและมีโพรง (Cellular Seal) 

 รอยต่อแบบปิดโดยแผ่นเหล็กเล่ือน (Sliding Plate Joint) 

 รอยต่อแบบปิดโดยแผ่นรับความยืดหยุ่นส าเร็จรูป (Prefabricated Elastomeric Seal) 

 รอยต่อแบบปิดโดยหน่วยประกอบยืดหยุ่น (Modular Elastomeric Seal) 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรอยต่อเผ่ือการขยายมีหลายรูปแบบดังนี้ 

 การบิดตวั (Loss of Parallelism) 

 ตัวยดึหลุด (Failure of Anchorages) 

 น้ าขัง (Trapped Water) 

 รอยแตกของโครงสร้างเหล็กรอยต่อ (Crack of Metallic Component) 

 เส่ือมสภาพจากการขึ้นของพชื (Deterioration from Vegetation Growth) 

 อุดตัน (Clog) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-71 ถึงรูปที่ 4-74 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-182 

 

  

รูปที่ 4-71 รอยต่อเผ่ือการขยายตัวมเีศษดินอุดตันท า
ให้พฤตกิรรมไม่เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ 

รูปที่ 4-72 สภาพรอยต่อระหวา่งสะพาน 

  

รูปที่ 4-73 การสะสมของเศษดินบริเวณรอยต่อสะพาน รูปที่ 4-74 สภาพรอยต่อเผ่ือการขยายตัวของสะพาน 

 

4.13.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของรอยต่อเผ่ือการขยาย 

ตารางที่ 4-27 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของรอยต่อเผ่ือการขยาย 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพรอยต่อสะพาน 

5 ดีมาก - สภาพดี ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ - สภาพใช้งานได้ เริม่มีการสะสมของเศษวัสด ุ 

- Joint Filler เริ่มหลุดล่อน (Concrete Joint)  
- พบรอยแตกตามแนวรอยต่อ (Asphaltic Concrete) 

3 พอใช ้ - สภาพใช้งานได้  มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพชืในปริมาณคอ่นข้างมาก  
- Joint Filler หลุดล่อน (Concrete Joint)  
- Metal Plate เริ่มเป็นสนิม เสียรปูหรือโก่งงอเล็กน้อย หลวม  (Metal Joint)  



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-183 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพรอยต่อสะพาน 

- ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนวยาวสะพาน (Asphaltic 
Concrete) 

2 ช ารุด - มีการร่ัวซึม  
- มีเศษวัสดุอดุตัน 
-  มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวชัพืชอยา่งมาก จนท าให้ปลายสะพานเคลื่อนที่ไม่
เป็นอิสระ 

-  พบรอยแตกหรือการหลุดล่อนของคอนกรตีที่อยู่ใกล้เคยีง 
-  Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก หลุดออกเป็นบางส่วน (Metal Joint) 

1 วิกฤต - มีการร่ัวซึม  
- มีรอยแตก ฉีกขาด 
- พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือการหลุดล่อนของคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงเป็นบริเวณ
กว้าง  

-  Metal Plate เสียรูป โก่งงอ แตกหัก หลุดออกเป็นบริเวณกว้าง (Metal Joint)  
0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใช้งานได้ 

 

4.13.3 การจัดล าดับความเสียหายของรอยต่อเผ่ือการขยาย 

ตารางที่ 4-28 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของรอยต่อเผ่ือการขยาย 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 
 

- สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-184 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 
5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 
5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 
5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-185 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - สภาพดีไม่มีความเสียหาย 

 
4 - สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อย

มาก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี ่

 
4 - สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อย

มาก มีเศษฝุ่นอุดตัน ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับขี ่

 
4 - สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อย

มาก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-186 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - พบรอยแตกตามแนวรอยต่อ  
(ส าหรับผิวจราจรแบบ  Asphaltic 
Concrete) 

 
4 - รอยแตกร้าว 

 
4 - เกิดรอยเล่ือนระหวา่งรอยต่อ ท าให้

ระดับต่างกันประมาณ 10 มม. 

 
3 - มีการหลุดล่อนบริเวณรอยต่อท าให้

มีน้ าซมึไปในสะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-187 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - Joint Filler หลุดล่อน และมีเศษวัสดุ 
หรือวัชพืชสะสม (ส าหรับ Concrete 
Joint) 

 
3 - สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อย

กว่าร้อยละ 20 ของพื้นผิว สามารถ
ขับขีย่านพาหนะในอัตราความเรว็
ปกต ิ

 
3 - มีเศษส่ิงสกปรกอดุตันอยู่ระหว่าง

รอยต่อ มีการหลุดล่อนของคอนกรีต 

 
3 - สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อย

กว่าร้อยละ 20 ของพื้นผิว สามารถ
ขับขีย่านพาหนะในอัตราความเรว็
ปกต ิ

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-188 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อย
กว่าร้อยละ 20 ของพื้นผิว สามารถ
ขับขี่ยานพาหนะในอัตราความเรว็
ปกต ิ

 
3 - มีน้ าและความชื้นเข้าไปในบริเวณ

รอยต่อ 

 
3 - วัสดุเคลือบปิดรอยต่อเสยีหายปาน

กลาง 

 
2 - เกิดการหลุดล่อนของคอนกรีต

ด้านข้างของรอยต่อ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-189 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - แผ่นเหล็กหลุดหายไป หรือช ารดุไม่
อยู่ในสภาพใช้งาน (ส าหรับ Metal 
Joint) 

 
2 - สภาพช ารุด มคีวามเสียหายระหว่าง

ร้อยละ 20-50 ของพื้นผิว ต้องขับขี่
ยานพาหนะด้วยความเร็วทีช่้ากวา่
ปกติ เป็นอุปสรรคต่อการจราจร 

 
2 - พบรอยแตกที่คอนกรีตบริเวณปลาย

แผ่นพ้ืน ขนานกับรอยต่อ 
 

 
2 - มีกิ่งไมก้ัดขวางการท างานของ

รอยต่อ  

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-190 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - สภาพช า รุ ด  มี ค ว าม เ สี ยหา ย
ประมาณร้ อยละ  50  ต้ อ งขั บขี่
ยานพาหนะด้วยความเร็วต่ ามาก 
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอุปสรรค
ต่อการจราจร 

 
2 - เกิดเป็นช่องว่าง หรือมีความขรุขระ 

 
2 - มีรอยคราบของวัสดุที่ใชเ้ชื่อม

ระหว่างรอยต่อเปื้อนและไหล
ออกมาจากสะพาน 

 
2 - วัสดุเชือ่มระหวา่งรอยต่อสูญหายท า

ให้มีการซึมผา่นของน้ าไปยังสะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-191 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - มีเศษส่ิงปกปดิรอยต่อท าให้การ
เคลื่อนตัวของรอยต่อไม่สะดวก 

 
1 - มีการหลุดล่อนขนาดใหญแ่ละมีเศษ

ส่ิงสกปรกเขา้ไปอุดตันบริเวณ
รอยต่อ 

 
1 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะ

รุนแรงมาก 

 
1 - เกิดความเสียหายท าให้รอยต่อไม่

สามารถเคลื่อนตวัได้สะดวก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-192 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - สภาพช า รุ ด  มี ค ว าม เ สี ยหา ย
มากกว่ า ร้ อ ยละ  5 0  ต้ อ ง ขั บขี่
ยานพาหนะด้วยความเร็วต่ ามาก 
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอุปสรรค
ต่อการจราจร 

 
1 - เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ หรือมี

ความขรุขระมาก อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการขับขี ่
 

 
1 - มีการหลุดล่อนและสูญเสีย น๊อตที่ใช้

เชื่อมต่อ 

 
1 - วัสดุที่เชื่อระหว่างรอยต่อสูญหาย

มาก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-193 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เกิดการเปล่ียนรูปของรอยต่อ 

 
0 - สภาพช ารุด มคีวามเสียหาย

มากกวา่ร้อยละ 50 ต้องขับขี่
ยานพาหนะด้วยความเร็วต่ ามาก 
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอุปสรรค
ต่อการจราจร 

 
0 - รอยต่อมีความเสียหายมาก 

 
0 - รอยต่อมีความเสียหายมาก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-194 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - รอยต่อมีความเสียหายมาก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-195 

 

4.13.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบรอยต่อเผื่อขยาย 

 

รูปที่ 4-75 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของรอยต่อเผื่อขยาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-196 

 

4.14 ผิวทาง (Wearing Surface) 

4.14.1 รูปแบบความเสียหายของผิวทาง 

 การแยกตัว (Delaminate) 

  การเสียรูปตามร่องล้อ (Wheel Track Rutting) 

  เป็นหลุม (Potholing) 

  รอยแตกตามยาว (Longitudinal Crack) 

  รอยแตกแบบแผนท่ีหรือลายจระเข ้(Map/Alligator Cracks) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-76 ถึงรูปที่ 4-80 

  

รูปที่ 4-76 ลักษณะการสึกร่อนของผิวถนนจนเห็นเม็ด
หินเกิดขึ้นท่ัวสะพาน 

รูปที่ 4-77 การเป็นหลุมจนเห็นเหล็กเสริมของผิวทาง 

  

รูปที่ 4-78 ลักษณะการสึกกร่อนของผิวถนนจนเป็นหลุม
สามารถเห็นเหล็กเสริมได้ 

รูปที่ 4-79 ลักษณะการสึกกร่อนของผิวถนนจนเห็นเม็ด
หินเกิดขึ้นท่ัวสะพาน 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-197 

 

 

รูปที่ 4-80 รูปแสดงรอยแตกแบบจระเข้และความขรุขระของผวิทาง 

 

4.14.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของผิวทาง 

ตารางที่ 4-29 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์ 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพผิวทางแอสฟัลต ์

5 ดีมาก - สภาพดี ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ - สภาพเรียบ มีความเสียหายน้อยมาก 

- ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่สามารถมองเห็นความเสียหาย  และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการขับขี ่

3 พอใช ้ - สภาพพอใช้ มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว 
- ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนวยาวสะพาน 
(รอยต่อของแผ่นพ้ืน) 
- สามารถขับขี่ยานพาหนะดว้ยอตัราความเร็วปกติ 

2 ช ารุด - สภาพช ารุด มคีวามเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ผิว 
- ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเปน็แห่ง ๆ 
- ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน 
- ผิวทางแตกร้าว หรือแตกรา้วเนื่องจากการหดตวั 
- ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ) 
- ต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความเรว็ที่ช้ากวา่ปกติ  เป็นอุปสรรคต่อ
การจราจร 

1 วิกฤต - สภาพช ารุด มคีวามเสียหายระมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว 
- ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการหลุดล่อน แตกร้าว เสียรูปร่าง (ขรุขระ 
เป็นลูกระนาด ร่องล้อ ฯ) อย่างรนุแรงหรือเป็นบริเวณกวา้ง 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-198 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพผิวทางแอสฟัลต ์

- ต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความเรว็ต่ ามาก ต้องใชค้วามระมดัระวงั เป็น
อุปสรรคต่อการจราจร 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องรื้อผิวทางทิง้และปูผิวใหม ่

 

ตารางที่ 4-30 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของผิวทางคอนกรีต 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพของผิวทางคอนกรีต 

5 ดีมาก - สภาพดี ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ - สภาพพอใช้ในเกณฑด์ี คอนกรีตสึกกร่อนหรือหลุดล่อนเพียงเล็กนอ้ย 
3 พอใช ้ - สภาพพอใช้ ช ารุดบ้าง คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถงึผิวเหล็กเสริม 
2 ช ารุด - สภาพช ารุด คอนกรีตเสียหายลึกถึงเหล็กเสริม 
1 วิกฤต - สภาพช ารุด คอนกรีตเสียหายอยา่งรุนแรงลึกถึงเหล็กเสริม หรือความ

เสียหายมีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 
0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบผิวหน้าทิ้งและเทผิวใหม ่

 

4.14.3 การจัดล าดับความเสียหายของผิวทาง 

ตารางที่ 4-31 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของผิวทางคอนกรีต 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-199 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - ผิวคอนกรีตขรุขระเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
4 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-200 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อน เล็กน้อย 

 
3 - รอยแตกตามยาว 

 
3 - พบรอยแตกขนาดเล็กตามแนวยาว

ของสะพาน 

 
3 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนจนเห็นเหล็ก

เสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-201 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - พบรอยแตกขนาดเล็กกระจายเปน็
บริเวณกว้าง 

 

 
3 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อน 

 

 
3 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนจนเป็นหลุม

เห็นเหล็กเสริม 

 
2 - พบรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนว

ขวางของสะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-202 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - พบรอยแตกเป็นบริเวณกวา้ง 

 

 
2 - พบรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวยาว

ของสะพาน 

 

 
2 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนจนเป็นหลุม 

หรือเห็นเหล็กเสริมเป็นบริเวณกวา้ง 

 
2 - กะเทาะหลุดล่อนเห็นเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-203 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนอย่างมาก 
หรืออาจส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การขับขี ่

 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนลึกถึงเหล็กเสรมิ

เป็นบริเวณกวา้ง 

 
1 - กะเทาะหลุดล่อนลึกถึงเหล็กเสรมิ

เป็นบริเวณกวา้ง 

 
1 - เกิดรอยแตกตามแนวยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-204 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - ผิวคอนกรีตหลุดล่อนลึกถงึเหล็ก
เสริมเป็นบริเวณกว้าง 

 
 

ตารางที่ 4-32 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์ 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - ผิวทางเป็นหลุมเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-205 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - ผิวทางมีรอยแตกเป็นทางตามยาว 

 
3 - ผิวทางหลุดล่อน 

 
2 - มีรอยแตกตามแนวยาวตลอด

สะพาน 

 
1 - มีวัสดุของผิวทางหลุดออกมาและ

เป็นคลื่นตามยาว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-206 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีรอยแตกรา้วของผิวทางบริเวณ
กว้าง 

 
0 - ผิวทางได้รับความเสียหายมากจน

ท าให้มีผลกระทบต่อการสัญจรไปมา 

 
0 - ผิวทางได้รับความเสียหายมากจน

ท าให้มีผลกระทบต่อการสัญจรไปมา 

 
 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-207 

 

4.14.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบผิวทาง 

 

รูปที่ 4-81 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของผิวทาง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-208 

 

4.15 แผงกั้นจราจร (Traffic Barrier) 

4.15.1 รูปแบบความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

 รอยแตก (Crack) 

 

4.15.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

ตารางที่ 4-33 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพแผงกั้นจราจร 

5 ดีมาก -  สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็ก 
3 พอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็กจ านวนมาก พบรอยแตกขนาด

เล็ก 
-  สามารถสังเกตเห็นเหล็กเสริมได้ แต่เหล็กเสริมยังอยู่ในสภาพท่ีดี 

2 ช ารุด -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ เหล็กเสริมเป็นสนิม 
-  พบรอยแตกขนาดใหญ่ มีการเอียงตวัเล็กน้อย 

1 วิกฤต -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง เหล็กเสริม
เป็นสนิมอย่างมาก 

-  พบรอยแตกขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก 
-  มีการเอียงตัวจนอาจท าให้โครงสร้างไม่มคีวามมั่นคง 

0 วิบัต ิ -  ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใชง้านได้ 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-209 

 

4.15.3 การจัดล าดับความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

ตารางที่ 4-34 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
4 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย 

 
3 - ผิวคอนกรีตสึกกร่อน และมีรอย

แตกร้าวเห็นเหล็กเสริม 

 

http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/140156/


โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-210 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตมีรอยรา้ว 

 
3 - คอนกรีตหลุดล่อน 

 
2 - มีรอยร้าวจนเห็นเหล็กเสริม 

 
0 - พังทลายจากการถูกชน 

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-211 

 

4.15.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงกั้นจราจร 

 

รูปที่ 4-82 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของแผงกั้นจราจร 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-212 

 

4.16 ราวสะพาน (Railing) 

4.16.1 รูปแบบความเสียหายของราวสะพาน 

ราวสะพานจะท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้รถหลุดออกไปนอกขอบของสะพาน ราวกั้นบนสะพานนี้จะต้องเปล่ียน
ทิศทางของรถที่จะหลุดไปนอกสะพาน ให้กลับเข้ามาทรงตัวอยู่ได้ และไม่เกิดการพลิกคว่ า และไม่ท าให้ราวกั้นบน
สะพานเสียหาย 

 การสึกกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

 รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-83 ถึงรูปที่ 4-85 

  

รูปที่ 4-83 สึกกร่อนจนเห็นเหล็กเสริม รูปที่ 4-84 เสียหายจากการชน 

 

รูปที่ 4-85 เกิดการแตกร้าว 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-213 

 

4.16.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของราวสะพาน 

ตารางที่ 4-35 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของราวสะพาน 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพราวสะพาน 

5 ดีมาก -  สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็ก 
3 พอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็กจ านวนมาก พบรอยแตกขนาด

เล็ก 
-  สามารถสังเกตเห็นเหล็กเสริมได้ แต่เหล็กเสริมยังอยู่ในสภาพท่ีดี 

2 ช ารุด -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ เหล็กเสริมเป็นสนิม 

-  พบรอยแตกขนาดใหญ่ มีการเอียงตวัเล็กน้อย 

1 วิกฤต - พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญเ่ป็นบริเวณกวา้ง เหล็กเสริม
เป็นสนิมอย่างมาก 

-  พบรอยแตกขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก 

-  มีการเอียงตัวจนอาจท าให้โครงสร้างไม่มคีวามมั่นคง 

0 วิบัต ิ - ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใชง้านได้ 

 

4.16.3 การจัดล าดับความเสียหายของราวสะพาน 

ตารางที่ 4-36 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของราวสะพาน 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-214 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - คอนกรีตเสียหายเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-215 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - คอนกรีตเสียหายเล็กน้อย 

 
4 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อน เล็กน้อย 

 

 
4 - สีที่เคลือบเริ่มมกีารหลุดล่อนหรือ

จางลง 

 
4 - สีหลุดล่อนและเกิดการกัดกร่อน

ของน๊อตที่แผ่นเหล็ก 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-216 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - คอนกรีตมกีารหลุดล่อน 

 
3 - คอนกรีตเสียหายไมถ่ึงเหล็กเสริม 

 
3 - คอนกรีตเสียหายไมถ่ึงเหล็กเสริม 

 
3 - มีรอยแตก 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-217 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อน จนเห็นเหล็ก
เสริม 

 

 
3 - น็อตหลวม / หลุด / สูญหาย 

 
3 - คอนกรีตมกีารหลุดล่อนและเปิดออก

เห็นเหล็กเสริม 

 
3 - คอนกรีตมกีารหลุดล่อนและเปิดออก

เห็นเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-218 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตที่ฐานรองรับแตก 

 
3 - มีการถกูชน 

 
2 - มีรอยแยกตัว 

 

 
2 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อน จนเห็นเหล็ก

เสริมเป็นบริเวณกว้าง 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-219 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-220 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-221 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวคอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสรมิ 

 
2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 
2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 
2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-222 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 
2 - เกิดความเสียหายที่น็อตและแผ่น

คอนกรีตรองรับ 

 
2 - น็อตสูญหาย/ไม่อยูใ่นสภาพดีพรอ้ม

ใช้งาน 

 
1 - เสาคอนกรตีหัก 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-223 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เสาคอนกรตีหักและท่อเหล็กงอ/สูญ
หาย 

 
1 - เสาคอนกรตีหักและท่อเหล็กงอ/สูญ

หาย 

 
1 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

 
1 - เสาคอนกรตีกะเทาะเห็นเหล็กเสริม 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-224 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เสาคอนกรตีกะเทาะเห็นเหล็กเสริม 

 
1 - เสาคอนกรตีกะเทาะเห็นเหล็กเสริม 

 
1 - เสาคอนกรตีกะเทาะเห็นเหล็กเสริม 

 
1 - มีรอยแยกตัวขนาดใหญ ่

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-225 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - เกิดการแตกร้าวที่รอยเชื่อมบริเวณ
ฐานและเกิดการกัดกร่อนท่ีน็อต 

 
0 - ราวสะพานทรุดตัว 

 
0 - ราวสะพานทรุดตัว 

 
0 - ราวสะพานทรุดตัว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-226 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - เหล็กราวสะพานฉีกขาด เสียหาย 

 
0 - เหล็กราวสะพานหลุดแยกออกจาก

กัน 

 
0 - เสาคอนกรตีหักพัง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-227 

 

4.16.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบราวสะพาน 

 

รูปที่ 4-86 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของราวสะพาน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-228 

 

4.17 ทางเท้า (Sidewalk) 

4.17.1 รูปแบบความเสียหายของทางเท้า 

 การสึกกร่อน (Abrasion) 

 การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 รอยแตก (Crack) 

 ความเสียหายที่เกิดจากการถูกชน (Collision Damage) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-87 และรูปที่ 4-88 

  

รูปที่ 4-87 มีการหลุดล่อน รูปที่ 4-88 เสียหายจากการชน 

 

4.17.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของทางเท้า 

ตารางที่ 4-37 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของทางเทา้ 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพทางเท้า 

5 ดีมาก -  สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็ก 
3 พอใช ้ -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดเล็กจ านวนมาก พบรอยแตกขนาด

เล็ก 
-  สามารถสังเกตเห็นเหล็กเสริมได้ แต่เหล็กเสริมยังอยู่ในสภาพท่ีดี 

2 ช ารุด -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ เหล็กเสริมเป็นสนิม 
-  พบรอยแตกขนาดใหญ่ มีการเอียงตวัเล็กน้อย 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-229 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพทางเท้า 

1 วิกฤต -  พบการหลุดล่อนหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง เหล็กเสริม
เป็นสนิมอย่างมาก 

-  พบรอยแตกขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก 
-  มีการเอียงตัวจนอาจท าให้โครงสร้างไม่มคีวามมั่นคง 

0 วิบัต ิ - ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใชง้านได้ 

 

4.17.3 การจัดล าดับความเสียหายของทางเท้า 

ตารางที่ 4-38 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของทางเท้า 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-230 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
5 - ไม่พบความเสียหาย 

 
4 - ผิวคอนกรีตหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
4 - ผิวคอนกรีตหลุดล่อนเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-231 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

4 - ผิวคอนกรีตหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
4 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
4 - กะเทาะหลุดล่อน 

 
4 - ผิวคอนกรีตหลุดล่อนเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-232 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงเหล็กเสริม 

 
3 - คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงเหล็กเสริม 

 
1 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริมหลายจุด 

 
1 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริมหลายจุด 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-233 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม 

หลายจุด 

 
0 - ไม่สามารถใช้งานได ้

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-234 

 

4.17.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบทางเท้า 

 

รูปที่ 4-89 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของทางเท้า 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-235 

 

4.18 ระบบระบายน้ า (Drainage) 

4.18.1 รูปแบบความเสียหายของระบบระบายน้ า 

ระบบระบายน้ ามีหน้าที่ขจัดน้ าและส่ิงอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสะพาน ถ้าระบบการระบายน้ าของสะพาน
เกิดปัญหาอาจมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างได้ 

 การสึกกร่อนจากสนิมในเหล็ก(Reinforcing Steel Corrosion) 

 การหลุดล่อน (Spalling) 

 รอยแตก (Crack) 

 อุดตัน (Clog) 

 อุปกรณ์ยึดหลุด (Hanger Failure)  

ดังแสดงในรูปที่ 4-90 และรูปที่ 4-91 

  

รูปที่ 4-90 มีการอดุตัน รูปที่ 4-91 เกิดการสึกกร่อน 

 

4.18.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของระบบระบายน้ า 

ตารางที่ 4-39 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของระบบระบายน้ า 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพระบบระบายน้ า 

5 ดีมาก -  สภาพใหม่ ไม่มีความเสียหาย 
4 ดีพอใช ้ -  ช่องระบายน้ ามีสิ่งปกคลุม แตย่ังมกีารระบายน้ าไดด้ี 
3 พอใช ้ -  ช่องระบายน้ ามีสิ่งปกคลุม แตย่ังมกีารระบายน้ าได้ ส่วนประกอบของ

ระบบระบายน้ าบางส่วนได้รับความเสียหาย เล็กน้อย เช่น มีรอย
แตกร้าว มีการร่ัวที่รอยต่อเล็กน้อย 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-236 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ สภาพระบบระบายน้ า 

2 ช ารุด -  ท่อระบายน้ ามีการแตกหกับางส่วนท าให้น้ ารั่วซมึออกมา ช่องระบายน้ า
เกิดความเสียหาย มีสิง่ปกคลุม ขวางทางระบายน้ า ท าให้ระบายน้ าได้
ไม่สะดวก 

1 วิกฤต -  ท่อระบายน้ าและช่องระบายน้ า มีการแตกหัก น้ ารั่วซึมออกมามาก มี
ส่ิงปกคลุม ขวางทางระบายน้ า ท าให้ระบายน้ าได้น้อย 

0 วิบัต ิ -  ช ารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถใชง้านได้ 

 

4.18.3 การจัดล าดับความเสียหายของระบบระบายน้ า 

ตารางที่ 4-40 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของระบบระบายน้ า 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - มีสิ่งกีดขวางเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-237 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - มีน้ าซมึ 

 
1 - ท่อระบายน้ ามีการช ารดุ น้ าจงึไหล

ออก  

 
0 - ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้

งานได ้

 
 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-238 

 

4.18.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบระบายน้ า 

 

รูปที่ 4-92 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของระบบระบายน้ า 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-239 

 

4.19 ก าแพงกันดิน (Retaining Wall) 

4.19.1 รูปแบบความเสียหายของก าแพงกนัดนิ 

   การเกิดรอยขี้เกลือ (Efflorescence) 

   การเกิดรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง (Honeycombing) 

   การสึกกร่อน (Abrasion) 

   การสึกร่อนจากสนิมในเหล็ก (Reinforcing Steel Corrosion) 

   การหลุดเซาะ (Scaling) 

   การหลุดแยกออกเป็นแผ่นๆ (Delamination) 

   การหลุดล่อน (Spalling) 

   รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-93 และรูปที่ 4-94 

  

รูปที่ 4-93 สภาพของตอม่อและก าแพงกันดิน รูปที่ 4-94 สภาพความเสียหายของก าแพงกันดินมีการ
หลุดล่อนจนเห็นเหล็กเสริม 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-240 

 

4.19.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของก าแพงกนัดนิ 

ตารางที่ 4-41 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของก าแพงกันดิน 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
 

สภาพก าแพงกนัดนิ 
ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 

5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น

ผิวหิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และเห็นเมด็หิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือโพรง
ขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจดุ
หรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map Cracks) บริเวณ
กว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- รอยแตกหรือบ่ินจากการชนลึกไม่ถึงผิวเหล็ก
เสริม 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่งที่
ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมีสนิม
เหล็ก) 

- 

2 ช ารุด 
 
 
 
 
 

- ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 
- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-241 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
 

สภาพก าแพงกนัดนิ 
ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 

 
 

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อนตวั 

-  
 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง
มาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริมเป็น
สนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- รอยแตกเนื่องจากแรงเฉือนหรือแรงดัด 
- ความเสียหายที่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง 

- รอยแตกทุกขนาด 

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการทรุด
ตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อน
ตัว 

-  
 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบโครงสร้าง
ทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.19.3 การจัดล าดับความเสียหายของก าแพงกันดิน 

ตารางที่ 4-42 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของก าแพงกันดิน 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-242 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - สึกกร่อน หรือหลุดล่อนเล็กน้อย 

 
3 - มีการพังทลายและหายไปของดนิ

บริเวณลาดป้องกันตลิ่ง 

 
3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินพอประมาณ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-243 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั
ดินพอประมาณ 

 
3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินเล็กน้อย 

 

 
3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินเล็กน้อย 

 
3 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-244 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั
ดินพอประมาณ จนมองเห็นขอบล่าง
ของก าแพงกันดิน 

 
2 - มีการหายไปของดินบริเวณก าแพง

กันดิน และระดับดินต่ ากว่าฐานของ
ก าแพงกันดิน 

 
2 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินพอประมาณ 

 
2 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินพอประมาณ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-245 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - มีการหายไปของดินบริเวณก าแพง
กันดิน และระดับดินต่ ากว่าฐานของ
ก าแพงกันดิน 

 
2 - มีการหายไปของดินบริเวณก าแพง

กันดิน และระดับดินต่ ากว่าฐานของ
ก าแพงกันดิน 

 
2 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินพอประมาณ 

 
2 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินพอประมาณ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-246 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - สึกกร่อน หลุดล่อน หรือเป็นรังผึ้ง 
(Honeycomb) จนเห็นเหล็กเสรมิ
เป็นบริเวณกวา้ง 

 

 
1 - ดินพังทลายหายไป ระดับดินต่ ากว่า

ฐานของก าแพงกันดินมาก 

 
1 - มีการหายไปของดินบริเวณก าแพง

กันดิน และระดับดินต่ ากว่าฐานของ
ก าแพงกันดินมาก 

 
1 - ดินด้านล่างหายไปจนระดับต่ ากว่า

ฐานของก าแพงกันดินและเสา    
ตอม่อริมตล่ิงเกดิการหลุดล่อนและมี
รอยแตกร้าวแล้ว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-247 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีการหายไปของดินบริเวณก าแพง
กันดิน และระดับดินต่ ากว่าฐานของ
ก าแพงกันดินมาก 

 
1 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินมาก 

 
1 - ดินด้านล่างพังทลายและหายไปจน

ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั
ดินมาก 

 
1 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินมาก จนมองเห็นขอบล่างของ
ก าแพงกันดิน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-248 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั
ดินมาก 

 
1 - สึกกร่อน 

 
1 - ระดับดินต่ ากวา่ฐานของก าแพงกนั

ดินมาก 

 
0 - น้ ากัดเซาะ ดินสไลด์ 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-249 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - วิบัติดว้ยแรงดันดิน 

 
0 - วิบัติดว้ยแรงดันดิน 

 
0 - เกิดรา้วและเอียงตามเสาที่หักทั้งแผง 

 
 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-250 

 

4.19.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบก าแพงกนัดนิ 

 

รูปที่ 4-95 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของก าแพงกันดิน 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-251 

 

4.20 ลาดป้องกันตลิ่ง (Slope Protection) 

4.20.1 รูปแบบความเสียหายของลาดป้องกนัตลิ่ง 

  การเซาะของตลิ่ง (Embankment Erosion) 

   การทรุดตัว (Settlement) 

   รอยแตก (Crack) 

ดังแสดงในรูปที่ 4-96 ถึงรูปที่ 4-98 

  

รูปที่ 4-96 มีการทรุดตัว รูปที่ 4-97 มีการกัดเซาะจากน้ า 

 

รูปที่ 4-98 เกิดการแตกร้าว 

 

 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-252 

 

4.20.2 เกณฑก์ารจัดล าดับความเสียหายของลาดปอ้งกันตลิ่ง 

ตารางที่ 4-43 เกณฑ์การจัดล าดับความเสียหายของลาดป้องกนัตล่ิง 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพลาดป้องกันตลิ่ง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
5 ดีมาก - สภาพผิวใหม่ ไม่มคีวามเสียหาย - 
4 ดีพอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนเล็กน้อย - ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็น

ผิวหิน 
- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย - ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 
- รอยแตกเนื่องจากการหดตัว - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map cracks) - 
- รอยแตกแบบ Hairline - ความกว้าง <1.6 mm (RC)  

3 พอใช ้ - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะปาน
กลาง 

- ปูนทรายหลุดล่อน 5-10 mm 
มองเห็นผิวหิน และบางแหง่
เห็นเม็ดหิน 

- คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจดุหรือโพรง
ขนาดใหญ ่

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อยหลายจดุ
หรือเป็นบริเวณกว้าง 

- ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม 

- รอยแตกเนื่องจากการหดตัวหลายจุด - 
- รอยแตกลายงาที่ผิว (Map cracks) บริเวณ
กว้าง 

- 

- รอยแตกขนาดเล็ก (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 

- ความกว้าง 1.6–3.2 mm (RC)  

- คอนกรีตเสียหายถึงเหล็กเสริม ในต าแหน่งที่
ไม่มีผลต่อก าลังของโครงสร้าง (อาจมีสนิม
เหล็ก) 

- 

2 ช ารุด - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง - ปูนทรายหลุดล่อน 10-20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อน 

- รอยแตกขนาดกลาง  (อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 

- ความกว้าง 3.2–4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายเนื่องจากการทรุดตัว
ต่างกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อนตวั 

- 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-253 

 

ระดับความ
เสียหาย 

สภาพ 
สภาพลาดป้องกันตลิ่ง 

ความเสียหาย เงื่อนไขและรายละเอียด 
- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม - ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

1 วิกฤต - ผิวคอนกรีตสึกกร่อนหรือถูกกดัเซาะรุนแรง
มาก 

- ปูนทรายหลุดล่อนลึก > 20 mm 
เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก 

- คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม
หลายจุดหรือเป็นบริเวณกวา้ง 

- ลึกถึงระดับเหล็กเสริม 

- รอยแตกขนาดใหญ ่(อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ 
คราบน้ า และ/หรือ สนิม) 
- รอยแตกขนาดใหญ่เนื่องจากเหลก็เสริมเป็น
สนิม 

- ความกว้าง >4.8 mm (RC)  

- โครงสร้างเสียหายรุนแรงเนื่องจากการทรุด
ตัวตา่งกันของฐานรากหรือโครงสร้างเคลื่อน
ตัว 

- เฉพาะโครงสร้างส่วนล่าง 
 

- ระดับผิวดินต่ ากว่าดา้นล่างของฐานรากมาก 
จนท าใหเ้สาเข็มเสียหาย/แตกหัก 

- 

0 วิบัต ิ - สภาพช ารุดเสียหายมาก ต้องทุบโครงสร้าง
ทิ้งและก่อสร้างใหม ่

- 

 

4.20.3 การจัดล าดับความเสียหายของลาดป้องกนัตลิ่ง 

ตารางที่ 4-44 ตัวอย่างการจัดล าดับความเสียหายของลาดป้องกนัตล่ิง  

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 

 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-254 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

5 - โครงสร้างอยูใ่นสภาพดีหรือใหม ่

 
4 - มีรอยแตกรา้วเล็กน้อย 

 
3 - ผิวของลาดป้องกันตลิ่งมกีารทรุด 

 
3 - ฐานของลาดป้องกันตลิ่งลอยจาก

ดินเล็กน้อย 

 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-255 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

3 - ถูกกัดเซาะเล็กน้อย 

 

 
3 - มีการทรุดตัวหรือถกูกัดเซาะ 

 
3 - ทรุดตัวเล็กน้อย 

 
3 - ถูกกัดเซาะเล็กน้อย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-256 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

2 - ผิวของลาดป้องกันตลิ่งมกีารยุบตัว
เป็นบริเวณกวา้ง 

 

 
2 - ทรุดตัว 

 
2 - มีการทรุดตัวหรือถกูกัดเซาะ 

อย่างแรง 

 
2 - คอนกรีตแตกร้าว 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-257 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - ผิวของลาดป้องกันตลิ่งมกีารยุบตัว
พังลง 

 
1 - มีการทรุดตัวหรือถกูกัดเซาะ 

 
1 - พังทลายและเกิดการทรุดตวั 

 
1 - มีการทรุดตัวและพงัทลาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-258 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

1 - มีการทรุดตัวอย่างรุนแรง 

 
1 - มีการแตกเสียหาย หรือแยกตวั 

 
1 - มีการแยกตวัและทรุดตวั 

 
0 - พังทลาย  

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-259 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - พังทลายอยา่งรุนแรง 

 
0 - ทรุดตัวและพงัทลาย 

 
0 - พังทลาย 

 
0 - พังทลาย 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-260 

 

ล าดับความ
เสียหาย 

รายละเอียดความเสียหาย ภาพตวัอย่างความเสียหาย 

0 - มีการทรุดตัวและพงัทลาย 

 
0 - มีการทรุดตัวหรือถกูกัดเซาะอยา่ง

รุนแรง 

 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 4-261 

 

4.20.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบลาดป้องกนัตลิ่ง 

 

รูปที่ 4-99 แบบบันทึกการส ารวจสภาพและความเสียหายของลาดป้องกันตล่ิง 

 



 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 5-1 

 

บทที ่5 

การประเมินผลการจัดล าดับความเสียหาย 

จากการจัดล าดับความเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆ ในโครงสร้างสะพานโดยการตรวจสอบด้วยสายตาใน
เบื้องต้นแล้ว จะต้องท าการประเมนิสภาพโดยรวมของโครงสร้างทั้งหมดเพื่อวเิคราะห์ว่าสะพานนี้จะยังสามารถรับแรง
กระท าจากการสัญจรไปมาได้หรือไม่ ซึ่งจะได้ท าการจ าแนกระดับของการบ ารุงรักษาต่อไป 

5.1 การประเมินผลจากการตรวจสอบปกติ 

การตรวจสอบปกตเิป็นการตรวจสอบสภาพสะพานอย่างง่ายเพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้งานโดยใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบไมม่ากและได้ขอ้มูลท่ีบอกถึงสภาพการใช้งานอย่างหยาบ โดยระยะเวลาในการตรวจสอบจะท าทุก 1 
ปี ส าหรับสะพานที่มี Overall Condition Rating  ≤  3 และ ตรวจสอบทุก 2 ปี ส าหรับสะพานที่มี Overall Condition 
Rating ≥  4 ส าหรับทุกประเภทสะพานของกรมทางหลวง กิจกรรมการตรวจสอบปกติจะท าการถ่ายภาพสะพาน 3 รูป 
(รูปด้านซ้าย ด้านหน้า ด้านขวา) ดังรูปที่ 5-1 ถึงรูปที่ 5-9  ตารางที ่5-1และตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-1 การประเมินสภาพการใช้งานของโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนบน 
(Superstructure) โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) และส่วนประกอบรอง (Component) การประเมินจะพิจารณา
จากชิ้นส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากด้านบนของสะพาน เมื่อผู้ตรวจสอบพบความเสียหาย จะท าการบันทึกลงใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบ ถ้าผู้ตรวจสอบพบความเสียหายมากผู้ตรวจสอบจะสามารถร้องขอการตรวจสอบหลักหรือ
พิเศษ เพื่อให้ผู้ช านาญด้านงานสะพานเข้ามาตรวจสอบหลักหรือตรวจสอบพิเศษต่อไป 

  

รูปที่ 5-1 ภาพถ่ายดา้นซา้ย รูปที่ 5-2 ภาพถ่ายดา้นหน้า 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 5-2 

 

 
รูปที่ 5-3 ภาพถ่ายดา้นขวา 

 

ตารางที่ 5-1 ตัวอย่างการประเมินสภาพสะพานจากการตรวจสอบปกติ สะพานแม่น้ าจัน 

รหัสสะพาน 025330083 

ส านักทางหลวง ส านักทางหลวงที2่ (แพร่) 

แขวงการทาง เชียงราย 1 

ตอน(ชื่อสายทาง) แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่จนั) – กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ 
เชียงรายที่ 2) 

หมายเลขทางหลวง 1016 

กม. ที ่ 0+905.00 

ชื่อสะพาน / ส่ิงที่สะพานข้าม แม่น้ าจัน 

ชนิดของสะพาน Slab Type 

ขนาดสะพาน ST(3x8) 

 

  

รูปที่ 5-4 ภาพถ่ายดา้นซา้ย รูปที่ 5-5 ภาพถ่ายดา้นหน้า 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 5-3 

 

 

  

สภาพส่วนบน                        3-พอใช ้

สภาพส่วนล่าง                       3-พอใช ้

สภาพส่วนประกอบรอง          3-พอใช ้

สภาพโดยรวม                 3-พอใช ้

รูปที่ 5-6 ภาพถ่ายดา้นขวา  

 

ตารางที่ 5-2 ตัวอย่างการประเมินสภาพสะพานจากการตรวจสอบปกติ สะพานห้วยคุ 

รหัสสะพาน 025370050 

ส านักทางหลวง ส านักทางหลวงที่ 2 (แพร่) 

แขวงการทาง เชียงราย 2 

ตอน(ชื่อสายทาง) กม.29+000 - ผาตั้ง 

หมายเลขทางหลวง 1093 

กม. ที ่ 7+667 

ชื่อสะพาน / ส่ิงที่สะพานข้าม ห้วยค ุ

ชนิดของสะพาน Slab Type 

ขนาดสะพาน ST(1x5)+ST(1x7)+ST(1x9)+ST(1x7)+ST(1x5) 

 

  

รูปที่ 5-7 ภาพถ่ายดา้นซา้ย รูปที่ 5-8 ภาพถ่ายดา้นหน้า 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 

คู่มือการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 5-4 

 

 

 

สภาพส่วนบน                        0-วิบัต ิ

สภาพส่วนล่าง                       0-วิบัต ิ

สภาพส่วนประกอบรอง          2-ช ารุด 

สภาพโดยรวม                 0-วิบัต ิ

รูปที่ 5-9 ภาพถ่ายดา้นขวา  

 

5.2 การประเมินผลจากการตรวจสอบหลัก 

การตรวจสอบหลักเป็นการตรวจสอบสภาพสะพานอย่างละเอียดเพื่อท าให้ทราบถึงสภาพของสะพานโดย
ข้อมูลท่ีได้จะมีความละเอียดกว่าการตรวจสอบแบบปกติ โดยผู้ตรวจสอบจะน าข้อมูลที่ตรวจสอบมาจัด วางแผนการ
ซ่อม/บ ารุงรักษาให้สะพานมีระดับสภาพการใช้งานในระดับปกติ โดยระยะเวลาในการตรวจสอบทุก 4 ปี ส าหรับ
สะพานที่มี Overall Condition Rating ≤ 3 และ ตรวจสอบทุก 6 ปี ส าหรับสะพานที่มี Overall Condition Rating ≥ 4   
ส าหรับทุกประเภทสะพานของกรมทางหลวง หรือตามค ารองขอตรวจสอบเพิ่มเติม จากการตรวจสอบปกติ 

กิจกรรมการตรวจสอบหลักจะท าการถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานในแต่ละบริเวณดังตารางที่ 5-3 ตารางที่ 5-4   
รูปที่ 5-10 ถึงรูปที่ 5-33 และท าการประเมินสภาพการใช้งานของแต่ละประเภทชิ้นส่วนในแต่ละบริเวณ และน ามา
สรุปผลการใช้งาน โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง และส่วนประกอบรอง และสรุปการใช้งานโดยรวม กรณีเกิด
ความเสียหายที่ส่งผลโดยตรงกับโครงสร้างอาจท าให้สะพานไม่ปลอดภัย ผู้ท าการตรวจสอบสามารถร้องขอการ
ตรวจสอบพิเศษจากผู้ช านาญงานสะพาน เพื่อตรวจสอบพิเศษ 

ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างการประเมินสภาพสะพานจากการตรวจสอบหลัก 

รหัสสะพาน 124210061 

ส านักทางหลวง ส านักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี) 

แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา 

ตอน (ชื่อสายทาง) ทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ 

หมายเลขทางหลวง 304 

กม. ที ่ 3+017 

ชื่อสะพาน / ส่ิงที่สะพานข้าม สะพานล าห้วย 



โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน 
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ชนิดของสะพาน RC Slab Type (ST) 

ขนาดสะพาน ST(1x10) 

 

  

รูปที่ 5-10 ภาพรวมสะพาน รูปที่ 5-11 ราวสะพานด้านซ้าย (3-สภาพพอใช้) 

  

รูปที่ 5-12 ผิวทางเชงิลาด (4-สภาพดีพอใช้) รูปที่ 5-13 ราวสะพานด้านขวา (3-สภาพพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-14 รอยต่อเผ่ือการขยายตัว (3-สภาพพอใช)้ รูปที่ 5-15 ราวสะพานด้านขวา (3-สภาพพอใช้) 
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รูปที่ 5-16 ผิวทางเชงิลาด (4-สภาพดีพอใช้) รูปที่ 5-17 ราวสะพานด้านซ้าย (3-สภาพพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-18 รอยต่อเผ่ือการขยายตัว (3-สภาพพอใช)้ รูปที่ 5-19 ผิวทางเชงิลาด (4-สภาพดีพอใช้) 

  

รูปที่ 5-20 ราวสะพานด้านซ้าย (3-สภาพพอใช้) รูปที่ 5-21 ราวสะพานด้านขวา (3-สภาพพอใช้) 
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รูปที่ 5-22 หูช้างด้านซ้าย (3-สภาพพอใช้) รูปที่ 5-23 หูช้างด้านขวา (3-สภาพพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-24 หูช้างด้านขวา (3-สภาพพอใช้) รูปที่ 5-25 หูช้างด้านซ้าย (3-สภาพพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-26 คานรัดหวัเสา (4-สภาพดีพอใช้) รูปที่ 5-27 ก าแพงกันดิน (3-สภาพพอใช้) 
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รูปที่ 5-28 คานรัดหวัเสา (4-สภาพดีพอใช้) รูปที่ 5-29 ก าแพงกันดิน (3-สภาพพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-30 แผ่นพ้ืน (4-สภาพดีพอใช)้ รูปที่ 5-31 แผ่นพ้ืน (4-สภาพดีพอใช)้ 

  

รูปที่ 5-32 ราวสะพานด้านขวา (3-สภาพพอใช้) รูปที่ 5-33 ราวสะพานด้านซ้าย (3-สภาพพอใช)้ 
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ตารางที่ 5-4 ผลการประเมินสภาพการใชง้านของสะพาน 

ส่วนของโครงสร้าง รหัสบริเวณ ชิ้นสว่น สภาพการใช้งาน 

ส่วนประกอบรอง A1 ผิวทาง-WS1 4 

ส่วนประกอบรอง A1 รอยต่อเผ่ือการขยาย-EJ1 3 

ส่วนประกอบรอง A1 เชิงลาดสะพาน-AP1 4 

ส่วนประกอบรอง A1 หูช้าง-WW1 3 

ส่วนประกอบรอง A1 หูช้าง-WW2 3 

ส่วนประกอบรอง A1 แผ่นรองรับคาน-BR1 4 

ส่วนประกอบรอง A1 ลาดป้องกันตลิ่ง-SP1 1 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 คานรัดหวัเสา-CB1 4 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR1 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR2 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR3 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR4 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR5 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR6 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR7 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR8 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A1 เสาตอม่อ-PR9 3 

ส่วนประกอบรอง A1 ก าแพงกันดิน-RW1 3 

ส่วนประกอบรอง A2 ผิวทาง-WS1 4 
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ส่วนของโครงสร้าง รหัสบริเวณ ชิ้นสว่น สภาพการใช้งาน 

ส่วนประกอบรอง A2 เชิงลาดสะพาน-AP1 4 

ส่วนประกอบรอง A2 ลาดป้องกันตลิ่ง-SP1 1 

ส่วนประกอบรอง A2 แผ่นรองรับคาน-BR1 4 

ส่วนประกอบรอง A2 รอยต่อเผ่ือการขยาย-EJ1 3 

ส่วนประกอบรอง A2 หูช้าง-WW1 3 

ส่วนประกอบรอง A2 หูช้าง-WW2 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 คานรัดหวัเสา-CB1 4 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR1 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR2 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR3 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR4 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR5 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR6 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR7 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR8 3 

โครงสร้างส่วนล่าง A2 เสาตอม่อ-PR9 3 

ส่วนประกอบรอง A2 ก าแพงกันดิน-RW1 3 

ส่วนประกอบรอง S1 ผิวทาง-WS1 4 

ส่วนประกอบรอง S1 ราวสะพาน-RL1 3 

ส่วนประกอบรอง S1 ราวสะพาน-RL2 3 
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ส่วนของโครงสร้าง รหัสบริเวณ ชิ้นสว่น สภาพการใช้งาน 

โครงสร้างส่วนบน S1 พื้นสะพาน-DK1 4 

ส่วนประกอบรอง S1 ระบบระบายน้ า-DN1 2 

โครงสร้างส่วนบน 4 

โครงสร้างส่วนล่าง 3 

ส่วนประกอบรอง 1 

Overall Condition Rating 3 

หมายเหตุ  A1  คือบริเวณ Approach ชิ้นส่วนที่ 1  
 S1   คือบริเวณ Span ชิ้นส่วนที่ 1 
 WS  คือผิวทาง (Wearing Surface) ชิ้นส่วนที่ 1 เป็นต้น 
 

5.3 การประเมินผลจากการตรวจสอบพิเศษ 

การตรวจสอบพิเศษเป็นการตรวจสอบสภาพสะพานในกรณีที่ สะพานมีความเสียหาย หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่
อาจส่งผลต่อการใช้งานของสะพาน ซึ่งการวินิจฉัยความเสียหายเกินความสามารถของวิศวกรทั่วไป การตรวจสอบ
เป็นการตรวจสอบตามค าร้องขอจากการตรวจสอบปกติ การตรวจสอบหลัก หรือเมื่อได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ 
การตรวจสอบอาจใช้การทดสอบแบบท าลาย  (Destructive Testing)  หรือการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
(Nondestructive Testing) เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้าง โดยใช้ผลการทดสอบเป็น การอ้างอิงสภาพของ
โครงสร้าง 

5.3.1 ตัวอย่างการทดสอบแบบท าลาย (Destructive Testing) 

การทดสอบแบบท าลาย คือการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีต เช่น ก าลังค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 
ความเป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงความเค้นและความเครียดด้วย เป็นต้น โดยที่ท าให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย โดยใน
การทดสอบจะจ าแนกตามชนิดของวัสดุดังเช่น คอนกรีต จะท าการทดสอบแบบท าลายโดยวิธี Core Drilling ตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) C 42 โดยเป็นการเจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีตจาก
ชิ้นส่วนของโครงสร้างตามสภาพการใช้งานจริง เพื่อน ามาทดสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต โดยใช้เครื่อง 
Universal Testing Machine (UTM) กดแท่งตัวอย่างคอนกรีตจนถึงจุดวิกฤติ ค่าที่ได้จะเป็นก าลังรับแรงอัด 
(Compressive Strength) ที่แท้จริงในขณะน้ันๆ ของโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 5-34 
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รูปที่ 5-34 เครื่องเจาะเก็บแท่งตวัอย่างคอนกรีต(Coring) และก้อนคอนกรีตตวัอยา่ง 

5.3.2 ตัวอย่างการทดสอบแบบไม่ท าลาย (Nondestructive Testing) 

การทดสอบแบบไม่ท าลายเป็นทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรีตเชิงเปรียบเทียบ เช่น ก าลัง ค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่น ความเป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงความเค้นและความเครียดด้วย โดยที่ไม่ท าให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย การ
เลือกวิธีทดสอบต้องมีการพิจารณาตัดสินที่ดี โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ ขนาดและลักษณะของโครงสร้างสภาพ
หน้า และความเส่ียงของโครงสร้าง (ACI 207.3R) การใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ท าลายที่เหมาะสมต้องใช้เครื่องมือ
ทางเทคนิคและผู้ช านาญการท่ีเข้าใจการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ วิธีการทดสอบอาจจ าแนกเป็น
วิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับก าลัง และวิธีการทดสอบที่ใช้ในการหาต าแหน่งความเสียหายแอบแฝง 

 Pullout Test  เป็นการทดสอบก าลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีต (Bond Strength) มีความสัมพันธ์กับก าลังอัด
ของคอนกรีต คือ เมื่อก าลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นก าลังยึดเหน่ียวของคอนกรีตจะเพิ่มตามด้วยดังแสดงในรูปที่ 5-35 

 

รูปที่ 5-35 การทดสอบดว้ยวิธี Pullout Test 

Compressive Strength Test เป็นการทดสอบตามข้อก าหนดมาตรฐาน American Society for Testing 
and Materials (ASTM) C 805 โดยก าหนดให้น าหัว Plunger ของ Rebound Hammer สัมผัสกับพื้นผิวของคอนกรีต
และกด Rebound Hammer จนสุดปลายของ Plunger กระทั่งเกิดเสียงกระแทกภายใน Rebound Hammer และ
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ปรากฏค่า Rebound Number ซึ่งค่าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับค่า Compressive Strength ของคอนกรีตดัง

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง 

  

รูปที่ 5-36 เครื่อง Rebound Hammer  และวิธีการการทดสอบดว้ยวธิี Compressive Strength 

 Ultrasonic pulse – velocity Method  เป็นวิธีการที่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดส าหรับการทดสอบ
คอนกรีตแบบไม่ท าลายในสนาม โดยเกี่ยวข้องกับการวัดการเดินทางของคล่ืนแรงอัดเป็นจังหวะทางอิเลคโทรนิคผ่าน
ระยะทางที่ทราบในคอนกรีต จากระยะเวลาที่ทราบและระยะทางที่เดินทางท าให้สามารถค านวณหา  Pulse Velocity 
ผ่านคอนกรีตที่มีคุณภาพดี โดยปกติแล้วจะให้ค่าความเร็วที่สูงร่วมกับสัญญาณที่ดีของก าลังอัด คอนกรีตที่มีคุณภาพ
ไม่ดีหรือเส่ือมสภาพจะท าให้ความเร็วสูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและจ านวนของรอยแตก แต่จะท าให้ความแรง
ของสัญญาณลดลงดังแสดงในรูปที่ 5-37 

  

รูปที่ 5-37  วิธีการทดสอบด้วยวธิี Ultrasonic pulse – velocity Method 

การทดสอบหาค่าความเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากปฏิกิริยา Carbonation  การทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีของคอนกรีตในโครงสร้างสะพาน จะใช้วิธีการตรวจสอบระดับความลึกของการเกิดคาร์บอเนชั่นใน
คอนกรีต โดยการเกิดคาร์บอเนชั่นเป็นกระบวนการเปล่ียนผลิตผลบางชนิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่งโดยปกติจะเป็น
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)  และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท (C-S-H) ให้เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอเนต โดยปฏิกิริยาจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คอนกรีตในสภาวะเริ่มต้นจะเป็นสารประกอบของ
ซีเมนต์ไฮเดรท จ าพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ซึ่งมีสภาวะเป็นด่าง ค่า pH ประมาณ 12 เมื่อปล่อยทิ้งไว้ที่
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ภาวะปกติเป็นเวลานานๆ ผิวคอนกรีตจะท าปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท าให้เกิดสารประกอบแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO2) ดังแสดงในผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง 

  

รูปที่ 5-38  วิธีการทดสอบด้วยวธิี การเกดิปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น 

การทดสอบหาค่าความเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจาก Chloride Attack  คลอไรด์เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมได้ โดยอิออนของคลอไรด์ (Chloride Ions) เป็นตัวการที่ท าให้ความเป็นด่าง
ของคอนกรีตที่ป้องกันเหล็กเสริมไม่ให้เกิดสนิมลดลงและหลังจากถึงจุดวิกฤติแล้ว ถ้ามีน้ าและออกซิเจนเพียงพอก็จะ
ท าให้เกิดสนิมได้  คลอไรด์อาจมีอยู่ในคอนกรีตเอง เช่น มีอยู่ในน้ าที่ผสมคอนกรีต หิน ทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทรายจากแหล่งใกล้ทะเลหรือน้ ายาผสมคอนรีตบางชนิด เช่น แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ที่มักอยู่ในสารก่อตัว 
อย่างไรก็ตาม ได้มีการก าหนดมาตรฐานไว้ส าหรับปริมาณคลอไรด์ที่ยอมรับได้ในคอนกรีตสด 40-1014 (วสท.)แต่ที่
กระทบต่อความทนทานของคอนกรีตนั้น ส่วนมากจะมาจากภายนอกคอนกรีตในช่วงที่ใช้งาน เช่น จากน้ าทะเล จาก
ดิน หรือจากเกลือท่ีใช้ละลายน้ าแข็งในประเทศที่มีอากาศหนาว (De-Icing Salt) ดังแสดงในรูปที่ 5-39 

 

รูปที่ 5-39 อุปกรณ์ชุดทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ 

การประเมินความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพานโดยวิธี Load and Resistance Factor 
Rating (LRFR) การประเมินความแข็งแรงหรือความสามารถในการรับน้ าหนักของโครงสร้างสะพาน ไม่ว่าจะเป็น
สะพานเก่าหรือสะพานใหม่ จะต้องด าเนินการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสะพานในภาคสนาม (Field 
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Inspection) ควบคู่ไปกับการค านวณวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางในการประเมินความแข็งแรงของสะพานตามข้อก าหนด
และมาตรฐานของ AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials) นั้นก็เป็นที่
ยอมรับกันในระดับสากล ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญให้กับเจ้าของสะพาน ในการตัดสินใจด าเนินการ
ใดๆ ต่อสะพาน เช่น การติดป้ายจ ากัดน้ าหนักหรือจ ากัดความเร็ว (Posting) การเสริมความแข็งแรงให้กับสะพาน 
(Strengthening) การปิดสะพานเพื่อบูรณะหรือแม้กระทั่งก่อสร้างสะพานใหม่ดังแสดงในรูปที่ 5-40 

 

รูปที่ 5-40 การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกจริง 
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บทที ่6 

บทสรุปการส ารวจและตรวจสอบสะพาน 

การบ ารุงรักษาโครงสร้างสะพานโดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยสายตาเพื่อประเมิน
สภาพการใช้งานของโครงสร้างอย่างหยาบ หากสภาพของโครงสร้างบางส่วนมีแนวโน้มว่าจะเกิดความเสียหายที่
รุนแรง และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการรับน้ าหนัก จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบโดยละเอียดด้วยการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุในชิ้นส่วนนั้นๆ หรือต้องท าการติดตามพฤติกรรมโครงสร้างอยู่ตลอดเวลา จากนั้นต้องค้นหา
สาเหตุที่ท าให้โครงสร้างเกิดความเสียหายเพื่อคาดการณ์ความเส่ือมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ท าการ
ประเมินความรุนแรงของความเสียหาย ความสามารถใช้งานโครงสร้าง และอายุใช้งานที่เหลือของโครงสร้าง โดย
จัดล าดับความเสียหายของโครงสร้างโดยรวมเพื่อสามารถที่จะจ าแนกระดับของการบ ารุงรักษาและประเมินลักษณะ
การซ่อมแซมต่อไป  

การได้รับการตรวจสภาพและประเมินสภาพการใช้งานของโครงสร้างเพื่อท าการบ ารุงรักษาอยู่เสมอจะท าให้
โครงสร้างอยู่ในสภาพท่ีดี สามารถใช้งานได้อยา่งปลอดภัย ยืดอายุการใชง้านของโครงสร้าง และยังลดภาระค่าใช้จา่ย

ที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมที่ไม่จ าเป็น ดังแสดงระบบการบ ารุงรักษาโครงสร้างสะพานในรูปที่ 6-1 

 

 

รูปที่ 6-1 ระบบการบ ารุงรักษาสะพาน 

 

Durability
Service Life

MaterialsDesign

Maintenance Construction
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