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บทที่ 5
การบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา
1. แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา
เนื่องจากสะพานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญแลวจะเปนสะพานเดิมที่ถายโอน
มาจากกรมทางหลวงชนบท งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญแลวจึงเปนงานที่เนนการ
บํารุงรักษาสะพานเดิมเสียเปนสวนใหญ รวมทั้งงานบูรณะซอมแซมสะพานที่ชํารุด รวมถึงการดูแล
สภาพรองน้ําเพื่อมิใหเกิดการกีดขวางการจราจร รวมทั้งเพื่อใหการบริหารงานตรวจสอบทําไดอยางเหมาะสม
การจัดระเบียบวิธีบํารุงรักษาเปนความสําคัญที่ผูบริหารทองถิ่น จะตองศึกษาใหเขาใจสภาพปจจุบันและ
สามารถวางแผนเพื่อหามาตรการปองกันและบํารุงรักษาสะพานใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี
อายุการใชงานที่ยาวนาน โดยอยูบนพื้นฐานของระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางเปนระบบ
ดังจะอธิบายตอไปนี้
การกําหนดขอบเขตและการเก็บรวบรวม
ขึ้นอยูกับขอมูลที่ตรวจสอบ สําหรับการบํารุงรักษาและการจัดการ เปนไปไดที่จะใชขอมูล
รวมกันระหวางหนวยงานทองถิ่นและหนวยงานภายนอก และสามารถใหผูรับผิดชอบใชปฏิบัติงานได
การกําหนดระดับความเสียหาย
การตัดสินความเสียหายโดยผูปฏิบัติงานทองถิ่นและหนวยงานภายนอก อาจสามารถชวยใน
การลดความแตกตางและอาจใชขอมูลความเสียหายที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาสะพาน กําหนดการ
จัดเก็บขอมูลและการตัดสินขอมูลความเสียหาย
การจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยูกับการรวบรวม และการจัดการขอมูลของการบํารุงรักษาในรูปของฐานขอมูลของ
ผูตรวจสอบและผูบริหารสามารถดึงขอมูลสําหรับงานไดในเวลาอันรวดเร็วและงายดาย ดวยการจัดการ
ระบบขอ มูล สํ า หรับ งานบํ า รุง รัก ษาขา งตน มาตรฐานการบํ า รุง รัก ษาสะพานจะช ว ยให ท อ งถิ่ น
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของงานตรวจสอบ ในบทนี้ครอบคลุมรายการตางๆ ที่
จําเปนตอการตรวจสอบและบํารุงรักษาจากแนวคิดพื้นฐานถึงวิธีปฏิบัติงาน แนวคิดนี้ยังใชงายสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในทองถิ่น เพื่อที่จะใชปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดยมุงเนนการปรับปรุงการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาโดยใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะสามารถดําเนินการ คือ
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• ปฏิบัติงานบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพดวยขั้นตอนที่เหมาะสม
• ใชขอมูลที่บันทึกไวในฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
• จัดทํารายงานที่จําเปนดวยระบบ
• ประเมินการกําหนดขั้นหรือระดับสภาพของสะพานและสวนประกอบ
• ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยใชวิธีการที่เหมาะสม
• ชวยในการเลือกวิธีบํารุงรักษาสําหรับความเสียหายตอโครงสราง และสวนประกอบ
• ฯลฯ
ความรูกวางๆ เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑระบบตรวจสอบและบํารุงรักษาสะพาน เกี่ยวของกับ
หัวขอขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใชฐานขอมูล

2. งานตรวจสอบ (Inspection)
2.1 การแบงชั้นของการตรวจสอบ
การแบงประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ตามจุดประสงคและวิธีการดังนี้
- การตรวจสอบรายวัน
ใหดําเนินการตรวจสอบรายวันสําหรับโครงสรางสะพานและสวนประกอบและ
สภาพการจราจรดวยสายตา (Visual Inspection) โดยมี ขอจํ ากัด วาความเสี ยหายและการเสื่ อ มสภาพ
จะตองสามารถมองเห็นจากรถที่วิ่งตรวจสอบเทานั้นจึงจะตรวจพบโดยอาจจะทําการตรวจสอบไมนอย
กวาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้การตรวจสอบไมเฉพาะเพื่อใหตรวจสอบความเสียหายของสะพานแตยัง
ทราบสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของทองถิ่นเองดวย
- การตรวจสอบประจํา
การตรวจสอบคานโครงสรางสะพานและสวนประกอบโดยการเดินตรวจสอบ
เพื่อใหไดขอมูลความเสียหายและเสื่อมสภาพในรายละเอียดดวยการใชเครื่องมือ โดยความถี่นั้นตาม
กํา หนดระยะเวลาอยา งสม่ํา เสมอ โดยขึ้น อยูกับ ความสํา คัญ ของสว นโครงสรา งและสว นประกอบ
การตรวจสอบประจําสําหรับสวนของโครงสรางสะพาน เชน โครงสรางสวนบน ผิวทาง ตอมอ รอยตอ
จะตองกระทําปละครั้ง
- การตรวจสอบพิเศษ
การตรวจสอบโครงสร า งสะพานด ว ยวิ ธี ก ารละเอี ย ดมากกว า เพื่ อ เสริ ม การ
ตรวจสอบประจําตามความจําเปน และเพื่อที่จะยืนยันผลการซอมแซมตางๆ โดยจะกระทําเมื่อมีความ
จําเปนตามผลของการตรวจสอบรายวันและการตรวจสอบประจํา
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-

การตรวจสอบฉุกเฉิน
การตรวจสอบโครงสรางสะพานและสวนประกอบชั่วคราว เนื่องจากการเกิดเหตุที่
ไมไดคาดหมาย เชนอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ กระทําเปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปนในการตรวจสอบ
เมื่อเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากอุบัติเหตุ ความถี่ในการตรวจสอบสําหรับโครงสรางทุกสวน
และสวนประกอบขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2.2 โครงสรางสะพานและสวนประกอบที่ตองตรวจสอบ
1) สวนของโครงสรางที่เปนเปาหมาย สํ าหรับการตรวจสอบจากพื้ นฐาน วิธีการ
ตรวจสอบที่กําหนดโดยการแบงตามประเภทขางตน สวนของโครงสรางที่เปนเปาหมายที่ตองตรวจสอบ
ก็สามารถกําหนดได เชน สวนของโครงสรางที่จะตองตรวจสอบมีจํากัด เนื่องจากวิธีการตรวจสอบนั้น
เปนการตรวจสอบดวยสายตาจากรถที่กําลังวิ่ง ดังนั้นสวนของโครงสรางที่ทําการตรวจสอบรายวันจึงเปน
สวนที่อยูบนสะพาน เชน ไฟฟาสองสวาง ปายจราจร อุปกรณชวยความปลอดภัยตอการจราจร และ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพาน นอกจากนั้นจะตองดําเนินการตรวจสอบประจําขางใตสะพานอีกดวย
เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดความเสื่อมสภาพของโครงสราง ระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษานี้
ครอบคลุมสวนของโครงสรางและสวนประกอบ 13 สวน ดังแสดงในตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 สวนตางๆ และประเภทที่ตองดําเนินการตรวจสอบ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สวนของโครงสราง
โครงสรางสะพานสวนบน
ราวสะพาน
ระบบระบายน้ํา
ตอมอ
รอยตอสะพาน
ฐานรองโครงสรางสะพาน
คันทาง
กําแพงกันดิน
ราวเหล็กกันชน
ผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด
ไฟฟาสองสวาง
ปายจราจร
สภาพรองน้ํา

ประเภทการตรวจสอบ
R
D
D
R
R
D
R
R
D
R
R
D
D
R
D
R
D
R
R

หมายเหตุ
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D
R

= การตรวจสอบรายวัน
= การตรวจสอบประจํา

โครงสรางและสวนประกอบที่เปนเปาหมายในการตรวจสอบนั้น ไดมีการแบงประเภท
การตรวจสอบไว ต า งๆ กั น ดั ง แสดงในตารางที่ 5-1 การตรวจสอบส ว นของโครงสร า งบางส ว น
ตอเนื่องกันทั้งการตรวจสอบรายวันและประจํา สําหรับลักษณะของโครงสรางและสวนประกอบ แมวา
วิธีการและลําดับขั้นตอนการตรวจสอบจะตางกันไป ตามประเภทของการตรวจสอบสําหรับแตละสวน
เชน ระบบระบายน้ําจะตองตรวจสอบรายวันและประจํา ซึ่งความเสียหายรายแรงที่มองเห็นดวยสายตา
ตรวจสอบไดจากรถ โดยการตรวจสอบรายวันสําหรับความเสียหายตอชองทางระบายน้ําบนสะพานที่
อาจเกิดจากการอุดตัน แตระบบระบายน้ําที่อยูสวนลางไมอาจตรวจพบไดจากการตรวจสอบรายวัน
ฉะนั้นจะตองมีการตรวจสอบประจํา อยางละเอียดอีกครั้ง
2) ความเสียหายที่จะตองตรวจสอบ
ความเสียหายและเสื่อมสภาพตอโครงสรางสะพาน และสวนประกอบนั้นไดมีการ
กําหนดไวโดยวิศวกร และผูรูที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโครงสรางและบํารุงรักษาเปนหลายแนวทาง แต
อยางไรก็ตามประเภทของความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่ตรวจพบมักจะมีการกําหนดเปนพื้นฐาน
โดยวัสดุที่ใชและประเภทของโครงสรางของทางและสวนประกอบ ระบบการตรวจสอบจัดทําขึ้นใหใชงาย
ทั้ ง ในทางทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ประเภทของความเสี ย หายและเสื่ อ มสภาพต อ โครงสร า งสะพานและ
สวนประกอบ สามารถแบงรายการความเสียหายเปน 10 ประเภท โดยพิจารณาถึงโครงสรางวัสดุ และ
ลักษณะความเสียหาย คํายอที่ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เพื่อแสดงรายการความเสียหาย
บนจอคอมพิวเตอร และแสดงในแบบฟอรมผลลัพธ ดังนี้
(2.1) ความเสียหายตอสวนของโครงสรางที่เปนคอนกรีต (สําหรับโครงสราง
สวนบนกําแพงกันตก ตอมอ และกําแพงกันดิน)
LEAKAGE
= น้ําซึมออกมา และชะหินปูนออกมา
CRACKING
= เกิดรอยแยก
SPALLING
= เกิดกะเทาะ และเหล็กเสริมเปนสนิม
CAVITIES
= เกิดเปนโพรง
DISPLACEMENT
= เกิดการเคลื่อนตัวหรือทรุดตัว
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(2.2) ความเสียหายตอรอยตอสะพาน
DAMAGE-JOINT
= เกิดความเสียหายตอชิ้นสวนของรอยตอ
DAMAGE-PLUS
= เกิดความเสียหายตอวัสดุอุดรองรอยตอ
LEAKAGE
= น้ํ า รั่ ว ซึ ม เนื่ อ งจากเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ
เสื่อมสภาพ
NOISE
= เกิดเสียงดังผิดปกติ หรือไมเงียบ
(2.3) ความเสียหายตอฐานรองโครงสรางสะพาน
DAMAGE-BEARING = เกิดความเสียหายตอชิ้นสวนยางหรือแผนเหล็ก
DAMAGE-BED
= เกิดความเสียหายตอแทนรองแผนฐานรอง
DAMAGE-BOLT
= เกิดความเสียหายกับน็อตยึด
DEBRIS
= มีดินทรายทับถมอยูรอบๆ แผนฐานรอง
(2.4) ความเสียหายตอคันทาง
EROSION
= น้ํากัดเซาะไหลทางหรือบวมขึ้น
SUBSIDENCE
= ไหลทางทรุดตัว
DAMAGE-MASONRY = เกิดความเสียหายตอกําแพง
DISPLACEMENT
= กําแพงเคลื่อนตัวหรือทรุดตัว
(2.5) ความเสียหายตอระบบระบายน้ํา
DAMAGE-INLET
= เกิดความเสียหายกับชองระบาย
DAMAGE-PIPE
= เกิดความเสียหายตอทอ รางระบายและขอตอ
DEBRIS
= ดินทรายสะสมและอุดตัน
DEFECT-DISCH
= เกิดขอบกพรองตอที่รับน้ําที่ระบายทิ้ง
(2.6) ความเสียหายตอสวนประกอบที่เปนเหล็ก (สําหรับราวกันชน ราวสะพาน
และรั้ว)
CORROS-COLUMN
DEFORM-COLUMN
DISP. –COLUMN
CORROS-PANEL
DEFORM-PANEL

=
=
=
=

เกิดความเสียหายตอสีที่ทา และเสารับเปนสนิม
เสารับยุบหรือรูปรางเปลี่ยนแปลง
เสารับเกิดการเคลื่อนตัว หรือน็อตยึดหลวม/หลุด
แผนราว/รั้ว เกิดความเสียหายตอสีที่ทาและ
เปนสนิม
= แผนราวบิดตัวหรือเปลี่ยนรูปราง
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DISP.-PANEL
= แผนราวเกิดการเคลื่อนตัวหรือน็อตยึดหลุด
(2.7) ความเสียหายตอผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด
CRACKING
= ผิวทางเกิดรอยแยก
DEFORMATION
= ผิวทางยุบตัว เปนรองลอ เปนคลื่น เปนหลุม
DISRUPTION
= ผิวทางแตก เปนหลุม (pot holes)
ABRASION
= ผิวทางลึก เกิดรอน
DAMAGE-MARK
= เสนแบงเลนเสื่อมสภาพ
(2.8) ความเสียหายตอไฟฟาสองสวาง
CORROS-POLE
= เสาไฟเกิดความเสียหายตอสีที่ทา และเปนสนิม
DEFORM-POLE
= เสาไฟบิด หรือเปลี่ยนรูปราง
DISP.-POLE
= เสาไฟเคลื่อนตัว หรือน็อตยึดหลวม/หลุด
LAMP-BREAK
= หลอดไหม หรือเสื่อมสภาพ
DAMAGE- REFLECT = แผนสะทอนแสงในดวงโคมเสียหาย
(2.9) ความเสียหายตอปายจราจร
CORROS-POLE
= เสาปายเกิดความเสียหายตอสีที่ทา และเปนสนิม
DEFORM-POLE
= เสาปายเกิดบิด หรือเปลี่ยนรูปราง
DISP.-POLE
= เสาปายเกิดเคลื่อนตัว หรือน็อตยึดหลวม/หลุด
VISUAL-DEFLECT = ปายจราจรเสื่อมสภาพในการมองเห็น
DAMAGE-PANEL = โครงปายและอุปกรณยึดเสียหาย
LAMP BREAK
= หลอดไฟไหม หรือเสื่อมสภาพการสองสวาง
DAMAGE-REFLECT = แผนสะทอนแสงในดวงโคมเสียหาย
(2.10) ความเสียหายตอสภาพรองน้ํา
DRIFT ACCUMULATE = การสะสมของสิ่งลอยน้ํา
2.3 เจาหนาที่ตรวจสอบ
ในกรณีที่มีความเสียหายรายแรงใหติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับคําปรึกษา และสําหรับการตรวจสอบปกติ เพื่อที่จะปฏิบัติการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพและเที่ยงตรง ผูที่อยูรวมในทีมงานจะตองจัดใหเขากันไดอยางเหมาะสม การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบควรจะดําเนินการโดยทีมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่อยางนอย 2 คน คือ ชาง และ
พนักงานขับรถ ดังแสดงในตารางที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2 ทีมการตรวจสอบ
ทีม
ก
ข

วิศวกร
1

ชาง
1
1

พนักงานขับรถ
1
1

รวม
2
3

สวนประกอบของทีมมีรายละเอียดดังนี้
ทีม ก : มี ผู ร ว มที ม อย า งน อ ยที่ สุ ด เพื่ อ การตรวจสอบ โดยใช ร ถตรวจการสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบรายวัน และการตรวจสอบประจําอยางงายๆ เชน ตรวจสอบคันทาง และระบบระบายน้ํา
ทีม ข : ทีมงานจะทําการตรวจสอบประจํา เชน ตรวจสอบโครงสรางหลัก และตอมอจาก
พื้นดินโดยใชรถตรวจสอบ การตรวจสอบแตละรายการ แสดงแนวทางดังตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 แนวทางการตรวจสอบ
รายละเอียด
การตรวจสอบรายวัน
การตรวจสอบประจํา
โครงสรางสะพานสวนบน
ข
ราวสะพาน
ก
ระบบระบายน้ํา
ก
ก
ตอมอ
ข
รอยตอสะพาน
ก
ข
แผนยางรองโครงสรางสะพาน
ข
คันทาง
ก
ข
กําแพงกันดิน
ข
ราวเหล็กกันชน
ก
ผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาด
ก
ข
ไฟฟาสองสวาง
ก
ก
ปายจราจร
ก
ก
สภาพรองน้ํา
ก
หมายเหตุ : หากในทองถิ่นไมมี บุคคลากรในทีม ข หรือ ไมมีประสบการณดานงานสะพาน ก็ให
ตรวจสอบและเก็บขอมูลนําสงหนวยงานที่สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข
ตอไป
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2.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
งานตรวจสอบตองการเครื่องมือพิเศษเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมตอประเภทของการตรวจสอบและสภาพหนางาน เครื่องมือตอไปนี้ใชโดยทั่วๆ ไปในงาน
ตรวจสอบซึ่งทองถิ่นอาจไมมีเครื่องมือที่ใชในงานตรวจสอบเฉพาะ หรือในกรณีความเสียหายที่ตองการ
เครื่องมือพิเศษจําเปนตองเก็บขอมูลรายละเอียดเบื้องตนและจัดสงขอมูลใหหนวยงานที่มีความสามารถ
เขามาตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางแกไขตอไป
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบเบื้องตนดังนี้
1. กลองถายรูป
2. ไมบรรทัด หรือ ตลับเมตร
3. ไมบรรทัดที่มีความละเอียด ใชสําหรับวัดรอยราวของคอนกรีต
4. สีสําหรับกําหนดตําแหนงการตรวจวัด
5. แบบฟอรมการเก็บขอมูล
ทั้งนี้ทองถิ่น หากสามารถวิเคราะหความเสียหายตอโครงสรางสะพาน สวนประกอบ
อื่นๆ ไดและมีแนวทางแกไขปญหากอนดําเนินการซอมแซมไดเอง แตหากความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู
นอกเหนือวิสัยแลวใหจัดสงขอ มูลในรูปแบบฟอรมที่เก็บรายละเอียดใหหนวยงานที่มีเครื่องมือและ
ผูเชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษาที่มีความสามารถ
เปนตน
2.5 การกําหนดระดับความเสียหายในเบื้องตน
ภายหลั ง ที่ ไ ด ทํ า การตรวจสอบแล ว จะต อ งมี ก ารกํ า หนดระดั บ ความเสี ย หายให กั บ
โครงสรางหรือสวนประกอบ เพื่อที่จะไดเปนตัวกําหนดการซอมแซม หรือยังไมตองดําเนินการซอมแซม
ตอไป ในการแบงระดับความเสียหายสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับ A
หมายถึง จําเปนที่จะตองไดรับการซอมแซมโดยดวน เพื่อความปลอดภัยตอยวดยาน
หรือผูสัญจรทางเทา เชน กรณีเกิดอุทกภัยทําใหคอสะพานขาด
ระดับ B
หมายถึง จําเปนที่จะตองมีการซอมแซมเนื่องจากมีความเสียหายหรือชํารุดมาก ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอโครงสรางสะพานหรืออาจมีการขยายความเสียหายของจุดที่ตรวจสอบพบไปยังจุดอื่นๆ
ตอไปได
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ระดับ C
หมายถึง ความเสียหายหรือการชํารุดเล็กนอย ไมจําเปนตองมีการซอมแซม อยางไรก็ตาม
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การตรวจสอบติดตามและสังเกตการณ
2.6 การแกไขความเสียหาย
แนวทางปฏิบัติงานในการแกไขความเสียหายหรือซอมแซมโครงสรางสะพานหรือ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพานสําหรับทองถิ่นนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของทองถิ่น เครื่องมือ บุคลากร
และงบประมาณที่จัดสรรไวสําหรับการบํารุงรักษาสะพาน ซึ่งเกี่ยวโยงกับขอมูลการตรวจสอบและ
ประเมินความเสียหายที่ไดกลาวมาทั้งหมด
งานซอมแซมฉุกเฉิน
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับยวดยาน หรือประชาชนที่สัญจรผานสะพาน ซึ่งเกิด
ความเสียหายรุนแรงตอโครงสรางสะพานหรือสวนประกอบของสะพาน จําเปนตองมีการซอมแซมแกไข
โดยเรงดวน เชน กรณีเกิดอุทกภัยทําใหคอสะพานขาด ตอมอเกิดการทรุดตัว เปนตน ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
งบประมาณที่จะนํามาซอมแซม แตหากทองถิ่นไดมีการประเมินขอมูลตางๆ ไวเรียบรอยแลวจะสงผลดี
หากรัฐบาลหรือหนวยงานกลางมีงบประมาณใหไวในสวนนี้
งานซอมแซมปกติ
• การซอมแซมทันที หมายถึง การแกไขโดยทันทีจําเปนที่จะรักษาสวนที่เสียหายให
อยูในสภาพ ซึ่งจําเปนตอการบํารุงรักษาประจําเทานั้น จะตองกําหนดเวลางานใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อไมให
เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น แกสวนประกอบหรือจําเปนในการกอสรางใหมใหแลวเสร็จในภายหลัง
• การซอมแซมพิเศษ หมายถึง เนื่องจากผลของการตรวจสอบความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพที่ไมไดคาดการจําเปนตองแกไขพิเศษดวยความชํานาญ เครื่องมือ และวัสดุพิเศษ เพื่อรักษา
หนาที่ของสวนที่เสียหาย
การบํารุงรักษา
• การซอมแซมประจํา หมายถึง สวนประกอบของสะพาน เชน สวนที่ผิวจราจร เสน
จราจร ปายจราจร เสาไฟฟาแสงสวาง
• การทําความสะอาด หมายถึง บางสวนของผิวจราจรมักจะสะสมฝุนละอองหรือ
สิ่งของตางๆ ปายจราจรที่มีฝุนจับ โคมไฟที่มีแมลงทําใหมีแสงสวางไมเพียงพอ
การตรวจสอบเพิ่มเติม
• การตรวจสอบใหม หมายถึ ง การตรวจสอบใหม จํ า เป น ต อ งกระทํ า เพื่ อ ศึ ก ษา
เพิ่มเติมตอในเรื่อง เชน การออกแบบซอมแซมโครงสรางสะพาน
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• การตรวจสอบพิเศษ หมายถึง สวนหลักของโครงสรางบางสวนซึ่งพบวาเสียหาย
หรืออยูในสภาพเสื่อมโดยการตรวจสอบประจํา และอาจจําเปนตองตรวจสอบดวยวิธีที่ละเอียดกวาการ
ตรวจสอบประจํา
2.7 การรายงานผลการตรวจสอบและการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
แบบฟอรมการเก็บขอมูลโดยการตรวจสอบนั้นเปนสิ่งจําเปนในการนํามาวิเคราะหความ
เสียหาย และเปนขอมูลในการตรวจสอบในอนาคต ฉะนั้นผูตรวจสอบควรระบุความเสียหายใหชัดเจน
และมีรายละเอียดมากพอที่จะทําใหผูที่มาตรวจสอบภายหลังสามารถวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
ไดงายขึ้น
จากการไดมีการอางอิงหนวยงานภายนอก ในการตรวจสอบในกรณีที่มีความเสียหาย
รุนแรง หรือความเสียหายที่นอกเหนือที่ทองถิ่นไมสามารถวิเคราะหสาเหตุในการแกไขไดใหขอความ
รวมมือ หนวยงานตางๆ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญ ขอมูล
เหลานี้จะชวยใหหนวยงานตางๆ สามารถวิเคราะหปญหาไดรวดเร็วขึ้น

3. การบํารุงรักษาสะพานและสวนประกอบอื่นๆ
สะพานถือวาเปนสวนประกอบสําคัญของถนนในทองถิ่นเปนเสนทางคมนาคมและเสนทาง
เชื่อมตอระหวางสองฝง การกอสรางสะพานแตงละแหงใชงบประมาณในการกอสรางคอนขางสูง ฉะนั้น
งานบํารุงรักษาสะพานจึงจําเปนอยางมากเพื่อใหสะพานและสวนประกอบตางๆ ของสะพานมีอายุการใช
งานที่ยาวนานขึ้น
การบํ า รุ ง รั ก ษาสะพานและการซ อ มแซมโครงสร า ง ส ว นประกอบของสะพาน จะต อ ง
ดําเนินการตอไปเพื่อรักษาไวซึ่งระดับการใหบริการที่อยูในระดับปกติตลอดเวลา และยังเปนการปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ ต า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อาจกล า วได ว า หากมี ก ารตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาอยู ต ลอดเวลา เมื่ อ
เปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรแลวจะสรุปวาทําอยางไรใหคาบํารุงรักษาต่ําสุด และไดผลประโยชนจาก
การใชงานสูงสุด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบํารุงรักษาสะพาน โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) การบูรณะ (Rehabilitation) คือ ทําการบูรณะโครงสรางของสะพานที่เกิดความเสียหาย
หรือชํารุด ใหมีสภาพดีดังเดิมเหมือนตอนเริ่มแรกที่กอสราง เพื่อที่จะสามารถบรรลุถึงความสามารถ
ในการรับน้ําหนักเดิม ความคงทน ความสวยงาย
(2) การเสริมความแข็งแรง (Reinforcing) คือ ทําการเสริมหนาที่ความสามารถของสวนที่
เสียหายและชํ ารุดของโครงสรางสะพานและสว นประกอบตางๆ ใหมี สภาพที่ แข็งแรงขึ้น เพื่อที่จ ะ
สามารถแกไขสภาพที่ดอยลงของสะพาน
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(3) การปรั บ ปรุ ง (Improvement) คื อ เพื่ อ ทํ า ให โ ครงสร า งสะพานและส ว นประกอบ
ที่เสียหายและชํารุดใหสามารถทําหนาที่ไดดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม ในกรณีนี้เปนการ
แกไขโดยการเพิ่มความตองการตางๆ
การบํ า รุ ง รั ก ษาจะมี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ งานตรวจสอบคื อ จะแบ ง ออกเป น การ
บํารุงรักษาปกติ และการบํารุงรักษาพิเศษ
การทำความสะอาด

งานบำรุงรักษาปกติ

การดำเนินงานเชิงป้องกัน
การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ

งานบำรุงรักษาพิเศษ

การซ่อมแซมเร่งด่วน
การซ่อมแซมพิเศษ

รูปที่ 5-1 แผนผังงานซอมบํารุงรักษาสะพาน
3.1 วิธีการบํารุงรักษาสะพานและสวนประกอบแบบปกติ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานซอมแซมบํารุงรักษาปกติ เพื่อรักษาการทํางานของโครงสราง
สะพาน พื้นผิวจราจรของสะพาน และสวนประกอบของสะพาน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติที่ดี
และยังคงทนถาวร และสุดทายยังตองจัดเตรียมมาตรการในการปองกันการชํารุดที่จะเกิดขึ้นอีกดวย
3.1.1 การทําความสะอาด
(1) การทําความสะอาดถนนเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญตอผูใชถนนและสะพาน
เนื่องจากวัสดุที่ตกหลนอาจเปนอันตรายตอผูใชถนน นอกจากนี้ ยังจําเปนที่จะตองมีการซอมบํารุงทอ
ระบายน้ําในกรณีที่สะพานมีลักษณะที่ยาวมากและไมมีการระบายน้ําที่ดีอาจมีน้ําทวมขังจะสงผลใหเกิด
ลักษณะน้ํานองจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได การทําความสะอาดสะพานแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
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• การทําความสะอาดพื้นผิวจราจรของสะพาน
• การทําความสะอาดอุปกรณระบายน้ําและชองระบายน้ํา
• การทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ ที่ เ ป น ส ว นประกอบของสะพาน การ
ปฏิบัติงานจะเปนไป เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกหรือขยะที่สะสมและกระจัดกระจายอยูบนผิวจราจรโดยการใช
เครื่องทําความสะอาดหรือใชแรงงานคน เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางการจราจร และเพื่อใหการจราจรเปนไป
โดยปลอดภัยและสะดวก วิธีการทําความสะอาดมี 3 รูปแบบ คือ
¾ การทําความสะอาดโดยใชเครื่องจักร
¾ การทําความสะอาดโดยใชแรงงานคน
¾ การทําความสะอาดโดยใชทั้งเครื่องจักรและแรงงานคน
(2) การทําความสะอาดทอและทางระบายน้ํา การปฏิบัติงานนี้เปนไปเพื่อการ
กําจัดทรายและฝุนผงที่สะสมอยูในทอระบายน้ํา ที่ฝงตัวอยูในระบบน้ําตางๆ
• การทําความสะอาดทอน้ํา โดยใชเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง หากทรายที่
จับตัวแข็งมาก จนทําการฉีดไมออก ใหแซะทรายออกดวยมือ และลางดวยน้ําในกรณีที่เปนทอขนาด
ใหญ ในกรณีที่เปนทอขนาดเล็ก ใหใชสวานเกลียวเจาะทะลวงทอแลวฉีดลางดวยน้ํา
• การทําความสะอาดทางระบายน้ํา อาจใชแรงงานคน ประกอบกับรถ
น้ําในการทําความสะอาด
(3) การทําความสะอาดสวนประกอบสะพาน
• การทําความสะอาดรอยตอสะพาน เพื่อเปนการกําจัดทรายและหินที่
สะสมอยูในระบบระบายน้ํา หรือทอของรอยตอผิวจราจรบนสะพานดวยการใชเครื่องฉีดหัวแรงดันสูง
หรือแรงงานคน เพื่อบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เพื่อปองกันไมใหน้ําขังอยูบนผิวสะพาน และหากทํา
ความสะอาดผิวจราจรแลวจะตองทําความสะอาดระบบทอตามไปดวย
• การทํ า ความสะอาดกํ า แพงคอนกรี ต เพื่ อ เป น การทํ า ความสะอาด
พื้นผิวที่สกปรกของกําแพงคอนกรีตกันตก และที่กั้นแบงกลางถนนในกรณีที่มีการจัดทําเกาะกลาง
สะพาน
• การทําความสะอาดเสาไฟฟา โคมไฟ และแผนปายจราจร เพื่อเปน
การขจัดฝุนผงที่เกาะติดกับอุปกรณไฟฟาหรือแผนปายจราจร ซึ่งลวนตองใชอุปกรณดานความสูง
ประกอบการทํางานดานความสะอาด จึงตองเพิ่มความระมัดระวังในการทํางานสูง
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3.1.2 การดําเนินการปองกัน
นอกเหนือจากการทําความสะอาดแลว ยังควรดําเนินงานบํารุงเชิงปองกันคือ ควร
มีการตรวจสอบสภาพราวกันตกที่เหล็ก น็อตยึดเสาไฟ น็อตยึดโครงปายที่อาจมีสนิม จึงควรมีการขัด
สนิมและทาสีปองกันสนิมและทาสีตางๆ ตามตําแหนง อีกทั้งยังปองกันในเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณที่
เปนความเสี่ยงของสวนประกอบของสะพาน ดังนี้
• หัวเกาะสะพาน
• ราวเหล็กกันตก
• เสาไฟฟา
• เสาปายจราจร
• ฯลฯ
3.1.3 การซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
การบํารุง รักษาดัง กลาว หมายถึง การบํารุงรักษาสภาพของสะพานในสว นที่
ไดรับความเสียหายหรือชํารุดใหอยูในสภาพคงเดิม สามารถใชงานไดครบถวนตามวัตถุประสงคการ
กอสรางสะพาน เชน การเกิดการกะเทาะของคอนกรีตบริเวณตางๆ
3.2 ความเสียหายและการชํารุดตอคอนกรีตเพื่อการบํารุงรักษาพิเศษ
โครงสรางของสะพานประกอบดวยคอนกรีตเปนสวนใหญโดยมีลักษณะความเสียหายที่
เกิดขึ้นบอยครั้งดังนี้
3.2.1 ความเสียหาย
ก) รอยแตก
บอยครั้งที่รองรอยความเสียหายของโครงสรางคอนกรีตจะแสดงออกมาใน
รูปของรอยแตก เมื่อพบรอยแตกเกิดขึ้น บริเวณดังกลาวควรจะมีการสังเกตอยางระมัดระวัง และจะตองมี
ความพยายามเปนพิเศษที่จะหาสาเหตุของการเกิด เพื่อที่จะไดทําการแกไข รอยแตกอาจมีสาเหตุจากการ
หดตัว การรับน้ําหนักมากเกิน การเหนี่ยวรั้งการเคลื่อนตัวของสะพาน เนื่องมาจากแผนรองคานแข็งตัว
การทรุดตัวของดิน การเสียดสี และสารเคมี
ข) ผิวหนาคอนกรีตหลุดรอน (Scaling)
ผิ ว คอนกรี ต เป น หลุ ม เนื่ อ งมาจากการแข็ ง ตั ว และวงจรในการละลาย
สามารถที่จะกระจายไปทั่วทั้งผิวคอนกรีต ทั้งนี้ โดยมีรูอากาศที่แทรกอยูในผิวคอนกรีตนั้นมีผลตอการ
เกิดการหลุดรอนไดมากที่สุด
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ค) แตกหัก (Spalling)
การแตกหักของผิวคอนกรีต เนื่องจากการขยายตัวของแรงที่เกิดจากการกัด
กรอนของเหล็กเสริมการแตกหักนี้จะรุนแรงหากมีน้ําและเกลือแทรกอยูในคอนกรีต
ง) การบวม (Popouts)
การบวมออกของคอนกรีตซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหินที่มีรูพรุน หรือ
ปฏิกิริยาของสวนผสมจะเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ หลังจากที่มีการเทคอนกรีตแลว แตอาจเกิดขึ้นในระยะยาวได
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความลึกของหินนั้น ปริมาตรที่ไมคงที่ของหิน และการซึมผานของน้ํา (Permeability)
จ) การเปนโพรง (Honey Combing)
ชั้นของรูเล็กๆ หรืออากาศในกําแพงหรือเสา เนื่องมาจากการหลอที่ทําให
เกิดช องวา งของหิน ใหญ หรื อการกระจายของหินไมสม่ํ าเสมอ และอาจเกิด ขึ้นจากการแยกตั ว ของ
คอนกรีตในระหวางการกอสราง
3.2.2 สาเหตุของความเสียหาย
(1) การชํารุดของโครงสรางคอนกรีต
มี ส าเหตุ ห ลายประการ เช น การชนกั น ของรถ โครงสร า งเสี ย หายอั น
เนื่องมาจากแรงภายในโครงสรางมากเกินไป การแข็งตัว การทรุดตัวของฐานราก สารเคมี รอยตอที่
ใช ก ารไม ได การเสีย ดสี สว นผสมของคอนกรี ต มากเกินไป การออกแบบรายละเอี ยดไม เ หมาะสม
ความบกพรองในการกอสราง และการกัดกรอนของเหล็กเสริม
อยางไรก็ตามสาเหตุที่แทจริงของความเสียหายตอโครงสรางคอนกรีตนั้น
ยังเปนการยากที่จะคนพบได ตัวชี้ถึงความเสียหายจะคนพบไดโดยงานตรวจสอบ ซึ่งสาเหตุของการเกิด
ความเสียหายนั้นอาจไมใชมีเพียงสาเหตุเดียว แตบอยครั้งที่มีหลายสาเหตุรวมกัน ไมวาจะยากอยางไรก็
ตามก็ยังมีความจําเปนที่จะตองหาสาเหตุเพื่อที่จะเลือกวิธีการซอมแซม
ในบางครั้งสาเหตุและความเสียหายแสดงการชํารุดออกมา แตกตางจาก
สิ่งอื่นในกรณีพิเศษ เชน ไฟไหม และรถชน ซึ่งไมสามารถโตแยงได
(2) การออกแบบบกพรอง
การออกแบบบกพรองทั้งในรายละเอียดและการปฏิบัติ เปนสาเหตุหนึ่งของ
การชํารุดของ สะพานคอนกรีต และทําใหการบํารุงรักษาโครงสรางยากขึ้น รายละเอียดทีเ่ ปนผลทําใหเกิด
การชํารุดของโครงสรางคอนกรีตมีดังตอไปนี้
o การเทคอนกรีตทับเหล็กเสริมไมถูกตอง ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดรอยแตก
และการแตกหัก
o ไมไดพิจารณาถึงความคืบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสะพานที่ออกแบบเฉียง
o การออกแบบที่ตั้งของรอยตอเพื่อการหดตัว และขยายตัวไมเหมาะสม

122

บทที่ 5 การบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

o รายละเอียดของรอยตอซึ่งทําใหเกิดน้ําซึมผานได
o รายละเอียดระบบระบายน้ํา ซึ่งทําใหเกิดการอุดตัน
(3) ความบกพรองในการกอสราง
การที่ไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในระหวางการกอสรางโครงสราง
คอนกรีตนั้นจะสงผลความเสียหายและการชํารุดของโครงสรางในเวลาตอมา ความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้น
บริเวณผิวคอนกรีตที่พบ และซอมแซมโดยทั่วไปนั้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากการขาดความระมัดระวังในชวง
กอสราง สิ่งเหลานี้จะไมคอยพบโดยการตรวจสอบทั่วไปจากรูปแบบภายนอก แตจะเกิดขึ้นหลังจาก
ระยะเวลาหนึ่ง ในบางครั้งจะเกิดจากการใชสวนผสมที่ผิด หรือโดยการใชสัดสวนของวัสดุผิด การบดอัด
หรือการบมไมเพียงพอ การใสเหล็กเสริม และอีกหลายปจจัยที่เกี่ยวของ
(4) การกัดกรอนของเหล็กเสริม
การกัดกรอนของเหล็กเสริม มีสาเหตุมาจากการซึมผานของน้ํา โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง น้ํ า เค็ ม ซึ่ ง เกิ ด บริ เ วณแผ น คอนกรี ต ในบริ เ วณที่ มี ร อยแตก และ Honey Combing โครงสร า ง
คอนกรีตที่อยูไกลไมเกิน 50 กม. จากชายฝงทะเลมักจะโดนอิทธิพลของน้ําทะเลดวย เมื่อเหล็กเปนสนิมขึ้น
ปริมาตรของเหล็กจะลดลง ในกรณีนี้แรงกดจะเพิ่มมากขึ้นที่จะทําใหคอนกรีตแตก เหล็กถูกกัดกรอนมาก
เทาใด ปริมาตรก็จะลดลงมากขึ้นเชนกัน และเปนสาเหตุการแตกของคอนกรีตใหเกิดมากขึ้นดวย
(5) ความเสียหายของรอยตอ
รอยตอมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหการทํางานของโครงสรางคอนกรีต
เป น ไปตามที่ ตอ งการ โดยทํา ใหโ ครงสร า งคอนกรีต นั้ นมี ก ารขยายตั ว ได ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
อุณหภูมิ ความเสียหายของรอยตอนั้นเกิดจากการที่รอยตอนั้นขัดกันมากเกินไป และเกิดจากฝุน ดินอุดตัน
ซึ่งไมสามารถทําใหมีการขยายตัวของคอนกรีตตอไปได นั่นคือคอนกรีตจะตองรับแรงเสียดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อไมสามารถขยายตัวไดจะทําใหแรงอัดมีมากกวาความแข็งแรงของคอนกรีต
(6) การทรุดตัวของฐานราก
การทรุดตัวของฐานรากเปนสาเหตุสําคัญของความเสียหายของโครงสราง
ดังนั้นการเคลื่อนตัวของฐานรากควรจะมีการตรวจสอบอยางระมัดระวัง การสํารวจภาคสนามจะเปน
ประโยชนอยางมากในการหาทั้งประเภทและการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้น รอยแตกตามแนวตั้งหรือการเสียดสี
โดยโครงสรางอันนั้นไมจําเปนมากนักควรจะสังเกตสิ่งบอกเหตุที่เปนไปไดของการทรุดตัว
(7) สารเคมี
เกลือและสารประกอบเคมีเปนสาเหตุสําคัญของการชํารุดของคอนกรีต
โดยที่สารเคมีจะทําใหคอนกรีตแตกตัวและแยกตัวจากหิน ดังนั้น ควรจะใชหินประเภทไมมีดาง และ
ซีเมนตซึ่งมีสวนประกอบของดางที่เหมาะสม
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(8) รับแรงเกิน
นอกเหนือไปจากการออกแบบแลว แรงเสียดของคอนกรีตยังเกิดไดจาก
การบรรทุกน้ําหนักเกิน กระแสน้ําเชี่ยวที่ไมสามารถคาดการณได และสาเหตุอื่นๆ ทั้งที่มาจากธรรมชาติ
และมนุษย
(9) สาเหตุอื่นๆ
o รถชน เมื่อโครงสรางหลักของสะพานเสียหายอันเนื่องมาจากรถชนนั้น
o ไฟไหมและความเสียหายที่เกิดจากรถชนนั้น จะแตกตางไปจากความ
เสียหายปกติ จึงตองมีการตรวจสอบเสา พื้นสะพาน และคาน ดวยสายตาและความระมัดระวัง เพื่อที่จะ
ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการซอมแซม และการเสริมความแข็งแรง
o การอุดตัน การกีดขวางรองน้ําอันเนื่องมาจากการสะสมของตะกอน
และดินทรายสามารถที่จะลดความสามารถในการระบายน้ํา และความเสียหายตอโครงสรางที่ถูกอุดตัน
ได ดังนั้น ควรจะตองมีการพิจารณาการตรวจสอบรองน้ํา และสะพานหลังจากฤดูน้ําหลาก เพื่อที่จะ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของรองน้ําที่จะเปนตัวชี้ถึงแนวโนมในการอุดตัน และการเสริมเหล็กบริเวณ
รองน้ํา
3.3 ลักษณะความเสียหายตอโครงสรางสะพานแตละสวน
สาเหตุทั่วไปของการเสียหายเทาที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถทําใหเกิดการเสียหายได
หลายรูปแบบในโครงสรางสะพานคอนกรีต บางสวนจะมีลักษณะแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับชนิดของ
โครงสราง จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาและเขาใจความสัมพันธระหวางสาเหตุที่เกิดและความเสียหาย
โดยแยกตามสวนของโครงสรางสะพาน
ก) พื้นสะพาน (Deck)
สาเหตุความเสียหายตอพื้นสะพานนั้นไมไดเกิดขึ้นจากความแตกราวของคอนกรีต
จากแรงกดเทานั้น แตยังเกิดขึ้นไดจากแรงดึงของเหล็กเสริมไมเปนไปตามกําหนด รอยแตกที่เกิดขึ้น
บริเวณจุดที่มีแรงดึงจะกวางขึ้นตามระยะเวลา เมื่อรอยแตกเกิดขึ้นมากความตอเนื่องของพื้นสะพานจะ
ลดลงไปทีละนอย
สวนที่มีความเสียหาย สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติของโครงสราง
สภาพของสะพานและน้ําหนักบรรทุก ความเสียหายหลักที่มีตอสวนตางๆ และสาเหตุมีดังนี้
• กลางแผนคอนกรีต เกิดจากการหดตัว รอยแตก การทรุดตัวของฐานราก
การทํางานผิดพลาด รับน้ําหนักบรรทุกมากเกินและอื่นๆ
• มุมแผนคอนกรีต การรับน้ําหนักบรรทุกมากเกิน (แรงเฉือน) และอื่นๆ
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• รอยตอ กอสรางไมดีและอื่นๆ
โดยเฉพาะการที่มีรถวิ่งซ้ํานั้น จะทําใหรอยแตกของพื้นสะพานแตกเพิ่มขึ้นและจะ
มีผลไปยังมุมสะพานและรอยตออีกดวย
ข) ตอมอ
โดยทั่วไปแลวประเภทของความเสียหายและสาเหตุ จะประกอบไปดวยสาเหตุทาง
โครงสราง สาเหตุทางดานการกอสราง และสาเหตุภายนอก ซึ่งสาเหตุทั้งหมดจะเกิดในรูปของรอยแตก
ประเภทและสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้
• สาเหตุทางโครงสราง
คุณภาพแผนรองคานไมดี ไม มีเหล็กเสริม ขาดคอนกรีตบริเวณจุ ดวิก ฤติ
รอยแตกที่เกิดจากโมเมนตบิด (Torsional Moment) รอยแตกที่เกิดจากการแยกตัวของแรงดึง (Splitting
Tensile)
• สาเหตุจากการกอสราง
ไมมีการดําเนินการควบคุม ไมมีการบม และอื่นๆ
• สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ
แรงกระทําจากสภาพอากาศ สารเคมี การชน รอยแตก จากการหดตัวและ
อื่นๆ
สวนที่เสียหายและสาเหตุที่เกิดบริเวณเสา แสดงไวดังนี้
• บริเวณแผนรองคาน แรงเสียดทานเนื่องจากการหด
• หัวและทายเสา โมเมนตบิด (Torsional Moment)
• กลางเสา การชนของยานพาหนะ
ค) กําแพงกันดินและชองระบายน้ํา
สาเหตุความเสียหายตอกําแพงโดยทั่วไปจะเปนรอยแตกซึ่งเกิดจากการหดตัว
ไดแก การหดตัวเนื่องจากการแหง การทรุดตัวที่ไมเทากัน การเอน ไมมีการบม ถูกชน ดังนั้น ประเภท
ของความเสียหาย ไดแก รอยแตก การแตกหัก การหลุด การกัดกรอนของเหล็กเสริม และอื่นๆ สวนที่
ไดรับความเสียหาย คือบริเวณรอยแตกซึ่งเกิดจากการหดตัวนั้น จะปรากฏบริเวณกึ่งกลางของกําแพง
หลังจากนั้นหากมีรอยแตกเพิ่มเติมจะปรากฏบริเวณ 1/4 ของกําแพง รอยแตกดังกลาวจะปรากฏบริเวณ
เชิงกําแพง และจะแตกไปทีละนอยจนถึงสวนบนสุด
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ง) ผิวจราจรแบบแอสฟลต
อายุการใชงานของผิวจราจร จะถูกลดลงตามระยะเวลาที่ใชดวยความหนาแนน
ของการจราจร สภาวะทางกายภาพหรืออายุของสวนผสม ถาผิวจราจรถูกปลอยทิ้งไวตามสภาพเดิมโดย
ไมไดรับการบํารุงรักษา และในไมชาการเสื่อมคุณภาพของผิวจราจรก็จะกลายมาเปนอุปสรรคตอความ
ปลอดภัย และความคลองตัวของการจราจร เพื่อเปนการปองกันจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดระบบการ
บริหารงานผิวจราจร ตองมีขอมูลเกี่ยวกับผิวจราจรที่ทันสมัยอยูเสมอ มีการซอมบํารุงที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงการประหยัด ซึ่งลวนเปนสิ่งที่จะตองดําเนินการในชวงเวลาที่เหมาะสม
ผิวจราจรจะไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกเชน น้ําหนักการจราจร สภาพดิน
ฟาอากาศ ฯลฯ และปจจัยภายในเชน อายุการใชงานของแอสฟลตหรือคอนกรีต โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลา
ฝนตกจุดออนตางๆ จะมีปรากฏใหเห็นไดชัดและความเสียหายก็มักจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
แผนพื้นสะพานจะถูกทําลายโดยสาเหตุตางๆ กันจากลักษณะถนนทั่วไปที่เปน
แบบดินถม เนื่องจากวาในกรณีของผิวสะพานนั้น ฐานของสวนที่เปนดินถมจะมีลักษณะดินแข็ง และ
ประกอบดวยวัสดุที่เจาะผานไมได และยังมีรอยตอตางๆ อีกดวย
ถาสภาพผิ ว จราจรเสื่อมลง ไมเพี ย งแตจะทํ าให เกิดป ญหาการขับขี่ย วดยานไม
สะดวกเท านั้นแตยัง จะเกิดปญหากั บโครงสร างของตอมอของสะพาน แผ นพื้นสะพาน รอยต อ อั น
เนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือน แรงกด และปญหาการซึมผานของน้ําฝน ฯลฯ
ความเสี ย หายอย า งหนั ก ของผิ ว พื้ น สะพาน มั ก จะเกิ ด จากการหลุ ด ร อ นของ
สวนผสมของแอสฟลตคอนกรีตอันเกิดจากน้ําทวมขัง
ความเสียหายของผิวจราจรบางประเภทจะเกิดขึ้น และกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รวดเร็ว ถาไมไดมีการบํารุงรักษาและซอมแซมอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาหลังฝนตก
ดังนั้น จึงควรรักษาซอมบํารุงผิวจราจรใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
ผิวจราจรควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยูตลอดเวลา
• เรียบ
• แข็งแรง
• ไมลื่น
จ) ผิวจราจรแบบคอนกรีต
ความเสียหายที่มีตอผิวจราจรคอนกรีตมักจะเพิ่มขึ้นหลังจากเปดใหการจราจรผาน
แลว นั้นคือจะเกิดจากการบรรทุก สภาพการชะลางพังทลาย และอายุของผิวจราจรเอง
การจําแนกประเภทความเสียหายและสาเหตุของผิวจราจรแบบคอนกรีต
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f รอยแตก
การบดทับซ้ําของการบรรทุก ผสมผสานไปกับการกระแทกของน้ําหนักที่ผาน
ทางรอยตอ อุณหภูมิและความชื้นซึ่งกอใหเกิดการหอตัว เปนผลทําใหเกิดรอยแตกบริเวณมุมแผนคอนกรีต
f การทรุดตัว
การทรุดตัวคือความตางระดับที่เกิดขึ้นบริเวณรอยตอผิวจราจรคอนกรีต หรือ
รอยแตก สาเหตุประการหนึ่งซึ่งทําใหเกิดการทรุดตัวคือการสูญเสียวัสดุบริเวณใตพื้นแผนคอนกรีตที่อยู
ใกลกับรอยตอหรือรอยแตก พรอมไปกับการจมตัวของแผนคอนกรีตที่เหลือ โดยทั่วไปแลวการทรุดตัว
จะเกิดจากการสูญเสียการถายน้ําหนัก
f การยุบตัวหรือการบวมตัว
การยุบตัวหรือการบวมตัวของชองจราจร ไหลทาง จะเกิดขึ้นเมื่อมีความ
แตกตางในคาระดับระหวางชองจราจรและไหลทาง โดยทั่วไปแลวบริเวณไหลทางดานนอกจะจมตัว
เนื่องจากการทรุดตัวของดินหรือวัสดุดินคันทางที่อยูชั้นใตผิวจราจรลงไป หรือเกิดจากการแทรกตัวของ
วัสดุที่อยูใตผิวจราจร การโกงตัวของไหลทางอาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของดิน
การยุบของหินหรือดินไหลทาง โดยทั่วไปจะมีสาเหตุจากการพัดพาวัสดุไหล
ทางจากรถบรรทุกที่วิ่งผาน
การบวมตัวจะเปนการเคลื่อนตัวใหมในแนวตั้ง หรือการบวมตัวของแผน
คอนกรีต ซึ่งบางทีจะเปนคลื่นหัก โดยทั่วไปแลวจะเกิดขึ้นพรอมกับการแตกของแผนคอนกรีต ทําใหผู
ขับขี่จะมีความรูสึกเหมือนกับมีน้ํามันบนผิวจราจร หรือขับขี่ยานพาหนะเหนือผิวจราจร
f ความเสียหายของรอยตอผิวจราจรคอนกรีต
ความเสียหายของรอยตอจะเกิดขึ้นเมื่อมีวัสดุ และ/ หรือ มีน้ําแทรกตัวเขาไป
ในรอยตอผิวจราจรคอนกรีต วัสดุอุดรอยตอที่เชื่อมขอบแผนคอนกรีตจะเปนตัวปองกันไมใหเกิดการ
สะสมของวัสดุ และลดจํานวนน้ําที่แทรกเขาไปในโครงสรางชั้นทาง โดยทั่วไปแลวชนิดความเสียหายที่
มีตอรอยตอผิวจราจรคอนกรีตมีดังนี้
o เกิดจากการหลุดออกของวัสดุอุดรอยตอ
o เกิดการเยิ้มของวัสดุอุดรอยตอ
o มีหญาขึ้น
o สูญเสียการเชื่อมตัวตอขอบแผนคอนกรีต
o ขาด / หรือไมมีวัสดุอุดรอยตอ
บทที่ 5 การบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา
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ฉ) รอยตอ
ความเสียหายที่รอยตอไมเพียงแตจะทําใหเกิดปญหาตอการจราจรเทานั้น แตยังทํา
ใหผูใชถนนและสะพานรูสึกไมสะดวกสบายอีกดวย และยังมีผลกระทบตอแผนรองสะพาน ทําใหเกิด
สนิม และการกัดกรอนที่แผนรองพื้นสะพานและโครงสรางสะพาน
เนื่องจากรอยตอจําตองรับน้ําหนักโดยตรง จึงเกิดความเสียหายไดงาย และในบรรดา
สวนประกอบตางๆ ของสะพานนั้น รอยตอเปนสวนที่ซอมยากที่สุด และเนื่องจากรอยตอตองรับแรงกดจาก
ยานพาหนะโดยตรง จึงควรจะสรางรอยตอใหเชื่อมติดกับโครงสรางหลักของสะพานอยางหนาแนนที่สุด
สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรอยตอ มักจะไมไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งเทานั้นแตมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกัน ดังนี้
f สาเหตุที่เกี่ยวกับการออกแบบ
o ความแข็งแรงของสมอที่ยึดรอยตอกับสวนประกอบคอนกรีตไมเพียงพอ
o ความผิดพลาดทางการคํานวณชองวางเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ และการคืบและการหดตัว
f สาเหตุที่เกี่ยวกับการกอสราง
o การติดตั้งรอยตอไมเพียงพอ
o ไมมีการควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใชทํารอยตอและการบดอัดผิวจราจร
รอบๆ รอยตอที่ดีพอ
f สาเหตุภายนอก
o การเพิ่มปริมาณน้ําหนักยานพาหนะและการรับแรงอัดซ้ําซาก
o การเสื่อมสภาพของวัสดุผิวจราจรและรอยตอ (อันเกิดจากการเสื่อมอายุ
หรือการกระทุงอยางรุนแรง)
o ความไมสม่ําเสมอของระดับถนนบริเวณดานขางและหลังรอยตอ (การ
เคลื่อนตัวจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุจากอาการบวมของวัสดุผิวจราจร)
ช) เสนจราจร
ถาสํารวจแลวพบวาเสนจราจรเกิดเลอะเลือน โดยสาเหตุจากการหลุดรอน มีรอย
เปรอะเปอน ขูดขวน ฯลฯ มากกวาครึ่งหนึ่งของระยะสํารวจ ควรจะทําการทาสีใหมโดยทันทีและควร
ระวังมิใหเสนจราจรที่ทาใหมมีความแตกตางไปจากเสนเดิมที่มีอยู
ในกรณีนี้จําเปนตองเพิ่มทัศนวิสัยของเสนจราจรในเวลากลางคืน เมื่อพิจารณา
สภาพถนน สภาวะการจราจร ฯลฯ แลว ใหพิจารณาใชสีที่มี Glass – Beads ในการซอมสีใหม
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3.4 วิธีการซอมแซมงานคอนกรีต
พื้นฐานในการซอมแซมความเสียหายของสะพานคอนกรีต สามารถซอมแซมไดโดยการ
เปลี่ยนผิวที่เสียหายนั้นดวยปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต มอรทาร หรือ Epoxy โดยทั่วไปการฉีด Epoxy
ดว ย Pressure Grout เพื่อทําการซอมแซมรอยแตกราวของคอนกรีต และยังมีสวนประกอบอื่นๆ ของ
สะพานที่ตองดําเนินการดังนี้
(1) บริเวณที่ ชํารุดจะตองตัดด วยเลื่อ ย หรือ Jackhammer บริเวณปลายสุด ของพื้น ที่
ซอมแซม เพื่อทําใหมีขอบที่สะอาดและคมพอสําหรับการเกาะยึดกับคอนกรีตใหม ชั้นลางของบริเวณที่จะ
ซอมแซมจะตองไมมีรอยแตก หรือรอยแตกจะตองประสานกอนที่จะซอม
(2) เหล็กเสริมควรจะตองทําความสะอาด และถาหากมีความเสียหายก็ควรจะซอมแซม
หรือเปลี่ยนเหล็กใหม โดยที่จะตองทับกับเหล็กเกาไดอยางพอดี
(3) เมื่อมีสนิมหรืออาจเกิดสนิมบริเวณเหล็กเสริม คอนกรีตในบริเวณนั้นจะตองนํา
ออกทั้งหมด และเคลือบเหล็กเสริมเกาหรือใหมที่นํามาทดแทนดวย Epoxy Bonding Compound เพื่อที่จะ
ทําใหการยึดเกาะดีขึ้นอีกทั้งเปนการปองกันการเกิดสนิมในอนาคต อยางไรก็ตามการเคลือบดวย Epoxy
ไมควรใช หากการปองกันสนิมไดมีการวางแผนไว ทั้งนี้ เพราะวาจะทําใหเหล็กนั้นจะถูกหอหุมจากการ
ปองกันดังกลาว
(4) การเลือกวิธีและวัสดุในการซอมแซม จะขึ้นอยูกับการชํารุด วัสดุที่หาได ตนทุน
สิ่งแวดลอม ความสามารถในการปรับปรุงของวิธีการที่เสนอเพื่อการซอมแซม ทัศนวิสัยและชนิดของการ
ซอมที่ตองการ (ถาวร หรือชั่วคราว) ปจจัยบางประการในการพิจารณาการคัดเลือกวัสดุมีดังตอไปนี้
• วัสดุที่จะนํามาใชในการซอมแซมจะตองสามารถยึดเกาะติดกับคอนกรีตได
อยางเต็มที่ และสามารถที่จะคงทนตอการกัดเซาะจากสิ่งแวดลอมรอบตัว
• วัสดุซอมแซมจะตองมีความแตกตางระหวางปริมาตรของคอนกรีตเกา และ
วัสดุซอมแซมต่ํา เพื่อที่จะเปนการลดการหดตัวใหนอยที่สุด ขนาดของหินควรจะมากที่สุด (ปริมาณของ
ซีเมนตต่ํา) และน้ําที่ผสมจะตองนอยที่สุด (อัตราสวนระหวางน้ําตอซีเมนตต่ํา) ภายในขอบเขตของการ
ออกแบบการผสมที่ยอมรับได ขั้นตอนการบมจะตองดําเนินการอยางเขมงวด
• วั ส ดุ ซ อ มแซมจะต อ งมี ก ารซึ ม ผ า น (Permeability) ต่ํ า เพื่ อ ที่ จ ะป อ งกั น
ความชื้นแทรกลงไปในชั้นคอนกรีต
• วัสดุซอมแซมจะตองมีสีและความละเอียดใกลเคียงกับคอนกรีตเดิม
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3.5 วิธีการซอมแซมคอสะพานและรองน้ํา
สิ่งที่ลอยน้ํามาในลําคลอง ลําธาร หรือแมน้ํา อาจจะมีการสะสมและกลายเปนทับถม
บริเวณตอมอ จนเกิดเปนโคน เปนสาเหตุใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวลํา
น้ําซึ่งจะไมเปนไปตามการออกแบบของสะพาน จนสามารถทําใหเกิดแนวแรงในทิศทางที่แตกตางกับ
การกําหนดในเบื้องตนของการออกแบบ
การทําความสะอาดและกําจัดวัชพืชที่ขึ้นในสะพาน ถือเปนภารกิจหนึ่งที่ตองดําเนินการ
เพราะอาจจะสงผลใหเกิดรอยแตกของคอนกรีต หรือสวนประกอบของสะพานตามมาได

4. การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุง
แผนการดําเนินงานซอมแซมที่ไดจากขอมูลการตรวจสอบและวิเคราะหถึงแนวทางการแกไข
แลว นํามาสูการจัดทําการประเมินราคาคาซอมแซม และแผนงบประมาณ ดังนี้
(1) คั ด เลื อ กส ว นที่ จ ะดํ า เนิ น การซ อ มแซม การคั ด เลื อ กส ว นที่ จ ะต อ งนํ า มาดํ า เนิ น การ
ซอมแซมที่ไดมาจากการเก็บขอมูลตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางแกไขตางๆ ครบถวนแลว
สามารถจะนํามาประเมินคาบํารุงรักษาไดตอไป
(2) การประเมินราคา หลังจากทําการคัดเลือกสวนที่จะตองถูกซอมแซมแลว การประเมิน
ราคาจะถูกดําเนินการจัดทําขึ้น โดยใหสอดคลองกับวิธีการซอมแซม แตจะออกมาในลักษณะที่ทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดเอง หรือวาดําเนินการจัดจางนั้นขึ้นอยูความสามารถของทองถิ่น
(3) แผนงบประมาณ ดังที่ไดกลาวมาแลววาความสามารถของทองถิ่นไมเทากัน การจัดทํา
แผนงบประมาณอาจจะตองพิจารณาดูจากงบประมาณที่ทองถิ่นไดตั้งไวในหมวดคาซอมแซมหรือไม
หรืออาจจะจัดทํางบประมาณประจําปลวงหนา หรืออาจจะขอสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง

5. การขึ้นทะเบียนสะพานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายหลังจากมีการโอนอํานาจจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลรักษาและทํา
การกอสรางใหมจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนทั้งสะพานเดิมและสะพานที่จะมีการกอสรางขึ้นใหมเพื่อ
เปนขอมูลในการดําเนินงานดานกอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
5.1 การขึ้นทะเบียนสะพานเดิม
ให ดํ า เนิ น การสํ า รวจแนวสะพานที่ มี อ ยู รวบรวมข อ มู ล โครงสร า งสะพานและ
สวนประกอบอื่นๆ ของสะพาน เพื่อจัดทําเปนทะเบียนประวัติ โดยใหจัดทําเปนทะเบียนประวัติ และแบบ
แปลนของสะพาน ทั้งนี้หากมีขอมูลอยูแลวสามารถนํามาใชงานได
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มีขอมูลเกา

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

จัดทํารายละเอียด
- รายละเอียดสวนประกอบสะพาน
- แบบแปลนสะพาน
ทะเบียนประวัติสะพาน
- รายละเอียดของสะพาน เชน ความกวางผิวจราจร ระยะทางของสะพาน
- แบบแปลนสะพาน
- ขอมูลการกอสราง หรือ บูรณะ ประวัติการซอมแซมสะพาน

รูปที่ 5-2 ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดสะพานเดิม

5.2 การขึ้นทะเบียนสะพานใหม
กรณี จ ะขึ้ น ทะเบี ย นสะพานใหม จะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การตามรายละเอี ย ดพร อ มกั น
โดยจะตองมีการสํารวจออกแบบและจัดทําแบบแปลนใหมซึ่งแบงแนวทางการดําเนินการออกเปน
3 ขั้นตอน ดังนี้

บทที่ 5 การบํารุงรักษาสะพานและสภาพรองน้ํา
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การสํารวจขึ้นทะเบียนสะพานใหม
ขั้นตอนการสํารวจขอมูล
- สํารวจเก็บรายละเอียดสะพาน เชน ความ
กวางผิวจราจร, ระยะทางสะพาน,สิ่ง
ควบคุมการจราจร

ขั้นตอนการออกแบบจัดทํารายละเอียด
- รายละเอียดสวนประกอบสะพาน
- แบบแปลนสะพาน
ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนสะพานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- รายละเอียดของสะพาน เชน ความกวางผิวจราจร ระยะทางของสะพาน
- แบบแปลนสะพาน

รูปที่ 5-3 ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดสะพานใหม
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