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บทที่ 4
การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
1. การควบคุมงาน
เนื่องจากงานกอสรางสะพานเกี่ยวของกับความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรงในการใชงาน
จึงจําเปนที่จะตองจัดใหมีชางผูควบคุมงาน เพื่อใหงานกอสรางสะพานเปนไปตามขอตกลงและถูกตอง
ตามแบบที่กําหนด รวมถึงตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจการจางเมื่อสะพานกอสรางหรือบูรณะแลวเสร็จ
ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางสะพาน และเปนผูที่มีความ
ซื่อ สัต ยสุจ ริต เพื่อ ใหก ารควบคุม งานเปน ไปอยา งถูก ตอ งตามสัญ ญาและตามมาตรฐานกํา หนด
หากผู ค วบคุ ม งานประพฤติ มิ ช อบ ไม เ คร ง ครั ด ในหน า ที่ ป ล อ ยปละละเลย หรื อ ร ว มมื อ กั บ ผู รั บจ า ง
ลดขนาด ปริมาณ หรือคุณภาพของวัสดุกอสราง สงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน
เปนเหตุใหผูใชสะพานไดรับความเดือดรอน และราชการเสียหาย
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน มีดังนี้
(1) การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน
(1.1) เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานภาคสนาม หากมีโรคประจําตัว
เชน โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกัน และรักษาโรคใหพรอม เปนตน
(1.2) เตรี ย มสภาพจิ ต ใจให มี ค วามหนั ก แน น ไม อ อ นไหวง า ย พร อ มที่ จ ะแก ป ญ หา
อุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจการจาง
ผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
(1.3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนด
(1.4) ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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(2) การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ
(2.1) จัด เตรี ย มแบบแปลน รายละเอี ย ดข อ กํ า หนดการก อ สร า ง สั ญ ญาจ า ง ประกาศ
ประกวดราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญาอื่นๆ เชน แบบมาตรฐาน
ตางๆ เปนตน
(2.2) จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน
ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง แบบทดสอบความ
แนนในสนาม (Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการ
สงงาน เปนตน
(2.3) ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน
(3) ศึกษารายละเอีย ดสั ญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทา ยสั ญญา หากมีข อความใด
ขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(4) ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่
หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน สภาพรองน้ํา เสาไฟฟา ทอประปา อยูในบริเวณ
พื้นที่การกอสรางหรือไม

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

รูปที่ 4-2 ปายแสดงโครงการกอสรางสะพาน (โดยระบุรายละเอียด)
(8) ระหวางการกอสราง ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสราง เพื่อ
ความปลอดภัยแกประชาชน และผูที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม
(9) ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนด เพื่อนําไปทดสอบ
ในหองทดสอบ ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคย
นําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐาน
ใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสราง
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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รูปที่ 4-3 การเก็บขอมูลคอนกรีตภาคสนามเพื่อทดสอบในหองปฏิบัติการ
ทั้งนี้งานวัสดุชั้นโครงสรางทาง ควรทําการเก็บตัวอยาง ของวัสดุที่นํามากองไวบริเวณที่กอสราง
สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100 เสนตอหนึ่งตัวอยางทุกขนาดและชนิดของเหล็กเสน
(10) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรื่องหนาที่ของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้
(10.1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา
- ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนด
ตางๆ
- สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและตาม
หลักวิชาการเพื่อ ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอี ยดและข อกําหนด (หากไม เปนไปตามแบบรู ป
รายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาทันที)
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- ถาผูรับจางไมปฏิบัติ ตามใหสั่ง หยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งส วนใดหรื อ
ทั้ ง หมดแล ว แต ก รณี ไ ว ก อ นจนกว า ผู รั บ จ า งยิ น ยอมปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ และรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางทันที
(10.2) หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด
ดําเนินการกอ สรางใหเปนไปตามแผนงาน และรายงานใหกรรมการตรวจการจาง ผูบริหารทองถิ่น
เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(10.3) สั่งพักงาน
- ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน
- หรือ เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง
- หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี
- หรือไมปลอดภัย
- เมื่อสั่งพักงานแลว ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(10.4) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ ทุกสัปดาหและเก็บ
รักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป
(10.5) รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการ ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตามสัญญา และในวันสง
มอบงานแตละงวด
(11) เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ
ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน
(1) เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการงานกอสราง อยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพัง ให
รีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ างและผูบริห ารทอ งถิ่นเพื่อทราบและ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที
(2) การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษร อยางมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทันที
(3) เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา
หากพบวามีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่น เพื่อจะไดแจงใหผูรับจาง
ซอมแซมแกไขโดยเร็ว
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รูปที่ 4-4 การตรวจสภาพของสะพานภายหลังการสงมอบงานและอยูในระยะเวลาประกันงาน

2. การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง
โดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม
กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด คณะกรรมการตรวจการจาง
สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความไมรอบคอบ ในงานกอสรางสะพาน
ดังนั้น เพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง คณะกรรมการตรวจ
การจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ มีหนาที่โดยสรุปดังนี้
(2.1) ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาหเปรียบเทียบกับแบบรูป รายการกอสรางและขอกําหนด
ในสัญญา
(2.2) รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน
(2.3) หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือ
มาตรฐานงานใหพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการ
ตรวจการจางผูรับจาง ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
(2.4) ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบ
งานใหแตละงวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจาง
โดยเร็วตอไป
(2.5) เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงาน
ไมเปนไปตามสัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป
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(2.6) หากกรรมการตรวจการจางบางรายไม ตรวจรับ งาน จะต อ งทําความเห็ นแยง ไว เป น
หลักฐาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป

3. การกําหนดบุคลากร
เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางสะพานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดบุคลากร ให
เหมาะสมกับงานในแตละขั้นตอน ดังนี้
ตารางที่ 4-1 แสดงการจัดบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับงานกอสราง และบํารุงรักษาสะพาน
ประเภทสะพาน การออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน
Slab Type

วิศวกรโยธา นายชางโยธา

Plank Girder

วิศวกรโยธา นายชางโยธา

นายชางโยธา/
วิศวกรโยธา
นายชางโยธา/
วิศวกรโยธา

* การตรวจรับ
การบํารุงรักษา
งาน
วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

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

4. มาตรฐานวัสดุ
การกอสรางงานสะพานนั้น จะประกอบไปดวยงานหลักๆ อยู 2 งาน ไดแก งานกอสรางสะพาน
และ งานกอสรางถนนที่เปนสวนเชื่อมตอกับสะพาน ฉะนั้นในงานมาตรฐานสะพานจะอางอิงคุณสมบัติ
ของวัสดุและวิธีการกอสรางจาก มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเทาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน
¾ สถ. – มส. – 001 มาตรฐานปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตที่ใชในงานโครงสรางทั้งหมด ใหใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 15 เลม 1-2517 ดังนี้
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 (ธรรมดา) ซึ่งใชกับงานโครงสรางทั่วไป ไดแก
ปูนซีเมนตตราชาง บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียวของบริษัท
ชลประทานซีเมนต จํากัด ปูนซีเมนตตราเพชรเม็ดเดียวของ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด เปนตน
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 2 เปนปูนปอรตแลนดที่ใหความรอนปานกลาง
และมีความตานทานตอซัลเฟตปานกลาง
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 (รับกําลังอัดสูง) ซึ่งใชกันในงานรับแรงสูงเร็ว
หรือที่เรียกวา (High Early Strength) สําหรับงานคอนกรีตที่ตองการรับน้ําหนักไดเร็ว เชน ปูนซีเมนต
เอราวัณ ของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนตตราสามเพชร ของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด
ปูนซีเมนตตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ของบริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด เปนตน
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 4 เปนปูนปอรตแลนดที่ใหความรอนต่ํา
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 5 เปนปูนปอรตแลนดที่ทนซัลเฟตสูง
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คุณลักษณะของปูนซีเมนตในการกอสราง
(1) ปู น ซี เ มนต ที่ ใ ช ใ นงานก อ สร า งทั้ ง หมดถ า แบบหรื อ รายการประกอบแบบ
เฉพาะงานไมไดกําหนดวาเปนปูนซีเมนตประเภทใดใหถือวาเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(2) ถาใชปูนซีเมนตประเภทแรงสูงเร็ว ในการกอสรางของโครงสรางใหใชปูนซีเมนต
ปอรตแลนด ประเภท 3
(3) ผลิตภัณฑ ตองบรรจุถุงใหเรียบรอยหรือเปนปูนซีเมนตที่เก็บในภาชนะบรรจุของ
บริษัทผูผลิต
(4) ปูนซีเมนตบรรจุถุงตองเก็บไวบนพื้นที่ยกสูงกวาพื้นดินอยางนอย 30 เซนติเมตร
ในโรงเก็บที่มีหลังคาคลุมและมีฝากั้นกันฝนไดดี
(5) หามใชปูนซีเมนตเสื่อมคุณภาพ เชน ปูนซีเมนตที่แข็งจับตัวกันเปนกอน
(6) ในโครงสรางชิ้นเดียวกัน เชน เสา คาน พื้น เปนตน หามใชปูนซีเมนตตางประเภท
ผสมคอนกรีตปนกัน
¾ สถ. – มส. – 002 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด หรือวัสดุมวลรวม (Aggregates) สําหรับงาน
คอนกรีต
วัสดุมวลรวม ที่ใชงานคอนกรีต แบงเปน 2 ชนิด คือ
• วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึงวัสดุที่มีขนาดคางตะแกรง
เบอร 4 ขึ้นไป ไดแกวัสดุหินยอย กรวดยอย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
• วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผานตะแกรง
เบอร 4 ลงมา ไดแก วัสดุ หินฝุน ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
คุณสมบัติ
วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) หรือ หินหรือกรวด
(1) สะอาดปราศจากจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปนตน
(2) คาจํานวนสวนรอยละของความสึกหรอ (Percent of wear ) ไมมากกวารอยละ 40
(3) เมื่ อ ทดสอบการคงตั ว (Soundness Test) โดยใช ส ารละลายมาตรฐานโซเดี ย ม
ซัลเฟต ตามกรรมวิธีรวม 5 วัฏจักร น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่หายไป ตองไมมากกวา
รอยละ 12
(4) มีคาจํานวนสวนรอยละของการดูดซึมน้ําไมเกิน 5
(5) มีคาดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไมมากกวารอยละ 25
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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(6) มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมมากกวารอยละ 0.25
(7) มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates)
สําหรับคอนกรีต
ขนาดของตะแกรง
มาตรฐาน
2 1/2"
2"
1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
เบอร 4
เบอร 8

2"
100
95 - 100

น้ําหนักที่ผานตะแกรงมีคาเปนรอยละ
1 1/2"
1"
3/4"
100
95 - 100

35 - 70

100
95 - 100

35 - 70
10 - 30
0-5
0

100
90 - 100

25 - 60
10 - 30
0-5

0 - 10
0-5

20 - 55
0 - 10
0-5

1/2"

100
90 - 100
40 - 70
0 - 15
0-5

วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregates) หรือทราย
(1) เปนทรายน้ําจืดที่หยาบคมแข็งแกรง
(2) สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เชน วัชพืช ดินเหนียว เปลือกหอย เถาถาน เปนตน
(3) มีสารอินทรียปะปนอยูในทราย เมื่อทดสอบดวยสารละลาย Sodium Hydroxide
เขมขน 3 เปอรเซ็นต สีของสารละลายที่ไดจากการทดสอบตองออนกวาสีของกระจกเทียบมาตรฐาน
เบอร 3 หรือออนกวาสารละลาย Potassium Dichromate
(4) มีคาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยูระหวาง 2.3 – 3.1
(5) เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ําหนักของวัสดุหินยอย หรือกรวดยอยที่
หายไปตองไมมากกวารอยละ 10
(6) มีสวนที่ผานตะแกรง เบอร 200 ไมเกินรอยละ 3
(7) มีมวลคละผานตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 ตารางมวลคละผานตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
สําหรับผิวจราจรคอนกรีต
ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
3/8"
เบอร 4
เบอร 8
เบอร 16
เบอร 30
เบอร 50
เบอร 100

น้ําหนักที่ผานตะแกรงเปนรอยละ
100
95 - 100
80 - 100
50 - 85
25 - 60
10 - 30
2 - 10

¾ สถ. – มส. – 003 มาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต (Reinforcement)
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชทําผิวจราจร
คอนกรีต ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ เหล็กเสนกลม (Round Bar) และเหล็กเสนขอออย (Deformed Bar)
คุณสมบัติ
(1) เหล็กเสนกลม (Round Bar)
ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม มอก. 20-2527 ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
ความตาน
แรงดึงที่จุดคราก
เหล็กเสนกลม ไมนอยกวา
(กก./ตร.ซม.)
SR 24

2400

ความตาน ความยืดในชวง การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
แรงดึงสูงสุด ความยาว 5 เทา
ไมนอยกวา ของเสนผานศูนย มุมการดัด เสนผานศูนย
กลางวงดัด
(กก./ตร.ซม.) กลางไมนอยกวา (องศา)
(รอยละ)
3900

21

180

1.5 เทาของเสน
ผานศูนยกลางระบุ
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○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลม แสดง
ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 แสดงเกณฑความคลาดเคลือ่ นสําหรับเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนกลม
ชื่อขนาดเสนผาน เกณฑความคลาดเคลื่อน มวลตอเมตร
เกณฑความคลาดเคลื่อน
ศูนยกลาง (มิลลิเมตร)
(กิโลกรัม)
ไมเกินกวา
สําหรับมวลตอเมตร
(มิลลิเมตร)
เฉลีย่ รอยละ แตละเสน รอยละ
RB 6
6
± 0.4
0.222
± 5.0
± 10.0
RB 9
9
± 0.4
0.499
± 5.0
± 10.0
RB 12
12
± 0.4
0.888
± 5.0
± 10.0
RB 15
15
± 0.4
1.387
± 5.0
± 10.0
RB 19
19
± 0.5
2.226
± 3.5
± 6.0
RB 22
22
± 0.5
2.984
± 3.5
± 6.0
RB 25
25
± 0.5
3.853
± 3.5
± 6.0
RB 28
28
± 0.6
4.834
± 3.5
± 6.0
RB 34
34
± 0.6
7.127
± 3.5
± 6.0
(2) เหล็กขอออย (Deformed Bar) ตองมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 24-2527 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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○ คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กขอออย
ความยืดในชวง
การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
ความตาน
ความตาน
ความยาว 5 เทา
แรงดึงที่จุดคราก แรงดึงสูงสุด
สัญลักษณ
ของเสนผานศูนย มุมการดัด
เสนผาน
ไมนอยกวา ไมนอยกวา
กลางไมนอยกวา (องศา)
ศูนยกลางวงดัด
(กก./ตร.ซม.) (กก./ตร.ซม.)
(รอยละ)
4 เทาของเสนผานศูนยกลาง
SD 30
3000
4900
17
180
ระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลาง
SD 40
4000
5700
15
180
ระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลาง
SD 50
5000
6300
13
90
ระบุ
○ เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย แสดงดัง
ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 แสดงเกณฑความคลาดเคลือ่ นสําหรับมวลตอเมตรของเหล็กขอออย
ชื่อขนาด
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32

มวลตอเมตร
กิโลกรัม
0.617
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313

เกณฑความคลาดเคลื่อนสําหรับมวลตอเมตรของทุกขนาด
เฉลีย่ รอยละ
แตละเสนรอยละ

± 3.5

±6
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หมายเหตุ
ความตานแรงดึงที่จุดคราก
ความตานแรงดึงสูงสุด
ความยืด
การทดสอบดวยการดัดโคงเย็น
มุมการดัด
เสนผานศูนยกลางวงดัด
ชวงความยาว 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง

=
=
=
=
=
=
=

YIELD STRESS
MAXIMUM TENSILE STRESS
ELONGATION
COLD BEND TEST
BENDING ANGLE
DIAMETER OF BENDS
GAUGE LENGTH

5. ขอแนะนําในการนําน้ํามาผสมงานคอนกรีต
(1) น้ําที่นํามาผสมคอนกรีตใหใชน้ําประปา หากในกรณีที่หาน้ําประปาไมได ตองเปนน้ําจืด
ปราศจากสารที่เปนอันตรายตอคอนกรีตและเหล็กเสริมสามารถใชดื่มได
(2) ในกรณีที่ตองใชน้ําขุนมาผสมคอนกรีตตองทําใหน้ําตกตะกอนกอนนํามาใช อาจปฏิบัติ
ดังนี้ ใหใชปูนซีเมนต 1 ลิตร ตอ น้ําขุน 200 ลิตร ผสมทิ้งไวประมาณ 5 นาที หรือจนตกตะกอนหมดแลว
จึงน้ําสวนที่ใสมาใชได
(3) ในกรณี ขอ 1 และ 2 น้ําตองผานการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการทดสอบน้ําที่ใช
ในงานคอนกรีตกอน
(4) อัตราสวนน้ําตอซีเมนต (W/C) น้ําหนักของน้ําตอน้ําหนักของปูนซีเมนตของคอนกรีตที่
บมถูกตองและมีอายุครบ 28 วัน

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

งานกอสรางรอง
Minor Work

งานเสาเข็มตอก

งานทางเทา

งานฐานราก

งานแผนเหล็กกันชน

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

งานระบบระบายน้ํา

แผนผังการควบคุมงานกอสรางสะพาน
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องคประกอบของคอนกรีต
คอนกรีตประกอบดวย ปูนซีเมนต มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียด น้ํา อากาศ และน้ํายาผสม
คอนกรีตเมื่อนําสวนผสมตางๆ มาผสมรวมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้
(1) ซีเมนตเพสต (Cement Paste) หมายถึง ปูนซีเมนตรวมตัวกับน้ํา และน้ํายาผสมคอนกรีต
(น้ํายาผสมคอนกรีตจะมีหรือไมมีก็ได)
(2) มอรตา (Mortar) หมายถึง ซีเมนตเพสตรวมตัวกับทราย
(3) คอนกรีต (Concrete) หมายถึง มอรตาผสมกับหิน
หนาที่และคุณสมบัติของสวนผสม
(1) ซีเมนตเพสต (Cement Paste)
ซีเมนตเพสต ในคอนกรีตเปนสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีระหวางปูนซีเมนตกับน้ําจน
ทําหนาที่ประสานระหวางมวลรวม หลอลื่นคอนกรีตสดขณะเท โดยซีเมนตเพสตจะไปเคลือบหรือหุม
เม็ดทรายและกอนหินทั้งหมดใหยึดเกาะติดเขากันเปนกอนแข็ง และชวยปองกันการซึมผานของน้ํา
คุณภาพของซีเมนตเพสต จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดังนี้
- อัตราสวนน้ําตอซีเมนต (Water - Cement Ratio)
- คุณภาพและองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต
- ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น หมายถึง ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับ
เวลาอุณหภูมิ และความชื้น
(2) มวลรวม (Aggregate)
มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดเปนตัวแทรกประสานที่กระจายอยูทั่วซีเมนตเพสต
ชวยใหคอนกรีตมีความคงทน ในเนื้อคอนกรีตมีมวลรวมอยูประมาณรอยละ 60 – 80 ของปริมาณทั้งหมด
การเลือกใชมวลรวมมีความสําคัญอยางยิ่ง มวลรวมที่ดีตองมีความแข็งแรงทนทานไมขยายตัวมาก มี
เหลี่ยมมุมเพื่อชวยในการยึดเกาะกับซีเมนตเพสตไดดี คงทนตอปฏิกิริยาเคมี มีขนาดคละ (Gradation) ที่ดี
ชวยใหคอนกรีตมีเนื้อแนน มีชองวางนอย
(3) น้ํา (Water)
น้ําเปนองคประกอบที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับปูนซีเมนต หลอลื่นให
คอนกรีตอยูในสภาวะเหลวสามารถเทได ปริมาณน้ําอาจตองใชมากกวาที่ตองการในปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางสมบูรณ และใหคอนกรีตเหลวทํางานงาย แตจะทําใหคุณสมบัติการรับกําลัง
อัดนอยลงจึงควรใชน้ําในปริมาณพอเหมาะและเพิ่มเติมเทาที่จําเปน
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(4) น้ํายาผสมคอนกรีต (Admixture)
น้ํ า ยาผสมคอนกรี ต ทํ า หน า ที่ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต ให ดี ขึ้ น เช น เพิ่ ม
ความสามารถในการเทได หนวงการกอตัว เพิ่มกําลังอัด หรือ ความทนทาน เพิ่มความตานทานการซึมน้ํา
เป น ต น การใช น้ํ า ยาผสมคอนกรี ต ควรใช ใ นอั ต ราที่ เ หมาะสมตามคํ า แนะนํ า ของผู ผ ลิ ต มิ ฉ ะนั้ น จะ
กอใหเกิดผลเสียในทางตรงกันขาม
ประเภทของคอนกรีต (Type of Concrete)
คอนกรีตที่ใชในงานโครงสรางอาจแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
(1) คอนกรีตลวน (Plain Concrete) หมายถึงคอนกรีตอยางเดียวลวนๆ ไมมีวัสดุเสริมแรงอื่น
ประกอบเปนคอนกรีตที่ออกแบบใหรับแรงอัดเทานั้น
(2) คอนกรีตน้ําหนักเบา (Light – Weight Concrete) หมายถึง คอนกรีตที่ใชมวลรวมเบาเปน
องคประกอบ
(3) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete) หมายถึง คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมโดยที่เหล็ก
เสริมและคอนกรีตมีคุณสมบัติรวมกันในการตานทานแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนโครงสราง เชน
รับแรงอัดและแรงดึงโดยคอนกรีตจะมีหนาที่รับแรงอัดและเหล็กเสริมรับแรงดึง ทั้งนี้เนื่องจากคอนกรีต
เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติรับแรงดึงไดต่ํา (ประมาณรับแรงดึงไดต่ํากวาแรงอัด 8 ถึง 10 เทา)
(4) คอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) หมายถึง คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทําใหเกิดหนวย
แรงขึ้นภายในชิ้นสวนโครงสรางกอนโครงสรางนั้นจะรับแรงภายนอก (น้ําหนักบรรทุกใชงาน) โดยใหมีขนาด
และการกระจายของหนวยแรงภายในตามตองการที่จะหักลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุกใชงาน
ขอแนะนําในการนําน้ํายาผสมคอนกรีต มาผสมงานคอนกรีต
(1) ตรวจสอบวาน้ํายาผสมคอนกรีตที่ใชในการกอสรางถูกตองตรงตามขอกําหนดในแบบ
หรือรายการประกอบแบบหรือไม
(2) ตรวจสอบอัตราการใชน้ํายาผสมคอนกรีตเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต
(3) น้ํ า ยาผสมคอนกรี ต ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งต อ งเป น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม มอก. 733 : สารเคมีผสมเพิ่มสําหรับคอนกรีต และไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
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การผสมคอนกรีต การลําเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต การทําใหคอนกรีตแนน และการบมคอนกรีต
(Concrete Mixing , Handling , Placing ,Compacting and Curing)
คอนกรีตจะมีคุณสมบัติการรับกําลังที่ดี หรือความทนทานที่ตองการตองขึ้นอยูกับวิธีการ
ผสมผสานการลําเลียง การเท และการทําใหคอนกรีตแนน ตลอดจนการบมคอนกรีต ถึงแมวาผูออกแบบ
จะมีการกําหนดสัดสวนผสมใหดีเพียงใด หากละเลยการปฏิบัติที่ถูกตอง ก็จะไมไดคอนกรีตที่มีคุณภาพ
ตามตองการ
(1) การผสมคอนกรีต (Mixing)
- ตรวจสอบวาคอนกรีตที่ใชในการกอสราง เปนตามที่กําหนดในแบบหรือรายการ
ประกอบแบบเปนคอนกรีต ค1, ค1-2, ค2, ค3 และ ค4 ตามขอกําหนด หากไมมีการกําหนดเปนอยางอื่น
คอนกรีตที่ใชใหใชชนิด ค2
- สวนผสมของคอนกรีตผูรับจางจะตองเปนผูทดลองทําสวนผสมขึ้นเองโดยวิศวกร
เปนผูควบคุมการทดลอง โดยการทดลองหาสวนผสมจะตองทําลวงหนากอนใชงานคอนกรีตจริง
- ปูนซีเมนตใชไมนอยกวาที่กําหนด ตามตารางที่ 4-8
- อัตราสวนผสมและขนาดของมวลรวมตองเหมาะสม กับประเภทของโครงสราง
และรับกําลังไดตามขอกําหนด
- ปริมาณน้ําใหมีนอยที่สุด เพื่อใหคอนกรีตมีความขนเหลวพอเหมาะไมเหลวเกินไป
และมีความสามารถเทได (Workability)
- ความสามารถในการเทไดของคอนกรีตจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา คือจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น ดังนั้นชวงการยุบที่เหมาะสมสําหรับงานตางๆ เปนตามตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4-8 ชนิดของคอนกรีตและคาแรงอัดประลัยต่ําสุด
จํานวนปูนซีเมนตที่ใช แรงอัดประลัยต่ําสุดของแทงคอนกรีตมาตรฐานที่
ตอคอนกรีต 1 ลบ.ม.
อายุ 28 วัน (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
ชนิดของคอนกรีต
ตองไมนอยกวา
ลูกบาศก
ทรงกระบอก
(กิโลกรัม)
15 x 15 x 15 ซม.
15 x 30 ซม.
ค1
290
180
145
ค 1-2
300
210
175
ค2
320
240
200
ค3
350
300
250
ค4
400
420
350
ตารางที่ 4-9 คาการยุบตัวของคอนกรีตกับประเภทของงาน
ประเภทของงาน
งานฐานรากกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานฐานรากคอนกรีตไมเสริมเหล็กงาน
กอสรางใตน้ํา
งานพื้นคานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานคอนกรีตขนาดใหญ

คาความยุบตัว
คาสูงสุด
8.0

คาต่ําสุด
2.0

8.0

2.0

10.0
10.0
8.0
5.0

2.0
2.0
2.0
2.0

- การปอนวัตถุดิบลงเครื่องผสม จะเริ่มจากการใสทรายกอน ตามดวยหินบางสวน
ปูนซีเมนตและน้ํา และใสหินที่เหลือลงไปสุดทาย เพื่อจะทําใหมอรตาที่จับกันอยูแตกตัวออก
- เวลาการผสม (Mixing Time) สําหรับเครื่องผสมที่มีความจุ 1 ลูกบาศกเมตร หรือ
นอยกวาตองใชเวลาผสมนานอยางนอย 1 นาที 30 วินาที และใหเพิ่มระยะเวลาผสม 15 วินาที ทุกๆ ความ
จุที่เพิ่มขึ้น 0.5 ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร
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- ในกรณี ที่ ใ ช เ วลาผสมนานน้ํ า จะระเหยออกจากคอนกรี ต ทํ า ให ค อนกรี ต มี
ความสามารถเทไดลดลง การเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อใหคาความสามารถเทไดเหมือนเดิมที่เรียกวา Re –
Tempering จะทําใหกําลังอัดต่ําลงและมีการหดตัว (Shrinkage) เพิ่มขึ้น โดยผลเสียนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําที่ใสเขาไป จึงควรดําเนินการใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
(2) การลําเลียงคอนกรีต และการเทคอนกรีต (Handling and Placing)
- ตรวจสอบดูแ บบหลอ และการวางเหล็ก เสริม วา มั่น คงและถูก ตอ งตามแบบ
หรือรายการกอสราง พรอมทั้งทําความสะอาดแบบใหปราศจากเศษวัสดุตกคาง อุดรอยรั่วตางๆ เพื่อมิให
น้ําปูนไหลออก เสร็จเรียบรอยแลวจึงทําการเทคอนกรีต
- การลํ า เลี ย งคอนกรี ต และการเทคอนกรี ต ต อ งทํ า ด ว ยความระมั ด ระวั ง ไม ใ ห
คอนกรีตที่สม่ําเสมอเกิดการแยกตัวกอนลงแบบ
- คอนกรีตที่ผสมเสร็จแลวตองรีบนําไปเทในแบบโดยเร็ว กอนที่คอนกรีตจะแข็งตัว
(ไมควรเกิน 30 นาที) และตองระมัดระวังไมใหเกิดการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมไปจากตําแหนงเดิม
ขณะเท
- ในกรณีที่ไมสามารถเทคอนกรีตใหเสร็จไดมีความจําเปนตองหยุดงาน ถาหาก
เทคอนกรีตในโครงสรางสวนหนึ่งสวนใดไมเสร็จในรวดเดียวแลว การหยุดเทคอนกรีตตองเปนไปตามที่
วิศวกรผูควบคุมงานของผูวาจางกําหนดหรือตามตําแหนง ดังนี้
- สําหรับเสาที่ระดับไมเกิน 7.5 เซนติเมตร ต่ําจากทองคานหัวเสา
- สําหรับคานที่กลางคาน โดยรอยหยุดตองเปนแนวตั้งฉากกับทองคาน
- สําหรับพื้นที่กลางแผนพื้น โดยรอยหยุดตองเปนแนวตั้งฉากกับทองพื้น
- เมื่อจะเทคอนกรีตตอใหทําผิวคอนกรีตใหหยาบ ตามวิธีที่ไดรับการรับรองแลว
จนเห็นเม็ดหินโผลโดยตลอดปราศจากฝาน้ําปูนหรือเศษหิน ปูน ทราย ที่หลุดรวง ลางผิวที่หยาบนั้นดวย
น้ําสะอาดทันทีกอนเทคอนกรีตใหมใหพรมน้ําที่ผิวคอนกรีตใหชื้นแตไมเปยกโชก
- หามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตก เวนแตจะมีวิธีปองกัน
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รูปที่ 4-6 การเทคอนกรีตพื้นสะพาน
(3) การทําใหคอนกรีตแนนตัว (Compacting Concrete)
- ตรวจสอบการทําใหคอนกรีตแนนตัวดวยวิธีการที่ถูกตอง โดยใหคอนกรีตไหล
เขาถึงทุกซอกทุกมุม และหุมเหล็กเสริมโดยตลอด
- การทําคอนกรีตใหแนนดวยเครื่องมือ หรือ การใชเครื่องมือสั่นสะเทือนใหเปนไป
ตามชนิดขนาดและความเหมาะสมของงาน โดยตองระมัดระวังอยาทําใหแบบหลอเสียรูป เหล็กเสริม
เคลื่อนที่ผิดตําแหนง และคอนกรีตเกิดการแตกตัว
- เมื่อใชเครื่องสั่นสะเทือนชนิดจุม เพื่อใหคอนกรีตแนนตัวควรปฏิบัติ ดังนี้
- ใหจุมปลายขึ้นลงตรงๆ ชาๆ การจุมตองจุมจนสุดคอนกรีตที่เทใหมและเลย
เขาไปในชั้นใตเล็กนอย
- ใหจุมหัวสั่นสะเทือนเปนจุดๆ ระยะหางตั้งแต 45 – 75 เซนติเมตร โดยใช
เวลาจุมนาน 5 – 15 วินาที
- การถอนหัวสั่ นสะเทือนขึ้ น ให ถอนขึ้ นชาๆ ประมาณ 7.5 เซนติเมตรต อ
วินาที
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- ในการจุม หัว สั่น สะเทือ นตอ งระวัง อยา ใหหัว สะเทือ นถูก แบบหลอ และ
เหล็ ก เสริ ม เพราะจะทํา ให แ บบหล อ เสี ย รู ป หรื อ เหล็ ก เสริ ม เคลื่ อ นที่ ผิดตําแหนงได
- หามจุมหัวสั่นสะเทือนทิ้งไวนานเกินไป หรือจุมซ้ําที่บริเวณเดียวกันเพราะ
จะทําใหคอนกรีตเกิดการแยกตัว และหามใชเกลี่ยหรือดันคอนกรีต
(4) การบมคอนกรีต (Curing)
- ตรวจสอบขอกําหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบวากําหนดใหบมคอนกรีต
ดวยวิธีใดและหากไมไดกําหนดไวใหปรึกษากับวิศวกรผูออกแบบหรือวิศวกรผูวาจาง
- เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแลวในระหวางคอนกรีตยังไมแข็งตัว ตองปกคลุมมิใหถูก
แสงแดดและกระแสลมรอน และมิใหคอนกรีตไดรับความสะเทือน และเมื่อพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงหรือ
เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวตองจัดการบมคอนกรีตตามกรรมวิธีและระยะเวลาตามขอกําหนดในแบบหรือ
รายการประกอบแบบในทันที
- การใชน้ํายาบมคอนกรีต ตองตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิตโดย
เครงครัด

รูปที่ 4-7 การบมคอนกรีตโดยใชกระสอบหรือพลาสติก
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การแตงผิวคอนกรีต
จุดประสงคเพื่อใหเกิดความสวยงามและเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด มีหลักการดังนี้
(1) เมื่อถอดแบบออกแลว ถาเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเปนรูพรุนหรือขรุขระ หรือมีรูปรางผิด
ไปจากแบบที่ ต อ งการก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การต อ ไป ให แ จ ง ต อ วิ ศ วกรผู อ อกแบบหรื อ วิ ศ วกรผู รั บ จ า ง
ตรวจสอบพิจารณาเสียกอน
(2) เมื่อตองการจะฉาบปูนกับผิวหนาคอนกรีตใหกะเทาะผิวคอนกรีตใหขรุขระ ราดน้ําให
ชื้นแลวจึงฉาบปูน เมื่อฉาบปูนเสร็จแลวใหมีการปองกันผิวหนาแหงเปนเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 3 วัน
(3) ตรวจสอบการแตงผิวคอนกรีตใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบหรือรายการกอสราง
แบบหลอมีความสําคัญในการกําหนดรูปราง รูปทรง ของงานกอสราง แบบหลอที่ดีจะทําใหงานกอสราง
เปนไปอยางมีคุณภาพ มีหลักตรวจสอบทั่วไปดังนี้
- ตรวจสอบวัส ดุที่ใ ชแ บบหลอ ตอ งทํา จากวัส ดุที่แ ข็ง แรง ไมผุ ไมบิด งอ เชน
เหล็ก ไม
- ตรวจสอบการประกอบแบบหลอ ตองเขาแบบใหสนิทเพื่อกันน้ําปูนรั่ว ผิวดานใน
ของแบบหลอตองเรียบและสะอาดกอนการเทคอนกรีต
- ตรวจสอบลักษณะรูปรางของแบบหลอ ตองเปนไปตามรูปแบบกอสราง

รูปที่ 4-8 การตรวจสอบแบบหลอคอนกรีตใหอยูตามแบบกอสราง
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- ตรวจสอบแบบหล อ และนั่ ง ร า นต อ งมั่ นคงแข็ ง แรงเพี ย งพอต อ การรั บน้ํ า หนั ก
คอนกรีต และแรงสั่นสะเทือนจากการทําใหคอนกรีตแนนตัวโดยแบบหลอไมทรุดหรือแอนตัวจนเสีย
ระดับหรือแนวแบบหลอจะถอดไมไดจนกวาจะครบกําหนดเวลา การถอดแบบตองไมใหคอนกรีตไดรับ
การกระทบกระเทือนและใหถือกําหนดเวลาการถอดแบบดังนี้
- แบบขางคาน กําแพง ฐานราก
2
วัน
- แบบขางเสา
3
วัน
- แบบลางรองรับพื้น – คาน
14 วัน
และเมื่อถอดแลวใหค้ํายันตามจุดตางๆ ที่เหมาะสมไวอีก 14 วัน
- ยกเวนในกรณีที่ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดใหแรงสูงเร็ว (ปอรตแลนด
ประเภท 3) ใหถอดแบบไดทั้งหมดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน
- ตรวจสอบแบบหล อ ที่รื้ อ ออกแล ว กอ นที่ จะนํ า กลับ มาใชใ หม จะต อ งทํา ความ
สะอาด และตกแตงใหเรียบรอยอยูในสภาพดีดังเดิมกอนจึงจะนํามาใชอีกได
- พื้นผิวสะพานจะตองมีลักษณะที่เหมาะสมในการรับคาสัมประสิทธิ์ความฝด
ระยะหุมคอนกรีต
ระยะหุมของคอนกรีตตองเปนไปตามขอกําหนดในแบบหรือรายการกอสราง หากไมได
กําหนดไวใหใชระยะหุมคอนกรีตจากผิวดานในแบบหลอถึงผิวนอกเหล็กเสริมดังตอไปนี้
- พื้น
1.5
เซนติเมตร
- เสาและคาน
2.5
เซนติเมตร
- เสาตอมอ
4.0
เซนติเมตร
- ฐานราก
5.0
เซนติเมตร
ในกรณีที่สัมผัสดินเค็มหรือน้ําเค็มใหเพิ่มสวนหุมคอนกรีตอีก 2.0 เซนติเมตร
การเก็บตัวอยางและพิจารณาผลการทดสอบ
(1) การเก็บตัวอยางและผลการทดสอบคอนกรีต
(1.1) เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม ผูรับจาง
ตองจัดหาแบบเหล็กมาตรฐานมาหลอตัวอยางคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร หรือทรงกระบอก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร แลวเก็บตัวอยางคอนกรีตในหนางานนั้นๆ ตอ
หนาผูควบคุมงานของผูวาจาง แลวนําไปเก็บบํารุงรักษา
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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(1.2) การเก็บตัวอยางคอนกรีตที่จะทดสอบใหเก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีตและ
อยางนอย ตองเก็บ 3 กอน เพื่อทดสอบกําลังคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน โดยใชวิธีการเก็บ ดังนี้
- เก็บเมื่อหลอคอนกรีตแตละสวนของโครงสราง เชน ฐานราก เสา คาน และ
พื้นที่
- เก็ บ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเทคอนกรี ต ทุ ก ๆ 50 ลู ก บาศก เ มตร และเศษของ 50
ลูกบาศกเมตร
- เก็บทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแหลงทรายหรือหินกรวด
(1.3) สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บตัวอยางใหเก็บที่
ปากกลางและกนโม จํานวนตัวอยางใหเปนไปตามขอ (1.2)
(1.4) กําลังอัดของแทงคอนกรีตแตละกอนตองไมต่ํากวาที่กําหนดไวในตารางที่ 4-8 ถา
กอนใดกอนหนึ่งมีกําลังอัดต่ํากวาที่กําหนดไวในตารางที่ 4-8 แลวกําลังอัดเฉลี่ยของทั้ง 3 กอนนั้น ตองมี
สูงกวาที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 5 และผลตางของกําลังอัดของกอนที่มีกําลังอัดต่ําสุดกับคาที่
กําหนดไวตองไมเกินรอยละ 10 ของคาที่กําหนดไว
(1.5) ในการทดสอบคาของกําลังคอนกรีตที่อายุ 7 วัน คากําลังอัดของแตละกอนตอง
ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 70 ของค า ที่ กํ า หนดเมื่ อ อายุ ค รบ 28 วั น อย า งไรก็ ต ามการพิ จ ารณาตั ด สิ น กํ า ลั ง
คอนกรีตขั้นสุดทาย ถือเมื่อกอนคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน เปนเกณฑ
(1.6) หากปรากฏว า ค า แรงอั ด ประลั ย ของผลการทดสอบดั ง กล า วไม เ ป น ไปตามที่
กําหนดไวในขอ (1.4) ผูรับจางตองสกัดหรือรื้อสวนที่เทคอนกรีตแลวนั้นออกเสียแลวจัดการหลอใหม
โดยใช ค อนกรี ต ที่ มี คุ ณ ภาพได แ รงอั ด ประลั ย ไม ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดในข อ (1.4) หรื อ ผู รั บจ า งจะใช วิ ธี
ตรวจสอบที่ผูวาจางเห็นชอบ ความเสียหายหรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหลอคอนกรีตใหม
หรือการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางสวนนั้นๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
จะคิดมูลคาเพิ่มเติมจากผูวาจางไมได
(1.7) การทดสอบหาคาแรงอัดประลัยของตัวอยางคอนกรีตมาตรฐานนั้น ผูรับจางตอง
สง มาใหผูวา จา งหรือ สว นราชการอื่น ใด หรือ ที่ผูแ ทนของผูรับ จา งสามารถรว มทํา การทดสอบได
เปนผูทดสอบคาใชจายในการนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น
(2) การเก็บตัวอยางและผลการทดสอบเหล็กเสน
(2.1) ผูรับจางตองตัดเหล็กทุกๆ ขนาด แตละขนาดยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อ
ทําการทดสอบ
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(2.2) การเก็บตัวอยางใหเก็บหนึ่งตัวอยางจากเหล็กเสนเสนหนึ่งตอจํานวนเหล็กเสน
ทุกๆ 100เสน หรือเศษของ 100 เสน จํานวนตัวอยางแตละขนาดที่สงมาทดสอบในแตละชุดจะตองไม
นอยกวา 5 ตัวอยาง
(2.3) การเก็บตัวอยาง ตองเก็บจากกองเหล็กเสนตอหนาผูควบคุมงานของผูวาจาง
(2.4) เมื่อเก็บตัวอยางแลวผูรับจางตองนําสงมายังผูวาจางเพื่อทําการทดสอบทั้งนี้ผู
วาจางอาจแจงใหนําไปทดสอบที่หนวยราชการอื่นที่ผูวาจางเชื่อถือก็ได คาใชจายในการทดสอบผูรับจาง
ตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น ในกรณีที่ไมผานการทดสอบใหทําเครื่องหมายและนําออกไปนอกสถานที่
กอสรางโดยทันที
(2.5) หากปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้น ไมเปนไปตามขอกําหนดให
ถือวาเหล็กเสริมคอนกรีตชุดนั้นใชไมได
(2.6) ไมอนุญาตใหนําเหล็กเกาที่ใชแลว หรือ เหล็กที่เปนสนิมมาใชในงานกอสราง
หากตรวจพบใหนําออกนอกบริเวณพื้นที่กอสรางโดยทันที
7.1 งานกอสรางหลัก-งานสะพาน
การควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพเพียงใด ผูควบคุมงาน
หรือ วิศวกรผูเกี่ยวของตองทราบและเขาใจกรรมวิธีการทดสอบ มาตรฐานและเกณฑการยอมรับถึง
คุณสมบัติตางๆ ของวัสดุ ในการกอสรางสะพานมีวัสดุตางๆ ที่ตองควบคุมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวางานที่
ไดออกมาจะมีคุณภาพดังนี้
7.1.1 งานเสาเข็มตอก หรือ งานเสาเข็มเจาะ
การเตรียมงานกอนเริ่มงานกอสรางตองตรวจสอบ
(1) แบบ และเอกสารสัญญาจาง
(2) กรรมสิทธิ์ที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค
(3) หมุดพยาน และหมุดหลักฐาน
(4) ตําแหนง และแนวของสะพาน และเชิงลาด
(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพของลําน้ําในบริเวณกอสราง
(6) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) การตรวจแผนงานการกอสรางของผูรับจาง
(8) การตรวจสอบแบบกอสราง เปรียบเทียบกับพื้นที่กอสราง
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(9) การตรวจสอบปริมาณงานที่ระบุไวในใบปริมาณงาน และราคากอสรางกับ
แบบกอสราง
(10) การจัดเตรียมเอกสารรายงาน และแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการควบคุม
(11) การจัดเตรียมสํานักงานชั่วคราวควบคุมการกอสราง บอรดตางๆ สําหรับการ
ปฏิบัติงาน เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานกอสราง
(12) ปายชื่อโครงการ
การสํารวจเพื่อการกอสราง
เป น การสํ า รวจบนพื้ น ระบบ (PLANE SURVEYING) งานในขั้ น นี้ เ ป น การ
ตรวจสอบดังนี้
(1) การตรวจหาหมุดหลักฐานบังคับทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง
(2) การตรวจสอบแนวทางที่จะทําการกอสราง และหมุดหมายพยานเพิ่มเติม
(3) การตรวจสอบคาระดับของหมุดระดับพรอมทําหมุดระดับชั่วคราว
(4) การใหแนวถนนตอเชื่อมสะพานทั้ง 2 ฝง เพื่อทําการ CLEARING ในการ
กอสรางถนนตามแบบกอสราง และเพื่อการขนสงวัสดุ – อุปกรณในการปฏิบัติงาน
การวางแนวศูนยกลางและการวางแนวฉากสะพานดวยกลอง THEODOLITE
การวางแนวศูนยกลางและวางแนวฉากสะพาน ในตอนเริ่มตนกอสรางจําเปนตอง
ทําใหละเอียด และถูกตอง เพราะแนวศูนยกลางกับแนวฉากนี้ จะใชอางอิงในการกําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ตํา แหนง เสาเข็ม (เพื่อ กอ สรางนั่ง รา น และคอกสําหรับตําแหนง เสาเข็ม
แตละตน)
(2) ตําแหนงฐานราก
(3) ตําแหนงตอมอ
(4) ตําแหนงโครงสรางสวนอื่นๆ
การตรวจสอบคาระดับ BM และการทําระดับ TBM
ในการกอสรางจะกําหนดคาระดับ และตําแหนงหมุดระดับมาใหผูควบคุมงาน
โดย ผูควบคุมงานจะตองทําการตรวจสอบวาหมุดระดับตัวใดบางที่ถูกทําลาย และจะตองบันทึกหมาย
เหตุไวใหชัดเจน เพื่อเปนการปองกันไมใหนําคาระดับของหมุดนั้นไปใช เมื่อพบหมุดระดับแลวใหทํา
การตรวจสอบคาระดับของหมุดเหลานั้นในขณะเดียวกันก็ทําหมุดระดับชั่วคราวขึ้นเปนระยะๆ
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ถาพบหมุดระดับตัวใดอยูในบริเวณที่จะทําการกอสรางจะตองยายหมุดเหลานั้น
ออกไปใหพนบริเวณ โดยการถายระดับ และตรวจสอบใหถูกตองกอนที่จะถูกทําลาย ตําแหนงของหมุด
ระดับ และหมุดระดับชั่วคราว จะตองทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนในสนามเพื่อปองกันไมใหถูกทําลาย
ไปในขณะกอสราง

รูปที่ 4-9 การควบคุมงานเสาเข็มสะพาน
เสาเข็มตอก
ในงานกอสรางทั่วไปเสาเข็มที่ใชจะเปนเสาเข็มคอนกรีตหลอสําเร็จ ซึ่งอาจจะ
หลอที่โรงงานกอน หรือหลอเสาเข็มที่บริเวณกอสรางเลยก็ได เสาเข็มคอนกรีตหลอสําเร็จรูปมีอยูดวยกัน
2 ชนิด คือ
(1) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โดยทั่วไปเสาเข็มจะตองตอกลงไปในดินไมนอยกวา 3.00 ม. (ในกรณีที่เปนชั้น
ดินแข็ง หรือชั้นกรวดที่แนน) และไมนอยกวา 6.00 ม. (กรณีที่เปนชั้นดินออน หรือชั้นกรวดที่ไมแนน)
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ความสามารถในการรั บน้ํ าหนั ก ของเสาเข็ ม สามารถคํ า นวณได โดยการเจาะ
สํารวจชั้นดิน เพื่อหาคุณสมบัติของดินในชั้นตางๆ หรือใชวิธีทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนัก
ของเสาเข็ ม (STATIC COMPRESSIVE LOAD) อย า งไรก็ ต าม ความสามารถในการรั บน้ํ า หนั ก ของ
เสาเข็มควรจะคํานึงถึงองคประกอบดังนี้
(1) ความแตกตางกันของ ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มตนเดี่ยว
กับเสาเข็มกลุม
(2) ความสามารถในการรับน้ําหนัก ของชั้นดินใตปลายเสาเข็ม
(3) ผลกระทบเนื่องจากการตอกเสาเข็มตออาคารโครงสรางขางเคียง
(4) การกัดเซาะของน้ํา และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(5) การทรุดตัวของชั้นดิน เนื่องจากการถายน้ําหนัก
(6) ในกรณีที่บางสวนของเสาเข็มอยูในอากาศ ในน้ํา หรือในดินที่ไมสามารถ
ตานทานแรงทางดานขางได สิ่งที่จะตองพิจารณาถึงคือ ความยาวเสาเข็ม และการเกิด BUCKING ของ
เสาเข็ม
(7) กรณีที่เปน POINT – BEARING PILES ปลายเสาเข็มที่อยูในชั้นดินแข็ง
จะตองเปนชั้นดินแข็งที่มีความหนาของชั้นดินเพียงพอที่จะสามารถรับน้ําหนักได ไมควรใหปลายเสาเข็ม
อยูในชั้นดินแข็งที่มีความหนาของชั้นบางๆ และใตชั้นดินแข็งนั้นเปนดินออน
(8) เสาเข็มที่ตอกทะลุชั้นดินออนลงไปสูชั้นดินแข็ง ปลายเสาเข็มที่อยูในชั้นดิน
แข็งจะตองมีระยะเพียงพอ ที่จะทําใหปลายเสาเข็มนั้นมั่นคง ไมสามารถจะเคลื่อนตัวไปมาในแนวราบได
ปนจั่น (PILE RIG) เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการตอกเสาเข็ม ปจจุบันปนจั่นที่
นิยมใช คือ DROP HAMMERS เปนปนจั่นที่นิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากใชงายมีราคาถูก การดูแล
รักษาไมตองเขมงวดมากนัก ประกอบดวยลูกตุมเหล็กที่มีลวดสลิงสําหรับยกลูกตุม มีตะเกียบปนจั่นเปน
ตัวบังคับใหลูกตุมตกลงมาในแนวเดียวกับเสาเข็ม (พลังงานที่ใชในการตอกเสาเข็มไดจากการที่กวานยก
ลูกตุมขึ้นใหสูงจากหัวเสาเข็มตามที่คํานวณไว แลวปลอยใหลูกตุมตกลงตามรางตะเกียบ โดยน้ําหนักของ
ลูกตุมเองจนกระทบหัวเสาเข็ม)
การตอกเสาเข็ มโดยใชนั่ งรานในพื้ นที่ๆ สภาพทอ งน้ํามี ความลึกไมมาก และ
สภาพดินใตทองน้ํามีความสามารถรับน้ําหนักไดดีก็จะอาศัยนั่งรานซึ่งเปนวิธีที่ทําไดงายไมตองใช
เทคนิคมาก และมีราคาถูก เมื่อเทียบกับวิธีอื่น สวนการตอกเสาเข็มโดยใชโปะ สภาพพื้นที่บางแหงไม
เอื้ออํานวยตอการตอกเสาเข็มโดยใชนั่งราน เชน สภาพทองน้ํามีความลึกมาก หรือสภาพทองน้ําเปนดิน
เลน ซึ่งสภาพเชนนี้ การทํานั่งรานจะไมแข็งแรงเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย
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การตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการตอกเสาเข็มคอนกรีต
(1) ปนจั่นที่นํามาใชในการตอกเสาเข็มตองมั่นคงแข็งแรง และมีความกวางของ
ฐานปนจั่นพอที่จะมีการทรงตัวไดดีเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้ง
(2) ชั้นสวนที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวปนจั่นตองไมคดงอ หรือแตกราว
(3) ตะเกียบคูหนาของปนจั่นตองเปนเสนตรงไมหลวมคลอน
(4) เครื่องยนตที่ใชบนปนจั่นตองมีสภาพสมบูรณใหกําลังไดโดยสม่ําเสมอ หาม
ลอครัทช และที่หามการคลายตัวของลวดสลิงตองอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย
(5) ลวดสลิงตองมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของน้ําหนักเสาเข็ม และตุมที่ยกไม
สึกหรอจนสอใหเห็นวาจะเกิดอันตรายไดโดยงาย
(6) หมวก ครอบหัวเสาเข็มในการตอกตองมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็มคือไม
โตกวาหัวเสาเข็มเกิน 1 ซม.
(7) ภายในหมวกใหใชไมเนื้อออนรองหัวเสาเข็มไดหนาไมเกิน 3 ซม. และเมื่อ
ไมรองในหมวกแตกยุยจนทําใหประสิทธิภาพของการตอกลดลงตองเปลี่ยนไมรองใหม
(8) หมวกเหล็กจะตองมีที่บังคับตะเกียบ
(9) ตุมที่ใชตอกเสาเข็มตองมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 70 ของน้ําหนักเสาเข็ม
แตตองหนักไมนอยกวา 3 เมตริกตัน หรือตามแบบกําหนด
(10) แท น สํ า หรั บ ห อ ยลู ก ดิ่ ง จํ า นวน 2 แท น ใช สํ า หรั บ ตั้ ง เป น แนวฉากกั บ
ตําแหนงเสาเข็ม เพื่อเล็งดิ่งที่ของเสาเข็มทั้ง 2 ดาน กอนการตอกเสาเข็ม
การควบคุมการตอกเสาเข็ม การตรวจสอบเสาเข็มกอนตอกเพื่อใหไดผลงานที่
ออกมามีคุณภาพดี ผูควบคุมงานจะมีการตรวจสอบสิ่งตางๆ เหลานี้กอนในขณะที่ตอกเสาเข็ม
• เสาเข็มตองมีเนื้อคอนกรีตที่แนนสม่ําเสมอไมมีรอยพรุนหรือรอยแตกซึ่งลึกถึง
เหล็กเสริม
• เสาเข็ม จะตอ งไมมีร อยรา วตอ เนื่อ งกัน เกิน ½ ของเสน รอบรูป และรอยรา วที่
เกิดขึ้นตองทํามุม 80 - 90 องศากับแนวแกนสะเทิน โดยรอยราวแตละรอยที่เกิดขึ้น
ตองหางกันเกิน 500 มม.
• รอยราวที่เกิดขึ้น ณ ตําแหนงใดๆ จะตองมีความกวางไมเกิน 0.2 มม.
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•

เสาเข็มจะตองแสดงตําแหนงของจุดยกไวใหชัดแจง ถาออกแบบใหยกเปนจุดให
ทําเครื่องหมายหรือทําเปนรูรอยหรือที่จับยึดสําหรับยกไว ถาออกแบบใหยกโดย
วิธีอื่น ตองแสดงวิธีการยกไวดวย
• เมื่อวางตามตําแหนงที่จุดรองรับที่คํานวณไวจะตองมีการโกงตัว ไมเกิน 1/360
• หนาตัดของหัวเสาเข็มตองตั้งไดฉากกับแนวแกนของเสาเข็ม และที่หัวเสาเข็มตองไม
มีเหล็กเสริมโผลยื่นออกมา
• ครอบหัวเสาเข็มตองมีขนาดใหญกวาหัวเสาเข็มเล็กนอยและมีหมอนไมหนุนอยูทั้ง
ภายในภายนอก
• ป น จั่ น และเสาเข็ ม จะต อ งอยู ใ นแนวเดี ย วกั น และขนานกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ลู ก ตุ ม
กระทบหัวเสาเข็มไดเต็มหนา และเปนการปองกันเสาเข็มสะบัด หรือสั่นในขณะ
ตอก ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเสาเข็มหักหรือหนีศูนยได
• ขณะที่ทําการตอกหากเสาเข็มเกิดอาการสั่นสะบัด ลูกตุมที่ตอกเดงขึ้นโดยที่เสาเข็ม
ไมจมลงไปหรือหัวเสาเข็มแตกทั้งๆ ที่ทําการตอกตามปกติจะตองหยุดทําการตอก
ทันที และทําการตรวจสอบวาสาเหตุมาจากอะไร
• ตองทําการหยุดตอกเมื่อมีขอบงชี้วาเสาเข็มตอกไดถึงระดับที่สามารถรับน้ําหนัก
ไดแลว
• สิ่งที่บงชี้วาเสาเข็มที่ทําการตอกชํารุดเสียหายก็คือ เสาเข็มจะมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ในขณะที่ตอกตามปกติทั้งๆ ที่ลักษณะของชั้นดินไมมีขอบงบอกวาจะเปน
เชนนั้น และหัวเสาเข็มมีการหนีศูนยมาก
• การตอกเสาเข็มกลุม ควรจะตอกจากตนกลางของกลุมออกไปหาตนริม
การรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน มักพิจารณา
การรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยอาศัยการทดสอบดวยน้ําหนักบรรทุกหรือพิจารณาจากผลการเจาะ
สํารวจชั้นดิ น ในบางครั้ งก็ นําข อ มู ลจากทั้ ง สองกรณี มาพิจารณาร วมกั น ในกรณี ที่ไ มมี การทดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเกณฑในการตัดสินวาเสาเข็มสามารถรับน้ําหนักตามที่ระบุ
ในแบบไดหรือไม โดยอาศัยวิธีนําคาเฉลี่ยการทรุดตัวจากการตอก 10 ครั้งสุดทายมาคํานวณ ขอกําหนด
มาตรฐานสําหรับงานกอสรางเสาเข็มตอกของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ไดกําหนดสูตรการตอก
เสาเข็ม และสวนปลอดภัยที่ใชกับแตละสูตร ดังนี้
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Hiley’s Fomula
Qu =
(nWhZ) / (S + C/2)
Qa =
Qu/Fs
Qu =
คาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
Qa =
คาน้ําหนักบรรทุกใชงานที่ยอมได
F.S =
คาสวนปลอดภัยแนะนําใหใชเทากับ 4
N =
Efficiency =
(W+Pr2) / (W+P)
W =
น้ําหนักของลูกตุมเปนตัน
P
=
น้ําหนักของเสาเข็มเปนตัน
r
=
Coefficient of restitution = 0.25
ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตถูกตอกดวยลูกตุมปลอยรองดวยกระสอบ
h
=
ระยะยกลูกตุมสูงจากหัวเสาเข็มเปน ซม.
Z =
Equipment loss Factor
=
1.0 สําหรับ Falling hammer
=
0.80 สําหรับ Drop hammer with Friction winch
S
=
ระยะที่เสาเข็มจมเปนเซนติเมตร โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก
10 ครั้งสุดทาย
C =
Temporary Compression = C1 + C2 + C3
C1 =
การยุบตัวของกระสอบรองหัวเสาเข็มหนา L2 (ม.)
=
1.8 Qu L2 / A
C2 =
การยุบตัวของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยาว L (ม.)
=
0.72 QuL / A
C3 =
การยุบตัวของดินใตรอบเสาเข็ม
=
3.60 Qu / A
A =
พื้นที่หนาตัดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเปนตารางเซนติเมตร
Janbu’s Fomula
Qu =
Wh/ Ku S
Qu =
Qu / F.S
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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Ku
Cd
λ
F.S
W
h
A
E
L
S

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

P

=

Cd [ 1 + 1 + (λ / Cd ) ]
0.75 + 0.15 P / W
(Whl) / AE s2
คาสวนปลอดภัยแนะนําใหใชเทากับ 3
น้ําหนักของลูกตุมเปนตัน
ระยะยกของลูกตุมจากหัวเสาเข็มเปน ซม.
พื้นที่หนาตัดของเสาเข็ม
พิกัด (Modulus of elasticity) เปน ตัน/ซม.
ความยาวเสาเข็มเปน ซม.
ระยะที่เสาเข็มจมเปนเซนติเมตร โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก
10 ครั้งสุดทาย
น้ําหนักของเสาเข็มเปนตน

ผลของการตอกเสาเข็ม การตอกเสาเข็มทําใหเกิดการสั่นสะเทือนในดิน คลื่นของ
การสั่นสะเทือนจะมีหลายรูปแบบ ผลของการตอกเสาเข็มทําให
(1) ในบริเวณที่เปนทรายรวนหรือดินทรายหลวมๆ จะทําใหพื้นดินบริเวณที่
ตอกเสาเข็มทรุดตัวลง เนื่องจากทรายหรือดินเกิดการแนนตัว แตถาตอกในพื้นที่ที่เปนพื้นทรายแนนกลับ
ทําใหทรายหลวมตัวขึ้นเมื่อเปนเชนนี้ประสิทธิภาพการรับน้ําหนักของเสาเข็มกลุมลดลง
(2) ในบริเวณที่เปนดินเหนียว ดินอาจปูดขึ้นมาได การแทนที่ดินของเสาเข็ม
มีผลทําใหเกิดการเลื่อนตัวของดินไปดันสิ่งกอสรางบริเวณขางเคียงใหไดรับความเสียหาย
(3) แรงสั่นสะเทือนของการตอกเสาเข็มที่เกิดขึ้น ทําใหกําลังของดินเสียไป
ประมาณ 28%
(4) ระยะที่ ก ระทบกระเทื อ นนั้ น ห า งจากผิ ว เสาเข็ ม เท า กั บ ระยะเส น ผ า น
ศูนยกลางของเสาเข็ม
(5) กําลังของดินที่เสียไปจะกลับคืนมาหลังจากการตอกไปแลว 14 วัน
งานเสาเข็มเจาะ
ขั้นตอนการทําเสาเข็มเจาะ
(1) กดปลอกเหล็กในชั้นดินออน เมื่อไดตําแหนงเสาเข็มเจาะที่ถูกตองตามแบบ
แลว จะตองกดปลอกเหล็กลงไปตลอดชั้นดินออนเพื่อปองกันรูเจาะเปนคอคอด อีกทั้งเปนการปองกันน้ํา
และการพังของรูเจาะ สําหรับในกรุงเทพฯ จะใชปลอกเหล็กยาวประมาณ 12-15 เมตร
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(2) หลังจากกดปลอกเหล็กเสร็จเรียบรอยแลวจึงเริ่มเจาะรูเสาเข็ม โดยปกติจะ
ใชหัวเจาะแบบสวานเจาะเพื่อเอาดินขึ้นตลอดความยาวที่ฝงปลอกเหล็กไวซึ่งสามารถทํางานเจาะดินได
คอนขางรวดเร็ว เมื่อพบน้ําในรูเจาะ และลักษณะชั้นดินมีทรายรวมอยูเปนจํานวนมากขึ้นจะตองเปลี่ยน
หัวเจาะเปนแบบถัง เพื่อใหสามารถเก็บดินที่เจาะขึ้นมาได ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะตองเติมน้ําสารละลายเบนโทไนทเพื่อปองกันดินในรูเจาะพังทลาย การเจาะดินโดยใชหัวเจาะแบบถังจะไดปริมาณงานชากวาการ
เจาะดวยสวาน
(3) เมื่อเจาะรูเสาเข็มไดขนาดและความลึกที่ตองการแลวก็นําเหล็กเสริมเสาเข็ม
ใสลงไปในรูเจาะ ตอกันจนไดความยาวที่กําหนดไว ใชเครื่องมือจับยึดเหล็กเสริมใหอยูในตําแหนงที่
ถูกตอง
(4) ลงท อ คอนกรี ต หลั ง จากใส เ หล็ ก เสริ ม เสาเข็ ม ครบจํ า นวนแล ว นํ า ท อ เท
คอนกรีตหยอนลงไปในรูเจาะจนถึงกนหลุม โดยปกติทอเทจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 6 - 8 นิ้ว
(5) กอนเทคอนกรีตตองใชวัสดุสําหรับไลน้ําในรูเจาะออกไปจากทอเทโดยใส
วัสดุลงไปในปากกรวยของทอเทคอนกรีตดานบน ซึ่งวัสดุที่ใชจะตองไดรับการอนุมัติแลว เชน โฟมเม็ด เปน
ตน แลวจึงเทคอนกรีตผานกรวยรับคอนกรีตใหไหลลงไปในทอเท คอนกรีตจะดันโฟมเม็ดใหขับน้ํา
ออกไปจากทอเท โฟมเม็ดจะหลุดออกจากปลายลางสุดของทอเทแลว ลอยน้ําขึ้นมาที่ปากรูเจาะ สวน
คอนกรีตที่เทลงไปจะเขาแทนที่น้ํา และไลน้ําจากหลุมขึ้นมาจนเต็มรูเจาะ
(6) ดึงปลอกเหล็กขึ้น หลังจากเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอยก็ทําการดึงปลอกเหล็กขึ้น
จากรูเจาะ ทันที ถาทิ้งไวนานคอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวแลวเกาะยึดปลอกเหล็กทําใหไมสามารถดึงขึ้นได
รายการที่ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบในการทําเสาเข็มเจาะ
(1) ตรวจสอบตําแหนงที่จะเจาะใหถูกตอง
(2) ตรวจการใส Casing ชั่วคราว ตรวจดิ่งของ Casing และแกนของเครื่องเจาะ
ดวยระดับน้ําหรือกลอง Theodolite
(3) ตรวจความลึกของรูเจาะดวยลูกดิ่งหรือวิธีอื่นที่วิศวกรอนุมัติ
(4) ตรวจโครงเหล็กเสริมใหถูกตองตาม Shop Drawing และตรวจการเชื่อมเหล็ก
(5) กอนเทคอนกรีตตองตรวจสอบความลึกและการพังทลายของดินขางหลุม
ตลอดจนตะกอนกนหลุมอีกครั้ง
(6) ในกรณีที่ใช Bentonite หมุนเวียน ใหตรวจสอบคุณภาพ ความหนาแนน
Viscosity เปอรเซนตทราย คา pH ใหถูกตองตามบทกําหนด
(7) ตรวจสวนผสมคอนกรีตใหตรงตาม Mix Design ที่ไดรับอนุมัติแลว
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(8) ตรวจสอบความยาวทอเท ในครั้งแรกปลายจะอยูหางจากกนหลุมประมาณ 10
ซม. จากนั้นจะตองจมอยูในคอนกรีตไมนอยกวา 2 เมตร ตลอดเวลา กอนใชทอเททุกครั้งทอเทตอง
สะอาดและผนึกแนน
(9) ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตที่เทไปแลวเทียบกับคาที่คํานวณไวเปนระยะๆ
(10) ทําระเบียนบันทึกเวลาทํางาน ปริมาณคอนกรีต และสิ่งผิดปกติตางๆ
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูควบคุมงานการทําเสาเข็มเจาะ
(1) ศึกษารายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะ รูปแบบรายการของวิศวกรผูออกแบบ
ตลอดจนขอกําหนดตางๆ
(2) ศึกษาขั้นตอนการทํางานจากบริษัทฯ ผูทํางานเสาเข็มเจาะ
(3) ทําแบบฟอรมเพื่อบันทึกขอมูลสําหรับการควบคุมงาน
(4) ทํารายการตางๆ ที่ผูทําเสาเข็มเจาะจะตองขออนุมัติกอนการทํางาน โดย
ดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยแลวกอนเริ่มงาน
(5) ทําหนาที่อยางมีเหตุผล ประสานงาน แกไขและหาขอยุติของปญหาตางๆ
ดวยความถูกตองรวดเร็ว ไมเกิดความลาชาตอการทํางาน
แผนภูมิการทํางานที่ผูควบคุมงานควรจัดทํา
(1) รายละเอียดของประเภทงานรายวัน
(2) เวลาการทํางานของผูรับจาง
(3) สภาพอากาศ และอุณหภูมิ
(4) ปริมาณบุคลากรประเภทตางๆ
(5) ระดับความลึกปลายเสาเข็มเจาะ
(6) ความกาวหนาของการทํางาน
(7) ปริมาณการใชคอนกรีตและเหล็กเสริม
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนทที่ใชงานในปจจุบัน
(1) Density อยูระหวาง 1.02 - 1.1 ตัน/ม3
(2) Viscosity อยูระหวาง 30 - 50 วินาที
(3) pH อยูระหวาง 7.5 – 12
(4) Sand Content ไมเกิน6%
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การควบคุมงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ
(1) การตรวจสภาพพื้ น ที่ และสภาพแวดล อ ม การสํ า รวจสภาพสิ่ ง ก อ สร า ง
อาคารขางเคียงที่ติดกับพื้นที่กอสรางวามีสภาพอยางใด มีรอยราว แตกชํารุดหรือไม ซึ่งอาจบันทึกไวดวย
ภาพถายเปนหลักฐานในการชี้แจงเมื่อมีปญหาการรองเรียน วาเกิดการเสียหายขึ้นเนื่องจากงานกอสราง
เปนตน
(2) การตรวจรับผังบริเวณ เปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่จะตองมีความ
รอบคอบและทําใหถูกตอ ง ควรไดรับการอนุมัติยินยอมเปนลายลักษณอักษร ใหทํางานตามแบบผัง
บริเวณจากเจาของโครงการ
(3) การตรวจแบบแปลนเสาเข็ม ดูระยะแสดงตําแหนงเสาเข็มและจุดอางอิง
ต า งๆ ที่ สํ า คั ญ หากมี ร ายละเอี ย ดไม ค รบถ ว น หรื อ ขั ด แย ง กั น เอง ผู รั บ จ า งควรที่ จ ะทํ า หนั ง สื อ ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากผูออกแบบ และผูรับจางควรตรวจระยะตางๆ ในสนามเพื่อเทียบกับแบบกอสราง
แลวจัดทําแบบแปลนเสาเข็มเพื่อขออนุมัติใชทํางานไดอยางถูกตอง
(4) การเตรียมแผนภูมิแสดงขอมูลการทํางาน ใชแสดงขอมูลตางๆ ที่สําคัญของ
การทํางานในรูปของแผนภูมิตางๆ เชน แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแทง และกราฟเสนแสดงความสัมพันธ
ปริมาณงานตอเวลา เพื่อใหเจาของโครงการตลอดจนผูเกี่ยวของใชประโยชนในการรับทราบความกาวหนา
ใชพิจารณาเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนงานใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) การเตรียมบุคลากรทําหนาที่ควบคุมงาน สําหรับงานควบคุมเสาเข็มเจาะ
ขนาดใหญซึ่งเปนงานที่จะตองบันทึกขอมูลการทํางานแตละขั้นตอนคอนขางละเอียด ตองทํางานกรําแดด
กรําฝนในชวงเวลาทํางานตั้งแต 10-16 ชั่วโมง ตอวันและอาจจะไมมีวันหยุดและเปนการทํางานกลางแจง
ดังนั้น ผูควบคุมงานจึงตองเปนผูมีสุขภาพดี แข็งแรง อดทน สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดตลอดเวลางาน
(6) การบันทึกขอมูลการทํางาน ผูควบคุมงานระดับชางเทคนิคจะเปนผูบันทึก
ขอมูลการทํางานเสาเข็มเจาะขนาดใหญโดยละเอียดและตลอดเวลา เชน เวลาเริ่มและเวลาเสร็จของงาน
แตละขั้นตอน ลักษณะชั้นทรายของปลายเสาเข็ม ความลึกของการเจาะ ความยาวของเหล็กเสริมเสาเข็ม
ปริมาตรคอนกรีตที่คํานวณไดและคอนกรีตที่ใชงานจริง สภาพอากาศ สิ่งกีดขวางอุปสรรคและปญหาการ
ปฏิบัติงาน หรือหลีกเลี่ยงขอกําหนด อุบัติเหตุ ขอนาสังเกต ขอควรระวัง โดยการบันทึกขอมูลตางๆ ลงใน
แบบฟอรมที่ไดจัดทําขึ้นใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน มีความงายและสะดวกตอการบันทึกและตรวจสอบ
(7) การตรวจสอบตําแหนงเสาเข็มเจาะ ขั้นแรกตองตรวจสอบจากแบบกอสราง
แลว จึงตรวจโดยการวัดในสนามโดยใชกลองและเทปวัดระยะ เมื่อกดปลายเหล็กบนตําแหนงที่ทําไวแลว
จะตองตรวจดูวามีระยะคลาดเคลื่อนเกินคาที่ยอมใหหรือไม หากเกินไปมากก็ตองแกไขโดยการถอนแลว
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กดใหม แตหากมีระยะคลาดเคลื่อนเล็กนอยก็ตองบันทึกไว ซึ่งในกรณีที่เปนเสาเข็มกลุมในฐานราก
เดียวกันก็อาจมีการปรับแกตําแหนงเสาเข็มในกลุมใหอยูในตําแหนงที่มีศูนยถวงอยูในจุดเดิมตามแบบ
(8) การตรวจแนวดิ่งเสาเข็มเจาะจะทําในขณะเริ่มกดปลอกเหล็กลงดินโดยใช
กลองหรือระดับน้ําซึ่งมีความยาวไมนอยกวา 1 เมตร (โดยปกติจะยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง
ไมมากกวา 1 : 100) ทาบที่ปลอกเหล็ก 2 ดานที่ตั้งฉากกันจะทําใหปลอกเหล็กไดดิ่ง ซึ่งจะชวยใหการ
เจาะรูเสาเข็มไดดิ่งดวยเพราะปลอกเหล็กจะชวยบังคับหัวเจาะไปในตัว และควรตรวจดิ่งของกานเจาะ
ในขณะเจาะดินและตรวจดิ่งของปลอกเหล็กในขณะถอนขึ้นหลังเทคอนกรีตเสร็จดวยวิธีเดียวกัน จะชวย
ใหเสาเข็มเจาะไดดิ่งตามตองการ
(9) การวัดความลึกเสาเข็มเจาะ โดยใชสายวัดระยะถวงปลายดวยกอนน้ําหนัก
เชน ลูกดิ่งหรือเศษเหล็กที่มีน้ําหนัก และขนาดเหมาะสม หยอนลงไปในรูเจาะจนถึงกนหลุม เพื่อบันทึก
ขอมูลของความลึกสําหรับใชในการคํานวณปริมาณคอนกรีตที่จะสั่งเขามาและเปรียบเทียบกับปริมาณ
คอนกรีตที่เทจริงเพื่อพิจารณาดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม การวัดความลึกนี้ควรวัดประมาณ 2-3 จุด
แลวหาคาความลึกเฉลี่ย ซึ่งในระหวางเทคอนกรีตก็ควรมีการวัดระดับคอนกรีตที่เทไดเทียบกับการ
คํานวณเปนระยะๆ ดวยวิธีเดียวกันเพื่อพล็อตกราฟดูวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดใดหรือไม
(10) การตรวจความสะอาดกนหลุมเสาเข็มเจาะ เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายได
ระยะ 3 เทาของเสนผาศูนยกลางเสาเข็มตามขอกําหนดแลว ควรตรวจดูความสะอาดของทรายกนหลุมที่
หัวเจาะแบบถังขุดขึ้นมาวามีความสะอาดหรือไม ซึ่งในบางครั้งอาจพบเศษวัสดุ เชน เศษไมผุเกาๆ ปะปน
อยูหรือมีเศษดินเปนกอนผสมอยู เนื่องจากหลุดรวงจากผนังรูเจาะลงไปก็ตองขุดตอไปอีกเล็กนอยเพื่อนํา
สิ่งสกปรกดังกลาวขึ้นใหหมดจนเหลือแตชั้นทรายแนนที่สะอาดจะชวยใหคาทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อมี
น้ําหนักบรรทุกแลวมีคาไมมากจนเกิดความเสียหายตอโครงสราง
(11) การกําหนดระดับปลายเสาเข็มเจาะในสนาม ระดับปลายเสาเข็มเจาะที่ระบุ
ในแบบกอสรางจะเปนระดับโดยประมาณที่มาจากขอมูลการเจาะสํารวจดิน ดังนั้นระดับปลายเสาเข็ม
เจาะจริงๆ จะตองกําหนดขึ้นจากการเจาะดินใหไดตามขอกําหนด เชน ตองถึงระดับชั้นทรายแนน และมี
ระยะปลายเสาเข็มฝงอยูในทรายไมนอยกวา 3 เทาเสนผาศูนยกลางของเสาเข็มตนนั้น และทรายกนหลุม
จะต อ งสะอาดและผนึ ก แน น ปราศจากสิ่ ง สกปรก หรื อ เศษดิ น ที่ ร ว งหล น ลงไป ซึ่ ง ระดั บ ปลายเข็ ม
ดังกลาวโดยปกติผูรับจางจะเปนผูพิจารณารวมกับผูควบคุมงาน ถามีขอขัดแยง ผูควบคุมงานควรรายงาน
ขอมูลเพื่อขอความเห็นตอวิศวกรผูออกแบบ เพื่อใชปฏิบัติไดถูกตองตอไป
(12) การพิ จ ารณาลั ก ษณะทรายที่ ป ลายเสาเข็ ม ผู ค วบคุ ม งานต อ งมี วิ ธี ต รวจ
ลักษณะทรายที่ใหผลไดชัดเจน ซึ่งทําดวยวิธีงายๆ โดยใชกระบอกตวงชนิดแกวขนาดจุ 500-1,000 ซี.ซี.
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นําทรายตัวอยางที่ตองการตรวจสอบใสในกระบอกตวง แลวเติมน้ําสะอาด ทั้งทรายและน้ําที่ใสลงไป
ตองมีป ริมาณคงที่ในการทดลองทุกครั้งเพื่อ สามารถเปรี ยบเทีย บกันได แลวเขยาทรายที่ผสมน้ําให
กระจายตัว ตั้งทิ้งไวประมาณ 10 นาที จะเห็นสี และขนาดของเม็ดทรายตัวอยาง ตลอดจนตะกอนที่
ตกคางอยูบนเนื้อทรายสามารถเปรียบเทียบกับทรายในบริเวณเสาเข็มทดลองไดอยางชัดเจน หลังจากนั้น
ก็เก็บตัวอยางใสขวดพลาสติก พรอมบันทึกตําแหนง และระดับความลึกของเสาเข็มตนนั้นไว สําหรับ
ตัวอยางทรายที่จะเก็บควรเก็บจากระดับปลายเสาเข็ม และชั้นที่ถัดขึ้นมา 10 ชั้น ใสขวดพลาสติกขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว สูง 2 นิ้ว
(13) ระดับหัวเสาเข็มกับวิธีการเทคอนกรีต เนื่องจากการยุบตัวของคอนกรีต
เสาเข็มเจาะภายหลังถอนปลอกเหล็กขึ้นจะมีคาสูงตั้งแต 2 ถึง 4 เมตร ดังนั้นวิธีการเทคอนกรีตเสาเข็ม
เจาะที่มีระดับหัวเสาเข็มใกลผิวดิน เชน ระดับหัวเสาเข็มมีคา 2.00 เมตร ขึ้นมาใกลผิวดินอาจจะตองเท
คอนกรีตดวยวิธีดึงปลอกเหล็กขึ้นสูงจากระดับผิวดินประมาณ 2 เมตร แลวเทคอนกรีตเผื่อการยุบตัวไว
จนเต็มเมื่อถอนปลอกออก คอนกรีตจะยุบตัวลงไปโดยมีระดับหัวเสาเข็มไมต่ํากวาระดับที่กําหนดไว ซึ่ง
การเทคอนกรีตวิธีนี้จะตองเทคอนกรีตไลสิ่งสกปรก เชน น้ําเบนโทไนท และเศษดินตางๆ ใหไหลลน
ขึ้นมาที่ปากปลอกเหล็ก จนมีแตคอนกรีตที่ดีลวนๆ เต็มอยูที่ปากปลอกเหล็กแลวยกปลอกเหล็กขึ้นใหสูง
จากระดับผิวดินตามที่ตองการดวยไวโบรแฮมเมอร หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีตเติมลงไปในปลอกเหล็ก
จนไดปริมาณที่พอตอการเผื่อคายุบตัว แลวจึงถอนปลอกเหล็กออกจากรูเจาะ สําหรับเสาเข็มเจาะที่มี
ระดับหัวเสาเข็มตั้งแต 4.00 เมตร ลงไปในดิน สามารถเทคอนกรีตดวยวิธีปกติ คือ เทคอนกรีตไลสิ่ง
สกปรกจนเห็นเนื้อคอนกรีตลวนที่ปากปลอกเหล็ก แลวก็ถอนปลอกเหล็กขึ้นไดเลย
(14) การตรวจคุณสมบัติคอนกรีต สําหรับงานเสาเข็มเจาะ คอนกรีตจะตองมีคา
ยุบตัวไมนอยกวา 15 เซนติเมตร เพื่อสามารถเทผานทอไดงาย และรวดเร็ว โดยสามารถไหลเขาไปตาม
ซอกตางๆ ไดจนเต็มไมเกิดโพรง และจะตองใชสารผสมตัวหนวงเพื่อยืดเวลาแข็งตัวออกไปใหมากกวา 4
ชั่วโมง ดังนั้น การตรวจคุณสมบัติคอนกรีต จึงตองทําการทดสอบคายุบตัวของคอนกรีตทุกคันรถ แลว
บันทึกไว ซึ่งในบางครั้งคายุบตัวจะวัดไดนอยกวากําหนด และผูรับจางอาจจะขอใหมีการเติมน้ําเพิ่ม ใน
กรณีนี้ผูควบคุมงานควรขอความเห็นผูออกแบบเพื่อใชเปนแนวการปฏิบัติไวกอนที่จะเริ่มงาน
(15) การตรวจเหล็กเสริมเสาเข็ม เหล็กเสริมควรตัดตัวอยางไปทดสอบวัดแรงดึง
และพื้นที่หนาตัดเพื่อเสนอผลการทดสอบตอผูออกแบบ ในกรณีที่จะตองมีการตอเหล็กดวยการเชื่อมก็
ควรสงตัวอยางการเชื่อมเพื่อทดสอบเพื่อขออนุมัติใชงาน ตอไป
(16) ในขณะที่มีการเทคอนกรี ตเสาเข็มเจาะ เมื่อเกิ ดปญหาขัดของจากการเท
คอนกรีตตางๆ เชน รถคอนกรีตขาดระยะเปนเวลานานทําใหเวลาการเทคอนกรีตเกินกําหนดที่ขออนุมัติ
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ไว เกิดการอุดตันในทอเทคอนกรีตเทตอไปไมได ทอเทคอนกรีตหลุดลงไปในรูเจาะขณะเทคอนกรีต
เหล็กเสริมเสาเข็มลอยขึ้นมาขณะเทคอนกรีต ฯลฯ ผูควบคุมงานจะตองตัดสินใจที่จะแกปญหาตางๆ
ในทันทีเพื่อไมใหเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นตอไป
(17) การเก็บตัวอยางคอนกรีตเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชคอนกรีต
3
3
ตั้งแต 25 ม ถึง 60 ม ตอตัน ซึ่งจะเห็นวามีปริมาณมาก จึงควรมีการเก็บตัวอยางคอนกรีตที่ใชงานทุก
ตันๆ ละไมนอยกวา 9 กอนตัวอยาง โดยสุมเก็บจากรถคอนกรีต 3 คันๆ ละ 3 กอน
(18) การทดสอบคุณสมบัติเบนโทไนท เบนโทไนทชนิดที่ผลิตจําหนายอยูในรูป
ของผงละเอียดเปนถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม มีคุณสมบัติดูดน้ําไดดี แตละอนุภาคจะพองตัวเบียดกัน ทําใหน้ํา
ไหลผานระหวางอนุภาคไดยากจึงใชสําหรับปองกันผนังรูเจาะไมใหพังทลาย โดยผสมน้ําแลวใสลงไป
ในรูเจาะขณะเจาะดินดวยระบบเปยก น้ําสารละลายเบนโทไนทจะชวยปองกันมิใหน้ําใตดินไหลผาน
รูเจาะ และ รูเจาะจะไมเกิดการพังทลาย ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการตรวจคุณสมบัติของเบนโทไนทกอน
ไดแก ความหนาแนน ความหนืด ความเปนกรดดาง และปริมาณทรายที่เจือปน ซึ่งจะตองมีการทดสอบ
คุณสมบัติทุกวันกอนใชงานแลวบันทึกไว
(19) การทํารายงานเสนอตอเจาของโครงการ ควรมีรายงานประจําวันแสดงถึง
รายละเอียดของการทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชน เชน รายงานประจําสัปดาห แสดงขอมูลโดยสรุป
สาระสําคัญของขอมูลจากรายงานประจําวัน และรายงานประจําเดือนซึ่งควรจัดเปนเลมใหเรียบรอย และ
อาจมีรูปถายแสดงภาพงานปจจุบันไวดวย เปนตน
(20) แผนภู มิ แ สดงข อ มู ล การทํ า งานเป น สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ที่ จ ะใช พิ จ ารณา
แกปญหางาน และใชประกอบเอกสารรายงานเสนอตอเจาของโครงการ
(21) ความสะอาดของพื้นที่การทํางานเปนสิ่งจําเปนมาก สําหรับกองดินที่ไดจาก
การเจาะดินถาทิ้งไวจะมีกองขนาดใหญ และจะกีดขวางการทํางานตางๆ อยางมาก ดังนั้นควรจะตองมี
การขนดินออกไปนอกบริเวณตลอดเวลาที่มีการเจาะดิน เศษดินตางๆ ก็ควรตักเก็บกวาดอยูเสมอ เพื่อเมื่อ
โดนน้ําก็จะเปนโคลนทําใหลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงไดตลอดจนน้ําเบนโทไนทที่ไหลนองตามพื้นที่
การทํางานจะตองรีบทําความสะอาด ไมควรปลอยทิ้งไวและตองปองกันไมใหไหลลงทอหรือทางระบาย
น้ําจะทําใหเกิดการอุดตัน
(22) เครื่องจักร และอุปกรณการทําเสาเข็มเจาะจะมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก โดย
ปกติควรมีชนิดและจํานวนดังตอไปนี้เปนอยางนอย คือ รถเครนติดตั้งเครื่องเจาะ 1 คัน รถเครนสําหรับ
บริการทั่วไป (Service Crane) เชน ใชยกไวโบรแฮมเมอร ยกทอเทคอนกรีต ยกเหล็กเสริม ซึ่งถามีจํานวน
2 คัน จะชวยใหงานมีความคลองตัวและรวดเร็วขึ้นมาก รถตักดิน 1 คัน รถบรรทุกดิน 1 คัน เครื่องสูบน้ํา
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เบนโทไนทถังเก็บ ถังผสมน้ําเบนโทไนท เครื่องมือทําความสะอาดน้ําสารละลายเบนโทไนท ปลอก
เหล็กหัวเจาะดินแบบตางๆ ทอเทคอนกรีตหัวเขยา เปนตน
(23) เมื่อมีความจําเปนที่จะทิ้งรูเจาะไวคางคืน ผูควบคุมงานควรจะขอความเห็น
ตอวิศวกรผูออกแบบเสียกอนเพื่อขอทราบวิธีปฏิบัติ แตโดยปกติแลวการทิ้งรูเจาะไวคางคืนอาจทําได
ตอเมื่อระดับที่เจาะทิ้งไวไมอยูในชั้นทรายปลายเสาเข็ม เพราะทรายขางรูเจาะมักจะพังทําใหสิ้นเปลือง
คอนกรีตมากขึ้น การที่ผูควบคุมงานจะยินยอมใหทิ้งรูเจาะไวคางคืนไดหรือไมนั้น สามารถพิจารณาได
จากสิ่งตอไปนี้คือ ผูรับจางตองสามารถขุดเจาะตอไปจนกนหลุมสามารถทําความสะอาดไดตามปกติโดย
ไมเกิดการพังทลายของรูเจาะในขณะเจาะดิน และปริมาณคอนกรีตที่ใชจริงตองไมมากกวาปริมาณที่
คํานวณไวจนเกินไป เชน มากกวา 30 เปอรเซ็นต เปนตน
(24) การทําเสนแนวและจุดอางอิง ผูรับจางจะตองทําไวใหมีอยูถาวร ไมชํารุด
เสียหายจากการทํางานจนกระทั่งหมดความตองการที่จะใชงาน โดยมีผูควบคุมงานเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของตําแหนงและระยะ พรอมทั้งเสนอแบบแสดงเสนแนวและจุดอางอิงดังกลาวเพื่อขออนุมัติใชงานตาม
ขั้นตอนและเพื่อใชตรวจสอบระยะตําแหนงตางๆ ของเสาเข็มวามีความคลาดเคลื่อนหรือไมเพียงใด
(25) การทําเสาเข็มอางอิง โดยเลือกจากเสาเข็มเจาะตนที่เทคอนกรีตสูงถึงผิวดิน
จํานวน 2 ถึง 4 ตนในโครงการ โดยทําความสะอาดหัวเสาเข็มใหเรียบรอยอาจฉาบปูนใหเรียบแลวทาสี
ใหชัดเจน แลวทําการสํารวจตําแหนงหัวเสาเข็มดังกลาว บันทึกไวในแบบลงนามรวมระหวางผูรับจาง ผู
ควบคุมงาน และผูแทนเจาของโครงการ เพื่อรับรองความถูกตองของตําแหนงเสาเข็มอางอิง เมื่อมีการขุด
ดินเพื่อทํางานโครงสราง เสาเข็มอางอิงจะเปนประโยชนในการใชตรวจสอบวา เสาเข็มเจาะมีการเคลื่อน
ตัวผิดศูนย หนีศูนยจากการทําเสาเข็มหรือจากการขุดดินหรือไม เปนตน
(26) การซอมแซมหัวเสาเข็มเจาะ กรณีแรกอาจทําในระหวางการทําเสาเข็มเจาะ
เมื่อทราบวาระดับหัวเสาเข็มเจาะที่เทคอนกรีตไปแลวมีระดับต่ํากวาที่กําหนดไวในแบบก็ซอมแซมหัว
เสาเข็มไดโดยขุดดินบริเวณหัวเสาเข็มใหกวางพอที่จะทํางาน สกัดคอนกรีตหัวเสาเข็มสวนที่ไมมีออกให
หมดแลวตรวจสอบความสะอาดและทดสอบกําลังคอนกรีตหัวเสาเข็มดวยเครื่องยิงคอนกรีต ถาไดตาม
ขอกําหนดแลวก็ใชปลอกเหล็กที่มีขนาดเดียวกันกับเสาเข็ม หรือใหญกวาครอบตอหัวเสาเข็ม แลวเท
คอนกรีตตอหัวเสาเข็มจนถึงระดับที่ตองการ อีกกรณีหนึ่ง จะเปนการซอมแซมหัวเสาเข็มที่ชํารุด เมื่อได
ขุดดินหัวเสาเข็มแลวพบวาคอนกรีตหัวเสาเข็มมีกําลังอัดต่ํากวาที่กําหนด หรือไมสะอาด ก็ตองแกไขดวย
วิธีเดียวกันกับวิธีแรกแตอาจจะทํางานไมไดสะดวกเหมือนทําในกรณีแรกเพราะมีงานประเภทอื่นกําลังทํา
อยูและจะเสียคาใชจายสูงกวาวิธีแรกดวย
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(27) การสกัดหัวเสาเข็ม เปนงานหนักที่ตองใชเวลามาก ซึ่งจะใชวิธีสกัดใหเปน
เศษเล็กเศษนอยทั้งหมด หรือใชวิธีตัดใหขาดแลวยกไปทิ้งก็เปนสิ่งที่ผูรับจางจะตองพิจารณาในเรื่องของ
เวลาและคาใชจายตางๆ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม
(28) ขั้นตอนการควบคุมงานเพื่อใหไดหัวเสาเข็มคุณภาพดี ระดับหัวเสาเข็มจะ
ถูกกําหนดไวในแบบกอสราง คอนกรีตที่ใชตองสะอาด และมีกําลังอัดไดตามขอกําหนด ดังนั้นจึงควรเท
คอนกรีตไลสิ่งสกปรกที่เจือปน เชน เศษดิน ทราย ตะกอนน้ําสารละลายเบนโทไนทออกใหหมดเหลือแต
คอนกรีตที่ดี ผูควบคุมงานสามารถใชการสังเกตจากการทํางานในสนามและรวมตรวจสอบอยางใกลชิด
ในการเทคอนกรีตไลสิ่งสกปรกตลอดจนการเทคอนกรีตใหสูงกวาระดับที่กําหนดในแบบเพื่อเผื่อคา
ยุบตัวของคอนกรีต โดยใชขอมูลที่วัดไดในสนามของการทําเสาเข็มตนแรกๆ เปนแนวทาง ซึ่งในการ
ยุบตัวของคอนกรีตภายหลังถอนปลอกเหล็กขึ้นนั้นจะมีคาอยูระหวาง 1-4 เมตร
(29) การทดสอบเสาเข็ม มักจะทําการทดสอบเสาเข็ม 2 วิธีดวยกันคือ Seismic
Test และ Load Test สําหรับวิธีแรกใชทดสอบเสาเข็ม เชน เสาเข็มราวขาดจากกัน พื้นที่หนาตัดโปงออก
หรือคอนเปนคอขวด สวนวิธีที่สองเปนการทดสอบโดยการใสน้ําหนักใหเสาเข็มที่ขนาด 2.5 เทาของ
น้ําหนักที่ออกแบบโดยมีคาการทรุดตัวไมเกินที่กําหนด บางโครงการจะกําหนดใหทําการทดสอบเสาเข็ม
ดวยวิธีแรกทุกตนเพราะคาใชจายไมสูงนัก และจะทําการทดสอบดวยการใสน้ําหนักหนึ่งหรือสองตน
(30) กรณีที่เหล็กเสริมเสาเข็มลอยขึ้นมาจากตําแหนงเดิมนั้น จะมีโอกาสเกิดขึ้น
เสมอในทุกๆ โครงการจากขอมูลเสาเข็มเจาะขนาดใหญมากกวา 200 ตน บอกใหทราบไดวาเสาเข็มเจาะ
ที่มีเสน ผาศูนย กลางเล็กจะเกิด เหล็กลอยไดมากกวาเสาเข็ มเจาะที่มีเสน ผาศูน ยกลางขนาดใหญกว า
อยางไรก็ตาม ในทุกๆ ขนาดมีโอกาสจะเกิดเหล็กลอยทั้งสิ้นโดยจะลอยขึ้นตั้งแต 1 ถึง 4 เมตร ในกรณีนี้
ควรจะขอความเห็นจากผูออกแบบ และเจาของโครงการไวลวงหนา โดยเฉพาะในสัญญาควรจะพูดถึงผูที่
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ไวดวย
(31) ปญหาตางๆ จากการทํางาน ปญหาดังตอไปนี้เปนปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทํางานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ ซึ่งผูควบคุมงานกอสรางควรจะทราบเพื่อหาทางแกไขไวลวงหนา
- เทคอนกรีตไมเสร็จในระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติไว
- คอนกรีตคอนขางแหงเทไมลง จะเติมน้ําในรถผสมไดหรือไม
- ขณะเทคอนกรีตคนงานยกทอเทสูงเกินไปจนหลุดจากระดับคอนกรีตที่เทไว
ทําใหน้ําไหลเขามาในทอเท
- เจาของโครงการเปนผูซื้อคอนกรีตตามสัญญา ผูรับจางสั่งคอนกรีตมาใชงาน
เกินกําหนดแลวเหลือทิ้ง
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- ผูรับจางเปนผูซื้อคอนกรีตตามสัญญา จึงพยายามประหยัดคอนกรีตในการ
ใชเทไลสิ่งสกปรก ทําใหเกิดปญหาในเรื่องความสะอาดของคอนกรีตหัวเสาเข็ม
- ผูรับจางตองการเทคอนกรีตเผื่อไวมากๆ เพื่อจะไดแนใจวาระดับหัวเสาเข็ม
จะไมต่ํากวาแบบที่กําหนดไมตองมาซอมหัวเสาเข็มภายหลังเปดหนาดินเพราะคาใชจายสูงแตเจาของ
โครงการไมอยากใหเผื่อมากเพราะสิ้นเปลืองคอนกรีต และเสียเวลาในการสกัดหัวเข็มมาก
- เมื่อเกิดปญหาเหล็กลอย เจาของโครงการตองการใหผูรับจางเสริมเหล็กเผื่อ
การลอดตัวโดยใหผูรับจางรับผิดชอบคาใชจายเอง
- ผูรับจางไมสามารถเจาะเสาเข็มในตําแหนงตามแบบไดเพราะมีสิ่งกีดขวาง
ใตดินที่ไมอาจกําจัดออกได
- ผูรับจางทํางานไมเสร็จตามสัญญา เพราะติดสาธารณูปโภคบริเวณรอบๆ
พื้นที่โครงการ
- รายการกอสรางกําหนดใหผูรับจางเจาะดินใหปลายเสาเข็มฝงเขาไปในชั้น
ทรายมีระยะ 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง แตในทางปฏิบัติผูรับจางไมสามารถเจาะไดพอดีกับระยะที่
ตองการ สําหรับระยะที่เกิน เจาของโครงการปฏิเสธการจายเงิน
- เจาของโครงการมักเขาใจวาระดับปลายเสาเข็มเจาะจะมีระดับใกลเคียงกัน
แตเมื่อเวลาทําจริงๆ จะตองเจาะใหลึกลงไปจนปลายเสาเข็มฝงในชั้นทรายได 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง
ปลายเสาเข็มอาจแตกตางกันหลายเมตร ทําใหคาใชจายในการจางเหมาจะตองเพิ่ม ซึ่งมักจะมีปญหา
ตามมา
- เจ า ของโครงการเข า ใจผิ ด ว า ผู รั บ จ า งถื อ โอกาสที่ จ ะเจาะเสาเข็ ม ให ลึ ก
มากกวาความจําเปนเพื่อจะไดรับคาจางเพิ่ม เกิดขอขัดแยงมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องระดับปลาย
เสาเข็ม
- การขุดดินเปดหัวเสาเข็มที่ขาดการระมัดระวังในการเคลื่อนตัวของดินอาจ
ทําใหเสาเข็มหักหรือหนีศูนย จะหาผูรับผิดชอบไดอยางไร
7.1.2 งานฐานราก
ฐานรากเปนสวนของโครงสรางทําหนาที่ถายน้ําหนักจากโครงสรางสวนบนสู
พื้นดินฐานราก แบงออกเปน 2 ชนิดคือ
ก. ฐานแผ ฐานรากชนิด นี้มีค วามเหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่เ ปน ดิน แข็ง ดิน
ปนกรวด หินพืด ดินลูกรัง ความสามารถในการรับน้ําหนักของดินใตฐานรากสามารถคํานวณหาได โดย
ใชทฤษฎีที่เปนที่แพรหลาย และยอมรับทั่วไป หรือใชวิธีทดสอบการรับน้ําหนักของชั้นดิน แตวิธีนี้
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จะตองมีผลการเจาะสํารวจชั้นดินประกอบการพิจารณาควบคูกันไป ระดับฐานรากตองฝงลึกจากกนคลอง
ไมนอยกวา 2.50 เมตร หรือตามที่ระบุในแบบกอสรางยกเวนฐานรากที่วางบนหินพืดตองฝงลึกไมนอยกวา
0.50 เมตร สําหรับตอมอริมฝงควรกําหนดใหฐานรากอยูในระดับลึกใกลเคียงกับตอมอกลางน้ํา เพื่อรับ
การกัดเซาะของกระแสน้ําในอนาคต ในการกอสรางฐานรากดินที่ขุดขึ้นมาแตละชั้นตองนํามาบรรจุไวใน
ขวดแกวใสและเขียนรายละเอียดของแตละชั้นดินกํากับไว บันทึกระดับของฐานรากแตละฐานใหละเอียด

รูปที่ 4-10 ฐานรากแผ
ข. ฐานรากชนิดฐานวางอยูบนเสาเข็ม ฐานรากที่ใชเสาเข็มนั้นมีจุดประสงค
เชนเดียวกับฐานแผ คือ รับน้ําหนักทั้งหมดจากโครงสรางสวนบนแลวถายลงสูชั้นดิน ฐานรากชนิดที่ใช
เสาเข็มนั้นเหมาะกับพื้นที่ที่ไมสามารถจะกอสรางเปนฐานแผได เชน พื้นที่ที่มีดินออน หรือพื้นที่ที่มีการ
กัดเซาะสูง เสาเข็มที่ใชรับน้ําหนักจากฐานรากนั้นแบงเปน 2 ชนิด คือ
(1) End - bearing or Point - bearing piles เปนเสาเข็มที่ถายน้ําหนักจาก
ฐานรากผานน้ําหรือชั้นดินออนไปยังชั้นดินที่มีความแข็งแรงกวา เชน ดินทราย ดินคาน หรือชั้นหิน
(2) Friction - piles เปนเสาเข็มที่ถายน้ําหนักจากฐานรากไปสูชั้นดินออน
โดยอาศัยความเสียดทานตลอดความยาวของเสาเข็ม
ขั้นตอนการดําเนินงานกอสรางฐานราก
เมื่อดําเนินการตอกเสาเข็มฐานรากเสร็จแลวใหปฏิบัติดังนี้
- สําหรับงานฐานรากที่กอสรางเหนือระดับน้ํา
(1) ใชกล องระดับถายระดั บจาก BM. ไปที่ระดับทองฐานราก ตามแบบ
กําหนด
(2) ทําการกอสรางไมแบบสําหรับหลอฐานราก

88

บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(3) สกัดและตัดหัวเสาเข็มใหเนื้อคอนกรีตหัวเสาเข็มโผลเหนือระดับฐาน
ราก ประมาณ 5.0 – 7.5 ซม.
(4) ทําการวางแนวศูนยกลาง และวางแนวฉากฐานรากพรอมวางแนวตําแหนง
เสาตอมอบนไมแบบทองฐานรากที่ปูไวแลวดวยกลอง Theodolite
(5) นําเหล็กฐานรากที่ตัดและดัดเตรียมไวแลว ทําการผูกเหล็กตามแบบที่
กําหนด
(6) ในระหวา งที ่ผ ูก เหล็ก ฐานราก ใหทํ า การผูก เหล็ก เสาตอมอ ไป
พรอมกันดวย
(7) ตรวจสอบตําแหนงเสาตอมอ และความกวาง ยาว สูงของฐานรากอีก
ครั้งกอนการหลอคอนกรีต
(8) ทําการประกอบแบบขางฐานรากทั้ง 4 ดาน
(9) ทําการหลอคอนกรีตฐานราก
ปญหาอุปสรรค และการแกไขในระหวางการกอสรางฐานราก
(1) ระดั บ น้ํ า ในแม น้ํ า ขึ้ น - ลง เนื่ อ งจากถู ก น้ํ า ทะเลหนุ น ทํ า ให บ างเวลามี
ระดับสูงเหนือระดับใตฐานรากควรตรวจสอบระดับน้ําใหชัดเจน หากไมสามารถกอสรางไดใหเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางขออนุมัติยกระดับทองฐานราก
(2) เสาเข็มต นริมฐานรากบางตน ตอกแลว อาจถูกหิ นทําใหเ กิด การหนีศูน ย
เคลื่อนตัวออกนอกตําแหนงฐานราก ควรทําการขออนุมัติคณะกรรมการตรวจการจางขยายฐานราก
(3) ไมแบบที่มีคุณภาพต่ําใชมาหลายโครงการฯ เมื่อหลอคอนกรีตแลว เมื่อถอด
แบบผิวคอนกรีตจะมีลักษณะบวมเปนคลื่นไมเรียบ ควรเสนอผูรับจางเปลี่ยนใหม กอนการกอสราง
(4.) สภาพภูมิอากาศ หากเปนฤดูฝน ในขณะฝนตกไมสามารถหลอคอนกรีตได
(หากจะทําการหลอคอนกรีตตองใชอุปกรณปองกัน โดยการคลุมปดปองฐานรากเพื่อปองกันปริมาณ
น้ําฝนใหมิดชิด จึงหลอคอนกรีตได)
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รูปที่ 4-11 การตอกเสาเข็มฐานรากและการสกัดหัวเข็ม
7.1.3 งานโครงสรางสะพาน
(1) งานตอมอตับริม (Abutment)
ในการกอสรางงานตอมอตับริม จํานวน 1 ตับ มีสวนประกอบหลัก 4 สวน คือ
(1.1) งานฐานราก
(1.2) งานตอมอ
(1.3) งานผนังกําแพงกันดิน
(1.4) งานคานรัดหัวเสา
สําหรับการดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีปฏิบัติดังนี้
(1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลางของเสาเข็ม และฐานราก
รวมทั้งระดับของแตละสวนของโครงสรางนั้น
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(2) ตรวจสอบชนิด ขนาดและคุณสมบัติของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ใหถูกตอง
ตามขอกําหนดในแบบ
(3) ตรวจสอบชนิดประเภท และคุณสมบัติ รวมทั้งอัตราสวนผสมของคอนกรีต
(Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(4) จัดทํา Shop Drawing ของฐานราก ตอมอ ผนังกําแพงกันดิน และคานรัดหัว
เสา เพื่อใหเขาใจถึงขนาด ระยะ และวิธีการตั้งแบบ
(5) ขุดดินหลุมฐานรากตามขนาด กวาง ยาว ลึก ตามแบบแปลน โดยใหกนหลุม
มีพื้นเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปกติจะใหหางจากขอบฐานราก โดยรอบไมนอยกวา 0.50 เมตร การขุด
ใหระวังดินพัง หรือขยับตัว ถาหากดินพังใหทําการปองกันดวยการตอกเสาเข็มไม หรือเสาเข็มแผนเหล็ก
(Sheet pile)
(6) ตัดหัวเสาเข็มใหไดระดับเดียวกันตามแบบ และซอมหัวเสาเข็มที่แตกบิ่น
ดวย Epoxy
(7) ในกรณี ถ า หั ว เสาเข็ ม ต่ํ า กว าระดั บท อ งฐานรากในแบบใหต อ หั ว เสาเข็ ม
(Capping) ใหไดตามรูปแบบที่กําหนด
(8) หากมีน้ําซึม-ขังกนหลุม ตองทําการสูบน้ํา และเลนออกใหหมด พรอมทั้งทํา
ความสะอาดหัวเสาเข็มถมทรายอัดแนน และเทคอนกรีตหยาบใหไดตามแบบ
(9) ในกรณีตามแบบ ถาฐานรากไมมีเสาเข็ม ใหตรวจสอบดูความแนนของดิน
กนหลุม ถามีปญหา เชน ดินออน รวนซุย หรือมีตาน้ํา ใหรีบรายงานวิศวกรผูออกแบบโดยดวน
(10) จัดทํารายการชนิด และขนาดของเหล็ก รวมทั้งการตัด ดัดเหล็ก และจํานวน
ที่จะใชทั้งหมด (Bar Bending Schedule)
(11) จุ ด ต อ ทาบเหล็ ก เสริ ม (Lapping) และระยะหุ ม คอนกรี ต (Concrete
Covering) ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยมาตรฐานงานกอสราง และตามขอกําหนดในแบบ
(12) การวางเหล็กเสริมทั้งฐานราก ตอมอ ผนังกําแพงกันดิน และคานรัดหัวเสา
จะตองตรงตามตําแหนง ขนาด จํานวน และระยะที่กําหนดในแบบ
(13) ใหใชเหล็ก (Bar Chair) ลูกปูน เปนวัสดุรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็ก
เสริมใหแนน ไมสามารถเคลื่อนยาย หรือขยับเขยื้อนไดในขณะที่ทําการเทคอนกรีต
(14) จัดเตรียมทํารายการ ขนาด และจํานวนแบบที่จะใชทําการหลอคอนกรีต
(15) การติดตั้งไมแบบจะตองไดขนาดตามแบบ มั่นคง แข็งแรง ไมขยับเขยื้อน
หลุดหรือแตก ในขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน

91

มาตรฐานสะพาน

(16) ในกรณี เ ทคอนกรี ต จํ า นวนมากให ป ระสานงานกั บ Concrete Plant เพื่ อ
รับทราบปริมาณของคอนกรีตที่จะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเองจะตองจัดเตรียม
เครื่องมือ และปริมาณวัสดุใหพรอมพอเพียงกับจํานวนที่ตองใช กอนเทคอนกรีตควรทําความสะอาด
และราดน้ําแบบหลอใหชุม
(17) การเทคอนกรีตใหเทเปนชิ้นๆ ตอเนื่องกันไป กรณีเทเสา การเทแตละครั้งไม
ควรสูงเกิน 2.50 เมตร ถาสูงกวาตองใชทอกรวยสงคอนกรีต และเขยาโดยใชเครื่องจี้คอนกรีตใหแนนทุก
ระยะ
(18) การถอดแบบหลอคอนกรีต ตองกระทําดวยความระมัดระวังไมใหคอนกรีต
แตก บิ่นเสียหาย และไมใหไมแบบหักชํารุด เพื่อจะนําไปใชครั้งตอไปได
(19) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนยาวไมเกิน 2 นิ้วใหรีบดําเนินการ
ซอมโดยเร็ว และหากพบรูพรุนมากใหรีบแจงวิศวกรผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
เพื่อหาทางแกไขโดยดวน
(20) การบมคอนกรีต (Concrete Curing) ใหกระทําภายหลังจากการเทคอนกรีต
24 ชม. โดยการรดน้ําหรือน้ํายาบมคอนกรีต ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน
(21) กรณีเสาเข็มหนีศูนยออกจากฐานราก จะตองขยายฐานรากตามที่วิศวกร
ผูออกแบบกําหนด
(22) หลังจากถอดแบบฐานรากแลวตองรีบกลบหลุม โดยเฉพาะฐานรากที่ไมมี
เสาเข็มใหรีบกลบทันทีอยาใหน้ําขัง

รูปที่ 4-12 เสาตอมอตับริมและเสาสะพาน
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(2) งานตอมอ (Peir)
การดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
(2.1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลาง และระดับความสูง
ของเสาสะพาน
(2.2) ตรวจสอบชนิด ขนาด และคุ ณสมบั ติของเหล็กเสริมคอนกรีตให
ถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(2.3) ตรวจสอบชนิด คุณสมบัติ และประเภท รวมทั้งอัตราสวนผสมของ
คอนกรีต (Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(2.4) จัดวาง ติดตั้งเหล็กเสริม เสาตอมอสะพานตามขนาด จํานวน และ
ระยะเหล็กปลอกตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง
(2.5) ใหใชเหล็ก หรือลูกปูนรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็กเสริมให
แนน ไมสามารถเคลื่อนยายไดในขณะเทคอนกรีต
(2.6) จัด เตรีย มทํา รายการ ขนาด และจํา นวนแบบที่จ ะใชทํา การหล อ
คอนกรีต
(2.7) ติดตั้งแบบหลอคอนกรีตตามขนาดแตละตําแหนงใหได ดิ่ง ฉาก ยึด
ค้ํายันใหแนนหนามั่นคงแข็งแรง ไมขยับเขยื้อน เอียง ทรุด หรือแตกขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย
(2.8) ทําการอุดรอยรั่วของไมแบบดวยดินเหนียว หรือวัสดุอื่นใหเรียบรอย
กอนเทคอนกรีต
(2.9) จัดทําขอบเขตการเทคอนกรีต ตําแหนงการหยุดรอยตอของคอนกรีต
ที่จะใชเทในแตละครั้ง
(2.10) ในกรณีเทคอนกรีตจํานวนมากใหประสานงานกับ Concrete Plant
เพื่อรับทราบปริมาณของคอนกรีตที่จะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเอง จะตอง
จัดเตรียมเครื่องมือและปริมาณวัสดุใหพรอม พอเพียงกับจํานวนที่ตองใช กอนเทคอนกรีตควรทําความ
สะอาดและราดน้ําแบบหลอใหชุม
(2.11) การเทคอนกรีต ใหเทเปนชั้นๆ ตอเนื่องกันไป และเขยาโดยใชเครื่อง
จี้คอนกรีต (Concrete Vibrator) เพื่อใหคอนกรีตแนนตลอดเวลาและไมควรเขยานานเกินไปเพราะจะทํา
ใหคอนกรีตแยกตัว และไมควรเทเสาสูงเกินกวา 2.50 เมตร ถาสูงกวาตองใชทอกรวยสงคอนกรีต
(2.12) การถอดแบบหลอคอนกรีต ตองกระทําดวยความระมัดระวังไมให
คอนกรีตแตก บิ่นเสียหาย และไมแบบแตกชํารุด เพื่อนําไปใชครั้งตอไป
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน

93

มาตรฐานสะพาน

(2.13) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนเห็นเหล็กเสริมยาวไมเกิน 2 นิ้ว
ให รี บ ดํ า เนิ น การซ อ มด ว ยคอนกรี ต ชนิ ด พิ เ ศษ (Non-shrink) ถ า ยาวเกิ น 2 นิ้ ว ให รี บ รายงานวิ ศ วกร
ผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อหาทางแกไขโดยดวน
(2.14) บมคอนกรีตใหชุมดวยน้ํา หรือน้ํายาบมคอนกรีต ภายหลังจากเท
คอนกรีตแลวเสร็จติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน
(3) งานคานหัวเสา (Cross Beam , Cap Beam)
การดําเนินการควบคุมการกอสราง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
(3.1) ตรวจสอบตําแหนง แนว ขนาด ระยะศูนยกลาง รวมทั้งระดับทองคาน
และระดับหลังคาน
(3.2) ตรวจสอบชนิด ขนาด และคุณสมบัติของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต
ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(3.3) ตรวจสอบชนิด คุณ สมบัต ิ และอัต ราสว นผสมของคอนกรีต
(Mix Design) ใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(3.4) จัดวาง ติดตั้งเหล็กเสริม คานรัดหัวเสาตามขนาด จํานวนระยะเหล็ก
ปลอกตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง
(3.5) ใหใชเหล็ก หรือลูกปูนรองรับเหล็กเสริม และจับยึดเหล็กเสริมให
แนน ไมสามารถเคลื่อนยายไดในขณะเทคอนกรีต
(3.6) จั ด เตรี ย มทํ า รายการขนาด และจํ า นวนแบบที่ จ ะใช ทํ า การหล อ
คอนกรีต
(3.7) ติดตั้งแบบหลอคอนกรีตตามขนาดแตละตําแหนงใหได ดิ่ง ฉาก ยึด
ค้ํายันใหแนนหนามั่นคงแข็งแรงไมขยับเขยื้อน เอียง ทรุด หรือแตกขณะเทคอนกรีต และจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดวย
(3.8) ทําการอุดรอยรั่วของไมแบบดวยดินเหนียว หรือวัสดุอื่นใหเรียบรอย
กอนเทคอนกรีต
(3.9) จัดทําขอบเขตการเทคอนกรีต ตําแหนงการหยุดรอยตอของคอนกรีต
ที่จะใชเทในแตละครั้ง
(3.10) ในกรณีเทคอนกรีตจํานวนมากใหประสานงานกับ Concrete Plant
เพื่อรับทราบปริมาณคอนกรีตที่จะใชเทในแตละครั้ง หรือหากทําการเทแบบผสมโมเอง จะตองจัดเตรียม
เครื่องมือและปริมาณวัสดุใหพรอม พอเพียงกับจํานวนที่ตองใช
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(3.11) การเทคอนกรีต ใหเทเปนชั้นๆ ตอเนื่องกันไป สําหรับคานที่มีขนาด
ลึกควรเทคอนกรีตเปนชั้น ชั้นละไมเกิน 30 เซนติเมตร และจี้คอนกรีตใหแนนในแตละชั้น แตถาหาก
จําเปนตองหยุดการเทคอนกรีต ควรหยุดเทคอนกรีตในแนวตั้งฉากกับคาน ณ ตําแหนงที่แรงเฉือนเกิดขึ้น
นอยที่สุด โดยทั่วไปอยูประมาณกลางคานเพื่อใหรอยตอเรียบรอย ใชลวดตาขายคั่นรอยตอหรือหาก
จําเปนอาจใชไมเครา 1.5 x 3 นิ้ว คั่นระหวางเหล็กเสริม และกอนเทคอนกรีตตอกับคอนกรีตใหม ควรทํา
ความสะอาดรอยตอ แลวราดดวยน้ําปูนขนหนารอยตอใหทั่วกอน จึงเทคอนกรีตใหมตอไปได และเขยา
โดยใชเครื่องจี้คอนกรีต (Concrete Vibrator) เพื่อใหคอนกรีตแนนตลอดเวลา แตไมควรเขยานานเกินไป
เพราะจะทําใหคอนกรีตแยกตัว
(3.12) การถอดแบบให ก ระทํ า ภายหลั ง จากการเทคอนกรี ต แล ว ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถอดดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหคอนกรีต แตก บิ่น กะเทาะ และไมใหแบบ
หลอแตก หัก ฉีก ชํารุดเพื่อจะไดนําไปใชงานครั้งตอไป
(3.13) ถาถอดแบบ ปรากฏวาคอนกรีตมีรูพรุนเห็นเหล็กเสริมยาวไมเกิน 2 นิ้ว
ใหรีบดําเนินการซอมดวยคอนกรีตชนิดพิเศษ (Non-shrink) ถายาวเกิน 2 นิ้ว ใหรีบรายงานวิศวกรผูอ อกแบบ
หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อหาทางแกไขโดยดวน
(3.14) บมคอนกรีตใหชุมดวยน้ํา หรือน้ํายาบมคอนกรีต ภายหลังจากเท
คอนกรีตแลวเสร็จติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน

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

รูปที่ 4-14 แผนฐานรองคานแบบชนิดแผนยาว
(5) งานพื้นสะพาน (Deck)
แผนพื้นสะพานสําเร็จรูป (Plank Girder)
ขั้นตอนการกอสราง
(5.1) ทําการตรวจสอบระดับหลังแผนพื้นสําเร็จรูปทุกตัวหลังจากทําการ
ติดตั้งแลวเสร็จ
(5.2) ทําการปรับระดับแผนพื้นสําเร็จรูปดวยปูนทราย
(5.3) ทําการผูกเหล็กพื้นตามแบบกําหนด
(5.4) ติดตั้งแผนเหล็กบริเวณรอยตอเพื่อการขยายตัวของพื้นสะพาน
(5.5) ทําการใหระดับผิวจราจร ที่จุดศูนยกลางสะพาน (Center Line) และที่
บริเวณริมผิวจราจร โดยใชทอเหล็ก, เหล็กขอออย หรือเหล็กเสนกลม ก็ได ทําเปนเหล็กระดับ (Leveling Bar)
การใหระดับ ถาระดับผิวจราจรมีลักษณะเปนโคงทางดิ่ง (Vertical Curve) ควรใหระดับทุก 1-2 เมตร
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(5.6) ทําการเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวเอาเหล็กระดับ (Leveling
Bar) ออกแลวทําการตกแตงผิวคอนกรีต
ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม
(1) ตรวจสอบระดั บ แผ น พื้น สะพานสํา เร็ จ รู ป (Plank Girder) หลั ง การ
ติดตั้งแลวเสร็จ
(2) ตรวจสอบความสูงของปูนทรายปรับระดับ ไมใหสูงเกินกวาที่แบบ
กําหนด
(3) ตรวจสอบชนิด, ขนาด และตําแหนงของเหล็กเสริมตองจัดใหอยูใน
แนวระนาบ ไมใหเกิดการแอนตัว ถามีการแอนตัวใหทําการเสริมเหล็ก Chair Bar ใหถี่ขึ้น
(4) ตรวจสอบความเรียบรอยของการติดตั้งแผนเหล็กบริเวณรอยตอเพื่อ
การขยายตัวของพื้นสะพาน
(5) ตรวจสอบระดับผิวจราจรจากเหล็กระดับ (Leveling Bar)
(6) ตรวจสอบความหนาของพื้นคอนกรีตกอนทําการเท โดยการวัดจากผิว
บนแผนพื้นสะพานสําเร็จรูป (Plank Girder) ถึงผิวบนของเหล็กระดับ (Leveling Bar)
(7) ทําการสุมเก็บตัวอยางคอนกรีตระหวางทําการเท ตรวจสอบหาคาการ
ยุบตัว (Slump Test) และเก็บตัวอยางคอนกรีตสงทดสอบการรับกําลังแรงอัด (Compressive Strength)
(8) ตรวจสอบความเรียบรอยในการตกแตงผิวคอนกรีต
พื้นสะพานแบบหลอในที่
ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม
(1) ตรวจสอบสภาพของดิ น ที่ ร องรั บ เสาค้ํ า ยั น แบบหล อ ท อ งพื้ น ว า
สามารถรับน้ําหนักของพื้นคอนกรีตที่จะหลอไดหรือไม ถาไมไดใหทําการกดหรือตอกเสาไมค้ํายันลงไป
ในพื้นดินจนถึงชั้นดินแข็งที่สามารถรับน้ําหนักพื้นคอนกรีตได เพื่อปองกันการทรุดตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได
ในขณะเทคอนกรีต
(2) ตรวจสอบระยะหางของเสาค้ํายันทองพื้นจะตองไมหางมากจนเกินไป
ไมควรเกิน 0.60 เมตร
(3) ตรวจสอบการยึดเสาค้ํายันแบบหลอตองแนนหนามั่นคง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่ระดับพื้นดินกับระดับทองพื้นสะพานตางกันมาก เพื่อปองกันการโกงเดาะของเสาค้ํายัน
(4) ตรวจสอบระยะระดับของตงรับไมแบบหลอทองพื้นสะพาน
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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(5) ควรใชไมอัดที่มีความหนาเพียงพอ หรือใชเหล็กแผน เปนแบบหลอ
ทองพื้นสะพาน หรือใชแผนไมปูเรียงชิดติดกันกอนแลวจึงใชไมอัดบางปูทับอีกชั้น เพื่อใหทองพื้น
สะพานมีความเรียบสวยงาม
(6) ตรวจสอบขนาด ชนิด และระยะหางของเหล็กเสริม
(7) ตรวจสอบตํ า แหน ง ของเหล็ ก เสริ ม พื้ น ขึ้ น บนให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ที่
ถูกตอง และตองไดระนาบไมแอนตัว ถามีการแอนตัว ใหทําการเสริมเหล็ก Chair Bar ใหถี่ขึ้น
(8) ตรวจสอบระดั บ ผิ ว คอนกรี ต ที่ เ หล็ ก ระดั บ (Leveling Bar) ทั้ ง ที่
ศูนยกลางสะพาน (Center Line) และที่ขอบผิวจราจร
(9) ตรวจสอบความหนาของพื้นกอนทําการเทคอนกรีต โดยทําการวัดจาก
แบบหลอทองพื้นถึงผิวบนของเหล็กระดับ (Leveling Bar)
(10) สุมเก็บตัวอยางคอนกรีตขณะเท นํามาทดสอบหาคาการยุบตัว (Slump
Test) และเก็บตัวอยางคอนกรีตเพื่อนําสงทดสอบการหาคากําลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
(11) เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวเอาเหล็กระดับ (Leveling Bar) ออกแลวทําการ
ตกแตงผิว
(12) ตรวจสอบความเรียบรอยในการตกแตงผิวคอนกรีต

รูปที่ 4-15 การผูกเหล็กและการหลอแผนพื้นสะพาน
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(6) งานแผงคอนกรีตกันรถ (Barrier)
วัตถุประสงคของการกอสรางแผนคอนกรีตกันรถ (Barrier) เพื่อลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผูขับขี่รถยนต ในการกอสราง มีวิธีการดําเนินการดังนี้
(6.1) ตรวจสอบรูปแบบการก อ สรา งตํ าแหนง แนวความสู ง จุ ด เริ่ ม ต น
จุดสิ้นสุด ของแนวคอนกรีตกันรถ
(6.2) ตรวจสอบวัสดุที่ใชในการกอสราง แนวคอนกรีตกันรถ วัสดุที่ใช
ตองเปนไปตามมาตรฐานใหถูกตองตามขอกําหนดในแบบ
(6.3) ตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตใหมีขนาดถูกตองติดตั้งและจัดวางอยู
ในตําแหนงตามแบบกําหนด
(6.4) ในการประกอบแบบตองระวังไมใหเหล็กเสริมติดกับแบบกอสราง
ทําไดโดยใชลูกปูนรองกันเหล็กไมใหสัมผัสกับแบบ
(6.5) เหล็ ก เสริ ม ที่ ใ ช ต อ งปราศจากคราบน้ํ า มั น และสนิ ม ปู น ในกรณี มี
เปอนคราบน้ํามันตองทําความสะอาดเสียกอนจึงนํามาใช
(6.6) ตรวจสอบการติดตั้งแบบหลอคอนกรีต ใหมั่นคงแข็งแรง ไมขยับ
หรือแตกขณะเทคอนกรีต และเปนไปตามรูปแบบกอสรางที่กําหนด
(6.7) ในสวนที่บิดโคง ซึ่งไมสามารถตั้งแบบได ใหใชคอนกรีตซึ่งมีคา
Slump Test ไมเกิน 4 ซม. ปรับแตงใหเปนไปตามรูปแบบกอสราง
(6.8) แบบหลอคอนกรีต ตองทําการตรวจสอบไมใหมีรอยรั่วของไมแบบ
การอุดรอยรั่วใหใชวัสดุที่เหมาะสม อุดรอยรั่วของไมแบบใหเรียบรอยกอนการเทคอนกรีต
(6.9) การหยุดเทคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตไมตอเนื่อง ตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนจึงจะดําเนินการได ตําแหนงการหยุดตองเปนไปตามมาตรฐาน
(6.10) การทําคอนกรีตใหแนนโดยการใชเครื่องเขยาคอนกรีต (Concrete
Vibration) ตองใชอยางถูกวิธีตามขอ กําหนด การใชเครื่องเขยาคอนกรีตไมถูกตอง จะทําใหเกิดการ
แยกตัวของคอนกรีต
(6.11) การถอดแบบใหดําเนินการไดตอเมื่อคอนกรีตมีอายุเกิน 48 ชั่วโมง
นับจากดําเนินการหลอแผงคอนกรีตกันรถแลวเสร็จ และตองถอดแบบดวยความระมัดระวังไมใหเกิด
ความเสียหายแกคอนกรีต
(6.12) การบมคอนกรีตใหกระทําหลังจากการเทคอนกรีต 24 ชั่วโมง โดย
การใหความชื้นดวยวิธีรดน้ําหรือใชน้ํายาในการบมคอนกรีตติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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(7) งานรอยตอโครงสรางสะพาน (Expansion Joint)
อุปกรณเพื่อการขยายตัวของโครงสรางสะพานปจจุบันมีอยูมากมายหลาย
ชนิด สําหรับสะพานที่มีชวงคานสั้นๆ จะมีทั้งเปนแบบวัสดุอุดรอยตอ (Elastic Joint Sealant) หรือแผน
กั้นรอยตอเพื่อการขยายตัว (Premoulded and Elastic Fillers)
สําหรับสะพานที่มีชวงคานยาวๆ จะมีทั้งเปนแบบยางกับแบบโลหะ โดย
อุปกรณรอยตอชนิดที่เปนยาง (Elastic Deck Joints) นั้นจะใชกับรอยตอที่มีขนาดกวางมากขึ้น ซึ่งจะมีทั้ง
แบบแผนเรียบยาว (Modular Type) ซึ่งผูออกแบบจะเปนผูกําหนดใหวารอยตอแตละขนาดนั้นควรจะใช
อุปกรณรอยตอแบบใด
สําหรับการควบคุมงานกอสรางนั้น ลําดับและวิธีการติดตั้งอุปกรณเพื่อการ
ขยายตัวของโครงสรางหรืออุปกรณรอยตอนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวาหากทําผิดขั้นตอนหรือ
ผิดวิธีก็จะมีผลเสียหายกับตัวโครงสรางสะพานได อยางนอยที่สุดก็จะมีผลทําใหผิวจราจร ณ รอยตอตรงนั้น
ไมราบเรียบ เวลาจะมีการจราจรวิ่งผานจะเกิดเสียงดัง และผูขับขี่จะรูสึกวาเกิดการสะดุดของผิวจราจร
ทั้งนี้ หากสะพานนั้นตองมีการปูผิวแอสฟลตคอนกรีตทับหนาการติดตั้งรอยตอที่ถูกตองจะตองทําโดยวิธี
ดังตอไปนี้
(1) ทําการอุดรอยตอดวยแผนไมหรือกลองทราย ณ บริเวณที่จะทําการ
ติดตั้งอุปกรณรอยตอ
(2) ทําการปูผิวแอสฟลตคอนกรีตทับรอยตอที่อุดดวยแผนไมหรือกลอง
ทรายและบดอัดใหแนนเทากับบริเวณอื่นๆ
(3) เมื่อแอสฟลตคอนกรีตแข็งตัวดีแลว จึงทําการตัดแอสฟลตคอนกรีต
บริเวณที่จะทําการติดตั้งรอยตอจากนั้นจึงเอาแผนไมหรือกลองทรายที่อุดรอยตอออก แลวจึงติดตั้ง
อุปกรณรอยตอตามคําแนะนําของผูผลิตตอไป
ดวยวิธีการดังกลาวขางตน จะทําใหไดผิวของอุปกรณรอยตอที่เสมอกับผิว
จราจร ทําใหไมเกิดเสียงดังและไดคุณภาพการขับขี่ที่ราบเรียบ
(8) งานแผนพื้นทางลาดเชิงสะพาน (Approach Slab)
งานแผนพื้นทางลาดเชิงสะพาน (Approach Slab) หมายถึง การกอสรางแผน
พื้นคอนกรีตที่ทําไวเพื่อเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสรางงานถมดินคอสะพาน ซึ่งอาจจะทําการตอก
เสาพืด (Bearing Unit) เพื่อปองกันการทรุดตัวบริเวณคอสะพานดวย สามารถศึกษาไดในงานตอกเสาเข็ม
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รูปที่ 4-16 ชวงคอสะพานที่ไมมีการตอกเข็มพืด
(9) งานถมดินบริเวณคอสะพาน (Embankment)
งานถมดินบริเวณคอสะพาน หมายถึง การกอสรางดินถมคันทางบริเวณสวน
ที่ อ ยู ชิ ด กั บ สะพาน รวมทั้ ง การกลบแต ง หลุ ม บ อ ต า งๆ ด ว ยวั ส ดุ คั น ทางที่ มี คุ ณ ภาพและถู กต องตาม
ขอกําหนด ซึ่งอาจจะเปนดินหรือทรายก็ได โดยหากบริเวณที่จะกอสรางมีลักษณะเปนหนองน้ํา คูน้ํา ที่มีเลน
และซากวัสดุตกตะกอนอยู หรือมีลักษณะเปนดินออน มีคา ซี.บี.อาร (C.B.R.) นอยกวารอยละ 2 ใหใช
วัสดุถมคันทางประเภททรายจากแหลงที่ไดรับการเห็นชอบแลว มาถมเปนคันทาง โดยการเกลี่ยแตงและ
บดอัดใหไดแนวระดับ และรูปราง ตามที่แสดงไวในแบบกอสราง
การถมดินบริเวณคอสะพานดวยดิน
(1) กอนถมดิน ถามีหลุม แอง หรือโพรงที่เกิดขึ้นจากการถางปา ขุดตอ
ตองใชวัสดุที่เหมาะสม กลบแลวบดอัดใหแนนสม่ําเสมอเสียกอน
(2) การถมดินจะตองถมใหไดแนว ระดับ และรูปราง ตามที่แสดงไวใน
แบบกอสราง
(3) ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยูต่ํากวาระดับดินถมที่จะทํา
การกอสรางใหม นอยกวา 1 เมตร ตามแบบกอสราง หลังจากกําจัดสิ่งไมพึงประสงคตางๆ ออกหมดแลว
หรือหลังจากการถางปา และขุดตอแลว จะตองทําการบดอัดชั้น 15 เซนติเมตรสุดทาย วัดจากระดับดิน
เดิมหรือผิวถนนเดิมลงไปใหไดความแนนแหง
(4) กอนการถมวัสดุชั้นแรกใหราดน้ําชั้นดินเดิม หรือชั้นคันทางเดิมที่ได
เตรียมไวแลวใหเปยกชื้นอยางสม่ําเสมอโดยตลอด วัสดุที่จะใชทําการถมและบดอัดในแตละชั้นตองนํามา
บทที่ 4 การกอสรางและควบคุมงานสะพาน
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เกลี่ย คลุกเคลาใหเขากันกอน แลวราดน้ําตามจํานวนที่ตองการ ใชรถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลี่ยให
วัสดุมีความชื้นสม่ําเสมอกอนทําการบดอัดแนน
(5) การถมดินใหถมเปนชั้นๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว
แตละชั้นมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร
(6) ในกรณีที่มีคันทางเดิมซึ่งอยูต่ํากวาระดับงานดินถมคอสะพานและ
ตองขยายงานคันทางเดิม ใหตัดลาดคันทางเดิมเปนแบบขั้นบันได (Benching) จากปลายเชิงลาดถึงขอบ
ไหลทาง มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมลงไปทํางานได วัสดุที่ตัดนี้ใหเกลี่ยแผวัสดุอยาง
สม่ําเสมอในแนวราบ โดยใหดําเนินการกอสรางเปนชั้นๆ แตละชั้นมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร
(7) วัสดุที่ใชถมคอสะพานบริเวณที่ไมสามารถบดอัดดวยเครื่องจักรขนาด
ใหญไดทั่วถึง ใหใชเครื่องมือบดอัดขนาดเล็กทําการบดอัดได ทั้งนี้เครื่องมือและวิธีการบดอัดจะตอง
ไดรับความเห็นขอบจากผูควบคุมงานกอน
(8) เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงชั้นสุดทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนวระดับ
ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมี
หลุมบอ หรือวัสดุที่หลุมหลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที
การถมดินคอสะพานดวยทราย
(1) ใหทําการถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอื่นๆ ที่ไมพึงประสงคออกจาก
บริเวณที่จะกอสรางงานถมดินคอสะพาน
(2) ในบริ เ วณพื้ น ที่ ถ มคอสะพานเป น คู น้ํ า ซึ่ ง มี เ ลนหรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ ไม
ตองการตกตะกอนทับถมอยูจะตองทําการกําจัดวัสดุดังกลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับงานถมดิน
(Working Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกมากที่สุด แลวใชทรายถมไลเลน
(3) การถมทรายไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึ่งกลางทางหรือจากเชิงลาดคัน
ทางเดิมออกไปทางดานขางจนพนบริเวณที่ตองการ โดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทําใหเกิดความ
เสียหายแกคันทางได
(4) การถมทรายเพื่อทําเปนฐานรองรับงานถมคอสะพานชั้นแรก โดยให
ถมวัสดุอยูเหนือระดับน้ําไมเกิน 20 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดใหไดความแนนแหงตามขอกําหนดหรือ
มาตรฐานงานกอสรางกําหนด
(5) ในกรณีที่ดินเดิมเปนดินออนที่มีอัตราการทรุดตัวสูง การดําเนินงาน
ตามขอ 4. ถาไมไดระบุไวเปนอยางอื่น จะตองทิ้งฐานรองรับคันทางไวอยางนอย 45 วัน กอนที่จะทําการ
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บดอัดใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด แบบมาตรฐาน Standard
Compaction Density
(6) ในกรณีที่มีคันทางเดิม เมื่อดําเนินงานตามขอ 2. เรียบรอยแลว ใหทํา
การกอสรางคันทางโดยตัดลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบันไดจากปลายเชิงลาดถึงขอบไหลทาง
มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมลงไปทํางานได แลวถมวัสดุเปนชั้นๆ ความหนาแตละชั้น
ไมเกิน 20 เซนติเมตร บดอัดแนนตามขอกําหนด
(7) ในกรณีที่มีคันทางเดิมและตองขยาย เมื่อดําเนินงานตามขอ 4. หรือ 6.
เรียบรอยแลวใหทําการกอสรางคันทางสวนที่ขยายโดยทําการตัดเชิงลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้น
บันใด แลวถมทรายเปนชั้นๆ แตละชั้นมีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ทําการบดอัดใหไดความแนน
ตามขอกําหนดหรือมาตรฐานงานกอสรางกําหนด
(8) เมื่อไดกอสรางถมคอสะพานจนเสร็จชั้นสุดทายแลว ถาไมตองทิ้งไว
ในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว (Waiting Period) ตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง ใหเกลี่ยทรายจนไดแนว
ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนด
ใหกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที ในกรณีที่ตองทิ้งไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว ตามที่กําหนดไว
ในแบบกอสราง เมื่อครบระยะเวลาถมทิ้งไว ใหตรวจสอบระดับผิวชั้นทรายถมคันทางและทําการปรับ
ระดับ เสริมดวยทรายที่มีคุณภาพถูกตองกอสรางขึ้นมาเปนชั้นๆ ตามวิธีการขางตน จนเสร็จชั้นสุดทาย
เกลี่ยแตงจนไดแนวระดับความลาด ขนาด และรูปตัด ตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความ
แนนตามขอกําหนดและตองกอสรางชั้นทางชั้นถัดไปปดทับทันที
(9) ให ทํ า การป อ งกั น ลาดดิ น ถมคอสะพาน เพื่ อ ป อ งกั น น้ํ า เซาะตามที่
กําหนดโดยเร็วที่สุด โดยปดทับลาดคันทางดวยดินเหนียวหนา 20 เซนติเมตร และปลูกหญาโดยชนิดปู
แผนเต็มพื้นที่ลาดคันทางหรือตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง
(10) เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางตองเปนเครื่องจักรที่มีขนาดเบา เชนรถ
แทรคเตอร (Bull Dozer Tractor) ขนาด D-4 และหามบดอัด โดยใชการสั่นสะเทือนเปนอันขาด
(11) ในระหวางกอสร างไม ควรกองวั สดุ หรือจอดเครื่ องจัก ร หรื อ จอด
รถบรรทุกใดๆ บนคันทางสวนที่ขยายใหม
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รูปที่ 4-17 งานถมทรายและบดอัดบริเวณคอสะพาน
(10) งานปูผิวจราจร (Pavement)
การลาดยางแอสฟลตคอนกรีตทับลงบนพื้นสะพานซึ่งเปนคอนกรีตอยูแลว
ทําใหผิวพื้นสะพานมีความเรียบและความปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสําหรับผิวพื้นสะพานที่มีปริมาณ
การจราจรหนาแนน และตองการใหความเร็วสูง โดยจะตองทําการลาดยาง Tack Coat กอน
Tack Coat คือ การลาดยางแอสฟลตชนิดเหลวลงบนผิวสะพานเดิม เพื่อจะ
ยึดเหนี่ยวผิวสะพานคอนกรีตกับผิวแอสฟลตคอนกรีตที่จะปูใหม โดยจะตองทําความสะอาดผิวพื้น
สะพานคอนกรีตดวยเครื่องกวาดฝุนชนิดหมุน ชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองหรือลากจูงก็ได ในบางจุดที่ไม
สามารถใชเครื่องกวาดใหใชคนกวาดดวยไมกวาดแทนเสร็จแลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนออกใหหมด
หลังจากนั้นใชยาง RC-70 ตมที่อุณหภูมิระหวาง 50-100 C หรือยาง CRS – 1 ตมที่ 40 - 70 C เมื่อตมได
อุณหภูมิตามกําหนดแลวใชรถสเปรยยางใหทั่วสม่ําเสมอ มีความกวางครั้งละครึ่งผิวจราจร โดยถาเปนยาง
RC – 70 ลาดในอัตรา 0.2 ลิตร/ตร.ม. และถาเปนยาง CRS-1 ผสมน้ําในปริมาณเทากันลาดในอัตรา 0.4
ลิตร/ตร.ม. แลวใชรถลอยางวิ่งนวดไปมาใหทั่วพื้นที่เพื่อแอสฟลตกระจายครอบคลุมพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
ในกรณี ที่ไ มส ามารถใชร ถสเปรยย างให ใช เครื่อ งพ นด ว ยมือ ชวย หลัง จากทํ า Tack Coat แล ว ใหป ด
การจราจร ประมาณ 16 ชั่วโมง แลวทําผิวแอสฟลตคอนกรีตตอไป
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การปูผิวแอสฟลตคอนกรีต กอนอื่นตองทําความสะอาดพื้นผิวที่จะทําการปู
ใหปราศจากฝุนละอองและสิ่ง สกปรก การขนสงวัสดุแอสฟล ตคอนกรีตจากโรงผสม (Plant) ไปยั ง
สถานที่ที่จะปูผิวทาง จะใชรถบรรทุกเททาย (Dump Truck) พื้นรถตองสะอาดและทาดวยน้ํามันหลอลื่น
หรือน้ํามันพาราซิน ถาระยะขนสงไกลตองใชผาใบคลุม เมื่อถึงสถานที่กอสรางแลวใหปูผิวโดยใชเครื่อง
ปูผิวทาง (Paver) เมื่อปูวัสดุแอสฟลตคอนกรีตลงเปนผิวทางแลวใหตรวจสอบระดับถาสูงใหขูดออก ถา
ต่ําไปก็ใหปูเพิ่มเติม ขณะปูผิวอุณหภูมิของแอสฟลตคอนกรีตตองไมต่ํากวา 121 C แลวบดอัดดวยรถลอ
เหล็ก 2 ลอ หรือรถบดลอเหล็ก 3 ลอ น้ําหนักรถประมาณ 8-10 ตัน และใชน้ําหลอเพื่อปองกันมิใหวัสดุ
แอสฟลตคอนกรีตติดลอรถบด น้ําหลอตองไมใชปริมาณมากเกินไป (ใหหยุดการใชน้ําเมื่อไมติดลอ)
แลนบดอยางชาๆ ใหบดจากขอบสะพานหรือขอบทางเทาเขาหาศูนยกลางสะพาน ตรวจสอบระดับอีก
ครั้ง แลวบดอัดดวยรถบดลอยาง 9 ลอ หนักประมาณ 12 ตัน บดอัดอยางชาๆ เมื่อแนใจวามีความแนน
ตามตองการแลว ใหบดครั้งสุดทายเพื่อลบรอยดวยรถบดลอเหล็กอีกครั้ง สวนเรื่องรอยตอตามขวางและ
ตามยาวของการปูผิวนั้น รอยตอทั้งสองชนิดตองตั้งฉากกับผิวถนนและตองเปนแนวเสนตรง รอยตอ
ตามยาวไมควรอยูในระหวางกลางชองจราจร
การตรวจสอบ เก็บตัวอยางหินและยางเพื่อออกแบบสวนผสม (Job Mix) ถา
มีผลการออกแบบเดิมตองไมเกิน 6 เดือน และเก็บตัวอยางหินทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความ
สะอาดพื้นสะพานกอนการทํา Tack Coat และปูผิวแอสฟลตคอนกรีต ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องที่ใช
ตรวจอัตราการลาดยางชนิดตางๆ ตรวจสอบอุณหภูมิของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต ตรวจสอบระดับขณะปู
ผิวและหลังปูผิว ตรวจสอบรอยตอตางๆ
7.2 งานกอสรางรอง-งานสะพาน
7.2.1 งานทางเทา
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูใชสะพานที่ตองเดินขามลําน้ํา จึงตองมีทาง
เทาไวสําหรับคนเดินขาม สวนมากจะออกแบบไวสวนในสะพาน แตก็มีบางสะพานออกแบบไวสวน
นอกสะพาน
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบแบบหลอไมใหมีรอยรั่ว ไดแนวไดระดับ ไดขนาด
กวางยาว มีคิ้วใตทางเทาบังคับน้ําใหไหลลงโดยไมเกิดความสกปรก เหล็กเสริมตองครบและถูกตองตาม
แบบ คอนกรีตไดตามขอกําหนดผิวหนาไดตามขอกําหนด
ขอควรระวัง งานทางเทาเปนงานตกแตงที่เปนสวนโชว ฉะนั้นแนวทางเทาและ
ระดับตองตรวจสอบใหดี ใหไดแนวที่ตรงและโคง (กรณีสะพานโคง) และอยาลืมการใสเหล็กเสริมใน
สวนที่เกี่ยวของ เชน เสาราวสะพาน
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7.2.2 งานแผนเหล็กกันชน (Guard Rail)
เพื่อความปลอดภัยของผูใชยานยนตที่ใชไหลทางในการสัญจร หากบริเวณคอสะพาน
ที่กอสรางมีตําแหนงอยูในไหลทาง วิธีการลดอัตราการสูญเสียลงได โดยการติดตั้ง แผนเหล็กกันชน
ผูควบคุม งานจะตอ งตรวจสอบบริเ วณหนา งานเพื่อ นํา มาออกแบบการติด ตั้ง
แผนเหล็กกันชนใหสอดคลองกับบริเวณหนางาน
ขอควรระวัง งานแผนเหล็กกันชนควรมีการติดตั้งเปาสะทอนแสงเพื่อเพิ่มการ
มองเห็นใหชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน

รูปที่ 4-18 ราวกันตกรูปแบบตางๆ
7.2.3 งานระบบระบายน้ํา
“ฝนตกถนนลื่น” ทานเคยไดยินคํากลาวนี้บางไหม เชนกัน เมื่อฝนตกก็จะทําให
พื้นสะพานเปยก ลอของยานยนตไมสัมผัสกับพื้นสะพานโดยตรง เพราะมีน้ําหรือความเปยกชื้นมากั้น
กลาง ทําใหการบังคับยานยนตเปนไปโดยลําบาก อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีระบบ
การระบายน้ํ าเพื่อ ใหพื้ นสะพานแหง โดยเร็ ว เริ่ ม ตั้ง แต การออกแบบใหพื้ นสะพานมี ความลาดเอี ย ง
(Crown Slope) ปกติจะอยูที่ 1.5% บังคับใหน้ําจากแนวศูนยกลางสะพานใหไหลไปอยูขอบสะพาน รวม
ไปถึงความลาดเอียงบนทางเทา แลวไหลลงทอระบายทิ้งไป ในที่นี้รวมถึงการระบายน้ําหรือความชื้นของ
วัสดุที่ใชถมในโครงสรางอื่นๆ เชน Bearing Unit, Slope Protection
การระบายน้ําของงานสะพานจะมีอยู 2 แบบ คือ
1. ระบายน้ําทิ้งลงสูขางลางสะพานโดยตรง คือ การระบายน้ําจากพื้นสะพาน
แลวทิ้งลงสูพื้นลาง โดยทําการฝงทอระบายน้ําซึ่งอาจจะเปนทอ PVC หรือทอคอนกรีตในพื้นสะพาน
ในกรณีที่เปนพื้นคอนกรีตแบบหลอกับที่หรือฝงทอระบายน้ําออกดานขางสะพาน ในกรณีที่เปนชิ้นสวน
ของพื้นแบบสําเร็จรูป เชน Plank Girder หรือ Box Girder
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2. รวมน้ํ า ที่ จ ะระบายแล ว ไปทิ้ ง ที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง คื อ การระบายน้ํ า จากพื้ น
สะพานเขาสูทอระบายน้ําแลวรวมน้ําไปทิ้งที่ใดที่หนึ่ง สวนมากจะเปนการระบายทิ้งที่เสาตอมอ และอาจ
มีการระบายน้ําตอเนื่องสูระบบระบายน้ําของงานถนนตอเชื่อมดานลาง
สว นการระบายน้ํ า หรื อ ความชื้ น ในโครงสร า งอื่ น ๆ (Bearing Unit หรื อ Slope
Protection) เปนการระบายจากความชื้นของวัสดุที่ใชถมใน Bearing Unit สวนมากจะใชทอ PVC ฝงเพื่อ
ระบายเฉพาะน้ําออกดานนอกของโครงสรางนั้นๆ และไมใหวัสดุที่ใชถมดานในไหลออกมาได โดย
ปลายทอดานในมีการเจาะรูทอ PVC แลวมี Cap อุดปลายทอดานใน มีแผนใยสังเคราะหหอหุมหินขนาด
1 นิ้ว ปริมาตรโดยประมาณ 0.15 x 0.15 x 0.20 ม. ที่ปลายดานใน
การตรวจสอบ ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณการตอเชื่อมไดคุณภาพตามขอกําหนด
หรือไม ตําแหนงการติดตั้งไดตามแบบหรือไม ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา
ขอควรระวัง กอนเทพื้นสะพานตองฝงทอไวกอนหรือมีการกําหนดตําแหนงไว
กอน การตอเชื่อมทอในการระบายน้ําตามขอ 2 ตองติดแนนไมมีการรั่วของน้ํา และตองใหอากาศในทอ
น้ําทิ้งมีการระบายไดดวย ถาระบายไมได จะทําใหอากาศในทอน้ําทิ้งดันน้ําไวแลวอาจไหลลนออกใน
ตําแหนงที่ไหลออกได หรือไหลไดชา
7.2.4 งานเครื่องหมายจราจร
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช ส ะพานและถนนต อ เชื่ อ ม การก อ สร า งจึ ง ต อ ง
ออกแบบใหมีเครื่องหมายจราจรกํากับหรือชี้แนะ โดยแยกออกเปนเครื่องหมายจราจรบนสะพานและ
ถนนตอเชื่อม ไดแก ปายโครงการ ปายเตือน ปายบังคับ ปายแนะนํา หลักกันโคง Guard Rail และแผงกัน
ชน เปนตน สวนอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องหมายบนผิวทางตางๆ ไดแก เสนจราจร เสนชะลอความเร็ว
ขอความบนผิวทาง เสนบั้งหัวเกาะ สีบริเวณหัวเกาะ สีที่หัวและทายสะพาน หมุดสะทอนแสง สวน
การจราจรทางน้ํา ก็จะมีการทาสีตอมอและขางคานคอนกรีตอัดแรง
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของที่นํามาใชทําปายหรือ
เครื่องหมายตางๆ ตําแหนงการติดตั้งเปนไปไดตามแบบและขอกําหนดหรือไม
ขอควรระวัง ปายเครื่องหมายจราจรในสวนที่อยูบนสะพาน สวนมากจะติดตั้งบน
ราวสะพานซึ่งจะตองมีการฝงน็อตหรืออุปกรณอื่นๆ ลงในราวสะพาน ฉะนั้นกอนเทราวสะพานตอง
ตรวจสอบกอนวา มีอุปกรณเหลานี้เตรียมพรอมไวแลวหรือยัง ตําแหนงที่ติดตั้งตองเปนตําแหนงที่เห็น
ปายหรือเครื่องหมายไดอยางชัดเจน อยาใหมีอะไรมาปดบัง เครื่องหมายบนผิวทางตองทําความสะอาดผิว
พื้นที่จะทําใหปราศจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก
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7.2.5 งานไฟฟาสองสวาง
เพื่อความปลอดภัยตอผูใชสะพานในยามค่ําคืน ตองมีระบบไฟฟาสองสวางดวย
ในบางครั้งก็มีการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณบันไดขึ้นลง และบริเวณใตสะพานดวย
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบวาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาสองสวาง
ตําแหนงการติดตั้งเปนไปตามแบบและขอกําหนดหรือไม
ขอควรระวัง ควรประสานกับการไฟฟาฯ เพื่อขอติดตั้งหมอแปลงกับมิเตอรไฟฟา
เสียแตเนิ่นๆ การเดินสายไฟฟาบางจุด แบบกอสรางอาจใหเดินฝงในราวสะพาน ฉะนั้นควรใหชางงาน
ไฟฟาไดรวมวางแผนการเดินสายไฟและติดตั้งกับชางฝายกอสรางตั้งแตตนดวย
7.2.6 งานบันได
สะพานบางตัวสรางในที่คับแคบ สะพานบริเวณเชิงลาดคอสะพานไมมีพื้นที่ให
กอสรางทางเทาได จึงจําเปนตองตัดงานทางเทาสวนนี้ทิ้งไปแลวสรางบันไดลงที่ริมตลิ่งแทน
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบแบบหลอไมใหมีรอยรั่ว ไดแนวไดระดับ ไดขนาด
ความกวาง ยาว เหล็กเสริมตองครบและถูกตองตามแบบ คอนกรีตไดตามขอกําหนด ผิวหนาไดตาม
กําหนด ในสวนงานตกแตงไดตามแบบ
ขอควรระวัง ถาจําเปนตองยายตําแหนงของบันได เพราะไมเหมาะสม ใหระวัง
เรื่ อ งความสู ง ของสะพานที่ เ ปลี่ย นไป ใหคํ า นวณระยะ และความยาวของบั นไดใหม เพื่ อ ที่ กํา หนด
ตําแหนงเสาเข็มของสะพานใหมและจะทําใหลูกตั้ง ลูกนอนของบันไดไดตามแบบที่กําหนด
7.2.7 งานระบบสัญญาณไฟจราจร
สะพานบางสะพานอยูในเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแนน หรือกอสรางในที่คับ
แคบ มี ทั ศนวิ สั ย ในการมองเห็ น ไมดี พ อ จึ ง ต อ งมี ก ารติ ด ตั้ง ระบบสั ญ ญาณไฟจราจรช ว ย เพื่ อ ความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชสะพานและถนนตอเชื่อม
ผูค วบคุ ม งานต อ งตรวจสอบวั ส ดุ แ ละอุป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งงานไฟฟ า ส อ งสว า ง
ตําแหนงการติดตั้งตองไดตามแบบและขอกําหนด
ขอควรระวัง ควรประสานกับการไฟฟาฯ เพื่อขอติดตั้งหมอแปลงกับมิเตอรไฟฟา
เสียแตเนิ่นๆ และควรติดตั้งอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน งานเดินสายไฟฟาบางตําแหนงอาจอยูใตดิน
หรือฝงอยู ในโครงสรางคอนกรีตจึงควรใหชางติดตั้งงานไฟฟาประสานงานกับชางฝายกอสรางตั้งแต
เริ่มตนดวย
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