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บทที่ 3
การสํารวจและออกแบบ
1. ขั้นตอนการดําเนินงานสํารวจและออกแบบ
การดําเนินงานสํารวจและออกแบบสะพานมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 เลือกตําแหนงที่จะกอสราง
1.2 การสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 ออกแบบทางเรขาคณิต และจัดสัดสวนสะพาน
1.4 ออกแบบโครงสรางสวนบน
1.5 ออกแบบโครงสรางสวนลาง เชิงลาดคอสะพาน และองคประกอบอื่นๆของสะพาน

2. การเลือกตําแหนงที่จะกอสราง
หลักทั่วไปของการสํารวจพื้นที่เพื่อเลือกทําเลที่ตั้งโครงการไดแก
2.1 พื้นที่ทําเลที่ตั้ง จะตองไดรับคํายินยอมจากผูมีอํานาจ หรือ ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
ไมมีปญหาในการกอสราง
2.2 เปนพื้นที่สาธารณะ หรือ พื้นที่ที่ไดมาเพื่อวัตถุประสงคในการกอสรางและขยายเขตทาง
และเปนพื้นที่ที่เปนประโยชนตอชุมชนและคนสวนใหญ และไมเปนการเอื้อประโยชนเฉพาะแกบุคคล
หรือ คณะบุคคลใด
2.3 การกอสรางในพื้นที่จะตองไมเปนการรบกวนหรือกระทบตอสิ่งกอสรางสาธารณะที่มีอยู
เชน วัด โบราณสถาน สถานที่สําคัญทางศิลปวัฒนธรรม เชน การตอกเข็ม หรือ การสั่นสะเทือนเนื่องจาก
รถขนวัสดุ อาจทําใหอาคารที่เปนโบราณสถาน หรือ วัดเกิดความเสียหายได
2.4 ที่ตั้งโครงการจะตองไมทําใหเกิดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ หรือ ทางน้ํา หรือความ
เสียหายตอทัศนียภาพ หรือ มีผลกระทบตอระบบนิเวศของชุมชน
2.5 ตําแหนงสะพานควรอยูที่บริเวณลําน้ําแคบที่สุด ตรงที่สุด และควรตั้งฉากกับแนวลําน้ํา
มากที่สุด ควรหลีกเลี่ยงแนวสะพานเฉียง (skew) เพื่อใหไดความยาวสะพานสั้นที่สุดโดยไมขัดตอหลัก
วิศวกรรม
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การสํารวจเพื่อการออกแบบกอสราง มีวัตถุประสงคที่จะใหไดขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบ
กอสราง ไดแก ความยาวสะพานทั้งหมด ความยาวชวงสะพาน ระดับหลังสะพาน ชนิดของโครงสราง
สะพานสวนบน และโครงสรางสะพานสวนลาง เปนตน

3. การสํารวจพื้นที่
ขอมูลที่จะตองสํารวจไดแก
3.1 ลักษณะลําน้ํา ไดแก
ก. รูปตัดลําน้ํา การสํารวจรูปตัดลําน้ําทําไดโดยการหาคาระดับของทองน้ํา โดยทําการเก็บ
คาระดับทุกๆระยะประมาณ 2 เมตร ไมควรเกิน 5 เมตร ดังแสดงในรูป 3-1 ขอมูลรูปตัดลําน้ําจะใชเพื่อ
- กําหนดความยาวสะพาน สะพานจะตองมีความยาวเพียงพอที่จะครอมลําน้ําได
ทั้งหมด แตตองไมเกินความยาวมากสุดที่อยูในขอบเขตอํานาจการดําเนินงานของทองถิ่น โดยไมใหเกิด
การรบกวน หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพการไหลของน้ํา และเพื่อทําใหสะพานมีความปลอดภัยจากการกัด
เซาะของกระแสน้ํา
- กําหนดตําแหนงตอมอสะพาน ตําแหนงตอมอจะอยูครอมรองน้ําที่ลึกที่สุด ไม
นิยมวางตําแหนงตอมอที่จุดน้ําลึกที่สุด เนื่องจากจะเปนการกีดขวางการไหลของน้ํา การสัญจรทางน้ํา และ
สิ่งลอยน้ําอื่นๆ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูสัญจรทางน้ํา หรือ อาจทําใหโครงสรางสะพานเกิดความเสียหาย
ระดับน้ําสูงสุด
ระดับน้ําขณะสํารวจ
ระดับน้ําต่ําสุด

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

กม. ที่
ระดับ

ระยะแบงชวงเทาๆกัน ตั้งแต 2 เมตร ไมเกิน 5 เมตร

รูป 3-1 รูปตัดลําน้ํา
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ข. ผังแสดงแนวรองน้ํา เปนตัวบงชี้วาลักษณะลําน้ําเปนคุงคดเคี้ยวหรือไม การจัดทําผัง
แสดงแนวรองน้ําจะมีประโยชนดังนี้
- กําหนดแนวตอมอ แนวของตอมอสะพานควรจะวางใหอยูในแนวขนานกับ
การไหลของน้ําเพื่อมิใหตอมอกีดขวางการไหลของกระแสน้ํา
- กํ า หนดโครงสร า งป อ งกั น การกั ด เซาะ หรื อ ปรั บ แก ไ ขเปลี่ ย นทางน้ํ า เพื่ อ
ปองกันการกัดเซาะที่อาจเกิดกับสะพาน
ค. รายละเอียดบริเวณใกลเคียง การสํารวจบริเวณใกลเคียงจะทําใหทราบวา บริเวณนั้น
เปนยานชุมชนหนาแนนหรือไม มีลักษณะยวดยานที่สัญจรเปนอยางไร และจะตองออกแบบทางเดินเทา
กวางมากนอยเทาใด
3.2 น้ํา ไดแก
ก. ระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําสูงสุดใชในการกําหนดชองลอด (ระยะจากระดับน้ําสูงสุด
ถึงใตทองคาน) ของสะพาน ซึ่งจะทําใหกําหนดระดับหลังสะพานได และทําใหกําหนดความยาวทั้งหมด
ของสะพานได ระดับน้ําสูงสุดนั้นแปรผันตามฤดูกาล ชวงที่น้ําขึ้นสูงสุดนั้นมักเปนฤดูฝน แตการสํารวจ
ในฤดูฝนนี้เปนอุปสรรคตอการทํางาน จึงนิยมทําการสํารวจในฤดูที่ทํางานไดสะดวก คาระดับน้ําสูงสุดนี้
อาจดูไดจากคราบน้ําซึ่งเห็นเปนรอยตามเสาหรือตนไม หรือ อาจสอบถามจากชาวบานบริเวณใกลเคียง
แลว นําเอาขอ มูลนั้นมาวิเคราะหประเมินอีกที ในกรณีที่เปนลําน้ําขนาดใหญซึ่งมักมีสถานีตรวจวัด
ระดับน้ํา ก็อาจใชขอมูลจากสถานีตรวจวัดน้ําได
ข. ระดับน้ําต่ําสุด ขอมูลระดับน้ําต่ําสุดมีประโยชนในการพิจารณาการกอสราง เชน
ถาน้ําแหงในฤดูแลง อาจเลือกอาคารระบายน้ําเปนทอเหลี่ยม เพราะสะดวกกับการกอสราง นอกจากนี้
ขอมูลระดับน้ําต่ําสุดอาจใชเพื่อการหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตใตน้ําในกรณีที่การกอสรางจําเปนตองใช
ระบบฐานรากแบบแผ ซึ่งตองเทคอนกรีตฐานตอมอบนชั้นดินแข็งที่ระดับทองน้ํา
ค. ความเร็วของกระแสน้ํา เปนขอมูลที่มีประโยชนตอการปองกันน้ํากัดเซาะเชิงลาด
และตอมอสะพาน กระแสน้ําที่มคี วามเร็วสูงทําใหเกิดการกัดเซาะของดินทองน้ําและริมตลิ่ง เปนอันตราย
ตอโครงสรางเชิงลาด และตอมอสะพาน
ง. ความเค็มของน้ํา ควรตรวจสอบวาน้ําเปนน้ําจืดหรือน้ําเค็ม ในกรณีที่เปนน้ําเค็มควร
พิจารณามาตรการปองกันการเกิดสนิมเหล็ก เชน พิจารณาความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กใหพอเพียง
ตามมาตรฐานกําหนด ใชอัตราสวนน้ําตอซีเมนต (W/C) ไมมากกวา 0.35 เพื่อเพิ่มความทึบน้ําใหกับ
คอนกรีต และในกรณีที่ความเค็มเกิดจากเกลือซัลเฟต ควรใชปูนซีเมนตประเภทที่ 5 ซึ่งเปนปูนที่ทน
ซัลเฟต
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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3.3 ลักษณะของดินฐานราก
การสํ า รวจลั ก ษณะดิ น ฐานรากริ ม ฝ ง และทอ งน้ํ า เป น ข อ มู ล ในการกํ า หนดชนิ ด และ
ตําแหนงของฐานราก ปริมาณความยาวของเสาเข็ม และกําแพงกันดิน การสํารวจดินทั่วๆ ไปจะสํารวจ
สภาพผิวดิน หรือ ขุดดินดูขางลางเทาที่จะทําได รวมทั้งดูสภาพดินบริเวณขางเคียง หากสะพานตั้งอยูในที่
สภาพดินที่เปนปญหาควรจะสํารวจชั้นดินในระดับลึก (Boring log) เพื่อใหไดขอมูลที่แนนอนยิ่งขึ้น
3.4 สิ่งลอยน้ํา
สิ่งที่ลอยมากับน้ําไดแก เรือ ซึ่งอาจเปนเรือประจําที่สัญจรไปมาทุกวัน หรือ เรือพิเศษซึ่ง
มีขนาดใหญมีการสัญจรไมมากนัก แพซุง ขอนไมและสิ่งลอยน้ําอื่นๆ ขอมูลเหลานี้จะใชในการกําหนด
ความสูงของสะพาน ความยาวชวงสะพาน ชนิดของโครงสรางสวนบนและสวนลาง เชน สะพานจะตอง
มีความสูงมากพอใหเรือสัญจรผานไปไดแมในฤดูที่น้ําขึ้นสูงสุด การออกแบบตอมอจะตองพิจารณาแรง
กระแทกของเรือ หรือ ซุงที่ลอยมา
3.5 โครงสรางเดิมในลําน้ํา ปญหาและอุปสรรคตางๆในการกอสราง
ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดชนิดและขนาดของการกอสรางสะพานใหม
การพิจารณากอสรางทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยง การกําหนดระดับน้ําสูงสุด ต่ําสุด การออกแบบเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตใตน้ํา การออกแบบปองกันเชิงลาดคอสะพาน เปนตน

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

5. การออกแบบและคัดเลือกรูปแบบสะพาน
การออกแบบสะพาน ประกอบดวย การออกแบบทางเรขาคณิต, การออกแบบโครงสราง
สะพานส ว นบน, การออกแบบโครงสร า งสะพานส ว นล า ง, การออกแบบเชิ ง ลาดสะพาน และการ
ออกแบบองคประกอบอื่นๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
5.1 การออกแบบทางเรขาคณิต
การออกแบบทางเรขาคณิ ต หมายถึ ง การจั ด สั ด ส ว น และรู ป ทรง ของสะพาน ซึ่ ง
ประกอบดวย
5.1.1 การกําหนดความสูงของสะพาน
ความสูงของสะพาน สามารถกําหนดไดจากระดับผิวจราจรที่ตําแหนงสูงสุดของ
สะพาน สะพานจะตองมีความสูงเพียงพอที่จะใหเรือ หรือสิ่งลอยน้ําสัญจรผานใตสะพานไปไดแมจะอยู
ในชวงที่ระดับน้ําขึ้นสูงสุดก็ตาม ขอมูลที่ใชในการกําหนดความสูงสะพานไดแก
(1) ระดับน้ําสูงสุด
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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(2) ระยะชอ งลอดทางดิ่ ง หมายถึ ง ระยะจากระดั บน้ํ าสู ง สุด ถึง ระดั บบนหลั ง
ตอมอชวงกลางรองน้ําที่ลึกที่สุด การกําหนดระยะชองลอดทางดิ่งใหใชขอกําหนดของหนวยงานราชการ
ที่รับผิดชอบ เชน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมชลประทาน หรือ ขอกําหนดของทองถิ่นเอง
อยางไรก็ตาม ระดับผิวจราจรที่ปลายสะพานทั้งสองฝงควรกําหนดใหอยูสูงจากระดับน้ําสูงสุดไมนอยกวา
1.0 ม.
ตัวอยางการกําหนดความสูงของสะพาน
ขอมูล
ระดับน้ําสูงสุดเฉลี่ย = 10.50 ม.
ชองลอดทางดิ่งใช = 1.50 ม. (กรณีมีเรือแจวหรือเรือเล็กสัญจรผาน))
ความกวางผิวจราจร = 9.0 ม.
ความลาดผิวจราจร = 1.5 %
ความหนาพื้นสะพาน = 0.50 ม.
ความหนาของลาดผิวจราจร = 9.0/2 x 1.5/100 = 0.07 ม.
ความหนาของพื้นกลางผิวจราจร = 0.5 + 0.07 = 0.57 ม.
ระดับผิวจราจรของสะพานที่ตําแหนงตอมอกลางน้ํา = 10.50 + 1.50 + 0.57 = 12.570 ม.
5.1.2 การกําหนดความยาวของสะพาน
หลักเกณฑอยางกวางๆในการกําหนดความยาวสะพาน ก็คือ สะพานจะตองมีความ
ยาวพอที่จะครอมลําน้ําใหไดทั้งหมด และสะพานจะตองปลอดภัยจากการกัดเซาะของกระแสน้ํา ขอมูลที่
ใชในการกําหนดความยาวสะพานไดแก ระดับผิวจราจรของสะพานที่ตําแหนงตอมอกลางน้ํา และ
ลักษณะดินบริเวณคอสะพาน การกําหนดความยาวสะพานสามารถจําแนกไดเปน 2 กรณีคือ
(1) ระดับสะพานอยูในแนวราบตลอดความยาว
การกํ า หนดให ร ะดั บ สะพานอยู ใ นแนวราบ เป น กรณี ป กติ ที่ ใ ช เ มื่ อ ระดั บ
สะพานมีความสูงไมมาก โดยระดับของตอมอตับริมสูงจากดินเดิมไมเกิน 3.0 เมตร การกําหนดความยาว
สะพานในกรณีนี้ใหลากเสนตรงมีความลาดดิ่ง 1 สวน ตอราบ 2 สวน ที่ริมตลิ่งทั้งสองดาน ขึ้นไปตัดกับ
ระดับหลังสะพาน ดังแสดงในรูป จากนั้น วัดจากจุดตัดทั้งสองเขามาดานละ 2 เมตร จะไดตําแหนงของ
ตอมอตับริม ความยาวของสะพานเปนระยะระหวางตอมอตับริมทั้งสองฝงของลําน้ํา ดังแสดงใน รูป 3-3
อยางไรก็ตามตําแหนงของตอมอตับริมตองอยูหางจากริมตลิ่งเขามาในฝงพอเพียงที่จะปองกันการกัด
เซาะของดิน
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(2) ระดับสะพานทําเปนแนวโคง
ในกรณีที่ระดับสะพานคอนขางสูงถึงสูงมาก หากออกแบบใหสะพานอยูใ น
แนวราบ ก็จ ะไดส ะพานที่มีค วามยาวมากเกิน ไป และอาจทํา ใหต อมอ ตับริม มีค วามสูง เกิน กวา 3
เมตร ได ในกรณีนี้อาจออกแบบใหระดับสะพานเปนแนวโคง ซึ่งสามารถทําได 3 แบบ ดังแสดงใน
รูป 3-4 ถึง 3-6 แตไมควรออกแบบใหสะพานมีมุมหักในความลาดของสะพาน เพื่อมิใหเกิดความสะดุด
ในการใชยวดยาน ในกรณีของสะพานที่ทําเปนโคงดิ่งคว่ํา หรือ โคงดิ่งหงายนั้น ควรจะมีความลาดที่
เหมาะสมดังแสดงในรูป เพื่อใหเกิดความเรียบและความตอเนื่องในการใชยวดยาน
(3) ขอพิจารณาอื่นๆ ที่มีผลตอความยาวสะพาน
การกําหนดความยาวสะพานนั้น จะตองพิจารณาจากลักษณะดินบริเวณคอ
สะพาน เชน อาจจะตองถมดินเพื่อลดความสูงของตอมอตับริม หรือ หากดินริมตลิ่งมีความลาดชันมากไม
มีความมั่นคง และอาจถูกกระแสน้ํากัดเซาะ ก็อาจจะตองเพิ่มความยาวสะพานใหมากขึ้น มิฉะนั้นก็ตอง
ออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะดวย วิธีการหาความยาวสะพาน แสดงดังรูป 3-3

รูป 3-3 การกําหนดความยาวสะพาน

บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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มาตรฐานสะพาน
ระดับพื้นสะพาน
g2

g1

g3

>3.00 ม.

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

รูป 3-4 พื้นสะพานแบบโคงคว่ํา 2 โคง (กรณีสะพานยาวมาก)

รูป 3-5 พื้นสะพานแบบโคงคว่ํา

รูป 3-6 พื้นสะพานแบบโคงคว่ําและโคงหงาย
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5.1.3 การกําหนดชวงสะพาน และตําแหนงตอมอ
จํานวนชวงสะพาน และตําแหนงตอมอ กําหนดจากความยาวทั้งหมดของสะพาน
หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดจํานวนชวงสะพาน และตําแหนงตอมอไดแก
(1) จํานวนชวงสะพานควรมีใหนอยที่สุด เพื่อลดจํานวนตอมอ
(2) ควรจัดใหตอมอชวงกลางครอมรองน้ําที่ลึกที่สุด และใหมีความยาวชวงมาก
ที่สุด หลีกเลี่ยงการวางตอมอที่กลางลําน้ําลึก เพื่อมิใหกีดขวางการไหลของน้ํา และการจราจรทางน้ํา
ตัวอยางการแบงชวงสะพาน
ในกรณีกอสรางสะพานขนาดเล็กที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร อาจพิจารณาแบงชวงตาม
ความยาวสะพานรวมดังนี้
ความยาวสะพาน (เมตร)
5-10
18
16
20
26
30

การแบงชวงสะพาน และความยาวชวง
ชวงเดียว
8 + 10 (กรณีรองน้ําลึกไมอยูกลางลําน้ํา)
5+6+5
6+8+6
8 + 10 + 8
10 + 10 + 10

5.1.4 การกําหนดความกวางสะพาน
การกําหนดความกวางของสะพาน จะตองพิจารณาจากความกวางของทางที่มีอยู
และปริมาณการสัญจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แตจะตองมีความความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 7 เมตร
ในกรณีที่เปนสะพานขามระหวางชุมชน และมีผูสัญจรมากอาจจัดใหมีทางเทาทั้งสองดานของสะพาน
โดยมีความกวาง 1.0 หรือ 1.5 เมตร
5.2 การออกแบบโครงสรางสะพานสวนบน
รูปแบบโครงสรางสะพานสวนบนจะขึ้นอยูกับความยาวชวงสะพาน ซึ่งอาจแบงเปน
- สะพานความยาวชวง 10 เมตร
- สะพานความยาวชวง 20 เมตร
- สะพานความยาวชวง 30 เมตร
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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สําหรับสะพานที่มีความยาวชวงมากกวา 20 เมตร ขึ้นไปอาจมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม
หลายรูปแบบ จําเปนตองปรึกษาวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสะพาน
การกําหนดรูปแบบสะพาน ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ดังแสดง
ใน รูป 3-7 ความสามารถในการกอสราง ฝมือแรงงาน ความพรอมของแบบหลอในโรงงานผลิตที่มีอยู
แลว ตลอดจนถึงความสวยงาม ซึ่งสามารถสรุปออกมาไดดังนี้
สะพานความยาวชวง 10 เมตร
รู ป แบบที่ เ หมาะสมได แ ก พื้ น สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เทในที่ หรื อ พื้ น สะพาน
คอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา
รูปแบบโครงสรางสะพานสวนบนที่เหมาะสําหรับสะพานที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร
ไดแก สะพานแบบแผนพื้น (slab type bridge) ซึ่งอาจเปนแบบพื้นเทในที่ (cast-in-place) หรือแบบ
พื้นสําเร็จมีคอนกรีตเททับหนา (precast plank) โดยมีความยาวชวงใหเลือกคือ 5, 6, 7, 8, 9 และ10 เมตร
รูปแบบสะพานลักษณะนี้เหมาะสําหรับสะพานที่ตองการชองลอดไมกวางนัก พื้นสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหลอในที่ ใชเหล็กเสนธรรมดา ไมมีการเสริมดวยลวดเหล็กอัดแรง การกอสรางตองอาศัยการตั้งไม
แบบและตั้งนั่งรานในน้ํา ลักษณะพื้นสะพานเปนชิ้นสวนเดียวกันหมดโดยสมบูรณ การรับโมเมนตที่เกิด
จากน้ําหนักบรรทุกอาศัยเหล็กเสริมดานลางเปนสวนใหญ ทําใหการเสริมเหล็กดานลางจะมากกวาเหล็ก
เสริมดานบนมาก เหล็กเสริมดานบนใชสําหรับตานทานการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ การหดตัวของ
คอนกรีต และเพื่อชวยทําใหการกระจายน้ําหนักบรรทุกดีขึ้น ลักษณะพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ
ในที่เหมาะสําหรับสถานที่ที่ขาดอุปกรณในการดึงลวดอัดแรง หรือไมสะดวกในการขนสงพื้นสําเร็จจาก
โรงงานผลิตเขาสูที่ตั้งโครงการ
สวนระบบพื้นสําเร็จ (precast plank girder) นั้นมีลักษณะเปนคานคอนกรีตอัดแรงทรง
ตันมีความหนาประมาณ 35 ซม. มีคอนกรีตเททับหนาอีก 10 ซม. พื้นสําเร็จอาศัยการดึงลวดอัดแรงชนิด
ดึงกอน (pre-tension) รับโมเมนตที่เกิดจากน้ําหนักบรรทุก การกอสรางไมจําเปนตองอาศัยการตั้งไมแบบ
ใชระยะเวลาในการกอสรางเร็วขึ้นกวาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ ลักษณะการติดตั้งพื้นสะพานจะทํา
ใหพื้นสําเร็จทุกแผนยึดเปนชิ้นสวนเดียวกัน โดยการวางพื้นใหติดกัน จากนั้นเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือน
ระหวางพื้นใหติดกันแลวอัดชองวางดวยคอนกรีตกอนเทคอนกรีตทับหนาหนา 10 ซม. โดยคอนกรีต
ทับหนานี้จะทําใหพื้นสําเร็จติดกันเปนชิ้นสวนเดียวกัน ทําใหการกระจายน้ําหนักบรรทุกดีขึ้น
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รูป 3-7 ความเหมาะสมของ Girder รูปแบบตาง ๆ ในแตละความยาวชวง (Span)
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ตัวอยางแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กของสะพานแบบแผนพื้นเทในที่ และพื้นสําเร็จ
แสดงใน รูป 3-8 การออกแบบสะพานเหลานี้จะตองมีสามัญวิศวกรลงชื่อรับรองเปนอยางนอย นอกจากนี้
สวนราชการหลายแหงอาทิ กรมทางหลวงชนบทไดจัดทําแบบมาตรฐานซึ่งแสดงรายละเอียด ขนาด การ
เสริมเหล็ก และขอกําหนดการกอสรางของพื้นทั้งสองประเภท แบบมาตรฐานของสวนราชการเชน กรม
ทางหลวงชนบทสามารถนํามาใชในการกอสรางสะพานได อยางไรก็ตาม ทองถิ่นควรพิจารณาวามี
ขอกําหนดเพิ่มเติมอีกหรือไม เชน ในบริเวณที่มีการกัดกรอนสูง อาจจะตองใชคอนกรีตหุมหนากวาที่
กําหนดไวในแบบ ในกรณีเชนนี้ควรตองทําการออกแบบเปนกรณีไป และตองปรึกษาสามัญวิศวกรขึ้น
ไป แตทั้งนี้ทั้งนั้น ไมควรใชแบบที่มาตรฐานต่ํากวาแบบมาตรฐานของสวนราชการที่มีอยู
การเลือกรูปแบบสะพานสวนบนเปนแบบพื้นเทในที่ หรือ แบบพื้นสําเร็จมีคอนกรีตทับ
หนา มีขอพิจารณาดังนี้
การเลือกใชพื้นชนิดเทในที่
1. ดินทองคลอง เปนดินแข็ง เชน ดินทราย หิน ที่มีกําลังเพียงพอสามารถตั้งนั่งราน
รองรับพื้นสะพานระหวางเทคอนกรีตได
2. ในระหวางที่ทําการกอสราง ไมมีการสัญจรทางน้ํา เพื่อใหสามารถตั้งนั่งรานได
3. มีเวลาในการทํางานเพียงพอ ไมมีความเรงดวนในการเปดใชงาน
4. วัสดุในการทํานั่งราน และแบบพื้นหางายหรือมีพรอมอยูแลว
5. มีแรงงานเพียงพอ มีความชํานาญในการทํางาน
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ทอระบายน้ํา PVC
ลาดเอียง

ลาดเอียง

CLสะพาน

A

A

S3

S1

CAP BEAM

A

A

S4

3.0 ม. max

S2

ครึ่งแสดงเหล็กเสริมในพื้น

เหล็กเสริมผิวลาง

เหล็กเสริมผิวบน

ครึ่งแสดงรูปดานหนา

รูป 3-8 ตัวอยาง หนาตัด และแปลนแสดงการเสริมเหล็กในพื้นสะพาน
การเลือกใชพื้นชนิดพื้นสําเร็จ
1. ดิ น ท อ งคลองเป น ดิ น อ อ น มี กํ า ลั ง รั บ น้ํ า หนั ก ไม เ พี ย งพอที่ จ ะตั้ ง นั่ ง ร า นรองรั บ
น้ําหนักคอนกรีตเหลว ในระหวางเทพื้นสะพานได
2. ลําน้ํามีเรือแพผานเปนประจํา ไมสามารถตั้งนั่งรานไดเปนเวลานาน
3. มีเวลาในการทํางานนอย จําเปนตองเปดการใชจราจรโดยเรงดวน
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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4. ไมมีปญหาในการขนสงแผนพื้นสําเร็จจากโรงงานผลิต
5. มีอุปกรณในการยกติดตั้ง เชน เครน รถยก
6. มีสถานที่กวางขวางเพียงพอที่จะใชอุปกรณเครื่องมือในการทํางานไดอยางสะดวก
สะพานความยาวชวง 20 เมตร
เหมาะสํ า หรั บ สะพานที่ ต อ งการช อ งลอดมากขึ้ น รู ป แบบที่ เ หมาะสมได แ ก คาน
คอนกรีตอัดแรงรูปกลอง (Box girder) มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา หรือ คานคอนกรีตอัดแรงรูป
ตัวไอ (I-girder) มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา ใชแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. เปนไมแบบ
ตัวอยาง คานคอนกรีตอัดแรงรูปกลองกลวง แสดงในรูป 3.9 คานคอนกรีตนี้เปนคาน
สําเร็จรูปผลิตในโรงงาน อาศัยการดึงลวดอัดแรงโดยวิธีดึงลวดกอน (Pre-tension) ความหนาของคานจะ
มากกวาความหนาของพื้นสําเร็จที่ใชสําหรับความยาวชวง 10 เมตร เชนเดียวกัน การกอสรางพื้นสะพาน
ไมจําเปนตองอาศัยการตั้งไมแบบพื้น วิธีการติดตั้งพื้นสะพานจะทําใหคานทั้งหมดเปนชิ้นสวนเดียวกัน
โดยการวางคานสําเร็จรูปติดกันแลวเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือนระหวางคาน จากนั้นเทคอนกรีตทับหนาหนา
10 ซม. เปนตัวกระจายน้ําหนักบรรทุกจากทางดานบนลงสูคาน
คานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I girder) เปนคานสําเร็จรูป ใชการดึงลวดอัดแรงรับ
น้ําหนักบรรทุก ซึ่งมีทั้งระบบ ดึงลวดกอน (Pretension) และดึงลวดทีหลัง (Posttension) ตัวอยางพื้น
สะพานแบบคานคอนกรีตรูปตัวไอแสดงดังในรูป 3-10 การกอสรางพื้นสะพานโดยใชคานคอนกรีตอัด
แรงรูปตัวไอ จะใชพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. วางพาดบนคานรูปตัวไอที่ไดติดตั้งแลว เพื่อเปนไม
แบบรองรับคอนกรีตทับหนา คอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนาจะเปนตัวกระจายน้ําหนักจากแผนพื้นลงสู
คานรูปตัวไอ

รูป 3-9 คานคอนกรีตอัดแรงรูป Box-Girder ชวง 20 เมตร
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สะพานความยาวชวง 30 เมตร
รู ป แบบที่ เ หมาะสมได แ ก คานคอนกรี ต อั ด แรงรู ป ตั ว ไอ (I-girder) (รู ป 3-10) มี พื้ น
คอนกรีตเสริมเหล็กเททับหนา ใชแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหนา 5 ซม. เปนไมแบบ เชนเดียวกับพื้น
สะพานความยาวชวง 20 เมตร แตความลึกของคาน และปริมาณลวดอัดแรงที่ใชมีปริมาณมากกวา

รูป 3-10 พื้นสะพานบนคานรูปตัวไอ
5.3 การออกแบบโครงสรางสะพานสวนลาง
ฐานรากเปนสวนโครงสรางที่ทําหนาที่ถายน้ําหนักจากโครงสรางสวนบนลงสูพื้นดิน
โดยปกติแลวการออกแบบฐานรากสะพานจะเริ่มดวยการเจาะสํารวจชั้นดินตามแนวสะพาน แลวทําการ
ทดสอบทั้งในสนามและหองปฏิบัติการ ผลการเจาะสํารวจและการทดสอบดังกลาววิศวกรผูออกแบบ
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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จะพิจารณาคํานวณออกแบบฐานรากใหเหมาะสมกับสภาพขอมูลดินแหงนั้นๆ โดยฐานรากอาจแบงออก
ไดเปนฐานรากแผ และฐานรากบนเสาเข็ม
การเจาะสํ า รวจดิ น และการทดสอบอย า งน อ ยจะต อ งได ข อ มู ล เพื่ อ การออกแบบ
ดังตอไปนี้
ชั้นดิน
- ความลึก ความหนา และการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน
- ชนิด และการจําแนกประเภท
- คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและทางวิ ศ วกรรม เช น ความชื้ น ระดั บน้ํ า ใต ดิ น หน ว ย
น้ําหนัก ความหนาแนน กําลังตานทานแรงเฉือน การอัดตัวได การซึมผานของน้ํา การพองตัวหรือการ
ยุบตัวเมื่อมีความชื้น
ชั้นหิน
- ความหนาของชั้นหิน
- ชนิด และการจําแนกประเภท
- คุณสมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม เชน ความแข็ง รอยแตก ความตานทานตอ
การกัดกรอน เปนตน
การเลือกชนิดฐานรากใหพิจารณาจาก
1. ขนาดและทิศทางของน้ําหนักที่กระทําตอฐานราก
2. ความลึกของชั้นดินที่มีกําลังรับน้ําหนักเพียงพอ
3. ระดับน้ําทวมถึง
4. โอกาสที่ชั้นดินรับน้ําหนักจะเหลวออนตัว
5. การกัดเซาะใตฐานราก
6. ความยากงายในการกอสราง
7. ราคาคากอสราง
ฐานรากแผ
ฐานรากแผหมายถึงฐานรากที่วางอยูบนดินในระดับตื้นๆ ซึ่งดินใตฐานรากจะตองมีกําลัง
รับน้ําหนักเพียงพอซึ่งอาจเปนหินหรือดินแข็ง เชน ดินปนกรวด ดินลูกรัง ชั้นดินที่มีความแข็งนี้จะตองมี
ความหนาไมนอยกวา 1.5 เทาของความกวางฐานราก เพราะอาจพบกรณีชั้นดินแข็งบางวางอยูบนชั้นดิน
ออนที่อยูขางใต ตามปกติแลวเมื่อเจอชั้นดินที่มีกําลังพอเพียงในระดับที่ไมลึกมาก จะใชฐานแผไดเพราะ
ไมสามารถตอกเสาเข็มลงไป หรือตอกไดลึกลงไปไมเกิน 3 เมตร เนื่องจากอาจทําใหเสาเข็มแตก หรือหักได
นอกจากนี้ฐานแผจะใชเมื่อระดับน้ําไมลึกมาก พอที่จะกั้นน้ําขณะกอสรางได
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การเลือกใชฐานรากแผนั้น จะตองมั่นใจวาดินชั้นบนมีกําลังรับน้ําหนักพอเพียง จะตอง
เจาะสํารวจสภาพดิน และทดสอบกําลังรับน้ําหนักของดินใตฐานที่ระดับใตฐานรากดวยวิธี Plate bearing
loading test โดยดินตองรับน้ําหนักปลอดภัยไดตามที่กําหนดไวในแบบไมนอยกวา 20 ตันตอตารางเมตร
และมีการทรุดตัวไมเกินคาที่กําหนด
ระดับใตฐานรากแผตองอยูลึกจากระดับดินทองคลองไมนอยกวา 2.50 เมตร เพื่อใหพน
จากการกัดเซาะ ยกเวนฐานรากที่เปนหินพืด ใหฐานรากฝงในหินลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร และควรมี
เหล็กเดือยยึดฐานรากกันการเลื่อนไถลหรือพลิกคว่ํา สําหรับตอมอริมควรกําหนดใหฐานรากอยูในระดับ
ลึกใกลเคียงกับตอมอกลางน้ําเพื่อปองกันการกัดเซาะของกระแสน้ําในอนาคต
ฐานรากบนเสาเข็ม
ฐานรากที่ใชเสาเข็มนั้นเหมาะกับพื้นที่ที่ไมสามารถกอสรางเปนฐานแผได เชนพื้นดิน
ที่เปนดินออน หรือพื้นที่ที่มีการกัดเซาะสูง ในการใชฐานรากบนเสาเข็มนั้น กําลังรับน้ําหนักของฐานราก
ขึ้นอยูกับความยาวของเสาเข็ม ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดใหเสาเข็มมีความยาวพอเพียง การกําหนด
ความยาวเสาเข็มควรพิจารณาจากขอมูลจากการเจาะสํารวจชั้นดิน (Boring Log) ตามหลักวิศวกรรม อีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งเปนวิธีอยางงายๆที่ใหความยาวเสาเข็มโดยประมาณ ไดแก วิธีการทดลองตอก โดยใชคอนปอนด
อาศัยแรงคนตอกเหล็กกลมเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว (25 มม.) เชื่อมตอเปนชวงๆ ความยาว 1.00 - 1.50
เมตร ตอกลงไปจนกระทั่งตอกไมลง แสดงวาถึงชั้นดินแข็งแลว ใหวัดความลึกที่ตอกได แลวเผื่อความ
ยาวเพิ่มเติมอีกประมาณ 2-3 เมตร น้ําหนักคอนปอนดที่ใชไมควรนอยกวา 70% ของน้ําหนักเหล็กกลมที่
ตอก การใชวิธีนี้นั้นจะมีความถูกตองนอยกวาวิธีการเจาะสํารวจดิน ซึ่งเปนวิธีตามหลักวิศวกรรม
เสาเข็มที่ใชตองมีความยาวพอเพียงตามการคํานวณโดยอาศัยขอมูลการเจาะสํารวจดิน
แตเสาเข็มตอกควรตอกใหลึกลงไปต่ํากวาระดับดินเดิมทองคลองที่มีความมั่นคงไมนอยกวา 3 เมตร ถา
ชั้นดินเดิมเปนดินเหนียวแข็งหรือทรายแนน และไมควรนอยกวา 6 เมตร ถาเปนดินเหนียวออนหรือทราย
หลวม และถาใชเสาเข็มเปนสวนของเสาตอมอ ความยาวสวนที่จมดินจะตองไมนอยกวา 1/3 ของความ
ยาวเสาตอมอรวมกับความยาวเสาเข็มดวย
เชนเดียวกับการออกแบบโครงสรางสะพานสวนบน การออกแบบโครงสรางสะพาน
สวนลางสามารถอางอิงจากแบบมาตรฐานของสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน แบบมาตรฐานของกรมทาง
หลวงชนบท ซึ่งแสดงรายละเอียด ขนาด การเสริมเหล็ก และขอกําหนดการกอสรางของฐานรากสะพาน
ทั้งสองแบบ ซึ่งประกอบดวย แบบมาตรฐานเสา แบบมาตรฐานตอมอ คานยึดเสา และคานรัดหัวเสา
สําหรับสะพานมีความยาวชวงตั้งแต 5-10 เมตร และมีความกวางผิวจราจรตั้งแต 8-12 เมตร รูป 3-11
แสดงตัวอยางตอมอตับกลางและ รูป 3.12 แสดงตัวอยางตอมอตับริม
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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รูป 3-11 ตัวอยางตอมอตับกลางบนเสาเข็ม

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

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

Construction joint
Shouldeer
CL
Bridge
Slope shown on the
construction drawing

Shouldeer

Curve depends on particular
condition of ground
A

รูป 3-15 ดาดคอนกรีตปองกันเชิงลาดริมตลิ่ง
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Original ground

Pile

รูป 3-16 โครงสรางปรับการทรุดตัว

6. การประมาณราคาคากอสราง
การประมาณราคาคากอสราง หมายถึง การคิดราคาคากอสราง เพื่อจะไดกําหนดราคากลาง
และเตรียมงบประมาณใหพอเพียงตอการกอสราง การประมาณราคาควรจะตองกระทําใหรอบคอบและ
ละเอียด เพื่อใหไดราคาที่ใกลเคียงกับราคาจริงใหมากที่สุด ขอมูลที่ไดจากการประมาณราคาสามารถ
นําไปใชเพื่อ
6.1 จัด ทํ า งบประมาณการก อ สร า ง เพื่ อ กํ า หนดราคากลางเพื่ อ ใช เ ปน บรรทัด ฐานในการ
ประเมินราคาของผูเสนอราคาในการประมูลงาน
6.2 กําหนดคางวดงานในการกอสราง เพื่อเปนขอมูลประกอบการเบิกจายคางานในแตละงวด
6.3 คิดคางานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานกอสราง ใชในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดงานจากที่
กําหนดไวในแบบและสัญญา ซึ่งจะตองทําการประมาณหาปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
การประมาณราคาอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การประมาณราคาขั้นตน และการ
ประมาณราคาอยางละเอียดดังนี้
(1) การประมาณราคาขั้นตน เปนการประมาณราคาอยางคราวๆ จากแบบราง หรือขอมูล
สะพานที่ไดเคยกอสรางในบริเวณใกลเคียงเพื่อตั้งงบประมาณการกอสราง โดยที่ยังไมจําเปนตองมีแบบ
กอสรางอยางละเอียด การประมาณราคาโดยวิธีนี้มักอางอิงถึง ราคาตอหนวยพื้นที่ ตอหนวยความยาว
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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หรือตอหนวยปริมาตรของการกอสรางในลักษณะเดียวกันที่เคยกอสรางมา ซึ่งอาจอางอิงราคากลางโดย
การหาราคาวัสดุกอสรางจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย และสํานักงานพาณิชยจังหวัด สวนคาแรงอางอิงจากสํานักงบประมาณ วิธีการคิดคาใชจายอื่นๆ
อางอิงจากคณะกรรมการควบคุมราคากลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของ การประมาณราคาขั้นตนนี้ขึ้นอยูกับการประมาณพื้นที่ ความยาว หรือ ปริมาตรวา
กระทําไดใกลเคียงความจริงมากนอยเพียงใด วิธีการประมาณขั้นตนสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว แต
ใหผลคอนขางหยาบ อาจผิดพลาดไดสูงถึง 20-30%
(2) การประมาณราคาอยางละเอียด หมายถึง การประมาณราคาโดยพิจารณาจากปริมาณวัสดุ
แรงงาน และเครื่องจักรที่ใช จากแบบกอสรางที่ทําเสร็จสมบูรณแลว การประมาณราคาอยางละเอียด
ประกอบดวยการถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานแตละประเภท เชน งานขุดดิน งานเทคอนกรีต งานผูกเหล็ก
แลว คูณปริมาณงานนั้นดวยราคาตอหนวย ซึ่งประกอบดวย ราคาวัสดุตอหนวย และราคาคาแรงตอหนวย
ผลคูณที่ไดจึงเปนราคางานแตละรายการ เมื่อรวมยอดทุกรายการแลวจะเปนราคารวมของงานทั้งหมด
องคประกอบของการประมาณราคาไดแก การถอดแบบหาปริมาณวัสดุพรอมเผื่อความ
สูญเสีย ราคาวัสดุ ราคาคาแรงงาน และตัวคูณตางๆ แบบฟอรมที่ใชไดแก แบบคํานวณปริมาณงาน ใน
การประมาณราคาคากอสรางใหใชหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
2.1 การถอดแบบหาปริมาณวัสดุไดแกเหล็กเสน และคอนกรีตที่ใชกอสรางชิ้นสวน
โครงสรางเชน เสาเข็ม เสาตอมอ คานยึด คานรัดหัวเสา คานรับพื้น กําแพงกันดิน เสา และราวสะพานใช
หลักเกณฑดังนี้
- เหล็กเสน
การคิดปริมาณเหล็กเสริมงานคอนกรีต ใหคิดเปนน้ําหนักโดยคํานวณหาความ
ยาวเปนเมตรตามแบบ แลวคูณดวยน้ําหนักเหล็ก (กก.ตอ เมตร) ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้หากจะคํานวณโดย
ละเอียดแลว จะตองบวกเพิ่มความยาวของมาตรฐาน และระยะทาบตอเหล็ก (ว.ส.ท. กําหนดระยะทาบตอ
เหล็กเทากับ 36 เทาของเสนผานศูนยกลางเหล็กกรณีเหล็กขอออย และ 48 เทาเสนผานศูนยกลางเหล็ก
กรณีเหล็กกลม) แตการคํานวณดังกลาวจะเสียเวลามาก ในขั้นการประมาณราคาเพื่อทําราคากลางนี้ เสนอ
ใหคํานวณหาความยาวเหล็กตามปกติแลวเผื่อระยะสําหรับการงอการตอทาบ และการสูญเสีย ซึ่งขึ้นอยู
กับขนาดเหล็ก ดังนี้
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ตาราง 3-1 น้ําหนักเหล็กเสริมตอเมตร
เหล็ก
เหล็กกลม
RB 6
RB 9
RB 12
RB 15
RB 19
RB 25
เหล็กขอออย
DB 10
DB 12
DB 16
เหล็ก
DB 20
DB 25
DB 28
DB 32

ขนาดเสนผานศูนยกลาง, มม.

น้ําหนัก (กก./เมตร)

6
9
12
15
19
25

0.222
0.499
0.888
1.387
2.226
3.853

10
12
16
ขนาดเสนผานศูนยกลาง, มม.
20
25
28
32

0.617
0.888
1.578
น้ําหนัก (กก./เมตร)
2.466
3.853
4.834
6.313

ตาราง 3-2 รอยละการเผื่อปริมาณงานเหล็กสําหรับการงอขอ การตอทาบ และการสูญเสีย
(ที่มา กองควบคุมราคากลาง พ.ศ. 2535)
ขนาดเหล็ก (เสนผานศูนยกลาง)
6 มม.
9 มม.
12 มม.
16 มม.
20 มม.
25 มม. และมากกวา

ปริมาณเผื่อ (รอยละ)
5
7
9
11
13
15
บทที่ 3 การสํารวจและออกแบบ
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ตัวอยางการคํานวณ
คานรัดหัวเสา ขนาดหนาตัด 0.50 x 0.70 เมตร ยาว 10 เมตร ประกอบดวยเหล็กนอน
DB25 6 เสน และDB12 2 เสน และเหล็กปลอก RB9@0.20 ตลอดความยาว คํานวณปริมาณเหล็กที่ใชได
ดังนี้
เหล็กนอน
เหล็ก
DB25
DB12
รวม

ความยาวจริง (ม.)
6 x 10 = 60
2 x 10 = 20

สวนเผื่อ(ม.)
0.15 x 60 = 9
0.09 x 20 = 1.8

ความยาวรวมสวน
เผื่อ (ม.)
69
21.8

น้ําหนักเหล็ก (กก.)
69 x 3.853 = 265.86
21.8 x 0.888 = 19.36
285.22

เหล็กปลอก ยาว 2 x (0.45 + 0.62) = 2.14 เมตร (สมมุติระยะคอนกรีตหุมบนและลาง 4 ซม.
และระยะคอนกรีตหุมดานขาง 2.5 ซม.
จํานวนปลอกที่ใช = 10 x 100/20 = 50 ทอน
เหล็ก
RB9

ความยาวจริง (ม.)
50 x 2.14 = 107

สวนเผื่อ(ม.)
0.07 x 107 = 7.49

-

ความยาวรวมสวน
น้ําหนักเหล็ก (กก.)
เผื่อ (ม.)
114.49
114.9 x 0.499 = 57.13

คอนกรีต
ใหคํานวณหาปริมาตรของคอนกรีตโดยแบงตามประเภท หรือ กําลังอัดของ
คอนกรีต โดยใหคํานวณปริมาตรของโครงสรางแตละชิ้นในหนวยลูกบาศกเมตร นํามารวมกัน แลวเผื่อ
การสูญเสียอีก 5% เชน
ปริมาตรคอนกรีตฐานราก
= กวาง x ยาว x ความลึกของฐานราก
ปริมาตรคาน, เสา
= พื้นที่หนาตัด x ความยาว
ปริมาตรพื้น
= พื้นที่ผิวหนาพื้น x ความหนาของพื้น
เชน คาน ค.ส.ล. ขนาด 0.5 x 0.7 x 10.0 เมตร
ปริมาตรคอนกรีต
= 3.5 ลบ.ม.
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-

เผื่อความเสียหาย 5%
= 0.05 x 3.5 = 0.175 ลบ.ม.
รวมปริมาตรคอนกรีตทั้งหมด = 3.5 + 0.175 = 3.675 ลบ.ม.
ไมแบบ
ให คิ ด ปริ ม าณไม แ บบตามพื้ น ที่ ใ นหน ว ย ตร.ม. ที่ ห อ หุ ม คอนกรี ต ที่ ทํ า

โครงสราง เชน
ฐานราก
= เสนรอบรูป x ความลึกของฐานราก
เสา
= เสนรอบรูป x ความสูงเสา
คาน
= (2 x ความลึกคาน + ทองคาน) x ความยาวคาน
พื้นที่
= กวาง x ยาว
- ตะปู
ใหใช 0.2 – 0.4 กก. ตอ พื้นที่ไมแบบ 1 ตร.ม.
2.2 วัสดุที่จะตองจัดซื้อหรือจัดหา เชน เสาเข็มคอนกรีต คานคอนกรีต พื้นคอนกรีตอัดแรง
เหล็ก หิน ทราย คอนกรีตผสมเสร็จ ไมแบบ ใหอิงราคาวัสดุของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง
พาณิชย แลวตรวจสอบเทียบกับราคาวัสดุจากแหลงจําหนายในทองถิ่นอยางนอย 2 แหง ในกรณีที่วัสดุ
นั้นไมมีจําหนายในทองถิ่น เชน แผนยางรองพื้นสะพาน ใหสอบถามราคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
โดยตรง
2.3 คาใชจายสวนที่จางเหมาหรือจางทํา เชน จางตอกเสาเข็ม ทําปายชื่อสะพาน ใหอิงราคา
ของสํานักงบประมาณ (ถามี) แลวตรวจสอบกับราคาทองถิ่นอยางนอย 2 แหง
2.4 คาแรง การคิดคาแรงโดยทั่วไปคิดเปนคาแรงตอหนวยงานที่ทําได เชน คาแรงเทคอนกรีต
ตอปริมาตรคอนกรีต 1 ลบ.ม. คาแรงงานเหล็กเสริม ตอ น้ําหนักเหล็ก เปน กก. เปนตน ดังนั้นงานแตละ
งานจะมีคาแรงไมเทากันขึ้นอยูกับวาตองใชทักษะชางมากนอยเพียงใด การคิดคาแรงชางใหอิงจากคาแรง
ที่จางกันจริงในแตละพื้นที่ของประเทศ หรือ อิงจากราคาที่สํานักงบประมาณกําหนด
2.5 ราคาคากอสรางทั้งหมด คือ ผลรวมของคาวัสดุ คาจางเหมา และคาแรงงาน แลวคูณดวย
ตั ว คู ณ F ตามหลั ก เกณฑ ก ารคิ ด ค า F ที่ ท างราชการกํ า หนด ในส ว นของงานเชิ ง ลาดสะพานให ใ ช
หลักเกณฑเดียวกับงานทาง
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มาตรฐานสะพาน

7. ขอแนะนําในการจางที่ปรึกษาโครงการกอสรางสะพาน
ในกรณีที่สะพานมีขนาดไมใหญมาก เชน สะพานที่มีความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร และมี
ความยาวรวมไมเกิน 50 เมตร ทองถิ่นอาจดําเนินการไดเอง โดยอาจจางที่ปรึกษาแนะนํา และควบคุมการ
กอสราง แตเมื่อสะพานมีขนาดใหญขึ้น มีความยาวชวงมากกวา 10 เมตร หรือ มีความยาวรวมเกิน 50 เมตร
อาจจะเกินความสามารถของทองถิ่น ในกรณีนี้ทองถิ่นควรพิจารณาจางที่ปรึกษาทําการสํารวจ ออกแบบ
ประมาณราคา กอสราง และควบคุมงาน อัตราคาจางที่ปรึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกําหนดวา อัตราคาจางที่
ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยใหคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของ
งานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน (Man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน
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